
مشاركـــــــــــــــــــــــــات العمید ر�مون خطـّـــــــــــــــــــــار

 بتمثیله في المناس�ات واإلحتفاالت كًال من :العمید ر�مون خّطاركّلف مدیر عام الدفاع المدني 

 رئ�س مر�ز بیروت اإلقل�مي ولید الحشاش في معرض صور في بیت أمیر – �ل�منصو وتخلله •
إ�الق �تاب stories of humanity مناس�ة مرور ٥٠ عامًا على وجود اللجنة الدول�ة للصلیب 

األحمر في لبنان بدعوة من اللجنة الدول�ة وسفارة سو�سرا في لبنان بتار�خ ٢٠١٧/١١/٣٠
 في الذب�حة اإلله�ة �مناس�ة حلول الذكرى أسعد ع�سى الخوري رئ�س مركز �شري اإلقل�مي  •

الثامنة والعشر�ن الستشهاد الرئ�س ر�نه معّوض ورفاقه برعا�ة فخامة رئ�س الجمهور�ة العماد 
 زغرتا بدعوة من النائب السابق السّیدة نائلة رن�ه –م�شال عون في كاتدرائ�ة مار یوحنا المعمدان 

•

معّوض وعائالت الشهداء بتار�خ ٢٠١٧/١٢/٣  
مسّیر أعمال القسم الفني العمید المهندس ب�ار الحا �ك في مؤتمر �عنوان "الشا�ئ اللبناني 
والخطة الشاملة لترتیب األراضي" برعا�ة معالي وز�ر األشغال العامة والنقل األستاذ یوسف 



فن�انوس في مبنى نقا�ة المهندسین بدعوة من نقا�ة المهندسین اللجنة العلم�ة في بیروت بتار�خ  ٤ 
و١٢/٥/ ٢٠١٧.

 في حفل أقامته الهیئة اللبنان�ة للطاقة سعد األحمررئ�س مركز المتن الساحلي الجنو�ي اإلقل�مي  •
 المجلس الوطني لل�حوث العلم�ة لتكر�م النقیب في األمن العام اللبناني فادي ملك لنیله –الذر�ة 

شهادة الماجستیر في األمن النووي، برعا�ة مدیر عام األمن العام اللواء عّ�اس ابراه�م، في مبنى 
الهیئة اللبنان�ة للطاقة الذر�ة الكائن على طر�ق المطار القد�مة بدعوة من المجلس الوطني لل�حوث 

العلم�ة بتار�خ ٢٠١٧/١٢/٦
 في ورشة عمل حول أهداف التنم�ة المستدامة جورج أبو موسىرئ�س شع�ة الخدمة والعمل�ات  •

•

التي تهدف إلى ز�ادة الوعي وتعز�ز مشاركة اللجنة الو�ن�ة المعن�ة �أهداف التنم�ة المستدامة في فندق 
الموفنبك �ن�متها هیئة األمم المتحدة �التعاون مع رئاسة مجلس الوزراء بتار�خ ٢٠١٧/١٢/٧  
رئ�س الوحدة اإلدار�ة ز�اد الناطور في حفل اختتام عام ٢٠١٧ وٕا�الق خّ�ة عام ٢٠١٨ في 

معهد �اسل فل�حان المالي واإلقتصاد� برعا�ة وحضور معالي وز�ر المال�ة األستاذ علي حسن خلیل 
في قاعة مؤتمرات معهد �اسل فل�حان المالي واإلقتصاد� بدعوة من الق�مین على المعهد بتار�خ 

 ٢٠١٧/١٢/٨
في حفل عشاء تكر�مي لمدراء الثانو�ات والمؤسسات التر�و�ة ز�اد الناطور رئ�س الوحدة اإلدار�ة  •

 –برعا�ة وحضور رئ�س الجامعة اللبنان�ة الدول�ة معالي األستاذ عبد الرح�م مراد في فندق فین�س�ا 
بیروت بتار�خ ٢٠١٧/١٢/١٤

رئ�س شع�ة الخدمة والعمل�ات جورج أبو موسى في المنتد� الثالث عشر للتكنولوج�ا واإلبداع •
الصناعي والذ� أقامه برنامج إنجازات ال�حوث الصناع�ة اللبنان�ة في قصر المؤتمرات – ضب�ة 

•

بدعوة من الق�مین على البرنامج بتار�خ ٢٠١٧/١٢/١٤  
مسّیر أعمال القسم الفني العمید المهندس ب�ار الحا�ك في احتفال تدشین المبنى الجدید لمر�ز 
أمن عام القاع الحدود� برعا�ة وحضور مدیر عام األمن العام اللبناني اللواء ّع�اس ابراه�م 

بتار�خ ٢٠١٧/١٢/١٤ 



في مؤتمر �عنوان " نحو إدارة مستدامة عبدو مسعود رئ�س مركز ضهور الشو�ر اإلقل�مي  •
للغا�ات في المتن األعلى" في مر�ز إتحاد بلد�ات المتن األعلى بدعوة من إتحاد بلد�ات المتن 

األعلى وجمع�ة الثروة الحرج�ة والتنم�ة بتار�خ ٢٠١٧/١٢/١٦ 




