
مشار�ــــــــــــــــــــــــات العمید ر�مون خطـّـــــــــــــــــــــار

 بتمثیله في المناس�ات واإلحتفاالت كًال من :العمید ر�مون خّطاركّلف مدیر عام الدفاع المدني 
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 رئ�س الدیوان علي أمهز في حفل افتتاح الورشة التجر�ب�ة لتنم�ة القدرات البلد�ة في فندق 

ومنتجع الّج�ة مار�نا بدعوة من مكتب الشؤون البلد�ة واإلخت�ار�ة المر�ز� في حر�ة أمل 
بتار�خ ٢٠١٦/١٠/٢٢ 

 رئ�س قسم التدر�ب نبیل صالحاني في حفل توز�ع الشهادات على المشاركین في دورة �عنوان 
"ردود الفعل األولى للحوادث اإلرهاب�ة واإلستجا�ة األولى في الحوادث ال�ب�ة" في معهد 

الدراسات العل�ا في أكاد�م�ة قو� األمن الداخلي في عرمون بدعوة من سفارة الوال�ات المتحدة 
في لبنان بتار�خ ٢٠١٦/١٠/٢٨ 

 رئ�س مر�ز القب�ات اإلقل�مي إدوار عبدو في اختتام دورة واد� خالد الر�اض�ة على ملعب 
غصوب الر�اضي بدعوة من بلد�ة واد� خالد بتار�خ ٢٠١٦/١١/٤ 

رئ�س مر�ز األشرف�ة العضو� �انیوس الخور� في ندوة حوار�ة �عنوان " تحد�ات مكافحة 
اإلرهاب في �ل المتغیرات الجیوس�اس�ة في من�قة الشرق األوسط" في المقر العام للمدیر�ة 
العامة لقو� األمن الداخلي في ثكنة الشهید إبراه�م الخور� في األشرف�ة بدعوة من المدیر�ة 

العامة بتار�خ ٢٠١٦/١١/٩ 
 رئ�س مر�ز طرابلس العضو� واصف كر�مة في ندوة �عنوان "السالمة العامة – ثقافة 

وممارسة" في قاعة المؤتمرات ضمن مبنى نقا�ة المهندسین في طرابلس بدعوة من اللجنة العلم�ة 
في النقا�ة وجهاز الطوار� واإلغاثة في الجمع�ة الطب�ة اإلسالم�ة بتار�خ ٢٠١٦/١١/١٢

رئ�س مر�ز جبل لبنان الشمالي اإلقل�مي إبراه�م الخور� في لقاء إحتفالي �عنوان "إیلي صلیبي 
تال مزامیره في الزمن ورحل لمالقاة النبي" في قاعة جبران التو�ني داخل حرم الجامعة اللبنان�ة 

الكند�ة في عینطورة (�سروان) بدعوة من إدارة الجامعة بتار�خ ٢٠١٦/١١/١٨ 
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 مسّیر أعمال القسم الفني العمید المهندس ب�ار الحا�ك في حفل �مناس�ة إعادة إفتتاح جادة الرئ�س 
كمیل شمعون وعید اإلستقالل في فندق مونرو في عین المر�سة بدعوة من مؤسسة الرئ�س 

كمیل شمعون بتار�خ ٢٠١٦/١١/١٩
 رئ�س مر�ز جبل لبنان الشمالي اإلقل�مي إبراه�م الخور� في حفل �مناس�ة ذ�ر� تأس�س جمع�ة 

كشافة اإلستقالل المتزامنة مع عید استقالل لبنان في� از�لك� سیدة حر�صا بدعوة من الهیئة 
اإلدار�ة للجمع�ة بتار�خ ٢٠١٦/١١/١٩ 

 مسّیر أعمال القسم الفني العمید المهندس ب�ار الحا�ك في مؤتمر تحت عنوان "تعز�ز الشفاف�ة 
في ق�اع النفط والغاز في لبنان" في مقر عام الحزب في معراب بدعوة من حزب القوات اللبنان�ة 

بتار�خ ٢٠١٦/١١/٢٦ 




