
مشار�ـــــــــــــــــــــــــات العمید ر�مون خطـّـــــــــــــــــــــار

 بتمثیله في المناسبات واإلحتفاالت �ًال من :العمید ر�مون خّطاركّلف مدیر عام الدفاع المدني 

   في حفل تكر�م األوائل والخر�جین في الشهادات صعب نبیهرئیس مر�ز �عقلین اإلقلیمي 

الرسمیة على صعید لبنان نظّمته مدارس اللیسه ناسیونال في فرعها في السمقانیة بدعوة من 

إدارة اللیسه ناسیونال بتار�خ ٢٠١٨/١٠/١٩

  في لقاء توعوّي حول موضوع "أسوأ أشكال عمل فایز الشقیة رئیس مر�ز البقاع اإلقلیمي 

اإلطفال، نّظمه قسم علم النفس في الجامعة اللبنانیة - كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة – 

الفرع الرا�ع، �التعاون مع جمعیة بیوند، برعا�ة وحضور رئیسة الهیئة الوطنیة لشؤون 

المرأة اللبنانیة السّيدة كلودین عون رو�ز، في مبنى كلیة اآلداب – الفرع الرا�ع في 

زحلة، بدعوة من إدارة الكلیة بتار�خ ٢٠١٨/١٠/٢٥

  في الحفل الختامي لیوم "طواف على حسام الدین دحروج رئیس مر�ز شحیم اإلقلیمي 

الدراجات الهوائیة في اإلقلیم" برعا�ة دولة رئیس مجلس الوزراء السید سعد الحر�ر� في 

معهد شحیم الفني – قاعة الشهید فاد� عبدهللا بدعوة من منسقیة جبل لبنان الجنو�ي – مصلحة 

الر�اضة في تیار المستقبل بتار�خ ٢٠١٨/١٠/٢٨ 

  إنجازات وآفاق" برعا�ة3 في مؤتمر �عنوان "أفكار خیرهللا إیلي مسّیر أعمال مكتب اإلعالم : 

وحضور معالي وز�رة الدولة لشؤون التنمیة اإلدار�ة الد�تورة عنا�ة عز الدین، لمناسبة اختتام 

 الممول من اإلتحاد األورو�ي �إدارة مكتب وز�ر 3مشروع المساعدة التقنیة ضمن أفكار 



الدولة لشؤون التنمیة اإلدار�ة، في فندق موفمبیك – الروشة، بدعوة من القیمین على 

المشروع بتار�خ ٢٠١٨/١١/٢

  في مؤتمر �عنوان "المدن العمید المتقاعد المهندس بیار الحا�ك  مسّیر أعمال المكتب الفني

الذ�یة" برعا�ة دولة رئیس مجلس الوزراء السید سعد الحر�ر� في مبنى نقا�ة المهندسین 

في بیروت بدعوة من اللجنة العلمیة في نقا�ة المهندسین بتار�خ ٦ و٧ /٢٠١٨/١١

  في مؤتمر �عنوان ر�شار نعوم رئیس مكتب الخبراء Mind the gap Igniting 

opportunities برعا�ة فخامة رئیس الجمهور�ة العماد میشال عون في قصر 

المؤتمرات في ضبیة بدعوة من جمعیة الطاقة الوطنیة اللبنانیة بتار�خ ٢٠١٨/١١/١٠

  في المعرض والمؤتمر العمید المتقاعد المهندس بیار الحا�ك  مسّیر أعمال المكتب الفني

السنو� " األسبوع المی�انی�ي ٢٠١٨" برعا�ة وز�ر اإلعالم األستاذ ملحم ر�اشي في قاعة 

محاضرات النقا�ة في بئر حسن – الطابق األول، بدعوة من نقا�ة المهندسین المعمار�ین في 

، بتار�خ  ١٢-١٣ -١٤ و٢٠١٨/١١/١٥ اإلستشارات المیكانی�یة بیروت – �رع

  في حفل تدشین مر�ز أ�حاث السالمة جورج أبو موسى  رئیس شعبة الخدمة والعملیات

المرور�ة وأكاد�میة ألفا للتدر�ب على السالمة المرور�ة، �مناسبة الذ�ر� العالمیة لضحا�ا 

حوادث السیر، تحت رعا�ة رئیس المجلس الوطني للسالمة المرور�ة دولة الرئیس سعد 

الحر�ر�، في مقر أمانة السر لد� المجلس الوطني للسالمة المرور�ة في الكرنتینا قرب 

وزارة الصحة بدعوة من األمانة بتار�خ ٢٠١٨/١١/١٣   

  في حفل عشاء �مناسبة عید اإلستقالل جورج أبو موسى  رئیس شعبة الخدمة والعملیات

یتخلله تكر�م أ�طال من الشهداء األحیاء في الجیش اللبناني والصلیب األحمر والدفاع 



المدني والمناضل الراحل غاز� عاد، في مطعم منارة الخلیج – المعاملتین – غز�ر، 

بدعوة من جمعیة تراث ووطن، بتار�خ ٢٠١٨/١١/١٦

زل  رئیس شعبة الخدمة والعملیات جورج أبو موسى في مؤتمر متخصص في عالم الزال

    تحت عنوان "الزالزل في العالم ولبنان بین التار�خ والحقبة ٢٠٠٨-٢٠١٨ إختبارات وحما�ة – 

آخر عقد من التجارب واإلختبارات في الزالزل" نظمته نقا�ة المهندسین في بیروت – فرع              
المهندسین اإلستشار�ین �التعاون والشراكة مع الجمعیة اللبنانیة للتخفیف من أخطار 

الزالزل، في مقر النقا�ة في بئر حسن – الطابق األول – بیروت، بدعوة من نقا�ة 

المهندسین في بیروت بتار�خ ٢٧ و٢٨ /٢٠١٨/١١

  في حفل الختام �مناسبة المباراة النهائیة للدورة واصف �ر�مة رئیس مر�ز طرابلس العضوي 

األولى من "�طولة حنا لحود الدولیة لكرة السلة للكراسي المتحر�ة" في ملعب الجنان، ز�تون 

أبي سمراء، طرابلس، بدعوة من جمعیة طرابلس لر�اضة المعوقین واللجنة الدولیة 

للصلیب األحمر الدولي بتار�خ ٢٠١٨/١٢/١




