
مشاركات العمید ر�مون خطـّـار

  بتمثیله في المناس�ات واإلحتفاالت كًال من :العمید ر�مون خّطاركّلف مدیر عام الدفاع المدني 
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 رئ�س قسم التدر�ب نبیل صالحاني في مؤتمر �مناس�ة انعقاد الدورة الــ ٤٨ للمجلس التنفیذ� للمن�مة الدول�ة 
للحما�ة المدن�ة والدفاع المدني في مقّر مجلس وزراء الداخل�ة العرب في تونس في الفترة الممتدة ما بین 

٢٠١٥/٤/٢٠ و ٢٠١٥/٤/٢٢ 
 رئ�س قسم الدیوان علي أمهز ومسّیر أعمال م�تب اإلعالم إیلي خیرهللا في ورشة عمل للتدر�ب حول أسس 

مخا��ة وسائل اإلعالم عند وقوع األزمات والكوارث ال�ب�ع�ة في مر�ز قبرص لإلعالم في العاصمة القبرص�ة 
ن�قوس�ا بدعوة من القائمین على البرنامج األورومتوس�ي EUROMED PPRD SOUTH 2 في الفترة الممتدة 

ما بین ٢٠١٥/٤/٢٠ و ٢٠١٥/٤/٢٣ 
 رئ�س مر�ز ال�اشورة خلیل حمزة في  حفل افتتاح م�اراة العلوم ٢٠١٥ في قصر األون�سكو برعا�ة وحضور 

معالي وز�ر الصناعة الد�تورحسین الحاج حسن بدعوة من الهیئة الوطن�ة للعلوم وال�حوث بتار�خ ٢٠١٥/٥/٧ 
رئ�س قسم التدر�ب نبیل صالحاني في حفل افتتاح"أ�ام التعاون األورو�ي– اللبناني" في قاعة �افییون رو�ال في 

مجّمع الب�ال بدعوة من رئ�سة �عثة اإلتحاد األورو�ي اللبناني السفیرة أنجلینا أیخهورست بتار�خ ٢٠١٥/٥/٨ 
رئ�س مر�زرأس بیروت ز�اد عیتاني في حفل إعالن نتائج م�اراة العلوم٢٠١٥في قصر األون�سكو برعا�ة 

وحضور معالي وز�ر الثقافة األستاذ ر�مون عر�جي بدعوة من الهیئة الوطن�ة للعلوم وال�حوث بتار�خ ٢٠١٥/٥/٩  
رئ�س مر�ز جبل لبنان الشمالي اإلقل�مي إبراه�م خور�  في لقاء وضع خالله صلیب م�ّرس تحت الماء من قبل 

فر�ق الغوص في ناد� األخ�بو �طمناس�ة الذ�ر� المئو�ة لإل�ادة األرمن�ة في مس�ح الغر�ن بیتش في جون�ه 
برعا�ة سفارة جمهور�ة أرمین�ا واللجنة المر�ز�ة لإل�ادة الجماع�ة لألرمن في لبنان بتار�خ ٢٠١٥/٥/١٠ 

 رئ�س مر�ز الحدث فاد� خالد في حفل إح�اء الذ�ر� السنو�ة األولى على رحیل رئ�س الرا��ة المارون�ة 
األسبق إرنست �رم في مدرسة الح�مة األشرف�ة بدعوة من الرا�طة المارون�ة بتار�خ ٢٠١٥/٥/١٥  

 رئ�س مر�ز أن�ل�اس جوزف أبو شع�ا في ر�سیتال ن�ّمته جوقة شبی�ة مار ال�اس – أن�ل�اس �مناس�ة مرور سّتة 
أعوام على إح�ائها في �ن�سة مار ال�اس الكبر� – أن�ل�اس بتار�خ ٢٠١٥/٥/١٦

 رئ�س قسم التدر�ب نبیل صالحاني في ورشة العمل النهائ�ة لمشروع CAPWATER في فندق جفینور – روتانا 
بدعوة من المجلس الو�ني لل�حوث العلم�ة CNRS بتار�خ٢٠١٥/٥/٢٦  




