
مشار�ـــــــــــــــــــــــــات العمید ر�مون خطـّـــــــــــــــــــــار

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

  بدورته الرا�عة �مناسبة 2018 في مهرجان المرأة العر�یة ماري تر�ز مفّرجالسكرتیرة التنفیذ�ة 

یوم المرأة العالمي نّظمه مجلس المرأة العر�یة في مدرج بیار أبو خاطر – جامعة القد�س 

 . 3/3/2018یوسف – كلیة العلوم اإلنسانیة – طر�ق الشام (المتحف) بتار�خ 

  في الورشة التدر�بیة األولى تحت عنوان جورج أبو موسىرئیس شعبة الخدمة والعملیات 

"التخطیط للوقا�ة من مخاطر الكوارث واألزمات" أقامتها جمعیة الثروة الحرجیة والتنمیة 

AFDC ومشروع بلدي �اب تخللها مداخلة حول دور الدفاع المدني في المبنى البلدي في 

.2018 آذار 8 و7الحازمیة بتار�خ 



  في ورشة عمل في إطار مشروع اإلتحاد األورو�ي لتقد�م خدمات ر�شار نّعومالخبیر المر�زي 

 والذي14/12/2017 تار�خ 2 ش1505/204) موضوع مذ�رة الخدمة BNSإستشار�ة (

�قتضي مناقشة البرامج التدر�بیة المتعلقة �مادة "حقوق اإلنسان" وتحدید إحتیاجات قوى 

األمن الداخلي في هذا المجال للتماهي مع المعاییر الدولیة في مجال حقوق اإلنسان في 

 .8/3/2018معهد قوى األمن الداخلي في عرمون، بتار�خ 

  في مؤتمر تحت عنوان ز�اد الناطور ورئیس الوحدة اإلدار�ة ر�ما المّر المحامیة األستاذة

"اإلستراتیجیة الرقمیة نحو مستقبل أفضل" برعا�ة وحضور فخامة رئیس الجمهور�ة العماد 

میشال عون، نّظمته وزارة الدولة لشؤون التنمیة اإلدار�ة في فندق فینیسیا، وذلك استكماًال 

للجهود المبذولة في هذا اإلطار ال سّیما المؤتمر الوطني للحكومة الرقمیة السابق �عنوان 

.12/3/2018"إرساء أسس متینة للتحول الرقمي"، بتار�خ 

  من أهداف الـ في مؤتمر �عنوان "الطاقة المستدامة في لبنانر�شار نّعوم الخبیر المر�زي :

" برعا�ة فخامة رئیس الجمهور�ة العماد میشال عون و�التعاون 2030 الى رؤ�ة الـ 2020

 والمر�ز اللبناني لحفظ LNEمع وزارة الطاقة والمیاه، نّظمته جمعیة الطاقة الوطنیة اللبنانیة 

–USEKفي أودیتور�وم البا�ا یوحنا بولس الثاني في جامعة الروح القدس ، LCECالطاقة 

.13/3/2018الكسلیك، بتار�خ 

  في احتفال تكر�مي لألمهات �مناسبة عید األم مارسیل أبو رجیليرئیسة مر�ز �حمدون 

برعا�ة وحضور معالي وز�ر شؤون المرأة األستاذ جان أوغاسبیان في أوتیل الصخرة – 

�حمدون بدعوة من "حر�ة لبنان الشباب" تاله حفل استقبال �مناسبة انتخاب هیئة جدیدة 

 .17/3/2018للمكتب المر�زي للحر�ة بتار�خ 



  في حفل تخر�ج دورة اإلطفائیین المتمرنین برعا�ة وحضور ز�اد الناطور رئیس الوحدة اإلدار�ة

دولة رئیس مجلس الوزراء الشیخ سعد الحر�ري في الملعب البلدي لمدینة بیروت – الطر�ق 

   .18/3/2018الجدیدة، بتار�خ 

  في احتفال �مناسبة مرور أر�عین عامًا على تأسیس عّباس غرّ�برئیس مر�ز صور اإلقلیمي 

 في الناقورة ومعرض للصور في بیت المدینة – UNIFIL H2القوات المتحدة في مقّرها 

 Maj.Gen.Michael Bearyصور بدعوة من رئیس �عثة وقائد قوات الطوارئ الیونیفل 

.19/3/2018بتار�خ 

  في حفل �مناسبة عید األم ألمهات وزوجات واصف �ر�مةرئیس مر�ز طرابلس العضوي 

شهداء الجیش اللبناني برعا�ة قائد الجیش اللبناني العماد جوزف عون في غرفة التجارة 

والصناعة والزراعة في طرابلس، بدعوة من الجمعیة اللبنانیة الخیر�ة لإلصالح والتأهیل، 

 .21/3/2018بتار�خ 

  في احتفال �مناسبة "یوم األ�جد�ة" إبراهیم خوري رئیس مر�ز جبل لبنان الشمالي اإلقلیمي 

برعا�ة فخامة رئیس الجمهور�ة اللبنانیة العماد میشال عون، نظمته جامعة الروح القدس – 

الكسلیك �التعاون مع لجنة إحیاء " یوم األ�جد�ة" في حرم جامعة الروح القدس – الكسلیك، 

.23/3/2018بتار�خ 

  في حفل استقبال �مناسبة الیوم الوطني الثامن والسبعین ز�اد الناطوررئیس الوحدة اإلدار�ة 

 AFSHANلجمهور�ة �اكستان اإلسالمیة بدعوة من سعادة سفیر �اكستان والسیدة 

AFTAT KHOKHER 23/3/2018 في فندق فینیسیا – بیروت، بتار�خ.



  في معرض الوظائف نبیل صالحانيرئیس قسم التدر�ب CAREER/FAIR أقامته الجامعة 

 برعا�ة وحضور معالي وز�ر اإلقتصاد والتجارة األستاذ رائد الخوري LCUاللبنانیة الكند�ة  

 .23/3/2018في حرم الجامعة اللبنانیة الكند�ة في عینطورة – كسروان، بتار�خ 

  في حفل "إطالق استراتیجیة مدیر�ة حما�ة المستهلك ز�اد الناطوررئیس الوحدة اإلدار�ة 

" �مناسبة الیوم العالمي لحقوق المستهلك برعا�ة دولة رئیس مجلس 2020-2018لألعوام 

الوزراء الشیخ سعد الحر�ري، نّظمته وزارة اإلقتصاد والتجارة في السراي الكبیر، وتخّلله 

إطالق حملة توعیة للمستهلكین الصغار حول سالمة الغذاء و�عالن نتائج المسا�قة بین 

 .26/3/2018الجامعات حول أفضل إعالن توعیة بتار�خ 


