
مشاركات العمید ر�مون خطـّـار

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

 رئ�س مر�ز ال�اشورة خلیل حمزة في  حفل عشاء �مناس�ة اختتام فعال�ات م�اراة العلوم ٢٠١٥ في •
مطعم البر�دج برعا�ة وحضور معالي وز�ر الصناعة الدكتور حسین الحاج حسن بدعوة من الهیئة 

في مؤتمر لإلعالن عن افتتاح فرع في جمال الحمصي عنصر العمل�ات من مركز بیروت اإلقل�مي  •
عّكار لمركز اشرعة المتوسط للدراسات االستراتیج�ة للتنم�ة اإلقتصاد�ة واإلجتماع�ة في قاعة 
المؤتمرات في قصر األون�سكو بدعوة من مركز اشرعة المتوسط للدراسات االستراتیج�ة للتنم�ة 

اإلقتصاد�ة واإلجتماع�ة بتار�خ ٢٠١٥/٥/٢٨
في الذب�حة اإلله�ة التي أقمیت �مناس�ة عید القر�ان ابراه�م الخوري رئ�س مركز جون�ة اإلقل�مي  •

األقدس والیو�یل المئة والخمسین سنة لتأس�س جمع�ة المرسلین اللبنانیین الموارنة والیو�یل الماسي 
لمدرسة الرسل برعا�ة صاحب الغ�طة والن�افة الكاردینال مار �شارة �طرس الراعي في �احة مدرسة 

الرسل في جون�ة بدعوة من جمع�ة المرسلین اللبنانیین الموارنة بتار�خ ٢٠١٥/٦/٤
•

•

•

•

 رئیس الدیوان علي أمھز في إحیاء الذكرى السنویة السادسة والعشرین لرحیل قائد ثورة 
المستضعفین في العالم، رائد الوحدة اإلسالمیة ومؤسس الجمھوریة اإلسالمیة في إیران اإلمام روح 

هللا الموسوي الخمیني في قصر األونیسكو في بیروت بدعوة من سفیر الجمھوریة اإلیرانیة السید 
دمحم فتحعلي بتاریخ ۲۰۱٥/٦/٤ 

 رئیس مركز طرابلس العضوي دمحم العرداتي في إحیاء الیوم العالمي لمكافحة المخدرات في حدیقة 
الدكتور عّزام الشھال بدعوة من الجمعیة اللبنانیة لإلصالح والتأھیل بتاریخ ۷/۲۰۱٥/٦

 المحامیة األستاذة ریما المر في حفل إطالق المنظمة العربیة لإلدارات االنتخابیة برعایة وحضور 
معالي وزیر الداخلیة والبلدیات األستاذ نھاد المشنوق في فندق الموفنبیك بدعوة من اللجنة 

التحضیریة للمنظمة العربیة لإلدارات االنتخابیة بالتعاون مع المشروع اإلقلیمي للدعم االنتخابي في 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتاریخ ۸/۲۰۱٥/٦ 

 رئیس مركز عیمار وجیھ المكاري في احتفال وطني بمناسبة عید قوى األمن الداخلي الـ۱٥٤  في 
قاعة بلدیة زغرتا بدعوة من جمعیة أصدقاء قوى األمن الداخلي بالتعاون مع بلدیة زغرتا بتاریخ 

 ۲۰۱٥/٦/۹

الوطن�ة للعلوم وال�حوث بتار�خ ٢٠١٥/٥/٢٨ 



•"

•
–

•"

•

•
–

•

•

•"

•

•

•

 مسیّر أعمال مكتب اإلعالم إیلي خیرهللا في ندوة بعنوان الطب في اإلعالم" في فندق ھیلتون 
بیروت حبتور غراند أوتیل في سن الفیل بدعوة من الجمعیة اللبنانیة للجراحة العامة ونقابة أطباء 

لبنان بتاریخ ۱۱/۲۰۱٥/٦ 
 رئیس مركز الحیصة میشال أسطفان في احتفال وطني بمناسبة عید قوى األمن الداخلي الـ۱٥٤  

في بلدة السویسة   عكَّار بدعوة من جمعیة أصدقاء قوى األمن الداخلي بتاریخ ۱۱/۲۰۱٥/٦  
عنصر العملیات في مركز األشرفیة طوني شدید في الحفل السنوي الخامس   عیش األشرفیة" في 

ساحة ساسین بدعوة من نّواب األشرفیة والرمیل والصیفي وجمعیة عیش األشرفیة بتاریخ 
۲۰۱٥/٦/۱۳

رئیس الدیوان علي أمھز في حفل التخّرج السنوي للمتدربین الذین شاركوا في الدورات التدریبیة 
حول اإلسعافات األولیة، اإلسعاف الطبّي واإلنقاذ برعایة رئیس مجلس النّواب األستاذ نبیھ بري في 

ثانویة الغازیة الرسمیة بدعوة من جمعیة الرسالة لإلسعاف الصحي بتاریخ۱٤/۲۰۱٥/٦ 
 عنصر العملیات في مركز بیروت اإلقلیمي جمال الحمصي في حفل تكریم العمید األمین صبحي 

یاغي في قصر األونیسكو         بیروت بدعوة من الحزب القومي السوري اإلجتماعي بتاریخ 
 ۲۰۱٥/٦/۱۷

 رئیس الدیوان علي أمھز في حفل إفطار مؤسسة واحة الشھید اللبناني السنوي برعایة رئیس 
مجلس النّو اب األستاذ نبیھ بري في قاعة بافیون رویال في البیال بدعوة من مؤسسة واحة الشھید 

اللبناني بتاریخ ۲۲/۲۰۱٥/٦ 
 رئیس مركز المتن الجنوبي الساحلي اإلقلیمي سعد األحمر في حفل إفطار في مجمع ثانویة الكوثر 

ومبرة السیدة خدیجة الكبرى بدعوة من جمعیة المبّر ات الخیریة بتاریخ ۲۳/۲۰۱٥/٦ 
 رئیس مركز عالیھ مالك منذر في احتفال  حركة لبنان الشباب" السنوي لمناسبة عید األب وافتتاح 
معرضھا الفني الحرفي الثاني في فندق الصخرة في محطة بحمدون بدعوة من حركة لبنان الشباب 

بتاریخ ۲٤/۲۰۱٥/٦  
 رئیس الدیوان علي أمھز في حفل السحور الرمضاني التراثي برعایة رئیس مجلس النّو اب 

األستاذ نبیھ بري في فندق ھیلتون بیروت حبتور غراند أوتیل في سن الفیل بدعوة من الجمعیة 
اللبنانیة لرعایة المعوقین بتاریخ ۲٥/۲۰۱٥/٦  

 رئیس مركز البترون اإلقلیمي طوني كشكوریان في حفل إطالق المركز اإلنطاكي األرثوذكسي 
لإلعالم ببركة وحضور غبطة البطریرك یوحنا العاشر في أودیتوریوم الزاخم في جامعة البلمند 

بدعوة من بطریركیة إنطاكیة وسائر المشرق بتاریخ ۲٥/۲۰۱٥/٦ 
رئیس شعبة الخدمة والعملیات جورج أبو موسى في حفل تخّر ج دورة األركان التاسعة والعشرین 

برعایة قائد الجیش العماد جان قھوجي في مبنى كلیة فؤاد شھاب للقیادة واألركان في الفیاضیة 
–بدعوة من قیادة الجیش    كلیة فؤاد شھاب للقیادة واألركان بتاریخ ۲٦/۲۰۱٥/٦ 




