
 ريمون خطـّـــــــــــــــــــــامشاركـــــــــــــــــــــــــات العميد ر 
 بتمثيله في المناسبات واإلحتفاالت كاًل من : العميد ريمون خّطاركّلف مدير عام الدفاع المدني 

   كيفية التعامل مع توقف "في حفل إطالق الحملة الوطنية للتوعية عن  إيلي مباركالدكتور
رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون برعاية فخامة  "اجئ خارج المستشفىالقلب المف

 –جانب األمن العام  –العدلية  –بيروت  –نقابة أطباء لبنان  –في قاعة الوليد بن طالل 
 28/9/2019أوتوستراد التحويطة / فرن الشباك بدعوة من شركاء سلسلة النجاة بتاريخ 

   في حفل توقيع مذكرة تفاهم مع الصليب األحمر  خازن الجوزف  أميون العضوي رئيس مركز
اللبناني لبناء نظم معلومات جغرافية لتحسين فعالية اإلستجابة أثناء وقوع األزمات والكوارث 

مركز الشيخ نهيان للدراسات العربية وحوار  –من تنظيم جامعة البلمند في أوديتوريوم 
 1/10/2019لمند بدعوة من إدارة الجامعة بتاريخ الحرم الرئيسي لجامعة الب –الحضارات 

   في مؤتمر صحافي لإلعالن رسميًا عن تنظيم سباق  ريما المّر مباركالمحامية األستاذة
من تنظيم   ATCL Aquathalon Challenge –Jounieh 2019األكواتلون تحت إسم 

بدعوة من إدارة النادي في مقر النادي بالكسليك  ATCLالنادي اللبناني للسيارات والسياحة 
 8/10/2019بتاريخ 

   في حفل افتتاح "ورشة عمل حول تطبيقات العلوم  بيار حبيقةرئيس مركز الجديدة اإلقليمي
السلوكية للحد من إطالق الرصاص العشوائي في المناسبات" برعاية وحضور سعادة اللواء 

بدعوة من المديرية الجديدة  –األمن العام  –عّباس ابراهيم في المركز الوطني للتدريب 
 11/10/2019العامة لألمن العام اللبناني وجمعية نادج ليبانون بتاريخ 



   في حفل افتتاح "مركز الحفاظ على التراث الثقافي  شكيب غانمرئيس مركز جبيل العضوي
 المديرية العامة لآلثار في لبنان في الجامعة اللبنانية –وحمايته" برعاية وزارة الثقافة 

 قرب كنيسة مار يوحنا مرقس -شارع الميناء  –جبيل  –مؤسسة لويس قرداحي  –األميركية 
مؤسسة لويس قرداحي بالشراكة مع الرابطة العالمية  –بدعوة من الجامعة اللبنانية األميركية 

 14/10/2019لحماية التراث الثقافي أثناء النزاعات المسلحة بتاريخ 

   في ورشة عمل للبحث عن سبل "تخفيض مخاطر  غانم شكيبرئيس مركز جبيل العضوي
 –من تنظيم الجامعة اللبنانية األميركية الكوارث في حماية التراث الطبيعي واإلنساني" 

 العالمية لصيانة التراث الثقافيمؤسسة لويس قرداحي" بالشراكة مع وزارة الثقافة والمؤسسة 
قرب  -الميناء –( في جبيل LAU) لويس قرداحيفي مؤسسة  أثناء النزاعات المسلحة"

تشرين األول  16و 15كنيسة مار يوحنا مرقس بدعوة من مؤسسة لويس قرداحي بتاريخ 
2019. 

 

 


