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 الثىان  الملتقى  الللمى  المىىال اليابىان  قام سيادته بتنظيم وتنفيذ

اؤية مسىتقبلية للتلىاون المرىتاى مى  ماىاح البحى  )تحت عنوان 

بتىىااي   الطىىا البيطىىال بااملىىة دمن ىىوابكليىىة  (الللمىى  والتللىىيم

 –أوسااا ا )بحضىىوا ومىىد مىىن الااملىىات اليابانيىىة 2017/ 2/ 13

وتىىىىم تىىىىداوح مبىىىىاات علميىىىىة كثيىىىىا  وا سىىىىتفاد  مىىىىن ( ناجويااااا

 .موضوعات م  هذا المااح







 اؤيىىة .. التللىىيم اللىىال  ) تحىىت عنىىوان  نىىدو قىىام سىىيادته بحضىىوا

الملىا  الىدول  الثالى  للااملىات عل  هامش امتتىا   (للمستقبح 

والىىىذل تنظمىىىه مؤسسىىىة ا هىىىاام تحىىىت اعايىىىة السىىىيد  والتىىىدايا

ائىيس مالىس الىوءااب وبحضىوا  –رىاي  سسىماعيح / الم ندس 

وءيىا التللىيم اللىال  والبحى  الللمى   -مالىد عبىدالافاا / د.السيد أ

 .2017/  2/  23م  









  ن ىا )بلنىوان  مىؤتماقام سيادته بالمرااكة الفلالة م

 نقابىة الم ىن الللميىةالتى  تنظمىه ( النيح رىايان الحيىا 

تحىىىت اعايىىىة وءيىىىا التللىىىيم اللىىىال  بفنىىىدو سونسىىىتا 

 .2017/  3/  26،  25مالح يوم   والبح  الللم 









 ال )تحت عنىوان الم ااان الطالب  قام سيادته بتنظيم وتنفيذ

ىىىندوو مكامحىىة الممىىداات التابلىىة بالتلىىاون مىى   (لإلدمىىان

وذلىىى لتكىىون الااملىىة أحىىد أذا  محاابىىة لائاسىىة الىىوءااب 

/ 4/ 20ومواا ة مكا ا دمان بكلية التابية ااملة دمن وا 

2017. 











 بكليىة التابيىة ااملىة دمن ىوا ندو  تثقيفيىة سيادته بامتتا  قىام

ىىىندوو مكامحىىة بالتلىىاون مىى   (امتىىا حياتىىى)تحىىت عنىىوان 

الرىىىباا بامطىىىاا الممىىىداات وا دمىىىان لتوعيىىىة الممىىىداات 

/ 8/ 20 وامتياا الطايو الىحيح لحيات م المسىتقبلية بتىااي 

2017. 









 كليىىىة  لطىىىالاالمىىىؤتما الللمىىى  الثىىىان  سىىىيادته بامتتىىىا  قىىىام

طىالا الكليىة مرىاوعات دمن وا حيى  قىدم الءااعة ااملة 

التمىىىال الماىىىىة ب ىىىم تنفيىىىذاه لمطىىىة سىىىيادته ا سىىىتااتياية 

 .2017/ 8/ 23بتااي  









 المىاأ اللنى  ضىد )تحىت عنىوان ندو  توعويىة وتنفيذ تنظيم 

بالتلىىىاون مىىى  المالىىىس ( عبىىىا اللىىىىوا والحمايىىىة القانونيىىىة

القوم  للماأ  بكلية ايا  ا طفاح بااملىة دمن ىوا لتمكىين 

دوا المىىىاأل المىىىىاية مىىى  اللديىىىد مىىىن المناىىىىا القياديىىىة 

 .2017/ 12/ 6بمىانا الحبيبة م  









 التمىاي  المىؤتما الللمى  الثالى   داا تنظيم وتنفيذ 

( مسىىااات مبتكىىا  مىى  سداا  التمىىاي )تحىىت عنىىوان 

 .2017/ 12/ 7بكلية التماي  بااملة دمن وا م  







 الطىىا بكليىىة ( ال لإلاهىىاا)تحىىت عنىىوان نىىدو  وتنفيىىذ تنظىىيم

البيطال بحضوا علماب من وءاا  ا وقىا  ووممثلىين عىن 

الكنيسة لااس او  ا نتماب والمواطنىة لىدل أبنائنىا الطىالا 

 .2017/ 12/ 18م  










