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  قام سيادته بتنفيذ المرحلة الثانية لسحب عينات من

  Cفيننرش طنن ب مام ننة دمنلننشر لل  نن  عنن  

 2/ 14شتشفيــننـر عنن ط للطنن ب المـابيــننـ  فنن  

/2016. 



  النننندشرك ال  فيـننننـة السادسـننننـة قننننام سننننيادته بافتتننننا

بم لـننـد  لمننشال  شمننشالت  ليننات مام ـننـة دمنلننشر

 2/ 29الدراسات ال ليا شالبحشث البيئية بالبستا  ف  

/2016. 



 فن  شل البندا  اأ ارك سيادته ف  الحتفال بينشم

 4/ 14 ليننة الطننب البيطننرع بمام ننة دمنلننشر فنن  

/2016. 



 قننام سننيادته بالم ننار ة فنن  حفننل اعتتننام  الم سنن ر

الط بننن  التننندريب  الشل بمام نننة دمنلنننشر تحنننت 

إبريننل 18فنن  "   هنبنيلننامام تنننا ب ننبابنا "  نن ار 

2016 . 



 الرياضنن  شالثفنناف  الملرمننا  بتنظننيم قننام سننيادته

م لناً ان اء نادع لل املي  بمام ة دمنلشر ش  الثان 

 .2016/ 4/ 20لمنة رياضية دائمة للمام ة ف  



 قام سنيادته بافتتنا  م نرإل لابندا  لطن ب الفرقنة الراب نة بفسنم

اآلثار شالدراسات اليشنانية الرشمانية ب لية اآلداب مام ة دمنلشر 

عمينند ال ليننة شالسننادك ش نن ء ال ليننة شلفينن  / د.شبحضننشر السننيد   

منن  السننادك اعضنناء هيئننة التنندري  شالليئننة الم اشنننة شالطنن ب 

 . 2016/ 5/ 8بال لية  ف  



  شالبنندا  م ننرإل المشهبننة قننام سننيادته بافتتننا

مشهبننة شتطننشير لتنميننة طفننال اأب ليننة رينناإل 

 18البندا  فن   ىالط ب ال لية  ش قدراتلم عل

/5 /2016. 



 من  لمام ة دمنلشر اع م  دعم شل فريق  ت  يل

شالمتمنا  سنيادته شا را  برئاسة ط ب المام ة 

بالمام ننة م لننم لشضننخ العطننة التطشيريننة للنلننشإل 

 6/ 27الط بننننن  بلنننننا فننننن  ينننننشم الثنننننني  شالداء 

/2016. 



 المشقنخ بني   البرشتش نشلبتف ينل  فى سابفة فريندك من  نشعلناقام سيادته

( 13)باعتينار شفند م نش  من  مام ة بلمشرد برشسنيا ش مام ة دمنلشر

طالننب فننى معتلنن  الن ننطة الط بيننة للسننفر ضننم  الم سنن ر التنندريب  

 30حتنى  2016/ 8/ 1م  إقامته ف  الفترك الذى تم الط ب  اأشل 

د برشسننيا منن   مننل التشاـننل مننخ  ننباب ابمام ننة بلمننشر 2016/ 8/

المام ات اأمنبية شتبادل شنفل العبرات التدريبينة شالت ليمينة المتمين ك 

 .أبناء المام ة



 أسبوع الفتاب االفم ية بلالفعلوب  ارك سيادته فى 

( لونببلالانبب اع )شالمفننام بمام ننة المنيننا تحننت عنننشا  

شذلك لدعم الملارات  7/9/2016 – 1فى الفترك م  

شالمشاهب شالن طة الط بية بـشرك إيمابية ش ثرها 

علننى منند مسننشر الت نناش  شالـننداقة مننخ المام ننات 

 .2016/  9/  1العرى فى 








