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 والماليةقطاع الموارد البشرية 
 إدارة المؤتمرات وشؤون المقر

   
 

 بيــــان
 تفصيلـــــي باالجتماعـــــات التـــــي ستعقـــــد 

 2022( ينايرخـــالل شهـــر )
 

 مالحظات الساعة القاعة االجتمـــــــاع التاريخ اإلدارة املعنية م

اإلدارة العسكرية ومجلس   .1
 13/1-9 السلم واألمن العربي

 تحاااد االجتماااا االسااتي الي للج ااة الف عااة واإل  معااة ل
 حضوري صباحا   5 العربي للرياضة العسكرية.

إدارة التربعة والتعلعم   .2
 حضوري صباحا   األندلسعة احتفالعة اليوم العربي لمحو األمعة. 10/1 والبحث العلمي

شؤون البيئة إدارة   .3
 صباحا 4 االجتماا السابع للج ة ارصاد الطيران. 13/1-11 واالرصاد الجوية

30 
 مشارك

 ظمات المجتمع إدارة م  .4
 12/1 المدني

حفل إطا   إصادارات مواروا المدوناة العربعاة للت معاة 
 حضوري صباحا   األندلسعة المستدامة.

 17/1-16 إدارة ال قل والسعاحة  .5

االجتمااااا اليااااني للج اااة الف عاااة الموااارفة  لاااى ت فيااا  
االتفاقعة العربعاة لت ظاعم نقال الر ااى  لاى الطار   اين 

 .الدول العربعة و برها
 حضوري صباحا   4

إدارة الم ظمات   .6
 16/1 واالتحادات العربعة

المااااؤتمر الساااا وي بع ااااوان ادور التحااااول الر مااااي فااااي 
  تحقيق اهداف الت معة المستدامةا.

 حضوري صباحا االندلسعة

 16/1 إدارة الع  ات اال تصادية  .7
للغااارف التجارياااة العربعاااة المواااتر ة اجتمااااا ت ساااعقي 

 صباحا   2 واجتماا مع الم دوبين الدالمين.
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 17/1 إدارة الع  ات اال تصادية  .8
افتتاح أ مال االجتماا الس وي للغرف العربعة األج بعاة 

 صباحا   األندلسعة الموتر ة.
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إدارة الصحة والمسا دات   .9

 حضوري صباحا   4 يالث للج ة جالزة الطبيب العربي.االجتماا ال 18/1-17 اإلنسانعة

 20/1-19 إدارة ال قل والسعاحة  .10

االجتماا الياني  ور للج ة اتفاقعة تبادل اإل فاا  مان 
الضاارالب والرسااوم رالضاارالبر الجمر عااة  لااى نواااطات 

 ومعدات ال ا ل الجوي العربي المعدلة.
 حضوري صباحا   2

إدارة الم ظمات   .11
 1/2-30/1 عربعةواالتحادات ال

دورة تدريبعااة مجمعااة حااول تطبيااق م حجعااة التحسااين 
ا ودورهاااا فاااي تحساااين أدا  Learn Six Sigmaا

 المؤسسات الص اععة.
 حضوري صباحا   2

 31/1-30 إدارة حقو  اإلنسان  .12

االجتماااااا اليالااااث لفريااااق اليباااارا  الحكااااوميين العاااارى 
المع اااي با اااداد اليطاااة العربعاااة للتربعاااة والتي عااا  فاااي 

 جال حقو  اإلنسان.م
 حضوري صباحا   5

 


