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  البيـــانالبيـــان  التوقيتالتوقيت  التاريخالتاريخ

 السبت

14/05/2016  

 

8.30- 9.00 

 

  اجتماع هيئة المكتب. 

  ::الجلسة االفتتاحيةالجلسة االفتتاحية 9.30 – 9.00

 ذي. كلمة رئيس المجلس التنفي -

 ـ  كلمة المدير العام.
 

  ::األولىاألولىعمل عمل جلسة الجلسة ال 11.30 – 9.30
  

ة المئاابعااد  الخارسااةالعاميااة  اعتمااام روااردو  ااددل اعمااال الااددر  .1

 للمجلس التنفيذي دروردو الجددل الزرني ال تماعات الددر .

 عضوية المجلس التنفيذي. .2

 تنفيذي.رتابعة تنفيذ قرارات الددر  الرابعة بعد المئة للمجلس ال  ..3

 .2015تقرير المدير العام عن تنفيذ برارج المنظمة لعام   .4

 .2015تقرير المدير العام عن تنفيذ األنوطة خارج البرارج لعام  . 5

  حـةحـةرارااستـاستـ 12.00 – 11.30

  ::عمل الثانيةعمل الثانيةجلسة الجلسة ال 14.30 – 12.30

 .ية في فلسطينمالقدس داألدضاو التربوية دالثقافية دالعل .6

 ضاو التربوية دالتعليمية في  مهورية القَمر المتحد .األد  .7

 .2018 - 2017روردو الموازنة دالبرنارج لعاري  . 8

  ::20182018  --  20172017مشروع الموازنات الملحقة لعامي مشروع الموازنات الملحقة لعامي   .9 20.00 – 17.00

روردو روازنة النفقة الخاصة لمعهد البحوث دالدراسات العربياة    ـ أ9  

 .2018 - 2017لعاري 

 املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم

  لمجلس التنفيذي دالمؤتمر العاملمجلس التنفيذي دالمؤتمر العامااارانة ارانة 

 

 

 

 م 2016 مايـو هـ  ـ  1437 شعبانـ  الخامسة بعد المئةالدورة  المجلس التنفيذي ـ



 
 

  

  

روردو روازنة المركاز العرباي للتعرياا دالتر ماة دالتا لي   ـ ب9

 .2018 - 2017دالنور لعاري 

 .2018 - 2017اراكن عقد األنوطة لعاري . 10

تعديل بعض روام الدساتور  دالنظاام الاداخلي لمال ران المجلاس  .11

 التنفيذي دالمؤتمر العام.

  2015الحساب الختاري للمنظمة دالصناميق الخاصة عن العام .12

 دتقريري هيئة الرقابة المالية درراقا الحسابات القانوني عنه.

 األحــد

 

15/05/2016 

9.00 – 13.00 
  ::عمل الثالثةعمل الثالثةجلسة الجلسة ال

 .2015تقرير رئيس دحد  الرقابة الداخلية للمنظمة عن العام   .13

انوني لتااادقيق حساااابات المنظماااة تعياااين رراقاااا الحساااابات القااا .14

 .2018 - 2017لعاري 

توااميل هيئااة الرقابااة الماليااة لمرا عااة حسااابات المنظمااة عاان . 15

 .2018 -2017عاري 

  دروقااااا  20/04/2016المركاااااز الماااااالي للمنظماااااة حتااااا    .16

 رساهمات الددر األعضاء في روازنة المنظمة.

  ::عمل الرابعةعمل الرابعةجلسة الجلسة ال 19.00 –16.00

  ::الشاغـرةالشاغـرة  الوظائفالوظائف. 17

  )الفئة األولى(.  )مغلقة()الفئة األولى(.  )مغلقة(       رنصا المدير العام   ــ / ا/ ا  1177

  )الفئة الثانية(.  )مغلقة()الفئة الثانية(.  )مغلقة(  دظيفة ردير إمار  التربية  --بب  //1177

روردو  ددل اعمال الددر  العامية الثالثة دالعورين للمؤتمر  .18

 العام.

 تنظيم اعمال الددر  الثالثة دالعورين للمؤتمر العام.. 19

20.00– 20.30 
 

 .تالد  القرارات 

  رفااا الجلسااة دالعااوم  لالنعقااام بعااد انتهاااء اعمااال المااؤتمر

 العام.

 م 2016مايـو هـ  ـ   1437الخامسة بعد المئة ـ شعبان الدورة  المجلس التنفيذي ـ

 


