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Date/ 
 التاري    خ 

 المكان  / seminar / workshop Venue ندوة / ورشة عمل 

January /يناير 

  Rabatالرباط Best Practices in Risk Assessment Training دورة تدريبية حول أفضل الممارسات لتقييم المخاطر 16-18

ي  22-26
  Iraqالعراق Workshop on preparing for ICAO USAP-CMA لاليكاوورشة عمل حول تحضير للتدقيق األمن 

اير  / February فبر

  Doha الدوحة  ATFM WS ادارة انسياب الحركة الجوية عمل حول ورشة  6-8

13-17 
ي لخدمات الحركة  

دورة حول معلومات االتصال البين 
نت  الجوية وتبادل البيانات عير االنير

AIDC/OLDI WS Cairo القاهرةCairo  

 Environment interactive workshop الورشة التفاعلية للبيئة 20-23
 االمارات العربية المتحدة 

UAE  

ان 27-28   Marrakechمراكش Aviation Security Week أسبوع أمن الطير

March /  مارس 

ان 1-3   Marrakechمراكش Aviation Security Week أسبوع أمن الطير

12-15 
كة مع االيكاو حول أمن الشخن   ورشة عمل مشير

 الجوي والتموين الجوي 
joint workshop with ICAO on air cargo security and air 
catering 

  Riyadhرياض

14-15 
ورشة عمل حول اإلجراءات المرتبطة بإتفاقية كيب  

 تاون
Workshop on procedures related to the Cape Town 
Convention 

  Remotely عن بعد 

May / مايو 

 Judicial Enforcement Course دورة الضبطية القضائية 7-11
مقر المنظمة مالم يتم االستضافة 

The headquarters of the 
organization unless hosted  

  Tangerطنجة Seminar on border protection and facilities ندوة حول حماية الحدود والتسهيالت 8-10

June /  يونيو 

5-6 
كة مع االيكاو حول تدبير االحياء  

ورشة عمل مشير
ية بالمطارات  الير

ICAO/ACAO Wildlife 
مقر المنظمة مالم يتم االستضافة 

The headquarters of the 
organization unless hosted  
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Date/ 
 التاري    خ 

 المكان  / seminar / workshop Venue ندوة / ورشة عمل 

6-8 
القياسية الجديدة لاليكاو  ورشة عمل حول القواعد 

 والمتعلقة بانبعاثات الكربون. 
A workshop on the new ICAO standards related to 
carbon emissions. 

  Cairoالقاهرة

12-16 
ان السنغافورية   كة مع سلطة الطير

ورشة عمل مشير
ي مجال المالحة الجوية 

 عن تدقيق السالمة ف 
ACAO/CAAS Customised Safety Audit of ATS 

مقر المنظمة مالم يتم االستضافة 
The headquarters of the 

organization unless hosted 

 ( لكورسيا MRVمتطلبات الرصد واإلبالغ والتحقق ) 13-15
Monitoring, Reporting and Verification (MRV) 
requirements for CORSIA 

  Rabat الرباط

18-20 
كة مع مجلس وزراء الداخلية العرب  ورشة  مشير

ي  
وجامعة نايف العربية للعلوم األمنية حول موظف 

ي 
 - الكشف األمن 

A joint workshop with the Council of Arab Interior 
Ministers and Naif Arab University for Security Sciences 
on security screening personnel- 

  Ryiadhرياض

  Cairoالقاهرة  Air Law Course دورة قانون الجو  20-22

21-22 
ي  
ان المدب  ي للطير كة مع المؤتمر األوروبر

ورشة مشير
ات األمنية   حول التجهير 

A joint workshop with the European Civil Aviation 
Conference on security equipment 

 االمارات العربية المتحدة 
UAE 

July /  يوليو 

 Air transport prices course دورة أسعار النقل الجوي  9-13
مقر المنظمة مالم يتم االستضافة 

The headquarters of the 
organization unless hosted 

ي الحوادث  10-13
 Accident investigation workshop ورشة عن التحقيق ف 

مقر المنظمة مالم يتم االستضافة 
The headquarters of the 

organization unless hosted 

كة إقليمية حول التهديد الداخلي  23-27   Ryiadhرياض Regional joint workshop on the internal threat ورشة عمل مشير

23-27 
نامج   كة مع االيكاو حول تنفيذ الير

ورشة عمل مشير
ي للسالمة 

 الوطن 
SSP IMPLEMENTATION WS Muscat مسقط Muscat  

September /  سبتمبر 

4-8 
كة مع االيكاو حول التحظير لمؤتمر  

ورشة عمل مشير
 2023االتصاالت الدولي لسنة 

WRC23 Preparatory WS Cairo 
مقر المنظمة مالم يتم االستضافة 

The headquarters of the 
organization unless hosted 
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 التاري    خ 
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اتيجية للنقل الجوي  10-14  Strategic management course for air transport دورة اإلدارة االسير
مقر المنظمة مالم يتم االستضافة 

The headquarters of the 
organization unless hosted 

11-13 
ي  
ان المدب  ي للطير كة مع المؤتمر األوروبر

ورشة مشير
 ل برنامج تحليل سلوك المسافرينحو 

ACAO-ECAC/CASE II Joint workshop on Behaviors 
Detection 

  Muscat مسقط

18-20 
كة إقليمية حول أمن المناطق  ورشة عمل مشير

 المفتوحة للجمهور 
Regional Landside Security Workshop with support  ي   Dubai دبر

  Rabatالرباط  الجوي المنتذى األول للنقل  20-22

25-29 
ورشة عمل حول متطلبات مجلس المطارات العالمي  

 المتعلقة باعتماد االنبعاثات الكربونية للمطارات
Workshop on ACI Airport Carbon Accreditation الرباطRabat  

October / كتوبر  أ

2-4 
ورشة عمل بشأن الخطط الوطنية للدول لخفض  

 الكربون انبعاثات 
Workshop on national plans for countries to reduce 
carbon emissions 

  Rabatالرباط

ي النقل الجوي 8-12
  Cairoالقاهرة  Risk management course in air transport دورة إدارة المخاطر ف 

9-11 
ي  
ان المدب  ي للطير كة مع المؤتمر األوروبر

ورشة مشير
 المخاطرحول تقييم 

ACAO-ECAC/CASE II Joint workshop on Risk Assesment الدوحة Doha  

16-20 
كة مع االيكاو حول ادارة السالمة   ورشة عمل مشير

 الجوية وتحليل بيانات الطائرات 
ACAO ICAO SMS & FDA WS (Air bus)  المغرب Morocco  

ي  23-25
ي الثاب   للبيئةالنسخة الثانية للمنتدى العربر

The second edition of the Second Arab Environment 
Forum 

  Rabat الرباط

November /  نوفمبر 

  Ryadh رياض Workshop on the circular carbon economy ورشة حول االقتصاد الدائري للكربون 1-3

1-3 
ق   القمة الخامسة للسالمة الجوية لمنطقة الشر

 االوسط
Fifth MID Region Safety Summit KSA  

ي  6-10
ان المدب  ي أمن الطير

 Koweit الكويت Organizing a course for auditors in civil aviation security تنظيم دورة للمدققير  ف 

   Rules for issuing air transport permits قواعد إصدار تصاري    ح النقل الجوي وكيفية تطبيقها 13-15

ي  20-22
اب    Doha الدوحة Regional seminar on cyber security ندوة إقليمية حول األمن السيير



 

4 / 4 
 

Date/ 
 التاري    خ 

 المكان  / seminar / workshop Venue ندوة / ورشة عمل 

27-30 
ان   ي مجال الطير

ي مجال حماية البيئة ف 
دورة لمدربير  ف 

ي 
 المدب 

course for trainers in the field of environmental 
protection in the field of civil aviation 

  Rabat الرباط

December /  ديسمبر 

  Morocco المغرب Regional symposium on drones ندوة إقليمية حول الطائرات بدون طيار  6-8

12-14 
كة مع االيكاو حول االجهزة المساعدة  ندوة مشير

 للمالحة الجوية 
ACAO/ICAO AIR NAVIGATION AIDS SYMP MOROCCO 

مقر المنظمة مالم يتم االستضافة 
The headquarters of the 

organization unless hosted 

 


