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 : بتنفيذها قمتأهم المؤتمرات التي 
 

  بمملكة البحرين  -( المرأة واإلقتصاد)ؤتمر تنظيم م (1

 .بحرين تحت رعاية الشيخة سبيكة بنت إبراهيم أل خليفة حرم أمير دولة ال 

 

 (أبو ظبي)بدولة اإلمارات العربية المتحدة  -( مؤتمر المرأة بين الواقع والطموح)تنظيم  (2

نهيان بارك حرم الشيخ زايد بن سلطان آلتحت رعاية صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت م

 . 2002في الفنرة مارس 

 

 في القاهرة -( مالسالاإلستثمار في ظل مؤتمر )تنظيم  (3

 .2005مبارك  سوزانتحت رعاية السيدة األولى  

 

 (والتسويق والتمويلبين التدريب  والصغيرة مؤتمر المشاريع المتوسطة)تنظيم  (4

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة  -بمملكة البحرين  

 .2007رئيس الوزراء الموقر نوفمبر 

 

 نالبحري بمملكة -( معرض المبدعات) (5

تحت رعاية صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حرم ملك مملكة 

 .2007البحرين نوفمبر 
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 ة الكويت في دول  - الملتقى االقتصادي الرابع للدول اإلسالمية

 .2002الصباح أمير دولة الكويت في أبريل  األحمد الجابرصباح  تحت رعاية الشيخ

 

 ( في التنمية اإلقتصاديةتنظيم مؤتمر المرأة ) (7
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 اللبنانية
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