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الرؤية
تم ين المؤسسمات األردنميمة ممن ااسمتمفمادة المقم مو ممن
الخطط والبرامج ،والمرروعات لمنظمات الميمونسم مو واأللم مسمو
واإليسيس و ،وتعزيز التعاون األمثل معها في ممجماات المتمربميمة
والثقافة والعلوم.

الرسالة
تعزيز وتنسيق الجهود الوطنية األردنية لضمان المممرمار مة
الفاعلة في برامج عمل وأنرطة منظمممات الميمونسم مو واأللم مسمو
واإليسيس و لتوفير التعليم للجميع ،ونرر ثمقمافمة السمام والمقميمم
اإلنسانية والبيئية ،والمساعدة على صون التراث ونرر الممعمرفمة
وتقدمها؛ استجابة لمتطلبات التنمية المستدامة.
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اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم

مرجعية عمل اللجنة
انضمت المملكة األردنية الهاشمية لعضوية منظمة اليونسكو في  4591 /6 /41حييين ن يت
المادة السابعة من الميثاق التأسيسي لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثيايافية اليم قيم ه يرارء ينيا
انعااد المؤقمر العام لليونسكو في باريس في دورقه العشرين التي عادت في  ،4511 /11/44علي ” ن
قتخم كل دولة عضو الترقيبات التي قالئم ظروفها الخاصة إلشراك هيئاقها الوطنية الرئيسة اليتيي قيعيني
بشؤون التربية والعلم والثاافة في عمال المنظمة ،ويفضل ن يتم ذلك عن طريق قيكيويين ليوينية وطينييية
قُمثل فيها الحكومة وهمء الهيئات المختلفة لإلسهام بشكل فعّال في التعريف بأهداف اليييونسيكيو ،وقيوسييي
نطاق هشعاعها ،وقشوي قنفيم برناموها بإشراك األوساط الفكرية والعلمية لبالدها في ذلك النشاط“.
وانضمت المملكة األردنية الهاشمية لعضوية المنظمة العربية للتربية والثاافة والعلوم( األلكيسيو
عام  ،4511حين ن ت المادة السابعة من دستور المنظمة عل " ن قؤلف لوان وطينييية فيي كيل دولية
عضو لتنظيم التعاون م المنظمة".
كما انضمت المملكة األردنية الهاشمية لعضوية المنظمة اإلسالمية لليتيربييية واليعيليوم واليثيايافية
(اإليسيسكو عام  ،4511حين ن ت المادة الرابعة عشرة من الميثاق التأسيسي للمنظمة عيلي "قينيشي
الدول األعضا لوانا ً وطنية للتربية والعلوم والثاافة قيايوم بيتيوطيييد صيالت اليتيعياون بييين اإليسيييسيكيو
والوزارات والهيئات واألفراد في الدول األعضا ".
واللونة الوطنية األردنية للتربية والثاافة والعلوم قتب وزارة التربية والتعلييم وييتير سيهيا ميعياليي وزيير
التربية والتعليم ،ويحكم عملها نظام خاص مار من بل رئاسة اليوزرا وهيو نيظيام ر يم ( 66لسينيةيةية
 4551ال ةادر بماتض المةةادة ( 411من الدستور.
وقعمل اللونة كحلاة وصل بين منظمة اليونسكو والمنظمة العربيية ليليتيربييية واليثيايافية واليعيليوم
والمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثاافة من جهة وبين المؤسسات الرسمية والخاصة في المملكة مين
جهة خرى بهدف اإلفادة من البرامج والمشاري المادمة وقفعيل اليدور األردنيي فيي اليميحيافيل اليدولييية
واإلسالمية والعربية ،وقستند اللونة في عملها عل :
 نظام اللونة الوطنية األردنية للتربية والثاافة والعلوم ر م ( 66لسنة  4551ال ادر بماتيضي اليميادة
( 411من الدستور الم رء مولس الوزرا .
 التعليمات المالية للونة الوطنية ر م ( 4لسنة .4559
 ميثاق عمل المنظمات الثالث( :اليونسكو واأللكسو واإليسيسكو التي قسهم في بنا السيالم وقيخيفيييف
وطأة الفار ،وقحايق التنمية المستدامة وه امة حوار بين الثاافات ،من خالل التيربييية واليعيليوم واليثيايافية
واالق ال والمعلومات بتأمين التعليم الويد للومي  ،وقسخير المعارف والسيياسيات اليعيليمييية أل يرا
التنمية المستدامة ومواجهة التحديات األخال ية المستودة وقعزيز التنوع الثاافي والحوار بين اليثيايافيات،
وبنا موتمعات المعرفة من خالل المعلومات واالق ال.
 هستراقيويات المنظمات الثالث( :اليونسكو واأللكسو واإليسيسكو .
 برنامج المساهمة والميزانية للمنظمات الثالث( :اليونسكو واأللكسو واإليسيسكو .
 رارات المؤقمر العام والمولس التنفيم للمنظمات الثالث (قار جميعها من المولس التنفيم والمؤقمر
العام للمنظمات الثالث .
 اإلستراقيويات الوطنية ذات العال ة باطاعات عمل المنظمات الثالث.
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اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم
الهيكل التنظيمي للجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم

قتب اللونة الوطنية األردنية للتربية والثاافة والعلوم لوزارة التربية والتعليم ،ويتر سها معالي
وزير التربية والتعليم ،وقتألف اللونة من الهيئات الثالث اآلقية:

اللجان المنبثقة عن المجلس التنفيذي
.4

لونة البرامج والميزانية والمشاري

.1

لونة الترشيحات

3

أبرز الفعاليات واإلنجازات في قطاع التربية

التقرير الوطني للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة ()9102 -9102
عدت اللونة الوطنية األردنية للتربية والثاافة والعلوم التارير
الوطني للهدف الراب من هداف التنمية المستدامة (، 1145-1146
حين جا هعداد هما التارير بوهود الفريق الوطني للتعليم بحلول
العام  1111والمشورة والدعم الفني اللمين ام بهما ،وكملك اللوان
المتخ

ة (اللونة الفنية للتعليم بحلول 1111م ،لونة المؤشرات

الخاصة بالهدف الراب  ،لونة صيا ة التارير الوطني للهدف الراب

من هداف التنمية المستدامة  ،همء الوهود المتكاملة وبشراكة م
جمي الوهات ذات العال ة باطاع التعليم في المملكة األردنية الهاشمية في سبيل رصد التادم في قحايق الهدف
الراب الم يفضي هل ضمان التعليم الويد المن ف والشامل للومي وقعزيز فرص التعلم مدى الحياة للومي
منم العام  ،1146وب دور التارير الوطني للهدف الراب الم قم قسليمه هل مكتب اليونسكو اال ليمي للتربية في
الدول العربية /بيروت ،يكون األردن د نه المرحلة األول من العمل عل قنفيم ايات الهدف الراب وفق ما
جا ت به خارطة الطريق التي قم التوافق عليها منم هطالق هداف التنمية المستدامة ،و د قضمنت مهام الفريق
الوطني قاديم المشورة والدعم الفني ،وقشكيل اللوان الفرعية والمتخ

ة ،ودراسة التارير الوطني وه رارء.

ما اللونة الفنية فاد عملت عل متابعة ورصد البرامج والمبادرات التربوية بما يحاق ايات الهدف الراب .
وعملت لونة المؤشرات عل متابعة ورصد مؤشرات الهدف الراب  ،وهعداد م فوفة المؤشرات بالشكل النهائي.
ما لونة صيا ة التارير الوطني فاد عدت التارير الوطني وعملت عل صيا ته بما يتوافق والمعايير المطلوبة
من اليونسكو بعد ن قمت دراسة البرامج والمبادرات التربوية وقضمين المناسب منها في التارير الوطني.

المؤتمر الحادي عشر لوزراء التربية والتعليم العرب
عادت المنظمة العربية للتربية والثاافة والعلوم المؤقمر الحاد عشر
لوزرا التربية والتعليم العرب في مملكة البحرين خالل الفترة ما بين
 1145/44/1-6قحت عنوان "السياسات التعليمية ودورها في قحايق
الهدف الراب من هدف التنمية المستدامة  ."1111وشارك في
المؤقمر معالي السيد رامي وريكات /السفير األردني في مملكة
البحرين مندوبا ً عن معالي وزير التربية والتعليم /رئيس اللونة
الوطنية األردنية للتربية والثاافة والعلوم .وقضمن المؤقمر موموعة
ّ
المنظمة من قواربها الناجحة وممارساقها الويّدة في قنفيم سياسات
من التوصيات ،حين كان من همها قمكين
قعليمية قساعد في قحايق الهدف الراب من هداف التنمية المستدامة ”التعليم  “1111للعمل عل قعميم فائدقها

عل سائر الدول العربية ،وقعزيز سياساقها في قمويل التعليم والعمل عل قنوي م ادرء والبحن عن آليات
جديدة قم ّكن من دعم الموازنات العمومية وقحاّق المعايير والمؤشَرات المطلوبة دوليا بحلول العام .1111
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أبرز الفعاليات واإلنجازات في قطاع التربية
االجتماع السنوي لمنسقي المدارس المنتسبة لليونسكو
عادت اللونة الوطنية األردنية للتربية والثاافة والعلوم
اجتماعاقها السنوية لمنساي المدارس المنتسبة لليونسكو
في اليم المملكة الثالث لعام  ،1145حين عاد ول
اجتماع إل ليم الوسط بتاريخ  ،1145/44/11وإل ليم
الشمال بتاريخ  ،1145/44/19واالجتماع الثالن إل ليم
الونوب بتاريخ  .1145/41/9وقم خالل االجتماعات
استعرا

برز اإلنوازات والفعاليات التي نفمقها

اللونة الوطنية في هطار مشروع المدارس المنتسبة
لليونسكو خالل العام الدراسي  1145/1141والخطة
السنوية للتنسيق الوطني لشبكة المدارس المنتسبة لليونسكو للعام  ،1145كما قم عر

ومنا شة قاارير

األنشطة والفعاليات التي نظمتها المدارس المنتسبة لليونسكو خالل العام الدراسي السابق ،وكملك خططها
للسنة الدراسية .1111/1145

جامزت أفلل الممارسار في مجال التنمية /المدارس المنتسبة لليونسكو
في هطار الخطة السنوية التي قنيفيمهيا اليليوينية اليوطينييية
األردنية للتربية والثاافة والعلوم ،وسيعيييا ً مينيهيا ليزييادة
وعي الطلبة في المدارس المنتسبة لليونسكو ،واكيتيشياف
مواهبهم و دراقهم المتميزة وقنميتهيا ،نيظيميت اليليوينية
الوطنية األردنية جائزة ألفضل المميارسيات فيي ميويال
التنمية المستدامة ،نظرا ً ليميا ليهيا مين هيمييية ليتيحيايييق
التكامل بين الووانب اال ت ادية واالجتماعية واليبيييئييية
للبشرية ،وقم قاييم جمي المشاركات من اليميدارس مين
خالل لونة قاييم ،حين فازت مدرسة

ر الحالبات الغربي الثانوية المختلطة /مديرية التربية واليتيعيليييم

لمنطاة الزر ا الثانية في المركز األول ومدرسة نور الحسين الثانوية الشاملة للبنيات /ميدييريية اليتيربييية
والتعليم لمنطاة الكرك في المركز الثاني ومدرسة بيوضه الشر ية الثانوية المختيليطية /ميدييريية اليتيربييية

والتعليم لمنطاة السلط في المركز الثالن .وقمنح المدارس الفائرة جائزة مالية وشهادة قادير.
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أبرز الفعاليات واإلنجازات في قطاع التربية
المشاركة في عداد أفمم ديرت بمناسبة ال ذك را ال ث مث ي ن قع ت م اد
اتفا ية حقول الطفل
احتفلت منظمة اليونسكو –عل هامش المؤقمر العام
لليونسكو في دورقه األربعين  -بالمكرى الثال ين
العتماد اقفا ية حاوق الطفل وذلك يوم األربعا
الموافق  ،1145/44/11وبطلب من المنظمة عممت
اللونة الوطنية األردنية للتربية والثاافة والعلوم عل
شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو في األردن بشأن
هعداد فالم و ائاية

يرة مدقها د ياتين في موضوع "حق الطفل في التعليم" ،وساهمت

( 44مدرسة بإعداد موموعة من األفالم ،وقم قشكيل لونة الختيار ال ة فالم من األردن
ورفعها للمنظمة ،حين قم اختيار حد األفالم األردنية الم
الثانوية في عمان ليعر

عدقه موموعة مدارس الوامعة

نا االحتفال بهمء المناسبة وبحضور الرئيس الفرنسي ايمانويل

ماكرون في المار الرئيسي للمنظمة.

جامزت التراا الثقافي لليافعين /الدورت األولج
عممت اللونة الوطنية األردنية للتربية والثاافة والعلوم
عل شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو للمشاركة في
جائزة التراث الثاافي لليافعين في دورقها األول حول
التراث والتنمية المستدامة "قرا نا يومعنا" ،التي قهدف
هل التوعية عل

همية الحفاظ عل التراث الثاافي في

المنطاة العربية وذلك في فئات المساباة األربعة:
الرسم ،الر ص الشعبي والفلكور  ،الت وير الفوقو رافي والفيلم الدعائي ،حين شاركت
 41مدرسة في المساباة .و علنت النتائج خالل شهر آذار .1111
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أبرز الفعاليات واإلنجازات في قطاع التربية
مشروع دماج مهارار القرن الحادي والعشرين في المناهج والكتب المدرس ي ة
قم قنفيم المشروع من بل هدارة المنهاج والكتب المدرسية في وزارة التربية
والتعليم بالتعاون م اللونة الوطنية األردنية للتربية والثاافة والعلوم في هطار
برنامج مساهمة اليونسكو لعامي 1141و .1145جا ت فكرة هما المشروع
في هدماج مهارات الارن الحاد

والعشرين في المناهج والكتب المدرسية

وموارد التعلم إلحداث التغيير اإليوابي عل شخ ية الطالب الم يعد محور
عملية التعلم ،ومن م عل
مهارات الارن الحاد

الموتم بأكمله .حين يحتاج الطلبة هل

قعلم

والعشرين وقطبياها عمليًّا في حياقهم اليومية في
زيادة درقهم عل

المنزل والمدرسة والموتم  ،ما ينعكس هيوابًا عل

التواصل اإليوابي م َمن حولهم وقحسين مهاراقهم في التفكير بأساليب علمية د ياة ،وقمكينهم من هيواد حلول
للمشكالت التي يواجهونها .ومن الناحية اال ت ادية فإن همء المهارات صبحت اآلن حاسمة لتادُّم

بلد ،حين

قم هجرا مسح لمناهج ال فوف الثال ة األول  ،وفي ضو نتائج المسح قم ق ميم نشطة لتعزيز المهارات
وقحكيمها من بل خبرا مخت ين ،وهطالق الدليل اإل رائي ألنشطة مهارات الارن الحاد

والعشرين

لل فوف الثال ة األول  ،وقم قدريب فريق محور من المشرفين التربويين لي ار هل قدريب المعلمين ومن
م قعميم الدليل عل المدارس الحكومية ومدارس الثاافة العسكرية.

القافلة الطبية االجتماعية والتربوية
نفمت المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثاافة ومؤسسة الوليد
لإلنسانية بالتعاون م اللونة الوطنية األردنية للتربية والثاافة والعلوم
والوامعة األردنية افلة طبية اجتماعية وقربوية خالل الفترة ما بين
 1145/41/45-49في منطاة الووفة /الشونة الونوبية قضمنت يام
طبية وذلك بتاديم العالج والفحص الطبي للمرض

كراس
وقوزي
ٍ

عادت يام قربوية ،قم
متحركة عل ذو االحتياجات الخاصة ،وكملك ُ
خاللها عاد محاضرات هرشاد نفسية وصحية للطلبة في مدارس منطاة الووفة ،وقم قوزي
رياضية للطلبة وقوزي

رطاسية ومالبس

لواح ومكيفات عل المدارس المعنية .حين هن الاافلة قسع هل قعزيز الوانب

الو ائي عن طريق التوعية والتثايف ال حي والتربو

واالجتماعي ،والمساهمة في رف كفا ة المراكز

ال حية والتربوية من خالل قزويدها باالحتياجات الضرورية واألجهزة الطبية فضال ً عن قعزيز الووانب
الترفيهية لألطفال.
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الدورت التدريبية اق ليمية حول دور ال م رش دي ن الس ي اح ي ي ن ف ي ت ن م ي ة
السياحة الثقافية في العالم االسممي
عادت المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثاافة (االيسيسكو
بالتعاون م اللونة الوطنية األردنية للتربية والثاافة والعلوم
دورة قدريبية حول "دور المرشدين السياحيين في قنمية
السياحة الثاافية في العالم اإلسالمي" في عمان المملكة
األردنية الهاشمية خالل الفترة ما بين 1145/1 /41 -46
برعاية معالي وزير السياحة واآل ار ،وبمشاركة عدد من
األدال  /المرشدين السياحيين من الدول العربية التالية :جمهورية م ر العربية ،دولة فلسطين،
عمان ،المملكة المغربية ،الومهورية التونسية ،المملكة
دولة اإلمارات العربية المتحدة ،سلطنة ُ
العربية السعودية ،الومهورية اللبنانية ،دولة طر والمملكة األردنية الهاشمية .وهدفت همء الدورة
هل قعميق الوعي لدى العاملين في الاطاع السياحي بأهمية ومكانة السياحة الثاافية في التنمية
اال ت ادية واالجتماعية في العالم اإلسالمي ،وهبراز مكانة السياحة الثاافية في قعزيز الحوار

الثاافي والتواصل الحضار

بين األمم والشعوب ،وقأهيل األدال  /المرشدين السياحيين وقنمية

مهاراقهم وقبادل الخبرات وقااسم التوارب فيما بينهم.

حملة توعية بأهمية التراا الثقافي المادي وغير المادي في لواء ذيبان ،مأدبا
نفمت اللونة الوطنية األردنية للتربية والثاافة والعلوم /سم
الثاافة والعلوم واالق ال بالتعاون م وزارة الثاافة والشباب
ومديرية التربية والتعليم للوا ذيبان حملة للتوعية بأهمية
التراث الثاافي الماد و ير الماد في لوا ذيبان ،في
مدرسة ذيبان الثانوية للبنات؛ احتفا ً باللوا مدينةً للثاافة
األردنية للعام  1145وذلك يوم الخميس الموافق /1 /11
 ،1145وهدفت الحملة هل قثايف الطلبة والمعلمين والموتم المحلي وقوعيتهم باألخطار التي
قهدد التراث الثاافي الماد و ير الماد من خالل نشطة وفعاليات قرا ية قسع إلحيا التراث
الثاافي األردني وحمايته من االند ار والتالشي .وقضمنت الحملة ه امة معرضا ً لل ور وعرضا ً
للمالبس والمنتوات الترا ية ،وبازارا ً للمأكوالت والمشروبات الترا ية ،هضافة هل
فلكلورية ام بها عدد من طلبة المدارس.
8

عرو

أبرز الفعاليات واإلنجازات في قطاع الثقافة

دورت تدريبية بعنوان "أسس بناء السلوك اقيجابي وتن م ي ة ال م س ؤول ي ة
المجتمعية لدا الشباب العربي"
عادت المنظمة العربية للتربية والثاافة والعلوم بالتعاون م
اللونة الوطنية األردنية للتربية والثاافة والعلوم دورة قدريبية
بعنوان " سس بنا

السلوك اإليوابي وقنمية المسؤولية

الموتمعية لدى الشباب العربي" خالل الفترة ما بين 1/ 49-41

 1145 /في ع ّمان  /األردن .استهدفت الدورة التدريبية فئة
الشباب من عمر ( 19 -41سنة ومن الونسين ،و د ركزت
الدورة عل قعزيز مفاهيم ريادة األعمال لدى الشباب ،وقعزيز دافعية المشاركين عل العمل التطوعي وقنمية
يمة المسؤولية الموتمعية لديهم لالنخراط في العمل في مؤسسات الموتم المدني وقطوير األعمال التي ياوم
بها الشباب سوا في الاطاع الحكومي و حت

في الاطاع الخاص وبما يسهم في قحايق هداف التنمية

المستدامة  1111التي قسع هليها الموتمعات وقفعيل دورهم في صن الارار .

حملة توعية بأهمية التراا الثقافي المادي وغير المادي في لواء كفرنجة ،عجلون
نفمت اللونة الوطنية األردنية للتربية والثاافة والعلوم /سم
الثاافة والعلوم واالق ال بالتعاون م وزارة الثاافة والشباب
ومديرية التربية والتعليم لمحافظة عولون حملةً للتوعية بأهمية
التراث الثاافي الماد و ير الماد في لوا كفرنوة ،في
مدرسة عين البستان؛ احتفا ً باللوا مدينةً للثاافة األردنية للعام
 1145وذلك يوم الخميس الموافق  ،1145/1/19حين رع
مدير التربية والتعليم لمحافظة عولون االحتفال مندوبا ً عن
معالي وزير التربية والتعليم ،واشتملت الحملة التي حضرها
عدد من الضيوف الرسميين ،ومدير ومديرات ،وطلبة وطالبات المدارس المشاركة في المحافظة ،وعدد من
بنا الموتم المحلي عل كلمات و

ائد وطنية ،ووصالت نائية ،وفارة لفر ة المهابيش الترا ية ،وعرضا ً

لفر ة كفرنوة للفلكلور الشعبي ،وقمثيلية
افتتاح معر

يرة ظهرت العرس األردني الترا ي ،كما قم عل هامش االحتفال

قرا ي ،وبازار خير .
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اللقاء الثقافي لمعلمي ومشرفي اللغة العربية في مديريار التربية والت ع ل ي م
في محافظة العادمة " بداع الشعراء وجمالية اللغة"
نفمت اللونة الوطنية األردنية للتربية والثاافة والعلوم/
سم الثاافة والعلوم واالق ال لاا ً اافيا ً لمعلمي ومشرفي
اللغة العربية في مديريات التربية والتعليم في محافظة
العاصمة وذلك يوم الخميس الموافق  1145/41/9في
مركز

الملكة

رانيا

العبدهللا

لتكنولوجيا

التعليم

والمعلومات؛ بهدف التوعية بأهمية التراث الثاافي ير
الماد  ،حين قضمن هما اللاا عرضا ً لا ائد شعرية للشعرا المشاركين من مديريات التربية
والتعليم للوا واد

السير وعين الباشا وماركا والاويسمة وسحاب والوامعة وناعور و

بة

عمان .كما قم هجرا مناظرة شعرية بين المعلمين والمشرفين والحضور ،حين قم قاييم الا ائد
وقحكيمها من بل لونة التاييم والتحكيم.

دراج نخيل التمر علج القاممة التمثيلية للتراا الثقافي غير المادي للبشرية
قم هدراج نخيل التمر عل الاائيمية اليتيميثيييلييية ليليتيراث
الثاافي ير الماد للبشريية وذليك خيالل اجيتيمياعيات
اللونة الدولية الحكومية القفا ية التيراث اليثيايافيي ييير
الماد ( 1111التي عادت في بو يوقيا  -كيوليوميبيييا

خالل الفتيرة ميا بييين  .1145/41/41-5قيحيايق هيما
عمان،
اإلنواز بمشاركة  41دولة عربية وهي (سلطنة ُ
اإلمارات العربية المتحدة ،السعودية ،البحرين ،م ير،
العراق ،األردن ،الكويت ،موريتانيا ،المغرب ،فلسطين ،السودان ،قيونيس ،اليييمين  ،واليتيي بيمليت
جهودا ً كبيرة إلدراج ملف نخيل التمر عل الاائمة التمثيلية للتراث الثاافي ير اليمياد ليليبيشيريية،
حين امت كل دولة بتعبئة نموذج الترشيح بحسب الشروط المطلوبة من حيين قيعيرييف اليعيني ير
وهو النخلة ،والمو الوغرافي لها ،والوماعات المعنية بها ،واليميعيانيي واليوظيائيف االجيتيمياعييية
والثاافية للنخلة في الموتم  .ولغايات هعداد الملف الممكيور قيم هشيراك وزارة اليثيايافية اليميويتيمي
المحلي والومعيات العاملة في موال النخيل والتمور.
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تسجيل لعة عجلون علج القاممة النهامية للتراا في العالم اقسممي
اعتمدت لونة التراث في العالم اإلسيالميي اليمينيبيثياية عين
المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثاافية (اإليسيييسيكيو
قسويل لعة عولون عل الاائمة النهائية للتراث في العاليم
اإلسالمي وذلك خالل اجتماع اللونة االسيتيثينيائيي اليثيامين
الم عاد في مار المنظمة في الرباط خيالل اليفيتيرة ميا

بين  ، 1145/41/1-1وسيتم منح لعة عويليون الشيعيار
الرسمي للتراث في العالم اإلسالمي الم من خالله ستح ل الالعة عل

هميية كيبيييرة مين خيالل

التعريف بها والترويج السياحي واإلعالمي لها ،وربطها بياليميعياليم السييياحييية اليعياليمييية ،وكيمليك
االستفادة من

دعم يخص المشاري الترا ية ،ومنحها األولوية فيي عيميليييات اليتيرميييم وال يون

والحماية ،و د عملت دائرة اآل ار العامة عل هعداد ملف الترشيح بالتنسييق مي اليليوينية اليوطينييية
األردنية للتربية والثاافة والعلوم.

أبرز الفعاليات واإلنجازات في قطاع العلوم
االجتماع التشاوري قنشاء مردد سممي للعلوم والتكنولوجيا
عادت المنظمة االسالمية للتربية والعلوم والثاافة
االجتماع التشاور

إلنشا

مرصد هسالمي للعلوم

والتكنولوجيا ،خالل الفترة ما بين 1145/1/45 –41
في عمان بالتعاون م اللونة الوطنية األردنية للتربية
والثاافة والعلوم /سم الثاافة والعلوم واالق ال والمولس
األعل

للعلوم والتكنولوجيا برعاية معالي وزير التعليم

العالي والبحن العلمي .حضر االجتماع التشاور عدد من المشاركين من عدة دول عربية و(11
مشاركا ً من مختلف المراكز العلمية والوامعات في األردن .وهدف االجتماع التشاور هل دعم

وقفعيل دور المراصد العلمية في الدول األعضا وبنا الادرات في موال العلوم والتكنولوجيا
واالبتكار في الدول العربية واإلسالمية.
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االجتماع التحليري للدورت السابعة للمنتدا العربي للبحا العلمي والتنمية
استضاف اقحاد الوامعات العربية وبالتعاون م اللونة الوطنية األردنية
للتربية والثاافة والعلوم االجتماع التحضير الخاص بالدورة السابعة للمنتدى
العربي للبحن العلمي والتنمية المستدامة ،قمثّل الهدف العام من االجتماع في
رسم الخطوط الزمنية للدورة السابعة للمنتدى العربي للبحن العلمي والتنمية
المستدامة ومنا شة واعتماد محاورها الرئيسة م المؤسسات المعنية ،ومن
الوهات التي شاركت في االجتماع التحضير  :لونة األمم المتحدة اال ت ادية

واالجتماعية لدول ربي آسيا (اإلسكوا  ،ومركز اإلسكوا للتكنولوجيا ،ومدينة فريايا التكنولوجية ،واالقحاد العربي
لل ناعات الغمائية ،والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ،واقحاد موالس البحن العلمي العربية ،و كاديمية الملكة رانيا
لتدريب المعلمين ،و مركز الدراسات المسكونية .وفي نهاية االجتماع التحضير قم قحديد زمن انعااد الدورة السابعة
للمنتدى العربي للبحن العلمي والتنمية المستدامة ليكون خالل الفترة ما بين .1145 /41/45-41

مشروع "المحافظة علج الموارد المامية من خمل دخال مفهوم الزراعة المعمرت في
مناطل ريفية في األردن"
نفّمت اللونة الوطنية األردنية للتربية والثاافة والعلوم بالتعاون م خبرا من
المركز الوطني للبحوث الزراعية مشروع "المحافظة عل الموارد المائية من
خالل هدخال مفهوم الزراعة المعمرة في مناطق ريفية في األردن" .يهدف
هل

قعريف الطلبة بمفاهيم الزراعة المعمرة (المستدامة  .كما يهدف هل

المحافظة عل الموارد الطبيعية من جل التكيف م قغير المناخ والتخفيف من
آ ارء نظرا ً لتوافر اعدة جينية كبيرة من المحاصيل الغمائية المحلية في
األردن .كما يهدف هل قنمية الادرات وقشارك المعرفة بين المعنيين م التركيز عل قعزيز دور المر ة وبنا الادرات
المحلية من خالل قنفيم دورات قدريبية محلية لعدد كبير من المهتمين بالعمل في هما الموال وخاصة من النسا وربات
المنازل بالتعاون م الوهات المتخ

ة في األردن .استهدف المشروع طلبة المدارس لل فوف المدرسية :الثامن،

والتاس والعاشر والموتمعات المحلية في مديريات التربية والتعليم لمنطاة السلط ومحافظة عولون ولوا سحاب ولوا
األ وار الشمالية ولوا األ وار الونوبية ،ومن الودير بالمكر ن اللونة الوطنية األردنية للتربية والثاافة والعلوم فازت
بتمويل المشروع الممكور بايمة (49

لف دوالر مريكي من برنامج المساهمة والميزانية لليونسكو لألعوام

1141و 1145من خالل قاديم ماترح المشروع لليونسكو ضمن البرنامج الممكور ،كما ن هداف المشروع ونتائوه
قنسوم م هداف التنمية المستدامة الرامية للاضا عل الفار ،ودعم حق المواطن في الح ول عل المياء النظيفة،
وقحايق التوازن بين اإلنتاج ومتطلبات االستهالك ،وقم هعداد بروشورات وبوسترات حول المشروع وحول مفهوم

الزراعة المع ّمرة والتنوع الحيو والمياء الرمادية ،حين امت اللونة الوطنية بتوزيعها عل معظم مدارس المملكة في
األ اليم الثال ة (الشمال ،الوسط ،والونوب بهدف التوعية بأهمية المحافظة عل الموارد المائية من خالل هدخال مفهوم
الزراعة المع ّمرة في مناطق المملكة كافة.
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ندوت تعريفية باللجنة الوطنية ألخم يار العلوم والتقانة لمشرفي ومعلمي
العلوم الحياتية والتربية اقسممية في ليم الشمال
عادت اللونة الوطنية األردنية للتربية والثاافة والعلوم بالتعاون
م اللونة الوطنية ألخال يات العلوم والتاانة ندوة قعريفية باللونة
الوطنية ألخال يات العلوم والتاانة لمشرفي ومعلمي العلوم
الحياقية والتربية اإلسالمية في مديريات التربية والتعليم إل ليم
الشمال يوم الخميس الموافق  1145/5/16في مركز م ادر
التعلم /مديرية التربية والتعليم للوا

بة هربد برعاية معالي العين األستاذ الدكتور محمد حمدان/

رئيس اللونة الوطنية ألخال يات العلوم والتاانة .وقضمنت فعاليات الندوة :التعريف باللونة الوطنية
ألخال يات العلوم والتاانة وور ة عمل بعنوان "الوينوم البشر

وقطبيااقه الطبية" و خرى بعنوان

"االعتبارات األخال ية المتعلاة بنال وزراعة األعضا البشرية وآخر المستودات حولها" ،وور ة
الثة بعنوان "األخال يات الحيوية من المنظور اإلسالمي".

ندوت تعريفية باللجنة الوطنية ألخم يار العلوم والتقان ة ل م ش رف ي وم ع ل م ي
العلوم الحياتية والتربية اقسممية في ليم الجنوب
عادت اللونة الوطنية األردنية للتربية والثاافة والعلوم بالتعاون
م

اللونة الوطنية ألخال يات العلوم والتاانة ندوة قعريفية

باللونة الوطنية ألخال يات العلوم والتاانة لمشرفي ومعلمي
العلوم الحياقية والتربية اإلسالمية في مديريات التربية والتعليم
إل ليم الونوب يوم الخميس الموافق  1145/44/41في مدرسة
واد

موس

الثانوية للبنات /مديرية التربية والتعليم للوا

البترا برعاية معالي العين األستاذ الدكتور محمد حمدان /رئيس اللونة الوطنية ألخال يات العلوم
والتاانة ،وقضمنت فعاليات الندوة :التعريف باللونة الوطنية األردنية للتربية والثاافة والعلوم ،وور ة
عمل بعنوان "المنهوية العلمية في البحوث البيولوجية" و"األ مية المعدلة جينيًّا كإحدى قطبياات
هندسة الوينات" و خرى بعنوان" االعتبارات األخال ية المتعلاة بنال وزراعة األعضا البشرية

وآخر المستودات حولها" و"االعتبارات األخال ية المتعلاة بالموت الرحيم واالستنساخ" ،وور ة الثة
بعنوان "األخال يات الحيوية من المنظور اإلسالمي".
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عُقد اجتماعان للجنة الوطنية ألخم يار العلوم والتقانة عام (9102م)
عادت اللونة الوطنية ألخال يات العلوم والتاانة برئاسة معالي األستاذ
الدكتور محمد حمدان اجتماعين في مار اللونة الوطنية األردنية
للتربية والثاافة والعلوم .قضمن االجتماع األول عددًا من التوصيات
همها :متابعة ق ميم مو

اللونة الوطنية ألخال يات العلوم والتاانة،

وضرورة التعريف باللونة الوطنية ألخال يات العلوم والتاانة ونشر
رسالتها من خالل قنفيم عدد من الندوات في عدد من الوامعات ،ومتابعة ح ر جمي المؤسسات والمهتمين في
قعليم خال يات العلوم والتاانة وسائر مواالت األخال يات التطبياية لتشكيل اعدة بيانات محلية للعلوم والتاانة،
ومواصلة قوعية المشرفين التربويين والمعلمين حول المفاهيم المتعلاة بأخال يات العلوم والتاانة ،واستكمال
االستبيان المتعلق بموضوعات عمل اللونة الدولية ألخال يات العلوم والتاانة ( IBCورفعه هل الوهة المعنية،
وقضمن االجتماع الثاني عددًا من التوصيات همها :دراسة قعليمات اللونة الوطنية ألخال يات العلوم والتاانة
ووض ا تراحات لتعديلها ومخاطبة المكتب التنفيم لدراستها وهجرا الالزم ،ومتابعة التعديالت المطلوبة عل
ق ميم مو اللونة الوطنية ألخال يات العلوم والتاانة.

الدورت السابعة للمنتدا العربي للبحا العلمي والتنمية المستدامة
برعاية سمو األميرة سمية بنت الحسين ،رئيييسية اليويميعييية اليعيليمييية
الملكية ،عادت فعاليات الدورة السابعة للمنتدى العربي للبحن العليميي
والتنمية المستدامة خالل الفتيرة ميا بييين  1145 /41 /45-41فيي
ع ّمان ،بتنظيم من المنظمة العربية للتربية والثاافة والعلوم "األلكسيو"
وبالتعاون م عدد من الوهات منها :اللونة الوطنية األردنية ليليتيربييية

والثاافة والعلوم واقحاد الوامعات العربية ،والومعية العلمية الملكية األردنية ،واقحياد ميوياليس اليبيحين اليعيليميي
العربية ،ولونة األمم المتحدة اال ت ادية واالجتماعية لدول ربي آسيا (اإلسكيوا  ،واليميويليس األعيلي ليليعيليوم
والتكنولوجيا ،وجامعة األميرة سمية للتكنولوجيا ،ومدينة فرييايييا اليتيكينيوليوجييية بيالسيودان ،واالقيحياد اليعيربيي
لل ناعات الغمائية ،والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ،ومركز الدراسات المسكيونييية ،واقيحياد يييادات اليمير ة
العربية ،وموم اللغة العربية بالسودان .هدفت اجتماعات الدورة هل قبادل األفيكيار واآلرا وقيرسيييخ اليتيعياون
العربي المشترك في البحن العلمي في المواالت ذات األولوية ،في هطار قحايق التكامل العيربيي ليخيدمية ضياييا
األمة العربية المتمثلة في قطوير البحن العلمي وربطه بالتنمية المستدامة في مواالت ال ناعية واليتيكينيوليوجيييا،
وخلق بيئة مالئمة لالبتكار وقادم العلوم في الوطن اليعيربيي ،وشيهيدت هيمء اليدورة حضيور كيثير مين (491
مشار ًكا من ( 49دولة عربية وعدد من المؤسسات والمنظمات واالقحادات العربية واإل ليمية والدولية.
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نشاء مندة امتثال وطني لمكافحة المنشطار في الريالة
بملت اللونة الوطنية األردنية للتربية والثاافة والعلوم جهودا ً كبيرة في هنشا من ة امتثال وطني لمكافحة
المنشطات في الرياضة قهدف هل رصد امتثال الدول األعضا في االقفا ية الدولية لمكافحة المنشطات
في موال الرياضة ،حين قم عاد ربعة اجتماعات لتعبئة االستبيان الخاص بإجرا عملية قاييم صندوق
الاضا عل المنشطات في الرياضة وإلعداد قارير اقفا ية مكافحة المنشطات في موال الرياضة اللمين
قم رفعهما لليونسكو في الموعد المحدد ،كما قم قسمية رئيس و عضا للمن ة الممكورة من الوهات
اآلقية ذات العال ة :وزارة ال حة (رئيسا ً  ،المنظمة األردنية لمكافحة المنشطات ،اللونة األولمبية
األردنية ،وزارة الشباب ،المؤسسة العامة للغما والدوا  ،دائرة الومارك العامة ،وزارة التربية والتعليم،
وهدارة مكافحة المخدرات.
ومن الودير بالمكر ن األردن د صاد ت عل االقفا ية الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة في عام
 .1111وقعمل اليونسكو عل قعميم استبيان كل عامين عل الدول المو عة عل االقفا ية لبيان مدى
التزامها باالقفا ية ،حين قعمل األردن من خالل قطوير قشريعاقها والنشاطات التي قتم في موال مكافحة
المنشطات لتكون بين الدول التي قحاق امتثال لبنود االقفا ية.

نشاء كرسي اليونسكو ألخم يار البيولوجيا
امت الوامعة الهاشمية بإنشا كرسي اليونسكو ألخال يات العلوم والتاانة بالتعاون م اللونة الوطنية
األردنية للتربية والثاافة والعلوم واللونة الوطنية ألخال يات العلوم والتاانة ،حين قم رف ماترح إلنشا
الكرسي الممكور هل منظمة اليونسكو عن طريق اللونة الوطنية للتربية والثاافة والعلوم .ويهدف
الكرسي العلمي والبحثي الم ق ل يمة دعمه هل ( 411لف دوالر هل استحداث برنامج ماجستير
خال يات البيولوجيا ،وقأسيس مركز متميز للبحوث العلمية الرصينة في الوامعة الهاشمية ،حين هن
برنامج قو مة الوامعات يغطي نظاما ً واسعا ً ومتنوعا ً من األنشطة والفعاليات ،من بينها األنشطة البحثية،
وقنظيم المحاضرات واللاا ات والمؤقمرات الوطنية واإل ليمية والدولية .كما ن هنشا هما الكرسي
العلمي والبحثي يحظ بدعم وقأييد جامعات عالمية ومراكز بحثية رائدة في مادمتها مركز البحوث
ة في جامعة هارفارد األمريكية.
المتخ

الفوز بمنح برامج الزمالة المشتركة لليونسكو
فاز السيد م طف حسن المومني بمنحة برنامج زمالة اليونسكو والمركز العالمي لتطوير الطا ة
المتوددة  - ISEDC 1111-1145روسيا ،في المشاركة بدورة قدريبية في المركز الدولي للطا ة
المتوددة والتطوير خالل الفترة ما بين ( . 1145/41/19 –5/11وقهدف همء الدورة هل قعزيز بنا
الادرات وقنمية الموارد البشرية في موال م ادر الطا ة المستدامة والمتوددة في البلدان النامية والبلدان
التي قمر بمرحلة انتاالية .
كما فاز السيد عماد الدين عدنان البرافي من دائرة اآل ار العامة بمنحة برنامج الزمالة المشتركة بين
اليونسكو وبولندا في علم اآل ار والحفظ  1111/1145للدراسة في جامعة ( Adam Mickiewicz
 University in Poznanفي كلية علم اآل ار /بولندا مدة مانية شهور .ويتم سنويا ً فتح باب التاديم
لهمء المنحة للمهتمين من الدول العربية اآلقية :م ر والعراق واألردن والسودان وسوريا.
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مشروع "الحملة الوطنية للتوعية بألرار تزويج األطفال"
نفمّت هدارة التخطيط والبحن التربو في وزارة التربية والتعليم بالتعاون م مؤسسة نيور اليحيسييين
واللونة الوطنية األردنية لشؤون المر ة مشروع "الحملة الوطنية للتوعية بأضرار قزويج األطيفيال"،
حين فاز المشروع الممكور بتمويل يمته ( 41لف دوالر مريكي من برنامج المساهمة والميزانييية
لليونسكو لألعوام 1141و .1145ويهدف الميشيروع بشيكيل سياسيي هلي قيوعييية طيليبية اليميدارس
والموتم بمخاطر الزواج المبكر ونتائوه السلبية اجتماعيا ً وصحيا ً ونفسياً ،والعمل عل هيواد آليييات
للحد منه ،وقم قنفيم المشروع في مرحلتين ،حين قيم عيايد ( 51ورشية عيميل قيوعيويية اسيتيهيدفيت
(  1194من الطلبة األردنيين والسوريين ،و ما في المرحلة الثانية من المشروع فايد قيم عيايد (41
ورش عمل للمرشدين التربويين في المدارس موزعة عل اليم المملكة الثالث.

مشروع "مستقبل أفلل لألميين"
نفمّت وزارة التنمية االجتماعية مشروع " مستابل فضل لألميين " ،حييين فياز اليميشيروع اليميمكيور
بتمويل يمته ( 11لف دوالر مرييكيي مين بيرنياميج اليميسياهيمية واليميييزانييية ليليييونسيكيو ليألعيوام
1141و ،1145ويهدف المشروع الممكور هل قشوي وقوعية وقوجيه األشخاص األميين من فيئيتيي
المكور واإلناث من مختلف األجيال هل همية الارا ة والكتابة من خالل مراكز محو األمية ،ودورهيا
في قحايق التنمية االجتماعية واال ت ادية والثاافية في الموتم  ،واستهدف المشروع الم قيم قينيفيييمء
في اليم المملكة الثال ة ( 4111فردا ً من خالل عاد ( 414ورشة عمل.

أبرز الفعاليات واإلنجازات في قطاع اات ال
الورشة التدريبية حول "المفاهيم التكنولوجية الحديثة وتط ب ي ق ات ه ا ف ي
وزارت التربية والتعليم"
ّ
نظمت اللونة الوطنية األردنية للتربية والثاافة والعلوم برعاية
معالي وزير التربية والتعليم /رئيس اللونة الوطنية األردنية للتربية
والثاافة والعلوم الورشة التدريبية حول "المفاهيم التكنولوجية
الحديثة وقطبيااقها في وزارة التربية والتعليم" لموظفي وزارة
عادت خالل الفترة ما بين 1145/41/ 1-4
التربية والتعليمُ ،
بالتعاون م هدارة مركز الملكة رانيا العبد هللا لتكنولوجيا التعليم
والمعلومات.

وقضمنت الورشة عرضا ً الستراقيوية االق ال الخاصة بالوزارة والدليل الخاص بها ،وعرضا ً
حول مو وزارة التربية والتعليم والخدمات اإللكترونية المادمة للموظفين والومهور من خالله،
وعرضا ً حول المفاهيم التكنولوجية الحديثة :هنترنت األشيا  ،والحوسبة السحابية ،و مان المعلومات
وقطبيااقها في موال العمل.
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االجتماع السنوي للجمعية العمومية للجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم
عادت الومعية العمومية للونة اليوطينييية األردنييية ليليتيربييية
والثاافة والعلوم اجتماعها السنيو ليليعيام  ،1145بيرئياسية
معالي وزير التربية والتعليم الدكتور ولييد اليميعيانيي رئيييس
اللونة الوطنية .و كد الدكتور المعاني خالل االجتيمياع اليم
حضرء مين عام الوزارة السييد سياميي السيالييطية ،هيمييية
التعاون بين الهيئات الثالث للونة الوطنييية األردنييية واليتيي
قشمل الومعية العمومية ،والمكتب التينيفيييم و ميانية السير،
وبما يمكن اللونة من استثمار دراقها وقمكينهيا مين قيعيزييز
الدور األردني في المحافل الدولية ،و عيرب اليميعيانيي عين
شكرء وقاديرء ألعضا الومعية العمومية ،مشيدا ً بما حااته اللونة الوطنيية مين هنيويازات قيطيوييريية عيام
 .1141وجرى خالل االجتماع ،منا شة وه رار التاريرين اإلدار والمالي للونة اليوطينييية ليعيام ،1141
وخطة عملها اإلدارية والمالية لعام  .1145كما قم خالل االجتماع انتخاب الدكتيور صياليح الشيرار مين
جامعة الحسين بن طالل نائبا ً لرئيس الومعية العمومية لليعيامييين  1145و. 1111وعيرضيت مييين سير
اللونة الوطنية األردنية للتربية والثاافة والعلوم اآلنسة ابتسام يوب خالل االجتماع هنوازات اللوينية خيالل
العام الماضي في مواالت التعاون م المنظمات الثالث :األلكسو ،واأليسيسكيو ،واليييونسيكيو ،واليميكياقيب
اإل ليمية التابعة لها وخطة العمل لعام .1145

الدورت األربعين للمؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدت للتربية والثقافة والعلم
عادت منظمة األمم اليميتيحيدة ليليتيربييية واليثيايافية واليعيليم
(اليونسكو الدورة  11للمؤقمر العام خالل الفترة ما بييين
( ، 1145/44/ 41-41في مارها بباريس ،و يد شيارك
األردن بوفد قر سه معالي السفير األردنيي فيي بيارييس /
المندوب الدائم لدى اليونسكو وعضوية مين سر اليليوينية
الوطنية األردنية لليتيربييية واليثيايافية واليعيليوم وعيدد مين
موظفي السفارة األردنية والمندوبييية اليدائيمية .وشياركيت
مين سر اللونة الوطنية األردنية خالل الفترة مةةةةةةا بييين
( 1145/44/ 41-46في عمال االجيتيمياع األ ياليييميي
السادس للوان الوطنية لليونسكو الم نا ش دور اللوان الوطنية في قعزيز شراكات اليونسيكيو كيويز
ت جلسة ليتيبيادل اليميميارسيات اليويييدة
من مشروع (استراقيوية الشراكة العالمية لليونسكو  ،وخ
والمبادرات داخل شبكة اللوان الوطنية ،وبنا الادرات وقطوير الشبكات والشراكات ،وقعيزييز فضيل
الممارسات بين اللوان الوطنية ،كما شاركت في عدد من اجتماعات لونة التربية ،وشارك فيي اليدورة
 11للمؤقمر العام لمنظمة اليونسكو ممثلون من الدول األعضا بالمنظمة ،ومرا يبيون وميميثيليون عين
المنظمات الدولية و ير الحكومية .ويحدد المؤقمر السياسات العامة والخطوط الرئيسة لعمل المنظيمية،
ويتول وض البرامج واعتماد ميزانية المنظمة .كما ام المؤقمر العام ،وهو الهيئة الرئاسية للييونسيكيو
التي قوتم كل عامين بوض قعددية األطراف في مادمة جدول عماله مين خيالل هجيرا نياياش بييين
الشباب و ادة الحكومات ،حمل عنوان "دور الشباب فيي قيحيدييد جيدول األعيميال اليعياليميي مين جيل
السالم" .وخالل همء الدورة اعتمدت الدول األعضيا اقيفيا ييية دولييية قيرميي هلي قيييسييير االعيتيراف
بمؤهالت التعليم العالي والتنال الحر للطلبة والمدرسين.
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الدورت الخادة العاشرت للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة
عادت المنظمة العربية للتربية والثاافة والعلوم الدورة الخياصية
العاشرة للمولس التنفيييم

بيميايرهيا بيتيونيس ييوم 1145/1/5

بمشاركة عطوفة األستاذ سامي عيس الساليطة /األمييين اليعيام
للشؤون اإلدارية والمالية -رئيس المولس التينيفيييم

ليليمينيظيمية

العربية للتربيية واليثيايافية واليعيليوم وميميثيل األردن فيييه ،و يد
خ ص هما االجتماع لمنا شة بندين سياسييييين :األول ييخيص
فحص الترشيحات المادمة من الدول العربية األعضا لمن ب
المدير العام للمنظمة ،والثاني يخص قحديد مكان وموعد عاد المؤقمر العام االستثنائي السيابي ليليمينيظيمية
السر اختيار الومهورية اإلسالمية اليميورييتيانييية
الختيار وقعيين المدير العام الوديد ،و د فرز اال تراع
ّ
الستضافة الدورة االستثنائية للمؤقمر العام يوم  1145/1/15عل

ن قسيبيايهيا اليدورة اليعياديية اليحياديية

عشرة بعد المئة للمولس التنفيم للمنظمة يومي  11و . 1145/1/11

اجتماع األمناء العامين للجان الوطنية العربية للتربية والثقافة والعلوم
عادت المنظمة العربية للتيربييية واليثيايافية واليعيليوم االجيتيمياع
الخامس لأليام التعريفية لكل من األلكسو ،اإليسيسكو ،وميكيتيب
التربية العربي لدول الخليج واجتماع األمنيا اليعيامييين ليليويان
الوطنية العربية للتربية والثاافة والعلوم في قونس خالل الفيتيرة
ما بين  1145/41/41-41بمشاركة مين سر اللونة الوطنيية
األردنية للتربية والثاافة والعلوم ،وقضمن جدول األعمال عددا ً
من المسائل من بينها متابعة قنفيم قوصيات الدورقين ( 41و( ، 45ومشروع هنشا من ة قفاعيلييية بييين
اللوان وشركائها عل مستوى المنظمة ،واالحتفال بيوم األلكسو ( 19قموز سنويا ً واليمكيرى اليخيميسييين
إلنشائها ( 19قموز ، 1111والمالمح الرئيسية لمشروع موازنة المنظمة للدورة المالية 1114و،1111
والدور اإلعالمي للوان الوطنية ،ومشروع هنشا شبكتي المدارس المنتسبة ونواد األليكيسيو ،ومشيروع
هنشا الكراسي العلمية لأللكسو.
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أبرز الفعاليات واإلنجازات في مجال العاقات والتعاون

الدورت غير العادية السابعة للمؤتمر العام للمنظمة العربية ل ل ت رب ي ة وال ث ق اف ة
عادت المنظمة العربية للتربية والثاافة والعلوم
الدورة

ير العادية السابعة للمؤقمر العام في

موريتانيا يوم 1145/11/15

الوزير المفو

بمشاركة معالي

السيد محمد خير عبد الاادر  /مدير

هدارة المنظمات واالقحادات العربية نيابة عن
معالي وزير التربية والتعليم /رئيس اللونة الوطنية
األردنية للتربية والثاافة والعلوم ،وكملك في عمال
الدورة ( 444للمولس التنفيم للمنظمة يومي 11
و  1145/11/11م نيابة عن عطوفة األمين العام للشؤون اإلدارية والمالية /رئيس المولس التنفيم
لأللكسو وممثل األردن فيه.

الدورت (  ) 912و (  ) 912للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو

عادت منظمة اليونسكو الدورة ( 116للمولس

التنفيم في مار المنظمة خالل الفترة ما بين - 1
 1145/11/41؛ وكملك الدورة ( 111للمولس
التنفيم

خالل الفترة ما بين 1145/41/ 11-5؛

بمشاركة المندوبية األردنية الدائمة لدى اليونسكو.
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أبرز الفعاليات واإلنجازات في مجال العاقات والتعاون
الدورت الثالثة االستثنامية للمؤتمر العام للمنظمة اقسممية للتربية

عادت المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم
والثاافة (األيسيسكو

الدورة االستثنائية

الثالثة للمؤقمر العام في مكة المكرمة يوم
1145/19/15م ،حين شارك سعادة السيد
جعفر محمد جعفر  /الان ل العام في جدة
في عمال الدورة نيابةً عن معالي وزير
التربية والتعليم  /رئيس اللونة الوطنية
األردنية للتربية والثاافة والعلوم.

اجتماعار الجمعية العمومية والمك ت ب ال ت ن ف ي ذي ل ل ج ن ة ال وط ن ي ة
األردنية للتربية والثقافة والعلوم

ااجتماع
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التاريخ

المكتب التنفيم

1145/1/6

الومعية العمومية

1145/1/1

المكتب التنفيم

1145/1/11

الفعاليات الداخلية  /اليونس و

الفعالية

الم ان

التاريخ

 اللونة الوطنية األردنية
للتربية والثاافة والعلوم

ورشة العمل األول
حول "التادم
والتو عات الوطنية
للهدف الراب من
هداف التنمية
المستدامة"

البحر الميت

االجتماع رفي
المستوى حول سياسة
وق ميم نظام
المعلومات التعليمية
في حاالت الطوارئ

البحر الميت

1145/6/11-19

 وزارة التربية والتعليم /هدارة
مركز الملكة رانيا العبدهللا
لتكنولوجيا التعليم والمعلومات
 وزارة التربية والتعليم /هدارة
التخطيط والبحن التربو
 وزارة التربية والتعليم /هدارة
التخطيط والبحن التربو

اللونة الوطنية
اجتماعات اللونة الوطنية
األردنية للتربية
ألخال يات العلوم والتاانة
والثاافة والعلوم

اجتماعات اللونة
الوطنية للتنوع
الحيو

الجهة المرار ة

وزارة البيئة

1145/41/14-11

 االجتماع األول بتاريخ
1145/1/11
 االجتماع الثاني بتاريخ
1145/11/11

اجتماعات عدة

 وزارة التربية والتعليم /هدارة
مركز الملكة رانيا العبدهللا
لتكنولوجيا التعليم والمعلومات

 اللونة الوطنية ألخال يات
العلوم والتاانة

 اللونة الوطنية للتنوع الحيو
 اللونة الوطنية ألخال يات
العلوم والتاانة.

ندوة قعريفية باللونة
الوطنية ألخال يات
العلوم والتاانة
لمشرفي ومعلمي
العلوم الحياقية
والتربية اإلسالمية في
مديريات التربية
والتعليم إل ليم الشمال

هربد

1145/15/16

ورشة عمل خاصة
ب ندوق المناخ
األخضر

عمان

1145/41/41

 اللونة الوطنية األردنية للتربية
والثاافة والعلوم.
 وزارة التربية والتعليم/
مديريات التربية والتعليم إل ليم
الشمال.


وزارة البيئة .

 عضا اللونة الوطنية للتنوع
الحيو .
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الفعاليات الداخلية  /اليونس و

الفعالية

الم ان

ندوة قعريفية باللونة
الوطنية ألخال يات العلوم
والتاانة لمشرفي ومعلمي
العلوم الحياقية والتربية
اإلسالمية في مديريات
التربية والتعليم إل ليم
الونوب.

البترا

1145/44/41

عمان /وزارة
الثاافة

عدة اجتماعات

الجهة المرار ة

التاريخ

 اللونة الوطنية ألخال يات
العلوم والتاانة.
 اللونة الوطنية األردنية للتربية
والثاافة والعلوم.
 مديريات التربية والتعليم
إل ليم الونوب.

 وزارة التربية والتعليم.
 وزارة الثاافة.


اجتماعات اللوان العليا
والفرعية للونة ذاكرة
العالم

مانة عمان الكبرى.

 مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون
األردني.
 المكتبة الوطنية.
 عدد من مؤسسات الموتم
المدني.
 اللونة الوطنية األردنية للتربية
والثاافة والعلوم.
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الفعاليات الخارجية /اليونس و

الفعالية

الم ان

التاريخ

ورشة عمل ه ليمية لرصد
الهدف الراب من هداف
التنمية المستدامة

شرم الشيخ  /م ر

1145/1/45-49

المؤقمر السنو الدولي
لشبكة مدن التعلم بكولومبيا

ميدلين /كولومبيا

1145/15/14

ورشة العمل حول قعزيز
الشراكات المؤسسية بين
مؤسسات التعليم والتدريب
التاني والمهني ومؤسسات
الاطاع الخاص في الدول
العربية

بيروت  /لبنان

المؤقمر اإل ليمي حول
"التعلّم في سوق العمل في
بلدان منطاة جنوب البحر
األبيض المتوسط"

الرباط  /المغرب

ورشة عمل ه ليمية حول
"المهارات الر مية وريادة
األعمال " في بلدان منطاة
البحر األبيض المتوسط

بيروت  /لبنان

الجهة المرار ة
 وزارة التربية والتعليم/
هدارة مركز الملكة رانيا
العبدهللا لتكنولوجيا التعليم
والمعلومات
 دائرة اإلح ا ات العامة

االجتماعات السنوية
ومنتدى حوار السياسات
الثاني عشر لموموعة
العمل الدولية للمعلمين

 بلدية الرمثا


دبي  /اإلمارات

1145/5/11-11

1145/41/1-1

1145/41/41-46

1145/41/44-1

بلدية المو ر

 وزارة التربية والتعليم/
هدارة التعليم المهني
واإلنتاج



مؤسسة التدريب المهني

 وزارة التربية والتعليم/
هدارة التعليم المهني
واإلنتاج

 وزارة التربية والتعليم/
هدارة اإلشراف والتدريب
التربو
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الفعاليات الخارجية /اليونس و

الفعالية
اجتماع حوار
السياسات التعليمية
حول " التعلم
المستمر"

الم ان

التاريخ

الشار ة /
اإلمارات

1145/41/41-5

الدورة ( 14لمولس
التنسيق الدولي (ICC
التاب لبرنامج اإلنسان
والمحيط الحيو

باريس  /فرنسا

اجتماعات اللونة
الدولية ألخال يات
العلوم والتاانة (IBC
 -الدورة 16

بانكوك  /قايالند

الملتا اإل ليمي في
موال رسم وقنفيم
سياسات العلوم
واالبتكار من جل
قحايق التنمية
المستدامة – منظور
األجهزة التنفيمية
والبرلمانيين

الااهرة  /م ر

االجتماع اإل ليمي
الثاني حول مراجعة
بيانات وهعداد
مداخالت األطلس
اإل ليمي للمخاطر
الطبيعية والويولوجية
في المنطاة العربية

الااهرة  /م ر

اللاا اإل ليمي الساب
عشر للوان الوطنية
للبرنامج الهيدرولوجي
الدولي

الااهرة  /م ر

ورشة قدريبية ه ليمية
حول استخدام
االستشعار عن بعد في
قادير هطول األمطار
بتطبياات المكا
االصطناعي

بيروت  /لبنان
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1145 /6 /14-41

1145/1/6-9

1145/1/41-46

الجهة المرار ة
 وزارة التربية والتعليم /هدارة
التعليم

 وزارة البيئة.

 اللونة الوطنية ألخال يات العلوم
والتاانة.

 المولس األعل للعلوم
.والتكنولوجيا


1145/1/11-11

1145/1/11-11

1145/5 /45-41

مولس النواب

 الوامعة األلمانية األردنية

 وزارة المياء والر .

 دائرة األرصاد الووية األردنية .

الفعاليات الخارجية /اليونس و

التاريخ

الفعالية

الم ان

الدورة السابعة لمؤقمر
األطراف في االقفا ية الدولية
لمكافحة المنشطات في
الرياضة

باريس  /فرنسا

1145/41/14-15

الدورة االستثنائية للمولس
الدولي الحكومي للبرنامج
الهيدرولوجي

باريس  /فرنسا

1145/44/11

الامة اإل ليمية للوان الوطنية
ألخال يات العلوم والتاانة في
الدول العربية

الااهرة  /م ر

1145/41 /46-49

الجهة المرار ة
 المنظمة األردنية لمكافحة
المنشطات

 وزارة المياء والر .

 وزارة األو اف والشؤون
والمادسات اإلسالمية.

ورشة العمل حول بنا
الادرات في موال ذاكرة
العالم

االسكندرية  /م ر

1145/6/45

ورشة العمل حول برنامج
ذاكرة العالم

مالطا

1145/5 /41-44

 وزارة الثاافة.

ورشة العمل حول قطبيق
اقفا ية الها

بيروت  /لبنان

1145 /41 /1-4

 الاوات المسلحة األردنية.

مالطا

- 41/11
1145/44/9

المخيم الفني في مالطا

 جامعة اليرموك.

 وزارة الثاافة.
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مسوح واستبانات  /اليونس و
الجهة المعنية

المسح  /ااستبانة/التقرير
مسوح التعليم الرسمي لعام 1111

 وزارة التربية والتعليم /مركز الملكة رانيا العبد هللا
لتكنولوجيا التعليم والمعلومات

قوصية خاصة بم ادر التعلم المفتوحة

 وزارة التربية والتعليم /مركز الملكة رانيا العبد هللا
لتكنولوجيا التعليم والمعلومات

التارير المرحلي حول االقفا ية
الدولية لالعتراف بمؤهالت التعليم العالي
دراسة استا ائية حول مسارات التعلم المرنة في
التعليم العالي
استبيان حول اقفا ية ( 1114الخاصة بحماية
التراث الثاافي المغمور بالمياء
استبيان حول مؤشر هداف التنمية المستدامة

 وزارة التعليم العالي والبحن العلمي
 وزارة التعليم العالي والبحن العلمي
 وزارة السياحة واآل ار.
 دائرة اآل ار العامة.
 دائرة اآل ار العامة.
 دائرة اإلح ا ات العامة.

استبيان خاص ببرنامج ذاكرة العالم -التارير
الختامي

 وزارة الثاافة.

استبيان حول التراث الو ائاي وجامعية في المنطاة
العربية

 وزارة الثاافة.

استبيان حول اقفا ية حماية الممتلكات الثاافية في
حالة النزاع المسلح لعام 4511

 دائرة اآل ار العامة.

االستبيان حول موضوعات عمل اللونة الدولية
ألخال يات العلوم والتاانة (IBC

 اللونة الوطنية ألخال يات العلوم والتاانة.

قعميم شرعة خال يات العلوم والتكنولوجيا في
المنطاة العربية بعد موافاة مولس جامعة الدول
العربية عل مستوى الامة عل شرعة األخال يات
قعميم ائمة العاا ير الممنوعة في االستخدام
كمنشطات في الرياضة 1111

 وزارة التعليم العالي والبحن العلمي.
 المولس األعل للعلوم والتكنولوجيا.

 وزارة ال حة.
 عضا من ة االمتثال الوطني لمكافحة المنشطات في
الرياضة.
 الومعية العلمية الملكية.
 الدفاع المدني.

قعميم النشرة التعريفية الخاصة بنشاطات اليونسكو
حول الكوارث الطبيعية

 وزارة الطا ة والثروة المعدنية.
 وزارة التعليم العالي والبحن العلمي.
 المركز الوطني لألمن وهدارة األزمات.

طلب مالحظات وآرا حول التوصيات المتعلاة
بالعلوم والبحن العلمي
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 وزارة التعليم العالي والبحن العلمي.
 المولس األعل للعلوم والتكنولوجيا.

الجوامز والمنح/اليونسكو

الجهة المعنية

الموضوع


جائزة اليونسكو  -الملك حمد بن عيس آل خليفةةة الستخدام
قكنولوجيا المعلومات واالق ال في التعليم

جوائز اليونسكو الدولية لمحو األمية
جائزة اليونسكو لتعليم الفتيات والنسا 1145

وزارة التعليم العالي والبحن العلمي

 وزارة التربية والتعليم /مركز الملكة
رانيا العبد هللا لتكنولوجيا التعليم
والمعلومات


وزارة التربية والتعليم  /هدارة التعليم



جمعية معهد قضامن النسا األردني



وزارة التعليم العالي والبحن العلمي

جائزة اليونسكو /اليابان في موال التعليم من جل التنمية  وزارة التربية والتعليم
المستدامة 1145
 وزارة التعليم العالي والبحن العلمي
برنامج زمالة اليونسكو /جمهورية ال ين الشعبية (سور
 وزارة التربية والتعليم
ال ين العظيم للعام 1145
جائزة اليونسكو /حمدان بن راشد آل مكتوم للممارسات  وزارة التربية والتعليم
والوهود المتميزة لتحسين دا المعلمين
 كاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين
جائزة العلما الشباب لعام 1111

 اللونة الوطنية لبرنامج اإلنسان والمحيط
الحيو ( – )MABوزارة البيئة.

جائزة (UNESCO- Greece Melina Mecour
لحماية وهدارة مناطق التراث الطبيعي

 وزارة السياحة واآل ار.

منح ال ندوق الدولي للتنوع الثاافي

 وزارة الثاافة.
 وزارة التعليم العالي والبحن العلمي.
 وزارة الزراعة.

برنامج لولاير -اليونسكو "من جل المر ة في العلم"
للعام 1145



وزارة الطا ة والثروة المعدنية.

 وزارة البيئة.
 وزارة ال حة.
 الومعية العلمية الملكية.
 وزارة التعليم العالي والبحن العلمي.

جائزة ابن خلدون – سنغور للترجمة (الدورة 41

 وزارة الثاافة.
جائزة اليونسكو /السلطان ابوس للحفاظ عل
1145

البيئة لعام

 وزارة البيئة.
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الجوامز والمنح/اليونسكو

الموضوع
جائزة اليونسكو
للعام 1145

ينيا االستوائية في بحوث علوم الحياة

جائزة اليونسكو /كالينوا لترويج العلوم للعام 1145

الجهة المعنية
 وزارة التعليم العالي والبحن العلمي.
 وزارة التعليم العالي والبحن العلمي.

منح  UNESCO/ PhosAgro/IUPACفي موال  وزارة التعليم العالي والبحن العلمي.
الكيميا الخضرا للباحثين الشباب
 وزارة البيئة.
جائزة اليونسكو -ابن سينا ألخال يات العلوم للعام 1145

 وزارة التعليم العالي والبحن العلمي.
 وزارة البيئة.

جائزة UNESCO- UNAM Jaime Torres Bodet
في العلوم االجتماعية واإلنسانية والفنون للعام 1145
منح اليونسكو – بولندا في علم اآل ار (1111/1145

 وزارة التعليم العالي والبحن العلمي.
 وزارة السياحة واآل ار.
 دائرة اآل ار العامة.
 وزارة التعليم العالي والبحن العلمي.

منحة اليونسكو – اليابان للباحثين الشباب للعام 1145

 وزارة الثاافة.
 وزارة البيئة.


وزارة التنمية االجتماعية.

منحة اليونسكو والمركز العالمي لتطوير الطا ة المتوددة
( / ISEDCموسكو

 وزارة التعليم العالي والبحن العلمي.

جائزة اليونسكو /جيلومو كانو لحرية ال حافة العالمية للعام
1111

 رئاسة الوزرا  /هدارة االق ال
واإلعالم.

جائزة اليونسكو /كارلوس فينال لألحيا الد ياة

 وزارة التعليم العالي والبحن العلمي.
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الفعاليات  /اليونس و

المشاريع المنفذت في عام 9102م وممولة من منظمة اليونسكو في طار
برنامج المساهمة لعامي  9102و9102
اسم المرروع

ت لفة المرروع

مسؤولية التنفيذ
وزارة التربية والتعليم  /هدارة
المناهج والكتب المدرسية
بالتعاون م اللونة الوطنية
األردنية للتربية والثاافة والعلوم

هدماج مهارات الارن الحاد
والعشرين في المناهج والكتب
المدرسية بطرياة قفاعلية لمباحن
ال فوف الثال ة األول

USD$41111

المحافظة عل الموارد المائية من
خالل هدخال مفهوم الزراعة المعمرة
(المستدامة في مناطق ريفية في
األردن

USD$49111

اللونة الوطنية األردنية للتربية
والثاافة والعلوم بالتعاون م
خبرا من المركز الوطني
للبحوث الزراعية.

الحملة الوطنية للتوعية بأضرار
قزويج األطفال

USD$41111

وزارة التربية والتعليم  /هدارة
التخطيط والبحن التربو
بالتعاون م مؤسسة نور
الحسين واللونة الوطنية
األردنية لشؤون المر ة.

مستابل فضل لألميين

USD$11111

وزارة التنمية االجتماعية

29

الفعاليات الداخلية  /األيسيس و

الم ان

التاريخ

الفعالية

االجتماع التشاور إلنشا
مرصد هسالمي للعلوم
والتكنولوجيا

ع ّمان

1145/1/45-41

الدورة التدريبية اإل ليمية
حول دور المرشدين
السياحيين في قنمية السياحة
الثاافية في العالم اإلسالمي

ع ّمان

الجهة المرار ة
 وزارة التعليم العالي والبحن
العلمي
 المولس األعل للعلوم
والتكنولوجيا
 اللونة الوطنية األردنية
للتربية والثاافة والعلوم.
 ممثلين عن مؤسسات وطنية
وعربية وهسالمية.

1145/1/41-46



وزارة السياحة واآل ار



وزارة البيئة

 اللونة الوطنية األردنية
للتربية والثاافة والعلوم.
 وزارة الثاافة.

اجييتييميياعييات لييويينيية قسييويييييل
عمان /وزارة
الموا الترا ية علي يائيمية
الثاافة
التراث في العالم اإلسالمي

 وزارة األو اف والشؤون
والمادسات اإلسالمية.
عدة اجتماعات

 وزارة السياحة واآل ار.
 دائرة اآل ار العامة.
 اللونة الوطنية األردنية
للتربية والثاافة والعلوم

31

الفعاليات الخارجية /األيسيس و

الم ان

الفعالية

التاريخ

الجهة المرار ة

االجتماع شبه اإل ليمي للمسؤولين
والخبرا حول آليات قنسيق وقحايق
التالؤم بين برامج التدريب المهني
واحتياجات الاطاعات اال ت ادية
المحلية

الريا /
السعودية

1145/41/1-4

 وزارة التربية
والتعليم  /هدارة
التعليم المهني
واإلنتاج

ورشة قدريبية دولية حول المخاطر
الطبيعية و نظمة اإلنمار المبكر

عمان
سلطنة ُ

1145/1/11-16

 المركز الوطني
لألمن وادارة
.األزمات

اإلمارات
العربية

1145/1/45-41

حفل افتتاح فعاليات قونس عاصمة
للثاافة اإلسالمية

قونس

1145/1/14-11

ورشة عمل قدريبية حول اإلدارة
الثاافية لفائدة األطر العاملة في
اللوان الوطنية

قونس

ورشة عمل شبه ه ليمية حول
"قعزيز الحوار والتماسك الموتمعي
في هطار العمل الثاافي اإلسالمي
المشترك"

الكويت

االجتماع الساب عشر للمولس
االستشار للتنمية الثاافية في العالم
اإلسالمي

ورشة عمل ه ليمية حول آ ار
التغيرات المناخية و فضل
الممارسات للدول األعضا

المؤقمر اإلسالمي الثامن لوزرا
البيئة
معر

قرا ي

المؤقمر اإلسالمي الحاد عشر
لوزرا الثاافة

1145/1/1-4

1145/5/41-49

 اقحاد الومعيات
.البيئية
. وزارة الثاافة
 وزارة الشباب
 اللونة الوطنية
األردنية للتربية
والعلوم والثاافة/
سم الثاافة والعلوم
واالق ال.
 وزارة األو اف
والشؤون
والمادسات
اإلسالمية.

قونس

1145/5/14-11

 وزارة الثاافة

المغرب

1145/41/1-1

 وزارة البيئة

قونس

1145/41/41-41

 وزارة الثاافة

قونس

1145/41/45-41

 وزارة الثاافة
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الجوائز  /األيسيس و

اسم الجائزة
جائزة اإليسيسكو للموارد الر مية المفتوحة
جوائز اإليسيسكو في العلوم والتكنولوجيا للعام
1145

الجهة المعنية
 وزارة التعليم العالي والبحن العلمي.



وزارة التعليم العالي والبحن العلمي.

 وزارة المياء والر .
 وزارة البيئة.
جائزة المملكة العربية السعودية في اإلدارة البيئية
في العالم اإلسالمي



وزارة التعليم العالي والبحن العلمي.



مانة عمان الكبرى.

 اإلدارة الملكية لحماية البيئة.

32

الفعاليات الداخلية  /األل سو
الفعالية

الم ان

االجتماع الثاني لفريق
الخبرا العربي
لت ميم مؤشرات
االبتكار العربية

عمان

الجهة المرار ة

التاريخ

 وزارة التعليم العالي والبحن العلمي
 وزارة الثاافة
1145 /1/ 49-41

 مؤسسة ولي العهد
 وزارة التربية والتعليم
 المولس األعل للعلوم والتكنولوجيا
 موموعة من الدول العربية (م ر ،فلسطين ،المغرب ،قونس
 وزارة التعليم العالي والبحن العلمي.
 وزارة الشباب.

دورة قدريبية بعنوان
" سس بنا السلوك
اإليوابي وقنمية
المسؤولية الموتمعية
لدى الشباب العربي"

 وزارة الثاافة.
عمان

1145/1/16

 الوامعة األميركية في مأدبا.
 اللونة الوطنية األردنية للتربية والثاافة والعلوم.
 المنظمة العربية للتربية والثاافة والعلوم.

 مديرية التربية والتعليم للوا ماركا.
 مديرية التربية والتعليم للوا

بة عمان

 المنظمة العربية للتربية والثاافة والعلوم.
 اللونة الوطنية األردنية للتربية والثاافة والعلوم.
 لونة األمم المتحدة اال ت ادية واالجتماعية لدول ربي آسيا
(اإلسكوا .
 مركز اإلسكوا للتكنولوجيا.
 مدينة فريايا التكنولوجية.
االجتماع التحضير
للدورة السابعة
للمنتدى العربي
للبحن العلمي والتنمية
المستدامة

 االقحاد العربي لل ناعات الغمائية.
عمان

1145/1/16

 المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
 اقحاد موالس البحن العلمي العربية.
 اقحاد الوامعات العربية.
 كاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين.

 مركز الدراسات المسكونية.
 مؤسسة ولي العهد ،وجامعة العلوم والتكنولوجيا والمعهد العربي
للتدريب والبحوث اإلح ائية ،ومؤسسة عبد الحميد شومان،
وجامعة اليرموك.
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الفعاليات الداخلية  /األل سو
الفعالية

الم ان

الجهة المرار ة

التاريخ

اللونة الوطنية األردنية للتربية والثاافة
والعلوم واقحاد الوامعات العربية،
والومعية العلمية الملكية األردنية،
واقحاد موالس البحن العلمي العربية،
ولونة األمم المتحدة اال ت ادية
واالجتماعية لدول ربي آسيا
الدورة السابعة للمنتدى العربي
للبحن العلمي والتنمية
المستدامة

(اإلسكوا  ،والمولس األعل للعلوم
عمان

1145 /41/ 45-41

والتكنولوجيا ،وجامعة األميرة سمية
للتكنولوجيا ،ومدينة فريايا التكنولوجية
بالسودان ،واالقحاد العربي لل ناعات
الغمائية ،والمنظمة العربية للتنمية
الزراعية ،ومركز الدراسات
المسكونية ،واقحاد يادات المر ة

العربية ،وموم اللغة العربية
بالسودان.

الفعاليات الخارجية  /األل سو

الفعالية

الم ان

التاريخ

الييميينييتييدى الييعييربييي األول لييلييمييوارد
التعليمية المفتوحة

قونس

1145 /6 /6-9

 وزارة التربية والتعليم/
مركز الملكة رانيا
العبدهللا لتكنولوجيا
التعليم والمعلومات.

اجتماعات الليوينية اليدائيمية ليليثيايافية
العربية

قونس

1145 /6 /11-11

 وزارة الثاافة .

االجتماع الراب للبوابة االلكيتيرونييية
للتراث الثاافي في البلدان العربية

الااهرة

1145 /41 /41-41

34

الجهة المرار ة

 وزارة الثاافة.

الجوائز والمنح  /األل سو

الجهة المعنية

اسم الجائزة /المنحة

 وزارة التعليم العالي والبحن العلمي
قعميم جيائةيزة األليكيسيو -الشيار ية ليليدراسيات اليليغيويية
والمعومية في دورقها الثالثة 1145م

 موم اللغة العربية األردني
 وزارة الثاافة

جائزة الشباب اليعيربيي ليعيام 1145م بيعينيوان (اإلدارة
السياسية  ...جدلية الت نيف وحتمية التوظيف

الوائزة العربية للمبدع العربي



وزارة التعليم العالي والبحن العلمي.

 هدارة العال ات الثاافية والبعثات /وزارة
التربية والتعليم.



وزارة الثاافة

 وزارة الشباب.

تعاميم وتوصيات  /األل سو

الموضوع
متابعة قنفيم قوصيات المؤقمر العاشر لوزرا التربية والتعليم
العرب

الجهة المعنية
 وزارة التربية والتعليم

متابعة قنفيم قوصيات المؤقمر السادس عشر لوزرا التعليم
العالي والبحن العلمي في الوطن العربي



قزويد المنظمة العربية بماترح متعلق بموال محو األمية
وقعليم الكبار وذلك وفق مشروع الموازنة للدورة المالية
1111/1114م



قعميم دراسة همكانية هنشا كرسي علمي في هحدى الوامعات

 وزارة التعليم العالي والبحن
العلمي.

وزارة التعليم العالي والبحن العلمي

وزارة التربية والتعليم /هدارة التعليم

35

فعاليات أخر شار ت فيها اللجنة الوطنية
الفعالية

الم ان

ورشة عميل بيعينيوان "اليتيحيدييات
التي قواجه البحوث األخال ييية فيي
األوضاع اإلنسانية" اليتيي عيايدهيا
معهد ال حة الموتمعية والعامة –
جامعة بيرزيت.

التاريخ

عمان

الحفل الختامي لمشروع "ريياد "
ضييميين هطييار ميينييحيية بييرنييامييج
الممول من ال ندوق
(HOPES
ّ
االئييتييمييانييي اإل ييليييييمييي لييالقييحيياد
األوروبييي لييالييسييتييوييابيية لييألزميية
السورية "صندوق مدد"

جامعة
اليرموك/
هربد

1145/5/41

اجتماعات الدورة العادية الحادية
واألربعين لمولس اقحاد موالس
البحن العلمي العربية

عمان

1145 /41 /46-49

ورشة عمل هطالق مراجعة و ييياية
الييمييسيياهييمييات الييمييحييددة وطيينييي يا ً
(NDCs

عمان

1145 /41 /41-5

ورشة عمل بعنوان" الحوار متعدد
األطراف ألصحاب العال ة لتعميييم
الييتيينييوع الييحيييييو فييي اليياييطيياع
الزراعي" بالتعاون بييين اليميركيز
الوطني للبحوث الزراعية ومنظمة
األ مية والزراعة ليألميم اليميتيحيدة
(FAO

عمان

1145 /1 /16 -11

الجهة المرار ة
 اللونة الوطنية ألخال يات العلوم والتاانة.

 DAAD الهيئة األلمانية للتبادل العلمي.
 المولس الثاافي البريطاني.



كامبوس فرانس.
الهيئة الهولندية للتعاون الدولي
في موال التعليم العالي.

 اللونة الوطنية للتربية والثاافة والعلوم

 مولس اقحاد موالس البحن العلمي
العربية
. وزارة البيئة
. ضباط ارقباط التغير المناخي

الدورة ( 55للونة البرامج لتعليمية
الييمييوجييهيية لييلييطييلييبيية الييعييرب فييي
األراضي العربية المحتلة
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 الشركا األساسيون في ملف التغير
المناخي م وزارة البيئة ومنها وزارة
التخطيط والتعاون الدولي ووزارة
الزراعة والوكالة األلمانية للتعاون
الدولي واللونة الوطنية للتربية والثاافة
.والعلوم
. المركز الوطني للبحوث الزراعية

1145/44/9-1

 منظمة األ مية والزراعة لألمم المتحدة
. FAO
. اللونة الوطنية للتنوع الحيو

1145/1/41-1

 مين سر اللونة الوطنية األردنية
للتربية والثاافة والعلوم نيابة عن
المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم
والثاافة.

 رئيس سم التربية في اللونة
الوطنية األردنية نيابة عن المنظمة
العربية للتربية والثاافة والعلوم

اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم

أعلاء الجمعية العمومية للجنة الوطنية األردنية لعام  9102م
الجهة

االسم
1

معالي الدكتور تيسير النعيمي

سا
وزير التربية والتعليم /رئيس اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم  -رئي ً

2

عطوفة الدكتور نواف العقيل

األمين العام للشؤون التعليمية

3

عطوفة الدكتورة نجوى قبيالت

األمين العام للشؤون اإلدارية والمالية

4

السيد محمد الزعبي

بالصفة الشخصية

5

السيد حسين الكيالني

بالصفة الشخصية

6

السيد عبد الحميد وريكات

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

7

المهندسة روى العيسى

وزارة التخطيط والتعاون الدولي

8

السيد عبد الكريم عربيات

وزارة السياحة واالثار

9

السيدة روال عواد

وزارة الثقافة  -مدير العالقات الدولية

11

السيد محمد بني عامر

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  -مدير مديرية الموارد البشرية

11

السيد أشرف فواز خريس

وزارة التنمية االجتماعية

12

الدكتور سالم الحراحشة

وزارة الشباب

13

السيد يوسف العثمان

وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية

14

السيد راكز الخاليلة

وزارة اإلدارة المحلية

15

السيد طه الخصاونة

رئاسة الوزراء  -مدير إدارة االتصال واإلعالم

16

السيدة ردينة الرشيد

وزارة التربية والتعليم  -مدير إدارة العالقات الثقافية والعامة واإلعالم التربوي

17

الدكتور احمد عبيدات

وزارة البيئة  -مدير االتصال والتوعية البيئية

18

السيد صالح الخزاعلة

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

19

الدكتور خطاب ابو لبدة

المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية

21

الدكتور فواز الكرمي

المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا  -األمين العام المساعد للشؤون العلمية والتكنولوجية

21

اآلنسة عذراء ياصجين

مجمع اللغة العربية األردني

22

الدكتورة وجدان أبو الهيجاء

الجمعية العلمية الملكية  -نائب الرئيس للتواصل العلمي

23

السيد محمد الجندي

دائرة اإلحصاءات العامة  -مدير مديرية المسوح األسرية

24

السيد قيس طراونة

الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية

25

السيد مهدي الرواضية

مؤسسة آل البيت للفكر اإلسالمي

26

الدكتورة امل نصير

جامعة اليرموك  /عميد شؤون الطلبة

27

الدكتور صالح الشراري

جامعة الحسين بن طالل  -نائبًا لرئيس الجمعية العمومية

28

الدكتور ايمن العمري

الجامعة الهاشمية

29

الدكتور حسن الطعاني

جامعة مؤتة  -عميد كلية العلوم التربوية

31

الدكتور إبراهيم المومني

الجامعة األردنية  -عميد كلية العلوم التربوية

31

الدكتور مؤيد شواقفة

جامعة آل البيت  -عميد كلية الهندسة

32

االستاذ الدكتور عاطف الخرابشة

الجامعة األلمانية األردنية  -نائب رئيس الجامعة

33

الدكتور أيمن عيال عواد

جامعة الطفيلة التقنية  -كلية العلوم

34

الدكتور سرحان حداد

جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

35

السيدة ابتسام أيوب

أمين سر اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم
37

اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم

أعلاء المكتب التنفيذي للجنة الوطنية األردنية لعام
الرقم

الجهة

االسم
1

السيد محمد الزعبي

بالصفة الشخصية – رئيسا ً

2

السيد حسين الكيالني

بالصفة الشخصية – نائب الرئيس

3

السيد عبد الحميد وريكات

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

4

المهندسة روى العيسى

وزارة التخطيط والتعاون الدولي

5

السيدة روال عواد

وزارة الثقافة  -مدير العالقات الدولية

6

السيد محمد بني عامر

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  -مدير مديرية الموارد البشرية

7

السيد يوسف العثمان

وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية

8

السيد طه الخصاونة

رئاسة الوزراء  -مدير إدارة االتصال واإلعالم

9

السيدة ردينة الرشيد

11

الدكتور خطاب ابو لبدة

وزارة التربية والتعليم  -مدير إدارة العالقات الثقافية والعامة واإلعالم
التربوي
المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية

11

الدكتورة وجدان أبو الهيجاء

الجمعية العلمية الملكية – مستشار الرئيس للشؤون األكاديمية

12

الدكتورة امل نصير

جامعة اليرموك  /عميد شؤون الطلبة

13

الدكتور إبراهيم المومني

الجامعة األردنية  -عميد كلية العلوم التربوية

14

السيدة ابتسام أيوب

أمين سر اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم

أعلاء أمانة سر اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة
أمين سر اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم
اآلنسة ابتسام يوب
قسم التربية

قسم الس رتاريا

قسم الثقافة والعلوم واات ال

 السيد سلطان خليف /رئيس القسم

 السيد ناصر سدر /رئيس القسم

 السيد مرزوق الزيود /رئيس القسم

 السيدة رانيا خريسات /عضو سم

 السيدة سهاد الزحيمات /عضو سم

 السيدة هاله العكايلة  /مبرمج

 د .الرا المرزوق /عضو سم

 السيد مأمون سعدية /محاسب
 السيدة وردة سالمة /طابعة
 السيد شاد

38

نايم /مأمور ماسم

اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم

اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم
العنوان البريدي :المملكة األردنية الهاشمية  -عمان
وزارة التربية والتعليم ص .ب 6161
هاتف66910-1-4186636 /66910-1-4183866 :
فاكس66910-1-4188616 :
البريد اإللكترونيjounesco@moej.edu.jo :
الموقع اإللكترونيwww.natcom.gov.jo :

