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تعزيز وتنسيق اجلهود الوطنية األردنيةة لمةنةامل اركةارلةة الةيفةا ة ةة    
لةوةو ة   اإليسةيةسةكةو برامج  نل وأنكطة منظنات اليونسكو واأللكسو و 

الوع يم ل جنيع، ونكر ثقا ة السالم والقيم اإلنسانية والبيةيةيةة، وارسةا ة   
  ى صومل الرتاث ونكر ارةعةر ةة وتةقة مةهةا  املةوةجةابةة رةوةطة ةبةات الةوةنةنةيةة 

  ارسو امة. 

 الرؤية

متةةكةةؤ ارةةاملةةسةةات األردنةةيةةة مةةى انملةةوةةيفةةاد  الةةقةة ةةو  مةةى ا ةةطةة   
، اإليسةيةسةكةووالربامج، واركةرو ةات رةنةظةنةات الةيةونسةكةو واأللةكةسةو و 

 وتعزيز الوعاومل األمثل معها   جمانت الرتبية والثقا ة والع وم.

 الرملالة

 اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم 
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 مرجعية عمل اللجنة

 اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم 

انضمت المملكة األردنية الهاشمية لعضوية منظمةة األمةا الةمة ةلةرب لةلة ةلمةيةة قالةعةلةا قالة ة ةا ةة   
م, حيث نّصت المادب السامعة من المي اق ال أسيسي لمنظمة اليونسكو الذي 4591/  6/ 41)اليونسكو(  ي 

تا إقلاره أثناء انع اد المؤتمل العام لليونسكو  ي ماريس  ي دقرته العةرةليةن, الة ةي فة ةرس  ةي السةامة  
م, "فلى أن ت خذ كل دقلة فضو, ال لتيباس ال ي تالئا ظلق ها 4591قالعرلين من شهل  ترلين ال اني 

الخاصة إلشلاك هيئاتها الوطنية اللئيسة ال ي تعنى مرؤقن ال لمية قالعلا قال  ا ة  ي أفمةا  الةمةنةظةمةة, 
قيفضل أن ي ا ذلك فن طليق تكوين لجنة قطنية تُم ل  يها اللكومة قهذه الهيئاس المخة ةلةفةةس لة ةسةهةام 
مركل  عّا   ي ال عليف مأهراف اليونسكو, قتوسي  نطاق إشعافها, قترجي  تنفةيةذ مةلنةامةجةهةا مة شةلاك 

 األقساط الفكلية قالعلمية لبالدها  ي ذلك النراط".

قانضمت المملكة األردنية الهاشمية لعضوية المنظمة العلمية لل لمية قال  ا ة قالعلوم )األلكةسةو(  
م, حيث نّصت المادب السامعة من دس ور المنظمة فلى "أن تؤلف لجان قطنيةة  ةي كةل دقلةة 4591فام 

 فضو ل نظيا ال عاقن م  المنظمة".

كما انضمت المملكة األردنية الهاشمية لعضوية منظمة العالا اإلسالمي  لل لمية قالعلوم قال  ةا ةة  
م, حيث نّصت المادب اللامعة فرلب من المي اق ال أسيسي للمنظمة فةلةى "تةنةرة  4511(فام اإليسيسكو) 

 اإليسةيةسةكةوالرق  األفضاء لجانًا قطنية لل لمية قالعلوم قال  ا ة تة ةوم مة ةوطةيةر صةالس الة ةعةاقن مةيةن 
 قالوزاراس قالهيئاس قاأل لاد  ي الرق  األفضاء".

قاللجنة الوطنية األردنية لل لمية قال  ا ة قالعلوم ت ب  قزارب ال لمية قال عليةا قية ةلأسةهةا مةعةالةي قزيةل  
( لسةنةةةةةة 66ال لمية قال عليا, قيلكا فملها نظام خاص م ل من قبل رئاسة الةوزراء قهةو نةظةام رقةا )

 ( من الرس ور.411م الصةادر مم  ضى المةةادب )4551

منظمة األلكسو قمنظمة اإليسيسكةو مةن ةةهةة ققتعمل اللجنة كلل ة قصل مين منظمة اليونسكو  
قمين المؤسساس اللسمية قالخاصة  ي المملكة من ةهة أخلى مهرف اإل ةادب مةن الةبةلامةم قالةمةرةارية  
 الم رمة قتفعيل الرقر األردني  ي الملا ل الرقلية قاإلسالمية قالعلمية, قتس نر اللجنة  ي فملها فلى:

  ( لسنة 66نظام اللجنة الوطنية األردنية لل لمية قال  ا ة قالعلوم رقا )م الصادر مم  ضى الةمةادب 4551 
 .( من الرس ور الذي أقله مجلس الوزراء411)

  ( لسنة 4ال عليماس المالية للجنة الوطنية رقا )م.4559 

   ( ال ي تسها  ي منةاء السةالم قتةخةفةيةف اإليسيسكواأللكسو ققمي اق فمل المنظماس ال الث: )اليونسكو
قطأب الف ل, قتل يق ال نمية المس رامة قإقامة حوار مين ال  ا اس, من خال  ال ةلمةيةة قالةعةلةوم قالة ة ةا ةة 
قاالتصا  قالمعلوماس م أمين ال عليا الجير للجمي , قتسخيل المعارف قالسيةاسةاس الةعةلةمةيةة أل ةلا  
ال نمية المس رامة قمواةهة ال لرياس األخالقية المس جرب قتعزيز ال نوع ال  ا ي قاللوار مين الة ة ةا ةاس, 

 قمناء مج معاس المعل ة من خال  المعلوماس قاالتصا .

  (.اإليسيسكواس لاتيجياس المنظماس ال الث: )اليونسكو قاأللكسو ق 

 (.اإليسيسكوأللكسو ققا ملنامم المساهمة قالميزانية للمنظماس ال الث: )اليونسكو 

   قلاراس المؤتمل العام قالمجلس ال نفيذي للمنظماس ال الث )ت ل ةميعها من المجلس ال نفيذي قالمؤتمل
 العام للمنظماس ال الث(.

  االس لاتيجياس الوطنية ذاس العالقة م طافاس فمل المنظماس ال الث . 
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ت ب  اللجنة الوطنية األردنية لل لمية قال  ا ة قالعلوم لوزارب ال لمية قال عليا, قي لأسها معالي  

 اآلتية: ال الثقزيل ال لمية قال عليا, قت ألف اللجنة من الهيئاس 

 لجنة البلامم قالميزانية قالمراري  .4

 لجنة ال لشيلاس .1

 اللجان المنبثقة عن المجلس التنفيذي

الهيكل التنظيمي للجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة 

 اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم            
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 في قطاع التربية الفعاليات واإلنجازاتأبرز   

 (5102ــ   5102التقرير الوطني لرصد التقدم المحرز في الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة )

أعّدت اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم التقريرر الروطرنر  

لرصد التقدم المحرز ف  الهدف الرابع من أهداف التنمية الرمردرتردامرة  

(، حيث جاء إعداد هذا التقرير بجهود الرررريرل الروطرنر  5102-5102

والمشورة والدعم الررنر  الرلرذيرن هرام برهرمرا،  5101للتعليم بحلول العام 

، ولرجرنرة 5101وكذلك اللجان المتخصصة  اللجنة الرنية للتعليم بحلول 

المؤشرات الخاصة بالهدف الرابع ولجنة إعداد التقرير الوطن  لرلرهردف 

الرابع من أهداف التنمية المدتدامة(، هذه الجهود المتكاملة وبشراكة مع 

الجهات جميعها ذات العالهة بقطاع التعليم ف  المملكة األردنية الهاشمية 

ف  دبيل رصد التقدم ف  تحقيل الهدف الرابع الذي يرض  إلر  ضرمران 

التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحيراة 

للجميع. وبصدور التقرير الوطن  للهدف الرابع الرذي ترم تدرلريرمر  إلر  

مكتب اليوندكو اإلهليم  للتربية ف  الدول الرعرربريرة ر بريرروت، يركرون 

األردن هد أنه  المرحلة األول  من العمل عل  تنريذ غايات الهدف الرابع وفل ما جاءت ب  خارطة الطريرل الرتر  

 تم التوافل عليها منذ إطالق أهداف التنمية المدتدامة.

على صوت الطلبة." 02مشروع "أثر جائحة كوفيد ـ    

شاركت إحدى المدارس األردنية المرنرتردربرة لرلريروندركرو وهر  

مدردة بنت عدي الثانوية للبناتر مديرية التربية والتعليم للواء 

الجامعة ف  درادة الحالة الت  أطرلرقرترهرا الريروندركرو ومرجرلرس 

علر  صروت الرطرلربرة حرول  02-أوروبا عن أثر جائحة كوفيد

مشاركة الطلبة للمدردة ف  اترخراذ الرقررارات وانرترقرالرهرم مرن 

التعبير عن الذات إل  المشاركة بدور هيادي ف  جوانب الحيراة 

المدردية. كما شاركت معلمات ف  هذه الدرادة من الرمردردرة 

نردها. وتشارك األردن من بيرن ثرالث دول عرربريرة فر  هرذا 

المشروع، حيث دعمت نتائج الدرادة االدترقرصرائريرة مرحرتروى 

المؤتمر المشترك الذي نظمت  اليوندكو بالتعراون مرع مرجرلرس 

تحت العنوان: "االنتقرال مرن  5151/ 00/ 52-50أوروبا ف  

التعبير عن الذات إل  المشاركة بدور هيادي ف  جوانب الحيراة 

المدردية: دور المدارس ف  العصر الرهم ." وشارك مجموعة من المعلمات والمعلمين ف  الرمرؤترمرر وعررضرت 

بعض المشاريع المدردية ف  هذا الحدث. ويأت  هذا المشروع كجزء من مشاريع اليوندكو الت  تعمل عل  تعزيز 

مشرراركررة الشرربرراب فرر  مررجررال تررعررلرريررم الررمررواطررنررة الررعررالررمرريررة ودعررم الررعررودة إلرر  الررمرردردررة مررن خررالل حررمررلررتررهررا 

 LearningNeverStops#  

https://www.facebook.com/hashtag/learningneverstops?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUARGAyYLtveWMxIA3IXmNad8ejUwEaXH9onMGnImd5K8w1UT0WjlXZ0wsbSSEp4klHoh8GXm1Ag2eHkpH-nBljosRbWs8A7ydvy6nBjSm7TAWRYA74jSC753uDpPfUJ94OaVsfTDgySDJ3JH8u_h6pgsDa7Ymp_rRiRFgDZJM3tZR48PLheh
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 في قطاع التربية  واإلنجازاتأبرز الفعاليات       

5151الجلسة التحضيرية لالجتماع العالمي للتعليم   
رئيس اللجنة الروطرنريرة األردنريرة  وزير التربية والتعليمر شارك معال 

لررلررتررربرريررة والررثررقررافررة والررعررلرروم الرردكررتررور ترريرردرريررر الررنررعرريررمرر  فرر  

التحضيريرة الرتر  تدربرل االجرترمراع الرعرالرمر  لرلرترعرلريرم الرنية الجلدة

(EM2020)  ويهدف االجتماع العالم  لرلرترعرلريرم إلر  إيرجراد الرترزام

دياد  جماع  عل  أعل  مدتوى إلعطاء األولوية للتعليم ف  مرحلة 

التعاف  من أزمة كورونا، وتدريرع الرترقردم نرحرو الرهردف الررابرع مرن 

ونراهشرت  5101خرطرة الرترعرلريرم لرعرام  -أهداف التنميرة الرمردرتردامرة 

الت  عقدت عبر تقرنريرة االتصرال الرمررئر  هضرايرا  التحضيرية الجلدة

تتعلل بحماية التمويل المحل  والدول  للتعليم، وإعادة فتح المدارس بشكل آمن، والرترركريرز عرلر  الشرمرولريرة والرعردالرة 

والمداواة بين الجندين، وإعادة التركير ف  التدريس والتعلم، وتدخير الحصول عل  خدمات التواصل والرتركرنرولروجريرا 

  للتعلم بشكل متداٍو.

5151االجتماع العالمي االستثنائي للتعليم   
عقدت منظمة اليوندكو وحكومات غانا والنرويج والمملكة المتحدة 

االجتماع العالم  االدتثنائ  للتعليم عبر  5151/    01/    55بتاريخ 

اإلنترنت بحضور العديد من رؤداء الدول والحكومات والوزراء من 

اعتمدوا  بلًدا، إل  جانب عدد من الشركاء الدوليين، حيث 01أكثر من 

يتعّهدون بموجب  بالدفاع عن التمويل المخّصص لقطاع التعليم  إعالنًا

وتحديد تدابير ك  تُعتمد خالل العام المقبل من أجل حماية التعليم من 

 .02-اآلثار المدّمرة الت  أدرر عنها االضطراب الناتج عن كوفيد

وشارك معال  الدكتور تيدير النعيم  وزير التربية والتعليمر رئيس 

اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم ف  هذا االجتماع، وكذلك 

عل  مدتوى  5151ر01ر51االجتماع الذي دبل االجتماع الرئيد  ف  

الوزراء. وترأس معال  الوزير مشارك  المملكة األردنية الهاشمية ف  االجتماعين، حيث شارك إل  جانب معالي  كل من: 

أصحاب العطوفة األمناء العامين ومديري إدارات التعليم، االشراف والتدريب التربوي، التخطيط والبحث التربوي وأمين در 

 اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم.

وأشار معال  الوزير خالل كلمت  ف  االجتماع بأن األردن كباه  دول العالم اتخذ مجموعة من االجراءات الت  تتعلل بقطاع 

التعليم وخصوًصا بعد توهف العملية التعليمية داخل المدارس، واعتماد التعلم عن بعد بادتخدام المنصات التعليمية عبر اإلنترنت، 

وإطالق الدروس عبر القنوات الرضائية، كما تحدث معالي  عن مدألة تمويل التعليم وأشار إل  أن الحكومة األردنية هد ادتثنت 

 موازنة وزارة التربية والتعليم من أي تخريض بهدف دعم التعليم.

للعمل عل  تعاف  األنظمة  5150وهدف االجتماع إل  التراهم حول مجموعة من األولويات يتم االتراق عليها مع نهاية عام 

التعليمية وتقويتها عل  مدتوى الدول بالتركيز عل  موضوعات حماية التمويل المحل  والدول  للتعليم وإعادة فتح المدراس 

بشكل آمن والتركيز عل  الشمولية والعدالة والمداواة الجندية وإعادة التركير ف  التدريس والتعلّم وتدخير الحصول عل  

خدمات التواصل والتكنولوجيا للتعلم بشكل متداٍو. وهدف كذلك إل  العمل عل  تقوية التنديل والموائمة وفاعلية تنريذ أجندة 

. وخرج 5150الهدف الرابع مع النظر ف  تحدين آلية التعاون الدولية لتبنيها ف  االجتماع العال  للتعليم الذي ديعقد ف  عام 

االجتماع باالتراق عل  األولويات الدولية للعمل عليها للدفع بأجندة الهدف الرابع ف  ظل جائحة كورونا وما بعدها، والتزام القادة 

 ، واالتراق عل  خارطة طريل لتحدين آلية تنديل الهدف الرابع.5150الدياديين بالعمل عل  هذه األولويات مع نهاية 

https://www.alwakeelnews.com/Story/t/2639/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://www.alwakeelnews.com/Story/t/754/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.alwakeelnews.com/Story/t/34394/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://en.unesco.org/sites/default/files/gem2020-extraordinary-session-draft-declaration-en.pdf
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 في قطاع التربية  الفعاليات واإلنجازاتأبرز     

 جائزة التراث الثقافي العربية لليافعين
كّرم وزير التربية والرترعرلريرمر رئريرس 

اللجرنرة الروطرنريرة األردنريرة لرلرترربريرة 

والثرقرافرة والرعرلروم الردكرترور تريردريرر 

النعيم  مردردرتر  الرمرديرنرة الرورديرة 

األدادية الرترابرعرة لرمرديرريرة الرترربريرة 

والتعليم لمرنرطرقرة الربرترراء، ومردردرة 

هصررر الررحررالبررات الرروررربرر  الررثررانررويررة 

المختلطة الترابرعرة لرمرديرريرة الرترربريرة 

والتعليرم لرمرنرطرقرة الرزرهراء الرثرانريرة، 

الرائزتريرن برجرائرزة الرترراث الرثرقرافر  

العربية لليافعين فر  دورترهرا األولر  

والررمرروجررهررة لررلررمرردارس الررمررنررترردرربررة 

لليوندكرو فر  مرجرمروعرة مرن الردول 

العربية، وفازت مدردة المدينة الوردية األدادية، ممثلة بالطالبة دانيا العمارات ف  المدابقة عن فئة الريرلرم الردعرائر  

المركز -جائزة االمتياز، فيما فازت مدردة هصر الحالبات الورب  الثانوية المختلطة بجائزة االمتياز  -لمدينة البتراء 

  لمدردة .ااألول عن فئة الرهص الشعب  والرلكلوري، ومثلتها مجموعة من طالبات 

02برنامج تدريبي حول التمييز والوصم في زمن كوفيدـــ    
شاركت أربرع مردارس أردنيرة منتردبة لليونردكو مرع 

مدارس من الدول العربية كافةً ف  البرنامج التدريب  

اإلهليم  عبر اإلنترنرت تحرت عنروان "شرباب عربر  

"، والرذي 02-ضد التميريز والوصرم فر  زمرن كوفيرد

عقررده مكتررب اليونرردكو اإلهليمرر  للعلرروم فرر  الرردول 

العربية بالقراهرة خرالل شرهري آب وأيلرول مرن عرام 

 داعة تدريبية.  21بواهع  5151

ويهررردف البرنرررامج إلررر  تطويرررر هررردرات الرررشابات 

والررشباب مررن مختلررف الرردول العربيررة للتعرررف علرر  

مظرراهر الوصررم والتميرريز االجتمرراع ، الررت  شررهدت 

، وتعلررم درربل 02-ازديرراًدا ملحوًظررا مررع أزمررة كوفيررد

مناهضتها من خرالل مبرادرات اجتماعيرة بنراءة، كمرا 

 :دع  البرنامج إل  تحقيل األهداف الررعية اآلتية

تطوير فهم الشباب ألدباب الوصم والتمييز وآثارهما الضارة عل  المدتويين الرردي والمجتمع ، مع التركريز علر   -

 التمييز الناتج عن جائحة فيروس كورونا المدتجد.

رفرع مردتوى الوعر  بخرصوص الطرائرل المختلررة لترررش  ظراهرة التميريز مثررالً عربر ودرائل اإلعررالم بمرا فر  ذلررك  -

 الخطابات والصور الدلبية المنشورة عل  ودائل التواصل االجتماع  الت  تعزز النمطية.

تشجيع الشباب ليصبحوا عناصر فاعلة وإيجابية بمجتمعراتهم مرن خرالل العمرل علر  إنتراج أفكرار مرشروعات فرديرة  -

 وجماعية لمناهضة التمييز بأشكال  جميعها ف  مجتمعاتهم.
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 في قطاع التربية واإلنجازاتأبرز الفعاليات         

 فوز مدارس أردنية بمسابقة األلكسو ألولمبياد الرياضيات العربي
شررراركت مجموعرررة مرررن المررردارس األردنيرررة بمررردابقة أولمبيررراد 

، وبمرشاركة 5151الرياضيات العرب  ف  دورتهرا الثانيرة لعرام 

أربرررعش عرررشرة دولرررة عربيرررة عررربر تقنيرررات االترررصال المرئررر  

والمرردموع، والررت  نظمتهررا المنظمررة العربيررة للتربيررة والثقافررة 

والعلررروم ر ألكررردو، بالتنرررديل مرررع جمهوريرررة مرررصر العربيرررة، 

وبالشراكة مرع مكترب التربيرة العربر  لردول الخليرج، وأكاديميرة 

حيررث  .البحررث العلمرر  والتكنولوجيررا بجمهوريررة مررصر العربيررة

فازت طالبة وطالب من المدارس األردنية بمداليتين برونزيتين، 

تحت رعاية معرال  األدرتاذ الردكتور محمرد ولرد  5151/  05/  51وتم إعالن الجوائز ف  حرل أهيم يوم األحد الموافل 

أعمرر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وبحضور معال  األدتاذ الدكتور خالد عبد الورارر وزيرر 

 التعليم العال  والبحث العلم  بجمهورية مصر العربية، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة.

مساهمة منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة في مجال التعليم على أثـر              
 02جائحة كوفيدــ

فرر  إطررار مواكبررة منظمررة العررالم اإلدررالم  للتربيررة والعلرروم والثقافررة 

-للمدتجدات واألوضاع الطارئة الت  نتجت عن ترش  جائحرة كوفيرد

وبخاصررة تلررك المتعلقررة بررجعالن الحجررر الررصح  فرر  العديررد مررن  02

هدمت المنظمة بالتعاون مرع فقد البلدان وإغالق المؤددات التعليمية، 

مؤددة مدك الخيرية  مؤددة محمد بن دلمان الخيرية( دعًما ماليًرا 

هدره أربعون ألف دوالٍر إل  اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافرة 

والعلررروم لرررصالح وزارة التربيرررة والتعليرررما الهتنررراء معررردات درررمعية 

وبصرية وأجهزة عقد المؤتمرات عبر الريديو لتدجيل وبث الردروس 

عبر االنترنت باإلضرافة إلر  جميرع التجهريزات الالزمرة لهرا، بهردف 

انتاج محتوى تعليم  دمع  وبصريا لمداعدة الجهات التربوية فر  

مواجهة هذه اآلفة وضرمان ادرتمرارية العمليرة التعليميرة فر  المملكرة 

 األردنية الهاشمية.
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 في قطاع الثقافة  أبرز الفعاليات واإلنجازات  

 إعداد الخّطة الوطنّية لعناصر التراث الثقافي غير الماّدي

أقّر مجلس الوزراء الخّطة الوطنّية لعناصر التراث 
( التي 0202  –  0202الثقافي غير الماّدي لألعوام )

تهدف إلى حماية التراث الثقافي والهوّية الوطنّية من 
خالل حصر عناصر التراث الثقافي غير الماّدي 
وصونها ونشر الوعي بأهمّيتها لدى المجتمع. ومن 
الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية األردنية ساهمت في 
مراجعة الخطة من خالل إبداء عدد من المالحظات 
حول مسودتها قبل إقرارها من قبل مجلس الوزراء. 

وتتمتع اللجنة الوطنية األردنية بالخبرة التي تساعدها؛ للعمل مع وزارة الثقافة والجهات المعنية بالتراث الثقافي 
غير المادي من خالل رفع ترشيحات عناصر التراث الثقافي غير المادي للمنظمات الدولية المعنية؛ ليتم 
إدراجها على القوائم الخاصة بها واالستفادة من فرص حماية التراث التي ترعاها هذه المنّظمات، ومن خالل 
المساهمة في إعداد الملفات الخاصة بالتراث الثقافي غير المادي؛ كالمشاركة في إعداد ملف السامر الذي تم 

وعنصر النخلة العربية  0202إدراجه على قائمة اليونسكو التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية في عام 
ويجري العمل على إعداد ملفات لعناصر جديدة كعنصر المنسف األردني،  والقضاء  0202في عام 

 العشائري، الهجيني وغيرها من العناصر التي تحتاج للصون والتوثيق. 

 االحتفال باليوم العالمي للغة العربية

شاركت اللجنة الوطنيرة لرلرترربريرة والرثرقرافرة والرعرلروم فر   

مركرترب    االحتراء باليوم العالم  للوة العربيرة الرذي نرظرمر  

اليوندكو اإلهليم  للرعرلروم فر  الردول الرعرربريرةر الرقراهررة  

، بهردف  5151 /    05 /    01 وجامعة الدول العربية بتاريخ  

مناهشة التحديات الت  تواج  الرلرورة الرعرربريرة والرترعرريرف  

بالمبادرات الت  تعزز دورها كرحراضرنرة لرلرثرقرافرة ونراهرلرة  

 للمعارف. 

ومن الجدير بالذكر أن  تقرر االحتراء باليوم العالم  لرلرورة  

العربية ف  الثامن عشر من كانون األول من كل عام مرنرذ  

،  حيث إن  اليوم الذي صدر في  هرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بجدخال اللوة العربية ضمن الرلرورات  0200 عام  

 الردمية ف  األمم المتحدة. 
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 في قطاع العلوم    أبرز الفعاليات واإلنجازات          

شاركت اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم ف  

االجتماع االفتراض  للعلوم المرتوحة ف  ظل ترش  وباء كوفيد

، الذي نظم  مكتب اليوندكو اإلهليم  للعلوم ف  الدول 02-

ا لممثل  الوزارات 52ر0ر5151العربيةر القاهرة بتاريخ 

المعنية بقطاع العلوم ف  العالم أجمع، وكان الورض من 

االجتماع مناهشة أهمية التعاون الدول  ف  المجال العلم ، 

وضرورة تكثيف االدتثمار ف  هذه المجاالت ف  دياق ترش  

. وهد تناول االجتماع بجدهاب القضية الهامة "للعلم 02-كوفيد

. كما ركز االجتماع 5102المرتوح" الت  تعمل اليوندكو عل  إعداد توصية دوليّة بشأنها منذ تشرين الثان  

عل  مشاركة المعارف والجهود المبذولة لدعم البحث العلم  وتقليص الرجوة المعرفية بين البلدان، لمداعدة 

صنّاع القرار والباحثين والمخترعين ودور النشر والمجتمع المدن  إلتاحة الوصول المجان  إل  البيانات 

العلمية ونتائج البحث والموارد التعليمية والبن  األدادية البحثية، وتعزيز أواصر الصلة بين مجال العلوم 

وعملية صنع الديادات من أجل تلبية احتياجات المجتمع، وإتاحة العلوم للمجتمعات حت  ف  أوهات إغالق 

   الحدود.

 02االجتماع االفتراضي للعلوم المفتوحة في ظل تفشي وباء كوفيدــــ 

 الندوة االفتراضية األولى حول محميات المحيط الحيوي والحدائق الجيولوجية 

شاركت اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم ف  الندوة 

االفتراضية األول  حول محميات المحيط الحيوي التابعة لليوندكو الت  

الت  نظمها مكتب اليوندكو اإلهليم   5151/  01/  50عقدت بتاريخ 

للعلوم ف  الدول العربية بالقاهرة. وهد أمنت الندوة مداحة افتراضيةا 

لمناهشة البرنامج وكيرية وآلية التصنيف والديادات القائمة المتعلقة 

بمحميات المحيط الحيوي. وتأت  هذه الندوة ضمن أنشطة المكتب لرفع 

مدتوى الوع  حول برنامج اإلندان والمحيط الحيوي ومحميات المحيط 

الحيوي التابعة لليوندكو وأهميتها ودورها ف  الحراظ عل  التنوع البيولوج  ودعم التنمية المحلية ومداعدة الدول ف  

تطبيل االتراهيات الدولية المتعددة األطراف المتعلقة بالتنوع البيولوج . وهد شارك ف  إلقاء المحاضرات متخصصون 

من مكتب اليوندكو اإلهليم  للعلوم ف  الدول العربية لتعريف المشاركين بأهمية محميات المحيط الحيوي وخصائصها، 

وتوضيح الررق بين محميات المحيط الحيوي والحدائل الجيولوجية، باإلضافة ال  خطوات إعداد ملرات الترشيح وكيرية 

مع أبرز خصائصها “  محيط حيوي”تقديمها. وف  نهاية الندوة تم إعداد الئحة بالمواهع المؤهلة لترشيحها كمواهع محميات 

للعمل هدًما عل  دعم الحراظ عل  التنوع البيولوج  ف  الوطن العرب  وترعيل دور المرأة والشباب ف  أنشطة التنمية 

  المدتدامة وذلك من خالل تصنيف مواهع جديدة وضمها إل  الشبكة العربية لبرنامج اإلندان والمحيط الحيوي.
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 في قطاع العلوم  أبرز الفعاليات واإلنجازات  

 الندوة االفتراضية الثانية حول الحدائق الجيولوجية التابعة لليونسكو
شاركت اللجنة الوطنية األردنية للتربيرة والثقافرة والعلروم 

ف  الندوة االفتراضية الثانيرة لبرنرامج علروم االيكولوجيرا 

واألرض حول الحدائل الجيولوجية التابعة لليوندكو الت  

وذلررك لمناهررشة البرامررج  5151/  00/  0عقرردت بترراريخ 

ودرربل الحررراظ علرر  اإلرث الجيولوجرر  وإدارترر  والترر  

نظمها مكتب اليوندكو اإلهليم  للعلوم ف  الدول العربيةر 

القاهرة. وتأت  هرذه النردوة لزيرادة الوعر  حرول الحدائرل 

الجيولوجيررة التابعررة لليونرردكو للعمررل نحررو إنررشاء الررشبكة 

العربيرررة للحررردائل الجيولوجيرررة. وهرررد شرررارك فررر  إلقررراء 

المحاضرات رئيس الشبكة العالمية للحدائل الجيولوجية ومتخصصون من مكتب اليوندكو اإلهليمر  للعلروم فر  

الدول العربية لتعريف المشاركين بمدى أهميرة التكوينرات الجيولوجيرة والحردائل الجيولوجيرة التابعرة لليونردكو 

وخصائصهما ف  الحراظ عل  ذاكرة تكوين الكرة األرضية والقارات والمحيطات ولتقديم خطوات إعداد ملرات 

الترشيح وكيرية تقديمها. وف  نهاية الندوة هدم ممثلو الدول الئحةً بالمواهع المؤهلة لترشيحها كحدائل جيولوجية 

  لليوندكو وذلك تمهيداً لبدء العمل عليها ف  المدتقبل القريب.

 الندوة االفتراضية حول "العلم المفتوح والتحّرر من االستعمار المعرفي"

شاركت اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم فر  

الندوة االفتراضريرة حرول "الرعرلرم الرمرررتروح والرترحرّرر مرن 

 5151/  50ر01االدتعمار المعرف " الت  عقدت برتراريرخ 

وذلك بتنظيم مشترك بين اليوندكو  المكتب اإلهليم  للعلروم 

ف  الدول العربية بالقاهرة ومكتب المورب العرب  بالرباط( 

واللجنة الوطنية الكرنرديرة لرلريروندركرو، وكرردر  الريروندركرو 

الجامع  الخاص بالبحوث المرتكزة عل  المجتمع الرمرحرلر  

والمدؤولية االجتماعية ف  مجال التعليم العال . وهدفت هذه الندوة إل  إثراء العملية التشاورية حرول تروصريرة 

اليوندكو بشأن العلم المرتوح، وه  وثيقة معيارية دولية من المخّطط أن يعتمدها المؤتمر العام لرلريروندركرو فر  

. وديدتند النقاش إل  ورهة أُعدت لهذا الورض بعنوان: العلم المرتوح يترخرطر  الروصرول 5150تشرين الثان  

المرتوحا من أجل المجتمعات وبمشاركتها: خطوة نحو التحّرر من االدتعمار المعرف . كما ركزت الندوة عل  

  انرتاح العلم عل  المنشورات والبيانات، والمجتمع، والمعارف.
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 في قطاع العلوم  أبرز الفعاليات واإلنجازات  

 االحتفال باألسبوع العالمي للدراية اإلعالمية والمعلوماتية
   ردنر شارك كالً من اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم، ووزارة الثقافة، ووزارة الدولة لشؤون اإلعالم، ومعهد اإلعرالم األ 

ف  عدٍد من الرعاليات واالجتماعات االفتراضية ف  مجال التربية اإلعالمية والمعلوماتية ف  إطار االحترال بأدبوع الردرايرة اإلعرالمريرة  

(، حيث شارك معال  وزير الثقافة كمتحدٍث ف  ورشة العمرل حرول "الرترربريرة  01ر5151 /    00   -52 والمعلوماتية خالل الرترة ما بين   

، إضافةً إل  مداهمة عدٍد من المشاركين األردنريريرن فر  درلردرلرة  ”اإلعالمية والمعلوماتية للجميع من خالل تطوير الديادات التشاركية 

حجر الزاوية ف  تنريذ ديادات الوصول إل  الرمرعرلرومرات    –ندوات افتراضية بعنوان "الشباب المثقرون ف  ودائل اإلعالم والمعلومات  

كما هام الرمرشراركرون برترعربرئرة ادرتربريراٍن حرول الرثرقرافرة  ”.  ( ف  المنطقة العربية  (SDGs 5101 وتحقيل أهداف التنمية المدتدامة لعام  

  ية. اإلعالمية والمعلوماتية بالعالم أطلقت  منظمة اليوندكو والتحالف العالم  من أجل إهامة الشراكات بشأن التربية اإلعالمية والمعلومات 

 إدراج محمية العقبة البحرية ضمن الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية
بناًء عل  التوجيهات الملكية الدامية بضرورة إنشاء أول محمية بحرية عل  الداحل األردن  ف  خليج الرعرقربرة وافرل 

كيرلرو مرترر مرربرع(  5,0عل  إعالن محمية العقبة البحرية  بمداحة  1ر05ر5151مجلس الوزراء ف  جلدت  بتاريخ 

محميةً طبيعيةً تمهيًدا إلعالنها عل  شبكة اليوندكو العالمية لمحميرات الرمرحريرط الرحريروي، جراء هرذا اإلعرالن نرظرًرا 

 ألهميتها ف  حماية البيئة البحرية والمحافظة عل  النظام الحيوي وتحقيقًا اللتزامات المملكة ف  اتراهية التنوع الحيوي.

يلعب خليج العقبة دوًرا محوريًا ف  دعم وتنمية القطاع الدياح  ف  األردن، كرمرا يدرهرم فر  تدرلريرط األنرظرار عرلر  

المحمية وتحويلها إل  منتجع دياح  مدتدام ف  مجال الدياحة البيئية البحرية، حيث ديداعد هذا المنتج عرلر  جرذب 

دياح  هام عل  المدتوى الدول  وخاصةً بعد االنتهاء من جائحة كورونا الت  أدت إل  تويير خريطة الطلب الدياح  

 العالم  والتوج  نحو المناطل الدياحية المحمية ذات البعد المدتدام والبعيدة عن أنواع التلوث كافةً. 

 في قطاع االتصال  أبرز الفعاليات واإلنجازات    

  م5151فوز باحثة أردنية في برنامج لوريال اليونسكو" من أجل المرأة في العلم" لعام 
فازت الباحثة األردنية الدكتورة لينا دهبريرة األدرتراذ الرمردراعرد فر  هدرم الرعرلروم 

اليوندكو" من أجرل الرمررأة فر   -الصيدالنية ف  الجامعة األردنية بجائزة لولاير

 5151العلم" ضمن برنامج المشرق العرب  اإلهليم  للباحثات الصاعدات لرعرام 

الذي يهدف إل  تعزيز مشاركة الشابات ف  مجاالت العلوم فر  كرل مرن األردن 

ولبنان والعراق وفلدطين ودوريا، حيث شراركرت الربراحرثرة فر  برحرث برعرنروان 

 "هطرة البالزما لتحدين تشخيص تدمم الحمل". 

وف  هذا اإلطار فجن اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم تقوم دنويًا بمخاطبة وزارة التعليم العال  والبحث 

تقوم الرلرجرنرة براإلعرالن عرن العلم ا لتعميم البرنامج المذكور أعاله عل  الجامعات الحكومية والخاصة جميعها، كما 

  المشاركة ف  البرنامج المذكور من خالل موهعها اإللكترون .
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 في مجال العالقات والتعاون واإلنجازاتأبرز الفعاليات 

 "االجتماع اإلقليمي للجان الوطنية العربية حول "تعزيز دور وقدرات اللجان الوطنية العربية

عقدت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والرعرلروم والرثرقرافرة فرعرالريرات 

االجتماع اإلهليم  للجان الوطنية العربية حول "تعزيز دور وهردرات 

/ 5/   50-  52اللجان الوطنية العربية"، والذي عقد خالل الرترة مرن 

حيث مثّل اللجنرة الروطرنريرة األردنريرة لرلرترربريرة  .، ف  القاهرة5151

أمريرن درر الرلرجرنرة   –والثقافة والعلوم كالً من اآلندة ابرتردرام أيروب 

رئريرس هدرم الرخردمرات   –الوطنية األردنية والديد مررزوق الرزيرود 

والدكرتاريا. ركز االجتماع عل  ترعرزيرز دور وهردرات ومشراركرة 

اللجان الوطنية العربية مع الشركاء ومؤددات المجتمع المدن ، وتقوية عالهات اللجران الروطرنريرة الرعرربريرة مرع األمرانرة 

إضافة إل  تعزيز هدرة اللجان الوطرنريرة  .العامة ف  المنظمة، وتعزيز الكراءات والقدرات التشويلية للجان الوطنية العربية

العربية عل  جذب المانحين لجمع األموال وتعزيز روابط اللجان الوطنية العربية مع المجتمع المدن  والقطراع الرخراص، 

بما ف  ذلك المنظمات غير الحكومية ونوادي ومراكز اليوندكو. كما هدمت أمين در اللجنة الروطرنريرة األردنريرة عررًضرا 

حول اللجنة الوطنية األردنية وإنجازاتها وأفضل التجارب ف  مختلف القطاعات التربوية والثقافية والعلميرة. كرمرا ترخرلرل 

االجتماع ورشة عمل خاصة بتعبئة الموارد بهدف خلل وع  حول الدياق الرعرام وفررص ترعربرئرة الرمروارد خراصرة مرن 

وادتكشاف الررص المتاحة ونقاط التشارك للتعاون بين اليوندكو واللجان الوطنية والتواصل مع القطراع  .القطاع الخاص

( برنراء عرلر  2م20الخاص. كما تم عقد اجتماعات للمشاورات اإلهليمية عل  ادتراتيجية المتودطة المدى وثريرقرة رهرم  

( الذي دعا إل  تنظيم اجتماعات تشاورية إهليمية وشب  اهليرمريرة مرع 015طلب المؤتمر العام ف  دورت  األربعين القرار  

وثيقة رهرم  5152-5155اللجان الوطنية لليوندكو كجزء من عملية اإلعداد الدتراتيجية لليوندكو متودطة األجل للرترة 

(. حيث دتتم مناهشة نتائج هذه المشراورات 2م ر  20وثيقة رهم   5152-5155( والبرنامج والميزانية للرترة 2م ر  20( 

 .5151/ 2إل  ر 52أثناء انعقاد االجتماع األهاليم  الدابع للجان الوطنية لليوندكو ف  لوغان، دويدرا، من 

 ( للمجلس التنفيذي لإليسيسكو01الدورة الـ )
 عقردت مرنرظرمرة الرعرالرم اإلدرالمر  لرلرترربريرة والرعرلروم والرثرقرافرة 

ICESCO)   للمجلس التنريذي فر  أبرو ظربر  21( الدورة الـ )

، حيث شراركرت عرطروفرة 5151/ 10/  01-52خالل الرترة من 

الدكتورة نجوى هبيالت ر األمين العام للشؤون اإلدارية والرمرالريرة 

ف  أعمال هذه الدورة باإلنابة عن عطوفة الدكتور نواف العقيل ر 

عضرو الرمرجرلرس الرترنررريرذي   –األمين العام للشرؤون الرترعرلريرمريرة 

لإليديدكو. واعتمد المجلس التنريذي فر  هرذه الردورة ترعرديرالت 

جذرية ف  المنظمة، شملت تويير ادم المنظمة إل : منظمة العالرم 

(، واعتماد رؤية جديدة وإنشاء وهف تنمروي وإنشراء مرجرلرس ادرترشراري ICESCOاإلدالم  للتربية والعلوم والثقافة  

، والخطة االدتراتيجية الجديدة مترودرطرة الرمردى لرألعروام 5150و 5151دول . باإلضافة إل  اعتماد خطة عمل لعام  

  . كما تم اعتماد الهيكل التنظيم  الجديد للمنظمة واعتماد تعديل ميثاهها وأنظمة عملها الداخلية.5101إل   5151
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 عن بعد حول الشبكة العربية للموارد التعليمية المفتوحة دورة تدريبية

شاركت اللجنة الوطنية األردنيرة لرلرترربريرة 

والثقافة والعلوم ف  دورة تدريبية نظمرترهرا 

األلكدو عن بعرد حرول الشربركرة الرعرربريرة 

للموارد التعرلريرمريرة الرمرررتروحرة فر  إطرار 

مبادرة المنظمةا لمجابهة انقطاع الرترعرلريرم 

بدبب تررشر  وبراء   ف  جل الدول العربية

، وبهدف المداهمة ف  ضرمران  02-كوفيد

ادررتررمررراريررة الررتررعررلرريررم والررتررعررلّررم فرر  ظررّل 

الظروف الّراهنة التر  يرمرّر برهرا الرعرالرم، 

حيث نُظمت هذه الدورة التدريبية عبر نظام الرصول االفتراضية، لرائدة الدول العربية حول ادتخدام منصة األلكدو 

الشبكة العربية للموارد التعليمية المرتوحة إلنتاج وإتاحة محتويات تعليمية رهمية مرتوحة، حيث شارك فريرهرا كرالً  -

من اآلندة ابتدام أيوب أمين در اللجنة الوطنية األردنية والديد مرزوق الزيود رئيس هدم الخدمات والدركررتراريرا 

  .5151/ 2/  00وذلك يوم الدبت الموافل 

عقدت الجمعية العمومية للجنة الوطنية 

األردنية لرلرترربريرة والرثرقرافرة والرعرلروم 

بتراريرخ  5151اجتماعها الدنوي لعام 

بوادطة تقنية االتصرال  01ر1ر5151

عرن بررعرد بررحرضررور غرالرربرريرة أعضرراء 

 الجمعية.

وعرضت اآلندة ابتردرام أيروب أمريرن 

در اللجنة الوطنيرة إنرجرازات الرلرجرنرة 

، ف  مجاالت التعراون مرع 5102لعام 

المنظمات الثالث الرتر  ترعرمرل مرعرهرا 

اللجنة الوطنية: األلكدو، واإليديدكو، واليوندكو، والمكاتب اإلهليمية التابعة لها، وعرضت أيًضا خطة العمل لعام 

  .5151والخطة المالية لعام  5102كما عرضت لجنة التدهيل المال  التقرير المال  الدنوي لعام  .5151

 5151االجتماع السنوي للجمعية العمومية للجنة الوطنية االردنية للتربية والثقافة والعلوم لعام 



 

 14 

 مجال العالقات والتعاونفي   أبرز الفعاليات واإلنجازات

 اجتماع افتراضي للجان الوطنية لإليسيسكو
 

شاركت اللجنة الوطنية األردنية للتربريرة والرثرقرافرة 

والعلوم ف  اجترمراع افرترراضر  لرلرجران الروطرنريرة 

: 02- عالم ما بعد كوفيرد لإليديدكو تحت عنوان:

أي أولويات عمرل وإجرراءات مرن أجرل الرترربريرة 

والعلوم والرثرقرافرة( الرذي عرقردتر  مرنرظرمرة الرعرالرم 

اإلدالم  للتربية والعلروم والرثرقرافرة يروم اإلثرنريرن 

دولرةا حريرث  21بمشاركة  55ر1ر5151الموافل 

هدمت اآلندة ابتردرام أيروب ر أمريرن درر الرلرجرنرة 

 02-مداخلة حول الجهود الت  بذلتها المملكة األردنية الهاشميةا لمواجهة تداعيات جائحة كوفريرد الوطنية األردنية

كما تم خالل االجتماع التأكيد عل  ادتراتيجية الشرراكرة بريرن اإليدريردركرو  عل  مجاالت التربية والعلوم والثقافة.

  واللجان الوطنية وادتشراف ما بعد الجائحة وما يجب القيام ب  مدتقبالً.

عقدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 

( 52الرردورة الررعرراديررة الررخررامدررة والررعررشررريررن 

  5151/  0/   2للمؤتمر الرعرام، عرن برعرد يروم 

بحضور أصحاب الدرمرو والرمرعرالر  الروزراء 

رؤدراء الرروفرود، وأصرحراب الدرعررادة أعضرراء 

المجلس التنريذي، وأصحراب الدرعرادة األمرنراء 

 العامين للجان الوطنية للتربية والثقافة والعلوم،

حيث ترأس معال  الدكتور تيدير الرنرعريرمر  ر 

وزير التربية والتعليم رئيس اللرجرنرة الروطرنريرة 

األردنية للتربية والثقافة والعلوم الوفد األردنر  

المشارك والذي ضم كالً من: اآلندة ابتدام أيوب أمين در اللجنة الوطنية األردنية والديد مرزوق الزيود رئيس 

اعترمراد مروازنرة  :هدم الخدمات والدكرتاريا. وهد اتخذ المؤتمر العام جملة من القرارات والتوصيات، نذكر منها

، والمصادهة علر  ترعريريرن 5102واعتماد الحداب الختام  للمنظمة لدنة  5155-5150المنظمة للدورة المالية 

الدكتور صالح بن ناصر الشويرخ، مرشح المملكة العربية الدعودية، مديًرا إلدارة التربية وكذلك المصادهة عل  

 تعيين الدكتور هيثم عبد هللا دلمان، مرشح جمهورية العراق، مديًرا إلدارة العلوم والبحث العلم .

 ( للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة52الدورة )
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 بعيدها الخمسينوالثقافة والعلوم احتفال المنظمة العربية للتربية 
شاركت اللجنة الروطرنريرة األردنريرة لرلرترربريرة والرثرقرافرة والرعرلروم فر  

بمنادبة اليوبيل الذهب  لتأديس المنظمرة الرعرربريرة لرلرترربريرة  االحترال

، ووجرهرت درعرادة 5151/  0/   52والثقافة والعلوم الذي صادف يوم 

اآلندة ابتدام أيوب ر أمين درر الرلرجرنرة الروطرنريرة األردنريرة وعضرو 

المجلس التنريذي للمنظمة العربية كلمةً مصورةً هنأت فيها الرمرنرظرمرة 

العربية وكوادرها ومراكزها الخارجية جميعها بهذه المنادبة الطيربرة. 

وتحردثرت فريرهرا عرن عرمرل الرعرالهرات مرع الرمرنرظرمرة فر  مرجراالت 

اختصاصها، وشكرت معال  األدتاذ الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام لأللكدو عل  اإلنجازات الرتر  ترحرقرقرت خرالل 

 هذه المديرة الطويلة.

 ( للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم001الدورة العادية )

 اجتماعات المكتب التنفيذي للجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم
عررقرردت الررلررجررنررة الرروطررنرريررة األردنرريررة لررلررتررربرريررة والررثررقررافررة والررعررلرروم االجررتررمرراع األول لررلررمرركررتررب الررتررنررررريررذي بررترراريررخ 

، والرخرطرة الدرنرويرة 5102والمخصصا لمناهشة البنود اآلتية: اعتماد التقرير الدنوي للجنة الوطنية لعرام 05ر5ر5151

. تمهيًدا لرفعها للجمعية العمومريرة. كرمرا 5102، كما ناهشت التقرير المال  للجنة الوطنية لعام 5151للجنة الوطنية لعام 

والرمرخرصرص لرمرنراهشرة الربرنرود اآلتريرة: اعرترمراد مرحرضرر  02ر5ر5151عقدت االجتماع الثان  للمكتب التنريذي بتاريخ 

، واهتراح موعد االجتماع الدرنروي لرلرجرمرعريرة 5102، واعتماد التقرير المال  للجنة الوطنية لعام 5151االجتماع األول 

العمومية وكذلك متابعة وضع اللجنة الوطنية ألخرالهريرات الرعرلروم والرترقرانرة. أمرا االجرترمراع الرثرالرث فرقرد عرقرد برتراريرخ 

عبر االتصال المرئ  وخصص لالطالع عل  نشاطات اللجنة الوطنية ف  ظل جائحة كورونا وتم اعترمراد  1ر05ر5151

 مكافأة مالية للجنة تدهيل حداب اللجنة الوطنية.

/ 0/   2( للمجلس التنريذي عن بعد، يوم الدرـربرـرت    000عقدت المنظمة العربة للتربية والثقافة والعلوم الدورة العادية  

، وافتتح االجتماع دعادة الدكتور حدنين فاضل معل ، رئيس المجلس التنريرذي وعضرو الرمرجرلرس الرترنررريرذي عرن 5151

جمهورية العراق. كما شاركت اآلندة ابتدام أيوب ر أمين در اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعرلروم ـرـر عضرو 

المجلس التنريذي عن المملكة األردنية الهاشمية . وهد تم اتخاذ العديد من القرارات، من أبرزها: اعتماد الحداب الخرترامر  

والتوصية للمؤتمر العام، بتعيين الدكتور صالح بن نراصرر الشرويررخ، مررشرح الرمرمرلركرة الرعرربريرة  5102للمنظمة لدنة 

الدعودية، مديًرا إلدارة التربية وتعيين الدكتور هيثم عبد هللا دلمان، مررشرح جرمرهروريرة الرعرراق، مرديرًرا إلدارة الرعرلروم 

  والبحث العلم .

 تعاميم الوظائف الشاغرة لدى منظمات اليونسكو واأللكسو واإليسيسكو
( وظيرة مخرترلرررة فر  00عممت اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم ر هدم الخدمات والدكرتاريا عن توافر  

  المنظمات ذات العالهة، وبعد درادة ملرات المرشحين تم ترشيح ما انطبل منها عل  معايير وشروط الشواغر المطلوبة.
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 فعاليات منظمة اليونسكو

 الجهة المشاركة التاريخ الجهة المنظمة الفعالية

االجتماع التحضيري لمؤتمر اليوندكو 

العالم  للتربية من أجل التنمية 

 المدتدامة

 المندوب الدائم لدى اليوندكو 52ر10ر5151 منظمة اليوندكو

االحترال باليوم العالم  للتعليمر مدن 

 التعلم
 01ر10ر5151 منظمة اليوندكو

اللجنة الوطنية األردنية للتربية 

 والثقافة والعلوم

 بلدية لواء الموهر

مؤتمر إهليم  حول رؤية معاصرة لتعليم 

 الكبار
 وزارة التربية والتعليم 52ر5ر5151-52 منظمة اليوندكو

ندوات عبر اإلنترنت: مدن التعلم 

 02-التابعة لليوندكو واالدتجابة لكوفيد
 00ر12ر5151 منظمة اليوندكو

أمانة عمان وبلديات أردنية منتدبة 

 لشبكة اليوندكو لمدن التعلم

التوهيع عل  الميثاق العالم  للتعليمر 

 روما
 02ر12ر5151 منظمة اليوندكو

درير األردن ف  فرندا والراتيكان 

والمندوب الدائم لألردن ف  

 اليوندكو

ندوة عن التعليم الجامعرالشامل لألطرال 

والشباب ذوي اإلعاهة ف  المنطقة 

العربية خالل أزمة ترش  فيروس 

  كورونا

مكتب اليوندكو االهليم  

 بيروت-للتربية 
 وزارة التربية والتعليم 00ر12ر5151

الندوة األول  عبر الويب حول "إعادة 

 "فتح المدارس ف  المنطقة العربية

منظمة اليوندكو، 

منظمة اليونيدف، 

برنامج األغذية العالم ، 

مروضية األمم المتحدة 

لشؤون الالجئين، البنك 

 الدول  ومنظمة األونروا

 وزارة التربية والتعليم 51ر12ر5151

الجامعات "لقاء افتراض  عن بعد 

العربية ومواصلة التعليم الجامع  بعد 

 الكورونا أزمة

مكتب اليوندكو االهليم  

 بيروت-للتربية 
 50ر12ر5151

وزارة التعليم العال  والبحث 

 العلم ر رؤداء الجامعات

اللقاء اإلهليم  االفتراض  حول التعليم 

  عن بعد خالل جائحة كورونا

 منظمة اليوندكو

 10ر11ر5151

  

 وزارة التربية والتعليم
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 الجهة المشاركة التاريخ الجهة المنظمة الفعالية

دلدلة من االجتماعات اإلهليمية 

االفتراضية حول إحصاءات التعليم 

لمناهشة التحديات الرئيدة 

تواج  البلدان األعضاء نتيجة  الت 

 لهذه الجائحة

اليوندكور معهد االحصاء 

 الدول 

 10ر11ر5151

  

 وزارة التربية والتعليم

 دائرة اإلحصاءات العامة

االجتماع االفتراض  ألعضاء فريل 

 5101العمل الدول  للتعليم 

اإلهليميين وأصحاب المصلحة ف  

 المنطقة العربية

 وزارة التربية والتعليم 10ر11ر5151 منظمة اليوندكو

مشروع لتصميم مخططات 

للمداعدة ف  تصور هيكل أنظمة 

التعليم الوطنية المصنرة وفقًا 

للمعيار الدول  لتصنيف التعليم 

 )5100 إدكد 

اليوندكور معهد االحصاء 

 الدول 
 وزارة التربية والتعليم 12ر11ر5151

حول التعلم ف  زمن  ندوة عن بعد

 كورونا
 وزارة التربية والتعليم 10ر11ر5151 منظمة اليوندكو

الحوار الثامن حول العمل من أجل 

 التمكين المناخ 

مكتب اليوندكو االهليم  

 للتربية ببيروت
 وزارة التربية والتعليم 10ر11ر5151

االتراهية العالمية لالعتراف 

 بالمؤهالت المتعلقة بالتعليم العال 
 وزارة التعليم العال  والبحث العلم  52ر11ر5151 منظمة اليوندكو

تجديد عضوية مراكز اليونيروك 

 باألردن

معهد اليوندكو للتعليم 

 والتدريب التقن  والمهن 
 10ر12ر5151

 وزارة التعليم العال  والبحث العلم 

 وزارة العمل

وزارة التربية والتعليمر إدارة التعليم 

 المهن  واإلنتاج

 الجامعة األردنية

 جامعة البلقاء التطبيقية

دورة عبر اإلنترنت حول: الشرافية 

والمداءلة وإجراءات مكافحة الرداد 

 ف  التعليم

 وزارة التربية والتعليم  1ر00ر5151-50ر2 منظمة اليوندكو

 فعاليات منظمة  اليونسكو
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 الجهة المشاركة التاريخ الجهة المنظمة الفعالية

الجلدة االدتثنائية لالجتماع العالم  

5151 
 وزارة التربية والتعليم 50ر12ر5151 منظمة اليوندكو

مشروع تعزيز تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت ف  التعليم العال 
 00ر01ر5151 منظمة اليوندكو

وزارة التعليم العال  والبحث 

 العلم 

االجتماع الرن  الخاص باالجتماع 

 5151العالم  للتعليم 
 معال  وزير التربية والتعليم 51ر01ر5151 منظمة اليوندكو

 منظمة اليوندكو 5151االجتماع العالم  للتعليم 
 55ر01ر5151

 معال  وزير التربية والتعليم

االجتماع االفتراض  حول عملية 

وضع المعايير اإلهليمية للهدف الرابع 

 من أهداف التنمية المدتدامة

 وزارة التربية والتعليم 50ر01ر5151 منظمة اليوندكو

ورشة عمل بناء القدرات الوطنية عن 

 طريل أنشطة التدريب عن بعد

مكتب اليوندكو اإلهليم  

 بيروت -للتربية 
 وزارة التربية والتعليم 50ر01ر5151

دورات تدريبية ف  مجال التعليم 

االفتراض  وضمان جودت  ف  ظل 

 جائحة كورونا

مكتب اليوندكو اإلهليم  

 بيروت -للتربية 
 5151خالل عام 

وزارة التعليم العال  والبحث 

 العلم 

ندوة تربوية بعنوان رعاية الطرولة 

المبكرة  أفضل المماردات 

 والتوجهات المدتقبلية(

 وزارة التربية والتعليم 00ر00ر5151 منظمة اليوندكو

ورشة العمل العالمية الخامدة لبناء 

القدرات حول التعليم من أجل 

 المواطنة العالمية

مركز آديا والمحيط 

 الهادي
-50ر00

 00ر05ر5151

 وزارة التربية والتعليم

ورشة عمل حول االطالق اإلهليم  

عبر اإلنترنت للمنطقة العربية 

لخريطة الطريل الجديدة للتعليم من 

 5151أجل التنمية المدتدامة 

مكتب اليوندكو اإلهليم  

 بيروت -للتربية 
 52ر515100

إدارة  -وزارة التربية والتعليم -

 المناهج والكتب المدردية

 وزارة البيئة -

االجتماع اإلهليم  الثالث للتراث 

 العالم 

مركز التراث العالم  

والمركز العرب  للتراث 

 العالم 

02- 01 /0 /

5151 

 الطبيعة لحماية الجمعية الملكية

 دائرة اآلثار العامة

االجتماع االفتراض  األول لوزراء 

 الثقافة
 وزارة الثقافة 5151/ 2/ 55 منظمة اليوندكو
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 فعاليات منظمة اليونسكو

 الجهة المشاركة التاريخ الجهة المنظمة الفعالية

االجتماع األول لمجموعة العمل 

مرتوحة العضوية من الدول األطراف 

 ف  اتراهية التراث العالم 

 دائرة اآلثار العامة 5151/ 2/ 50 منظمة اليوندكو

حول "المهارات  ندوة الويب الوطنية

ف  هطاع الدياحة ف  األردن، نظرة 

عامة عل  التحديات واالحتياجات بعد 

)02-COVID"(  

مكتب اليوندكو 

  -اإلهليم  للتربية 

 بيروت

 دائرة اآلثار العامة 5151/ 1/ 02

لضباط ارتباط  إلكترون  اجتماع

 المنصة الدولية لطريل الحرير
 وزارة الثقافة 5151/ 1/ 01 منظمة اليوندكو

اجتماع خبراء إلكترون  حول مكافحة 

االتجار غير المشروع بالممتلكات 

-الثقافية خالل جائحة كورونا

الحرريات غير القانونية والتجارة 

 اإللكترونية.

 دائرة اآلثار العامة 5151/ 1/ 51 منظمة اليوندكو

اجتماع رفيع المدتوى عن بعد 

( ResiliArtبخصوص التراث الح   

 )02 كوفيد  ف  ظل جائحة كورونا

 وزارة الثقافة 2ر2ر5151 منظمة اليوندكو

 منظمة اليوندكو همة اليوندكو الثالثة للمدن اإلبداعية
00- 00 /2 /

5151 
 وزارة الثقافة

اجتماعات الدورة الثامنة للجنة 

الررعية للدول األطراف ف  اتراهية 

ادتيراد ونقل  الخاصة بمنع 0201

ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير 

 مشروعة

 منظمة اليوندكو
50- 50 /01 /

5151 
 دائرة اآلثار العامة
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 الجهة المشاركة التاريخ الجهة المنظمة الفعالية

منتدى حشد الشراكات 

من أجل التربية  والموارد

 اإلعالمية والمعلوماتية

 وزارة الثقافة 5151/ 01/ 01 منظمة اليوندكو

الدورة الخامدة عشرة للجنة 

الحكومية الدولية لصون التراث 

 الثقاف  غير المادي

 وزارة الثقافة 5151/ 00/ 02 -02 منظمة اليوندكو

اجتماع الدول األطراف ف  اتراهية 

( الخاصة 0201عام  

ادتيراد وتصدير ونقل  بمنع

 الممتلكات الثقافية

 منظمة اليوندكو

  
 دائرة اآلثار العامة 5151/ 00/ 00 -01

مؤتمر افتراض  حول "التراث 

الثقاف  والتعددية: االدتراتيجيات 

الدولية واإلهليمية لحماية التراث 

 "الثقاف 

 منظمة اليوندكو

  
01- 00 /00 /5151 

 وزارة الدياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

اجتماع تحضري بخصوص 

الدورة الخامدة عشرة للجنة 

الحكومية الدولية لصون التراث 

 الثقاف  غير المادي

 وزارة الثقافة 50ر515100 منظمة اليوندكو

االحترال بالذكرى األربعين 

لبرنامج اليوندكو الدول  لتنمية 

 (IPDC) االتصال

 5151/ 00/ 52 منظمة اليوندكو

 وزارة الثقافة

معال  وزير  –رئادة الوزراء 

 الدولة لشؤون اإلعالم

افتراضية عن بعد  دلدلة ندوات

لالحترال باليوم العالم  لحصول 

 الجميع عل  المعلومات

مكتب اليوندكو 

اإلهليم  للعلوم ف  

 القاهرة -الدول العربية 

0- 2 /05 /5151 

رئادة الوزراء ر معال  وزير 

 الدولة لشؤون اإلعالم

 وزارة الثقافة

دورة تدريبية عبر اإلنترنت 

لقوات حرظ الدالم حول حماية 

 الممتلكات الثقافية

 5151/ 05ر01 منظمة اليوندكو
 وزارة الدياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

االجتماع الخامس عشر للجنة 

حماية الممتلكات الثقافية ف  حالة 

 النزاع المدلح

 5151/ 05/ 00 -01 منظمة اليوندكو
 وزارة الدياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

برنامج إلكترون  لتدريب مدربين 

حول إدارة التراث الثقاف  

 المومور بالمياه

مكتب 

اإلهليم   اليوندكو

للعلوم ف  الدول 

 القاهرة -العربية 

02- 01 /05 /5151 
 وزارة الدياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

المؤتمر العالم  الرابع عشر حول 

أخالهيات البيولوجيا واألخالهيات 

 الطبية

 المجلس األعل  للعلوم والتكنولوجيا 2121/ 2/ 4-2 منظمة اليوندكو

جلدة اليوندكو المتعلقة بالمنتدى 

 الحضري العالم 
 أمانة عمان الكبرى 2ر5ر5151 منظمة اليوندكو
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 الجهة المشاركة التاريخ الجهة المنظمة الفعالية

دورة تدريبية إهليمية حول تدريس 

 أخالهيات العلوم والتقانة

مكتب اليوندكو 

اإلهليم  للعلوم ف  

 القاهرة -الدول العربية 

 وزارة التعليم العال  والبحث العلم  51ر5ر5151

ورشة تدريبية لتطوير أداء أعضاء 

هيئة التدريس ف  الجامعات لتدريس 

 تكنولوجيا النانو

 منظمة اليوندكو
 2وشهر  0شهر 

 5151من العام 
 وزارة التعليم العال  والبحث العلم 

االجتماع الرن  لمكتب مجلس 

البرنامج الهيدرولوج  الدول        

)IHP( 

 وزارة المياه والري 51ر0ر5151-00 منظمة اليوندكو

اجتماع غير ردم  حول أهم 

( 52االدتعدادات الجارية للدورة  

لمجلس البرنامج الهيدرولوج  

 الدول 

  

 وزارة المياه والري 51ر2ر5151-00 منظمة اليوندكو

الندوة الدولية الداددة حول المعرفة 

 وبناء القدرات ف  هطاع المياه
 وزارة المياه والري 52ر2ر5151-50 منظمة اليوندكو

مشاورات إهليمية حول ادتخدام 

األدوية التقليدية والقيم الرياضية ف  

 ظل جائحة كورونا

 وزارة الصحة 52ر1ر5151-55 منظمة اليوندكو

 وزارة المياه والري 50ر0ر5151 منظمة اليوندكو المنتدى العالم  لألمن المائ 

مشاورة إهليمية عن بعد ف  مجال 

 أخالهيات الذكاء االصطناع 

مكتب اليوندكو 

اإلهليم  للعلوم ف  

 القاهرة -الدول العربية 

 00ر0ر01-5151

 وزارة التعليم العال  والبحث العلم 

 المجلس األعل  للعلوم والتكنولوجيا

اللجنة الوطنية األردنية للتربية 

 والثقافة والعلوم

االجتماع المتعلل بتنريذ مشروع 

التدخالت العاجلة لبناء هدرة النظم 

االيكولوجية االجتماعية عل  

 مواجهة األخطار الطبيعية

مكتب اليوندكو 

اإلهليم  للعلوم ف  

 القاهرة -الدول العربية 

 00ر0ر5151

 وزارة البيئة

 مديرية األمن العام

المركز الوطن  لألمن وإدارة 

 األزمات

اللجنة الوطنية األردنية للتربية 

 والثقافة والعلوم

االجتماع االفتراض  للعلوم 

 المرتوحة

مكتب اليوندكو 

اإلهليم  للعلوم ف  

  -الدول العربية 

 القاهرة

 52ر0ر5151

 وزارة التعليم العال  والبحث العلم 

اللجنة الوطنية األردنية للتربية 

 والثقافة والعلوم

 وزارة البيئة 52ر0ر5151 منظمة اليوندكو منتدى شباب الماب العرب 

جلدة حوارية ألعضاء التحالف 

 العرب  حول مدينة عمان

مكتب اليوندكو 

اإلهليم  للعلوم ف  

  -الدول العربية 

 القاهرة

 أمانة عمان الكبرى 0ر2ر5151
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 الجهة المشاركة التاريخ الجهة المنظمة الفعالية

إعداد األطلس اإلهليم  للمخاطر 

 الطبيعية ف  المنطقة العربية

مكتب اليوندكو 

اإلهليم  للعلوم ف  

 القاهرة -الدول العربية 

 55ر2ر5151
 دائرة اإلحصاءات العامة

 الجامعة األلمانية األردنية

المشاورة االفتراضية التمهيدية لتعزيز 

الوع  بأهمية دور المياه ف  مكافحة 

 فيروس كورونا

مكتب اليوندكو 

اإلهليم  للعلوم ف  

  -الدول العربية 

 القاهرة

 وزارة المياه والري 55ر2ر5151

االجتماع الدادس والثالثين حول تبادل 

 )DBCPالبيانات بين الدول األعضاء  
 وزارة البيئة 0ر01ر5151-2 منظمة اليوندكو

الجولة الثانية من المشاورات اإلهليمية 

عن بعد مع منصات االمتثال الوطنية 

 لمكافحة المنشطات ف  الرياضة

 01ر01ر5151 منظمة اليوندكو
 وزارة الصحة

 مؤددة الوذاء والدواء

لقاء افتراض  حول محميات المحيط 

 الحيوي
 50ر01ر5151 منظمة اليوندكو

 وزارة البيئة

اللجنة الوطنية األردنية للتربية 

 والثقافة والعلوم

( لمجلس التنديل الدول     05الدورة  

)ICC ( لبرنامج اإلندان والمحيط

 الحيوي

 وزارة البيئة 50ر01ر5151-50 منظمة اليوندكو

ندوة إهليمية حول العلم المرتوح والتحرر 

 من االدتعمار المعرف 

مكتب اليوندكو 

اإلهليم  للعلوم ف  

 القاهرة -الدول العربية 

 50ر01ر5151

 وزارة التعليم العال  والبحث العلم 

اللجنة الوطنية األردنية للتربية 

 والثقافة والعلوم

مؤتمر حول معالجة مرونة المياه 

 الجوفية ف  ظل توير المناخ
 وزارة المياه والري 01ر01ر5151-52 منظمة اليوندكو

لقاء افتراض  عن بعد حول الحدائل 

 الجيولوجية التابعة لليوندكو

مكتب اليوندكو 

اإلهليم  للعلوم ف  

  -الدول العربية 

 القاهرة

 0ر00ر5151

 وزارة البيئة

اللجنة الوطنية األردنية للتربية 

 والثقافة والعلوم

نترنت دورات تدريبية مرتوحة عبر اإل

 ف  مجال البيئة االيكولوجية
 2ر00ر5151 منظمة اليوندكو

 وزارة التعليم العال  والبحث العلم 

 وزارة البيئة

 وزارة المياه والري

حوار عن بعد بمنادبة اليوم العالم  

 للرلدرة
 وزارة التعليم العال  والبحث العلم  00ر00ر5151 منظمة اليوندكو

اجتماع الرريل رفيع المدتوى المعن  

 بأخالهيات الذكاء االصطناع 
 المجلس األعل  للعلوم والتكنولوجيا 52ر00ر5151 منظمة اليوندكو
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 الجهة المشاركة التاريخ الجهة المنظمة الفعالية

الدورة االدتثنائية الثانية للبرنامج 

 الهيدرولوج  الدول  الحكوم 
 0ر05ر5151 منظمة اليوندكو

 وزارة المياه والري

اللجنة الوطنية للتربية والثقافة 

 والعلوم

المؤتمر الدول  الثان  حول المياه 

 والمدن الكبرى والتوير العالم 

مكتب اليوندكو 

اإلهليم  للعلوم ف  

 القاهرة -الدول العربية 

 وزارة المياه والري 2ر05ر0-5151

المؤتمر اإللكترون  الذي يدبل مؤتمر 

المياه والمدن الكبرى والتوير العالم  

حول معالجة التحديات والحلول المتعلقة 

 بالمياه والمدن الضخمة

 وزارة المياه والري 0ر05ر5151 منظمة اليوندكو

الدورة الخامدة لمجلس الحدائل 

 الجيولوجية

مكتب اليوندكو 

اإلهليم  للعلوم ف  

 القاهرة -الدول العربية 

 وزارة البيئة 2ر05ر0-5151

دورة تدريبية حول حوكمة المياه 

 الجوفية
 وزارة المياه والري 00ر05ر5151 منظمة اليوندكو

-COVIDندوة افتراضية حول تأثير 

ف  مجموعة مختارة من المدن  19

 اإلفريقية وجنوب الصحراء الكبرى

 وزارة الصحة 00ر05ر5151 منظمة اليوندكو

ندوة افتراضية حول الحدائل 

الجيولوجية العالمية إلفريقيا والدول 

 العربية

 وزارة البيئـة 00ر05ر5151 منظمة اليوندكو

ورشة تدريبية حول كتابة وثيقة علمية 

 وبراءة اختراع

مكتب اليوندكو 

اإلهليم  للعلوم ف  

 القاهرة -الدول العربية 

 02ر05ر02-5151

 المجلس األعل  للعلوم والتكنولوجيا

اللجنة الوطنية األردنية للتربية 

 والثقافة والعلوم

مشاورات افتراضية حول مكافحة 

 المنشطات ف  الرياضة
 01ر05ر5151 منظمة اليوندكو

 وزارة الصحة

اللجنة الوطنية األردنية للتربية 

 والثقافة والعلوم

االجتماع اإلهليم  للجان الوطنية 

العربية حول "تعزيز دور وهدرات 

 "اللجان الوطنية العربية

اللجنة الوطنية 

 المصرية

 مصر –القاهرة 

  

 اللجنة الوطنية األردنية 52ر5ر52-5151

المشاورة اإلهليمية الدتراتيجية 

اليوندكو متودطة األجل للرترة 

( والبرنامج 2م ر  20( 5155-5152

 20( 5152-5155والميزانية للرترة 

 )2م ر 

اللجنة الوطنية 

المصرية ومنظمة 

 اليوندكو

 مصر –القاهرة 

  

 اللجنة الوطنية األردنية 50ر5ر51-5151
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 مسوح واستبانات  منظمة اليونسكو

 الجهة المعنية المسح / االستبانة

إعداد أطلس خاص بشأن حل الرتيات والنداء ف  التعليم 

كأداة للمراهبة وحشد الدعم لتعزيز المعرفة العامة لوضع 

 الدداتير والتشريعات

وزارة التربية والتعليمر إدارة الشؤون القانونية، وإدارة التعليم، 

 وإدارة التخطيط والبحث التربوي

 وزارة العمل

 دماحة هاض  القضاة

لمناهضة  0211المشاورة العاشرة بشأن تنريذ اتراهية 

 التمييز ف  التعليم

وزارة التربية والتعليمر إدارة التعليم، وإدارة الشؤون القانونية، 

 إدارة المناهج والكتب المدردية

 وزارة الخارجية وشؤون الموتربين

درادة بحثية حول الحراظ عل  دور المعلمين وكيرية تويير 

  طرق التدريسر اليوندكو
 وزارة التربية والتعليم

 وزارة التعليم العال  والبحث العلم   درادة اليوندكو المدحية لواضع  الديادات ف  التعليم

درادة اليوندكو المدحية حول مداهمة التعليم العال  ف  

   أهداف التنمية المدتدامة
 وزارة التعليم العال  والبحث العلم 

الدرادة المدحية لصانع  الديادات ف  التعليم العال  

والت  تهدف إل  إنتاج معلومات هائمة عل  األدلةر 

  اليوندكو

 وزارة التعليم العال  والبحث العلم 

ادتطالع تقييم  حول خطط منظمة اليوندكو ف  المحافظة 

عل  التراث الثقاف  المادي وغير المادي ف  حاالت 

 الطوارئ

 وزارة الثقافة

 دائرة اآلثار العامة

حول هرارات االجتماع الثالث عشر للجنة الحكومية  ادتبانة

 الدولية لحماية وتعزيز أشكال التعابير الثقافية
 وزارة الثقافة

ادتبيان حول الوصول للمعلومات ومؤشرات التنمية 

  المدتدامة 
 دائرة اإلحصاءات العامة

 معهد اإلعالم األردن   ادتبيان حول التربية االعالمية والمعلوماتية

 دائرة اآلثار العامة ادتبيان حول االدتدامة الثقافية ف  مواهع التراث العالم 

حول  0201ادتبيان خاص بالدول األطراف ف  اتراهية 

ودائل حظر ومنع ادتيراد وتصدير ونقل الملكية بصورة 

  غير مشروعة للممتلكات الثقافية 

 دائرة اآلثار العامة

ادتبيان حول إعداد مشروع ادتراتيجية اليوندكو متودطة 

( الخاصة باتراهية صون 5152-5155المدى لألعوام  

 )5110التراث الثقاف  غير المادي  

 وزارة الثقافة

ادتبيان حول وع  الخبراء العاملين واحتياجاتهم ف  مجال 

 التراث  والحراظ عل  مواهع التراث العالم 
 دائرة اآلثار العامة
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 مسوح واستبانات  منظمة اليونسكو

 الجهة المعنية المسح / االستبانة

 دائرة اإلحصاءات العامة ادتبيان حول االنراق عل  التراث الثقاف  والطبيع 

ادتبيان إلكترون  لتقييم إجراءات اليوندكو فيما يخص 

 تنشيط وتعزيز اللوات األصلية للشعوب
 وزارة الثقافة

االدتبيان الخاص إلعداد خطة العمل العالمية للعقد الدول  

 )5105-5155للوات الشعوب األصلية  
 وزارة الثقافة

ادتبيان حول التطورات ف  مجال التربية اإلعالمية 

 والمعلوماتية

 وزارة الثقافة

 معال  وزير الدولة لشؤون اإلعالم –رئادة الوزراء 

 معهد اإلعالم األردن 

ادتبيان حول مدح خرائط االبتكار الصح  اإلهليم  بين 

-COVIDالشبكات اإللكترونية المرتبطة ف  االدتجابة لـ  

02( 

 وزارة الصحة

 وزارة الصحة ادتبيان حول مكافحة المنشطات ف  الرياضة

ادتبيان لتقييم احتياجات تنمية القدرات الصادر عن اللجنة 

 األولمبية الدولية
 وزارة البيئة

 وزارة البيئة ادتبيان خاص باللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات

 ادتبيان خاص بالعلوم المرتوحة
 وزارة التعليم العال  والبحث العلم 

 المجلس األعل  للعلوم والتكنولوجيا

ادتبانة حول المبادئ التوجيهية التشويلية ف  إطار عواهب 

عدم االمتثال لالتراهية الدولية لمكافحة المنشطات ف  

 الرياضة

 وزارة الصحة
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 تقارير منظمة اليونسكو

 الجهة المعنية التقرير

 التقرير العالم  الخامس حول تعليم وتعلم الكبار

 وزارة العمل

 وزارة التربية والتعليمر إدارة التعليم

 وزارة الشباب

 مؤددة التدريب المهن 

تقرير حول دمج القضايا البيئية ف  التعليم والمناهج 

   الدراديةر اليوندكو
 وزارة التربية والتعليم

التقرير الوطن  للهدف الرابع من أهداف التنمية المدتدامة 

5102-5102 

 وزارة التربية والتعليم

 وزارة التعليم العال  والبحث العلم 

 مؤددة التدريب المهن 

 دائرة اإلحصاءات العامة

 أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين

تقرير حول تطبيل األردن التراهية حماية تنوع أشكال 

 وزارة الثقافة التعابير الثقافية وتعزيزها

التقرير الدوري حول اتراهية حماية الممتلكات الثقافية ف  

 حال النزاع المدلح

 وزارة الدياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

التقرير النهائ  للدورة االدتثنائية لمجلس البرنامج 

 )IHPالهيدرولوج  الدول   
 وزارة المياه والري

تقرير األمم المتحدة العالم  عن تنمية الموارد المائية لعام 

 ف  المنطقة العربية 5151
 وزارة المياه والري

تقرير وطن  حول نشاطات اللجنة الوطنية للبرنامج 

 )IHPالهيدرولوج  الدول   
 وزارة المياه والري
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 تعاميم منظمة اليونسكو

 الجهة المعنية التعميم

توصيات لدعم رفاه المتعلمين النرد  واالجتماع  خالل 

  جائحة كورونار اليوندكو
 وزارة التربية والتعليم

توصيات اليوندكو بادتخدام برامج التعلّم عن بُعد للحد من 

  تعطيل التعليم
 وزارة التربية والتعليم

الدرادة االدتقصائية بشأن مداهمة التعليم العال  ف  التعلم 

 مدى الحياة
 وزارة التعليم العال  والبحث العلم 

بشأن  0202المشاورة الدابعة حول تنريذ توصية عام 

التعليم من أجل التراهم والتعاون والدالم عل  الصعيد 

الدول  والتعليم المتعلل بحقوق االندان والحريات 

 األدادية.

 وزارة التربية والتعليم

 وزارة التعليم العال  والبحث العلم 

 مؤددة التدريب المهن 

طلب معلومات حول المحتوى التعليم  الخاص بعنصر 

المندف المنوي إدراج  عل  القائمة التمثيلية للتراث الثقاف  

 غير المادي للبشرية

 وزارة الثقافة

 وزارة التربية والتعليم

الترشح لعضوية اللجنة الدولية الحكومية لحماية التراث 

  الثقاف  غير المادي.
 وزارة الثقافة

جامعة  -ردالة كرد  اليوندكو حول مدتقبل التراث 

لينوسر الدويد بخصوص تداعيات جائحة كورونا ومدتقبل 

 التراث

 دائرة اآلثار العامة

 وزارة الثقافة

تحديث الوثيقة المتعلقة بتأثيرات التوير المناخ  عل  

  الممتلكات التراثية العالمية
 دائرة اآلثار العامة

معلومات خاصة بعنصر "القبالة" كعنصر من عناصر 

 ف  هوائم الجرد الوطنية التراث الثقاف  غير المادي
 وزارة الثقافة

المراجعات الرنية للمجلس الدول  للمعالم والمواهع واالتحاد 

الدول  لحرظ الطبيعة حول موهع وادي رم لألعوام  

5102-5150( 

 دلطة منطقة العقبة االهتصادية الخاصة

 دائرة اآلثار العامة

دليل تطوير ومراجعة القائمة التمهيدية لمواهع التراث 

 العالم 
 دائرة اآلثار العامة

الخطة الوطنية لعناصر التراث الثقاف  غير المادي الت  

 أعدتها وزارة الثقافة

 وزارة الثقافة

 رئادة الوزراء

اإلعالن الصادر عن الدورة الثامنة للجمعية العامة للدول 

األطراف ف  اتراهية صون التراث الثقاف  غير المادي  

 ( المتعلل بالتضامن مع لبنان وتراث  الون 5110

 وزارة الثقافة
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 تعاميم منظمة اليونسكو

 الجهة المعنية التعميم

 التقرير الصادر عن اجتماع وزراء الثقافة االفتراض 
 وزارة الثقافة

 دائرة اآلثار العامة

دعم مشروع هرار حول "مكافحة الجرائم المنظمة عبر 

المنظمة الوطنية ضد االتجار بالممتلكات الثقافية والجرائم 

 المرتبطة بها"

 وزارة الدياحة واآلثار

 إطالق مبادرة تراثنا العالم 
 وزارة الدياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

حلقة نقاشية افتراضية لالحترال بالذكرى الخامدة عشرة 

( 5112حماية تنوع أشكال التعبير الثقاف  وتعزيزها  التراهية

 )5150مقررة ف  العام  

 وزارة الثقافة

دورة إهليمية حول إنقاذ التراث الثقاف  والدالم والصمود ف  

 م5150أوهات األزمات خالل عام 

 وزارة الثقافة

 وزارة الدياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

العدد الثالث من مجلة "التطورات ف  مجال الثقافة 

 والديادات العامة"
 وزارة الثقافة

إجراءات التصويت الخاصة بهيئة التقييم باللجنة الحكومية 

 الدولية لصون التراث الثقاف  غير المادي
 وزارة الثقافة

إجراءات اجتماعات الدورة الرابعة عشرة للجنة الحكومية 

 الدولية لحماية تنوع أشكال التعبير الثقاف  وتعزيزه
 وزارة الثقافة

الدورة الخامدة عشرة للهيئة الحكومية الدولية المعنية 

بزراعة الطحالب غير الضارة الت  ُعقدت خالل الرترة ما 

 )52ر0ر5151-50 (بين

 وزارة البيئة

 منشورات وملصقات لمشروع المحافظة عل  الموارد المائية
مديريات التربية والتعليم ف  األهاليم الثالثة  شمال، ودط، 

 جنوب(

 شرعة أخالهيات العلوم والتكنولوجيا ف  المنطقة العربية

 وزارة التعليم العال  والبحث العلم 

 المجلس األعل  للعلوم والتكنولوجيا

مالحظات حول الدعوة لمكافحة العنصرية لمناهشتها ف  

 )512اجتماعات المجلس التنريذي لليوندكو للدورة  

 وزارة الثقافة

 وزارة التعليم العال  والبحث العلم 

 وزارة الدياحة واآلثار

 المركز الوطن  لحقوق اإلندان

هائمة العقاهير ممنوعة االدتخدام كمنشطات ف  الرياضة لعام 

5150 
 وزارة الصحة
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 تعاميم منظمة اليونسكو

 الجهة المعنية التعميم

اعتماد تعديالت القوائم ف  مجال مكافحة المنشطات ف  

 الرياضة
 وزارة الصحة

مالحظات حول مدودة التقرير األول  لمدير عام منظمة 

 اليوندكو بخصوص توصية المنظمة حول العلوم المرتوحة
 المجلس األعل  للعلوم والتكنولوجيا

مواعيد االجتماعات والرعاليات الت  دتعقد ف  مقر اليوندكو 

 بخصوص مناهشة حوكمة البرنامج الهيدرولوج  الدول 
 وزارة المياه والري

مدودة الخطة التنريذية لعقد األمم المتحدة لعلوم المحيطات 

 من أجل التنمية المدتدامة
 وزارة البيئة

 إدارة المناهج والكتب المدردية كتيب أنا والماء

 المجلس األعل  للعلوم والتكنولوجيا فيديو اليوندكو حول أخالهيات الجينوم

ترشيح خبراء للعمل ف  الرريل العامل التابع للجنة الدولية 

 الحكومية لعلوم المحيطات
 وزارة البيئة

تعيين جهات اتصال وطنية للجنة الدولية الحكومية لعلوم 

 المحيطات
 وزارة البيئة

 طلب أدماء الخبراء والكراءات المعنيين بالذكاء االصطناع 

 وزارة التعليم العال  والبحث العلم  -

 المجلس األعل  للعلوم والتكنولوجيا -

تدابير مقترحة لمواجهة فيروس كورونا المدتجد بناًء عل  

 دليل المدن العربية لإلدماج الحضري
 أمانة عمان الكبرى

( ردالة عل  شكل  فيديو هصير حول اإلطار 02نشر  

 األخاله  الموج  لتدابير االدتجابة لوباء كورونا

 وزارة الصحة

 المجلس األعل  للعلوم والتكنولوجيا

 وزارة البيئة فعاليات البرنامج الدول  لعلوم األرض والحدائل الجيولوجية

 وزارة البيئة PH) معلومات حول مؤشر الحموضة البحرية  
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 تعاميم منظمة اليونسكو

 الجهة المعنية التعميم

 المجلس األعل  للعلوم والتكنولوجيا فيديو بشأن أخالهيات الذكاء االصطناع 

الدعوة للمشاركة ف  دلدلة الندوات اإللكترونية الشهرية  

حول نهج إدارة المياه القادرة عل  التكيف مع المناخ 

 0ر0ر5150المنوي عقدها ف  

 وزارة المياه والري

الدعوة للمشاركة ف  مدابقة ردوم توضيحية لمحميات 

 5150المحيط الحيوي ف  الدول العربية لعام 

 وزارة البيئة

  

الدعوة للمشاركة ف  الدورة الثالثة والخمدين للمجلس 

التنريذي للجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات المنوي 

 )2ر5ر5150-0عقدها ف  الرترة ما بين  

 وزارة البيئة

منشور جديد عن برنامج المياه الجوفية "إدارة المياه 

 الموازية مداهمة هوية ف  تحقيل أهداف التنمية المدتدامة"
 وزارة المياه والري
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 اليونسكوجوائز ومنح منظمة  

 الجهة المعنية الجائزة/المنحة

 اليوندكو لتعزيز التدامح ونبذ العنف-جائزة مادانجيت دينج

 وزارة الثقافة

 وزارة الشباب

 وزارة التعليم العال  والبحث العلم 

 وزارة التنمية االجتماعية

الدتخدام  5151جائزة حمد بن عيد  آل خليرة لليوندكو لعام 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصال ف  التعليم

 وزارة االهتصاد الرهم  والريادة

 وزارة التعليم العال  والبحث العلم 

 وزارة التربية والتعليم

حمدان بن راشد آل مكتوم لمكافأة المماردات -جائزة اليوندكو

  والجهود المتميّزة لتحدين أداء المعلّمين

 أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين

 وزارة التعليم العال  والبحث العلم 

 منح صندوق األمير كالوس لحماية التراث الثقاف  المهدد بالخطر
 وزارة الدياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

 وزارة الثقافة جائزة اليوندكور جيكج  لذاكرة العالم

 وزارة الثقافة  منح الصندوق الدول  للتنوع الثقاف 

برنامج المنح الدرادية المشترك بين اليوندكو ر جمهورية الصين 

 )5150-5151الشعبية  دور الصين العظيم(  
 وزارة التعليم العال  والبحث العلم 

 منح اليوندكور بولندا ف  علم اآلثار

)5151 /5150( 

 وزارة الدياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

جائزة اليوندكور األمير جابر األحمد الجابر الصباح للتمكين الرهم  

 المجلس األعل  لحقوق األشخاص ذوي اإلعاهة لذوي اإلعاهة

 وزارة التعليم العال  والبحث العلم  جائزة اليوندكور روديا مندليف الدولية ف  مجال العلوم األدادية

غينيا االدتوائية الدولية لألبحاث ف  العلوم الحياتية  –جائزة اليوندكو 

 وزارة التعليم العال  والبحث العلم  5151
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 اليونسكوجوائز ومنح منظمة  

 الجهة المعنية الجائزة/المنحة

 وزارة التعليم العال  والبحث العلم  جائزة اليوندكو والمركز العالم  لتطوير الطاهة المتجددة

 وزارة البيئة جائزة العلماء الشباب

 المركز الوطن  لحقوق اإلندان جائزة فيلكس هوفوات بولن  للدالم

 وزارة التعليم العال  والبحث العلم  5150جائزة ميتشل باتد  إلدارة محمية المحيط الحيوي لعام 

 مشاريع مساهمة اليونسكو التي تم الموافقة على تمويلها
  

 الجهة المستفيدة اسم المشروع

دور التعليم ف  تحقيل أهداف التنمية المدتدامةر المدارس 

 األردنية المنتدبة لليوندكو

اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلومر هدم 

 التربية

 وزارة التربية والتعليمر إدارة المناهج والكتب المدردية ف  المناهج الدراديةر المرحلة الثانية 50مهارات القرن 

 وزارة التربية والتعليمر إدارة التخطيط والبحث التربوي تعزيز هيادة المرأة

بناء هدرات األمن الوهائ  ف  األردن لحماية التراث الثقاف  

 واآلثار
 األمن العام ر إدارة األمن الوهائ 
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 فعاليات المدارس المنتسبة لليونسكو

 الجهة المشاركة التاريخ الجهة المنظمة الفعالية

البرنامج التدريب  اإلهليم  تحت عنوان 

 شباب عرب  ضد التمييز والوصم ف  

 02-زمن كوفيد

مكتب اليوندكو اإلهليم  

 -للعلوم ف  الدول العربية 

 القاهرة

 00ر0ر1-5151
مجموعة من المدارس   -

 المنتدبة لليوندكو

المشاورة االفتراضية التمهيدية لتعزيز 

الوع  بأهمية المياه ف  مكافحة فيروس 

 02-كورونا المدتجد

مكتب اليوندكو اإلهليم  

 -للعلوم ف  الدول العربية 

 القاهرة

 02ر0ر5151

 وزارة التربية والتعليم -

اللجنة الوطنية األردنية  -

 للتربية والثقافة والعلوم

المشاورة االفتراضية التمهيدية لتعزيز 

الوع  بأهمية المياه ف  مكافحة فيروس 

 02-كورونا المدتجد

مكتب اليوندكو اإلهليم  

 -للعلوم ف  الدول العربية 

 القاهرة

 50ر2ر5151

 وزارة التربية والتعليم -

اللجنة الوطنية األردنية  -

 للتربية والثقافة والعلوم

عل  صوت  02-مشروع أثر جائحة كوفيد

الطلبة الذي أطلقت  اليوندكو ومجلس 

 أوروبار درادة بحثية

 منظمة اليوندكو
50-

 52ر00ر5151

إحدى المدارس المنتدبة 

 لليوندكو

الشارهة للتراث الثقاف  -جائزة ايكروم

العربية لليافعين عن فئة التعليم التوعوير 

فلم البتراء وعن فئة الرلكلور الشعب ر 

 الرهص الدامر

 5ر05ر5151 مركز ايكروم ر الشارهة
مجموعة من المدارس  -

 المنتدبة لليوندكو
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 الجهة المشاركة التاريخ الجهة المنظمة الفعالية

( للمجلس التنريذي 21الدورة الـ  

 لإليديدكو

 منظمة اإليديدكو

 –أبو ظب  

 اإلمارات

52-01 /10 /

5151 
 عضو المجلس التنريذي

منتدى افتراض  حول الذكاء 

االصطناع  والتعليم رالمماردات 

 الناجحة والتوجهات الرضل 

 00ر1ر5151 منظمة اإليديدكو
أمين در اللجنة الوطنية األردنية 

 للتربية والثقافة والعلوم

 وزارة التربية والتعليم 00ر0ر5151 منظمة اإليديدكو مبادرة اإليديدكو لتعليم اللوة العربية

مؤتمر اإليديدكو الدول   اللوة 

 العربية: ادتشراف ف  عالم متحول(
 مجمع اللوة العربية األردن  50ر05ر5151 المنظمة اإليديدكو

 00ر5ر5151 منظمة اإليديدكو منتدى اإليديدكو للمدتقبل

وزارة التعليم العال  والبحث 

 العلم 

المجلس األعل  للعلوم 

 والتكنولوجيا

دورة تدريبية عن بعد حول " 

التصوير الطبق  لتحليل مضامين 

 المخطوطات التراثية"

 وزارة الثقافة 02ر1ر5151-00 منظمة اإليديدكو

االجتماع االفتراض  للجان الوطنية 

 لإليديدكو
 اللجنة الوطنية األردنية 55ر1ر5151 منظمة اإليديدكو

المنتدى العلم  االفتراض  بعنوان 

"دور القيادات الدينية ف  مواجهة 

 األزمات

 50ر0ر5151 منظمة اإليديدكو
وزارة األوهاف والشؤون 

 والمقددات اإلدالمية

ندوة افتراضية حول "ادتثمار 

التكنولوجيا الحديثة ف  إدارة المخاطر 

واألزمات الت  تواجهها المتاحف ف  

 العالم اإلدالم "

 52ر01ر5151-51 منظمة اإليديدكو

اللجنة الوطنية األردنية للمجلس 
العالم  للمعالم والمواهع  دمو 

 األميرة دانا فراس(
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 تعاميم منظمة اإليسيسكو

 الجهة المعنية التعميم

دعوة لالحترال بيوم التراث ف  العالم اإلدالم  الذي يصادف 

 ر أيلول( من كل عام52(

 وزارة الدياحة واآلثار

 وزارة الثقافة

 دائرة اآلثار العامة

فرص تدريبية مجانية ف  مختلف المجاالت العلمية من هبل 

 منظمة العالم اإلدالم  للتربية والعلوم والثقافة
 وزارة التعليم العال  والبحث العلم 

 شعار التراث ف  العالم اإلدالم 

 وزارة الدياحة واآلثار

 وزارة الثقافة

 دائرة اآلثار العامة

ادتمارة تدجيل عناصر التراث الثقاف  غير المادي عل  

 هائمة التراث ف  العالم اإلدالم 
 وزارة الثقافة

كتاب للتعريف بالرن اإلدالم  واالحتراء باليوم العالم  للرن 

 من كل عام 00ر00الذي أُعتمد يوم 
 وزارة الثقافة

برنامج اإليديدكو لدعم المتاحف المتضررة من أزمة كوفيد 

– 02 

 وزارة الدياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

 جوائز ومنح منظمة اإليسيسكو

 الجهة المعنية الجائزة / المنحة

وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العال  والبحث العلم ،  جائزة "بيان" لإللقاء التعبيري باللوة العربية للناطقين بويرها

 مجمع اللوة العربية األردن 

جائزة حمدان اإليديدكو للتطوع ف  تطوير المنشآت التربوية 

م وتختص هذه الجائزة التصدي لجائحة 5150-5151الدورة 

 كورونا

 وزارة األوهاف والمقددات اإلدالمية

 أمانة عمان الكبرى

 شركة البوتاس العربية

 شركة أدوية الحكمة

 مؤددة عبد الحميد شومان

برنامج المنح الدرادية الت  تقدمها منظمة العالم اإلدالم  

للتربية والعلوم والثقافة الت  يتم منحها كل عام لطلبة العالم 

 اإلدالم 

طلبة الماجدتير والدكتوراه للطلبة األردنيين ف  داخل األردن 

 وخارجة

 وزارة الثقافة جائزة اإليديدكو للخط والزخارف والمنمنمات
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 فعاليات منظمة األلكسو

 الجهة المشاركة التاريخ الجهة المنظمة الفعالية

اجتماع حول الجامعات العربية  والتعليم 

 الجامع  بعد أزمة كورونا

المنظمة العربية 

للتربية والثقافة 

 والعلوم

 وزارة التعليم العال  والبحث العلم  50ر2ر5151

ورشة عمل حول إحصاءات التعليم 

ضمن إطار أهداف التنمية المدتدامة 

 م5101

المنظمة العربية 

للتربية والثقافة 

 والعلوم

 دائرة اإلحصاءات العامة 00ر1ر02-5151

دورة تدريبية حول تأهيل خريج  التعليم 

المتودط والعال  لمماردة مهنة التعليم 

 ف  أوضاع الطوارئ

المنظمة العربية 

للتربية والثقافة 

 والعلوم

 وزارة التعليم العال  والبحث العلم  52ر1ر50-5151

االجتماع األول للصحة المدردية 

 والجامعية

المنظمة العربية 

للتربية والثقافة 

 والعلوم

 52ر0ر5151

 وزارة التعليم العال  والبحث العلم 

 وزارة الصحة

 وزارة التربية والتعليم

االجتماع األول حول تعليم الكبار 

 وتعلمهم

المنظمة العربية 

للتربية والثقافة 

 والعلوم

 وزارة التربية والتعليم 55ر2ر5151

االجتماع االفتراض  حول حماية حقوق 

 الطرل العرب 

المنظمة العربية 

للتربية والثقافة 

 والعلوم

 وزارة التنمية االجتماعية 5ر01ر5151

 االجتماع االفتراض  للجنة

االجتماع االفتراض  للجنة االدتشارية  -

 الدائمة للتربية والتعليم

المنظمة العربية 

للتربية والثقافة 

 والعلوم

 وزارة التعليم العال  والبحث العلم  2ر01ر5151

  

 االحترال باليوم العالم  للمعلمين

  

المنظمة العربية 
للتربية والثقافة 

 والعلوم

 وزارة التربية والتعليم 2ر01ر5151
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 فعاليات منظمة األلكسو

 الجهة المشاركة التاريخ الجهة المنظمة الفعالية

دورة تدريبية حول القيادات التعليمية 

والمدردية ف  إدارة المؤددات التعليمية 

 أثناء النزاعات

المنظمة العربية 

للتربية والثقافة 

 والعلوم

  

 50ر01ر50-5151
 وزارة التربية والتعليم

دورة تدريبية حول التدريب المهن  

 لخريج  التعليم المتودط والعال 

المنظمة العربية 

للتربية والثقافة 

 والعلوم

 2ر00ر0-5151

  
 وزارة التعليم العال  والبحث العلم 

اجتماع بين المؤددات المشرفة عل  

تكنولوجيا التربية وتأمين التعليم عن بعد 

 بين الدول العربية

المنظمة العربية 

للتربية والثقافة 

 والعلوم

 2ر00ر5151
إدارة مركز الملكة رانيا لتكنولوجيا التعليم 

 والمعلومات

إطالق شبكات المدارس والنوادي 

 “الكراد  العلمية المنتدبة لأللكدو”

المنظمة العربية 

للتربية والثقافة 

 والعلوم

 0ر05ر5151

 اللجنة الوطنية األردنية

مدردة الحالبات الورب  الثانوية 

 المختلطة

 مدردة بيوضة الشره  الثانوية المختلطة

 مدارس الجامعة األول 

 مدردة نور الحدين الثانوية للبنات

ندوة حول ادتجابة المدن العربية لجائحة 

كورونا لضمان التعليم والتعلم للشباب 

 والكبار

المنظمة العربية 

للتربية والثقافة 

 والعلوم

 أمانة عمان 5ر00ر5151

 مدابقة أولمبياد الرياضيات العرب 

المنظمة العربية 

للتربية والثقافة 

 والعلوم

 وزارة التربية والتعليم 50ر05ر5151

ورشة إهليمية ف  مجال صنع القرار 

 التعليم 

المنظمة العربية 

للتربية والثقافة 

 والعلوم

 وزارة التربية والتعليم 52ر05ر50-5151
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 فعاليات منظمة األلكسو

 الجهة المشاركة التاريخ الجهة المنظمة الفعالية

االجتماع التنديق  األول لضباط اتصال ملف 

"فنون الخط العرب : المهارات والمعارف 

 والمماردات"

 وزارة الثقافة 1ر5ر5151-5 األلكدومنظمة  

 وزارة الثقافة 51ر2ر5151 األلكدومنظمة   اجتماع افتراض  للجنة الدائمة للثقافة العربية

افتراضية حول الشبكة العربية  دورة تدريبية

 للموارد التعليمية المرتوحة
 منظمة األلكدو

 00ر2ر5151

  
 اللجنة الوطنية األردنية

االجتماع االدتثنائ  عن بعد ألصحاب الدمو 

والمعال  الوزراء المدؤولين عن الشؤون 

الثقافية ف  الوطن العرب  حول "تأثيرات 

أزمة كورونا عل  القطاع الثقاف  ف  البلدان 

 العربية"

 وزارة الثقافة 00ر2ر5151 األلكدومنظمة  

االجتماع الثالث للجنة الدائمة للبحث العلم  

 جامعة اليرموك 00ر2ر5151 األلكدومنظمة   واالبتكار ف  الدول العربية

 اتحاد الجامعات العربية

مؤتمر ادتثنائ  افتراض  لوزراء الثقافة ف  

الدول األعضاء حول ادتدامة العمل الثقاف  

 ف  مواجهة األزمات

 وزارة الثقافة 00ر1ر5151 األلكدومنظمة  

 وزارة التعليم العال  والبحث العلم  00ر1ر5151 األلكدومنظمة   الدورة الثامنة للمنتدى العرب  للبحث العلم 
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 فعاليات منظمة األلكسو

 الجهة المشاركة التاريخ الجهة المنظمة الفعالية

دورة ادتثنائية عن بعد لمؤتمر اآلثار 

 دائرة اآلثار العامة 2ر2ر5151 األلكدومنظمة   والتراث الحضاري ف  الوطن العرب 

 02ر01ر5151 األلكدومنظمة   اجتماع عن بعد للجنة الدائمة للثقافة العربية

 وزارة الثقافة

اللجنة الوطنية األردنية للتربية 

 والثقافة والعلوم

االجتماع التنديق  الدادس لمرصد التراث 

 دائرة اآلثار العامة 05ر00ر5151 األلكدومنظمة   المعماري والعمران  ف  البلدان العربية

دورة تدريبية عن بعد حول "حماية التراث 

المومور بالمياه وتوظير  ف  التنمية ف  

 البلدان العربية"

 وزارة الدياحة واآلثار 00ر00ر5151 األلكدومنظمة  

المشاركة ف  اجتماع تنديق  عن بعد ف  

 10ر515105 األلكدومنظمة   مجال صناعة الدينما

 الهيئة الملكية لألفالم

وزارة الثقافةر مدير مهرجان عمان 

 الدينمائ 

( للمجلس التنريذي 000الدورة العادية  

 للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

 منظمة األلكدو

  
 عضو المجلس التنريذي 2ر0ر5151

( للمؤتمر العام للمنظمة العربية 52الدورة  

 للتربية والثقافة

 منظمة األلكدو

  
 اللجنة الوطنية األردنية 2ر0ر5151

 احترال األلكدو بعيدها الخمدين
 منظمة األلكدو

  
 اللجنة الوطنية األردنية 52ر51510

الدورة التدريبية للجنة الوطنية عل  المنصة 

التراعلية ألمانة المجلس التنريذي والمؤتمر 

 العام

 منظمة األلكدو

  
 اللجنة الوطنية األردنية 00ر05ر5151
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 تعاميم والتقارير منظمة األلكسو

 الجهة المعنية المسح / االستبانة

 ادتبانة التعليم الرن  والتدريب المهن 
 إدارة التعليم المهن  واإلنتاج -وزارة التربية والتعليم 

  

 ادتمارة إحصائية ف  مجال العلوم والبحث العمل  واالبتكار
 جامعة البلقاء التطبيقية

 الجامعة األردنية

ادتبانة المدح العالم  الرابع لجودة التربية البدنية  التربية 

 البدنية(
 إدارة النشاطات -وزارة التربية والتعليم

ادتبانة حول التعلم الرن  والمهن  بين الثقافة المجتمعية 

 متطلبات دوق العمل
 وزارة التعليم العال  والبحث العلم 

 وزارة التعليم العال  والبحث العلم  ادتمارة رصد الحالة الراهنة للتنمية المعرفية والبحث العلم 

 وزارة التعليم العال  والبحث العلم  ادتمارة احصائية ف  مجال العلوم والبحث العلم 

 وزارة التعليم العال  والبحث العلم  ادتمارة احصائية لرصد البحث العلم 

ادتبيان خاص بدرادة التطور ف  مجال الثقافة ف  الوطن 

 5100و 5100العرب  خالل عام  
 وزارة الثقافة

 الجهة المعنية التعميم / التقرير

مبادرة األلكدو للتعليم اإللكترون  لمجابهة انقطاع التعليم 
وضمان ادتمراريت  بالدول العربية وهد تم إردالها إل  

 الوزارة

  

 وزارة التعليم العال  والبحث العلم 

 وزارة التربية والتعليم

االدتمارة اإلحصائية ف  مجال العلوم والبحث العلم  
 واالبتكار

  

 وزارة التعليم العال  والبحث العلم 

توصيات المؤتمر الدابع عشر للوزراء المدؤولين عن التعليم 
 العال  والبحث العلم  لتنريذها ف  الجهة المعنية

 وزارة التعليم العال  والبحث العلم 

-5150مشروع خطة العمل المدتقبلية لمنظمة العربية  

5150( 

 وزارة التربية والتعليم

 وزارة التعليم العال  والبحث العلم 

 وزارة الثقافة ترشيح شعراء أردنيين لالحتراء باليوم العرب  للشعراء

 وزارة الثقافة خطة العمل للنهوض بالتصنيع الثقاف  ف  الوطن العرب 

( للمجلة العربية للثقافة حول موضوع 11الكتابة ف  العدد  

 "الثقافة ف  زمن الكورونا"
 وزارة الثقافة
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تعاميم والتقارير منظمة 

 الجهة المعنية التعميم / التقرير

كتيب فعاليات االجتماع االدتثنائ  عن بعد ألصحاب الدمو 

والمعال  الوزراء المدؤولين عن الشؤون الثقافية ف  الوطن 

العرب  حول " تأثيرات أزمة كورونا عل  القطاع الثقاف  ف  

 البلدان العربية "

 وزارة الثقافة

ترشيح خبير متخصص ف  اتراهية صون التراث الثقاف  غير 

 المادي للمشاركة ف  إعداد ملف النقش عل  المعادن
 وزارة الثقافة

 )5151دعوة لالحتراء بيوم المخطوط العرب   
 وزارة التعليم العال  والبحث العلم 

 وزارة الثقافة

المشاركة ف  إعداد ادتراتيجية تكريس دور الثقافة والتراث 

 ف  تحقيل الوئام االجتماع 
 وزارة الثقافة

اإلطار العام للبحث " و "التصنيف العرب  للجامعات " وثيقت 

العلم  العرب  ف  المجاالت االجتماعية والثقافية 

 "واالهتصادية

 وزارة التعليم العال  والبحث العلم 

تقرير مبادرة األلكدو للتعاون بين المنظمات والهيئات الدولية 

واإلهليمية لدعم جهود الدول العربية ف  حماية ممتلكاتها 

 التراثية ف  أوهات األزمات

 وزارة الثقافة

 وزارة الدياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

 جوائز ومنح منظمة األلكسو

 الجهة المعنية الجائزة / المنحة

الشارهة للدرادات اللووية والمعجمية ف  -جائزة األلكدو

 5151دورتها الرابعة لعام 

 مجمع اللوة العربية األردن 

  

 وزارة الثقافة 5151جائزة األمير نايف لألمن العرب  لعام 

 مدى للتطبيقات الجوالة –جائزة األلكدو 

 وزارة االهتصاد الرهم  والريادة

 وزارة التعليم العال  والبحث العلم 

 المجلس األعل  للعلوم والتكنولوجيا

 المجلس األعل  لحقوق األشخاص ذوي اإلعاهة
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 م 5151أعضاء الجمعية العمومية للجنة الوطنية األردنية لعام 
 الجهة االسم  

 معال  الدكتور تيدير النعيم  0
 -وزير التربية والتعليم ررئيس اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم 

 رئيًدا

 األمين العام للشؤون التعليمية عطوفة الدكتور نواف العقيل 5

 األمين العام للشؤون اإلدارية والمالية عطوفة الدكتورة نجوى هبيالت 0

 بالصرة الشخصية الديد محمد الزعب  2

 بالصرة الشخصية الديد حدين الكيالن  2

 وزارة الخارجية وشؤون الموتربين الديد عبد الحميد وريكات 1

 وزارة التخطيط والتعاون الدول  المهنددة روى العيد  0

 وزارة الدياحة واالثار الديد عبد الكريم عربيات 0

 مدير العالهات الدولية -وزارة الثقافة   الديدة روال عواد 2

 مدير مديرية الموارد البشرية -وزارة التعليم العال  والبحث العلم   الديد محمد بن  عامر 01

 وزارة التنمية االجتماعية الديد أشرف فواز خريس 00

 وزارة الشباب الدكتور دالم الحراحشة 05

  وزارة األوهاف والشؤون والمقددات اإلدالمية الدكتور عبد الدتار القضاة 00

 وزارة اإلدارة المحلية المهندس توفيل الخواطرة 02

 مدير إدارة االتصال واإلعالم -رئادة الوزراء  الديد ط  الخصاونة 02

 مدير إدارة العالهات الثقافية والعامة واإلعالم التربوي -وزارة التربية والتعليم  الديدة ردينة الرشيد 01

 مدير االتصال والتوعية البيئية -وزارة البيئة   الدكتور احمد عبيدات 00

 هيئة تنظيم هطاع الطاهة والمعادن الديد صالح الخزاعلة 00

 المركز الوطن  لتنمية الموارد البشرية الدكتور خطاب ابو لبدة 02

 األمين العام المداعد -المجلس األعل  للعلوم والتكنولوجيا  الدكتور فواز الكرم  51

 مجمع اللوة العربية األردن  اآلندة عذراء ياصجين 50

 نائب الرئيس للتواصل العلم  -الجمعية العلمية الملكية  الدكتورة وجدان أبو الهيجاء 55

 مدير مديرية المدوح األدرية -دائرة اإلحصاءات العامة  الديد محمد الجندي 50

 الصندوق األردن  الهاشم  للتنمية البشرية الديد هيس طراونة 52

 مؤددة آل البيت للركر اإلدالم  الديد مهدي الرواضية 52

 الجمعية الملكية لحماية الطبيعة الديد حدام عويضات 51

 جامعة اليرموك ر عميد شؤون الطلبة الدكتورة امل نصير 50

 نائبًا لرئيس الجمعية العمومية -جامعة الحدين بن طالل  الدكتور صالح الشراري 50

 الجامعة الهاشمية الدكتور زهير الزعب  52

 جامعة مؤتة الدكتور حدن الطعان  01

 عميد كلية العلوم التربوية -الجامعة األردنية  الدكتور إبراهيم المومن  00

 جامعة آل البيت الدكتور حرب  المصري 05

 نائب رئيس الجامعة - الجامعة األلمانية األردنية االدتاذ الدكتور عاطف الخرابشة 00

 كلية العلوم -جامعة الطريلة التقنية  الدكتور أيمن عيال عواد 02

 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية الدكتور درحان حداد 02

 جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور دعد أبو هديس 01

 أمين در اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم اآلندة ابتدام أيوب 00
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أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الوطنية األردنية لعام 

 أعضاء أمانة سر اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم

 الجهة االسم  الرقم

 رئيًسا –بالصفة الشخصية  السيد محمد الزعبي 1

 نائب الرئيس –بالصفة الشخصية  السيد حسين الكيالني 2

 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السيد عبد الحميد وريكات 3

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي المهندسة روى العيسى 4

 مدير العالقات الدولية -وزارة الثقافة   السيدة روال عواد 5

 مدير مديرية الموارد البشرية -وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  السيد محمد بني عامر 6

  وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية الدكتور عبد الستار القضاة 7

 مدير إدارة االتصال واإلعالم -رئاسة الوزراء  السيد طه الخصاونة 8

 مدير إدارة العالقات الثقافية والعامة واإلعالم التربوي -وزارة التربية والتعليم  السيدة ردينة الرشيد 9

 المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية الدكتور خطاب ابو لبدة 11

 مستشار الرئيس للشؤون األكاديمية –الجمعية العلمية الملكية  الدكتورة وجدان أبو الهيجاء 11

 جامعة اليرموك / عميد شؤون الطلبة الدكتورة امل نصير 12

 عميد كلية العلوم التربوية -الجامعة األردنية  الدكتور إبراهيم المومني 13

 أمين سر اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم اآلنسة ابتسام أيوب 14

 أمين سر اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم

 اآلنسة ام سام أيوب

 قسم السكرتاريا قسم الثقافة والعلوم واالتصال قسم التربية

 السيد مرزوق الزيود/ رئيس القسم  السيد ناصر  سدر / رئيس القسم  السيد سلطان الخليف/ رئيس القسم 

 السيرب رانيا خليساس/ فضو قسا 

 ر عضو هدممحمد النمرات الديد  ·

 السيرب سهاد الزحيماس/ فضو قسا 

 د. الرا الملزقق/ فضو قسا 

 السير إملاهيا ال عايرب / فضو قسا 

 السير مأمون سعرية / ملاسب 

 السيرب هاله العكايلة / مبلمم 

 السيرب قردب سالمة/ طامعة 

 السير شادي  نايا/ مأمور م سا 
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