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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.

 الرسالة

 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  
فلى " أن ت خذ كل دقلة فضو ال لتيباس ال ي تالئةا رةلق ةهةا  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".

ققر انضمت المملكة األردنية الهاشمية لعضوية المنظمةة الةعةلمةيةة لةلة ةلمةيةة قالة ة ةا ةة قالةعةلةوم  
, حيث نّصت المادب السامعة من دس ور المنظمة فلى أن " تؤلف لجان قطنةيةة  ةي 4591)األلكسو( فام 

 كل دقلة فضو ل نظيا ال عاقن م  المنظمة".

كما انضمت المملكة األردنية الهاشمية لعضوية منظمة العالا اإلسالمي  لل لمية قالعلوم قال  ةا ةة  
, حيث نّصت المادب اللامعة فرلب من المي اق ال أسيسي للمنظمة فلى أن "تنرة  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.411الصةادر مم  ضى المةةادب ) 4551

منظمة األلكسو, قمنظمة اإليسيسكو مةن هةهةة , قتعمل اللجنة كلل ة قصل مين منظمة اليونسكو 
قمين المؤسساس اللسمية قالخاصة  ي المملكة من ههة أخلى مهرف اإل ةادب مةن الةبةلامةم قالةمةرةارية  

 الم رمة قتفعيل الرقر األردني  ي الملا ل الرقلية قاإلسالمية قالعلمية, قتس نر اللجنة  ي فملها إلى:

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

  ( لسنة 4ال عليماس المالية للجنة الوطنية رقا )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 قمواههة 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 

   قلاراس المؤتمل العام قالمجلس ال نفيذي للمنظماس ال الث )ت ل هميعها 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 قالمراري  .4

 لجنة ال لشيلاس .1

 اللجان المنبثقة عن المكتب التنفيذي

 الهيكل التنظيمي للجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم

 اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم            



 

 

 األردن والمنظمات الثالث

 اليونسكو:

 العضوية: 

  0202المجلس التنفيذي لليونسكو لغاية عام 

 ( اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطاتIOC) 

  اللجنة الدولية الحكومية ألخالقيات البيولوجيا

)IGBC( 

 ( اللجنة الدولية ألخالقيات البيولوجياIBC) 

 لجنة التوفيق والمساعي الحميدة 

 

 المواقع المسجلة في قائمة التراث العالمي:

 ( 5892البترا .) 

 ( 5892قصير عمرة.) 

 ( 0222أم الرصاص.) 

 ( 0255وادي رم .) 

 ( 0252المغطس.) 

 ( 0205السلط) 

 

العناصر المسجلة على القائمة التمثيلية 

 للتراث الثقافي غير المادي:

 ( 0222المجال الثقافي لبدو البترا ووادي رم) 

 ( 0259السامر األردني) 

 ( 0258النخلة، العادات والطقوس المرتبطة بها / )

 عربي مشترك

 ( عربي مشترك0205الخط العربي / ) 

 

 Biosphereمحميات المحيط الحيوي )

Reserves:) 

 ( 5889محمية ضانا) 

 ( 0255محمية الموجب) 

 
 

 Creative)شبكة المدن العالمية المبدعة 

Cities Network:) 

 مادبا: الحرف والفنون الشعبية 

 

 شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم:

  ،عمان ، الموقر، إربد، جرش، الزرقاء، السلط

 الرمثا

 

 (:Anniversariesاحتفاالت الذكرى )

 ( 0205-0202الشاعر واألديب إحسان عباس) 

  (0202-0200األسد )األديب والمفكر ناصر الدين 

 

 اللجان الوطنية لبرامج اليونسكو: 

  اللجنة الوطنية األردنية للبرنامج الهيدرولوجي الدولي 

     (IHP) 

 اللجنة الوطنية األردنية لبرنامج اإلنسان والمحيط 

     (MAB) 

  اللجنة الوطنية األردنية ألخالقيات العلوم والتقانة

)IBC( 

 ( اللجنة الوطنية إلدارة التحوالت االجتماعيةMOST) 

 ( اللجنة الوطنية األردنية لذاكرة العالمMemory of 

The World) 

 اللجنة الوطنية األردنية للحدائق الجيولوجية 

  المنصة الوطنية لالتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في

  الرياضة
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 األردن والمنظمات الثالث
شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو 

ِ(ASPnet) 

 (02مدرسة ) 

 

 كراسي اليونسكو: 

  كرسي اليونسكو ألخالقيات البيولوجيا /الجامعة

 الهاشمية.

  كرسي اليونسكو في مجال حقوق اإلنسان

 والديمقراطية / جامعة آل البيت

  هيدرولوجيا  المياهكرسي اليونسكو في مجال(

 األودية( / الجامعة األردنية

  كرسي اليونسكو في مجال التعلم وحقوق الملكية

 الفكرية والنسخ وحقوق الحوار /الجامعة األردنية

  كرسي اليونسكو للتراث والتنمية السياحية

 المستدامة /جامعة الحسين بن طالل

  كرسي اليونسكو في مجال التطوير والموارد

 المهنية من أجل المستقبل/ جامعة البلقاء التطبيقية

  كرسي اليونسكو المختص بالدراسات المعنية

 بالصحراء والحد من التصحر / جامعة آل البيت

 

 األلكسو

 العضوية:

 المجلس التنفيذي 

 

 كراسي األلكسو: 

   / كرسي قضايا اللجوء والنزوح والهجر القسرية

 .جامعة اليرموك

 المدارس المنتسبة لأللكسو:

 (2مدارس ) 

 اإليسيسكو 

 العضوية:

 المجلس التنفيذي 

  

 مواقع التراث اإلسالمي:

 القائمة النهائية: 

  مسجد القسطل 

 

 القائمة التمهيدية: 

 المسجد الزيداني 

 مسجد عجلون 

 مدرسة الكرك 

 دار السرايا 

 المسجد العمري 
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أبرز إنجازات اللجنة الوطنية للتربية 
 والثقافة والعلوم    

 0202لعام  
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 في قطاع التربية الفعاليات واإلنجازاتأبرز   

  للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي 21المؤتمر ألـ 

 59شارك سعادة السفير األردني في تونس بالمؤتمر ألـ 

للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في 

الوطن العربي، الذي نّظمته المنظمة العربية للتربية 

والثقافة والعلوم "األلكسو" في جمهورية الجزائر الشقيقة 

تحت شعار "التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن 

 .": الرؤية والتوجهات0222العربي في أفق 

وهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات على المستوى العربي 

في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ودعم منظومة 

التعليم العالي العربية، وصياغة تصورات مستقبلية له، وتنمية السياسات وتطوير البحث العلمي والجامعات، وتجويد 

أدائها وتحسين مخرجاتها، ودعم ميزتها التنافسية، والرفع من قدرتها على توفير الموارد البشرية عالية المهارات 

للمشاركة في تنفيذ مشاريع التنمية، وتلبية احتياجات المجتمعات االقتصادية واالجتماعية والمعرفية، إضافةً لمناقشة 

آليات رفع أداء المؤسسات الجامعية والبحثية في الوطن العربي، وتقييم ما تم إنجازه لتحقيق الهدف الرابع من أهداف 

 .0222التنمية المستدامة لبرنامج التعليم 

 " اجتماعات حول "معايير الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة

شارك عدد من العاملين في وزارة التربية والتعليم واللجنة 

الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم )المنسق الوطني 

للهدف الرابع ومجموعة من أعضاء لجنة المؤشرات 

الخاصة بالهدف الرابع( بمجموعة من االجتماعات التي 

–مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية عقدها 

حول "معايير الهدف الرابع من  0205خالل العام  بيروت

أهداف التنمية المستدامة، تركز هذا االجتماع حول 

التحديثات الخاصة بعملية وضع وقياس المعايير المرجعية 

تعمل اليونسكو لدعم البلدان حيث للهدف الرابع في األردن. 

لوضع "معايير وسطية مالئمة لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة لمعالجة العجز في المساءلة لجهة المقاصد على 

األمد األطول". وستعتمد المعايير المرجعيّة على الملكيّة الوطنية وآليات التنسيق اإلقليمية وفعالية عملية وضع معايير 

 وسطية سيعتمد على هذه الملكية باإلضافة إلى دعم من المنظمات اإلقليمية؛ إلعطاء العملية شكلها الرسمي.
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 في قطاع التربية  واإلنجازاتأبرز الفعاليات       

 البرنامج التدريبي "استخدام البيانات والمعلومات للتخطيط التربوي في األزمات 

شاركت اللجنة الوطنية األردنية 

للتربية والثقافة والعلوم  ووزارة 

التربية والتعليم بالبرنامج 

التدريبي "استخدام البيانات 

والمعلومات للتخطيط التربوي 

في األزمات الحرجة" الذي 

نظمه معهد اليونسكو للتخطيط 

(، ويهدف البرنامج إلى إكساب المشاركين المهارات التي 0205/0/02-2/05التربوي عن بعد خالل الفترة ما بين )

تساعد بالتخطيط والتقليل من تأثير األزمات على األنظمة التعليمية من خالل استخدام البيانات والمعلومات في 

 القطاع التعليمي.

 0202االجتماع اإلقليمي العربي الرابع حول جدول أعمال التعليم 
  

شاركت أمين سر اللجنة 

الوطنية األردنية للتربية والثقافة 

والعلوم/ المنسق الوطني للهدف 

الرابع من أهداف التنمية 

المستدامة اآلنسة ابتسام أيوب 

وعدد من المعنيين في وزارة 

التربية والتعليم في االجتماع 

الذي عقده مكتب اليونسكو اإلقليمي  -عبر اإلنترنت  - 0222اإلقليمي العربي الرابع حول جدول أعمال التعليم /

 (، وهدف هذا االجتماع إلى:  0205/2/9-0للتربية في الدول العربية/ بيروت خالل الفترة مابين )

 عرض التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية .   -5

تحديد التحديات التي تعيق التقدم نحو تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة النُُهج   -0

 المبتكرة والواعدة في المنطقة، وال سيما فيما يتعلق باألزمات. 

 مناقشة الحلول والمسائل المتعلقة برصد الغايات والثغرات في البيانات، وتعزيز عملية اإلبالغ.   -2

  .0222تعزيز االلتزام اإلقليمي بالتقدم نحو تحقيق جدول أعمال التعليم حتى عام   -2
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 في قطاع التربية  الفعاليات واإلنجازاتأبرز     

مشروع "دور التعليم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمنسقي ومنسقات 
 شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو في األردن"

في إطار مشاريع برنامج المساهمة الممول من 

منظمة اليونسكو، عقدت اللجنة الوطنية األردنية 

للتربية والثقافة والعلوم عدة ورش عمل حول 

"دور التعليم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

لمنسقي شبكة المدارس المنتسبة  0222بحلول 

لليونسكو في األردن" خالل الفترة ما بين        

(، وهدفت ورش العمل إلى 55-0205/9/02)

الجنوب( من تصميم  -الوسط -تمكين منسقي ومنسقات المدارس المنتسبة لليونسكو في أقاليم المملكة الثالث )الشمال

أنشطة تعليمية ومشاريع في جميع أهداف التنمية المستدامة. وقدمت ثالث أوراق عمل في كل ورشة تدريبية: 

، عالقة التعليم بأهداف التنمية المستدامة، ومجاالت التعلم 0222غايات أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 

 المعرفية واالجتماعية والعاطفية والسلوكية وعالقتها بأهداف التنمية المستدامة.

 الملتقى شبه اإلقليمي األول حول أهداف التنمية المستدامة
تحت رعاية معالي وزير التربية والتعليم/ رئيس 

اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم 

عقدت اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة 

والعلوم بالتعاون مع مدارس الجامعة األولى 

"الملتقى شبه اإلقليمي األول حول أهداف التنمية 

 0205/55/02" بتاريخ 0222المستدامة 

بمشاركة عدد من الطلبة من الدول العربية من 

مصر وفلسطين وُعمان ولبنان وقطر باإلضافة 

لطلبة مدارس أردنية، وبمشاركة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. وتم تقسيم الملتقى إلى أربعة محاور 

أحد أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة والرفاه، المساواة بين الجنسين  -في كل محور  -حيث ناقش الطلبة 

اإلنتاج واالستهالك المسؤوالن، والعمل المناخي، وكذلك كيفية المساهمة في تحقيق هذه األهداف من خالل 

 األنشطة والمشاريع المدرسية.
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 في قطاع التربية واإلنجازاتأبرز الفعاليات         

 االجتماع السنوي للمدارس المنتسبة لليونسكو واأللكسو

عقدت اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم اجتماعاتها 

السنوية لمنسقي المدارس المنتسبة لليونسكو واأللكسو في أقاليم 

، حيث عقد أول اجتماع في إقليم 0205المملكة الثالث لعام 

-52/25وإقليم الشمال بتاريخ  0205/52/09-02الجنوب بتاريخ 

، وتم خالل 0205/55/2-0وإقليم الوسط بتاريخ  0205/55/5

االجتماعات استعراض أبرز اإلنجازات والفعاليات التي نفذتها 

المدارس المنتسبة لليونسكو واأللكسو، باإلضافة إلى استكمال مشروع المدارس المنتسبة لليونسكو حول "دور 

التعليم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمنسقي ومنسقات شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو في األردن"، كما تم 

 .0200-0205عرض مشاريع المدارس التي تم مناقشتها وتعديلها ثم اعتمادها؛ ليتم تنفيذها خالل العام الدراسي 

 إطالق شبكات المدارس والنوادي والكراسي العلمية المنتسبة لأللكسو 

أطلقت األلكسو شبكات المدارس والنوادي والكراسي العلمية 

المنتسبة لها، بمشاركة أمين سر اللجنة الوطنية األردنية للتربية 

والثقافة والعلوم والمنسق الوطني لشبكتي اليونسكو واأللكسو/ 

رئيس قسم التربية، حيث انضمت أربع مدارس من األردن إلى 

شبكة المدارس المنتسبة لأللكسو )مدرسة بيوضة الشرقية الثانوية 

المختلطة/ السلط، مدارس الجامعة األولى/ التعليم الخاص، مدرسة 

نور الحسين الثانوية للبنات/ الكرك، مدرسة قصر الحالبات الثانوية المختلطة/ الزرقاء(، كما تم إنشاء كرسي 

 األلكسو لدراسات الالجئين في جامعة اليرموك. 

انتخب األستاذ الدكتور فياض القضاة/ الجامعة األردنية ليكون عضواً في لجنة التوفيق والمساعي الحميدة التي 

تهدف إلى تسوية ما قد ينشأ من خالفات بين الدول األطراف في االتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال 

 التعليم.

 األردن عضٌو في لجنة التوفيق والمساعي الحميدة/ اليونسكو
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 في قطاع التربية واإلنجازاتأبرز الفعاليات         

 مشروع تعزيز مهارات القيادة لدى النساء العامالت في وزارة التربية والتعليم

قامت منظمة اليونسكو بتقديم دعم لتمويل مشروع "تعزيز 

مهارات القيادة لدى النساء العامالت في وزارة التربية 

والتعليم"، وجاءت فكرت هذا البرنامج لتحقيق أحد أهداف 

 0200-0259استراتيجية وزارة التربية والتعليم لألعوام

واستراتيجية "تعميم قضايا المساواة بين الجنسين في 

" تحت محور دعم النظام، 0200-0259التعليم لألعوام 

وهدف المشروع إلى زيادة نسبة النساء القياديات في 

وزارة التربية والتعليم، وعقدت وزارة التربية والتعليم 

ورشات توعية في مهارات القيادة الحديثة والمثلى وخاصة للموظفات في مستوى رؤساء األقسام، وقد تم طرح 

 .عدد من المواضيع التي تنمي مهاراتهن عند الترقية في المستقبل إلى مستوى مسمى مدير

مشروع إدماج مهارات القرن الحادي والعشرين في المناهج المرحلة الثانية من 
 ( األساسية 6 - 4والكتب المدرسية للصفوف ) 

مشروع إدماج مهارات القرن الحادي المرحلة الثانية من   قامت منظمة اليونسكو بتقديم دعم لتمويل مشروع "

إلى تعلم الطلبة مهارات القرن  ( األساسية الذي يهدف0-2والعشرين في المناهج والكتب المدرسية للصفوف )

الحادي والعشرين وتطبيقها عمليًّا في حياتهم اليومية في المنزل والمدرسة والمجتمع، مما ينعكس إيجابًا على 

زيادة قدرتهم على التواصل اإليجابي مع َمن حولهم وتحسين مهاراتهم في التفكير بأساليب علمية دقيقة، وتمكينهم 

وتنقسم مهارات القرن الحادي والعشرين المراد إدماجها في المناهج   من إيجاد حلول للمشكالت التي يواجهونها.

 ( إلى ثالثة مجاالت رئيسة هي: 0-2والكتب المدرسية ضمن المرحلة الثانية )الصفوف 

المهارات المعلوماتية والرقمية: وتتضمن ثالث مهارات رئيسة: مهارات الثقافة المعلوماتية، والثقافة     -

 اإلعالمية، والتكنولوجية. 

مهارات التعلم والتفكير: وتتضمن ثالث مهارات رئيسة: التفكير الناقد وحل المشكالت، والتعاون    -

 والتواصل، واإلبداع واالبتكار.

 مهارات الحياة والعمل: وتتضمن ثالث مهارات رئيسة: المهارات الشخصية، واالجتماعية، والمهنية.    -
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 في قطاع الثقافة  أبرز الفعاليات واإلنجازات  

تنظيم مسابقة شعرية احتفاء بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة األردنية وبـالـيـوم             
 العالمي للغة العربية  

نظم قسم الثقافة والعلوم واالتصال في اللجنة الووطونويوة  

األردنية للتربية  والثقافة والعلوم مسابقة شعرية احتفاًء  

بالذكرى المئويوة لوتوأسويوس الودولوة األردنويوة وبوالويووم  

العالمي للغة العربية بموشواركوة طوالب مون موديوريوات  

التربية والتعليم أللوية )قصبة عمان والجامعة وسحاب  

والموقر والقويسوموة ومواركوا ووادي السويور ونواعوور  

 وعين الباشا(. 

تهدف المسابقة إلى المحافوظوة عولوى الوتوراث الوثوقوافوي  

األردني من خالل تقديم نماذج من الشعر الوطني. كما تهدف إلى المحافظة على هويتنا الوطنية والثقافية وتورسويوخوهوا فوي  

نفوس الطلبة بما ينسجم مع فلسفتنا ومبادئنا التربوية، إضافة إلى تعزيز اإلبداع والنتواج الوفوكوري والوثوقوافوي لودى الوطولوبوة  

 واستحضار إنجازات األجداد واآلباء األوائل واستذكار بطوالت الشهداء. 

وقد تم تقييم أعمال الطلبة من قبل مختصين. كما أقيم حفل تكريم للطلبة الفائزين تخلله إلقاء القصائد الشعرية الفائزة وتوزيع  

  الجوائز على الخمسة األوائل الفائزين . 

 مسابقات حملة توعية بأهمية التراث الثقافي المادي وغير المادي في  السلط

نظم قسم الثقافة والعلوم واالتصال في اللجنة الوطنية  

األردنية للتربية  والثقافة والوعولووم مسوابوقوات حومولوة  

توعية بأهمية التراث الثقافي المادي وغويور الوموادي  

في محافظة البلقاء/ مدينة السلط بالتعاون مع مديريوة  

التربية والتعليم لمنوطوقوة السولوط؛ احوتوفواًء بوالوذكورى  

المئوية لتأسيس الدولة األردنية وبإدراج مدينة السلط  

"مدينة التسامح والضيافة الحضواريوة" عولوى قوائوموة  

(، وتضومونوت الوموسوابوقوات  0205 التراث العالموي ) 

مسابقة تصوير فوتوغرافي ومسابقة تصوير فيديو ومسابقة كتابة المقالة، وتهدف جميعها إلى إبوراز عونواصور الوتوراث  

 الثقافي المادي وغير المادي للمدينة العريقة.   

تم تقييم أعمال الطلبة المشاركين من قبل لجنة فنية مختصة. وكُّرم الطلبة الفائزون في المسابقات خالل حوفول أقويوم فوي  

 مدينة السلط، تخلله عرض ألعمال الطلبة الفائزين وتوزيع الدروع التكريمية والشهادات والجوائز.  
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 في قطاع الثقافة  أبرز الفعاليات واإلنجازات          

قررت لجنة التراث العالمي التابعوة لومونوظوموة األموم 

المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليوونسوكوو(، خوالل 

دورتها الرابعة واألربعين التي عوقودت فوي الصويون 

الموافقة على إدراج مدينة السلوط "موديونوة الوتوسواموح 

 .والضيافة الحضارية" على قائمة التراث العالمي

وجاء ترشيح مدينة السلط نتيجوة لوتوضوافور الوجوهوود 

الوطنية في إعداد ملف الوتورشويوح الوذي ركوز عولوى 

التراث المعماري الوموتومويوز لولوموديونوة الوذي يوعوكوس 

التبادالت الثقافية التي أسفرت عن مزيج فريد من األنماط المعمارية في المدينة. باإلضافة إلى إظهار خصوائوص 

التسامح والعيش المشترك والرعاية االجتماعية بين سكانها، حيث ال يوجد أحياء منفصلة على أساس ديني فويوهوا 

 مما يعزز ثقافة التسامح والوئام بين أتباع األديان. 

وتعتبر مدينة السلط سادس المواقع التراثية األردنية المدرجة على قائمة التراث العالمي لدى منظمة الويوونسوكوو، 

 .بعد موقع المغطس، ومدينة البترا، وقصير عمرة، وأم الرصاص، ووادي رم

 إدراج مدينة السلط على قائمة التراث العالمي

تسجيل مواقع أردنية على القوائم النهائية والتمهيدية للتراث في العالم 
 اإلسالمي

قررت لوجونوة الوتوراث فوي الوعوالوم اإلسوالموي خوالل 

دورتها العادية التاسعة التي عقدت عن بوعود بوتواريوخ 

بمشاركة عدد من الدول األعضاء فوي  0205/0/08

اللجنة تسجيل عدد من المواقع الوتوراثويوة والوعونواصور 

الثقافية فوي الوعوالوم اإلسوالموي، فوقود قوررت الولوجونوة 

المذكورة تسجيل عدد من المواقع التوراثويوة األردنويوة 

على القوائم النهائية والتمهيوديوة لولوتوراث فوي الوعوالوم 

اإلسالمي، حيث تم تسجيل )مسجود الوقوسوطول( عولوى 

القائمة النهائية وتسجيل كل من )الوموسوجود الوزيودانوي 

ومسجد عجلون ومدرسة الكرك ودار السرايا والمسجد العمري( على الوقوائوموة الوتوموهويوديوة لولوتوراث فوي الوعوالوم 

 اإلسالمي.
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 في قطاع الثقافة  أبرز الفعاليات واإلنجازات  

 مشروع بناء قدرات مرتبات األمن الوقائي لحماية التراث الثقافي واآلثار

نفووذت إدارة األموون الوقووائي/ مديريووة األموون العووام مووشروع "بنوواء قوودرات 

منظموة بودعم مون مرتبات األمن الوقائي لحماية الوتراث الثقوافي واآلثوار" 

اليونسكو وبالتعاون مع اللجنة الوطنية األردنية للتربيوة والثقافوة والعلووم. 

وقود جوواء تنفيووذ هووذا المووشروع نتيجووة الووصراعات وحالووة عوودم االسووتقرار 

السياسووي الووذي تعيووشه منطقووة الووشرق األوسووط ومووا تواجهووه موون تخريووب 

وطمس للتراث الثقافي المادي وغير المادي. ومما ال شك فيوه أن األردن 

ليس بمنأى عن هذه الصراعات، وله دور مهوم فوي المحافظوة علوى الوتراث الثقوافي فوي المنطقوة ويعمول علوى منوع 

 تهريبه من حدوده المشتركة مع سوريا والعراق.

تضمن المشروع عقد دورتين تدريبيتين لضباط مون األمون الوقوائي تحوت إشوراف خوبراء مون دائورة اآلثوار العاموة 

وضباط متخصصين من مديرية األمون العوام والجموارك األردنيوة حوول حمايوة الوتراث الثقوافي والتوصدي لتهريوب 

اآلثار. في نهاية المشروع تم تقييم اإلجراءات المتخذة في المملكة األردنية الهاشمية في مجال حماية التراث الثقافي 

واألطر التشريعية المعمول بها من خالل عقد اجتماعات وزيارات ميدانية للخروج بتوصيات وخطط عمل مستقبلية 

قدمت مقترح المشروع الموذكور أعواله مون  العام إدارة األمن الوقائي/ مديرية األمن ومن الجدير ذكره أن  مناسبة.

خالل اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلووم إلوى منظموة اليونوسكو؛ ليتوم دعموه ضومن برنوامج الموساهمة 

والميزانية للمنظمة، الذي يعد إحدى الوسائل التي تستخدمها المنظمة لتحقيق أهدافها، وذلك عن طريق المساهمة في 

 .األنشطة التي تضطلع بها الدول األعضاء أو المنظمات في مجاالت اختصاص اليونسكو

إدراج ملف "الخط العربي: المعارف والمهارات والممارسات" على القائمة التمثيـلـيـة                 
 للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لمنظمة اليونسكو

قووررت منظمووة اليونووسكو خووالل االجتموواع الووسادس عووشر للجنووة الدوليووة 

الحكوميووة لووصون الووتراث الثقووافي غووير المووادي إدراج عنووصر "الخووط 

العربي: المعارف والمهارات والممارسات" على القائمة التمثيليوة للوتراث 

 .الثقافي غير المادي للبشرية

ويعد ملف "الخط العربي" ملفًا مشترًكا تقدمت به كل من المملكة العربيوة 

السعودية، الكويوت، اإلموارات، البحورين، سولطنة عموان، موصر، العوراق، األردن، موريتانيوا، المغورب، فلوسطين، 

السودان، تونس، اليمن، لبنان والجزائر، حيث اختيرت المملكة العربية السعودية منسقًا عاًموا للملوف تحوت إشوراف 

 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )أأللكسو(. 



 

 15 

 في قطاع العلوم  أبرز الفعاليات واإلنجازات  

دورة تدريب المدربين حول "اإلدارة الشاملة والممماملمامملمة لملممميماةما المدمةم م م مة المممام مددة  
 " في األردن91-واللوفيد 

نظم مكتب اليونسكو اإلقليمي للعلوم في الدول العربية بالتعاون مع اللجونوة  

الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلووم دورة تودريوب الومودربويون حوول  

فوي    58 -"اإلدارة الشاملة والمتكاملة للمخاطر الطبيعية المتعددة والوكووفويود 

 (.0205/50/50 -50 عّمان خالل الفترة ما بين ) 

تم تنظيم هذه الفعالية في نطاق مشروع التدخالت العاجلة لبناء قدرة النظم  

االجتماعية واإليكولوجية على مواجهة المخاطر الوطوبويوعويوة فوي مونوطوقوة  

الشرق األوسط وشمال إفريقيا" الممول من الحكومة اليابانية الذي يهدف إلى تووفويور الووسوائول واألدوات الوالزموة لوتوعوزيوز  

االجتماعية على الصمود ودعوم    -جهوزية المجتمعات المحلية في إدارة المخاطر الطبيعية وإلى دعم قدرة النظم اإليكولوجية  

 المنطقة العربية.   -رأس المال االجتماعي في المناطق المعرضة للمخاطر في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  

تهدف الدورة التدريبية إلى بناء الكوادر الوطنية من مختلف القطاعات حول اإلدارة الفعالة للوموخواطور الوطوبويوعويوة، وتوعوزيوز  

في األردن. وقد شوارك فوي الودورة عودد مون    58 -القدرات المؤسساتية ودعم جاهزيتهم للتصدي للمخاطر الطبيعية والكوفيد 

المعنيين من مختلف الجهات الحكومية مثل اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم، الدفاع المدني، الموركوز الووطونوي  

لألمن وإدارة األزمات، الوزارات مثل: ) البيئة، التربية والتعليم، اإلدارة المحلية، المياه والري، الوزراعوة، الشوبواب، الونوقول،  

 الصحة، األشغال العامة، التنمية االجتماعية ، السياحة واآلثار( وهيئة اإلعالم. 

المةميم م مة جملمة مم ما م مة  -مشاوع الادخالت ال اجلة لا زيز قدرة المنظومة االجماممما م مة 
 المياةا الدة   ة في مندقة الشاق األوسط وشمال إفايق ا 

يعد المشروع من المشاريع الرائدة والمهموة فوي الشورق األوسوط وشوموال  

إفريقيا؛ لما له من تأثير مباشر في حياة المجتمعات والشعوب الموسوتوهودفوة،  

والذي يقوم على تحديد ثالثة مواقع نموذجية في المملكة األردنية الهاشمويوة  

وثالثة مواقع في جمهورية مصر العربية وبدعم مون الوحوكووموة الويوابوانويوة  

بالتعاون مع منظمة اليونسكوو.  يوهودف الوموشوروع إلوى توطوويور األدوات  

والتدابير والسياسات المحلية لزيادة الوخوبورة، وتوعوزيوز قودرة الوموؤسوسوات  

الوطنية للحد من المخاطر الطبيعية، وتعزيز الجهوزية المجتمعية لمواجهة األخطار الطبيعية ووضع مخوطوطوات تسوتونود إلوى  

سياسات مبنية على األدلة العلمية لضمان اعتماد الممارسات الجيدة في إدارة المخاطر الطبيعية في البيئات الهشة الواقوعوة فوي  

المناطق الحضرية والريفية في المملكة األردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية. وفي ضوء ذلك أقيمت ورشة عمل حوول  

 المشروع في المملكة األردنية الهاشمية طوال يومين متتاليين؛ لتبادل وجهات النظر بين المؤسسات الوطنية المختصة. 
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للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم اإلسالمي للتربية  42األردن يترأس الدورة 
 والعلوم والثقافة )إيسيسكو(

منظمة العالم اإلسالمي للتربية  عقدت

الدورة   والعلوم والثقافة )اإليسيسكو(

برئاسة األردن للمجلس التنفيذي  25

الذي انطلقت أعماله يوم الثالثاء 

عبر تقنية  0205آذار  22الموافق 

االتصال المرئي، بحضور أعضاء 

المجلس ومشاركة أمناء اللجان 

وفي  .الوطنية في الدول األعضاء

كلمة المملكة األردنية الهاشمية، التي 

وجهها معالي األستاذ الدكتور محمد خير أبو قديس، وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة الوطنية األردنية للتربية 

والثقافة والعلوم، وألقاها نيابة عنه عطوفة الدكتور نواف العجارمة/ األمين العام للشؤون التعليمية، رئيس 

على قطاع التعليم،  58المجلس التنفيذي لإليسيسكو باإلنابة، حيث أشار إلى االنعكاسات الكبيرة لجائحة كوفيد 

مَن التكيِف والتغلِب على الصعوباِت وفَق اإلمكاناِت المتاحِة من خالِل  وأشاد بتمكن المملكِة األردنيِة الهاشميةِ 

اللجوِء إلى التعليِم عن بعٍد؛ حيُث تضافَرْت جهوُد المنظماِت والجهاِت الحكوميِة والخاصِة والشركاِء الستكماِل 

العاِم الدراسّيِ بتسخيِر التكنولوجيا والقنواِت التلفزيونيِة والمنصاِت اإللكترونيِة؛ لتخدَم الطالَب والمعلَم على حّدٍ 

كما أشار عطوفة الدكتور نواف إلى أن وزارة التربية والتعليم أطلْقت برنامًجا استدراكيًّا عالجيًّا لمعالجِة .  سواءٍ 

الفجواِت في تعلِم الطلبِة أثناِء االنقطاعِ عِن التعليِم المدرسّيِ؛ وذلَك ضمانًا الستمراريِة التعليِم، وتنفيِذ كل أشكاِل 

 التقييِم سواًء كانَْت عبَر المنصاِت أو عبَر التقييِم المعتاِد في المدارِس، وبقاعاٍت مجهزةٍ بشكٍل كامٍل. 

 اإليسيسكولقاء حواري يجمع اللجنة الوطنية األردنية ومنظمة 

نّظمت األمانة العامة للجان الوطنية والمؤتمرات / اإليسيسكو لقاًء حواريًا مع اللجنة الوطنية األردنويوة لولوتوربويوة 

والثقافة والعلوم في إطار تعزيز عالقات الشراكة والتعاون بين اإليسيسكو واللجان الوطنية، حيث تم خالل هوذا 

اللقاء مناقشة عدة نقاط ذات اهتمام مشترك. فقدمت أمين سر اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثوقوافوة والوعولووم/ 

وأبورز إنوجوازاتوهوا  اآلنسة ابتسام أيوب عرًضا عّرفت من خالله باللجنة الوطنية وهيكلها الوتونوظويوموي وأدوارهوا

وأولوياتها. كما قدم السادة رؤساء األقسام إنجازات أقسامهم ومقترحات تعزيز التعاون والشوراكوة بويون الولوجونوة 

الوطنية واإليسيسكو في مجاالت العمل. وكذلك تم مناقشة مقترحات حول تمكين الومورأة فوي موجواالت الوتوربويوة 

 والثقافة والعلوم.
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 اللجنة الوطنية األردنية تشارك في االجتماع األقاليمي السابع للجان الوطنية

شاركت اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم 

في االجتماع األقاليمي السابع للجان الوطنية لليونسكو 

الذي عقدته اليونسكو بالتعاون مع اللجنة الوطنية 

 02-00السويسرية لليونسكو خالل الفترة ما بين )

وقد ترأست الجلسة المخصصة للمنطقة (، 0205شباط 

العربية اآلنسة ابتسام أيوب / أمين سر اللجنة الوطنية 

حيث أتاح االجتماع األردنية للتربية والثقافة والعلوم، 

األقاليمي السابع فرصةً لمواصلة مناقشة دور اليونسكو واللجان الوطنية في مواجهة التحديات المعاصرة في إطار 

  0202-0200( ومسودة البرنامج لألعوام 2م /  25)  0208-0200مشروع االستراتيجية متوسطة األجل لألعوام 

(. وقد كان االجتماع فرصةً لمناقشة الوضع الحالي لعملية التحول االستراتيجي مع اللجان الوطنية 2م /  25)

باإلضافة إلى اإلجراءات الالزمة لتعزيز العالقات مع اللجان الوطنية وشبكات شركائها الوطنيين.  ومناقشة خطة 

عمل اليونسكو المستقبلية خالل األربعة أعوام القادمة وسبل إشراك اللجان الوطنية العربية ومساهمتها في تشكيل 

 الدور العالمي لليونسكو في ظل التحديات القائمة. 

نظم قسم اللجان الوطنية العربية في أمانة المجلس التنفيذي 

والمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، يوم 

، دورة تدريبية لفائدة العاملين 0205شباط  02األربعاء 

باللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم، وقد شارك 

أمين سر اللجنة  -في افتتاح هذه الدورة اآلنسة ابتسام أيوب 

الوطنية األردنية / عضو المجلس التنفيذي لأللكسو . حيث 

رحبت بالجميع وشكرت للمنظمة مبادرتها في االرتقاء بالعمل العربي المشترك بأدوات التقنية الحديثة على النحو 

الذي يمّكن اللجان الوطنية العربية من القيام بواجباتها في أحسن الظروف واالستفادة من التجارب الناجحة على 

كما شارك السيد مرزوق الزيود /    .مستوى الوطن العربي عبر منصة تفاعلية تشاركية نالت استحسان الجميع

ضابط اتصال المنصة التفاعلية ألمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام على  -رئيس قسم الخدمات والسكرتاريا 

مستوى اللجنة الوطنية األردنية في تنسيق الدورة السابق ذكرها، علماً بأن أعضاء اللجنة الوطنية جميعهم قد شاركوا 

 في أعمال هذه الدورة. 

دورة تدريبية لفائدة العاملين باللجنة الوطنية األردنـيـة لـلـتـربـيـة والـثـقـافـة                      
 والعلوم على منصة األلكسو التفاعلية
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شاركت اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلووم فوي اجوتومواع 

تشاوري؛ لمناقشة تطوير الوموعوايويور الورسوومويوة الوجوديودة لولويوونسوكوو 

عضو  522واستخدام الشعار، حيث شارك في االجتماع أيًضا حوالي 

حيث أشار السيد ماثيو جفيل، مدير شعبة اإلعوالم  .من اللجان الوطنية

في اليونسكو، إلى المبادئ الوجوديودة لوموشوروع الوموعوايويور الورسوومويوة 

ومجموعة أدوات الشعار التي تم مشاركتها موع الودول األعضواء فوي 

وقد ركز الجزء الرئويوس مون الومونواقشوة بشوكول  .0205كانون الثاني 

أساسي على المقترحات والتعليقات التي قدمتها اللجان الووطونويوة فويوموا 

يتعلق بالجوانب المختلفة الستخدام الشعار بما في ذلك فترة االنتقال إلى المعايير الرسومية الجديدة واآلثار المترتوبوة 

 .على إنتاج الشعار واستخدام الشعارات المرتبطة وغيرها

 اليونسكو تعقد اجتماع تشاوري مع اللجان الوطنية حول مشروع المعايير الرسومية

على قائمة احتـفـاـالت     -رحمه الله  -إدراج االحتفال بمئوية األستاذ الدكتور ناصر الدين األسد        
 الذكرى لليونسكو

أدرجت منظمة اليونسكو االحتفال بمئوية ميالد الكاتب والمفكر الكبير 

على قائمة احتفاالت  -رحمه هللا  -األستاذ الدكتور ناصر الدين األسد 

. 0202و 0200الذكرى التي تشارك فيها اليونسكو خالل الوعوامويون 

وهو الرئيس المؤسس للجامعة األردنية التي عمل مدّرًسا للّغة العربية 

وآدابها فيها، كوموا توولوى عوموادة كولويوة اآلداب ثوم رئواسوة الوجواموعوة           

(، ثم ُعين في منصب المدير العام المساعد الموشورف 5800-5809) 

على الشؤون الثقافية بالمنظمة العوربويوة لولوتوربويوة والوثوقوافوة والوعولووم 

(، ثم عمل سفيًرا لألردن لدى السوعووديوة                 5822-5809بالقاهرة     )

( قبل أن يورأس الوجواموعوة األردنويوة لولومورة الوثوانويوة         5822/5829) 

(. كما أنه هو الرئويوس الوموؤسوس لولوموجوموع الومولوكوي 5829-5892) 

(، 0222-5892لبحوث الحضارة اإلسالمية/ موؤسوسوة آل الوبويوت )

. 5898(، وتولّى منصب وزير هذه الوزارة مرة ثانية سنة 5898-5892والوزير المؤسس لوزارة التعليم العالي )

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الثقافة قامت بترشيح هذه القامة الوطنية عن طريق اللجنة الوطنية األردنويوة لولوتوربويوة 

 والثقافة والعلوم التي نسقت للحصول على دعم الدول )فلسطين ولبنان وسلطنة ُعمان(.
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 االجتماع السنوي للجمعية العمومية للجنة الوطنية

عقدت اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة 

والعلوم االجتماع السنوي للجمعية العمومية للجنة 

برئاسة معالي األستاذ  0205الوطنية للعام 

الدكتور محمد خير أبو قديس / وزير التربية 

والتعليم عبر تقنية االتصال المرئي، وخالل 

االجتماع الذي حضره األمناء العامون لوزارة 

التربية ووزارة التعليم والتعليم العالي والبحث 

العلمي و أعضاء الجمعية العمومية ممثلو الجهات التربوية والثقافية والعلمية، أكد معالي الوزير أهمية التعاون بين 

اللجنة الوطنية األردنية والجهات ذات العالقة والممثلة في الجمعية العمومية، وبما يمّكن اللجنة من استثمار قدراتها 

وتمكينها من تعزيز الدور األردني في المحافل الدولية. وأعرب معالي الوزير عن شكره وتقديره ألعضاء الجمعية 

بالرغم من الظروف الوبائية على مستوى العالم.  0202العمومية، مشيًدا بما حققته اللجنة الوطنية من إنجازات عام 

، وخطة عملها لعام 0202وجرى خالل االجتماع مناقشة وإقرار التقريرين اإلداري والمالي للجنة الوطنية لعام 

. كما تم خالل االجتماع إعادة انتخاب الدكتور صالح الشراري من جامعة الحسين بن طالل نائبًا لرئيس 0205

. وقد عرضت اآلنسة ابتسام أيوب/ أمين سر اللجنة الوطنية األردنية 0200/    0205الجمعية العمومية للعامين 

في مجاالت التعاون مع المنظمات الثالث:  0202للتربية والثقافة والعلوم خالل االجتماع إنجازات اللجنة خالل عام 

  .0205األلكسو، واإليسيسكو، واليونسكو، والمكاتب اإلقليمية التابعة لها وخطة العمل لعام 

شاركت اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم في اجتماع افتراضي للجان الوطنية لليونسكو، حيث شارك 

 500في االجتماع المخصص؛ لمناقشة برنامج الجمعيات والنوادي المنتسبة لليونسكو وبرنامج المساهمة حوالي 

ممثالً عن اللجان الوطنية واألندية والوفود الدائمة وأعضاء األمانة العامة. حيث تم تسليط الضوء على االتحادات 

والنوادي بأنها تحتل مكانة مرموقة في اليونسكو والدول األعضاء، كونها الشبكة الوحيدة التي تتمتع اللجان الوطنية 

بالسلطة والمسؤولية الشاملة عنها في بلدانها وفقًا ألحكام اإلطار التنظيمي المتعلق بجمعيات ونوادي اليونسكو. كما 

أن هذا االجتماع كان بمثابة بدايٍة لحوار مهم سيستمر من خالل سلسلة من الندوات اإلقليمية . كما تم عرض الوضع 

الحالي وآفاق التعاون مع الجمعيات والنوادي لليونسكو، والمبادئ الرئيسة واإلطار القانوني واإلجراءات التي نفذتها 

وخططتها األمانة فيما يتعلق باألندية . وكان االجتماع فرصةً لتبادل المعلومات حول برنامج المساهمة ومعالجة 

 بعض األسئلة األساسية المتعلقة بالشروط واألحكام التي يجب تحقيقها لالستفادة من البرنامج اآلنف الذكر. 

اجتماع افتراضي مع اللجان الوطنية لليونسـكـو بشـأن الـتـعـاون مـع الـجـمـعـيـات                        
 واألندية المنتسبة لليونسكو وبرنامج المساهمة
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 للمجلس التنفيذي  لأللكسو 221والدورة العادية  224المشاركة في الدورة اإلجرائية 

 552ت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الدورة عقد

عن بعد وشاركت  0205  تموز  9التنفيذي يوم الخميس  للمجلس

اآلنسة ابتسام أيوب / أمين سر اللجنة الوطنية األردنية للتربية 

عضو المجلس التنفيذي لأللكسو ممثل المملكة   –والثقافة والعلوم 

. حيث تم 552و 552األردنية الهاشمية في أعمال الدورتين 

انتخاب األستاذ هاني بن مقبل المقبل، عضو المجلس التنفيذي عن 

المملكة العربية السعودية/ رئيًسا للمجلس، والدكتورة حمدة 

ً للرئيس،  السليطي، عضو المجلس التنفيذي عن دولة قطر/ نائبا

 552ثم تم عقد الدورة   .والدكتور محمد أمين فرشوخ، عضو المجلس التنفيذي عن الجمهورية اللبنانية/ مقرًرا للمجلس

للمجلس التنفيذي خالل يومين. وناقش المجلس عدة تقارير وأقرَّ عدًدا من المشاريع؛ منها: متابعة تنفيذ قرارات الدورة 

،  ومشروع خطة العمل المستقبلي للمنظمة 552الدورة -للمؤتمر العام، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي 02

أخيراً؛ وافق المجلس   .  0202، واعتماد الحساب الختامي للمنظمة والصناديق الخاصة للسنة المالية 0202-0209

( باستضافة كريمة من المملكة العربية السعودية خالل الفترة مابين                    550على عقد دورته العادية )

 .0200كانون الثاني  02-02

 للمجلس التنفيذي لمنظمة اإليسيسكو 40المشاركة في الدورة 
عقدت منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة )إيسيسكو( 

للمجلس التنفيذي الذي انطلقت أعماله في القاهرة يوم  20الدورة 

( برئاسة عطوفة الدكتور نواف 0205كانون األول  0اإلثنين )

األمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون   –العجارمة 

التعليمية، رئيس المجلس التنفيذي لإليسيسكو باإلنابة، باستضافة 

دولة من  28كريمة من جمهورية مصر العربية، وشاركت فيها 

دولة عضو في المنظمة. وبدأت أعمال االجتماع بجلسة افتتاحية تخللها كلمة ترحيبية للدكتور خالد عبد  25أصل 

الغفار/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، وكلمة لرئيس 

المجلس التنفيذي لإليسيسكو ألقاها رئيس المجلس باإلنابة، وكلمة للدكتور علي زيدان أبو زهري/ رئيس اللجنة 

للمؤتمر العام لإليسيسكو، وكلمة الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام  52الوطنية الفلسطينية رئيس الدورة 

لإليسيسكو. وفي كلمته، أشاد الدكتور نواف العجارمة بمنظمة اإليسيسكو أنها تمثل أنموذًجا متميًزا للتعاون البناء 

والحوار المثمر في التربية والعلوم والثقافة، بما يتجاوب مع طموحات شعوب دول العالم اإلسالمي، في مواجهة 

وأكد دعم عمل منظمة اإليسيسكو التي تعتبر رائدة في التربية والعلوم  .58التحديات، خصوصا تحديات جائحة كوفيد 

 والثقافة، وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وحماية التراث، مثمنًا جهودها المتواصلة في خدمة هذه المجاالت.
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 مشاركة األردن في أعمال الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة اإليسيسكو

عقدت منظمة العالم اإلسالمي للتربية 

والعلوم والثقافة )اإليسيسكو( الدورة الرابعة 

عشرة للمؤتمر العام للمنظمة باستضافة 

كريمة من وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي المصرية في القاهرة يومي          

(. حيث ناقشت الدول 9-0205/50/8)

األعضاء خطط اإليسيسكو وبرامج عملها 

وموازنتها التقديرية؛ كما اعتمدت تقارير 

األمانة العامة حول أنشطة وفعاليات المنظمة والتقارير المالية الختامية. إضافة إلى اعتماد مشاريع القرارات مثل: 

 0202اعتماد رؤية منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة الجديدة ومشروع التوجهات االستراتيجية في أفق 

( وكذلك مشروع ميثاق اللجان الوطنية للدول 0202  –  0200ومشروع خطة العمل الثنائية والموازنة لعامي )

 األعضاء في اإليسيسكو. 

 للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو 42مشاركة األردن في أعمال الدورة ألـ 

عقدت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 

للمؤتمر  25والثقافة )اليونسكو( الدورة 

العام التي تزامنت مع احتفاالت المنظمة في 

 8لتأسيسها، التي انطلقت يوم  22الذكرى 

تشرين  02تشرين الثاني واستمرت حتى 

في العاصمة الفرنسية  0205الثاني 

حيث فاز األردن بعضوية المجلس   .باريس

التنفيذي لمنظمة اليونسكو لفترة ثانية، إن 

يعكس التقدير الكبير “فوز األردن بالموقع 

واالحترام الذي يحظى به األردن بقيادته الهاشمية" وستساهم في استمرار األردن بالقيام بدوره الفاعل على الساحة 

الدولية في المسائل ذات الصلة بوالية المنظمة وأنشطتها المستهدفة حماية التراث. وأُعيد انتخاب السيدة أودري 

أزوالي لتولي منصب المدير العام لليونسكو بناًء على توافق اآلراء، حيث حظي ترشيحها بدعم واسع النطاق من 

ً من أصل  522الدول األعضاء، إذ حصلت في التصويت على  . كما تم انتخاب رئيس المؤتمر للدورة 508صوتا

  .الحالية، ونواب الرئيس وتشكيل اللجان
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 انتخاب األردن نائًبا لرئيس االجتماع األقاليمي الثامن للجان الوطنية لليونسكو
عقدت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( 

االجتماع األقاليمي الثامن للجان الوطنية لليونسكو على هامش 

الدورة الحادية واألربعين للمؤتمر العام لليونسكو، الذي عقد في 

العاصمة الفرنسية/ باريس في مقر منظمة األمم المتحدة للتربية 

تشرين الثاني  02  -8والعلم والثقافة/ يونسكو خالل الفترة من 

. وانتخب المشاركون أمين سر اللجنة الوطنية األردنية 0205

للتربية والثقافة والعلوم/ابتسام ايوب  باإلجماع نائبًا لرئيس 

االجتماع األقاليمي الثامن للجان الوطنية لليونسكو. وألقى السيد شو شينغ نائب المدير العام لليونسكو الكلمة االفتتاحية 

، كما تم خالل  »اللجان الوطنية تروي حكايتها -عاماً من العمل 22«الذي تم فيه إطالق إصدار بعنوان  لالجتماع، 

االجتماع مناقشة محاور تخص األهداف الرئيسة للمؤتمر العام الحادي واألربعين لليونسكو، وإطالق تقرير عن 

اليونسكو في طليعة القرن الحادي والعشرين تمحور حول مستقبل التعليم وأخالقيات الذكاء االصطناعي، وأهمية العلم 

المفتوح، ونطاقات عمل جديدة في مجال االتصاالت والمعلومات. باإلضافة إلى متابعة مناقشة توصيات االجتماع 

 األقاليمي السابع.

االجتماع السادس لملتقى الشراكة بين المنظمات واالجتماع الحادي والعشرون لألمناء الـعـامـيـن                
 للجان الوطنية العربية للتربية والثقافة والعلوم

شاركت أمين سر اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة 

والعلوم/ ابتسام ايوب في االجتماع السادس لملتقى الشراكة 

بين المنظمات )مكتب التربية العربي لدول الخليج ومنظمة 

العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة والمنظمة العربية 

تشرين األول  02للتربية والثقافة والعلوم( الذي عقد بتاريخ 

، وكذلك االجتماع الحادي والعشرين لألمناء العامين  0205

وهدف اللقاءان إلى تعزيز  . 0205تشرين األول  05للجان الوطنية العربية للتربية والثقافة والعلوم الذي عقد بتاريخ 

أواصِر التعاون بين المنّظمات واالستفادة من التجارب المشتركة بينها؛ للوصول إلى أفضل السبل لمواجهة حاالت 

الطوارئ واألزمات والتعامل معها برؤى ومنهجياٍت واضحة. وناقش الحضور عدًدا من الرؤى التي قدمتها الجهات 

المشاركة واستمعوا لمداخالت أصحاب السعادة األمناء العامين للجان الوطنية العربية. وأكدت توصيات الملتقى على 

أهمية تفعيل التعاون في حاالت األزمات والطوارئ وتوحيد رؤى وخطط ومبادرات المنظمات المشاركة ووضع 

آليات تواصل فعالة لتنفيذ الخطط والبرامج المشتركة. كما أوصى االجتماع الحادي والعشرون لألمناء العامين للجان 

الوطنية العربية إلى دعوة المنظمة العربية لمواصلة جهودها في دعم اللجان الوطنية العربية من خالل تمكينها من 

 .إقامة النشاطات المحلية والعربية، ومتابعة مبادرات كراسي األلكسو وشبكات المدارس المنتسبة



 

 

جداول بالفعاليات المنفَّذة بالتعاون مع 
 المنظمات الثالث
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 فعاليات منظمة اليونسكو

 الجهة المشاركة التاريخ الجهة المنظمة الفعالية

مجموعة دورات تدريبية لعدد 
( مدرب معلمين حول 20)

مهارات التعليم عن بعد 
 باستخدام منصة )قدرات(

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للتربية في 

 -الدول العربية 
 بيروت

 وزارة التربية والتعليم 0205

المؤتمر اإلقليمي التحضيري 
للمؤتمر الدولي السابع لتعليم 

 الكبار للدول العربية

 وزارة التربية والتعليم 0205/5/52-52 منظمة اليونسكو

ندوة عبر اإلنترنت: تقييم 
التعلم خالل فترة التعلم عن 

 بُعد في الدول العربية

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للتربية في 

 -الدول العربية 
 بيروت

 وزارة التربية والتعليم 0205/5/09

مشاورة الخبراء اإلقليمية ضد 
الصور النمطية للجنسين في 

 المنطقة العربية

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للتربية في 

 -الدول العربية 
 بيروت

 وزارة التربية والتعليم 0205/0/5

االجتماع التحضيري لمؤتمر 
اليونسكو العالمي للتعليم من 

 أجل التنمية المستدامة

 0205/0/2 منظمة اليونسكو
الوفد الدائم للمملكة األردنية 

 الهاشمية/ باريس

المؤتمر اإلقليمي التحضيري 
للمؤتمر الدولي السابع لتعليم 

 الكبار للدول العربية

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للتربية في 

 -الدول العربية 
 بيروت

 وزارة التربية والتعليم 0205/0/52

االحتفال باليوم العالمي للغة 
 األم

 مجمع اللغة العربية األردني 0205/0/58 منظمة اليونسكو

برنامج الجيل المبهر في 
 المدارس الحكومية األردنية

اللجنة الوطنية 
القطرية للتربية 
 والثقافة والعلوم

 المدارس الحكومية في األردن 0200 -0205

مشروع اليونسكو "تدريب 
المدربين على مهارات القيادة 

وإدارة مؤسسات التعليم 
 والتدريب التقني والمهني

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للتربية في 

 -الدول العربية 
 بيروت

 0205/ 2و  0شهري 

 مؤسسة التدريب المهني

 

 وزارة التربية والتعليم
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برنامج تدريبي حول استخدام 
البيانات والمعلومات للتخطيط 
 التربوي في األزمات الحرجة

 0205/0/02-05 منظمة اليونسكو

اللجنة الوطنية األردنية للتربية 

 والثقافة والعلوم

 

 وزارة التربية التعليم 

االجتماع السنوي ألعضاء 
الفريق الدولي الخاص 

  TTFبالمعلمين 
 وزارة التربية والتعليم 0205/0/52 منظمة اليونسكو

ندوة بعنوان "تعزيز التعلم 
مدى الحياة للجميع في 
مجتمعات التعلم: إطار 

استراتيجي لتطوير وتوسيع 
نطاق مراكز ووحدات 

وجمعيات التعلم المجتمعي في 
 المنطقة العربية"

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للتربية في 

 -الدول العربية 
 بيروت

0205/0/59 

 وزارة التربية والتعليم

 

 جمعيات

الندوة التربوية المتخصصة 
بعنوان دور اإلرشاد في 

تشكيل مستقبل الطالب: األطر 
 وأفضل الممارسات والمنصات

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للتربية في 

 -الدول العربية 
 بيروت

  وزارة التربية والتعليم  0205/0/02

حدث وزاري رفيع المستوى 
لتقييم الدروس المستفادة وأكبر 

 المخاطر التي تواجه التعليم
  وزارة التربية والتعليم 0205/2/08 منظمة اليونسكو

سلسلة من الندوات حول 
 استخدام بيانات تقييم التعلم

 منظمة اليونسكو
50-0205/2/02 

02-0205/2/22 
 وزارة التربية والتعليم

 فعاليات منظمة  اليونسكو



 

 

 فعاليات  منظمة  اليونسكو
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حول ضمان  -عن بعد-ندوة 
الجودة ومراقبة منصات التعلم 

 عبر اإلنترنت
 وزارة التربية والتعليم 0205/2/52 منظمة اليونسكو

ندوة إقليمية حول الحوكمة في 
التعليم " التحديات وإعادة التفكير 

 باآلليات"

مركز اليونسكو 
اإلقليمي للتخطيط 

 التربوي
 وزارة التربية والتعليم 0205/2/25

المؤتمر اإلقليمي الدولي السابع 
 لتعليم الكبار

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للتربية في 

 بيروت -الدول العربية 
 وزارة التربية والتعليم 0205/2/02

ملتقى ما بين اللجان الوطنية 

إلعداد دليل تدبير األزمات 

ودعم استمرارية األنشطة للجان 

  الوطنية

اللجنة الوطنية المغربية 

 للتربية والثقافة والعلوم 
 اللجنة الوطنية األردنية   0205/2/2

ندوة حول الفاقد التعليمي في 
 ظل جائحة كورونا

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للتربية في 

 بيروت -الدول العربية 
 وزارة التربية والتعليم 0205/2/50

الندوة اإللكترونية حول " آليات 
 تقليص الفجوة الرقمية"

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للتربية في 

 بيروت -الدول العربية 
 وزارة التربية والتعليم 0205/2/00

المؤتمر اإلقليمي التحضيري 
للمؤتمر الدولي السابع لتعليم 

 الكبار
 وزارة التربية والتعليم 0205/2/52 منظمة اليونسكو

إطالق الدورة اإللكترونية القائمة 
على التعلم الذاتي بشأن تعلم 

وتعليم الكبار والتعلم مدى الحياة 
 على منصة "قدرات"

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للتربية في 

 بيروت -الدول العربية 

 وزارة التربية والتعليم 0205/2/8

االجتماع األول حول المعايير 

المرجعية لمؤشرات الهدف 

 الرابع

مكتب اليونسكو 

اإلقليمي للتربية في 

  بيروت -الدول العربية 

0205/2/0 

اللجنة الوطنية األردنية 

 للتربية والثقافة والعلوم

  وزارة التربية والتعليم

دورة افتراضية حول التخطيط 

االستراتيجي في التعليم العالي 

 خالل جائحة كورونا وما بعدها

 0205/2/52 منظمة اليونسكو
وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي

االجتماع الثاني حول المعايير 

المرجعية لمؤشرات الهدف 

 الرابع

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للتربية في 

 بيروت -الدول العربية 

0205/2/09 

اللجنة الوطنية األردنية 

 للتربية والثقافة والعلوم

  وزارة التربية والتعليم
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 فعاليات منظمة اليونسكو

 الجهة المشاركة التاريخ الجهة المنظمة الفعالية

االجتماع التحضيري للمؤتمر 

العالمي لوزراء التربية 

والتعليم ومنتدى أصحاب 

المصلحة حول مكافحة 

خطاب الكراهية من خالل 

 التعليم

وزارة التربية والتعليم  0205/2/22 منظمة اليونسكو  

اجتماع افتراضي لفريق 

العمل؛ لمراجعة االتفاقية 

اإلقليمية بشأن االعتراف 

بدراسات التعليم العالي 

وشهاداته ودرجاته العلمية في 

 الدول العربية

مكتب اليونسكو 

اإلقليمي للتربية في 

 بيروت -الدول العربية 

0205/2/52 
وزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي

سلسلة ندوات عن بعد بعنوان 

"تصميم وتطوير وتقديم 

 الدورات" 

مكتب اليونسكو 

اإلقليمي للتربية في 

  القاهرة -الدول العربية 

59-0205/2/05  
وزارة التعليم العالي 

  والبحث العلمي

االجتماع الثالث حول 

المعايير المرجعية لمؤشرات 

 الهدف الرابع

مكتب اليونسكو 

اإلقليمي للتربية في 

 بيروت -الدول العربية

0205/2/58 

 وزارة التربية والتعليم

اللجنة الوطنية األردنية 

 للتربية والثقافة والعلوم

اجتماع حول مبادرة البلدان 

للتعليم من أجل التنمية 

  المستدامة

مكتب اليونسكو 

اإلقليمي للتربية في 

 -الدول العربية 

  بيروت

0205/0/8 
اللجنة الوطنية األردنية  

 للتربية والثقافة والعلوم

ندوة عبر اإلنترنت حول 

الدراسة االستقصائية بعنوان 

"إعادة فتح  58كوفيد 

 الجامعات وإعادة تصورها"

 0205/0/22 منظمة اليونسكو
وزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي
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 الجهة المشاركة التاريخ الجهة المنظمة الفعالية

االجتماع اإلقليمي العربي 

الرابع حول جدول أعمال 

  0222التعليم 

مكتب اليونسكو 

اإلقليمي للتربية في 

 -الدول العربية 

  بيروت

0-0205/2/9  وزارة التربية والتعليم 

دورة تدريبية حول 

"التدريب الميسر 

االفتراضي على المساواة 

  بين ذوي االعاقة "

مكتب اليونسكو 

اإلقليمي للتربية في 

 -الدول العربية 

  بيروت

0205/2/09-

0205/9/55 

المجلس األعلى لحقوق 

 األشخاص ذوي االعاقة 

ورشة عمل تدريبية حول 

"نظم إعداد المعلم وتأهيله 

 في العالم العربي "

مركز اليونسكو 
اإلقليمي للجودة 
 والتميز في التعليم

 وزارة التربية والتعليم 0205/2/08

برنامج تدريبي" التخطيط 

التربوي االستباقي قبل  

 وأثناء وبعد األزمات"

المركز اإلقليمي 
 للتخطيط التربوي

 وزارة التربية والتعليم 00-0205/9/00

اجتماع حول " سياسات 

وبيانات التعليم في مجاالت 

التعليم والعلوم والتكنولوجيا 

والهندسة والرياضيات 

 للمنطقة العربية "

  

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للعلوم في 

 -الدول العربية 
 القاهرة

0205/9/25 

 وزارة التربية والتعليم 

 

 اللجنة الوطنية األردنية

 للتربية والثقافة والعلوم

الملتقى العربي حول" 

استشراف مستقبل جودة 

 التعليم في الدول العربية

  

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للتربية في 

 -الدول العربية 
 بيروت

 وزارة التربية والتعليم  

االجتماع الخامس حول 

المعايير المرجعية لمؤشرات 

 الهدف الرابع 

مكتب اليونسكو 

اإلقليمي للتربية في 

 -الدول العربية 

 بيروت

 وزارة التربية والتعليم 0-0205/8/2
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 الجهة المشاركة التاريخ الجهة المنظمة الفعالية

ندوة حول الفاقد التعليمي لوزارات 

  التربية والتعليم في الدول العربية

المركز اإلقليمي 

  للتخطيط التربوي
 وزارة التربية والتعليم 0205/8/8

ورشة عمل حول استشراف مستقبل 

  جودة التعليم في الدول العربية

المركز اإلقليمي 

للجودة والتميز في 

  التعليم

 وزارة التربية والتعليم 0205/8/52

االجتماع االفتراضي الستعراض 

التقرير اإلقليمي حول "إعادة البناء 

بشكل أفضل للجميع في منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا استجابة للفاقد 

 “58-التعليمي الناجم عن جائحة كوفيد

مكتب اليونسكو 

 -اإلقليمي للتربية 

 بيروت

  وزارة التربية والتعليم 0205/8/52

دورة اليونسكو اإللكترونية بشأن 

تعزيز التعليم البديل غير النظامي ”

للشباب  والكبار في خطط قطاع 

 “التربية

  وزارة التربية والتعليم 0205/8/52 منظمة اليونسكو

ورشة عمل إقليمية "مستقبل التخطيط 

التربوي في الشرق األوسط دروس 

مستفادة من الماضي وتطلعات واعدة 

 نحو المستقبل"

المركز اإلقليمي 

 للتخطيط التربوي
  والتعليمالتربية وزارة  0205/8/50

ندوة إقليمية حول "التأثيرات الحالية 

للذكاء االصطناعي على األنظمة 

 التعليمية وآثارها على مستقبل التعليم"

المركز اإلقليمي 

 للتخطيط التربوي
  وزارة التربية والتعليم 0205/8/02

المؤتمر االفتراضي شبه اإلقليمي 

حول الحلول الرقمية في دعم عمليتي 

  التعليم والتعلم للطلبة ذوي اإلعاقة

اللجنة الوطنية 

بية  القطرية للتر

 والثقافة والعلوم

  وزارة التربية والتعليم 02-0205/8/09
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 الجهة المشاركة التاريخ الجهة المنظمة الفعالية

 

ندوة حول النهوض بممارسة 

التعليم المفتوح في منطقة الشرق 

 األوسط وشمال إفريقيا

مكتب اليونسكو 

 -اإلقليمي للعلوم 

 القاهرة

 وزارة التربية والتعليم 0205/8/22

 

الندوة الفكرية بمناسبة اليوم 

 العالمي للمعلم

المركز اإلقليمي 

للجودة والتمييز في 

 التعليم

 وزارة التربية والتعليم 0205/52/2

 

الندوة التربوية حول سياسات الفاقد 

  58-التعليمي أثناء جائحة كوفيد
المركز اإلقليمي 

 للتخطيط التربوي
 وزارة التربية والتعليم 0205/52/52

 

البرنامج التدريبي حول الدراسات 

 االستشرافية لمستقبل التعليم
المركز اإلقليمي 

 للتخطيط التربوي
 وزارة التربية والتعليم 52/0-0205/55/9

 

ندوة افتراضية إلطالق المشاورات 

حول اإلطار العربي حول تقييم 

 التعليم

مكتب اليونسكو 

اإلقليمي للتربية في 

 -الدول العربية 

 بيروت

 وزارة التربية والتعليم 0205/55/2

 

لقاء اللجان الوطنية حول تقديم 

 دليل تدبير األزمات المبرمج

اللجنة الوطنية 

المغربية للتربية 

 والثقافة والعلوم

 اللجنة الوطنية األردنية 0205/55/2

 

ندوة افتراضية حول التقييم 

 التكوني: فوائده ودور المعلم

مكتب اليونسكو 

اإلقليمي للتربية في 

 بيروت -الدول

 وزارة التربية والتعليم 0205/55/8

 

ورشة العمل اإلقليمية لبناء 

القدرات حول تمويل التعليم 

والتدريب التقني والمهني في 

مكتب اليونسكو 

اإلقليمي للتربية في 

 بيروت -الدول

 وزارة التربية والتعليم 8-0205/55/52
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 الجهة المشاركة التاريخ الجهة المنظمة الفعالية

  اللجنة الوطنية األردنية  0205/55/52  منظمة اليونسكو  0205اجتماع التعليم العالمي لعام 

فعاليات الملتقى العالمي بمناسبة 

اليوم العالمي للجودة )جودة التعليم 

ومستقبل االستدامة/ رؤية مشتركة 

 لعالم أفضل(

مركز اليونسكو 

اإلقليمي للجودة 

 والتميز في التعليم

 وزارة التربية والتعليم 0205/55/55

حوار سياسات متخصص حول 

 معايير جودة التعليم اإللكتروني

المركز اإلقليمي 

 للتخطيط التربوي
 وزارة التربية والتعليم 52-0205/55/59

حوار سياسات متخصص حول 

ظاهرة الدروس الخصوصية في 

  دول الشرق األوسط

المركز اإلقليمي 

  للتخطيط التربوي
  وزارة التربية والتعليم 0205/55/00

الندوة االفتراضية حول التطوير 

المهني للمعلمين في المنطقة 

 العربية بعد وباء كورونا

مكتب اليونسكو 

اإلقليمي للتربية في 

 بيروت -الدول

 وزارة التربية والتعليم 0205/55/02

طاولة مستديرة افتراضية: تعلم 

الشباب ومهارات الفرصة الثانية 

للتعليم وفرص المهارات للوصول 

إلى الشباب األكثر ضعفًا في 

منطقة الشرق األوسط وشمال 

 إفريقيا

 0205/55/02 منظمة اليونسكو
 وزارة التربية والتعليم

 اللجنة الوطنية األردنية

منتدى اليونسكو الخامس حول 

التعليم التحويلي من أجل التنمية 

المستدامة والمواطنة العالمية 

 والصحة والرفاهية

 اللجنة الوطنية األردنية 0205/50/5-55/08 منظمة اليونسكو
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 الجهة المشاركة التاريخ الجهة المنظمة الفعالية

ندوة حول تعديل المناهج بعد جائحة 
 كورونا

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للتربية في 

 -الدول العربية 
 بيروت

 وزارة التربية والتعليم 0205/55/22

منتدى حوار السياسات الثالث عشر 
TTf  -   مجموعة العمل الخاصة

 بالمعلمين
 وزارة التربية والتعليم 0205/50/2-5 منظمة اليونسكو

الحفل االفتراضي إلطالق التقرير 
اإلقليمي بشأن الفاقد التعليمي الناجم 

 58-عن جائحة كوفيد

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للتربية في 

 -الدول العربية 
 بيروت

0205/50/2 
 وزارة التربية والتعليم

 اللجنة الوطنية األردنية

منتدى اليونسكو الدولي حول الذكاء 
 االصطناعي والتعليم

 وزارة التربية والتعليم 0205/50/9-2 منظمة اليونسكو

دقيقة من  82سلسلة حوارية بعنوان: 
 المعرفة التربوية

المركز اإلقليمي 
 -للتخطيط التربوي 

 الشارقة
 وزارة التربية والتعليم 0205/50/9

الندوة االفتراضية حول إتقان المعلم 
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 في المناهج الدراسية جميعها

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للتربية في 

 -الدول العربية 
 بيروت

 وزارة التربية والتعليم 0205/50/52

اجتماعات فرق العمل والخبراء في 
الدول األعضاء في البرنامج 

 الهيدرولوجي الدولي
 منظمة اليونسكو

0205/5/50 

52 /5 /0205 

0205/5/09 

 وزارة المياه والري

الندوة االفتراضية حول "التراث 
الثقافي المغمور بالمياه، الواقع 

 "والتطلعات

اللجنة الوطنية 
العُمانية للتربية 
 والثقافة والعلوم

0205/5/59 
 وزارة السياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة
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 الجهة المشاركة التاريخ الجهة المنظمة الفعالية

االجتماع اإلعالمي االفتراضي 
للوفود الدائمة لدى اليونسكو والدول 
 األطراف في اتفاقية التراث العالمي

 0205/5/59 منظمة اليونسكو

 وزارة السياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

الورشة التدريبية االفتراضية حول 
إعداد تقارير التقدم المحرز في تنفيذ 

توصية اليونسكو الخاصة بالعلم 
 والمنشغلين بالبحث العلمي

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للعلوم في 

الدول العربية/ 
 القاهرة

59-0205/5/58 
وزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي

لقاء افتراضي لبدء العمل على 
مشروع التدخالت العاجلة لمواجهة 

 المخاطر في األردن

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للعلوم في 

 -الدول العربية 
 القاهرة

0205/5/05 

 وزارة البيئة

مديرية األمن العام/ 
 الدفاع المدني

المركز الوطني لألمن 

الندوة الرابعة عبر اإلنترنت من 
سلسلة مناهج إدارة المياه في ظل 

التكيف مع تغير المناخ تحت عنوان 
"مواجهة التخبط في إدارة المياه: 

إيصال المياه من المناطق الحضرية 
 "إلى المناطق الزراعية

 وزارة المياه والري 0205/5/00 منظمة اليونسكو

ندوة عبر اإلنترنت حول "مراقبة 
التراث الثقافي الحي في التعليم: 

المساهمة في حماية التراث الثقافي 
وتحقيق الهدف الرابع من أهداف 

 "التنمية المستدامة

 وزارة الثقافة 0205/5/ 00 منظمة اليونسكو

مشاورة الخبراء اإلقليمية 
ضد القوالب النمطية  االفتراضية

 الخاصة بالنوع االجتماعي في إفريقيا

 0205/5/09 منظمة اليونسكو

وزارة التربية والتعليم/ 
ضابط ارتباط النوع 

 االجتماعي

مشاورة الخبراء اإلقليمية 
ضد القوالب النمطية  االفتراضية

الخاصة بالنوع االجتماعي في 
 المنطقة العربية

 0205/0/5 منظمة اليونسكو

وزارة التربية والتعليم/ 
ضابط ارتباط النوع 

 االجتماعي

الدورة الرابعة عشرة للجنة الحكومية 
الدولية لحماية وتعزيز تنوع أشكال 

 التعبير الثقافي

 وزارة الثقافة 0205/ 0/ 0-5 منظمة اليونسكو
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 الجهة المشاركة التاريخ الجهة المنظمة الفعالية

الدورة الثالثة والخمسون للمجلس 
التنفيذي للجنة الدولية الحكومية لعلوم 

 المحيطات
 وزارة البيئة 0205/0/8-5 منظمة اليونسكو

مشاورة افتراضية حول مكافحة 
 المنشطات في الرياضة

 وزارة الصحة 0205/0/8 منظمة اليونسكو

ندوة افتراضية لتقديم أفكار 
ومقترحات عن عقد األمم المتحدة 

 لعلوم المحيطات
 وزارة البيئة 0205/0/52 منظمة اليونسكو

مشاورة افتراضية حول التحول 
المحتمل للجنة اإلقليمية الحكومية 

الدولية للمحيط الهندي األوسط إلى 
 لجنة فرعية

 وزارة البيئة 0205/0/50 منظمة اليونسكو

جلسة افتراضية بمناسبة الذكرى 
الخمسين لتأسيس برنامج اإلنسان 

 والمحيط الحيوي
 وزارة البيئة 0205/0/52 منظمة اليونسكو

سلسلة ندوات عبر اإلنترنت في 
 المائية مجال هندسة المصادر

 منظمة اليونسكو
0/59- 50 /2 /

0205 
 وزارة المياه والري

اجتماع مكتب أعضاء اللجنة الدولية 
 ألخالقيات البيولوجيا

 0205/0/58 منظمة اليونسكو

المجلس األعلى للعلوم 
 والتكنولوجيا

 أعضاء اللجنة المعنيين

الدورة االستثنائية الثالثة لمجلس 
البرنامج الهيدرولوجي 

 )IHP( الدولي
 وزارة المياه والري 0205/ 0/ 02 -00 منظمة اليونسكو
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 الجهة المشاركة التاريخ الجهة المنظمة الفعالية

مؤتمر افتراضي حول "التراث 
 "الثقافي والمستقبل المستدام

 وزارة الثقافة 0205/2/2 –0/00 منظمة اليونسكو

جلسات مشتركة افتراضية للجنة  
الدولية واللجنة الدولية الحكومية 

ألخالقيات البيولوجيا واللجنة العالمية 
ألخالقيات المعرفة العلمية 

 والتكنولوجيا

 0205/0/02-02 منظمة اليونسكو

المجلس األعلى للعلوم 
 والتكنولوجيا

 أعضاء اللجان المعنيين

سلسلة محاضرات حول مواد األرض 
 من أجل مجتمع مستدام ومزدهر

 0205/2/8-0/00 منظمة اليونسكو

 وزارة البيئة

وزارة التعليم العالي 
 والبحث العلمي

المؤتمر االفتراضي " دور القضاء 
والتعاون الدولي في تعزيز سالمة 

 "الصحفيين

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للعلوم في 

 -الدول العربية 
 القاهرة

5 /2 /0205 

 العدل وزارة

 –رئاسة الوزراء 
معالي وزير 

إطالق مشروع التدخالت العاجلة 
لمواجهة المخاطر الطبيعية في 

 األردن
 0205/2/5 منظمة اليونسكو

عدد من المؤسسات 
والوزارات األردنية 

 المعنية

دورة حول البرمجة للتطبيقات 
  الهيدرولوجية الجيومكانية 

 وزارة المياه والري 0205/ 2/ 0 منظمة اليونسكو

الطاولة المستديرة لليونسكو حول 
أخالقيات تعديل الجينوم "أصوات من 

 المجتمع"
 0205/2/2 منظمة اليونسكو

المجلس األعلى للعلوم 
 والتكنولوجيا

ندوة حول اليوم العالمي للهندسة من 
 أجل التنمية المستدامة

 0205/2/2 منظمة اليونسكو
وزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي
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الندوة االفتراضية الخامسة 
)أساليب إدارة المياه المقاومة  بعنوان

 للتغيّر المناخي(
 وزارة المياه والري 0205/ 2/ 52 منظمة اليونسكو

االجتماع األول لفريق العمل غير 
الرسمي الذي أنشأته الدورة الثامنة 

للجنة الفرعية الجتماع الدول 
األطراف في اتفاقية منع استيراد 

ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق 
 (5822غير مشروعة )

 0205/ 2/ 50 -55 منظمة اليونسكو
 وزارة السياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

تدريب إقليمي عبر اإلنترنت حول 
 المياه والتغيرات المناخية

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للعلوم 
 في الدول العربية

و 52
و59و50

0205/2/02 
 وزارة المياه والري

لقاء علمي افتراضي لمناقشة فعالية 
إدارة محميات المحيط الحيوي التابعة 

 لليونسكو
 وزارة البيئة 0205/2/50 منظمة اليونسكو

الندوة الحوارية حول مستقبل 
 المتاحف في ظل جائحة كورونا

 0205/ 2/ 59 منظمة اليونسكو

 وزارة الثقافة

 وزارة السياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

اجتماعات الخبراء الخاصة بالمسودة 
النهائية لمشروع استراتيجية البرنامج 

  )IHP( الهيدرولوجي الدولي
 (0208 -0200لألعوام )

 منظمة اليونسكو
59 /2 /0205 

02 /2 /0205 
 وزارة المياه والري

المنتدى العالمي لمناهضة العنصرية 
 والتمييز

 0205/2/00 منظمة اليونسكو
المركز الوطني لحقوق 

 اإلنسان

 منتدى اليونسكو بعنوان

 "كوكبنا مستقبلنا"
 وزارة البيئة 0205/2/02 منظمة اليونسكو

ندوة افتراضية لتقديم أفكار  
ومقترحات عن عقد األمم المتحدة 

 لعلوم المحيطات
 وزارة البيئة 0205/2/02 منظمة اليونسكو
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الطاولة المستديرة لليونسكو حول 
 أخالقيات الذكاء االصطناعي بعنوان

" تشكيل مستقبل الذكاء االصطناعي 

 0205/2/00 منظمة اليونسكو
المجلس األعلى للعلوم 

 والتكنولوجيا

الدورة االستثنائية الخامسة عشرة 
 للجنة التراث العالمي

 0205/ 2/ 08 منظمة اليونسكو
 وزارة السياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

منتدى افتراضي حول إعادة االعتبار 
 للعلوم اإلنسانية

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للتربية 

 في بيروت
0-2 /0205/2 

وزارة التعليم العالي 
 والبحث العلمي

اليوم الدولي للتفكير في اإلبادة 
الجماعية التي وقعت ضد التوتسي 

 5882في رواندا عام 
 0205/2/2 منظمة اليونسكو

المركز الوطني لحقوق 
 اإلنسان

مشاورة بشأن تقرير حالة المحيطات 
للجنة الدولية الحكومية لعلوم 

 المحيطات
 وزارة البيئة 0205/2/52 منظمة اليونسكو

الدورة السادسة والعشرون للجنة 
الدولية الحكومية لعلوم المحيطات 

حول بيانات ومعلومات علم 
 المحيطات

 0205/2/02-02 منظمة اليونسكو
 وزارة البيئة

  

المشاورات اإلقليمية لتطوير الفصل 
 العربي من أطلس العالم للغات

 0205/ 2/ 00 منظمة اليونسكو
اللجنة الوطنية األردنية 
 للتربية والثقافة والعلوم

اجتماع بشأن العلوم المفتوحة وحقوق 
 الملكية الفكرية

 0205/2/02 منظمة اليونسكو
وزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي

ورشة عمل حول مشروع دعم عملية 
التشاور في مجال العلم المفتوح في 

 المنطقة العربية

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للعلوم في 

 الدول العربية
0205/2/00 

وزارة التعليم العالي 
 والبحث العلمي
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اجتماع اللجنة الخاصة الحكومية 
الدولية المتصلة بمشروع التوصية 
 بشأن أخالقيات الذكاء االصطناعي

 منظمة اليونسكو

 المرحلة األولى

00-0205/2/22 

 المرحلة الثانية

05-0205/0/02 

المجلس األعلى للعلوم 
 والتكنولوجيا

االجتماع األول لمجموعة العمل 
مشروع استراتيجية  الخاصة بمناقشة

البرنامج الهيدرولوجي الدولي 
)IHP( 

 وزارة المياه والري 0205/ 2/ 02 منظمة اليونسكو

الندوة السادسة عبر اإلنترنت من 
سلسلة مناهج إدارة المياه المقاومة 

للتغيير المناخي بعنوان "تعزيز 
مرونة المياه في المناطق الحضرية: 
 دراسات الحالة من أمريكا الجنوبية"

 وزارة المياه والري 0205/ 2/ 02 منظمة اليونسكو

االجتماع الثالث لمجموعة العمل 
مفتوحة العضوية للدول األطراف في 

 اتفاقية التراث العالمي
 0205/ 2/ 02 منظمة اليونسكو

 وزارة السياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

اجتماع الخبراء الخاص بصياغة 
منع ومكافحة  مسودة قانون حول

االتجار غير المشروع بالممتلكات 
 الثقافية

 0205/ 2/ 08 -09 منظمة اليونسكو
 وزارة السياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

برنامج تدريبي ممول من مؤسسة  
نيبون لتدريب جيل جديد من العلماء 

 على قياس أعماق المحيطات
 0205/2/22 منظمة اليونسكو

 وزارة البيئة

 وزارة المياه والري

االجتماع الخامس عشر للجنة حماية 
الممتلكات الثقافية في حالة النزاع 

 المسلح
 0205/ 2/ 2 -2 منظمة اليونسكو

 وزارة السياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

االجتماع الثاني لمجموعة العمل 
الخاصة بمسودة الخطة االستراتيجية 

للبرنامج الهيدرولوجي الدولي 
)IHP( 

 وزارة المياه والري 0205/ 2/ 2 منظمة اليونسكو

اجتماع اللجنة الدولية الحكومية 
 الخاصة بالعلوم المفتوحة

 0205/2/ 2-0 منظمة اليونسكو
وزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي
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اجتماع اللجنة الدولية الخاصة 
المتعلقة بمشروع توصية 

 اليونسكو بشأن العلوم المفتوحة
 0205/2/50-52 منظمة اليونسكو

وزارة التعليم العالي 
 والبحث العلمي

االجتماع الثالث لفريق العمل 
الخاص بالمسودة النهائية للخطة 

االستراتيجية للبرنامج 
 )IHP(الهيدرولوجي الدولي 

 وزارة المياه والري 0205/ 2/ 59 -52 منظمة اليونسكو

الدورة الثامنة للجنة اإلقليمية 
التابعة للجنة الدولية الحكومية 

 لعلوم المحيطات
 وزارة البيئة 0205/2/58-52 منظمة اليونسكو

جلسة منتدى العلوم والبحوث، 
بعنوان "حوارات المياه من أجل 

(: 0205النتائج نحو بون )
تسريع تنفيذ الهدف السادس من 

أهداف التنمية المستدامة عبر 
 القطاعات"

 وزارة المياه والري 0205/2/59 منظمة اليونسكو

ورشة تدريب المدربين حول 
 تطوير الكفاءات بين الثقافات

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للعلوم في 

 الدول العربية
0205/2/59 

اللجنة الوطنية األردنية 
 للتربية والثقافة والعلوم

سلسلة ندوات حول تصميم 
وتطوير وتقديم الدورات عبر 

 اإلنترنت

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للعلوم في 

 الدول العربية
59-0205/2/05 

وزارة التعليم العالي 
 والبحث العلمي

ورشة تدريبية حول حوكمة 
 المياه الجوفية

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للعلوم في 

 الدول العربية
 وزارة المياه والري 0205/ 0/2و   2/ 02-02

االجتماع الرابع لمجموعة العمل 
مفتوحة العضوية للدول 

األطراف في اتفاقية التراث 
 (5820العالمي )

 0205 /2 /02 منظمة اليونسكو
 وزارة السياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة
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االجتماع السادس للدول 
 (5822األعضاء في اتفاقية )

 0205/ 2/ 00 -02 منظمة اليونسكو
 وزارة السياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

المنتدى اإلقليمي إلفريقيا لـ 
"حوارات المياه من أجل 

 (0205نحو بون ) –النتائج 
 وزارة المياه والري 0205/2/00 منظمة اليونسكو

الحلقة األولى من سلسلة 
الندوات عبر اإلنترنت بعنوان 
" المياه الجوفية، مفتاح أهداف 

 التنمية المستدامة"

 وزارة المياه والري 0205/2/02 منظمة اليونسكو

االجتماع التاسع للجان الفرعية 
للدول األعضاء في اتفاقية     

(5822  ) 
 0205/ 2/ 09 -02 منظمة اليونسكو

 وزارة السياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

اجتماع أعضاء الشبكة الدولية 
 لبرنامج طريق الحرير

 وزارة الثقافة 0205/ 2/ 25 منظمة اليونسكو

سلسلة ندوات افتراضية حول 
نظام البيانات ومعلومات 

 المحيطات
 وزارة البيئـة 0205/0/55-2/25 اليونسكو

الدورة الثامنة لمؤتمر الدول 
المصادقة على اتفاقية حماية 

وتعزيز أشكال التعبير الثقافي  
(0222) 

 وزارة الثقافة 0205/ 0/ 2 -5 منظمة اليونسكو

االجتماع الحكومي الدولي 
للخبراء بشأن التوصية المتعلقة 

 بأخالقيات الذكاء االصطناعي
 منظمة اليونسكو

5-2 /0205/0 

 0205/0/55-2و 

المجلس األعلى للعلوم 
 والتكنولوجيا

االجتماع الرابع لفريق العمل 
الخاص بالمسودة النهائية 

للخطة االستراتيجية للبرنامج 
 )IHP( الهيدرولوجي الدولي 

 وزارة المياه والري 0205/ 0/ 2 -0 منظمة اليونسكو
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المؤتمر الدولي الرابع حول حالة 
ومستقبل األنهار الكبرى في 

 العالم
 وزارة المياه والري 0205/0/0-2 منظمة اليونسكو

ورشة تدريبية دولية إلكترونية 
 حول برنامج سجل ذاكرة العالم

 وزارة الثقافة 0205/ 0/ 50 -0 منظمة اليونسكو

مؤتمر افتراضي، بعنوان "مياه 
واحدة، صحة واحدة: الماء 

والغذاء والصحة العامة في عالم 
 متغير"

 وزارة المياه والري 0205/0/8-2 منظمة اليونسكو

( 0225اجتماعات اتفاقية )
الخاصة بحماية التراث الثقافي 

 المغمور بالمياه
 0205/ 0/ 55 -2 منظمة اليونسكو

 وزارة السياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

االجتماع التشاوري بشأن مسح 
معهد اليونسكو لإلحصاء لعام 

لإلنفاق على التراث  0202
 الثقافي والطبيعي

 منظمة اليونسكو
/ 0/ 52 -50و  9

0205 
دائرة اإلحصاءات 

  العامة

لقاء افتراضي حول مؤشرات 
لتعميم فعالية إدارة محميات 
المحيط الحيوي في المنطقة 

 العربية

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للعلوم في 

 الدول العربية
 وزارة البيئة 0205/0/52

 0205/0/55 اليونسكو إطالق تقرير اليونسكو العلمي
وزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي

الدورة الرابعة والخمسون للجنة 
الدولية الحكومية لعلوم المحيطات 

(IOC) 
 وزارة البيئة 0205/0/52 منظمة اليونسكو

دورتان تدريبيتان حول أنظمة 
 رصد المحيطات والتنبؤ بها

 منظمة اليونسكو
52-50 /0205/0 

 0205/0/02-00و 
 وزارة البيئة
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الجلسة اإلعالمية واإلرشادية التي 
( 22عقدت على هامش الدورة )

 للجنة التراث العالمي
 0205/ 0/ 52 منظمة اليونسكو

 وزارة السياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

االجتماع االفتراضي الثاني 
والثالثون للمجلس الدولي 

الحكومي لبرنامج المعلومات 
 (IFAPللجميع )

 0205/ 0/ 50 -52 منظمة اليونسكو
وزارة االقتصاد 
  الرقمي والريادة

ندوة الويب السابعة من سلسلة 
"مناهج إدارة المياه المقاومة 

للمناخ: التكيف في عصر عدم 
 اليقين"

 وزارة المياه والري 0205/ 0/ 52 منظمة اليونسكو

الجلسة الرابعة والعشرون للمجلس 
للبرنامج الهيدرولوجي  الحكومي
 )IHP( الدولي 

 وزارة المياه والري 0205/ 0/ 22 -09 منظمة اليونسكو

ندوة حول رعاية كبار السن في 
الدول العربية من منظور 

 السياسات والتدخالت اإلجرائية

الجامعة 
األمريكية في 

 القاهرة
0205/0/08 

اللجنة الوطنية األردنية 
 للتربية والثقافة والعلوم

االجتماع الخامس لمجموعة العمل 
المكلفة بوضع مدونة سلوك أو 
نص مكافئ للجهات الفاعلة في 

 (5820اتفاقية عام )

 0205/ 0/ 08 منظمة اليونسكو
 وزارة السياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

ورشة تدريبية افتراضية حول 
 قياس ومراقبة انتقال الرواسب

 وزارة المياه والري 0205/ 2/  2-2 منظمة اليونسكو

اجتماع ألعضاء شبكة المدن 
 اإلبداعية

 وزارة الثقافة 0205/ 2/ 2 -0 منظمة اليونسكو
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اجتماعات مجموعة العمل 
الحكومية الدولية المفتوحة 

العضوية الخاصة بإعادة النظر في 
آليات إدراج عناصر التراث 

الثقافي غير المادي على قوائم 
 (0222اتفاقية )

 منظمة اليونسكو
9- 8 /2 /0205 

8- 52 /8 /0205  
 وزارة الثقافة

مؤتمر دولي افتراضي حول 
الهدف السادس من أهداف التنمية 

 المستدامة
 وزارة المياه والري 0205/ 2/ 8 منظمة اليونسكو

ندوة عبر اإلنترنت بعنوان "على 
 "الطريق إلى داكار

 وزارة المياه والري 0205/ 2/ 52 منظمة اليونسكو

ندوة افتراضية حول التغير 
المناخي وكيفية تغير الظواهر 

 المناخية

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للعلوم في 

 الدول العربية
 وزارة البيئة 0205/2/52

( للجنة 22اجتماعات الدورة )
 التراث العالمي

 0205/ 2/ 25 -50 منظمة اليونسكو
 وزارة السياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

التدريب الميسر االفتراضي على 
 المساواة بين ذوي اإلعاقة

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للتربية في 

 بيروت
 2/09 - 0205/9/55  

المجلس األعلى لحقوق 
األشخاص ذوي 

 اإلعاقة

حلقات حوار حول الهيكليات 
المحلية للحد من المخاطر الطبيعية 

في المناطق الحضرية والشبه 
 حضرية والريفية في األردن

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للعلوم في 

 الدول العربية
0205/9/52 

اللجنة الوطنية األردنية 
 للتربية والثقافة والعلوم

ندوة عبر اإلنترنت بعنوان النساء 
 في العلوم والمساواة بين الجنسين

 0205/9/02 منظمة اليونسكو
وزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي

إطالق الدعوة إلى العمل على 
الصعيد العالمي الذي وضعه 

برنامج اليونسكو العالمي لتحقيق 
 المساواة بين الجنسين في المياه

 وزارة المياه والري 0205/9/02و  02 اليونسكومنظمة 
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الورشة التدريبية االفتراضية 
شبه اإلقليمية في مجال بناء 

القدرات على نهج التعلم القائم 
 على التساؤل في تدريس العلوم

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للعلوم في 

 الدول العربية
 وزارة التربية والتعليم 08-0205/9/25

ورشة عمل وطنية وحلقات 
حوارية حول الهيكليات المحلية 
للحد من المخاطر الطبيعية في 

المناطق الحضرية والشبه 
حضرية والريفية في المملكة 

 األردنية الهاشمية

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للعلوم في 

 الدول العربية

مكتب اليونسكو في 
 عمان

22-0205/9/25 

 وزارة البيئة

اللجنة الوطنية األردنية 
للتربية والثقافة والعلوم 
ومؤسسات وشخصيات 

 عديدة أخرى

سلسلة ندوات عبر اإلنترنت 
لبناء القدرات في مجال إدارة 

: الحرائق في مواقع اليونسكو
الوضع الطبيعي الجديد لحرائق 
الغابات: التأثيرات على التنوع 

 البيولوجي والنظم البيئية

 وزارة المياه والري 0205/ 8/ 5 منظمة اليونسكو

الحوار العربي اإلقليمي حول 
 5822اتفاقية 

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للعلوم في 

 -الدول العربية 
 القاهرة

0 /8 /0205 
 وزارة السياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

ورشة تدريبية افتراضية حول 
 برنامج سجل ذاكرة العالم

 وزارة الثقافة 0205/ 8/ 50 -0 منظمة اليونسكو

ورشة عمل ومؤتمر افتراضي 
 حول االقتصاد اإلبداعي

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للعلوم في 

 الدول العربية

2-8 /8 /0205 

58-02 /0205/52 

وزارة التعليم العالي 
 والبحث العلمي

سلسلة ندوات عبر اإلنترنت 
لبناء القدرات في مجال إدارة 

: الحرائق في مواقع اليونسكو
الرصد والمراقبة واإلنذار 

 المبكر

 وزارة المياه والري 0205/ 8/ 9 منظمة اليونسكو
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الجزء الثاني من اجتماع  
الفريق الحكومي الدولي 

المفتوح العضوية في إطار 
التفكير العالمي بشأن آليات 

 0222اإلدراج بموجب اتفاقية 

 وزارة الثقافة 0205/ 8/ 52 -8 منظمة اليونسكو

دورة تدريب المدربين 
االفتراضية حول اإلدارة 

الشاملة والمتكاملة للمخاطر 
 الطبيعية في المنطقة العربية

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للعلوم في 

 الدول العربية
 وزارة البيئة 50-0205/8/52

الدورة الثالثة والثالثون لمجلس 
التنسيق الدولي لبرنامج 

 اإلنسان والمحيط الحيوي
 وزارة البيئة 0205/8/52-52 اليونسكومنظمة 

المؤتمر الدولي عبر اإلنترنت 
بعنوان "مكافحة االتجار غير 
المشروع بالممتلكات الثقافية: 

 "حوار عالمي معزز

 0205/ 8/ 52 منظمة اليونسكو
 وزارة السياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

ندوة عبر اإلنترنت 
إطالق التقرير المرحلي " حول

الثاني حول التعاون في مجال 
 المياه العابرة للحدود

 وزارة المياه والري 0205/ 8/ 52 منظمة اليونسكو

سلسلة ندوات عبر اإلنترنت 
لبناء القدرات في مجال إدارة 

: الحرائق في مواقع اليونسكو
حاالت الطوارئ والجفاف 

 النار والماء

 وزارة المياه والري 0205/ 8/ 52 منظمة اليونسكو

جلسة بعنوان " ثالث سنوات 
من التعاون في حوض بحيرة 

مشروع المحيط الحيوي  -تشاد
 "وبحيرة تشاد: النتائج واآلفاق

 وزارة المياه والري 0205/ 8/ 52 منظمة اليونسكو
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االجتماع األول لفريق العمل 
المفتوح العضوية المعني 

بالخطة التنفيذية الستراتيجية 
الهيدرولوجي  البرنامج
  )IHP( الدولي

 وزارة المياه والري 0205/ 8/ 00 -05 منظمة اليونسكو

المنتدى اإلقليمي للعلم المفتوح 
 في الدول العربية

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للعلوم في 

 الدول العربية
05-00 /0205/8 

وزارة التعليم العالي 
 والبحث العلمي

سلسلة ندوات عبر اإلنترنت 
لبناء القدرات في مجال إدارة 

: الحرائق في مواقع اليونسكو
 إدارة الحرائق المحلية

 وزارة المياه والري 0205/ 8/ 00 منظمة اليونسكو

المنتدى الثاني رفيع المستوى 
 حول المتاحف

 0205/ 8/ 02 -02 منظمة اليونسكو
 وزارة السياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

الدورة الثانية عشرة للجنة 
الدولية الحكومية ألخالقيات 

 (IGBCالبيولوجيا )
 0205/8/02 - 02 منظمة اليونسكو

المجلس األعلى للعلوم 
 والتكنولوجيا

فعالية اليونسكو الرفيعة 
المستوى بشأن العلوم المفتوحة 

على هامش الجمعية العامة 
 لألمم المتحدة

 0205/8/02 منظمة اليونسكو
وزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي

الدورة الستون لمكتب 
الهيدرولوجي  البرنامج
 )IHP( الدولي

 وزارة المياه والري 0205/ 8/ 09 -02 منظمة اليونسكو

ورشة العمل االفتراضية األولى 
حول االقتصاد اإلبداعي في 

نطاق الحدائق الجيولوجية 
 العالمية لليونسكو

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للعلوم في 

 الدول العربية
 وزارة البيئة 02-0205/8/08
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الدورة الثانية والعشرون للجنة 
الدولية الحكومية لتعزيز إعادة 
الممتلكات الثقافية إلى بالدها 

األصلية أو ردها في حالة 
 االستيالء غير المشروع

 0205/ 8/ 08 -02 منظمة اليونسكو

 وزارة السياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

الدورة االستثنائية الرابعة 
البرنامج الهيدرولوجي  لمجلس
 )IHP( الدولي

 وزارة المياه والري 0205/52/ 5 -8/08 منظمة اليونسكو

ندوة عبر اإلنترنت لبناء 
القدرات في مجال إدارة 

الحرائق في مواقع اليونسكو: 
إلى أين تاليًا؟ إدارة متكاملة 

 للحرائق

 وزارة المياه والري 0205/ 8/ 08 منظمة اليونسكو

االجتماع الثاني بخصوص 
"مشروع مخططات إدارة 

الحدائق الجيولوجية العالمية 
لليونسكو في أمريكا الالتينية 

ومنطقة البحر الكاريبي والدول 
 العربية"

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للعلوم في 

 الدول العربية

 وزارة البيئة 0205/8/22

االجتماع الثاني حول تبادل 
الخبرات بين الدول العربية 

وتركيا: التراث الثقافي 
 والطبيعي أثناء الوباء

اللجنة الوطنية 
 التركية لليونسكو

22 /8 /0205 

 دائرة اآلثار العامة

 الجامعة الهاشمية

اللجنة الوطنية األردنية 

اجتماع مكتب لجنة حماية 
الممتلكات الثقافية في حال 

 النزاع المسلح

 0205/ 8/ 22 منظمة اليونسكو

 وزارة السياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

االجتماع الثاني المخصص 
لتأسيس رؤساء وأعضاء لجان 

 وطنية للحدائق الجيولوجية

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للعلوم في 

 -الدول العربية 
 القاهرة

 وزارة البيئة 0205/8/22

ندوة دولية عبر اإلنترنت حول 
النهوض بممارسة التعليم 
المفتوح في منطقة الشرق 

 األوسط وشمال إفريقيا

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للعلوم في 

 الدول العربية

0205/8/22 
وزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي
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المؤتمر العالمي الثالث للشباب 
 حول حسن األخالق

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للعلوم في 

-الدول العربية 
 القاهرة

 وزارة الشباب 0205/52/0

ورشة إقليمية افتراضية حول 
وضع وتنفيذ سياسات العلوم 

واالبتكار من أجل تحقيق 
 التنمية المستدامة

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للعلوم في 

 -الدول العربية 
 القاهرة

59-0205/52/58 
المجلس األعلى للعلوم 

 والتكنولوجيا

مؤتمر افتراضي حول علوم 
 الجيولوجيا في المنطقة العربية

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للعلوم في 

-الدول العربية 
 القاهرة

 وزارة البيئة 58-0205/52/02

ورشة إقليمية افتراضية حول 
وضع تنفيذ سياسات العلوم 
واالبتكار من أجل التنمية 

 المستدامة

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للعلوم في 

-الدول العربية 
 القاهرة

02-0205/52/05 

وزارة التعليم العالي 
 والبحث العلمي

 مجلس النواب األردني

المجلس األعلى للعلوم 
 والتكنولوجيا

ندوة افتراضية مفتوحة عبر 
الويب حول مقاييس انعدام 

 األمن المائي المنزلي

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للعلوم في 

-الدول العربية 
 القاهرة

 وزارة المياه الري 0205/52/05

مؤتمر افتراضي حول العلوم 
 58 -االجتماعية ووباء كوفيد

 حالة المعرفة ومقترحات العمل

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للعلوم في 

-الدول العربية 
 القاهرة

05-0205/52/00 

 وزارة التنمية االجتماعية

 وزارة السياحة واآلثار

 وزارة الثقافة

ورشة عمل حول بناء القدرات 
من أجل المحددات االجتماعية 

للصحة واإلنصاف الصحي في 
 منطقة الشرق المتوسط

 وزارة الصحة 020552/02-05 اليونسكومنظمة 

ندوة افتراضية حول 
الممارسات التقليدية واألخطار 

 الطبيعية في المنطقة العربية

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للعلوم في 

 الدول العربية
 وزارة البيئـة 0205/52/02

مؤتمر اليونسكو العالمي "نهج 
إدارة المياه القدرة على التكيف 
مع المناخ، التطبيق نحو العمل 

 المناخي"

 وزارة المياه والري 0205/52/09-00 اليونسكومنظمة 
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الدورة الثامنة لمؤتمر 
األطراف في االتفاقية الدولية 

لمكافحة المنشطات في 
 الرياضة

 وزارة الصحة 0205/52/09-00 منظمة اليونسكو

االجتماع اإلقليمي لنقاط 
االتصال الوطنية للتراث 

العالمي ومديري مواقع التراث 
العالمي في الدول العربية حول 
تنفيذ خطة العمل للدول العربية 

(0205-0202) 

 0205/ 52/ 02 منظمة اليونسكو
 وزارة السياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

ورشة عمل إعالمية عبر 
اإلنترنت حول تجميع البيانات 

السنوي الثالث نحو هدف 
 التنمية المستدامة

 وزارة البيئة 0205/52/09-02 اليونسكومنظمة 

ورشة عمل لتنمية القدرات 
لبلدان الجوار الجنوبي الشريكة 

 )ENI( في االتحاد األوروبي
في مجال تنفيذ قرارات مجلس 

األمن والجمعية العامة لألمم 
المتحدة المتعلقة بمكافحة 

االتجار غير المشروع 
 بالممتلكات الثقافية

 0205/ 52/ 09 منظمة اليونسكو
 وزارة السياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

ندوة إقليمية عبر اإلنترنت 
للدول العربية لتقديم إرشادات 
حول المسح الخاص باإلنفاق 
 على التراث الثقافي والطبيعي

 0205/ 55/ 5 منظمة اليونسكو

 وزارة السياحة واآلثار

 وزارة الثقافة

 دائرة اآلثار العامة

 دائرة اإلحصاءات العامة

ورشة تدريبية حول اإلدارة 
المثلى للموارد البشرية في 
أوقات الجفاف في المنطقة 

 العربية

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للعلوم في 

-الدول العربية 
 القاهرة

 وزارة المياه والري 2-0205/55/50

مؤتمر اليونسكو عبر اإلنترنت 
بعنوان طبقات المياه الجوفية 

العابرة للحدود: التحديات 
 والطريق إلى األمام

 وزارة المياه والري 0205/ 55/ 8 -0 منظمة اليونسكو

االحتفال باليوم العالمي 
لمكافحة االتجار غير المشروع 

 بالممتلكات الثقافية
 0205/ 55/ 52 منظمة اليونسكو

 وزارة السياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة
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الندوة االفتراضية السادسة 
حول نصائح الجاهزية للمجتمع 

قبل وأثناء أحداث المخاطر 
 الطبيعية

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للعلوم 

في الدول 
 القاهرة -العربية 

0205/55/52 

  

 وزارة البيئة

المركز الوطني لألمن 
 وإدارة االزمات

 0205/ 55/ 52 منظمة اليونسكو  االحتفال باليوم العالمي للفلسفة

وزارة التعليم العالي 
 والبحث العلمي

 وزارة الثقافة

قابلية التأثر "اجتماع حول 
بالمناخ والقدرة على التكيف 
مع المياه في الدول الجزرية 

 "الصغيرة النامية

 وزارة المياه والري 0205/ 55/ 50 منظمة اليونسكو

المؤتمر اإلقليمي االفتتاحي 
لعقد األمم المتحدة لعلوم 

المحيطات من أجل التنمية 
 0222-0205المستدامة 

 لمنطقة األمريكيتين المدارية

 وزارة البيئة 0205/ 55/ 52 -50 منظمة اليونسكو

االحتفال بالذكرى الخمسين 
لبرنامج اإلنسان والمحيط 

 )MAB( الحيوي
 وزارة البيئة 0205/ 55/ 52 منظمة اليونسكو

ورشة عمل بعنوان "البدء من 
المصدر إلنقاذ المحيط: الحد 

من تلوث المياه العذبة 
 "والبحرية

 وزارة المياه والري 0205/ 55/ 52 منظمة اليونسكو

االجتماع االفتراضي الثالث 
لتأسيس "اللجان الوطنية 

 للحدائق الجيولوجية"
 0205/55/52 منظمة اليونسكو

 وزارة البيئة

وزارة الطاقة والثروة 
 المعدنية

منتدى اليونسكو الثاني عشر 
 للشباب

 0205/55/58 اليونسكومنظمة 

وزارة التعليم العالي 
 والبحث العلمي

 وزارة الصحة

انتخاب مكتب اللجنة الحكومية 
 الدولية ألخالقيات البيولوجيا

)IGBC( 
 0205/ 55/ 00 منظمة اليونسكو

المجلس األعلى للعلوم 
 والتكنولوجيا
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الندوة االفتراضية السابعة حول 
 السيول ومخاطر الزالزل

 0205/55/00 منظمة اليونسكو

المركز الوطني لألمن 
 وإدارة األزمات

 وزارة البيئة

ورشة عمل افتراضية رفيعة 
المستوى حول المقاربات 

المستندة إلى الطبيعة للحد من 
 المخاطر الطبيعية

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للعلوم في 

 الدول العربية
02-0205/55/02 

المركز الوطني لألمن 
 وإدارة األزمات

ندوة الويب التمهيدية الثانية 
للمؤتمر الدولي حول "المياه 

الجوفية، مفتاح أهداف التنمية 
 "المستدامة

 وزارة المياه والري 0205/ 55/  02 منظمة اليونسكو

الدورة االستثنائية الخامسة 
للمجلس الحكومي الدولي 

 للبرنامج الهيدرولوجي الدولي
)IHP( 

 وزارة المياه والري 0205/ 55/  02 منظمة اليونسكو

اجتماع فريق العمل المفتوح 
العضوية المعني بالخطة 

التنفيذية الستراتيجية 
الهيدرولوجي  البرنامج
 )IHP( الدولي

 منظمة اليونسكو
02- 00 /55 /

0205 
 وزارة المياه والري

 منظمة اليونسكو المنتدى اإلفريقي لثقافة السالم
02 /55- 0 /50 /

0205 
 وزارة الثقافة

أسبوع الشمول الرقمي في 
 المنطقة العربية

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للعلوم في 

 الدول العربية

09 /55- 0 /50 /
0205 

 اللجنة الوطنية األردنية
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ورشة عمل إلكترونية ثانية 
للتدريب على دليل المدن 
 العربية لإلدماج الحضري

 0205/50/0 -55/08 منظمة اليونسكو
 وزارة اإلدارة المحلية

 أمانة عمان الكبرى

االجتماع التاسع للدول 
األطراف في البروتوكول 

( التفاقية الهاي 5888الثاني )
 م(5822)

 0205/50/ 5 -55/22 منظمة اليونسكو
 وزارة السياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

منصة  " جلسة تعريفية بعنوان
كوارث المياه لتعزيز المرونة 

 "المناخية في إفريقيا
 وزارة المياه والري 0205/ 50/  5 منظمة اليونسكو

االجتماع السادس عشر للجنة 
حماية الممتلكات الثقافية في 

 حالة النزاع المسلح
 0205 /50/  2-0 منظمة اليونسكو

 وزارة السياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

ندوة عبر اإلنترنت حول 
"التخصيص العادل والمنصف 
وفي الوقت المناسب للقاحات 

في الدول العربية /  58-كوفيد
  "منطقة شرق البحر المتوسط

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للتربية 

في الدول العربية 
 بيروت -

0 /50 /0205 

 وزارة الصحة

المجلس األعلى للعلوم 
 والتكنولوجيا

المنتدى الدولي الثاني عشر 
للمنظمات غير الحكومية حول 

 ""تحقيق المواطنة العالمية
 0205/50/ 2-0 منظمة اليونسكو

وزارة التعليم العالي 
 والبحث العلمي

 وزارة الثقافة
 وزارة التنمية االجتماعية

طبقات  المؤتمر الثاني حول
 المياه الجوفية العابرة للحدود

 وزارة المياه والري 0205/ 50/ 8 -0 منظمة اليونسكو

عمل افتراضية حول  ورشة 
 تقييم األثر على التراث العالمي

 0205/ 50/ 8 -0 منظمة اليونسكو
 وزارة السياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

االجتماع السادس للمجلس 
العالمي للحدائق الجيولوجية 

 لليونسكو
 وزارة البيئة 0205/ 50/ 55 -9 منظمة اليونسكو
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 الجهة المشاركة التاريخ الجهة المنظمة الفعالية

 0205/ 50/ 8 منظمة اليونسكو اجتماع حول النزاهة العلمية

وزارة التعليم العالي 
 والبحث العلمي

المجلس األعلى للعلوم 

ندوة عبر اإلنترنت بمناسبة 
اليوم العالمي للقضاء على 

 العنف ضد المرأة
 0205/ 50/ 52 منظمة اليونسكو

قسم النوع االجتماعي/ 
 وزارة التربية والتعليم

دورة تدريب المدربين حول 
اإلدارة الشاملة والمتكاملة 

للمخاطر الطبيعية في المنطقة 
 العربية

مكتب اليونسكو 
اإلقليمي للعلوم في 

-الدول العربية 
 القاهرة

50-50 /50 /0205 

 وزارة اإلدارة المحلية

 وزارة المياه والري

 وزارة البيئة

وزارة األشغال العامة 
 واإلسكان

 وزارة التنمية االجتماعية

 وزارة السياحة واآلثار

 وزارة النقل

 وزارة الصحة

 وزارة الشباب

 مديرية األمن العام

المركز الوطني لألمن 
 وإدارة األزمات

 هيئة اإلعالم

 وزارة التربية والتعليم

اللجنة الوطنية األردنية 
 للتربية والثقافة والعلوم

المؤتمر اإلقليمي لبدء عقد 
األمم المتحدة لعلوم المحيطات 

من أجل التنمية المستدامة 
إلفريقيا والدول الجزرية 

 المجاورة

 وزارة البيئة  0205/50/52-52  اليونسكومنظمة 
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 الجهة المشاركة التاريخ الجهة المنظمة الفعالية

الدورة السادسة عشرة 
الجتماعات اللجنة الحكومية 

الدولية لحماية التراث الثقافي 
 غير المادي

 وزارة الثقافة 0205/ 50/ 59 -52 منظمة اليونسكو

االجتماع األقاليمي السابع 
 للّجان الوطنية لليونسكو

 اللجنة الوطنية 0205/0/02-00 منظمة اليونسكو

اجتماع تشاوري مع اللجان 
الوطنية حول مشروع المعايير 

 الرسومية
 اللجنة الوطنية  0205/2/59 منظمة اليونسكو

اجتماع اللجان الوطنية 
لليونسكو بشأن التعاون مع 
الجمعيات واألندية المنتسبة 
 لليونسكو وبرنامج المساهمة

 اللجنة الوطنية 0205/2/0 منظمة اليونسكو
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 مسوح واستبانات  منظمة اليونسكو

 الجهة المعنية المسح / االستبانة

دليل التنسيق بين هيئات الجودة واالعتماد األكاديمي 
 في الوطن العربي

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تقييم التعلم خالل فترة التعلم عن بُعد في الدول العربية 
لتعزيز االستجابة الحتياجات المعلمين والمربين في 

 المنطقة العربية
 وزارة التربية والتعليم

مسح لتقييم استراتيجية اليونسكو للعمل بشأن تغير 
 المناخ

 وزارة التربية والتعليم

 وزارة البيئة

 اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم

 وزارة التربية والتعليم مسح لرصد التأثير على مجاميع بيانات التعليم الرئيسة

تعبئة مسح سريع حول مكانة التعليم في االستجابات 
 المالية الوطنية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مسح عالمي الستعداد المعلمين لدمج التعليم من أجل 
 التنمية المستدامة وتعليم المواطنة العالمية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 وزارة التربية والتعليم

 مؤسسة التدريب المهني

 وزارة التربية والتعليم مسح حول حزم التحفيز استجابة لجائحة كورونا

دراسة حول ظاهرة الدروس الخصوصية في الوطن 
 العربي

 وزارة التربية والتعليم

مقترح شراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
بانضمام إحدى الجامعات األردنية الحكومية لشبكة 

 المعهد الدولي للتعليم
 وزارة التعليم العالي البحث العلمي

استمارة ظاهرة الدروس الخصوصية في الوطن 
 العربي

 وزارة التربية والتعليم
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 مسوح واستبانات  منظمة اليونسكو

 الجهة المعنية المسح / االستبانة

االستبيان الخاص بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 
 في التعليم

 وزارة التربية والتعليم

استبيان خاص بتقييم عمل قطاع التعليم في 
 اليونسكو لإلدماج في التعليم

 وزارة التربية والتعليم

دراسة بحثية ضمن برنامج اليونسكو اإلقليمي 
حول تمويل التعليم والتدريب التقني والمهني في 

 المنطقة العربية
 وزارة التربية والتعليم

استمارة تحديد االحتياجات ومجاالت التعاون مع 
 المركز اإلقليمي للتخطيط التربوي/ الشارقة

 وزارة التربية والتعليم

استبيان حول االتفاقية العالمية لالعتراف 

 بالمؤهالت المتعلقة بالتعليم العالي
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

استطالع حول االتفاقية العالمية لالعتراف 
 بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العملية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 المسح اإلقليمي للغات في الدول العربية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 وزارة الثقافة

 دائرة اإلحصاءات العامة

( 0225اتفاقية عام ) -استبيان حول نظرية التغيير
 بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه

 دائرة اآلثار العامة

استبيان خاص بتأثير جائحة كورونا على مواقع 
 التراث العالمي

 وزارة السياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

استبيان حول اللغات المستخدمة من قبل المقيمين 
في األردن الالزمة للمسح اإلقليمي للغات في 

 الدول العربية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

االستبيان الخاص بإعداد خطة العمل العالمية للعقد 
 (0220-0200الدولي للغات الشعوب األصلية )

 وزارة الثقافة

استبيان حول أفضل الممارسات التي تطبقها الدول 
 في مجال التصدي النتشار فيروس كورونا

 وزارة الثقافة

استبيان حول األنشطة المتاحة حاليًا ذات العالقة 
بمبادرة تنمية القدرات في إطار التسريع 

للهدف السادس من أهداف التنمية  العالمي
 المستدامة

 وزارة المياه والري
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 مسوح واستبانات  منظمة اليونسكو

 الجهة المعنية المسح / االستبانة

استبيان حول استخدام المبادئ التوجيهية التنفيذية التفاقية وسائل 
حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية 

 وطرق تحسينها بطرق غير المشروعة

 وزارة السياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

استبيان بعنوان "تحديد مدى تأثر المعالم/ المواقع الثقافية 
 "والطبيعية من تأثيرات تغير المناخ الطبيعية والبشرية المنشأ

 وزارة البيئة

المدونة الدولية ألخالقيات تجار  االستبانة الخاصة بمراجعة
 الممتلكات الثقافية

 وزارة السياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

 وزارة البيئة استبيان خاص باللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات

 وزارة الصحة استبيان حول منطق مكافحة المنشطات في الرياضة

استبيان حول توصيات الحوكمة في اللجنة الدولية الحكومية 
 ألخالقيات البيولوجيا

 المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا

 استبيان اإلنفاق على التراث الثقافي والطبيعي
 وزارة السياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

( الخاصة بصون التراث الثقافي 0222استبيان تقييم اتفاقية عام )
 غير المادي

 وزارة الثقافة

  )IHP-IX(استبيان تطوير الخطة التنفيذية الستراتيجية    
 للبرنامج الهيدرولوجي الدولي

 وزارة المياه والري

 استبيان حالة مواقع التراث العالمي المهدد بالخطر
 وزارة السياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

دراسة استقصائية إقليمية حول مجتمعات المعرفة والعلم المفتوح 
 في المنطقة العربية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دراسات اليونسكو االستقصائية بخصوص مجتمعات المعرفة 
على  58-والعلم المفتوح وأثر جائحة كورونا المستجد كوفيد

 تعليم العلوم والهندسة في المنطقة العربية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  )IHP-IX( االستبيان الخاص بتطوير الخطة االستراتيجية
 للبرنامج الهيدرولوجي الدولي

 وزارة السياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة
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 مسوح واستبانات  منظمة اليونسكو

 الجهة المعنية المسح / االستبانة

على محميات  58-االستبيان المتعلق بتقييم آثار كوفيد 
 المحيط الحيوي في الدول العربية

 وزارة البيئة

الدراسة االستقصائية حول استراتيجية التنفيذ التشغيلي 
 التاسعة للبرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي

 وزارة المياه والري

الدراسة االستقصائية الثانية حول مجتمعات المعرفة 
 والعلم المفتوح في المنطقة العربية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 وزارة الصحة الدراسة االستقصائية حول األدوية التقليدية

االستبيان الخاص بمراجعة أداء قطاع االتصال 
 والمعلومات

  وزارة االقتصاد الرقمي والريادة

استبيان حـول القضـايا التي تم طرحها في اجتماعات 
 (22لجنة التراث العالمي للدورة )

 وزارة السياحة واآلثار

 دائرة اإلحصاءات العامة (0205مسح البحث والتطوير التجريبي في األردن )

مسح جمع البيانات الثالث لتحقيق هدف التنمية 
( حول مؤشر "متوسط الحموضة 524245المستدامة )

المقاسة في مجموعة متفق عليها من  )pH( البحرية
 محطات أخذ العينات التمثيلية

 وزارة البيئة

استبيان حول مراجعة المدونة الدولية ألخالقيات تجار 
 الممتلكات الثقافية

 وزارة السياحة واآلثار
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 تقارير منظمة اليونسكو

 الجهة المعنية التقرير

الدراسة االستقصائية بشأن مساهمة مؤسسات التعليم العالي في التعليم 

 مدى الحياة
 الجامعة األردنية

( الخاصة بالتعليم من أجل 5822تقرير حول مراجعة التوصية رقم )

 التفاهم والتعاون الدولي والسالم والتعليم فيما يتعلق بحقوق اإلنسان

 وزارة التربية والتعليم 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 وزارة التربية والتعليم خطة العمل اإلقليمية لتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة

التقرير الوطني لرصد التقدم المحرز في الهدف الرابع من أهداف 

 التنمية المستدامة

 اللجنة الوطنية األردنية 

  

 وزارة التربية والتعليم تقرير اليونسكو الخاص بالفاقد التعليمي

 وزارة الثقافة تقرير حول الثقافة والتنمية المستدامة

التقرير الوطني الدوري الخاص بتنفيذ بنود اتفاقية )الهاي( الخاصة 

 (0202 – 0252بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح )

 وزارة السياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

 وزارة المياه والري تقرير التنمية المائية في العالم: تثمين المياه

تقرير المرحلة األولى من مشروع "تعزيز التراث الثقافي العربي في 

 "اليونسكو

 وزارة السياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة
التقرير النهائي للدورة الثانية والثالثين لمجلس التنسيق الدولي لبرنامج 

 اإلنسان والمحيط الحيوي
 وزارة البيئة

تقرير إقليمي حول المعرفة والعمل المناخي الشبابي في المنطقة 

 العربية
 وزارة البيئة

تقرير المشاورة اإلقليمية لمكافحة المنشطات في الرياضة التي عقدت 

 0205/0/8بتاريخ 
 وزارة الصحة

 وزارة الصحة تقرير موجز للمشاورات في مجال المنشطات في الرياضة

 وزارة البيئة تقرير عن الطحالب الضارة في العالم

التقرير المرحلي السنوي لصندوق التراث في حاالت الطوارئ لعام 

0202 

 قزارب السياحة قاآلثار

 دائلب اآلثار العامة

تقرير المندوبية الدائمة الدنماركية حول أدوات اليونسكو في الدفاع 

عن حرية التعبير للفنانين والصحفيين والباحثين العلميين في ظل 

 تفشي جائحة كورونا

 قزارب ال عليا العالي قالبلث العلمي

 قزارب ال  ا ة
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 تعاميم منظمة اليونسكو

 الجهة المعنية التعميم

مسح اليونسكو لبرامج تعليم الذكاء االصطناعي المعتمدة من قبل 

 الحكومة
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

العدد الرابع من مجلة "التطورات في مجال الثقافة والسياسات 

 العامة"
 وزارة الثقافة

العدد الخامس من مجلة "التطورات في مجال الثقافة والسياسات 

 العامة"
 وزارة الثقافة

طلب مالحظات حول المسودة الثالثة لمشروع استراتيجية 

لألعوام                    )IHP( البرنامج الهيدرولوجي الدولي

(0200- 0208) 

 وزارة المياه والري

 مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون (0205االحتفال باليوم العالمي لإلذاعة )

الترّشح لعضوية اللجنة الحكومية الدولية التفاقية حماية وتعزيز 

 (0222تنوع أشكال التعبير الثقافي )
 وزارة الثقافة

 وزارة الثقافة المشاركة في إعداد ملف مشترك حول فن ترصيع اللؤلؤ

 وزارة الثقافة دبي إكسبو -دعوة للمشاركة في أوركسترا الفردوس

موعد عقد الدورة الثانية عشرة للجنة الدولية الحكومية 

األصلية أو ردها في  بالدها إعادة الممتلكات الثقافية إلى لتعزيز

 )ICPRCP(حالة االستيالء غير المشروع  

 وزارة السياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

طلب معلومات حول أثر جائحة كورونا على المتاحف حول 

 العالم

 وزارة الثقافة

 وزارة السياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

العدد السادس من مجلة "التطورات في مجال الثقافة والسياسات 

 العامة"
 وزارة الثقافة

دعوة للمشاركة في العملية التشاورية للمنتدى العالمي التاسع 

 للمياه في )داكار(
 وزارة المياه والري

الدعوة لتقديم مقترحات مشاريع للصندوق الدولي للتنوع الثقافي 
(IFCD) 

 وزارة الثقافة
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 تعاميم منظمة اليونسكو

 الجهة المعنية التعميم

طلبات الحصول على مساعدة دولية من صندوق حماية الممتلكات الثقافية 

 في حالة النزاع المسلح

 قزارب السياحة قاآلثار

 دائلب اآلثار العامة

 وزارة الثقافة 0222تقديم طلبات المساعدة الدولية وملفات الترشيح لقوائم اتفاقية 

 وزارة الثقافة طلب المساهمة الطوعية في الصندوق الدولي للتنوع الثقافي

الترشح لعضوية اللجنة الحكومية الدولية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير 

 الثقافي.
 وزارة الثقافة

انتخاب رئيس الدورة السادسة عشرة للجنة الحكومية الدولية لصون التراث 

 الثقافي غير المادي
 وزارة الثقافة

( للمجلس 055مقترح إدراج مشروع قرار على جدول أعمال الدورة )

 التنفيذي لليونسكو
 وزارة الثقافة

المسودة ما قبل النهائية لمشروع استراتيجية البرنامج الهيدرولوجي الدولي 

)IHP( 
 وزارة المياه والري

 قزارب ال  ا ة العدد السابع من مجلة "التطورات في مجال الثقافة والسياسات العامة"

الدعوة لتقديم الطلبات الستضافة االحتفال باليوم العالمي لموسيقى الجاز     

(0200) 
 وزارة الثقافة

 وزارة الثقافة (0205االحتفال باليوم العالمي لموسيقى الجاز )

مواعيد االجتماعات الخاصة باتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي      

(0222) 
 وزارة الثقافة

 (0222تسمية ممثل األردن في اتفاقية التنوع الثقافي )

 قزارب ال  ا ة

 منظمة اليونسكو

تسمية خبير أردني في اللجنة العلمية التقنية التابعة التفاقية حماية التراث 

 (0225الثقافي المغمور بالمياه )

 دائلب اآلثار العامة

 منظمة اليونسكو

 طلب صور وفيديوهات لموقع مدينة السلط

 قزارب السياحة قاآلثار

 دائلب اآلثار العامة
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 تعاميم منظمة اليونسكو

 الجهة المعنية التعميم

اإلصدار الخاص من مجلة "التطورات في مجال الثقافة والسياسات 

 العامة"
 وزارة الثقافة

انتخاب اللجنة الحكومية الدولية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير 

 (0222الثقافي )
 وزارة الثقافة

 (5822وثائق االجتماع السادس للدول األعضاء في اتفاقية )

 واالجتماع التاسع للجان الفرعية للدول األعضاء في االتفاقية

 وزارة السياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

 االنضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو

 وزارة اإلدارة المحلية

 وزارة الثقافة

 أمانة عمان الكبرى

االجتماع الثامن للدول األطراف في اتفاقية حماية التراث الثقافي 

 المغمور بالمياه

 وزارة السياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

اإلصدار التاسع من مجلة "التطورات في مجال الثقافة والسياسات 

 "العامة
 وزارة الثقافة

طلب تسمية ضابط اتصال وطني من أجل تبادل المعلومات وأفضل 

الممارسات في إطار حماية التراث الثقافي والمعالم األثرية للطبيعة 

 من آثار تغير المناخ

 وزارة السياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

 وزارة البيئة

بالمنتدى اإلقليمي إلفريقيا لـ "حوارات المياه  تحديث الوثائق الخاصة

 0205نحو بون  -من أجل النتائج 
 وزارة المياه والري

القرارات الصادرة عن االجتماع التاسع للجان الفرعية التابعة التفاقية 

 5822عام 

 وزارة السياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

  وزارة االقتصاد الرقمي والريادة 0200الخطة السنوية إلصدارات الطوابع البريدية لعام 

مرحلة االختيار األولي لمقترحات المشروعات الوطنية المقدمة في 

 (IFCDالدورة الثانية عشرة للصندوق الدولي للتنوع الثقافي )
 وزارة الثقافة

 مسابقة "عيون الشباب على طريق الحرير"

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي

 وزارة التربية والتعليم

 وزارة الثقافة
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 تعاميم منظمة اليونسكو

 الجهة المعنية التعميم

ترشيح خبيرين لعضوية اللجنة التوجيهية بخصوص مخطط أعماق المحيط 

 العام
 وزارة البيئة

ترشيح خبراء؛ للمشاركة في اجتماع اللجنة الدولية الخاصة المتصلة بمشروع 

 التوصية بشأن أخالقيات الذكاء االصطناعي

المجلس األعلى للعلوم 

 والتكنولوجيا

بيانات ومعلومات خاصة بمقترح المشروع الممول من صندوق القضاء على 

 مكافحة المنشطات في الرياضة
 وزارة الصحة

 وزارة الصحة عدد خاص ونشرات إخبارية مهمة في مجال مكافحة المنشطات

مقترح مشروع مقدم من وزارة الصحة لطلب الدعم من صندوق القضاء على 

 مكافحة المنشطات

 منظمة اليونسكو

 قزارب الصلة

المؤسسة العامة للغذاء 

 قالرقاء

اللجنة الوطنية لل لمية 

 قال  ا ة قالعلوم

تمديد الدراسة االستقصائية لتقييم استراتيجية اليونسكو للعلم بشأن التغير 

 المناخي
 وزارة البيئة

 وزارة البيئة مراجعة أداة المؤشرات لتقييم فعالية إدارة محميات المحيط الحيوي

الملصقات والنشرات الخاصة بمبادرة النساء والفتيات والشباب للتواصل مع 

 الطبيعة.

 قزارب ال لمية قال عليا

 قزارب البيئة

 وزارة البيئة تعيين عضوين جديدين في اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات

تمديد الترشح لجائزة اليونسكو/ روسيا مندليف الدولية في العلوم األساسية حتى 

0205/2/25 

وزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي

صياغة بيان مشترك من الهيئات االستشارية العالمية في مجال األخالقيات 

 التابعة لليونسكو

المجلس األعلى للعلوم 

 والتكنولوجيا

الترتيبات المقترحة للدورة الحادية والثالثين لجمعية اللجنة الدولية الحكومية 

 لعلوم المحيطات
 وزارة البيئة
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 تعاميم منظمة اليونسكو

 الجهة المعنية التعميم

 وزارة البيئة معلومات إضافية عن مؤشر متوسط الحموضة البحرية

 وزارة البيئة إعادة تشكيل فريق استشاري مالي في اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات

 وزارة الصحة المساهمة في دعم صندوق القضاء على تعاطي المنشطات في الرياضة

 الجمعية العلمية الملكية 0205لجنة تحكيم )جائزة فيليكيس هوفوات بولني للسالم( لعام  

( للمجلس التنفيذي 055مقترح ادراج مشروع على جدول أعمال الدورة )

 لليونسكو بعنوان " اليوم العالمي للتنوع الجغرافي"
 وزارة البيئة

( للمجلس التنفيذي 055مقترح إدراج مشروع على جدول أعمال الدورة )

 لليونسكو بعنوان" اليوم الدولي لمحميات المحيط الحيوي"
 وزارة البيئة

 وزارة المياه والري  )IHP( اإلعالن عن وظائف في البرنامج الهيدرولوجي الدولي

الشارقة للثقافة العربية  -اليونسكو  تمديد الموعد النهائي للترشح لجائزة

 (59)الدورة 
 وزارة الثقافة

بنغالديش الدولية  -اليونسكو  ترشح مؤسسة عبدالحميد شومان لجائزة

 لالقتصاد اإلبداعي
 وزارة الثقافة

تسمية السيرب سمية فواد ضامط ارتباط مسؤق  فن ال نسيق  يما يخص ت اريل 
 (1111اتفاقية )

 قزارب ال  ا ة

 منظمة اليونسكو

طلب ترشيح مدربين للمشاركة في دورة المدربين االفتراضية حول اإلدارة 

 الشاملة والمتكاملة للمخاطر الطبيعية في المنطقة العربية

 قزارب البيئة

 قزارب المياه قاللي

الملكز الوطني لألمن 

 قإدارب األزماس

 أمانة فمان الكبلى

 مريلية األمن العام

 وزارة البيئة فعاليات البرنامج الدولي للعلوم الجيولوجية والحدائق الجيولوجية

الدعوة للترشح إلى المجلس االستشاري لعقد األمم المتحدة لعلوم المحيطات من 

 أجل التنمية المستدامة
 وزارة البيئة

 وزارة البيئة إعادة إطالق الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي الجبلية
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 تعاميم منظمة اليونسكو

 الجهة المعنية التعميم

ترشيح ثالثة أسماء من الشباب/ الشابات؛ للمشاركة في التحضير لمنتدى 

 العربي MABالشباب لبرنامج اإلنسان والمحيط الحيوي 
 وزارة البيئة

الدعوة لترشيح خبراء مستقلين مؤهلين لتشكيل فريق لدعم مكتب الدول 

 األطراف في اتفاقية المنشطات في الرياضة
 وزارة الصحة

 وزارة البيئة مسابقة تصميم شعار اليوم الدولي للتنوع الجيولوجي

 وزارة الثقافة الشعارات الجديدة لبرنامج ذاكرة العالم

المساهمة الطوعية في الدورة اإلقليمية للتقارير الدورية الخاصة باتفاقية 

 ( في الدول العربية0222)
 وزارة الثقافة

المرشح  "المالحظات الواردة من منظمة اليونسكو حول ملف "المنسف

 للتسجيل على قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية
 وزارة الثقافة

اإلعالن عن شاغر رئيس قسم علوم المياه في البرنامج الهيدرولوجي 

 )IHP( الدولي 
 وزارة المياه والري

تسمية خبير للتنسيق بشأن الدراسة االستقصائية حول اللجان الوطنية 

 للبرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي في الوطن العربي
 وزارة المياه والري

 الترشح لعضوية لجنة حماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح
 وزارة السياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

 (22قرارات لجنة التراث العالمي للدورة )
 وزارة السياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

طلب تقارير محدثة حول اإلجراءات المتخذة للحفاظ على المواقع التراثية 

 والثقافية المدرجة على قوائم التراث العالمي

 وزارة السياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

معرض لعرض األعمال الفنية لنساء العلم حول رد الفعل على جائحة 
 58 -كورونا كوفيد

 وزارة التعلم العالي والبحث العلمي

 المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا مسودة توصية أخالقيات الذكاء االصطناعي

ترشيح مدرسين للمشاركة في ورشة عمل افتراضية شبه إقليمية في 

مجال "بناء القدرات على نهج التعلم القائم على التساؤل في تدريس 

 العلوم"

 وزارة التربية والتعليم

 وزارة الصحة فتح باب الترشيح لبرنامج الماجستير في مكافحة المنشطات في الرياضة

المشاركة في اللقاء اإلقليمي الثامن عشر للجان الوطنية للبرنامج 

 الهيدرولوجي الحكومي الدولي في الدول العربية
 وزارة المياه والري
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 تعاميم منظمة اليونسكو

 الجهة المعنية التعميم

 (0205االحتفال بأسبوع اإلعالم والمعلومات العالمي )

 قزارب ال  ا ة

 قزارب شؤقن اإلفالم قاالتصا 
وثائق عمل خاصة بالدورة الثانية عشرة للجنة الدولية الحكومية 

 ألخالقيات البيولوجيا
 المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا

تمديد فترة الترشح للمجلس االستشاري لعقد األمم المتحدة للتنمية 

 المستدامة
 وزارة البيئـة

جدول األعمال المؤقت لحفل افتتاح الدورة الثالثة والثالثين لمجلس 

 التنسيق الدولي لبرنامج اإلنسان والمحيط الحيوي
 وزارة البيئة

المواعيد المتوخاة الستالم التسميات والترشيحات للمشاركة في أنشطة 

 البرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي في المنطقة العربية
 وزارة البيئة

رسالة تذكيرية بشأن طلب تسمية جهة نقطة اتصال بشأن الدراسة 

 االستقصائية حول اللجان الوطنية للبرنامج الهيدرولوجي الدولي
 وزارة المياه والري

مقترح بدء مشروع حديقة جيولوجية لليونسكو في األردن مقدم من 

 الدكتور جمال الحلبوني
 وزارة البيئة

التذكير بإرسال ترشيحات للمشاركة في منتدى شباب برنامج اإلنسان 

 العربي MABوالمحيط الحيوي 
 وزارة البيئة

تأجيل موعد انعقاد الورشة اإلقليمية االفتراضية بعنوان "وضع وتنفيذ 

 سياسات العلوم واالبتكار من أجل تحقيق التنمية المستدامة"

 قزارب ال عليا العالي قالبلث العلمي

 المجلس األفلى للعلوم قال كنولوهيا

نشرة إخبارية لشهر تشرين األول المتعلقة باالتفاقية الدولية لمكافحة 

 المنشطات في الرياضة
 وزارة الصحة

دعوة لترشيح خبراء للفريق االستشاري المخصص لفرقة العمل المعنية 

 باألدوية التقليدية
 وزارة الصحة

 الدعوة للتصديق على الصورة المتعلقة بعلوم األرض

 قزارب ال عليا العالي قالبلث العلمي

 قزارب البيئة

تقديم طلبات إلعداد قائمة الخبراء المتطوعين لالنضمام إلى شبكة 

 اليونسكو في مجال علوم األرض
 وزارة البيئة

تأجيل اللقاء اإلقليمي الثامن عشر للجان الوطنية للبرنامج الهيدرولوجي 

 الحكومي الدولي في الدول العربية
 وزارة المياه والري

وثيقة الممارسات الجديدة للدول األطراف في تنفيذ االتفاقية الدولية 

 لمكافحة المنشطات في الرياضة
 وزارة الصحة

إعادة تشكيل فريق استشاري مالي للجنة الدولية الحكومية لعلوم 

 المحيطات
 وزارة البيئـة
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 تعاميم منظمة اليونسكو

 الجهة المعنية التعميم

قائمة العقاقير ممنوعة االستخدام كمنشطات في الرياضة لعام 

0200 
 وزارة الصحة

تسمية خبراء لتطوير منهجية لمؤشر فعال بشأن التثقيف المائي 

 0222المتعلق بخطة التنمية المستدامة لعام 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

"التطورات في مجال الثقافة  اإلصدار الثاني عشر من مجلة

 "والسياسات العامة
 وزارة الثقافة

اإلعالن الصادر عن مجموعة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

الكاريبي بشأن االتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية 

 وتسويقها

 قزارب السياحة قاآلثار

 دائلب اآلثار العامة

توصيات للحفاظ على التراث الثقافي التي ستصدر باسم 

 المشاركين في مؤتمر الحوار اآلسيوي للحفاظ على التراث الثقافي

 قزارب السياحة قاآلثار

 دائلب اآلثار العامة

"التطورات في مجال الثقافة  اإلصدار الثالث عشر من مجلة

 "والسياسات العامة
 وزارة الثقافة

وثائق الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة للـــدول األطراف 

 في اتفاقيـــة التراث العالمـــي

 قزارب السياحة قاآلثار

 دائلب اآلثار العامة

طلبات المساعدة الدولية للتمويل من صندوق التراث العالمي للعام 

(0200) 

 قزارب السياحة قاآلثار

 قزارب ال  ا ة

الترشح لعضوية لجنة حماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع 

 المسلح
 الخارجية وشؤون المغتربينوزارة 

 وزارة اإلدارة المحلية 0205للعام  )UCCN( نتائج شبكة المدن اإلبداعية لليونسكو

مراجعة سياسة تبادل المعلومات الخاصة باللجنة الدولية الحكومية 

 لعلوم المحيطات
 وزارة البيئة

الخطة التنفيذية الستراتيجية  طلب مالحظات حول

 )IHP(  الهيدرولوجي الدولي البرنامج
 المياه والري وزارة

االتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات  اإلشعار القانوني الثاني حول

 في الرياضة
 وزارة الصحة

المشاركة في الدورة السادسة عشرة الجتماعات اللجنة الحكومية 

 الدولية لحماية التراث الثقافي غير المادي
 وزارة الثقافة

وثائق الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة للدول األطراف في 

 اتفاقية التراث العالمي

 قزارب السياحة قاآلثار

 دائلب اآلثار العامة
االجتماع التاسع للدول األطراف في البروتوكول الثاني لعام وثائق 

التفاقية )الهاي( واالجتماع الرابع عشر التفاقية )الهاي(  5888

 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح 5822لعام 

 قزارب السياحة قاآلثار

 دائلب اآلثار العامة
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 تعاميم منظمة اليونسكو

 الجهة المعنية التعميم

تسمية خبراء لتطوير منهجية لمؤشر فعال بشأن التثقيف المائي المتعلق 

 0222بخطة التنمية المستدامة لعام 

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي

أسماء الخبراء المرشحين لتطوير منهجية لمؤشر فعال بشأن التثقيف 

 المائي المتعلق بخطة التنمية المستدامة
 اليونسكو

"التطورات في مجال الثقافة والسياسات  اإلصدار الرابع عشر من مجلة

 "العامة
 وزارة الثقافة

 شاغر ممثل اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات في لجنة

 )GEBCO Guiding Committee )GGC(( 
 وزارة البيئة

ذكريات تاريخية  -إصدار كتاب "علوم المحيطات والتعاون الدولي 

  "وشخصية
 وزارة البيئة

تعيين أعضاء خبراء في المجلس االستشاري لعقد األمم المتحدة لعلوم 

 (0222-0205المحيطات من أجل التنمية المستدامة )
 وزارة البيئة

 التشكيلة الجديدة لمجلس اللجنة الحكومية الدولية ألخالقيات البيولوجيا
المجلس األعلى للعلوم 

 والتكنولوجيا

 وزارة المياه والري )أخصائي برنامج مشارك( في قسم علوم المياه شاغر

 5822النشرة اإلخبارية التفاقية عام 
 وزارة السياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

 وزارة البيئة النشرة اإلخبارية للبرنامج الدولي لعلوم األرض والحدائق الجيولوجية

 وزارة البيئة إجراءات تعديل حدود محمية ضانا

بعنوان  )ISCH( البرنامج التدريبي للمدرسة الدولية للتراث الثقافي

 ""تقنيات علم اآلثار

 وزارة السياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة
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 تعاميم منظمة اليونسكو

 الجهة المعنية التعميم

 شاغر مدير قسم التعليم اليونسكو / األونروا

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المركز الوطني لتنمية الموارد 

 البشرية

 وزارة التربية والتعليم

 شاغر مدير معهد اليونسكو الدولي لبناء القدرات في إفريقيا

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المركز الوطني لتنمية الموارد 

 البشرية

 شاغر مدير شعبة علوم البيئة واألرض

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 وزارة الطاقة والثروة المعدنية

 وزارة البيئة

 شاغر مدير قسم الشراكات في دائرة التخطيط االستراتيجي
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي
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 اليونسكوجوائز ومنح منظمة  

 الجهة المعنية الجائزة/المنحة

جائزة اليونسكو /اليابان في مجال التعليم من أجل التنمية 

 0205المستدامة 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 وزارة التربية والتعليم

 مؤسسة التدريب المهني

 جائزة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 وزارة التربية والتعليم

 0205جائزة اليونسكو الدولية لمحو األمية لعام 
 وزارة التربية والتعليم

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى آل خليفة الستخدام 

 0205تكنولوجيا المعلومات واالتصال في التعليم/ 

 وزارة التربية والتعليم

 وزارة التعليم العالي البحث العلمي

 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة

منح برنامج ماجستير في علم البيئة التطبيقي )برنامج 
مشترك بين كرسي اليونسكو علوم البيئة في جامعة الغارف

 البرتغال وعدد من الجامعات األوروبية( -
 وزارة المياه والري

( الخاصة بصون وإدارة 0205جائزة ميلينا ميركوري )

 المواقع التراثية

 وزارة السياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

 وزارة الثقافة بنغالدش الدولية لالقتصاد اإلبداعي -جائزة اليونسكو

لولاير اليونسكو " من أجل المرأة في العلم والمشرق العربي 
 اإلقليمي للباحثات الصاعدات"

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

منحتان دراسيتان للحصول على درجة الدبلوم العالي في 
 اإلدارة المتكاملة للموارد المائية

 وزارة المياه والري

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 0205جائزة كالينغا لتعميم العلوم العامة 

منحة حول تقديم ثالث مبادرات لحدائق جيولوجية لليونسكو 
 في الدول العربية وإفريقيا

 وزارة البيئة
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 اليونسكوجوائز ومنح منظمة  

 الجهة المعنية الجائزة/المنحة

جائزة اتحاد مجالس البحث العلمي العربية للعام 

0205 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الجمعية العلمية الملكية 0205جائزة فيليكيس هوفوات بولني للسالم لعام 

جائزة اليونسكو/ السلطان قابوس للحفاظ على البيئة 

0205 
 وزارة البيئة

جائزة لولاير اليونسكو الدولية من أجل المرأة في 

 0200العلم للعام 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جوائز علماء الشباب في برنامج اإلنسان والمحيط 

 الحيوي
 وزارة البيئة

              

 احتفاالت منظمة اليونسكو               

 الجهة المستفيدة اسم المشروع

 وزارة التربية التعليم االحتفال باليوم العربي للمعلم

               

 جوائز ومنح المدارس المنتسبة لليونسكو               

 الجهة  الجائزة

 المدارس المنتسبة لليونسكو جائزة التراث الثقافي العربية لليافعين
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 فعاليات المدارس المنتسبة لليونسكو واأللكسو

 الجهة المشاركة التاريخ الجهة المنظمة الفعالية

حول تدوير  -عن بعد  -ورشة عمل 

النفايات/ التربية من أجل التنمية 

 المستدامة

 مدارس منتسبة لليونسكو 0205/0/8-2 اليونسكو

 مدارس منتسبة لليونسكو 0205/0/58 اليونسكو اليوم الدولي للغة األم

 مدارس منتسبة لأللكسو 0205/0/02 األلكسو االحتفاء باليوم العربي للمعلم

اجتماع اللجنة العلمية الدائمة 

للشبكات الثالث )مدارس، نوادي 

منتسبة لليونسكو، كراسي األلكسو 

 الجامعية(

  

 األلكسو

  

0205/5/02  

اللجنة الوطنية األردنية 

 للتربية والثقافة والعلوم

االجتماع السنوي لشبكة المدارس 

المنتسبة لليونسكو واستكمال المرحلة 

األخيرة من مشروع دور التعليم في 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

لمنسقي شبكة المدارس المنتسبة 

 لليونسكو

اللجنة الوطنية 

 األردنية

02-0205/52/09 

52/25 - 

0205/55/5 

0-0205/55/2 

 المدارس المنتسبة لليونسكو

الملتقى شبه اإلقليمي األول حول 

 أهداف التنمية المستدامة

اللجنة الوطنية 

 األردنية

مدارس الجامعة 

 األولى

0205/55/02 

 اللجنة الوطنية األردنية -

مدارس أردنية منتسبة  -

 لليونسكو

 اللجنة الوطنية القطرية -

 اللجنة الوطنية اللبنانية -

 اللجنة الوطنية العُمانية -

 اللجنة الوطنية المصرية -

 اللجنة الوطنية الفلسطينية -
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 الجهة المشاركة التاريخ الجهة المنظمة الفعالية

ورشة عمل دولية حول دعوة 

عاجلة للتقييم والتقييم النقدي 

 لمحو أمية المعلم

 وزارة التربية والتعليم 0205/0/08-09 منظمة اإليسيسكو

تنفيذ البرامج واألنشطة ذات 

العالقة باللغة العربية للناطقين 

 بغيرها

 0205/8 منظمة اإليسيسكو

 مجمع اللغة العربية األردني

 جامعة اليرموك

 جامعة الشرق األوسط

 جامعة عجلون الوطنية

 جامعة إربد األهلية

 جامعة عمان العربية

 جامعة الزرقاء

 جامعة عمان العربية المفتوحة

االحتفال باليوم العالمي للغة 

 العربية
 مجمع اللغة العربية األردني 0205/8/2 منظمة اإليسيسكو

ورشة العمل االفتراضية حول 

"تحليل البيانات واستخالص 

الدروس من التقييمات الدولية 

 للطالب"

 وزارة التربية والتعليم 0205/8/05 منظمة اإليسيسكو

المؤتمر الدولي "المرأة واللغة 

 العربية" الواقع وآفاق المستقبل
 مجمع اللغة العربية األردني 0205/50/05 منظمة اإليسيسكو

مؤتمر افتراضي دولي حول " 

التكنولوجيا الذكية والقدرة على 

الصمود من أجل زراعة 

 مستدامة في إفريقيا"

 0205/5/02 منظمة اإليسيسكو
 وزارة الزراعة

 وزارة البيئة
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 الجهة المشاركة التاريخ الجهة المنظمة الفعالية

حفل انطالق فعالية استضافة دولة 

قطر لـ " الدوحة عاصمة الثقافة 

 "0205في العالم اإلسالمي للعام 

 منظمة اإليسيسكو

 دولة قطر
 وزارة الثقافة 0205/2/9

حفل االنطالق الرسمي الحتفال 

عاماً  0205اإليسيسكو بعام 

 للمرأة

 0205/2/55 منظمة اإليسيسكو

صاحبة السمو الملكي 

األميرة دينا مرعد/ مدير 

عام منظمة مكافحة 

 السرطان العالمية

حفل إطالق "تدريب القيادة في 

 السالم واألمن "
 0205/2/02 منظمة اإليسيسكو

اللجنة الوطنية األردنية 

 للتربية والثقافة والعلوم

 الجهات المعنية

القمة العالمية لعلوم الفضاء 

 وشبكة خبراء اإليسيسكو
 0205/55/ 2-5 منظمة اإليسيسكو

وزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي

المجلس األعلى للعلوم 

 والتكنولوجيا

ورشة عمل دولية بعنوان "العالقة 

بين استخدام الشبكات االجتماعية 

 والفجوة بين األجيال "

 0205/55/50 منظمة اإليسيسكو
وزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي

لقاء حواري يجمع اللجنة الوطنية 

األردنية للتربية والثقافة والعلوم 

ومنظمة العالم اإلسالمي للتربية 

 والعلوم والثقافة

 0205/2/59 منظمة اإليسيسكو
اللجنة الوطنية األردنية  

 للتربية والثقافة والعلوم 
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 تعاميم منظمة اإليسيسكو

 الجهة المعنية التعميم

تقديم مشاريع البحث العلمي في مجال العلوم اإلنسانية 

واالجتماعية واالقتصادية في المجاالت ذات الصلة 

 بالقضايا الراهنة

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ملف الترشيح الخاص بإعادة تأهيل مبنى متحف اآلثار 

 األردنية جبل القلعة/ عّمان

 منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة

 وزارة السياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

مقترح متحف األردن لالستفادة من برنامج اإليسيسكو 

  58-لدعم المتاحف المتضررة من أزمة كوفيد
 منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة

 0205المشاركة في برنامج اإليسيسكو االحتفائي لعام 

 عاماً للمرآة

 وزارة الصناعة والتجارة والتموين

 وزارة الطاقة والثروة المعدنية

 وزير الدولة لتطوير األداء المؤسسي

شكر وتقدير لمعالي وزير الثقافة لحضورها حفل 

إطالق فعاليات " الدوحة عاصمة الثقافة في العالم 

 " 0205اإلسالمي للعام 

 وزارة الثقافة

 وزارة الثقافة والرياضة / دولة قطر

 اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم

تسجيل المواقع التراثية على قائمة التراث في العالم 

 اإلسالمي

 وزارة السياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

طلب فيديوهات المشاركة في برنامج اإليسيسكو 

 عاماً للمرأة 0205االحتفائي بعام 

 وزارة الطاقة والثروة المعدنية

 وزارة الصناعة والتجارة والتموين

 وزير الدولة لتطوير األداء المؤسسي

تسجيل مواقع أثرية أردنية على القائمة التمهيدية للتراث 

 في العالم اإلسالمي

 دائرة اآلثار العامة

 اإليسيسكو

دعم مقترح بإدراج يوم الحادي والعشرين من نيسان 

 يوماً عالميَّا للرحمة
 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

اإلعالن عن فتح باب التسجيل بملتقى التحدي واالبتكار 

ضمن أنشطة الدوحة عاصمة الثقافة في العالم اإلسالمي 

0205 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 وزارة التربية والتعليم

قائمة خبراء في مجال حقوق اإلنسان والمجاالت 

 المتصلة بقانون تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثة

 المركز الوطني لحقوق اإلنسان

 وزارة الدولة لشؤون اإلعالم
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 تعاميم منظمة اإليسيسكو

 الجهة المعنية التعميم

المشاركة في المؤتمر الثاني عشر لوزراء الثقافة في العالم 

 اإلسالمي
 وزارة الثقافة

 شاغر مساعد المدير العام لمنظمة اإليسيسكو

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة

 وزارة البيئة

المركز الوطني لتنمية الموارد 

 البشرية

 الجمعية العلمية الملكية

 المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شاغر مدير أمانة اتحاد جامعات العالم اإلسالمي

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شاغر مساعد مدير أمانة اتحاد جامعات العالم اإلسالمي

شاغر اختصاصي برامج / خبير لدى أمانة اتحاد جامعات العالم 

 اإلسالمي
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 شاغر مشرف على إدارة تقنية المعلومات

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة

 التكنولوجياوالمجلس األعلى للعلوم 

 .شاغر خبير في مركز الحوار الحضاري

 العلمي العالي والبحث وزارة التعليم

 زارة التربية والتعليمو
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 تعاميم منظمة اإليسيسكو

 الجهة المعنية التعميم

قسم  -شاغر خبير في قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية 

 التنمية االجتماعية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 التربية والتعليموزارة 

 وزارة التنمية االجتماعية

قسم  -شاغر خبير في قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية 

 .السلم والتنمية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 وزارة التربية والتعليم

 وزارة التنمية االجتماعية

 .شاغر خبير في قطاع العلوم والتكنولوجيا

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا

 وزارة التربية والتعليم

 تقارير منظمة اإليسيسكو

 الجهة المعنية التقرير

التقرير الختامي لالجتماع التاسع للجنة التراث في العالم 

 اإلسالمي

 وزارة السياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

 جوائز ومنح منظمة اإليسيسكو

 الجهة المعنية الجائزة / المنحة

 جائزة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني للبحث التربوي
 وزارة التربية والتعليم

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 وزارة الثقافة (0205جائزة اإليسيسكو للشعر النسائي ) قصيدة عام المرأة 
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 فعاليات منظمة األلكسو

 الجهة المشاركة التاريخ الجهة المنظمة الفعالية

ندوة عبر تقنيات االتصال 

المرئي والمسموع باليوم 

 العربي لمحو األمية

 وزارة التربية والتعليم 0205/5/9 منظمة األلكسو

االحتفال باليوم العربي لمحو 

 األمية
 0205/5/9 منظمة األلكسو

اللجنة الوطنية األردنية للتربية 

 والثقافة والعلوم

حلقة نقاشية متعلقة 

باألشخاص ذوي اإلعاقة 

)صعوبات وتحديات في ظل 

 جائحة كورونا(

 الجامعة األردنية 0205/5/52 منظمة األلكسو

االجتماع التنسيقي للكراسي 

 العلمية المنتسبة لليونسكو
 0205/0/9 منظمة األلكسو

اللجنة الوطنية األردنية للتربية 

 والثقافة والعلوم

 

 جامعة اليرموك

اجتماع عبر وسائل االتصال 

المرئي والمسموع حول 

استخدام الموارد التعليمية 

 المفتوحة

 0205/0/02 منظمة األلكسو

مركز الملكة رانيا لتكنولوجيا  

التعليم والمعلومات / وزارة 

 التربية والتعليم 

البرنامج التدريبي لفائدة 
مدققي الجودة للمؤسسات 
التعليمية لتطوير المعارف 

 والمهارات

 وزارة التربية والتعليم  323322232-32  منظمة األلكسو 

إنشاء كرسي األلكسو 

لدراسات الالجئين بجامعة 

 اليرموك

 جامعة اليرموك 0205/5/02 منظمة األلكسو
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 فعاليات منظمة األلكسو

 الجهة المشاركة التاريخ الجهة المنظمة الفعالية

الندوة التدريبية حول إدراج المهارات 

 الحياتية والممارسات التعليمية
 منظمة األلكسو

22-0205/2/25 

0205/2/5 
 وزارة التربية والتعليم

عقد اجتماع حول اليوم العالمي 

للتنوع الثقافي من أجل الحوار 

 والتنمية

 0205/2/02 منظمة األلكسو
اللجنة الوطنية األردنية 

 للتربية والثقافة والعلوم

دورة تدريبية حول تطوير الكتاب 

المدرسي التعليمي " من أجل التعلم 

الجيد والمنصف الشامل للجميع مدى 

 الحياة"

 منظمة األلكسو
0205/2/22 

5-0205/0/0 

 وزارة التربية والتعليم

دورة تدريبية حول تعزيز دور 

المدرسة في التوقي من العنف 

 والتطرف الشديد

 وزارة التربية والتعليم 0205/2/58-52 منظمة األلكسو

دورة تدريبية حول تمكين المدرسين 

من كفاية استخدام منهجية البحث 

 اإلجرائي أو العملي

 وزارة التربية والتعليم 0205/0/22-09 منظمة األلكسو

دورة تدريبية حول دور التعليم 

الرقمي في تنمية مهارات الحياة 

والعمل وسبل إدراجه في المنهاج 

 والممارسات التعليمية

 وزارة التربية والتعليم 0205/2/2-2 منظمة األلكسو

دورة حول " التعليم الرقمي في تنمية 

مهارات الحياة والعمل وسبل إدراجه 

 في المناهج والممارسات التعليمية"

 وزارة التربية والتعليم 0205/2/2-2 منظمة األلكسو

اجتماع حول صياغة عدد من 

المشروعات تنسجم مع التوجهات 

االستراتيجية للمنظمة )خطة عمل 

 (0209-0202المنظمة العربية )

 وزارة التربية والتعليم 0205/8/52 منظمة األلكسو

دورة تدريبية حول التعليم من أجل 

 الصحة الجيدة ورفاهية الحياة
 وزارة التربية والتعليم 0205/52/52-50 منظمة األلكسو

دورة تدريبية حول تحسين الميزة 

التنافسية لنظم التعليم والتدريب 

المهني والتقني من أجل تعزيز فرص 

 توظيف الشباب في الدول العربية

 وزارة التربية والتعليم 0205/55/2-5 منظمة األلكسو
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 فعاليات منظمة األلكسو

 الجهة المشاركة التاريخ الجهة المنظمة الفعالية

ملتقى إقليمي حول تعزيز مكانة القيم 

العربية واإلنسانية المشتركة 

وتضمينها في مناهج التعليم في 

 الوطن العربي

 وزارة التربية والتعليم 0205/55/00 منظمة األلكسو

المؤتمر الثامن عشر للوزراء 

المسؤولين عن التعليم العالي والبحث 

 العلمي في الوطن العربي

 السفارة األردنية/ تونس 0205/50/09-00 منظمة األلكسو

 -عن بعد  -االجتماع االستثنائي 

 للجنة الدائمة للثقافة العربية
 وزارة الثقافة 0205/5/09 منظمة األلكسو

االجتماع التنسيقي لضابط اتصال 

الملف العربي المشترك "مهارة 

 النقش"

 وزارة الثقافة 0205/0/2 منظمة األلكسو

افتتاح تظاهرة بيت لحم عاصمة 

 0205عربية للثقافة لسنة 
 وزارة الثقافة 0205/2/52 منظمة األلكسو

اجتماع خبراء الشبكة العربية لألمن 

واألمان البيولوجي والكيميائي 

 واإلشعاعي

 0205/ 0 منظمة األلكسو
وزارة الطاقة والثروة 

 المعدنية

االجتماع السنوي التحضيري للجنة 

الخبراء العرب في التراث الثقافي 

 والطبيعي

 وزارة السياحة واآلثار 0205/0/09 منظمة األلكسو

ورشة عمل افتراضية حول " تطبيق  

أنظمة الطائرات دون طيار في 

 المجاالت الزراعية الدقيقة "

 وزارة الزراعة 0205/0/22-09 منظمة األلكسو

 0205/0/08 منظمة األلكسو اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية

 قزارب ال  ا ة

 منظمة األلكسو

الملتقى اإلقليمي حول الصناعات 

 الثقافية واالقتصادية اإلبداعي
 الهيئة الملكية لألفالم 0205/2/55-8 منظمة األلكسو

الندوة الوطنية االفتراضية حول 

"التجربة الثقافية العمانية ودورها في 

 تعزيز العالقات الدولية"

 0205/8/09-02 منظمة األلكسو

 قزارب ال  ا ة

 قزارب السياحة قاآلثار
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 فعاليات منظمة األلكسو

 الجهة المشاركة التاريخ الجهة المنظمة الفعالية

المشاركة في ملتقى إقليمي حول " 

دور االقتصاد الثقافي الرقمي 

والمؤسسات الناشئة في خلق بنية 

تحتية للتصنيع الثقافي في الدول 

 العربية

 وزارة الثقافة 0205/52/02-59 منظمة األلكسو

ملتقى إقليمي حول "دور االقتصاد 

الثقافي الرقمي والمؤسسات الناشئة 

في خلق بنية تحتية للتصنيع الثقافي 

 في الدول العربية "

 وزارة الثقافة 0205/52/02-05 منظمة األلكسو

الملتقى اإلقليمي السادس لضباط 

اتصال مرصد التراث العمراني 

 والمعماري في الدول العربية

 دائرة اآلثار العامة 0205/52/09-02 منظمة األلكسو

الدورة الخامسة والعشرون لمؤتمر 

اآلثار والتراث الحضاري في الوطن 

 العربي"

 وزارة السياحة واآلثار 0205/55/0-5 منظمة األلكسو

الملتقى اإلقليمي حول تمكين المرأة 

 المبدعة في البلدان العربية
 0205/55/52-2 منظمة األلكسو

 وزارة الثقافة

 منظمة األلكسو

ورشة عمل افتراضية حول "تطبيق 

لرسم  UAVالطائرات المسيرة 

خرائط االنهيارات األرضية أو 

 التركيب الجيولوجي

 0205/55/22-08 منظمة األلكسو
المركز الوطني لألمن 

 وإدارة األزمات

ورشة عمل حول " التقييم البيئي 

كأداة للحفاظ على الموارد الطبيعية 

 في الوطن العربي "

 0205/50/0-5 منظمة األلكسو
 وزارة البيئة

 منظمة األلكسو

مؤتمر الوزراء المسؤولين عن 

 الشؤون الثقافية في الوطن العربي

 (00الدورة )

 0205/50/02-58 منظمة األلكسو
 وزارة الثقافة

 منظمة األلكسو

دورة تدريبية لفائدة العاملين باللجنة 

الوطنية األردنية للتربية والثقافة 

 والعلوم على منصة األلكسو التفاعلية

 اللجنة الوطنية 0205/0/02 منظمة األلكسو
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 تعاميم وتقارير منظمة األلكسو

 الجهة المعنية المسح / االستبانة

تجربة األردن في برنامج التعليم االستدراكي وتعليم 

 الفرصة الثانية
 وزارة التربية والتعليم

 وزارة التربية والتعليم استمارة "التعليم االستدراكي وتعليم الفرصة الثانية

مشروع الخطة العربية للتعليم في حاالت الطوارئ 

 واألزمات

 وزارة التربية والتعليم -

 اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم -

 استبيان حول تمويل العمل الثقافي في الدول العربية
 وزارة الثقافة

 منظمة األلكسو

 الجهة المعنية التعميم / التقرير

 وزارة التربية والتعليم توصيات المؤتمر الحادي عشر لوزراء التربية والتعليم العرب

توصيات المؤتمر األول للوزراء والقيادات المسؤولة عن التعليم 

 والتدريب الفني والمهني

 مؤسسة التدريب المهني -

 وزارة التربية والتعليم -

 وزارة التربية والتعليم توصيات المؤتمر الثاني عشر لمؤتمر وزراء التربية والتعليم العرب

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر السابع عشر لوزراء التعليم العالي

متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر الحادي عشر لوزراء التربية والتعليم 

 العرب
 وزارة التربية والتعليم

تعميم من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم حول المنح 

الدراسية للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في مجال التربية 

 والعلوم السياسية والقانون واالقتصاد

 وزارة التربية والتعليم

دراسة بخصوص دليل التنسيق بين هيئات الجودة واالعتماد 

 األكاديمي في الوطن العربي
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 وزارة التربية والتعليم تقرير حول النظام العام لإلطار الوطني للمؤهالت
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 تعاميم والتقارير منظمة األلكسو

 الجهة المعنية التعميم / التقرير

 وزارة الثقافة استراتيجيتا المسرح المدرسي والمسرح العربي

 وزارة الثقافة وثائق االجتماع االستثنائي للجنة الدائمة للثقافة العربية

 وزارة الثقافة طلب انضمام دولة قطر لملف النخلة العربي المشترك

 وزارة الثقافة 0200اختيار مدينة إربد عاصمة عربية للثقافة لسنة 

طلب دعم لجمعية فرقة المسرح الحر إلقامة مهرجان المسرح الحر في 

 عمان والمحافظات

 منظمة األلكسو

 همعية المسلح اللل

 الدعوة لالحتفاء باليوم العربي للشعر والمشاركة في ندوة افتراضية

 قزارب ال  ا ة

اللجنة الوطنية األردنية لل لمية 

 قال  ا ة قالعلوم

تسمية ضابط اتصال لمتابعة مضامين االستراتيجية العربية للتنمية 

 المسرحية
 وزارة الثقافة

 وزارة الثقافة تسمية ضابط اتصال للمنصة العربية للثقافة والتراث

 قزارب ال عليا العالي قالبلث العلمي تسمية ضامط اتصا  ل عبئة اس مارب حو  "مؤشلاس االم كار العلمية "

( لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن 05متابعة تنفيذ قرارات الدورة )

 الشؤون الثقافية في الوطن العربي
 وزارة الثقافة

( لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن 00متابعة تنفيذ قرارات الدورة )

 الشؤون الثقافية في الوطن العربي
 وزارة الثقافة

تسمية ضابط اتصال لمتابعة مشروع البوابة اإللكترونية للتراث الثقافي 

 في الدول العربية
 وزارة الثقافة

مقترحات وتصورات إلعادة النظر في هيكلة مؤتمر الوزراء المسؤولين 

 عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي

 قزارب ال  ا ة

المنظمة العلمية لل لمية قال  ا ة 

 قالعلوم

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الملتقى العربي الثاني للوصول الحر

 وزارة السياحة واآلثار برنامج اجتماع لجنة الخبراء العرب للتراث الثقافي والطبيعي

وثائق االجتماع السنوي التحضيري للجنة الخبراء العرب في التراث 

 الثقافي والطبيعي

 قزارب السياحة قاآلثار

  

 مشروع مراجعة الخطة الشاملة للثقافة العربية

 قزارب ال  ا ة

  

( لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الدول 02الدورة )

 العربية
 وزارة الثقافة
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 تعاميم والتقارير منظمة األلكسو

 الجهة المعنية التعميم / التقرير

تسمية ضابط اتصال لمتابعة مشروع البوابة اإللكترونية 

 للتراث الثقافي في الدول العربية
 وزارة الثقافة

تسمية ضابط اتصال إلعداد الملف العربي المشترك حول 

 فنون الخط العربي المهارات والمعارف والممارسات
 وزارة الثقافة

 وزارة الثقافة 0205االحتفال بيوم المخطوط العربي في دورته التاسعة لعام 

التهنئة بمناسبة إدراج مدينة السلط "مدينة التسامح والضيافة 

 الحضرية "
 وزارة السياحة واآلثار

 مشروع تسجيل الملف العربي المشترك "فنون الخط العربي "

 قزارب ال  ا ة

 المنظمة العلمية لل لمية قال  ا ة قالعلوم

التهنئة بمناسبة إدراج مدينة السلط "مدينة التسامح والضيافة 

 الحضرية "
 وزارة السياحة واآلثار

تسمية خبيرة في بلدية السلط لحضور االجتماع السنوي 

 التحضيري للجنة الخبراء العرب في التراث الثقافي والطبيعي

 قزارب ال  ا ة

 المنظمة العلمية لل لمية قال  ا ة قالعلوم

 وزارة الثقافة إعداد ملف عربي مشترك حول "العمارة الطينية "

 مشروع " سفراء األلكسو للثقافة "

 قزارب ال  ا ة

 منظمة األلكسو

الخطة االستراتيجية للمساعدة القانونية على استرداد الممتلكات 

 التراثية
 وزارة السياحة واآلثار

 مشروع القانون العربي الموحد لحماية المخطوطات

 قزارب ال  ا ة

 منظمة األلكسو

 ملف العمارة الطينية
 قزارب ال  ا ة

 منظمة األلكسو

خارطة العمل الخمسية للملفات العربية المشتركة لتسجيل 

 التراث الثقافي غير المادي مع اليونسكو

 قزارب ال  ا ة

 منظمة األلكسو

المشاركة في أعمال الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الوزراء 

 المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي
 وزارة الثقافة
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 تعاميم والتقارير منظمة األلكسو

 الجهة المعنية التعميم / التقرير

مقترحات حول مسودة التقرير التأليفي لمراجعة 

 الخطة الشاملة للثقافة العربية وتحديثها

 قزارب ال  ا ة

 منظمة األلكسو

 وزارة الثقافة االحتفاء باليوم العربي للشعر

دعم مقترح البرنامج العام لمؤتمر الوزراء 

 المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي
 وزارة الثقافة

 الدورة الثامنة لليوم العربي للشعر

 قزارب ال  ا ة

 منظمة األلكسو

 وزارة الثقافة مدارات تراثية

البيان الختامي والتوصيات المتعلقة بالدورة السابعة 

 للمنتدى العربي للبحث العلمي والتنمية المستدامة
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

لمؤتمر وزراء الثقافة في  05التقرير النهائي للدورة 

 الوطن العربي
 وزارة الثقافة

 شاغر وظيفة مدير إدارة التربية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 وزارة التربية والتعليم

 المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية

 شاغر وظيفة مدير إدارة العلوم والبحث العلمي

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة

 وزارة البيئة
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 تعاميم والتقارير منظمة األلكسو

 الجهة المعنية التعميم / التقرير

كتيب فعاليات االجتماع االستثنائي عن بعد ألصحاب السمو 

والمعالي الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن 

العربي حول " تأثيرات أزمة كورونا على القطاع الثقافي في 

 البلدان العربية "

 وزارة الثقافة

ترشيح خبير متخصص في اتفاقية صون التراث الثقافي غير 

 المادي للمشاركة في إعداد ملف النقش على المعادن
 وزارة الثقافة

 (0202دعوة لالحتفاء بيوم المخطوط العربي )
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 وزارة الثقافة

المشاركة في إعداد استراتيجية تكريس دور الثقافة والتراث 

 في تحقيق الوئام االجتماعي
 وزارة الثقافة

اإلطار العام للبحث " و "التصنيف العربي للجامعات " وثيقتا

العلمي العربي في المجاالت االجتماعية والثقافية 

 "واالقتصادية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تقرير مبادرة األلكسو للتعاون بين المنظمات والهيئات الدولية 

واإلقليمية لدعم جهود الدول العربية في حماية ممتلكاتها 

 التراثية في أوقات األزمات

 وزارة الثقافة

 وزارة السياحة واآلثار

 دائرة اآلثار العامة

 جوائز ومنح منظمة األلكسو

 الجهة المعنية الجائزة / المنحة

الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية في  -جائزة األلكسو

 0202دورتها الرابعة لعام 
 مجمع اللغة العربية األردني

 وزارة الثقافة 0202جائزة األمير نايف لألمن العربي لعام 

 مدى للتطبيقات الجوالة –جائزة األلكسو 

 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا

 المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
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 جوائز ومنح منظمة األلكسو

 الجهة المعنية الجائزة / المنحة

 ( للترجمة52سنغور )الدورة  –جائزة ابن خلدون 
 وزارة الثقافة

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جائزة " بحوث القيم السياسية والثقافية للدول العربية 
 الحديثة احتفاًء بمئوية الدولة األردنية

 منظمة األلكسو

 وزارة الثقافة

 وزارة الثقافة 0205جائزة الشباب العربي لعام 

 فعاليات المدارس المنتسبة لأللكسو

 الفعالية الجهة المنظمة التاريخ المشاركة الجهة

 اليوم العربي لمحو األمية منظمة األلكسو 0205/5/9 المدارس األردنية المنتسبة لأللكسو

 اليوم العربي للمسرح منظمة األلكسو 0205/5/52 المدارس األردنية المنتسبة لأللكسو

 المدارس األردنية المنتسبة لأللكسو

 اللجنة الوطنية األردنية
 منظمة األلكسو 0205/8/08

حفل التكريم الخاص بأعضاء اللجنة 
العلمية الدائمة للشبكات المنتسبة 

 لأللكسو والمدارس واألندية

 اليوم العربي للمعلم منظمة األلكسو 0205/52/2 المدارس األردنية المنتسبة لأللكسو

 اليوم العربي للبيئة منظمة األلكسو 0205/52/52 المدارس األردنية المنتسبة لأللكسو
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 المنظمة التاريخ الفعالية

( للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم اإلسالمي للتربية 25الدورة )
 والعلوم والثقافة

 منظمة اإليسيسكو 22-0205/2/25

( للمجلس التنفيذي لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 055الدورة )
 والثقافة

 منظمة اليونسكو 2-0205/2/05

( للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية 552الدورة اإلجرائية )
 والثقافة والعلوم

 منظمة األلكسو 0205/2/9

( للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية 552الدورة العادية )
 والثقافة والعلوم

 منظمة األلكسو 52-0205/2/55

( للمجلس التنفيذي لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 050الدورة )
 والثقافة

 منظمة اليونسكو 0-0205/52/02

( للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية 55الدورة الخاصة )
 والثقافة والعلوم

 منظمة األلكسو 0205/52/25

( للمؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 25الدورة )
 والثقافة

 منظمة اليونسكو 8-0205/55/02

( للمجلس التنفيذي لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 052الدورة )
 والثقافة

 منظمة اليونسكو 0205/55/00

( للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم اإلسالمي للتربية 20الدورة )
 والعلوم والثقافة

 منظمة اإليسيسكو 0205/50/0

( للمؤتمر العام لمنظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم 52الدورة )
 والثقافة

 منظمة اإليسيسكو 9-0205/50/8

 فعاليات نظمتها اللجنة الوطنية

 الجهة المعنية التاريخ الفعالية

 أعضاء المكتب التنفيذي 0205/2/2 اجتماع المكتب التنفيذي األول

االجتماع السنوي للجمعية العمومية للجنة 
 الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم

 أعضاء الجمعية العمومية 0205/2/2

 أعضاء لجنة الترشيحات 0205/0/52 االجتماع األول للجنة الترشيحات

 أعضاء المكتب التنفيذي 0205/9/08 اجتماع المكتب التنفيذي الثاني
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  0202أعضاء الجمعية العمومية للجنة الوطنية األردنية لعام 
 الجهة االسم  

 رئيًسا -وزير التربية والتعليم /رئيس اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم  معالي األستاذ الدكتور وجيه عويس 5

 األمين العام للشؤون التعليمية عطوفة الدكتور نواف العجارمة 0

 األمين العام للشؤون اإلدارية والمالية عطوفة الدكتورة نجوى قبيالت 2

 بالصفة الشخصية السيد محمد الزعبي 2

 بالصفة الشخصية السيد حسين الكيالني 2

 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السيد عبد الحميد وريكات 0

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي المهندسة روى العيسى 2

 وزارة السياحة واالثار السيد علي المناصير 9

 دائرة اآلثار العامة   السيد أكثم العويدي 8

 مدير العالقات الدولية -وزارة الثقافة   السيدة روال عواد 52

 مدير مديرية الموارد البشرية -وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  السيد محمد بني عامر 55

 وزارة التنمية االجتماعية المحامي أشرف فواز خريس 50

  مساعد األمين العام للشؤون الفنية واالستراتيجية-وزارة الشباب الدكتور ياسين الهليل 52

  وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية الدكتور عبد الستار القضاة 52

 وزارة اإلدارة المحلية المهندس توفيق الخواطرة 52

 مدير إدارة االتصال واإلعالم -رئاسة الوزراء  السيد طه الخصاونة 50

 مدير إدارة العالقات الثقافية والعامة واإلعالم التربوي -وزارة التربية والتعليم  السيدة ردينة الرشيد 52

 مدير االتصال والتوعية البيئية -وزارة البيئة   الدكتور احمد عبيدات 59

  وزارة الطاقة والثروة المعدنية  المهندسة هناء الزعبي 58

 المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية الدكتور خطاب ابو لبدة 02

 األمين العام المساعد -المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا  الدكتور فواز الكرمي 05

 مجمع اللغة العربية األردني اآلنسة عذراء ياصجين 00

 نائب الرئيس للتواصل العلمي -الجمعية العلمية الملكية  الدكتورة وجدان أبو الهيجاء 02

 مدير مديرية المسوح األسرية -دائرة اإلحصاءات العامة  السيد محمد الجندي 02

 الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية السيد قيس طراونة 02

 مؤسسة آل البيت للفكر اإلسالمي السيد مهدي الرواضية 00

 الجمعية الملكية لحماية الطبيعة السيد حسام عويضات 02

 جامعة اليرموك / عميد شؤون الطلبة األستاذ الدكتورة أمل نصير 09

 نائبًا لرئيس الجمعية العمومية -جامعة الحسين بن طالل  األستاذ الدكتور صالح الشراري 08

 الجامعة الهاشمية الدكتور زهير الزعبي 22

 جامعة مؤتة الدكتور حسن الطعانياألستاذ  25

 عميد كلية العلوم التربوية -الجامعة األردنية  األستاذ الدكتور إبراهيم المومني 20

 جامعة آل البيت األستاذ الدكتور حربي المصري 22

 نائب رئيس الجامعة - الجامعة األلمانية األردنية االستاذ الدكتور عاطف الخرابشة 22

 كلية العلوم -جامعة الطفيلة التقنية  األستاذ الدكتور أيمن عيال عواد 22

 نائب رئيس الجامعة  -جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية  األستاذ الدكتور سرحان حداد 20

  نائب الرئيس للشؤون األكاديمية -جامعة البلقاء التطبيقية  األستاذ الدكتور سعد أبو قديس 22

 أمين سر اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم اآلنسة ابتسام أيوب 29
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 0202أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الوطنية األردنية لعام 

 أعضاء أمانة سر اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم

 أمين سر اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم

 اآلنسة ابتسام أيوب

 قسم الخدمات والسكرتاريا 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 

 

 السيرب سهاد الزحيماس/ فضو قسا 

 د. الرا الملزقق/ فضو قسا 

 السير إملاهيا ال عايرب / فضو قسا 

 السيرب هاله العكايلة / مبلمًجا 

 السير مأمون سعرية / ملاسبًا  

 السيرب قردب سالمة/ طامعة 

 السير شادي  نايا/ مأمور م سا 

 الجهة االسم  الرقم

 رئيًسا –بالصفة الشخصية  السيد محمد الزعبي 1

 نائب الرئيس –بالصفة الشخصية   الدكتورة فاتنة القنيبي 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 1

  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

 نائب الرئيس للتواصل العلمي  –الجمعية العلمية الملكية  الدكتورة وجدان أبو الهيجاء 11

  الجامعة الهاشمية  الدكتور زهير الزعبي 12

  نائب الرئيس للشؤون األكاديمية –جامعة البلقاء التطبيقية   الدكتور سعد أبو قديس 13

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