
القطاع / المركز النشاط الشهر

مركز اللغة العربية 
للناطقين بغيرها

 •  استكساب مجموعة من الباحثين لتأليف كتاب حول 
»إدماج الثقاف العربية في تعليم العربية للناطقين بغيرها«. مارس 2022

قطاع الثقافة 
واالتصال

•  إنشاء كرسي االيسيسكو في دار األوبرا المصرية والكرسي الثاني في 
جامعة عين شمس.

أبريل 2022
•  تنظيم نشاط لالحتفاء بتسجيل المواقع والعناصر التراثية المصرية على 
قائمة التراث في العالم اإلسالمي، وذلك خالل إقامة إحدى الفعاليات 

الثقافية في إحدى المواقع التراثية ضمن برنامج االحتفاء بالقاهرة 
عاصمة الثقافة في العالم اإلسالمي )عروض البعد الثالثي والواقع 

االفتراضي( ووضع شعار التراث في العالم اإلسالمي على هذه 
المواقع ولك المطبوعات الخاصة بها.

•  تنسيق تسجيل عدد من العناصر الثقافية المشتركة في العالم 
اإلسالمي، بالتعاون والتنسيق مع جهات االختصاص في الدول 

المعنية )طرق الحج، طرق القوافل، طرق الطلبة، طرق العلماء و 
الرحالة، المخطوطات...( نظرًا لما تزخر به مصر من هذه المجموعات 

المتسلسلة.

ماي 2022

قطاع التربية •  دورة تدريبية حول تنمية قدرات مخططي التعليم.

يونيو 2022

مركز الحوار 
الحضاري

•  ندوة حول مهارات الحوار.

قطاع الثقافة 
واالتصال

•  تسجيل عدد من المواقع و العناصر التراثية و التراث الطبيعي و 
الصناعي في مدينة القاهرة كعاصمة للثقافة و في جمهورية مصر 

العربية بصفة عامة على قائمة التراث في العالم اإلسالمي .

• ) المدارس العلمية التاريخية، المآذن، األبواب التاريخية، الخانات والواكالت 
المشاهد الفاطمية في اسوان...(

•  المشاركة في افتتاح مدينة الفنون والثقافة في العاصمة االدارية 
الجديدة، والتنسيق مع جهات االختصاص.

يوليو 2022
قطاع العلوم 

االجتماعية 
واإلنسانية

•  إطالق برنامج إعادة تأهيل أطفال الشوارع من خالل الرياضة والتعبيرات 
الفنية.

نشطــة اإليسيـــسكو ضمن البـرنــامج العــام لالحتفــال
ٔ
توزيـــع ا

بالقــــاهــرة عـــــاصمـة الثقــــافـة فــي العالــم اإلسالمي بالقــــاهــرة عـــــاصمـة الثقــــافـة فــي العالــم اإلسالمي 20222022
بحسـب شهــــور السنــة
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قطاع العلوم 
والتقنية

•  ورشة عمل حول »إجراءات السياسات المتعلقة بالتنوع البيولوجي 
في مختلف البلدان والثقافات«.

شتنبر 2022

مركز 
االستشراف 
االستراتيجي

•  تنظيم العرض المتنقل لمتحف اإليسيسكو للمستقبل.

مركز اللغة 
العربية 

للناطقين بغيرها

•  دورة تعليمية حول االنغماس اللغوي الثقافي لطالب اللغة العربية 
الناطقين -بغيرها بجمهورية مصر العربية.

مركز الحوار 
الحضاري

•  ورشة عمل حول التحديث في الخط العربي.

•  مؤتمر علمي حول ما بعد العولمة: قراءة في الفكر االجتماعي 
الدولي الجديد.

اتحاد جامعات 
العالم اإلسالمي

•  عقد ندوة علمية حول »القاهرة من خالل أدب الرحلة«.

قطاع الثقافة 
واالتصال

•  عقد مؤتمر الفن و التراث بالقاهرة في يوم الفن االسالمي و الدعوة 
إلى تلقي مساهمات المشاركين البحثية به.

قطاع العلوم نوفمبر 2022 
والتقنية

•  التدريب اإلقليمي على تمويل تغير المناخ وإعداد المشاريع.

مركز االستشراف 
االستراتيجي

•  تنظيم دورة تدريبية حول االستشراف االستراتيجي للعمل الثقافي.

قطاع الثقافة 
واالتصال

•  إبرام اتفاقيات ثنائية وتوأمة مع المدن المحتفى بها تحت رعاية 
اإليسيسكو

ديسمبر 
2022

•  منح جائزة اإليسيسكو ألفضل مشروع ثقافي في مدينة القاهرة.

•  منح جائزة اإليسيسكو ألفضل منتوج للصناعة التقليدية في مصر.

•  المشاركة في منح جائزة مسابقة »تراثي للتصوير الفوتوغرافي«.

نشطــة اإليسيـــسكو ضمن البـرنــامج العــام لالحتفــال
ٔ
توزيـــع ا

بالقــــاهــرة عـــــاصمـة الثقــــافـة فــي العالــم اإلسالمي بالقــــاهــرة عـــــاصمـة الثقــــافـة فــي العالــم اإلسالمي 20222022
بحسـب شهــــور السنــة


