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 امنشرة إلكترونية شهرية تصدرها أمانة اجمللس التنفيذي واملؤمتر الع
 حتت إشراف املدير العام األستاذ الدكتور حممد ولد أعمر

 ومتابعة األستاذ الدكتور مــــــــراد حممـــــــودي

 إعداد وإخراج املهندس صفوان احلكيم

 2021 أكتوبر :4د العد
 
 
 
 

يسر أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام أن تضع تحت تصرف اللجان الوطنية العربية للتربية والثقافة والعلوم   
على  نشورةاألخبار المشهرية تتضمن مجمل  لأللكسو نشرةالعلمية المنتسبة  والنوادي والكراسيوشبكات المدارس 

 المتعلقة العربية( المخصصة للجان الوطنية تعرامإنس-تويتر-بوكصفحات وسائط التواصل االجتماعي )فيس 
 بأنشطة اإلدارة العامة للمنظمة ومراكزها الخارجية واللجان الوطنية العربية والشبكات المنتسبة لأللكسو.

 
 

 املراجع اإلعالمية للنشرة
 

 _عاما_من_العطاء51األلكسو_#
 

 http://www.alecso.org/cna 
 esapai.alecso.org/map 
 https://ossl.alecso.org 
 http://www.alecso.org/nsite/ar/publications 
 https://bit.ly/2MHwSjf 
 https://twitter.com/CNALECSO?s=08 
 https://instagram.com/alecso_commission_nationale_ar... 
 https://esapai.alecso.org/esapai_2/TW/DB_Experts/ 

 
 

 بواسطة معنا للمزيد من المعلومات، يمكنكم التواصل
exc.board@alecso.org.tn 
alecso.experts@aol.com 

 

https://twitter.com/CNALECSO?s=08
https://www.instagram.com/alecso_commission_nationale_ar/?igshid=liu21p871hcn&fbclid=IwAR1Co1s_cXeCIVb4dHXxbwnvM1x6XpaivoexRSI7VXxKbFSTTo6hhYrETl4
https://www.facebook.com/اللجان-الوطنية-العربية-للألكسو-Cna-108241287511486/
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 األسبق لثقافةا وزير الهرماسي الباقي عبد الدكتور تعالى اهلل بإذن له المغفور تنعى األلكسو 
 .2021كتوبرأ 23 السبت يوم المنية وافته الذي التونسية بالجمهورية

 

  21 للعلوم العربيددة األكدداديميددة رئيس يسدددددددددددددتقبدد  األلكسدددددددددددددو عددام مدددير - 2021أكتوبر 
  .البحري والنق  والتكنولوجيا

 

  16 الشيخة موس تختار األلكسو،-والعلوم والثقافة للتربية العربية المنظمة - 2021أكتوبر 
 العادة وقف سدددددددددددددفيرة المتحدة العربية اإلمارات دولة - نهيان آ  مبارك بن نهيان بنت اليازية
 .العربية للثقافة

 

 16 يف لتعيينها السددددلي ي حسددددن حمدة الدكتورة االسددددتاذة تهنئ األلكسددددو - 2021 أكتوبر 
 .ق ر لدولة الشورى مجلس

 
 لبحريا والنق  والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية تعاون توقع بروتوكو  االلكسو 

 

 12 تللتكنولوجيا السددادس الدولي المؤتمر في يشددارك األلكسددو عام مدير - 2021 أكتوبر 
  .الت بيقية المتقدمة

 

  12 بمناسبدددددددة القرمدددددددازي ق ا  حيددددددداة الدكتدددددددورة يهنئ األلكسو عام مدير - 2021أكتوبر 
  .الثقافّيدة الشدؤون وزارة تولِّيهدا

 

  11 وجياكنولوالت للعلوم العربية األكاديمية مقر يزور األلكسددددددددددو عام مدير - 2021أكتوبر 
 بالعلمين البحري والنق 

 

 10 للعلوم العربية األكاديمية ومعاهد كليات يزور االلكسدددددددددددددو عام مدير - 2021 أكتوبر 
 .البحري والنق  والتكنولوجيا

 

  10 للعلوم العربية األكاديمية على شددددددددر  ضددددددددي  األلكسددددددددو عام مدير - 2021 أكتوبر 
  .البحري والنق  والتكنولوجيا

 

  09 للددذكددا  عشدددددددددددددر الخددامس الدددولي المؤتمر في تشدددددددددددددددارك األلكسدددددددددددددو - 2021أكتوبر 
  .التعليم في االص ناعي

 

 08 والتقنية للعلوم العزيز عبد الملك مدينة يزور األلكسو عام مدير - 2021كتوبر.  

https://www.facebook.com/108241287511486/posts/418818553120423/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/417090013293277/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/413788646956747/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/413730573629221/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/411847807150831/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/411247677210844/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/411251667210445/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/410667897268822/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/410023127333299/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/409685834033695/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/409246710744274/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/408462254156053/
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 08 امع م ير يسعععععععععععععت ب  السععععععععععععععو ية العربية بالمملكة التعليم وزير معالي- 2021أكتوبر 
 االلكسو

 
 08 الفيص  خال  األمير سمو يكرم األلكسو عام م ير - 2021أكتوبر. 

 
 08 العربية الجوائز منت ى في يشارك األلكسو عام م ير- 2021أكتوبر. 

 
 08 االفتراضية" م رستي" م رسة يزور األلكسو عام م ير-2021 أكتوبر. 

 

 06  موهبة واأللكسو ت شنان مبا رة "الموهوبون العرب" لصناعة المست ب  -2021أكتوبر، 
 .امت ا ًا ل ور المملكة المحوري وحرص قيا تها على تعزيز العم  العربي المشترك

 

 03 االست ال  بعي  العراق جمهورية تهنئ األلكسو- 2021 أكتوبر. 

 

 02  يؤ ي زيارة عم  لوزير التربية. األلكسوعام  م ير- 2021أكتوبر 

 

 02 والبحعع  الععالي التعليم لوزيرة عمع  زيعارة يؤ ي األلكسعععععععععععععو ععام مع ير- 2021 أكتوبر 
 .العلمي

 

 01 في راليةوالكن األلكسععو بين المشععتركة اإلقليمية شععب  العم  ورشععة اختتام- 2021 أكتوبر 
 .الكبار لتعليم األلمانية

 

https://www.facebook.com/108241287511486/posts/408463170822628/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/408464047489207/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/408466830822262/
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2292993
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/408467480822197/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/405097214492557/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/404625974539681/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/404623061206639/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/404129784589300/


أنشطة اإلدارات 
الفنية واملراكز اخلارجية 
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التربيةإدارة   

 

 28 لةالمسددددددددؤو  والقيادات الوزرا  لمؤتمر الثانية الدورة تنّظم األلكسددددددددو - 2021 نوفمبر 
 .2021 أكتوبر 28-26 العربي، الو ن في والمهني الفني والتدريب التعليم عن

 

 26 التعليم عن المسدددددددددددددؤولددة والقيددادات للوزرا  الثدداني المؤتمر أعمددا - 2021 أكتوبر 
 .والمهني الفني والتدريب

 

 الجدة صدددحةال أج  من التعليم"  حو "  بعد عن" اإلقليمية التدريبية الدورة تختتم األلكسدددو 
 ".الحياة ورفاهية

 

 01 األلكسددددددددددددو بين المشددددددددددددتركة اإلقليمية شددددددددددددبه العم  ورشددددددددددددة اختتام- 2021 أكتوبر 
 .الكبار لتعليم األلمانية والكنفيدرالية

 إدارة الثقافة

 

 29 ومعالي ،والعلوم والثقافة للتربية العربية للمنظمة العام المدير معالي- 2021 أكتوبر 
 األسبوع" مشروعل للترويج إعالميا يوما يفتتحان التونسية بالجمهورية الثقافية الشؤون وزيرة

 .اكتار  الثقافي الحي العامة للمؤسسة العام المدير معالي بحضور" للرواية العالمي

 

 28 التددددرا  مرصددددد اتصا  لضبددددا  السددددادس االجتماع تعقددددد األلكسددددو- 2021 أكتوبر 
 .العربّيددة بالبدلدان والعمدراني المعدماري

 

 االقتصاد ورد حو  اإلقليمي األلكسددددددددو ملتقى فعاليات تختتم الثقافية الشؤون وزيرة معالي 
 الدو  في الثقافي للتصددددددددنيع تحتية بنية خلق في الناشددددددددئة والمؤسددددددددسددددددددات الرقمي الثقافي
 .العربية

 

 22 جزيرةب الرقمي، الثقدافي االقتصدددددددددددددداد حو  اإلقليمي الملتقى افتتدا - 2021 أكتوبر 
 .جربة

العلوم والبحث العلميإدارة   

 

 13 الفنية اللجنة الجتماعات( 22) الدورة أعما  في تشددددارك األلكسددددو - 2021 أكتوبر 
 .العربية مصر جمهورية القاهرة، ،2021 أكتوبر 14 - 10 للبيئة

https://www.facebook.com/108241287511486/posts/421491349519810/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/420234986312113/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/415810900087855/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/404129784589300/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/422343792767899
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/422207786114833/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/418429079826037/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/417605286575083/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/411846840484261/
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واالتصال املعلومات إدارة  

 

 26 الذكا  باسددددددددددددتخدام الخاصددددددددددددة االفتراضددددددددددددية الندوة تعقد األلكسددددددددددددو- 2021 أكتوبر 
 .العربي الو ن في التعليم في االص ناعي

 
 22 الحر للوصو  الثاني العربي الملتقى فعاليات اختتام- 2021 أكتوبر. 

 
 20 الحر للوصو  الثاني العربي الملتقى- 2021 أكتوبر. 

 

 20 مالتعلي في االصدددد ناعي الذكا  اسددددتخدام مجا  في افتراضددددية ندوة- 2021 أكتوبر 
 .العربي الو ن في

 

 11 لعملية ومتابعة الفضددددددددا  ريادة حو  دولية لمحاضددددددددرة مباشددددددددر ب - 2021 أكتوبر 
 .فضائية رحلة إ الق

 

 01 حةالمفتو  التعليمية للموارد العالمي المؤتمر في تشارك األلكسو -2021 أكتوبر. 

بالرباط التعريب تنسيق مكتب  

 

 26 رابعةال الدورة والمعجمية الّلغوية للّدراسددات الشددارقة-األلكسددو جائزة - 2021 أكتوبر 
- 2020. 

واملؤمتر العامأمانة اجمللس التنفيذي   

 

 28 ربيةللت العربية للمنظمة التنفيذي للمجلس( 11) الخاصة الدورة عقد- 2021 أكتوبر 
 .لأللكسو والعلوم والثقافة

 

 27 عمله آليات لت وير لأللكسو التنفيذي للمجلس ورشة او - 2021 أكتوبر. 

 

 27 يف الخضددددددرا  لإلسددددددتثمارات اإلقتصددددددادية للعوائد األلكسددددددو كرسددددددي- 2021 أكتوبر 
 ال دداقددات: "بعددد حو  عن التحدداضدددددددددددددر علميددة بتقنيددة ندددوة ينظم الجزائر،-العددامددة المرافق
 ".واألفاق التحديات- العربية الدو  في المستدام النمو وفرص المتجددة

https://www.facebook.com/108241287511486/posts/420234332978845/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/417719456563666/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/416566823345596/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/416565540012391/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/410561657279446/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/4041159112573
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/420232859645659/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/422506322751646/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/420596962942582/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/420592836276328/


10

 

 المجلس عضدددو لأللكسدددو، التنفيذي المجلس رئيس المقب ، مقب  بن هاني األسدددتاذ سدددعادة 
 يدعو أللكسددول التنفيذي للمجلس ورشددة او  يترأس السددعودية العربية المملكة عن التنفيذي

 (.بعد عن) 2021 اكتوبر 27 يوم وذلك عمله آليات لت وير اليها

 

 23 يف الخضددددددرا  لإلسددددددتثمارات اإلقتصددددددادية للعوائد األلكسددددددو كرسددددددي- 2021 توبرأك 
 ال دداقددات: "بعددد حو  عن التحدداضدددددددددددددر علميددة بتقنيددة ندددوة ينظم الجزائر،-العددامددة المرافق
 ".واألفاق التحديات - العربية الدو  في المستدام النمو وفرص المتجددة

 

 (21-20 )كرمت األلكسدددددددددددددو،-والعلوم والثقددافددة للتربيددة العربيددة المنظمددة- 2021 أكتوبر 
 االجتماع بمناسدددددددددددددبة إنعقاد العربية الو نية للجان العامين األمنا  السدددددددددددددعادة أصدددددددددددددحاب
 الدو  العربي التربية مكتب و اإليسددددددددددددديسدددددددددددددكو ، األلكسدددددددددددددو)للمنظمات ( 06)السدددددددددددددادس

 التميزو  للجودة اإلقليمي والمركز التربوي للتخ ي  اإلقليمي المركز ،بحضدددددددددددددو(الخليج
 العامين لألمنا ( 21) واالجتماع والعلوم، والثقافة للتربية العربية الو نية واللجان بالتعليم
 .الثال  المنظمات بحضو العربية الو نية للجان

 

 20 األلكسدددددددددددددو)للمنظمدددات ( 06) السددددددددددددددددادس االجتمددداع ان الق - 2021 أكتوبر ، 
 للتخ ي  اإلقليمي المركز بحضدددددددو ،(الخليج الدو  العربي التربية مكتب و اإليسددددددديسدددددددكو

 والثقافة للتربية العربية الو نية اللجان و بالتعليم والتميز للجودة اإلقليمي والمركز التربوي
 .والعلوم

 

 (21-20 )كواإليسيس لأللكسو، والشراكة التعاون لملتقى( 6) الجتماعا– 2021 أكتوبر 
 العربيدددة الو نيدددة اللجدددان ألمندددا  (21)واالجتمددداع  الخليج لددددو  العربي التربيدددة ومكتدددب
 .للتربية العربية للمنظمة

 

 20 التربيددة وزير النعيمي، علي بن مدداجددد الدددكتور األسدددددددددددددتدداذ معددالي- 2021 أكتوبر 
 لشدددددداملةا خليفة آ  حمد بنت موزة الشدددددديخة مدرسددددددة مديرة يسددددددلم البحرين بمملكة والتعليم
 أللكسدددددول المنتسدددددبة للشدددددبكات الدائمة العلمية اللجنة وعضدددددو لأللكسدددددو، المنتسدددددبة للبنات

 والثقافة بيةللتر  العربية المنظمة لهما منحتها التي التقديرية والشدددددددددددددهادة الذهبية الميدالية
 رسددددددددددددديدةالمدد للسدددددددددددددندة والددوليدة العربيدة االيدام إحيدا  في المتميزة لجهودهمدا تقدديرا والعلوم

(2021/2020.) 

 

 17 السددددددددددياحية والتنمية الحضددددددددددارات ملتقى تيبازة" األلكسددددددددددو كرسددددددددددي- 2021 أكتوبر 
 لجزائريةا بالجمهورية تيبازة، بوالية اهلل عبد مرسددددددددددلي الجامعي للمركز التابع" المسددددددددددتدامة
    والثقافة العلمو  للتربية الجزائرية الو نية اللجنة مع بالتعاون ينظم الشدددددددددددددعبية الديمقرا ية
 متغيرات:"  حو  األو  ليالدو  المؤتمر" األلكسدو:-والعلوم والثقافة للتربية العربية والمنظمة

 وذلك ،"العربية الدو  في المسددددددددددتدامة والتنمية السددددددددددياحة تحديات على وأثره البيئي األمن
 .المرئي االتصا  تقنية عبر ،2021 ديسمبر 9و 8 يومي

https://www.facebook.com/108241287511486/posts/418494919819453/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/416362930032652
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/416362930032652/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/415842686751343/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/416015266734085/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/414432396892372/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/417841889884756/
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  14مجلسال أمانة) األلكسددددددددددددو-والعلوم والثقافة للتربية العربية المنظمة - 2021 أكتوبر 
 المنتسدددبة ةالعلمي والكراسدددي والنوادي المدارس شدددبكات مع تحتف ( العام والمؤتمر التنفيذي
 أكتوبر 14 الموافق للبيئة العربي باليوم لأللكسو

 

 يواصددد  لوموالع والثقافة للتربية الليبية الو نية للجنة العام األمين سدددعادة- 2021 أكتوبر 
 .األلكسو-والعلوم والثقافة للتربية العربية للمنظمة عمله زيارة

 

 زيارة في لوموالع والثقافة للتربية الليبية الو نية للجنة العام األمين سعادة- 2021 أكتوبر 
 األلكسو-والعلوم والثقافة للتربية العربية للمنظمة عم 

 

 05 للمعلمين_العالمي_اليوم_مع_ألكسو#- 2021 أكتوبر. 

 

 04 عمان_سل نة_مع_األلكسو_تضامن#- 2021 أكتوبر 

 

  

https://www.facebook.com/108241287511486/posts/412631513739127/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/411618037173808/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/410788810590064/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/406332861035659/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/405911124411166/


أنشطة اللجان الوطنية 
العربية للتربية 
والثقافة والعلوم
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الثقافة و والعلوم للتربية  الوطنية البحرين  جلنة  

 

 20 التربيددة وزير النعيمي، علي بن مدداجددد الدددكتور األسدددددددددددددتدداذ معددالي- 2021 أكتوبر 
 لشدددددداملةا خليفة آ  حمد بنت موزة الشدددددديخة مدرسددددددة مديرة يسددددددلم البحرين بمملكة والتعليم
 أللكسدددددول المنتسدددددبة للشدددددبكات الدائمة العلمية اللجنة وعضدددددو لأللكسدددددو، المنتسدددددبة للبنات

 والثقافة بيةللتر  العربية المنظمة لهما منحتها التي التقديرية والشدددددددددددددهادة الذهبية الميدالية
نة والدولية العربية االيام إحيا  في المتميزة لجهودهما تقديرا والعلوم  رسددددددددددددديدةالمد للسددددددددددددد

(2021/2020.) 
الثقافة و العلم و للتربية اجلزائرية الوطنية اللجنة  

 

 27 المرافق في الخضرا  لإلستثمارات اإلقتصادية للعوائد األلكسو كرسي 2021 أكتوبر 
 جددةالمت ال اقات: "حو   بعد عن التحاضددددددددددددر بتقنية  علمية ندوة ينظم الجزائر،-العامة
 ".واألفاق التحديات - العربية الدو  في المستدام النمو وفرص

 

 23 يف الخضددددددرا  لإلسددددددتثمارات اإلقتصددددددادية للعوائد األلكسددددددو كرسددددددي- 2021 أكتوبر 
 اتال اق: "حو   بعد عن التحاضدددددددددددددر علمية بتقنية ندوة ينظم الجزائر،-العامة المرافق
 ".واألفاق التحديات - العربية الدو  في المستدام النمو وفرص المتجددة

 

 17 السدددددددددياحية والتنمية الحضدددددددددارات ملتقى تيبازة" األلكسدددددددددو كرسدددددددددي - 2021 أكتوبر 
 لجزائريةا بالجمهورية تيبازة، بوالية اهلل عبد مرسددددددددددلي الجامعي للمركز التابع" المسددددددددددتدامة
 و والثقافة العلمو  للتربية الجزائرية الو نية اللجنة مع بالتعاون ينظم الشدددددددددددعبية الديمقرا ية
:" و ح األو  الدددولي المؤتمر" : األلكسدددددددددددددو-والعلوم الثقددافددة و للتربيددة العربيددة المنظمددة
 ،"العربية و الد في المسدددتدامة والتنمية السدددياحة تحديات على وأثره البيئي األمن متغيرات
 .المرئي االتصا  تقنية عبر ،2021 ديسمبر 9 و 8 يومي وذلك

العلوم و الثقافة و للتربية العمانية الوطنية اللجنة  

 

 16 للتربية العمانية الو نية للجنة الو نية للندوة المرئي التوثيق رواب - 2021 أكتوبر 
 ،"الدوليددددددددددددة العالقدددددددددددددددات تعزيز في ودورها الُعمانية الثقافية التجربة: "حو  والعلوم، والثقافة
 ٢٠٢١ دددرسبتمب( ٢٨ - ٢٧: )الموافق* الثالثا |  االثنيدن: *يومي المنعقدة

والثقافة والعلوم للتربية املغربية الوطنية اللجنة  

 

 27 ليةك البيو بية، ألخالقيات األلكسدددو لكرسدددي الرسدددمي ان الق حف - 2021 أكتوبر 
 المملكة ،فاس- اهلل عبد بن محمد سدددددددددددديدي جامعة ،و ب األسددددددددددددنان والصدددددددددددديدلة ال ب

 المغربية
 

  

https://www.facebook.com/108241287511486/posts/416015266734085
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/420592836276328
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/418494919819453
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/414432396892372/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/413991820269763/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/421274619541483/
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 احلدث الشهري

 والعلومة والثقافللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية  

 

 بدعم من األلكسو...
 "اللجنة الوطنية" و"جمعية الرعاية اإلنسانية" 

 ع منتدى الطفل الفلسطينيتوقعان اتفاقية لدعم مشرو 
 

وّقع أمين عام اللجنة الو نية الفلس ينية للتربية والثقافة والعلوم د. دّواس دّواس وبحضور  04/10/2021-غزة
رئيس اللجنة الو نية أ.د علي زيدان أبو زهري، وجمعية الرعاية اإلنسانية االجتماعية الخيرية ممثلة بالسيدة منار 

نية في مدينة في مقر اللجنة الو  اإلثنينوذلك يوم  "،فيذ مشروع "منتدى ال ف  الفلس ينيالبح ي ي، اتفاقية لتن
ويأتي توقيع االتفاقية في إ ار الدعم المقدم من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، وتموي   غزة.

هم إلى ت وير ثقافة األ فا  واكتشا  مواهبالمشاريع واألنش ة الموجهة لفائدة دولة فلس ين. وتهد  االتفاقية 
 ورعايتها وتنميتها، وزيادة الوعي الثقافي والفني لدى األ فا .

وأشار أبو زهري إلى أن دعم المشروع يأتي في إ ار المساهمة في دعم جمعية الرعاية اإلنسانية إلنشا  منتدى 
 ية واالجتماعية التي عاشوها مباشرة في الحروبلأل فا  في ق اع غزة على وجه الخصوص لمعالجة األعبا  النفس

المتتالية على الق اع، باإلضافة إلى تشجيع ال لبة على الثقافة والتفكير المتحضر من خال  المحافظة على الهوية 
ع االثقافية الفلس ينية. وذلك انسجاماً مع رؤية اللجنة الو نية من خال  سياقها المعرفي بتعميق حضور الثقافة واإلبد

 والوعي العلمي والتربوي، للحفاظ على الهوية الو نية من التغريب واالستالب والمحو والتزيي .
كما وّجه شكره لمنظمة األلكسو ممثلة بمديرها العام أ.د محمد ولد أعمر على دعم المشروع وحرصها على ت وير 

الحتال  لتي نواجهها نتيجة سياسة اوتعزيز المشهد الثقافي والتربوي والعلمي في فلس ين في ظ  التحديات ا
حيا  الترا   المتواصلة بحق الشعب الفلس يني، مؤكدًا على دور األ فا  الفعا  في عملية تباد  الثقافات وا 

 الفلس يني.
من جانبها شكرت البح ي ي اللجنة الو نية واأللكسو على تخصيصهم الدعم لمشروع منتدى ال ف ، وأكدت على 

اد نفيذ االتفاقية للتغلب على مشكلة تدني المستوى الثقافي والفني لدى ال لبة في إنتاج الوسائ  والمو التزام الجمعية بت
 التربوية الحديثة، وتحسين جودة تربية ال ف  الثقافية والفنية واستفادة كافة األ فا  منها.

خريجين  8م  وعددهم يذكر أن  اقم عم  المشروع سيكون من الخريجين الذين لم تع هم الحياة فرصة للع
 وخريجات، آخذين بعين االعتبار التنوع الجنسي في اختيار ال اقم وال لبة أيضًا.

وحضر توقيع االتفاقية من اللجنة الو نية عبد الغني التكروري مدير البرامج، ومحمد أبو شوقة مدير مكتب اللجنة 
  رئيس مجلس اإلدارة، وسائد الب ش مدير في المحافظات الجنوبية، ومن الجمعية حضر ك  من أحمد أبو سوير 

 المشاريع، و اقم من الجمعية.
https://www.facebook.com/Palestinian.Cultural.Educational.Forum/posts/4635050589891175 
https://www.pncecs.plo.ps/?p=8925 
https://www.facebook.com/Palestinian.Cultural.Educational.Forum/videos/414586720198945 
https://www.facebook.com/Palestinian.Cultural.Educational.Forum/videos/908093760128721 
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 احلدث الشهري

 للتربية والثقافة والعلوم القطريةللجنة الوطنية  
 

شدددددددددما  األ لن ي في ق ر بالتعاون مع اللجنة الو نية الق رية للتربية  كلّية 2021أكتوبر  5بتاريخ  احتفلت .1
تكنولوجيا، ل مؤتمر ب ريقة مدمجة يتناو  تعليم العلوم، والثقافة والعلوم باليوم العالمّي للمعّلمين عبر تنظيمها

 والتدريب التقني والمهني في ق ر. وقد حضر المؤتمر كّ  من:والتعليم  والرياضّيات الهندسة
 اليونسكو اإلقليمي في الدوحة؛ آنا باوليني، مديرة مكتب الدكتورة 
 م؛والعلو  للتربية والثقافةالعام للجنة الو نية الق رية  السلي ي، األمين الدكتورة حمدة 
  انب عدد التعليم والتعليم العالي الى ج وزارة المسدداعد للشددؤون التعليمية في األسددتاذة فوزية الخا ر، الوكي

صدددةالمدارس التقنية وا وأسدددتاذة منأسدددتاذ  100من أعضدددا  الهيئة التعليمية في الكلية وأكثر من   لمتخصدددّ
 في مجا  العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في ق ر.

 

كأس  تحت شددعار 2022الرابع للشددباب  يعلن عن إ الق المنتدى البحثي مركز جامعة ق ر للعلما  الشددباب .2
 .وملالق رية للتربية والثقافة والع مع اللجنة الو نية وذلك بالتعاونالتحديات وال لعات  2022وق ر العالم 

         

 26 العلوم بتاريخو عربية للتربية والثقافة شددددددداركت اللجنة الو نية الق رية للتربية والثقافة والعلوم مع المنظمة ال .3
االصددد ناعي في التعليم بالو ن العربي، وذلك  ندوة افتراضدددية حو  اسدددتخدام الذكا  تنظيمفي  2021أكتوبر 

 ، واللجنة الو نية السعودية.اللبنانية الو نية بالتعاون مع اللجنة



أنشطة الشبكات 
املنتسبة لأللكسو 
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  املدارس شبكة

 

 10 14 يوم تحتف ( والمؤتمر العام التنفيذي المجلس مانةأ) األلكسدددددددددددو- 2021 أكتوبر 
 العربي باليوم لها المنتسبة العلمية والكراسي والنوادي المدارس شبكات مع 2021 أكتوبر
 ت لقهسدد الذي النشددا  اهدا  عن المناسددبة بهذه واالتصددا  المعلومات إدارة وتعلن للبيئة،

 جمعية مع 2021 أكتوبر 16 يوم من ابتدا  ،(واالتصددددددددددددا  المعلومات إدارة) األلكسددددددددددددو
 لفضددائيةا الرحلة إ الق عملية ومتابعة الفضددا  ريادة: " حو  والتكنولوجيا للعلوم الصددين
 "Shenzhou 13 الصينية

 

 01 والنوادي المدارس شدددددددددبكات إحتفا  فعاليات في التسدددددددددجي  ان الق- 2021 أكتوبر 
 (.2021 أكتوبر 14) للبيئة العربي باليوم العلمية والكراسي

 

 20 التربيددة وزير النعيمي، علي بن مدداجددد الدددكتور األسدددددددددددددتدداذ معددالي- 2021 أكتوبر 
 لشدددددداملةا خليفة آ  حمد بنت موزة الشدددددديخة مدرسددددددة مديرة يسددددددلم البحرين بمملكة والتعليم
 أللكسدددددول المنتسدددددبة للشدددددبكات الدائمة العلمية اللجنة وعضدددددو لأللكسدددددو، المنتسدددددبة للبنات

 والثقافة بيةللتر  العربية المنظمة لهما منحتها التي التقديرية والشدددددددددددددهادة الذهبية الميدالية
نة والدولية العربية االيام إحيا  في المتميزة لجهودهما تقديرا والعلوم  رسددددددددددددديدةالمد للسددددددددددددد

(2021/2020.) 

العلمية الكراسي شبكة  

 

 28 ليةك البيو بية، ألخالقيات األلكسدددو لكرسدددي الرسدددمي ان الق حف - 2021 أكتوبر 
 المملكة ،فاس- اهلل عبد بن مدمح سددددددددديدي- جامعة ،و ب األسدددددددددنان والصددددددددديدلة ال ب

 .المغربية

 

أنشطة شبكات المدارس والنوادي والكراسي العلمية 
المنتسبة لاللكسو

https://www.facebook.com/108241287511486/posts/409632190705726/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/403934831275462/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/416015266734085/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/421274619541483


إصدارات األلكسو
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دليل عمل 
اللجان الوطنية 

العربية

العدد الثالث 
للنشرة اإللكترونية 
لأللكسو واللجان 

الوطنية العربية

https://www.facebook.com/108241287511486/posts/407249680943977/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/404164394585839/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/407249680943977/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/404164394585839/


املنصات اإللكترونية 
اإلعالمية  الرمسية
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 األمم املتحدة
 

https://www.un.org/ar/ الموقع اإللكتروني 
 

 

 جامعة الدول العربية
 

 

    http://www.lasportal.org/ar/Pages/default.aspx الموقع اإللكتروني
 https://www.facebook.com/arab.league صفحة الفيس بوك

 https://twitter.com/arableague_gs تويتر
 https://www.youtube.com/user/leagueofarabstates يوتيوب

 

 األلكسو
 

 

 اإلدارة العامة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

 

http://www.alecso.org.tn/ الموقع اإللكتروني 
https://www.facebook.com/Alecso.org.tn/ صفحة الفيس بوك 
https://twitter.com/followalecso/ تويتر 
https://www.youtube.com/channel/UCZYuE7yxYA16TjxCS-iIDqQ / يوتيوب 
alecso@alecso.org.tn البريد اإللكتروني 

والعلومقسم اللجان الوطنية باملنظمة العربية للتربية والثقافة   
http://www.alecso.org/cna اللجان على موقع األلكسو 
https://bit.ly/2MHwSjf صفحة الفيس بوك 
https://twitter.com/CNALECSO?s=08 تويتر 
https://instagram.com/alecso_commission_nationale_ar... أنستغرام 
https://youtube.com/channel/UCt0q2Je1SUEFK148FNe0vAg يوتيوب 
exc.board@alecso.org.tn البريد اإللكتروني 

 

أللكسولاملراكز اخلارجية   
 

 معهد البحوث والدراسات العربية

 

https://iars.net الموقع اإللكتروني 
https://www.facebook.com/IARS.NET ة الفيس بوكصفح 
iars@iars.net - mkamel@feps.edu.eg البريد اإللكتروني 

 
 

 معهد املخطوطات العربية

 

www.malesco.org الموقع اإللكتروني 
www.facebook\iarmss صفحة الفيس بوك 
alamimorad@yahoo.fr  / info@malecso.org / P.ObOX87 Dokki.A.R.E البريد اإللكتروني 

 

الرباط-مكتب تنسيق التعريب   

 
 المنظمة العربية
للتربية والثقافة 

 والعلوم
 مكتب تنسيق التعريب

www.arabization.org.ma الموقع اإللكتروني 
https://www.facebook.com42371090442913-صفحة الفيس بوك / مكتب تنسيق التعريب 
https://twitter.com/bca_alecso تويتر 
https://www.youtube.com/channel/UCHz366HZNkOSDrprcphXrAA يوتيوب 
bca.alecso@gmail.com - bca @ arabization.org.ma -alahjomri@yahoo.fr البريد اإللكتروني 
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 معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية

 

kiial.org الموقع اإللكتروني 
Kiial Alecso صفحة الفيس بوك 
elnaiemali@gmail.com - Alecsolugha@yahoo.com البريد اإللكتروني 

 
 

 املركز العريب للتعريب والترمجة والتأليف والنشر

 

www.acatap.org الموقع اإللكتروني 
https://www.facebook.com/Acatap.Damascus/ صفحة الفيس بوك 
acatapalecso@gmail.com البريد اإللكتروني 

 

 اللجان الوطنية العربية
 

 اململكة األردنية اهلامشية

العلمي والبحث العايل التعليم ووزارة والتعليم التربية وزارة  

 https://moe.gov.jo الموقع اإللكتروني 
moecs@moe.gov.jo البريد اإللكتروني 

لعلوماللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة وا  

 

https://www.natcom.gov.jo  الموقع اإللكتروني 
www.facebook.com/jounesco صفحة الفيس بوك 
@jordanunesco تويتر 
jounesco@moej.edu.jo البريد اإللكتروني 

 

 

 دولة اإلمارات العربية املتحدة

 وزارة الثقافة والشباب

 info@mcy.gov.ae البريد اإللكتروني 
https://beta.mcy.gov.ae/ar/ الموقع اإللكتروني 

 اللجنة الوطنية اإلماراتية للتربية والثقافة والعلوم

 

https://www.mckd.gov.ae/ar/ الموقع اإللكتروني 
https://www.facebook.com/UAENATCOMECS صفحة الفيس بوك 
@UAENATCOMECS - https://twitter.com/uaenatcomecs تويتر 
https://instagram.com/uaenatcomecs?utm_medium=copy_link  أنستعرام 
https://www.youtube.com/user/theMCYCD اليوتيوب 
UAENatComECS@mckd.gov.ae البريد اإللكتروني 
https://beta.mcy.gov.ae/ar/about/#national-commission-for-education-
culture-and-science 

About 
UAENATCOMECS 

 

 مملكة البحرين

 وزارة التربية والتعليم

 

minister@moe.gov.bh البريد اإللكتروني 
www.moe.gov.bh الموقع اإللكتروني 

 جلنة البحرين الوطنية للتربية والعلوم والثقافة
https://www.facebook.com/MOEBahrain/ صفحة الفيس بوك 
https://mobile.twitter.com/moebahrain تويتر 
bahrainnatcom@moe.gov.bh البريد اإللكتروني 
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 اجلمهورية التونسية

 وزارة التربية

 cabinet@minedu.edunet.tn البريد اإللكتروني 
www.education.gov.tn الموقع اإللكتروني 

 اللجنة الوطنية التونسية للتربية والعلم والثقافة

 

www.edutic.edunet.tn/comnattn  الموقع اإللكتروني 
https://www.facebook.com/comnatu/?modal=admin_todo_tour صفحة الفيس بوك 
comnatu@edunet.tn البريد اإللكتروني 

 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية
 

 
 

men@education.gov.dz  البريد اإللكتروني 
http://www.education.gov.dz الموقع اإللكتروني 

 اللجنة الوطنية اجلزائرية للتربية والعلم والثقافة

 

www.unesco.dz  الموقع اإللكتروني 
https://www.facebook.com/cna.unesco.9 صفحة الفيس بوك 
https://www.youtube.com/channel/UCkxUXDor4H6TdVc5HhjNlnw اليوتيوب 
alecsoalgerie@unesco.dz  / natcomalgerie@unesco.dz البريد اإللكتروني 

 
 

 مجهورية جيبويت

ملهينوالتكوين اوزارة التربية الوطنية   
 www.education.gov.dj الموقع اإللكتروني 

 اللجنة الوطنية جليبويت للتربية والثقافة والعلوم
 cosuedu@intnet.dj البريد اإللكتروني 

 

 اململكة العربية السعودية

الثقافةوزارة   

 اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم 
snc@moc.gov.sa البريد اإللكتروني 

 

 مجهورية السودان

 وزارة التربية والتعليم

 

 
 

 اللجنة الوطنية السودانية للتربية والعلم والثقافة

 sudannatcom@hotmail.com البريد اإللكتروني 
 

 وزارة التربية والثقافة والتعليم العايل

 

 
 

 اللجنة الوطنية الصومالية للتربية والثقافة والعلوم

 secretarygeneral@somnatcom.org البريد اإللكتروني 
 

 مجهورية العراق

تربيةوزارة ال  

 

 
 www.moedu.gov.iq الموقع اإللكتروني 

 اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم

 https:// iraqinatcom (@iraqinatcom) يالموقع اإللكترون 



25

www.iraqinatcom.org 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008476591797 صفحة الفيس بوك 
https://www.facebook.com/groups/116813668465507/?ref=share #على الفيس كروب 
@iraqinatcom تويتر 
https://www.youtube.com/channel/UCeXRw5U1MwK_s_EK_Y40Vog اليوتيوب 
https://t.me/iraqinatcom/911 #التلكرام 
moeiraqinat@gmail.com - irnecs@iraqinatcom.org البريد اإللكتروني 

 

 سلطنة عمان

 وزارة التربية والتعليم

 shaibaniya@moe.om البريد اإللكتروني 
www.moe.gov.om الموقع اإللكتروني 

 اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم

 

www.onc.com الموقع اإللكتروني 
https://www.facebook.com/oman.natcom صفحة الفيس بوك 
https://twitter.com/omannatcom تويتر 
https://www.instagram.com/omannatcom/ مأنستغرا 
sam999@moe.om  - onc@moe.om البريد اإللكتروني 

 

  دولة فلسطني
 وزارة الثقافة والشباب

 

 
 

abuzuhri50@yahoo.com / president@aauj.edu  /  president@pncecs.plo.ps البريد اإللكتروني 
https://www.pncecs.plo.ps/ الموقع اإللكتروني 

 اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم

 

www.pncecs.plo.ps الموقع اإللكتروني 
https://www.facebook.com/Palestinian.Cultural.Educational.Forum/ صفحة الفيس بوك 
admin@pncecs.plo.ps/dawas.pncecs@gmail.com/president@pncecs.plo.ps البريد اإللكتروني 

 

 دولة قطر 

ية والثقافة والعلوماللجنة الوطنية القطرية للترب  

 qnc@edu.gov.qa البريد اإللكتروني 
www.edu.gov.qa الموقع اإللكتروني 

 اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم

 

https://qnc.edu.gov.qa ترونيالموقع اإللك 
@QNC_qa تويتر 
qnc.qtr أنستغرام 
qnc@edu.gov.qa / a.alkubaisi@edu.gov.qa /  b.alnaemi@edu.gov.qa البريد اإللكتروني 

 

 مجهورية القمر املتحدة

واملهين الفين والتكامل والتدريب العلمي والبحث والتعليم الوطنية التربية وزارة  

 

 
 moingie@yahoo.com البريد اإللكتروني 

 اللجنة الوطنية للقمر للتربية والثقافة والعلوم

 moegni@hotmail.com البريد اإللكتروني 
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 دولة الكويت 

 وزارة التربية
 

 
 www.moe.edu.kw الموقع اإللكتروني 

 اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة

 

www.kwtnatcom.org الموقع اإللكتروني 
knc.kwtnatcom@gmail.org / knc.kwtnatcom@gmail.com  
 alecso_isesco@hotmail.com البريد اإللكتروني 

 

ةاجلمهورية اللبناني  

الفكر العريب مؤسسة  

 

 
 Henri.awit@arabthought.org البريد اإللكتروني 

 اللجنة الوطنية اللبنانية للتربية والعلم والثقافة

 

https://lncu.org/ الموقع اإللكتروني 
https://m.facebook.com/pg/lebanesenationalcommission/posts/ صفحة الفيس بوك 
info@LNCU.org البريد اإللكتروني 

 

 دولة ليبيا

 وزارة التربية والتعليم
 

 
 

email@moe.gov.ly البريد اإللكتروني 
www.moe.gov.ly الموقع اإللكتروني 

لثقافة والعلوماللجنة الوطنية الليبية للتربية وا  

 

www.natcom.org.ly / www.libyaalecso.com الموقع اإللكتروني 
https://www.facebook.com/Lncecs/ صفحة الفيس بوك 
libyaalecso@gmail.com البريد اإللكتروني 

 

 مجهورية مصر العربية

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 

 
 

 اللجنة الوطنية املصرية للتربية والعلوم والثقافة

 

http://www.egnatcom.org.eg الموقع اإللكتروني 
https://m.facebook.com/egypt.natcom/ صفحة الفيس بوك 
egnatcom@egnatcom.org.eg   / egypt.natcom@gmail.com البريد اإللكتروني 

 سعادة األمني العام/ األستاذة غادة عبد الباري

gabdelbary@gmail.com / egnatcom@egnatcom.org.eg/ 
egypt.natcom@gmail.com البريد اإللكتروني 

فتحى موسى   / السيدسعادة األمني العام املساعد   

 القائم بأعمال االمني املساعد للجنة الوطنية املصرية

s.moussa1@yahoo.com البريد اإللكتروني 
 املكتب الفين

الفين لألمني العام للجنة الوطنية املصرية       املكتب-سعد جنالء أمحد   

naglaahmed2010@gmail.com البريد اإللكتروني 
 

 اململكة املغربية

والرياضة األويل والتعليم الوطنية التربية وزارة  
 

 
 

Enssup.sg@gmail.com /  Secretariat.minitre@ enssup.gov.ma / 
RKIA.ARAHMANI@men.gov.ma البريد اإللكتروني 
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WWW. Enssup.gov.ma الموقع اإللكتروني 
 اللجنة الوطنية املغربية للتربية والعلوم والثقافة

 

www.marocnatcom.ma  الموقع اإللكتروني 
MarocNatCom صفحة الفيس بوك 
MarocNatcom   www.twitter.com تويتر 
https://www.youtube.com/channel/UC5WZgfCL6ttcCh_9lHOUs7A اليوتيوب 
marocnatcom@gmail.com البريد اإللكتروني 

 

 اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية
الثقافة والشباب والرياضة والعالقات مع الربملان ةراوز  

 

 
 moustaphamohamed@gmail.com البريد اإللكتروني 

لتربية والثقافة والعلوماللجنة الوطنية املوريتانية ل  

 
cnecsrim@gmail.com البريد اإللكتروني 
https://cnecs.mr الموقع اإللكتروني 

 

 اجلمهورية اليمنية

 وزارة التربية والتعليم
 moe.gov.ye@gmail.com البريد اإللكتروني 

للتربية والثقافة والعلوماللجنة الوطنية اليمنية   

 www.yncecs.gov.ye الموقع اإللكتروني 
 

 املنصات اإللكترونية اإلعالمية للمنظمات الدولية ذات الصلة مبجاالت عمل األلكسو
 

  منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة

 
https://ar.unesco.org/ الموقع اإللكتروني 

 
 

 منظمة العامل اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة
 

 
 

https://www.icesco.org/ الموقع اإللكتروني 
 

 مكتب التربية العريب لدول اخلليج
 

 

https://www.abegs.org/home الموقع اإللكتروني 
 

الشارقة-املركز التربوي للغة العربية لدول اخلليج   

 

https://bit.ly/3h73SxA فيس بوك المركز 

 



ألبوم الصور
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الفيديوهات
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رسالة األلكسو

مخسينية األلكسو

https://www.youtube.com/watch?v=FhzBVaJl7Bw&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=FhzBVaJl7Bw&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=FhzBVaJl7Bw&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=FhzBVaJl7Bw&t=7s


المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
شارع محمد علي عقيد-المركز العمراني الشمالي

ص.ب.1120 حي الخضراء-الجمهورية التونسية
الهاتف: 00216.70.013.900
الفاكس: 00216.71.948.668

www.alecso.org

http://www.alecso.org/nsite/ar/اتصل-بنا
http://www.alecso.org/nsite/ar/اتصل-بنا
https://twitter.com/CNALECSO?s=08
https://www.instagram.com/alecso_commission_nationale_ar/?igshid=liu21p871hcn&fbclid=IwAR1Co1s_cXeCIVb4dHXxbwnvM1x6XpaivoexRSI7VXxKbFSTTo6hhYrETl4
https://www.facebook.com/اللجان-الوطنية-العربية-للألكسو-Cna-108241287511486/

