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املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
)ALECSO(

يوليو

العدد الثالث عشر

نشرة األلكسو
واللجان الوطنية العربية 

العدد الثالث عشر تصدرها أمانة املجلس التنفيذي واملؤمتر العامنشرة شهرية
 يوليو  2022

http://www.alecso.org/nsite/ar/
http://www.alecso.org/nsite/ar/اللجان-الوطنية


 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

 2022 يونيو :13د 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 إنستعرام-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 المعلومات، يمكنكم التواصلللمزيد من 
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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 29 عمد سوووبل ح ل العربية للغة العالمي سووولمان الملك  مجمع األلكسووو  بين اجتماع-2022 يوليو 
 .العربية اللغة لخدمة بينهما التعا ن

 

 25 المتابعة للتنسيق المنظمات للجنة العادية 31 الد رة اجتماع في تشارك األلكس -2022 يوليو  
 .بمصر

 

 25 الجمه رية بعيد ت نس تهنئ األلكس -2022 يوليو. 

 

 25 اهرةبالق  االجتماعي االقتصادي للمجلس ال زاري االجتماع في تشارك األلكس -2022 يوليو. 

 

 25 لتأسيسها 52 العيد بمناسبة االلكس  بيان-2022 يوليو. 

 

 23 ثقافة ال للتربية العربية للمنظمة العام المدير أعمر،  لد محمد الدكت ر األسووووووووووووتا -2022 يوليو 
 .مسيرته في  المهنية العلمية المحطات أبرز عن يتحدث األلكس ،- العل م

 

 22 زتعزي سوووووووووووووبل ح ل العربي البرلمان رئيس مع يتباحث لأللكسووووووووووووو  العام المدير-2022 يوليو 
 .المشترك التعا ن

 

 21 العام المدير معالي يستقبل العربية الد ل لجامعة العام األمين معالي-2021 يوليو. 

 

 20 بالقاهرة  مخط ط خط معرض يفتتح لاللكس  العام المدير-2022 يوليو. 

 

 20 االجتماعي االقتصادي المجلس اجتماع في تشارك األلكس -2022 يوليو . 

 

 19 األلكس  ُمنظمة مع التعا ن تعزيز سبل يبحث العالي التعليم  زير-2022 يوليو. 

 

 6 االستقالل بعيد المتحدة القمر جمه رية تهنئ األلكس -2022 يوليو. 

 

 5 االستقالل بعيد الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمه رية تهنئ األلكس -2022 يوليو. 

 

 1 الدائمة  بةالمند السفيرة مقرن، آل األميرة، هيفاء بسم  يلتقي لاللكس  العام لمديرا-2022 يوليو 
 .الي نسكو  لدى السع دية العربية للمملكة

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=367756105522918&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZVUG0W7V1gewUozsajOThpT3DKCaYDjyH9z9Yps-00rfgaXbVQHhECexcDj1CQPWJD4ltaaZ-Fkzqi4lTJ_HDFicIYjjxa3TfZh9BZX0-1lhD47w9Pt4mH9Dp3lsHaFpo8xhg4069k3cHL1MlQ6v-j4lmB_wyuy-s7oYSKH_LvQ2g&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=365712829060579&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZWHof6iUGo3plCNDNiRZAJtA21C-HWtd12dyEbOOYoCYi79WnZSLE5LMiNBHWP8JZVIylB083hutnwyVDXRG031aroYLGJ10nlzIgJTsijJpOpq12wNMTkusOwaMr_n7Tp_GZbxrewPpiSqIBd-0SkwnURKF5GyJfu5pT7zungx5g&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=365568649074997&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZVXtXiH1LIJGngKugcORALr-QR9LottsKjzcE2brZvOPAbvoQbtX6SfV5NTg4GY9vvPRHQ7lg_f0AhZ-vVmMjsmoYw7F-sGl6e0MullIAhl3qG6-dzFe6HwO-SVkT-ctFNbtuRSaQiWYqB4lgyMXOb0F2Wq_DUgQ-aosz2u7iPwsw&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=365566859075176&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZXu3mnTmxGVruFr2QG6O8yEwC4-qkdojvKuzI3xRmtQj7w1yoltstMRardrsSxYK0UjZ7pnrqqusWhpg-HucAdNJsYMg5_cs0NiBdxYo9MAhcsEZu618hkWeynKXCRugmTieT3lctBLmnZ2AhjY0XxdPh6B942yUKDFJ_AnAhFV4g&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=365445875753941&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZU89g1dnUCNomFXBFcrVQIAaV1zjCSASd0oaNwA1JXQODvcST8qs_Ysh_H0dnaaMNQFbRLErdixNrj48E_E8SYTYhayX_s00iBRbjveMON_5U9g_n44XOLWlByckVvyUBeHz1Pqy8wu90OGRDy5KPAwjrCorepPHLx-g4THakC1Zg&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=364364759195386&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZUUULn6PZbbf22_NOX2rAmec2eVHczxc5Zme9RU0fT9pKTjiuX70qhMfd6gAonFoX7u9rQW7bVXCt3AeBw0mZciHoZf3Tzsg5Lu2-1Z6dWTzijzhWPMH5nQSEmOsfnrZcCDHxyWCP9EXyTD6UUquESEHzv1ULf_ia5j8XY-NIfgLQ&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=363590352606160&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZX_TH9ozrWQzL3aTMbrvd66nBts4cgyl7l3_v5pOxSEfgewGnfWy9mSW0_asOFm7ZMg0_6PUCAqUoNEDCNm5Li-VnvWdRv7jydXoQRc2At3585z-qvhr5C1Wlg4dwoYxNiCbTj6xmoeilimiO4_q6Oxj_YMVIWgW4mm-hH9GpzpxQ&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=362934459338416&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZV6ycEykhaG40TuRUnlAGbdsg9lX2ERYFfAQTd7uH4p32c2ZYw-SY9_0Ioxg1nVKVNLCcBhrYGW4OhKqv0l1uwPjnzwU92x1i5XFXlQAq-8kyGrdnLSqcGlkmASW_gvl8yviPn9JXgmxVlWZq0N4JuVBZLvNWU1bwG6FBagBNq9qg&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=362661906032338&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZUx7X_NfmBGRsWxhHdgyRaXDoB763Q_Po4amgbNC6pQ6XHu1RZtf25jeBxSctAHZgWshjHfEEFoU5YFv_QMPKWNPQ_0EOQ1WXzBwuZIHlL3sXYG7ZSNo9iDiK0H2AbTxVvQpRcTdwyYFi4b3PXO0_NJ10ana9dyJYHp65UtmSMOIw&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=362657519366110&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZV4qU-UGCOr8cNouKCc48QoAR3i20Z8enMlpIXJUMFcUJ5pAeOXQLuHKVHxY_NKkZENkAmVCG7PgxZjiHRY9N9ga1t_D39n4mhIVmg9iqO55J8-MRiyqiN2kgn_LrS586GEpYDtm9iFNisYvw_1soCOWHjaneDfqqSDMkJTIOXYdg&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=361900206108508&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZW6PpPTmeZVTCKObroLw0Wft8kfFTQoy2wJRz9YQ5V7TG6XfGS6O-Ds_--9M1WaG7pOJelXdLBcmKjsvQuP9wFu3E40OTpLeTDF_5DdRVHFhFJbxcY1uH544YCh8k5tNJvAJeuDTxH3GsNZs1_mFsbEJ3hOgwSQNWUhsEPt3B4e-Q&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=353205976977931&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZXRVVjkpWqgXkLycExec6z5RCJNofD4aenTvhTR12c16nj5SYjGkaCY_GzegkcN9x048Dt9xiVgeVorN8b3HJRDSmK_c61d7zvmL0I5ibWwRouYwjGf4dGQ40F5s4yCE0_Fvzf6gmGSVXKaEkw85Ugbhn2nbE_FCM5XlUViEe1SGw&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=354011910230671&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZUc8XYJVpUvImmUt041O9nUzxPGLIH4wsKCWfhodHvH-N0FwcJDareu4HueWdZHB05MVwL2nGtJPd9O07XuxqzXLtnMJuCUWdLKBUsHwnhSY-oAYWQTldCt9C49MhAJAvp4xy83XGzfXuBhiIJtjsokWZi7JAYeDYV0qgFvrDqrwQ&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=349790383986157&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZVnNDoXlr0gw3uie-6Vrh4k_vJF97AXfC90qt4yX2PbEXs9IjH2dwRskszDggEt50Y3fbfGJfpfBF97wPT_qbat-H3SpDFTBOK81Yhw_79nidE1VMFBaGcnKI7V2LyZuw_XpPwYRw6ILfgypO1lWV6JqpRRGLGMAbCZnn5LRGbwHQ&__tn__=EH-R


أنشطة اإلدارات 
الفنية واملراكز اخلارجية 
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التربيةإدارة   

 

 29 عمد سوووبل ح ل العربية للغة العالمي سووولمان الملك  مجمع األلكسووو  بين اجتماع-2022 يوليو 
 .العربية اللغة لخدمة بينهما التعا ن

 

 28 الرياضيات في متف قين طالبا تكرم األلكس -2022 يوليو. 

 إدارة الثقافة

 

 8 ليووووو مل السابعوووووة الووووود رة بحووووو ث تصووووودر  العلووووو م  الثقافوووووة للتربيوووووة العربيوووووة المنظموووووة-2022 يوليو 
 .للشعور العربوي

 

 6 بمقر ةصووحفي ند ة خالل العربية بالد ل الثقافي المرشوود مسووابقة نتائج عن اإلعالن-2022 يوليو 
  .األلكس

 

 5 في الي نسووووك  بمقر 2003 التفاقية العم مية الجمعية أعمال في تشووووارك االلكسوووو -2022 يوليو 
 .باريس

 إدارة العلوم والبحث العلمي

 

 1 لحديثةا التكن ل جيات مجال في المك نين لتك ين تدريبية  رشة تعقد األلكس -2021 يوليو. 

 

 7 تماعيةاالج العل م في التطبيقي البحث'' مناهج ح ل تدريبية د رة تنظم األلكس -2022 يوليو. 

 

 4 عووالمووات" بعن ان لقوواءا تعقوود( االلكسووووووووووووو )  العل م  الثقووافووة للتربيووة العربيووة المنظمووة-2022 يوليو 
 ".المستقبل سبل  يمهدن..  التاريخ في اسماءهن يسطرن عربيات

 أمانة اجمللس التنفيذي واملؤمتر العام

 

 20 التجهيز_سعيد_صبري_األستا #-األلكس _لخبراء_اقرأ#-2022 يوليو  

 

 6 المراعاة_سعيد_صبري_األستا #-األلكس _لخبراء_اقرأ#-2022 يوليو  

 

 04 المجلس أمانة)  العل م  الثقافة للتربية العربية المنظمة-الفارق_نصووووووووووووونع_معا#- 2022 يوليو 
 .العربية ال طنية  اللجان األلكس  لنشرة( 12) العدد تصدر ،(العام  المؤتمر التنفي ي

https://www.facebook.com/photo/?fbid=354441536854375&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZXPUEBVvxot_2aZmeDdYGWRaGDe0-6gk31m6OF9OZql2jlO4RLva69zDd5OQFxXwHt0ZTD-iCQyZ4-Kul6ZSsSfY-QfUpmub_EwOvBi-iPD4VkcGmOE3ftRqGkJ9xoNob8XKS9HXEhI_rDmOcISPW1WUfoXjucRJFaTNMpgEg0w0A&__tn__=EH-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0RyYxtU3pC7jr6y7E6EwZsmEaEsQgqFQqSqvQuwEpQzXSp9saSkiV1c75Ko9QhWc2l&id=100068655937608
https://www.facebook.com/photo/?fbid=353216116976917&set=pcb.353213090310553&__cft__[0]=AZVcevGRTBd-uuCGqP7j62S33Vl35eNeFM8W1j-w4gJRrHNigQ33Ez7KiZuTzYYRUNviIKUy2rL8JMAxL9vytuN2qw-hje-ZtE4zLWgJsVaCOSN5Zr1erpLD_o3QVmJ6AZ0RPM__HS_tYjEUH804U3CcMPfP8SgpQBAQt8Pf2m3_Kw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=352547813710414&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZVn-hjAXfJ5HWszNEVPAstzIFhQf_fMaTSEgMeagyvaJ7HnMm4dvGTYzR_gOucFs6QSxGtuPEEc01ZYEMrq-yYgk7UUs5dQIDCX99g81SfyJV5mAAJJl9ac6kfnrg0H53HuxcoONU8KiZ0AZ021UQnXyj5jquIazcSwKPlb2zGETQ&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=363331052632090&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZWuaLSMJwDeUeyxqnAV4QMEH83UxZf9_qPXQUsfJkZ16V9QnLus62xHgMyQOzBYr6a7AAINlpnealmzZm1sdQzQooxXQOpHNGJFpbgfbvTn-EbJcAAkpgBLZZYWZEQmml_VIBlPXNLB_Y5DpfAzfXNGHV3D44AyP5WjN4dZasmtzA&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=353830870248775&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZWvFV5u_lPFesW5gLczM9nHk91FoA2Wc_kzovt4EjFrQdf-Iq0yRyPu6eJP4V2ShkM6vmbMbPOzMTsxIL27bhQ7ad0S1UPxWT4Ew5FJDCDCJpWD85vH58h5H4siSWiEppHdM_6i6fSxL1x3b3IcNVjlKJRAbom2gxmSNny0IqW5Og&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=351942710437591&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZXBGz16BpnJIgfo-5vH5S1llDQ6CJXaQwyixj2uZqYxeVoXjeAjglRXSaPkEv0OTHts73-FKsTN0fLADup9C3u_E4e864KTzSOXiX4WNltmwByx2WBEBL0zCzQY49aaxSbLAE5ILwIXGsen9t14Old_cQ-GZdyFQhM4k7U_EEFQrw&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=353043916994137&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZXLOZfZEIeuG9cg3qkKBgnrEEdP8izLkTlU7dJkJM369SYeCVA49NMvXLdwJortqOKqsdh4r22Yht37Bh32s6GO_o0AmRiVwuy6ktT7hH2kNIvhNGyzFAeLq0H6Vmopf-2AhW0qDm3iHKKZIAvjSY6gmttOpJDcdTPI7PevFb9Kug&__tn__=EH-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid028ebkHXidk9xyiSD77VoKPMJxySDrGTYJauJaXtuhhL34SEs4vKWPwVbqrJK77uk3l&id=100068655937608
https://www.facebook.com/photo/?fbid=351948573770338&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZX6MJZdpu5SW-JyRA3MCm0D8IyLNO7yhH3hmk8wk8u5lGyK8lW2GcDzx3z2aZKzaInrtTcz_hbc6-VHlMnowaXlXOMUrQt3QFM0ZErkDBc5TEvnjdwixQlgoA4GhBcnLX7GKmhBUTd7ob0MXSKE3FQMpmR7CG5uglxlWDV83IPbHg&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=367316848900177&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZUd-k46oRjQy6pbNs_ZYYKJpha_WaIivHd8kImTEec-gujz9C2Q2j36Z0y5467MC36Idhb-ZxF2rIegvquqStPUmJdcnamCZMo-prmHfLtUpabwvghuKb9dfuZE-TuTFTM_3my-bKdKRjgmOLfoYaSH2R04jE1GPa9Vb8TORo-61A&__tn__=EH-R
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 املراكز اخلارجية

 بالقاهرة العربية معهد املخطوطات

 

 20 (. مخط ط خط) معرض   ُينظِّم العربية المخط طات معهد-2022 يوليو 

 بالقاهرة والدراسات العربية البحوث معهد

 

 7 عربيال ال طن على  أثرها االجتماعي الت اصل  سائل ت اصل: بال ت اصل كتاب-2022 يوليو. 

 بالرباط التعريب تنسيق مكتب

 

 20 الحجمري الفتاح عبد للدكت ر محاضرة"  االنجاز التص ر: الم حدة المعاجم"-2022 يوليو. 

 العربية للغة الدويل اخلرطوم معهد

 

 5 للدراسووووووووات العربية المجلة من( ال هبي العدد) الخمسووووووووين العدد تصوووووووودر األلكسوووووووو -2022 يوليو 
 .اللغ ية

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=362259886072540&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZV5QRXwV6vKvUyEmjpTuwESd1zSGH0_l-2NgZmHQHGhUMirLJFXxawuxPzL_3JVkCCe8yAxu2CIenZQgclBOIiTPWZFcvE0ur0YX5a2Y_1jx2LWbkoEJcEhJBf_q5nPgFVepcqMpztahVnr4kz-mCDAQxiAhYi2qqeie1u8wFH1Bw&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=353851103580085&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZWE2apJ4uNk_0ONtBSH2XyAvnDff0ldQraHZCiZAC0U4fVMADfxdeYpVmqq0c3oFzywr6ZbojhXrKWX8pFIcV2Mwx36YLIm_nPg-1o1m9drMcjgABqhPSc0z52mfNGCOvb5mzC2P380DpAQIkgHumEs-mIeBvY4dpcM-KCk77BIoQ&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=362534196045109&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZUQFdUYcvkKjFsxBIswcqdRpFE7KujegSR4C4UwkeriVrtN97jIP-aU6HUojLWlMXiAXSqokG8PSP1uxttu6V3-vseOupdGt4fO3s_PE7UzPZU2yfRvJbzTmcKpQlLNtrvCktADYBV53bH7OylLzoEliCsHM06lm8tV6Iuz0FfkJA&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=352544140377448&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZXbaw_NKLl7MyBoQY2Q21lcLVlnh6aeO2s4t3-t3MfIErc6fvsR-woZvBRwrCDo-2S_WNTPztH4G6OMLPkyHzKe9Yp1yYAnlUWZBAK_GP2lwW5IyJRSsNS0krr2yM80NY2FogSKhtqDkbV7MmIdbcOG4Tv2EOqZlzdFpX84odO_5w&__tn__=EH-R


األحداث الشهرية
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الوطنية  اللجنة  باركت   -2022/07/06 األربعاء-  الله-  رام 

اليوم  لها  بيان  يف  والعلوم،  والثقافة  للرتبية  الفلسطينية 

األربعاء، فوز متحف وموقع سبسطية التابع لوزارة السياحة 

واآلثار والذي شارك ممثال عن دولة فلسطني، باملركز األول 

)للمتاحف  والثقايف  املتحفي  اإلرشاد  يف  التميز  جائزة  يف 

الذي  العريب  املرشد  برنامج  األثرية(. وقد أطلقت  واملواقع 

جاء هذا العام تحت عنوان »باملايض نعرب املستقبل«، وهو 

الذي يحتضن هذه الجائزة، الشيخة اليازية بنت نهيان آل 

للرتبية  العربية  املنظمة  العربية لدى  الثقافة  نهيان سفرية 

والثقافة والعلوم »األلكسو« يف شهر مارس املايض ويستمر 

حتى شهر ديسمرب القادم وذلك بالتعاون مع »األلكسو«، واملنظمة العربية للمتاحف. 

وقدم أمني عام اللجنة الوطنية د. دّواس دّواس الشكر والتقدير للجهود الوطنية الفلسطينية التي قامت عىل تقديم 

مشاركتنا بالصورة التي تليق بالتاريخ واإلرث والحضارة الفلسطينية التي تتمتع بعمق عريب وإسالمي ومسيحي عظيم، 

اللجنة الوطنية، باإلضافة لطاقم متحف سبسطية عىل إعداد هذا  وخاصة لطواقم وزارة السياحة واآلثار والزمالء يف 

امللف واملشاركة الفعالة لدولة فلسطني التي تضاف ملجموعة اإلنجازات الوطنية، معتربا هذه املشاركة تساهم بتشكيل 

وصناعة كادر متخصص لحامية هذا اإلرث لتعزيز دور املرشد الثقايف يف املتاحف الفلسطينية. 

جاء ذلك بعد أن أعلن برنامج املرشد الثقايف العريب عن نتائج واحدة من مسابقاته، خالل املؤمتر الصحفي الذي نظم مبقر 

»األلكسو«- جامعة الدول العربية، بالجمهورية التونسية، بحضور أ.د محمد ولد أعمر مدير عام املنظمة، ود. الرشقي 

الدهاميل نائب رئيس املنظمة العربية للمتاحف وعضو املجلس االستشاري للمجلس الدويل للمتاحف، ومراد املحمودي 

الثقافة بألكسو وعدد من مدراء األقسام  بإدارة  الخبري  الثقافة بألكسو، ود. فتحي الجراي  القائم بأعامل مدير إدارة 

باأللكسو، واملرشدون الثقافيون املشاركون يف برنامج »املرشد الثقايف« من مختلف البلدان العربية، وعدد من اإلعالميني.

ويهدف الربنامج الذي شارك فيه عدد من دول الوطن العريب إىل رفع اإليجابية لدى الشباب العريب وتشجيعهم عىل 

االهتامم برتاثهم، واملحافظة عليه والرتويج له، وإعداد مرشد ثقايف نوعي من خالل تأهيله وإكسابه خربات ومؤهالت 

متكاملة ومواكبة لحاجات مرتادي املتاحف واملواقع الثقافية والتاريخية، ومتامشية مع مقاييس اإلرشاد الثقايف العاملية، 

إضافة إىل خلق عالقة قوية ونوعية بني املتاحف والعائالت خالل فرتة الربنامج وبعدها. 

وقد أعلن الربنامج عن الجوائز واملشاركات الفائزة يف إحدى مسابقاته التي ينظمها، من جائزة التميز يف اإلرشاد املتحفي 

والثقايف )للهيئات والوزارات( والتي حصد املركز األول فيها وزارة الثقافة والشباب دولة اإلمارات العربية املتحدة/ قطاع 

الرتاث والفنون إدارة الرتاث الثقايف، وجائزة التميز يف اإلرشاد املتحفي والثقايف )للمتاحف واملواقع األثرية( والتي حصد 

مركزها األول متحف وموقع سبسطية/ فلسطني.

رام اهلل- األرب »اللجنة الوطنية للتربية والثقافة« تبارك فوز 
فلسطين بالمركز األول لجائزة المتاحف والمواقع األثرية



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 صفحة الفيس بوك 
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

والتعليم التربية وزارة  

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

 اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم

 

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

 

 

اإلمارات العربية املتحدةدولة   

 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  اإللكترونيالبريد 
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

والتكوين املهينوزارة التربية الوطنية   
 www.education.gov.dj  اإللكترونيالموقع 

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

 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة الثقافة

 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 
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 مجهورية العراق

 وزارة التربية

 

 
 www.moedu.gov.iq الموقع اإللكتروني 

 اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم

 

https:// iraqinatcom (@iraqinatcom) 
www.iraqinatcom.org الموقع اإللكتروني 

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/ أنستغرام 
sam999@moe.om  - onc@moe.om البريد اإللكتروني 

 

 دولة فلسطني

 

 
 

 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 

 اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم

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

 اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم

 

https://qnc.edu.gov.qa الموقع اإللكتروني 
@QNC_qa تويتر 
qnc.qtr أنستغرام 
qnc@edu.gov.qa / a.alkubaisi@edu.gov.qa /  b.alnaemi@edu.gov.qa البريد اإللكتروني 
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املتحدةمجهورية القمر   

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 
 

 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 

 

 اجلمهورية اللبنانية

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 

 اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم

 

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   

املصريةالقائم بأعمال االمني املساعد للجنة الوطنية   

s.moussa1@yahoo.com البريد اإللكتروني 
 رية      الفين لألمني العام للجنة الوطنية املص املكتب-سعد جنالء أمحد  /املكتب الفين

naglaahmed2010@gmail.com البريد اإللكتروني 
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 اململكة املغربية

والرياضة األويل والتعليم الوطنية التربية وزارة   

 
 

Enssup.sg@gmail.com /  Secretariat.minitre@ enssup.gov.ma / 
RKIA.ARAHMANI@men.gov.ma البريد اإللكتروني 

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 

 اللجنة الوطنية املوريتانية للتربية والثقافة والعلوم

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

 

 اجلمهورية اليمنية

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

 اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم

 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 

 
 

للتربية والعلوم والثقافةمنظمة العامل اإلسالمي   
 

 
 

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

 مكتب التربية العريب لدول اخلليج
 

 

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

الشارقة-للغة العربية لدول اخلليج  املركز التربوي  

 

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

 



ألبوم الصور
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الفيديوهات
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مخسينية األلكسو

رسالة األلكسو

حوار مع قناة 
CBCegy

https://www.youtube.com/watch?v=FhzBVaJl7Bw&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=FhzBVaJl7Bw&t=7s
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=koW6hbHITdA&fbclid=IwAR0e8fu0ZcMihWV6SYnd4f6gF8AfdiqkyggrQBi_ZqKz1SuD-JlZCm59b8I
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=koW6hbHITdA&fbclid=IwAR0e8fu0ZcMihWV6SYnd4f6gF8AfdiqkyggrQBi_ZqKz1SuD-JlZCm59b8I


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
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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/



