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املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
)ALECSO(

أغسطس

العدد الرابع عشر

نشرة األلكسو
واللجان الوطنية العربية 

العدد الرابع عشر تصدرها أمانة املجلس التنفيذي واملؤمتر العامنشرة شهرية
 أغسطس  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 أغسطس :14د 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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  26  ـــــــق  ّ ـ ّ-2022أغسطس ـــــــ ّة ـ ـــــــقيّـة قعـاـ ـــــــ ّ قل م  ـر ّّـأللكس إمضـ   ـزرةّـلشؤ  ّـلثققفــ
 .ـلة نسـ 

 

 25 ـلشـــــــ كّإطالقّ فيّـلذكيّللة لـمّـل قلميّـلمؤةمرّفيّةشـــــــقر ّـأللكســـــــ -2022 أغسططططططس ّ
 .ـلذكيّللة لـمّـل قلمـ 

 

 21 ة نسّفيّسة قدّـلةيّـل رنك ف نـ ّللقم ّـلةحضـر-20 أغسطس. 

 

 12 شماهّنصـرّـل ـرعيّـل ناق ّـسةق لّ ّلأللكس ّـل قمّـلمدـرّم قلي-2022 أغسطس. 

 

 12 ّـلد لـ ّـلمنظم ّمكةبّمســـــــــــؤ ل ّـســـــــــــةق لّلالكســـــــــــ ّـل قمّـلمدـرّم قلي-2022 أغسطططططططططس
 . ة نسّلل رنك ف نـ 

 

 3 لأللكس ّـل قمّـلمدـرّم قليّـسةق لّـلل نقنيّـلثققف ّ ـزرّم قلي-2022 أغسطس. 

 

 3ــر تّفيّـلل نقنـيّـل طنـيّـلمةحـفّــز رّلأللكسـ ّـل ـقمّـلمدــرّم قلي-2022 اغسطس . 

 

 3 ّســــــــةق لةّـ لثققف ّـ ل لمّللةر ـ ّـلل نقنـ ّـل طنـ ّلل ن ّـل قم ّـألمـن ّحضــــــــرة-2022 أغسططططططس
 .لاللكس ّـل قمّـلمدـرّم قلي

 

 2 ّل قمـّـلمدـرّم قليّـســـــــــــةق لّـلل نقنـ ّ قل م  ـر ّـلنـ بّم لسّرئـسّد ل -2022 أغسطططططططططس
 .لأللكس 

 

 2 ّلأللكســـــــــــ ّـل قمّـلمدـرّم قليّـســـــــــــةق لّـلل نقنيّـل زـريّم لسّرئـسّد ل -2022 أغسطططططططططس
 .  ـر ت

 

 2 ّئقســـــــ ـلّرّ مقرّلأللكســـــــ ّـل قمّـلمدـرّم قليّـســـــــةق لّـلل نقنيّـلرئـسّفخقم -2022 أغسططططططس
 .  ـر ت

  

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=386260743672454&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZWQvEOd8O_Yqv2Uu_YDYqTH9PEsZler9wSIVrocKGbT5bdKXYiH8G3lHYbod0OpaOxSawIhUuXR7sda6dR8B46bSzwdqEOtJLr6Xl0zEyfANbTUOflgey3pX4owKgvEIkde2HtmT7vvQW7ZnYbIB1i5xuBh6UPhCS0IX49Rz5Bdug&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=385271940438001&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZWND7xhkno0-tLOfFaXNfOPhTmgKrqk0kMaAz16GWuzpPqX0iwxtCcdoHE3kv8RufwUpgwi7Z0vVhz7mYdytk_32kUuxDFMwGR7tfmfG2WTF8hI9xyQU_vkJZDm_CDrClqwbX_xo0sI2aYm0xCXwTGV5XxjOdNIwEAgVBnVTd7AlA&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=382804867351375&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZV2ncK093u7RuEO9LOf7mjejvGCNk5YoIUarnBimFvaRV_ej30mKhU_GXSJiCClkhS2b_bvdPtscsELUIe8LjmkbWkZdtnU88uCzzaLiWIJIUaXlC2Jy_nX8TE1F84Z77wwYqhl_efFjMJWQEFvy7q2P2gR2uu9tntz0Zvaolx2-g&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=376999714598557&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZV2p_YHjTKuaO_GvabCrZEipnqgWSpYJcfZNhWOK3m5hsLKp9cDpDhTVe8bHOG6Go1BY5Wpm837yxC7d47V7HEYlDsDEh8rwcyGITF-2cgMu0btP9G4Qj_YWUCEi0Gi5u3FrOcAWVeJo4XVQT2plpFkiwNTVYqdKYsi0u0e39SDZg&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=376996504598878&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZX5mf7d8VlMTxvTidgL3Td4KNvW8mGq0mVZuHBeil5LL_zzhA2XQKbO9L6a4d_linvzYe0-Q6k7-inG2bfcGTha66wxC1gnjoqgfp452FF-AnK4PH-DtwdkVDfMHBtmKPAHxo7mLqzRzaEzaZP3pfiZL3ARO6FKug2-3ia1evQzBA&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=371310545167474&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZVxVmTUU-DbEg8w48xF3_VcwkZ0KtOo3j9Fom2xWthtMPSyYPrO-aOrvlDOzTF0Dqy0yJ-Pwi98HreOn9pjlU363BxZ77veB-77hwRHHd20Aa3ymwYzgUjIt29F7jlIA6W1rPT-piEr76e1kHkb5yAEY5qj1JETLCj5L3oatIIgzA&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=371304918501370&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZVH_o5RHh1fAiX0DrmPiBo1xfxztvQ0KmfvKPUer-WdSPqWZitYeNrb50EHfj2IynBLh-uiYVUMHIOsFpAQxDJ04B5kHmQ2fY4qU7eWAsCJTVvQZuuqZmcAjZt1GIfZ9epYwMoR8F6RdYmVjof6pwcHbhwRFkQFsV00XQBQymWljQ&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=371184771846718&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZUnwlpQiwUOO1ub6jWsf2dIC_SKNoMXJPael3UJ6r3GllR1Vhvs8MA4HdLKctKz6Km-QMympG_FkNzBZ1fG6wxxWINSU9HoW6kldwOdg-36CzDKVT-7XOFcBAuYRV94MhcuTvYy30MiynjcmVPS3omWyFqhg-lKpDGOraWMQbv9rA&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=370689118562950&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZXqnGxvJkUlgtIuMbh__h8WgeMEzcL_3rvvJ3KbQBleXMAUhNll6VFWo1zgFNCabc7-TryFph4pRjLgVt59CJp24n52ebd0EpTeiGSIpZVZJVSv0pYCANKhogMx2UqozP6xovkBkTVxutFv4OFnxwPscluj4DT7IuQqIuCd29Qbrg&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=370683421896853&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZU6QTyZrQMwujbiE3XR44gbSgNH2ngmk3q47q5dvSpOIuP6dvKD0KGRaH6_Bf_sbi2W--ZBwAQj653RZPD8acSO_iEpPV7ceLUGM1WIXgJN5VsttGAF3pUDO7Y9ukuzqH0mkOWlstFNZPx8308hr1eIWzXzBel3pgs6eqQrX07k2g&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=370645791900616&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZUvUjCItSSXhsFB7dQeVyJar66_5dW8JvQ_Ture0Dab9LOPCA_zyL_T7neBk23yuLsj7QhRoj-sgMNCNZspyHoAQgO--bMspzOEDUAG-ww8fZttUy-MHOxbJkNr1O40wn6XLRn6KoaOqpigWwO_NAtjiIAd6OjAE4MzhdhekdO1rw&__tn__=EH-R
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صالإدارة املعلومات واالت  

 

  19ـأللكس ّةشقر ّفيّمنةدىّـلة لـمّـلم ة حّـ لذكقيّـالصطنقعي-2022 أغسطس. 

 أمانة اجمللس التنفيذي واملؤمتر العام

 

 31 الكسوف_سعيد_صبري_األستاذ#- األلكسو_لخبراء_اقرأ#-2022 أغسطس 
ّمصــرّم  ـر  ّم ّل قّـلســق قّـ لرئـسّـل ر ـ  ّللثققف ّـلدـئم ّـلل ن ّعضــ ّســ ـد ّصــ ر ّـألســةقذ
 ".ـلكس ف"ّمصطلحّـسةنطقّـل ر ـ 

 

 25 الحمطططادي_يطططاسطططططططططي _مريم_األسطططططططططتطططاذ #-األلكسطططططططططو_لخبراء_اقرأ#-2022 أغسططططططططططس-
  اإلستثمار_فرص_ومفردات_الثقافة#

ّـلثققف :"ع ّةكةبّعطرّد ل ّم ّـل ر ـ  ّللثققف ّـلدـئم ّـلل ن ّعضـــ ّحمقد  ّـقســــ ّمـرمّـألســـةقذة
 ".ـالسةثمقرّفرصّ م ردـت

 

 17 دبلوماسي_سعيد_صبري_األستاذ#-األلكسو_لخبراء_اقرأ#-2022 أغسطس 
ّمصــرّم  ـر  ّم ّل قّـلســق قّـ لرئـسّـل ر ـ  ّللثققف ّـلدـئم ّـلل ن ّعضــ ّســ ـد ّصــ ر ّـألســةقذ
 ".د ل مقسي"ّمصطلحّـسةنطقّـل ر ـ 

 

 11 الحمططادي_يططاسطططططططططي _مريم_األسطططططططططتططاذ #-األلكسطططططططططو_لخبراء_اقرأ#-2022 أغسططططططططططس - 
  الجديد _التنمية_مسار_االبداعي_االقتصاد#

 :ع ّةكةبّعطرّد ل ّم ّـل ر ـ  ّللثققف ّـلدـئم ّـلل ن ّعضــــــــــــ ّحمقد  ّـقســـــــــــــ ّمـرمّـألســــــــــــةقذة
 ".ـل دـدّـلةنمـ ّمسقرّـإل دـعيّـإلعةصقد"

 

 4 الفارق_نصنع_معا#-2022 أغسطس 
(13ّ)ّـل ددّدرةصـــــّ (ـل قمّـ لمؤةمرّـلةن ـذ ّـلم لسّأمقن )ّـ ل ل مّـ لثققف ّللةر ـ ّـل ر ـ ّـلمنظم 
ّ.ـل ر ـ ّـل طنـ ّـ لل ق ّـأللكس ّلنشرة

 املراكز اخلارجية

 بالقاهرة العربية معهد املخطوطات

 

 29 ّم 2022ّّســـــــــــــن ّ دـدةّدف  ّ ةخـرجّـحة لّـل ر ـ ّـلمخط طقتّم  د-2022 أغسططططططططططس
 .ـلمخط طّعل مّد ل مّطالب

 

  1 ّـل ر ـ ّـلمخط طقتّم  دّم ل ّم (65ّ)ّـلم لدّم ّـلثقنيّـل زيّصــــــد ر-2022 أغسطططططس
 .ـلمحكَّم 

 بالقاهرة والدراسات العربية البحوث معهد

 

 22 ّح ثـل ّم  دّـز رّـل ر ـ ّمصــــــــــرّ  م  ـر ّـ لة لـمّـلةر ـ ّ ـزرّم قلي-2022 أغسططططططططس
 .ـ لدـرسقتّـل ر ـ 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=382288544069674&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZUXDplZqPhq95OTGzqcs6NNUjhujxBRIaXOhV9hUueyfUoqxkcU7RnEdCLp7btiWBpgQPYPvbrp5hXoXE25VsQRX4aN5qgOe2AKrnr3C9deTgy-if1pSw8Vr5Gjqg3d4KF8rIyarjIbb2Tg_ZQhr-Q4JCP-HdUtqI7w6pCwIjviCg&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=389141493384379&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZXgyWip-C5TrlupwsaEP4Ukprmfi3f7oRc2Ggh7AA_P9j6UL2_t-0rZ14Vs-fJILuLTMYQc9ZUN4vPTyJxSSKtMlXS4UR-f9XV5mE-i8OYiFJNm5AzNPAB9AWcAhoIe39MZxYhnYE6khUJP_mr9C3AYaOfqU1kMqieNQPYryoIIGg&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=385554003743128&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZVakD4OMBl0OMvhTc94MGaY3ebzf-Kvl2RkAoXHd4uTi3-dXoRmvssjO_0aVXLSzDER3tkx6KgKg_cHzawOncu68A6noS0W4eMKYkiFlGdHBYAqAQBLygnReW3PJuias9lyFCestv3qBWJ_9w9dVv7Vqk1huqYlcHUBd2uP1ReDYA&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=379902794308249&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZXoBndusDwg6fUIlpcxIp3ZWSe5pYNiq3D9brZHve_LWEdx3eWr7wU1xyITYz76t8H6ybtxtCLHb53qwfMaEwpyK4is7k6NcNTmXpnMusZbg2yVhlkF_ircGwDVnuiagWVKWW48e0P_-7vBpQYK90amiRQnS0Y0bIfUFlFi-rDXEA&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=376338987997963&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZVcvHCTH80nmJjQ7_VIR43NkI23o_5YYjxod-UPTpOoCh1lsrohbaiAbLSwAIAmGdmBU9RM189ROmG_zjQcx-e5IKAMz28_0DF--AYvfhDglm0LT0C3e8IoFbRnOorPkSvqQUvHRxSWq95Ahzv918-dGmZ9hNxwHv3kRmgOdgh5eQ&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=371818055116723&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZULEb9YV1WmjPSGnmSzUIbzcMVhkAl-FO391n4Q7JVJGczKxTbBwzfaspAu3G7uAHUg8-tnKmKTcmJHcrFfQRvQc9nj_gmbdrVyYVPWnBnFMnBz61zSHPJBgNwx8R98nyFshr4uTPdlEi8w0hdVBKKfW3BNPk4s9XAt2deuJd_qbg&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=387989913499537&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZWi8ui3ZPO_M2M8FEivcNVHbHio-7voemTGD-L7K3inVRdQBPHNglur52ukaUlx9S89Xd0UPEiaenDFg-JYz1iv7OFcjHDeuDTWi8XzFnY7oY6z8vVQXejnMclDVP96hKcwPywGe4fCCy0gB1LyfRFReTsljRQCZR5R7wA-YaM24A&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=370119185286610&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZVYrGv3a9iNgLP3FwH9FLNPGoXqow2bU4ml0ZLT62SsYGXYFo9t11OmYvX9Gc_ubCVqvCotFrB8DgU43hMhN6mFdYdZjgqJSCDj5J_uzWk9DLIYMBz-5V4TojsnwBaqdgas1D9gRb8s3xnoWl7jL3bRPDw3PzM5aGqsLKHn4xjZGw&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=383448060620389&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZWIuMKMhQo5uw90A-XoqY17RLWPtjwx7ETW1O3nWtz1bdtLs6cfkXQpIVqDSKLJ1QUZoLaE7TGL7v2ECfY_W0h1UYKbVu4pMd4loS_oxaPYTQtjModUMY-q-FfPApmOLkDZP3MzN33jjY_Zz_kZ0zYenwrTfmJOTLJ0HhZhCiv61Q&__tn__=EH-R
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 بالرباط التعريب تنسيق مكتب

 

 4 مشــــــر  ّح لّعلمـ ّند ةّـ قدـ ّـلمدنيّللطــر ّـل ر ـ ّـ لمنظم ّـأللكســــــ -2022 أغسطططططس:ّ
 ".ـلمدنيّـلطــر ّلمصطلحقتّـلم حدّـلم  م"

 

 2 ّمقمـ الهةّـ لة ـربّـلةر م ّمركزّـنظم قّنققشــــــ ّحلق ّفيّةشـــــقر ّـأللكســـــ -2022 أغسطططططس
 .ـلخلـ يّـلة ق  ّم لسّ د لّـل ر ـ ّ قللغ 

 العربية للغة الدويل اخلرطوم معهد

 

 17 ـ ـل ّرّللغ ّـلد ليّـلخرط مّم  دّـز رّ قلخرط مّإند نـسـقّس ـرّس قدة-2022 أغسطس . 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=371811141784081&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZU1X2adeZe9_4S_FRCEUDxdKo_ThD88prud6A9cmZ3hhcuT4TOI3KHYjLElEpSyQ3xgDYf-b9o7jvh0hMFXSJ7meOZKJzU2bvlh4HSzu7jBqK5F-0lBLA-_4mW7iQg19j82LonX4thMXQL3wwbgFOgyo7tCVMDExXjASoMjgpAhQQ&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=370350841930111&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZUVzJ7kk2cqboEYga10Uz8TJGqa-DbkP_AuJawLE2XO18jkhOX_zMEJNH11bqT_Y5T0g9YKX7xh8C9vwlZqrErIezof-wt4aWZ-VMHTusaQ92MKY2hnecvjZSJI4uKKu-EumhOSICpN8HF2eibAAUhE1kUuIxqSlJxLYFSfa1To6A&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=379896430975552&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZVX4AAujcGc-azXpWCuFqzDoAVLITQQSIs-9SPi3gi6h18U7vA7jQCOcOf5W2s24K9zQrXN9nWoesb9l1wPf6Z2tg26QRL8r39AKz4EyVCJxac6u75lKzBFJoOQ1nGPGelt7aowgmPdYhvA4eV4G37zWzzVds2zYL96hUBYm8WxoA&__tn__=EH-R


األحداث الشهرية
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ة والعلوم اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقاف

 "حدث مميز"
 

 

ية إطالق كرسي "اليونسكو" لعلوم البيانات يعزز املكانة العلم: املالكي

 وحضورها باملنظمات املتخصصةالدولية لفلسطني 
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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

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
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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/



