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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 ديسمرب :6د 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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 31 2021 لأللكسو العام المدير معالي أنشطة :العام حصاد-2021 ديسمبر. 

 
 24 ونسبت للتقنيات الخاصة الدولية المدرسة مع تفاهم مذكرة توّقع األلكسو-2021 ديسمبر. 

 
 24 العربية للغة األّول الدولي مؤتمرها تعقد األلكسو-2021 ديسمبر. 

 
  24لسبعين.ا االستقالل بعيد ليبيا دولة تهنئ األلكسو-2021 ديسمبر 

 

  23عن المستتتتتتؤولين للوزراء( 18) عشتتتتتتر الثامن المؤتمر تستتتتتتت تتتتتتي  الجزائر-2021 ديسمممممبر 
 .العربي الوطن في العلمي والبحث العالي التعليم

 

 23 مناسبةب العربّيتتتتتتة التتتتتتدول تهنتتتتتتئ والعلوم والثقافتتتتتتة للتربيتتتتتتة العربيتتتتتتة المنظمتتتتتتة-2021 ديسمبر 
 .المادي غير الثقافي التراث عناصر بعض تسجيل

 

 20 في الثقافية الشتتتتتتتتؤون عن المستتتتتتتتؤولين الوزراء لمؤتمر( 22) الدورة اختتام-2021 ديسممممممبر 
 .المتحدة العربية اإلمارات دولة من كريمة باست افة المنعقد العربي الوطن

 

  20 الوزراء لمؤتمر( 22) الدورة انعقاد بمناستتتتتتتبة يلتقي أللكستتتتتتتوا عام مدير -2021 ديسممممممبر 
 .السعودية ربيةالع للمملكة الثقافة وزير نائب معالي العربي بالوطن الثقافية الشؤون عن المسؤولين

 
 19 في الثقافية الشتتتتتتؤون عن المستتتتتتؤولين الوزراء لمؤتمر( 22) الدورة انطالق-2021 ديسمممممبر 

 .العربية اللغة وقمة العربي الوطن

 

 18 اإلمارات بدولة العربية للغة العالمي اليوم في يشتتتتتتار  األلكستتتتتتو عام مدير-2021 ديسمممممبر 
 .المتحدة العربية

 

 18 ( 22) الدورةصتتتتتحفي علش هام   مؤتمر في يشتتتتتار  األلكستتتتتو عام مدير-2021 ديسمممممبر
 .العربي بالوطن الثقافية الشؤون عن المسؤولين الوزراء لمؤتمر

 
 18 الوطني بعيدها قطر دولة تهنئ األلكسو-2021 ديسمبر. 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=212386754393188&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=221989356766261&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=216914643940399&id=100068655937608
https://www.facebook.com/photo/?fbid=217643807200816&set=a.186127460352451
https://www.facebook.com/photo/?fbid=216894437275753&set=a.186127470352450
https://www.facebook.com/photo/?fbid=217132757251921&set=a.186127470352450
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=215223310776199&id=100068655937608
https://www.facebook.com/photo/?fbid=217439627221234&set=a.186127470352450
https://www.facebook.com/photo?fbid=214993477465849&set=a.186127470352450
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=214598900838640&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=213914234240440&id=100068655937608
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=213858060912724&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=213579044273959&id=100068655937608


6

 
 16 الخمسين استقاللها بعيد البحرين مملكة تهنئ األلكسو-2021 ديسمبر. 

 

 11 الفلسطيني الشعب مع للت امن العالمي باليوم تحتفي األلكسو- 2021 ديسمبر. 

 

 07 للمسرح العربية للهيئة العام األمين يستقبل األلكسو عام مدير- 2021 ديسمبر. 

 
 03 والريا ة الشباب وزير معالي إلش زيارة يؤّدي األلكسو عام مدير- 2021 ديسمبر. 

 

 02 ستتتتتتتعادة بح تتتتتتتور تفاهم يوقعان مذكرة األلكستتتتتتتوو  العربية الجوائز منتدى- 2021 ديسممممممبر 
 الثقافةو  للتربية الستتتتتتتتتتتعودية الوطنية للجنة العام األمين ستتتتتتتتتتتمان  بن منير هتان الدكتور األستتتتتتتتتتتتاذ

 .والعلوم

 
 02 الخمسين الوطني بعيدها المتحدة العربية اإلمارات دولة تهنئ األلكسو- 2021 ديسمبر. 

 

 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=212386754393188&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=209869571311573&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=207399234891940&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=204861058479091&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=204443441854186&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=204078335224030&id=100068655937608


أنشطة اإلدارات 
الفنية واملراكز اخلارجية 
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التربيةإدارة   

 

 21 لشع المدرسين بكفايات االرتقاء: "حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول التدريبية الدورة تختتم األلكسو-2021 ديسمبر 
 ".التعليم في الحديثة التقتانات استخدام

 

 10 ليوما بمناستتبة" التعليم في الحق الستتتدامة الرؤية تجديد إلش تدعو األلكستتو- 2021 ديسمممبر 
 .اإلنسان لحقوق العالمي

 

 09 2015 األمية لمحو العربي للعقد الستتتابع االجتماع في تشتتتار  األلكستتتو- 2021 ديسمممبر-
 .العربية مصر جمهورية العربية  القاهرة  الدول لجامعة العامة األمانة مقر  2024

 

 03 اإلعاقة لذوي العالمي باليوم االحتفال فعالية تحت ن األلكسو- 2021 ديسمبر. 

 إدارة الثقافة

 

 24 الهيئة مع الثاني االجتماع تعقد والعلوم والثقافة للتربية العربية المنظمة-2021 ديسممممممممممبر 
 .للمسرح العربية

 

 20 في الثقافية الشتتتتتتتتؤون عن المستتتتتتتتؤولين الوزراء لمؤتمر( 22) الدورة اختتام-2021 ديسمممممممبر 
 .المتحدة العربية اإلمارات دولة من كريمة باست افة المنعقد العربي الوطن

 
 19 في الثقافية الشتتتتتتتؤون عن المستتتتتتتؤولين الوزراء لمؤتمر( 23) الدورة انطالق-2021 ديسممممممبر 

 .العربية اللغة وقمة العربي الوطن

 

 15 في شاركتتتتتتتتتةالم العربّية الدول تهنئ والعلوم والثقافة للتربية العربية المنظمتتتتتتتتتة-2021 ديسمبر 
 ".العربتي الختط فنتون" ملت 

 
 07 للمسرح العربية للهيئة العام األمين يستقبل األلكسو عام مدير- 2021 ديسمبر. 

العلوم والبحث العلميإدارة   

 

 15 لحقوق ليةالدو  االتفاقية والثالثين لصتتدور الثانية الذكرى في تشتتار  األلكستتو-2021ديسمممبر 
 .الطفل

 

 08 اتالجامع ترتيب تحستتتتين آليات" حول إقليمية شتتتتب  ورشتتتتة تنظم األلكستتتتو- 2021 ديسممممبر 
 "الدولية التصنيفات في العربية

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=216018554030008&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=209838694647994&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=208677341430796&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=205130878452109&id=100068655937608
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=217187633913100&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=215223310776199&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=214598900838640&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=212123637752833&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=207399234891940&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=212122144419649&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=208013864830477&id=100068655937608
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 02 واليونسكو األلكسو بين البيئي التقييم حول عمل ورشة عقد- 2021 ديسمبر. 

واالتصال املعلومات إدارة  

 

 15 اإلعاقة ذوي لألشخاص الجوالة للتطبيقات مدى-األلكسو جائزة نتائج-2021 ديسمبر. 

 

 13 اسم  رقمن مسابقة: العربية للغة العالمي باليوم االحتفال- 2021 ديسمبر. 

 

 09 المعلومتتات لتكنولوجيتتا الثتتامن التتدولي العلمي المؤتمر تعقتتد األلكستتتتتتتتتتتتتو- 2021 ديسممممممممممبر 
 .اإلعاقة ذوي األشخاص ونفاذ واالتصال

 

 07 للبرمجة العربي األسبوع تظاهرة من الثانية الدورة تطلق األلكسو- 2021 ديسمبر. 

 أمانة اجمللس التنفيذي واملؤمتر العام

 

 #لأللكسو التنفيذي للمجلس( 116) العادية الدورة -2022 يناير 27 إلش 25-مرتقب_حدث. 

 

 31 أمانة)العلوم و  والثقافة للّتربية العربّية المنّظمة يسرّ -األلكسو شبكات حصاد-2021 ديسمبر 
 شتتتتتتبكات مع انجزتها التي الفعاليات مجمل علش ال تتتتتتؤ تستتتتتتليط( العام والمؤتمر التنفيذي المجلس
 .2021 عام المنتسبة العلمية والكراسي والنوادي المدارس

 

 31 قافةوالث للتربية العربية المنظمة عقدتها التي للمؤتمرات خاصتتتتتتتتتتتتتتة تغطية-2021 ديسممممممممممبر 
 .2021 عام خالل األلكسو -والعلوم

 

 30 أيدي ينب ت تتتع أن األلكستتتو -والعلوم والثقافة للتربية العربية المنظمة يستتتر-2021 ديسمممبر 
 .2021 لعام الخارجية ومراكزها الفنية إدارتها إصدارات من عينة الكريم جمهورها

 

 28 لجزائريةا بالجمهورية الوطنية التربية وزير بلعابد  الحكيم عبد األستاذ معالي-2021 ديسمبر 
 أشتتتتتتتتتغال في ار يشتتتتتتتتت والثقافة والعلم للتربية الجزائرية الوطنية اللجنة ورئيس الشتتتتتتتتتعبية  الديمقراطية

 .العربي الوطن في العلمي والبحث العالي التعليم وزراء لمؤتمر( 18) الدورة

 

 28 لتابعةا للتكنولوجيا العليا بالمدرسة المستدامة للتنمية األلكسو كرسي إطالق-2021 ديسمبر 
 .ةالمغربي المملكة بفاس اهلل عبد بن محمد سيدي لجامعة

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=212125944419269&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=211004281198102&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=208675551430975&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=207411658224031&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=221577690140761&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=221921313439732&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=221861513445712&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=221327603499103&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=220228126942384&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=219835546981642&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=204505551847975&id=100068655937608
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 20 العربية المجتمعات لدراسات األلكسو كرسي إطالق-2021 ديسمبر. 

 

 13 الشتتتتتتتتتتتبكات مع تحي( العام والمؤتمر التنفيذي المجلس أمانة) األلكستتتتتتتتتتتو- 2021 ديسممممممممبر 
 .للمعاقين العربي اليوم لها المنتسبة

 

 07 وميي المتحدة العربية اإلمارات بدولة العربية اللغة قمة والصتورة بالصتوت - 2021 ديسمبر 
 .2021 ديسمبر 20و 19

 

 05 ةإلكتروني نشتتتتتتترة تطلق( العام والمؤتمر التنفيذي المجلس أمانة) األلكستتتتتتتو- 2021 ديسممممممبر 
 ALECSO TODAY بعنوان يومية

 
 03 (.2021 ديسمبر-2020 ديسمبر)األلكسو_شبكات_#حصاد- 2021 ديسمبر 

 

 02 المؤتمرو  التنفيذي المجلس أمانة)والعلوم  والثقافة للتربية العربية المنظمة- 2021 ديسممممممممبر 
 .العربية الوطنية واللجان األلكسو لنشرة( 5) الخامس العدد تصدر  (العام

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=214981647467032&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=209879977977199&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=207479851550545&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=206135688351628&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=205146548450542&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=204340568531140&id=100068655937608
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 املراكز اخلارجية

 بالقاهرة العربية معهد املخطوطات

 
 21 الح اري والتواصل العربي تراثنا. "بعنوان علمية ندوة ينظم المعهد-2021 ديسمبر" 

 

 02 علم في المتقتتتدمتتتة التتتتدريبيتتتة دورتتتت  يختتم   العربيتتتة المخطوطتتتات معهتتتد- 2021 ديسممممممممممبر 
 .العربي المخطوط

 بالرباط التعريب تنسيق مكتب

 

 20 الح اري والتواصل العربية اللغة-2021 ديسمبر. 

 
 19 (.2021) الرابعة الدورة والمعجمّية اللغوّية للدراسات الشارقة-األلكسوجائزة -2021 ديسمبر 

 

 16 والتحول العربية اللغة: "حول األول الدولي المؤتمر في تشتتتتتتتار  األلكستتتتتتتو-2021 ديسممممممبر 
 ".الرقمي

 
 16 مههاوتعلّ  بغيرها للّناطقين العربية اللَغة تعليم في الرَّقمي التَّحول  -2021 ديسمبر. 

 

 09 اليوم بمناستتتبة العربية اللغوية المجامع اتحاد احتفالية في تشتتتار  األلكستتتو- 2021 ديسمممبر 
 .العربية للغة العالمي

 

 01 اللستتتتتتتان مجلة من( 2021– 82) العدد يصتتتتتتتدر التعريب تنستتتتتتتيق مكتب- 2021 ديسممممممبر 
 .العربي

 بدمشق والنشر والتأليف والترمجة للتعريب العريب املركز

 

 22  التعريب- سنوية النص  المركز مجلة من والستين الواحد العدد إصدار-2021ديسمبر 

 

  22 الدولي". العالي التعليم في المعاصرة االتجاهات”كتاب إصدار-2021 ديسمبر 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=215589050739625&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=204492785182585&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=215252907439906&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=214759807489216&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=212827484349115&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=212388827726314&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=203625818602615&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=208685111430019&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=216521533979710&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=216527607312436&id=100068655937608
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 العربية للغة الدويل اخلرطوم معهد

 

 24 العربية للغة العالمي باليوم معهدال احتفال-2021 ديسمبر. 

 

 23 العربيتة اللغتة شتتتتتتتتتتتتتعتار تحتت العربيتة للغتة العتالمي بتاليوم يحتفتل المعهتد-2021 ديسممممممممممبر 
 .الح اري والتواصل

 

  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=217374470561083&set=a.186127470352450
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=216590333972830&id=100068655937608


أنشطة اللجان الوطنية 
العربية للتربية 
والثقافة والعلوم
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والعلوموالثقافة  للتربية اإلماراتية الوطنية اللجنة  

 

 07    ومي  المتح ة العرب   اإلمارات ب ول  العرب   اللغ  قم  والصورة بالصوت - 2021 ديس 
 .2021   سمبر 20و 19

والعلوم والثقافة للتربية الفلسطينية الوطنية اللجنة  

 

 21    موق  رتق   ورق   ص ر الفلسط ن   التحر ر لمنظم  التابع األبحاث مركز-2021 ديس 
 "واألبعا  األهم   …ال ونسكو الئح  على الفلسط ني التطر ز إ راج: "بعنوان

 

  

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=207479851550545&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=215661844065679&id=100068655937608


أنشطة الشبكات 
املنتسبة لأللكسو 



16

أنشطة شبكات المدارس والنوادي والكراسي العلمية 
المنتسبة لاللكسو

 

  املدارس شبكة

 

 13 الشتتتتتتتتتتتتبكات مع تحي( العام والمؤتمر التنفيذي المجلس أمانة) األلكستتتتتتتتتتتتو- 2021 ديسمممممممممبر 
 .للمعاقين العربي اليوم لها المنتسبة

النوادي شبكة  

 

 13 الشتتتتتتتتتتتتبكات مع تحي( العام والمؤتمر التنفيذي المجلس أمانة) األلكستتتتتتتتتتتتو- 2021 ديسمممممممممبر 
 .للمعاقين العربي اليوم لها المنتسبة

الكراسي العلمية شبكة  

 

 28 لتابعةا للتكنولوجيا العليا بالمدرستتة المستتتدامة للتنمية األلكستتو كرستتي إطالق-2021 ديسممبر 
 .ةالمغربي المملكة بفاس اهلل عبد بن محمد سيدي لجامعة

 

 20 العربية المجتمعات لدراسات األلكسو كرسي إطالق-2021 ديسمبر. 

 

 13 الشتتتتتتتتتتتتبكات مع تحي( العام والمؤتمر التنفيذي المجلس أمانة) األلكستتتتتتتتتتتتو- 2021 ديسمممممممممبر 
 .للمعاقين العربي اليوم لها المنتسبة

 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=209879977977199&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=209879977977199&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=219835546981642&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=214981647467032&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=209879977977199&id=100068655937608


إصدارات األلكسو
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 جملة التعريب

كتاب االجتاهات 
املعاصرة يف التعليم 

العايل الدويل

العدد اخلامس لنشرة 
األلكسو واللجان 
الوطنية العربية

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=216521533979710&id=100068655937608
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=204340531864477&id=100068655937608&set=a.186127470352450&source=57
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=216527607312436&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=216521533979710&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=216527607312436&id=100068655937608
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=204340531864477&id=100068655937608&set=a.186127470352450&source=57


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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مؤمتر الوزراء 
املسؤولني عن 

الشؤون الثقافية 
بالوطن العريب - 
قمة اللغة العربية

رسالة األلكسو

 التوقيع على اعالن 
اإلمارات للغة 

العربية حتت رعاية 
وحضور صاحب السمو 

الشيخ حممد بن 
راشد آل مكتوم

https://www.facebook.com/watch/?v=275686201260374
https://www.youtube.com/watch?v=FhzBVaJl7Bw&t=7s
https://www.instagram.com/tv/CXq2Z9DBS25/?utm_medium=share_sheet
https://www.facebook.com/watch/?v=275686201260374
https://www.youtube.com/watch?v=FhzBVaJl7Bw&t=7s
https://www.instagram.com/tv/CXq2Z9DBS25/?utm_medium=share_sheet


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/



