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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 نوفمرب :5د 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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 29 من فدو  يستتتتتتتتتتتتتتقب  والعلوم، والثقافة للتربية العربية المنظمة عام مدير-2021 نوفمبر 
 .االنتخابات في والمساعدة للديمقراطية الدولي المعهد

 

 27 لواحدا استتتتتتق لها بعيد الموريتانية اإلستتتتت مية الجمهورية تهنئ األلكستتتتتو-2021 نوفمبر 
 .والستين

 
 25 لهأعما يختتم العرب والتعليم التربية لوزراء عشر الثاني المؤتمر-2021 نوفمبر. 

 

 23 مجتمعاتال لدراستتتتتة الدولية والشتتتتتبكة األلكستتتتتو بين تنفيذي برنامج توقيع-2021 نوفمبر 
 (.إيناس) العربية

 

 22  بالجمهورية  التربية وزير معالي إلى زيارة يؤدي األلكستتتتتتتتتتتتتو عام مدير-2021نوفمبر
 التونسية.

 
 22  تهنئ الجمهورية اللبنانية بعيد االستق  . األلكسو- 2021نوفمبر  

 

 21  المركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي والمنظمة العربية للتربية والثقافة -2021نوفمبر
 "التراث العالمي في البلدان العربية".الجزء الثاني من كتاب  يطلقان والعلوم

 
 19  الجامعة العربية لدى فرنسا واليونسكو. سفير يلتقي األلكسومدير عام - 2021نوفمبر 

 

 19  المدير العام لأللكستتو يلتقي المدير العام المستتاعد لقطال أولوية  معالي- 2021نوفمبر
  افريقيا والع قات الخارجية باليونسكو.

 

 19  العام لليونستتتتتتكو يعتمد القرار الخاأل بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت األستتتتتتبول العالمي  المؤتمر- 2021نوفمبر
 (.41) للرواية" في دورته

 
 18  (.51تهنئ سلطنة عمان بمناسبة العيد الوطني) األلكسو- 2021نوفمبر 

 
 18  تهنئ المملكة المغربية بعيد االستق  . األلكسو- 2021نوفمبر 

 

 18  عمر، المدير العام للمنظمة العربية أاألستتتتتاذ الدكتور محمد ولد  معالي- 2021نوفمبر
 .24للتربية والثقافة والعلوم في حوار مع قناة فرنس 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=202641585367705&id=100068655937608
https://www.facebook.com/photo?fbid=198364992462031&set=a.186127470352450
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=196223682676162&id=100068655937608
https://www.facebook.com/photo/?fbid=201530535478810&set=a.18612747035245
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=198142362484294&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=196213496010514&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=200078868957310&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=197367029228494&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=195318852766645&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=198921435739720&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=196439262654604&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=195570466074817&id=100068655937608
https://www.facebook.com/photo/?fbid=195375219427675&set=a.186127470352450


6

 

 17  المدير العام المستتتتتتتتتتتتتتاعد لقطال تكنولوجيا  يلتقي األلكستتتتتتتتتتتتتوعام  مدير- 2021نوفمبر
 المعلومات واالتصا  باليونسكو.

 
 17  لأللكسو يتقاب  في باريس مع سمو األميرة هيفاء المقرن.العام  المدير- 2021نوفمبر 

 

 16  عام األلكسو يستقب  السفير المندوب الدائم للجمهورية اإلس مية  مدير- 2021نوفمبر
 الموريتانية لدى اليونسكو، ورئيس المجموعة العربية.

 

 16  الستتتتتتتفير المندوب الدائم للمملكة المغربية  يستتتتتتتتقب  األلكستتتتتتتوعام  مدير- 2021نوفمبر
 لدى اليونسكو ونائب رئيس المجموعة العربية.

 

 16  رئيس اللجنة الوطنية الفلستتتتتتتتتتتتتطينية للتربية  يلتقي األلكستتتتتتتتتتتتتوعام  مدير- 2021نوفمبر
 والثقافة والعلوم.

 
 16  حوارا مع اذاعة الشرق بباريس. يجري األلكسوعام  مدير- 2021نوفمبر 

 
 15  للمؤتمر العام لليونسكو. 41في الدورة  يشارك األكسوعام  مدير- 2021نوفمبر 

 
 15  إلع ن االستق  . 33تهنئ دولة فلسطين بالذكرى  األلكسو- 2021نوفمبر 

 
 12  تشارك في معرض تونس الدولي للكتاب. األلكسو- 2021نوفمبر 

 
 12  فخامة الرئيس قيس سعيد يستقب  مدير عام األلكسو.- 2021نوفمبر 

 

 12  وزيرة الشؤون الثقافية بالجمهورية التونسية تستقب  معالي المدير  معالي- 2021نوفمبر
 العام لأللكسو.

 
 06  و  للشبابانواكشوط األ منتدى-2021نوفمبر. 

 

 03  فخامة الرئيس محمد ولد الشتتيا الغزواني، رئيس الجمهورية االستت مية - 2021نوفمبر
 الموريتانية يستقب  معالي األستاذ الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام لأللكسو.

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=195066242791906&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=194938099471387&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=194384912860039&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=194390932859437&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=194395302859000&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=194404522858078&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=193735876258276&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=193669309598266&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=191694679795729&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=191714789793718&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=187884226843441&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=191710996460764&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=425286445806967&id=108241287511486
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 03  ة فيالمبدع الملتقى اإلقليمي لتمكين المرأة يفتتح األلكستتتتتتتتتتتتوعام  مدير- 2021نوفمبر 
 الجمهورية اإلس مية الموريتانية.

  

 02  األلكستتتتتتتتتتتتتو تعقد الدورة الخامستتتتتتتتتتتتتة والعشتتتتتتتتتتتتترون لمؤتمر األثار التراث - 2021نوفمبر
 الحضاري في الوطن العربي.

 

 01 نداللا بعيد الشتتتتتتتتعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية تهنئ األلكستتتتتتتتو- 2021 نوفمبر 
 .التحريرية الثورة

 

  

https://www.facebook.com/108241287511486/posts/425087229160222/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/424538812548397/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/423876875947924/


أنشطة اإلدارات 
الفنية واملراكز اخلارجية 
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التربيةإدارة   

 
 25 أعماله يختتم العرب والتعليم التربية لوزراء عشر الثاني المؤتمر-2021 نوفمبر. 

 
 24 العرب والتعليم التربية لوزراء عشر الثاني المؤتمرأعما   انط ق-2021 نوفمبر. 

 
 22 القيم على للتربية األلكسو ملتقى تعقد األلكسو-2021 نوفمبر. 

 

 05 الميزة تحستتتتتتتتتتتتين" حو " بعد عن" اإلقليمية التدريبية الدورة تختتم األلكستتتتتتتتتتتتو- 2021 نوفمبر 
 الدو  في بابالشتتتتتتت توظيف فرأل تعزيز أج  من والتقني المهني والتدريب التعليم لنظم التنافستتتتتتتية

 ".العربية

 

 01 إلى الموجهة التعليمية البرامج لجنة" :لتتتتتتتتتتتتتتتتت 104 الدورة في تشتتتارك األلكستتتو-2021 نوفمبر 
 ".المحتلة العربية األراضي في العرب الطلبة

 إدارة الثقافة

 

 21  المركز اإلقليمي العربي للتراث العتتتالمي والمنظمتتتة العربيتتتة للتربيتتتة والثقتتتافتتتة -2021نوفمبر
 "التراث العالمي في البلدان العربية".الجزء الثاني من كتاب  يطلقان والعلوم

 

 19  العام لليونسكو يعتمد القرار الخاأل بتتتت األسبول العالمي للرواية" في  المؤتمر- 2021نوفمبر
 (.41) دورته

 
 17 لتسامتتحل الدولي باليوم تحتفت  والعلوم والثقافتة للتربيتة العربّيتة المنظمتة- 2021 نوفمبر. 

 
 06  و  للشبابانواكشوط األ منتدى-2021نوفمبر. 

 

 03 والتراث اآلثار لمؤتمر والعشتتتتتتتتترين الخامستتتتتتتتتة الدورة أعما  تختتم األلكستتتتتتتتتو- 2021 نوفمبر 
 .العربية الدو  في الحضاري

 

 03  ة الجمهورية اإلستتتتتتتتتتتتت مي المبدعة في الملتقى اإلقليمي لتمكين المرأة افتتاح- 2021نوفمبر
 الموريتانية.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=200078868957310&id=100068655937608
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=199462055685658&id=100068655937608
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=198356152462915&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=187231416908722&id=100068655937608
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/423975592604719/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=197367029228494&id=100068655937608
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=196213496010514&id=10006865593
https://facebook.com/story.php?story_fbid=195069282791602&id=100068655937608
http://
https://facebook.com/story.php?story_fbid=425254182476860&id=108241287511486
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=425087229160222&id=108241287511486
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 02  األلكسو تعقد الدورة الخامسة والعشرون لمؤتمر األثار التراث الحضاري في - 2021نوفمبر
 الوطن العربي.

العلوم والبحث العلميإدارة   

 
 30  المسيرة الطائرات تطبيق" حو  متقدمة تدريبية ورشة- 2021نوفمبر. 

 

 18  تعقد االجتمال الرابع للجنة الدائمة للبحث العلمي واالبتكار في  األلكستتتتتتتتتتتتتو- 2021نوفمبر
 الدو  العربية، بتقنية التواص  عن بعد.

 
 18 ةالعربي المجتمعات لدراسة الدولية الشبكة إلط ق السنوية الذكرى إحياء- 2021 نوفمبر. 

 

 17 في ّصصينوالمتخ للخبراء اإلقليتتمي التنسيقي اللقاء" مقّرها في تعقد األلكسو- 2021 نوفمبر 
 .ورهانات تحّوالت: واإلنسانية االجتماعية العلوم

واالتصال املعلومات إدارة  

 

 30 اإلدماج حو  العربي اآلستتتتتتتيوي اإلقليمي التعاون منتدى-2021 نوفمبر 29-2021 نوفمبر 
 .التعليم في

 
 29 التعليم في اإلدماج حو  العربي اآلسيوي اإلقليمي التعاون منتدى-2021 نوفمبر. 

 

 04 2021 لسنة الثالثة اإلحصائية النشرة يصدر األلكسو مرصد- 2021 نوفمبر. 

 
 03 جديد كتاب إصدار عن إع ن- 2021 نوفمبر. 

 
 03 للبرمجة ربيالع لألسبول الثانية الدورة لتنظيم تنسيقيا اجتماعا تعقد األلكسو- 2021 نوفمبر. 

 

 

 

https://www.facebook.com/108241287511486/posts/424538812548397/
http://
http://
http://
http://
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=203142628650934&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=202638675367996&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=186530296978834&id=100068655937608
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/425090875826524
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/425090532493225/
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التنفيذي واملؤمتر العام أمانة اجمللس  

 

 27  2030و  حو  أهداف التنمية المستتتتتتتتتتتتتتدامة الشتتتتتتتتتتتتتبه اإلقليمي األ الملتقى- 2021نوفمبر 
 عة من المدارس األردنية والعربيةبمشاركة مجمو 

 

 24 دامحم ستتيدي جامعة اإلستت مي العربي الطب لتاريا األلكستتو كرستتي تديش- 2021 نوفمبر 
 .المغربية المملكة-األسنان وطب والصيدلة الطب كلية بفاس، عبداهلل بن

 
 16 للتسامح العالمي اليوم لها المنتسبة الشبكات مع تحي األلكسو - 2021 نوفمبر. 

 

 10 رئيسل نائبا   الهاشتتتتتتتتتتمية انتخابها باإلجمال األردنية للمملكة تبارك األلكستتتتتتتتتتو- 2021 نوفمبر 
 .لليونسكو الوطنية للجان (8) الثامن األقاليمي االجتمال

 

 09 العلومو  والثقتتافتتة للتربيتتة العربيتتة للمنظمتتة التنفيتتذي المجلس مكتتتب هيئتتة- 2021 نوفمبر-
 .2021 أكتوبر إلى 1970 من األلكسو

 

 08 األلكستتتتو-موالعلو  والثقافة للتربية العربية للمنظمة التنفيذي المجلس مستتتتارات- 2021 نوفمبر 
 .2021 أكتوبر إلى 1970 من

 
 07 لأللكسو العربية الوطنية للجان الرقمية المكتبة لزيارة دعوة- 2021 نوفمبر. 

 

 06 العام المدير أعمر، ولد محمد الدكتور األستتتتتتتتتتتتتتاذ معالي أنشتتتتتتتتتتتتتطة بانوراما- 2021 نوفمبر 
 (.األو  الجزء) 2021 أبري  إلى 2020 أبري  من والعلوم، والثقافة للتربية العربية للمنظمة

 

 04 المنتستتتتبة العلمية والكراستتتتي والنوادي المدارس شتتتتبكات مع األلكستتتتو احتفا - 2021 نوفمبر 
 .نوفمبر 16 الموافق للتسامح الدولي باليوم لأللكسو

 

 04 تحتف  عبيةالش الديمقراطية الجزائرية بالجمهورية لأللكسو المنتسبة الشبكات- 2021 نوفمبر 
 .والمعلوماتية اإلع مية للدراية العالمي باألسبول

 
 02 العربية الوطنية واللجان األلكسو لنشرة 4 العدد تصدر األلكسو- 2021 نوفمبر. 

 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=201080675523796&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=194243152874215&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=189469923351538&id=100068655937608
https://www.facebook.com/photo/?fbid=188298540135343&set=a.186127470352450
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=186632296968634&id=100068655937608
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=199016829063514&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=190040986627765&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=188886493409881&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=187720593526471&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=186670680298129&id=100068655937608
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/424480005887611/
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 املراكز  اخلارجية

 بالقاهرة العربية معهد املخطوطات

 
 17 ناتهبيا قواعد من الثاني اإلصدار بالقاهرة ُيطلق العربية المخطوطات معهد- 2021 نوفمبر. 

 بالرباط التعريب تنسيق مكتب

 

 04 للغة التاريخي المعجم من( 17) األولى عشتتتتتتتتتتتتتر الستتتتتتتتتتتتتبعة األجزاء إط ق– 2021 نوفمبر 
 .العربية

 بدمشق والنشر والتأليف والترمجة للتعريب العريب املركز

 
  29 أخ قيات البحوث العلمية”إصدار كتاب-2021نوفمبر“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=194908182807712&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=186536126978251&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=202645768700620&id=100068655937608


أنشطة اللجان الوطنية 
العربية للتربية 
والثقافة والعلوم
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العلوم و الثقافة و للتربية األردنية الوطنية اللجنة  

 

 28 والعلوم والثقافة للتربية األردنية الوطنية للجنة- رائدة تجربة– 2021 نوفمبر. 

 

 27 2030 المستتتتتتتتتتتتتتدامة التنمية أهداف حو  األو  اإلقليمي الشتتتتتتتتتتتتتبه الملتقى- 2021 نوفمبر 
 .والعربية األردنية المدارس من مجموعة بمشاركة

 

 10 رئيسل نائبا   الهاشتتتتتتتتمية انتخابها باإلجمال األردنية للمملكة تبارك األلكستتتتتتتتو- 2021 نوفمبر 
 .لليونسكو الوطنية للجان( 8)الثامن األقاليمي االجتمال

والثقافة والعلم للتربية التونسية الوطنية اللجنة  

 

 07 مديري مع عم  جلستتتتة تعقد والثقافة والعلم للتربية التونستتتتية الوطنية اللجنة- 2021 نوفمبر 
 .والعلوم والثقافة للتربية العربية المنظمة

والعلوم والثقافة للتربية سطينيةلالف الوطنية اللجنة  

 

 23 وزراء المعالي ألصحاب( 12) المؤتمر( بعد عن) تستضيف فلسطين دولة- 2021 نوفمبر 
 .2021 نوفمبر 25 الى 23 من الممتدة الفترة في العرب والتعليم التربية

 

 16  ة رئيس اللجنة الوطنية الفلستتتتتطينية للتربية والثقاف يلتقي األلكستتتتتوعام  مدير- 2021نوفمبر
 والعلوم.

والعلوم والثقافة للتربية اليمنية الوطنية اللجنة  

 
 29  لليونسكو يمنية محميات ث ث ترشيح-2021نوفمبر. 

 

 24  ةالجيولوجي الحدائق ضتمن عدن جزيرة شتبه ترشتيح عملية حو  عم  ورشتة-2021نوفمبر 
 .عدن بالعاصمة اليونسكو لمنظمة التابعة

والثقافة والعلوم للتربية املغربية الوطنية اللجنة  

 

 24 مدامح سيدي جامعة اإلس مي العربي الطب لتاريا األلكسو كرسي تديش- 2021 نوفمبر 
 .المغربية المملكة-األسنان وطب والصيدلة الطب كلية بفاس، عبداهلل بن

 

  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=201934282105102&id=100068655937608
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=201080675523796&id=100068655937608
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=190040986627765&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=188607956771068&id=100068655937608
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=198450119120185&id=100068655937608
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=194395302859000&id=100068655937608
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=202448095387054&id=100068655937608
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=199636309001566&id=100068655937608
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=199016829063514&id=100068655937608


أنشطة الشبكات 
املنتسبة لأللكسو 
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أنشطة شبكات المدارس والنوادي والكراسي العلمية 
المنتسبة لاللكسو

  املدارس شبكة

 

 16 العلمية والكراستتتتي والنوادي المدارس شتتتتبكات مع األلكستتتتو احتفا - 2021 نوفمبر 
 .نوفمبر 16 الموافق للتسامح الدولي باليوم لأللكسو المنتسبة

 

 27  و  حو  أهداف التنمية المستتتتتتتتتتتتتتدامة الشتتتتتتتتتتتتتبه اإلقليمي األ الملتقى- 2021نوفمبر
 عة من المدارس األردنية والعربيةبمشاركة مجمو  2030

النوادي شبكة  

 

 16 العلمية والكراستتتتي والنوادي المدارس شتتتتبكات مع األلكستتتتو احتفا - 2021 نوفمبر 
 .نوفمبر 16 الموافق للتسامح الدولي باليوم لأللكسو المنتسبة

الكراسي العلمية شبكة  

 

 24 جامعة اإلستتتتتتتتت مي العربي الطب لتاريا األلكستتتتتتتتتو كرستتتتتتتتتي تديش- 2021 نوفمبر 
 .ربيةالمغ المملكة-األسنان وطب والصيدلة الطب كلية بفاس، عبداهلل بن امحمد سيدي

 

https://facebook.com/story.php?story_fbid=194243152874215&id=100068655937608
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=201080675523796&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=194243152874215&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=207528660916081&id=108241287511486


األحداث الشهرية
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 معهد املخطوطات العربية بالقاهر

 لمؤتمرا أشااا ة  في( العربي  المخطوطةت معهد) ل ساااوأ-والعلوم والثقةف  للتربي  العربي  المنظم  مشاااةر   .1
 دار فعااةليااةتاا  نظماات الاا ي وأعالم، علوم: الهجري السااااااااااةب  القرن مخطوطااةت حو  المشاااااااااتر  الاادولي

 .نوفمبر 6-3 أيةم بإسطنبو  المخطوطةت
 

 
 

 (.تسجيل  924,79) التحديث بعد النديم ابن بيةنةت قةعدة تدشين .2
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 (.المطلب عبد رشةد محمد األو : المدار" )تراثي  مدارات"  برنةمج إطالق .3

 

ة العربي ( في الفتر  تنظيم الدورة المتقدم  في علم المخطوط العربي )ضاااااااامن منظوم  دورات ال ودي ولوجية .4
 .2021ديسمبر /  1 –نوفمبر  27من 
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 اللجنة الوطنية الفلسطينية
 للتربية والثقافة والعلوم

 

 .فلسطين تحتضن المؤتمر الثةني عشر لوزراء التربي  والتعليم العرب للمرة األولى
 

دولة فلستتتتتتتتتتطين للمرة األولى أعما  المؤتمر الثاني عشتتتتتتتتتتر لوزراء التربية والتعليم العرب، تحت  تحتضتتتتتتتتتتن-اهللرام 
 .عنوان: "التعليم االستدراكي" في حدث ُوصف بالتاريخي، وذلك برعاية سيادة رئيس دولة فلسطين محمود عباس

، باستتتتتتتتتضتتتتتتتتافة وزارة التربية 2021تشتتتتتتتترين ثاني  25لى إ 23ويعقد هذا المؤتمر افتراضتتتتتتتتيا  في الفترة الممتدة من 
والتعليم الفلستتتتتتطينية، بالشتتتتتتراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )األلكستتتتتتو( واللجنة الوطنية الفلستتتتتتطينية 

دو  لللتربية والثقافة والعلوم، إذ استتتتتتتتتتتتتهلت أولى فعالياته، اليوم، افتراضتتتتتتتتتتتتيا   عبر اجتمال الخبراء على مستتتتتتتتتتتتتوى ا
 .المشاركة

وفي مستتته  االجتمال، أكد وكي  وزارة التربية الفلستتطينية د. بصتتري صتتالح أن الوزارة تتطلع لهذا الحدث من زاوية 
االهتمام والحرأل، باعتباره يأتي في ستتتتياق تعاون عربي وجهود مكثفة لتباد  التجارب والخبرات، ناق   للمشتتتتاركين 

شتتتتتتتتادته لجميع الشتتتتتتتتركاء على دورهم ومتابعتهم الحثيثة على مستتتتتتتتتوى وزارات تحيات الوزير أ.د. مروان عورتاني  وا 
وتطرق صتتتتتتتتتتتتتتالح إلى أبرز التدخ ت . التربية العربية ومنظمة الكستتتتتتتتتتتتتو، واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

جائحة الكورونا،  موالنجاحات التي حققتها وزارة التربية  لتحصتتتتين الطلبة في تلقي تعليم نوعي وتوظيف اإلبدال ر 
وفتح أبواب المدارس وفق نموذج التعليم المدمج، الفتا  إلى اعتداءات االحت   المتواصتتلة بحق التعليم ال ستتيما في 

وفي كلمتتته، أكتتد ممثتت  المتتدير العتتام للمنظمتتة العربيتتة  .القتتدس واأل وار والتحريض بحق المنتتاهج الوطنيتتة و يرهتتا
حمد الجمني أهمية هذا الحدث الذي تستضيفه فلسطين ألو  مرة، والتأكيد على  اياته  للتربية والثقافة والعلوم د. م

كونه يأتي في ظ  تحديات نتجت عن جائحة الكورونا، وضرورة التعاون لتباد  الرؤى وصيا ة تصورات مشتركة 
 .وي المهمتدعم التعليم االستدراكي وفلسفته، مشيدا  بتعاون كافة األطراف إلنجاح هذا الحدث الترب

واستتتعرضتتت األلكستتو في جلستتة العم  األولى الوثيقة الرئيستتة للمؤتمر تحت عنوان: "التعليم االستتتدراكي في الدو  
(، كما ُقدمت عرضتتتتتتا  يترجم جهودها لضتتتتتتمان استتتتتتتمرارية التعليم زمن الجائحة، فيما 19العربية )في ستتتتتتياق كوفيد 

ان: ا من قب  الوكي  المستتتتتتاعد للشتتتتتتؤون التعليمية أ. ثروت زيد بعنو قّدمت وزارة التربية الفلستتتتتتطينية عرضتتتتتتا  لوثيقته
الحالة في فلستتطين"، أظهرت فيها مجاالت اإلبدال في ظ  الجائحة،  –"التعليم االستتتدراكي في ظ  جائحة كورونا 

منه ذلك من برنامج متكام  للتعليم االستتتتتتدراكي وجستتتتتر الفجوة المعرفية، واعتماد صتتتتتيغة التعليم  لمدمج، ابما تضتتتتتّ
عداد رزم تعليمية وتصميمها وتوزيعها على المدارس  .وا 

وفي جلستتتتتتة العم  الثانية  ُعرضتتتتتتت وثيقة "تعزيز مكانة القيم العربية واإلنستتتتتتانية المشتتتتتتتركة وتضتتتتتتمينها في مناهج 
مة في االتعليم في الوطن العربي"، تنفيذا  لتوصتتتتتتتية المؤتمر الحادي عشتتتتتتتر الذي ُعقد في العاصتتتتتتتمة البحرينية، المن

، إضتتتتتتتتتتافة إلى عرض وثيقة الهيئة العربية للمستتتتتتتتتترح التي جاءت بعنوان: "استتتتتتتتتتتراتيجية تنمية وتطوير 2019العام 
  ."المسرح المدرسي في الوطن العربي

قررا  ضتتتتتوري( د. أحمد عمار محوخ   اجتمال لجنة الخبراء تم اختيار أستتتتتتاذ التربية في جامعة فلستتتتتطين التقنية )
 .ة وبعضوية أعضاء من البلدان العربيةعاما  لهذه اللجن



إصدارات األلكسو
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النشرة اإلحصائية 
الثالثة ملرصد األلكسو 

لسنة 2021

اإلصدار الثاين من 
قواعد بيانات معهد 
املخطوطات العربية 

بالقاهرة 

األجزاء السبعة عشر 
األوىل من املعجم 

التارخيي للغة 
العربية

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=186530296978834&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=194908182807712&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=186536126978251&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=186530296978834&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=194908182807712&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=186536126978251&id=100068655937608
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كتاب
أخالقيات البحوث 

العلمية

هيئة مكتب املجلس التنفيذي 
للمنظمة العربية للتربية 

والثقافة والعلوم-األلكسو من 
1970 إىل أكتوبر 2021

مسارات املجلس التنفيذي 
للمنظمة العربية للتربية 

والثقافة والعلوم- األلكسو من 
1970 إىل أكتوبر 2021.

http://www.acatap.org/index.php/newsandactivitis/218-scientific-research-ethics-20022?fbclid=IwAR2whQe5RdNw7BuA3y2ta_q8A6OydbKpwWa_MmcWWptrYeS6n3Ph46tG5wM
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=189469923351538&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=188886493409881&id=100068655937608
http://www.acatap.org/index.php/newsandactivitis/218-scientific-research-ethics-20022?fbclid=IwAR2whQe5RdNw7BuA3y2ta_q8A6OydbKpwWa_MmcWWptrYeS6n3Ph46tG5wM
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=189469923351538&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=188886493409881&id=100068655937608


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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رسالة األلكسو

مخسينية األلكسو

 حوار مع قناة 
فرنس 24

https://www.youtube.com/watch?v=FhzBVaJl7Bw&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=FhzBVaJl7Bw&t=7s
https://youtu.be/ttn8kcRY9BQ
https://www.youtube.com/watch?v=FhzBVaJl7Bw&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=FhzBVaJl7Bw&t=7s
https://youtu.be/ttn8kcRY9BQ


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

5

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/



