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ة ة ثصدزها أماهة املجلض التىفيري واملؤثمس العام إلكتروهية وشٍس  شهٍس

 ثحت إشساف املدًس العام ألاشتاذ الدكتوز محمد ولد أعمس

 وديـــــــساد محمــــــــألاشتاذ الدكتوز م ومتابعة

 إخساج املهىدس صفوان الحكيمو إعداد                                             

 0201ًوليو  : 1العدد                                                 

 

 

 

 

و املؤثمس  ، ٌصس أماهة املجلض التىفيريشىة على ثأشيض املىظمة العسبية للتربية والثقافة و العلوم 11اشبة مسوز ىبم

و الكساس ي  ثضع ثحت ثصسف اللجان الوطىية العسبية للتربية والثقافة والعلوم و شبكات املدازس والىوادي العام أن 

ة ثتضمً مجمل ألاخباز   ة شهٍس امليشوزة على صفحات وشائط التواصل الاجتماعي العلمية املىتصبة لأللكصو  وشٍس

ن الوطىية العسبية  املتعلقة بأوشطة إلادازة العامة للمىظمة ومساكزها للجاإوصتعسام( املخصصة  -ثوٍتر -)فيض بوك

  .الخازجية واللجان الوطىية العسبية والشبكات املىتصبة لأللكصو

 

 

ة  املساجع إلاعالمية لليشٍس
 _عاما_من_العطاء55األلكسو_#

 

 

 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 مزيد من المعلومات، يمكنكم التواصللل
exc.board@alecso.org.tn 
alecso.experts@aol.com 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%88_%D8%AE%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWC0KqwjPpj5IJrNP0U8Ta1-VqMkNOyEAEMTKQslVSaRySNGDuTIfQ3kThW1UEqKFCvBGAwjvOP3JrjZOWLfwq7nBPixj9mGU-yWXpqMQqJb8yNEja08545lK_d7aQThQ7Af1Lthi8Tcd02Ah5kxPVVrgTq2ueT-MrmoqdSYB2clg&__tn__=*NK-R
http://www.alecso.org/cna?fbclid=IwAR2aQckkSu3oT7stGZh3RgfUuhwdzhLVtSJL00lDy4l7b1ywuBLw-FfrBII
http://esapai.alecso.org/map?fbclid=IwAR0BpF5bNN_N04nOU_q1lr_VDl-8gPHJUTzMjYFnwDHuAzS-WL3RPVi1RMs
https://ossl.alecso.org/?fbclid=IwAR1f3sqdk3RzpppRVv4w-xxRTZp42s_rv0vEK8V-4z0bsF7lVQFi45F4QxM
http://www.alecso.org/nsite/ar/publications?fbclid=IwAR3Gwo6L5rurrugTOQffGGuYdTuHLLmarf0dJ_teoUUtQxIKdzGwj_SL-4g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2MHwSjf%3Ffbclid%3DIwAR36NPR9oa9QpHeebPiLayTPBNH0wDshROZ7WGKO6YlyCsAOHm7XNAvu9Eg&h=AT2szBJiJZ9bXmOS1Zq0xfqv31mxctQvd0xBomm-mkdseDNt6dAxZWYizW8KTbG2B5qQLnihnqFWA08JGYAtfWhADT51q1tpdXLrgy_WTQ1T4q-IHUT_j9dxYPHJcHOhGjk&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2BUaDwdcgI78h7LwKzFTa6CtH3qZyT7raL4XVT6CuC0A0kMK8NKazKxQKOwq8CwskiEHG-3q9EEBRlSDE0qTOMEPQsitXNcnXioPYE3IjRyV33gbYecBCpkfNbl-BFLl1VHJrB1ksdov6JZSugTWfo9op18xdyOsAlVCgm1B74_GbRuQ93AWOq81bXJDBA2GdSbA
https://twitter.com/CNALECSO?s=08&fbclid=IwAR1ovwxuZ6pNJkmwAreqP3boLw2slwU7YkVVR9eQoU6QwG1Sz-nNNcemD94
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Falecso_commission_nationale_ar%3Figshid%3Dliu21p871hcn%26fbclid%3DIwAR3sFnuw0wd1DL2T6-oErOnZg6gI-VVi7ALY2g7liBr7jSG0aAnPdLndd6M&h=AT1B7q13KYOYMNEzZh13GGIBLFftmbQyvyIog7N1p0aXULCTS4a5t4VPf9G4GiKADF9FUgGpKpyKgII4dqe6UQAmkdOl2vXjDpy2vgtKOcyj3AWF8et9kdqG_affiNy7D5A&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2BUaDwdcgI78h7LwKzFTa6CtH3qZyT7raL4XVT6CuC0A0kMK8NKazKxQKOwq8CwskiEHG-3q9EEBRlSDE0qTOMEPQsitXNcnXioPYE3IjRyV33gbYecBCpkfNbl-BFLl1VHJrB1ksdov6JZSugTWfo9op18xdyOsAlVCgm1B74_GbRuQ93AWOq81bXJDBA2GdSbA
https://esapai.alecso.org/esapai_2/TW/DB_Experts/?fbclid=IwAR1L13sluRp5DWYgi-abXScNg17vyL7Sfzl_ha2mIJCsZoLAt08EIQv3S4s
mailto:alecso.experts@aol.com
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 الفهرس
 

 

 

 

 

 
 4 -3 ص أنشطة معالي األستاذ الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
  5 -4 ص للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم اإلدارات الفنية والمراكز الخارجيةأنشطة 
  5 ص أمانة المجلس التنفيذي و المؤتمر العامأنشطة 
  6  ص العربية للتربية والثقافة والعلوماللجان الوطنية أنشطة 
  6  ص الشبكات المنتسبة لأللكسو) المدارس، النوادي والكراسي العلمية(أنشطة 

 7 ص إصدارات األلكسو واللجان الوطنية العربية 
 9 -8 ص ألبوم الصور 
 51  ص الفيديوهات 
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 للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومأنشطة معالي األستاذ الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام 
 

 

 30يؼبنٍ األسزبر انذكزىس يحًذ ونذ أػًش، انًذَش انؼبو نهًُظًخ انؼشثُخ  - 2021َىنُى

سفُش دونخ األنكسى، َسزمجم سؼبدح انسفُش ػهٍ أحًذ انظفُشٌ، -نهزشثُخ وانثمبفخ وانؼهىو

 انكىَذ فٍ رىَس.

 https://www.facebook.com/108241287511486/posts/363604375308508/ 
 

 

 28  رشبسن فٍ اجزًبع نجُخ انًُظًبد نهزُسُك وانًزبثؼخ. األنكسى - 2021َىنُى 

 https://www.facebook.com/108241287511486/posts/362254512110161/ 
 

 

 28  يؼبنٍ األسزبر انذكزىس يحًذ ونذ أػًش ، انًذَش انؼبو نهًُظًخ انؼشثُخ  - 2021َىنُى

نهزشثُخ وانثمبفخ وانؼهىو،  َشبسن انهجُخ انىطُُخ انمطشَخ نهزشثُخ وانثمبفخ وانؼهىو 

 .احزفبنهب ثزكشي رأسُس األنكسى

 https://www.facebook.com/108241287511486/posts/362247815444164/ 
 

 

 28  األنكسى رُهُّئ انًًهكخ األسدَُّخ انهبشًُّخ ثًُبسجخ رسجُم يذَُخ انّسهظ  - 2021َىنُى

 .ػهً لبئًخ انزشاس انؼبنًٍ

 https://www.facebook.com/108241287511486/posts/362228782112734/ 
 

 

 27  األنكسى، رهُئ انًًهكخ -انًُظًخ انؼشثُخ نهزشثُخ وانثمبفخ وانؼهىو - 2021َىنُى

 ثًُبسجخ رسجُم يُطمخ ِحًً انثمبفُخ ػهً لبئًخ انزشاس انؼبنًٍ.انؼشثُخ انسؼىدَخ 

 https://www.facebook.com/108241287511486/posts/361449665523979/ 
 

 

 25  كهًخ يؼبنٍ األسزبر انذكزىس يحًذ ونذ أػًش ، انًذَش انؼبو نهًُظًخ  - 2021َىنُى

رأسُسهب انحبدٌ   انؼشثُخ نهزشثُخ وانثمبفخ وانؼهىو، ثًُبسجخ احزفبء األنكسى ثزكشي

 َىنُى. 25وانخًسٍُ؛ انزٌ َصبدف َىو 

 https://www.facebook.com/108241287511486/posts/359838119018467/ 
 

 

 17 يشبسكخ يؼبنٍ األسزبر انذكزىس يحًذ ونذ أػًش، انًذَش انؼبو نهًُظًخ  - 2021 َىنُى

انؼشثُّخ نهزشثُخ وانثمبفخ وانؼهىو فـــٍ انًُزذي األول نهًشاكض وانًؤسسبد انجحثُخ 

 I.N.A.S.Sوانؼهًُخ األػضبء فٍ انشجكخ انذونُخ نذساسخ انًجزًؼبد انؼشثُخ 

 https://www.facebook.com/108241287511486/posts/354600396208906/ 
 

 

 17  جهبص حبسىة إنً  1000األنكسى رشبسن فٍ احزفبنُخ رىصَغ  - 2021َىنُى

 جًهىسَخ انمًش انًزحذح.

 https://www.facebook.com/108241287511486/posts/354597579542521/ 
 

 

 13 هُئخ يكزت انًجهس انزُفُزٌ  ( إلَزخبة114اخززبو انجهسخ االجشائُخ ) - 2021َىنُى

 ( نهًجهس انزُفُزٌ نهًُظًخ انؼشثُخ نهزشثُخ وانثمبفخ وانؼهىو.115وانذوسح انؼبدَخ )

 https://www.facebook.com/108241287511486/posts/351844129817866/ 
 

 

 8 ( 114انًُظًخ انؼشثُخ نهزشثُخ وانثمبفخ وانؼهىو رؼمذ انجهسخ االجشائُخ ) - 2021َىنُى

 ( نهًجهس انزُفُزٌ.115إلَزخبة هُئخ يكزت انًجهس انزُفُزٌ وانذوسح انؼبدَخ )

 https://www.facebook.com/108241287511486/posts/348500390152240/ 
 

 

 07  األنكسى رشبسن فٍ االجزًبع اإللهًٍُ انشاثغ ثشأٌ جذول انزؼهُى  - 2021جىَهُخ

2030. 

 https://www.facebook.com/108241287511486/posts/347718833563729/ 
 

https://www.facebook.com/108241287511486/posts/363604375308508/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/362254512110161/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/362247815444164/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/362228782112734/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/361449665523979/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/359838119018467/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/354600396208906/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/354597579542521/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/351844129817866/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/348500390152240/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/347718833563729/
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 06  فٍ   األنكسى رشبسن فٍ "يؤرًش انًششفٍُ ػهً شؤوٌ انفهسطٍُُُُ - 2021َىنُى

 انذول انؼشثُّخ انًضُفخ".

 https://www.facebook.com/108241287511486/posts/347029523632660/ 
 

 

 06  األنكسى رهُئ جًهىسَخ انمًش انًزحذح ثؼُذ االسزمالل - 2021َىنُى 

 https://www.facebook.com/108241287511486/posts/346954323640180/ 
 

 

 05  األنكسى رهُئ انجًهىسَخ انجضائشَخ انذًَمشاطُخ انشؼجُخ ثؼُذهب  - 2021َىنُى

 .انىطٍُ

 https://www.facebook.com/108241287511486/posts/346466617022284/ 
 

 

 05  رؼمذ َذوح ػهًُخ افزشاضُخ حىل: انزؼهُى فٍ صيٍ جبئحخ  األنكسى - 2021َىنُى

 كىسوَب: انىالغ وانحهىل انًًكُخ.

 https://www.facebook.com/108241287511486/posts/346453747023571/ 
 

 

 01  األنكسى رشبسن فٍ االجزًبع انزبسغ نهجُخ انؼشثُخ نهزًُُخ انًسزذايخ - 2021َىنُى 

 https://www.facebook.com/108241287511486/posts/343773203958292/ 
 

 

 01  األنكسى رهُئ جًهىسَخ انصىيبل انفُذسانُخ ثؼُذ االسزمالل. - 2021َىنُى 

 https://www.facebook.com/108241287511486/posts/343771223958490/ 
 

 

 

 

 

 للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمراكز الخارجيةاإلدارات الفنية أنشطة 
 

 

 

 

 إداسح انزشثُخ 

 

 30 َظى إػذاد انًؼهّى ورأهُهه  -حىل   األنكسى رشبسن فٍ وسشخ ػًم إلهًُُخ -2021َىنُى

 .فٍ انؼبنى انؼشثٍ

 https://www.facebook.com/108241287511486/posts/363416268660652/ 
 

 

 28 األنكسى رُفّز وسشخ ػًم حىل دوس انشَبضُبد وانؼهىو فٍ رحمُك انزًُُخ  - 2021َىنُى

 انًسزذايخ.

 https://www.facebook.com/108241287511486/posts/362092752126337/ 
 

 

 07  2030األنكسى رشبسن فٍ االجزًبع اإللهًٍُ انشاثغ ثشأٌ جذول انزؼهُى  - 2021َىنُى. 

 https://www.facebook.com/108241287511486/posts/347718833563729/ 
 

 

 05  األنكسى/ اَطالق انذوسح انزذسَجُخ األونً "ػٍ ثؼذ" يٍ انجشَبيج  - 2021َىنُى

انزؼهى انشلًٍ فٍ رًُُخ يهبساد انحُبح وانؼًم، وسجم إدساجه فٍ انزذسَجٍ حىل: "دوس 

 انًُبهج وانًًبسسبد انزؼهًُُخ".

 https://www.facebook.com/108241287511486/posts/346460730356206/ 
 

 

 01 األنكسى رُظى دوسح رذسَجُخ ثؼُىاٌ "رًكٍُ انًذسسٍُ يٍ كفبَخ اسزخذاو  -2021َىنُى

 يُهجُخ انجحش اإلجشائٍ أو انؼًهٍ

 https://www.facebook.com/108241287511486/posts/343757667293179/ 
 

https://www.facebook.com/108241287511486/posts/347029523632660/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/346954323640180/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/346466617022284/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/346453747023571/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/343773203958292/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/343771223958490/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/363416268660652/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/362092752126337/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/347718833563729/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/346460730356206/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/343757667293179/
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 إداسح انًؼهىيبد واالرصبل  

 

 01  األنكسى رشبسن فٍ االجزًبع انزبسغ نهجُخ انؼشثُخ نهزًُُخ انًسزذايخ - 2021َىنُى 
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/343773203958292/ 

 

 01  االجزًبع انثبٍَ نزطىَش انزصُُف انذونٍ انًؼُبسٌ   رشبسن فٍ األنكسى - 2021َىنُى

 نجشَبيج رذسَت انًؼهًٍُ.

 https://www.facebook.com/108241287511486/posts/343767683958844/ 
 

 

 01  األنكسى رشبسن فٍ َذوح صحفُخ نإلػالٌ ػٍ رُظُى انًهزمً انؼشثٍ  - 2021َىنُى

 نألشخبص روٌ اإلػبلخ

 https://www.facebook.com/108241287511486/posts/343769020625377/ 

 انًجهس انزُفُزٌ وانًؤرًش انؼبو أيبَخ  

 

 35 هٌئة مكتب المجلس التنفٌذي والدورة  النتخاب( 336اختتام الجلسة االجرائٌة ) - 4243ٌولٌو

 للمنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم. ( للمجلس التنفٌذي337العادٌة )

 https://www.facebook.com/108241287511486/posts/351844129817866/ 
 

 

 8 ( 336األلكسو، تعقد الجلسة االجرائٌة )-المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم - 4243ٌولٌو

 ( لمجلسها التنفٌذي.337إلنتخاب هٌئة مكتب مجلسها التنفٌذي و الدورة العادٌة )

 https://www.facebook.com/108241287511486/posts/348500390152240/ 
 

 

 28  األلكسو )أمانة المجلس التنفٌذي والمؤتمر العام( تعقد آخر جلساتها التعرٌفٌة  - 4243ٌولٌو

هٌئة  النتخابلتمكٌن أعضاء المجلس التنفٌذي من استخدام منظومة التصوٌت اإللكترونً عن بعد 
 مكتب مجلسها التنفٌذي.

 https://www.facebook.com/108241287511486/posts/346880933647519/ 
 

 

 27  األلكسو )أمانة المجلس التنفٌذي والمؤتمر العام( تواصل جلساتها التعرٌفٌة  - 4243ٌولٌو

ء المجلس التنفٌذي من استخدام منظومة التصوٌت اإللكترونً عن بعد إلنتخاب هٌئة لتمكٌن أعضا
 مكتب مجلسها التنفٌذي.

 https://www.facebook.com/108241287511486/posts/346421103693502/ 
 

 

 25  قاعدة_بٌانات_الخبراء_العرب_والدولٌٌن - 4243ٌولٌو# 

 https://www.facebook.com/108241287511486/posts/344852123850400/ 

 

 

 24 جلستها التعرٌفٌة الخامسة لتمكٌن أعضاء المجلس التنفٌذي من   تعقد األلكسو - 4243جوٌلٌة

 استخدام منظومة التصوٌت اإللكترونً عن بعد إلنتخاب هٌئة مكتب مجلسها التنفٌذي.

 https://www.facebook.com/108241287511486/posts/344323667236579/ 
 

 

 23 األلكسو )أمانة المجلس التنفٌذي والمؤتمر العام( تواصل للٌوم الرابع جلساتها  - 4243ٌولٌو

التعرٌفٌة لتمكٌن أعضاء المجلس التنفٌذي من استخدام منظومة التصوٌت اإللكترونً عن بعد 
 هٌئة مكتب مجلسها التنفٌذي. النتخاب

 https://www.facebook.com/108241287511486/posts/343649850637294/ 
 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/108241287511486/posts/343773203958292/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/343773203958292/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/343767683958844/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/343769020625377/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/351844129817866/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/348500390152240/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/346880933647519/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/346421103693502/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/344852123850400/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/344323667236579/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/343649850637294/
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 العربية للتربية والثقافة والعلوماللجان الوطنية أنشطة 
 

 
 

 انىطُُخ انمطشَخانهجُخ 

 

 28  انهجُخ انىطُُخ انمطشَخ نهزشثُخ وانثمبفخ وانؼهىو رحزفم ثزكشي رأسُس  - 2021َىنُى

 األنكسى.

 https://www.facebook.com/108241287511486/posts/362247815444164/ 
 

  

  الشبكات المنتسبة لأللكسوأنشطة 
 

   
 انهجُخ انؼهًُخ انذائًخ نشجكبد األنكسى

 

 27  تعقد اجتماع لتقٌٌم فعالٌات  اللجنة العلمٌة الدائمة للشبكات المنتسبة لأللكسو - 4243ٌولٌو

 .4243السداسً األول للعام 

 https://www.facebook.com/108241287511486/posts/346400150362264/ 
 

 

 

 شجكخ انكشاسٍ انؼهًُخ

 

 33  كرسً األلكسو فً الضرائب والمالٌة العامة للدولة والجماعات المحلٌة بكلٌة  - 4243ٌولٌو

لقاءا تواصلٌا تحت عنوان: "    العلوم االقتصادٌة والتسٌٌر وعلوم التجارة بجامعة تلمسان، ٌنظم
ٌوم تكوٌنً لفائدة الباحثٌن واالطارات فً الهٌئات العمومٌة والمهتمٌن بالضرائب والمالٌة العامة 

 مالٌة المحلٌة".وال

 https://www.facebook.com/108241287511486/posts/350472616621684/ 
 

 

 33 جامعة بومرداس-)االقتصاد الدائري والتنمٌة المستدامةكرسً األلكسو - 4243ٌولٌو-

، ٌوم دراسً عن بعد حول:"دمج أهداف التنمٌة 4243ٌولٌو  36الجزائر(، ٌنظم بتارٌخ 

 ( فً البٌئة المدرسٌة الجزائرٌة".ODDالمستدامة)

 https://www.facebook.com/108241287511486/posts/350715006597445/ 

 

 33  جمهورٌة مصر  -ألخالقٌات البٌولوجٌا بجامعة عٌن شمس كرسى االلكسو - 4243ٌولٌو

 " Introduction to"Qualitative Research Method العربٌة، ٌنظم ندوة علمٌة بعنوان:

 https://www.facebook.com/108241287511486/posts/350534933282119/ 

 

 23  جامعة بومرداس-كرسً األلكسو)االقتصاد الدائري والتنمٌة المستدامة - 4243ٌولٌو-

ٌولٌو  36الجزائر(، ٌنظم بالتنسٌق مع اللجنة الوطنٌة الجزائرٌة للتربٌة والعلم والثقافة، بتارٌخ 

( فً البٌئة المدرسٌة ODDن بعد حول: "دمج أهداف التنمٌة المستدامة )، ٌوم دراسً ع4243

 الجزائرٌة".

 https://www.facebook.com/108241287511486/posts/343696667299279/ 
 

 

 
 

https://www.facebook.com/108241287511486/posts/362247815444164/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/346400150362264/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/350472616621684/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/350715006597445/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/350534933282119/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/343696667299279/
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 واللجان الوطنية العربية إصدارات األلكسو
 

 إصذاساد األنكسى 

 

 كزبة خًسُُُخ األنكسى 

 http://www.alecso.org/publications/books/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-
%d8%ae%d9%85%d8%b3%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-
%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%84%d9%83%d8%b3%d9%88 
 

 

 

http://www.alecso.org/publications/books/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ae%d9%85%d8%b3%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%84%d9%83%d8%b3%d9%88
http://www.alecso.org/publications/books/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ae%d9%85%d8%b3%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%84%d9%83%d8%b3%d9%88
http://www.alecso.org/publications/books/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ae%d9%85%d8%b3%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%84%d9%83%d8%b3%d9%88
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 الفيديوهات

 سسبنخ األنكسىALECSO  

 https://www.youtube.com/watch?v=oUy_4r2Iz8k 

  كهًخ يؼبنٍ األسزبر انذكزىس يحًذ ونذ أػًش ، انًذَش انؼبو نهًُظًخ انؼشثُخ نهزشثُخ وانثمبفخ وانؼهىو، ثًُبسجخ

 َىنُى. 25رأسُسهب انحبدٌ وانخًسٍُ؛ انزٌ َصبدف َىو   احزفبء األنكسى ثزكشي

 https://youtu.be/D7d1tNZEKDw 
 

 
 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DoUy_4r2Iz8k%26fbclid%3DIwAR39OlLcBEVivUjXV5kGa-3ir9gXStTlqODYOe6W8cUQYresDosQMJDmkpw&h=AT1_HzEcrZf4Ep3DOLyQnGWWBlgyTo-LkQiQ5NHEnZOheklpZmL7ffSQP6EShugeBRStkDz2fQFoJek5-e15iC8ubVgBZ5Qkdv4hsPV_hyGXJ8dRrA8L1v6pZTzC_6DZhMY&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2-wi3qlUINq-0nag2CKPhPJygExFUoujRBWjAOsP-cnYTb4DlpfAC2h8YJMVVqzBJU1OcPqZHoC5CraOWRPegmnaoGHJDQhCSnFHkxET5-NK2XMchsShGYnlfTC8f2o22gW5jTfNAnbCyUr0QjS7UsKi67c-9GFaS8dRmi-Ehn8yLTDpVHAFeZAzR75MXx-uXj
https://youtu.be/D7d1tNZEKDw

