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 شهرية تصدرها أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام إلكترونية ةنشر 
 تحت إشراف المدير العام األستاذ الدكتور محمد ولد أعمر

 وديـــــــراد محمــــــــاألستاذ الدكتور م ومتابعة
خراج المهندس صفوان الحكيمو إعداد   ا 

 2021 أغسطس :2 العدد
 
 
 
 

   متضع تحت تصرف اللجان الوطنية العربية للتربية والثقافة والعلو المؤتمر العام أن و  يسر أمانة المجلس التنفيذي
على  نشورةاألخبار المشهرية تتضمن مجمل  لأللكسو نشرةالعلمية المنتسبة  والنوادي والكراسيوشبكات المدارس 

 المتعلقة العربيةللجان الوطنية ( المخصصة عرامإنست-تويتر-بوكصفحات وسائط التواصل االجتماعي )فيس 
 .لجان الوطنية العربية والشبكات المنتسبة لأللكسوبأنشطة اإلدارة العامة للمنظمة ومراكزها الخارجية وال
 
 

 ةالمراجع اإلعالمية للنشر 
 

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



أنشطة معايل املدير العام األستاذ الدكتور حممد ولد أعمر

 

 31  مدير عام األلكسو يزور الهيئة العربية للتصنيع - 2021 أغسطس. 
 

 https://www.facebook.com/108241287511486/posts/384316369903975/ 

 

 30  توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الشباب بجمهورية مصرية العربية. األلكسو- 2021أغسطس 
 

 https://www.facebook.com/108241287511486/posts/383733643295581/ 

 

 29  تشططارف فا امتماتا  األلكسططو-والعلومللتربية والثقافة العربية  المنظمة- 2021أغسطططس ،
 ( للمجلس االقتصادي واالمتماتا.108الدورة العادية)

 
 https://www.facebook.com/108241287511486/posts/383035546698724/ 

 

 29  أحد  تام األلكسطططو ينصططط  مدير معهد الم طوعا  العربية بالقاهرة مدير- 2021أغسططططس(
 المراكز ال ارمية للمنظمة(.

 
 https://www.facebook.com/108241287511486/posts/383094386692840/ 

 

 28  الدكتور محمد ولد أتمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية  سططططططتا األ- 2021أغسطططططططس
أحد ) األلكسططو، ييدي زيارة ىلا المقر الجديد لمعهد البحوو والدراسططا  العربية-والثقافة والعلوم

 المراكز ال ارمية للمنظمة(.
 

 https://www.facebook.com/108241287511486/posts/382482416754037/ 
 

 

 26 تشارف فا امتماع مجلس ىدارة التصنيف العربا للجامعا . ألكسو-2021أغسطس 
 

 https://www.facebook.com/108241287511486/posts/381041930231419/ 

 

 23  تشارف فا الميتمر العالما للتّعليم الذكا بالصين تن بعد. األلكسو- 2021أغسطس 
 

 https://www.facebook.com/108241287511486/posts/379311207071158/ 

 

 19  الدكتور محمد ولد اتمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية  االسططططططتا - 2021أغسطططططططس
، يستقبل سعادة السيدة شمسية موانجا قنصل ممهورية القمر المتحدة األلكسو-والعلوموالثقافة 

 لدى الجمهورية التونسية.
 

 https://www.facebook.com/108241287511486/posts/376811870654425/ 

 

 11 تعزي الجزائر تلا ىثر وفاة تدد من المواعنين ومن الجنود الذين  األلكسططو-2021أغسطططس
 .استشهدوا خالل أداء الوام  الوعنا

 
 https://www.facebook.com/108241287511486/posts/371518251183787/ 

 

 03  تشططارف فا االمتماع الثانا لشططركاء مبادرة بيع العرب عالتعليم  األلكسططو- 2021أغسطططس
 من أمل العودة.

 
 https://www.facebook.com/108241287511486/posts/366012485067697/ 
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 29  عام األلكسو ينصب مدير معهد المخطوطات العربية بالقاهرة مدير، 2021أغسطس. 
 

 https://www.facebook.com/108241287511486/posts/383094386692840/ 
 

 

 

 18  العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر بدمشق يصدر كتاب المركز- 2021أغسطس: 
 “.الليزر وتطبيقاته المختلفة تكنولوجيا”

 
 https://www.facebook.com/108241287511486/posts/375703317431947/ 

 

أنشطة املراكز اخلارجية 

معهد املخطوطات العربية بالقاهرة

املركز العريب للتعريب والترمجة والتأليف والنشر

 

 17 ة إلكتروني ةنشر العام( تصدر)أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر  لكسواأل – 2021أغسطس
 األول. افي عدده لأللكسو واللجان الوطنية العربية

 
 https://www.facebook.com/108241287511486/posts/375165794152366/ 

 

أنشطة أمانة املجلس التنفيذي واملؤمتر العام
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إصدارات األلكسو 

والنشر  والتأليف  والترمجة  للتعريب  العريب  املركز 
بدمشق يصدر كتاب: »تكنولوجيا الليزر وتطبيقاته 

املختلفة«.

نشرة إلكترونية لأللكسو واللجان الوطنية العربية 
يف عددها األول .

https://www.facebook.com/108241287511486/posts/375703317431947/

https://www.facebook.com/108241287511486/posts/375165794152366/
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ألبوم الصور

الفيديوهات
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https://www.youtube.com/watch?v=u_p_6DyisK8


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


