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املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
)ALECSO(

سبتمرب

العدد الثالث

نشرة األلكسو
واللجان الوطنية العربية 

العدد الثالث / سبتمرب تصدرها أمانة املجلس التنفيذي واملؤمتر العامنشرة شهرية
2021



 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 سبتمرب :3 دالعد
 
 
 
 

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 د من المعلومات، يمكنكم التواصلللمزي
exc.board@alecso.org.tn 
alecso.experts@aol.com 
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 24       المنظمة الد لية للفرنك ف نية يعلنان عن الفائز بجائزة  األلكسووووووو - 2021سببببب 
 .2021- 14ابن خلد ن سنغ ر في الد رة 

 

 المنظمة العربية للتربية  الثقافة  العل م، ببالغ األسى  الحزن نبأ  فاة  تلقت- نعووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي
لجمه رية السوووواب  ل رئيس الد لةالمغف ر له بإذن اهلل تعالي السوووويد عبد القادر بن ،ووووال ، 

 .2021سبتمبر  22ي م طية الشعبية، الذي  افته المنية الجزائرية الديمقرا

 

 23      مملكة العربية السع دية بعيدها ال طني.تهنئ ال األلكس - 2021 س 

 

 21      ت قع مذكرة تفاهم مع مؤسسة هانس زايدل. األلكس - 2021 س 

 

 المنظمة العربية للتربية  الثقافة  العل م، ببالغ األسى  الحزن نبأ  فاة  تلقت- نعووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي
 يسب تفليقووة، رئالمغف ر لووه بووإذن اهلل تعووالي المجوواهوود  المنووا وووووووووووووول السووووووووووووويوود عبوود العزيز 

 الديمقراطية الشعبية الساب . الجمه رية الجزائرية

 

 17       ت قع اتفاقية تعا ن مع مؤسسة تحسين األداء لالستشارات  األلكس - 2021س
 .التعليمية  الترب ية

 

 14       تشوار  في الملتقى العربي ح ل اسوتشوراس مسوتقبل ج دة  األلكسو - 2021س
  التعليم في الد ل العربية بالرؤية األ لى.

 

 13       األسوووووتاذ هاني بن مقبل المقبل، رئيس المجلس التنفيذي،  سوووووعادة- 2021سبببب
أيام  3لمدة  يؤدي زيارة عمل لأللكسووووووو   ع ووووووو  المجلس عن المملكة العربية السوووووووع دية

  (.2021سبتمبر  13-15)

 

 08       مدير األلكس  يستقبل مديرة المكتب اإلقليمي للك نفدرالية األلمانية - 2021س
  لتعليم  تعّلم الكبار.

 

 02       المنظمة الد لية للفرنك ف نية يعلنان عن الفائز بجائزة  األلكسووووووو - 2021سببببب 
  .2021( لعام 14) سنغ ر، للترجمة في األدب  العل م اإلنسانية الد رة –ابن خلد ن 

 

 02       عام األلكسووووووووووووو  يشوووووووووووووار  في ا جتما  ال زاري للمجلس  مدير- 2021سببببببببب
  ا قت،ادي  ا جتماعي  يقابل معالي األمين العام للجامعة.

 

 01       عام األلكسووووووووووووو  يقابل  زير التعليم العالي  البح  العلمي  مدير- 2021سببببببببب
 بالجمه رية اليمنية. 

 

https://www.facebook.com/108241287511486/posts/398468495155429/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/399645498371062/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/398945925107686/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/397856235216655
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/397094838626128/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/395369508798661/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/393270899008522/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/392802345722044/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/389311902737755/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/386833479652264/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/385537499781862/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/384986929836919/


أنشطة اإلدارات 
الفنية واملراكز اخلارجية 
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التربيةإدارة   

 

 30      العام لأللكسوووووووو  يفتت   رشووووووووة شووووووووبه  قليمية لتعليم الكبار  المدير- 2011 سبببببب
 ا لمانية.International  DVVتعا ن مع بال

 

 21       األلكس  تشر  في تنفيذ البرنامج الّرابوووووووووووووووع من مبادرتها  مسارات  - 2021س
 للتدريب  حوو ل:  ا رتقاء بكفايات المدرسين على استخدام التقوانات الحديثة في التعليم .

 

 17      اللجنة ا ستشارية للتربية اجتما - 2021 س. 

 

 08      2021سبتمبر 8األلكس  في  الي م العالمي لمح  األّمية   بيان- 2021 س. 

الثقافةإدارة   

 

 23      تشار  في ملتقى الشارقة الد لي للرا ي. األلكس - 2021 س  

 

 08      تشوووار ف في الحووو ار اإلقليموووّي العربوووي  ا حتفوووال بالذكر   األلكسووو - 2021 س
  الد ل العربّيوة.في منطقوة  1970الخمسيون من اتفاقّيوة الي نسكو  لعوام 

 

 06      تعقد ا جتما  التنسوويقي الثّال  لملّس  مهارة النقع على  األلكسوو - 2021 سبب
الذهب(: المهارات  الفن ن  الممارسات  بمدينة بغداد بجمه رية -الف ة-لمعادن )النحاسا

  العرا .

العلوم والبحث العلميإدارة   

 

 24      األلكس  تعقد اجتما  اللجنة ا ستشارية للعل م  البح  العلمي - 2021 س.  

 

 4      أجل لقب ل المقا ت فووووووووووووي المجلة العربية العلمية للفتيان العدد آخر- 2021 س 
  .2021سبتمبر  30ه   36

واالتصال املعلومات إدارة  

 
 23       2021األلكس  مد  للتطبيقات الج الة د رة  جائزة- 2021س 

 
 14       من المجلة العربية للمعل مات. 32للكتابة في العدد   عالن- 2021س  

 

 10       من المجلة العربية للمعل مات. 31العدد  ،د ر- 2021س  

https://www.facebook.com/108241287511486/posts/403634174638861/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/395367625465516/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/389333736068905/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/399125985089680/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/389328359402776/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/388075789528033
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/399659055036373/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/386881802980765/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/399065291762416
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/393265795675699
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/390552605947018/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/397689945233284/
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 معهد املخطوطات العربية بالقاهرة

 

 27       المخط طوووات العربيوووة يختتمف د رة )التعلي  على الن    معهووود- 2021سببببببببب
 التراثي(.

 أمانة اجمللس التنفيذي واملؤمتر العام

 

 30       ذي أمانة المجلس التنفي) العل م العربية للتربية  الثقافة  المنظمة- 2021سببببببببب
م( تنشوووووووور تقريرها السوووووووون ي الخا  بشووووووووبكات المدارس  الن ادي  الكراسووووووووي  المؤتمر العا

  العلمية المنتسبة لأللكس .

 

 29     يذي أمانة المجلس التنف) العل م المنظمة العربية للتربية  الثقافة  - 2021  سبببببب
حفل تكريم أع وووواء اللجنة العلمية الدائمة  2021سووووبتمبر  29 المؤتمر العام( تنظم ي م 

لشبكات المدارس  الن ادي  الكراسي العلمية المنتسبة لأللكس ،  أحسن عر ض الشبكات 
  .2021لسنة 

 

 17       جلس أمانة الم)األلكسوووووو  -العربية للتربية  الثقافة  العل م المنظمة- 2021سبببب
 لى  1970قة بعن ان:  مسوووارات المجلس التنفيذي منالتنفيذي  المؤتمر العام( ت،ووودر  ثي

2021.  

 

 17       جلس أمانة الم)األلكسوووووو  -ثقافة  العل مالعربية للتربية  ال المنظمة- 2021سبببب
 1970التنفيذي  المؤتمر العام( ت،ووووووووودر  ثيقة بعن ان:  هيئة مكتب المجلس التنفيذي من

  .2021 لى 

 

 14       جلس أمانة الم)األلكسوووووو  -العربية للتربية  الثقافة  العل م المنظمة- 2021سبببب
التنفيذي  المؤتمر العام( ت،ووووووووودر الطبعة ا لكتر نية األ لى من كتاب  نافذة على اللجان 

 ال طنية العربية .

 

 13       األسوووووتاذ هاني بن مقبل المقبل، رئيس المجلس التنفيذي،  سوووووعادة- 2021سبببب
يام أ 3 ع ووووووو  المجلس عن المملكة العربية السوووووووع دية يؤدي زيارة عمل لأللكسووووووو  لمدة 

  (.2021سبتمبر  13-15)

 

 01       ددالع العام( ت،وووووودرأمانة المجلس التنفيذي  المؤتمر )ا لكسوووووو  - 2021سبببب 
  الثاني للنشرة اإللكتر نية لأللكس   اللجان ال طنية العربية.

 

https://www.facebook.com/108241287511486/posts/401721491496796/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/403352294667049/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/402705708065041/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/395195485482730/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/395210222147923/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/393155619020050/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/392802345722044
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/384774906524788/


أنشطة اللجان الوطنية 
العربية للتربية 
والثقافة والعلوم
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العمانية الوطنية اللجنة  

 

 29       األلكسوووووو  تشووووووار  في ند ة د لية ح ل:   التجربة الثقافية  منظمة- 2021سبببب
 العفمانية  د رها في تعزيز العالقات الد لية .

 

 26       و م لح  ر  تودع كم- 2021س و وة  الثقافة  العل و وانية للتربي اللجنة ال طنية العمو
 الند ة ال طنيووة ح ل: *التجربة الثقافية العفمانية  د رها في تعزيز العالقوووووات الد ليووووة*

 

https://www.facebook.com/108241287511486/posts/403071891361756/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/400922308243381/


أنشطة الشبكات 
املنتسبة لأللكسو 
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 25       ذي أمانة المجلس التنفي) العل م العربية للتربية  الثقافة  المنظمة- 2021سببببببببب
حفل تكريم أع وووواء اللجنة العلمية الدائمة  2021سووووبتمبر  29 المؤتمر العام( تنظم ي م 

لشبكات المدارس  الن ادي  الكراسي العلمية المنتسبة لأللكس ،  أحسن عر ض الشبكات 
 .2021لسنة 

 

أنشطة شبكات المدارس والنوادي والكراسي العلمية 
المنتسبة لاللكسو

https://www.facebook.com/108241287511486/posts/402705708065041/


إصدارات األلكسو
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التقرير السنوي الخاص بشبكات 
المدارس والنوادي والكراسي 

العلمية المنتسبة لأللكسو

العدد 31 من المجلة العربية 
للمعلومات

مسارات المجلس التنفيذي من 
1970 إلى 2021

https://www.facebook.com/108241287511486/posts/403352294667049/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/395195485482730/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/390552605947018/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/403352294667049/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/390552605947018/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/395195485482730/
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هيئة مكتب المجلس التنفيذي 
من 1970 إلى 2021

الطبعة االلكترونية األولى 
من كتاب »نافذة على اللجان 

الوطنية العربية«

العدد الثاني للنشرة اإللكترونية 
لأللكسو واللجان الوطنية العربية

https://www.facebook.com/108241287511486/posts/395210222147923/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/384774906524788/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/393155619020050/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/395210222147923/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/393155619020050/
https://www.facebook.com/108241287511486/posts/384774906524788/


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 ة الفيس بوكصفح 
iars@iars.net - mkamel@feps.edu.eg البريد اإللكتروني 

 
 

 معهد املخطوطات العربية

 

www.malesco.org الموقع اإللكتروني 
www.facebook\iarmss صفحة الفيس بوك 
info@malecso.org - Alhafian2011@gmail.com البريد اإللكتروني 

 

الرباط-مكتب تنسيق التعريب   

 
 منظمة العربيةال

للتربية والثقافة 
 والعلوم

 مكتب تنسيق التعريب

www.arabization.org.ma الموقع اإللكتروني 
https://www.facebook.com42371090442913-لفيس بوكصفحة ا / 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  لكترونيالموقع اإل 
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 اإللكتروني البريد 

 

 اللجان الوطنية العربية
 

 اململكة األردنية اهلامشية

 وزارة التربية والتعليم العايل والبحث العلمي

 https://moe.gov.jo الموقع اإللكتروني 
moecs@moe.gov.jo رونيالبريد اإللكت 

 اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم

 

https://www.natcom.gov.jo  الموقع اإللكتروني 
www.facebook.com/jounesco صفحة الفيس بوك 
@jordanunesco  يترتو 
jounesco@moej.edu.jo البريد اإللكتروني 

 

 

 دولة اإلمارات العربية املتحدة

 وزارة الثقافة والشباب

 info@mcy.gov.ae البريد اإللكتروني 
https://beta.mcy.gov.ae/ar/ الموقع اإللكتروني 

ة للتربية والثقافة والعلوماللجنة الوطنية اإلماراتي  

 

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 البريد اإللكتروني 
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  لكترونيالموقع اإل 

 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 

 



19

 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

ملهينوالتكوين اوزارة التربية الوطنية   
 www.education.gov.dj الموقع اإللكتروني 

 اللجنة الوطنية جليبويت للتربية والثقافة والعلوم
 cosuedu@intnet.dj البريد اإللكتروني 

 

 اململكة العربية السعودية

الثقافةوزارة   

 اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم 
ncunesco@moe.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 
 

 مجهورية العراق

 وزارة التربية

 

 
 www.moedu.gov.iq الموقع اإللكتروني 

 اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم

 https:// iraqinatcom (@iraqinatcom) الموقع اإللكتروني 
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www.iraqinatcom.org 
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.oncoman.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
 وزارة الثقافة والشباب

 

 
 

abuzuhri50@yahoo.com / president@aauj.edu  /  president@pncecs.plo.ps البريد اإللكتروني 
https://www.pncecs.plo.ps/ الموقع اإللكتروني 

لتربية والثقافة والعلوماللجنة الوطنية الفلسطينية ل  

 

www.pncecs.plo.ps الموقع اإللكتروني 
https://www.facebook.com/Palestinian.Cultural.Educational.Forum/ صفحة الفيس بوك 
admin@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 

 

 مجهورية القمر املتحدة

 وزارة التربية الوطنية والتعليم والبحث العلمي والتكوين واإلدماج املهين

 

 
 moingie@yahoo.com البريد اإللكتروني 

لعلوماللجنة الوطنية للقمر للتربية والثقافة وا  

 moegni@hotmail.com البريد اإللكتروني 
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 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 رونيالموقع اإللكت 

 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   

 القائم بأعمال االمني املساعد للجنة الوطنية املصرية

s.moussa1@yahoo.com البريد اإللكتروني 
 املكتب الفين

م للجنة الوطنية املصرية      الفين لألمني العا املكتب-سعد جنالء أمحد   

naglaahmed2010@gmail.com البريد اإللكتروني 
 

 اململكة املغربية

التربية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلميوزارة   
 

 
 

Enssup.sg@gmail.com /  Secretariat.minitre@ enssup.gov.ma / 
RKIA.ARAHMANI@men.gov.ma البريد اإللكتروني 
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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 الموقع اإللكتروني 

 

 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 

 
 

 منظمة العامل اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة
 

 
 

https://www.icesco.org/ الموقع اإللكتروني 
 

 مكتب التربية العريب لدول اخلليج
 

 

https://www.abegs.org/home الموقع اإللكتروني 
 

الشارقة-املركز التربوي للغة العربية لدول اخلليج   

 

https://bit.ly/3h73SxA فيس بوك المركز 

 



ألبوم الصور
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الفيديوهات
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رسالة األلكسو

تكرمي أعضاء 
اللجنة العلمية 
الدائمة و تكرمي 
عروض الشبكات 
املنتسبة لأللكسو

مخسينية األلكسو

https://www.youtube.com/watch?v=FhzBVaJl7Bw&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=pm9quXLHGYE
https://www.youtube.com/watch?v=FhzBVaJl7Bw&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=FhzBVaJl7Bw&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=pm9quXLHGYE
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

http://www.alecso.org/nsite/ar/اتصل-بنا
http://www.alecso.org/nsite/ar/اتصل-بنا

