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 نشسة إلكتسونية شهسية تصدزها أهانة اجمللس التنفيري واملؤمتس العام
 حتت إشساف املديس العام األستاذ الدكتىز حمود ولد أعوس

 وهتابعة األستاذ الدكتىز هــــــــساد حموـــــــىدي

 إعداد وإخساج املهندس صفىاى احلكين

 2222 هازس :9د العد
 
 
 
 

يسر أمانة المجمس التنفيذي والمؤتمر العام أن تضع تحت تصرف المجان الوطنية العربية لمتربية والثقافة والعموم   
عمى  األخبار المنشورةشهرية تتضمن مجمل  لأللكسو نشرةالعممية المنتسبة  والنوادي والكراسيوشبكات المدارس 

 العربية المتعمقة( المخصصة لمجان الوطنية تعرامإنس-تويتر-بوكصفحات وسائط التواصل االجتماعي )فيس 
 بأنشطة اإلدارة العامة لممنظمة ومراكزها الخارجية والمجان الوطنية العربية والشبكات المنتسبة لأللكسو.

 
 

 املساجع اإلعالهية للنشسة
 

 _عاما_من_العطاء15األلكسو_#
 

 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/ 

 
 

 معنابواسطة لممزيد من المعمومات، 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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 53  4244االلكسو يفتتح يوم المخطوط العربي لعام   مدير عام-4244مارس. 

 

 53  4244المخطوط العربي  الدارُة والحموجي والُمحمَّى في الدورة العاشرة ليوم-4244مارس.  

 

 4;  4244سنغور لمترجمة  -اإلعالن عن فتح باب الترشح لجائزة ابن خمدون-4244مارس. 

 

 4:  العربية.  يشارك في المؤتمر العام التحاد الجامعات مدير عام االلكسو-4244مارس 

 

 4:  وزيرررر التربيرررة والتعمررريم ووزيرررر التعمررريم العرررالي والبحرررث العممررري يسرررت بل معرررالي -4244ماااارس
 .المدير العام

 

 4:  وزيرة الث افة بالمممكة األردنية الهاشمية تست بل مدير عام األلكسو-4244مارس. 

 

 44  مرررردير عررررام األلكسررررو يسررررت بل معررررالي وزيررررر التعمرررريم العررررالي والبحررررث العممرررري -4244مااااارس
 بالجمهورية الجزائرية الديم راطية الشعبية.

 

 43  تكررررم الشررراعرة الكويتيرررة  العررالم العربررري يحتفرررل بررراليوم العربررري لمشررعر واأللكسرررو-4243ماااارس
 الشيخة الدكتورة سعاد الصباح والشاعر الجزائري الراحل األستاذ محمد األخضر السائحي.

 

 20  األلكسو تهنئ الجمهورية التونسية بعيد است اللها السادس والستّين.-4244مارس 

 

 18  مديرعام األلكسو يست بل ممثمة مكتب اليونيسيف بتونس.-4244مارس 

 

 3:  النررردوة العمميرررة الدوليرررة حرررول التعررراون العربررري واالفري ررري فررري البحرررث العممررري -4244ماااارس
 والتنمية المستدامة.

 

 39  تكرررررم الشرررراعرة الكويتيررررة الشرررريخة الرررردكتورة سررررعاد الصررررباح والشرررراعر  األلكسررررو-4243مااااارس
 الجزائري الراحل األستاذ محمد األخضر السائحي.

 

 38  األلكسررو تع ررد الرردورة التدريبيررة حررول رالمغررة العربيررةرل لفائرردة العرراممين فرري ال سررم -4244مااارس
 العربي في هيئة إذاعة وتمفزيون جزر ال مر.

 

 :  فرري المررؤتمر الرردولي األول راألمررن الغررذائي واالسررتدامة البيئيررةر جامعررة  األلكسررو-4244مااارس
 الممك فيصلل األحساءل المممكة العربية السعودية.

https://facebook.com/story.php?story_fbid=290912933207236&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=290574923241037&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=289585390006657&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=289140610051135&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=289138510051345&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=289135666718296&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=284977740467422&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=283386943959835&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=282582597373603&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=281696447462218&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=281674414131088&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=280042837627579&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=279408057691057&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=272026471762549&id=100068655937608
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 :  بيان األلكسو بمناسبة اليوم الدولي لممرأة.-4244مارس 

 

 9  توقيع اتفاقية تعاون بين األلكسو واألرابوساي.-4244مارس 

 

 4  الهجررة الغيرر -األلكسو ومركز جامعرة الردول العربيرة بترونس ين مران نردوة حرول -4244مارس
 ن امية في الوطن العربي.

 

 4 حم ة حول رالعالم محمد بن موسى الخوارزمير. سمسمة أحاديث االلكسو-4244مارس 

 

 4 تبررررم مرررذكرة تفررراهم برررين مرررع مؤسسرررة  األلكسرررو-4244ماااارسK2LIS  المختصرررة فررري تكنولوجيرررا
 البموك تشين.

 

  

https://facebook.com/story.php?story_fbid=271672145131315&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=271460178485845&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=265467415751788&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=264861782479018&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=264077462557450&id=100068655937608


أنشطة اإلدارات 
الفنية واملراكز اخلارجية 



8

 

انخزبٍتإدارة   

 

 53 األلكسرو تختتم ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي لمتوحد.-4244 مارس 

 

 53 المنتدى العربي الثاني لمموارد التعميمية المفتوحة-4244 مارس. 

 

 52 ندوة التربية عمى المواطنة لمكبار.-4244 مارس 

 

 : أللكسررو فرري المررؤتمر الرردولي األول راألمررن الغررذائي واالسررتدامة البيئيررةر جامعررة ا-4244 مااارس
 .الممك فيصلل األحساءل المممكة العربية السعودية

 

 : رئيس جامعة الممك فيصل يست بل وفًدا من األلكسو-4244 مارس. 

 إدارة انثقبفت

 

 30 الممف العربي المشترك رالرن ش عمرى المعرادن...ر إلدراجرى عمرى ال ائمرة  إيرررداع-4244 مارس
 .التمثيمية لمتراث الث افي غير المادي لمبشرية

 

 52  المن مررررررة العربيررررررّة لمتربيرررررررة والث افررررررررة والعمرررررررروم تشررررررررارُك فرررري االحتفرررررررررال بيرررروم -4244مااااارس
 المخطرروط العرررربي.

 

 52 األلكسو تشارك في احتفالية اليوم العالمي لممسرح.-4244 مارس 

 

 43 تكرررم الشرراعرة الكويتيررة  العررالم العربرري يحتفررل برراليوم العربرري لمشررعر واأللكسررو-4244 مااارس
 الشيخة الدكتورة سعاد الصباح والشاعر الجزائري الراحل األستاذ محمد األخضر السائحي.

 

 39 األلكسرررو تكررررم الشررراعرة الكويتيرررة الشررريخة الررردكتورة سرررعاد الصرررباح والشرررراعر -4244 ماااارس
 الجزائري الراحل األستاذ محمد األخضر السائحي.

 

 4 حم ة حول رالعالم محمد بن موسى الخوارزمير.األلكسو سمسمة أحاديث -4244 مارس 

 انعهىو وانبحذ انعهمً إدارة

 

 47 األلكسرررو والكونفدراليرررة األلمانيرررة لتعمررريم الكبرررار ين مررران ورشرررة عمرررل بعنررروان  -4244 ماااارس
 رت ديم المنهاج العالمي لتعميم الكبارر.

https://facebook.com/story.php?story_fbid=290908119874384&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=290786806553182&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=290201376611725&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=272026471762549&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=272001675098362&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=290329409932255&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=290200549945141&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=290198593278670&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=283386943959835&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=280042837627579&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=264861782479018&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=287000820265114&id=100068655937608
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 25 التمرررر واالبتكرررار المن مرررة تشرررارك فررري فعاليرررات جرررائزة خميفرررة الدوليرررة لنخيرررل -4244 ماااارس
 الزراعي في دورتها الرابعة عشر والمؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر بأبو  بي.

 

 3: النررردوة العمميرررة الدوليرررة حرررول التعررراون العربررري واالفري ررري فررري البحرررث العممررري -4244 ماااارس
 والتنمية المستدامة.

 

 26 األلكسو ترن م ورشرة عمرل تعريفيرة ل عرالن عرن النسرخة التجريبيرة رلمتصرنيف -4244 مارس
 العربي لمجامعاتر.

واالحصبل املعهىمبث إدارة  

 

 3:  4244 تصدر النشرة اإلحصائية الخامسة خالل شهر مارس األلكسو-4244مارس. 

 

 26 اختتررام المشرراركات فرري األسرربوع العربرري لمبرمجررة بمشرراركة أكثررر مررن مميرروني -4244 مااارس
 طفل عربي.

 

 24 صدور العدد الثاني والثالثين من المجمة العربية لممعمومات.-4244 مارس 

 

  24 األلكسو تبرم مذكرة تفاهم برين مرع مؤسسرة -4244 مارسK2LIS  المختصرة فري تكنولوجيرا
 البموك تشين.

 أمبوت اجملهض انخىفٍذي واملؤمتز انعبو

 

 53  الرقميةر.التربوي في مجال المواطنة  التدخلرحول  ندوة عممية دولية -4244مارس 

 

 53 مسراعدية)جامعة محمد شريف  كرسي األلكسو لدراسات المجتمعات العربية-4244 مارس-
بسوق اهراسل الجمهوريرة الجزائريرة الديم راطيرة الشرعبيةبل وبالشرراكة مرع المعهرد الروطني لمدراسرات 

ل الندوة العمميرة الدوليرة حرول  ر التردخل التربروي 4244مارس 53االستراتيجية الشاممة ين مان يوم 
 في مجال المواطنة الرقميةر.

 

 52 العربيةر.المالية العامة لمدول المؤتمر العممي الدولي األول عن بعد حول  ر-4244 مارس 

 

 4: تحررري اليررروم العرررالمي لممسررررح مرررع  المن مرررة العربيرررة لمتربيرررة والث افرررة والعمررروم-4244 ماااارس
 42الموافررق الشرربكات المنتسرربة لولكسررو )المرردارسل النرروادي والكراسرري العمميررةب وذلررك يرروم االثنررين 

 .4244مارس 

 

 45 ل تصرردر العرردد لعربيررة لمتربيررة والث افررة والعمررومالمن مررة ا-#معا_نصررنع_الفارق-4244 مااارس
 ب لنشرة األلكسو والمجان الوطنية العربية.2الثامن )

https://facebook.com/story.php?story_fbid=286996263598903&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=281674414131088&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=267957625502767&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=281679027463960&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=267948998836963&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=265510749080788&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=264077462557450&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=290577233240806&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=221577690140761&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=289665336665329&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=287682060196990&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=285819070383289&id=100068655937608
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 املزاكش اخلبرجٍت

 انخعزٌب حىظٍق مكخب

 

 45 مكترررب تنسررريق التعريرررب يشرررارك فررري المهرجررران الررردولي لمغرررة والث افرررة العربيرررة -4244 ماااارس
 بجامعة ال مب الم دس الكاثوليكية بميالنو.

 

 36 عبرد ا  برن سريف التروبي مردير مركرز الترجمرة والتعريرب واالهتمرام بالمغرة  أ.د-4244 ماارس
 العربية في ضيافة مكتب تنسيق التعريب بالرباط.

 انعزبٍت وانذراطبث انبحىد معهذ

 

 5 مرن سمسرمة   والدراسات العربيرة يصردر العردد السرادس واألربعرون  معهد البحوث-4244 مارس
 دراسات استراتيجية ومست بمية الدورية العممية.

 

 5 بعنرروان  ربحرروث فرري ال وميررة   كتابررا يصرردر  معهررد البحرروث والدراسررات العربيررة-4244 مااارس
 العربيةر.

 

 4 والدراسررات العربيررة يصرردر العرردد الخررامس واألربعررين مررن سمسررمة معهررد البحرروث -4244 مااارس
 دراسات استراتيجية ومست بمية.

 

 4 معهررد البحرروث والدراسررات العربيررة يصررردر العرردد الخررامس والسرربعين مررن مجمَّرررة -4244 مااارس
 البحوث والدراسات العربية.

 انعزبٍت املخطىطبث معهذ

 
 53 4244يفتتح يوم المخطوط العربي لعام  األلكسو  مدير عام-4244 مارس. 

 انعزبٍت نهغت انذويل اخلزطىو معهذ

 

 53  تختتم الدورة التدريبية رحولرالمغة العربيةرل لفائدة العاممين في ال سم  األلكسو-4244مارس
 العربي في هيئة إذاعة وتمفزيون جزر ال مر.

 

  

https://facebook.com/story.php?story_fbid=285886770376519&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=277481664550363&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=267054345593095&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=267051478926715&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=265501509081712&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=265475362417660&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=290912933207236&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=290788993219630&id=100068655937608


أنشطة اللجان الوطنية 
العربية للتربية 
والثقافة والعلوم
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 وانعهىو وانثقبفت نهخزبٍت انٍمىٍت انىطىٍت انهجىت

 

 24 األسررتاذة الرردكتورة حفي ررة ناصررر الشرريبل ال ررائم بأعمررال األمررين العررام بالمجنررة  -4244 مااارس
الوطنية اليمنية لمتربية والث افرة والعمروم تسرت بل الردكتورة بنرا براوليني مردير مكترب اليونسركو اإلقميمري 

 .لدول الخميج العربي واليمن
 

  

https://facebook.com/story.php?story_fbid=265178882447308&id=100068655937608


احلدث الشهري
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 انهجىت انىطىٍت انفهظطٍىٍت نهخزبٍت انثقبفت وانعهىو
 فهظطني رئٍظًب هلٍئت انزقببت املبنٍت يف مىظمت األنكظى

 
أعهىج انهجىت انىطىٍت انفهظطٍىٍت نهخزبٍت وانثقبفت وانعهىو  61/30/2322 -راو اهلل

ٍّذ معبوٌت أطعذ مذٌز عبو اإلدارة انعبمت نهزقببت  عه اخخٍبر ممثم دونت فهظطني انظ

ٍّت  واإلدارٌّت رئٍظًب هلٍئت انزقببت املبنٍت يف املىظمت عهى االقخصبد يف دٌىان انزقببت املبن

 .2326انعزبٍت نهخزبٍت وانثقبفت وانعهىو "األنكظى" ملزاجعت حظبببث املىظمت نهعبو املبيل 

وأوضح د. دّواص دّواص أمني عبو انهجىت انىطىٍت ورئٍض اجملهض انخىفٍذي نإلٌظٍظكى 

نيت وصهج هلب مؤطظبث دونت فهظطني يف أن هذا االخخٍبر ٌذّنم عهى املكبوت انببرسة ا

كم اجملبالث، ال طٍمب يف جمبل األجهشة انزقببٍت، كمب ٌذل عهى أن حطىر األجهشة 

ٍّش عهى  انزقببٍت انفهظطٍىٍت ال ٌقخصز فقط عهى انصعٍذ انىطين، بم حعذاهب نٍخم

  انصعٍذ اإلقهٍمً وانذويل.

ون مع مىظمت األنكظى يف كم كمب أّكذ دّواص عهى أن دونت فهظطني طخىاصم انخعب

اجملبالث مه خالل حىفٍذ انربامج واألوشطت انخزبىٌت وانثقبفٍت وانعهمٍت هلب يف فهظطني، 

وأٌضًب املظبمهت مه قبم دونخىب مبب ٌخىفز هلب مه خرباث ومؤطظبث عبمهت يف كم اجملبالث مبب 

 فٍهب انزقببٍت نهىهىض وحطىٌز أعمبل املىظمت انعزبٍت.
 



املنصات اإللكترونية 
اإلعالمية  الرمسية
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إصدارات األلكسو
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https://facebook.com/story.php?story_fbid=265475362417660&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=285819070383289&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=265510749080788&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=267054345593095&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=267054345593095&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=265475362417660&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=265501509081712&id=100068655937608


ألبوم الصور
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الفيديوهات
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مخسينية األلكسو

رسالة األلكسو

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



