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املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
)ALECSO(

فرباير

العدد الثامن

نشرة األلكسو
واللجان الوطنية العربية 

العدد الثامن تصدرها أمانة املجلس التنفيذي واملؤمتر العامنشرة شهرية
 فرباير  2022

http://www.alecso.org/nsite/ar/
http://www.alecso.org/nsite/ar/اللجان-الوطنية


 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

 2222فربايس  :8د 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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 27 او لنيدددع معلاز دددكيمت كوعدددكتم  كوجمهلاعددد مددد عام دددكسماووزيدددلملليعددداماو ا عددد م -2222 فبرايرررر
 او ا يمول امج . األي لع

 

 22  األوزيلم هنئم لو ماوزلعتم  ع ماي قالوهكماولاح ملاوي عي -2222فبراير 

 

 22  اومدد عاماو ددكسموووزيددلمعيدد ق  ملتدد ممدديمليااةماو ا عدد ملاو  لددعسم  لودد ما مددكااتم -2222فبرايررر
 او ا ع ماوم ح ة.

 

 74  اوم عاماو كسمعي ق  ميفعاماومملز ماو ا ع ماوي ل ع م  لنس. -2222فبراير 

 

 73  اومهنددددديماومدددد عاماو ددددكسموووزيددددلمعيددددد ق  مم ددددكويمليعدددداماو  دددد ع ملاو زددددلعيم -2222فبرايررررر
  كوجمهلاع ماو لنيع .

 

 72  اومنظمدد ماو ا عدد مول ا عدد ملاووقكتدد ملاو لددلس م   حددتمإ ددااامم ددكويماومدد عاماو ددكس -2222فبرايررر
األوزيدددلم  قددد ماج مك هدددكممددد مش دددااخموجنددد مم دددالعماوش ددد ماو ا عددد مول  لدددعسمتددديمحدددكوتماو دددلاائم

 لاأليمكت.

 

 72  او  اعفددديمحدددل ماومدددؤ ماماألل موومددديماو ددد ا يماألوزيدددلم  دددكالمتددديماولقدددكخم -2222فبرايرررر
 .2022ت ااعام 13لاوي  ام ماو ع ع م

 

 71  مدددا ماومددد عاماو دددكسمولمنظمددد ماو ا عددد مأم دددكويماأليددد ك ماوددد ز لاممحمددد ملوددد م -2222فبرايرررر 
 ول ا ع ملاووقكت ملاو للسمتيم انكمجماوف اةماومف لح م لىم ك  مقنكةماونع ماومصاع .

 

 25  لقعددد ممدد زاةم فددكاسم دددعيماومنظمدد ماو ا عددد مول ا عدد ملاووقكتددد ملاو لددلسملاومنظمددد م -2222فبرايررر 
 او ا ع مول نمع ما  ااع .

 

 25  م كويماألمعيماو كسمولجكم  ماو ا ع معي ق  مم كويماوم عاماو كسمولمنظم . -2222فبراير 

 

 23  لاوج مك ي.(مولمجلسماوق صك يم101األوزيلم  كالمتيماو لاةم) -2222فبراير 

 

 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=261644832800713&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=259593493005847&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=256251100006753&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=250518240580039&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=245910667707463&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=251801820451681&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=250447697253760&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=245688191063044&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=251087247189805&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=248838984081298&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=244764037822126&id=100068655937608


أنشطة اإلدارات 
الفنية واملراكز اخلارجية 
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 إدارة الثقافت

 

 25 او ددددااث  عدددلس اوح فدددك  تدددي ُ  دددكال لاو لدددلس لاووقكتددد  ول ا عددد  او ا ّعددد  اومنظمددد  -2222 فبرايرررر 
 .او ا دي اووقكتدي

 

 25 اووقدددكتي او دددااث عدددلس األوزيدددل لاو لدددلس لاووقكتددد  ول ا عددد  او ا عددد  اومنظمددد   حدددي -2222 فبرايرررر 
 .او ا ي

 

 22 األيدد ك   دديوعا  (او  ددا جنددلي  ددلاهك او ددي ا نيددكنع  زنددلي)  اومدد ما او ددااث -2222 فبرايررر 
 .األوزيل/ او ملي يهع  اوي ك   اجم   ل نكق  منعا او ز لا

 

 12 لددى اوددنق " اوم دد ال او ا ددي ولملددا اونهك عدد  اوصددعك   وجندد  اج مك ددكت  دد أ -2222 فبرايررر  
 ".اوم ك ي

 

 03 2022 ومليس" األوزيل أحك عددث" مدي األلودى اوحلقد    قد ُ  األوزيل -2222 فبراير 

 العلوم والبحث العلمي إدارة

 

 73 او ا ع  او  زكا مؤّ اات مصفلت  -2222 فبراير. 

واالتصال املعلوماث إدارة  

 

 24 األي لعماو ا يمول امج . -اوشلاايميماوص عاماش  كسمت كوع م -2222 فبراير 

 

 21 او امج  ول امج  اووهكس علس: ول امج  او ا ي األي لع ت كوعكت مي -2222 فبراير. 

 

 22 ول امج  او ا ي األي لع ت كوعكت ان الق -2222 فبراير. 

 

 76 2022 ول امج  او ا ي اومكااولي ن ك ج"  ول امج  او ا ي األي لع -2222 فبراير". 

 
 74 اومي  ام  ول نمع  اواا   او ا ي األي لع تي   كال األوزيل -2222 فبراير. 

 

 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=262899239341939&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=256682946630235&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=262692669362596&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=248191637479366&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=242769878021542&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=251086847189845&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=261899656108564&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=256249906673539&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=257919503173246&id=100068655937608
https://www.facebook.com/photo/?fbid=253966036901926&set=a.186127470352450
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=251944510437412&id=100068655937608
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العامأمانت اجمللس التنفيذي واملؤمتز   

 

 25 اومدد ااس  دد زكت مدد  األوزيددل لاو لددلس لاووقكتدد  ول ا عدد  او ا عدد  اومنظمدد   حددي -2222 فبرايررر 
 .او ا ي اووقكتي او ااث علس او لمع  لاوزاايي لاونلا ي

 

 71 او نيددعقي اج مك هددك   قدد  األوزيددل  لاو لددلس لاووقكتدد  ول ا عدد  او ا عدد  اومنظمدد  -2222 فبرايررر 
 ولمجلددددس( 111)او ك عدددد  اودددد لاة  ددددي اومن وقدددد  لاوشكصدددد  او كمدددد  اولجددددكي أ ضددددكخ مدددد  األل  او ددددكس

 .او نفع ي

 املزاكز اخلارجيت

 التعزيب تنسيق مكتب

 

 24 ياعد   دي محمد  وجكم د  او ا ع  ول   األل  او لوي اومؤ ما تي   كال األوزيل -2222 فبراير 
 .ا نيكنع  ول للس

 

  

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=261568882808308&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=249930863972110&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=261653076133222&id=100068655937608


أنشطة اللجان الوطنية 
العربية للتربية 
والثقافة والعلوم
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 والعلوم والثقافت للتزبيت الوطنيت البحزين جلنت

 

 24 ول ا عد  اول نعد  او حداعي ولجند  او كمد  األمعند  صلع عخ  و نى او ز لاة األي ك ة -2222 فبراير 
  ددي   لددي لاو لددلس لاووقكتدد  ول ا عدد  او ا عدد  ولمنظمدد  او نفعدد ي اومجلددس ا ددعس نك ددب لاووقكتدد   لاو لددلس
 او جا د  حقق د  اود ي او دكاا اونجدك    د  م ايد  ( 11) إودى وووزيدل اومن ي   اوم ااس     اا فكع
 .2020  كس من  ول نكت  او كمل  شلعف  آ  حم   نت ملية او عش  يمل م اي  تي اوم معية

 

 74 شلعفددد  و ندددى  اوددد ز لاة األيددد ك ة او  اع عددد   او ددداامج تدددي او  دددكلي يددد   و حدددث -2222 فبرايرررر 
 او نفعدد ي اومجلددس  ضددل لاووقكتدد   لاو لددلس ول ا عدد  اول نعدد  او حدداعي ولجندد  او كمدد  معندد األ صددلع عخ 

 اومازدددي مدد عا  ي مددك  اوقددك س  ل قددي وووزيددل او نفعددد ي اومجلددس ا ددعس لنك ددب او حدداعي مملزدد   ددي
 .لاو صك  اوم للمكت و زنلولجعك ا قلعمي

 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=261395512825645&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=251912033773993&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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حوار مع قناة 
النيل الثقافية

رسالة األلكسو

https://www.youtube.com/watch?v=Bh2399G5xNs
https://www.youtube.com/watch?v=Bh2399G5xNs
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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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/



