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 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

 2022 يناير :7د العد
 
 
 
 

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 للمزيد من المعلومات، 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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 26   (درلمجلسدارتنف اااالدارمن) ااالددةمااااا  ااا دار)  د116اختتاااالدارااالعاددار)اااال ااا د -2022ينااري
 ةاستضا  دكا م دمندارمملك دار)اة  دارس)عل  .

 

 25   درةنىدارلكتعاددعتنتخبدارتنف ال درلمجلسد116دار)ال  دارلعاددتتفتحداألركساااااااااااااع-2022ينري
 .ارتنف الدارمجلسدرائ سدنائةادارةاا ن دمملك دعندصل ة خ

 
 12  ارثان  دارلعاد-رلةامج دار)اةيداألسةععد طلقدار)الدارمل ا-2022 ينري. 

 

 10  ارمساحدار)اةيدةار علدتاتفلداألركسع -2022 ينري. 

 

 01  (.66 داالست  لدة) لدارسعلاندجمهعا  دتهنئداألركسع-2022 ينري 

 

 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=237931048505425&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=237266791905184&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=229284119370118&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=228108399487690&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=222245200074010&id=100068655937608


أنشطة اإلدارات 
الفنية واملراكز اخلارجية 
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 إدارة الثقافة

 

  30  دار)اةّ ا دارمجّلا دمند67دار)اللدُتصالادعار)لاعلدعارث ا ا درلتاة ا دار)اة ا دارمن ما -2022 ينري
 .رلث ا ا 

 

 10  ارمساحدار)اةيدةار علدتاتفلداألركسع -2022 ينري. 

واالتصال املعلومات إدارة  

 
 12  ارثان  دارلعاد-رلةامج دار)اةيداألسةععد طلقدار)الدارمل ا-2022 ينري. 

 

 06  2021درسن دارااة) داإلاصائ  دارنشادد صلاداألركسعدماصل-2022 ينري. 

 

 05  داراكاء"د:عنعاندتاتدرلةامج دار)اةيدرألساااةععدارثان  دارلعاددإلط قداالسااات)لال-2022 ينري
 ".ارة ئ دعاما  داالصطناعي

 أمانة اجمللس التنفيذي واملؤمتر العام

 

 31  دألشااااغالدارساااا)عل  دار)اة  دةارمملك دار)  دماا   دالاتضاااااندخاصاااا دتغط  -2022 ينري
 .عرألركسدارتنف الدرلمجلس(د116 ار)ال  ددارلعاد

 

 26   (درلمجلسدارتنف اااالدارمن) ااالددةمااااا  ااا دار)  د116اختتاااالدارااالعاددار)اااال ااا د -2022ينااري
 ةاستضا  دكا م دمندارمملك دار)اة  دارس)عل  .

 

 25   درةنىدارلكتعاددعتنتخبدارتنف ال درلمجلسد116دار)ال  دارلعاددتتفتحداألركساااااااااااااع-2022ينري
 .ارتنف الدارمجلسدرائ سدنائةادارةاا ن دمملك دعندصل ة خ

 

 12  دار)للدتصااااااااالاد عار)لعلدعارث ا  درلتاة  دار)اة  دارمن م -ارفااق_نصااااااااان _م)ا#-2022 ينري
 .ار)اة  دارعطن  دعارلجانداألركسعدرنشاد(د6 دارسالس

https://ar-ar.facebook.com/story.php?story_fbid=239786724986524&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=228108399487690&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=229284119370118&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=225682786396918&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=225263149772215&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=240628591569004&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=237931048505425&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=237266791905184&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=229284712703392&id=100068655937608
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 املراكز اخلارجية

 بالقاهرة العربية معهد املخطوطات

 

 11  تااث  دملاااتدةانامجدمن(داألسلدارل ندناصا دارثانيدارملااد ختتلدارم)هل-2022 ينري. 

 

 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=228729119425618&id=100068655937608


األحداث الشهرية



10

 "التربية" و"اللجنة الوطنية للتربية"
 تطلقان األسبوع العريب للربجمة 

 

 

وزارة التربية والتعليم بالشرررررررررررررررالة ني اللترة الوطرية للتربية وال قا ة والعلوم   أطلقت- 2022-1-4رام اهلل 
الذي ترظنه النرظنة العربية للتربية وال قا ة والعلوم )أللسرررررررررررررو   2022األسررررررررررررربوم العرب  للبرنتة  عاليات 

 بالتعاون ني التنعية التورسية للنبادرات التربوية  تحت عروان "الذلاء االصطراع  وحناية البيئة".

تررا  قرردراتهم    نوتهررده هررذف اليعرراليررات دل  نسرررررررررررررررراعرردة النعلنين والطلبررة    العررالم العرب  عل  دبراز 
التلرولوتيا الحدي ة والبرنتة االللترورية لتو ير بيئة تعلينية بأسرررررررررررررلوي ننتي ويسرررررررررررررير يسررررررررررررراعد    تعليم 
أساسيات البرنتة للّ  األعنار وخاّصة الراشئين نرهم  ولتلون  رصة أنانهم ليتح آ اق رحو تخّصصات 

م تعّزز اإلبدام والتيّوق والتلرولوتيا والعلو تديدة  والنسررررررررررراعدة    ترنية نهارات تربوية علنّية أسررررررررررراسرررررررررررية 
 والرياضيات والهردسة واليرون بنا يتوا ق ني نرهج "ستيم" عالنيًا.

وشارك    دطالق  عاليات األسبوم ولي  الوزارة بصري صالح  واألنين العام للترة الوطرية للتربية وال قا ة 
ربية للتربية وال قا ة والعلوم نحند التنر   والنرسررررررررقة والعلوم دواس دواس  ونن   الندير العام للنرظنة الع

العانة لألسررررررررربوم العرب   ندير عام التنعية التورسرررررررررية للنبادرات التربوية وداد رزق   وندير عام التقريات 
 وتلرولوتيا النعلونات    "التربية" تهاد دريدي  ونرسقة النسابقة    الوزارة هراء عنران.
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لنبادرات اإلبداعية واسرررررررت نارها لترنية نهارات الطلبة    البحك واالسرررررررتلشررررررراه  وألد صرررررررالح أهنية هذف ا
 والعن  عل  توظيه النهارات النلتسبة عنليًا    النيدان التربوي  نا يرعلس عل  أداء النعلنين والطلبة.

   لسطين   نن تهته  أشار دواس دل  الدعم الذي تقدنه اللترة الوطرية لنبادرة األسبوم العرب  للبرنتة 
لتحقيق نرالز نتقدنة عل  النستوى اإلقلين   ال تًا دل  أهنية هذف الدورة حو  التربية البيئية والت  تلتسي 

 ُبعدًا خاصًا    السياق الوطر  اليلسطير .

بدورف  أشررراد التنر  بالتهود النبذولة نن  لسرررطين    هذف التظاهرة العربية الروعية  داعيًا تنيي النعلنين 
نشارلة    نختله نسابقات و عاليات هذف الدورة  نؤلدًا ضرورة تل يه الرشاطات والنبادرات خال   ترة لل

 األسبوم.

نن تاربها  ألدت الرزق  أهنية النبادرات اإلبداعية النقدنة نن النعلنين العري  داعيًة دل  تخصرررررررررررررري  
لبيئية يط الضررروء عل  النشرررلالت انبادرة خاصرررة بيلسرررطين ضرررنن  عاليات األسررربوم العرب  للبرنتة  لتسرررل

 الت  تواته  لسطين ولييية ديتاد حلو  لها.

نن تهته  تحدك دريدي عن أهنية الذلاء االصطراع  وضرورة است نارف    نتا  التعليم ضنن نرهتية 
ل  د "سررررتيم" دذ يعد نن أسرررراسرررريات النرحلة النقبلة ونتطلباتها لنوالبة التطورات العلنية والتلرولوتية  نروهاً 

 أن هذا البررانج سيسهم    د راء التتربة اليلسطيرية نن خال  طرح أ لار ونقترحات تديدة.
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 رئيس الوزراء
 فلسطني بأفرادها ومؤسساهتا قادرة على املنافسة دوليا 

 

 

 هرأ تانعة بيرزيت عل  حصولها عل  تائزة اليورسلو: عروان تعلين  وتربوي ووطر  هام بيلسطين-

 اإلعالم نهم لتعزيز روايترا واليوم لديرا رواة بارعون للد ام عن روايترا وقضيترا العادلة -

 أبو زهري: التنيز واإلبدام اليلسطير  قادر عل  تتاوز ل  التحديات -

رئيس الوزراء نحند اشررررررررتية: "دن الشررررررررباي ناليرة الت،يير    أي نتتني   قا -و ا 2022-1-18رام اهلل 
ة اإلعالنية والنعلوناتية نهم لتعزيز دورهم    دحداك الت،يير ويصرررررررررررررري    اسررررررررررررررتراتيتية وتطوير النعر 

 الحلونة".

تاء ذلك خال  لقاء احتيال  رظنه نلتي رئيس الوزراء اليوم ال ال اء  بنراسررربة  وز  لسرررطين نن لة بنرلز 
ن أتررر  النتتنعرررات تطوير االعالم    ترررانعرررة بيرزيرررت عن برررررانتررره "الت قيه اإلعالن  والنعلونرررات  ن

 ".2021النستدانة" بتائزة اليورسلو اليابان "التعليم نن أت  الترنية النستدانة 

وتابي رئيس الوزراء: "دن  لسررطين  بنؤسررسرراتها وأ رادها  قادرة عل  النرا سررة دوليا والحصررو  عل  أ ضرر  
ف التانعة بتانعة بيرزيت  هذالتوائز  ورحتي  اليوم بهذف التائزة ورعبر عن  خررا بنرلز تطوير االعالم 

 الت  تعد عروارا تعلينيا وتربويا ووطريا هانا بيلسطين".
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وعبر رئيس الوزراء عن شلرف لليورسلو "الت  لارت نن أوائ  النرظنات الدولية الت  ارضنت لها  لسطين 
يلسطيرية  ة الوأصبحت  يها عضوا لان  العضوية  نن أت  نواتهة الحري اإلسرائيلية عل  الرواية ال قا 

 وه  حري نوازية لحربها عل  اإلرسان واألرض".

وأضرررراه: "اإلعالم أداة هانة لتعزيز لرواية  واليوم بنؤسررررسرررراترا الوطرية وتالياترا وأصرررردقاء  لسررررطين حو  
 العالم  لديرا رواة بارعون للد ام عن روايترا وقضيترا العادلة".

وعية  واهتنانها بالخلق واإلبدام نعتبرا أن اليابان رنوذتا وشررررررررررررلر اشررررررررررررتية اليابان عل  رعايتها للتائزة الر
 ليلسطين    االست نار باإلرسان والتعليم.

وشررررررررررررررارك    اللقاء ل  نن رئيس اللترة الوطرية للتربية وال قا ة والعلوم عل  زيدان أبو زهري  والسرررررررررررررريير 
سرررلو ار   ونديرة نلتي اليوراليابار  لدى  لسرررطين ناسررريول  ناووشررر   ورئيس تانعة بيرزيت بشرررارة دون

    لسطين ره  باوزير  ورقيي الصحييين راصر أبو بلر  ونن لين عن نرلز تطوير اإلعالم    تانعة 
 بيرزيت.

وألد أبو زهري أن التنيز واإلبدام اليلسررررررررررررررطير  قادر عل  تتاوز ل  التحديات سررررررررررررررواء لان االحتال  او 
تائزة سرررررريعزز نواصررررررلة عنلرا ني لا ة النؤسررررررسررررررات نن أت  تائحة لورورا  قائاًل: " وز  لسررررررطين بهذف ال

 تستي  العديد نن اإلرتازات والبراء عل  نا تحقق نرها".

نن تاربه هرأ السرررريير اليابار  لدى  لسررررطين تانعة بيرزيت بهذف اليوز بالتائزة الت  تنولها اليابان  نؤلدا 
نية والقطام الخا   ونواصرررررلة التعاون بين دعم بالدف ليلسرررررطين ونؤسرررررسررررراتها الحلونية والندرية واأللادي

 البلدين.

وأعري دونار  عن  خرف واعتزازف بحصررررررو  التانعة نن لة بنرلز تطوير االعالم عل  هذف التائزة  نؤلدًا 
يًا وحصرررررررررررررررد النزيد نن التوائز  عل  الدور االتتناع  والنتتنع  للتانعة  والقدرة عل  النرا سرررررررررررررررة دول

 العالنية.

باوزير: "تعد النعر ة اإلعالنية والنعلوناتية أحد النتاالت األسرراسررية لليورسررلو  وه      نن تاربها قالت
صررنيم حرية التعبير واإلعالم  ألرها تنلن األشررخا  نن الوصررو  بشررل  أ ضرر  للنعلونات  والتعليم نن 

ابطة لنية النتر أت  الترنية النسررررررررررتدانة ينلن النتعلنين نن تنيي األعنار بنعالتة ونواتهة التحديات العا
 الت  رواتهها  وتزء ال يتتزأ نن تودة التعليم".
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يذلر أن التائزة ُتنرح سروّيًا عالنيا ل ال ة نشاريي أو برانج نتنيزة  وتم تأسيسها نن قب  النتلس الترييذي 
م وت    دطار بررانج العن  العالن  حو  التعليم نن أت  الترنية النستدانة  195لليورسلو    دورته الرررررررر 

 .2014اإلعالن عرها    نؤتنر اليورسلو العالن  حو  التعليم نن أت  الترنية النستدانة 

 
 



إصدارات األلكسو
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املجلة العربية للثقافة

نشرة مرصد األلكسو 
اإلحصائية الرابعة 

لسنة 2021

العدد السادس
 نشرة األلكسو واللجان 

الوطنية العربية

https://ar-ar.facebook.com/story.php?story_fbid=239786724986524&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=225682786396918&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=229284712703392&id=100068655937608
https://ar-ar.facebook.com/story.php?story_fbid=239786724986524&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=225682786396918&id=100068655937608
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=229284712703392&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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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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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/



