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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 أبسيل :10د 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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 91 األلكسووتوقت ووكوةووفكهموقعووزاموةووكوتياهموالقيموولمواليووزليوتالجموورواليمةوويوجزل ة تهلوو و-2222بريلل  أ
 .القتنسل 

 

 91 ةووو لهو وووزمواأللكسوووتولشوووزهكومووويولشووو زلوال ةيلووو واليزةووو ولم نووو والت نلووو ولمقهجلووو و-2222بريللل  أ
 .تالثقزم وتاليمتم

 

 91 ءاتوال ة لوو و مووشوالشووي والةنظةوو واليهجلوو ولمقهجلوو وتالثقزموو وتاليمووتموقاوو لنوا  قوو ا-2222بريلل  أ
 .العمس لنيوتالق سوالشهلف

 

 20 ة لهو زمواأللكستولسققجلوالةنسقوالةقلمولألةموالةقم موميوجزل ة تهل والقتنسل .-2222 بري أ 

 

  

https://facebook.com/story.php?story_fbid=302756118689584&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=302331792065350&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=301464338818762&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=293986446233218&id=100068655937608


أنشطة اإلدارات 
الفنية واملراكز اخلارجية 
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الزشثُخإداسح   

 

 22 و لللواإلهشز اتوالصمعل ولإلفا  وتالقمعيلتنوتالصمزم والته ل وتاإللكقهتنل .-2222بري  أ

 

 91 وقشزهكوميوا قةزعوالمتاهوالق ز يولمقيملموج ة تهل والقةهوالةقم م.واأللكست-2222بري  أ

 إداسح الضقبفخ

 

 22 الةنظةوووو واليهجلوووو ولمقهجلوووو وتالثقزموووو وتاليمووووتموقايموووونو مووووشوان ووو قوجهنزةوووو و الةهشوووو و-2222بريللل  أ
وق  يوالم رووالثقزموي وتالصمزم واليهجل 

 

 22تاليمتموقشووزهكومويوةمقةووهوة مووسولتهتجووزولوتيهاءووالةنظةوو واليهجلو ولمقهجلو وتالثقزمو -2222بري  أو
 الثقزمو .

 العلىم والجحش العلوٍ إداسح

 

  08 لميمتمواليهجل والة م وميوالنشهو نواإل  ن-2222بري  أ. 

 أهبًخ اجمللظ الزٌفُزٌ وادلؤمتش العبم

 

 21 موويواقووزموشوو هوالقت لوو ومووتلوااوو ها و لووفوالقتموو وتجووزلقياةنوةووكو لوو والع ووهو-2222بريلل  أ
الةجووزهكموةمسسوو وال ووز او اوو هاجزتوالم وو وتالقتاصوولمونموو نوالةوو اهسوالمجنزنلوو والةنقسووج ولأللكسووتمو

 الثقزميوقنظةزن:وامقعزلل و* ل ةينزواليل  *ت اهوةلمولإلنقزجو

 

 91 سوووموالم وووزنوالت نلووو  وقمقعووولو-)لةزن والة موووسوالقنعلوووفاوتالةووومقةهواليوووزمأللكسوووتا-2222بريللل  أ 
جووووووزللتمواليووووووزلةيولمةيووووووزلموالقزهلالوووووو وتالةتا ووووووكواألثهلوووووو وةووووووكوشووووووجكزتوالةوووووو اهسوتالنووووووتا اوتالكهاسوووووويو

 الةنقسج ولأللكستوواليمةل 

 

 29 و#ةيز_نصنك_العزهق-2222بري  أ
الةنظة واليهجل ولمقهجل وتالثقزم وتاليمتمو)لةزن والة مسوالقنعلفاوتالةمقةهواليزم موقص هوالي  والقزسكو

  ولنشهمواأللكستوتالم زنوالت نل واليهجل .9)

 ادلشاكض اخلبسجُخ

 الزعشَت رٌغُق هكزت

 
 20   الةهكيوالنل لهاولمجمترواليهجل وميوالزم وةكق وقنسلقوالقيهل و-2222أبري 

 

 

https://facebook.com/story.php?story_fbid=304761255155737&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=298917862406743&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=303428361955693&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=291993866432476&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=295644129400783&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=308503071448222&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=301686005463262&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=291478513150678&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=293151409650055&id=100068655937608
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 العشثُخ ادلخطىطبد هعهذ

 
 20   لمقعيوجزللتمواليزلةيولمكقز وتمقتقوالةملفووةي  والةا ت زتواليهجل و-2222أبري 

  29   يلزهموشلخواألياهو ج المملموةمةت ولمةي  .و-2222أبري 

 

 91   ةي وو والةا ت ووزتواليهجلوو ولشووزهكوموويولقووزءو مةوويو) تهواألهشوولعزتواليهجلوو وموويوو-2222أبريلل
 معظوالةا ت زتوتالينزل وج ز 

 

 99   القوووزجكولمةنظةووو واليهجلووو ولمقهلجووو وتالثقزمووو وووةي ووو والةا ت وووزتواليهجلووو وجزلقوووزاهمو-2222أبريللل
 تاليمتممول مقوسمسم و  ل موةنوالنشهوالقثقلف.

 ثذهشق والٌشش والزألُف والزشمجخ للزعشَت العشيب ادلشكض

 

 21   كلووفو”لصوو هوالةهكوويواليهجوويولمقيهلوو وتالقه ةوو وتالقووبللفوتالنشووهوج ةشووقوكقووز و -2222أبريلل
 “.قيةلوةنظتة وال مزعوالةنز ل وميول سزةنز

 

  

https://facebook.com/story.php?story_fbid=306479991650530&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=303955238569672&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=302325755399287&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=297726269192569&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=308968514735011&id=100068655937608


أنشطة اللجان الوطنية 
العربية للتربية 
والثقافة والعلوم
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 والعلىم والضقبفخ للزشثُخ ادلصشَخ الىطٌُخ اللجٌخ

 

 28   وصوو تهوليموونواليهجلوو وةصووهوج ة تهلوو واليمةوويوتالجموورواليووزليوالقيموولموتيلووه -2222أبريلل
و زةيووو والصووول ل ولكملووو و ةلووو مو جووو الجزهامولمةووو وغوووز موالووو كقتهمواألسوووقزفموجقيلووولنو ة وووتهاو وووهاه
 .القزاهم

 والعلىم والضقبفخ للزشثُخ الفلغطٌُُخ الىطٌُخ اللجٌخ

 

 04    وةوونواألتلواليوو  وقصوو هوتاليمووتمموتالثقزموو ولمقهجلوو والعمسوو لنل والت نلوو والم نوو -2222أبريلل
  جصةزت وة م 

 

  

https://facebook.com/story.php?story_fbid=307906141507915&id=100068655937608
https://facebook.com/story.php?story_fbid=293154006316462&id=100068655937608


احلدث الشهري
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 اللجٌخ الىطٌُخ الفلغطٌُُخ للزشثُخ الضقبفخ والعلىم
 

 .األهشَكُخ العشثُخ" لصبحل الجُبًبد لعلىم كشعُهب فلغطني دولخ متٌح" الُىًغكى-1 
 
ٌدددددددددددددددذ - 2422\40\71 -األحدددددددددددددددذ -اهلل سام  ٌدددددددددددددددخ أعل ُدددددددددددددددخ اللج  للزشثُدددددددددددددددخ  الفلغدددددددددددددددطٌُُخ الىطٌ

 للزشثُددددددخ ادلزحددددددذح األهددددددن هٌظوددددددخ هىافقددددددخ عددددددي األحددددددذ  الُددددددىم ذلددددددب ثُددددددبى يف والعلددددددىم والضقبفددددددخ

 هددي الجُبًدبد  لعلددىم الُىًغدكى  كشعددٍ) فلغدطني  دولددخ هدٌح  علددً  "الُىًغدكى " والضقبفددخ والعلدن 

 عددددىدح رلددددذٌ. د الكشعددددٍ وحلبهدددد  األهشَكُددددخ  العشثُددددخ اجلبهعددددخ لصددددبحل ورلدددد   (الزٌوُددددخ أجدددد 

 .والزكٌىلىجُب واذلٌذعُخ الطجُعُخ العلىم قغن سئُظ
 

ٌدددددخ عدددددبم أهدددددني ومّثددددي  ُدددددخ اللج ُدددددزٌ اجمللدددددظ وسئدددددُظ الفلغدددددطٌُُخ الىطٌ . د لإلَغُغدددددكى الزٌف

ٌ  اذلدددددددددددددبم   العلودددددددددددددٍ اجندددددددددددددبص اإل ُدددددددددددددزا  علدددددددددددددً فلغدددددددددددددطني  دولدددددددددددددخ  حصدددددددددددددى  دّواط دّواط  والدددددددددددددز

 دولددددددخ ومتُددددددض رقددددددذم علددددددً هؤشددددددشًا الٌجددددددب  ُددددددزا هعزدددددد ًا األهشَكُددددددخ  العشثُددددددخ اجلبهعددددددخ عزحزضددددددٌَ

 ادلكبًددددخ وعلددددً جهددددخ  هددددي العلددددىم رلددددب  يف والددددذوي اإلقلُوددددٍ ادلغددددزىي علددددً فلغددددطني

. أخددددددشي جهدددددخ  هدددددي  الفلغدددددطٌُُخ  األكبدميُدددددخ  وهؤعغددددددبرٌب جبهعبرٌدددددب  إلُهدددددب  وصدددددلذ  الددددد   ادلشهىقدددددخ 

ُدددددددش  الصدددددددعُذ  علدددددددً ههودددددددخ اًعكبعدددددددبد لدددددددَ عدددددددُكىى  الكشعدددددددٍ ذلدددددددزا اجلبهعدددددددخ احزضدددددددبى أى ح

 ٍ ُدددددددخ اجلبهعدددددددخ يف رٌحصدددددددش لددددددي  والددددددد  واألكدددددددبدميٍ العلودددددد ُددددددخ  العشث ُدددددددب عدددددددُوزذ ثددددددد  األهشَك  أصش

 ً ُدد   علدد  الددد  والذولُددخ  اإلقلُوُددخ  واألًشددطخ  الفلغددطٌُُخ   واجلبهعدددبد األكبدميُددخ  ادلؤعغددبد  مج

ٌددددددددددهب  هددددددددددي الكشعددددددددددٍ   ُددددددددددزا َزُحهددددددددددب  واللقددددددددددب اد  احملبضددددددددددشاد  ورٌظددددددددددُن  واألحبددددددددددبس  الذساعددددددددددبد ثُ

 الددددددددددذوساد وإقبهددددددددددخ واألعددددددددددبرزح  الطدددددددددد ة وإَفددددددددددبد والذولُددددددددددخ  واإلقلُوُددددددددددخ الىطٌُددددددددددخ وادلددددددددددؤمتشاد

ً  رىأهدخ  وعولُدبد  الزعلُوُخ والىسػ ٍ  هغدزىي  علد  ُدزا  اخزصدب   رلدب   يف ودوي زللد

 .الكشعٍ
 

ٍ  ُدددزا أى دّواط أوضددح  كوددب  ُدددخ أجدد   هدددي الجُبًددبد  علددىم  حدددى  الكشعدد  ادلقدددبم يف َشكددض  الزٌو

ًدددددددبد  علدددددددىم  اعدددددددزخذام  علدددددددً األو  ٍ  اجملدددددددب   يف الجُب ٌددددددده   احلدددددددذَش  الشقوددددددد َ  شدددددددبه    ك  وثأًددددددد

َدددددددشرج  طجُعزدددددددَ يف الزخصصدددددددبد هزعدددددددذد َدددددددذ هجبشدددددددش وغدددددددر هجبشدددددددش ثشدددددددك  و َدددددددبد هدددددددي ثبلعذ  أولى

 الزٌوُددخ واعزعشاضددبد والصددحخ  والجُئددخ  الزكٌىلىجُددخ  وادلددىاسد اذلٌذعددخ رلددب  يف" الُىًغددكى"

 أصددددددجحذ أى هٌدددددز  ورلددددد   ادلعلىهدددددبد   إىل والىصدددددى   العبهدددددخ  والزىعُدددددخ  اإلقلُوُدددددخ   ادلغدددددزذاهخ 

 .71 كىفُذ جبئحخ ثعذ خبصًخ عبدلٍ اُزوبم الجُبًبد علىم
 

 عودد  ضددوي الكشعددٍ هلددف إعددذاد يف ُثددزلذ الدد  الفلغددطٌُُخ اجلهددىد علددً دّواط وأصددى

 لإلحصددب  ادلشكددضٌ واجلهددبص األهشَكُددخ  العشثُددخ واجلبهعددخ الىطٌُددخ  اللجٌددخ طددىاقن ثددني ركددبهلٍ
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 العلوددددددٍ اإلاجنددددددبص ُددددددزا إىل قددددددبدد الدددددد " الُىًغددددددكى" لددددددذي فلغددددددطني وهٌذوثُددددددخ الفلغددددددطُ  

ُدددض  دولدددخ علُهدددب احلبصدددلخ" الُىًغدددكى" الكشاعدددٍ هدددي رلوىعدددخ إىل لُضدددب  فلغدددطني  لذولدددخ ادلو

" الُىًغددددددددكى" وكشعددددددددٍ اإلًغددددددددبى  وحقددددددددى  للذميقشاطُددددددددخ" الُىًغددددددددكى" كشعددددددددٍ وُددددددددٍ فلغددددددددطني

 الٌظشَددددددددخ  والفُضَددددددددب  الشَبضددددددددُبد يف" الُىًغددددددددكى" وكشعددددددددٍ ادلبئُددددددددخ  للوددددددددىاسد ادلغددددددددزذاهخ لددددددددإلداسح

 .الفلكُخ والفُضَب  الفل  علن يف" الُىًغكى" وكشعٍ
 

َدددذ. د رىجدددَ جبًجدددَ وهدددي ُدددخ للشدددؤوى الدددشئُظ ًبئدددت صدددب  أثدددى هؤ ُدددخ اجلبهعدددخ يف األكبدمي  العشث

ٌ  وجلهدبص  والعلدىم  والضقبفدخ  للزشثُخ الفلغطٌُُخ الىطٌُخ للجٌخ الشكش جبضَ  األهشَكُخ  ادلشكدض

ً  الُىًغددكى لددذٌ الفلغدطٌُُخ  وادلٌذوثُددخ لإلحصددب  الفلغدطُ    هشددرا ادلجزولددخ  جهددىدُن علد

 الُىًغددكى كشعددٍ علددً احلصددى  وُددى اإلاجنددبص هبددزا عددعُذح األهشَكُددخ العشثُددخ اجلبهعددخ أى إىل

 .الفلغطُ  ثبجملزو  للٌهىض ورغزغلَ اإلاجنبص ُزا اجلبهعخ رذعن وعى .  الجُبًبد لعلىم

ُدددب كددد  ثجدددز  اجلبهعدددخ عدددزقىم كودددب: "وأضدددب   وسػ ثعقدددذ وعدددزقىم اجملدددب  ُدددزا لزطدددىَش جهىد

ً  اجملزوددددد  هدددددي سلزلفدددددخ  لشدددددشائح عوددددد  ُدددددذح وعزغدددددع ًدددددبد  علدددددىم علدددددً الضدددددى   لزغدددددلُ  جب  الجُب

َدددذح عوددد  فدددش  خلدددق هبدددذ  ُدددزا وكددد   إىل صدددب  أثدددى وأشدددبس   ".العوددد  عدددى  وإصدددشا  جذ

ُدددددخ إًشدددددب  علدددددً هدددددؤخشًا عولدددددذ اجلبهعدددددخ أى ًدددددبد علدددددن كل  هدددددي االًزفدددددب  إىل هتدددددذ  الددددد  الجُب

 اجملزودددددددد   ورطددددددددىَش  الغددددددددبثق يف هزبحددددددددخ  ركددددددددي  مل عودددددددد  فددددددددش   وخلددددددددق  اجملددددددددب  ُددددددددزا  يف الزطددددددددىس

 .الفلغطُ 

" الُىًغدكى " هٌظودخ  أُذا  هي ثبلعذَذ وصُقًب اسرجبطًب َشرج  ادلششو  ُزا أى ركشٍ اجلذَش وهي

ُدددددذا  وكددددزل    2427-2470 للفزدددددشح ادلدددددذي هزىعدددددطخ االعددددزشارُجُخ  ُدددددخ أ  ادلغدددددزذاهخ الزٌو

 ثزعضَددددض ادلزوضدددد  للُىًغددددكى االعددددزشارُجٍ اذلددددذ  هددد   وصُددددق ثشددددك  َزوبشددددً أًددددَ كوددددب العبدلُدددخ  

ُدددددددخ احلبمسدددددددخ الزحدددددددذَبد ثشدددددددأى الدددددددذوي العلودددددددٍ الزعدددددددبوى ُدددددددش ادلغدددددددزذاهخ  للزٌو  عدددددددُزٌبو  ح

 ٍ ًدددددبد  يف ادلغددددددبواح عددددددذم زلددددددىس الكشعددددد  حتزبجهددددددب الدددددد  ادلهددددددبساد الدددددذو   هددددددٌح خدددددد   هددددددي الجُب

 الكشعددددٍ وعُغددددبعذ. هبددددن اخلبصددددخ الجُئُددددخ الجُبًددددبد ًظددددن وثٌددددب  حلصددددبد ورقٌُددددبهتن أدواهتددددن لزطددددىَش

ٌدددخ  لزعضَدددض  شدددبهلخ  هزكبهلدددخ  خطدددخ  ورٌفُدددز  رصدددوُن يف( رشدددكُلهب  عدددُزن  الددد  ) الزىجُهُدددخ  واللج

 االقزصددددددددددددددبدٌ الٌوددددددددددددددى هضدددددددددددددد  الزٌوُددددددددددددددخ جىاًددددددددددددددت هددددددددددددددي العذَددددددددددددددذ يف الجُبًددددددددددددددبد علددددددددددددددن اعددددددددددددددزخذام

 .حبلخ كذساعخ فلغطني دولخ هي ثذً ا   ادلغزذام واالجزوبعٍ
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 .ثصوبد" رللخ هي األو  العذد رصذس الىطٌُخ اللجٌخ-2 

 والضقبفددددددددددددددخ للزشثُددددددددددددددخ الفلغدددددددددددددطٌُُخ  الىطٌُددددددددددددددخ اللجٌددددددددددددددخ أصدددددددددددددذسد  40/40/2422 -اهلل سام  

 اإلثددددددددذاعبد  علددددددددً الضددددددددى  لزغددددددددلُ    "ثصددددددددوبد" الشثعُددددددددخ رللزددددددددهب  هددددددددي األو  العددددددددذد والعلددددددددىم

 االحددددز   عدددطىح  هددددي ثدددبلشغن  والعلدددىم  والضقبفددددخ الزشثُدددخ  رلددددبالد يف الفلغدددطٌُُخ  واإلاجندددبصاد 

 .وهعُقبرَ اإلعشائُلٍ

 رلددددبالد يف الشائددددذح الفلغددددطٌُُخ وادلجددددبدساد ثبإلاجنددددبصاد الزعشَددددف إىل ثصددددوبد هتددددذ  حُددددش

 والعلددددددىم والضقبفددددددخ ثبلزشثُددددددخ رعددددددى الدددددد  واإلعدددددد هُخ والعشثُددددددخ الذولُددددددخ ادلٌظوددددددبد اخزصددددددب 

ُدددخ الضدددفخ يف الفلغدددطٌُُني رىاجدددذ أهدددبكي كبفّدددخ يف  "واإلَغُغدددكى واأللكغدددى  الُىًغدددكى "  الغشث

ٍ  والشدددددزبد غدددددضح  وقطدددددب  والقدددددذط  اجلهدددددىد  إثدددددشاص إىل ثبإلضدددددبفخ . 7101 عدددددبم احملزلدددددخ واألساضددددد

 والد اه   وادلضدبهني  وادلفدبُُن  القضدبَب  أحدذاس  ورىطني دلىاكجخ رغعً ال  ادلزخصصخ الىطٌُخ

 علددددددً والعلوُددددددخ والضقبفُددددددخ الزشثىَددددددخ اجملددددددبالد يف احلبصدددددد  والزقددددددّذم ادلزخصصددددددخ  وادلوبسعددددددبد

ُّدددخ األوسا  عدددي فضدددً  والدددذوي  واإلعددد هٍ العدددشيب الصدددعُذ  راد واِسا  وادلقدددبالد الجحض

 .الصلخ

ٌدددخ وهزبثعدددبد وهغدددب بد ردددذخ د علدددً الضدددى  ثصدددوبد رغدددّل  كودددب ُدددخ اللج  الفلغدددطٌُُخ الىطٌ

ُدددددخ متكدددددني إىل هتدددددذ  والددددد  اخزصبصدددددهب  رلدددددبالد يف ُدددددخ الجٌ  الفلغدددددطٌُُخ للوؤعغدددددبد الزحز

 كبفددددخ يف الفلغددددطُ  احلضددددىس ورعضَددددض واخلدددد اد  ادلعددددبس  ورعوددددُن والعلوُددددخ  والضقبفُددددخ الزشثىَدددخ 

 الىطٌُددددددخ الزٌوُددددددخ أجدددددد  هددددددي ادلزخصصددددددخ  والذولُددددددخ واإلعدددددد هُخ العشثُددددددخ واألسوقددددددخ احملبفدددددد 

 القددددددددذط وعبصددددددددوزهب ادلغددددددددزقلخ الفلغددددددددطٌُُخ دولزٌددددددددب ثٌددددددددب  يف للوغددددددددب خ والفشدَددددددددخ  ادلؤعغددددددددبرُخ

 .الششَف

 :اجمللخ ساث  َلٍ وفُوب

 

2.pdf-content/uploads/basmat-https://www.pncecs.plo.ps/wp 
 



املنصات اإللكترونية 
اإلعالمية  الرمسية
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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/



