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يف "�إطاللة على مكتبة �لإ�صكندرية"، قدمن� عر�ًص� موجًز� للنمو و�لتطور �لذي �صهدته مكتبة �لإ�صكندرية على 
يد �لع�ملني به� �ملخل�صني و�ملتميزين. وهن�، يف "مكتبة �لإ�صكندرية يف قلب �لعمل"، �صنتن�ول �لأن�صطة �ملختلفة �لتي 

ق�مت به� �ملكتبة خالل �لع�م ب�لتف�صيل. 
كة. وتقوم �ملكتبة  لة �لإمك�ن�ت �إىل ط�ق�ت حمرِّ عملت �ملكتبة بن�ص�ط للو�صول لعدد من �ملجموع�ت �مل�صتهدفة، حموِّ
ب�لرتكيز على مدينة �لإ�صكندرية وم�صر، منطلقة ب�إ�صع�عه� منهم� �إىل �لبحر �ملتو�صط و�لع�مل �لعربي و�إفريقي� وب�قي دول 
ع �ملكتبة من حيث �ملك�ن يف من�طق �أخرى غري  �لع�مل. وللحف�ظ على هذ� �لثب�ت و�مل�صتوى �لع�يل من �لنفت�ح، تتو�صَّ
مقره� �جلذ�ب على �لبحر �ملتو�صط. وكم� ذكرن� يف "�إطاللة على مكتبة �لإ�صكندرية"، فنحن نتو�صع يف �صرق وغرب 

�لإ�صكندرية، وكذلك على قطع �لأر�ض �ملوجودة يف �ل�ص�د�ض من �أكتوبر ويف حديقة �صوز�ن مب�رك لالأ�صرة ب�لق�هرة.
وي�صتمر برن�مج �لو�صول للجمهور �لذي يقدمه قط�ع �ملكتب�ت يف �لقي�م بن�ص�طه و�لهتم�م ب�ملجتمع. وقد ركزت 
�أغلب �لأن�صطة �لتعليمية �لع�م �مل��صي على �ملجتمع �ل�صكندري وجمتمع�ت م�صرية �أخرى بهدف �لو�صول جلمهور 
�أعر�ض، فقدمت �ملكتبة خدم�ت �لتعريف ب�ملكتبة وحمو �لأمية �ملعلوم�تية ب�صورة دورية لرو�ده�، ب�لإ�ص�فة �إىل �إق�مته� 
�أفالم  عمل  وور�ض  �لأفالم،  وعرو�ض  �لأمريكية،  �ملتحدة  �لولي�ت  م�صر/  �لكربى  �لقر�ءة  م�صروع  مثل  م�صروع�ت 

�لتحريك و�مل�ص�بق�ت. 
لتعزيز مه�ر�ت  �لن�ضء  �لطفل ومكتبة  �أن�صطة عملية جديدة، يف مكتبة  بر�مج  �ملكتبة  تقدم  ومنذ �صيف 2009، 

�لقر�ءة و�لكمبيوتر و�مله�ر�ت �لجتم�عية و�ملعرفية و�لفكرية.
كم� ُعقدت دور�ت عديدة د�خل �ملكتبة لرفع م�صتوى �ملكتبيني ومه�ر�تهم من خالل برن�مج �لتعليم �مل�صتمر. كم� 

� للمكتبيني قدم لثم�نية مكتبيني بحرينيني تدريًب� مكثًف� �أثن�ء �صهر �أكتوبر 2009. �أق�م قط�ع �ملكتب�ت برن�جًم� دوليًّ
�لتحدي�ت،  من  �لعديد  �لرقمي  �لع�صر  قدم  وكم� 
�لو�صول  بو��صطته�  للمكتبة  ميكن  �آلي�ت  �أي�ًص�  قدم 
يو�جهون  كمن  �خل��صة،  �لحتي�ج�ت  ذوي  لالأطف�ل 
و�ملتعلقة  �لعقلية  �لإع�ق�ت  وذوي  �لتعلم  يف  �صعوب�ت 
�لن�طق  �لرقمي  �لكت�ب  �أ�صتوديو  تركيب  ومت  ب�لنمو. 
DAISY؛   � رقميًّ �ملت�حة  �ملعلوم�ت  نظ�م  مع�يري  وفق 
� )منه�  لت�صجيل �لكتب �لرقمية و�إنت�ج 25 كت�بً� �صوتيًّ

�لقر�آن �لكرمي(.
�ملد�ر�ض.  زي�رة  يف  �ملتنقلة  �ملكتبة  برن�مج  و��صتمر 
وملد�ر�ض  للجمهور  �ل�صيف  بر�مج  و��صتملت 

مع  "�مرح  عمل  وور�ض  �لبحث،  مه�ر�ت  دور�ت  منه�:  �لأن�صطة،  من  متنوعة  على جمموعة  �لبتد�ئية  �لإ�صكندرية 
�لعلوم"، وور�ض حكي �لق�ص�ض، وعرو�ض �لعر�ئ�ض، ومن�ق�ص�ت �لكتب، وم�ص�بق�ت �لقر�ءة، وف�صول �حل��صب �لآيل، 

و�أن�صطة �لفنون و�حلرف، وور�ض عمل �لتحريك، ودور�ت �خلط �لعربي، وور�ض تعليم �لهريوغليفية.
و�أقيم برن�مج للتذوق �لفني لتعريف �لأطف�ل ب�لفن وب�لفن�نني �لكب�ر ومبد�ر�ض �لفن �ملختلفة: �لت�أثريية، و�لروم�ن�صية، 

و�ل�صري�لية، و�لو�قعية... �إلخ.

الكتاب الرقمي الناطق
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وبقْدر تنوع خدم�ت �ملكتبة وجمموع�ته�، ك�ن حجم و�صخ�ء �لدعم �لذي قدمه �لأفر�د و�ملوؤ�ص�ص�ت للمكتبة. فخالل 
ـمة، ك�ن �آخره� 5,000 جملد وم�دة �صمعية  ت �ملكتبة �إهد�ء�ٍت عينيًة عديدة وَقيِّ �لفرتة �لتي نقوم ب�لتقرير عنه� �لآن تلقَّ

وب�صرية وكت�ب �أطف�ل �أهد�ه� جمل�ض �لثق�فة �لربيط�ين.
ومن خالل قط�ع �لعالق�ت �خل�رجية، تلقت �ملكتبة �إهد�ء�ت من �لكتب من عدد من �جله�ت، منه�: �إم�رة دبي 
و�إ�صب�ني� و�ل�صني وُعم�ن و�أذربيج�ن وج�معة �ل�صلط�ن ق�بو�ض، كم� تلقت ن�صخة طبق �لأ�صل من قر�آن روزبه�ن، ون�صخة 

طبق �لأ�صل من خمطوط ق�صيدة �لربدة للبو�صريي من �لعر�ق.
وتعترب مدر�صة �لفنون منتًدى يتيح لالأطف�ل فر�صة ��صتك�ص�ف �أفك�رهم وخرب�تهم وذ�تهم، وذلك �أثن�ء تو�جدهم 
هم �لإبد�عي ولي�ض جمرد مه�ر�تهم  بني �أقر�نهم، كم� يح�ول �لعمل على تنمية ثقتهم ب�أنف�صهم ووعيهم بذ�تهم وح�َصّ
ًع� من �لأن�صطة خالل �لع�م �مل��صي، منه�: قر�ء�ت �صعرية، وحفالت مو�صيقية،  �مل�صرحية. وقدمت �ملدر�صة عدًد� متنَوّ

وعرو�ض، وور�ض عمل، ومع�ر�ض.
للعلوم  فرن�ص�  �لثق�فة. ف�صمن ع�م م�صر/  تعزز  �لتي  �أن�صطته  تقدمي  و�لثق�فية يف  �لأك�دميية  �ل�صئون   وي�صتمر قط�ع 
 ،GID-Parmenides و�لتكنولوجي�، نظمت �ملجموعة �لأك�دميية للتنمية �ملوؤمتر �لعلمي �لث�لث لدول �لبحر �ملتو�صط
"�لرث�ء و�لتنوع  و�لذي �نعقد يف مكتبة �لإ�صكندرية يف �لفرتة من 21 �إىل 24 يونية 2010، وك�ن مو�صوع �ملوؤمتر هو 
�ملتو�صطي: �لثق�فة وعلوم �لأحي�ء". و�ص�رك يف �ملوؤمتر �ل�صبكة �لأك�دميية �لأورومتو�صطية )EMAN(، وبرن�مج �ملتو�صط 

.)Parmenides( لأك�دميي�
وك�ن للمكتبة ح�صور �أي�ًص� يف �ملوؤمتر �لعلمي �لث�ين لدول �لبحر �ملتو�صط GID-Parmenides يف روم� يف �لفرتة 
من 12 �إىل 14 �أكتوبر 2009، و�لذي �أق�مته �أك�دميية دي لينت�صي �لإيط�لية، وك�ن مو�صوع �ملوؤمتر �لرئي�صي هو "�لعلم 

و�ل�صحة يف دول �ملتو�صط: �جلين�ت و�لأمر��ض و�لبيئة".
ب مركز �لفنون بفن�نني مع��صرين م�صهورين من م�صر وب�قي دول �لع�مل من  و�صمن �لفع�لي�ت �ل�صهرية �ملعت�دة، رحَّ

�أجل  �لعرو�ض من  كل �خللفي�ت، ج�ءو� لالإق�مة وتقدمي 
�إيج�د تب�دل قوي يف �خلرب�ت.

ويف �إبريل 2010، �ْفُتتح طريق جديد يتيح �لو�صول 
لكل مع�ر�ض ومت�حف �ملكتبة من �ل�صلم �ملمتد من بهو 
�ملكتبة �أو من مركز �ملوؤمتر�ت �أو من مدخل �لقبة �ل�صم�وية، 
وبهذ� ميكن لزو�ر �ملكتبة �ل�صتمت�ع ب�لنتق�ل من معر�ض 
لآخر. وك�ن هذ� �أحد �أهم �إجن�ز�ت �لع�م �مل��صي و�لذي 

يرجع �لف�صل فيه لالإد�رة �لهند�صية.
ويف حم�ولة للحف�ظ على �مل��صي وتعزيز تنمية مدينة 
�لإ�صكندرية يف �مل�صتقبل، ق�م مركز در��ص�ت �لإ�صكندرية 
 - �ملتعددة  �أن�صطته  �صمن   - �ملتو�صط  �لبحر  وح�ص�رة 
كل  تغطي  �لتي  و�ملعلوم�ت  �لبي�ن�ت  و�أر�صفة  بتجميع 
�لقت�ص�د  ومنه�:  �لإ�صكندرية،  �لتنمية مبح�فظة  قط�ع�ت 
و�لزر�عة،  �ل�صحية  و�لرع�ية  و�لبيئة  و�لتعليم  و�لكهرب�ء 

افتتاح طريق املتاحف اجلديدوذلك بهدف �إن�ص�ء ق�عدة بي�ن�ت ملدينة �لإ�صكندرية.
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�خلز�ن�ت  لتوثيق  �مل�صتمر  �لطموح  �مل�صروع  على  �ملتو�صط  �لبحر  وح�ص�رة  �لإ�صكندرية  در��ص�ت  مركز  يعمل  كم� 
للحف�ظ عليه�. ويهدف م�صروع  لتطويره� وو�صع خطوط عري�صة  لتقدمي مقرتح  ب�لإ�صكندرية وحتليل ح�لته�  �لأر�صية 
�صبقت  فوتوغر�فية  �صر�ئح  وهي  رقمية.  �صورة  يف  زج�جيًة  �ص�لبًة  �صريحًة   4817 لتوثيق  �لزج�جية  �ل�ص�لبة  �ل�صر�ئح 

�لأفالم �لفوتوغر�فية، وتقوم بت�صوير �حلي�ة �ملعم�رية و�لعمر�نية و�لجتم�عية و�لأثرية لالإ�صكندرية خالل تلك �لفرتة.
وي�صتمر مركز �خلطوط يف در��ص�ته �لعلمية �لبحثية لتوثيق ت�ريخ �لكت�بة و�خلطوط و�لنقو�ض يف م�صر وخ�رجه�. ومت 

تنظيم عدد من �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت وور�ض �لعمل و�ملع�ر�ض خالل هذه �لفرتة )�نظر �أجندة �لفع�لي�ت(.
تقدًم�  ب�لق�هرة  و�لطبيعي  �حل�ص�ري  �لرت�ث  لتوثيق  �لقومي  ب�ملركز  �جلغر�فية  �ملعلوم�ت  نظم  وحدة  �أحرزت  كم� 
وت�صتخدم  �لقومي(.  )�مل�صتوى  �ملعلوم�ت  من  �لأول  �مل�صتوى  على   )CultMap( �لأثرية  م�صر  خريطة  يف  ملمو�ًص� 
�خلريطة �لو�ص�ئط �ملتعددة مع تكنولوجي� نظم �ملعلوم�ت �جلغر�فية لإنت�ج �أد�ة قوية لتوثيق و�إد�رة �ملو�قع �لأثرية �مل�صرية. 
بح�صب  مق�صمة  �لأثرية  ب�ملو�قع  ق�ئمة  على  �لتطبيق  ويحتوي   .CultMap من  متحركة  ن�صخة  هو   CultMob و�لـ

حم�فظ�ت م�صر �ملختلفة، مم� يتيح للم�صتخدمني �لتنقل بينه�.
 ،www.memoryarabworld.net:و�صهد �لع�م �مل��صي �إطالق بو�بة ذ�كرة �لع�مل �لعربي على �ملوقع �لإلكرتوين 
وفيه حمتوى تر�ثي من 19 دولًة عربية. كم� ُن�صر دليل �ملوؤ�ص�ص�ت �لتي تعمل يف جم�ل �لتوثيق. وُن�صر على �ملوقع ق�ئمت� 
كتب تتن�ولن تر�ث �ملعم�ر و�ملخطوط�ت. كم� �أنتج فيلم�ن وث�ئقي�ن: �أولهم� عن �مل�صروع، و�لث�ين عن �لرت�ث �لعربي 

�مل�صرتك مثل �لفخ�ر.

و�كتمل �لآن توثيق �أر�صيف �لدوري�ت �لعربية �خل��ض بد�ر �لكتب و�لوث�ئق �لقومية �مل�صرية. كم� �أكمل مركز توثيق 
�لرت�ث �حل�ص�ري و�لطبيعي توثيق جمموعة خر�ئط م�صر �له�ئلة �لتي بلغت 10,000 خريطة تعود �إىل فرت�ت ت�ريخية 

خمتلفة وتغطي عدًد� متنوًع� من �ملو�صوع�ت.
لتوثيق  و�لطبيعي  �لرت�ث �حل�ص�ري  توثيق  تبن�ه مركز  �آخر   � ه�مًّ و�لعمر�ين م�صروًع�  �ملعم�ري  �لرت�ث  برن�مج  ك�ن 
�لرت�ث �ملعم�ري يف م�صر يف �لقرنني �لت��صع ع�صر و�لع�صرين. وخالل �لع�م �مل��صي، ق�م �ملركز بتطوير نظم �ملعلوم�ت 
�جلغر�فية �ل�ص�ملة للرت�ث �ملعم�ري و�لعمر�ين للق�هرة، و�أن�ص�أ جلنة م�صرية جلمعية �لبيوت �لفرن�صية �لقدمية لتعزيز حفظ 

�لرت�ث �لفرن�صي يف �لع�مل.
ويف يونية 2009، بد�أ مركز توثيق �لرت�ث �حل�ص�ري و�لطبيعي م�صروًع� طموًح� ل�صتة �أعو�م ب�لتع�ون مع وز�رة �لزر�عة 
لتوثيق ثروة م�صر من �حلد�ئق �لنب�تية. و�إىل �لآن، مت �إن�ص�ء ق�عدتي بي�ن�ت حلد�ئق �لأورم�ن وجمموع�ت متحف �لزر�عة 

�مل�صرية �لقدمية، ونظ�م �ملعلوم�ت �جلغر�فية حلد�ئق �لأورم�ن، وفيلم وث�ئقي عن �لأح�صنة يف مزرعة �لزهر�ء.
ر  �مل�صغَّ ب�ملعر�ض  �لإ�صالمية  �لق�هرة  لرت�ث  �جلغر�فية  �ملعلوم�ت  نظم  من  �لأوىل  �لن�صخة  و�إطالق  تطوير  مت  وقد 

مل�صروع�ت �ملركز �لقومي لتوثيق �لرت�ث �حل�ص�ري و�لطبيعي.
و�أخرًي�، جنح معمل مركز توثيق �لرت�ث �حل�ص�ري و�لطبيعي يف ت�صميم وتطوير مو�قع �إلكرتونية وتطبيق�ت لعدد من 
�مل�صروع�ت، منه�: موقع �لهالل �لأحمر �مل�صري، وتطبيق�ت ق�صر ع�بدين، و�ملوقع �لإلكرتوين مل�صروع �ملن�هج �لعلمية 
لتوثيق �لقطع �لأثرية �مل�صنوعة من �ملع�دن على �أ�ص��ض �ملو�د �مل�صتخدمة وطرق ت�صنيعه� )AUTHENTICO( �لت�بع 

لالحت�د �لأوروبي، وجمعية �ملوقع �لإلكرتوين للرت�ث �مل�صري.
وي�صتمر برن�مج �لفن �ل�صعبي �مل�صري يف جمع �لبي�ن�ت عن �لفن �ل�صعبي �مل�صري؛ لتوثيق �جلو�نب �ملختلفة للحي�ة 
�ليومية �لتقليدية �لتي هي على و�صك �لنقر��ض يف م�صر، خ��صة يف �أم�كن مثل �لق�هرة و�صين�ء و�لو�ح�ت وقن� و�أ�صو�ن.
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و�نتهى متجر ذ�كرة م�صر على �لإنرتنت )www.egyptmemory.com( من �ملرحلة �لأوىل من �إ�ص�فة �إ�صد�ر�ت 
مكتبة �لإ�صكندرية، وز�د عدد زو�ره بن�صبة 30% ب�ملق�رنة ب�لع�م �مل��صي.

و�زد�د �هتم�م �ملكتبة ب�لق�ص�ي� �ملتعلقة ب�إت�حة �ملعرفة، و�أثمر �لتع�ون بني مركز �لدر��ص�ت و�لرب�مج �خل��صة و�لإد�رة 
�لق�نونية عن ور�ض عمل حول حقوق �مللكية �لفكرية و�لتنمية كمقدمة لقو�نني �مللكية �لفكرية، وت�ريخه� وت�أثريه� على 

�لتنمية �لجتم�عية و�لقت�ص�دية.
ومت �إ�صد�ر �لدليل �لإر�ص�دي �لث�ين لإت�حة �ملعرفة ب�للغتني �لإجنليزية و�لعربية. وت�صتمر �جلهود لإت�حة �ملعرفة من 

خالل �إعد�د وترجمة �ملو�د �ملتعلقة ب�ملو�صوع.
�أق�م قط�ع تكنولوجي� �لت�ص�لت و�ملعلوم�ت �لعديد من �لأن�صطة ذ�ت �لت�أثري �لقوي خالل هذه �لفرتة. ف�أُطلق �إط�ر 
توفري �ملحتوى �ملتعدد �لو�ص�ئط يف نوفمرب 2009؛ لتي�صري ��صتخد�م �ملحتوى عن طريق تقدمي خدم�ت، منه�: فو��صل 
��صتخد�م حل  �ل�صريف. كم� مت  �لبحث  و�إمك�ن�ت  �أوفي�ض،  م�يكرو�صوفت  وتطبيق�ت  �لبحث،  نت�ئج  �لكتب، وتخزين 
جديد لي�صع �حل�جة لتخزين �لكثري من �ملجلد�ت، وذلك ب��صتخد�م م�صدر مفتوح على �أجهزة ذ�ت كلفة زهيدة مع 

�ملح�فظة على �جلودة.
�لد�ئم  �لرقمي  �ملحتوى  ل�صتيع�ب  �لإنرتنت  على  �آيل  �أر�صفة  نظ�م  �إن�ص�ء  مت  للمكتبة،  �لد�خلية  �لرقمية  وللمو�د 
�ملرئية  �ملر�جع  مكتبة  منه�:  �لأنظمة،  من  �ليوم من عدد  � حو�يل 50 جيج�ب�يت يف  �لنظ�م ح�ليًّ وي�صتقبل  �لت�ص�ع. 

ب�ملكتبة، وم�صتودع �لأ�صول �لرقمية، وغريه�.
وتلبية لرغبة �لدكتور يو�صف غ�يل وزير �مل�لية �مل�صري، بد�أت مكتبة �لإ�صكندرية عملية توثيق �لأر�صيف �خل��ض 
ر �ملعهد �لدويل للدر��ص�ت �ملعلوم�تية �لت�بع ملكتبة �لإ�صكندرية  بوز�رة �مل�لية �مل�صرية )د�ر �ملحفوظ�ت �لعمومية(. وقد طوَّ
� ج�هزة  �لت�صميم �لد�خلي لالأر�صيف وتدفق �لعمل وتطبيق�ت �جلهة �خللفية من �ملوقع لإدخ�ل �لبي�ن�ت، وهي ح�ليًّ

لال�صتخد�م.
كم� ق�م �ملعهد �لدويل للدر��ص�ت �ملعلوم�تية ب�إن�ص�ء مكتبة �ملر�جع �ملرئية، وهي م�صتودع للمو�د �لرقمية �ملرئية يف 
�أ�صك�له� �ملختلفة، ومنه�: �لفيديو و�ل�صور و�مللف�ت �مل�صموعة و�لن�صو�ض. و�ملو�د مت�حة يف �مل�صتودع يف �صورة ب�صيطة 

لتي�صري �لت�صفح.
�حل�صول  �إىل  يهدف  طموًح�  م�صروًع�  �ملخطوط�ت  ومركز  �ملخطوط�ت  متحف  من  كلٌّ  بد�أ  �لآخر،  �جل�نب  وعلى 
على �أكرب جمموعة من �ملو�د �لرقمية و�مليكروفيلمية �ملنتق�ة من جميع �أنح�ء �لع�مل. و�صهد �لع�م �حل�يل �إ�ص�فة 9030 
خمطوطًة لي�صل �إجم�يل عدد �ملخطوط�ت �إىل 54,315 خمطوطًة. ويهدف �مل�صروع �إىل حتقيق ثالثة �أهد�ف هي: تقدمي 
مو�رد للبحث �لعلمي يف جم�لت �لرت�ث �ملتعددة، وبن�ء تع�ون �أك�دميي مع مر�كز متو�زية حول �لع�مل، ون�صر �لرت�ث 

�لعلمي خ��صة �لأعم�ل �ملتعلقة بت�ريخ �لعلوم، و�إ�صه�م�ت �حل�ص�رة �لعربية �لإ�صالمية يف �لفكر �لإن�ص�ين.
وغري  �ملكتوب  �لرت�ث  تنوع  على  �حلف�ظ  يف   "MANUMED" �ملتو�صطية  �ملخطوط�ت  م�صروع  �صي�صهم  كم� 
�مللمو�ض يف منطقة �لبحر �ملتو�صط. وقد ُنظم موؤمتر�ن يف ع�م 2009 �صمن �إط�ر �مل�صروع. كم� �أ�صهم مركز �ملخطوط�ت يف 

مكتبة �مل�صروع �ملرئية، بزي�دة 50 خمطوطة من جمموعته.
ري�دة. ولأكرث من ع�مني  و�أكرثه�  �ملنطقة  �لرتميم يف  �أحدث مع�مل  �أحد  ترميم مركز �ملخطوط�ت  و�أ�صبح معمل 
�لآن، ق�م �ملعمل برتميم 216 كت�بً� ن�دًر� و99 ورقة بحثية ن�درة، ب�لإ�ص�فة �إىل كتب من جمموعة د�ر �لآث�ر �لإ�صالمية 

ب�لكويت، �إىل ج�نب 75 كت�بً� ن�دًر� من جمموع�ت �ملركز.
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من  بعدد  �لعلمي  �ل�صم�وية  �لقبة  مركز  ق�م  وقد 
�لأن�صطة د�خل �ملركز ويف موقع �ملكتبة ويف مو�قع �أخرى؛ 
وتقدمي جيل  �ملبتكرين،  �ملفكرين  خللق جيل جديد من 
على  و�لق�درين  �لعلمية  �خللفية  ذوي  �لأفر�د  من  جديد 

حل �مل�صكالت.
ففي ع�م 2009، ��صرتك مركز �لقبة �ل�صم�وية �لعلمي 
م�صر/  بع�م  �حتف�ًل  �لق�هرة،  يف  �لإيط�لية  �ل�صف�رة  مع 
�إيط�لي� للعلوم 2009، من خالل عدد من �لأن�صطة. كم� 
نظم �ملركز �صل�صلة من �لأن�صطة على مدى �لع�م كجزء من 
�لع�م �لدويل للفلك �لذي �أعلنته �لأمم �ملتحدة يف 2009، 
ب�لكون،  �لوعي  وبرن�مج  �لفلك،  �أوملبي�د  م�ص�بقة  وهي: 
�ل�صتك�ص�يف  و�ملع�صكر  �لفلك،  من  �ص�عة  م�ئة  وبرن�مج 
للفلك،  �لع�ملي  �ليوم  و�حتف�لية   ،)Astro-Camp(
�لأوروبية  للجمعية  ع�صر  �ل�ص�بع  �ل�صنوي  و�لجتم�ع 
للفلك يف �لثق�ف�ت )2009(، ومعر�ض �لفلكيني �لعرب 

وعدد من �لأن�صطة، ومع�صكر �لبن�ت، ب�لإ�ص�فة �إىل ور�ض �لعمل و�ملح��صر�ت و�ملوؤمتر�ت �ملرئية. كم� نظم �ملركز �لعديد 
من �لأن�صطة لدعم دوره يف م�ص�ركة �ملعرفة.

ويف �لفرتة م� بني يوليو 2009 ويونية 2010، نظم منتدى �حلو�ر �أكرث من 20 منتًدى تغطي �لعديد من �ملو�صوع�ت 
و�ملن�هج  �لثق�فة،  و�صبك�ت  �لقومية  و�لثق�فة  �لعلوم،  وتعريب  �ل�صي��صية،  و�لعلوم  �لتطور،  ونظرية  �لفنون،  يف جم�لت 

�لعلمية يف �لتفكري.
ونظم برن�مج �مل�صت�ص�رين �صل�صلة من جل�ص�ت �مله�ر�ت �ل�صخ�صية، م�صتهدفًة طلبة �جل�معة؛ لتح�صني مه�ر�تهم وبن�ء 
ط�ق�تهم يف �لت�ص�لت و�لذك�ء �لع�طفي و�لقي�دة و�لتخطيط �لإ�صرت�تيجي و�ملف�و�ص�ت. كم� عقد ور�ض عمل حول 

�إع�دة �لتدوير و�لتخطيط مل�صتقبلك وبر�مج م�يكرو�صوفت �أوفي�ض.
و�صهد ع�م 2009/ 2010 تغيرًي� كبرًي� يف وحدة �ملبيع�ت، بد�يًة من تو�صيع وجتديد منفذ بيع �لكتب عند مدخل 
و�صلت  �لكتب  بيع  منفذ  لتو�صيع  ونتيجة  �لعلمي.  �ل�صم�وية  �لقبة  مركز  يف  جديد  بيع  منفذ  �فتت�ح  حتى  �ملكتبة 
 مبيع�ته يف �لفرتة من 1 يوليو 2009 �إىل 13 يونية 2010 �إىل حو�يل 3,850,000 جنيه ب�ملق�رنة بـ 2,598,750 يف

. 2009 /2008
�آخر يف زي�دة مبيع�ت �لكتب. فبج�نب معر�ض   � ك�نت �مل�ص�ركة يف مع�ر�ض �لكتب �ملحلية و�لع�ملية ع�ماًل رئي�صيًّ
�لإ�صكندرية �لدويل للكت�ب، �ص�ركت مكتبة �لإ�صكندرية يف عدد من مع�ر�ض �لكتب د�خل م�صر وخ�رجه�، منه�: 
ب�صوري�  بدم�صق  �لكت�ب  ومعر�ض   ،)2009 )�أغ�صط�ض  ق�يتب�ي  بقلعة  �ملق�م  �لعربي،  للكت�ب  �لإ�صكندرية  معر�ض 
)�أغ�صط�ض 2009(، ومعر�ض �لكويت �لدويل للكت�ب )�أكتوبر 2009(، ومعر�ض �ل�ص�رقة �لدويل للكت�ب، ب�لإم�ر�ت 
�لعربية �ملتحدة )نوفمرب 2009(، ومعر�ض بريوت �لعربي �لدويل للكت�ب بلبن�ن )دي�صمرب 2009(، ومعر�ض �لدوحة 
�لدويل  �لدويل للكت�ب مب�صر )ين�ير 2010(، ومعر�ض م�صقط  �لق�هرة  �لدويل للكت�ب بقطر )ين�ير 2010(، ومعر�ض 
للكت�ب بعم�ن )فرب�ير 2010(، ومعر�ض �أبو ظبي �لدويل للكت�ب ب�لإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة )م�ر�ض 2010(، ومعر�ض 

�ملدينة �ملنورة للكت�ب، ب�ململكة �لعربية �ل�صعودية )يونية 2010(.
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هذ�، كم� �صرعت �لإد�رة �لهند�صية يف �لتو�صع مب�صروع�ته� للو�صول لدرجة �ل�صفر ب�لن�صبة للحو�دث، و�حلد �لأق�صى 
من �إمك�نية �لت�صغيل، و�أقل من 5% �أعم�ل ط�رئة، و�لتز�م ب�مليز�نية و�صل لأكرث من 98%، وعدم �لتز�م و�صل ل�صفر 

ب�مل�ئة ب�لن�صبة لعدم ر�ص� �لعمالء.
كم� ح�صر فريق �لتخطيط عدًد� من �لدور�ت �لتدريبية لزي�دة �لكف�ءة و�لوعي بكل جو�نب �ل�صي�نة.

�إىل ج�نب ذلك، �أق�مت �لإد�رة �لهند�صية �إ�صرت�تيجية �صي�نة وق�ئية لتجنب حدوث �أية �أعط�ل، �أو توقف يف �لآلت. 
وكل �لبي�ن�ت و�ملعلوم�ت �ل�صرورية مت�حة �لآن من خالل نظم �إد�رة �ل�صي�نة ب�حل��صب �لآيل )CMMS( ل�صم�ن �أعلى 
�أد�ء و�أقل تكلفة. كم� مت حت�صني �أنظمة مك�فحة �حلريق، وم�صدر �لط�قة �خل��ض ب�لغرفة �لرئي�صية للخ�دم و�حِلمل �حلر�ري 

ونظ�م �لتحكم يف �لدخول و�خلروج )Access Control ( ونظ�م �لدو�ئر �لتليفزيونية �ملغلقة لتحقيق �أف�صل �أد�ء.
ب�لإ�ص�فة �إىل ذلك، جنحت �لإد�رة يف �إق�مة عدد من �مل�صروع�ت د�خل مبنى �ملكتبة وهي: طريق �ملع�ر�ض وجتديد 
�حل�ص�ر�ت،  ب�ص�حة  ك�فيرتي�ت  و�إن�ص�ء  �ل�صتك�ص�ف�ت،  لق�عة  �لت�بع  �لهد�ي�  بيع  منفذ  و�إن�ص�ء  �ل�صتك�ص�ف�ت،  ق�عة 
ب�لإ�ص�فة �إىل م�صروع �لكت�ب �لن�طق، و�ملعد�ت �ل�صمعية و�لب�صرية، وخدم�ت �ملوؤمتر�ت و�صقق منتدى �حلو�ر )�ص�رع 
�بن �صج�ع(، و�لب�نور�م� �حل�ص�رية ومكتبة �خلر�ئط. ول يز�ل هن�ك �ملزيد من �مل�صروع�ت قيد �لتنفيذ وهي: منفذ بيع 

.FM لكتب يف �ص�رع بور�صعيد و�أ�صتوديو تليفزيوين و�إذ�عة�
قيد  �أنطوني�دي�ض  ق�صر  يز�ل  ول  �لعرب  برج  وخم�زن  �أنطوني�دي�ض  حد�ئق  يف  �لعمل  مت  �لإ�صكندرية،  �أنح�ء  ويف 
�لتنفيذ. ومت تنفيذ م�صروعني يف �لق�هرة: �ملرحلة �لأوىل من د�ر �ملحفوظ�ت وك�صك مكتبة �لإ�صكندرية مبعر�ض �لق�هرة 
�لدويل للكت�ب. ومركز �لعلوم �لتعليمي بحديقة �صوز�ن مب�رك لالأ�صرة، ومركز �ملوؤمتر�ت يف مدينة �ل�ص�د�ض من �أكتوبر، 

وبيت �ل�صن�ري. و�ملرحلة �لث�نية من د�ر �ملحفوظ�ت.
وت�صتمر �إد�رة �لت�أمني �لد�خلي يف �لقي�م بجميع عملي�ت ت�أمني مكتبة �لإ�صكندرية من خالل خطة مدرو�صة جيًد� 
وب��صتخد�م �أحدث �ملعد�ت. ويتم تدريب �لع�ملني ب�إد�رة �لت�أمني �لد�خلي ب�صورة م�صتمرة على �لدف�ع �ملدين ومك�فحة 

�حلريق و�لإ�صع�ف�ت �لأولية و�لتع�مل مع �ملتفجر�ت وت�أمني �لأفر�د و�مل�صتند�ت.
�، عن  � وخ�رجيًّ وتقدم �لإد�رة خدمة مر�قبة ملدة 24 �ص�عة يف �ليوم - �صبعة �أي�م يف �لأ�صبوع ملبنى �ملكتبة د�خليًّ
طريق 250 ك�مري� مر�قبة، وكذلك خدمة ت�صجيل كل �لأحد�ث �ليومية ب��صتخد�م �أحدث �لتكنولوجي�. ومتت در��صة 
�ملبنى ب�أكمله و�إعد�د خريطة �ص�ملة تبني كل �ملد�خل و�ملخ�رج مع حتديد طرق �خلروج، كم� مت تدريب كل �لع�ملني 

ب�ملكتبة على خطة �لإخالء يف ح�لت �لطو�رئ. 
كم� تن�صق �إد�رة �لت�أمني �لد�خلي مع �لإد�رة �لهند�صية ب�ملكتبة ل�صم�ن �صهولة �صري �لعمل. فتم ��صتكم�ل �أعم�ل 
�ل�صي�نة على بو�ب�ت ت�أمني �لكتب، وم�كين�ت �لأ�صعة �ل�صينية، و�آلت �مل�صح �ل�صوئي �ملحمولة ب�ليد، وبو�ب�ت �ملرور، و�آلت 
�لتفتي�ض، و�ملر�ي� �لع�ك�صة حتت �ملركب�ت، و�آلت �لت�ص�ل �لال�صلكي. هذ� ب�لإ�ص�فة �إىل تطوير نظ�م مك�فحة �حلريق.

وي�صتمر قط�ع �لعالق�ت �خل�رجية يف �لرتكيز على تو�صيع و�إثر�ء �لد�عمني للمكتبة حول �لع�مل، وتطوير �صبكة من 
�لتع�ون �لع�ملي من خالل �لتف�ق�ت و�ل�صر�ك�ت و�مل�صروع�ت �مل�صرتكة.

وقد مت تنفيذ �لعديد من �ملوؤمتر�ت و�ملع�ر�ض ومن�ق�ص�ت �مل�ئدة �مل�صتديرة، ومنه�: "�لقمة �لأورومتو�صطية للمج�ل�ض 
ودوره�  �لعلمني  "معركة  حول  وندوة  �لأوروبي،  �لحت�د  مع  ب�لتع�ون  �ملم�ثلة"،  و�ملوؤ�ص�ص�ت  و�لجتم�عية  �لقت�ص�دية 
�لظروف  �لتغري�ت يف  �ملح�ربني، و"مو�جهة  لقد�مى  �لرو�صية  �أق�مته� �جلمعية  و�لتي  �لث�نية"،  �لع�ملية  �إنه�ء �حلرب  يف 
من  �ملقدمة  م�صر"،  �ملتحدة/  – �ململكة  ووظ�ئف جديدة  �صن�ع�ت جديدة  و��صتك�ص�ف  �حل�لية  �لع�ملية  �لقت�ص�دية 
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�لد�منركية  و"�لبعثة  �نخب�ي�ر،  ن�مب�رين  �ل�صيد  �ل�ص�بق  منغولي�  لرئي�ض  منغولي�"  وت�ريخ  و"ثق�فة  ك�هن،  �أندرو  �ل�صري 
لل�صرق/ 1761 – 1767".

�لوطنية  و�ملكتبة  �لوطنية،  كيني�  مكتبة  منه�:  دولية،  مع جه�ت  �لتف�هم  مذكر�ت  من  عدد  بتوقيع  �لقط�ع  و�هتم 
لقرغز�صت�ن، وج�معة �مللك حممد بن فهد )�ل�صعودية(، وجمل�ض خدم�ت مكتبة تنز�ني�، ومنظمة �لأمم �ملتحدة للطفولة 

)�ليوني�صيف( يف م�صر. 
و�هتم �لقط�ع �أي�ًص� من خالل وز�رة �خل�رجية �مل�صرية بتوقيع �لربن�مج �لتنفيذي للتع�ون �لثق�يف بني �حلكومة �مل�صرية 

وحكوم�ت موري�صيو�ض وروم�ني� و�إيط�لي� ومملكة ت�يالند وفيتن�م.
�لإ�صكندرية  مكتبة  بني  فيم�  و�لتف�هم  �ملعلوم�ت  تدفق  عن  م�صئولة  �لع�مة  �لعالق�ت  �إد�رة  �أن  عن  ف�صاًل  هذ�، 
�ملتعلقة  �لق�ص�ي�  حول  �لأ�ص��ض  يف  �مل�ص�ركة  وتدور  و�لدولية.  و�لإقليمية  �ملحلية  �مل�صتوي�ت  على  ككل،  و�ملجتمع 

ب�ل�صبك�ت و�ل�صر�ك�ت و�حلو�ر و�لتف�هم بني �لن��ض.
وقد ق�مت �لإد�رة ب�إن�ص�ء ق�عدة بي�ن�ت ب�ل�صخ�صي�ت �لتي تتع�مل �ملكتبة معه� لتي�صري عملية �إق�مة �صالت �صريعة 

وتقدمي معلوم�ت ع�مة؛ ل�صم�ن �مل�ص�ركة �أو �حل�صور يف �لفع�لي�ت �لتي تقيمه� �ملكتبة.
و�خلدمة �لأخرى �لتي تقدمه� �لإد�رة هي دعم كل �لفع�لي�ت �لتي ُتق�م ب�ملكتبة من زي�ر�ت كب�ر �لزو�ر وموؤمتر�ت 

ومع�ر�ض و�حتف�لي�ت �إهد�ء.
وتعمل جمعية �أ�صدق�ء مكتبة �لإ�صكندرية بن�ص�ط لإيج�د متويل للمكتبة وتقدمي �إهد�ء�ت عينية - غ�لًب� يف �صكل 
كتب - وتقدمي �ملنح لدعم تدريب �لع�ملني ب�ملكتبة، وتن�صيق �ملح��صر�ت و�لفع�لي�ت �ملثرية لالهتم�م. ول يقوم �أ�صدق�ء 
�ملكتبة ب�إيج�د �لتمويل فح�صب، بل يقومون ب�إث�رة �لوعي بقيمة �ملكتبة، و�ملن�د�ة ب�ل�صالم، و�حلو�ر و�لتغيري �لإيج�بي مع 

�لأمل يف غد �أف�صل.
ومنذ �فتت�ح مكتبة �لإ�صكندرية، يقوم �أ�صدق�ء �ملكتبة بعقد �جتم�ع�ت �صنوية ب�ملكتبة لتقييم �لأد�ء، ومت�بعة �أحدث 
�إجن�ز�ت �ملكتبة، ومن�ق�صة طرق �لرتويج للمكتبة يف بالدهم. وقد عقد �لأ�صدق�ء �جتم�عهم �ل�صنوي �لث�ين ع�صر يف 

�أكتوبر 2009.
و�أ�صبح عدد جمعي�ت �أ�صدق�ء �ملكتبة 33 بعد زي�دة جمعي�ت مين�صوت� ومون�كو. و�جلمعيت�ن �لعربيت�ن �لوحيدت�ن 

هم� �جلمعية �مل�صرية و�جلمعية �ملغربية، وهن�ك �صبع جمعي�ت يف �لولي�ت �ملتحدة �لأمريكية وكند� فقط.
و�لق�ع�ت  �لزي�ر�ت  �إد�رة  �هتم�م  و��صتمر 
يف  للمكتبة  ب�لرتويج  �مل��صي  �لع�م  خالل 
�ملد�ر�ض، ووك�لت �ل�صفر و�جلمعي�ت و�جل�مع�ت 
لزي�دة عدد �لزو�ر عن طريق �إ�صد�ر مو�د �إعالمية 
�أثمرت  وقد  �إلخ.  تقدميية...  عرو�ض  وعقد 
�ملح�ولت �لت�صويقية عن جميء 63,660 ز�ئًر�.
�ملتز�يد  �لعدد  �ملكتبة  ل�صتيع�ب  ونتيجة 
�أق�مت   ،� �صنويًّ ب�لفرن�صية  �ملتحدثني  �لزو�ر  من 
�إد�رة �لزي�ر�ت وحدة �جلولت �لإر�ص�دية ب�للغة 
�لفرن�صية. ويف هذ� �ل�صدد، لعب �ملتطوعون دوًر� 
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� يف توفري �أف�صل �خلدم�ت للعدد �ملتز�يد من  ه�مًّ
زو�ر �ملكتبة.

�لب�نور�م�  لعر�ض  �مل�صتمر  للنج�ح  ونظًر� 
�حل�ص�رية.  �لب�نور�م�  ق�عة  جتديد  مت  �حل�ص�رية، 
وخالل �لع�م �مل��صي، قدمت �لب�نور�م� �حل�ص�رية 

 .� � و�أجنبيًّ عرو�صه� لـ 39,630 متفرًج� م�صريًّ
ق�مت  �ل�صغ�ر،  لتعليم  �ملكتبة  �صعي  ويف 
�ملتعددة  �لو�ص�ئط  عر�ض  ت�صميم  ب�إع�دة  �ملكتبة 
ب�ملكتبة لعر�ض ت�ريخ مكتبة �لإ�صكندرية �لقدمية 
ط ب��صتخد�م  وبن�ء �ملكتبة �جلديدة ب�أ�صلوب ُمَب�صَّ
 9 �إىل   4 �صن  من  لالأطف�ل  و�لكرتون  �لتحريك 

�صنو�ت.
�لأطف�ل حتت �صن �صت  �حتي�ج�ت  ولتلبية 
�صنو�ت، مت جتديد خدمة ��صت�ص�فة �لأطف�ل. كم� 
�لأطف�ل  تربية  �لتعليمية حول  �ملق�لت  �أتيحت 
��صتقبلت  �لفرتة،  هذه  وخالل  �لأمور.  لأولي�ء 

خدمة ��صت�ص�فة �لأطف�ل ب�ملكتبة 4,930 ز�ئًر�.
�لن�صم�م  على  �لزو�ر  من  �ملزيد  ولت�صجيع 
�ملكتبة  نظمت  �ملج�نية،  و�لعرو�ض  للجولت 
هة للزو�ر تركز على �لبي�ن�ت  م�ص�بقة ثق�فية موجَّ
معلوم�ت  مع  �لإر�ص�دية،  �جلولت  يف  �ملوجودة 

�لثق�يف بني طلبة �ملد�ر�ض، عقدت م�ص�بقة ع�صف  �لب�نور�م� �حل�ص�رية. ولزي�دة �لوعي  ع�مة عن �لإ�صكندرية وعر�ض 
"�عرف مكتبتك". و�أثن�ء �لفرتة �لتي يتن�وله� �لتقرير، ق�م 97,470 من طلبة �ملد�ر�ض بزي�رة �ملكتبة،  ذهني بعنو�ن 

منهم 4,010 ح�صرو� عرو�ض �لأطف�ل �لتقدميية.
و�صفر�ء  ووزر�ء  وزر�ء  وروؤ�ص�ء  �ص�بقون  دول  روؤ�ص�ء  منهم:  �لب�رزة،  �ل�صخ�صي�ت  من  عدًد�  �لإد�رة  ��صتقبلت  كم� 

وكذلك ممثلو موؤ�ص�ص�ت �أك�دميية ودينية وثق�فية ب�رزة من كل �أنح�ء �لع�مل.
ووحدة  �ل�صحفي  �ملركز  من خالل  �لإعالم  وو�ص�ئل  �لإ�صكندرية  مكتبة  بني  ب�لت�ص�لت  �لإعالم  �إد�رة  وُتعنى 
و�لدولية،  و�لعربية  �ملحلية  �ل�صحف  مع  م�صتوى  �أحدث  على  �ت�ص�لت  وتطوير  �إن�ص�ء  طريق  عن  وذلك  �لأر�صيف، 
�لأر�صيف على  تعمل وحدة  �لبديلة. كم�  �لإعالم  وو�ص�ئل  و�ملجالت  �لر�ديو،  �لتليفزيون وحمط�ت  قنو�ت  وكذلك 
مت�بعة وتوثيق كل �ملو�د �ملن�صورة عن �ملكتبة يف و�ص�ئل �لإعالم �ملختلفة، مب� فيه� �لإنرتنت. وخالل �لع�م �مل��صي، ك�ن 

جمموع �لأخب�ر �ملن�صورة عن �ملكتبة يف خمتلف �ل�صحف 3,750 خرًب�.
ومت �إ�صد�ر �أربعة �أعد�د من �لن�صرة �لإعالمية للمكتبة ب�للغة �لعربية، وُعني كل عدد بحدث ذي �أهمية يف وقته، مثل 

�لإهد�ء �لفرن�صي �ل�صخي يف ع�م 2010، و�فتت�ح مكتبة �خلر�ئط.

خدمة ا�ست�سافة الأطفال

 زوار املكتبة من الكبار وال�سغار
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ومنذ ع�م 2002، يتم تنظيم معر�ض مكتبة �لإ�صكندرية للكت�ب ب�صورة �صنوية حتت مو�صوع�ت رئي�صية كل ع�م. 
وقد �ص�ركت يف �ملعر�ض هذ� �لع�م 94 د�ر ن�صر من 13 دولة، وك�نت فرن�ص� وموريت�ني� هم� �صيفت� �ل�صرف.

كم� مت تنظيم 45 حدًث�، منه�: �لأن�صطة �لثق�فية و�لحتف�لي�ت وجل�ص�ت توقيع �لكتب، ��صرتك فيه� كب�ر �لكت�ب 
و�لنق�د. وتذ�ع �أن�صطة �ملكتبة على �لر�ديو �مل�صري ب�صورة �أ�صبوعية.

وخالل �لع�م �مل��صي، �صدر عن �ملكتبة 700 خرب �صحفي، منه�: مق�لت �إخب�رية وتق�رير عن كتب. كم� �أ�صدرت 
ب�للغة  �لإلكرتونية  �ملكتبة  ت�صدر جملة  �لإجنليزية. كم�  ب�للغة  �ل�صنوية  ربع  �لإ�صكندرية  �أعد�د من جملة مكتبة  �أربعة 
�لإجنليزية ب�صورة دورية، وتعر�ض �ملجلة �لفع�لي�ت �لق�دمة و�لإ�صد�ر�ت و�خلدم�ت ومعلوم�ت �أخرى تهم رو�د �ملكتبة 

وز�ئريه�. ويتم �أي�ًص� بن�ًء على طلب �لإد�ر�ت �ملختلفة توفري ملف�ت �صحفية �أثن�ًء �ملوؤمتر�ت و�لفع�لي�ت �له�مة.
وقد ق�م �أ�صتوديو مكتبة �لإ�صكندرية بتغطية 255 حدًث� من موؤمتر�ت حملية ودولية �إىل مهرج�ن�ت و�حتف�لت توزيع 
�لوطنية  �ملكتبة  و�إهد�ء  للعم�رة،  فتحي  وج�ئزة ح�صن  ك�هن  روبرت  �لعربي، وحم��صرة  �لإ�صالح  موؤمتر  منه�:  جو�ئز، 
�لفرن�صية 500 �ألف كت�ب �إىل مكتبة �لإ�صكندرية، ومعر�ض �لإ�صكندرية �لدويل للكت�ب، و�لحتف�ل ب�لعيد �خلم�صني 
على �إن�ص�ء فرقة ر�ص�، وموؤمتر بيوفيجن �لإ�صكندرية 2010، وكذلك مب�در�ت يف جم�لت �لتعليم و�لعلوم و�لثق�فة نحو 

تعزيز �لتع�ون �لأمريكي �مل�صلم.
كب�ر  زي�ر�ت  من  منه�: عدد  �مل��صي،  �لع�م  �أثن�ء  �لإ�صكندرية 455 حدًث�  مكتبة  ب�أ�صتوديو  �لت�صوير  فريق  وغطى 
و�صئون  �لجتم�عية  لل�صئون  �أيرلند�  ووزيرة  �لفرن�صي،  �خل�رجية  �لتج�رة  ووزير  م�يل،  دولة  رئي�ض  زي�رة  منه�:  �لزو�ر، 
�لأ�صرة، ووزير �لثق�فة و�ل�صب�ب �لإم�ر�تي، و�لأمري هرنيك قرين ملكة �لد�منرك، وع�صو �لكوجنر�ض �لأمريكي بري�ن بريد، 

و�صفري �لولي�ت �ملتحدة يف م�صر، و�صفري �صوي�صر� يف م�صر وجمموعة رفيعة �مل�صتوى من �لبنك �لدويل.
ويف �أثن�ء هذه �لفرتة، مت و�صع 3025 �صورة وفيلم فيديو يف �لكت�لوج و�لأر�صيف ل�صتخد�مه� يف حلق�ت �لتليفزيون، 

و�لأفالم �لوث�ئقية، و�لرب�مج. كم� متت رقمنة 1475 �صريًط� مبجموع 1725 �ص�عة عر�ض.
�مل�صلمني  علم�ء  برن�مج  من  حلقة   30 على  �لأ�صتوديو  به�  ق�م  �لتي  و�لوث�ئقية  �لتليفزيونية  �لرب�مج  و��صتملت 
)�أغ�صط�ض/ �صبتمرب 2009(، و52 حلقة من �لربن�مج �لأ�صبوعي: مكتبة �لإ�صكندرية، و38 حلقة من برن�مج �ص�لون 
�لق�هرة �لتليفزيوين، و�صل�صلة �لعلوم �لتليفزيونية )�آف�ق �لعلوم(، وفيلم وث�ئقي عن جمل�ض �ل�صورى، وفيلم وث�ئقي مبن��صبة 
�ملئوية على �إن�ص�ء جمعية �لقت�ص�د �ل�صي��صي و�لإح�ص�ء و�لت�صريع، و�لحتف�ل ب�لإهد�ء �لفرن�صي، و�لق�ص�ء على مر�ض 

�صلل �لأطف�ل يف �إفريقي�، وم�ص�ركة �لن�ص�ء �لعربي�ت �لأوروبي�ت مع �لن�ص�ء �لعربي�ت يف �خلرب�ت.
ومتثِّل �إد�رة �لن�صر خلية �لنحل �لتي ُتنَتج منه� كل مو�د مكتبة �لإ�صكندرية �ملكتوبة - ب�لإ�ص�فة �إىل �لتقرير �لذي 
بني يديكم �لآن - وهي م�صئولة عن �لتحقق من �صحة �ملعلوم�ت �ملدرجة به� ومر�جعته� وترجمته� للو�صول لكل قر�ئن�. 
كم� تدير �إد�رة �لن�صر �أي�ًص� حمتوى موقع �ملكتبة �لإلكرتوين ب�للغ�ت �لعربية و�لإجنليزية و�لفرن�صية. و�إىل ج�نب �جلهود 
�لتي تقوم به� �لإد�رة د�خل �ملكتبة، مثَّلت �لإد�رة مكتبة �لإ�صكندرية يف �ملوؤمتر �لدويل �لث�ين للتنوع �للغوي و�لعوملة 

و�لتنمية )دي�صمرب 2009( �لذي عقد يف �ص�و ب�ولو ب�لرب�زيل.
ويحتوي �لتقرير على �أجندة �لفع�لي�ت وق�ئمة �لإ�صد�ر�ت خالل �لع�م �مل��صي.



اأجندة الفعاليات
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ا، و41 دورًة تدريبيًة وتعليميًة، و401 ن�شاط  قامت مكتبة الإ�شكندرية هذا العام بتنظيم وا�شت�شافة 756 حدًثا ثقافيًّ
ملدر�شة الفنون، منها: الباليه والرق�ص املعا�شر واأورك�شرتا ال�شباب واأورك�شرتا الهواة والبيانو واجليتار والدرامز وتدريبات 

ال�شوت والتدريب على كمان ال�شوزوكي والر�شم واليوجا والنوتة املو�شيقية وكورال الأطفال.

حفالت اإ�سدار كتب
• مذكرات نوبار با�شا	
• مذكرات اأمرية م�شرية	
• �شبعة اأيام يف �شي�شل	
• يف يوم من الأيام يف القد�ص	
• الإ�شكندرية.. اأ�شطورة اأخرى	
• الرتجمة العربية لكتاب "فارو�ص" للموؤلف هرمان تري�ص	

حفالت ومهرجانات
• احتفالية اإيراتو�شتين�ص، 2010	
• الإ�شكندرية عا�شمة ال�شياحة العربية، 2010	
• حفل توزيع جوائز الفائزين مب�شابقة "اأوريكا" 	
• ج الق�شم الثانوي مبدر�شة �شد�ص، 2010	 حفل تخرُّ
• حفل تخرج مدر�شة �شان �شارل بروميه الأملانية بالإ�شكندرية	
• افتتاح م�شروع "العي�ص مًعا يف جمتمع متعدد الثقافات"	
• ج طلبة مدر�شة "فيوت�شر" للغات	 حفل تخرُّ
• ج املدر�شة الربيطانية للغات 	 حفل تخرُّ
• حفل ختام املنتدى املايل	
• حفل ختام م�شروع امل�شتثمرين ال�شباب	
• اليوم العاملي للبيئة واليوم العاملي للتنوع البيولوجي، 2010	
• حفل تخرج مدر�شة �شيدي جابر للغات – بنات، 2010	
• يوم الأر�ص	
• ختام اأوملبياد العلوم	
• احتفالية العلوم، 2010	
• 	.ALS احتفالية عيد العلم ملدر�شة الإ�شكندرية للغات
• احتفالية: ربيع ال�شعراء - كفافي�ص... �شوت خالد من الإ�شكندرية	
• اليوم العاملي للمياه	
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• حفل تخرج طلبة الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، دفعة فرباير 2010	
• اليوم العاملي للُكلى	
• معر�ص اإنتل مكتبة الإ�شكندرية للعلوم والهند�شة	
• حفل تكرمي الطلبة الفائزين يف م�شابقة اخلط العربي على م�شتوى حمافظة الإ�شكندرية	
• اأوملبياد العلوم	
• حفل تخرج كلية الطب، دفعة 2010	
• مهرجان الفنون	
• انتقال مكتب ال�شبكة العربية للمراأة يف العلوم اإىل مكتبة الإ�شكندرية	
• حفل تكرمي املت�شابقني يف امل�شابقة الثقافية	
• ر�شد الك�شوف اجلزئي لل�شم�ص	
• احتفالية ال�شاعر اأمل دنقل	
• ختام م�شابقة نادي ال�شطرجن	
• م�شروع التبادل الثقايف واملعريف حلقوق املعاقني يف الثقافة والرتويح وال�شياحة	
• افتتاح م�شابقة نادي ال�شطرجن	
• حفل افتتاح امل�شابقة الإقليمية للدول العربية و�شمال اإفريقيا 	
• احتفالية اليوم العاملي ملكافحة مر�ص الإيدز، 2009	
• افتتاح معر�ص "تراث فولتا"	
• ختام مهرجان الإ�شكندرية الثقايف الدويل	
• جائزة ح�شن فتحي للعمارة	
• بطولة ال�شرق الأو�شط الدولية للراليات	
• افتتاح معر�ص اخلط العربي	
• يوم الإب�شار العاملي 	
• افتتاح معر�ص "من الأر�ص اإىل اأعماق الكون"	
• ختام الن�شاط ال�شيفي ملركز القبة ال�شماوية العلمي	
• احتفالية نهاية ال�شيف وتوزيع اجلوائز على الن�صء 	
• ختام الور�ص ال�شيفية ملركز اخلطوط	
• حفل تخرج كلية ال�شيدلة، دفعة 2009	
• اإطالق املكتبة الرقمية للنقو�ص	
• احلفل ال�شيفي مل�شروع القراءة الكربى	
• اليوم العاملي لل�شباب	
• ال�شعر والإلقاء، 2009	
• الحتفاء مبحمود دروي�ص يف الذكرى الأوىل لوفاته	
• ختام دورات معهد درا�شات ال�شالم التدريبية	
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• حفل نهاية ال�شيف مبكتبة الطفل	
• يوم ال�شفوة	

�سينما
• ملتقى الأفالم الق�شرية	

o خمرجات من م�شر
o )2( ور�شة روتردام
o )1( ور�شة روتردام
o اأفالم حتريك
o خمرج من م�شر: �شمري عوف
o اأفالم من الإ�شكندرية
o 12 فيلًما من ال�شعودية
o )1987 - 1909( مئوية اأحمد كامل مر�شي
o من اليمن وعن اليمن
• ذكريات وتراث جنيب الريحاين	
• يوم اأوروبا 2010 - �شينماتوجراف لوميري )15+100( 	
• العر�ص الأول - �شايل غايل	
• يوم �شك�شبري، 2010	
• ملتقى اأفالم التحريك	
• ملتقى الأفالم الت�شجيلية 	
• يوم املراأة العاملي - خمرجات من العامل العربي	
• العر�ص الأول لفيلم "من حتت الأر�ص"	
• ال�شينما الأمريكية: احلرب يف العراق	
• 15 �شنة على دوجما 95	
• يوم جنيب حمفوظ	
• عرو�ص اأفالم ق�شرية من مهرجان "حلظات من الفيديو"	
• يو�شف �شاهني - الأفالم املو�شيقية	
• عرو�ص اأفالم م�شروع "بالزا"	
• عام يو�شف �شاهني	
• عرو�ص لأفالم جتريبية اأيرلندية	
• حوار ال�شرق والغرب - عام يو�شف �شاهني - الأفالم التاريخية	
• اندي	
• عرو�ص مهرجان الإ�شكندرية ال�شينمائي الدويل	
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• مئوية ميالد عماد حمدي	
• مئوية ميالد ح�شني فوزي	

م�سابقات
• خمترب ال�شهرة	
• نادي ال�شطرجن 	

حفالت مو�سيقية
• عيد املو�شيقى 	
• مدر�شة الفنون، 2010	
• رومان�ص واإليجي	
• حممد عنرت واإدوارد باول	
• فريق �شحرا	
• الف�شول الأربعة لأنطونيو فيفالدي	
• مو�شيقى روك لفرق بنات	
• فرقة �شماعي	
• �شولي�شتات اأورك�شرتا مكتبة الإ�شكندرية	
• رباعي عمر �شو�شا	
• فريق افتكا�شات	
• كورال قيثارة ال�شماء	
• اإن�شامبل مكتبة الإ�شكندرية للمو�شيقى املعا�شرة	
• ظافر يو�شف	
• م�شروع لقاء - حممد �شواح وثالثي جاز من �شوي�شرا	
• فريق امل�شريني )امل�شريني راجعني(	
• ماهي حممود	
• فرقة اإن�شان بال�شرتاك مع مدر�شة الفنون	
• مو�شيقى حجرة - �شولي�شت بيانو ريكو اأوا�شو	
• اأورك�شرتا الأطفال بال�شرتاك مع كورال قلب داود	
• ناثان في�شر	
• اأزرق �شماوي و�شمبلك�شيتي 	
• فرقة تاكينج هورنز	
• اأرتيفي�شال فالفور	
• األيك�ص هيدباجنرز	
• فريق م�شار اإجباري - مبنا�شبة افتتاح املعار�ص الدائمة اجلديدة	



21

ت
اليا

لفع
دة ا

جن
اأ

التقرير ال�سنوي يوليو 2009 - يونية 2010

• حفل مو�شيقى احلجرة، اأورك�شرتا مكتبة الإ�شكندرية	
• ميوزيك اإنك	
• �شحر ال�شرق	
• عيد احلب	
• اأورك�شرتا القاهرة ال�شيمفوين	
• اأم�شية غنائية من ال�شعر العربي - امللتقى الإبداعي	
• عزف ملاري كوماماتو	
• فريق �شكوربيونيزم	
• ختام ور�شة الأ�شوات	
• فريق �شالمل	
• حفل راأ�ص ال�شنة	
• كورال مطرانية الالتني بالإ�شكندرية	
• مدر�شة الفنون، 2009	
• يال بينا	
• كورال الرفاق	
• م�شار اإجباري	
• كورال �شان مارك	
• حفل كورال مكتبة الإ�شكندرية - راأ�ص ال�شنة 	
• حفل كورال اأطفال مكتبة الإ�شكندرية	
• كورال "قلب داوود"	
• فريق اأوتو�شرتاد )الأردن(	
• فريق اأندروميدا	
• مركز ري�شودان�ص	
• مو�شيقى م�شرية روحية	
• جمعية فنون واأجيال	
• دايفيد بافلوفيت�ص	
• امل�شروع الأزرق	
• حمزة منرة	
• ليلة اإ�شكتلندية	
• فريق بالك تيما	
• مهرجان الإ�شكندرية الثقايف الدويل	
• حفل اإن�شامبل: �شول كورال اأطفال )اأملانيا/ م�شر(	
• فريق يونيون	
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• �شهرة �شرقية	
• فريق مار�ص	
• فرناندو برييز )فالمينكو جيتار(	
• فرقة م�شطفى كامل للمو�شيقى العربية	
• عزيز مرقة )الأردن(	
• حفل ختام ف�شول امتياز للكمان والأورك�شرتا	
• كورال مكتبة الإ�شكندرية	
• الحتفاء مبحمود دروي�ص يف الذكرى الأوىل لوفاته	
• كورال القدي�شة فريينا	
• عود حممد اأبو ذكري	

موؤمترات
• املوؤمتر العلمي الثالث لدول البحر املتو�شط	
• ال�شبكة الأكادميية الأورومتو�شطية	
• والدول 	 اأمريكا  بني  التعاون  لتنمية  والثقافة  والعلوم  التعليم  يف  مبادرات 

الإ�شالمية
• الق�شاء على مر�ص �شلل الأطفال يف اإفريقيا	
• موؤمتر الإ�شكندرية ال�شنوي لأمرا�ص القلب	
• ملتقى الإ�شكندرية ال�شيفي ل�شحة املراأة	
• املنطقة 	 يف  البحرية  التجارة  لتطوير  والقت�شادية  القانونية  اجلوانب 

الأورومتو�شطية
• املوؤمتر ال�شهري لأطباء ال�شكر والقلب	
• املوؤمتر الدويل ال�شابع ملركز املخطوطات بعنوان "اأ�شول ومقدمات الرتاث العربي الإ�شالمي"	
•  املوؤمتر العا�شر لالأمرا�ص اجللدية	
• املوؤمتر ال�شاد�ص للبرتول لدول حو�ص البحر املتو�شط	
• ال�شحة والبحر املتو�شط	
• الإ�شكندرية مق�شد �شياحي عربي وعاملي	
• حياة اأف�شل للمراأة والأ�شر الفقرية	
• بيوفيجن الإ�شكندرية، 2010	
• 	2010 ،NXT اأكادميية العلوم يف العامل النامي/ بيوفيجن
• ت�شويق الإ�شكندرية - من مزار �شياحي اإىل مق�شد دويل	
• املياه والف�شالت والتنمية امل�شتدامة	
• منتدى الإ�شكندرية الرابع ل�شحة املراأة	
• الهوية املعمارية يف منطقة حو�ص البحر املتو�شط	
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• الجتماع ال�شنوي ال�شابع ملنتدى الإ�شالح العربي - "عامل يت�شكل من جديد.. اأين دور العرب؟!"	
• املنتدى اخلام�ص لل�شباب العربي: "التمكني القت�شادي لل�شباب العربي"	
• موؤمتر مهند�ص 3	
• املوؤمتر ال�شنوي جلمعية احل�شا�شية بالإ�شكندرية	
• اإنقاذ معابد اأبو �شمبل بوا�شطة املوارد الب�شرية والتكنولوجية	
• التنوع احليوي يف املنطقة العربية	
• املوؤمتر الثالث لدول البحر املتو�شط لعلوم الأع�شاب	
• الإ�شكندرية ومراكز الفكر يف م�شر القدمية	
• موؤ�شرات التنمية امل�شتدامة	
• تراث داروين الباقي	
• الدبلوما�شية الوقائية و�شنع ال�شالم	
• الحتفال مبرور �شتني عاًما على موؤ�ش�شة فولربايت مب�شر	
• اجلمعية الأوروبية للفلك يف الثقافات: "الفلك والثقافة يف البحر املتو�شط وما وراءه"	
• امللتقى العربي لل�شباب والبيئة، 2009	
• املوؤمتر العربي الدويل الثالث للفيزياء وعلوم املواد	
• القمة الأورومتو�شطية للمجل�ص القت�شادي والجتماعي	
• اإطالق التقرير الثاين اخلا�ص مب�شروع مر�شد الإ�شالح العربي	
• املوؤمتر الدويل ال�شابع ع�شر مليكانيكا الرتبة والهند�شة اجليوتيكنيكية	
• الندوة الدولية للحوار حول املوت واحلياة	
• املوؤمتر ال�شنوي الدويل الثالث ع�شر جلمعية الإ�شكندرية للتخدير والعناية 	

املركزة، 2009
• كيفية اإدارة املكتبات احل�شرية وخدمات ال�شباب	
• اأمرا�ص الكبد يف مفرتق احل�شارات	
• اآليات الرقابة وحرية التعبري يف الوطن العربي	
• د م�شتقبلك	 حدِّ
• تفاعْل مع عامل اليوم، 2009	

دورات تدريبية
• اإدارة ال�شتثمارات يف البور�شة، 2010	

معار�ض
• املنزل املوفر للطاقة	
• عني على الطبيعة	
• يوم البيئة العاملي، 2010	
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• م�شروع الرتاث	
• ذكريات وتراث جنيب الريحاين	
• حياة ال�شريك	
• بينايل مكتبة الإ�شكندرية الدويل لكتاب الفنان، 2010	
• احلرف واملهن التقليدية	
• اأهرام، اأخبار، جمهورية	
• اآدم حنني	
• تراثنا الأخ�شر	
• معر�ص الربج	
• عبق املكان	
• اأجندة 2010	
• نريان ال�شامرائي	
• بينايل مكتبة الإ�شكندرية الدويل للحفر ال�شغري- الدورة الأوىل	
• روحانيات كن�شية	
• اإنقاذ معابد اأبو �شمبل بوا�شطة املوارد الب�شرية والتكنولوجية	
• توثيق الرتاث القبطي	
• معر�ص ا�شتعادي للفنان األك�شندر �شاروخان	
• زجاجيات ماجدة حنفي	
• رحلة الورق	
• تراث داروين الباقي	
• الور�شة الثانية لإبداعات الطفل والن�صء	
• عقد الت�شامن	
• ماركوين - الحتفال بنهاية عام م�شر - اإيطاليا للعلوم	
• الإ�شكندرية كما يراها ال�شباب	
• اأعماق البحار	
• برنامج جداريات اأميال الفن	
• طريق "األيك�ص في�شت" الدويل لل�شداقة	
• اخلط العربي	
• امللتقى الدويل الثالث ع�شر للتعليم العايل والتدريب "اأكادمييا م�شر 2009"	
• بانوراما ال�شادات	
• الرتاث الفل�شطيني	
• �شمبوزيوم الإ�شكندرية الدويل للنحت يف اخلامات الطبيعية – الف�شيف�شاء النحتية	
• غاندي- حياته ور�شالته	
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• معر�ص ور�شة الهريوغليفية واخلط العربي لالأطفال والن�صء	
• الفنان املقيم - امللتقى الرابع	
• اأول مرة - امللتقى الرابع	
• توثيق اأر�شيف الدوريات العربية بدار الكتب	
• تطوير املدار�ص	

حفالت ومهرجانات
• الفن يف ال�شارع	
• مهرجان مكتبة الإ�شكندرية الثاين ملو�شيقى ال�شعوب	

o و�شط البلد
o الفرقة ال�شعبية ملنطقة الألبا
o فرقة فران�شي�شكو �شو�شيو
o م�شار اإجباري
o فريق كيكلو�ص
o شوت �شيربيدا ليما�شول ودي�شبينا اأوليمبيو�
o فرقة الكفافة
o  فريق ر�شالة
• تبادل الكتب	
• �شوق الفن، 2009	
• مهرجان ال�شيف الدويل الثامن	

o مهرجان الرق�ص الالتيني
o اأورك�شرتا مكتبة الإ�شكندرية
o م�شابقة مكتبة الإ�شكندرية للمو�شيقى والأغاين بالأ�شلوب الغربي

	احلفل اخلتامي وتوزيع جوائز الفرق الفائزة
	 جهاد - جريني�ص ريد - م�شار اإجباري - افتكا�شات
	اأ�شبنتاليا - اإنتيتي اإك�ص - اإم تي تي بي - اإبتايد
	ريدميب�شني - مونو�شيت - كريو�شني - روينز اأوف ماين
	اإمنايتز اأوف – �شيلنت اإيكو – اإن�شرتومينتال ثريابي – فورتك�ص
	كال�شيكال بيهافيور - �شويلل - مرايا - ع القهوة

o اأورك�شرتا مكتبة الإ�شكندرية )بال�شرتاك مع منال حميي الدين، ون�شمة عبد العزيز )مارميبا( وفرقتها
o فريق و�شط البلد
o كورال ق�شر التذوق للمو�شيقى العربية
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o فريق يل كامبنيون
o )اإن�شامبل كافيه اأنتارزيا )الوليات املتحدة الأمريكية
o اأورك�شرتا مكتبة الإ�شكندرية بال�شرتاك مع اأورك�شرتا �شويت �شاوند
o قهوة �شادة
o فرناندو برييز وحممد عنرت
o SOS مهرجان

	فريق "نغم م�شري" وب�شري
	حفل مو�شيقي: فريق اأزرق �شماوي وفريق مرايا
	وايفرن - �شحرا - نغم م�شري - م�شار اإجباري
	فريق ب�شاطة وفريق عداد ديجيتال
	فريق هوت بوتيتو وفريق جيب�شيا
	فريق ريدميرز وفريق ذ رووم
	اأكرم ال�شرقاوي وفريق �شالمل
	فريق �شحرا - فريق م�شار اإجباري

o فرقة وايفرن
o عمر خريت مب�شاحبة اأورك�شرتا حجرة مكتبة الإ�شكندرية

حما�سرات
• املجرات القريبة	
• تطبيقات التليفون املحمول	
• برملان ال�شباب 2010: البطالة	
• مغامرة يف كوكب زحل	
• الذين �شاروا على القمر	
• ال�شباحة يف الف�شاء	
• املراأة امل�شرية يف املا�شي واحلا�شر – درا�شة مقارنة	
• ال�شياحة يف الف�شاء	
• زّي املراأة والطفل يف م�شر القدمية	
• املنتدى املايل	
• م�شروع امل�شتثمرين ال�شباب	
• مظاهر الود بني الرجل واملراأة يف م�شر القدمية	
• عامل تقوده البيانات	
• جائزة اأغا خان للعمارة	
• العمارة والأر�ص	
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• األعاب الأطفال يف م�شر القدمية	
• الطفل امللكي يف م�شر القدمية	
• الجتار بالب�شر	
• الإبداع بني ال�شينما والعمارة	
• تغري املناخ وم�شادر املياه	
• املناعة واأمرا�ص الكلى	
• الطاقة املتجددة والبيئة النظيفة	
• احلفائر احلديثة مبنطقة كوم الدكة بالإ�شكندرية	
• اخلط العربي؛ ج�شر بني الثقافات	
• مر�ص ال�شكري وتاأثريه على �شبكية العني	
• حتديات الرتجمة	
• دور املراأة يف ال�شناعات احلرفية يف م�شر القدمية	
• درا�شة رموز ال�شماء يف زخرفة ال�شقوف والقباب	
• فن الف�شيف�شاء - مظهر فريد من مظاهر احل�شارة الرومانية	
• املراأة والطفل يف الفن امل�شري القدمي	
• اأهم اآثار املراأة والطفل يف م�شر القدمية	
• مو�شوعات يف تربية الأبناء )متعلقة بالإعاقة(	
• م�شتقبل اللوج�شتيات يف م�شر	
• املراأة يف م�شر القدمية وال�شرق الأدنى القدمي - درا�شة مقارنة	
• رواد الف�شاء الأوائل	
• اخلط العربي لالأجانب	
• املجرات وتركيب الكون	
• مكافحة الغ�ص التجاري وحماية حقوق امل�شتهلك	
• 	H1N1 التوعية بفريو�ص
• اإ�شكندرية... جنيب حمفوظ	
• لقاء جديد مع املريخ	
• كيف تقراأ رواية؟	
• املراأة كو�شية على العر�ص يف م�شر القدمية	
• الفلكيُّون العرب	
• نحو ثقافة احلوار	
• التنوع احليوي	
• جوهرة يف الف�شاء	
• علماء الغد	
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• املراأة يف الفكر الدنيوي والديني	
• الزهور ونباتات الزينة من اأجل �شعادة الإن�شان	
• دور املراأة يف الق�شر امللكي يف م�شر القدمية	
• دور املراأة يف تن�شئة الطفل يف م�شر القدمية	
• ال�شغوط واملناعة واملر�ص	
• الرحالت الف�شائية	
• حقوق وواجبات املراأة القت�شادية والجتماعية يف م�شر القدمية	
• نظام التعليم يف اأيرلندا	
• بورتريهات الفيوم - وجوه و�شور خالدة	
• املراأة ك�شريكة يف اإدارة الدولة	
• اجلوهرة الزرقاء	
• مارتن �شكور�شيزي	
• املحاكاة الرقمية للخطوط القراآنية احلا�شوبية	
• املراأة كحاكمة يف م�شر القدمية	
• ملادة 	 النانو  باأجزاء  ال�شرطانية  اخلاليا  لهزمية  طريقة  من  اأكرث 

الذهب
• رحلة اإىل املريخ	
• حقوق املواطن وواجباته	
• ذكريات �شخ�شية لداج همر�شولد	
• و�شع املراأة والطفل يف الأ�شرة واملجتمع امل�شري القدمي	
• رحلة يف عامل املجرات	
• األبوم �شور لكوكب امل�شرتي	
• الإطار العام للتاريخ امل�شري القدمي	
• الأثاث يف م�شر القدمية	
• الأمم املتحدة - الوقاية من الأزمات والو�شاطة يف النزاعات	
• حما�شرة عن فولتا 	
• لقاء جديد مع كوكب عطارد	
• اكت�شاف م�شر	
• اإدارة املعلومات على الإنرتنت - عمارة الكائن الرقمي	
• الكتب الدينية يف م�شر القدمية	
• ر�شد ال�شماء من �شاحة مكتبة الإ�شكندرية	
• د اختياراتك	 َنَّ مهارتك وحدِّ
• اآفاق الت�شوف	
• تاريخ وثقافة منغوليا	
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• رحلة كونية كرتونية	
• العربي 	 الأدبني  يف  والثقافة  املعرفة  تعميم  و�شائل  عن  خاطفة  ملحة 

والأرميني
• ال�شحر وال�شحرة يف م�شر القدمية	
• حما�شرة القيم الروحية والتنمية	
• النانوتكنولوجي - ت�شورات جديدة للتطبيقات امل�شتقبلية	
• احلفائر احلديثة بجزيرة نيل�شون	
• ملاذا الفن؟	
• البعث واخللود يف الفكر امل�شري القدمي	
• ا�شتك�شاف ال�شحراء ال�شرقية	
• اإ�شهامات اليونان يف العلوم	
• ق�شة علم الفلك احلديث	
• كتاب "اأ�شلوب احلياة على النيل"	
• الآثار الإ�شالمية يف �شارع املعز	
• احلكم والأمثال يف م�شر القدمية	
• اأخوات الأر�ص ال�شغار	
• املكتبات والتكنولوجيا احلديثة	
• األقاب ووظائف الرجل واملراأة يف م�شر القدمية	
• ا�شطدام مع القمر	
• التقدير الأدبي واملادي للمبدعني يف م�شر القدمية	
• ا�شطدام مع كوكب امل�شرتي	
• الطعام وال�شراب يف م�شر القدمية	
• رحلة اإىل كوكب زحل	
• الطبقة العاملة يف م�شر القدمية	
•  الإ�شعافات الأولية	
• اأخالقيات العلوم احليوية	
• احل�شارة الإ�شالمية	
• العمل يف فريق	
• التعريف بقواعد البيانات املخ�ش�شة ملكتبة الن�صء	
• اأوقات الفراغ وكيفية ا�شتغاللها	
• الآثار الغارقة بالإ�شكندرية	
• كيفية العتناء بالفم والأ�شنان	
• �شل�شلة حما�شرات �شمن فعاليات برنامج تكنولوجيا الف�شاء	
• تنمية مهارات البحث	
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• القيم الدينية يف م�شر القدمية	
• وقائع ثورة 23 يوليو	
• خبيئة الآثار يف م�شر القدمية	
• حملة توعية لالأطفال عن الأ�شنان	
• ميالد وتطور النجوم	
• قفزة واحدة عمالقة	
• �شناعة اخلريطة عرب التاريخ )لالأطفال(	
• الزراعة والري يف م�شر القدمية	
• اإطالق م�شابقة جمالت احلائط	
• تنمية مهارات العر�ص	
• اخلبز يف م�شر القدمية	
• مناذج يف الإدارة الوقائية للبيئة )الأن�شطة العامة - الأن�شطة ال�شناعية(	
• م�شروع "ازرع �شجرة"	
• مظاهر الرتفيه والت�شلية يف م�شر القدمية	
• الإدارة الوقائية للبيئة يف الأن�شطة العامة	
• برنامج ال�شباب والبيئة - رابطة �شباب ال�شفوة 	

o 2021 ،روؤية لالإ�شكندرية
o اأثر تغري املناخ على ال�شحة يف م�شر
o اأثر تغري املناخ على ال�شناعة يف م�شر
o اأثر تغري املناخ على الطاقة يف م�شر
o اأثر تغري املناخ على الزراعة يف م�شر
o اأثر تغري املناخ على التنوع البيولوجي يف م�شر
o اأثر تغري املناخ على املناطق ال�شاحلية يف م�شر
o اأثر تغري املناخ على موارد املياه يف م�شر
o دور ال�شباب يف مواجهة حتدي تغري املناخ

اجتماعات
•  �شباب من اأجل التغيري	
• التا�شع 	 القرنني  م�شر يف  اأعالم  مب�شروع  املعنية  للجنة  الع�شرون  الجتماع   

ع�شر والع�شرين
•  جلنة حتكيم م�شابقة املجل�ص الأعلى للثقافة	
•  مهرجان الإ�شكندرية للمو�شيقى العاملية، 2010	
•  مو�شوعة احلياة العربية	



31

ت
اليا

لفع
دة ا

جن
اأ

التقرير ال�سنوي يوليو 2009 - يونية 2010

•  مناق�شة ال�شل�شلة الثانية من تقارير برنامج الأمم املتحدة الإمنائي للتنمية الإن�شانية العربية	
•  الجتماع التا�شع ع�شر للجنة املعنية مب�شروع اأعالم م�شر يف القرنني التا�شع ع�شر والع�شرين	
•  اجتماع ملتابعة م�شروع املليون حما�شرة	
•  املجل�ص الإقليمي للتنمية الزراعية لإقليم غرب الدلتا	
•  لقاء املثقفني	
•  الجتماع الثامن ع�شر للجنة املعنية مب�شروع اأعالم م�شر يف القرنني التا�شع ع�شر والع�شرين	
•  الجتماع ال�شنوي اخلام�ص لأكادميية العلوم للعامل النامي	
•  اجتماع �شركاء املكتبة الرقمية العاملية ملتابعة البنية التقنية	
•  اجلمعية العمومية لإيفل	
•  جلنة التوجيه والت�شيري للمنتدى العاملي للبحوث الزراعية	
•  منرب للمعنيني بق�شايا الن�شر	
•  ا�شتطالع راأي مل�شروع "خريطة اأوروبا املو�شعة"	
•  اللجنة التنفيذية ملوؤمتر الليرباليني الدويل	
•  اإطالق حملة اليوم العاملي ملكافحة مر�ص الإيدز، 2009	
•  الجتماع ال�شابع ع�شر للجنة املعنية مب�شروع اأعالم م�شر يف القرنني التا�شع ع�شر والع�شرين	
•  جيل الو�شط... روؤى للم�شتقبل	
•  الجتماع الثاين ع�شر لأ�شدقاء املكتبة الدوليني	
•  لقاء تعارف بني اللجان املختلفة جلمعية اأ�شدقاء املكتبة	
•  اللجنة التنفيذية مل�شروع "رم�شي�ص الثاين"	
•  مهرجان الإ�شكندرية الثقايف الدويل	
•  اجتماعات برملان ال�شباب، 2009	
•  التحالف امل�شري لل�شفافية ومكافحة الف�شاد "اأمل"	
•  امللتقى الثقايف	
•  املنتدى العاملي لأندية اليون�شكو - "الرتاث وال�شالم"	
•  الجتماع ال�شاد�ص ع�شر للجنة املعنية مب�شروع اأعالم م�شر يف القرنني التا�شع ع�شر والع�شرين	
•  جمل�ص البحوث الطبية، واأبحاث اأخالقيات العلوم احليوية، والأمن الغذائي	

عرو�ض
• دموع النيل	
• م�شروع زهور اللوت�ص البي�شاء املو�شيقي	
• فرناندو برييز وحممد عنرت	
• فريق ميال بالفي�شك	
• منوعات كال�شيكية عاملية راق�شة	
• باليه موت�شارت	
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• باليه لأطفال نادي �شبورتنج الريا�شي	
•  الليلة الكبرية	
•  فرقة ر�شا وفرقة الأندل�ص من اإ�شبانيا	
• ج جانكوز	  املهرِّ
•  فلكلور فل�شطيني	
•  الرق�ص ال�شعبي الكوري	

عرو�ض تقدميية
• كيف تقراأ رواية؟ 	
• كيف تقراأ ال�شعر؟	
• تنمية مهارات طلبة الزراعة	
• الو�شع الإقليمي والدويل لالقت�شاد الرو�شي	
• الدمج يف التعليم	
• عر�ص تقدميي يقدمه جمموعة من الن�صء 	
• يوم معلومات عن برنامج اإطار العمل ال�شابع 	
• برنامج ال�شباب والبيئة: �شباب من اأجل بيئة م�شتدامة وفهم اأف�شل	

o اختبارات
o املاء
o 2010 م�شر
o اأطفال ال�شوارع
o فرن�شا
o التعليم
o ق�شة العلوم
o التغري املناخي
o الأمطار الغزيرة
o التدخني
o م�شطفى م�شرفة
o نوادي امل�شتقبل
o الطاقة املتجددة
o علماء م�شريون
o طبقة الأوزون
o تلوث البحار
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o م�شر
o الطاقة
o امللتقى العربي لل�شباب والبيئة
o الفقر يف م�شر
o اأنفلونزا اخلنازير
o التعليم يف املدار�ص
o امللتقى البيئي العاملي لل�شباب
o م�شكلة ورد النيل
o ات الف�شاء واملجرَّ
o كيف ت�شتخدم تقومي جوجل؟
o اخلاليا ال�شم�شية
o ثروة �شمكية
o امل�شكالت البيئية
o برامج تبادل الطالب
o الطاقة ال�شم�شية
o م�شكلة التعليم
• الحتفال مبرور خم�شني عاًما على تكوين فرقة ر�شا	
• برنامج ال�شباب والبيئة: �شباب من اأجل بيئة م�شتدامة وفهم اأف�شل:	

o البطالة وحتديات الع�شر احلا�شر
o الإدمان
o العقاقري املغ�شو�شة
o شنع يف ال�شني�
o ا�شطرابات اجلهاز اله�شمي ال�شائعة
o الغد
o 100% ماء 
o )بلدنا اأحلى )طابا
o "Help Portrait" م�شروع
o اإ�شكندر، هنا �شاأبني مدينتي
o اإنتاج الأرانب
o اليوم العاملي للمراأة
o اأثر تغري املناخ على ال�شحة
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o جلان رابطة �شباب ال�شفوة
o احلب اأ�شلوب حياة
o  تكنولوجيا النانو
o التطورات يف عامل التكنولوجيا
o التعلم الذاتي
o البور�شة
o )شاكن ق�شادي )�شفوة�
o ق�شة اأمل
o شوزان بني عاملني�
o الدراجات
o جتربتي يف تركيا
o مفاتيح النجاح
o قواعد واأدوات القيادة
o مر�ص التهاب الكبد الفريو�شي
o م�شروع منزل الأ�شرة
o التطعيم �شد الأنفلونزا
o العط�ص
o نفرتيتي
o الرتاث احل�شري واملعماري
o 1952 ثورة
o الزيت
o شندوق البحوث املعرفية�
o م�شابقة ت�شميم اإن�شان اآيل
o م�شر والوليات املتحدة الأمريكية
o نوادي ال�شفوة
o مهارات ال�شتماع
o اأنفلونزا اخلنازير

موائد م�ستديرة
• �شياغة البحر املتو�شط	
• الدبلوما�شيون والكتابة	
• الحتفال مبرور خم�شني عاًما على تكوين فرقة ر�شا	
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• كتاب "الدولة العثمانية املجهولة"	
• �شيا�شات درا�شة حوار احل�شارات: نحو مقاربة اأجدى للحوار	
• مناق�شة م�شروعات تخرج هند�شة ميكانيكا 2009	

ندوات
• ندوات منتدى احلوار	

o اآثار الإ�شكندرية
o الدكتور يو�شف عز الدين عي�شى - اأديٌب رحل وفكٌر باٍق، يف ذكرى مرور 10 �شنوات على رحيله
o التعليم يف م�شر
o حرب اللغات
o الإ�شكندرية وق�شايا بيئية
o شبكٌة جديدٌة للثقافة العربية�
o الت�شامح
o داروين ونظرية التطور
o ال�شعر والغناء يف م�شر املعا�شرة
• ندوات منتدى اإطاللة الأدبي ال�شكندري	

o الأدب العربي
o جمموعة اأ�شعار: القبلة هي ما جنيته اليوم
o عر�ص ن�ص حكي
o قراءات ومناق�شات لأعمال احل�شور الإبداعية يف الق�شة وال�شعر والنقد
o )فوتوغرافيا )احلنني اإىل الوطن
o "مناق�شة الرواية الق�شرية "�شارع ب�شادة
o فال�شفة يكتبون
o حول تطور ق�شيدة العامية
o "مناق�شة ديوان "اللوؤلوؤ الرخو
o قراءات ومناق�شات لأعمال احل�شور الإبداعية يف الق�شة وال�شعر والنقد
o )مناق�شة املجموعة الق�ش�شية )ليكن يف علم اجلميع �شاأظل هكذا
o مناق�شة ق�شة وق�شيدة
o ا�شت�شافة ور�شة الكتاب الطالئع
o مناق�شة كتاب "عايزة اأجتوز" لغادة عبد العال
o عر�ص ومناق�شة كتاب "حماكم التفتي�ص" لرم�شي�ص عو�ص
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o لقاء مع ُكّتاب ندوة الثنني ال�شكندرية
o "مناق�شة املجموعة الق�ش�شية "الولد الذي اختفى
o اأطروحات حول الأدب ال�شعبي
o قراءات ومناق�شات لأعمال اإبداعية يف الق�شة وال�شعر والنقد
o مناق�شة ق�شة ق�شرية لربتولد بريخت وق�شيدة مل�شطفى علي
o "مناق�شة رواية "وراء الفردو�ص
o "مناق�شة مفتوحة حول فيلم "اأو�شة �شلمة
o اأح�شن ما قراأت من الق�شائد ال�شعرية
o "عر�ص كتاب "البو�شيدو: مكونات الثقافة اليابانية
o "مناق�شة املجموعة الق�ش�شية "�شبح اأنطوان ت�شيكوف
o الفن الت�شكيلي.. املدخل والتاريخ
o "مناق�شة املجموعة الق�ش�شية "�شباًحا مع فنجان قهوة
o "مناق�شة كتاب "تاك�شي
o "مناق�شة رواية "�شديد الربودة لياًل
o "لقاء مفتوح مع اأع�شـاء جماعة "الكل
• احتاد كتاب م�شر- فرع الإ�شكندرية: اأم�شية �شعرية 	
• الجتار بالب�شر 	
• اإيجاد فر�ص عمل لل�شباب	
• احتاد كتاب م�شر- فرع الإ�شكندرية: مناق�شة ديوان "وقالت اجلن" 	
• ندوة: اأم�شية �شعرية مللتقى ال�شارقة لل�شعر العربي 	
• يوم اليتيم العربي	
• الندوة ال�شهرية لحتاد كتاب الإ�شكندرية – لقاء مع �شعد بدوي زجال 	

املعمورة
• اكت�شاف التح�شينات الع�شكرية على طريق حور�ص البحري القدمي بني 	

م�شر وفل�شطني ب�شمال �شيناء
• الرتاث الثقايف الغارق	
• ا�شتخدام اخلاليا اجلذعية يف عالج الأورام والأمرا�ص املزمنة، والتعليم الإكلينيكي، وامل�شروعات البحثية	
• معر�ص الربج	
• ندوة تكرميية عن الفنان �شالح مرعي 	
• الهجرة اإىل نيو برانزويك، كندا	
• بناء التحالفات من اأجل الأمن الإن�شاين يف منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا	
• م�شحف روزبهان وبردة البو�شريي	
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• �شاوير�ص الأ�شمونني؛ اأول من كتب باللغة العربية من الكتاب الأقباط	
• املنهج العلمي يف التفكري	
• لقاء للتوعية مبعر�ص اإنتل مكتبة الإ�شكندرية للعلوم والهند�شة	
• عن قانون ال�شرائب العقارية	
• يف الفكر النه�شوي الإ�شالمي	
• كافافيا 2009	
• تقدمي املحور اجلديد لربنامج الأمم املتحدة البيئي "التنوع احليوي والطبيعة"	
• اجتماع اخلرباء حول حق الإن�شان يف العي�ص يف �شالم	
• ن�شر ثقافة ال�شالم يف املدار�ص - التحكم يف العنف بني الأطفال واملراهقني	
• املخطوط الأزرق - مقاربة خمتلفة للرتاث الإ�شالمي	
• احلج – امل�شارات الثقافية	
• املكان وال�شوت - ال�شعي وراء رنني �شوتي مثايل	
• زويل	 اأحمد  الدكتور  امل�شتقبل" ت�شت�شيف  اإىل  "رحلة 
• الذكرى ال�شنوية الأوىل لوفاة يو�شف �شاهني	

م�سرح
• الدورة ال�شابعة للملتقى الإبداعي للفرق امل�شرحية امل�شتقلة	
o ليلة اإيطالية
o شريح بوفو�
o فرقة الطنبورة
o ق�شة العم ال�شغري
o عنوان
o اأكلها الرجال
o احلياة يف املدينة الفا�شلة
o 04 لوجوبى
o الدر�ص
o عودة اأوقات احللم حتت املطر الغزير
o قنبلة �شيليكون
o الأبواب املفتوحة
o شيدة ال�شاي الثالثة�
o يف الوقت نف�شه
o اأطراف وهمية
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o البوتقة
o بيت بيوت
o 2 كونكاو
o طروادة
o عندي حلم
o مفقود
o الهروب النبيل
o اإيقاظ املدينة
o مكان للمو�شوعات
• مونودراما كويتية	
• احتفاء بال�شاعر ياني�ص ريت�شو�ص	
• ق�شم واأرزاق	

ور�ض عمل
• ور�شة النقد	

o مفاهيم الق�شة الق�شرية
o  اإدري�ص املقعرة" ليو�شف  "املرتبة  ا على ق�شة  ا وتطبيقيًّ نظريًّ الفريدة  الن�ص  لوؤلوؤة م�شتحيل  اإيجاد  كيفية 

)اجلزء الثاين(
o  ا على ق�شة "املرتبة املقعرة" ليو�شف اإدري�ص ا وتطبيقيًّ كيفية اإيجاد لوؤلوؤة م�شتحيل الن�ص الفريدة نظريًّ
o مدخل اإىل النقد والتنظري
• الربنامج ال�شيفي ملركز القبة ال�شماوية العلمي 2010 - برنامج "امرح مع 	

العلوم" 
• الربنامج ال�شيفي ملركز القبة ال�شماوية العلمي 2010 - الطالء بالكهرباء 	
• م�شروع خريطة املانحني	
• �شل�شلة "روافد" 	
• خمترب ال�شرديات	
• تقليل الفجوة - لغة ديوي الع�شرية اجلديدة واإمكانية ال�شرتجاع	
• منوذج حماكاة جامعة الدول العربية، 2010	
• باليون�شكو(	 الرتاث الثقايف غري املادي يف م�شر ) �شمن م�شروع "الرتاث املتو�شطي احلي" اخلا�ص 
• برنامج تكنولوجيا الف�شاء	
• ريادة الأعمال ومهارات اإدارة امل�شروعات	
• اإعادة التدوير	
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• احلم�ص النووي الريبي - اآفاق جديدة ل�شوق امل�شتح�شرات ال�شيدلية	
• مهارات العر�ص املتقدمة	
• اإدارة احلوار والتوا�شل بني الثقافات	
• تفعيل التوا�شل بني الثقافات	
• الف�شل الدرا�شي الأول	
• برنامج تدريبي حول م�شروع املليون حما�شرة: بناء �شبكة خلرباء الزراعة 	
• مهارات العر�ص	
• املهارات ال�شخ�شية - برنامج رابطة �شباب ال�شفوة	
• تقييم الأداء كاأداة فعالة لإدارة املوارد الب�شرية يف وقت الأزمة املالية العاملية	
• احتاد موؤ�ش�شات البحوث الزراعية يف ال�شرق الأدنى و�شمال اإفريقيا )اآرينينا(	
• الطحالب املجهرية ال�شارة ببحار �شمال اإفريقيا	
• حتقيق القطع الأثرية وحمايتها �شد التزييف والتهريب	
• دايفيد بافلوفيت�ص	
• حل النزاعات	
• حقوق امللكية الفكرية	
• الت�شوير الفوتوغرايف	
• برنامج اإل�شتالتور	
• مهارات املقابلة ال�شخ�شية	
• اجلرافيك	
• مهرجان ال�شيف ملركز القبة ال�شماوية العلمي	
• ور�شة عمل للن�صء عن "ال�شالم" 	
• اليوجا من اأجل �شحة اأف�شل	
• �شيانة اأجهزة الكمبيوتر وال�شبكات	
• العلوم	 كلية  للجميع" لطلبة  "البحث 
• اجلرافيك ثنائي الأبعاد	
• ال�شارع"	 من  "اإيقاع 
• الكتابة والتحرير العلمي	
• طيارات ورق من اليابان اإىل م�شر	
• اأ�شا�شيات برامج مايكرو�شوفت اأوفي�ص	



قائمة الإ�سدارات







• Bibliotheca Alexandrina. Calligraphy Center. Abgadiyat Journal 4. Alexandria, Egypt: 

Bibliotheca Alexandrina, 2009.

• Abou Zeid, Nasr Hamed. The Manuscript Center’s Seventh Set of the Resident Scholar 

Program (4 lectures and a booklet). Alexandria, Egypt: Bibliotheca Alexandrina, 2009.

•
 

Bibliotheca Alexandrina. Alex Med Research Center. Alex Med Newsletter 16: Alexandria, 

Egypt: Bibliotheca Alexandrina, 2009.

• Barakat, Heba et al. Abdeen Palace: The Jewel of 19th Century 

Cairo, 2nd ed. Center for Documentation of Cultural and Natural 

Heritage. Alexandria: Bibliotheca Alexandrina, 2009.

• Bibliotheca Alexandrina. Library Sector. Bibliotheca Alexandrina 

Manual of Style, Part 1, Bibliographies & Reference Lists. 

Alexandria: Bibliotheca Alexandrina, 2010.

• Barakat, Heba et al. The Egyptian Diplomatic Club. Bibliotheca 

Alexandrina. Center for Documentation of Cultural and Natural 

Heritage. Alexandria: Bibliotheca Alexandrina, 2010.

• Bibliotheca Alexandrina. Arts Center. Bibliotheca Alexandrina’s 

Fourth International Biennale for the Artists’ Book. Alexandria: 

Bibliotheca Alexandrina, 2010.

• Bibliotheca Alexandrina. Arts Center. Bibliotheca Alexandrina 

International Biennale for Miniature Graphics: The First Round. 

Alexandria: Bibliotheca Alexandrina, 2009.

• Bin Mohamed, Mahatir. The Pillars of Development. Distinguished 

Lecture Series. Alexandria, Egypt: Bibliotheca Alexandrina, 2010.

• Eissa, Maher Ahmed. Coptic Texts Relating to Daily Life. 

Alexandria, Egypt: Bibliotheca Alexandrina, 2009.

• El-Baz, Farouk. Space Platforms as Environmental Monitors. 

Distinguished Lecture Series. Alexandria, Egypt: Bibliotheca 

Alexandrina, 2010.

• Bibliotheca Alexandrina. Center for Documentation of Cultural and 

Natural Heritage. Eternal Egypt Magazine issue 1. Alexandria: 

Bibliotheca Alexandrina, 2009.

• Bibliotheca Alexandrina. Center for Documentation of Cultural and Natural Heritage. Eternal 

Egypt Magazine issue 2. Alexandria: Bibliotheca Alexandrina, 2010.







• Bibliotheca Alexandrina. Center for Documentation of Cultural and Natural Heritage. Guide to 

Plants of Ancient Egypt. Alexandria: Bibliotheca Alexandrina, 2010.

• Hussein, Yasmine, ed. Sacred Places and Popular Practices. Alex Med Research Center. 

Alexandria, Egypt: Bibliotheca Alexandrina, 2010.

• Masood, Ehsan, Ismail Serageldin, Mohamed El-Faham, and Marwa El-Wakil, eds. From 

Promises to Practice: Applications of Science and Technology in Food, Healthcare, Energy 

and Environment. Alexandria: Bibliotheca Alexandrina. Center for Special Studies and Programs, 

2010.

• Mazrui, Ali Al-Amin. AFRABIA : from Arabo-Hebraic Divergence to Afro-Arab 

Convergence. Alexandria: Bibliotheca Alexandrina, 2010.

• Serry, Mona. Discover History. Galal Refay, Nevine Roushdy, eds. Translated by Salwa Madwar. 

Manuscript Museum. Alexandria, Egypt: Bibliotheca Alexandrina, 2009.

• Bibliotheca Alexandrina. Manuscript Center. The Manuscript Center’s Sixth Set of the Resident 

Scholar Program by Prof. Bashar Awad Ma’arouf (5 Lectures and a Booklet) [electronic 

resource]. Alexandria, Egypt: Bibliotheca Alexandrina, 2009.   

• Bibliotheca Alexandrina. Manuscript Center. The Manuscript Center’s Seventh Set of the 

Resident Scholar Program by Prof. Nasr Hamed Abou Zeid (4 Lectures and a Booklet) 

[electronic resource]. Alexandria, Egypt: Bibliotheca Alexandrina, 2009.  

• Bibliotheca Alexandrina. Center for Documentation of Cultural and Natural Heritage. The Temple 

of Dendera [electronic resource]: Wonders of the Zodiac. Alexandria: Bibliotheca Alexandrina, 

2009.

• Bibliotheca Alexandrina. Manuscript Center. Translated Manuscripts: Proceedings of the 

4th International Conference of the Manuscript Center (May 2007). Alexandria, Egypt: 

Bibliotheca Alexandrina, 2010. 

• Tzalas, Harry. Seven Days at the Cecil. Translated by Susan Mandouvalou-Power. Alexandria, 

Egypt: Bibliotheca Alexandrina, 2009.

Escoffey, Carole, éd. Penser la Méditerranée : textes issus du cycle de conférences « Penser la 

Méditerranée » entre mai 2006 et avril 2009. Alexandrie, Egypte : Bibliotheca Alexandrina, 2009.

Bibliotheca Alexandrina. Centre de Documentation du Patrimoine Culturel et Naturel (CultNat). 

Description de l’Egypte : histoire naturelle (ressource électronique). Alexandrie, Egypte : 

Bibliotheca Alexandrina, 2009.

El Kadi, Galila et Sahar Attia, éd. Patrimoines partagés de la Méditerranée : concept, gestion et 

mémoire collective. Centre des Recherches Alexandrines et Méditerranéennes (Alex Med). 

Alexandrie, Egypte : Bibliotheca Alexandrina, 2009.

French Publications

• 

• 

• 







L
is

te
 d

e
 P

u
b

li
c
a
ti

o
n

s 

2010 4

 3

2010

 

2010

 

2009 

 

2009

 

2010

 2010

 2009

 

2009

 2009

2010

 1882

2010

 

2009

 2007

2010

 

2009

 

2009

 

2009





   





 •  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  



•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  



2010

2010

2010

2009

2009

2009

1919

2010

2009

2010

2010

1918

2009

2010



2010

2010

 






