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�ْصت �صنو�ت من عمري �ص�عيًة  ي�صعدين �أن �أرى كثرًي� مم� حُلمت به ملكتبة �لإ�صكندرية يتحول �إىل حقيقة، فقد كرَّ
نحو �لو�صول ب�ملكتبة مل� و�صلت �إليه �لآن. و�ليوم ميكنني �أن �أقول بكل �لفخر �إن �ملكتبة بد�أت يف �عتالء مك�نته� يف 
�ل�ص�حة �لدولية، و�إنه� ب�لفعل تتخذ خطو�ت ه�مة ليتم �لعرت�ف به� ك�بنة ملكتبة �لإ�صكندرية �لقدمية؛ �إذ تعود روح 

�ملكتبة �لقدمية للحي�ة مع كل �لأن�صطة �لتي تقوم به� �ملكتبة �جلديدة م�صتخدمة �أدو�ت �لقرن �جلديد.

فمنذ �فتت�ح �ملكتبة يف ع�م 2002، ق�مت مب�ص�عفة جمموع�ته� وتو�صيع نط�ق �أن�صطته�، كم� �نخرطت يف م�صروع�ت 
جديدة، ومل تدع �أي جم�ل �إل تركت فيه �آث�ر خطو�ته�. و�أ�صعر بجزيل �لعرف�ن لالإهد�ء �ل�صخي �لذي قدمته �ملكتبة 
�أكرب  من  و�حدًة  �لإ�صكندرية  مكتبة  جعل  مم�  كت�ب،   500,000 �لإ�صكندرية  ملكتبة  مت  قدَّ �إذ  �لفرن�صية؛  �لوطنية 

�ملكتب�ت �لفر�نكفونية يف �لع�مل، و�مل�صتودع �لرئي�صي للكتب �لفرن�صية يف �لع�مل �لعربي و�لق�رة �لإفريقية.

للمكتبة  �لرقمية  و�ملنتج�ت  و�ملطبوع�ت  �لأن�صطة  يف  �لمتي�ز  م�صتوى  على  �ملح�فظة  �إىل  فقط  نطمح  ل  و�ليوم، 
�أي�ًص� للو�صول ملن�طق �أخرى من م�صر. ويف �ل�صنة �مل��صية، قمن� ب�لرتكيز على  من حيث �لكم و�لكيف، بل ن�صعى 
جلمهور  ون�صل  بد�أن�ه  م�  ن�صتكمل  �أن  �صنح�ول  و�مل�صتقبل  �حل��صر  ويف  للجمهور.  �ملكتبة  بخدم�ت  �لو�صول  �أهمية 
ومدينة  �لق�هرة  �لإ�صكندرية يف  ملكتبة  �جلديدة  �لتطور�ت  نرى  �أن  ونتوقع  �لإ�صكندرية.  مدينة   �ملكتبة خ�رج حدود 
�ل�ص�د�ض من �أكتوبر وبيت �ل�صن�ري. كم� نتوق �إىل روؤية م� �صتقوم به �ملكتبة يف حديقة �لأ�صرة وكذلك يف مدينة �لعلوم 
�لتي �صتكون متحف �لعلوم �جلديد يف م�صر. ون�أمل �أن نرى �كتم�ل �أعم�ل جتديد حديقة �أنطوني�دي�ض، و�أعم�ل �لبن�ء 
� وحمطَة �إذ�عة. و�صيكمن �لتحدي يف �ملح�فظة على م�صتوي�ت  يف مر�فق برج �لعرب، و�لتي ت�صمل �أ�صتوديو تلفزيونيًّ
�لق�دمة. و�صيكون هذ� �ختب�ًر� مل�صتوى  �له�مة  �لتو�صع  �مل��صية خالل فرتة  �لثم�نية  �لتي حققن�ه� يف �لأعو�م  �جلودة 
�لن�صج �لذي و�صل �إليه فريق �لإد�رة ب�ملكتبة، ولكنن� خ�صن� حتدي�ٍت �ص�بقًة بنج�ح، و�أن� يف �نتظ�ر �لنج�ح �لق�دم ب�إذن �هلل. 

�سوزان مبارك           
رئي�ض جمل�ض �لأمن�ء         
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نخطو �ليوم �أوىل خطو�تن� يف �لع�م �لث�من من ُعمر مكتبة �لإ�صكندرية، و�إذ� نظرن� �إىل م� م�صى، ف�إنن� نرى �صجالًّ 
عري�ًص� من �لإجن�ز�ت �لتي حققته� �ملكتبة؛ حيث ماليني �لزو�ر، و�آلف �لفع�لي�ت �لثق�فية، و�زدي�د يف عدد �لكتب 
و�ملو�رد �لرقمية، وزي�دة �ملجموعة �لفنية، وتو�صع يف جهود �لو�صول للجمهور ي�صمل كل �صيء؛ من �لإعالم ملع�ر�ض 
�لكتب، ومن نو�دي �لعلوم ملجموع�ت �ل�صب�ب �لبيئية. ويف �ل�صعي لتحقيق هذه �لأن�صطة، كن� حري�صني على �حلف�ظ 
على درجة جودة ع�لية ولي�ض جمرد �لكم �لكبري لهذه �لأن�صطة. وقد �ألقين� �ل�صوء على فع�لي�ت �ملكتبة �لتي تزيد عن 

�صبعم�ئة يف جزء "�إطاللة على مكتبة �لإ�صكندرية" من �لتقرير �ل�صنوي لع�م 2010/2009.

وهذ� �لفي�ض �ملتدفق من �لفع�لي�ت خلق وجوًد� ملكتبة �لإ�صكندرية على �مل�صتوي�ت �لقومية و�لإقليمية و�لع�ملية. 
فقد �قت�صرت قدرة �ملكتبة - يف �لبد�ية - على تقدمي خدم�ته� للجمهور يف م�صر على من ميكنه �لتو��صل �ملب��صر مع 
فريق �لع�ملني و�لب�حثني ب�ملكتبة، �أو من ي�صتفيد ب�صورة مب��صرة من �إنت�جن� )�لكتب و�لأفالم و�ملو�د �لرقمية... �إلخ(، 
�أو من يقوم بزي�رة مر�فق �ملكتبة �ملختلفة ب�لإ�صكندرية. وبن�ًء على طلب جمل�ض �لأمن�ء، ندخل �ليوم مرحلة جديدة يف 

�لعمل؛ حيث �صنو�صع من مدى وجودن� مثلم� تو�صعن� بخدم�تن�.

ويف �لع�م �مل��صي، �أر�صين� قو�عد دعم هذ� �لتو�صع. ففي �لإ�صكندرية، �كتملت �لأعم�ل يف مرفق برج �لعرب وبد�أ 
�لعمل فيه ب�لفعل، ومت جتديد مقر �ملكتبة ب�ل�صاللت، و�ص�رفت �أعم�ل جتديد فيال �أنطوني�دي�ض على �لنته�ء. كم� �أن 
�. وهذه �ملق�ّر �جلديدة من �ص�أنه� �إع�دة  �مل�صروع�ت يف �أر�ض منطقة �أبي�ض و�ملقر �لكبري يف برج �لعرب حتت �لتطوير ح�ليًّ

رة. � يف حو�يل خم�ض ع�صرة �صقة موؤجَّ توزيع جمموع�ت �لع�ملني ب�ملكتبة و�أن�صطته� كذلك و�لتي تتن�ثر ح�ليًّ

وحديقة  �لق�هرة(،  )غرب  �أكتوبر  من  �ل�ص�د�ض  مدينة  يف  ب�لق�هرة  تو�جده�  بزي�دة  �أي�ًص�  �ملكتبة  �صتقوم  كم� 
وبيت  �ملعز،  ب�ص�رع  �لوك�لة  )يف  �لت�ريخية  �لق�هرة  قلب  يف  وكذلك  �لق�هرة(،  )�صرق  لالأ�صرة  مب�رك  �صوز�ن 
 �ل�صن�ري(. كم� �صتقوم �ملكتبة ب�إطالق "مدينة �لعلوم" )متحف �لعلوم �مل�صري �جلديد( وهو م�صروع كبري يف مدينة 
�ل�ص�د�ض من �أكتوبر، ب�لإ�ص�فة �إىل مر�فقن� �جلديدة و�لتو�صع�ت �ملُخطط له� يف �ملركز �لقومي لتوثيق �لرت�ث �حل�ص�ري 

و�لطبيعي.
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ويكمن حتدٍّ كبري يف برن�جمن� �لطموح للتو�صع يف �لأن�صطة و�ملر�فق؛ �إذ يتطلب �لتو�صع �صرورة �حلف�ظ على مت��صك 
و�لإن�ث  �لذكور  عدد  حيث  من  و�ملتو�زن  �ل�ص�ب  �ملكتبة  �إد�رة  فريق  قدرة  من  ثقة  على  لكنن�  وجودته�.  �لأن�صطة 
على خو�ض هذ� �لتحدي بنج�ح، وذلك بف�صل �إ�صر�ف جمل�ض �أمن�ء �ملكتبة �ملرموق و�إر�ص�د �ملجل�ض �ل�صت�ص�ري. 
و�صنعر�ض لفريق �إد�رة �ملكتبة وكذلك جمل�ض �لأمن�ء و�ملجل�ض �ل�صت�ص�ري يف هذ� �لتقرير �ل�صنوي يف جزء بعنو�ن 

"َمْن نحن".

، �صيكون �ملو�صوع �لرئي�صي للتقرير �ل�صنوي هذ� �لع�م هو "�لتو�صع مع �حلف�ظ على �جلودة"، وهذ� �لعنو�ن  ومن َثمَّ
�أنه وعٌد ب�لتز�من� بتحقيقه. و�صي�صرح �لتقرير �ل�صنوي هذ� �لع�م كيف  ُيعترب تلخي�ًص� للتحدي �لذي �صيو�جهن�، كم� 
�إن �ص�ء �هلل كيف �صتتحقق �لروؤية؛  ت �ملكتبة نف�صه� للمرحلة �جلديدة من وجوده�، و�صنعر�ض يف �لع�م �لق�دم  �أعدَّ
�إذ نبد�أ يف تطبيقه�. وي�صتمر �لعمل، وتت�ص�عف �لنت�ئج ولكن تبقى روؤية �ملكتبة كم� هي: تعزيز �لعقالنية و�لتعددية 
و�حلو�ر و�لتعلم و�لتف�هم. ونحن ن�صمن �أنه �صو�ًء يف �ملبنى �لرئي�صي للمكتبة �أو يف �أيٍّ من �ملق�ر �لت�بعة للمكتبة، �صتبقى 

�ملكتبة مالًذ� لكل ط�لبي �ملعرفة وحمبي �لثق�فة.

اإ�سماعيل �سراج الدين        
مدير مكتبة �لإ�صكندرية        



التو�سع مع احلفاظ على اجلودة
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رونو موزولييه وال�سيدة �سوزان مبارك والدكتور اإ�سماعيل �سراج الدين اأثناء احتفال املكتبة بالإهداء الفرن�سي

 2010/2009: عام من الإجنازات

ت�صتكمل مكتبة �لإ�صكندرية هذ� �لع�م ع�مه� �لث�من، وت�صتعد لأن تتمم �لعقد �لأول من عمره�. وقد �صهد �لع�م 
 � �مل��صي تو�صًع� كبرًي� يف �أن�صطة �ملكتبة: 1,4 مليون ز�ئر و�أكرث من 700 فع�لية، ب�لإ�ص�فة �إىل حو�يل مليون زي�رة يوميًّ
ملو�قعن� �لإلكرتونية �ملختلفة. وم�زلن� نقوم ب�أكرث �لأعم�ل جدة من خالل مع�هدن� �لبحثية �لثم�نية، وقد دجمن� بنج�ح 
�حل��صب �لآيل ف�ئق �ل�صرعة )�لق�در على �لقي�م بـ 10,000,000,000,000 عملية ح�ص�بية يف �لث�نية( �صمن خمزونن� 
�ملذهل من �لأدو�ت �لتحليلية. وقمن� بتطوير �أدو�ت �أ�ص��صية من �ص�أنه� �أن تخدم �ملكتبيني �مل�صتخدمني للغة �لعربية. كم� 
تلقت �ملكتبة �أكرب �إهد�ء من �لكتب يف �لت�ريخ وهو 500,000 كت�ب فرن�صي �أهدته� �ملكتبة �لوطنية �لفرن�صية للمكتبة.
ول نن�صى �لفنون، فقد تو�صعت مع�ر�صن� ب�صورة مبهرة، فلدين� �لآن 15 معر�ًص� د�ئًم� ب�لإ�ص�فة �إىل �أربعة مت�حف 

هي: متحف �ل�ص�د�ت ومتحف �لآث�ر ومتحف �ملخطوط�ت ومتحف ت�ريخ �لعلوم.
ويف �لإجم�ل، ك�ن هذ� �لع�م مثمًر�. وقد ن�صرن� �إجن�ز�تن� لهذ� �لع�م يف �ملجلد �خل��ض ب�إجن�ز�ت �ملكتبة. وهن� بع�ض 

�لإجن�ز�ت �لرئي�صية:
�إن قط�ع �ملكتب�ت هو قلب �ملكتبة �لذي تقدم من خالله م�ص�حة لط�لبي �ملعرفة. فب�لإ�ص�فة �إىل �لإهد�ء �لفرن�صي، 
تلقت �ملكتبة هدية عزيزة �أ�صيفت �إىل جمموعتن� �خل��صة وهي �أور�ق �لدكتور بطر�ض بطر�ض غ�يل �لتي ت�صمل عدًد� 
�لفيديو و�لألبوم�ت وغريه�،  و�أفالم  �ل�صحفية  و�ملر��صالت و�لأر��صيف  �لتق�رير ومالحظ�ت �لجتم�ع�ت  متنوًع� من 
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ب�ملكتبة  �خل��صة  �ملر�جع  جمموع�ت  وحتديث  تزويد  و��صتمر  م�صر.  و�صف  كت�ب  من  �لر�ئعة  �لن�صخة  �إىل  ب�لإ�ص�فة 
مع�ر�ض  من  �ملكتبة  عليه�  بكتب حت�صل  �لعربية  �ملجموعة  وتنمية  �خل��صة  �ملجموع�ت  من  وهد�ي�  مبقتني�ت  �لرئي�صية 

�لكتب �ملحلية.
وقد ق�م فريق مكتبة �ملر�جع ب�إ�صد�ر �أول كت�ب يف �لع�مل �لعربي يحدد �أ�صلوب كت�بة �ملر�جع يف �لأور�ق �لعلمية - 

�جلزء �لأول، و�لذي ن�صر خلدمة �مل�صتخدمني يف م�صر و�لع�مل �لعربي.
َرت جهود هذ� �لع�م؛ فقد ف�ز ر�مي  وقد ُقدِّ
جم�ل من مكتبة �لطفل ب�مل�ص�بقة �لدولية لر�صم 
�لأطف�ل عن �لبيئة عن ق�رة �إفريقي�. وهي م�ص�بقة 

.� ينظمه� برن�مج �لأمم �ملتحدة للبيئة �صنويًّ
معر�ض  يف  �لن�ضء  مكتبة  �ص�ركت  كم� 
ب�جل�ئزة  وف�زت  لالإنرتنت  �لدولية  �ملد�ر�ض 
�لبالتينية لت�صميم موقع �إلكرتوين لأحمد زويل. 
 و�صمم �ملوقَع �صب�ٌب �صغ�ر يف �صن 12-16 ع�ًم�. 

.)http://zewail.ypteam.com(

و�لثق�فية  �لأك�دميية  �ل�صئون  قط�ع  وي�صتمر 
يف �لعمل على حت�صني �خلدم�ت �لتي ميكن �أن 

ب�لتع�ون مع موؤ�ص�صة  �أقيم  ين�ير 2010، وهو م�صروع طبي جديد  للقلب يف 7  �أ�صو�ن  �فتت�ح مركز  فتم  �لعلم.  يقدمه� 
جمدي يعقوب و�صبكة قطر/ �أ�صو�ن/ لندن �ملتقدمة للقلب.

وي�صتمر م�صروع �أبح�ث مر�ض ت�صخم �لقلب �لن�صد�دي يف �لنمو ب�إن�ص�ء حمطتي عملي�ت، �إحد�هم� يف �لإ�صكندرية 
و�لأخرى يف �لق�هرة، ب�لإ�ص�فة �إىل وحدة �أبح�ث �لأحي�ء �جلزيئية و�لتي ك�نت �ملرحلة �لأوىل من �مل�صروع.

وي�صتمر مركز در��ص�ت �لإ�صكندرية وح�ص�رة �لبحر �ملتو�صط يف در��صة وتوثيق �لرت�ث �مللمو�ض وغري �مللمو�ض ملدينة 
�لإ�صكندرية ومنطقة �لبحر �ملتو�صط.

وقد �أعلنت جلنة حتكيم ج�ئزة ح�صن فتحي للعم�رة عن فوز �لدكتور حممد عو�ض مدير مركز در��ص�ت �لإ�صكندرية 
وح�ص�رة �لبحر �ملتو�صط ب�جل�ئزة �لأوىل. وك�ن �لهدف من �حلدث هو �لرتويج للعم�رة �مل�صرية �ملع��صرة وكذلك ت�صجيع 

وتكرمي �ملعم�ريني �مل�صريني.
وقد ق�م مركز در��ص�ت �لإ�صكندرية وح�ص�رة �لبحر �ملتو�صط بن�صر �لن�صخة �لعربية لدليل خريطة مدينة �لإ�صكندرية، 
و�أق�م من�ذج للمب�ين �لتي �ختفت وكذلك �ملب�ين �ملعر�صة للخطر: منوذًج� لفيال �آجيون �لتي �صممه� �أوج�صت برييه، 

ومنوذًج� لالإ�صكندرية �لروم�نية بن�ء على خريطة حممود ب��ص� �لفلكي )1866(.
ومن �لن�حية �لأخرى، قدم مركز �لإ�صكندرية للدر��ص�ت �لهيلين�صتية - وهو �مل�صروع �مل�صرتك بني مكتبة �لإ�صكندرية 
�أون��صي�ض وموؤ�ص�صة ف�ردينوي�ني�ض وج�معة �لإ�صكندرية - خالل �لع�م 22 دورة و338 جل�صة در��صية لنيل  وموؤ�ص�صة 

�لدبلوم ودرجة �مل�ج�صتري.

 رامي جمال ي�ستلم جائزته يف كوريا
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كم� �أ�صدرت مكتبة �لإ�صكندرية �أي�ًص� عدًد� من �ملطبوع�ت خالل هذه �لفرتة تتن�ول جمموعة متنوعة من �ملج�لت 
�لفهر�صة  ودليل  و�لبيئة،  و�لط�قة  و�ل�صحة  �لغذ�ء  يف  و�لتكنولوجي�  للعلوم  تطبيق�ت  للمم�ر�ص�ت:  �لوعود  من  منه�: 
�لإ�صكندرية  مكتبة  وبين�يل  �لفن�ن،  لكت�ب  �لر�بع  �لإ�صكندرية  مكتبة  وبين�يل  �لإ�صكندرية،  مبكتبة  �خل��ض  �ملرجعية 
�لدويل للحفر �ل�صغري: �لدورة �لأوىل، و�لن�صو�ض �لقبطية �ملرتبطة ب�حلي�ة �ليومية، و�ملجموعت�ن �ل�ص�د�صة و�ل�ص�بعة ملركز 
�ملخطوط�ت لربن�مج �لب�حث �ملقيم للدكتور ب�ص�ر عو�ض معروف و�لأ�صت�ذ ن�صر ح�مد �أبو زيد، وح�صن فتحي: �ملدر�صة 

و�مل�صرية.
وي�صتمر مركز �لفنون وهو مالذ ملحبي �لفنون يف تقدمي م�ص�حة للتعبري �لفني يف كل �أ�صك�له، كم� ي�صعى ليكون 

مك�نً� لتنمية مو�هب �لأطف�ل و�لن�ضء من خالل مدر�صة �لفنون.
وخالل �لع�م �مل��صي، ت�صلم مركز �لفنون جمموعة قيمة من �لأعم�ل �ملخت�رة لبع�ض �لفن�نني �مل�صريني �مل�صهورين.
وب�لإ�ص�فة �إىل هذ�، نتلقى �إهد�ء�ٍت من بين�يل مكتبة �لإ�صكندرية �لدويل للحفر �ل�صغري: �لدورة �لأوىل من 113 
فن�نً� م�ص�رًك� من 38 دولة، وكذلك بين�يل مكتبة �لإ�صكندرية �لدويل �لر�بع لكت�ب �لفن�ن، وم�صروع �لفن�ن �ملقيم �لذي 
�ل�صنوي  �لدويل  �لإ�صكندرية  �صمبوزيوم  من  �خل�م�صة  �لدورة  و�أخرًي�  ب�رزين،  �صكندريني  فن�نني  �صتة  �لع�م  هذ�  قدم 

.� للنحت يف �خل�م�ت �لطبيعية و�لذي �ص�رك فيه 16 فن�نً� من خم�ض دول بثم�نية ع�صر عماًل فنيًّ
ويف 13 �أغ�صط�ض 2009، �أطلقت �ملكتبة �لرقمية للنقو�ض و�خلطوط 1500 نق�ض، ويف �أقل من ع�م �رتفع هذ� �لرقم 

لأكرث من 5000 نق�ض من خالل جهود فريق �لع�ملني مبركز �خلطوط.
ويف 26 نوفمرب 2009، �حتفل �ملركز بيوم �خلط �لعربي ب�إطالق مدر�صة حممد �إبر�هيم للخط �لعربي.

وك�ن �لهدف �لأكرب للمركز �لقومي لتوثيق �لرت�ث �حل�ص�ري و�لطبيعي هو توثيق �جلو�نب �ملختلفة للرت�ث �لثق�يف 
�مل�صري �مللمو�ض وغري �مللمو�ض ب�لإ�ص�فة للرت�ث �لطبيعي.

ث�بتة يف  تركيب�ت  �صبعة   � ت�صتخدم ح�ليًّ و�لتي  �لب�نور�م� �حل�ص�رية  ي�صتمر جن�ح  �لب�نور�م� �حل�ص�رية 2،  تطوير  ومع 
�ل�صيخ. ول  �إىل ميد�ن �صوهو يف �صرم  ب�لإ�صكندرية  �أم�كن عديدة: من مكتبة �لإ�صكندرية  �لذي قدمته يف  �لعر�ض 
�لب�نور�م� �حل�ص�رية،  �ت  ُمِعدَّ لتوثيق �لرت�ث �حل�ص�ري و�لطبيعي ذ�ته. وبف�صل �صهولة نقل  �لقومي  �ملركز  نن�صى مقر 
َمة عرو�صه�، وك�نت �أكرب م�ص�ركة له� يف معر�ض �ص�نغه�ي يف �ل�صني 2010، وم�ز�ل  متكنت من �أن تطوف �لع�مل ُمَقدِّ

عدد �لعرو�ض يف تز�يد.
ومن �أهم �لإجن�ز�ت يف �لع�م �مل��صي م�صروع رقمنة مقتني�ت د�ر �لوث�ئق �لقومية و�لذي ن�ل ج�ئزة 2009 �لتقديرية 

للم�صروع �ملتميز يف �ملكتب�ت ومر�كز �ملعلوم�ت من �لحت�د �لعربي للمكتب�ت و�ملعلوم�ت.
�ملعلوم�تية جلهوده يف  ج�ئزة خبري  �ص�لح  فتحي  �لدكتور  منحت  �لتي  �لعربية  �ملدن  منظمة  من  �آخر  تكرمي  وج�ء 
�ملح�فظة على هوية �ملدن �لعربية. كم� ح�صل �لدكتور فتحي �ص�لح �أي�ًص� على ج�ئزة ت�رتي�صو�ض �لإ�صب�نية �لدولية من 

�جلمعية �لإ�صب�نية لالآث�ر تقديًر� لدور م�صر يف �حلف�ظ على �لرت�ث �لعربي.
�أول فيلم م�صمم خ�صي�ًص� لعر�ض �لقبة �ل�صم�وية ذي  و�أ�صدر �ملركز �لقومي لتوثيق �لرت�ث �حل�ص�ري و�لطبيعي 
�جلميع.  �إعج�ب  ون�ل  يونية 2010  �ل�صم�وية يف  �لقب�ب  موؤمتر  �لفيلم يف  وُعر�ض  �لفلكية(.  )�لأ�ص�طري  �لك�ملة  �لقبة 
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ومن م�صروع�ت �لتو�صع �لأخرى: CULTMOB، و�لأ�صطورة �لفرت��صية يف �لأق�صر ودندرة، وذ�كرة �لع�مل �لعربي، 
و�خلر�ئط �لأثرية مل�صر و�إفريقي�.

ويهدف مركز �لدر��ص�ت و�لرب�مج �خل��صة �إىل �لو�صول جليل �لب�حثني �ملبدعني و�ملبتكرين خللق م�صتقبل �أف�صل. 
و�إىل �لآن، ��صتف�د 34 ب�حًث� من منح مكتبة �لإ�صكندرية �لبحثية.

و�صهد ع�م 2009 �إطالق �جل�ئزة �لأوىل للعلم�ء �لعرب �ل�صب�ب لإ�صه�م�تهم �لعلمية �لب�رزة يف �ملنطقة �لعربية.
�إهد�ئه�،  ثم  منه�  �ل�صتف�دة  بهدف  �أهديت  هديًة  حم��صرة  �ملليون  مب�صروع  �خل��صة  �مل�صغوطة  �لأ�صطو�نة  وك�نت 

ويحتوي على �أكرث من 3600 حم��صرة مت توزيعه� حول �لع�مل. وو�صلت هذه �لهدية ليد �أكرث من 6000 �صخ�ض.
ويتز�يد جن�ح موؤمتر بيوفيجن �لإ�صكندرية، كم� تتز�يد جودة م� يقدمه، وكذلك عدد ح�صور �مل�صريني و�لأج�نب. فقد 
�ص�رك م� يزيد عن 200 �صخ�ض يف موؤمتر بيوفيجن �لإ�صكندرية 2010، ك�ن منهم 110 من �صب�ب �لعلم�ء. و�صُرف �ملوؤمتر 

هذ� �لع�م بح�صور خم�صة علم�ء ف�ئزين بج�ئزة نوبل.
� على م�صروع ه�م �آخر وهو »مو�صوعة �حلي�ة« �لعربية. ويعمل �ملركز ح�ليًّ

طلبة  م�ص�ركة  زي�دة  بهدف  �مل�صرية  و�جل�مع�ت  �ملد�ر�ض  من  �ملوهوبني  �لطلبة  برع�ية  �لإ�صكندرية  مكتبة  وتقوم 
�جل�مع�ت يف �لعلوم. وبجهود م�صت�ص�ري �مل�صروع�ت �خل��صة، بد�أ برن�مج �صب�ب من �أجل بيئة م�صتد�مة وفهم �أف�صل �أول 
ن�ص�ط له يف 2002. و�ليوم، و�صل عدد �مل�ص�ركني لـ 5500 �ص�ب. ويقوم �مل�صروع ب�لتع�ون مع وز�رة �لتعليم مب�ص�عدة 
طلبة بني �صن 13 و18 �صنة على �لتعرف على �لبيئة ب��صتخد�م �أدو�ت خمتلفة، منه�: �إعد�د �لعرو�ض �لتقدميية وعقد 
�ملن�ق�ص�ت �لأ�صبوعية و�مل�ص�ركة يف �أن�صطة �لتعلم عن بعد. وبو�صولهم ل�صن 18، ين�صم �ل�صب�ب لر�بطة �صب�ب �لق�دة 

و�لتي بد�أت يف ع�م 2006، وو�صل �أع�ص�وؤه� لـ 2500 ع�صو.
�ل�صفوة يف خمتلف  ن�دي  �لإ�صكندرية  وج�معة  �لإ�صكندرية  مكتبة  مع  ب�لتع�ون  �لق�دة  �صب�ب  ر�بطة  نظمت  وقد 

�لكلي�ت مو�صعًة مدى �حلو�ر بني طلبة �جل�مع�ت.
وق�م فريق عمل قط�ع �لت�ص�لت وتكنولوجي� �ملعلوم�ت بخطو�ت كبرية يف �لتو�صع بخدم�تهم:

مع دمج �لقط�ع للح��صب �لآيل ف�ئق �ل�صرعة يف �أدو�ته �لتحليلية، خطت مكتبة �لإ�صكندرية نحو خم�طبة �جل�مع�ت 
و�ملر�كز �لبحثية يف م�صر و�ملنطقة.

وتلقى �أر�صيف �لإنرتنت �أكرث من 26 مليون ز�ئر خالل �لع�م �مل��صي. 
ويف وجود تكنولوجي� �لقرن �حل�دي و�لع�صرين، ق�م قط�ع �لت�ص�لت وتكنولوجي� �ملعلوم�ت ب�لتع�ون مع �إد�رة �لن�صر 
بتحديث موقع �ملكتبة �لإلكرتوين من �أجل تقدمي موقع �أ�صهل يف �ل�صتخد�م ب�لإ�ص�فة �إىل جتربة تف�علية ذ�ت مظهر 

.RSSمع��صر وتف�عل مع م�صتخدمي �ملكتبة. كم� متت �إ�ص�فة ميز�ت �أخرى، مثل: �لفي�ض بوك ويوتيوب وتويرت  و
�ل�ص�بق  �مل�صروع  من  �لإنرتنت  على  ن�صخة  ت�صم  و�لتي  حم��صرة  �ملليون  م�صروع  من  �جلديدة  �لن�صخة  تطوير  ومت 
ومزودة بخ�ص�ئ�ض جديدة، وهذ� من �أجل �حل�صول على �أق�صى ��صتف�دة من �ملو�د �ملوجودة يف �لنظ�م. ويغطي �مل�صروع 

�أربعة جم�لت علمية كربى هي: �لزر�عة و�ل�صحة وهند�صة �حل��صب �لآيل و�لبيئة.
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� يف ت�صميم وتطبيق هيكل �ملكتبة  وقد �أ�صهم فريق قط�ع �لت�ص�لت وتكنولوجي� �ملعلوم�ت، �لذي �أدى دوًر� ه�مًّ
�لرقمية �لع�ملية، �أ�صهم بخرب�ته �ملتخ�ص�صة يف �لبحث عن �لن�صو�ض �لعربية وعر�صه�. و�أبدت منظمة �ليون�صكو تقديره� 

للجهود �ملبذولة لتطبيق هذ� �مل�صروع �له�م.
لغة  بنظ�م  �لعربي  �ملعجم  وت�صميم  بن�ء  على  �لعربية  �لع�ملية  �ل�صبك�ت  للغة  �صح�تة  �إبر�هيم  مركز   � ح�ليًّ ويعمل 

�ل�صبك�ت �لع�ملية.
�لعربية بدرجة  �للغة  تفوقت  �لكويت،  ُعِقد يف  �لع�ملية و�لذي  �ل�صبك�ت  لغة  �إد�رة  ويف �لجتم�ع �لأخري ملجل�ض 
كبرية على كل توقع�ت و�إجن�ز�ت مر�كز �للغ�ت �لأخرى �مل�صرتكة يف م�صروع �ملكتبة �لرقمية �لع�ملية حول �لع�مل. وبعد 

�لتقييم، تفوقت ترجمة �لربن�مج �لعربية على �أنظمة �إلكرتونية �أخرى مثل جوجل وب�بيلون و�صخر.
بعنو�ن  ق�صة  خالل  من  بثمن  تقدر  ل  �لتي  بلدهم  بكنوز  �جلديدة  �لأجي�ل  تعريف  يف  �لآث�ر  متحف  �صرع  وقد 

»�كت�صف �لت�ريخ« ب�للغتني �لعربية و�لإجنليزية لرفع وعي �لأطف�ل بكنوز �مل��صي وجذب �نتب�ههم �إليه�.
و�ص�رك �ملتحف ب�إحدى ع�صرة قطعة يف معر�ض كليوب�تر� �لذي �أقيم يف �لولي�ت �ملتحدة �لأمريكية.

�ملجموع�ت  من  عدد  �أكرب  على  للح�صول  طموًح�  م�صروًع�  �ملخطوط�ت  ومتحف  مركز  بد�أ  �لآخر  �جل�نب  وعلى 
للبحث  مو�رد  توفري  �أهد�ف هي:  ثالثة  و�لهدف هو حتقيق  �لع�مل.  و�لرقمية حول  �مليكروفيلمية  �لن�صخ  �مل�صنفة من 
�لعلمي يف خمتلف جم�لت �لرت�ث، وحتقيق �لتع�ون �لأك�دميي مع مر�كز مو�زية حول �لع�مل، ون�صر �لرت�ث �لعلمي 
�لع�م  �صهد  وقد  �لإن�ص�ين.  �لفكر  �لإ�صالمية يف  �لعربية/  �حل�ص�رة  و�إ�صه�م�ت  �لعلوم  بت�ريخ  �ملتعلقة  �لأعم�ل  خ��صة 

�مل��صي �إ�ص�فة حو�يل ع�صرة �آلف خمطوطة.
وحقق معمل ترميم مركز �ملخطوط�ت مك�نة لنف�صه ك�أحد �أكرب مع�مل �لرتميم يف �ملنطقة. ولأكرث من ع�مني، قدم 
للح�صول على  �لع�ملية  �ملع�يري  � على  �ملعمل ح�ليًّ ويعمل  �ملوؤ�ص�ص�ت.  للعديد من  وتدريًب�  ��صت�ص�رية  �ملعمل خدم�ت 

�صه�دة �لأيزو.
وح�صلت وحدة �لكتب �لن�درة و�ملجموع�ت �خل��صة على �إهد�ءين: �ملكتب�ت �خل��صة ب�ل�صحفي و�لن�قد �لأدبي 
�إىل  ب�لإ�ص�فة  و�لت�ريخ  و�لفن  �لأدبي  �لنقد  تتن�ول  )5300 جملد(  فريدة  على جمموعة  حتتوي  و�لتي  خ�صبة  �ص�مي 

ليلى  ب�لدكتورة  �خل��صة  و�ملكتبة  �ل�صخ�صية،  كت�ب�ته 
جملد�ت  على  حتتوي  و�لتي  جملًد�(   1440( �إبر�هيم 

خمت�رة عن �لت�ريخ و�لآث�ر و�لعم�رة �لإ�صالمية.
قفز�ت  �لعلمي  �ل�صم�وية  �لقبة  مركز  حقق  كم� 
كبرية يف �لطريق للح�صول على منوذج م�صتد�م للمر�كز 
�لأن�صطة �خل��صة  بعدد متنوع من  �ملب�درة  �لعلمية، ويف 
و�أم�كن  �ملكتبة  مقر  يف  �مل�صتد�م  �لعلمي  ب�لت�ص�ل 
�لرتفيهي يف  �لتعليم  �ًق� يف جم�ل  �صبَّ ك�ن  كم�  �أخرى، 

م�صر و�ملنطقة ككل.
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وبف�صل   ،2009 �أغ�صط�ض  من  بد�ية  �لع�م،  وهذ� 
�أجهزة  حت�صني  مت  �مل�صرية،  �ل�صي�حة  وز�رة  جهود 
عر�ض  نظ�م  ب��صتخد�م  �لعلمي  �ل�صم�وية  �لقبة  مركز 
فلكية جم�صمة ثالثية  و�ملدعم بخ�ص�ئ�ض   Digistar3
�ل�صم�وية  �لأجر�م  من  عري�صة  بي�ن�ت  وق�عدة  �لأبع�د 
يحدث  مل  كم�  �لكون  ��صتك�ص�ف  من  �جلمهور  متكن 

من قبل.
ومت جتديد ق�عة �ل�صتك�ص�ف وهي �ملرفق �لتف�علي 
 للمركز؛ حيث ز�دت م�ص�حته من 558 م2 �إىل 785 م2،
  وحتتوي ق�عة �ل�صتك�ص�ف على منطقة �ل�صتك�ص�ف 
و�كت�صف«  »��صتمع  وق�عة  جتربة،   58 على  حتتوي  �لتي 
ومنطقة  �لأبع�د،  وثالثية  ثن�ئية  تكنولوجي�  تعر�ض  �لتي 

ور�ض �لعمل ومتجر هد�ي� »بالنيت« �جلديد.
وي�صتمر منتدى �حلو�ر يف توفري م�ص�حة للفكر �ملتحرر و�لتب�دل �لثق�يف، و�لذي يعزز �حلو�ر و�لتف�عل مع �لذ�ت ومع 

�لآخر.
ولأول مرة يف م�صر، يطلق منتدى �حلو�ر مبكتبة �لإ�صكندرية مب�درة جديدة بعنو�ن »جيل �لو�صط: روؤى للم�صتقبل« 
بهدف تبني ورع�ية روؤى �لأجي�ل �جلديدة، وبن�ء منرب لهذه �جلم�ع�ت �ملختلفة للتعبري عن روؤ�هم وم�ص�عدتهم على �أن 

يكونو� جزًء� من عملية �تخ�ذ �لقر�ر يف �ملجتمع.
لالإ�صالح  �لعربية  �لنخبة  روؤية  لقي��ض  �لعربي  �لإ�صالح  ملر�صد  �لث�ين  �لتقرير  �أي�ًص�  �حلو�ر  منتدى  �أطلق  كم� 

�لقت�ص�دي و�لجتم�عي و�لثق�يف يف �لع�مل �لعربي ب��صتخد�م جمموعة من �ملوؤ�صر�ت و�لتح�ليل �لكمية و�لكيفية.
ونظم �مللتقى �لإلكرتوين �لذي نظمه �ملنتدى م�ص�بقة ملنظم�ت �ملجتمع �ملدين و�ملنظم�ت غري �حلكومية يف �لع�مل 
�لعربي، لختي�ر �أف�صل ع�صر جمعي�ت ق�مت ب�أن�صطة يف جم�ل عم�لة �ل�صب�ب، وتوفري فر�ض عمل، وذلك لتفعيل دور 

منظم�ت �ملجتمع �ملدين يف �لدول �لعربية و�لعمل على زي�دة �لتع�ون بينهم يف �مل�صتقبل.
�إحي�ء  �إع�دة  �إىل م�صروع  �ملع��صرة  �ملج�لت؛ من ذ�كرة م�صر  �خل��صة عدًد� كبرًي� من  �مل�صروع�ت  برن�مج  ويغطي 
وت�صتمر  بنيويورك،  ك�رنيجي  وموؤ�ص�صة  و�لتع�ون  للتنمية  �ل�صوي�صرية  �لوك�لة  بدعم  وهذ�  �ل�صخم،  �لكال�صيكي�ت 
�إ�صد�ر  "�إع�دة  م�صروع  كتب  من  �أعم�ل  ع�صرة  �إ�صد�ر  من  �لأخرية  �ملر�حل  يف  �لآن  ونحن  �لتقدم.  يف  �مل�صروع�ت 
 كتب �لرت�ث �لإ�صالمي �حلديث يف �لقرنني �لث�لث ع�صر و�لر�بع ع�صر �لهجريني/ �لت��صع ع�صر و�لع�صرين �مليالديني".

فم�ذ� يف �نتظ�ر مكتبة �لإ�صكندرية؟ 
� يف �لإ�صكندرية ومركز توثيق  ت�صتعد �ملكتبة �لآن لبدء �ملرحلة �لث�نية من �لتطوير. ف�صتتو�صع �ملكتبة �لك�ئنة ح�ليًّ
�أي�ًص�. و�صيكون  �لرت�ث �حل�ص�ري و�لطبيعي ب�لق�هرة ومتتد �إىل عدة مو�قع ب�لإ�صكندرية و�لق�هرة وقد تتو�صع لغريهم� 

�لتحدي حينئذ هو كيفية تنظيم هذ� �لتو�صع دون فقد�ن �جلودة.

افتتاح قاعة ال�ستك�ساف
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و�صنظل خمل�صني لأهد�فن�؛ �إذ نوؤمن جميًع� بقول �أر�صطو: "�جلودة لي�صت فعل، بل ع�دة" و�لع�د�ت من �ل�صعب 
�لتخلي عنه�.

املرحلة الثانية

قن� عدًد�  م� �لذي نرمي �إىل حتقيقه بحلول �حتف�ل �ملكتبة بع�مه� �لع��صر يف 16 �أكتوبر 2012؟ نعتزم �أن نكون قد حقَّ
من �لأهد�ف �لتي تتم��صى مع ر�ص�لتن� و�أهد�فن� �لع�مة. و�لأهد�ف �لتي ن�صعى �إىل حتقيقه� هي:

�أن ت�صتمر �ملكتبة يف كونه� موؤ�ص�صًة ثق�فية ه�مة وجذ�بة، و�أن ي�صل عدد زو�ره� �إىل 1,5 مليون �صخ�ض �أو �أكرث؛ منهم 
250,000 ز�ئر �أجنبي على �لأقل.

و�لإقليمية  �ملحلية  �مل�صتوي�ت  �لأد�ء على  قدرة ممكنة على  ب�أعلى  �ملكتبة وجمموع�ته� عمله�  توؤدي خدم�ت  و�أن 
و�لدولية. و�أن ي�صل �إجم�يل عدد جمموعتن� �إىل �أكرث من 1,5 مليون.

و�أن تتم �ل�صتف�دة من �ملجموعة �لفر�نكفونية ب�أق�صى درجة ممكنة، ومق�بلة ذلك برب�مج �أن�صطة ثق�فية فر�نكفونية مكثفة.
�أن ت�صل  �لثم�نية  �لبحثية  �ملع�هد  فنتوقع من  �ملتطور عن طريق م�صروع�ت جديدة؛  �لتحليلي  �لعمل  يتو�صع  و�أن 
مل�صتوي�ت جديدة يف �لعمل �مل�صتمر، و�أن تقدم �ملع�هد �أن�صطة جديدة. وترتبط �لنق�ط �له�مة بربن�مج عمل كل معهد. 
ففي جم�ل �لت�ص�لت وتكنولوجي� �ملعلوم�ت �صي�صتمر عملن� يف جم�ل �ملكتب�ت �لرقمية، و�مل�صتملة على �مل�صروع�ت 
�لكربى؛ متمثلًة يف �ملكتبة �لرقمية �لع�ملية، ومو�صوعة �حلي�ة، ولغة �ل�صبك�ت �لع�ملية. وب�لن�صبة للمخطوط�ت، �صن�صل 
�إىل هدفن� وهو تنظيم و�إت�حة 100,000 خمطوطة عربية ليتمكن �ملتخ�ص�صون من �لطالع عليه�، كم� �صنطلق برن�جمن� 
�جلديد �خل��ض ب�لتحليل و�صيتو�صع عملن� يف جم�ل توثيق �لرت�ث بتغطية جديدة يف �لإ�صكندرية و�لق�هرة ومدن �أخرى، 

هذ� �إىل ج�نب �ل�صتع�نة ب�أدو�ت وتقني�ت جديدة، �إلخ.
و�أن يغطي �صعين� للو�صول للجمهور ن�ص�طن� �لثق�يف يف جم�ل �لفنون؛ �إذ �صنلتزم ب�حلف�ظ على �جلودة و�لنفت�ح على 

كل فن�ين �لع�مل، وفتح جم�لت وفر�ض للفن�نني �ل�صب�ب ورع�ية �ملو�هب �لفنية لالأطف�ل و�ل�صب�ب.
�لعلوم يف  ومركز  �لعلوم  نو�دي  بف�صل  وذلك  �لإ�صكندرية،  للن�ضء يف  و�صولن�  مدر�صة  مع300  تع�ونن�  ز  يعزِّ و�أن 

حديقة �صوز�ن مب�رك لالأ�صرة �صرق �لق�هرة... ومن�طق �أخرى.
و�أن نتو�صع يف �أن�صطتن� �ملتعلقة ب�لإعالم من خالل �إطالق �إذ�عة )FM( و�أ�صتوديو تلفزيوين جديد لزي�دة منتج�تن� 

�لإعالمية، وهذه ب�لإ�ص�فة �إىل �إ�صد�ر�تن� �لتقليدية ووجودن� �لرقمي �مللمو�ض على �لإنرتنت.
�لتقرير �ل�صنوي من �ص�أنه تقدمي تقرير عن �لع�م �مل��صي ولي�ض عر�ض خطط �مل�صتقبل. ولذلك، فعلى هذه �ملوؤ�صر�ت 
�ل�صغرية للم�صتقبل �أن تكون ك�فية يف �لوقت �حل�يل. ومع ذلك، ميكنن� �أن نخربكم عن عدد من �لإجن�ز�ت �لتي بد�أت 

و�لتي تهدف �إىل حتقيق خطط �لتو�صع هذه مع �لحتف�ظ ب�لمتي�ز.

حيازة الأرا�سي واملباين اجلديدة
نظًر� ملحدودية م�ص�حة �ملوقع �لذي نعمل به، تقوم �ملكتبة ب�لفعل ب��صتئج�ر حو�يل 15 �صقة كمك�تب للموظفني. 
هذ� �إىل ج�نب �ل�صقق �لتي متتلكه� �ملكتبة يف منطقة �ل�صاللت )�ملك�تب �لقدمية مل�صروع �ملكتبة(. ومع هذ�، فقد حزن�- 
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� ل�صتيع�ب مر�فق جديدة ق�درة على ��صتيع�ب �لتو�صع  بدعم من �حلكومة- على عدٍد من �ملو�قع �لتي يتم بن�وؤه� ح�ليًّ
�لذي ت�صعى �إليه �ملكتبة يف خططه� يف �ملرحلة �لث�نية، و�لتي �صت�صمل:

يف �لإ�صكندرية:
• مر�فق �لتخزين و�لدعم �جلديدة يف مدينة برج �لعرب )�صيكتمل �إن�ص�وؤه� خالل 2011/2010(.	
• مقر �ملكتبة �جلديد يف مدينة برج �لعرب )مت �لنته�ء من �لت�صميم�ت �مل�صتملة على �أ�صتوديو تليفزيوين جديد(.	
• � �لنته�ء من �لت�صميم�ت(.	 قطعة �أر�ض جديدة مبنطقة �أبي�ض )يتم ح�ليًّ

يف �لق�هرة:
• �ملر�فق �جلديدة مبدينة برج �لعرب )مت �لنته�ء من �لت�صميم�ت(.	
• �لتو�صع�ت مبكتب مركز توثيق �لرت�ث �حل�ص�ري و�لطبيعي ب�لقرية �لذكية.	

جتديد املباين التاريخية
تتوىل �ملكتبة م�صئولية جتديد �ملب�ين �لت�ريخية ب�لإ�صكندرية )فيال وحديقة �أنطوني�دي�ض، وبيت �ل�صن�ري ب�لق�هرة(.

م�سروعات جديدة
�لتعليمية يف  �لثق�فية/  �ملب�ين  ب�لعديد من  �خل��صة  �لأخرية  �لت�صميم�ت  تنفيذ  �ملاُلك،  ب�لني�بة عن  �ملكتبة  تتوىل 

م�صروع حديقة �صوز�ن مب�رك لالأ�صرة كم� �صتقوم �ملكتبة ب�إد�رة هذه �ملر�فق بعد �فتت�حه�.
كم� تقوم �ملكتبة �أي�ًص� بت�صميم �إع�دة �فتت�ح م�صروع مدينة �لعلوم �ل�صخم )�أول متحف ذي م�ص�حة كبرية للعلوم 

يف م�صر( على م�ص�حة �أر�ض كبرية خم�ص�صة لهذ� �لهدف يف مدينة �ل�ص�د�ض من �أكتوبر.

اإدارة برنامج التو�سع ودعمه بالعاملني به
ل�صم�ن �جلودة يف �ملرحلة �لق�دمة من �لتو�صع، فيم� يخ�ض �لأن�صطة �جلديدة و�لأن�صطة �ملوجودة ب�لفعل، يتم �لت�أكيد 
على دعم �لفريق �لإد�ري ب�لتدريب �ملكثَّف. كم� يتم توخي �حلر�ض و�لت�أين يف تعيني ع�ملني جدد، وذلك لتجنب �أي 
�نخف��ض يف م�صتوى �جلودة و�خلدم�ت �لتي نقدمه� للجمهور �أو يف �لأعم�ل �لتي نقوم به� يف �أيٍّ من مو�قعن�. وب�لإ�ص�فة 
ب�لفعل بر�مج تدريب  �لفعلية للمكتبة مر�قبة و�إر�ص�د م�يل و�إد�ري قوي. وقد بد�أت  �إىل هذ�،  �صي�صحب �لالمركزية 

�ملديرين و�لع�ملني.

ختاًما
� لتنفيذ �ملرحلة �لت�لية من �لتطوير؛ �إذ نبني على م� �أجنزن�ه من قبل حتى نزيد من وجود �ملكتبة  ت�صتعد �ملكتبة ح�ليًّ
�. وقد �صهد �لع�م �مل��صي �إر�ص�ء �أ�ص�ض هذ� �لربن�مج، و�صي�صهد �لع�م�ن �لق�دم�ن حتقيق هذه  � ودوليًّ � و�إقليميًّ �لثق�يف حمليًّ

�لرب�مج على �أر�ض �لو�قع.
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ملحات اإح�سائية
)حتى 30 يونية 2010(



21 التقرير ال�سنوي يوليو 2009 - يونية 2010

ئية
�سا

اإح
ت 

حا
مل

قطاع املكتبات

املقتنيات )ح�سب اللغة(

اللغة القيمة % الوحدات%
%54.2 %24.5 �لعربية
%43.6 %72.8 �لإجنليزية

%0.4 %0.5 �لفرن�صية
%1.7 %2.2 �أخرى

%100 %100 الإجمايل

ع�سوية املكتبة الرئي�سية

1256 �جلمهور

1431 �لأطف�ل )�صن 11-6(
1415 �لن�ضء )16-12(
1750 طلبة �لدر��ص�ت �لعلي�
16 �ملعلمون ب�ملد�ر�ض
252 �ملكفوفون و�صع�ف �لب�صر
233 �لب�حثون مبرحلة م� بعد �لدكتور�ه
1116 �لع�ملون مبكتبة �لإ�صكندرية
19 �لب�حثون �مل�صتقلون
735 �أ�صدق�ء مكتبة �لإ�صكندرية
7265 �لطلبة �جل�معيون
410 �أع�ص�ء هيئة �لتدري�ض ب�جل�معة

15898 اإجمايل الأع�ساء

الإهداءات
% عدد الوحدات املهداة نوع املادة املهداة

%98.5 516383 كتب
%0.1 360 خر�ئط
%0.1 367 و�ص�ئط متعددة
%1.2 6466 دوري�ت
%0.1 470 �أخرى
%100 524046 اإجمايل الإهداءات

2086 مكتبة طه ح�صني

25637 مكتبة �لفنون و�لو�ص�ئط �ملتعددة

15000 مكتبة �لن�ضء

10964 مكتبة �لطفل

ار املكتبات املتخ�س�سة زوَّ

جمموعة مكتبة الإ�سكندرية )عدد املجلدات(
270538 كتب يف رفوف مفتوحة
61991 كتب يف رفوف مغلقة
540969 كتب حتت �لإعد�د )ت�صمل �ملجموعة �لفرن�صية( 
4249 جمموعت� نوبل و�ص�دي عبد �ل�صالم
101060 جمموعة �ملكتب�ت �ملتخ�ص�صة )ت�صمل مو�د �لو�ص�ئط �ملتعددة(
5970 خر�ئط
76652 ر�ص�ئل علمية
25628 جمموعة �لإيد�ع
8401 �ملجموعة �لرقمية )�لكتب �ملوجودة يف �صورة رقمية فقط(
7300 دوري�ت علمية مطبوعة )ت�صمل دوري�ت مكتبة �لإيد�ع(
87 جر�ئد وجمالت يومية
41 ق�عدة بي�ن�ت �إلكرتونية* )ت�صمل قو�عد بي�ن�ت �لإيد�ع( **
50804 جمالت �إلكرتونية )جمالت فريدة(
84949 كتب �إلكرتونية
 1238639 الإجمايل

* ت�صمل قو�عد �لبي�ن�ت �لإلكرتونية حو�يل 1200000 ر�ص�لة علمية �إلكرتونية.
� جم�نً�. * * مل حتت�صب �صت قو�عد بي�ن�ت وذلك لإت�حته� ح�ليًّ
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مركز ومتحف املخطوطات

اأن�سطة الفهر�سة واملعاجلة
الن�ساط نوع الفهر�سة

5784 فهر�صة خمطوط�ت �مليكروفيلم
5359 مر�جعة بي�ن�ت فهر�صة خمطوط�ت �مليكروفيلم
6041 فهر�صة ومع�جلة �لكتب
54 فهر�صة ومع�جلة �لدوري�ت*
1237 رقمنة خمطوط�ت �مليكروفيلم
581 رقمنة �ملخطوط�ت �لأ�صلية
1694 تب�دل �ملخطوط�ت

زيارات مركز ومتحف املخطوطات

35337 متحف �ملخطوط�ت و�لكتب �لن�درة
660 غرف قراءة املخطوطات وامليكروفيلم
1373 غرف قر�ءة �لكتب �لن�درة و�ملجموع�ت �خل��صة

ترت�وح مدته� من 7 �إىل 50 يوًم�18�ملع�ر�ض
12�ملع�ر�ض �لد�ئمة

4�ملوؤمتر�ت و�لندو�ت
2من�ق�ص�ت �مل�ئدة �مل�صتديرة

110ور�ض عمل
15ف�صول تعليمية

8مهرج�ن�ت
47عرو�ض م�صرحية
418عرو�ض �صينم�ئية
149حفالت مو�صيقية

3�أم�صي�ت �صعرية
12عرو�ض رق�ض

1مع�صكر�ت

اأن�سطة مركز الفنون

*  1047  جملًد�.
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اجلولت الإر�سادية
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زيارات كبار الزوار
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مركز القبة ال�سماوية العلمي 

عدد �لزو�ر

زوار البانوراما احل�سارية )يف القاهرة(

عدد �لزو�ر

م�يو 2010

م�ر�ض 2010

ين�ير 2010

نوفمرب 2009

�صبتمرب 2009

يوليو 2009

1000	 					800	 											600	 			400	 											200													0

زوار

ئية
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قاعة الإ�ستك�سافات
القبة ال�سماوية

يونية 2010
م�يو 2010

�إبريل 2010
م�ر�ض 2010
فرب�ير 2010
ين�ير 2010

دي�صمرب 2009
نوفمرب 2009
�أكتوبر 2009

�صبتمرب 2009
�أغ�صط�ض 2009

يوليو 2009

	 		20,000										15,000	 			10,000							5,000	 0



مكتبة الإ�سكندرية26

رية
كند

لإ�س
بة ا

كت
ى م

 عل
اللة

اإط

www.bibalex.org اإح�ساءات ا�ستخدام موقع املكتبة الإلكرتوين
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اإدارة �سئون العاملني

التوزيع العمري

العدد املدى العمري

358 25-19
1201 35-26
468 45-36
124 55-46
75 56 اأو اأعلى

2226 املجموع

* متو�صط �ل�صن 33 ع�ًم�

املجموعاملديرونالعاملونالقطاع

41681497القطاع الأكادميي والثقايف
11930149قطاع مكتب املدير

8424108قطاع العالقات اخلارجية
87175946قطاع ال�سئون املالية والإدارية

20523228قطاع تكنولوجيا الت�سالت و املعلومات
23230262قطاع املكتبات

19272632190املجموع

* ب��صتثن�ء 36 م�صت�ص�ًر�

الفئات الوظيفية بالقطاع

املجموعامل�ست�سارونالأمن واخلدماتالعاملوناإدارةاإدارة علياالفئة
28995715910767اإناث
38108523764261459ذكور

662071094823362226املجموع

التوزيع ح�سب النوع والفئة

ئية
�سا

اإح
ت 

حا
مل
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كتب وجمالت ون�سرات ومطويات اإط
واأرا�سيف واأقرا�س م�سغوطة

م�سرتيات منفذ بيع الكتب 

ب�ساعة اأمانة ملنفذ بيع الكتب

اأدوات مكتبية 

وحدات لالأعمال الكهربائية 

متنوعات

مرجتعات

ب�ساعة يف املخازن

خمطوطات

وحدات خا�سة بالت�سالت 
وتكنولوجيا املعلومات 

م�سرتيات منفذ بيع الكتب 
1.231.684.468

 ب�ساعة يف املخازن 
576.433.1383

ب�ساعة اأمانة ملنفذ بيع الكتب 
1.197.082.752

وحدات خا�سة بالت�سالت 
وتكنولوجيا املعلومات 

677.467.5769

متنوعات 832.980.3809

خمطوطات 142.591.76
مرجتعات 36.583.87

وحدات لالأعمال الكهربائية 
141.220.8647

اأدوات مكتبية 
1.090.341.472

كتب وجمالت ون�سرات 
ومطويات واأرا�سيف واأقرا�س 

م�سغوطة  300.7715.427

قيمة الوحدات امل�سنفة يف املخازن



اجلهات املانحة
والتقرير املحا�سبي
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تتوجه مكتبة الإ�سكندرية
 بال�سكر للجهات الآتية على دعمها الكرمي:

اإهداءات اجتماع اأ�سوان )1990(
العراق

اململكة العربية ال�سعودية
الإمارات العربية املتحدة

ُعمان
ليبيا

من اأ�سوان وحتى الفتتاح )2002-1991(
الرنويج
فرن�سا
اليونان
اأملانيا

اإيطاليا
اليابان
ال�سويد

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
منظمة اليون�سكو

مايكرو�سوفت م�سر
نايل اأون لين
داميلر كراي�سلر

J.F. Costopoulos موؤ�س�سة
VTLS

)Oracle( اأواركل
كومباك

)TE Data( تي اإي داتا
رابطة اأ�سدقاء مكتبة الإ�سكندرية يف الوليات املتحدة الأمريكية

الغرفة التجارية امل�سرية الأمريكية
)USAID( الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

اأر�سيف الإنرتنت

 تتوجه مكتبة الإ�سكندرية بال�سكر جلميع هذه اجلهات
  ولأ�سدقاء املكتبة العديدين الذين اأ�سهموا مبَنِحهم واإهداءاتهم

 ال�سغرية والكبرية عينيًّا وماليًّا يف حتقيق واإجناز ما و�سلت اإليه املكتبة اليوم.



31 التقرير ال�سنوي يوليو 2009 - يونية 2010

حة
املان

ت 
جلها

ا

تتوجه مكتبة الإ�سكندرية بال�سكر للجهات املانحة على دعمها الثمني منذ عام 2002. وَتدين العديد من الأن�سطة 
ور�سالتها.  الإ�سكندرية  مكتبة  بروؤية  املوؤمنني  اإىل  بوجودها  ال�سابقة  الأعوام  وتقارير  ال�سنوي  التقرير  هذا  يف  املف�سلة 
الذين  الواحد؛  اأ�سحاب احللم  اأهداف  باتخاذ خطواٍت عديدة نحو حتقيق  الكرمي لهذه اجلهات، قمنا  الدعم  وبف�سل 

قاموا بتوقيع اإعالن اأ�سوان يف �سبيل حتقيقه.

ت 10 ماليني جنيٍه م�سري اإ�سهامات تعدَّ
)United States Agency for International Development )USAID�لوك�لة �لأمريكية للتنمية �لدولية 

 Qatar Emirate�إم�رة قطر

)Swiss Agency for Development and Cooperation )SDC�لوك�لة �ل�صوي�صرية للتنمية و�لتع�ون

)European Commission )EC�ملفو�صية �لأوروبية

)Arab Fund for Economic and Social Development )AFESD�ل�صندوق �لعربي لالإنـم�ء �لقت�ص�دي و�لجتم�عي

ت 5 ماليني جنيٍه م�سري اإ�سهامات تعدَّ
Egyptian Ministry of Housing, Utilities and Urban Developmentوز�رة �لإ�صك�ن و�ملر�فق و�لتنمية �لعمر�نية

The Government of Italy�حلكومة �لإيط�لية

Egyptian Ministry of Tourismوز�رة �ل�صي�حة �مل�صرية

Carnegie Corporation of New Yorkموؤ�ص�صة ك�رنيجي بنيويورك

ت مليويَنْ جنيٍه م�سري اإ�سهامات تعدَّ
	Foundation	Benefit	Public	Onassis	S.	Alexanderموؤ�ص�صة �ألك�صندر �أون��صي�ض �خلريية

Sawiris Foundationموؤ�ص�صة �ص�وير�ض

 Fundación Nicos y Manuela Vardinoyannisموؤ�ص�صة نيكو�ض وم�نويال ف�ردينوي�ني�ض

Vodafone Egypt Foundationفود�فون م�صر

 )IPS Endowment(  Marianna Vardinoyannisم�ري�ن� ف�ردينوي�ني�ض )منحة معهد در��ص�ت �ل�صالم(

Ford Foundationموؤ�ص�صة فورد

American Chamber of Commerce�لغرفة �لتج�رية �لأمريكية

اإ�سهامات تعدت مليون جنيٍه م�سري
World Bank�لبنك �لدويل

 Göteborg University/Swedish International Cooperation Agencyج�معة جوتربج/ �لوك�لة �ل�صويدية للتنمية �لدولية 
)SIDA(

Saudi Aramco�أر�مكو �ل�صعودية

 )Islamic Development Bank )IDB�لبنك �لإ�صالمي للتنمية

UNESCOمنظمة �ليون�صكو

UNDL Foundationموؤ�ص�صة لغة �ل�صبك�ت �لرقمية �لع�ملية

اجلهات املانحة
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جهات مانحة اأخرى

- ج�معة �آرهو�ض )�لد�منرك( - Aarhus University

- مركز عبد �ل�صالم �لدويل للفيزي�ء �لنظرية - Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics 
)ICTP(

- �أك�دميية �لعلوم للع�مل �لن�مي  - Academy of Sciences for the Developing World )TWAS(

- �أك�دميية �لبحث �لعلمي و�لتكنولوجي� مب�صر - Academy	of	Scientific	Research	and	Technology,	Egypt

- �صركة تكنولوجي� �حل��صب�ت �ملتقدمة  - Advanced Computer Technology )ACT(

- موؤ�ص�صة �أغ� خ�ن - Aga Khan Foundation

- �ل�صركة �لوطنية للكيم�وي�ت �لزر�عية )�أجروكيم( - Agrochem

- مركز �لإ�صكندرية للو�ص�ئط �ملتعددة و�ملكتب�ت )�أكمل( - Alex Centre for Multimedia and Libraries )ACML(

- مركز مت�رين ب�لإ�صكندرية - Alexandria Tamarin Center

- موؤ�ص�صة �ألفريد �صلون - Alfred P. Sloan Foundation

- موؤ�ص�صة �مل�صري �ليوم لل�صح�فة و�لن�صر - Al-Masry Al-Youm

- جمعية �ملكتب�ت �لأمريكية  - American Library Association )ALA(

- �ملتحف �لأمريكي للت�ريخ �لطبيعي - American Museum of Natural History

- �جل�معة �لأمريكية ب�لق�هرة  - American University in Cairo )AUC( 

- موؤ�ص�صة �أن� ليند  - Anna Lindh Foundation )ALF(

- �لبنك �لعربي �لإفريقي �لدويل - Arab African International Bank

- �ل�صبكة �لعربية للمر�أة يف �لعلوم و�لتكنولوجي� - Arab Network for Women in Science & Technology 
)ANWST(

- �ملنظمة �لعربية للرتبية و�لثق�فة و�لعلوم - Arab Organization for Education, Culture and Science

- �ل�صركة �لعربية لأن�بيب �لبرتول )�صوميد( - Arab Petroleum Pipelines Company )SUMED(

- موؤ�ص�صة �لعلوم و�لتكنولوجي� �لعربية - Arab Sciences & Technology Foundation )ASTF(

- جمموعة �أرتوك لال�صتثم�ر و�لتنمية  - Artoc Group for Investment and Development )AGID(

- منظمة �آرت�ض ميدو�صت - Arts Midwest

- ر�بطة �لعلم�ء �مل�صريني �لأمريكيني  - Association of Egyptian-American Scholars )AEAS(

- �أ�صدق�ء مكتبة �لإ�صكندرية يف ب�لتيمور - Baltimore Friends of the Bibliotheca Alexandrina

- ج�معة بني �صويف - Bani Suef University

- بنك ب�ركليز م�صر - Barclays Bank Egypt

 �لعلوم �لبيولوجية �لت�بعة لل�صر�كة �جلديدة لتنمية �إفريقي�  -
- )نيب�د( BioSciences - New Partnership for Africa’s 

Development )NEPAD( 
- بنك )بي �إن بي( ب�ريب�  - BNP Paribas Bank

- �ملجل�ض �لثق�يف �لربيط�ين - British Council

- �جل�معة �لربيط�نية مب�صر - British University in Egypt

- م�صروع دعم �خلدم�ت غري �لتمويلية للم�صروع�ت �ل�صغرية و�ملتو�صطة  - Business Development Services Support Projects 
)BDSSP(

- د�ر �لأوبر� ب�لق�هرة - Cairo Opera House

- ج�معة �لق�هرة - Cairo University
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- وك�لة �لتنمية �لدولية �لكندية  - Canadian International Development Agency )CIDA(

- ك�رل زي�ض - Carl Zeiss

- ج�معة ك�رنيجي ميلون - Carnegie Mellon University

- موؤ�ص�صة ك�ت�لن للبحث و�لبتك�ر - Catalan Foundation for Research and Innovation 
)FCRI(

- مركز در��صة �لنز�ع�ت و�صبل حله�  - Center for Analysis of Disputes and their Modes of 
Settlement )CADMOS(

- �ملركز �لأوروبي لالإ�صالح  - Centre of European Reform

- �ملركز �لفرن�صي للثق�فة و�لتع�ون  - Centre Français de Culture et de Coopération )CFCC(

- �ملركز �لوطني للبحث �لعلمي )فرن�ص�( - Centre	National	de	la	Recherche	Scientifique	(CNRS)	

- ت�ص�ك م�ليك - Chuck Malick

- �صركة �صيمبور لالأ�صمنت )�لربتغ�ل( - CIMPOR- Cimentos de Portugal

- ج�معة كلريمونت - Claremont Graduate University

- )CIB( لبنك �لتج�ري �لدويل� - Commercial International Bank )CIB(

- �ملجل�ض �لدويل للفل�صفة و�لعلوم �لإن�ص�نية  - Conseil International de la Philosophie et des Sciences 
Humaines )CIPSH(

- ك�تك لال�صت�ص�ر�ت �لهند�صية و�لفنية - Consulting & Technical Engineering Co. )CATEC(

- �لهيئة �لقبطية �لإجنيلية للخدم�ت �لجتم�عية - Coptic Evangelical Organization for Social Services 
)CEOSS(

- ج�معة كورنيل - Cornell University

- جمل�ض �أوروب� - Council of Europe

- منظمة ك�ونرتب�رت �لدولية - Counterpart International

- �صركة د�يد�لو�ض للمعلوم�تية - DAEDALUS Informatics

- DHL ملكتب �لإقليمي ل�صركة� - DHL )MENA Regional Office(

- معهد �حلو�ر �مل�صري �لد�منركي - Danish-Egyptian Dialogue Institute )DEDI(

- د�ر �لآث�ر �لإ�صالمية - Dar al-Athar al-Islamiyyah )DAI(

- �لهيئة �لأمل�نية للتب�دل �لأك�دميي - Deutscher Akademischer Austausch Dienst )DAAD(

- دي�ن بري�صون م�كميالن - Diane Pearson-McMillen

- �ل�صف�رة �لهولندية ب�لق�هرة - Dutch Embassy in Cairo

- مركز تطوير �لتعليم - Education Development Center )EDC(

- �صركة م�صر للطري�ن - Egyptair

- مركز معلوم�ت �لتكنولوجي� �حليوية يف م�صر  - Egypt Biotechnology Information Center )EBIC(

- جمعية �أ�صدق�ء مكتبة �لإ�صكندرية مب�صر - Egyptian Friends of the Bibliotheca Alexandrina

- �ملعهد �مل�صريف �مل�صري - Egyptian Banking Institute )EBI(

- مركز �ملعلوم�ت ودعم �تخ�ذ �لقر�ر �مل�صري - Egyptian Cabinet Information and Decision Support 
Centre )IDSC(

-  وز�رة �لثق�فة �مل�صرية - Egyptian Ministry of Culture
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- وز�رة �لرتبية و�لتعليم �مل�صرية - Egyptian Ministry of Education

- وز�رة �مل�لية �مل�صرية - Egyptian Ministry of Finance

- وز�رة �خل�رجية �مل�صرية - Egyptian Ministry of Foreign Affairs

- وز�رة �لتع�ون �لدويل �مل�صرية - Egyptian Ministry of International Cooperation

- وز�رة �لبرتول �مل�صرية  - Egyptian Ministry for Petroleum and Mineral Resources

- وز�رة �لدولة ل�صئون �لبيئة )م�صر( - Egyptian Ministry of State for Environmental Affairs 

- وز�رة �لدولة للتنمية �لإد�رية )م�صر( - Egyptian Ministry of State for Administrative 
Development

- مين�ء �لعني �ل�صخنة - Ein El-Sokhna Port

- جمموعة �جلم�ل - El Gammal Group

- �صركة �لق�هرة - El Kahira Company

- �صركة �ل�صورى - El Shoura Company

- �لهند�صية لالأعم�ل �لكهرب�ئية و�مليك�نيكية - �إميكو  - Electric	Machine	and	Equipment	Company	(EMECO)

- �ملعلوم�ت �لإلكرتونية للمكتب�ت �إيفل - Electronic Information for Libraries )EIFL(

- د�ر ن�صر �إل�صيفري  - Elsevier

- �صركة �إعم�ر - Emaar Properties

- �صف�رة كند� - Embassy of Canada

- �صف�رة فنلند� - Embassy of Finland

- �صف�رة �أيرلند� - Embassy of Ireland

- �صف�رة هولند� - Embassy of Netherlands

- �صف�رة �لولي�ت �ملتحدة �لأمريكية  - Embassy of the United States of America

- �صندوق حم�ية �لبيئة - Environmental Protection Fund )EPF(

- �لربن�مج �ل�صحي للحركة �لأوروبية لعلوم �حلي�ة �لع�ملية - European Action on Global Life Sciences )EAGLES( 
Health Programme

- �ل�صبكة �لأوروبية لتكنولوجي� �ملجوهر�ت  - European Jewellery Technology Network )EJTN(

- بيت �لأغ�صية �لأوروبي - European Membrane House

- وك�لة �لف�ص�ء �لأوروبية - European Space Agency )ESA(

- �لبنك �مل�صري لتنمية �ل�ص�در�ت - Export Development Bank of Egypt

- �صركة ف�رجو - Fargo Enterprises, Inc.

- منظمة �لأغذية و�لزر�عة )�لف�و( - Food and Agriculture Organization )FAO(

- وز�رة �خل�رجية �لفرن�صية - French Ministry of Foreign Affairs

- جالل م�صعود - Galal Massoud

- �صركة جيني�صي�ض  - GENESIS Company

- مركز جنيف للرق�بة �لدميقر�طية على �لقو�ت �مل�صلحة  - Geneva Centre for the Democratic Control of Armed 
Forces )DCAF(

- �صركة جنزمي - Genzyme

- �ملدر�صة �لأمل�نية ب�لإ�صكندرية  - German School in Alexandria )DSB(

- مرفق �لبيئة �لع�ملية  - Global Environment Facility )GEF(
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- �صركة جلوب�ل �إمير�صني - Global Immersion

- �حلركة �لع�ملية من �أجل ثق�فة �ل�صالم - Global Movement for a Culture of Peace

- معهد جوتة - Goethe Institute

- حكومة �لرنويج - Government of Norway

- منظمة �ل�صالم �لأخ�صر �لدولية  - Greenpeace International

- �ملجموعة �لأك�دميية للتنمية - Groupe	Inter-académique	pour	le	développment

- جوربريت ديلون - معهد �ملعلوم�ت بو��صنطن - Gurpreet Dhillon, Information Institute, Washington

- حمزة �خلويل - Hamza El-Kholy

- ه�رتي تورز - Harty Tours

- ح�مت عبد �ملعبود - Hatem Abdel-Maaboud

- ن�دي روت�ري هليوبولي�ض - Heliopolis Rotary Club

- هيوليت ب�ك�رد - Hewlett-Packard )HP(

- �صمو �ل�صيخة ف�طمة بنت مب�رك - HH Sheikha Fatma Bent Mubarak

- ُح�صنة ر�صيد - Hosna Rashid

- بنك )HSBC( مب�صر - HSBC Bank Egypt

- مركز حتديث �ل�صن�عة  - Industrial Modernization Center )IMC(

- هيئة تنمية �صن�عة تكنولوجي� �ملعلوم�ت  - Information Technology Industry Development Agency 
)ITIDA(

- ن�دي �إيرنويل �لإ�صكندرية - Inner Wheel Club of Alexandria

- معهد �لتعليم �لدويل - Institute of International Education )IIE(

- �صركة �إنتل - INTEL

- �ملجل�ض �مل�صرتك بني �لأك�دميي�ت - InterAcademy Council )IAC(

- �لر�بطة �لدولية للج�مع�ت  - International Association of Universities )IAU(

- �ملركز �لدويل للبحوث �لزر�عية يف �ملن�طق �جل�فة )�إيك�رد�( - International Center for Agricultural Research in the 
Dry Areas )ICARDA(

- �ملركز �لدويل للتج�رة و�لتنمية �مل�صتد�مة - International Centre for Trade and Sustainable 
Development )ICTSD(

- �ملنظمة �لدولية لق�نون �لتنمية - International Development Law Organization )IDLO(

- �ملركز �لدويل للبحوث �لتنموية - International Development Research Center )IDRC(

- �ل�صندوق �لدويل للتنمية �لزر�عية - International Fund for Agriculture Development )IFAD(

- موؤمتر �لب�صتنة �لدويل  - International Horticultural Congress )IHC(

- مكتب �ل�صالم �لدويل - International Peace Bureau

- �ملجل�ض �لدويل للعلوم �لجتم�عية  - International Social Science Council )ISSC(

- �لدر��ص�ت �لدولية يف �خل�رج - International Studies Abroad )ISA(

- �لحت�د �لع�ملي للحف�ظ على �لطبيعة – غرب �آ�صي� و�ل�صرق �لأو�صط  - International Union for Conservation of Nature  
)IUCN West Asia/Middle East(

- موؤ�ص�صة �ل�صب�ب �لدولية - International Youth Foundation )IYF(

- �ملنظمة �لإ�صالمية للرتبية و�لعلوم و�لثق�فة )�إي�صي�صكو( - Islamic	Educational,	Scientific	and	Cultural	
Organization )ISESCO(
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- وز�رة �خل�رجية �لإيط�لية - Italian Ministry of Foreign Affairs

- نظ�م �لتع�ون �لي�ب�ين �لدويل  - Japanese International Cooperation System )JICS(

- موؤ�ص�صة جون لت�صي�ض �لع�مة �خلريية - John	S.	Latsis	Public	Benefit	Foundation

- ج�معة جون هوبكنز – كلية �لدر��ص�ت �لع�ملية �ملتقدمة - Johns Hopkins University School of Advanced 
International Studies )SAIS(

- جوزيف هول�ض – موؤ�ص�صة �لتنمية �لدولية - Joseph Hulse, International Development Association

- �صركة كفر �لزي�ت للمبيد�ت و�لكيم�وي�ت - Kafr El Zayat Pesticides & Chemicals Company

- �صركة ك��ص� - KaSha

- �صندوق �مللك عبد �هلل �لث�ين للتنمية - King Abdullah II Fund for Development )KAFD(

- �صركة كونيك� مينولت� �ملحدودة للقب�ب �ل�صم�وية - Konica Minolta Planetarium Co., Ltd.

- كريتي للزيوت و�لغ�ز - Kriti Oil and Gas

- موؤ�ص�صة �لقي�دة يف �صبيل �لبيئة و�لتنمية )ليد �لدولية( - Leadership for Environment and Development )LEAD( 

- ج�معة �لدول �لعربية - League of Arab States

- جمموعة لي�صيكو - Lecico Group

- مكتبة �لكوجنر�ض - Library of Congress

- لوت�صي�نو موروين - Luciano Moroni

- جمموعة �صرك�ت لوي�ض دريفو�ض - Luis Dreyfus

- د�ر م�كميالن �ملحدودة للن�صر - Macmillan Publishers Ltd

- معهد جمدي يعقوب  - Magdi Yacoub Institute )MYI(

- �صركة �ملغربي �لزر�عية - Magrabi Agriculture

- د�ر علوم �لإن�ص�ن  - Maison des Sciences de L’Homme )MSH(

- من�صي للب�صري�ت - Mansi Eyewear

- ج�معة �ملن�صورة - Mansoura University

- م�يكرو�صوفت - Microsoft

- �صندوق دعم �مل�ص�ريع �لعلمية يف �ل�صرق �لأو�صط  - Middle East Science Fund )MESF(

- ج�معة م�صر �لدولية - Misr International University

- ج�معة م�صر للعلوم و�لتكنولوجي� - Misr University for Science and Technology

- �صركة موبينيل - Mobinil

- �جل�معة �حلديثة للعلوم و�لفنون - Modern Science and Arts University )MSA(

- حممد �لبي�ر - Mohamed El-Bayar

- حممد حالوة - Mohamed Halawa

- حممد ن�صري - Mohamed Nousir

- حممد �صعيد �لف�ر�صي - Mohamed Said Alfarsi

- مون�ص�نتو وف�ين �صيد �لدولية - Monsanto and Fine Seed International

- مفيد ق�صبجي - Moufid	Asabgui

- �أك�دميية مب�رك للعلوم و�لتكنولوجي� - Mubarak	City	for	Scientific	Research and Technology 
Applications
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- �لبنك �لأهلي �مل�صري - National Bank of Egypt )NBE(

- �ملجل�ض �لقومي حلقوق �لإن�ص�ن - National Council for Human Rights

- �ملجل�ض �لقومي لل�صب�ب - National Council for Youth

- موؤ�ص�صة �ملجل�ض �لعلمي  - National Science Foundation )NSF(

- �ملركز �لقومي للف�ص�ء - National Space Centre

- جملة "نيت�صر" - Nature Magazine

- جمعية �ملكتب�ت �لرنويجية  - Norwegian Library Association )NLA(

- وز�رة �خل�رجية �لرنويجية - Norwegian Ministry for Foreign Affairs

- �صركة نوفو نوردي�صك لالأدوية - Novo Nordisk

- �صركة �أوهري� �ملحدودة للتقني�ت - Ohira Tech Ltd.

- �صندوق �لأوبك للتنمية �لدولية - OPEC Fund for International Development )OFID(

- معهد �ملجتمع �ملفتوح - Open Society Institute 

- ف�ركو لالأدوية - PHARCO Pharmaceuticals

- �صندوق �لأمري كالو�ض للثق�فة و�لتنمية - Prince Claus Fund for Culture and Development

- موؤ�ص�صة قطر - Qatar Foundation

- �صركة كومي جويك�ص� - Quim Guixa S.L.

- فندق ر�دي�صون بلو - Radisson Blu Hotel

- ر�ندي روبوفيتز �ص�يتز - Randi Rubovits-Seitz 

- ر�صيد حممد ر�صيد - Rashid Mohamed Rashid

- موؤ�ص�صة ر�ية - Raya Corporation

- مركز �لبحوث و�لتنمية  - Research and Development Center

- معهد �لأبح�ث من �أجل �لتنمية - Research Institute for Development )IRD(

- برن�مج �لبحوث و�لتنمية و�لبتك�ر يف م�صر - Research, Development & Innovation Programme 
)RDI(, Egypt

- �صندوق �لإخوة روكفيلر - Rockefeller Brothers Fund

- R.S.A. Cosmos  صركة� - R.S.A. Cosmos

- �صمري ب��صيلي - Samir Bassily

- �صركة �ص�ينك�صي�ض لالأدوية - SCYNEXIS

- �صركة �صيليجيو�صي  - Selegiochi

- ج�معة �صنجور - Senghor University

- �صركة �صحفة  لالأمع�ء - Shehfe Casings Company

- �صركة �صيمنز - Siemens

- ج�معة �صين�ء - Sinai University

- �صركة �صك�ي �صك�ن للقب�ب �ل�صم�وية - Sky-Skan

- �ملحتوى �لذكي لالأنظمة �لتف�علية )�صكي�ض( - Smart Content for Interactive Systems AB )SCISS(

- �صركة �صوفت م��صني - Softmachine

- �صركة �صبيتز  - Spitz Inc.
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- ج�معة �صت�نفورد - Stanford University

-   Summerland and District لحت�د  �لئتم�ين لـ� - Summerland and District Credit Union )SDCU(

- �صركة �ص�ن ميكرو�صي�صتمز - Sun Microsystems

- حركة �صوز�ن مب�رك �لدولية للمر�أة من �أجل �ل�صالم - Suzanne Mubarak Women’s International Peace 
Movement

- �حلكومة �ل�صويدية - Swedish Government

- �ملعهد �ل�صويدي ب�لإ�صكندرية - Swedish Institute Alexandria

- جمموعة طلعت م�صطفى - Talaat Moustafa Group )TMG(

- تليكوم م�صر - Telecom Egypt

- �صركة يونيليفر - Unilever

- كر�صي �ليون�صكو لعلوم �لأغ�صية �لتطبيقية �خل��صة ب�لبيئة - UNESCO Chair SIMEV

- يونيون م�ركت - Union Market

- مركز �لأمم �ملتحدة للم�صتوطن�ت �لب�صرية - United Nations Centre for Human Settlements )UNCHS(

- �صندوق �لأمم �ملتحدة �لإمن�ئي للمر�أة - United Nations Development Fund for Women )UNIFEM(

- برن�مج �لأمم �ملتحدة �لإمن�ئي  - United Nations Development Programme )UNDP(

- برن�مج �لأمم �ملتحدة للبيئة - United Nations Environment Programme )UNEP(

- برن�مج �لأمم �ملتحدة للم�صتوطن�ت �لب�صرية  - United Nations Human Settlements Programme  
)UN-HABITAT(

- منظمة �لأمم �ملتحدة للتنمية �ل�صن�عية  - United Nations Industrial Development Organization 
)UNIDO(

- ج�معة فر�ن�صو� ر�بليه - Université François-Rabelais de Tours

- ج�معة �لإ�صكندرية - University of Alexandria

- ج�معة نورث لندن - University of North London )UNL(

- ج�معة �ل�صالم بكو�صت�ريك� - University of Peace )UPEACE(

- ج�معة وي�صتمين�صرت - University of Westminster

- �صركة فيولي� للخدم�ت �لبيئية )�أونيك�ض( - Veolia Environment )ONYX-Egypt(

- �صركة �لوطنية - Watania Company

- ويلكوم تر��صت - Wellcome Trust

- موؤ�ص�صة ويكيبيدي� - Wikipedia Foundation

- �ملوؤ�ص�صة �لع�ملية ملر�صى �ل�صكر - World Diabetes Foundation )WDF(

- �ل�صركة �لع�ملية للن�صر �لعلمي - World	Scientific	Publishing	Co.,	Inc.

- �صركة و�يث - Wyeth

- ج�معة ييل - Yale University

- ي��صني من�صور - Yassin Mansour

- جمموعة زين - Zain Group
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2010/6/302009/6/30رقم الهام�س
جنيه م�سريجنيه م�سري

الإيرادات
اإيرادات حكومية

11008050094692961)1(�عتم�د�ت م�لية مقيَّدة من وز�رة �مل�لية
872101337848�إير�د�ت متنوعة

11095260195030809

اإيرادات اأخرى
لة 1779327813114985)2(�إير�د�ت م�صروع�ت مموَّ
105480788163695)3(�إير�د�ت �لن�ص�ط �جل�ري

1687573715452557)4(فو�ئد
95302437770970)5(�إير�د�ت متنوعة

269559-)6(فروق عملة )مدينة(
-261024�أرب�ح ر�أ�صم�لية

ل لالأ�صول �لث�بتة ل للم�ل �لحتي�طي �ملموَّ -)261024(حموَّ
5474733644771766

165699937139802575اإجمايل الإيرادات

امل�سروفات
)74347708()90415121(�أجور ومرتب�ت

)58817177()66756320()7(م�صروف�ت �إد�رية وعمومية
�ص�ت )2500000()2500000()8(خم�صَّ

�ص�ت �نتفى �لغر�ُض منه� -)1003255()6(خم�صَّ
)47998157()48026676()9(�لإهالك

ل لالأ�صول �لث�بتة ل للم�ل �لحتي�طي �ملموَّ 4802667647998157حموَّ
)135664885()160674696(اإجمايل امل�سروفات

50252414137690الفائ�س/ العجز يف الن�ساط اجلاري

الهوام�س اخلا�سة ببيان الإيرادات وامل�سروفات:
�عتم�د�ت م�لية مقيَّدة من وز�رة �مل�لية: متثِّل �عتم�د�ت من وز�رة �مل�لية يف مق�بل �أجور ومرتب�ت وم�صروف�ت ج�رية...�إلخ.( 1
مة من موؤ�ص�ص�ت دولية وحملية ورج�ل �أعم�ل و�أفر�د.( 2 لة: متثِّل �ملنَح �ملقدَّ �إير�د�ت م�صروع�ت مموَّ
�إير�د�ت �لن�ص�ط �جل�ري: متثل �إير�د�ت ر�صوم دخول �ملكتبة، و��صرت�ك�ت و�إير�د�ت مع�ر�ض ومت�حف و�أن�صطة فنية �أخرى.( 3
�لفو�ئد: متثل �لع�ئد من �صه�د�ت �دخ�ر بقيمة 37,127 مليون جنيه م�صري )منح مقيَّدة(، ومن عو�ئد ود�ئع و�صه�د�ت �أخرى.( 4
�إير�د�ت متنوعة: متثل �إيج�ًر� وحقوق �نتف�ع ب�لأ�صول.( 5
فروق عملة: متثل فروَق �إع�دة تقييم �ملع�مالت ب�لعمالت �لأجنبية يف ت�ريخ �مليز�نية.( 6
م�صروف�ت �إد�رية وعمومية: متثل جميع تك�ليف �لت�صغيل؛ مثل م�صروف�ت �ملوؤمتر�ت و�ملر�فق و�ملع�ر�ض و�ل�صر�ئب و�ل�صفر وغريه�.( 7
�ص�ت: تغطي مك�ف�آت نه�ية �خلدمة للع�ملني.( 8 خم�صَّ
�لإهالك: ميثل �لإهالك �ملح�صوب لالأ�صول �لت�بعة ملكتبة �لإ�صكندرية ب��صتخد�م طريقة �لق�صط �لث�بت. ( 9

بيان الإيرادات وامل�سروفات لل�سنة املالية املنتهية يف 30 يونية 2010
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امليزانية يف 30 يونية 2010

2009/6/30 2010/6/30 رقم 
الهام�س

جنيه م�سري جنيه م�سري
الأ�سول

الأ�سول املتداولة
نقدية بالبنوك وال�سندوق

22149054 10077816 )1( ح�ص�ب�ت ج�رية ونقدية ب�ل�صندوق
39280442 38915863 )2( ود�ئع لأجل
61429496 48993679
11842192 11989390 )4( مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى
10683957 12228133 )5( خمزون

83955645 73211202 اإجمايل الأ�سول املتداولة

الأ�سول طويلة الأجل
1096469341 1072147182 )6( �لأ�صول �لث�بتة )�ل�ص�يف(

31495206 52781634 )7( م�صروع�ت حتت �لتنفيذ
787196 799196 )8( �ملقتني�ت �مل�صرت�ة

8450430 7645627 )9( �أ�صول �أخرى طويلة �لأجل )عقد حق ��صتخد�م �صبكة �لت�ص�لت �لدولية( )�ل�ص�يف(
127370000 127370000 )3( ��صتثم�ر�ت يف �صه�د�ت �دخ�ر )منح مقيدة(
12950000 12950000 )10( ��صتثم�ر�ت يف �صه�د�ت �دخ�رية 

238750 238750 )11( ��صتثم�ر�ت يف �صرك�ت ت�بعة
1277760923 1273932389 اإجمايل الأ�سول طويلة الأجل
1361716568 1347143591 اإجمايل الأ�سول

اللتزامات واملال الحتياطي
اللتزامات املتداولة

9000000 11500000 )12( �ص�ت خم�صَّ
13353303 11298515 )13( دون مورِّ
5596293 786033 )14( د�ئنون �صر�ء �أ�صول ث�بتة
5737242 5969123 ت�أمين�ت �صم�ن �صالمة �لأعم�ل
4612023 3036224 ة م�صروف�ت م�صتحقَّ

54905334 43611760 )15( د�ئنون و�أر�صدة د�ئنة �أخرى
93204195 76201655 اإجمايل اللتزامات املتداولة

1141142373 1143571936 )16( �مل�ل �لحتي�طي
127370000 127370000 منح مقيَّدة

1361716568 1347143591 اإجمايل  اللتزامات واملال الحتياطي
111759807 119950141 )17( احل�سابات الرقابية والنظامية

الهوام�س املرفقة هي جزء اأ�سا�سي من التقرير املحا�سبي، وتقراأ معه.
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الهوام�س اخلا�سة بامليزانية:
1- ح�سابات جارية ونقدية بال�سندوق

مت �حل�صول على 5,6 ماليني جنيه م�صري من �حلكومة، و4,4 ماليني جنيٍه م�صريٍّ من �حل�ص�ب�ت �خل��صة، وذلك لت�صوية فو�تري �ملق�ولني، 
و�لر�صوم، و�لأمو�ل �ملحتجَزة.

2- ودائع لأَجل
ت�صمل مبلغ 19 مليون جنيه م�صري، يف هيئة منح مقيَّدة لتمويل �مل�صروع�ت، �صيتم ��صتكم�له� يف �مل�صتقبل، بينم� ميثِّل �ملبلغ �ملتبقي �صلًة 

للعمالت �ملحلية و�لدولر �لأمريكي و�ليورو. وي�صتخدم �ملبلغ لتمويل متطلب�ت �لت�صغيل.
3- ا�ستثمارات يف �سهادات ادخارية

دة، بينم� ي�صتخدم �لع�ئد لتمويل عدٍد  عب�رة عن �أمو�ل ممنوحة من وز�رة �لتع�ون �لدويل وموؤ�ص�صة قطر، و�ملبلغ �لأ�صلي مقيَّد لفرتة غري حمدَّ
من �لأن�صطة �لت�صغيلية و�لثق�فية.
4- مدينون واأر�سدة مدينة اأخرى

ميثِّل هذ� �لبند م�ص�ريف مدفوعة مقدًم�، وم�صروف�ت م�صتحقة وح�ص�ب�ت �ل�صلفة �مل�صتخدمة لالإ�صر�ع يف �لقي�م ب�لأعم�ل.
5- خمزون 

ح لت�صعري �ملن�صرف. يتم تقييم �ملخزون ب�لتكلفة، ويتم �تب�ع �ملتو�صط �ملرجَّ
6- الأ�سول الثابتة

وو�ص�ئل  و�لكتب  و�ملب�ين  �لأر�ض  وي�صمل  �لع�م،  �لأ�صول خالل  �إ�ص�ف�ت  �إليه  م�ص�فًة  لالأ�صول،  �لت�ريخية  �لتكلفة  �ص�يف  �ملبلغ  ي�صمل 
�لنتق�ل و�لأجهزة �لإلكرتونية وغريه�. وُي�صتخدم �أ�صلوب �لق�صط �لث�بت حل�ص�ب �لإهالك.

7- م�سروعات حتت التنفيذ
مة مل�صروع مدينة �لعلوم، و�لكمبيوتر ف�ئق �ل�صرعة، وزي�دة �حلمل �حلر�ري، ونظ�م مك�فحة �حلريق �لآيل، وجتديد  عب�رة عن مب�لغ مدفوعة مقدَّ

فيال �أنطوني�د�ض، وخم�زن برج �لعرب. و�صيبد�أ ��صتخد�مه� بعد ت�صليم �لطلب�ت �أو ��صتكم�ل �لأ�صول ب�صورة من��صبة.
8- املقتنيات امل�سرتاة

عب�رة عن ��صتثم�ر�ت يف �ملجموع�ت �لن�درة و�ملخطوط�ت و�للوح�ت �لفنية، ويتم �إع�دة تقييمه� ب�صكل دوري من ِقَبل جلنٍة متخ�ص�صة.
9- اأ�سول اأخرى طويلة الأجل )عقد ا�ستخدام �سبكة الت�سالت الدولية(

ميثِّل �ملبلغ قيمَة عقد ��صتخد�م مكتبة �لإ�صكندرية للد�ئرة �لدولية لالت�ص�ل.
10- ا�ستثمارات يف �سهادات ادخارية طويلة الأجل

عب�رة عن مب�لغ م�صتثمَرة يف �صورة �صه�د�ت �دخ�رية ملدة ثالث �صنو�ت، وُي�صتخدم ع�ئده� لتمويل �لأن�صطة �لت�صغيلية.
11- ا�ستثمارات يف �سركات تابعة

�لإ�صكندرية يف  م�ص�لح مكتبة  ملب��صرة  �صرك�ت  �إن�ص�ء ثالث  على  ب�ملو�فقة  �لأمن�ء؛  قر�ر جمل�ض  بن�ًء على  ��صتثم�ر�ت ج�ءت  عب�رة عن 
�مل�صروع�ت �لتج�رية �ملتعلقة ب�لإ�صرت�تيجية طويلة �لأمد �خل��صة بتعبئة �ملو�رد.

�سات 12- خم�سَّ
مت تطبيق تقني�ت ع�ملية لإد�رة �للتز�م�ت غري �مللمو�صة؛ وت�صمل 8 ماليني جنيه م�صري ملق�بلة مك�ف�أة نه�ية �خلدمة، 3,5 ماليني جنيه ملق�بلة 

�للتز�م�ت �ملحتملة. 
دون 13- مورِّ

دين يف ت�ريخ �مليز�نية. ي�صمل �ملبلغ ح�ص�ب�ت م�صتحقة �لدفع للمورِّ
14- دائنون �سراء اأ�سول ثابتة

دين �لآخرين حلي�زة �أ�صول ث�بتة. متثل �ملب�لغ �مل�صتحقة للمق�ولني و�مل�صت�ص�رين و�ملورِّ
15- دائنون واأر�سدة دائنة اأخرى

لة، وف�ئ�ض بنك �ل�صتثم�ر �لقومي و�لإيج�ر �ملدفوع مقدًم� و�أر�صدًة د�ئنة �أخرى. متثل �أر�صدة د�ئنني م�صروع�ت مموَّ
16- املال الحتياطي

هو متويل حكومي من وز�رة �مل�لية، وميثل تكلفة ر�أ�ض م�ل �مل�صروع�ت حتت �لتنفيذ، و�حل�صول على �أ�صول جديدة، ويت�أثر بن�جت �لأن�صطة 
�لت�صغيلية و�إهالك �لأ�صول �لث�بتة.

17- احل�سابات الرقابية والنظامية
ت�صمل 93,8 مليون جنيه م�صري قيمة �إع�دة تقييم �ملجموع�ت �لن�درة و�ملخطوط�ت و�ملع�ر�ض �لد�ئمة و�لقطع �لفنية، ب�لإ�ص�فة 26,1 مليون 

مة من �لَغري.  جنيه م�صري قيمة خط�ب�ت �ل�صم�ن �ملقدَّ



Board of Trustees



 جمل�س الأمناء 
واملجل�س ال�ست�ساري



جمل�س الأمناء
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  ال�سيدة �سوزان مبارك

فاروق ح�سني
وزير الثقافة

اأحمد اأبو الغيط
وزير اخلارجية

هاين هالل
  وزير التعليم العايل
والبحث العلمي

عادل لبيب
حمافظ الإ�سكندرية

هند حنفي
رئي�س جامعة الإ�سكندرية

رئي�س جمل�س الأمناء

اأع�ساء ب�سفتهم الر�سمية
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برو�س األربت�س
(الوليات املتحدة الأمريكية)

ع�سو اعتباًرا من 2008

رحمة بورقية 
(املغرب)

ع�سو اعتباًرا من 2010

ح�سام بدراوي
(م�سر)

ع�سو اعتباًرا من 2008

فايزة اأبو النجا
(م�سر)

ع�سو اعتباًرا من 2008

 مهريبان األييفا
(اأذربيجان)

ع�سو اعتباًرا من 2010

 عادل البلتاجي
(م�سر)

ع�سو اعتباًرا من 2006

 لوردي�س اأريزبي
(املك�سيك)

ع�سو اعتباًرا من 2005

 ه�سام ال�سريف
(م�سر)

ع�سو اعتباًرا من 2010

اأع�ساء ب�سفتهم ال�سخ�سية
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فالرت فو�ست
(�سوي�سرا)

ع�سو اعتباًرا من 2008

حممد ح�سن
(ال�سودان)

ع�سو اعتباًرا من 2009

فارتان جريجوريان
(اإيران/ الوليات املتحدة الأمريكية)

ع�سو اعتباًرا من 2006

 نينا فيدوروف
(الوليات املتحدة الأمريكية)

ع�سو اعتباًرا من 2009

هانز فان جنكل
(هولندا)

ع�سو اعتباًرا من 2009

عبد العزيز حجازي
(م�سر)

ع�سو اعتباًرا من 2007

�سوزان جرينفيلد
(اململكة املتحدة)

ع�سو اعتباًرا من 2006

مايكل كيلر
(الوليات املتحدة الأمريكية)

ع�سو اعتباًرا من 2007
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منري نعمة اهلل
(م�سر)

ع�سو اعتباًرا من 2006

الأمري احل�سن بن طالل
(الأردن)

ع�سو اعتباًرا من 2008

جونار �ستال�سيت
(الرنويج)

ع�سو اعتباًرا من 2007

جوليا مارتون لوفيفر
(فرن�سا/ املجر/ الوليات املتحدة الأمريكية)

ع�سو اعتباًرا من 2005

غ�سان �سالمة
(لبنان)

ع�سو اعتباًرا من 2005

برونو را�سني
(فرن�سا)

ع�سو اعتباًرا من 2009

فيدريكو مايور زاراجوزا
(اإ�سبانيا)

ع�سو اعتباًرا من 2010
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مارتي اأتي�ساري
(فنلندا)

جاك اأتايل
(فرن�سا)

حنان ع�سراوي
(فل�سطني)

اأحمد كمال اأبو املجد
(م�سر)

اآ�سيا بن �سالح علوي
(املغرب)

مارجريت كاتلي كارل�سون
(كندا)

عبد اللطيف احلمد
(الكويت)

مايكل ت�سرينيا
(رومانيا/ الوليات املتحدة الأمريكية)

املجل�س ال�ست�ساري )اأع�ساء �سابقون مبجل�س الأمناء(
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فاروق الباز
(م�سر/الوليات املتحدة الأمريكية)

طاهر بن جلون
(املغرب/ فرن�سا)

هانز بيرت جيه
(اأملانيا)

اأمربتو اإيكو
(اإيطاليا)

 فيجديز فينبوجادوتري
(اأي�سلندا)

جان نويل جانينيه
(فرن�سا)

براين كيث فوليت
(اململكة املتحدة)

يولندا كاكاباد�سي
(الإكوادور)
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اآن ماري ليزين
(بلجيكا)

مامفيال رامفيلي
(جنوب اإفريقيا)

رولوف رابينجا
(هولندا)

كيو�سي كوروكاوا
(اليابان)

لوي�س مونريال
(اإ�سبانيا)

روندا رولند �سريير
(الوليات املتحدة الأمريكية)

معني قر�سي
(باك�ستان)

اأديل �سميث �سيمونز
(الوليات املتحدة الأمريكية)

ري
�سا

�ست
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امل
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مونكومبو �سوامينثان
(الهند)

 ماريانا  فاردينوياني�س
(اليونان)

كارل ثام
(ال�سويد)

وول �سوينكا
(نيجرييا)

كازو تاكاها�سي
(اليابان)

وليام وولف
(الوليات املتحدة الأمريكية)

ليلى تكال
(م�سر)

اأحمد زويل
(م�سر/الوليات املتحدة الأمريكية)



الهيكل التنظيمي
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قطاع املكتبات  قطاع ال�سئون الأكادميية
والثقافية

 اإدارة العالقات العامة
والت�سالت الدولية

اإدارة الإعالم

 اإدارة الزيارات
والقاعات

 اإدارة تكنولوجيا
 الت�سالت
واملعلومات

 املعهد الدويل
 للدرا�سات
املعلوماتية

الإدارة املالية

 اإدارة ال�سئون
الإدارية

 اإدارة �سئون
العاملني

الإدارة الهند�سية

 اإدارة التاأمني
الداخلي

 مكتب الإفال
الإقليمي

 الق�سم الفني
 للتنظيم واإدارة

امليزانية

 اإدارة املكتبات
املتخ�س�سة

مركز الفنون

متحف الآثار

مركز املخطوطات

متحف املخطوطات

مركز اخلطوط

 املركز القومي لتوثيق
 الرتاث احل�ساري

والطبيعي

منتدى احلوار

 مركز درا�سات
 الإ�سكندرية وح�سارة

البحر املتو�سط

مركز الدرا�سات 
والربامج اخلا�سة

 مركز القبة ال�سماوية
العلمي

مركز الإ�سكندرية 
للدرا�سات الهلين�ستية

 قطاع تكنولوجيا
الت�سالت و املعلومات

 قطاع العالقات
اخلارجية

 قطاع ال�سئون املالية
والإدارية

اإدارة الأ�ستوديو

 وحدة ال�سكرتارية
املالية

 اإدارة خدمات
املعلومات

 اإدارة اخلدمات
الفنية للمكتبات

 اإدارة املكتبة
الرئي�سية

 اإدارة املكتبة
الفرانكفونية

 اإدارة املعايري
 الببليوجرافية

العربية

الإدارة القانونية

املراجعة الداخلية

 ال�سبط املايل

جهاز التعاون الفني

امل�ست�سارون

 مكتب مدير
املكتبة

ال�سكرتارية التنفيذية

اإدارة الن�سر

اإدارة تنمية املوارد

امل�سروعات اخلا�سة

معهد درا�سات ال�سالم

الهيكل التنظيمي
"2010 اأكتوبر   30 "حتى 



الإدارة
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اإ�سماعيل �سراج الدين
مدير مكتبة الإ�سكندرية

ح�سام جنم
املدير

عبد اللطيف ح�سن
املدير/ رئي�س قطاع

حممد �سعيد الدقاق
امل�ست�سار العام/ املدير

زينب الغنيمي
حمام

نائب املدير

هالة ال�سلماوي
حمام

(م�سرف رئي�س ق�سم)

عابر عبد املنعم حممد
من�سق

(رئي�س وحدة)

مكتب املدير

اإدارة ال�سئون القانونية

جهاز التعاون الفني اإدارة املراجعة الداخلية
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ارة
لإد

ا

اأ�سرف مهدي
املدير

ب�سنت م�سطفى
نائب املدير

حممد خ�سر
  رئي�س ق�سم احل�سابات العامة

والأ�سول الثابتة

حممد عقل
رئي�س ق�سم املدفوعات وال�سبط امل�ستندي

عمر ح�سونة
مدير م�سروع
(رئي�س وحدة)

ر�سوى �سالح حممود
لة رئي�س وحدة امل�سروعات املموَّ

رانيا البهتيمي
رئي�س وحدة ال�سكرتارية التنفيذية

حنان منري
املدير

اإدارة املراقبة املالية

 اإدارة ال�سكرتارية
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هالة عبد الوهاب
املدير

رنا علي
رئي�س وحدة تعبئة املوارد

نهى خليفة
رئي�س وحدة دعم امل�سروعات

حنان عبد الرازق
نائب املدير

نهى عمر
نائب املدير

األفت جافور
املدير

اأمنية نوح
رئي�س ق�سم ال�سبط اللغوي

�سلمى الع�سماوي
رئي�س ق�سم املواقع الإلكرتونية

�سهرية فاروق
 رئي�س وحدة

ال�سئون الإدارية

اأحمد �سعبان
رئي�س وحدة ال�سبط اللغوي

للغة العربية 

حممد جمعة
 رئي�س وحدة الطباعة
الداخلية واخلارجية

ا: كما ت�سمل هذه الإدارة اأي�سً
ق�سم اجلرافيك والطباعة 

وحدة الت�سميم اجلرافيكي
وحدة ال�سبط اللغوي للغات الأجنبية

اإدارة الن�سر

اإدارة تنمية املوارد
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ارة
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ا اأمين من�سور
نائب املدير

�سفاء خليفة
م�سرف

(رئي�س وحدة البحوث والدرا�سات)

حممد ال�سيد متويل
م�سرف

(رئي�س وحدة املقتنيات)

ح�سام متام
رئي�س وحدة الدرا�سات امل�ستقبلية

نيفني ال�سادق
رئي�س وحدة امل�سروعات

خالد عزب
املدير

�ساهيناز احلناوي
(رئي�س وحدة)

اإدارة امل�سروعات اخلا�سة

معهد درا�سات ال�سالم
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ملياء عبد الفتاح
  القائم باأعمال رئي�س القطاع

ومدير اإدارة املكتبات املتخ�س�سة

هند ال�سناوي
رئي�س ق�سم امليزانية

دينا يو�سف
 مكتب الإفال الإقليمي للمكتبات الناطقة

باللغة العربية وموؤ�س�سات املعلومات
 (رئي�س وحدة)

داليا حمادة
نائب املدير

�سريين �سعيد
رئي�س ق�سم مكتبة الن�سء

اإجني عبد القادر
رئي�س ق�سم مكتبة الطفل

اإميان الوزان
رئي�س وحدة اخلدمات املكتبية والتقييم

با�سم عو�س اهلل
من�سق

(رئي�س وحدة)

قطاع املكتبات

اإدارة املكتبات املتخ�س�سة
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ا

ا: كما ت�سمل هذه الإدارة اأي�سً
وحدة برامج الطفولة املبكرة

وحدة خدمات وبرامج الأطفال
وحدة اخلدمات والربامج

اأ�سامة زكريا
  رئي�س ق�سم مكتبة

طه ح�سني

عمرو حجازي
  رئي�س وحدة

الكتاب الناطق

منال اأمني
املدير

جينا يون�س
  رئي�س ق�سم

الإتاحة الببليوجرافية

مروة الغرباوي
رئي�س ق�سم التزويد

رئي�س وحدة امل�سرتيات

عمرو عبد املنعم
  رئي�س وحدة
املعاجلة املادية

عال عمر
 رئي�س وحدة

الفهر�سة

ا: كما ت�سمل هذه الإدارة اأي�سً
وحدة نظام املكتبة املتكامل
وحدة الإهداءات والتبادل

وحدة ال�ستالم

�سريين عيد
 رئي�س وحدة

الدوريات

اأ�سرف �سقر
رئي�س ق�سم خدمات الو�سائط املتعددة

مبكتبة الفنون والو�سائط املتعددة

رانيا كالوي
  رئي�س ق�سم اخلدمات  الفنية مبكتبة الفنون

والو�سائط املتعددة

اإدارة اخلدمات الفنية
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اأمرية حجازي
رئي�س وحدة

اخلدمات الإر�سادية 

نرمني بهاء الدين
رئي�س وحدة تنمية املقتنيات

داليا ي�سري
من�سق برامج توجيه املتخ�س�سني

(رئي�س وحدة)

نيفني نور الدين
من�سق اخلدمات الببليوجرافية

(رئي�س وحدة)

اإميان الن�سوقاتي
رئي�س وحدة اأوعية املعلومات الإلكرتونية

اأمنية فتح اهلل
املدير

رانيا ح�سني
رئي�س ق�سم البحوث

�سوزان �سمري
 رئي�س ق�سم اخلدمات

التعليمية

فالريي عاطف
رئي�س وحدة البحوث

حممد اجلوهري
رئي�س وحدة التعليم امل�ستمر

ا: كما ت�سمل هذه الإدارة اأي�سً
وحدة املوقع الإلكرتوين خلدمات املكتبة 

وحدة البحوث الببليوجرافية
وحدة برامج توجيه املتخ�س�سني

وحدة الو�سول بالتعليم للجمهور

اإدارة خدمات املعلومات
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ارة
لإد

ا

نازيل فريد
املدير

منار بدر
املدير

املعتز جاد
رئي�س وحدة ال�ستعارة والتبادل بني املكتبات

نرمي غايل
رئي�س ق�سم خدمات الإتاحة

اأحمد حجاج
رئي�س وحدة مكتبة الإيداع

غادة العبادي
رئي�س وحدة اخلدمات املرجعية

ا: كما ت�سمل هذه الإدارة اأي�سً
ق�سم خدمات املكتبة الرئي�سية

مكتبة اخلرائط
وحدة خدمة ت�سليم الوثائق

وحدة الع�سوية

مروة ال�سحن
رئي�س ق�سم

رانيا �سعراوي
رئي�س ق�سم

رحاب عوف
املدير

اإدارة املكتبة الفرانكفونيةاإدارة املكتبة الفرانكفونية

اإدارة املكتبة الرئي�سية

اإدارة املعايري الببليوجرافية العربية
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يحيى حليم زكي
رئي�س القطاع

�سحر حمودة
نائب املدير

حممد عو�س
املدير

بدرية �سري
املدير

يا�سر عارف
رئي�س وحدة الدرا�سات املعمارية

حممد مهينة
 رئي�س وحدة نظم املعلومات اجلغرافية

وقواعد البيانات

جالل رفاعي
من�سق (رئي�س ق�سم)

حممد ع�سام
من�سق (رئي�س ق�سم)

قطاع ال�سئون الأكادميية والثقافية

مركز درا�سات الإ�سكندرية وح�سارة البحر املتو�سط

متحف الآثار
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ارة
لإد

ا يا�سمني حيدر
نائب املدير

�سريف حميي الدين
املدير

جمال ح�سني
  رئي�س ق�سم

امل�سروعات واملقتنيات الفنية

�سروق طلعت
رئي�س ق�سم املعار�س املوؤقتة

حممد خمي�س
  رئي�س ق�سم املتاحف
واملعار�س الدائمة

�سادي عبد ال�سالم
رئي�س وحدة الأورك�سرتا

اأمرية العي�سوي
رئي�س وحدة املعار�س املوؤقتة

حممد �سامي
  رئي�س وحدة

امل�سروعات الفنية

كوليت فريج
 رئي�س وحدة مدر�سة

الفنون

رمي قا�سم
رئي�س وحدة الربجمة

حممد طه
  رئي�س وحدة

التجهيزات الفنية

نهى راغب
  رئي�س وحدة اإبداعات

الطفل والن�سء

نان�سي ممدوح
رئي�س وحدة

املقتنيات الفنية 

ا: كما ي�سمل هذا املركز اأي�سً
ق�سم التوا�سل والتنمية املجتمعية

مركز الفنون
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حممد الفحام
املدير

اأمنية دروي�ش
نائب املدير

اأ�سماء �سليمان
رئي�ش ق�سم

الأن�سطة العلمية

مروة عبد الر�سول
رئي�ش وحدة

الأن�سطة العلمية

مروة الوكيل
رئي�ش وحدة

 موؤمتر بيوفيجن

يا�سمني ماأمون
من�سق )رئي�ش وحدة)

هبة مرام
رئي�ش وحدة �سبكات

الت�سال واملكاتب الإقليمية

اأحمد من�سور
رئي�ش وحدة اللغة امل�سرية القدمية

عزة عزت
رئي�ش وحدة الن�سر والبحوث

خالد عزب
نائب املدير

مركز اخلطوط

مركز الدرا�سات والربامج اخلا�سة
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يو�سف زيدان
املدير

حممد �سليمان
نائب املدير

رامي اجلمل
نائب املدير

ثروت هنداوي
رئي�ش ق�سم ال�سئون الإدارية

ح�سني كمال
  رئي�ش ق�سم

املخطوطات الأ�سلية

اأحمد مو�سى
رئي�ش ق�سم الرتميم

ح�سام طه
  رئي�ش ق�سم الكيمياء

واحلفظ البيئي

مرياي رم�سي�ش
  رئي�ش ق�سم

العر�ش املتحفي

�سريين حممود
 رئي�ش ق�سم الكتب النادرة
واملجموعات املتخ�س�سة

جيهان حفيلة
رئي�ش وحدة

الكتب النادرة

عادل ب�سيوين
  رئي�ش وحدة
املعاجلة الآلية

حممد م�سطفى
رئي�ش ق�سم امليكروفيلم

�سريف حمرو�ش
 رئي�ش وحدة الأر�سيف امليكروفيلمي

واخلدمات البحثية

نهى العمراوي
 رئي�ش وحدة الت�سوير

والتبادل اخلارجي

ا: كما ي�سمل هذا املركز اأي�سً
ق�شم الن�شر الرتاثي 

ق�شم الأن�شطة الأكادميية والرتجمة 
املتخ�ش�شة

مركز املخطوطات ومتحف املخطوطات
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فتحي �سالح
املدير )رئي�ش قطاع)

اإجالل بهجت
نائب مدير اأول

حممد فاروق
نائب املدير لتكنولوجيا املعلومات

اأمين خوري
نائب املدير لتكنولوجيا الت�سوير

هالة بركات
نائب املدير

يا�سمني عبد النور
 رئي�ش ق�سم الرتاث غري امللمو�ش

وم�ساعد املدير

ملك وهبة
 رئي�ش ق�سم الرتاث امللمو�ش

وم�ساعد املدير

نبيل عبد العظيم
  مدير الأمن والنقل

وم�ساعد املدير

طارق احل�سري
 رئي�ش ق�سم ال�سئون املالية

والعالقات العامة

املركز القومي لتوثيق الرتاث احل�ساري والطبيعي



71 التقرير ال�سنوي يوليو 2009 - يونية 2010

ارة
لإد

ا

�سعد يو�سف
 رئي�ش ق�سم التوثيق ال�سمعي

والب�سري

ر�سا اأحمد
  رئي�ش ق�سم

ال�سئون الإدارية

هند م�سطفى
  رئي�ش ق�سم

العالقات الدولية

�سريف فرحات
رئي�ش ق�سم التدريب

�سريين ال�سوربجي
  رئي�ش وحدة
مراقبة اجلودة

�سانع عمرو
رئي�ش وحدة التنقالت

حممد عمارة
  رئي�ش وحدة

�سئون العاملني

هناء رفعت جاد
 رئي�ش وحدة العمارة والعمران يف القرنني

التا�سع ع�سر والع�سرين

حممد نبيل
  رئي�ش ق�سم

البحوث والتنمية

حممد اإ�سماعيل
  رئي�ش ق�سم

الو�سائط املتعددة

حممد علي
  رئي�ش ق�سم

الدعم الفني والتنمية

معتز حممود
رئي�ش ق�سم الرتكيبات

�سيد دروي�ش
رئي�ش وحدة املخطوطات

اإميان ال�سابوري
  رئي�ش وحدة

موقع م�سر اخلالدة

كرمي حممود
 رئي�ش وحدة ت�سميمات

اجلرافيك

مي رموز
  رئي�ش وحدة

الإعالم والت�سالت

�سادي الطيار
 رئي�ش وحدة البانوراما

احل�سارية
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هدى امليقاتي
املدير

اأمين ال�سيد
نائب املدير

حممد �سعبان
نائب املدير ومدير م�سروع املركز التعليمي 

بحديقة الأ�سرة )القاهرة)

عمر فكري
رئي�ش ق�سم القبة ال�سماوية

حممد اإبراهيم
رئي�ش وحدة عرو�ش وبرامج القبة ال�سماوية

هناء ح�سني
رئي�ش وحدة الربامج والفعاليات

نرمني توما
رئي�ش وحدة املوارد

رمي �سربي
رئي�ش وحدة الت�سميم وت�سنيع التجارب

ماي�سة عزب
رئي�ش وحدة املطبوعات التعليمية

ا: كما ت�سمل هذه الإدارة اأي�سً
رئي�ض ق�شم الربامج واملعار�ض التعليمية

مركز القبة ال�سماوية العلمي
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هبة الرافعي
املدير

�سامح فوزي
نائب املدير

�سيماء ال�سريف
  رئي�ش وحدة
منتدى احلوار

نازك الوكيل
رئي�ش وحدة امل�سروعات اخلا�سة واللجان 

 ال�ست�سارية 
)رئي�ش ق�سم)

نريوز رزق
 رئي�ش وحدة امللتقى الإلكرتوين

واأن�سطة ال�سباب

مي احلناوي
رئي�ش وحدة امل�ست�سارين

اإينا�ش عبد اللطيف
من�سق )رئي�ش وحدة)

�سحر حمودة
نائب املدير

منتدى احلوار

مركز الدرا�سات الهلين�ستية
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يحيى من�سور
رئي�ش القطاع

�سريف عمار
نائب رئي�ش القطاع

طارق يا�سني
نائب رئي�ش القطاع

حممد متويل
نائب املدير

حم�سن �سافعي
املدير

اآلء عبد العزيز قا�سم
رئي�ش وحدة ال�سكرتارية املالية

اأحمد جابر
  رئي�ش ق�سم

احل�سابات احلكومية

فينو�ش م�سطفى
رئي�ش وحدة

مراجعة امل�ستندات 

هدير ح�سني
رئي�ش وحدة

ال�سجالت وال�سطب 

قطاع ال�سئون املالية والإدارية

اإدارة ال�سئون املالية
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اإميان وهدان
  رئي�ش وحدة

التعيينات والتنقالت

عبري جمدي
  رئي�ش وحدة
ال�سجالت

رانيا ن�سار
رئي�ش وحدة املتابعة

�سارة املكاوي
رئي�ش وحدة املتابعة والتقييم

فيوليت فيليب
رئي�ش وحدة التدريب

 مروة الدفراوي
رئي�ش وحدة اخلدمات

�سيماء الديب
 م�سرف وحدة ال�ستحقاقات 

)رئي�ش وحدة)

عالء ال�سناوي
نائب املدير

توفيق النحا�ش
املدير

مروة وجدي
رئي�ش ق�سم

التعيينات وال�سجالت 

جمال قمر
م�سرف )رئي�ش وحدة)

حممود ع�سكر
رئي�ش ق�سم اخلزينة

حممد احللواين
م�سرف )رئي�ش وحدة)

ا: كما ت�سمل هذه الإدارة اأي�سً
ق�شم ال�شتحقاقات واملرتبات

اإدارة �سئون العاملني
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ميادة وا�سف
نائب املدير

حممد ال�سماك
املدير

اأمنية عبد التواب
رئي�ش ق�سم ال�سفر والتنقالت

حممد مبارك
رئي�ش ق�سم امل�سرتيات 
والتخلي�ش اجلمركي

جيهان عمرو
رئي�ش وحدة امل�سرتيات

ح�سن رجب
رئي�ش وحدة امل�سرتيات 

والتخلي�ش اجلمركي

مها الكرميي
رئي�ش وحدة املرا�سالت 

والأر�سيف

اإجني جاد
رئي�ش ق�سم املبيعات

رم�سان اأحمد
رئي�ش وحدة التنقالت

هناء م�سطفى
رئي�ش وحدة ال�سفر

رحاب ميتو
رئي�ش ق�سم املخازن ورقابة املخزون

يا�سر يو�سف
رئي�ش وحدة اجلرد

ا: كما ت�سمل هذه الإدارة اأي�سً
وحدة املبيعات

وحدة التوزيع ومعار�ض الكتب
ق�شم الإدارة العامة

وحدة ال�شتقبال
وحدة خدمات البوفيه الداخلي

اإدارة ال�سئون الإدارية
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ارة
لإد

ا

ناجي اأن�ش
نائب املدير

حممود �سادي
نائب املدير

تامر العوا
رئي�ش ق�سم تاأمني املناطق اخلارجية

�سالح الدين ثابت
رئي�ش ق�سم الأمن العام

اإيهاب فهمي
من�سق )رئي�ش وحدة)

تامر حممد
من�سق )رئي�ش وحدة)

حممد عبد الفتاح
من�سق )رئي�ش وحدة)

حممد عيد
من�سق )رئي�ش وحدة)

حممد ها�سم
من�سق )رئي�ش وحدة)

وائل �سم�ش
من�سق )رئي�ش وحدة)

يا�سر ال�سيد عبد اهلل
من�سق )رئي�ش وحدة)

حممود نخيلة
من�سق )رئي�ش وحدة)

حممود عبد ال�سالم
رئي�ش وحدة الأمن العام

اإدارة التاأمني الداخلي



مكتبة الإ�سكندرية78

رية
كند

لإ�س
بة ا

كت
ى م

 عل
اللة

اإط

طلعت بدوي
نائب املدير

جا�سر �سلبي
نائب املدير

ح�سن ريحان
نائب املدير

حممد عطوة
نائب املدير

حممد من�سور
نائب املدير

�سريين ال�ساوي
م�ساعد نائب املدير )رئي�ش ق�سم)

عيد زيدان
رئي�ش ق�سم اخلدمات الفندقية 

ومكافحة الآفات

لواء الدين حجازي
رئي�ش ق�سم ال�سوتيات واملرئيات

اأحمد خمي�ش
رئي�ش ق�سم الزراعة 

ونباتات الزينة

اأحمد العدوي
مدير م�سروع
)رئي�ش ق�سم)

وليد زكريا
اأخ�سائي ال�سالمة وال�سحة املهنية

)رئي�ش ق�سم)

الإدارة الهند�سية
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ارة
لإد

ا

�سماح راغب
رئي�ش ق�سم مراقبة الأعمال

اإميان وهبة
رئي�ش وحدة التخطيط

�سهرية عالم
رئي�ش وحدة الرقابة على املواد واملخزون

خالد نوفل
رئي�ش ق�سم الأعمال املدنية واملعمارية

عاطف ميالد
رئي�ش وحدة الأعمال املدنية

حممد نبيل
رئي�ش وحدة الأعمال املعمارية

فاروق ح�سن
رئي�ش ق�سم القيا�سات والتحليل

اإ�سالم عبد املح�سن
رئي�ش وحدة القيا�سات

اإيهاب حممود
رئي�ش وحدة التحليل والدرا�سات

حممد فراج
رئي�ش ق�سم امليكانيكا والتكييف

حممد الغاي�ش
رئي�ش وحدة الأعمال الكيميائية

حممد ال�سباغ
رئي�ش وحدة مكافحة احلريق



مكتبة الإ�سكندرية80

رية
كند

لإ�س
بة ا

كت
ى م

 عل
اللة

اإط

�سارة هاين
رئي�ش وحدة امل�سرتيات 

�سعيد عي�سى
 رئي�ش وحدة 

الكهرباء والطاقة

ه�سام عبد احلميد
 رئي�ش وحدة 
التيار اخلفيف

فاتن مرزبان
رئي�ش وحدة الت�سميم الداخلي 

والأثاث

اأمل رم�سان اأحمد
وحدة مراقبة اجلودة

 )رئي�ش وحدة)

هناء �سربا�ش
 رئي�ش وحدة 

النجارة والت�سنيع

ر�سا رفعت
 رئي�ش وحدة التحكم 

يف الأنظمة الأمنية

عبد القادر حممد
رئي�ش وحدة امل�سرتيات )الهند�سية)

حممود عبد احلميد
م�سرف )رئي�ش وحدة)
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ارة
لإد

ا

جمدي ناجي
رئي�ش القطاع

يو�سف �سالح
نائب املدير

نهى عديل
نائب رئي�ش القطاع

حممد زغلول
رئي�ش ق�سم الت�سغيل والدعم 

الفني

اأحمد برهان
رئي�ش وحدة الت�سالت

اأحمد عبد الواحد
رئي�ش وحدة الدعم الفني 

للمواقع اخلارجية

اأمرية عزت
رئي�ش وحدة الدعم الفني للموؤمترات 

والو�سائط املتعددة

اأمنية �سامي
رئي�ش وحدة

اإ�سالم مر�سي
 مهند�ش نظم تاأمني اأول 

)رئي�ش وحدة)

مرمي ناجي
رئي�ش وحدة التوثيق

حممد اللطف
وحدة اإدارة النظم )رئي�ش وحدة)

وائل عبد العزيز �سالح
مدير م�سروع فني

)رئي�ش وحدة)

ب�سمة ال�سيخ
رئي�ش وحدة التدريب

حممد عبد اللطيف
 رئي�ش وحدة 

اخلدمات التقنية

يا�سمني متويل
من�سق )رئي�ش وحدة)

قطاع تكنولوجيا الت�سالت واملعلومات

 اإدارة تكنولوجيا الت�سالت واملعلومات



مكتبة الإ�سكندرية82

رية
كند

لإ�س
بة ا

كت
ى م

 عل
اللة

اإط

يو�سف ميخائيل
 رئي�ش ق�سم الربامج 

وتطوير النظم

هاين �ساوير�ش
رئي�ش وحدة ت�سميم الويب

رامي ر�سدي
رئي�ش ق�سم املعمل الرقمي 

)ISIS(

هاين ال�ساوي
رئي�ش وحدة الت�سوير 

واملعاجلة

اأحمد ح�سن برغوث
مدير م�سروع

)رئي�ش وحدة)

يو�سف الدكر
مدير م�سروع

)رئي�ش وحدة)

�سامح الأن�ساري
اأخ�سائي اأول

)رئي�ش وحدة)

داليا النقيب
رئي�ش وحدة التمييز 
ال�سوئي للحروف 

�سامح غزال
 رئي�ش وحدة

ال�سئون الإدارية

طارق الليثي
رئي�ش وحدة امل�سروعات 

اخلا�سة

حممد ال�سامي
 رئي�ش وحدة
�سمان اجلودة

اأحمد �سمري
مدير م�سروع

)رئي�ش وحدة)

با�سم ال�سيد
مدير م�سروع

)رئي�ش وحدة)

�سارة ال�سوبكي
مدير م�سروع

)رئي�ش وحدة)

�سمر فرج
مدير م�سروع

)رئي�ش وحدة)

�سيماء حممد
مدير م�سروع )رئي�ش وحدة)

املعهد الدويل للدرا�سات املعلوماتية
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ارة
لإد

ا

هاجر الإ�سالمبويل
رئي�ش القطاع

�سريف ريا�ش
نائب رئي�ش القطاع

�سريف علي�ش
رئي�ش وحدة الت�سالت 

واملرا�سم

منى الن�سار
نائب املدير

ا: كما ت�سمل هذه الإدارة اأي�سً
وحدة التن�شيق واملتابعة

حنان الركاد
من�سق

)رئي�ش وحدة)

قطاع العالقات اخلارجية

اإدارة العالقات العامة والت�سالت الدولية



مكتبة الإ�سكندرية84

رية
كند

لإ�س
بة ا

كت
ى م

 عل
اللة

اإط

خالد عزب
 مدير

اأمين ال�سربيني
 رئي�ش وحدة 

التحرير ال�سحفي

حممد مط�ش
 رئي�ش وحدة 

املركز ال�سحفي

منى حلمي
 رئي�ش وحدة 

املعار�ش واملطبوعات

دينا اأبو العال
املدير

منى ن�سر
من�سق

)رئي�ش وحدة)

حممد زايد
رئي�ش ق�سم الت�سغيل

ا: كما ت�سمل هذه الإدارة اأي�سً
ق�شم الإنتاج

اإدارة الإعالم

اإدارة ال�ستوديو
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ارة
لإد

ا

�سريين جعفر
املدير

حممد عالم
نائب املدير

يا�سمني �سمري
نائب املدير

داليا القباين
رئي�ش وحدة اجلولت 

الإر�سادية باللغة الفرن�سية

حممد �سعبان
رئي�ش وحدة اجلولت 
الإر�سادية باللغة العربية

يا�سمني رم�سان
م�سرف 

)رئي�ش وحدة)

نورهان م�سطفى
رئي�ش ق�سم ال�ستقبال

اأحمد يا�سني
رئي�ش وحدة الت�سويق

رحاب �سربي ذكري
رئي�ش وحدة القرتاحات وال�سكاوى

مروة مهدي
 رئي�ش وحدة 
اإعداد القاعات

رحاب يون�ش
 رئي�ش وحدة 

الإ�سراف واملتابعة

ر�سوى الأمري
رئي�ش وحدة ال�سئون الإدارية والربامج 

)رئي�ش ق�سم)

اإدارة الزيارات والقاعات



امل�ست�سارون
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علي ماهر  
حم�سن يو�سف  

�سالح الدين اجلوهري  
عبد احلليم نور الدين

�سالح �سليمان  

م�ست�سارو مدير املكتبة
جمدي مدكور

عزة اخلويل
ليلى عبد الهادي

عزة مدين 

م�ست�سارو القطاعات/ املراكز/ الإدارات

الإدارة القانونية
عادل عزب

امل�سروعات اخلا�سة
عماد اأبو غازي

حممد عمارة
حممد كمال الدين

اإبراهيم غامن

اإدارة تنمية املوارد
�سميحة حنا

املركز القومي لتوثيق الرتاث احل�ساري 
والطبيعي

مك�سيمو�ش الأنطوين
في�سل عبد احلليم

اأحمد احل�سري
حممد فكري

اإيزي�ش جرباوي
رمي بهجت

اإيرينا �سربينجل
ماي�سة م�سطفى

قطاع املكتبات
م�سطفى العبادي

منى حجاج
هبة �ساروبيم
داليا حمادة

�سادية ال�سو�سي

مركز الفنون
حممود اأبو دومة

�سمري فريد
م�سطفى الرزاز

ح�سني ال�سابوري
راجح داود

منتدى احلوار
قدري حفني

عماد �سيام

الأمن الداخلي
حممد نعمان

معهد درا�سات ال�سالم
مها معاذ

ون
سار

ست�
امل�




