ق
ت
ن
�
�
�
�ل
ا
�
�
��
�
ل��
�
س
��
ي
�
ا ر� ر و ي�
�م كت ة
�كن��د ��ة
��� ب���� الإ� ��س � ر�ي

�يو��ل�يو �– 2009يون�ي���ة2010

ت
ة
ة
�كن��د �ة
إ� ط�لا �ل�� ع��لى �م ك
��� ب���� ا لإ� ��س � ري�

2010 /2009
www.bibalex.org

© مكتبة الإ�سكندرية ()2010
اال�ستغالل غري التجاري

مت �إنتاج املعلومات الواردة يف هذا التقرير لال�ستخدام ال�شخ�صي واملنفعة العامة لأغرا�ض غري جتارية ،وميكن �إعادة �إ�صدارها كلها �أو جزء منها �أو ب�أية طريقة �أخرى ،دون
�أي مقابل ودون ت�صاريح �أخرى من مكتبة الإ�سكندرية .و�إمنا نطلب الآتي فقط:
•يجب على امل�ستغلني مراعاة الدقة يف �إ�صدار امل�صنفات.
•الإ�شارة �إىل مكتبة الإ�سكندرية ب�صفتها »م�صدر« تلك امل�صنفات.
بدعم منها.
•ال يعترب امل�صنف الناجت عن �إعادة الإ�صدار ن�سخة ر�سمية من املواد الأ�صلية ،ويجب �أال ين�سب �إىل مكتبة الإ�سكندرية ،و�أال ي�شار �إىل �أنه َّمت ٍ
التحرير� :إدارة الن�شر

ت�صميم وتنفيذ :جيهان �أبو النجا

ر�سالة مكتبة الإ�سكندرية
�أن تكون مرك ًزا للتميز يف �إنتاج املعرفة ون�شرها،
وملت ًقى للحوار والتفاهم بني ال�شعوب.

�أهداف املكتبة
�أن تكون:
•نافذة العامل على م�صر.
•نافذة م�صر على العامل.
•�أداة فعالة يف مواجهة حتديات الع�صر الرقمي.
•مرك ًزا للحوار والتفاهم بني ال�شعوب واحل�ضارات.
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ت�صدير

ي�سعدين �أن �أرى كث ًريا مما ح ُلمت به ملكتبة الإ�سكندرية يتحول �إىل حقيقة ،فقد ك َّر ْ�ست �سنوات من عمري �ساعي ًة
نحو الو�صول باملكتبة ملا و�صلت �إليه الآن .واليوم ميكنني �أن �أقول بكل الفخر �إن املكتبة بد�أت يف اعتالء مكانتها يف
ال�ساحة الدولية ،و�إنها بالفعل تتخذ خطوات هامة ليتم االعرتاف بها كابنة ملكتبة الإ�سكندرية القدمية؛ �إذ تعود روح
املكتبة القدمية للحياة مع كل الأن�شطة التي تقوم بها املكتبة اجلديدة م�ستخدمة �أدوات القرن اجلديد.
فمنذ افتتاح املكتبة يف عام  ،2002قامت مب�ضاعفة جمموعاتها وتو�سيع نطاق �أن�شطتها ،كما انخرطت يف م�شروعات
جديدة ،ومل تدع �أي جمال �إال تركت فيه �آثار خطواتها .و�أ�شعر بجزيل العرفان للإهداء ال�سخي الذي قدمته املكتبة
الوطنية الفرن�سية؛ �إذ َّقدمت ملكتبة الإ�سكندرية  500,000كتاب ،مما جعل مكتبة الإ�سكندرية واحد ًة من �أكرب
املكتبات الفرانكفونية يف العامل ،وامل�ستودع الرئي�سي للكتب الفرن�سية يف العامل العربي والقارة الإفريقية.
واليوم ،ال نطمح فقط �إىل املحافظة على م�ستوى االمتياز يف الأن�شطة واملطبوعات واملنتجات الرقمية للمكتبة
من حيث الكم والكيف ،بل ن�سعى �أي�ضً ا للو�صول ملناطق �أخرى من م�صر .ويف ال�سنة املا�ضية ،قمنا بالرتكيز على
�أهمية الو�صول بخدمات املكتبة للجمهور .ويف احلا�ضر وامل�ستقبل �سنحاول �أن ن�ستكمل ما بد�أناه ون�صل جلمهور
املكتبة خارج حدود مدينة الإ�سكندرية .ونتوقع �أن نرى التطورات اجلديدة ملكتبة الإ�سكندرية يف القاهرة ومدينة
ال�ساد�س من �أكتوبر وبيت ال�سناري .كما نتوق �إىل ر�ؤية ما �ستقوم به املكتبة يف حديقة الأ�سرة وكذلك يف مدينة العلوم
التي �ستكون متحف العلوم اجلديد يف م�صر .ون�أمل �أن نرى اكتمال �أعمال جتديد حديقة �أنطونيادي�س ،و�أعمال البناء
يف مرافق برج العرب ،والتي ت�شمل �أ�ستوديو تلفزيون ًّيا وحمط َة �إذاعة .و�سيكمن التحدي يف املحافظة على م�ستويات
اجلودة التي حققناها يف الأعوام الثمانية املا�ضية خالل فرتة التو�سع الهامة القادمة .و�سيكون هذا اختبا ًرا مل�ستوى
الن�ضج الذي و�صل �إليه فريق الإدارة باملكتبة ،ولكننا خ�ضنا ٍ
حتديات �سابق ًة بنجاح ،و�أنا يف انتظار النجاح القادم ب�إذن اهلل.
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املقدمة

نخطو اليوم �أوىل خطواتنا يف العام الثامن من ُعمر مكتبة الإ�سكندرية ،و�إذا نظرنا �إىل ما م�ضى ،ف�إننا نرى �سج ًّال
عري�ضً ا من الإجنازات التي حققتها املكتبة؛ حيث ماليني الزوار ،و�آالف الفعاليات الثقافية ،وازدياد يف عدد الكتب
واملوارد الرقمية ،وزيادة املجموعة الفنية ،وتو�سع يف جهود الو�صول للجمهور ي�شمل كل �شيء؛ من الإعالم ملعار�ض
الكتب ،ومن نوادي العلوم ملجموعات ال�شباب البيئية .ويف ال�سعي لتحقيق هذه الأن�شطة ،كنا حري�صني على احلفاظ
على درجة جودة عالية ولي�س جمرد الكم الكبري لهذه الأن�شطة .وقد �ألقينا ال�ضوء على فعاليات املكتبة التي تزيد عن
�سبعمائة يف جزء "�إطاللة على مكتبة الإ�سكندرية" من التقرير ال�سنوي لعام .2010/2009
وهذا الفي�ض املتدفق من الفعاليات خلق وجو ًدا ملكتبة الإ�سكندرية على امل�ستويات القومية والإقليمية والعاملية.
فقد اقت�صرت قدرة املكتبة  -يف البداية  -على تقدمي خدماتها للجمهور يف م�صر على من ميكنه التوا�صل املبا�شر مع
فريق العاملني والباحثني باملكتبة� ،أو من ي�ستفيد ب�صورة مبا�شرة من �إنتاجنا (الكتب والأفالم واملواد الرقمية� ...إلخ)،
�أو من يقوم بزيارة مرافق املكتبة املختلفة بالإ�سكندرية .وبنا ًء على طلب جمل�س الأمناء ،ندخل اليوم مرحلة جديدة يف
العمل؛ حيث �سنو�سع من مدى وجودنا مثلما تو�سعنا بخدماتنا.
ويف العام املا�ضي� ،أر�سينا قواعد دعم هذا التو�سع .ففي الإ�سكندرية ،اكتملت الأعمال يف مرفق برج العرب وبد�أ
العمل فيه بالفعل ،ومت جتديد مقر املكتبة بال�شالالت ،و�شارفت �أعمال جتديد فيال �أنطونيادي�س على االنتهاء .كما �أن
امل�شروعات يف �أر�ض منطقة �أبي�س واملقر الكبري يف برج العرب حتت التطوير حال ًّيا .وهذه املقا ّر اجلديدة من �ش�أنها �إعادة
توزيع جمموعات العاملني باملكتبة و�أن�شطتها كذلك والتي تتناثر حال ًّيا يف حوايل خم�س ع�شرة �شقة م� َّؤجرة.
كما �ستقوم املكتبة �أي�ضً ا بزيادة تواجدها بالقاهرة يف مدينة ال�ساد�س من �أكتوبر (غرب القاهرة) ،وحديقة
�سوزان مبارك للأ�سرة (�شرق القاهرة) ،وكذلك يف قلب القاهرة التاريخية (يف الوكالة ب�شارع املعز ،وبيت
ال�سناري) .كما �ستقوم املكتبة ب�إطالق "مدينة العلوم" (متحف العلوم امل�صري اجلديد) وهو م�شروع كبري يف مدينة
ال�ساد�س من �أكتوبر ،بالإ�ضافة �إىل مرافقنا اجلديدة والتو�سعات املُخطط لها يف املركز القومي لتوثيق الرتاث احل�ضاري
والطبيعي.
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حتد كبري يف برناجمنا الطموح للتو�سع يف الأن�شطة واملرافق؛ �إذ يتطلب التو�سع �ضرورة احلفاظ على متا�سك
ويكمن ٍّ
الأن�شطة وجودتها .لكننا على ثقة من قدرة فريق �إدارة املكتبة ال�شاب واملتوازن من حيث عدد الذكور والإناث
على خو�ض هذا التحدي بنجاح ،وذلك بف�ضل �إ�شراف جمل�س �أمناء املكتبة املرموق و�إر�شاد املجل�س اال�ست�شاري.
و�سنعر�ض لفريق �إدارة املكتبة وكذلك جمل�س الأمناء واملجل�س اال�ست�شاري يف هذا التقرير ال�سنوي يف جزء بعنوان
" َم ْن نحن".

�إطاللة على مكتبة الإ�سكندرية
10

ومن ث ََّم� ،سيكون املو�ضوع الرئي�سي للتقرير ال�سنوي هذا العام هو "التو�سع مع احلفاظ على اجلودة" ،وهذا العنوان
وعد بالتزامنا بتحقيقه .و�سي�شرح التقرير ال�سنوي هذا العام كيف
تلخي�صا للتحدي الذي �سيواجهنا ،كما �أنه ٌ
ُيعترب ً
أعدت املكتبة نف�سها للمرحلة اجلديدة من وجودها ،و�سنعر�ض يف العام القادم �إن �شاء اهلل كيف �ستتحقق الر�ؤية؛
� َّ
�إذ نبد�أ يف تطبيقها .وي�ستمر العمل ،وتت�ضاعف النتائج ولكن تبقى ر�ؤية املكتبة كما هي :تعزيز العقالنية والتعددية
واحلوار والتعلم والتفاهم .ونحن ن�ضمن �أنه �سوا ًء يف املبنى الرئي�سي للمكتبة �أو يف � ٍّأي من املقار التابعة للمكتبة� ،ستبقى
املكتبة مال ًذا لكل طالبي املعرفة وحمبي الثقافة.
							�إ�سماعيل �سراج الدين
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التو�سع مع احلفاظ على اجلودة

 :2010/2009عام من الإجنازات

�إطاللة على مكتبة الإ�سكندرية

ت�ستكمل مكتبة الإ�سكندرية هذا العام عامها الثامن ،وت�ستعد لأن تتمم العقد الأول من عمرها .وقد �شهد العام
املا�ضي تو�س ًعا كب ًريا يف �أن�شطة املكتبة 1,4 :مليون زائر و�أكرث من  700فعالية ،بالإ�ضافة �إىل حوايل مليون زيارة يوم ًّيا
ملواقعنا الإلكرتونية املختلفة .ومازلنا نقوم ب�أكرث الأعمال جدة من خالل معاهدنا البحثية الثمانية ،وقد دجمنا بنجاح
احلا�سب الآيل فائق ال�سرعة (القادر على القيام بـ  10,000,000,000,000عملية ح�سابية يف الثانية) �ضمن خمزوننا
املذهل من الأدوات التحليلية .وقمنا بتطوير �أدوات �أ�سا�سية من �ش�أنها �أن تخدم املكتبيني امل�ستخدمني للغة العربية .كما
تلقت املكتبة �أكرب �إهداء من الكتب يف التاريخ وهو  500,000كتاب فرن�سي �أهدتها املكتبة الوطنية الفرن�سية للمكتبة.
وال نن�سى الفنون ،فقد تو�سعت معار�ضنا ب�صورة مبهرة ،فلدينا الآن  15معر�ضً ا دائ ًما بالإ�ضافة �إىل �أربعة متاحف
هي :متحف ال�سادات ومتحف الآثار ومتحف املخطوطات ومتحف تاريخ العلوم.
ويف الإجمال ،كان هذا العام مثم ًرا .وقد ن�شرنا �إجنازاتنا لهذا العام يف املجلد اخلا�ص ب�إجنازات املكتبة .وهنا بع�ض
الإجنازات الرئي�سية:
�إن قطاع املكتبات هو قلب املكتبة الذي تقدم من خالله م�ساحة لطالبي املعرفة .فبالإ�ضافة �إىل الإهداء الفرن�سي،
تلقت املكتبة هدية عزيزة �أ�ضيفت �إىل جمموعتنا اخلا�صة وهي �أوراق الدكتور بطر�س بطر�س غايل التي ت�شمل عد ًدا
متنو ًعا من التقارير ومالحظات االجتماعات واملرا�سالت والأرا�شيف ال�صحفية و�أفالم الفيديو والألبومات وغريها،

رونو موزولييه وال�سيدة �سوزان مبارك والدكتور �إ�سماعيل �سراج الدين �أثناء احتفال املكتبة بالإهداء الفرن�سي
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بالإ�ضافة �إىل الن�سخة الرائعة من كتاب و�صف م�صر .وا�ستمر تزويد وحتديث جمموعات املراجع اخلا�صة باملكتبة
الرئي�سية مبقتنيات وهدايا من املجموعات اخلا�صة وتنمية املجموعة العربية بكتب حت�صل عليها املكتبة من معار�ض
الكتب املحلية.
وقد قام فريق مكتبة املراجع ب�إ�صدار �أول كتاب يف العامل العربي يحدد �أ�سلوب كتابة املراجع يف الأوراق العلمية -
اجلزء الأول ،والذي ن�شر خلدمة امل�ستخدمني يف م�صر والعامل العربي.

التو�سع مع احلفاظ على اجلودة

وقد ُق ِّد َرت جهود هذا العام؛ فقد فاز رامي
جمال من مكتبة الطفل بامل�سابقة الدولية لر�سم
الأطفال عن البيئة عن قارة �إفريقيا .وهي م�سابقة
ينظمها برنامج الأمم املتحدة للبيئة �سنو ًّيا.
كما �شاركت مكتبة الن�شء يف معر�ض
املدار�س الدولية للإنرتنت وفازت باجلائزة
البالتينية لت�صميم موقع �إلكرتوين لأحمد زويل.
�شباب �صغار يف �سن  16-12عا ًما.
و�صمم املوق َع ٌ
(.)http://zewail.ypteam.com

رامي جمال ي�ستلم جائزته يف كوريا

وي�ستمر قطاع ال�شئون الأكادميية والثقافية
يف العمل على حت�سني اخلدمات التي ميكن �أن
يقدمها العلم .فتم افتتاح مركز �أ�سوان للقلب يف  7يناير  ،2010وهو م�شروع طبي جديد �أقيم بالتعاون مع م�ؤ�س�سة
جمدي يعقوب و�شبكة قطر� /أ�سوان /لندن املتقدمة للقلب.
وي�ستمر م�شروع �أبحاث مر�ض ت�ضخم القلب االن�سدادي يف النمو ب�إن�شاء حمطتي عمليات� ،إحداهما يف الإ�سكندرية
والأخرى يف القاهرة ،بالإ�ضافة �إىل وحدة �أبحاث الأحياء اجلزيئية والتي كانت املرحلة الأوىل من امل�شروع.
وي�ستمر مركز درا�سات الإ�سكندرية وح�ضارة البحر املتو�سط يف درا�سة وتوثيق الرتاث امللمو�س وغري امللمو�س ملدينة
الإ�سكندرية ومنطقة البحر املتو�سط.
وقد �أعلنت جلنة حتكيم جائزة ح�سن فتحي للعمارة عن فوز الدكتور حممد عو�ض مدير مركز درا�سات الإ�سكندرية
وح�ضارة البحر املتو�سط باجلائزة الأوىل .وكان الهدف من احلدث هو الرتويج للعمارة امل�صرية املعا�صرة وكذلك ت�شجيع
وتكرمي املعماريني امل�صريني.
وقد قام مركز درا�سات الإ�سكندرية وح�ضارة البحر املتو�سط بن�شر الن�سخة العربية لدليل خريطة مدينة الإ�سكندرية،
منوذجا لفيال �آجيون التي �صممها �أوج�ست برييه،
و�أقام مناذج للمباين التي اختفت وكذلك املباين املعر�ضة للخطرً :
ومنوذجا للإ�سكندرية الرومانية بناء على خريطة حممود با�شا الفلكي (.)1866
ً
ومن الناحية الأخرى ،قدم مركز الإ�سكندرية للدرا�سات الهيلين�ستية  -وهو امل�شروع امل�شرتك بني مكتبة الإ�سكندرية
وم�ؤ�س�سة �أونا�سي�س وم�ؤ�س�سة فاردينوياني�س وجامعة الإ�سكندرية  -خالل العام  22دورة و 338جل�سة درا�سية لنيل
الدبلوم ودرجة املاج�ستري.
التقرير ال�سنوي يوليو  - 2009يونية 2010
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�إطاللة على مكتبة الإ�سكندرية

كما �أ�صدرت مكتبة الإ�سكندرية �أي�ضً ا عد ًدا من املطبوعات خالل هذه الفرتة تتناول جمموعة متنوعة من املجاالت
منها :من الوعود للممار�سات :تطبيقات للعلوم والتكنولوجيا يف الغذاء وال�صحة والطاقة والبيئة ،ودليل الفهر�سة
املرجعية اخلا�ص مبكتبة الإ�سكندرية ،وبينايل مكتبة الإ�سكندرية الرابع لكتاب الفنان ،وبينايل مكتبة الإ�سكندرية
الدويل للحفر ال�صغري :الدورة الأوىل ،والن�صو�ص القبطية املرتبطة باحلياة اليومية ،واملجموعتان ال�ساد�سة وال�سابعة ملركز
املخطوطات لربنامج الباحث املقيم للدكتور ب�شار عو�ض معروف والأ�ستاذ ن�صر حامد �أبو زيد ،وح�سن فتحي :املدر�سة
وامل�سرية.
وي�ستمر مركز الفنون وهو مالذ ملحبي الفنون يف تقدمي م�ساحة للتعبري الفني يف كل �أ�شكاله ،كما ي�سعى ليكون
مكانًا لتنمية مواهب الأطفال والن�شء من خالل مدر�سة الفنون.
وخالل العام املا�ضي ،ت�سلم مركز الفنون جمموعة قيمة من الأعمال املختارة لبع�ض الفنانني امل�صريني امل�شهورين.
ٍ
إهداءات من بينايل مكتبة الإ�سكندرية الدويل للحفر ال�صغري :الدورة الأوىل من 113
وبالإ�ضافة �إىل هذا ،نتلقى �
فنانًا م�شار ًكا من  38دولة ،وكذلك بينايل مكتبة الإ�سكندرية الدويل الرابع لكتاب الفنان ،وم�شروع الفنان املقيم الذي
قدم هذا العام �ستة فنانني �سكندريني بارزين ،و�أخ ًريا الدورة اخلام�سة من �سمبوزيوم الإ�سكندرية الدويل ال�سنوي
للنحت يف اخلامات الطبيعية والذي �شارك فيه  16فنانًا من خم�س دول بثمانية ع�شر عم ًال فن ًّيا.
ويف � 13أغ�سط�س � ،2009أطلقت املكتبة الرقمية للنقو�ش واخلطوط  1500نق�ش ،ويف �أقل من عام ارتفع هذا الرقم
لأكرث من  5000نق�ش من خالل جهود فريق العاملني مبركز اخلطوط.
ويف  26نوفمرب  ،2009احتفل املركز بيوم اخلط العربي ب�إطالق مدر�سة حممد �إبراهيم للخط العربي.
وكان الهدف الأكرب للمركز القومي لتوثيق الرتاث احل�ضاري والطبيعي هو توثيق اجلوانب املختلفة للرتاث الثقايف
امل�صري امللمو�س وغري امللمو�س بالإ�ضافة للرتاث الطبيعي.
ومع تطوير البانوراما احل�ضارية  ،2ي�ستمر جناح البانوراما احل�ضارية والتي ت�ستخدم حال ًّيا �سبعة تركيبات ثابتة يف
العر�ض الذي قدمته يف �أماكن عديدة :من مكتبة الإ�سكندرية بالإ�سكندرية �إىل ميدان �سوهو يف �شرم ال�شيخ .وال
نن�سى مقر املركز القومي لتوثيق الرتاث احل�ضاري والطبيعي ذاته .وبف�ضل �سهولة نقل ُمع َِّدات البانوراما احل�ضارية،
متكنت من �أن تطوف العامل ُمق َِّد َمة عرو�ضها ،وكانت �أكرب م�شاركة لها يف معر�ض �شانغهاي يف ال�صني  ،2010ومازال
عدد العرو�ض يف تزايد.
ومن �أهم الإجنازات يف العام املا�ضي م�شروع رقمنة مقتنيات دار الوثائق القومية والذي نال جائزة  2009التقديرية
للم�شروع املتميز يف املكتبات ومراكز املعلومات من االحتاد العربي للمكتبات واملعلومات.
وجاء تكرمي �آخر من منظمة املدن العربية التي منحت الدكتور فتحي �صالح جائزة خبري املعلوماتية جلهوده يف
املحافظة على هوية املدن العربية .كما ح�صل الدكتور فتحي �صالح �أي�ضً ا على جائزة تارتي�سو�س الإ�سبانية الدولية من
اجلمعية الإ�سبانية للآثار تقدي ًرا لدور م�صر يف احلفاظ على الرتاث العربي.
خ�صي�صا لعر�ض القبة ال�سماوية ذي
و�أ�صدر املركز القومي لتوثيق الرتاث احل�ضاري والطبيعي �أول فيلم م�صمم
ً
القبة الكاملة (الأ�ساطري الفلكية) .و ُعر�ض الفيلم يف م�ؤمتر القباب ال�سماوية يف يونية  2010ونال �إعجاب اجلميع.
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ومن م�شروعات التو�سع الأخرى ،CULTMOB :والأ�سطورة االفرتا�ضية يف الأق�صر ودندرة ،وذاكرة العامل العربي،
واخلرائط الأثرية مل�صر و�إفريقيا.
ويهدف مركز الدرا�سات والربامج اخلا�صة �إىل الو�صول جليل الباحثني املبدعني واملبتكرين خللق م�ستقبل �أف�ضل.
و�إىل الآن ،ا�ستفاد  34باحثًا من منح مكتبة الإ�سكندرية البحثية.
وكانت الأ�سطوانة امل�ضغوطة اخلا�صة مب�شروع املليون حما�ضرة هدي ًة �أهديت بهدف اال�ستفادة منها ثم �إهدائها،
ويحتوي على �أكرث من  3600حما�ضرة مت توزيعها حول العامل .وو�صلت هذه الهدية ليد �أكرث من � 6000شخ�ص.
ويتزايد جناح م�ؤمتر بيوفيجن الإ�سكندرية ،كما تتزايد جودة ما يقدمه ،وكذلك عدد ح�ضور امل�صريني والأجانب .فقد
�شارك ما يزيد عن � 200شخ�ص يف م�ؤمتر بيوفيجن الإ�سكندرية  ،2010كان منهم  110من �شباب العلماء .و�ش ُرف امل�ؤمتر
هذا العام بح�ضور خم�سة علماء فائزين بجائزة نوبل.
ويعمل املركز حال ًّيا على م�شروع هام �آخر وهو «مو�سوعة احلياة» العربية.
وتقوم مكتبة الإ�سكندرية برعاية الطلبة املوهوبني من املدار�س واجلامعات امل�صرية بهدف زيادة م�شاركة طلبة
اجلامعات يف العلوم .وبجهود م�ست�شاري امل�شروعات اخلا�صة ،بد�أ برنامج �شباب من �أجل بيئة م�ستدامة وفهم �أف�ضل �أول
ن�شاط له يف  .2002واليوم ،و�صل عدد امل�شاركني لـ � 5500شاب .ويقوم امل�شروع بالتعاون مع وزارة التعليم مب�ساعدة
طلبة بني �سن  13و� 18سنة على التعرف على البيئة با�ستخدام �أدوات خمتلفة ،منها� :إعداد العرو�ض التقدميية وعقد
املناق�شات الأ�سبوعية وامل�شاركة يف �أن�شطة التعلم عن بعد .وبو�صولهم ل�سن  ،18ين�ضم ال�شباب لرابطة �شباب القادة
والتي بد�أت يف عام  ،2006وو�صل �أع�ضا�ؤها لـ  2500ع�ضو.

التو�سع مع احلفاظ على اجلودة

و�شهد عام � 2009إطالق اجلائزة الأوىل للعلماء العرب ال�شباب لإ�سهاماتهم العلمية البارزة يف املنطقة العربية.

وقد نظمت رابطة �شباب القادة بالتعاون مع مكتبة الإ�سكندرية وجامعة الإ�سكندرية نادي ال�صفوة يف خمتلف
الكليات مو�سع ًة مدى احلوار بني طلبة اجلامعات.
وقام فريق عمل قطاع االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات بخطوات كبرية يف التو�سع بخدماتهم:
مع دمج القطاع للحا�سب الآيل فائق ال�سرعة يف �أدواته التحليلية ،خطت مكتبة الإ�سكندرية نحو خماطبة اجلامعات
واملراكز البحثية يف م�صر واملنطقة.
وتلقى �أر�شيف الإنرتنت �أكرث من  26مليون زائر خالل العام املا�ضي.
ويف وجود تكنولوجيا القرن احلادي والع�شرين ،قام قطاع االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات بالتعاون مع �إدارة الن�شر
بتحديث موقع املكتبة الإلكرتوين من �أجل تقدمي موقع �أ�سهل يف اال�ستخدام بالإ�ضافة �إىل جتربة تفاعلية ذات مظهر
معا�صر وتفاعل مع م�ستخدمي املكتبة .كما متت �إ�ضافة ميزات �أخرى ،مثل :الفي�س بوك ويوتيوب وتويرت و.RSS
ومت تطوير الن�سخة اجلديدة من م�شروع املليون حما�ضرة والتي ت�ضم ن�سخة على الإنرتنت من امل�شروع ال�سابق
ومزودة بخ�صائ�ص جديدة ،وهذا من �أجل احل�صول على �أق�صى ا�ستفادة من املواد املوجودة يف النظام .ويغطي امل�شروع
�أربعة جماالت علمية كربى هي :الزراعة وال�صحة وهند�سة احلا�سب الآيل والبيئة.
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وقد �أ�سهم فريق قطاع االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ،الذي �أدى دو ًرا ها ًّما يف ت�صميم وتطبيق هيكل املكتبة
الرقمية العاملية� ،أ�سهم بخرباته املتخ�ص�صة يف البحث عن الن�صو�ص العربية وعر�ضها .و�أبدت منظمة اليون�سكو تقديرها
للجهود املبذولة لتطبيق هذا امل�شروع الهام.

�إطاللة على مكتبة الإ�سكندرية

ويعمل حال ًّيا مركز �إبراهيم �شحاتة للغة ال�شبكات العاملية العربية على بناء وت�صميم املعجم العربي بنظام لغة
ال�شبكات العاملية.
ويف االجتماع الأخري ملجل�س �إدارة لغة ال�شبكات العاملية والذي ُعقِد يف الكويت ،تفوقت اللغة العربية بدرجة
كبرية على كل توقعات و�إجنازات مراكز اللغات الأخرى امل�شرتكة يف م�شروع املكتبة الرقمية العاملية حول العامل .وبعد
التقييم ،تفوقت ترجمة الربنامج العربية على �أنظمة �إلكرتونية �أخرى مثل جوجل وبابيلون و�صخر.
وقد �شرع متحف الآثار يف تعريف الأجيال اجلديدة بكنوز بلدهم التي ال تقدر بثمن من خالل ق�صة بعنوان
«اكت�شف التاريخ» باللغتني العربية والإجنليزية لرفع وعي الأطفال بكنوز املا�ضي وجذب انتباههم �إليها.
و�شارك املتحف ب�إحدى ع�شرة قطعة يف معر�ض كليوباترا الذي �أقيم يف الواليات املتحدة الأمريكية.
طموحا للح�صول على �أكرب عدد من املجموعات
وعلى اجلانب الآخر بد�أ مركز ومتحف املخطوطات م�شرو ًعا ً
امل�صنفة من الن�سخ امليكروفيلمية والرقمية حول العامل .والهدف هو حتقيق ثالثة �أهداف هي :توفري موارد للبحث
العلمي يف خمتلف جماالت الرتاث ،وحتقيق التعاون الأكادميي مع مراكز موازية حول العامل ،ون�شر الرتاث العلمي
خا�صة الأعمال املتعلقة بتاريخ العلوم و�إ�سهامات احل�ضارة العربية /الإ�سالمية يف الفكر الإن�ساين .وقد �شهد العام
املا�ضي �إ�ضافة حوايل ع�شرة �آالف خمطوطة.
وحقق معمل ترميم مركز املخطوطات مكانة لنف�سه ك�أحد �أكرب معامل الرتميم يف املنطقة .ولأكرث من عامني ،قدم
املعمل خدمات ا�ست�شارية وتدري ًبا للعديد من امل�ؤ�س�سات .ويعمل املعمل حال ًّيا على املعايري العاملية للح�صول على
�شهادة الأيزو.
وح�صلت وحدة الكتب النادرة واملجموعات اخلا�صة على �إهداءين :املكتبات اخلا�صة بال�صحفي والناقد الأدبي
�سامي خ�شبة والتي حتتوي على جمموعة فريدة ( 5300جملد) تتناول النقد الأدبي والفن والتاريخ بالإ�ضافة �إىل
كتاباته ال�شخ�صية ،واملكتبة اخلا�صة بالدكتورة ليلى
�إبراهيم ( 1440جمل ًدا) والتي حتتوي على جملدات
خمتارة عن التاريخ والآثار والعمارة الإ�سالمية.
كما حقق مركز القبة ال�سماوية العلمي قفزات
كبرية يف الطريق للح�صول على منوذج م�ستدام للمراكز
العلمية ،ويف املبادرة بعدد متنوع من الأن�شطة اخلا�صة
باالت�صال العلمي امل�ستدام يف مقر املكتبة و�أماكن
�أخرى ،كما كان �س َّباقًا يف جمال التعليم الرتفيهي يف
م�صر واملنطقة ككل.
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ومت جتديد قاعة اال�ستك�شاف وهي املرفق التفاعلي
للمركز؛ حيث زادت م�ساحته من  558م� 2إىل  785م،2
وحتتوي قاعة اال�ستك�شاف على منطقة اال�ستك�شاف
التي حتتوي على  58جتربة ،وقاعة «ا�ستمع واكت�شف»
التي تعر�ض تكنولوجيا ثنائية وثالثية الأبعاد ،ومنطقة
ور�ش العمل ومتجر هدايا «بالنيت» اجلديد.

افتتاح قاعة اال�ستك�شاف

وي�ستمر منتدى احلوار يف توفري م�ساحة للفكر املتحرر والتبادل الثقايف ،والذي يعزز احلوار والتفاعل مع الذات ومع
الآخر.

التو�سع مع احلفاظ على اجلودة

وهذا العام ،بداية من �أغ�سط�س  ،2009وبف�ضل
جهود وزارة ال�سياحة امل�صرية ،مت حت�سني �أجهزة
مركز القبة ال�سماوية العلمي با�ستخدام نظام عر�ض
 Digistar3واملدعم بخ�صائ�ص فلكية جم�سمة ثالثية
الأبعاد وقاعدة بيانات عري�ضة من الأجرام ال�سماوية
متكن اجلمهور من ا�ستك�شاف الكون كما مل يحدث
من قبل.

ولأول مرة يف م�صر ،يطلق منتدى احلوار مبكتبة الإ�سكندرية مبادرة جديدة بعنوان «جيل الو�سط :ر�ؤى للم�ستقبل»
بهدف تبني ورعاية ر�ؤى الأجيال اجلديدة ،وبناء منرب لهذه اجلماعات املختلفة للتعبري عن ر�ؤاهم وم�ساعدتهم على �أن
يكونوا جز ًءا من عملية اتخاذ القرار يف املجتمع.
كما �أطلق منتدى احلوار �أي�ضً ا التقرير الثاين ملر�صد الإ�صالح العربي لقيا�س ر�ؤية النخبة العربية للإ�صالح
االقت�صادي واالجتماعي والثقايف يف العامل العربي با�ستخدام جمموعة من امل�ؤ�شرات والتحاليل الكمية والكيفية.
ونظم امللتقى الإلكرتوين الذي نظمه املنتدى م�سابقة ملنظمات املجتمع املدين واملنظمات غري احلكومية يف العامل
العربي ،الختيار �أف�ضل ع�شر جمعيات قامت ب�أن�شطة يف جمال عمالة ال�شباب ،وتوفري فر�ص عمل ،وذلك لتفعيل دور
منظمات املجتمع املدين يف الدول العربية والعمل على زيادة التعاون بينهم يف امل�ستقبل.
ويغطي برنامج امل�شروعات اخلا�صة عد ًدا كب ًريا من املجاالت؛ من ذاكرة م�صر املعا�صرة �إىل م�شروع �إعادة �إحياء
الكال�سيكيات ال�ضخم ،وهذا بدعم الوكالة ال�سوي�سرية للتنمية والتعاون وم�ؤ�س�سة كارنيجي بنيويورك ،وت�ستمر
امل�شروعات يف التقدم .ونحن الآن يف املراحل الأخرية من �إ�صدار ع�شرة �أعمال من كتب م�شروع "�إعادة �إ�صدار
كتب الرتاث الإ�سالمي احلديث يف القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجريني /التا�سع ع�شر والع�شرين امليالديني".
فماذا يف انتظار مكتبة الإ�سكندرية؟
ت�ستعد املكتبة الآن لبدء املرحلة الثانية من التطوير .ف�ستتو�سع املكتبة الكائنة حال ًّيا يف الإ�سكندرية ومركز توثيق
الرتاث احل�ضاري والطبيعي بالقاهرة ومتتد �إىل عدة مواقع بالإ�سكندرية والقاهرة وقد تتو�سع لغريهما �أي�ضً ا .و�سيكون
التحدي حينئذ هو كيفية تنظيم هذا التو�سع دون فقدان اجلودة.

التقرير ال�سنوي يوليو  - 2009يونية 2010
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و�سنظل خمل�صني لأهدافنا؛ �إذ ن�ؤمن جمي ًعا بقول �أر�سطو" :اجلودة لي�ست فعل ،بل عادة" والعادات من ال�صعب
التخلي عنها.

املرحلة الثانية

�إطاللة على مكتبة الإ�سكندرية

ما الذي نرمي �إىل حتقيقه بحلول احتفال املكتبة بعامها العا�شر يف � 16أكتوبر 2012؟ نعتزم �أن نكون قد حقَّقنا عد ًدا
من الأهداف التي تتما�شى مع ر�سالتنا و�أهدافنا العامة .والأهداف التي ن�سعى �إىل حتقيقها هي:
�أن ت�ستمر املكتبة يف كونها م�ؤ�س�س ًة ثقافية هامة وجذابة ،و�أن ي�صل عدد زوارها �إىل  1,5مليون �شخ�ص �أو �أكرث؛ منهم
 250,000زائر �أجنبي على الأقل.
و�أن ت�ؤدي خدمات املكتبة وجمموعاتها عملها ب�أعلى قدرة ممكنة على الأداء على امل�ستويات املحلية والإقليمية
والدولية .و�أن ي�صل �إجمايل عدد جمموعتنا �إىل �أكرث من  1,5مليون.
و�أن تتم اال�ستفادة من املجموعة الفرانكفونية ب�أق�صى درجة ممكنة ،ومقابلة ذلك بربامج �أن�شطة ثقافية فرانكفونية مكثفة.
و�أن يتو�سع العمل التحليلي املتطور عن طريق م�شروعات جديدة؛ فنتوقع من املعاهد البحثية الثمانية �أن ت�صل
مل�ستويات جديدة يف العمل امل�ستمر ،و�أن تقدم املعاهد �أن�شطة جديدة .وترتبط النقاط الهامة بربنامج عمل كل معهد.
ففي جمال االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات �سي�ستمر عملنا يف جمال املكتبات الرقمية ،وامل�شتملة على امل�شروعات
الكربى؛ متمثل ًة يف املكتبة الرقمية العاملية ،ومو�سوعة احلياة ،ولغة ال�شبكات العاملية .وبالن�سبة للمخطوطات� ،سن�صل
�إىل هدفنا وهو تنظيم و�إتاحة  100,000خمطوطة عربية ليتمكن املتخ�ص�صون من االطالع عليها ،كما �سنطلق برناجمنا
اجلديد اخلا�ص بالتحليل و�سيتو�سع عملنا يف جمال توثيق الرتاث بتغطية جديدة يف الإ�سكندرية والقاهرة ومدن �أخرى،
هذا �إىل جانب اال�ستعانة ب�أدوات وتقنيات جديدة� ،إلخ.
و�أن يغطي �سعينا للو�صول للجمهور ن�شاطنا الثقايف يف جمال الفنون؛ �إذ �سنلتزم باحلفاظ على اجلودة واالنفتاح على
كل فناين العامل ،وفتح جماالت وفر�ص للفنانني ال�شباب ورعاية املواهب الفنية للأطفال وال�شباب.
و�أن يع ِّزز تعاوننا مع 300مدر�سة و�صولنا للن�شء يف الإ�سكندرية ،وذلك بف�ضل نوادي العلوم ومركز العلوم يف
حديقة �سوزان مبارك للأ�سرة �شرق القاهرة ...ومناطق �أخرى.
و�أن نتو�سع يف �أن�شطتنا املتعلقة بالإعالم من خالل �إطالق �إذاعة ( )FMو�أ�ستوديو تلفزيوين جديد لزيادة منتجاتنا
الإعالمية ،وهذه بالإ�ضافة �إىل �إ�صداراتنا التقليدية ووجودنا الرقمي امللمو�س على الإنرتنت.
التقرير ال�سنوي من �ش�أنه تقدمي تقرير عن العام املا�ضي ولي�س عر�ض خطط امل�ستقبل .ولذلك ،فعلى هذه امل�ؤ�شرات
ال�صغرية للم�ستقبل �أن تكون كافية يف الوقت احلايل .ومع ذلك ،ميكننا �أن نخربكم عن عدد من الإجنازات التي بد�أت
والتي تهدف �إىل حتقيق خطط التو�سع هذه مع االحتفاظ باالمتياز.
حيازة الأرا�ضي واملباين اجلديدة

نظ ًرا ملحدودية م�ساحة املوقع الذي نعمل به ،تقوم املكتبة بالفعل با�ستئجار حوايل � 15شقة كمكاتب للموظفني.
هذا �إىل جانب ال�شقق التي متتلكها املكتبة يف منطقة ال�شالالت (املكاتب القدمية مل�شروع املكتبة) .ومع هذا ،فقد حزنا-
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بدعم من احلكومة -على عد ٍد من املواقع التي يتم بنا�ؤها حال ًّيا ال�ستيعاب مرافق جديدة قادرة على ا�ستيعاب التو�سع
الذي ت�سعى �إليه املكتبة يف خططها يف املرحلة الثانية ،والتي �ست�شمل:
يف الإ�سكندرية:
•مرافق التخزين والدعم اجلديدة يف مدينة برج العرب (�سيكتمل �إن�شا�ؤها خالل .)2011/2010
•قطعة �أر�ض جديدة مبنطقة �أبي�س (يتم حال ًّيا االنتهاء من الت�صميمات).
يف القاهرة:
•املرافق اجلديدة مبدينة برج العرب (مت االنتهاء من الت�صميمات).
•التو�سعات مبكتب مركز توثيق الرتاث احل�ضاري والطبيعي بالقرية الذكية.
جتديد املباين التاريخية

تتوىل املكتبة م�سئولية جتديد املباين التاريخية بالإ�سكندرية (فيال وحديقة �أنطونيادي�س ،وبيت ال�سناري بالقاهرة).

التو�سع مع احلفاظ على اجلودة

•مقر املكتبة اجلديد يف مدينة برج العرب (مت االنتهاء من الت�صميمات امل�شتملة على �أ�ستوديو تليفزيوين جديد).

م�شروعات جديدة

تتوىل املكتبة بالنيابة عن املُالك ،تنفيذ الت�صميمات الأخرية اخلا�صة بالعديد من املباين الثقافية /التعليمية يف
م�شروع حديقة �سوزان مبارك للأ�سرة كما �ستقوم املكتبة ب�إدارة هذه املرافق بعد افتتاحها.
كما تقوم املكتبة �أي�ضً ا بت�صميم �إعادة افتتاح م�شروع مدينة العلوم ال�ضخم (�أول متحف ذي م�ساحة كبرية للعلوم
يف م�صر) على م�ساحة �أر�ض كبرية خم�ص�صة لهذا الهدف يف مدينة ال�ساد�س من �أكتوبر.
�إدارة برنامج التو�سع ودعمه بالعاملني به

ل�ضمان اجلودة يف املرحلة القادمة من التو�سع ،فيما يخ�ص الأن�شطة اجلديدة والأن�شطة املوجودة بالفعل ،يتم الت�أكيد
على دعم الفريق الإداري بالتدريب املكثَّف .كما يتم توخي احلر�ص والت�أين يف تعيني عاملني جدد ،وذلك لتجنب �أي
انخفا�ض يف م�ستوى اجلودة واخلدمات التي نقدمها للجمهور �أو يف الأعمال التي نقوم بها يف � ٍّأي من مواقعنا .وبالإ�ضافة
�إىل هذا� ،سي�صحب الالمركزية الفعلية للمكتبة مراقبة و�إر�شاد مايل و�إداري قوي .وقد بد�أت بالفعل برامج تدريب
املديرين والعاملني.
ختا ًما

ت�ستعد املكتبة حال ًّيا لتنفيذ املرحلة التالية من التطوير؛ �إذ نبني على ما �أجنزناه من قبل حتى نزيد من وجود املكتبة
الثقايف حمل ًّيا و�إقليم ًّيا ودول ًّيا .وقد �شهد العام املا�ضي �إر�ساء �أ�س�س هذا الربنامج ،و�سي�شهد العامان القادمان حتقيق هذه
الربامج على �أر�ض الواقع.
التقرير ال�سنوي يوليو  - 2009يونية 2010
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�إطاللة على مكتبة الإ�سكندرية
20

ملحات �إح�صائية

(حتى  30يونية )2010

قطاع املكتبات
ع�ضوية املكتبة الرئي�سية

جمموعة مكتبة الإ�سكندرية (عدد املجلدات)

اجلمهور

1256

الأطفال (�سن )11-6

1431

الن�شء ()16-12

1415

طلبة الدرا�سات العليا

1750

املعلمون باملدار�س
املكفوفون و�ضعاف الب�صر

252

الباحثون مبرحلة ما بعد الدكتوراه

233
1116

العاملون مبكتبة الإ�سكندرية

19

الباحثون امل�ستقلون

735

�أ�صدقاء مكتبة الإ�سكندرية

7265

الطلبة اجلامعيون

410

�أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة
�إجمايل الأع�ضاء

15898

كتب يف رفوف مغلقة

61991
540969

كتب حتت الإعداد (ت�شمل املجموعة الفرن�سية)
جمموعتا نوبل و�شادي عبد ال�سالم

4249

جمموعة املكتبات املتخ�ص�صة (ت�شمل مواد الو�سائط املتعددة)

5970

خرائط
ر�سائل علمية

76652

جمموعة الإيداع

25628

املجموعة الرقمية (الكتب املوجودة يف �صورة رقمية فقط)

8401

دوريات علمية مطبوعة (ت�شمل دوريات مكتبة الإيداع)

7300
87

جرائد وجمالت يومية
قاعدة بيانات �إلكرتونية* (ت�شمل قواعد بيانات الإيداع)

اللغة

القيمة %

الوحدات%

العربية
الإجنليزية
الفرن�سية
�أخرى

%24.5
%72.8
%0.5
%2.2

%54.2
%43.6
%0.4
%1.7

الإجمايل

%100

%100

41

**

جمالت �إلكرتونية (جمالت فريدة)

50804

كتب �إلكرتونية

84949

الإجمايل

املقتنيات (ح�سب اللغة)

101060

ملحات �إح�صائية
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كتب يف رفوف مفتوحة

270538

1238639

* ت�شمل قواعد البيانات الإلكرتونية حوايل  1200000ر�سالة علمية �إلكرتونية.
* * مل حتت�سب �ست قواعد بيانات وذلك لإتاحتها حال ًّيا جمانًا.

الإهداءات
ز َّوار املكتبات املتخ�ص�صة

نوع املادة املهداة

عدد الوحدات املهداة

%

مكتبة طه ح�سني

2086

مكتبة الفنون والو�سائط املتعددة

25637

مكتبة الن�شء

15000

مكتبة الطفل

كتب
خرائط
و�سائط متعددة
دوريات
�أخرى

516383
360
367
6466
470

%98.5
%0.1
%0.1
%1.2
%0.1

10964

�إجمايل الإهداءات

524046

%100
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مركز ومتحف املخطوطات
زيارات مركز ومتحف املخطوطات

�إطاللة على مكتبة الإ�سكندرية

متحف املخطوطات والكتب النادرة
غرف قراءة املخطوطات وامليكروفيلم
غرف قراءة الكتب النادرة واملجموعات اخلا�صة

35337
660
1373

�أن�شطة الفهر�سة واملعاجلة
الن�شاط

نوع الفهر�سة

فهر�سة خمطوطات امليكروفيلم
مراجعة بيانات فهر�سة خمطوطات امليكروفيلم
فهر�سة ومعاجلة الكتب
فهر�سة ومعاجلة الدوريات*
رقمنة خمطوطات امليكروفيلم
رقمنة املخطوطات الأ�صلية
تبادل املخطوطات

5784
5359
6041
54
1237
581
1694

*  1047جمل ًدا.

�أن�شطة مركز الفنون
املعار�ض
املعار�ض الدائمة
امل�ؤمترات والندوات
مناق�شات املائدة امل�ستديرة
ور�ش عمل
ف�صول تعليمية
مهرجانات
عرو�ض م�سرحية
عرو�ض �سينمائية
حفالت مو�سيقية
�أم�سيات �شعرية
عرو�ض رق�ص
مع�سكرات

22

 18ترتاوح مدتها من � 7إىل  50يو ًما
12
4
2
110
15
8
47
418
149
3
12
1
مكتبة الإ�سكندرية

الزيارات

زوار املكتبة (م�صريون و�أجانب)

60,000
50,000
40,000
20,000
10,000
0

�أكتوبر 2009
�سبتمرب 2009
�أغ�سط�س 2009
يوليو 2009

نوفمرب 2009

دي�سمرب 2009

يناير 2010

فرباير 2010

699

مار�س 2010

737
821

�إبريل 2010

923

مايو 2010

932

يوليو 2009

�أغ�سط�س 2009

�سبتمرب 2009

�أكتوبر 2009

نوفمرب 2009

دي�سمرب 2009

يناير 2010

فرباير 2010

مار�س 2010

�إبريل 2010

مايو 2010

يونية 2010
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823
832
877

يونية 2010

م�صريون
�أجانب
جمموع

947
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30,000

اجلوالت الإر�شادية

1390

1237

503

زيارات كبار الزوار
1004

200

�سبتمرب 2009

�أكتوبر 2009

نوفمرب 2009

دي�سمرب 2009

يناير 2010

فرباير 2010

مار�س 2010

�إبريل 2010

مايو 2010

�إطاللة على مكتبة الإ�سكندرية

يوليو 2009

143
417

410

�أغ�سط�س 2009

305

371

324

�أكتوبر 2009

نوفمرب 2009

دي�سمرب 2009

يناير 2010

فرباير 2010

مار�س 2010

�إبريل 2010

مايو 2010

يونية 2010

مكتبة الإ�سكندرية
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367

يونية 2010

م�صريون
�أجانب

409

365

308

زوار البانوراما احل�ضارية (يف الإ�سكندرية)
16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

4,000

2,000

0

مركز القبة ال�سماوية العلمي

ملحات �إح�صائية

يونية 2010
مايو 2010
�إبريل 2010
مار�س 2010
فرباير 2010
يناير 2010
دي�سمرب 2009
نوفمرب 2009
�أكتوبر 2009
�سبتمرب 2009
�أغ�سط�س 2009
يوليو 2009
   10,000       5,000

0

قاعة الإ�ستك�شافات
القبة ال�سماوية

  20,000          15,000

عدد الزوار

زوار البانوراما احل�ضارية (يف القاهرة)
مايو 2010
مار�س 2010
يناير 2010
نوفمرب 2009
�سبتمرب 2009
يوليو 2009
           200             0

زوار
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قطاع االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات
�إح�صاءات ا�ستخدام موقع املكتبة الإلكرتوين www.bibalex.org

�صفحات /ملفات /مرات زيارة

399618041

�إطاللة على مكتبة الإ�سكندرية

14430269

453680

موجز ا�ستخدام موقع املكتبة الإلكرتوين www.bibalex.org

زيارات /مواقع

يوليو �أغ�سط�س �سبتمرب �أكتوبر نوفمرب دي�سمرب يناير فرباير مار�س �إبريل مايو يونية

كيلوبايت

�إح�صاءات ا�ستخدام كل مواقع املكتبة جمتمعة
29499969

793011

موجز ا�ستخدام موقع املكتبة الإلكرتوين www.bibalex.org

زيارات /مواقع

�صفحات /ملفات /مرات زيارة

26

711500989

يوليو �أغ�سط�س �سبتمرب �أكتوبر نوفمرب دي�سمرب يناير فرباير مار�س �إبريل مايو يونية

كيلوبايت

مكتبة الإ�سكندرية

�إدارة �شئون العاملني
التوزيع ح�سب النوع والفئة
الفئة

�إدارة عليا

�إدارة

العاملون

الأمن واخلدمات

امل�ست�شارون

املجموع

�إناث

28

99

571

59

10

767

ذكور

38

108

523

764

26

1459

املجموع

66

207

1094

823

36

2226

العاملون

املديرون

املجموع

القطاع
القطاع الأكادميي والثقايف

416

81

497

قطاع مكتب املدير

119

30

149

قطاع العالقات اخلارجية

84

24

108

قطاع ال�شئون املالية والإدارية

871

75

946

قطاع تكنولوجيا االت�صاالت و املعلومات

205

23

228

قطاع املكتبات

232

30

262

املجموع

1927

263

2190

ملحات �إح�صائية

الفئات الوظيفية بالقطاع

* با�ستثناء  36م�ست�شا ًرا

التوزيع العمري
املدى العمري

العدد

25-19

358

35-26

1201

45-36

468

55-46

124

� 56أو �أعلى

75

املجموع

2226

* متو�سط ال�سن  33عا ًما
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قيمة الوحدات امل�صنفة يف املخازن
وحدات خا�صة باالت�صاالت
وتكنولوجيا املعلومات
677.467.5769

�إطاللة على مكتبة الإ�سكندرية

مرجتعات 36.583.87
خمطوطات 142.591.76
كتب وجمالت ون�شرات
ومطويات و�أرا�شيف و�أقرا�ص
م�ضغوطة 300.7715.427

ب�ضاعة يف املخازن
576.433.1383

م�شرتيات منفذ بيع الكتب
ب�ضاعة �أمانة ملنفذ بيع الكتب

متنوعات 832.980.3809

�أدوات مكتبية
وحدات للأعمال الكهربائية

وحدات للأعمال الكهربائية
141.220.8647

متنوعات
ب�ضاعة يف املخازن
خمطوطات

�أدوات مكتبية
1.090.341.472

م�شرتيات منفذ بيع الكتب
1.231.684.468
ب�ضاعة �أمانة ملنفذ بيع الكتب
1.197.082.752
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كتب وجمالت ون�شرات ومطويات
و�أرا�شيف و�أقرا�ص م�ضغوطة

مرجتعات
وحدات خا�صة باالت�صاالت
وتكنولوجيا املعلومات

مكتبة الإ�سكندرية

اجلهات املانحة
والتقرير املحا�سبي

تتوجه مكتبة الإ�سكندرية

�إطاللة على مكتبة الإ�سكندرية

بال�شكر للجهات الآتية على دعمها الكرمي:
�إهداءات اجتماع �أ�سوان ()1990
العراق
اململكة العربية ال�سعودية
الإمارات العربية املتحدة
ُعمان
ليبيا
من �أ�سوان وحتى االفتتاح ()2002-1991
الرنويج
فرن�سا
اليونان
�أملانيا
�إيطاليا
اليابان
ال�سويد
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
منظمة اليون�سكو
مايكرو�سوفت م�صر
نايل �أون الين
داميلر كراي�سلر
م�ؤ�س�سة J.F. Costopoulos
VTLS
�أواركل ()Oracle

كومباك

تي �إي داتا ()TE Data

رابطة �أ�صدقاء مكتبة الإ�سكندرية يف الواليات املتحدة الأمريكية
الغرفة التجارية امل�صرية الأمريكية
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ()USAID
�أر�شيف الإنرتنت
تتوجه مكتبة الإ�سكندرية بال�شكر جلميع هذه اجلهات
ولأ�صدقاء املكتبة العديدين الذين �أ�سهموا مب َن ِحهم و�إهداءاتهم
وماليا يف حتقيق و�إجناز ما و�صلت �إليه املكتبة اليوم.
عينيا ًّ
ال�صغرية والكبرية ًّ
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مكتبة الإ�سكندرية

اجلهات املانحة
تتوجه مكتبة الإ�سكندرية بال�شكر للجهات املانحة على دعمها الثمني منذ عام  .2002وتَدين العديد من الأن�شطة
املف�صلة يف هذا التقرير ال�سنوي وتقارير الأعوام ال�سابقة بوجودها �إىل امل�ؤمنني بر�ؤية مكتبة الإ�سكندرية ور�سالتها.
ٍ
خطوات عديدة نحو حتقيق �أهداف �أ�صحاب احللم الواحد؛ الذين
وبف�ضل الدعم الكرمي لهذه اجلهات ،قمنا باتخاذ
قاموا بتوقيع �إعالن �أ�سوان يف �سبيل حتقيقه.

�إ�سهامات تعدَّ ت  10ماليني جني ٍه م�صري
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

املفو�ضية الأوروبية
ال�صندوق العربي للإنـماء االقت�صادي واالجتماعي

�إ�سهامات تعدَّ ت  5ماليني جني ٍه م�صري
وزارة الإ�سكان واملرافق والتنمية العمرانية
احلكومة الإيطالية
وزارة ال�سياحة امل�صرية
م�ؤ�س�سة كارنيجي بنيويورك

�إ�سهامات تعدَّ ت مليونيَ ْ جني ٍه م�صري
م�ؤ�س�سة �ألك�سندر �أونا�سي�س اخلريية
م�ؤ�س�سة �ساوير�س
م�ؤ�س�سة نيكو�س ومانويال فاردينوياني�س
فودافون م�صر
ماريانا فاردينوياني�س (منحة معهد درا�سات ال�سالم)
م�ؤ�س�سة فورد
الغرفة التجارية الأمريكية

�إ�سهامات تعدت مليون جني ٍه م�صري
البنك الدويل

جامعة جوتربج /الوكالة ال�سويدية للتنمية الدولية
�أرامكو ال�سعودية
البنك الإ�سالمي للتنمية
منظمة اليون�سكو
م�ؤ�س�سة لغة ال�شبكات الرقمية العاملية
التقرير ال�سنوي يوليو  - 2009يونية 2010

Qatar Emirate
)Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC
)European Commission (EC
)Arab Fund for Economic and Social Development (AFESD

اجلهات املانحة

�إمارة قطر
الوكالة ال�سوي�سرية للتنمية والتعاون

)United States Agency for International Development (USAID

Egyptian Ministry of Housing, Utilities and Urban Development
The Government of Italy
Egyptian Ministry of Tourism
Carnegie Corporation of New York

Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation
Sawiris Foundation
Fundación Nicos y Manuela Vardinoyannis
Vodafone Egypt Foundation
)Marianna Vardinoyannis (IPS Endowment
Ford Foundation
American Chamber of Commerce

World Bank
Göteborg University/Swedish International Cooperation Agency
)(SIDA
Saudi Aramco
	)Islamic Development Bank (IDB
UNESCO
UNDL Foundation
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جهات مانحة �أخرى
 Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics
(ICTP)
 Academy of Sciences for the Developing World (TWAS)
 Academy of Scientific Research and Technology, Egypt
 Advanced Computer Technology (ACT)
 Aga Khan Foundation
 Agrochem
 Alex Centre for Multimedia and Libraries (ACML)
 Alexandria Tamarin Center
 Alfred P. Sloan Foundation
 Al-Masry Al-Youm
 American Library Association (ALA)
 American Museum of Natural History
 American University in Cairo (AUC)
 Anna Lindh Foundation (ALF)
 Arab African International Bank
 Arab Network for Women in Science & Technology
(ANWST)
 Arab Organization for Education, Culture and Science
 Arab Petroleum Pipelines Company (SUMED)
 Arab Sciences & Technology Foundation (ASTF)
 Artoc Group for Investment and Development (AGID)
 Arts Midwest
 Association of Egyptian-American Scholars (AEAS)
 Baltimore Friends of the Bibliotheca Alexandrina
 Bani Suef University
 Barclays Bank Egypt
 BioSciences - New Partnership for Africa’s
Development (NEPAD)
 BNP Paribas Bank
 British Council
 British University in Egypt
 Business Development Services Support Projects
(BDSSP)
 Cairo Opera House
 Cairo University

مكتبة الإ�سكندرية

) جامعة �آرهو�س (الدامنرك
 مركز عبد ال�سالم الدويل للفيزياء النظرية
 �أكادميية العلوم للعامل النامي
 �أكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا مب�صر
 �شركة تكنولوجيا احلا�سبات املتقدمة
 م�ؤ�س�سة �أغا خان
) ال�شركة الوطنية للكيماويات الزراعية (�أجروكيم
) مركز الإ�سكندرية للو�سائط املتعددة واملكتبات (�أكمل
 مركز متارين بالإ�سكندرية
 م�ؤ�س�سة �ألفريد �سلون
 م�ؤ�س�سة امل�صري اليوم لل�صحافة والن�شر
 جمعية املكتبات الأمريكية
 املتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي
 اجلامعة الأمريكية بالقاهرة
 م�ؤ�س�سة �أنا ليند
 البنك العربي الإفريقي الدويل
 ال�شبكة العربية للمر�أة يف العلوم والتكنولوجيا

�إطاللة على مكتبة الإ�سكندرية

 Aarhus University

 املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم
) ال�شركة العربية لأنابيب البرتول (�سوميد
 م�ؤ�س�سة العلوم والتكنولوجيا العربية
 جمموعة �أرتوك لال�ستثمار والتنمية
 منظمة �آرت�س ميدو�ست
 رابطة العلماء امل�صريني الأمريكيني
 �أ�صدقاء مكتبة الإ�سكندرية يف بالتيمور
 جامعة بني �سويف
 بنك باركليز م�صر
 العلوم البيولوجية التابعة لل�شراكة اجلديدة لتنمية �إفريقيا
)(نيباد
 بنك (بي �إن بي) باريبا
 املجل�س الثقايف الربيطاين
 اجلامعة الربيطانية مب�صر
 م�شروع دعم اخلدمات غري التمويلية للم�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة
 دار الأوبرا بالقاهرة
 جامعة القاهرة
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 Canadian International Development Agency (CIDA)
 Carl Zeiss
 Carnegie Mellon University
 Catalan Foundation for Research and Innovation
(FCRI)

اجلهات املانحة

 Center for Analysis of Disputes and their Modes of
Settlement (CADMOS)
 Centre of European Reform
 Centre Français de Culture et de Coopération (CFCC)
 Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
 Chuck Malick
 CIMPOR- Cimentos de Portugal
 Claremont Graduate University
 Commercial International Bank (CIB)
 Conseil International de la Philosophie et des Sciences
Humaines (CIPSH)
 Consulting & Technical Engineering Co. (CATEC)
 Coptic Evangelical Organization for Social Services
(CEOSS)
 Cornell University
 Council of Europe
 Counterpart International
 DAEDALUS Informatics
 DHL (MENA Regional Office)
 Danish-Egyptian Dialogue Institute (DEDI)
 Dar al-Athar al-Islamiyyah (DAI)
 Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD)
 Diane Pearson-McMillen
 Dutch Embassy in Cairo
 Education Development Center (EDC)
 Egyptair
 Egypt Biotechnology Information Center (EBIC)
 Egyptian Friends of the Bibliotheca Alexandrina
 Egyptian Banking Institute (EBI)
 Egyptian Cabinet Information and Decision Support
Centre (IDSC)
 Egyptian Ministry of Culture
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 وكالة التنمية الدولية الكندية
 كارل زي�س
 جامعة كارنيجي ميلون
 م�ؤ�س�سة كاتاالن للبحث واالبتكار
 مركز درا�سة النزاعات و�سبل حلها
 املركز الأوروبي للإ�صالح
 املركز الفرن�سي للثقافة والتعاون
) املركز الوطني للبحث العلمي (فرن�سا
 ت�شاك ماليك
) �شركة �سيمبور للأ�سمنت (الربتغال
 جامعة كلريمونت
)CIB(  البنك التجاري الدويل
 املجل�س الدويل للفل�سفة والعلوم الإن�سانية
 كاتك لال�ست�شارات الهند�سية والفنية
 الهيئة القبطية الإجنيلية للخدمات االجتماعية
 جامعة كورنيل
 جمل�س �أوروبا
 منظمة كاونرتبارت الدولية
 �شركة دايدالو�س للمعلوماتية
DHL  املكتب الإقليمي ل�شركة
 معهد احلوار امل�صري الدامنركي
 دار الآثار الإ�سالمية
 الهيئة الأملانية للتبادل الأكادميي
 ديان بري�سون ماكميالن
 ال�سفارة الهولندية بالقاهرة
 مركز تطوير التعليم
 �شركة م�صر للطريان
 مركز معلومات التكنولوجيا احليوية يف م�صر
 جمعية �أ�صدقاء مكتبة الإ�سكندرية مب�صر
 املعهد امل�صريف امل�صري
 مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار امل�صري
  وزارة الثقافة امل�صرية

2010  يونية- 2009 التقرير ال�سنوي يوليو

 Egyptian Ministry of Finance
 Egyptian Ministry of Foreign Affairs
 Egyptian Ministry of International Cooperation
 Egyptian Ministry for Petroleum and Mineral Resources
 Egyptian Ministry of State for Environmental Affairs
 Egyptian Ministry of State for Administrative
Development
 Ein El-Sokhna Port
 El Gammal Group
 El Kahira Company
 El Shoura Company
 Electric Machine and Equipment Company (EMECO)
 Electronic Information for Libraries (EIFL)
 Elsevier
 Emaar Properties
 Embassy of Canada
 Embassy of Finland
 Embassy of Ireland
 Embassy of Netherlands
 Embassy of the United States of America
 Environmental Protection Fund (EPF)
 European Action on Global Life Sciences (EAGLES)
Health Programme
 European Jewellery Technology Network (EJTN)
 European Membrane House
 European Space Agency (ESA)
 Export Development Bank of Egypt
 Fargo Enterprises, Inc.
 Food and Agriculture Organization (FAO)
 French Ministry of Foreign Affairs
 Galal Massoud
 GENESIS Company
 Geneva Centre for the Democratic Control of Armed
Forces (DCAF)
 Genzyme
 German School in Alexandria (DSB)
 Global Environment Facility (GEF)

مكتبة الإ�سكندرية

 وزارة الرتبية والتعليم امل�صرية
 وزارة املالية امل�صرية
 وزارة اخلارجية امل�صرية
 وزارة التعاون الدويل امل�صرية
 وزارة البرتول امل�صرية
) وزارة الدولة ل�شئون البيئة (م�صر
) وزارة الدولة للتنمية الإدارية (م�صر
 ميناء العني ال�سخنة
 جمموعة اجلمال
 �شركة القاهرة
 �شركة ال�شورى
 �إميكو-  الهند�سية للأعمال الكهربائية وامليكانيكية
 املعلومات الإلكرتونية للمكتبات �إيفل
 دار ن�شر �إل�سيفري
 �شركة �إعمار
 �سفارة كندا
 �سفارة فنلندا
 �سفارة �أيرلندا
 �سفارة هولندا
 �سفارة الواليات املتحدة الأمريكية
 �صندوق حماية البيئة
 الربنامج ال�صحي للحركة الأوروبية لعلوم احلياة العاملية

�إطاللة على مكتبة الإ�سكندرية

 Egyptian Ministry of Education

 ال�شبكة الأوروبية لتكنولوجيا املجوهرات
 بيت الأغ�شية الأوروبي
 وكالة الف�ضاء الأوروبية
 البنك امل�صري لتنمية ال�صادرات
 �شركة فارجو
) منظمة الأغذية والزراعة (الفاو
 وزارة اخلارجية الفرن�سية
 جالل م�سعود
 �شركة جيني�سي�س
 ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻨﻴﻒ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪﻤﻳﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮات اﻤﻟ�ﺴﻠﺤﺔ
 �شركة جنزمي
 املدر�سة الأملانية بالإ�سكندرية
 مرفق البيئة العاملية
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 Global Immersion
 Global Movement for a Culture of Peace
 Goethe Institute
 Government of Norway
 Greenpeace International
 Groupe Inter-académique pour le développment
 Gurpreet Dhillon, Information Institute, Washington

اجلهات املانحة

 Hamza El-Kholy
 Harty Tours
 Hatem Abdel-Maaboud
 Heliopolis Rotary Club
 Hewlett-Packard (HP)
 HH Sheikha Fatma Bent Mubarak
 Hosna Rashid
 HSBC Bank Egypt
 Industrial Modernization Center (IMC)
 Information Technology Industry Development Agency
(ITIDA)
 Inner Wheel Club of Alexandria
 Institute of International Education (IIE)
 INTEL
 InterAcademy Council (IAC)
 International Association of Universities (IAU)
 International Center for Agricultural Research in the
Dry Areas (ICARDA)
 International Centre for Trade and Sustainable
Development (ICTSD)
 International Development Law Organization (IDLO)
 International Development Research Center (IDRC)
 International Fund for Agriculture Development (IFAD)
 International Horticultural Congress (IHC)
 International Peace Bureau
 International Social Science Council (ISSC)
 International Studies Abroad (ISA)
 International Union for Conservation of Nature
(IUCN West Asia/Middle East)
 International Youth Foundation (IYF)
 Islamic Educational, Scientific and Cultural
Organization (ISESCO)
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 �شركة جلوبال �إمير�شني
 احلركة العاملية من �أجل ثقافة ال�سالم
 معهد جوتة
 حكومة الرنويج
 منظمة ال�سالم الأخ�ضر الدولية
 املجموعة الأكادميية للتنمية
 معهد املعلومات بوا�شنطن-  جوربريت ديلون
 حمزة اخلويل
 هارتي تورز
 حامت عبد املعبود
 نادي روتاري هليوبولي�س
 هيوليت باكارد
 �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك
  ُح�سنة ر�شيد
) مب�صرHSBC(  بنك
 مركز حتديث ال�صناعة
 هيئة تنمية �صناعة تكنولوجيا املعلومات
 نادي �إيرنويل الإ�سكندرية
 معهد التعليم الدويل
 �شركة �إنتل
 املجل�س امل�شرتك بني الأكادمييات
 الرابطة الدولية للجامعات
) املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة (�إيكاردا
 املركز الدويل للتجارة والتنمية امل�ستدامة
 املنظمة الدولية لقانون التنمية
 املركز الدويل للبحوث التنموية
 ال�صندوق الدويل للتنمية الزراعية
 م�ؤمتر الب�ستنة الدويل
 مكتب ال�سالم الدويل
 املجل�س الدويل للعلوم االجتماعية
 الدرا�سات الدولية يف اخلارج
 االحتاد العاملي للحفاظ على الطبيعة – غرب �آ�سيا وال�شرق الأو�سط
 م�ؤ�س�سة ال�شباب الدولية
) املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة (�إي�سي�سكو
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 Japanese International Cooperation System (JICS)
 John S. Latsis Public Benefit Foundation
 Johns Hopkins University School of Advanced
International Studies (SAIS)
 Joseph Hulse, International Development Association
 Kafr El Zayat Pesticides & Chemicals Company
 KaSha
 King Abdullah II Fund for Development (KAFD)
 Konica Minolta Planetarium Co., Ltd.
 Kriti Oil and Gas
 Leadership for Environment and Development (LEAD)
 League of Arab States
 Lecico Group
 Library of Congress
 Luciano Moroni
 Luis Dreyfus
 Macmillan Publishers Ltd
 Magdi Yacoub Institute (MYI)
 Magrabi Agriculture
 Maison des Sciences de L’Homme (MSH)
 Mansi Eyewear
 Mansoura University
 Microsoft
 Middle East Science Fund (MESF)
 Misr International University
 Misr University for Science and Technology
 Mobinil
 Modern Science and Arts University (MSA)
 Mohamed El-Bayar
 Mohamed Halawa
 Mohamed Nousir
 Mohamed Said Alfarsi
 Monsanto and Fine Seed International
 Moufid Asabgui
 Mubarak City for Scientific Research and Technology
Applications
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 وزارة اخلارجية الإيطالية
 نظام التعاون الياباين الدويل
 م�ؤ�س�سة جون الت�سي�س العامة اخلريية
 جامعة جون هوبكنز – كلية الدرا�سات العاملية املتقدمة
 جوزيف هول�س – م�ؤ�س�سة التنمية الدولية
 �شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات
 �شركة كا�شا
 �صندوق امللك عبد اهلل الثاين للتنمية
 �شركة كونيكا مينولتا املحدودة للقباب ال�سماوية
 كريتي للزيوت والغاز
) م�ؤ�س�سة القيادة يف �سبيل البيئة والتنمية (ليد الدولية
 جامعة الدول العربية
 جمموعة لي�سيكو
 مكتبة الكوجنر�س
 لوت�شيانو موروين
 جمموعة �شركات لوي�س دريفو�س
 دار ماكميالن املحدودة للن�شر
 معهد جمدي يعقوب
 �شركة املغربي الزراعية
 دار علوم الإن�سان
 من�سي للب�صريات
 جامعة املن�صورة
 مايكرو�سوفت
 �صندوق دعم امل�شاريع العلمية يف ال�شرق الأو�سط
 جامعة م�صر الدولية
 جامعة م�صر للعلوم والتكنولوجيا
 �شركة موبينيل
 اجلامعة احلديثة للعلوم والفنون
 حممد البيار
 حممد حالوة
 حممد ن�صري
 حممد �سعيد الفار�سي
 مون�سانتو وفاين �سيد الدولية
 مفيد ق�صبجي
 �أكادميية مبارك للعلوم والتكنولوجيا

�إطاللة على مكتبة الإ�سكندرية

 Italian Ministry of Foreign Affairs
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 National Bank of Egypt (NBE)
 National Council for Human Rights
 National Council for Youth
 National Science Foundation (NSF)
 National Space Centre
 Nature Magazine
 Norwegian Library Association (NLA)

اجلهات املانحة

 Norwegian Ministry for Foreign Affairs
 Novo Nordisk
 Ohira Tech Ltd.
 OPEC Fund for International Development (OFID)
 Open Society Institute
 PHARCO Pharmaceuticals
 Prince Claus Fund for Culture and Development
 Qatar Foundation
 Quim Guixa S.L.
 Radisson Blu Hotel
 Randi Rubovits-Seitz
 Rashid Mohamed Rashid
 Raya Corporation
 Research and Development Center
 Research Institute for Development (IRD)
 Research, Development & Innovation Programme
(RDI), Egypt
 Rockefeller Brothers Fund
 R.S.A. Cosmos
 Samir Bassily
 SCYNEXIS
 Selegiochi
 Senghor University
 Shehfe Casings Company
 Siemens
 Sinai University
 Sky-Skan
 Smart Content for Interactive Systems AB (SCISS)
 Softmachine
 Spitz Inc.
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 البنك الأهلي امل�صري
 املجل�س القومي حلقوق الإن�سان
 املجل�س القومي لل�شباب
 م�ؤ�س�سة املجل�س العلمي
 املركز القومي للف�ضاء
" جملة "نيت�شر
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 جامعة �ستانفورد
Summerland and District االئتماين لـ

 االحتاد
 �شركة �سان ميكرو�سي�ستمز
 حركة �سوزان مبارك الدولية للمر�أة من �أجل ال�سالم

 احلكومة ال�سويدية
 املعهد ال�سويدي بالإ�سكندرية
 جمموعة طلعت م�صطفى
 تليكوم م�صر
 �شركة يونيليفر
 كر�سي اليون�سكو لعلوم الأغ�شية التطبيقية اخلا�صة بالبيئة
 يونيون ماركت
 مركز الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�شرية
 �صندوق الأمم املتحدة الإمنائي للمر�أة
 برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
 برنامج الأمم املتحدة للبيئة
 برنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�شرية
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 Stanford University

 منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية
 جامعة فران�سوا رابليه
 جامعة الإ�سكندرية
 جامعة نورث لندن
 جامعة ال�سالم بكو�ستاريكا
 جامعة وي�ستمين�سرت
) �شركة فيوليا للخدمات البيئية (�أونيك�س
 �شركة الوطنية
 ويلكوم ترا�ست
 م�ؤ�س�سة ويكيبيديا
 امل�ؤ�س�سة العاملية ملر�ضى ال�سكر
 ال�شركة العاملية للن�شر العلمي
 �شركة وايث
 جامعة ييل
 يا�سني من�صور
 جمموعة زين
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بيان الإيرادات وامل�صروفات لل�سنة املالية املنتهية يف  30يونية 2010
الإيرادات
�إيرادات حكومية
اعتمادات مالية مق َّيدة من وزارة املالية
�إيرادات متنوعة

()1

110080500
872101

94692961
337848

110952601

95030809

()2
()3
()4
()5
()6

�إجمايل الإيرادات

امل�صروفات
�أجور ومرتبات
م�صروفات �إدارية وعمومية
خم�ص�صات
َّ
خم�ص�صات انتفى ُ
الغر�ض منها
َّ
الإهالك
حم َّول للمال االحتياطي املم َّول للأ�صول الثابتة

�إجمايل امل�صروفات
الفائ�ض /العجز يف الن�شاط اجلاري

()7
()8
()6
()9

17793278
10548078
16875737
9530243
261024
()261024

13114985
8163695
15452557
7770970
269559
-

54747336
165699937

44771766
139802575

()90415121
()66756320
()2500000
()1003255
()48026676
48026676

()74347708
()58817177
()2500000
()47998157
47998157

()160674696
5025241

()135664885
4137690

التقرير املحا�سبي

�إيرادات �أخرى
�إيرادات م�شروعات مم َّولة
�إيرادات الن�شاط اجلاري
فوائد
�إيرادات متنوعة
فروق عملة (مدينة)
�أرباح ر�أ�سمالية
حم َّول للمال االحتياطي املم َّول للأ�صول الثابتة

رقم الهام�ش

2010/6/30
جنيه م�صري

2009/6/30
جنيه م�صري

الهوام�ش اخلا�صة ببيان الإيرادات وامل�صروفات:

1 )1اعتمادات مالية مق َّيدة من وزارة املالية :متثِّل اعتمادات من وزارة املالية يف مقابل �أجور ومرتبات وم�صروفات جارية�...إلخ.
املقدمة من م�ؤ�س�سات دولية وحملية ورجال �أعمال و�أفراد.
املنح َّ
�2 )2إيرادات م�شروعات مم َّولة :متثِّل َ
�3 )3إيرادات الن�شاط اجلاري :متثل �إيرادات ر�سوم دخول املكتبة ،وا�شرتاكات و�إيرادات معار�ض ومتاحف و�أن�شطة فنية �أخرى.
4 )4الفوائد :متثل العائد من �شهادات ادخار بقيمة  37,127مليون جنيه م�صري (منح مق َّيدة) ،ومن عوائد ودائع و�شهادات �أخرى.
�5 )5إيرادات متنوعة :متثل �إيجا ًرا وحقوق انتفاع بالأ�صول.
6 )6فروق عملة :متثل فروقَ �إعادة تقييم املعامالت بالعمالت الأجنبية يف تاريخ امليزانية.
7 )7م�صروفات �إدارية وعمومية :متثل جميع تكاليف الت�شغيل؛ مثل م�صروفات امل�ؤمترات واملرافق واملعار�ض وال�ضرائب وال�سفر وغريها.
خم�ص�صات :تغطي مكاف�آت نهاية اخلدمة للعاملني.
َّ 8 )8
9 )9الإهالك :ميثل الإهالك املح�سوب للأ�صول التابعة ملكتبة الإ�سكندرية با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت.
التقرير ال�سنوي يوليو  - 2009يونية 2010
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امليزانية يف  30يونية 2010
رقم
الهام�ش

�إطاللة على مكتبة الإ�سكندرية

الأ�صول
الأ�صول املتداولة
نقدية بالبنوك وال�صندوق
ح�سابات جارية ونقدية بال�صندوق
ودائع لأجل

()1
()2

مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى
خمزون

()4
()5

�إجمايل الأ�صول املتداولة

الأ�صول طويلة الأجل
الأ�صول الثابتة (ال�صايف)
م�شروعات حتت التنفيذ
املقتنيات امل�شرتاة
�أ�صول �أخرى طويلة الأجل (عقد حق ا�ستخدام �شبكة االت�صاالت الدولية) (ال�صايف)
ا�ستثمارات يف �شهادات ادخار (منح مقيدة)
ا�ستثمارات يف �شهادات ادخارية
ا�ستثمارات يف �شركات تابعة

جنيه م�صري

جنيه م�صري

10077816
38915863

22149054
39280442

48993679

61429496

11989390
12228133

11842192
10683957

73211202

83955645

1072147182
52781634
799196
7645627
127370000
12950000
238750

1096469341
31495206
787196
8450430
127370000
12950000
238750

�إجمايل الأ�صول طويلة الأجل

1273932389

1277760923

�إجمايل الأ�صول

1347143591

1361716568

االلتزامات واملال االحتياطي
االلتزامات املتداولة
خم�ص�صات
َّ
مو ِّردون
دائنون �شراء �أ�صول ثابتة
ت�أمينات �ضمان �سالمة الأعمال
م�صروفات م�ستحقَّة
دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى

()6
()7
()8
()9
()3
()10
()11

2010/6/30

2009/6/30

()12
()13
()14

()15

�إجمايل االلتزامات املتداولة

املال االحتياطي
منح مق َّيدة

�إجمايل االلتزامات واملال االحتياطي
احل�سابات الرقابية والنظامية

()16

()17

11500000
11298515
786033
5969123
3036224
43611760

9000000
13353303
5596293
5737242
4612023
54905334

76201655

93204195

1143571936
127370000

1141142373
127370000

1347143591
119950141

1361716568
111759807

الهوام�ش املرفقة هي جزء �أ�سا�سي من التقرير املحا�سبي ،وتقر�أ معه.
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الهوام�ش اخلا�صة بامليزانية:
 -1ح�سابات جارية ونقدية بال�صندوق

م�صري من احل�سابات اخلا�صة ،وذلك لت�سوية فواتري املقاولني،
مت احل�صول على  5,6ماليني جنيه م�صري من احلكومة ،و 4,4ماليني جني ٍه ٍّ
والر�سوم ،والأموال املحتج َزة.

 -2ودائع ل َأجل

ت�شمل مبلغ  19مليون جنيه م�صري ،يف هيئة منح مق َّيدة لتمويل امل�شروعات� ،سيتم ا�ستكمالها يف امل�ستقبل ،بينما ميثِّل املبلغ املتبقي �سل ًة
للعمالت املحلية والدوالر الأمريكي واليورو .وي�ستخدم املبلغ لتمويل متطلبات الت�شغيل.

 -3ا�ستثمارات يف �شهادات ادخارية

حمددة ،بينما ي�ستخدم العائد لتمويل عد ٍد
عبارة عن �أموال ممنوحة من وزارة التعاون الدويل وم�ؤ�س�سة قطر ،واملبلغ الأ�صلي مق َّيد لفرتة غري َّ
من الأن�شطة الت�شغيلية والثقافية.

 -5خمزون

املرجح لت�سعري املن�صرف.
يتم تقييم املخزون بالتكلفة ،ويتم اتباع املتو�سط َّ

 -6الأ�صول الثابتة

ي�شمل املبلغ �صايف التكلفة التاريخية للأ�صول ،م�ضاف ًة �إليه �إ�ضافات الأ�صول خالل العام ،وي�شمل الأر�ض واملباين والكتب وو�سائل
االنتقال والأجهزة الإلكرتونية وغريها .و ُي�ستخدم �أ�سلوب الق�سط الثابت حل�ساب الإهالك.

التقرير املحا�سبي

 -4مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى

ميثِّل هذا البند م�صاريف مدفوعة مقد ًما ،وم�صروفات م�ستحقة وح�سابات ال�سلفة امل�ستخدمة للإ�سراع يف القيام بالأعمال.

 -7م�شروعات حتت التنفيذ

مقدمة مل�شروع مدينة العلوم ،والكمبيوتر فائق ال�سرعة ،وزيادة احلمل احلراري ،ونظام مكافحة احلريق الآيل ،وجتديد
عبارة عن مبالغ مدفوعة َّ
فيال �أنطونياد�س ،وخمازن برج العرب .و�سيبد�أ ا�ستخدامها بعد ت�سليم الطلبات �أو ا�ستكمال الأ�صول ب�صورة منا�سبة.

 -8املقتنيات امل�شرتاة

عبارة عن ا�ستثمارات يف املجموعات النادرة واملخطوطات واللوحات الفنية ،ويتم �إعادة تقييمها ب�شكل دوري من ِق َبل جلن ٍة متخ�ص�صة.

� -9أ�صول �أخرى طويلة الأجل (عقد ا�ستخدام �شبكة االت�صاالت الدولية)

ميثِّل املبلغ قيم َة عقد ا�ستخدام مكتبة الإ�سكندرية للدائرة الدولية لالت�صال.

 -10ا�ستثمارات يف �شهادات ادخارية طويلة الأجل

عبارة عن مبالغ م�ستثم َرة يف �صورة �شهادات ادخارية ملدة ثالث �سنوات ،و ُي�ستخدم عائدها لتمويل الأن�شطة الت�شغيلية.

 -11ا�ستثمارات يف �شركات تابعة

عبارة عن ا�ستثمارات جاءت بنا ًء على قرار جمل�س الأمناء؛ باملوافقة على �إن�شاء ثالث �شركات ملبا�شرة م�صالح مكتبة الإ�سكندرية يف
امل�شروعات التجارية املتعلقة بالإ�سرتاتيجية طويلة الأمد اخلا�صة بتعبئة املوارد.

خم�ص�صات
َّ -12

مت تطبيق تقنيات عاملية لإدارة االلتزامات غري امللمو�سة؛ وت�شمل  8ماليني جنيه م�صري ملقابلة مكاف�أة نهاية اخلدمة 3,5 ،ماليني جنيه ملقابلة
االلتزامات املحتملة.

 -13مو ِّردون

ي�شمل املبلغ ح�سابات م�ستحقة الدفع للمو ِّردين يف تاريخ امليزانية.

 -14دائنون �شراء �أ�صول ثابتة

متثل املبالغ امل�ستحقة للمقاولني وامل�ست�شارين واملو ِّردين الآخرين حليازة �أ�صول ثابتة.

 -15دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى

متثل �أر�صدة دائنني م�شروعات مم َّولة ،وفائ�ض بنك اال�ستثمار القومي والإيجار املدفوع مقد ًما و�أر�صد ًة دائنة �أخرى.

 -16املال االحتياطي

هو متويل حكومي من وزارة املالية ،وميثل تكلفة ر�أ�س مال امل�شروعات حتت التنفيذ ،واحل�صول على �أ�صول جديدة ،ويت�أثر بناجت الأن�شطة
الت�شغيلية و�إهالك الأ�صول الثابتة.

 -17احل�سابات الرقابية والنظامية

ت�شمل  93,8مليون جنيه م�صري قيمة �إعادة تقييم املجموعات النادرة واملخطوطات واملعار�ض الدائمة والقطع الفنية ،بالإ�ضافة  26,1مليون
املقدمة من الغَري.
جنيه م�صري قيمة خطابات ال�ضمان َّ

التقرير ال�سنوي يوليو  - 2009يونية 2010
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seetsurT fo draoB

جمل�س الأمناء
واملجل�س اال�ست�شاري

جمل�س الأمناء

رئي�س جمل�س الأمناء

ال�سيدة �سوزان مبارك

جمل�س الأمناء

�أع�ضاء ب�صفتهم الر�سمية

�أحمد �أبو الغيط
وزير اخلارجية

عادل لبيب

حمافظ الإ�سكندرية

فاروق ح�سني
وزير الثقافة

هاين هالل

وزير التعليم العايل
والبحث العلمي

هند حنفي

رئي�س جامعة الإ�سكندرية
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�أع�ضاء ب�صفتهم ال�شخ�صية
ح�سام بدراوي

فايزة �أبو النجا

ع�ضو اعتبا ًرا من 2008

ع�ضو اعتبا ًرا من 2008

)م�صر(

�إطاللة على مكتبة الإ�سكندرية

رحمة بورقية

برو�س �ألربت�س

ع�ضو اعتبا ًرا من 2010

ع�ضو اعتبا ًرا من 2008

)الواليات املتحدة الأمريكية(

)املغرب(

عادل البلتاجي

مهريبان �ألييفا

ع�ضو اعتبا ًرا من 2006

ع�ضو اعتبا ًرا من 2010

)م�صر(

)�أذربيجان(

ه�شام ال�شريف

لوردي�س �أريزبي

ع�ضو اعتبا ًرا من 2010

ع�ضو اعتبا ًرا من 2005

)م�صر(
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)م�صر(

)املك�سيك(

مكتبة الإ�سكندرية

فارتان جريجوريان

)�إيران /الواليات املتحدة الأمريكية(

ع�ضو اعتبا ًرا من 2006

نينا فيدوروف

)الواليات املتحدة الأمريكية(

ع�ضو اعتبا ًرا من 2009

جمل�س الأمناء

حممد ح�سن

فالرت فو�ست

ع�ضو اعتبا ًرا من 2009

ع�ضو اعتبا ًرا من 2008

)ال�سودان(

)�سوي�سرا(

عبد العزيز حجازي

هانز فان جنكل

ع�ضو اعتبا ًرا من 2007

ع�ضو اعتبا ًرا من 2009

)م�صر(

مايكل كيلر

)الواليات املتحدة الأمريكية(

ع�ضو اعتبا ًرا من 2007

التقرير ال�سنوي يوليو  - 2009يونية 2010

)هولندا(

�سوزان جرينفيلد
)اململكة املتحدة(

ع�ضو اعتبا ًرا من 2006
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جونار �ستال�سيت

جوليا مارتون لوفيفر

ع�ضو اعتبا ًرا من 2007

ع�ضو اعتبا ًرا من 2005

)الرنويج(

)فرن�سا /املجر /الواليات املتحدة الأمريكية(

�إطاللة على مكتبة الإ�سكندرية

الأمري احل�سن بن طالل

منري نعمة اهلل

ع�ضو اعتبا ًرا من 2008

ع�ضو اعتبا ًرا من 2006

)الأردن(

)م�صر(

فيدريكو مايور زاراجوزا

برونو را�سني

ع�ضو اعتبا ًرا من 2010

ع�ضو اعتبا ًرا من 2009

)�إ�سبانيا(

)فرن�سا(

غ�سان �سالمة
)لبنان(

ع�ضو اعتبا ًرا من 2005
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مكتبة الإ�سكندرية

املجل�س اال�ست�شاري (�أع�ضاء �سابقون مبجل�س الأمناء)

حنان ع�شراوي
)فل�سطني(

�أحمد كمال �أبو املجد
)م�صر(

)فرن�سا(

املجل�س اال�ست�شاري

جاك �أتايل

مارتي �أتي�ساري
)فنلندا(

مارجريت كاتلي كارل�سون
)كندا(

مايكل ت�شرينيا
(رومانيا /الواليات املتحدة الأمريكية)
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�آ�سيا بن �صالح علوي
)املغرب(

عبد اللطيف احلمد
)الكويت(
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هانز بيرت جيه

�إطاللة على مكتبة الإ�سكندرية

)�أملانيا(

)�إيطاليا(

فاروق الباز

طاهر بن جلون
)املغرب /فرن�سا(

(م�صر/الواليات املتحدة الأمريكية)

جان نويل جانينيه
)فرن�سا(

يولندا كاكاباد�سي
)الإكوادور(
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�أمربتو �إيكو

فيجديز فينبوجادوتري
)�أي�سلندا(

براين كيث فوليت
)اململكة املتحدة(

مكتبة الإ�سكندرية

رولوف رابينجا
)هولندا(

كيو�شي كوروكاوا
)اليابان(

)جنوب �إفريقيا(

املجل�س اال�ست�شاري

مامفيال رامفيلي

�آن ماري ليزين
)بلجيكا(

روندا روالند �شريير

)الواليات املتحدة الأمريكية(

�أديل �سميث �سيمونز

)الواليات املتحدة الأمريكية(
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لوي�س مونريال
)�إ�سبانيا(

معني قر�شي
)باك�ستان(
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�إطاللة على مكتبة الإ�سكندرية

كارل ثام
)ال�سويد(

)نيجرييا(

مونكومبو �سوامينثان

ماريانا فاردينوياني�س

)الهند(

)اليونان(

وليام وولف

)الواليات املتحدة الأمريكية(

�أحمد زويل

)م�صر/الواليات املتحدة الأمريكية(
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وول �سوينكا

كازو تاكاها�شي
)اليابان(

ليلى تكال
)م�صر(

مكتبة الإ�سكندرية

الهيكل التنظيمي

الهيكل التنظيمي

"حتى � 30أكتوبر "2010
ال�سكرتارية التنفيذية

الإدارة القانونية

�إطاللة على مكتبة الإ�سكندرية

مكتب مدير
املكتبة

�إدارة الن�شر

املراجعة الداخلية

�إدارة تنمية املوارد

ال�ضبط املايل

امل�شروعات اخلا�صة

جهاز التعاون الفني

معهد درا�سات ال�سالم

امل�ست�شارون

قطاع العالقات
اخلارجية

قطاع تكنولوجيا
االت�صاالت و املعلومات

�إدارة العالقات العامة
واالت�صاالت الدولية

�إدارة تكنولوجيا
االت�صاالت
واملعلومات

�إدارة الإعالم

املعهد الدويل
للدرا�سات
املعلوماتية

�إدارة الزيارات
والقاعات

�إدارة الأ�ستوديو

قطاع ال�شئون املالية
والإدارية

قطاع ال�شئون الأكادميية
والثقافية

وحدة ال�سكرتارية
املالية

مركز الفنون

الإدارة املالية

متحف الآثار

�إدارة ال�شئون
الإدارية

مركز املخطوطات

�إدارة �شئون
العاملني

متحف املخطوطات

الإدارة الهند�سية

مركز اخلطوط

�إدارة الت�أمني
الداخلي

املركز القومي لتوثيق
الرتاث احل�ضاري
والطبيعي
منتدى احلوار
مركز درا�سات
الإ�سكندرية وح�ضارة
البحر املتو�سط
مركز الدرا�سات
والربامج اخلا�صة

قطاع املكتبات
مكتب الإفال
الإقليمي
الق�سم الفني
للتنظيم و�إدارة
امليزانية
�إدارة املكتبات
املتخ�ص�صة
�إدارة خدمات
املعلومات
�إدارة اخلدمات
الفنية للمكتبات
�إدارة املكتبة
الرئي�سية
�إدارة املكتبة
الفرانكفونية
�إدارة املعايري
الببليوجرافية
العربية

مركز القبة ال�سماوية
العلمي
مركز الإ�سكندرية
للدرا�سات الهلين�ستية
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مكتبة الإ�سكندرية

الإدارة

مكتب املدير

�إ�سماعيل �سراج الدين

�إطاللة على مكتبة الإ�سكندرية

مدير مكتبة الإ�سكندرية

�إدارة ال�شئون القانونية

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

زينب الغنيمي
حمام

نائب املدير

هالة ال�سلماوي

عابر عبد املنعم حممد

)م�شرف رئي�س ق�سم(

)رئي�س وحدة(

حمام

من�سق

�إدارة املراجعة الداخلية

ح�سام جنم
املدير
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جهاز التعاون الفني

عبد اللطيف ح�سن
املدير /رئي�س قطاع

مكتبة الإ�سكندرية

�إدارة املراقبة املالية

�أ�شرف مهدي

ب�سنت م�صطفى

املدير

نائب املدير

الإدارة

حممد عقل

رئي�س ق�سم املدفوعات وال�ضبط امل�ستندي

عمر ح�سونة

حممد خ�ضر

رئي�س ق�سم احل�سابات العامة
والأ�صول الثابتة

ر�ضوى �صالح حممود

مدير م�شروع

رئي�س وحدة امل�شروعات املم َّولة

)رئي�س وحدة(

�إدارة ال�سكرتارية

حنان منري
املدير

رانيا البهتيمي

رئي�س وحدة ال�سكرتارية التنفيذية
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�إدارة الن�شر

�ألفت جافور

�إطاللة على مكتبة الإ�سكندرية

املدير

حنان عبد الرازق

نهى عمر
نائب املدير

�أحمد �شعبان

�أمنية نوح

رئي�س ق�سم ال�ضبط اللغوي

نائب املدير

�سلمى الع�شماوي

رئي�س ق�سم املواقع الإلكرتونية

رئي�س وحدة ال�ضبط اللغوي
للغة العربية

حممد جمعة

�شهرية فاروق

رئي�س وحدة الطباعة
الداخلية واخلارجية

رئي�س وحدة
ال�شئون الإدارية

كما ت�شمل هذه الإدارة � ً
أي�ضا:
ق�سم اجلرافيك والطباعة
وحدة الت�صميم اجلرافيكي
وحدة ال�ضبط اللغوي للغات الأجنبية

�إدارة تنمية املوارد

هالة عبد الوهاب
املدير

نهى خليفة

رئي�س وحدة دعم امل�شروعات
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رنا علي

رئي�س وحدة تعبئة املوارد

مكتبة الإ�سكندرية

�إدارة امل�شروعات اخلا�صة

خالد عزب
املدير

نائب املدير

الإدارة

�أمين من�صور

�صفاء خليفة

ح�سام متام

م�شرف

رئي�س وحدة الدرا�سات امل�ستقبلية

)رئي�س وحدة البحوث والدرا�سات(

حممد ال�سيد متويل

نيفني ال�صادق

م�شرف

رئي�س وحدة امل�شروعات

)رئي�س وحدة املقتنيات(

معهد درا�سات ال�سالم

�شاهيناز احلناوي
)رئي�س وحدة(
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قطاع املكتبات

ملياء عبد الفتاح

�إطاللة على مكتبة الإ�سكندرية

القائم ب�أعمال رئي�س القطاع
ومدير �إدارة املكتبات املتخ�ص�صة

دينا يو�سف

هند ال�شناوي

مكتب الإفال الإقليمي للمكتبات الناطقة
باللغة العربية وم�ؤ�س�سات املعلومات
)رئي�س وحدة(

رئي�س ق�سم امليزانية

با�سم عو�ض اهلل
من�سق

)رئي�س وحدة(

�إدارة املكتبات املتخ�ص�صة

داليا حمادة
نائب املدير

�شريين �سعيد

رئي�س ق�سم مكتبة الن�شء
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�إميان الوزان

رئي�س وحدة اخلدمات املكتبية والتقييم

�إجني عبد القادر

رئي�س ق�سم مكتبة الطفل

مكتبة الإ�سكندرية

رانيا كالوي

�أ�شرف �صقر

رئي�س ق�سم اخلدمات الفنية مبكتبة الفنون
والو�سائط املتعددة

رئي�س ق�سم خدمات الو�سائط املتعددة
مبكتبة الفنون والو�سائط املتعددة

الإدارة

�أ�سامة زكريا
رئي�س ق�سم مكتبة
طه ح�سني

عمرو حجازي
رئي�س وحدة
الكتاب الناطق

كما ت�شمل هذه الإدارة � ً
أي�ضا:
وحدة برامج الطفولة املبكرة
وحدة خدمات وبرامج الأطفال
وحدة اخلدمات والربامج

�إدارة اخلدمات الفنية

منال �أمني
املدير

جينا يون�س

رئي�س ق�سم
الإتاحة الببليوجرافية

مروة الغرباوي
رئي�س ق�سم التزويد

رئي�س وحدة امل�شرتيات
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عال عمر
رئي�س وحدة
الفهر�سة

عمرو عبد املنعم
رئي�س وحدة
املعاجلة املادية

�شريين عيد
رئي�س وحدة
الدوريات

كما ت�شمل هذه الإدارة � ً
أي�ضا:
وحدة نظام املكتبة املتكامل
وحدة الإهداءات والتبادل
وحدة اال�ستالم
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�إدارة خدمات املعلومات

�أمنية فتح اهلل

�إطاللة على مكتبة الإ�سكندرية

املدير

نرمني بهاء الدين

رئي�س وحدة تنمية املقتنيات

�إميان الن�شوقاتي

رئي�س وحدة �أوعية املعلومات الإلكرتونية

رانيا ح�سني

رئي�س ق�سم البحوث

فالريي عاطف

رئي�س وحدة البحوث

نيفني نور الدين

من�سق اخلدمات الببليوجرافية
)رئي�س وحدة(

�سوزان �سمري

رئي�س ق�سم اخلدمات
التعليمية

�أمرية حجازي
رئي�س وحدة
اخلدمات الإر�شادية

حممد اجلوهري

رئي�س وحدة التعليم امل�ستمر

داليا ي�سري

من�سق برامج توجيه املتخ�ص�صني
)رئي�س وحدة(

كما ت�شمل هذه الإدارة � ً
أي�ضا:
وحدة املوقع الإلكرتوين خلدمات املكتبة
وحدة البحوث الببليوجرافية
وحدة برامج توجيه املتخ�ص�صني
وحدة الو�صول بالتعليم للجمهور
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مكتبة الإ�سكندرية

�إدارة املكتبة الفرانكفونية

نازيل فريد
املدير

مروة ال�صحن

رئي�س ق�سم

الإدارة

�إدارة املكتبة الرئي�سية

رئي�س ق�سم

رانيا �شعراوي

منار بدر
املدير

غادة العبادي

رئي�س وحدة اخلدمات املرجعية

نرمي غايل

رئي�س ق�سم خدمات الإتاحة

املعتز جاد

�إدارة املعايري الببليوجرافية العربية

�أحمد حجاج

رئي�س وحدة مكتبة الإيداع

كما ت�شمل هذه الإدارة � ً
أي�ضا:
ق�سم خدمات املكتبة الرئي�سية
مكتبة اخلرائط
وحدة خدمة ت�سليم الوثائق
وحدة الع�ضوية

رئي�س وحدة اال�ستعارة والتبادل بني املكتبات

رحاب عوف
املدير
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قطاع ال�شئون الأكادميية والثقافية

يحيى حليم زكي

�إطاللة على مكتبة الإ�سكندرية

رئي�س القطاع

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

حممد عو�ض
املدير

�سحر حمودة
نائب املدير

يا�سر عارف

حممد مهينة

رئي�س وحدة الدرا�سات املعمارية

رئي�س وحدة نظم املعلومات اجلغرافية
وقواعد البيانات

متحف الآثار

بدرية �سري
املدير

جالل رفاعي
من�سق (رئي�س ق�سم(
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حممد ع�صام

من�سق (رئي�س ق�سم(

مكتبة الإ�سكندرية

مركز الفنون

�شريف حميي الدين
املدير

نائب املدير

حممد خمي�س

جمال ح�سني

رئي�س ق�سم املتاحف
واملعار�ض الدائمة

رئي�س ق�سم
امل�شروعات واملقتنيات الفنية

رمي قا�سم

�شروق طلعت

رئي�س وحدة الربجمة

كوليت فريج

رئي�س وحدة مدر�سة
الفنون

رئي�س ق�سم املعار�ض امل�ؤقتة

نهى راغب

رئي�س وحدة �إبداعات
الطفل والن�شء
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حممد �سامي
رئي�س وحدة
امل�شروعات الفنية

�أمرية العي�سوي

رئي�س وحدة املعار�ض امل�ؤقتة

حممد طه

رئي�س وحدة
التجهيزات الفنية

الإدارة

يا�سمني حيدر

نان�سي ممدوح
رئي�س وحدة
املقتنيات الفنية

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

كما ي�شمل هذا املركز � ً
أي�ضا:
ق�سم التوا�صل والتنمية املجتمعية
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مركز اخلطوط

خالد عزب

�إطاللة على مكتبة الإ�سكندرية

نائب املدير

�أحمد من�صور

رئي�س وحدة اللغة امل�صرية القدمية

عزة عزت

رئي�س وحدة الن�شر والبحوث

مركز الدرا�سات والربامج اخلا�صة

حممد الفحام
املدير

�أمنية دروي�ش
نائب املدير

�أ�سماء �سليمان
رئي�س ق�سم
الأن�شطة العلمية
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مروة الوكيل
رئي�س وحدة
م�ؤمتر بيوفيجن

هبة مرام

رئي�س وحدة �شبكات
االت�صال واملكاتب الإقليمية

يا�سمني م�أمون

من�سق (رئي�س وحدة(

مروة عبد الر�سول
رئي�س وحدة
الأن�شطة العلمية

مكتبة الإ�سكندرية

مركز املخطوطات ومتحف املخطوطات

يو�سف زيدان
املدير

�شريف حمرو�س

نهى العمراوي

نائب املدير

حممد م�صطفى

ثروت هنداوي

رئي�س ق�سم ال�شئون الإدارية

رئي�س ق�سم امليكروفيلم

ح�سني كمال

�شريين حممود

نائب املدير

رئي�س وحدة الأر�شيف امليكروفيلمي
واخلدمات البحثية

الإدارة

حممد �سليمان

رامي اجلمل

رئي�س وحدة الت�صوير
والتبادل اخلارجي

كما ي�شمل هذا املركز � ً
أي�ضا:
ق�سم الن�شر الرتاثي
ق�سم الأن�شطة الأكادميية والرتجمة
املتخ�ص�صة
رئي�س ق�سم الكتب النادرة
واملجموعات املتخ�ص�صة

رئي�س ق�سم
املخطوطات الأ�صلية

مرياي رم�سي�س
رئي�س ق�سم
العر�ض املتحفي

�أحمد مو�سى
رئي�س ق�سم الرتميم
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جيهان حفيلة
رئي�س وحدة
الكتب النادرة

ح�سام طه

رئي�س ق�سم الكيمياء
واحلفظ البيئي

عادل ب�سيوين
رئي�س وحدة
املعاجلة الآلية
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املركز القومي لتوثيق الرتاث احل�ضاري والطبيعي

�إطاللة على مكتبة الإ�سكندرية

فتحي �صالح

املدير (رئي�س قطاع(

�إجالل بهجت
نائب مدير �أول

هالة بركات
نائب املدير

يا�سمني عبد النور

رئي�س ق�سم الرتاث غري امللمو�س
وم�ساعد املدير
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حممد فاروق

نائب املدير لتكنولوجيا املعلومات

ملك وهبة

رئي�س ق�سم الرتاث امللمو�س
وم�ساعد املدير

نبيل عبد العظيم
مدير الأمن والنقل
وم�ساعد املدير

�أمين خوري

نائب املدير لتكنولوجيا الت�صوير

طارق احل�ضري

رئي�س ق�سم ال�شئون املالية
والعالقات العامة

مكتبة الإ�سكندرية

رئي�س ق�سم
ال�شئون الإدارية

هند م�صطفى
رئي�س ق�سم
العالقات الدولية

�سعد يو�سف

ر�شا �أحمد

حممد �إ�سماعيل

حممد علي

معتز حممود

رئي�س ق�سم التوثيق ال�سمعي
والب�صري

�شريف فرحات
رئي�س ق�سم التدريب

الإدارة

رئي�س ق�سم
الو�سائط املتعددة

�شادي الطيار

رئي�س وحدة البانوراما
احل�ضارية

رئي�س ق�سم
الدعم الفني والتنمية

كرمي حممود

رئي�س وحدة ت�صميمات
اجلرافيك

هناء رفعت جاد
رئي�س وحدة العمارة والعمران يف القرنني
التا�سع ع�شر والع�شرين
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رئي�س ق�سم الرتكيبات

�إميان ال�شابوري
رئي�س وحدة
موقع م�صر اخلالدة

�صانع عمرو
رئي�س وحدة التنقالت

مي رموز

رئي�س وحدة
الإعالم واالت�صاالت

�شريين ال�شوربجي
رئي�س وحدة
مراقبة اجلودة

حممد نبيل
رئي�س ق�سم
البحوث والتنمية

�سيد دروي�ش
رئي�س وحدة املخطوطات

حممد عمارة
رئي�س وحدة
�شئون العاملني

71

مركز القبة ال�سماوية العلمي

هدى امليقاتي

�إطاللة على مكتبة الإ�سكندرية

املدير

�أمين ال�سيد
نائب املدير

عمر فكري

رئي�س ق�سم القبة ال�سماوية

هناء ح�سني

رئي�س وحدة الربامج والفعاليات

نرمني توما

رئي�س وحدة املوارد
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حممد �شعبان

نائب املدير ومدير م�شروع املركز التعليمي
بحديقة الأ�سرة (القاهرة)

حممد �إبراهيم

رئي�س وحدة عرو�ض وبرامج القبة ال�سماوية

رمي �صربي

رئي�س وحدة الت�صميم وت�صنيع التجارب

ماي�سة عزب

رئي�س وحدة املطبوعات التعليمية

كما ت�شمل هذه الإدارة � ً
أي�ضا:
رئي�س ق�سم الربامج واملعار�ض التعليمية
مكتبة الإ�سكندرية

منتدى احلوار

هبة الرافعي
املدير

نائب املدير

نازك الوكيل

�شيماء ال�شريف

رئي�س وحدة امل�شروعات اخلا�صة واللجان
اال�ست�شارية
(رئي�س ق�سم)

مي احلناوي

رئي�س وحدة
منتدى احلوار

نريوز رزق

رئي�س وحدة امللتقى الإلكرتوين
و�أن�شطة ال�شباب

الإدارة

�سامح فوزي

رئي�س وحدة امل�ست�شارين

�إينا�س عبد اللطيف
من�سق (رئي�س وحدة)

مركز الدرا�سات الهلين�ستية

�سحر حمودة
نائب املدير
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قطاع ال�شئون املالية والإدارية

�إطاللة على مكتبة الإ�سكندرية

يحيى من�صور
رئي�س القطاع

طارق يا�سني

نائب رئي�س القطاع

�شريف عمار

نائب رئي�س القطاع

�آالء عبد العزيز قا�سم
رئي�س وحدة ال�سكرتارية املالية

�إدارة ال�شئون املالية

حم�سن �شافعي
املدير

حممد متويل
نائب املدير

�أحمد جابر

رئي�س ق�سم
احل�سابات احلكومية

74

فينو�س م�صطفى
رئي�س وحدة
مراجعة امل�ستندات

هدير ح�سني

رئي�س وحدة
ال�سجالت وال�شطب

مكتبة الإ�سكندرية

حممود ع�سكر
رئي�س ق�سم اخلزينة

حممد احللواين

م�شرف (رئي�س وحدة)

جمال قمر

م�شرف (رئي�س وحدة)

الإدارة

�إدارة �شئون العاملني

توفيق النحا�س
املدير

عالء ال�شناوي
نائب املدير

رانيا ن�صار

رئي�س وحدة املتابعة

فيوليت فيليب
رئي�س وحدة التدريب

مروة وجدي

رئي�س ق�سم
التعيينات وال�سجالت

�شيماء الديب

م�شرف وحدة اال�ستحقاقات
(رئي�س وحدة)

مروة الدفراوي
رئي�س وحدة اخلدمات
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�سارة املكاوي

رئي�س وحدة املتابعة والتقييم

عبري جمدي
رئي�س وحدة
ال�سجالت

�إميان وهدان

رئي�س وحدة
التعيينات والتنقالت

كما ت�شمل هذه الإدارة � ً
أي�ضا:
ق�سم اال�ستحقاقات واملرتبات
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�إدارة ال�شئون الإدارية

حممد ال�سماك

�إطاللة على مكتبة الإ�سكندرية

املدير

ميادة وا�صف
نائب املدير

�إجني جاد

رئي�س ق�سم املبيعات

مها الكرميي

رئي�س وحدة املرا�سالت
والأر�شيف

رحاب ميتو

رئي�س ق�سم املخازن ورقابة املخزون
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�أمنية عبد التواب

رئي�س ق�سم ال�سفر والتنقالت

حممد مبارك

رئي�س ق�سم امل�شرتيات
والتخلي�ص اجلمركي

يا�سر يو�سف
رئي�س وحدة اجلرد

هناء م�صطفى
رئي�س وحدة ال�سفر

جيهان عمرو

رئي�س وحدة امل�شرتيات

رم�ضان �أحمد

رئي�س وحدة التنقالت

ح�سن رجب

رئي�س وحدة امل�شرتيات
والتخلي�ص اجلمركي

كما ت�شمل هذه الإدارة � ً
أي�ضا:
وحدة املبيعات
وحدة التوزيع ومعار�ض الكتب
ق�سم الإدارة العامة
وحدة اال�ستقبال
وحدة خدمات البوفيه الداخلي

مكتبة الإ�سكندرية

�إدارة الت�أمني الداخلي

ناجي �أن�س

حممود �شادي

نائب املدير

نائب املدير

رئي�س ق�سم ت�أمني املناطق اخلارجية

حممود عبد ال�سالم
رئي�س وحدة الأمن العام

حممد عيد

من�سق (رئي�س وحدة)

رئي�س ق�سم الأمن العام

�إيهاب فهمي

من�سق (رئي�س وحدة)

حممد ها�شم

من�سق (رئي�س وحدة)

تامر حممد

من�سق (رئي�س وحدة)

وائل �شم�س

من�سق (رئي�س وحدة)

الإدارة

تامر العوا

�صالح الدين ثابت

حممد عبد الفتاح
من�سق (رئي�س وحدة)

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

حممود نخيلة

من�سق (رئي�س وحدة)
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الإدارة الهند�سية

�إطاللة على مكتبة الإ�سكندرية

جا�سر �شلبي
نائب املدير

طلعت بدوي

ح�سن ريحان

نائب املدير

نائب املدير

حممد من�صور

نائب املدير

�شريين ال�صاوي

نائب املدير

م�ساعد نائب املدير (رئي�س ق�سم)

لواء الدين حجازي

عيد زيدان

�أحمد خمي�س

رئي�س ق�سم ال�صوتيات واملرئيات

رئي�س ق�سم اخلدمات الفندقية
ومكافحة الآفات

رئي�س ق�سم الزراعة
ونباتات الزينة

�أحمد العدوي
مدير م�شروع
(رئي�س ق�سم)
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حممد عطوة

وليد زكريا

�أخ�صائي ال�سالمة وال�صحة املهنية
(رئي�س ق�سم)

مكتبة الإ�سكندرية

خالد نوفل

عاطف ميالد

حممد نبيل

�سماح راغب

�إميان وهبة

�شهرية عالم

الإدارة

رئي�س ق�سم الأعمال املدنية واملعمارية

رئي�س وحدة الأعمال املدنية

رئي�س وحدة الأعمال املعمارية

رئي�س ق�سم مراقبة الأعمال

رئي�س وحدة التخطيط

رئي�س وحدة الرقابة على املواد واملخزون

فاروق ح�سن

رئي�س ق�سم القيا�سات والتحليل

�إ�سالم عبد املح�سن
رئي�س وحدة القيا�سات

�إيهاب حممود

حممد فراج

حممد ال�صباغ

حممد الغاي�ش

رئي�س ق�سم امليكانيكا والتكييف
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رئي�س وحدة مكافحة احلريق

رئي�س وحدة التحليل والدرا�سات

رئي�س وحدة الأعمال الكيميائية
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�إطاللة على مكتبة الإ�سكندرية

رئي�س وحدة الت�صميم الداخلي
والأثاث

هناء �شربا�ص
رئي�س وحدة
النجارة والت�صنيع

�أمل رم�ضان �أحمد

فاتن مرزبان

ه�شام عبد احلميد

�سعيد عي�سى

�سارة هاين

حممود عبد احلميد

ر�شا رفعت

رئي�س وحدة
التيار اخلفيف

م�شرف (رئي�س وحدة)
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رئي�س وحدة
الكهرباء والطاقة

رئي�س وحدة التحكم
يف الأنظمة الأمنية

وحدة مراقبة اجلودة
(رئي�س وحدة)

رئي�س وحدة امل�شرتيات

عبد القادر حممد

رئي�س وحدة امل�شرتيات (الهند�سية)

مكتبة الإ�سكندرية

قطاع تكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات

جمدي ناجي

نهى عديل

رئي�س القطاع

نائب رئي�س القطاع

الإدارة

�إدارة تكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات

يو�سف �صالح
نائب املدير

�إ�سالم مر�سي

مهند�س نظم ت�أمني �أول
(رئي�س وحدة)

مرمي ناجي

�أمنية �سامي

رئي�س وحدة التوثيق

رئي�س وحدة

وائل عبد العزيز �صالح
مدير م�شروع فني
(رئي�س وحدة)

حممد زغلول

رئي�س ق�سم الت�شغيل والدعم
الفني

حممد اللطف

وحدة �إدارة النظم (رئي�س وحدة)

�أحمد برهان

رئي�س وحدة االت�صاالت

�أحمد عبد الواحد
رئي�س وحدة الدعم الفني
للمواقع اخلارجية
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�أمرية عزت

رئي�س وحدة الدعم الفني للم�ؤمترات
والو�سائط املتعددة

ب�سمة ال�شيخ

رئي�س وحدة التدريب

يا�سمني متويل

من�سق (رئي�س وحدة)

حممد عبد اللطيف
رئي�س وحدة
اخلدمات التقنية

81

�إطاللة على مكتبة الإ�سكندرية

يو�سف ميخائيل
رئي�س ق�سم الربامج
وتطوير النظم

�أحمد �سمري

با�سم ال�سيد

مدير م�شروع
(رئي�س وحدة)

مدير م�شروع
(رئي�س وحدة)

�سارة ال�شوبكي
مدير م�شروع
(رئي�س وحدة)

�شيماء حممد

مدير م�شروع (رئي�س وحدة)

�سمر فرج

مدير م�شروع
(رئي�س وحدة)

هاين �ساوير�س

رئي�س وحدة ت�صميم الويب

املعهد الدويل للدرا�سات املعلوماتية
رامي ر�شدي

رئي�س ق�سم املعمل الرقمي
()ISIS

�سامح غزال

رئي�س وحدة امل�شروعات
اخلا�صة

طارق الليثي

رئي�س وحدة
�ضمان اجلودة

�أحمد ح�سن برغوث

يو�سف الدكر

�سامح الأن�صاري

رئي�س وحدة
ال�شئون الإدارية

هاين ال�صاوي

رئي�س وحدة الت�صوير
واملعاجلة
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داليا النقيب

رئي�س وحدة التمييز
ال�ضوئي للحروف

مدير م�شروع
(رئي�س وحدة)

مدير م�شروع
(رئي�س وحدة)

حممد ال�شامي

�أخ�صائي �أول
(رئي�س وحدة)

مكتبة الإ�سكندرية

قطاع العالقات اخلارجية

هاجر الإ�سالمبويل
رئي�س القطاع

نائب رئي�س القطاع

الإدارة

�شريف ريا�ض
حنان الركاد
من�سق
(رئي�س وحدة)

�إدارة العالقات العامة واالت�صاالت الدولية

منى الن�شار
نائب املدير

�شريف علي�ش

رئي�س وحدة االت�صاالت
واملرا�سم

كما ت�شمل هذه الإدارة � ً
أي�ضا:
وحدة التن�سيق واملتابعة
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�إدارة الإعالم

خالد عزب

�إطاللة على مكتبة الإ�سكندرية

مدير

�أمين ال�شربيني

منى حلمي

حممد مط�ش

رئي�س وحدة
التحرير ال�صحفي

رئي�س وحدة
املعار�ض واملطبوعات

رئي�س وحدة
املركز ال�صحفي

�إدارة اال�ستوديو

دينا �أبو العال
املدير

حممد زايد

رئي�س ق�سم الت�شغيل

منى ن�صر

من�سق
(رئي�س وحدة)

كما ت�شمل هذه الإدارة � ً
أي�ضا:
ق�سم الإنتاج
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مكتبة الإ�سكندرية

�إدارة الزيارات والقاعات

�شريين جعفر
املدير

نائب املدير

نائب املدير

نورهان م�صطفى

رئي�س وحدة الت�سويق

�أحمد يا�سني

رئي�س وحدة االقرتاحات وال�شكاوى

حممد �شعبان

داليا القباين

يا�سمني رم�ضان

رئي�س ق�سم اال�ستقبال

رئي�س وحدة اجلوالت
الإر�شادية باللغة العربية

ر�ضوى الأمري

رئي�س وحدة ال�شئون الإدارية والربامج
(رئي�س ق�سم)
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رحاب �صربي ذكري

رئي�س وحدة اجلوالت
الإر�شادية باللغة الفرن�سية

م�شرف
(رئي�س وحدة)

مروة مهدي

رحاب يون�س

رئي�س وحدة
�إعداد القاعات

الإدارة

حممد عالم

يا�سمني �سمري

رئي�س وحدة
الإ�شراف واملتابعة
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امل�ست�شارون

م�ست�شارو مدير املكتبة
		
علي ماهر
		
حم�سن يو�سف
		
�صالح الدين اجلوهري
عبد احلليم نور الدين
		
�صالح �سليمان

جمدي مدكور
عزة اخلويل
ليلى عبد الهادي
عزة مدين

الإدارة القانونية
عادل عزب

امل�شروعات اخلا�صة
عماد �أبو غازي
حممد عمارة
حممد كمال الدين
�إبراهيم غامن

�إدارة تنمية املوارد
�سميحة حنا

املركز القومي لتوثيق الرتاث احل�ضاري
والطبيعي
مك�سيمو�س الأنطوين
في�صل عبد احلليم
�أحمد احل�ضري
حممد فكري
�إيزي�س جرباوي
رمي بهجت
�إيرينا �سربينجل
ماي�سة م�صطفى

قطاع املكتبات

م�صطفى العبادي
منى حجاج
هبة �شاروبيم
داليا حمادة
�شادية ال�سو�سي

امل�ست�شارون

م�ست�شارو القطاعات /املراكز /الإدارات

مركز الفنون

حممود �أبو دومة
�سمري فريد
م�صطفى الرزاز
ح�سني ال�شابوري
راجح داود

منتدى احلوار
قدري حفني
عماد �صيام

الأمن الداخلي
حممد نعمان

معهد درا�سات ال�سالم
مها معاذ
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