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© 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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مقدمة

طب ًقا للقرار الرئا�سي رقم  76لعام  -2001املادة الثانية ،يتوىل �إدارة مكتبة الإ�سكندرية جمل�س
الرعاة ،وجمل�س الأمناء ،ومدير املكتبة.
يتكون جمل�س الرعاة من ر�ؤ�ساء دول و�أفراد ينتمون لأ�سر مالكة و�شخ�صيات هامة �أخرى� .أما
جمل�س الأمناء فهو ال�سلطة املهيمنة على �شئون املكتبة ،وله كل ال�صالحيات لإدارة �شئون املكتبة.
و�أكرث من ن�صف �أع�ضاء جمل�س الأمناء �شخ�صيات بارزة غري م�صرية ،مما يع ِّزز مفهوم �أن املكتبة كيان
توجه دويل.
م�صري ذو ُّ
�أما مدير املكتبة ،فيقوم جمل�س الأمناء بتعيينه؛ بحيث يكون الرئي�س التنفيذي لها ،ويكون على
ر�أ�س فريق الإدارة الذي يدير الأن�شطة التي تقوم بها هذه امل�ؤ�س�سة املتنامية.
وينق�سم الهيكل الإداري للمكتبة �إىل ر�ؤ�ساء قطاعات ،حتتهم مديرو �إدارات ،ثم ر�ؤ�ساء �أق�سام،
ريا ر�ؤ�ساء وحدات.
و�أخ ً

التقرير ال�سنوي يوليو  - 2009يونية 2010
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جمل�س الأمناء

رئي�س جمل�س الأمناء

ال�سيدة �سوزان مبارك

ولدت ال�سيدة �سوزان مبارك يف املنيا مب�صر ،وهي متخ�ص�صة يف علم االجتماع .نالت البكالوريو�س يف العلوم ال�سيا�سية عام ،1977
ودرجة املاج�ستري يف علم االجتماع الرتبوي من اجلامعة الأمريكية بالقاهرة عام .1982
وقد �أقامت عد ًدا كب ًريا من الربامج؛ �أهمها احلملة القومية للقراءة للجميع .ودفعها اهتمامها بال�سالم كركيزة للتنمية امل�ستدامة �إىل
�إن�شاء حركة �سوزان مبارك الدولية للمر�أة من �أجل ال�سالم يف عام .2003
كما �أقامت ور�أ�ست العديد من اللجان واملجال�س وامل�ؤ�س�سات؛ منها:
•اللجنة امل�صرية القومية للمر�أة.
•جمل�س املر�أة العربية.
•جمعية تنمية خدمات م�صر اجلديدة.
•اجلمعية امل�صرية للطفولة والتنمية.
•مركز توثيق وبحوث �أدب الأطفال.
•متحف التاريخ القومي للأطفال ومتحف �سوزان مبارك للطفل.
•جمعية الرعاية املتكاملة.
�إىل جانب م�شاركتها يف العديد من امل�ؤمترات الإقليمية والدولية ،بالإ�ضافة �إىل الكثري من االجتماعات ومناق�شات املائدة امل�ستديرة
حول التنمية وال�سالم وحقوق الطفل وق�ضايا املر�أة والبيئة وال�صحة والتعليم.
وتقدي ًرا جلهودها يف حت�سني و�ضع املر�أة والطفل ،ولإ�سهاماتها الكبرية يف تطوير التعليم واخلدمات ال�صحية ،نالت عد ًدا من اجلوائز
والأو�سمة حمل ًّيا ودول ًّيا .ولدعوتها لتعزيز ثقافة ال�سالم ،نالت م�ؤخ ًرا جائزة ال�سالم لعام  2009من جمل�س ال�سالم العاملي .وت�شمل
اجلوائز التي نالتها:
•جائزة منظمة ماري�سا بلي�ساريو بروما ()2008
•جائزة ال�شيخ را�شد لل�شخ�صية الإن�سانية لعام  2006بدبي ()2007
•و�شاح ال�صليب الأكرب من رتبة الفينك�س من الرئي�س اليوناين ()2007
•جائزة جون وال�ش ل�صناع ال�سالم من منظمة بذور ال�سالم ()2006
•جائزة اال�ستحقاق للريادة الن�سائية يف القمة العاملية للمر�أة بالقاهرة ()2006
•ميدالية الدكتور رايرن هيلدبرانت يف االحتفال باليوم العاملي حلقوق الإن�سان بربلني ()2006
•جائزة ال�سيدة العربية الأوىل من جامعة الدول العربية ()2005
•جائزة ال�شبكة الدولية للتعليم واملوارد )2004( IEARN
•مفتاح �أثينا ()2003
التقرير ال�سنوي يوليو  - 2009يونية 2010
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�أع�ضاء ب�صفتهم الر�سمية

فاروق ح�سني
وزير الثقافة

�أع�ضاء ب�صفتهم الر�سمية

هو �أحد الرواد املعا�صرين للفن التجريدي ،ووزير الثقافة امل�صري احلايل.
وقد كان امللحق الثقايف ومدير املركز الثقايف امل�صري بباري�س ( ،)1978 – 1971ونائب مدير
الأكادميية امل�صرية بروما ( .)1982 – 1979ثم �أ�صبح بعد ذلك مديرها وم�ست�شار ال�سفارة امل�صرية
بروما ( ،)1987 – 1982وذلك قبل توليه من�صب وزير الثقافة يف عام .1987
كان �صاحب مبادرة م�شروع نقل املتحف امل�صري احلايل من مكانه متهي ًدا لإن�شاء �أكرب متحف
يف العامل ،وقام �أي�ضً ا بتطوير وترميم دار الكتب امل�صرية ،كما �أن�ش�أ (�صندوق التنمية الثقافية)
املعني ب�إنتاج املنتجات الثقافية ون�شرها .وقد ح�صل على درجة الدكتوراه الفخرية ،ونال جائزة ثقافة
ال�سالم من جامعة �سوكا جاكاي الدولية باليابان.
وقد ر�شحته م�صر يف  30يوليو 2007؛ ليكون خلفًا لكوي�شريو مات�سورا يف من�صب مدير عام
اليون�سكو و�أطلقت حملة لرت�شيحه يف هذا املن�صب .وقد خ�سر فاروق ح�سني االنتخابات �أمام �إيرينا
بوكوفا البلغارية.

ولد �أحمد �أبو الغيط؛ وزير اخلارجية امل�صري احلايل يف عام  .1942وح�صل على البكالوريو�س
يف التجارة من جامعة عني �شم�س بالقاهرة يف عام .1964
وخالل الثالثني عا ًما املا�ضية� ،شغل �أبو الغيط العديد من املنا�صب الدبلوما�سية يف م�صر؛
منها م�ساعد وزير اخلارجية امل�صري ل�شئون الربملان ،و�سفري م�صر ب�إيطاليا ومقدونيا و�سان مارينو،
وامل�ست�شار ال�سيا�سي لوزير اخلارجية امل�صري ،وامل�ست�شار ال�سيا�سي ب�سفارة م�صر يف مو�سكو.
كان ممثل م�صر الدائم للأمم املتحدة ( ،)2004 – 1999ووزير اخلارجية منذ يوليو .2004

�أحمد �أبو الغيط
وزير اخلارجية

التقرير ال�سنوي يوليو  - 2009يونية 2010

13

هاين هالل

من نحن؟

وزير التعليم العايل
والبحث العلمي

عادل علي لبيب
حمافظ الإ�سكندرية
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تخرج هاين هالل؛ الرئي�س الأ�سبق جلامعة �سنجور ،يف كلية الهند�سة ،بجامعة القاهرة عام
 ،1974ثم ح�صل على درجة الدكتوراه يف علوم الأر�ض (ميكانيكا وهند�سة ال�صخور) يف عام
.1982
تقلد من�صب وزير التعليم العايل والبحث العلمي يف يناير  .2006وهو ع�ضو بعدة جلان وهيئات.
وقد عمل �أ�ستا ًذا مليكانيكا ال�صخور واجليولوجيا الهند�سية بكلية الهند�سة بجامعة القاهرة ،كما
�شغل املنا�صب التالية:
•�أمني عام �صندوق تطوير التعليم مب�صر ()2005
•ا�ست�شاري اليون�سكو مل�شروع املخترب الدويل ل�ضوء ال�سنكرتون للعلوم التجريبية والتطبيقات
ملنطقة ال�شرق الأو�سط ()2002
كما �أنه ع�ضو باالحتادات التالية:
•اجلمعية العاملية للجيولوجيا الهند�سية ()IAEG
•اللجنة الدولية للحفاظ على الآثار احلجرية الطبيعية ،اجلمعية الدولية مليكانيكا ال�صخور
بالتعاون مع اليون�سكو ()ISRM
وقد ح�صل على العديد من اجلوائز ،منها:
•و�سام ال�صليب الأعظم الأملاين من نوط اال�ستحقاق من �أملانيا الفيدرالية ()2008
•و�سام ال�سعفة الأكادميية بدرجة �ضابط بوزارة التعليم والتعليم العايل والبحوث بفرن�سا
()2005

ح�صل اللواء عادل لبيب على البكالوريو�س من كلية ال�شرطة عام  ،1967وي�شغل حال ًّيا
من�صب حمافظ الإ�سكندرية ،كما كان املحافظ ال�سابق ملحافظتي قنا ( ،)2006 - 1996والبحرية
()2006
�أم�ضى ما يزيد على  33عا ًما يف وزارة الداخلية و�أمن الدولة ،كما كان نائ ًبا ملدير الأمن .وله
العديد من الإجنازات يف جمال البيئة ،لعل �أبرزها حتديث البنية التحتية ملحافظة البحرية.
وقد نال عد ًدا من اجلوائز املحلية والدولية ،منها:
•و�سام �أثينا الذهبي ()2009
•نوط �إ�سكندر الأكرب من البابا تيودورو�س الثاين ،بطريرك الإ�سكندرية و�سائر �إفريقيا
()2008
•جائزة ال�صحة وال�سالمة البيئية التي تنظمها منظمة املدن العربية بالدوحة  -قطر ()2007
•جائزة االحتاد الأمريكي لل�سالم يف ال�شرق الأو�سط ()2006
•تكرمي مركز تكاف�ؤ الفر�ص و�إعداد وتنمية القادة التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة ()2005
•الع�ضوية الفخرية بجمعية �أمرا�ض القلب وال�شرايني التاجية ()2003
•درع الثقافة وميدالية التفوق واالمتياز من نقابة الأطباء امل�صرية ()2003

مكتبة الإ�سكندرية
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�أع�ضاء ب�صفتهم الر�سمية

هي �أ�ستاذ طب الأطفال ،وهي �أول امر�أة م�صرية تتق َّلد من�صب رئي�س جامعة الإ�سكندرية .وقد
تخرجت هند حنفي يف كلية الطب بجامعة الإ�سكندرية ،يف عام .1975
و ُتعنى هند حنفي بتدري�س الطب ،فقد قامت بتي�سري ور�ش عمل حول(التعليم الأ�سا�سي
والتطبيقي) بكلية الطب ( ،)1988 -1982وب�إدارة مركز التعليم الطبي من  2003وحتى
ُ .2006وع ِّينت نائب عميد كلية الطب بجامعة الإ�سكندرية خالل نف�س الفرتة ،ونائب رئي�س
جامعة الإ�سكندرية ل�شئون الدرا�سات العليا والبحوث ملدة � 3أعوام ،قبل �أن ت�صبح رئي�س جامعة
الإ�سكندرية يف عام  ،2009ومن َّثم رئي�س املجل�س الأعلى جلامعة بريوت العربية.
وهي حال ًّيا ع�ضو جلنة التعليم باحلزب الوطني الدميقراطي ،وع�ضو اللجنة العليا للتخ�ص�صات
الطبية التي ير�أ�سها وزير ال�صحة وال�سكان ،وع�ضو بعدد من اجلمعيات املعنية بق�ضايا الطفل .وهي
�أي�ضً ا ع�ضو ن�شط بفرع املجل�س القومي للمر�أة بالإ�سكندرية ،وع�ضو جمل�س �أمناء مدينة مبارك
للأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية واجلامعة امل�صرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.
كما �أنها ع�ضو بعدد من ال�شبكات الأورو – متو�سطية؛ منها :احتاد جامعات حو�ض البحر
املتو�سط ( ،)UNIMEDاﻤﻟﻨﺘﺪى اﺠﻟﺎﻣﻌﻲ ا�ﻷ وروﻣﺘﻮ�ﺳﻄﻲ اﻟﺪاﺋﻢ( ،)EPUFوع�ضو اجلامعة
رئي�سا ملكتب ر�ؤ�ساء اجلامعات الفرانكفونية يف ال�شرق
الأورومتو�سطية ( .)EMUNIوقد مت انتخابها ً
الأو�سط ( )CONFREMOالتابع للوكالة اجلامعية للفرانكفونية يف يونية .2009
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فايزة �أبو النجا
(م�صر)

ع�ضو اعتبا ًرا من 2008

�أع�ضاء ب�صفتهم ال�شخ�صية

بد�أت فايزة �أبو النجا العمل الدبلوما�سي يف عام  .1975وح�صلت على دبلوم يف الإدارة العامة
من املعهد الدويل للإدارة العامة بباري�س عام  ،1977ثم درجة املاج�ستري يف العلوم ال�سيا�سية من
جامعة جنيف يف عام .1989
يف عام ُ ،2004عينت وزيرة التعاون الدويل يف م�صر ،وذلك بعد �أن كانت �أول امر�أة ت�شغل
من�صب وزيرة الدولة لل�شئون اخلارجية والتعاون الدويل يف م�صر والعامل العربي يف عام .2001
وقبل �أن تن�ضم للربملان امل�صري �شغلت عد ًدا من املنا�صب ،فكانت:
•مندوب م�صر الدائم لدى الأمم املتحدة بجنيف()2001 -1999
•نائب م�ساعد وزير اخلارجية لل�شئون الإفريقية()1999 -1997
•امل�ست�شار ال�سيا�سي وامل�ساعد اخلا�ص لأمني عام الأمم املتحدة ،الدكتور بطر�س بطر�س
غايل()1996–1992
•من�سق فريق الدفاع امل�صري يف جلنة حتكيم طابا يف جنيف()1987
•ممثل م�صر الدائم يف منظمة التجارة العاملية.
وخالل تاريخها الدبلوما�سي والوزاري ،مثَّلت م�صر يف العديد من اللجان الدولية ،ور�أ�ست
الوفود امل�صرية بعدد من اجتماعات القمة الدولية.
وهي ع�ضو يف عدد من اللجان الوزارية لو�ضع ال�سيا�سات ،وع�ضو املجل�س الأعلى للتخطيط،
واللجنة الوزارية العليا ملياه نهر النيل ،ورئي�س جمل�س �إدارة ال�صندوق االجتماعي للتنمية ،ورئي�س
جمل�س �إدارة �صندوق تطوير التعليم .وهي �أي�ضً ا ع�ضو اللجنة اال�ست�شارية املعنية بال�سيا�سات
اخلا�صة باملنظمة العاملية للملكية الفكرية.

هو عامل بارز يف الكيمياء احليوية ،ا�شتهر بدرا�سته املتعمقة يف مركبات الربوتني التي مكنت
العلماء من الن�سخ ال�صبغي عند انق�سام اخلاليا احلية .وقد ح�صل �آلربت�س على �شهادة يف الكيمياء
احليوية مع مرتبة ال�شرف عام  1960من كلية هارفارد ،وعلى الدكتوراه عام  1965من جامعة
هارفارد.
وي�شغل حال ًّيا من�صب رئي�س حترير جملة ( )Scienceالعلمية ،وهو �أي�ضً ا مبعوث الواليات
رئي�سا للأكادميية
املتحدة الأمريكية العلمي .ويف الفرتة من  1992وحتى  ،2005كان �آلربت�س ً
رئي�سا م�شار ًكا للمجل�س امل�شرتك بني
الوطنية للعلوم بوا�شنطن .ومن عام � 2005إىل  ،2009كان ً
الأكادمييات .وهو �أ�ستاذ فخري يف ق�سم الكيمياء احليوية والفيزياء احليوية بجامعة كاليفورنيا ب�سان
فران�سي�سكو .وهو معروف لكونه �أحد امل�ؤلفني لكتاب(الأحياء اجلزيئية للخلية) ،وقد �صدرت له
خم�س طبعات.
برو�س �آلربت�س
وا�شتهر �آلربت�س بعمله يف جمال الكيمياء احليوية والأحياء اجلزيئية ،وقد كرمته جهات عديدة (الواليات املتحدة الأمريكية)
وح�صل على العديد من اجلوائز؛ منها  17درجة فخرية و�أكرث من  11جائزة .وهو �أي�ضً ا ع�ضو
ع�ضو اعتبا ًرا من 2008
بالأكادميية الوطنية للعلوم ،واجلمعية امللكية بلندن ،والأكادميية الأوروبية ،والأكادميية الأوروبية
للعلوم والفنون ،والأكادميية الوطنية للتعليم ،والأكادميية الرو�سية للعلوم.
وهو حال ًّيا ع�ضو يف جمال�س التحرير ،واملجال�س اال�ست�شارية ،واللجان التنفيذية ،وجمال�س
الإدارات ،وجمال�س املراجعة ،وجمال�س الأمناء لأكرث من  25م�ؤ�س�سة غري ربحية.
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مهريبان �آلييفا

من نحن؟

(�أذربيجان)

ع�ضو اعتبا ًرا من 2010

لوردي�س �أريزبي
(املك�سيك)

ع�ضو اعتبا ًرا من 2005
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هي �سيدة �أذربيجان الأوىل ،وهي طبيبة ،و�سفرية النوايا احل�سنة ملنظمة اليون�سكو وللمنظمة
الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة ( . )ISESCOوقد نالت درجة علمية يف الفل�سفة يف عام .2005
تر�أ�س مهريبان �آلييفا م�ؤ�س�سة حيدر �آلييف التي �أن�شئت يف مايو  2004لدرا�سة التاريخ الرثي
للقائد الوطني الأذربيجاين حيدر �آلييف .وهي ع�ضو املجل�س ال�سيا�سي للحزب الأذربيجاين
اجلديد منذ .2004
يف عام  ،2006نالت مهريبان �آلييفا لقب �سفرية النوايا احل�سنة للمنظمة الإ�سالمية للرتبية
والعلوم والثقافة( ،)ISESCOكما ُعينت �سفري اليون�سكو للنوايا احل�سنة يف عام .2004
ويف عام  ،2004مت انتخابها ع�ض ًوا باللجنة التنفيذية التابعة للجنة الأوليمبية الوطنية جلمهورية
رئي�سا الحتاد �أذربيجان للجمباز.
�أذربيجان يف جمعيتها العامة الرابعة .ويف عام  ،2002مت انتخابها ً
يف عام � ،1996أن�ش�أت �آلييفا جملة( )Azerbaijan-Irsالتي ت�صدر بثالث لغات(الأذربيجانية
والإجنليزية والرو�سية)؛ لتعزيز الثقافة الأذربيجانية .ويف عام  ،1995بادرت ور�أ�ست م�ؤ�س�سة
�أ�صدقاء الثقافة الأذربيجانية.
وقد نالت مهريبان �آلييفا العديد من اجلوائز منها:
•و�سام ال�شرف الوطني الفرن�سي برتبة �ضابط()2010
•�صليب القائد الأعظم من نوط اال�ستحقاق من اجلمهورية البولندية()2009
•جائزة حيدر �آلييف()2009
•جائزة منظمة ال�صحة العاملية()2007
•جائزة القلب الذهبي الدولية()2007
•و�سام ال�صليب الأحمر ،م�ؤ�س�سة  Philanthropists of the Centuryاخلريية الدولية
الرو�سية(.)2005
عاملة يف الأنرثوبولوجيا االجتماعية ،ومتخ�ص�صة يف �أبحاث الثقافات والتغريات املناخية
العاملية والرتاث الثقايف غري امللمو�س ،وذلك من خالل الأبحاث امليدانية والأن�شطة الأكادميية
الدولية والأن�شطة املعنية بال�سيا�سات الثقافية .وقد ح�صلت �أريزبي على درجة املاج�ستري يف علم
الأنرثوبولوجيا من املدر�سة الوطنية للأنرثوبولوجيا والتاريخ يف عام  ،1970ثم درجة الدكتوراه يف
الأنرثوبولوجيا االجتماعية من كلية لندن لالقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية يف عام .1975
وهي الآن �أ�ستاذ باحث يف املركز الإقليمي للدرا�سات املتعددة بجامعة املك�سيك الوطنية
امل�ستقلة .كما �أنها ع�ضو جلنة �سيا�سات التنمية للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي للأمم املتحدة،
بالإ�ضافة �إىل �أنها من�سقة جلنة تخطيط البحث العلمي ،ورئي�س جمل�س معهد �أبحاث الأمم املتحدة
للتنمية االجتماعية منذ  .2006ولها  8كتب من�شورة يف جمال الأبحاث ،وهي ع�ضو جمال�س حترير
�سبع جمالت متخ�ص�صة يف كولومبيا واملك�سيك واململكة املتحدة والواليات املتحدة الأمريكية.
ولأريزبي جائزة با�سمها متنح كل عامني من اجلمعية الأنرثوبولوجية الأمريكية لتكرمي
املتخ�ص�صني يف جمال الأنرثوبولوجيا الذين قدموا �إ�سهامات بارزة يف علم الأنرثوبولوجيا ويف ق�ضايا
البيئة.
والدكتورة �أريزبي حال ًّيا ع�ضو بعدد من املجال�س اال�ست�شارية واملجال�س احلاكمة واللجان
العلمية اخلا�صة بعدد من املعاهد واملنظمات ،وقد تقلدت عد ًدا من املنا�صب الدولية البارزة كما
نالت العديد من اجلوائز الدولية.

مكتبة الإ�سكندرية

تعمل حال ًّيا رئي�س جامعة ح�سن الثاين املحمدية .وهي بذلك �أول �سيدة يتم تعيينها يف هذا
املن�صب يف �أية جامعة مغربية ،وهي �أي�ضً ا خبرية حقوق املر�أة يف املغرب والعامل العربي .ح�صلت
على درجة الدكتوراه يف علم االجتماع من جامعة مان�ش�سرت.
وهي �أول �سيدة تنال ع�ضوية الأكادميية امللكية املغربية .كما �أنها �أ�ستاذ زائر يف عدد من اجلامعات
الأمريكية والأوروبية والعربية .وكانت ع�ض ًوا يف اللجنة امل�شكلة ملناق�شة دور املر�أة يف املغرب يف تبني
بلدها لقانون الأ�سرة اجلديد يف عام  ،2003الذي اعرتف بامل�ساواة بني الرجل واملر�أة.
كانت �أي�ضً ا رئي�س وحدة التدريب والبحوث املعنية باملياه واحل�ضارة من � 2001إىل ،2002
وعلم االجتماع احل�ضري والتنمية احل�ضرية من � 1996إىل  .2001وهي ع�ضو بالعديد من املجال�س
واللجان ،ونالت عد ًدا من اجلوائز ،منها:
•و�سام العر�ش امللكي()2006
•زمالة فولربايت من اللجنة املغربية الأمريكية()1991
•جائزة ال�شرق الأو�سط من جمل�س ال�سكان ،مكتب �شمال �إفريقيا و�شرق �آ�سيا
الإقليمي()1990
•جائزة مايكل كري لأف�ضل ورقة بحث ،جمعية درا�سات ال�شرق الأو�سط()1988
ونُ�شر لها عدد من الكتب واملقاالت عن دولة املغرب ،وعن الثقافة املغربية والتاريخ واملر�أة
وال�شباب.
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هو طبيب م�صري بارز و�سيا�سي معروف .ح�صل يف  2008على درجة الدكتوراه الفخرية يف
العلوم من جامعة �ساندرالند باململكة املتحدة؛ وذلك تقدي ًرا لعمله البارز يف جمال �إ�صالح التعليم
العايل يف منطقة ال�شرق الأو�سط .ويعترب ح�سام بدراوي رائ ًدا يف جمال �إ�صالح التعليم يف م�صر.
وقد قام بتقدمي مفهوم االعتماد لل�شهادات الأجنبية ،و�سعى نحو �سن القوانني اخلا�صة بها يف م�صر.
وهو حال ًّيا �أ�ستاذ طب الن�ساء والتوليد بكلية الطب بجامعة القاهرة ،و�صاحب جمموعة النيل
بدراوي لال�ستثمار والتنمية .وهو �أي�ضً ا ع�ضو جمل�س ال�شورى امل�صري ،وع�ضو احلزب الوطني
الدميقراطي .وير�أ�س م�ؤ�س�سة النيل بدراوي للتعليم والتنمية ،وهي م�ؤ�س�سة غري هادفة للربح تعمل
على التنمية الب�شرية يف م�صر .وقد كان �أول رئي�س فخري للمجل�س الوطني امل�صري للتناف�سية.
ويعد رائ ًدا يف جمال الرعاية ال�صحية اخلا�صة وذلك بف�ضل ر�ؤيته املميزة يف جماالت متويل
ّ
الرعاية ال�صحية ،والإدارة وال�سيا�سات ،فقد �أن�ش�أ �أول �شركة ت�أمني �صحي خا�صة يف م�صر عام
 ،1989كما �أن�ش�أ يف عام  1982م�ست�شفى النيل بدراوي والتي تعترب �إحدى �أبرز امل�ست�شفيات
اخلا�صة يف م�صر.
كما �أنه الآن ع�ضو بعدد من املجال�س واللجان التابعة للعديد من الهيئات احلكومية واملنظمات
غري الهادفة للربح.
وقد ر�أ�س جلنة التعليم والبحث العلمي مبجل�س ال�شعب( .)2005 – 2000كما ر�أ�س �أي�ضً ا
جمل�س الأمناء اخلا�ص ب�أع�ضاء �شبكة الربملانيني عن البنك الدويل يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا ،وهي مبادرة قام بها باال�شرتاك مع البنك الدويل(.)2006 – 2003

رحمة بورقية
(املغرب)

ع�ضو اعتبا ًرا من 2010
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عادل البلتاجي

من نحن؟

(م�صر)

ع�ضو اعتبا ًرا من 2006

ه�شام ال�شريف
(م�صر)

ع�ضو اعتبا ًرا من 2010
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هو �أ�ستاذ زراعة الأرا�ضي اجلافة بجامعة عني �شم�س بالقاهرة .وح�صل على درجة الدكتوراه يف
ف�سيولوجيا الإجهاد يف عام  ،1974من جامعة ويلز باململكة املتحدة.
وهو رئي�س املنتدى العاملي للبحوث الزراعية( )GFARمنذ  ،2006ورئي�س جمل�س البحوث
الزراعية والتنمية( ،)ARDCورئي�س اللجنة الدولية لتنمية الأرا�ضي اجلافة(.)IDDC
خالل تاريخه املهني ،تقلد عد ًدا من املنا�صب املتعلقة بالزراعة ،فقد كان:
•مدير عام املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة(�إيكاردا)()2006 -1995
رئي�س املجل�س العلمي الفني لندوة ال�ساحل وال�صحراء()2002 -1993()SSOمدير/
رئي�س جمل�س �إدارة مركز البحوث الزراعية مب�صر()1995 -1991وكيل �أول وزارة ل�شئون
ا�ست�صالح الأرا�ضي مب�صر()1991-1986كما ح�صل على عدد من درجات الزمالة
والع�ضوية خالل تاريخه املهني؛ منها:
•زميل جامعة ويلز.
•ع�ضو منت�سب للأكادميية الرو�سية للعلوم الزراعية ،مو�سكو.
•زميل �أكادميية العامل الثالث للعلوم(.)TWAS
•ع�ضو جمعية العمل الأوروبية لعلوم احلياة العاملية(.)EAGLES
•ع�ضو جمل�س �إدارة ال�صندوق العاملي لتنوع املحا�صيل.
وقد ح�صل الدكتور البلتاجي على ميدالية اال�ستقالل من امللك عبد اهلل الثاين ملك الأردن.
وقد كتب و�شارك يف كتابة �أكرث من  140عم ًال علم ًّيا من�شو ًرا.
هو ُح َّجة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف م�صر وال�شرق الأو�سط والعامل
النامي .وهو ع�ضو هام يف االجتاه مب�صر والعامل العربي نحو ع�صر املعلومات .ونال ال�شريف درجة
الدكتوراه من جامعة م�صر للعلوم والتكنولوجيا يف �إدارة الأعمال والهند�سة.
وي�شغل حال ًّيا من�صب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة  ،IT Investmentsكما �أنه م�ؤ�س�س ورئي�س
جمل�س �إدارة �شركة نايل �أون الين .وهو �أي�ضً ا مفو�ض جلنة البنية التحتية للمعلومات العاملية يف
وا�شنطن .وقد عمل �أ�ستا ًذا يف اجلامعة الأمريكية بالقاهرة منذ .1991
و�شارك ال�شريف يف ت�أ�سي�س مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع ملجل�س الوزراء ،كما ر�أ�س
جمل�سه اال�ست�شاري حتى .1999
وهو ع�ضو بعدد من املجال�س ،فهو:
•رئي�س املجل�س اال�ست�شاري للمتحف امل�صري.
•رئي�س جمعية �إنرتنت م�صر.
•رئي�س مبادرة الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة.
•ع�ضو جمل�س الرئي�س للعالقات الأمريكية  -امل�صرية.
وقد نال ه�شام ال�شريف العديد من اجلوائز على امل�ستوى العاملي تقدي ًرا لإجنازاته منها:
•و�سام العلوم والفنون من الدرجة الأوىل()1999
•جائزة العامل الأوىل يف �أنظمة املعلومات من )1998(SIM
•و�سام الفرو�سية الفرن�سية()1991

مكتبة الإ�سكندرية

در�س فالرت فو�ست يف جامعة �سان جالن ،ثم ح�صل على درجة املاج�ستري يف العلوم ال�سيا�سية
من نف�س اجلامعة.
وهو مدير �شبكة  Globethics.netمنذ عام  ،2008وع�ضو منتدى الفدراليات ب�أوتاوا (�شبكة
عاملية للمعنيني بالفكر الفدرايل) .وهو �أي�ضً ا ع�ضو املجل�س الدويل لإدارة املخاطر( )IRGCبجنيف،
وع�ضو يف عدد من جمال�س �إدارات م�ؤ�س�سات �إن�سانية �أخرى .وع�ضو جلنة اخلرباء التابعة للأمم
املتحدة واملعنية بالإدارة العامة( .)CEPويحا�ضر والرت فو�ست يف جامعة لوجانو ب�سوي�سرا يف مادة
االت�صال الدويل.
وقد بد�أ العمل يف املجال الدبلوما�سي يف �سوي�سرا عام 1975؛ حيث عمل يف كل من بغداد
وجنيف وطوكيو .وكان قد عمل قبل ذلك يف جمال البنوك والإدارة العامة .وتقلد املنا�صب التالية:
•رئي�س جمل�س �إدارة ومدير عام املنتدى الإن�ساين العاملي يف جنيف()2010 – 2008
•رئي�س جمل�س �إدارة املجل�س احلكومي لتطوير االت�صال( )IPDCباليون�سكو()2010– 2008
•ع�ضو املجل�س اال�ست�شاري للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي للأمم املتحدة()ECOSOC
()2007 – 2005
•رئي�س الوكالة ال�سوي�سرية للتنمية والتعاون()2008 - 1993()SDC
•ال�سكرتري العام لوزارة الداخلية(العلوم /البحث ،البيئة ،الثقافة ،ال�شئون االجتماعية،
ال�صحة العامة)(.)1993 -1990
•امل�ست�شار ال�شخ�صي للدكتور كريت فورجلر ،وزير االقت�صاد العام( ،)1986-1985ورئي�س
االحتاد ال�سوي�سري()1985
كما نال فو�ست عد ًدا من اجلوائز والأو�سمة.
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هي عاملة جينات وبيولوجيا جزيئية� ،أ�سهمت يف تطوير تقنيات حديثة ت�ستخدم لدرا�سة وحت�سني
النباتات .ح�صلت على درجة الدكتوراه يف البيولوجيا اجلزيئية من جامعة روكفلر يف عام .1972
وهي �أ�ستاذ كر�سي(ويالمان) لعلوم احلياة و�أ�ستاذ كر�سي(�إيفان بو)بق�سم الأحياء ومعاهد هاك
لعلوم احلياة ،بجامعة بن�سلفانيا� .إىل جانب كونها م�ست�شار العلوم والتكنولوجيا يف وزارة اخلارجية
الأمريكية منذ .2007
يف عام � ،2003أ�صبحت �أ�ستا ًذا غري مقيم مبعهد �سانتا يف .ونُ�شر لها كتابان وعد ٌد من الأوراق
يف جمالت علمية.
كما عملت مبجال�س حترير ،Proceedings of the National Academy of Sciences
وجملة  ،Scienceوجملة  ،Geneوجملة  ،Plant Journalوجملة Perspectives in Biology
نينا فيدوروف
 .and Medicineوهي ع�ضو اللجنة العلمية املوجهة ملعهد �سانتا يف ،واللجنة اال�ست�شارية العلمية
(الواليات املتحدة الأمريكية)
ملبادرة .Global Knowledge
ع�ضو اعتبا ًرا من 2009
وهي حال ًّيا ع�ضو الأكادميية الوطنية للعلوم ،والأكادميية الأمريكية للفنون والعلوم ،والأكادميية
الأوروبية للعلوم ،والأكادميية الأمريكية للأحياء الدقيقة .ونالت جائزة معهد ال�صحة الوطني NIH
( ،)1999 – 1989كما ُكرمت بجائزة العاملة املتميزة املعا�صرة من �أكادميية نيويورك للعلوم(.)1992

فالرت فو�ست
(�سوي�سرا)

ع�ضو اعتبا ًرا من 2008
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هانز فان جنكل

من نحن؟

(هولندا)

ع�ضو اعتبا ًرا من 2009

�سوزان �أديل جرينفيلد
(اململكة املتحدة)

ع�ضو اعتبا ًرا من 2006
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ح�صل هانز فان جنكل على درجة املاج�ستري مع مرتبة ال�شرف من جامعة �أوتر�شت يف 1966
يف اجلغرافيا الطبيعية والب�شرية والأنرثوبولوجيا والتاريخ ،ثم ح�صل على درجة الدكتوراه يف عام
 1979يف العلوم االجتماعية.
ويهتم فان جنكل بتطبيقات املعرفة اجلغرافية يف املجتمع ،خا�صة يف تخطيط املناطق العمرانية
والإقليمية ،والإ�سكان العام ،و�أ�سواق الإ�سكان ،والإدارة العامة .وله العديد من الكتابات يف
جماالت اهتمامه.
وهو ع�ضو �شريف يف جلنة تاريخ الفكر اجلغرايف التابعة لالحتاد اجلغرايف الدويل( .)IGUوهو
ع�ضو ونائب رئي�س جمل�س �إدارة جمل�س �أمناء املعهد الآ�سيوي للتكنولوجيا( )AITببانكوك ،وع�ضو
املجل�س احلاكم ملعهد اليون�سكو للتعليم يف جمال املياه يف دلفت ،وع�ضو املجل�س اال�ست�شاري
الدويل ملعهد العلوم االجتماعية( )ISSبالهاي.
وقد عمل بجامعة �أوتر�شت بكلية العلوم اجلغرافية من � 1968إىل  ،1985ثم �أ�صبح �أ�ستا ًذا
رئي�سا للجامعة يف
للجغرافيا الب�شرية والتخطيط يف عام  ،1980ثم عمي ًدا( )1985 -1981ثم ً
 .1986و�أ�صبح رئي�س خزانة امل�ؤ�س�سة الهولندية للتعاون الدويل يف جمال التعليم العايل()NUFFIC
رئي�سا جلامعة الأمم املتحدة بطوكيو يف .1997
من � 1986إىل  .1997ثم ُعني ً
والهتمامه بالعالقات الدولية� ،أ�سهم يف العديد من املنظمات الدولية ،كما نال عد ًدا من
اجلوائز ودرجات الدكتوراه ال�شرفية.

هي عاملة بريطانية وكاتبة و�إذاعية وع�ضو مبجل�س ال�شيوخ الربيطاين.
وهي �أ�ستاذ يف علم الأدوية بجامعة �أوك�سفورد؛ حيث تقود فريق عمل متعدد التخ�ص�صات
لدرا�سة �أمرا�ض ت�آكل الأع�صاب .وهي �أي�ضً ا مديرة معهد م�ستقبل العقل بكلية جيم�س مارتن
للقرن احلادي والع�شرين؛ حيث تقوم بدرا�سة الأ�سا�س اجل�سماين للوعي.
يف عام ُ ،2006عينت م�ست�شا ًرا بجامعة هرييوت  -وات يف �إدنربة .وكانت �أول �سيدة حتتل
من�صب مدير املعهد امللكي الربيطاين ،وذلك حتى يناير .2010
وقد كتبت العديد من الكتب العلمية املب�سطة عن املخ والوعي ،منها(:العقل الب�شري :جولة
�إر�شادية)( ،)1997و(احلياة اخلا�صة للعقل)( ،)2000و(�أبناء الغد :تكنولوجيا القرن الواحد
والع�شرين وت�أثريها على الطريقة التي نفكر ون�شعر بها)( ،)2003و(الهوية – البحث عن الهوية يف
القرن الواحد والع�شرين)( .)2008وتلقي جرينفيلد حما�ضرات عامة ب�صورة منتظمة ،كما �أن لها
ح�ضو ًرا يف الإذاعة والتليفزيون.
وقد �أن�ش�أت ثالث �شركات للأبحاث والتكنولوجيا احليوية ،)Synaptica(:و()BrainBoost
و(ُ )Neurodiagnosticsت ْع َنى بدرا�سة �أمرا�ض اخلاليا الع�صبية مثل داء �ألزهامير .وهي �أي�ضً ا
م�ؤ�س�س و�أمني �شبكة(العلم من �أجل الإن�سانية) اخلريية ،وهي �شبكة من العلماء والباحثني وعلماء
التكنولوجيا تتعاون مع اجلهات غري الهادفة للربح من �أجل خلق حلول عملية للم�شكالت اليومية
يف املجتمعات النامية.
وجرينفيلد �أمينة وم�ست�شارة للعديد من اجلهات ،ونالت العديد من الدرجات ال�شرفية.
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ح�صل حممد ح�سن على درجة الدكتوراه يف فيزياء البالزما من جامعة �أوك�سفورد باململكة
املتحدة يف  .1974وي�شمل جمال بحثه فيزياء البالزما النظرية ،وفيزياء التعرية بفعل الرياح ونقل
الرمال.
وهو رئي�س الأكادميية الإفريقية للعلوم( ،)AASواملدير التنفيذي لأكادميية العلوم للعامل النامي
برتي�ست يف �إيطاليا ،والرئي�س امل�شارك لأمانة هيئة جمال�س الأكادمييات( )IAPبرتي�ست يف �إيطاليا
�أي�ضً ا.
كان �أ�ستاذ الريا�ضيات وعميد كلية العلوم الريا�ضية يف جامعة اخلرطوم حتى عام .1986
وقد نال العديد من اجلوائز منها :ال�صليب الأكرب( ،)2005ونوط اال�ستحقاق العلمي الوطني
من الربازيل ،وو�سام اال�ستحقاق من احلكومة الإيطالية برتبة �ضابط(.)2003
وهو ع�ضو امل�ؤ�س�سات الدولية التالية:
•ع�ضو م�ؤ�س�س للأكادميية اللبنانية للعلوم يف لبنان()2006
•ع�ضو �شريف ب�أكادميية فل�سطني للعلوم والتكنولوجيا()2005
•زميل �أجنبي ب�أكادميية باك�ستان للعلوم()2002
•ع�ضو مرا�سل ب�أكادميية امللكية البلجيكية لعلوم ما وراء البحار()2001
كما ن�شر مقاالت يف العديد من املجالت العلمية الدولية املحققة ،يف جمال فيزياء البالزما
النظرية ،وفيزياء حركة الرمال والأتربة والتلوث البيئي .ون�شر له عدد من الأوراق العلمية املتعلقة
بالعلوم والتكنولوجيا يف العامل النامي خا�صة يف �إفريقيا.
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هو �أكادميي �إيراين� /أمريكي ،ح�صل على درجة الدكتوراه يف التاريخ والإن�سانيات من جامعة
�ستانفورد يف عام .1964
وهو رئي�س م�ؤ�س�سة كارنيجي بنيويورك منذ عام  .1997وهو ع�ضو املجل�س اال�ست�شاري ملركز
جامعة جنوب كاليفورنيا للدبلوما�سية العامة ،ومركز بروكنجز الدوحة ،وهو �أي�ضً ا ع�ضو جمل�س
حترير املو�سوعة الربيطانية .كما �أنه �أمني متحف الفن احلديث بنيويورك وع�ضو املجل�س اال�ست�شاري
مل�ؤ�س�سة  .PARSAوهو ع�ضو جمل�س �إدارة معهد الدرا�سات املتقدمة ،وجامعة برانديز ،وم�ؤ�س�سة
(هيومن رايت�س ووت�ش) ،وم�ؤ�س�سة مركز التجارة العاملي التذكارية ،ومتحف الفن احلديث.
قام بالتدري�س يف العديد من اجلامعات الأمريكية قبل ان�ضمامه جلامعة بن�سلفانيا؛ حيث �أ�صبح
العميد امل�ؤ�س�س لكلية الفنون والعلوم بها يف عام  ،1974ثم رئي�س الكلية عام  .1978ومن 1981
�إىل  ،1989كان جريجوريان رئي�س مكتبة نيويورك العامة .ويف عام  1989مت اختياره ليكون رئي�س
فارتان جريجوريان
جامعة براون التي عمل بها حتى .1997
(�إيران /الواليات املتحدة الأمريكية)
كان ع�ضو جمعية( ،)Phi Beta Kappaوزميل م�ؤ�س�سة فورد ،ونال العديد من درجات
ع�ضو اعتبا ًرا من 2006
الزمالة ،ونال عد ًدا من اجلوائز الأكادميية واملدنية التي ت�شمل �أكرث من �ستني درجة فخرية.
وله العديد من الكتب؛ منها( :ظهور �أفغان�ستان احلديثة)( ،الطريق �إىل الوطن :حياتي
وزمني)( ،الإ�سالم :ن�سيج ف�سيف�سائي ،ال كيان �أحادي).

حممد ح�سن
(ال�سودان)

ع�ضو اعتبا ًرا من 2009
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عبد العزيز حجازي

من نحن؟

(م�صر)

ع�ضو اعتبا ًرا من 2007

هو رئي�س وزراء م�صر الأ�سبق ،وحما�سب قانوين معتمد ومراجع ،وم�ست�شار �إدارة يف م�صر
والعامل العربي .وقد نال درجة الدكتوراه يف التجارة من جامعة برمنجهام باململكة املتحدة يف عام
.1951
وهو حال ًّيا �أ�ستاذ زائر بجامعة عني �شم�س ،وع�ضو املجال�س اال�ست�شارية لعدد من اجلامعات
اخلا�صة .وهو �أي�ضً ا ع�ضو جمل�س �إدارة املركز العاملي لأبحاث الطاقة بلندن ،ورئي�س لعدد من
املنتديات الثقافية يف م�صر والأردن ،ورئي�س االحتاد العام للمنظمات غري احلكومية يف م�صر.
وقد تقلد العديد من املنا�صب الأكادميية والوزارية خالل تاريخه املهني فقد كان:
•رئي�س وزراء م�صر()1975 -1974
•نائب رئي�س الوزراء ووزير املالية واالقت�صاد والتجارة اخلارجية()1974
•وزير اخلزانة ،واملالية والتنمية الإدارية()1973 -1968
•عميد كلية التجارة بجامعة عني �شم�س()1968 -1966
كما ح�صل على عدد من اجلوائز منها:
•�أو�سمة اال�ستحقاق من الدرجة الأوىل من وزارة ال�صناعة ووزارة ال�صحة.
•و�شاح النيل من م�صر.
•و�شاح امللك عبد العزيز من اململكة العربية ال�سعودية.
•ني�شان �إيران.
وقد قام بكتابة عدد من الأعمال يف جمال االقت�صاد واملالية ،كما �شارك يف كتابة كتب �أخرى
يف نف�س املجاالت.

هو مدير مكتبة جامعة �أيدا جرين .ح�صل على البكالوريو�س من كلية هاميلتون عام ،1967
ودرجة املاج�ستري يف علم املو�سيقى عام  ،1970ثم درجة املاج�ستري يف علوم املكتبات من جامعة
والية نيويورك عام .1972
ح�صل كيلر يف  1994على من�صبه احلايل كمدير ملكتبة اجلامعة ومدير موارد املعلومات
الأكادميية .ويف عام  ،1995قام ب�إن�شاء دار ن�شر( )HighWire Pressوكان رئي�سها .ويف �إبريل
 ،2000عُينِّ يف وظيفة �إ�سرتاتيجية مماثلة مبطبعة جامعة �ستانفورد.
وكيلر هو الرئي�س امل�شارك ملجموعة ال�ضغط اخلا�صة بالرتميم والأر�شفة التي ت�شارك يف رعايتها
وت�شغيلها �شركة( )Sun Microsystemsوجامعة �ستانفورد .وهو �أي�ضً ا م�ست�شار اللجنة اال�ست�شارية
ملكتبة الأبحاث مبخترب لو�س �أالمو�س الوطني منذ  ،2005ورئي�س اللجنة التنفيذية الحتاد املكتبات
مايكل كيلر
الرقمية الوطني منذ .2002
(الواليات املتحدة الأمريكية)
وهو الع�ضو املُ َع َّيـن للمجل�س اخلا�ص بتكامل بيانات الأبحاث التابع للمجل�س الوطني للبحوث
ع�ضو اعتبا ًرا من 2007
العلمية بالأكادميية الوطنية للعلوم .وهو �أ�ستاذ زائر بالأكادميية ال�صينية للعلوم ،والزميل الرئا�سي
الأول ملجل�س موارد املكتبات واملعلومات.
وقد ُعني يف العديد من اللجان الأكادميية واملهنية ،وهو �أي�ضً ا ع�ضو يف العديد من املجال�س.
وقبل تقلده من�صبه احلايل ،تقلد املنا�صب التالية:
•مدير مكتبات �أيدا جرين� ،ستانفورد()1994 -1993
•م�ساعد �أمني مكتبة ،ومدير تنمية املقتنيات بجامعة يال()1993 -1986
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ملنري نعمة اهلل اهتما ٌم كبري بالبيئة .وهو م�صري حا�صل على �شهادتي البكالوريو�س واملاج�ستري
يف الهند�سة الكيميائية من جامعة وي�سكون�سن  -مادي�سون يف  1970و .1971وح�صل على �شهادة
الدكتوراه يف ال�صحة البيئية و�إدارة اجلودة من جامعة كولومبيا يف نيويورك عام .1976
هو م�ؤ�س�س ورئي�س �شركة نوعية البيئة الدولية لال�ست�شارات التنموية( ،)EQIوهي م�ؤ�س�سة
ا�ست�شارية ت�أ�س�ست عام  ،1981وتقدم خدماتها يف ثالثة جماالت رئي�سية :ال�سيا�سات واحلكم،
والبيئة واملوارد الطبيعية ،وتنمية اال�ستثمارات ومتويل امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة .ويتم تقدمي
خم�س خدمات لدعم هذه املجاالت الثالثة وهي :البحث االجتماعي االقت�صادي ،وخدمات
ا�ست�شارية يف جمال الإدارة ،والإدارة البيئية والت�صميم ،و�إدارة املوارد الزراعية ،والإعالم واالت�صال.
وتهدف �شركة نوعية البيئة الدولية �إىل الإ�سهام يف تنمية وتطوير �إفريقيا وال�شرق الأو�سط من
وجه خدمات �شركة نوعية
خالل �إحداث حت�سينات م�ستدامة يف �أحوال معي�شة �شعوب املنطقة .و ُت َّ
البيئة الدولية نحو تعزيز التنمية االقت�صادية واالجتماعية التي حترتم �أ�صول املنطقة الطبيعية وحتافظ
على تراثها الثقايف الرثي.
وخالل ال�سنوات القليلة املا�ضية ،تطورت �شركة نوعية البيئة الدولية لتقدم �أكرث من جمرد
اخلدمات اال�ست�شارية ،فقد قامت باال�ستثمار يف املبادئ التي اهتمت بتعزيزها يف ال�سابق .وقد متت
هيكلة ا�ستثماراتها لتحقيق عوائد مغرية من �ش�أنها �إفادة ال�شركة وتقدمي فر�ص ا�ستثمار للمجتمعات
املحلية.
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هي رئي�س االحتاد العاملي للمحافظة على الرثوات الطبيعية(� ،)IUCNأكرب منظمة للمحافظة
على البيئة؛ حيث جتتمع فيها الدول والوكاالت احلكومية واملنظمات غري احلكومية والعلماء
واخلرباء يف �شراكة عاملية فريدة.
وهي ع�ضو يف عدد من جمال�س وجلان منظمات؛ منها :جمل�س ال�صني للتعاون الدويل يف البيئة
والتنمية( ،)CCICEDوهو جمل�س ا�ست�شاري للحكومة ال�صينية ،وجامعة ال�سالم ،وم�ؤ�س�سة(ليد)
الدولية  ،International LEADواملعهد العايل للدرا�سات الدولية ودرا�سات التنمية يف جنيف،
وكلية جيم�س مارتن للقرن الواحد والع�شرين بجامعة �أوك�سفورد .وهي �أي�ضً ا زميل اجلمعية اجلغرافية
امللكية باململكة املتحدة ،وزميل الأكادميية الدولية للفنون والعلوم.
وكانت يف ال�سابق عميد جامعة ال�سالم ،واملدير التنفيذي ملنظمة  LEADالدولية ،وهي �أحد
م�شروعات م�ؤ�س�سة روكفلر املعنية بتدريب القادة يف منت�صف حياتهم الوظيفية من جميع �أنحاء جوليا مارتون لوفيفر
العامل لتح�سني مهاراتهم القيادية املتعلقة بق�ضايا التنمية امل�ستدامة .وهي �أي�ضً ا املدير التنفيذي
(فرن�سا /املجر/
للمجل�س الدويل للعلوم(.)ICSU
الواليات املتحدة الأمريكية)
يف عام  ،1999نالت جائزة اجلمعية الأمريكية لتقدم العلوم للتعاون الدويل يف جمال العلوم.
ع�ضو اعتبا ًرا من 2005
ويف عام  ،2008ح�صلت على و�سام ال�شرف بدرجة فار�س من احلكومة الفرن�سية ،ولقب ال�سفري
العاملي للثقافة املجرية من وزير التعليم والثقافة املجري.

منري نعمة اهلل
(م�صر)

ع�ضو اعتبا ًرا من 2006
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برونو را�سني

من نحن؟

(فرن�سا)

ع�ضو اعتبا ًرا من 2009

غ�سان �سالمة
(لبنان)

ع�ضو اعتبا ًرا من 2005
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هو م�سئول فرن�سي وكاتب بارز .در�س را�سني يف مدر�سة الأ�ساتذة العليا وتخ�ص�ص يف الأدب
الكال�سيكي ،كما در�س يف معهد العلوم ال�سيا�سية يف باري�س والكلية الوطنية للإدارة التي تقدم
التدريب لكبار موظفي احلكومة.
رئي�سا لها يف �إبريل عام  ،2007ثم �أعيد تعيينه ملدة ثالث �سنوات
وان�ضم ملكتبة فرن�سا الوطنية ً
يف �إبريل .2010
تقلد را�سني العديد من املنا�صب املعنية بالأن�شطة الثقافية خالل تاريخه املهني .وبالإ�ضافة
�إىل ذلك ،تقلد را�سني وظائف عدة متعلقة بالعالقات الدولية؛ منها :من�صب مدير العاملني
بتخطيط ال�سيا�سات بوزارة ال�شئون اخلارجية ،وم�ست�شار �آالن جوبيه يف فرتة عمله وزي ًرا للخارجية
رئي�سا ملجل�س
( ،)1995 -1993ورئي�س للوزراء( .)1997 -1995ومنذ  ،2001عمل را�سني ً
م�ؤ�س�سة الأبحاث الإ�سرتاتيجية ،وهي �أكرب مركز للبحث العلمي يف فرن�سا .كما ُعني يف 2003
رئي�سا للمجل�س الأعلى للتعليم.
ً
ولربونو را�سني �ست روايات نال بع�ضها جوائز �أدبية .وله كتابان عن �إيطاليا(:العي�ش يف روما)،
و(العي�ش يف تو�سكانيا) ،ومقال عن م�ستقبل الكتب يف الع�صر الرقمي(جوجل والعامل اجلديد)،
وعدد كبري من املقاالت املتعلقة بال�شئون اخلارجية وال�سيا�سات الثقافية.
وح�صل يف عام  2008على نوط ال�شرف برتبة �ضابط ،بالإ�ضافة �إىل العديد من الأو�سمة من
النم�سا و�أملانيا و�إيطاليا.

هو م�ست�شار وحما�ضر و�سيا�سي لبناين .در�س �سالمة القانون بجامعة �سان جوزيف وجامعة
باري�س ،ثم نال درجتي الدكتوراه يف الأدب والدكتوراه يف العلوم ال�سيا�سية من جامعة باري�س.
وهو عميد كلية باري�س لل�شئون الدولية( ،)PSIAو�أ�ستاذ العالقات الدولية بجامعة
 Sciences-Poبباري�س منذ  ،1986وبجامعة كولومبيا بنيويورك منذ .2008
وهو حال ًّيا ع�ضو يف جمال�س عدد من املعاهد واملنظمات الدولية غري الربحية .كما �أنه رئي�س
ال�صندوق العربي للثقافة والفنون.
وكان كبري م�ست�شاري ال�سكرتري العام للأمم املتحدة( ،)2006 - 2003وامل�ست�شار ال�سيا�سي
لبعثة الأمم املتحدة يف العراق يف عام  .2003ومنذ  2000وحتى � ،2003شغل �سالمة من�صب وزير
الثقافة اللبناين ،وكان م�سئو ًال عن الرتاث الوطني والفنون .ومت تعيينه رئي�س جمل�س �إدارة ومتحدثًا
ر�سم ًّيا با�سم اللجنة املنظمة للقمة العربية  ،2002وقمة الفرانكفونية يف �أكتوبر  2002يف بريوت.
وقد كتب عد ًدا من الكتب؛ منها(:عندما تعيد �أمريكا �صياغة العامل) ،و(نداء �إمرباطورية:
التدخالت واملقاومات يف ع�صر العوملة) ،و(الدولة واملجتمع يف ال�شام العربي) .كما حرر
عد ًدا من الكتب منها(:دميقراطية من دون دميقراطيني� :سيا�سات االنفتاح يف العامل العربي/
الإ�سالمي) ،و(�سيا�سات التكامل العربي) ،و(�أ�س�س الدولة العربية) .وقد ن�شرت مقاالت له يف
عدد من املجالت منها ،)Foreign Policy(:و(،)Revue française de science politique
و( ،)European Journal of International Affairsو(،)The Middle East Journal
وجمالت متخ�ص�صة �أخرى.
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نال �سمو الأمري احل�سن بن طالل البكالوريو�س يف الدرا�سات ال�شرقية و�أتبعها بدرجة املاج�ستري.
ويف دعوته للتوا�صل بني ال�شعوب بالثقافة والإن�سانية ،يعمل مع منظمات �أمريكية غري حكومية
يف برنامج(�شركاء يف الإن�سانية) ،الذي ي�سعى �إىل �إقامة �أن�شطة تهدف �إىل حت�سني التفاهم وبناء
عالقات �إيجابية بني العامل الإ�سالمي والواليات املتحدة .ويف مار�س  ،2009وافق �سمو الأمري
على رئا�سة جمل�س التكامل املنبثق عن حتالف امل�شاعات العاملية .Global Commons
يف يونية  ،2003مت انتخاب �سمو الأمري ك�أحد اخلرباء الإقليميني اخلم�س ملجموعة اخلرباء
امل�ستقلني املُعينة من قِبل الأمني العام للأمم املتحدة لتطبيق �إعالن وبرامج عمل امل�ؤمتر العاملي �ضد
التفرقة العن�صرية واخلوف من الآخر ،والتع�صب املرتبط بهما وذلك يف دوربان بجنوب �إفريقيا يف
عام .2001
وهو ع�ضو ورئي�س لعدد من اللجان واملنظمات الدولية فهو:
•ع�ضو م�ؤ�س�س لربملان الثقافات ب�إ�سطنبول.
•ع�ضو م�ؤ�س�س ورئي�س م�ؤ�س�سة الأبحاث ما بني الأديان والثقافات واحلوار بجنيف.
•الراعي الدويل للحقوق والإن�سانية.
رئي�سا للجنة اال�ست�شارية اخلا�صة بال�سيا�سات مبنظمة امللكية الفكرية العاملية
عمل �سمو الأمري ً
من � 1999إىل  ،2002كما كان ع�ض ًوا ملجل�س مركز اجلنوب من � 2001إىل .2006
وقد نال العديد من اجلوائز والأو�سمة من �أكرث من  20دولة ،كما نال �أكرث من  15درجة �شرفية
من العديد من اجلامعات الدولية ،وله �سبعة كتب.
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جونار �ستال�سيت
(الرنويج)

ع�ضو اعتبا ًرا من 2007

�أع�ضاء ب�صفتهم ال�شخ�صية

ولد جونار �ستال�سيت� ،أ�سقف �أو�سلو الفخري يف عام  .1935تخرج يف مدر�سة الالهوت
الرنويجية يف �أو�سلو ،ونال درجة  Candidatus theologiæالدينية يف عام  .1961ودر�س
الالهوت يف الواليات املتحدة الأمريكية و�أملانيا ،ويحمل عد ًدا من درجات الدكتوراه الفخرية يف
الالهوت والقانون.
وهو حال ًّيا ع�ضو اللجنة التنفيذية للتجمع العاملي للأديان من �أجل ال�سالم ،ورئي�س اجلل�سات
امل�شارك للمجل�س الأوروبي للقادة الدينيني التابع للتجمع .وكان �ستال�سيت منذ  ،2006مبعوث
الرنويج اخلا�ص لعملية ال�سالم يف �شرق تيمور .وهو رئي�س املنتدى امل�ؤقت رفيع امل�ستوى يف مايامنار.
وهو ع�ضو يف عدد من اجلمعيات الدولية.
وكان رئي�س جمل�س جلنة جائزة نيوانو لل�سالم يف اليابان من � 2004إىل  .2010ويف عام ،2004
رئي�سا م�شار ًكا للجنة برنامج القيادة مل�ؤمتر الإيدز الدويل ال�ساد�س ع�شر املنعقد يف تورنتو
مت تعيينه ً
بكندا ،يف �أغ�سط�س .2006
وكان جونار �ستال�سيت �أ�سقف �أو�سلو يف كني�سة الرنويج من � 1998إىل  ،2005كما كان
�سكرتري عام االحتاد العاملي للكنائ�س اللوثرية من عام � 1985إىل  .1994وكان �ستال�سيت ع�ض ًوا
باللجنة الرنويجية جلائزة نوبل لل�سالم مرتني ،من  1985وحتى  ،1990ومن  1994وحتى 2003؛
حيث كان نائب رئي�س اللجنة يف �أحد اللجنتني .ثم ا�ستمر بعد ذلك كع�ضو متناوب.
ولـ(�ستال�سيت) عدد من الكتب ،كما نال العديد من الأو�سمة الدولية.

الأمري احل�سن بن طالل
(الأردن)

ع�ضو اعتبا ًرا من 2008
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من نحن؟
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هو عامل و�سيا�سي �إ�سباين .ح�صل على درجة الدكتوراه يف ال�صيدلة من جامعة كومبلوتن�س
مبدريد يف  .1958وهو حال ًّيا رئي�س م�ؤ�س�سة ثقافة ال�سالم ،التي �أن�ش�أها يف .1999
كما �أنه ع�ضو املجل�س ال�شريف للعقد الدويل لثقافة ال�سالم والالعنف والرئي�س ال�شريف
لأكادميية ال�سالم.
رئي�سا للمجموعة رفيعة امل�ستوى لتحالف
ويف  ،2005قام الأمني العام للأمم املتحدة بتعيينه ً
احل�ضارات ،وهو من�صب �شغله حتى نوفمرب  ،2006حني قدمت املجموعة تقريرها الأخري يف
�إ�سطنبول.
وقد تقلد العديد من املنا�صب الهامة؛ منها:
•مدير عام باليون�سكو()1999 – 1987
فيديريكو مايور زاراجوزا
•ع�ضو الربملان الأوروبي()1987
(�إ�سبانيا)
•وزير التعليم والعلوم باحلكومة الإ�سبانية()1982 -1981
ع�ضو اعتبا ًرا من 2010
•نائب املدير العام باليون�سكو()1978
•ع�ضو جمل�س النواب الإ�سباين()1978 -1977
•م�ست�شار رئي�س الوزراء الإ�سباين()1978 -1977
•نائب �أمني التعليم والعلوم باحلكومة الإ�سبانية()1975 -1974
•�أ�ستاذ بجامعة كومبلوتن�س مبدريد()1973
•عميد كلية ال�صيدلة بجامعة غرناطة()1972 -1968
•�أ�ستاذ الكيمياء احليوية بكلية ال�صيدلة ،بجامعة غرناطة()1963
بالإ�ضافة �إىل عدد من املواد العلمية املن�شورة ،لزاراجوزا �أربعة دواوين �شعرية من�شورة وعدد من
الكتب املحتوية على مقاالت.
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املجل�س اال�ست�شاري

�أحمد كمال �أبو املجد

من نحن؟

(م�صر)

مارتي �أتي�ساري
(فنلندا)

30

حمام د�ستوري م�صري و�سيا�سي وعامل �إ�سالمي .وله �إ�سهامات كبرية يف الفل�سفة الإ�سالمية
هو ٍ
املعا�صرة.
حمام ممار�س يف جماالت القانون الد�ستوري والإداري،
وهو �أ�ستاذ القانون بجامعة القاهرة ،وهو ٍ
وهو ع�ضو الأكادميية امللكية املغربية ،ومعهد البحوث الإ�سالمية بالأزهر ،وع�ضو املجل�س القومي
للمر�أة.
كان �أبو املجد نائب رئي�س املجل�س القومي حلقوق الإن�سان الأ�سبق كما كان وزي ًرا للمعلومات.
يف  ،2001مت اختياره للم�شاركة يف كتابة وثيقة اعتمدتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة بعنوان
(ر�أب ال�صدع :حوار احل�ضارات) .وله كتب عديدة ومقاالت حول فل�سفة القانون ،والقانون
الد�ستوري ،والإ�صالحات الإ�سالمية منها( :احلوار ال املواجهة ،ور�ؤية �إ�سالمية معا�صرة).
وكان �أبو املجد ع�ض ًوا م� ِّؤ�س ً�سا مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية مب�صر حتى  ،2007وذلك قبل
ان�ضمامه ملجل�سها اال�ست�شاري يف .2008

مارتي �أويفا كاليفي �أتي�ساري هو رئي�س فنلندا ال�سابق( )2000-1994واحلائز على جائزة نوبل
لل�سالم ،والدبلوما�سي بالأمم املتحدة .وا�شتهر بعمله الدويل يف جمال ال�سالم .وتخرج �أتي�ساري
يف جامعة �أولو بفنلندا يف  .1959يك ِّر�س مارتي �أتي�ساري جهوده للعمل من �أجل منع الأزمات
وال�صراعات الدولية.
وبعد انتهاء خدمته� ،أن�ش�أ منظمة ُعرفت مببادرة �إدارة الأزمات ،وكان رئي�س جمل�س �إدارتها.
وخالل الثالثني عا ًما املا�ضية ،عمل مع الأمم املتحدة يف عدد من الق�ضايا؛ منها م�س�ألة ناميبيا،
والعراق والقرن الإفريقي وكو�سوفو .وهو رئي�س املجل�س العاملي لل�سالم ،والرئي�س امل�شارك للمجل�س
الأوروبي للعالقات اخلارجية ،ورئي�س م�ؤ�س�سة �أطفال و�شباب البلقان ،وجمل�س العمل العاملي
مل�ؤ�س�سة ال�شباب العاملية.
ويف دي�سمرب  ،2000نال �أتي�ساري جائزة ج .ويليام فولربايت للتفاهم الدويل من هيئة فولربايت،
وذلك تقدي ًرا لعمله يف جمال ال�سالم يف بع�ض �أكرث املناطق ا�ضطرابًا يف العامل.
ويف �أكتوبر  ،2008نال جائزة نوبل لل�سالم(جلهوده يف الكثري من القارات ولأكرث من ثالثة
عقود من �أجل حل املنازعات الدولية).
يف عام  ،2008نال �أتي�ساري درجة علمية فخرية من يونيفر�سيتي كوليدج ،لندن ،وجائزة
فليك�س هوفوت بوانيي()Félix Houphouët-Boignyمن اليون�سكو يف  2007تقدي ًرا لإ�سهاماته
طوال حياته يف جمال ال�سالم العاملي.
ؤ�س�سا مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية مب�صر حتى  ،2007وذلك
وكان مارتي �أتي�ساري ع�ض ًوا م� ً
قبل ان�ضمامه ملجل�سها اال�ست�شاري يف .2008
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تخرج عبد اللطيف احلمد يف كلية كلريمونت ماكينا بكاليفورنيا ،وقام بدرا�سته العليا يف
ال�شئون الدولية بجامعة هارفارد.
وعبد اللطيف احلمد هو املدير العام امل�ؤ�سِ �س ل�صندوق الكويت للتنمية ،وعميد جمهودات
رئي�سا ملجل�س �إدارة ال�صندوق العربي للتنمية االقت�صادية
التنمية العربية .ويعمل حال ًّيا ً
واالجتماعية()AFESDواملدير التنفيذي له ،وذلك منذ  .1985وهو ع�ضو يف العديد من املجال�س
اخلا�صة بجهات معنية بالتعليم العايل والبحوث ،وله العديد من الأوراق العلمية يف الق�ضايا املالية
واالقت�صادية وم�شكالت التنمية.
وهو ع�ضو بالعديد من املجال�س الدولية ،بالإ�ضافة �إىل اللجنة العاملية للمياه يف القرن احلادي
والع�شرين .وهو �أمني وع�ضو جمال�س �إدارات العديد من منظمات التنمية الدولية.
وقد كان رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة عمل خا�صة ببنوك التنمية متعددة الأطراف .وكان
وزير املالية يف احلكومة الكويتية من � 1981إىل  .1983وخالل هذه الفرتة ،ر�أ�س االجتماعات
ال�سنوية بالبنك الدويل و�صندوق النقد الدويل .ومن  1961وحتى  1981كان املدير العام
لل�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية حيث اهتم بتعبئة موارد التنمية يف البالد العربية
ول�س ِّن عادة رد الفعل ال�سريع والفعال للم�شروعات وللعمل على زيادة
والآ�سيوية والإفريقيةَ ،
الرخاء االقت�صادي وتعزيز امل�ساواة االجتماعية .وكان �أي�ضً ا الع�ضو امل�ؤ�س�س ملجل�س �أمناء مكتبة
الإ�سكندرية من � 2001إىل  2007قبل ان�ضمامه �إىل املجل�س اال�ست�شاري يف .2008
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آ�سيا بن �صالح علوي
(املغرب)

املجل�س اال�ست�شاري

�آ�سيا بن �صالح علوي هي ال�سفري املتجول مللك املغرب ،وخبرية يف الأمن الغذائي والدرا�سات
الإ�سرتاتيجية ومنطقة البحر املتو�سط ،وهي �أي�ضً ا �شخ�صية م�شهورة يف جمال قانون االقت�صاد الدويل.
وتعمل �آ�سيا بن �صالح علوي يف عدد من اللجان املعنية بال�سالم يف ال�شرق الأدنى ،ويف عدد
من جمال�س الأمناء اخلا�صة مبنظمات وخاليا تفكري دولية.
وعلوي هي �أ�ستاذ القانون الدويل ومدير الدرا�سات مبركز الدرا�سات الإ�سرتاتيجية بجامعة
حممد اخلام�س يف الرباط .وكانت ع�ضو املكتب الإقليمي للدول العربية بربنامج الأمم املتحدة
الإمنائي ( .)UNDPوقد كانت الرئي�س امل�شارك للمجموعة اال�ست�شارية رفيعة امل�ستوى للحوار بني
ال�شعوب والثقافات يف منطقة الأورومتو�سط التي مت �إن�شا�ؤها يف �أكتوبر  .2002وكانت �أي�ضً ا نائب
رئي�س جلنة القطاع اخلا�ص التابعة للمجموعة اال�ست�شارية للبحوث الزراعية الدولية()CGIAR
يف وا�شنطن من � 1995إىل  1999وع�ضو جمل�س �أمناء املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق
اجلافة()ICARDAب�سوريا من � 1994إىل .2000
وكانت �آ�سيا بن علوي ع�ضو جمل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية ،مب�صر ،من عام � 2004إىل
 ،2009وذلك قبل �أن تن�ضم ملجل�سها اال�ست�شاري يف .2010
وكتبت علوي بتو�سع يف مو�ضوعات متنوعة ولها العديد من الكتابات منها:
•(التغري املناخي والأمن الغذائي العربي)يف م�ؤمتر كارهاو�س الثاين ،الأمان الوطني،
والأمن :تغري املناخ والندرة ،حتدي للحماية املدنية ،الهاي ،هولندا(.)2010
•الأمن العاملي ،والأزمة املالية والأمن الغذائي ،يف منتدى ومعر�ض البحرين للأمن ،املعهد
امللكي للخدمات املتحدة  ،RUSIومملكة البحرين(.)2009

عبد اللطيف احلمد
(الكويت)
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حنان ع�شراوي

من نحن؟

(فل�سطني)

جاك �أتايل
(فرن�سا)
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حنان ع�شراوي هي عاملة فل�سطينية ووا�ضعة قوانني ون�شطة �سيا�سية .نالت حنان ع�شراوي
اللي�سان�س ودرجة املاج�ستري يف الأدب من اجلامعة الأمريكية ببريوت .وح�صلت على درجة
الدكتوراه يف �أدب الع�صور الو�سطى والأدب املقارن من جامعة فريجينيا .وع�شراوي مدافعة قوية
عن العديد من حقوق الإن�سان وق�ضايا النوع االجتماعي.
وع�شراوي هي م�ؤ�س�سة ورئي�سة املبادرة الفل�سطينية لتعزيز احلوار العاملي والدميقراطية(مفتاح)،
وع�ضو جمل�س �أمناء معهد الدرا�سات الفل�سطينية.
وكانت حنان ع�شراوي �أحد الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني ملجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية مب�صر حتى
عام  ،2003قبل االن�ضمام ملجل�س املكتبة اال�ست�شاري يف عام .2004
وحنان ع�شراوي ع�ضو بحزب الطريق الثالث اخلا�ص برئي�س الوزراء الفل�سطيني �سالم فيا�ض
الذي �أن�شئ يف  .2005ومن  1991وحتى  ،1993كانت ع�شراوي املتحدث الر�سمي للبعثة
الفل�سطينية لعملية ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط وع�ضو جلنة القيادة والإر�شاد واللجنة التنفيذية
للبعثة .ومت انتخابها عد ًدا من املرات يف املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني.
ومن  1993وحتى  ،1995ر�أ�ست ع�شراوي اللجنة التح�ضريية للجنة امل�ستقلة الفل�سطينية
للدفاع عن احلقوق املدنية يف القد�س .ويف الفرتة من  1996وحتى � ،1998شغلت حنان ع�شراوي
من�صب وزيرة ال�سلطة الفل�سطينية للتعليم العايل والبحث.
ونالت ع�شراوي عد ًدا من الدرجات الفخرية وجوائز ال�سالم الدولية ،وجوائز حقوق الإن�سان
والدميقراطية.

جاك �أتايل �أ�ستاذ وكاتب فرن�سي .وح�صل على درجة الدكتوراه يف االقت�صاد ،ودر�س يف كلية
الهند�سة ،ومعهد املعادن ،ومعهد الدرا�سات ال�سيا�سية ،وكلية الإدارة الوطنية.
وجاك �أتايل ع�ضو جمل�س الدولة الفرن�سي الفخري ،وي�شغل حال ًّيا من�صب املدير التنفيذي
مل�ؤ�س�سة( ،)A&Aوهي م�ؤ�س�سة ا�ست�شارية دولية مقرها باري�س خمت�صة بالتكنولوجيا اجلديدة .وهو
�أي�ضً ا م�ؤ�س�س ورئي�س �شركة( ،)PlaNet Financeوهي منظمة دولية غري ربحية ت�ساعد م�ؤ�س�سات
متويل امل�شروعات ال�صغرية حول العامل .وهو �أي�ضً ا كاتب �صحفي يف جملة(.)L,Express
ؤ�س�سا يف جمل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية ،م�صر من � 2001إىل
وقد كان جاك �أتايل ع�ض ًوا م� ً
 2002قبل �أن ين�ضم للمجل�س اال�ست�شاري يف  .2003وهو �أي�ضً ا ع�ضو الأكادميية العاملية للثقافات.
�أ�س�س جاك �أتايل ور�أ�س البنك الأوروبي للبناء والتنمية يف لندن من � 1991إىل  .1993وكان
امل�ست�شار اخلا�ص لرئي�س اجلمهورية الفرن�سي من � 1981إىل .1991
وقد �أ�س�س �أتايل منظمة (العمل من �أجل مكافحة اجلوع) يف  ،1980والربنامج الأوروبي(يوريكا)
الذي ُيعنى بالتكنولوجيا اجلديدة والذي له الف�ضل يف اخرتاع �أجهزة الـ ،MP3بالإ�ضافة �إىل
خمرتعات �أخرى كثرية.
وقد قام �أتايل ب�إطالق برنامج دويل للعمل ملواجهة الفي�ضانات املدمرة يف بنجالدي�ش يف عام
 .1989وقد ا�ست�شاره الأمني العام للأمم املتحدة بخ�صو�ص خماطر انت�شار الأ�سلحة النووية.
ونال عد ًدا من درجات الدكتوراه الفخرية من عدد من اجلامعات الأجنبية.
ولأتايل �أربعون كتابًا ُترجمت �إىل �أكرث من ع�شرين لغة ،وبيع منها �أكرث من �ست ماليني ن�سخة
حول العامل؛ منها روايات ،ومقاالت ،و�سري ذاتية ،وم�سرحيات.

مكتبة الإ�سكندرية

مايكل م .ت�شرينيا حا�صل على درجة الدكتوراه يف علم االجتماع والفل�سفة االجتماعية ،وهو
باحث �أكادميي وعامل �أنرثوبولوجيا تطبيقية ،اهتم ب�سيا�سات التنمية ،خا�صة التنمية االجتماعية
والتنمية البيئية ،وال�سيا�سات الزراعية من منظور الأنرثوبولوجيا وعلم االجتماع.
وهو حال ًّيا �أ�ستاذ �أبحاث الأنرثوبولوجيا والعالقات الدولية يف جامعة جورج وا�شنطن .وهو
�أي�ضً ا م�ست�شار اجتماعي �أول ملنظمة( ،)Global Environment Facilityوالأ�ستاذ الفخري
لدرا�سات �إعادة التوطني والدرا�سات االجتماعية يف جامعة هوهاي يف ناجنينج بال�صني .وهو حال ًّيا
ع�ضو جمل�س �إدارة منظمة  PACTبالواليات املتحدة الأمريكية.
كان ت�شرينيا ع�ض ًوا يف اللجنة اال�ست�شارية الفنية وجمل�س العلوم اخلا�ص باملجموعة اال�ست�شارية
للبحوث الزراعية الدولية( .)2003-1988()CGIARيف عام  ،1991ان ُتخِ َب يف �أكادميية العلوم
برومانيا .كما عمل م�ست�شا ًرا لل�سيا�سة االجتماعية ،وق�ضايا �إعادة توطني ال�سكان الثقافية واملتعلقة
بالفقر ملنظمات دولية منها :منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية( ،)OECDوبرنامج الأمم املتحدة
الإمنائي( ،)UNDPوبنك التنمية الآ�سيوي( ،)ADBواملجموعة اال�ست�شارية للبحوث الزراعية
الدولية ،ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة( ،)FAOومنظمات �أخرى .وان ُتخب ت�شرينيا
للعمل يف عدد من املنظمات املعنية بالعلوم االجتماعية الوطنية والدولية ،كما مت انتخابه م�ست�شا ًرا
لالحتاد العاملي للحفاظ على الطبيعة ومواردها( ،)IUCNومنظمات �أخرى غري ربحية.
نال ت�شرينيا جائزة �سولون كيمبال لل�سيا�سة العامة والأنرثوبولوجيا التطبيقية التي متنحها اجلمعية
الأنرثوبولوجية الأمريكية ،وجائزة بروني�سالف مالينوف�سكي التي متنحها جمعية الأنرثوبولوجيا
التطبيقية تقدي ًرا جلهوده الأكادميية لفهم وتلبية احتياجات العامل با�ستخدام العلوم االجتماعية.
كان ت�شرينيا ع�ضو جمل�س الأمناء مبكتبة الإ�سكندرية من � 2003إىل  2008قبل �أن ين�ضم
للمجل�س اال�ست�شاري يف .2009
وقد قام ت�شرينيا بن�شر �أعمال تتعلق مبو�ضوعات التنمية منها :التغري االجتماعي ،واحلراجة
االجتماعية وامل�شاركة ،واملنظمات القاعدية ،وتوطني ال�سكان الذي قد يكون �أهم املو�ضوعات.
التقرير ال�سنوي يوليو  - 2009يونية 2010

املجل�س اال�ست�شاري

نالت مارجريت كاتلي كارل�سون املوظفة يف احلكومة الكندية لي�سان�س الآداب من جامعة
كولومبيا الربيطانية عام .1966
كارل�سون هي رئي�س جمل�س الأمن املائي التابع للمنتدى االقت�صادي العاملي ،وجلنة املراقبة
اال�ست�شارية ملجموعة  ،Group Suez Environmentوال�شبكة الكندية للمياه ،واملجل�س
اال�ست�شاري لأمني عام الأمم املتحدة ،ومنتدى روزنربج ،وهي �أي�ضً ا رئي�س �شراكة املياه العاملية(Global
 ،)Water Partnershipورئي�س جمل�س ال�صندوق العاملي لتنوع املحا�صيل(Global Crop
 ،)Diversityوع�ضو جمل�س �إدارة املجل�س الدويل لتطوير الأ�سمدة ،وع�ضو املجل�س اال�ست�شاري
جلائزة الغذاء العاملية ،وم�ؤ�س�سة(.)Syngenta
كما ر�أ�ست جمعية(  )CABIوجمل�س �إدارة املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة(
مبركز
�إيكاردا( .يف عام  ،1984مت تعيني مارجريت كاتلي كارل�سون يف جمل�س املحافظني اخلا�ص
مارجريت كاتلي كارل�سون
�أبحاث التنمية الدولية ( ،)IDRCوهي م�ؤ�س�سة ملكية كندية تقدم الدعم للباحثني من العامل
(كندا)
النامي؛ للقيام ب�أبحاث تهدف �إىل بناء جمتمعات �أكرث �صحة و�إن�صافًا وازدها ًرا .و�شغلت كارل�سون
هذه الوظيفة لأربع مدد غري متتالية.
ؤ�س�سا مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية مب�صر من � 2001إىل  ،2007وذلك قبل
وكانت ع�ض ًوا م� ً
�أن ت�صبح ع�ض ًوا باملجل�س اال�ست�شاري عام .2008

مايكل م .ت�شرينيا

(رومانيا/
الواليات املتحدة الأمريكية)
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�أمربتو �إيكو

من نحن؟

(�إيطاليا)

فاروق الباز
(م�صر)
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�أمربتو �إيكو �إيطايل اجلن�سية ،وهو عامل يف جماالت الع�صور الو�سطى ،وال�سيموطيقا ،وهو �أي�ضً ا
فيل�سوف وناقد �أدبي وروائي.
وهو رئي�س  Scuola Superiore di Studi Umanisticiبجامعة بولونيا والزميل الفخري
لكلية كيلوج بجامعة �أوك�سفورد .واختارته جملة()Prospectباالنتخاب الثاين يف �أهم مائة مفكر
لعام .2005
جناحا كب ًريا كرواية وكفيلم �سينمائي.
لإيكو �أكرث من  25رواية منها(ا�سم الوردة)التي القت ً
و(ا�سم الوردة)()1980هي رواية فكرية جتمع ال�سيموطيقا يف الأدب ،والتحليل الالهوتي ودرا�سات
الع�صور الو�سطى ونظريات الأدب .وقد ُو�صفت روايته(بندول فوكو)()1988على �أنها(�شفرة
ن�صو�صا �أكادميية وكتب �أطفال ،والعديد من املقاالت.
دافين�شي)للرجل املفكر .وقد كتب �أي�ضً ا ً
و�شارك �إيكو يف �إن�شاء املجلة الإيطالية ذائعة ال�صيت(Versus: Quaderni di studi
)semiotici)(VSيف جمال ال�سيموطيقا .وقد �أ�صبحت املجلة �إ�صدا ًرا ها ًّما للعديد من العلماء
والدار�سني ممن تتعلق درا�ستهم بالإ�شارات والدالالت.
كان �أمربتو �إيكو ع�ضو مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية مب�صر حتى  ،2002وذلك قبل ان�ضمامه
ملجل�سها اال�ست�شاري يف .2003
وقد نال �أمربتو �إيكو عد ًدا من درجات الدكتوراه الفخرية من عدة جامعات حول العامل
بالإ�ضافة �إىل �ستة ع�شر و�سا ًما وجائزة �أدبية.

�أمت فاروق الباز العامل امل�صري الأمريكي درا�سته اجلامعية يف اجليولوجيا والكيمياء يف جامعة
عني �شم�س عام  ،1958ثم ح�صل على درجة املاج�ستري من جامعة مي�سوري عام  ،1961ثم
على درجة الدكتوراه يف اجليولوجيا من نف�س اجلامعة عام  1964بعد قيامه ببحثه يف معهد
ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا (.)1963/1962
وهو حال ًّيا مدير مركز اال�ست�شعار عن ُبعد ،و�أ�ستاذ �أبحاث يف �أق�سام الآثار وهند�سة الكهرباء
واحلا�سب الآيل بجامعة بو�سطن.
وهو ع�ضو جلنة ت�سمية املواقع القمرية التابعة لالحتاد الفلكي الدويل .وهو رئي�س اجلمعية العربية
لأبحاث ال�صحراء وزميل اجلمعية الأمريكية لتطوير العلوم ،واجلمعية امللكية الفلكية (لندن) ،ونادي
امل�ستك�شفني ،واجلمعية اجليولوجية ب�أمريكا ( .)GSAومنذ عام  ،1999متنح اجلمعية اجليولوجية
(جائزة فاروق الباز لأبحاث ال�صحراء)وهي جائزة �سنوية تهدف �إىل ت�شجيع االمتياز يف درا�سات
الأرا�ضي املُقفرة بالإ�ضافة �إىل (جائزة فاروق الباز لأبحاث الطالب) لت�شجيع اجليولوجيني ال�شباب
على درا�سة مالمح و�صفات الأرا�ضي املقفرة.
ور�أ�س فاروق الباز اللجان الأكادميية الوطنية بالواليات املتحدة الأمريكية املعنية بالعلوم
اجليولوجية ،ومبادرة ( )Keckلعلم الت�صوير ،وكذلك جائزة (دريرب) من الأكادميية الوطنية
للهند�سة .كما كان ع�ض ًوا مبجال�س الإدارات اخلا�صة بالعديد من اللجان وامل�ؤ�س�سات.
ؤ�س�سا ملجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية مب�صر حتى  ،2005وذلك قبل
كان فاروق الباز ع�ض ًوا م� ً
�أن ين�ضم للمجل�س اال�ست�شاري يف .2006
ونال الدكتور الباز العديد من الدرجات ال�شرفية وح�صل على العديد من اجلوائز؛ منها جائزة
�إجناز �أبوللو من وكالة نا�سا ،وميدالية الإجناز العلمي املتميز للعلوم ،واجلائزة التقديرية اخلا�صة ،وو�سام
اال�ستحقاق من الدرجة الأوىل من جمهورية م�صر العربية.
مكتبة الإ�سكندرية

بريان كيث فوليت �أ�ستاذ متطوع يف ق�سم علوم احليوان بجامعة �أك�سفورد ،ورئي�س منتدى
العلوم والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات()STEMاال�ست�شاري التابع للحكومة الربيطانية .ويف
عام  1960ح�صل على البكالوريو�س يف الكيمياء احليوية من جامعة بري�ستول ،ثم ح�صل على
درجة الدكتوراه يف علم الأدوية يف  1964من نف�س اجلامعة .وح�صل على لقب فار�س يف عام
 1992لعمله يف جمال العلوم.
وكان رئي�س ق�سم احليوان بجامعة بري�ستول من عام  1978حتى  ،1993كما كان �سكرتري
اجلمعية امللكية(�أكادميية العلوم الربيطانية)لل�شئون البيولوجية من عام  1987وحتى عام ،1993
و�شغل من�صب نائب م�ست�شار جامعة وورويك من عام � 1993إىل عام .2001
ر�أ�س فوليت وكالة التدريب والتنمية للمدار�س التابعة للحكومة الربيطانية( ،)TDAوكان
م�سئو ًال عن تدريب املعلمني يف اململكة املتحدة( ،)2009–2003كما كان رئي�س املجل�س
الربيطاين للفنون وبحوث الإن�سانيات()AHRCمن .2007–2001
ون�شرت له �أكرث من  300ورقة علمية عن ال�ساعات البيولوجية والتكاثر املو�سمي.
وكان كيث فوليت �أحد الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني ملجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية مب�صر حتى
 ،2004وذلك قبل �أن ين�ضم ملجل�سها اال�ست�شاري يف عام .2005

التقرير ال�سنوي يوليو  - 2009يونية 2010

فيجديز فينبوجادوتري
(�آي�سلندا)

املجل�س اال�ست�شاري

فيجديز فينبوجادوتري هي الرئي�س الرابع جلمهورية �آي�سلندا من عام � 1980إىل  ،1996وكانت
رئي�سا لدولة د�ستورية .در�ست الأدب وامل�سرح بجامعتي جرينوبل
�أول �سيدة يف العامل يتم انتخابها ً
وال�سروبون يف باري�س ،ودر�ست تاريخ امل�سرح بجامعة كوبنهاجن .كما تخ�ص�صت يف الأدب
الإجنليزي والفرن�سي مع اهتمامها بامل�سرح .وح�صلت على درجة علمية يف الدرا�سات الرتبوية.
وهي حال ًّيا �سفرية اليون�سكو للنوايا احل�سنة ،وع�ضو نادي مدريد ،والع�ضو ال�شريف جلمعية حقوق
املر�أة يف �آي�سلندا .وكانت ع�ض ًوا م� ِّؤ�س ً�سا يف جمل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية مب�صر من � 2001إىل
 ،2002قبل �أن ت�صبح ع�ض ًوا مبجل�سها اال�ست�شاري يف عام .2003
رئي�سا لآي�سلندا �شغلت من�صب املدير الفني ل�شركة م�سرح ريكيافيك ،ثم م�سرح
قبل �أن ت�صبح ً
املدينة من � 1972إىل .1980
وقد كانت من م�ؤ�س�سي جمعية(انقذ الأطفال)يف �آي�سلندا ،والرئي�س الأول للجنة العاملية
لأخالقيات املعارف العلمية والتكنولوجيا()COMESTباليون�سكو من � 1997إىل  ،2001والع�ضو
امل� ِّؤ�س�س ملجل�س الن�ساء القائدات يف العامل يف عام .1996
وقد نالت فيجديز فينبوجادوتري العديد من اجلوائز ،ونالت عد ًدا من درجات الدكتوراه
الفخرية من عدد من اجلامعات يف كندا وفنلندا وفرن�سا و�آي�سلندا واليابان و�إ�سبانيا وال�سويد واململكة
املتحدة والواليات املتحدة الأمريكية.

بريان كيث فوليت
(اململكة املتحدة)
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هانز بيرت جيه

من نحن؟

(�أملانيا)

طاهر بن جلون
(املغرب/فرن�سا)
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در�س هانز بيرت جيه التاريخ والعلوم ال�سيا�سية والأدب الإجنليزي يف جامعتي فرانكفورت
وبري�ستول .وتعلم علوم املكتبات وتلقى تدريبه مبكتبة مدينة وجامعة فرانكفورت ،وبكلية علوم
املكتبات يف كولونيا.
وهو حال ًّيا رئي�س امل�ؤ�س�سة الأوروبية للتعاون بني املكتبات واملدير الفخري ملكتبة فورتيمبريجي�ش
الوطنية واجلامعية يف �شتوجتارت .وهو ع�ضو مبفو�ضية اليون�سكو الدولية لإحياء مكتبة الإ�سكندرية
القدمية.
وقد تقلد جيه عدة منا�صب يف مكتبات �أملانية وجمعيات ومعاهد �أدبية ،بالإ�ضافة �إىل منظمات
دولية ،وهو �أي�ضً ا رئي�س االحتاد الدويل للمكتبات( .)1991–1985()IFLAكما �ألقى حما�ضرات
ك�أ�ستاذ زائر يف العديد من الدول .و�أ�سهم يف حترير دوريات وطنية ودولية.
وكان هانز بيرت جيه �أحد الأع�ضاء امل� ِّؤ�س�سني ملكتبة الإ�سكندرية مب�صر حتى  ،2006وذلك قبل
�أن ين�ضم ملجل�سها اال�ست�شاري يف .2007

ولد طاهر بن جلون -ال�شاعر والكاتب املغربي -يف عام  .1944وعلى الرغم من �أن العربية هي
لغته الأم ،ف�إنه �أحد �أعظم الكتاب املعا�صرين باللغة الفرن�سية .ح�صل بن جلون يف عام  1975على
درجة الدكتوراه يف علم النف�س االجتماعي.
يف عام  ،1972بد�أ طاهر بن جلون يف كتابة املقاالت والتعليقات للمجلة الفرن�سية .Le Monde
وله العديد من الأعمال يف جمال الرواية وال�شعر والنرث والنقد .وت�شمل �أعماله(:الوحيد)و(طفل
الرمال) و(الليلة املقد�سة) وخطايا الليل التي ظهرت يف .1997
وقد ح�صل طاهر بن جلون على العديد من اجلوائز ،فقد نال جائزة جونكور عن روايته(الليلة
املقد�سة)يف  .1987ويف يوليو  ،2004ح�صل على جائزة  IMPAC Dublinالأدبية عن
روايته(الغياب املبهر لل�ضوء) .ويف  ،2005ح�صل على جائزة  Prix Ulysseعلى جممل �أعماله.
ويف �سبتمرب  ،2006ح�صل على جائزة خا�صة(لل�سالم وال�صداقة بني النا�س)يف مهرجان التزيو بني
�أوروبا واملتو�سط .ويف فرباير  ،2008منحه نيكوال �ساركوزي و�سام جوقة ال�شرف من درجة �ضابط.
وقد ترجمت رواياته (طفل الرمال) و(الليلة املقد�سة) �إىل  43لغة ،وترجمت رواية (العن�صرية
كما �شرحتها البنتي) �إىل  33لغة .كما �شارك يف ترجمة العديد من �أعماله.
وطاهر بن جلون ع�ضو يف جمل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية مب�صر منذ  2004حتى ان�ضم
ملجل�سها اال�ست�شاري يف .2005

مكتبة الإ�سكندرية

در�ست يوالندا كاكاباد�سي علم النف�س التعليمي يف اجلامعة الكاثوليكية يف كيتو بالإكوادور.
وقد قامت بعمل رائد على امل�ستوى القاعدي يف جمال التنمية امل�ستدامة.
ويوالندا كاكاباد�سي هي رئي�س املجل�س اال�ست�شاري مل�ؤ�س�سة م�ستقبل �أمريكا الالتينية ،وهي
منظمة �إقليمية غري حكومية ت�سعى �إىل �إدارة النزاع يف �أمريكا الالتينية .وهي رئي�س �صندوق
(� ،)World Wide Fundأحد �أكرب املنظمات املعنية بالبيئة يف العامل .وهي �أي�ضا ع�ضو جمال�س
�إدارات وجمال�س ا�ست�شارية لعدد من امل�ؤ�س�سات الدولية.
رئي�سا لالحتاد الدويل للمحافظة على الرثوات الطبيعية (.)IUCN
وكانت يوالندا كاكاباد�سي ً
وبد�أ اهتمامها بحركة باملحافظة على البيئة ر�سم ًّيا يف  ،1979عندما مت تعيينها مدي ًرا تنفيذ ًّيا
مل�ؤ�س�سة( )Fundación Naturaيف مدينة كيتو ،والتي عملت بها حتى  .1990وقد �ساعدت
كاكاباد�سي امل�ؤ�س�سة لكي ت�صبح �أحد �أهم املنظمات غري احلكومية املعنية بالبيئة يف الإكوادور.
ومن �أغ�سط�س  1998حتى يناير � ،2000شغلت كاكاباد�سي من�صب وزيرة البيئة يف حكومة
الإكوادور .ويف  ،1993قامت ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة م�ستقبل �أمريكا الالتينية .ومن عام  1990وحتى
 ،1992قامت كاكاباد�سي بتن�سيق م�شاركة منظمات املجتمع املدين يف م�ؤمتر الأمم املتحدة حول
البيئة والتنمية (قمة الأر�ض).
كانت كاكاباد�سي رئي�س الهيئة اال�ست�شارية العلمية والفنية ملرفق البيئة العاملي
()STAP/GEFمن � 2005إىل .2008
وكانت كاكاباد�سي من الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني ملجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية مب�صر من 2001
حتى  ،2004وذلك قبل �أن تن�ضم للمجل�س اال�ست�شاري يف .2005

التقرير ال�سنوي يوليو  - 2009يونية 2010

املجل�س اال�ست�شاري

جان نويل جانينيه هو م�ؤرخ و�سيا�سي فرن�سي تخ�ص�ص يف تاريخ الإعالم ،وهو جمال كان جان
نويل جانينيه من �أول من �أر�سوا قواعده.
وكان جانينيه ع�ضو احلكومة الفرن�سية من � 1991إىل  ،1993وهو �أ�ستاذ يف التاريخ ،ويقوم
حال ًّيا بتدري�س التاريخ املعا�صر مبعهد الدرا�سات ال�سيا�سية بباري�س .وي�شارك جانينيه يف رئا�سة
خلية التفكري( )Europartenairesمع �إليزابيث جيجو منذ  .1998وكان رئي�س املجل�س العلمي
لـ(  )Rendez-vous de l’Histoire de Bloisمنذ  ،2003والرئي�س الفخري للمهرجان
الدويل للفيلم التاريخي يف بي�ساك منذ  .1990كما ير�أ�س جلنة حتكيم جائزة كتاب التاريخ
( )Prix du livre d’Histoire du Sénatمنذ  .2007وهو منتج برنامج (Concordance des
)Tempsعلى قناة فرن�سا الثقافية منذ  .1999وجانينيه �أي�ضً ا ع�ضو جمل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية
من � 2003إىل  ،2008قبل �أن ين�ضم للمجل�س اال�ست�شاري يف .2009
جان نويل جانينيه
وقد �شغل جانينيه عدة منا�صب منها:
(فرن�سا)
•رئي�س املكتبة الوطنية بفرن�سا(.)2007-2002
•كاتب �صحفي يف �صحيفة(.)2001-1999()Journal du Dimanche
•رئي�س املجل�س العلمي ملعهد التاريخ(.)2000-1991
•وزير الدولة لالت�صاالت(.)1993-1992
•وزير الدولة للتجارة اخلارجية(.)1992-1991
•رئي�س راديو فرن�سا وراديو فرن�سا الدويل(.)1986-1982
كما كان ع�ض ًوا باملجال�س واللجان اخلا�صة بالعديد من امل�ؤ�س�سات ،كما ن�شرت له العديد من �أعماله.

يوالندا كاكاباد�سي
(الإكوادور)
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كيو�شي كوروكاوا

من نحن؟

(اليابان)

�آن ماري ليزين
(بلجيكا)
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ح�صل �أ�ستاذ الطب كيو�شي كوروكاوا على �شهادته من جامعة طوكيو يف عام .1962
وهو حال ًّيا زميل املعهد العايل الوطني لدرا�سات ال�سيا�سات ،ورئي�س معهد ال�سيا�سات ال�صحية
باليابان ،ومدير الق�سم الياباين بالكلية الأمريكية للأطباء ،وهو �أي�ضً ا الأ�ستاذ الفخري بجامعة
طوكيو .وهو عامل �أول مبعهد الأر�ض بجامعة كولومبيا .وع�ضو اللجنة اال�ست�شارية الفخرية بجامعة
الأمم املتحدة باليابان.
�شغل كوروكاوا من�صب امل�ست�شار اخلا�ص ملجل�س الوزراء من  2006وحتى  ،2008ومن�صب
مبعوث منظمة ال�صحة العاملية للجنة املحددات االجتماعية لل�صحة التابعة للأمم املتحدة من 2005
وحتى .2008
تنفيذي بالعديد من اجلمعيات املهنية رفيعة امل�ستوى؛ منها
والدكتور كوراكاوا ع�ضو وم�سئول
ّ
اجلمعية اليابانية للطب الداخلي واجلمعية الدولية للكلى ،واجلمعية اليابانية لطب الكلى ،و�شبكة
الأكادمييات الدولية ،واجلمعية الأمريكية للتحقيق ال�سريري وجمعية الأطباء الأمريكيني ،واملعهد
الطبي التابع للأكادمييات الوطنية الأمريكية.
ويف عام  ،1999نال كوروكاوا و�سام القلب الأرجواين من حكومة اليابان تقدي ًرا لإجنازاته
الأكادميية.
وكوروكاوا ع�ضو مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية مب�صر من  2004حتى  ،2009قبل �أن ين�ضم
ملجل�س املكتبة اال�ست�شاري يف عام .2010

�آن ماري ليزين هي �شخ�صية �سيا�سية بلجيكية؛ كانت �أول �سيدة تر�أ�س جمل�س ال�شيوخ
البلجيكي .ح�صلت على البكالوريو�س يف االقت�صاد يف جامعة لييج يف عام  .1971وتعمل ب�صورة
مكثفة يف جمال حقوق املر�أة والطفل.
وتقلدت ليزين العديد من املنا�صب خالل حياتها املهنية ،منها:
•م�سئول ال�شئون املالية مبجل�س ال�شيوخ البلجيكي(.)2009-2007
•رئي�س جمل�س ال�شيوخ البلجيكي(.)2007-2004
•ع�ضو باالنتخاب املبا�شر مبجل�س ال�شيوخ البلجيكي(.)2003-1999
•ع�ضو جمل�س ال�شيوخ املعني ببلجيكا(.)1999-1995
•ع�ضو غرفة النواب(.)1995-1991
•وزير الدولة لل�شئون الأوروبية ونائب وزير التجارة اخلارجية(.)1992-1988
•عمدة هوي(.)2009-1983
وكانت ليزين ع�ض ًوا يف جمال�س وجلان العديد من املعاهد الدولية .ومثلت احلكومة البلجيكية
يف قمة الأمم املتحدة لعقد املر�أة(.)1980
وكانت ليزين ع�ضو جمل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية يف م�صر من  2004حتى  ،2009وذلك
قبل �أن تن�ضم ملجل�سها اال�ست�شاري يف .2010
وقد نالت ليزين العديد من اجلوائز:
•و�شاح ال�صليب الأكرب لليوبولد الثاين(.)2007
•و�سام �أبطال احلرية من املجر(.)2006
•و�سام فار�س مع مرتبة ال�شرف من فرن�سا(.)2005
•و�سام جوقة ليوبولد برتبة قائد(.)2003
مكتبة الإ�سكندرية

لوي�س مونريال

معني قر�شي �شخ�صية اقت�صادية و�سيا�سية باك�ستانية .ح�صل على البكالوريو�س واملاج�ستري من
جامعة بوجناب ،ثم ح�صل على درجة الدكتوراه يف االقت�صاد من جامعة �إنديانا.
ومعني قر�شي حال ًّيا هو الرئي�س وال�شريك املنفِّذ مب�ؤ�س�سة الأ�سواق النا�شئة()EMPGlobal
املعنية با�ستثمار الأ�سهم اخلا�صة يف الأ�سواق النا�شئة .وهو ع�ضو بعدد من املجال�س العامة،
واملجال�س اخلا�صة بال�شركات.
و�شغل قر�شي من�صب رئي�س وزراء باك�ستان �أثناء الفرتة االنتقالية يف عام  .1993وخالل فرتة
عمله ملدة الثالثة �أ�شهر ،قام معني قر�شي مببادرات لعدد كبري من �إجراءات الإ�صالح .ومن 1980
حتى  1991عمل بالبنك الدويل� ،أو ًال كنائب �أول لرئي�س البنك الدويل لل�شئون املالية ،ورئي�س
القطاع املايل من � 1980إىل  ،1987ثم نائ ًبا �أول لرئي�س عمليات البنك حيث كان م�سئو ًال عن كل
عمليات البنك من � 1987إىل  .1991وقد عمل قر�شي قبل ذلك يف م�ؤ�س�سة التمويل الدولية نائ ًبا
لرئي�سها وكان رجل امل�ؤ�س�سة الثاين من � 1974إىل  ،1977ثم النائب التنفيذي للرئي�س ،ورئي�س
العمليات من � 1977إىل  .1981وعمل من � 1958إىل  1970لدى �صندوق النقد الدويل يف مقره
الرئي�سي وخارجه؛ حيث �أدى عد ًدا متنو ًعا من عمليات ومهمات اقت�صادية عليا قبل ان�ضمامه
مل�ؤ�س�سة التمويل الدولية.
كما كان قر�شي �أي�ضً ا م�ست�شا ًرا للعديد من املعاهد الدولية ،فر�أ�س عد ًدا من اللجان الدولية
واللجان املعنية بال�شئون العامة والدولية .وله كتابات متو�سعة يف جمال االقت�صاد الدويل وال�شئون
ال�سيا�سية.
وكان معني قر�شي ع�ض ًوا مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية مب�صر من  2004حتى  ،2009وذلك
قبل االن�ضمام ملجل�سها اال�ست�شاري يف .2010

معني قر�شي

التقرير ال�سنوي يوليو  - 2009يونية 2010

(�إ�سبانيا)

املجل�س اال�ست�شاري

لوي�س مونريال م�ؤرخ وعامل حفريات ،و�أبدى اهتما ًما مبجال الثقافة يف خالل تاريخه املهني.
مت تعيني لوي�س مونريال مدي ًرا عا ًّما ل�صندوق الأغا خان للتنمية يف  ،2002وكان م�سئو ًال عن
املبادرات الثقافية ل�شبكة الأغا خان للتنمية.
ومع �صندوق الأغا خان للثقافة ،كان مونريال ع�ض ًوا بلجنة التحكيم الرئي�سية جلائزة الأغا خان
للعمارة لعام  ،1995كما كان ع�ض ًوا باللجنة التوجيهية للجائزة يف  1998و .2001وكان مونريال
م�ست�شا ًرا وع�ضو جلنة حتكيم للم�سابقة التي �أقامها ال�صندوق خالل عامي  1990و 1991من �أجل
�إقامة متحف جديد للفن الإ�سالمي بالدوحة بقطر.
وخالل  ،2001كان مونريال املدير العام مل�ؤ�س�سة()La Caixaيف بر�شلونة ،وهي فرع بنك
()La Caixaالثقايف واالجتماعي .كما �أدار مونريال مراكز()Caixaالثقافية يف مدريد وباملا دي
مايوركا.
ؤ�س�سا مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية مب�صر من  2001حتى ،2005
وكان مونريال ع�ض ًوا م� ً
قبل �أن ين�ضم للمجل�س اال�ست�شاري يف .2006
يف الفرتة من � 1985إىل  1990كان مونريال مدير معهد جيتي للرتميم( ،)GCIوالذي هو جزء
من �صندوق بول جيتي يف لو�س �أجنلو�س بالواليات املتحدة الأمريكية.
ويف الفرتة من � 1974إىل � ،1985شغل مونريال من�صب �سكرتري عام املجل�س الدويل
للمتاحف( ،)ICOMوهو وكالة تابعة لليون�سكو تهدف �إىل تعزيز التعاون بني املتاحف حول العامل.
و ُتعنى كتابات مونريال العديدة بالت�صوير والعمارة والرتاث الثقايف واحلفريات وقد ن�شرت
كتاباته بالعديد من اللغات.

(باك�ستان)
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رولوف رابينجا

من نحن؟

(هولندا)

مامفيال رامفيلي
(جنوب �إفريقيا)

ع�ضو اعتبا ًرا من 2005
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ح�صل رولوف رابينجا على البكالوريو�س  ،1971ودرجة الدكتوراه  1976من اجلامعة الزراعية
يف فاجينينجن.
ورابينجا ع�ضو �سابق مبجل�س ال�شيوخ الهولندي .وقد قام بالعديد من املهمات والربامج الزراعية
يف الدول النامية ،كما كان رئي�س حترير للعديد من املجالت .وكان رابينجا ع�ضو جمل�س �أمناء �أربعة
رئي�سا ملجل�س
مراكز تابعة للمجموعة اال�ست�شارية للبحوث الزراعية الدولية( ،)CGIARكما كان ً
�أمناء املعهد الدويل لبحوث الأرز ( .)2000-1995كان ع�ض ًوا مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية
مب�صر من � 2003إىل  2008قبل االن�ضمام ملجل�سها اال�ست�شاري يف .2009
ويحتل رابينجا حال ًّيا املنا�صب التالية:
•نائب رئي�س جلنة التقييم البيئي الهولندية�(،أوتر�شت ،هولندا)من � 2009إىل الآن.
•رئي�س جمل�س العلوم اخلا�ص باملجموعة اال�ست�شارية للبحوث الزراعية الدولية(،)CGIAR
روما� ،إيطاليا /الواليات املتحدة الأمريكية(من � 2007إىل الآن).
•رئي�س جمل�س علوم الأر�ض واحلياة التابع للأكادميية امللكية الهولندية للعلماء (،)KNAW
(من � 2002إىل الآن).
•�أ�ستاذ التنمية امل�ستدامة والأمن الغذائي بجامعة فاجينينجن وم�ست�شار جمل�س �إدارة –
فاجينينجن ،هولندا (من � 2001إىل الآن).
وهو ع�ضو بالعديد من جمال�س معاهد وطنية ودولية.

مامفيال �أليتا رامفيلي �شخ�صية �أكادميية و�سيدة �أعمال وطبيبة جنوب �إفريقية ،ولها �أي�ضً ا
ن�شاطات يف جمال مناه�ضة الف�صل العن�صري .وقد ح�صلت رامفيلي على درجة الدكتوراه يف
الأنرثوبولوجيا االجتماعية من جامعة كيب تاون ،والبكالوريو�س يف الإدارة من جامعة جنوب
�إفريقيا ،ودبلومات يف ال�صحة اال�ستوائية وال�صحة العامة من جامعة ويتووترزراند.
رامفيلي هي املدير التنفيذي ل�شركة Letsema Circleيف مدينة كيب تاون وهي �شركة تقدم
ا�ست�شارات متخ�ص�صة يف القطاعني العام واخلا�ص .وهي �أي�ضً ا رئي�س رعاة Dinokeng Scenarios
التي حفزت املناق�شات الوطنية حول م�ستقبل جنوب �إفريقيا التي �أن�شئت يف مايو .2009
رئي�سا لوكالة حديثة للتكنولوجيا واالبتكار من �أجل حتفيز ا�ستخدام �أف�ضل
وقد ُعينت م�ؤخ ًرا ً
للتكنولوجيا ملواجهة التحديات االقت�صادية  -االجتماعية ولتعزيز النمو االقت�صادي امل�ستدام.
وعملت رامفيلي مدي ًرا �إدار ًّيا للبنك الدويل من  2000حتى  .2004و�شاركت يف رئا�سة
اللجنة العاملية للهجرة الدولية ( .2005 - 2004 )GCIMوقبل االن�ضمام للبنك ويف عام ،1996
ُعينت رامفيلي نائ ًبا فخر ًّيا لرئي�س جامعة كيب تاون ،لت�صبح بذلك �أول �سيدة �سوداء تتقلد هذا
املن�صب يف جامعة جنوب �إفريقية .وقد ان�ضمت للجامعة كزميلة باحثة يف عام ُ 1986وعينت نائ ًبا
فخر ًّيا لرئي�سها بعد ذلك بخم�س �سنوات .ولها العديد من الكتابات يف ق�ضايا اجتماعية  -اقت�صادية
هامة يف جنوب �إفريقيا.
ونالت رامفيلي عد ًدا من اجلوائز الوطنية والدولية املرموقة؛ منها عدد من درجات الدكتوراه
الفخرية.
وكانت رامفيلي ع�ض ًوا مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية مب�صر من  2004حتى  ،2009وذلك
قبل ان�ضمامها ملجل�س املكتبة اال�ست�شاري يف .2010

مكتبة الإ�سكندرية

املجل�س اال�ست�شاري

روندا �شريير نحاتة �أمريكية وعاملة و�صحفية كانت من رواد عملية التنمية يف جمايل الن�شر
الرقمي والعلوم البينية.
وهي حال ًّيا حما�ضر غري متفرغ بكلية ال�صحافة والإعالم بجامعة �أيوا .و ُمط ِّورة مبجلة نا�سا لعلم
الفلك احليوي منذ  ،)Astrobio.net( 2005ومدير معمل بحوث علوم الفن ،مبدينة نيويورك
(الذي �أُن�شئ مع الراحل �ستيفن جاي جولد) منذ  ،1996وهي �أي�ضً ا النا�شرة ملجلة
()StinkyJournalism.orgالإلكرتونية املعنية ب�أخالقيات ال�صحافة.
وب�صفتها �أ�ستا ًذا م�ساع ًدا بكلية علم النف�س جامعة هارفارد ( ،)2000–1998ن�شرت �شريير
�أكرث من  50مقا ًال ،و�ألقت حما�ضرات بكربى اجلامعات يف مو�ضوع الأهمية التاريخية للهند�سة
اجلديدة يف تاريخ الفنون والعلوم.
وقد قام معر�ض ويلدن�ستني الفني بعر�ض �أعمال �شريير منذ  ،1996كما �أقامت منفرد ًة عد ًدا روندا روالند �شريير
(الواليات املتحدة الأمريكية)
من املعار�ض الفنية.
و�شريير ع�ضو م� ِّؤ�س�س مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية مب�صر حتى عام  ،2003وذلك قبل
ان�ضمامها ملجل�س املكتبة اال�ست�شاري يف عام .2004

ح�صلت �أديل �سيمونز على البكالوريو�س من كلية رادكليف عام  ،1963ودرجة الدكتوراه من
جامعة �أوك�سفورد يف عام .1969
و�أديل �سيمونز هي نائب رئي�س م�شروع ( )Chicago Metropolis 2020حيث قادت عملية
التخطيط لـ  Burnham Plan Centennialيف  ،2009كما كانت نائب رئي�س جلنة Burnham
 .Plan Centennialوهي رئي�س م�شارك ملجموعة العمل القائمة على تطوير خطة عمل للمناخ
خا�صة مبدينة �شيكاجو.
وهي �أي�ضً ا رئي�س الهيئة العاملية للأعمال اخلريية ،حيث ت�شرف على الإعداد لـ(Global
)Giving Mattersبالتعاون مع معهد �سيرنجو�س.
و�سيمونز هي م�ست�شار �أول للمنتدى االقت�صادي العاملي ،وهي حال ًّيا ع�ضو جمال�س �شركات
�أديل �سيمونز
مار�ش وماكلينان ،وم�ؤ�س�سة �شوربانك ،و�شوربانك الدولية املحدودة ،وعدد من املنظمات غري
الربحية ،منها متحف( )Fieldواملتحف الوطني للفن املك�سيكي ،وجمل�س �شيكاجو لل�شئون (الواليات املتحدة الأمريكية)
العاملية ،و( )Winning Workplacesوجملة( ،)The American Prospectومعهد �سيرنجو�س،
و�صندوق الدفاع البيئي ،واحتاد العلماء املهتمني.
وكانت الرئي�س امل�شارك للمجل�س اخلا�ص مبجموعة درا�سة ال�شئون العاملية املعني بدرا�سة
م�ستقبل �شيكاجو العاملي .وقد ن�شر تقرير املجموعة بعنوان( )Global Edgeيف خريف .2007
ؤ�س�سا ملجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية مب�صر من � 2001إىل  2003قبل
وكانت ع�ض ًوا م� ً
ان�ضمامها ملجل�س املكتبة اال�ست�شاري يف .2004
وعملت يف اللجان الرئا�سية املعنية باجلوع العاملي والبيئة ،وكانت �أي�ضً ا ع�ضو اللجنة املعنية
باحلكم العاملي واملجل�س اال�ست�شاري رفيع امل�ستوى التابع للأمم املتحدة املعني بالتنمية امل�ستدامة.
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وول �سوينكا

من نحن؟

(نيجرييا)

مونكومبو �سوامينثان
(الهند)
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وول �سوينكا هو ق�صا�ص و�شاعر وكاتب م�سرحي نيجريي ،ويف عام � ،1986أ�صبح �أول كاتب
�إفريقي يح�صل على جائزة نوبل يف الأدب.
�سوينكا حال ًّيا �أ�ستاذ كر�سي �إليا�س غامن للكتابة الإبداعية يف ق�سم اللغة الإجنليزية بجامعة نيفادا
بال�س فيجا�س ،و�أ�ستاذ مقيم مبعهد مارميونت يف جامعة لويوال مارمياونت يف لو�س �أجنلو�س بالواليات
املتحدة الأمريكية .وقد ن�شر �سوينكا حوايل  20عم ًال م�سرح ًّيا و�شعر ًّيا وق�ص�ص ًّيا .ويكتب �سوينكا
بالإجنليزية ،وقد ُعرفت لغته الأدبية بالتنوع والرثاء اللغوي.
يف عام  ،1994عُينِّ �سف ًريا للنوايا احل�سنة باليون�سكو من �أجل تعزيز الثقافة الإفريقية وحقوق
الإن�سان وحرية التعبري والإعالم والتوا�صل .ويف عام � 2005أ�صبح رائ ًدا مل�ؤمتر وطني بديل هو
م�ؤمتر( .)PRONACOكما كان �سوينكا ع�ض ًوا م� ِّؤ�س ً�سا مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية مب�صر من
 2001وحتى  2004وذلك قبل �أن ين�ضم ملجل�سها اال�ست�شاري عام .2005
يف عام  ،2005ح�صل على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة برن�ستون .ويف عام ،2008
�أ�صبح �أ�ستا ًذا بار ًزا مقي ًما مبعهد فرانكلني للعلوم الإن�سانية.

ولد مونكومبو �سوامينثان عامل الزراعة الهندي يف عام  .1925ح�صل على البكالوريو�س يف
علوم احليوان من كلية مهراجاز ،ثم ح�صل على بكالوريو�س �آخر يف العلوم الزراعية من كلية كوميباتور
الزراعية .وح�صل �سوامينثان بعد ذلك على �شهادته العليا يف علم الوراثة اخللوي()Cytogenetics
يف عام  1949من معهد �أبحاث الزراعة الهندي()IARIبنيو دلهي .وعرف ب�أبي الثورة اخل�ضراء يف
الهند؛ وذلك لريادته وجناحه يف تقدمي وتطوير �أنواع متنوعة من القمح يف الهند.
وو�صفه برنامج الأمم املتحدة البيئي ب�أبي علم البيئة االقت�صادي .وكان واح ًدا من ثالثة
هنود ان�ضموا لقائمة جملة تامي عام  1999لل�شخ�صيات الآ�سيوية الع�شرين الأكرث ت�أث ًريا يف القرن
الع�شرين.
وهو �أ�ستاذ كر�سي اليون�سكو/كو�ستو لتكنولوجيا البيئة مب�ؤ�س�سة م� .س� .سوامينثان للبحوث يف
�شيناي بالهند .وهو رئي�س جمل�س �إدارة اللجنة الوطنية للزراعة والغذاء والتغذية يف الهند (اللجنة
الوطنية املعنية باملزارعني).
و�سوامينثان هو زميل اجلمعية امللكية بلندن ،والأكادميية الوطنية للعلوم بالواليات املتحدة
الأمريكية ،والأكادميية الرو�سية للعلوم ،والأكادميية ال�صينية للعلوم ،والأكادميية الإيطالية للعلوم.
ؤ�س�سا مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية ،مب�صر من  2001حتى  ،2005وذلك
وكان ع�ض ًوا م� ً
قبل �أن ين�ضم ملجل�سها اال�ست�شاري يف عام .2006

مكتبة الإ�سكندرية

ليلى تكال �أ�ستاذة يف القانون والإدارة ،وم�ست�شارة قانونية م�صرية .نالت البكالوريو�س يف القانون
من كلية احلقوق جامعة القاهرة ،ودرجة املاج�ستري من جامعة(�سوذرن كاليفورنيا)بلو�س �أجنلو�س،
ودرجة الدكتوراه من جامعة نيويورك.
رئي�سا للجنة العالقات اخلارجية التابعة لالحتاد الربملاين الدويل،
وهي �أول �سيدة يتم انتخابها ً
رئي�سا لإحدى جل�سات االحتاد .ولها عدد من الكتب ،وهي �أي�ضً ا
وكانت �أول �سيدة يتم انتخابها ً
كاتبة وحمللة �سيا�سية جلريدة الأهرام.
وهي ع�ضو مبجل�س ال�شعب امل�صري و�شريكة باملجموعة الدولية لال�ست�شارات القانونية .وقد
اختريت ع�ض ًوا بلجنة اليون�سكو للرتاث العاملي ،و�شاركت يف افتتاح مكتبة الإ�سكندرية.
وهي الرئي�س امل�ؤ�س�س لالحتاد امل�صري للمحاميات ،واجلمعية امل�صرية للحفاظ على البيئة.
وهي نائب رئي�س اللجنة امل�صرية للحفاظ على الرتاث امل�صري ،ورئي�س اجلمعية امل�صرية الفنلندية
لل�صداقة .وهي ع�ضو بعدد من املجال�س واللجان القومية والدولية.
رئي�سا ملجل�س �أمناء برامج التعاون التقني التابعة للأمم
ومت انتخاب ليلى تكال لثالث فرتات ً
املتحدة.
وليلى تكال ع�ضو م�ؤ�س�س مبكتبة الإ�سكندرية مب�صر حتى عام  ،2006وذلك قبل ان�ضمامها
ملجل�س املكتبة اال�ست�شاري يف .2007
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كازو تاكاها�شي
(اليابان)
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كازو تاكاها�شي حال ًّيا رئي�س جمعية باحثي التنمية الدولية ،كما يقوم بالتدري�س يف املعهد
العايل للبحوث لدرا�سات ال�سيا�سات يف طوكيو.
وكان تاكاها�شي �أ�ستا ًذا باجلامعة امل�سيحية الدولية ،ومدير معهد بحوث التنمية الدولية التابع
مل�ؤ�س�سة الدرا�سات املتطورة يف التنمية الدولية ( ،)FASIDومدير برنامج م�ؤ�س�سة �سا�ساكاوا
لل�سالم .كما عمل مبنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ( ،)OECDور�أ�س العديد من املجال�س
واللجان الوطنية والدولية.
وكازو تاكاها�شي ع�ضو م�ؤ�س�س مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية مب�صر حتى  ، 2003وذلك قبل
ان�ضمامه ملجل�سها اال�ست�شاري يف .2004
ون�شرت له �أعمال هامة باللغتني الإجنليزية واليابانية( ُترجم بع�ضها لل�صينية والكورية والإ�سبانية
والربتغالية) ،وتغطي �أعماله مو�ضوعات عديدة منها درا�سات التنمية و�إدارة املياه و�صنع ال�سالم
والتعاون الإقليمي وال�سلع العامة العاملية.

ليلى تكال
(م�صر)
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كارل ثام

من نحن؟

(ال�سويد)

ماريانا فاردينوياني�س
(اليونان)
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أمينـا للحزب الليربايل من � 1969إىل .1978
كارل ثام ناقد اجتماعي و�سيا�سي �سويدي .كان � ً
وع�ض ًوا بالربملان من عام  1976حتى عام  .1982و�شغل كارل ثام من  1978حتى  1979من�صب
وزير الطاقة .ومن � 1983إىل � ،1985شغل من�صب املدير العام ملجل�س الطاقة الوطني ،واملدير العام
للوكالة ال�سويدية للتنمية الدولية( )SIDAوهذا ملدة ع�شر �سنوات من عام  .1985ثم �شغل ثام
من�صب وزير التعليم باحلزب الدميقراطي اال�شرتاكي من � 1994إىل  ،1998ثم �سفري ال�سويد يف
�أملانيا من عام  2002وحتى عام .2006
ا�شرتك كارل ثام يف العديد من اللجان والبعثات العامة ،فكان رئي�س جمل�س �إدارة معهد
درا�سات امل�ستقبل ال�سويدي با�ستوكهومل من  1999وحتى  .2006كما كان ع�ض ًوا بفريق العمل
َّ
وامل�شكل من ِق َبل البنك الدويل ومنظمة اليون�سكو ،وهو الرئي�س امل�شارك
املعني بالتعليم العايل
للجنة الدولية امل�ستقلة بكو�سوفو وع�ضو بلجنة الأمن الإن�ساين.
ونال ثام جائزة احتادات الطلبة املتحدة  SFSيف عام  2008لإجنازاته يف جمال امل�ساواة بني
الن�ساء والرجال يف اجلامعات ال�سويدية.
وكارل ثام ع�ضو م�ؤ�س�س يف جمل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية مب�صر منذ عام  ،2003ثم ان�ضم
ملجل�سها اال�ست�شاري يف .2006

ماريانا فاردينوياني�س هي �سفرية اليون�سكو للنوايا احل�سنة ،ولها اهتمام بالعمل اخلريي
واالجتماعي .وهي حا�صلة على البكالوريو�س يف االقت�صاد من جامعة دنفر يف كولورادو ،واللي�سان�س
يف تاريخ الفنون .وهي �أي�ضً ا طالبة دكتوراه يف علم احلفريات بجامعة �شيفيلد.
ولطاملا كانت فاردينوياني�س داعية ومطالبة بحقوق الطفل والأ�سرة .وقد ح�صلت باالنتخاب
على لقب(�سيدة �أوروبا)تقدي ًرا لإ�سهاماتها يف خلق َ
مواطنة حقيقية يف �أوروبا.
وهي م� ِّؤ�س�سة ورئي�سة(م�ؤ�س�سة الطفل والأ�سرة) ،وم� ِّؤ�س�سة ورئي�سة جمعية �أ�صدقاء الأطفال
امل�صابني بال�سرطان( .)ELPIDAوهي �أي�ضً ا ع�ضو م�ؤ�س�س للمنتدى الإن�ساين العاملي ،وع�ضو
جمل�س �إدارة حركة �سوزان مبارك الدولية للمر�أة من �أجل ال�سالم ،وهي ع�ضو جمل�س �إدارة عدد
من املعاهد الثقافية والإن�سانية الدولية.
وقد كانت ع�ض ًوا م� ِّؤ�س ً�سا يف جمل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية مب�صر من � 2001إىل  ،2007قبل
�أن تن�ضم �إىل املجل�س اال�ست�شاري يف عام .2008
يف عام  ،1999مت تعيينها �سفرية اليون�سكو للنوايا احل�سنة .و�أثناء خدمتها� ،شاركت فاردينوياني�س
يف رعاية م�ؤمتر املائدة امل�ستديرة ملجتمع الأعمال يف مواجهة االجتار يف الب�شر الذي انعقد يف �أثينا يف
يناير  2006بالتعاون مع حركة �سوزان مبارك الدولية للمر�أة من �أجل ال�سالم ،واالئتالف العاملي
للن�ساء املدافعات عن ال�سالم.
وقد نالت فاردينوياني�س العديد من اجلوائز الوطنية والدولية.

مكتبة الإ�سكندرية

�أحمد ح�سن زويل ،هو �أ�ستاذ كر�سي الين�س بولينج يف الكيمياء ،و�أ�ستاذ الفيزياء مبعهد
كاليفورنيا للتكنولوجيا(كالتيك) .وعمل ملدة ع�شر �سنوات مدي ًرا ملعمل العلوم اجلزيئية()LMS
التابع مل�ؤ�س�سة العلوم الوطنية ،وهو حال ًّيا مدير مركز الأحياء الفيزيائية التابع مل�ؤ�س�سة مور بكالتيك.
وتلقى زويل تعليمه �أو ًال يف م�صر ،ثم ح�صل على درجة الدكتوراه يف جامعة بن�سلفانيا بالواليات
املتحدة الأمريكية ،ثم زمالة  IBMمن جامعة كاليفورنيا ،بريكلي وذلك قبل االن�ضمام لأ�ساتذة
معهد كالتك.
وح�صل �أحمد زويل يف عام  1999على جائزة نوبل تقدي ًرا لإ�سهاماته الرائدة يف علوم الفمتو
التي مكنت العلماء من مالحظة الظواهر اجلزيئية التي حتدث يف زمن الفمتوثانية؛ �أي مدة واحد
من مليون مليار من الثانية وهو مقيا�س حركة الذرات .وقام زويل وفريق من زمالئه بتطوير املجهر
رباعي الأبعاد لر�ؤية املواد ب�صورة مبا�شرة وملراقبة ال�سلوك احليوي يف الأبعاد الأربعة للزمان واملكان.
وقد نال زويل العديد من اجلوائز من خمتلف بالد العامل لإ�سهاماته يف جمال العلوم ولعمله
العام.
ويعمل �أحمد زويل يف جمل�س م�ست�شاري العلوم والتكنولوجيا اخلا�ص بالرئي�س �أوباما،
وهو �أي�ضً ا املبعوث العلمي للرئي�س لل�شرق الأو�سط .وهو ع�ضو منتخب لعدد من الأكادمييات
واجلمعيات العلمية الدولية.
ؤ�س�سا ملجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية من � 2001إىل ،2005
وكان الدكتور زويل ع�ض ًوا م� ً
وذلك قبل �أن ين�ضم ملجل�سها اال�ست�شاري يف .2006
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املجل�س اال�ست�شاري

هو عامل كمبيوتر ا�شتهر بجهوده يف جمال لغات الربجمة والتجميع .وح�صل على البكالوريو�س
يف الفيزياء الهند�سية ودرجة املاج�ستري يف هند�سة الكهرباء من جامعة �إلينوي ،وح�صل على �أول
درجة دكتوراه يف علوم احلا�سب الآيل من جامعة فريجينيا يف عام .1968
وهو �أ�ستاذ الهند�سة والعلوم التطبيقية بق�سم علوم احلا�سب الآيل بجامعة فريجينيا ،و ُمراجع
التحرير ملجلة ( )Scienceالعلمية .وهو �أي�ضً ا ع�ضو بعدد من الأكادمييات واجلمعيات الوطنية
والدولية.
ؤ�س�سا مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية مب�صر من � 2001إىل  ،2006قبل �أن ين�ضم
كان ع�ض ًوا م� ً
للمجل�س اال�ست�شاري بها يف .2007
يف عام  ،1968ان�ضم �إىل جامعة كارنيجي ميللون ك�أ�ستاذ م�ساعد لعلوم احلا�سب الآيل ،ثم
ويليام وولف
�أ�صبح �أ�ستا ًذا م�ساع ًدا يف عام  1973ثم �أ�ستا ًذا يف  .1975و�أثناء عمله يف جامعة كارنيجي ميللون،
قام بت�صميم لغة الربجمة  ،BLISSوقام بتطوير املرتجم()compilerاخلا�ص بها .ويف عام ( ،1981الواليات املتحدة الأمريكية)
رئي�سا ملجل�س �إدارتها ومدي ًرا تنفيذ ًّيا
ترك جامعة كارنيجي ميللون ،و�أقام معامل تارتان التي كان ً
لها حتى عام  .1988ومن عام  1988حتى  ،1990كان م�ساعد مدير م�ؤ�س�سة العلوم الوطنية ،ثم
رئي�سا للأكادميية
ان�ضم مرة ثانية عام  1990جلامعة فريجينيا ك�أ�ستاذ بها .ويف عام  1997مت انتخابه ً
الوطنية للهند�سة.
كتب �أكرث من مائة ورقة بحثية وتقرير فني ،بالإ�ضافة �إىل ثالثة كتب .كما �أن له براء َت ْي اخرتاع
�أمريكيتني .وقد �أ�شرف على �أكرث من خم�س وع�شرين ر�سالة دكتوراه يف علوم احلا�سب الآيل.

�أحمد ح�سن زويل
(م�صر)
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مكتب مدير
املكتبة

�إدارة الن�شر

املراجعة الداخلية

من نحن؟

�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 واملعلومات

�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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مكتب املدير

الإدارة القانونية

�إدارة املراقبة املالية

من نحن؟

املحامون ()2

ق�سم املدفوعات
وال�ضبط امل�ستندي

من�سق

وحدة احل�سابات العامة
والأ�صول الثابتة

امل�ست�شارون

وحدة امل�شروعات
املم َّولة

املراجعة الداخلية

جهاز التعاون الفني

مدير م�شروع
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مكتب املدير
ير�أ�س مدير مكتبة الإ�سكندرية والأ�ستاذ بـ(كوليج دو فران�س) جمال�س �إدارات جميع
املتاحف واملراكز البحثية التابعة للمكتبة .تلقى تعليمه يف م�صر (بكالوريو�س الهند�سة)،
ويف جامعة هارفارد (درجتي املاج�ستري والدكتوراه) .وتقلد عدة منا�صب دولية؛ منها:
نائب رئي�س البنك الدويل ( ،)2000-1992كما �أن له كتابات نُ�شرت على م�ستوى
وا�سع .ونال العديد من اجلوائز والأو�سمة؛ منها و�سام جوقة ال�شرف (فرن�سا) وو�سام
ال�شم�س امل�شرقة (اليابان) ،كما ح�صل على  26درجة دكتوراه فخرية.
الربيد الإلكرتوينIS@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4830339 :

الإدارة

�إ�سماعيل �سراج الدين
مدير املكتبة

الإدارة القانونية
�أ�ستاذ القانون الدويل بجامعة الإ�سكندرية ،ونائب الرئي�س ال�سابق جلامعة الإ�سكندرية،
والنائب الدائم لرئي�س جمعية القانون الدويل ومقرها لندن ،وهو �أي�ضً ا �سكرتري عام احلزب الوطني
الدميقراطي بالإ�سكندرية� .شغل الدقاق من�صب رئي�س ال�شئون العربية والأجنبية والأمن القومي
مبجل�س ال�شورى .وهو ع�ضو ن�شط بالعديد من اجلمعيات؛ منها املجل�س القومي حلقوق الإن�سان.
الربيد الإلكرتوينSaid.Eldakkak@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820452 :

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

زينب الغنيمي
حمام
ٍ
نائب املدير

عابر عبد املنعم حممد
من�سق (رئي�س وحدة)
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�إدارة املراجعة الداخلية
تخرج يف كلية التجارة جامعة الإ�سكندرية .وهو حما�سب قانوين عمل يف م�ؤ�س�سات متعددة
اجلن�سيات .وله خربة يف املراجعة الداخلية واخلارجية ،واملالية واخلزينة .و�شغل ح�سام جنم من�صب
مدير يف �أكرث من مكان يف املجاالت املتعلقة بخربته ،بالإ�ضافة �إىل عمله يف البور�صة ويف تقييم
الأنظمة املالية لل�شركات.
الربيد الإلكرتوينHossam.Negm@bibalex.org :

من نحن؟

ح�سام جنم
املدير

�إدارة املراقبة املالية
ح�صل على البكالوريو�س يف املحا�سبة من جامعة حلوان ،وبد�أ م�شواره املهني يف اجلهاز املركزي
للمحا�سبات عام 1987؛ حيث تدرج يف املنا�صب حتى �شغل من�صب رئي�س �شعبة الإدارة املركزية
للتقارير و�شئون جمل�س ال�شعب ،وهو ع�ضو جمعية املحا�سبة واملراجعة العربية يف عام  .1998وتقلد
من�صب مدير �إدارة املراقبة املالية مبكتبة الإ�سكندرية يف نوفمرب .2008
الربيد الإلكرتوينAshraf.Mahdy@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820451 :

�أ�شرف مهدي
املدير

ب�سنت م�صطفى

ح�صلت على البكالوريو�س يف التجارة  -ق�سم اللغة الإجنليزية بجامعة الإ�سكندرية .وبد�أت
م�شوارها املهني مع مكتبة الإ�سكندرية يف عام  2001كمحا�سبة .ثم تدرجت يف ال�سلم الوظيفي
فكانت م�شرف ح�سابات ثم رئي�س وحدة املدفوعات ثم رئي�س وحدة املحا�سبة العامة ثم �أ�صبحت
رئي�س ق�سم املحا�سبة الإدارية .ويف فرباير � 2009أ�صبحت نائب مدير �إدارة املراقبة املالية .وت�شمل
م�سئولياتها جتهيز ميزانيات املكتبة وميزانية املكتبة الت�شغيلية والإ�شراف على تقدمي التقارير للجهات
املانحة اخلارجية.
الربيد الإلكرتوينPassant.Moustafa@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820451 :

نائب املدير
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حممد عقل

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

حممد خ�ضر

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

عمر ح�سونة

مدير م�شروع
(رئي�س وحدة)

ر�ضوى �صالح حممود
رئي�س وحدة امل�شروعات
املم َّولة

الإدارة

جهاز التعاون الفني
املدير العام ال�سابق لل�شئون الإدارية واملالية بجامعة الإ�سكندرية .و�شارك يف تنفيذ �إ�سرتاتيجية
مدير املكتبة يف جميع املجاالت ومنها قيادة فريق العمل قبل و�أثناء وبعد افتتاح مكتبة الإ�سكندرية.
وله خربة وا�سعة يف جماالت الإدارة واملالية وال�شئون احلكومية.
الربيد الإلكرتوينAbdellatif.Hassan@bibalex.org :

عبد اللطيف ح�سن
املدير /رئي�س قطاع
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مكتب املدير (يتبع)

�إدارة ال�سكرتارية

�إدارة تنمية املوارد

وحدة ال�سكرتارية التنفيذية

وحدة دعم امل�شروعات

معهد درا�سات ال�سالم

وحدة تعبئة املوارد

من نحن؟

�إدارة امل�شروعات اخلا�صة

�إدارة الن�شر
ق�سم الرتجمة
وال�ضبط اللغوي

وحدة ال�شئون
الإدارية

وحدة الدرا�سات امل�ستقبلية

وحدة ال�ضبط اللغوي
للغة العربية

ق�سم اجلرافيك
والطباعة

وحدة البحوث والدرا�سات

وحدة ال�ضبط اللغوي
للغات الأجنبية

وحدة الت�صميم
اجلرافيكي

وحدة امل�شروعات

ق�سم املواقع
الإلكرتونية

وحدة الطباعة
الداخلية واخلارجية

وحدة املقتنيات

�إدارة ال�سكرتارية
لها خربة وا�سعة يف العديد من املنظمات الدولية واملتعددة اجلن�سيات؛ كان �آخرها املكتب
الإقليمي ملنظمة ال�صحة العاملية بالإ�سكندرية؛ حيث عملت ب�شئون العاملني ثم يف الق�سم املعني
بالربنامج الإمنائي العاملي.
الربيد الإلكرتوينHanan.Mounir@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820450 :

حنان منري
املدير
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�إدارة الن�شر
ح�صلت على دبلوم يف الأدب واللغويات .وعملت يف املكتب الإقليمي ل�شرق املتو�سط التابع
ملنظمة ال�صحة العاملية .وبد�أت م�شوارها املهني كم�سئولة عن ق�سم التوريد ،ثم عملت بعد ذلك يف
جمال الن�شر ،من�شئ ًة ق�سم �ضبط الإ�صدارات باملكتب الإقليمي .ولها خربة وا�سعة يف جمال الن�شر
من خالل احتكاكاتها املحلية والدولية.
الربيد الإلكرتوينOlfat.Gafour@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820472 :

الإدارة

�ألفت جافور
املدير

ح�صلت على لي�سان�س الآداب يف اللغة والأدب الفرن�سي من جامعة الإ�سكندرية .ويف عام 1992
ح�صلت على دبلوم الدرا�سات الفرن�سية املتعمقة من جامعة ال�سوربون .ولها خلفية مهنية وا�سعة يف
عدد من املنظمات متعددة اجلن�سيات .ان�ضمت ملكتبة الإ�سكندرية يف عام 2001؛ حيث تقلدت
عد ًدا من املنا�صب كان �آخرها من�صب نائب مدير �إدارة الن�شر .وتدر�س حال ًّيا لنيل درجة املاج�ستري
يف الرواية الفرن�سية يف فرتة ما بعد احلداثة.
الربيد الإلكرتوينNoha.Omar@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820472 :
نهى عمر

نائب املدير

حنان عبد الرازق

تخرجت حنان عبد الرازق يف كلية التجارة جامعة الإ�سكندرية يف عام  .1991وبد�أت حياتها
املهنية مع مكتبة الإ�سكندرية يف عام  1993ك�أخ�صائي عالقات عامة مبركز امل�ؤمترات .وتقلدت عد ًدا
من املنا�صب؛ منها :م�شرف مبركز امل�ؤمترات ثم رئي�س وحدة امل�ؤمترات واملعار�ض والفعاليات .وكانت
ع�ض ًوا بعدد من جلان فنية ولوج�ستية .ونالت عد ًدا من ال�شهادات من منظمات قومية ودولية يف
جمال تنظيم امل�ؤمترات ،كما عاونت يف جتهيز كتيب بعنوان (�إر�شادات للتخطيط للم�ؤمترات)؛ حيث
متتلك خرب ًة كافية يف �إدارة وتخطيط امل�ؤمترات .وت�شغل حال ًّيا من�صب نائب مدير �إدارة الن�شر.
الربيد الإلكرتوينHanan.Abdelrazek@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820472 :

نائب املدير
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�أمنية نوح

�أحمد �شعبان

رئي�س وحدة ال�ضبط
اللغوي للغة العربية

رئي�س ق�سم الرتجمة
وال�ضبط اللغوي

�سلمى الع�شماوي

رئي�س ق�سم املواقع الإلكرتونية

من نحن؟

حممد جمعة

�شهرية فاروق

رئي�س وحدة
الطباعة الداخلية واخلارجية

رئي�س وحدة
ال�شئون الإدارية

�إدارة تنمية املوارد

هالة عبد الوهاب

لها خربة مهنية متنوعة يف املنظمات املتعددة الثقافات يف اخلارج .وح�صلت على خربة العمل
مع منظمات الأمم املتحدة بجنيف يف جمال �إجراء �أبحاث ال�سوق الإقليمي ملنتجات الكمبيوتر
الدقيق ( )micro computerيف دول البحر املتو�سط ،وجمال �إدارة املبيعات والت�سويق ل�شركات
االت�صاالت وال�شحن يف م�صر .وهي حا�صلة على لي�سان�س الآداب وتتقن ثالث لغات �أجنبية.
ان�ضمت هالة عبد الوهاب ملكتبة الإ�سكندرية يف عام 2003؛ حيث �أجرت �أبحاث التخطيط
الإ�سرتاتيجي ونظمت امل�ؤمترات الدولية و�أقامت برنامج املنح البحثية� .أوكلت �إليها م�سئولية تنمية
موارد املكتبة منذ عام  2004وحتى الآن.
الربيد الإلكرتوينHala.Abdelwahab@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820473 :

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
حا�صل على درجة الدكتوراه يف الآثار الإ�سالمية من جامعة القاهرة .و�شارك يف العديد من
رئي�سا للتحرير ومرا�س ًال �صحف ًّيا
امل�ؤمترات ونَ�شَ ر العديد من الكتب يف جمال الآثار .كما عمل ً
ملجلة احلياة وجملة �آفاق بالإ�ضافة �إىل العديد من ال�صحف العربية الأخرى ،وكان رئي�س املفت�شني
الأثريني بني عامي  1994و.2001
الربيد الإلكرتوينKhaled.Azab@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820463 :

خالد عزب

�أمين من�صور

ان�ضم ملكتبة الإ�سكندرية يف عام  .2005وح�صل من جامعة القاهرة على بكالوريو�س الآثار
وعلى دبلوم يف الأنرثوبولوجيا و�آثار ما قبل التاريخ .ويدر�س حال ًّيا لنيل درجة املاج�ستري يف
الأنرثوبولوجيا الثقافية من معهد البحوث والدرا�سات الإفريقية بجامعة القاهرة .وقبل ان�ضمامه
للمكتبة وخالل عمله كباحث ومفت�ش �آثار� ،أ�شرف على العديد من �أعمال الرتميم والتنقيب
مع املجل�س الأعلى للآثار وم�ؤ�س�سة �أغاخان ومركز البحوث الأمريكي يف م�صر واالحتاد الأوروبي
ومعهد جوتة .ونُ�شر له العديد من املقاالت واملطبوعات.
الربيد الإلكرتوينAymanmansour@gmail.com :
الفاك�س)+203( 4820463 :

الإدارة

املدير

نائب املدير

ح�سام متام

رئي�س وحدة
الدرا�سات امل�ستقبلية

�صفاء خليفة

م�شرف
(رئي�س وحدة البحوث والدرا�سات)

نيفني ال�صادق

رئي�س وحدة امل�شروعات

حممد ال�سيد متويل

م�شرف (رئي�س وحدة)

معهد درا�سات ال�سالم
�شاهيناز احلناوي
(رئي�س وحدة)

التقرير ال�سنوي يوليو  - 2009يونية 2010

57

قطاع املكتبات
ق�سم امليزانية
مكتب الإفال الإقليمي
للمكتبات الناطقة باللغة العربية
وم�ؤ�س�سات املعلومات
من�سق

�إدارة املكتبات
املتخ�ص�صة

من نحن؟

ق�سم مكتبة الن�شء

ق�سم مكتبة طه ح�سني

وحدة اخلدمات
املكتبية والتقييم

وحدة الكتاب
الناطق

ق�سم مكتبة الطفل

وحدة اخلدمات
والربامج

وحدة برامج الطفولة
املبكرة

مكتبة الفنون
والو�سائط املتعددة

وحدة خدمات
وبرامج الأطفال

ق�سم اخلدمات الفنية
مبكتبة الفنون والو�سائط املتعددة
ق�سم اخلدمات
والو�سائط املتعددة
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مكتبة الإ�سكندرية

قطاع املكتبات
ان�ضمت ملكتبة الإ�سكندرية يف عام  2001و�شغلت عد ًدا من املنا�صب بها .و�أم�ضت ملياء
وق ًتا طوي ًال يف العمل مع املواقع الإلكرتونية اخلا�صة باملكتبات على العديد من امل�شروعات ،كما
�شاركت يف تنظيم العديد من الفعاليات بالإ�ضافة �إىل ن�شر الكتيبات واملطويات� .أثناء الفرتة
امل�ؤقتة� ،أ�شرفت على �إن�شاء موقع املكتبة الإلكرتوين وموقع املكتبات املتخ�ص�صة بها .وهي
حا�صلة على البكالوريو�س يف ال�سياحة من جامعة الإ�سكندرية.
الربيد الإلكرتوينLamia.Abdelfattah@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820460 :

الإدارة

ملياء عبد الفتاح

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

هند ال�شناوي

رئي�س ق�سم امليزانية

دينا يو�سف

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

با�سم عو�ض اهلل
من�سق
(رئي�س وحدة)

�إدارة املكتبات املتخ�ص�صة

داليا حمادة
نائب املدير

ح�صلت على درجة املاج�ستري يف التعليم اخلا�ص ملرحلة الطفولة املبكرة من جامعة نورث
كارولينا ،بالواليات املتحدة الأمريكية .ولها  15عا ًما من اخلربة يف التدري�س يف م�صر وال�سعودية
والواليات املتحدة الأمريكية؛ حيث قامت بالتدري�س لطلبة املدار�س واجلامعات وكذلك الكبار.
ولها خربة وا�سعة يف �إعداد املعلمني وبرامج الإعداد ملعلمي املدار�س و�شباب اخلريجني .وت�سعى
داليا حمادة �إىل حت�سني جودة التعليم الر�سمي وغري الر�سمي يف م�صر من خالل تعليم الآباء
والأبناء ،مع التوعية بتعليم ذوي االحتياجات اخلا�صة وتطوير الربامج املنا�سبة للأطفال والن�شء.
وتقوم بالتدري�س يف القاهرة والإ�سكندرية كما تقوم بتدري�س اللغة الإجنليزية لل�صم و�ضعاف ال�سمع
من الكبار .وهدفها الأ�سا�سي هو تعزيز القراءة وحب الكتب من خالل الأن�شطة العملية وجتارب
حمو الأمية الإيجابية.
الربيد الإلكرتوينDalia.Hamada@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820460 :
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�إجني عبد القادر

رئي�س ق�سم مكتبة الطفل

من نحن؟
�شريين �سعيد

رئي�س ق�سم مكتبة الن�شء

رئي�س وحدة اخلدمات املكتبية والتقييم

�أ�سامة زكريا

عمرو حجازي

رئي�س ق�سم مكتبة طه ح�سني

رئي�س وحدة الكتاب الناطق

�أ�شرف �صقر

رانيا كالوي

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

رئي�س ق�سم اخلدمات املرجعية
مبكتبة الفنون والو�سائط املتعددة
مكتبة الإ�سكندرية

قطاع املكتبات (يتبع)
�إدارة اخلدمات الفنية

وحدة امل�شرتيات

وحدة الفهر�سة

وحدة الإهداءات
والتبادل

وحدة نظام املكتبة
املتكامل

وحدة اال�ستالم

وحدة املعاجلة املادية

الإدارة

ق�سم التزويد

ق�سم الإتاحة
الببليوجرافية

وحدة الدوريات

�إدارة اخلدمات الفنية للمكتبات
بد�أت م�شوارها املهني مع مكتبة الإ�سكندرية يف عام  1996كمفهر�سة ملجموعات اللغات
الإجنليزية واليونانية والالتينية .و�أ�صبحت مفهر�سة �أوىل ثم مكتبية لتنمية املقتنيات ،و�شاركت
يف امل�شروعات البحثية واخلدمات املرجعية .وكانت م�سئولة عن نظام املكتبات املتكامل باملكتبة
و�صيانة قواعد البيانات .ويف عام � 2001شغلت من�صب رئي�س وحدة الفهر�سة والت�صنيف ،ويف
� 2004شغلت من�صب رئي�س ق�سم اخلدمات الفنية .وهي حا�صلة على البكالوريو�س يف الدرا�سات
اليونانية  -الرومانية من جامعة الإ�سكندرية.
الربيد الإلكرتوينManal.Amin@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820460 :
منال �أمني
املدير

مروة الغرباوي

رئي�س ق�سم التزويد
رئي�س وحدة امل�شرتيات
التقرير ال�سنوي يوليو  - 2009يونية 2010

جينا يون�س

رئي�س ق�سم الإتاحة
الببليوجرافية

عال عمر

رئي�س وحدة
الفهر�سة

عمرو عبد املنعم

رئي�س وحدة املعاجلة
املادية

�شريين عيد
رئي�س وحدة
الدوريات
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قطاع املكتبات (يتبع)
�إدارة خدمات
املعلومات

من نحن؟

وحدة تنمية املقتنيات

ق�سم اخلدمات
التعليمية

وحدة املوقع الإلكرتوين
خلدمات املكتبة

وحدة اخلدمات
الإر�شادية

وحدة �أوعية املعلومات
الإلكرتونية

وحدة التعليم
امل�ستمر

ق�سم البحوث

برامج توجيه
املتخ�ص�صني

وحدة البحوث
وحدة اخلدمات
الببليوجرافية

من�سق
الو�صول بالتعليم
للجمهور

من�سق
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مكتبة الإ�سكندرية

�إدارة اخلدمات العامة
ان�ضمت ملكتبة الإ�سكندرية يف عام  ،1993و�شاركت يف تطبيق نظام املكتبات املتكامل بها.
وتقلدت عد ًدا من املنا�صب؛ منها :مفهر�سة وم�سئولة عن تنمية املقتنيات ،و�أخ�صائي خدمات
معلوماتية ،وقائدة م�شروعات بحثية ،وم�شرفة على فرق البحوث والتوثيق .كما كانت م�سئولة عن
تنظيم العديد من الفعاليات العلمية الدولية والإ�صدارات.
الربيد الإلكرتوينOmnia.Fathalla@bibalex.org :
فاك�س)+203( 4820460 :

�أمنية فتح اهلل

الإدارة

املدير

�إميان الن�شوقاتي

نرمني بهاء الدين

رئي�س وحدة �أوعية
املعلومات الإلكرتونية

رئي�س وحدة تنمية املقتنيات

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
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حممد اجلوهري

رئي�س وحدة التعليم
امل�ستمر

داليا ي�سري

من�سق برامج توجيه املتخ�ص�صني
(رئي�س وحدة)
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قطاع املكتبات (يتبع)
�إدارة املكتبة الرئي�سية

من نحن؟

ق�سم خدمات
املكتبة الرئي�سية

ق�سم خدمات
الإتاحة

وحدة اخلدمات
املرجعية

وحدة اال�ستعارة
والتبادل بني املكتبات

وحدة مكتبة
الإيداع

وحدة الع�ضوية

مكتبة اخلرائط
وحدة خدمة
ت�سليم الوثائق
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مكتبة الإ�سكندرية

�إدارة املكتبة الرئي�سية

املدير

نرمني غايل

املعتز جاد

رئي�س ق�سم
خدمات الإتاحة

رئي�س وحدة اال�ستعارة
والتبادل بني املكتبات

غادة العبادي

�أحمد حجاج

رئي�س وحدة اخلدمات املرجعية

رئي�س وحدة مكتبة الإيداع
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الإدارة

منار بدر

تخرجت يف كلية الآداب ق�سم االجتماع والإعالم بجامعة الإ�سكندرية ،وبد�أت حياتها املهنية
يف عام  1997مدر�س ًة للغة الأملانية للكبار مبعهد جوتة بالإ�سكندرية .ويف عام  ،2000ان�ضمت
ملكتبة الإ�سكندرية كمكتبية يف عدد من التخ�ص�صات؛ منها الفهر�سة وال�ضبط الببليوجرايف
والتوثيق وتنمية املقتنيات .ويف عام  ،2005ح�صلت على درجة املاج�ستري يف علوم املكتبات من
املدر�سة الوطن ّية العليا لعلوم املعلومات واملكتبات مبدينة ليون بفرن�سا .ومن عام  2003وحتى
 ،2005تولت م�سئولية تنمية جمموعات املكتبة .ويف عام  ،2005تقلدت من�صب رئي�س وحدة
اخلدمات املرجعية .وت�شمل مهامها احلالية اخلدمات املرجعية باملكتبة الرئي�سية وخدمات مكتبة
الإيداع ،وخدمات مكتبة اخلرائط وكذلك خدمات �أع�ضاء املكتبة وحجز �أجهزة الكمبيوتر وغرف
البحث.
الربيد الإلكرتوينManar.Badr@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820460 :
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قطاع املكتبات (يتبع)

�إدارة املكتبة
الفرانكفونية

�إدارة املعايري
الببليوجرافية العربية

ر�ؤ�ساء �أق�سام ()2

من نحن؟
66
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�إدارة املكتبة الفرانكفونية
حا�صلة على الدكتوراه يف الأدب الفرن�سي ومولعة باللغة الفرن�سية .ح�صلت على لي�سان�س
الآداب يف عام  .1988وبعد ق�ضاء عام يف فرن�سا ح�صلت على درجة يف علوم املكتبات ورجعت
مل�صر كرئي�س ملكتبة املركز الفرن�سي للثقافة والتعاون بالإ�سكندرية ملدة  21عا ًما .وعملت من عام
 1990وحتى عام  2000مدر�سة �أدب فرن�سي للأجانب الراغبني يف احل�صول على الدبلوم من
ال�سوربون .ومنذ عام � ،1996أ�سهمت يف تدريب املكتبيني مبكتبة الإ�سكندرية .وتقدي ًرا لإ�سهامها
يف خدمة فرن�سا والفرانكفونية للعديد من ال�سنوات ،ح�صلت على اجلن�سية الفرن�سية .وان�ضمت
نازيل فريد للمكتبة يف يونية .2010
الربيد الإلكرتوينNazly.Farid@bibalex.org :
نازيل فريد

الإدارة

املدير

مروة ال�صحن

رانيا �شعراوي

رئي�س ق�سم

رئي�س ق�سم

�إدارة املعايري الببليوجرافية العربية

رحاب عوف

حا�صلة على اللي�سان�س يف اللغة والأدب الفرن�سي من جامعة الإ�سكندرية ،ودر�ست املكتبات
وعلوم املعلومات من املدر�سة الوطن ّية العليا لعلوم املعلومات واملكتبات ( )ENSSIBيف ليون
بفرن�سا .وبد�أت عملها كمكتبية يف مكتبة الإ�سكندرية يف عام  1998كمفهر�سة ،ويف عام 2002
تولت م�سئولية �إطالق وقيادة وحدة موارد املكتبة الإلكرتونية مبكتبة الإ�سكندرية .ويف عام ،2006
�شغلت من�صب مدير �إدارة املبادرات اجلديدة يف قطاع املكتبات ،ومنذ عام  2008عملت م�ست�شا ًرا
ملدير املكتبة .وتقدي ًرا لإجنازاتها ،نالت جائزة من جمعية املكتبات امل�صرية يف عام  2006جلهودها
يف جمال ترخي�ص و�إتاحة املوارد الإلكرتونية يف م�صر.
الربيد الإلكرتوينRehab.Ouf@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820460 :

املدير
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مركز درا�سات الإ�سكندرية
وح�ضارة البحر املتو�سط
وحدة نظم املعلومات اجلغرافية
وقواعد البيانات

متحف الآثار
من�سقون ()2

وحدة الدرا�سات املعمارية

من نحن؟

�أ�ستاذ علم الأ�شعة بكلية الطب جامعة الإ�سكندرية ،ورئي�س جمعية الأطباء الناطقني
باللغة الفرن�سية بالإ�سكندرية .ح�صل على درجة الدكتوراه يف الت�شخي�ص ال�شعاعي يف
عام  ،1974ودر�س باملركز الوطني للعلوم والتقنيات النووية بفرن�سا ،ونال دبلوم الدرا�سات
املتعمقة يف العلوم من باري�س يف عام  .1971كما �شغل �أي�ضً ا من�صب عميد كلية الطب بجامعة
الإ�سكندرية وم�ست�شار رئي�س جامعة الإ�سكندرية.
الربيد الإلكرتوينYehia.Zaky@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820469 :

يحيى حليم زكي
رئي�س القطاع

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

حممد عو�ض

خ�ص�ص املهند�س حممد عو�ض هو احلفاظ على الأعمال املعمارية والعمرانية ،ويلقي
َت ُّ
حما�ضرات بكلية الهند�سة ق�سم العمارة بجامعة الإ�سكندرية .وهو �أي�ضً ا م�ؤرخ معماري وعمراين
تخ�ص�ص يف التاريخ احلديث ملدينة الإ�سكندرية .ونادى حممد عو�ض خالل الثالثني عا ًما املا�ضية
باملحافظة على تراث مدينة الإ�سكندرية العمراين .وله العديد من املطبوعات واملحا�ضرات يف تاريخ
الإ�سكندرية احلديث وبيئتها املعمارية .وكان �آخر ما كتب (�إيطاليا يف الإ�سكندرية) (.)2009
وحممد عو�ض هو م�ؤ�س�س �صندوق احلفاظ على الإ�سكندرية وع�ضو اللجنة املعمارية يف املجل�س
الأعلى للثقافة .ويف عام  ،2009فاز حممد عو�ض بجائزة ح�سن فتحي للعمارة.
الربيد الإلكرتوينMohamed.Awad@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820466 :

املدير
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�سحر حمودة

�أ�ستاذ الأدب الإجنليزي بجامعة الإ�سكندرية والرئي�س ال�سابق ملجل�س �إدارة ق�سم اللغة
الإجنليزية بالكلية .وهي حال ًّيا عميد كلية اللغات والرتجمة بجامعة فارو�س بالإ�سكندرية ومدير
مركز الإ�سكندرية للدرا�سات الهلين�ستية .ونالت �سحر حمودة جائزة جامعة الإ�سكندرية للبحث
الأكادميي يف عام  .2005وت�شمل م�ؤلفاتها ترجمات ودرا�سات يف الأدب املقارن ،وق�ضايا الفرتة
ما بعد اال�ستعمارية والتاريخ احلديث ملدينة الإ�سكندرية .و�آخر كتبها هو (يف يوم من الأيام يف
القد�س) الذي ن�شر يف اململكة املتحدة يف عام .2010
الربيد الإلكرتوينSahar.Hamouda@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820466 :

نائب املدير

الإدارة

حممد مهينة

يا�سر عارف

رئي�س وحدة نظم املعلومات اجلغرافية وقواعد البيانات

رئي�س وحدة الدرا�سات املعمارية

متحف الآثار
متخ�ص�صة يف احل�ضارة اليونانية  -الرومانية .وكانت �أمني الق�سم القبطي باملتحف اليوناين
الروماين بالإ�سكندرية ملدة  25عا ًما؛ حيث �شاركت يف جتديد املتحف اليوناين  -الروماين يف عام
 1984والق�سم القبطي به يف عام  .1995وان�ضمت بدرية �سري ملكتبة الإ�سكندرية يف عام 1999
و�شاركت يف �إن�شاء متحف الآثار؛ حيث قامت بتجميع وت�سجيل و�أر�شفة القطع املعرو�ضة به.
الربيد الإلكرتوينBadrya.Serry@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4834995 :

بدرية حممد �سري
املدير

جالل رفاعي
من�سق (رئي�س ق�سم)
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قطاع ال�شئون الأكادميية والثقافية (يتبع)
مركز الفنون

من نحن؟

وحدة الأورك�سرتا

ق�سم املتاحف
واملعار�ض الدائمة

وحدة مدر�سة الفنون

ق�سم امل�شروعات
واملقتنيات الفنية

وحدة �إبداعات الطفل
والن�شء

وحدة امل�شروعات
الفنية

وحدة التجهيزات
الفنية

وحدة املقتنيات
الفنية

ق�سم التوا�صل
والتنمية املجتمعية

وحدة الربجمة
ق�سم املعار�ض امل�ؤقتة
وحدة املعار�ض امل�ؤقتة

مركز الفنون

�شريف حميي الدين
املدير

70

قائد �أورك�سرتا وم�ؤلف مو�سيقي بارز .وهو قائد �أورك�سرتا مكتبة الإ�سكندرية ومدير مركز
الفنون بها� .شغل �شريف حميي الدين من�صب مدير �أوبرا دمنهور منذ  ،2006وهو حا�صل على
البكالوريو�س يف الت�أليف املو�سيقي والعزف على الكورنو ودرجة املاج�ستري يف علم املو�سيقى من
الأكادميية امل�صرية للفنون ،ودبلوم ال�شرف يف قيادة الأورك�سرتا من Ecole Normale de Paris
ودرجة الدكتوراه يف التحليل املو�سيقي التي ح�صل عليها يف عام  .2009وله تاريخ مهني ثري
منذ بدايته كمدير فني ملهرجان القلعة للمو�سيقى والغناء يف عام  ،1989فكان قائد الأورك�سرتا
الرئي�سي واملدير الإداري لأورك�سرتا القاهرة الأوبرايل ،من عام  1995وحتى  .2001وح�صل يف
عام  2003على منحة فولربايت يف �إدارة الفنون .ويف عام  ،2009نال جائزة الدولة الت�شجيعية يف
الت�أليف املو�سيقي .وقام بت�أ�سي�س عدد من فرق �أورك�سرتا احلجرة .وقاد �أكرث من �أورك�سرتا يف عدة
مدن م�صرية ويف فرن�سا والنم�سا و�أملانيا و�إيطاليا وعمان والأردن .و�أ�صبح بف�ضل �أ�سلوبه املبتكر يف
الت�أليف املو�سيقي �أحد �أملع فناين جيله و�أكرثهم موهبة.
الربيد الإلكرتوينSherif.Mohieeldin@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820469 :

مكتبة الإ�سكندرية

حا�صلة على البكالوريو�س يف تخ�ص�ص النحت العام ،ودرجة املاج�ستري يف تكنولوجيا النحت
على الزجاج ،ودرجة الدكتوراه يف النحت املبا�شر على الزجاج من كلية الفنون اجلميلة بجامعة
الإ�سكندرية .وهي حال ًّيا حما�ضرة يف النحت بكلية الفنون اجلميلة بجامعة الإ�سكندرية .و�أثناء
عملها كمعيدة عملت كمدربة وعاملة يف جمال التبادل الثقايف من خالل منظمات غري حكومية
هادفة للتنمية االجتماعية ،وعملت كذلك يف �سياق برنامج �شباب اليوروميد .وقدمت يا�سمينة
حيدر عد ًدا من ور�ش العمل واملعار�ض يف م�صر و�أملانيا و�إيطاليا وتركيا ،ولها منحوتات بالزجاج تعترب
الأوىل من نوعها يف جمال النحت يف م�صر و�إيطاليا.
الربيد الإلكرتوينYasmina.Heidar@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820457 :

يا�سمينة حيدر
نائب املدير

الإدارة

حممد خمي�س

جمال ح�سني

رئي�س ق�سم املتاحف
واملعار�ض الدائمة

رمي قا�سم

رئي�س وحدة الربجمة

رئي�س ق�سم امل�شروعات
واملقتنيات الفنية

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

رئي�س وحدة
التجهيزات الفنية

حممد �سامي

نان�سي ممدوح

رئي�س وحدة
امل�شروعات الفنية

�شروق طلعت
رئي�س ق�سم
املعار�ض امل�ؤقتة

رئي�س وحدة
املقتنيات الفنية

�أمرية العي�سوي

كوليت فريج

نهى راغب

رئي�س وحدة مدر�سة الفنون

رئي�س وحدة �إبداعات الطفل والن�شء

رئي�س وحدة
املعار�ض امل�ؤقتة
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مركز الدرا�سات
والربامج اخلا�صة

مركز اخلطوط

من نحن؟

وحدة اللغة
امل�صرية القدمية

من�سق

وحدة الن�شر
والبحوث

ق�سم الأن�شطة
العلمية
وحدة م�ؤمتر بيوفيجن
وحدة �شبكات االت�صال
واملكاتب الإقليمية
وحدة الأن�شطة
العلمية

مركز اخلطوط
حا�صل على درجة الدكتوراه يف الآثار الإ�سالمية من جامعة القاهرة .و�شارك يف العديد من
رئي�سا للتحرير ومرا�س ًال �صحف ًّيا
امل�ؤمترات ونَ�شَ ر العديد من الكتب يف جمال الآثار .كما عمل ً
ملجلة احلياة وجملة �آفاق بالإ�ضافة �إىل العديد من ال�صحف العربية الأخرى ،وكان رئي�س املفت�شني
الأثريني بني عامي  1994و.2001
الربيد الإلكرتوينKhaled.Azab@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820463 :

خالد عزب
املدير

�أحمد من�صور

رئي�س وحدة اللغة امل�صرية القدمية
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عزة عزت

رئي�س وحدة الن�شر والبحوث
مكتبة الإ�سكندرية

مركز الدرا�سات والربامج اخلا�صة
�أ�ستاذ هند�سة الكهرباء بالأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإ�سكندرية.
ونال البكالوريو�س من جامعة الإ�سكندرية ودرجتي املاج�ستري والدكتوراه من جامعة جورج
وا�شنطن بالواليات املتحدة الأمريكية .وهو ع�ضو �أول مبعهد مهند�سي الكهرباء والإلكرتونيات،
وقد كتب و�شارك يف كتابة عدد من الكتب .ويقوم الدكتور حممد الفحام بت�شجيع �شباب الباحثني
امل�صريني من خالل �إقامة �شبكات م�ستدامة للتعاون الدويل.
الربيد الإلكرتوينMohamed.Elfaham@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820469 :
حممد الفحام

�أمنية دروي�ش
نائب املدير

الإدارة

املدير

در�ست ال�صيدلة وح�صلت على درجة املاج�ستري يف �إدارة النظم ال�صحية من جامعة �سنجور
بالإ�سكندرية مب�صر ،ودرجة املاج�ستري يف ال�سيا�سات الدولية ال�صحية من جامعة برانديز بوالية
ما�سات�شو�ست�س بالواليات املتحدة الأمريكية .وان�ضمت للمكتبة يف عام  .2005ويقوم عمل �أمنية
دروي�ش على الرتكيز على ن�شر الوعي ب�أحدث التطبيقات التكنولوجية يف علوم احلياة ،وعلى ن�شر
�أهميتها يف العامل النامي ،كما تعمل على تقدمي �أحدث فر�ص التدريب للباحثني من م�صر والدول
النامية الأخرى ملواجهة احلاجة املتزايدة ل�سوق الأبحاث .وخالل تاريخها الأكادميي واملهني ،متتلك
خربة وا�سعة يف �إدارة وتخطيط امل�شروعات املمولة بالإ�ضافة �إىل خربة يف �أبحاث ال�سيا�سات ال�صحية
وحتليل البيانات.
الربيد الإلكرتوينOmneya.Darwish@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820469 :

يا�سمني م�أمون

من�سق (رئي�س وحدة)

�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

مروة عبد الر�سول
رئي�س وحدة
الأن�شطة العلمية
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قطاع ال�شئون الأكادميية والثقافية (يتبع)
مركز ومتحف
املخطوطات
ق�سم ال�شئون
الإدارية

ق�سم املخطوطات
الأ�صلية

ق�سم العر�ض
املتحفي

ق�سم امليكروفيلم

ق�سم الكتب النادرة
واملجموعات
املتخ�ص�صة

ق�سم الرتميم

من نحن؟

وحدة الأر�شيف
امليكروفيلمي
واخلدمات البحثية
وحدة الت�صوير
والتبادل اخلارجي

وحدة الكتب النادرة

ق�سم الكيمياء واحلفظ
البيئي
وحدة املعاجلة الآلية

مركز ومتحف املخطوطات

يو�سف زيدان

�أ�ستاذ الفل�سفة الإ�سالمية ،وعامل بارز يف الرتاث العربي .و ُن�شِ ر له �أكرث من  50كتابًا ،وله مقال
�صحفي ثابت ،وهو �أي�ضً ا ق�صا�ص ،ومتخ�ص�ص معروف يف املخطوطات العربية والإ�سالمية .وقد
كانت الطبعة املحققة من مو�سوعة ال�شامل يف ال�صناعة الطبية البن النفي�س (املن�شورة يف  30جز ًءا)
ال�سبب يف �إعالنه ر�سم ًّيا ك�أحد تالمذة ابن النفي�س .وو�ضعته روايته الأخرية (عزازيل) على امل�شهد
َ
الأدبي العربي ،خا�ص ًة بعد فوزها بجائزة البوكر العربية .واعترب الكثري من النقاد العامليني البارزين
رواي َة (عزازيل) عم ًال �أدب ًّيا متمي ًزا ومتف ِّر ًدا يف لغته وتراكيبه ومو�ضوعاته ،وقد ُترجمت الرواية �إىل
�سبع لغات؛ منها الإجنليزية واليونانية والأملانية .وقبل (عزازيل) ن�شر الدكتور يو�سف زيدان رواي َة
أر�ست مكانته على ال�ساحة الأدبية.
(ظل الأفعى)؛ وهي الرواية التي � َ
الربيد الإلكرتوينYoussef.Zeidan@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820461 :

حممد �سليمان

حا�صل على درجة الدكتوراه مع مرتبة ال�شرف يف اللغة العربية من جامعة الإ�سكندرية .وان�ضم
ملكتبة الإ�سكندرية يف دي�سمرب  ،1996وهو �أحد م�ؤ�س�سي مركز املخطوطات ومتحف املخطوطات
باملكتبة .وله خربة وا�سعة يف فهر�سة املخطوطات وتقنيات توثيقها وحفظها .وله معرفة وا�سعة باحلفظ
الرقمي والن�شر املتعدد الو�سائط للرتاث .وهو م�ست�شار املخطوطات لبنك التنمية الإ�سالمية املعني
مبجموعة خمطوطات مايل .ومنذ عام  ،2007قام بتدري�س مادة املخطوطات الإ�سالمية لطلبة
البكالوريو�س والدرا�سات العليا بكلية الفنون اجلميلة .كما �شارك يف عدد من امل�ؤمترات الدولية وله
عدد من الأوراق العلمية.
الربيد الإلكرتوينMohamed.Soliman@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820461 :

املدير

نائب املدير – متحف املخطوطات

74

مكتبة الإ�سكندرية

رامي اجلمل

تخرج رامي اجلمل يف جامعة الإ�سكندرية بعد �أن َد َر�س بها الل�سانيات الإجنليزية والرتجمة.
وبعد عمله ملدة ثالث �سنوات يف جمال اللغويات احلا�سوبية قام بدرا�سة الرتاث الفكري الإ�سالمي
وتاريخ الأديان .ون�شر �أعماله يف نظرية الرتجمة واال�ست�شراق والديانات الهندية ،والفل�سفة املعا�صرة
وغريها يف العديد من املجالت الأكادميية املحققة .و�س ُي�صدِ ر مركز درا�سات الوحدة العربية ببريوت
يف عام  2011لرامي اجلمل الرتجم َة العربي َة والدرا�س َة لكتاب جيم�س بول (حتقيق يف قوانني
الفكر) وذلك بالتعاون مع الأ�ستاذ ر�شدي را�شد من املركز الوطني الفرن�سي للبحث العلمي.
الربيد الإلكرتوينRamy.Elgamal@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820461 :

نائب املدير – مركز املخطوطات

الإدارة

حممد م�صطفى

ثروت هنداوي

رئي�س ق�سم ال�شئون
الإدارية

رئي�س وحدة الت�صوير
رئي�س ق�سم امليكروفيلم
رئي�س وحدة الأر�شيف
امليكروفيلمي واخلدمات البحثية والتبادل اخلارجي

ح�سني كمال

�شريين حممود

رئي�س ق�سم
املخطوطات الأ�صلية

ح�سام طه

رئي�س ق�سم الكيمياء واحلفظ البيئي

�شريف حمرو�س

نهى العمراوي

رئي�س ق�سم الكتب النادرة
واملجموعات املتخ�ص�صة

عادل ب�سيوين

رئي�س وحدة املعاجلة الآلية

التقرير ال�سنوي يوليو  - 2009يونية 2010

مرياي رم�سي�س

رئي�س ق�سم العر�ض املتحفي

جيهان حفيلة
رئي�س وحدة
الكتب النادرة

�أحمد مو�سى

رئي�س ق�سم الرتميم
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قطاع ال�شئون الأكادميية والثقافية (يتبع)
املركز القومي لتوثيق
الرتاث احل�ضاري
والطبيعي

من نحن؟

تكنولوجيا
املعلومات

ق�سم الرتكيبات

تكنولوجيا الت�صوير

ق�سم البحوث
والتنمية

ق�سم الرتاث غري
امللمو�س

وحدة البانوراما
احل�ضارية

ق�سم الرتاث
امللمو�س

وحدة ت�صميمات
اجلرافيك

ق�سم الأمن والنقل

وحدة موقع م�صر
اخلالدة

ق�سم ال�شئون املالية
والعالقات العامة

وحدة الإعالم
واالت�صاالت

ق�سم ال�شئون
الإدارية

وحدة املخطوطات

ق�سم العالقات
الدولية

وحدة العمارة
والعمران يف القرنني
التا�سع ع�شر والع�شرين

ق�سم التوثيق
ال�سمعي والب�صري

وحدة التنقالت

ق�سم التدريب

وحدة مراقبة اجلودة

ق�سم الو�سائط
املتعددة

وحدة �شئون العاملني

ق�سم الدعم الفني
والتنمية
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املركز القومي لتوثيق الرتاث احل�ضاري والطبيعي
فتحي �صالح �أ�ستاذ بق�سم هند�سة احلا�سبات بجامعة القاهرة� .شغل منا�صب �سفري م�صر
ومندوبها الدائم لدى اليون�سكو ،وامل�ست�شار الثقايف بال�سفارة امل�صرية بباري�س .وكان ع�ض ًوا
باللجنة اال�ست�شارية الدولية باليون�سكو لربنامج (ذاكرة العامل) ،وم�ست�شا ًرا لربنامج الأمم املتحدة
الإمنائي ( )UNDPوالبنك الدويل يف جمال امل�شروعات التنموية .وهو رئي�س هيئة احلفاظ على
الرتاث الثقايف لدول حو�ض املتو�سط (.)HERIMED
الربيد الإلكرتوينFSaleh@mcit.gov.eg :
الفاك�س)+202( 35392929 :

الإدارة

فتحي �صالح

املدير /رئي�س قطاع

�أ�س�ست و�أ�شرفت على العديد من امل�شروعات؛ منها :ت�شغيل �أول برنامج حا�سب �آيل باللغة
العربية للمكتبات العربية ،وامل�شروع القومي مليكنة املكتبات امل�صرية وتطوير �شبكة املكتبات
امل�صرية .وتقوم حال ًّيا ب�إدارة ميكنة م�شروع دار املحفوظات امل�صرية .وهي ع�ضو ن�شط يف العديد من
املنظمات؛ منها جمعية الرعاية املتكاملة ومكتبة مبارك العامة ومكتبة املعادي العامة.
الربيد الإلكرتوينEbahgat@mcit.gov.eg :
الفاك�س)+202( 35392929 :
�إجالل بهجت
نائب مدير �أول

حا�صلة على درجة الدكتوراه يف علم البيئة القدمية من جامعة  Aix-Marseille IIIبفرن�سا.
وتعمل يف املركز القومي لتوثيق الرتاث احل�ضاري والطبيعي؛ حيث تتوىل الإ�شراف على برامج
توثيق الرتاث الطبيعي وكذلك برامج الرتاث الفوتوغرايف والفلكلوري واملو�سيقي باملركز.
الربيد الإلكرتوينHalabarakat@mcit.gov.eg :
الفاك�س)+202( 35392929 :

هالة بركات
نائب املدير

التقرير ال�سنوي يوليو  - 2009يونية 2010
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حممد فاروق
نائب املدير

من نحن؟
�أمين خوري
نائب املدير

يا�سمني عبد النور

رئي�س ق�سم الرتاث غري
امللمو�س وم�ساعد املدير
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حا�صل على درجة املاج�ستري يف هند�سة احلا�سب الآيل من جامعة القاهرة .عمل يف جمال
التوثيق الرقمي منذ تخرجه ،وكان �أحد امل�ؤ�س�سني الرئي�سيني للمركز القومي لتوثيق الرتاث
احل�ضاري والطبيعي يف يناير  .2000وت�شمل �إجنازاته اخرتاع البانوراما احل�ضارية (نال براءة
االخرتاع عام  ،)2007و�إن�شاء �إدارة الو�سائط املتعددة ،و�إدارة الأبحاث والتنمية ،وتقدمي امل�سح
ثالثي الأبعاد با�ستخدام الليزر.
و�إىل جانب من�صبه احلايل ،يقوم ب�إدارة عدد من الربامج؛ منها :خريطة م�صر الأثرية ،والبانوراما
احل�ضارية .كما �شارك يف العديد من امل�شروعات القومية والدولية ويف �إدارتها؛ منها :م�شروع م�صر
اخلالدة .ن�شر حممد فاروق العديد من �أوراق البحث يف جماالت متعددة؛ منها� :أنظمة العر�ض
التفاعلية والتوثيق الرقمي للرتاث .وا�سم حممد فاروق ُم ْد َرج ك�أحد البارزين يف التكنولوجيا يف
مو�سوعة (.)Who is Who
الربيد الإلكرتوينMfarouk@mcit.gov.eg :
الفاك�س)+202( 35392929 :

حا�صل على البكالوريو�س يف هند�سة االت�صاالت من جامعة القاهرة .وله خربة وا�سعة يف
جماالت الرتاث احل�ضاري وتكنولوجيا املعلومات والأرا�شيف الرقمية و�إنتاج و�إخراج الأفالم
الوثائقية .قبل ان�ضمامه ملكتبة الإ�سكندرية يف عام  ،2000كان مدير �إدارة التحريك يف �شركة �إنتاج
تليفزيون النيل ( ،)2000-1998ومدير �إنتاج تكنولوجيا املعلومات بال�شركة امل�صرية لال�ستثمار
الثقايف ( ،)1998 -1996ومدير م�شروع توثيق الآثار الإ�سالمية يف برنامج  RITSECالثقايف
( ،)1995 -1993ومدير �إنتاج بال�شركة الكندية مل�سح الوثائق ورقمنتها ( ،)1993-1990ومربمج
نظم معلومات وحملل برامج ب�شركة  Pacer Consultantsاال�ست�شارية (.)1990-1986
الربيد الإلكرتوينAyman.Khoury@cultnat.org :
الفاك�س)+202( 35392929 :

ملك وهبة

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

نبيل عبد العظيم
مدير الأمن والنقل
وم�ساعد املدير

طارق احل�ضري

رئي�س ق�سم ال�شئون
املالية والعالقات العامة
مكتبة الإ�سكندرية

هند م�صطفى

ر�شا �أحمد

�سعد يو�سف

�شريف فرحات

حممد �إ�سماعيل

حممد علي

معتز حممود

حممد نبيل

مي رموز

�سيد دروي�ش

الإدارة

رئي�س ق�سم
ال�شئون الإدارية

رئي�س ق�سم
العالقات الدولية

رئي�س ق�سم
التوثيق ال�سمعي والب�صري

رئي�س ق�سم التدريب

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
التقرير ال�سنوي يوليو  - 2009يونية 2010

�إميان ال�شابوري

رئي�س وحدة
موقع م�صر اخلالدة

�صانع عمرو

رئي�س وحدة التنقالت

رئي�س ق�سم
الرتكيبات

رئي�س ق�سم
البحوث والتنمية

رئي�س وحدة
الإعالم واالت�صاالت

رئي�س وحدة
املخطوطات

�شريين ال�شوربجي

حممد عمارة

رئي�س وحدة
مراقبة اجلودة

رئي�س وحدة
�شئون العاملني
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قطاع ال�شئون الأكادميية والثقافية (يتبع)
مركز القبة ال�سماوية
العلمي

من نحن؟

م�شروع املركز
التعليمي بحديقة
الأ�سرة (القاهرة)

وحدة الت�صميم
وت�صنيع التجارب

ق�سم القبة ال�سماوية

وحدة املوارد

وحدة عرو�ض وبرامج
القبة ال�سماوية

وحدة املطبوعات
التعليمية

وحدة الربامج
والفعاليات

ق�سم الربامج
واملعار�ض التعليمية

مركز القبة ال�سماوية العلمي

هدى امليقاتي
املدير
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ح�صلت على البكالوريو�س يف االت�صاالت الكهربية من كلية الهند�سة جامعة الإ�سكندرية،
ودرجة املاج�ستري يف العمليات املتوازية من جامعة ليفربول ب�إجنلرتا .ولها اهتمام خا�ص بن�شر العلوم
واملنهج العلمي وقيم العلم بني اجلمهور العام مع الت�أكيد على طلبة املدار�س واجلامعات .وهدى
امليقاتي منا�صرة للمر�أة ومتكينها يف جمال العلوم ب�صورة خا�صة .ان�ضمت ملكتبة الإ�سكندرية يف
وحدة مراقبة الإن�شاءات يف مرحلة بناء املكتبة .ويف عام  2000تولت �إدارة مركز القبة ال�سماوية
العلمي حيث �أدخلت �أول مرفق عملي لأطفال املدار�س بالإ�سكندرية .وهي امل�ؤ�س�س والرئي�س
احلايل ملنظمة �شمال �إفريقيا وال�شرق الأو�سط ،وامل�ؤ�س�س �أي�ضً ا ملجموعة املر�أة امل�صرية يف الهند�سة
ورئي�سها يف  .2009 /2008وهي ع�ضو جمل�س الثقافة واملعرفة بالأكادميية امل�صرية للبحث العلمي
والتكنولوجيا ،وع�ضو اللجنة املعنية بتعليم العلوم باملجل�س الدويل للعلوم .وهي �أي�ضً ا ع�ضو جلان
وجمعيات ثقافية بعدد من املنظمات غري احلكومية واللجان الثقافية واجلمعيات.
الربيد الإلكرتوينHoda.Elmikaty@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820464 :

مكتبة الإ�سكندرية

�أمين ال�سيد

حا�صل على بكالوريو�س هند�سة الكهرباء من جامعة الإ�سكندرية .ان�ضم ملكتبة الإ�سكندرية
يف دي�سمرب ُ .2002وكلف ب�إعداد درا�سة اجلدوى اخلا�صة مبركز العلوم باملكتبة ،كما ُكلف ب�إجناز
امل�شروع .وهو م�سئول عن الربامج التعليمية والتخطيطية وفعاليات مركز القبة ال�سماوية العلمي
والإ�شراف على خطة العر�ض اخلا�صة باملركز التي ت�شمل العرو�ض التفاعلية والتي جتوب البالد.
كما ي�شرف على خطة التو�سعة اخلا�صة باملركز يف م�صر ،خا�صة يف القاهرة ،كما َمثَّل مركز القبة
ال�سماوية العلمي يف العديد من امل�ؤمترات الدولية.
الربيد الإلكرتوينAyman.Elsayed@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820464 :

نائب املدير

الإدارة

مهند�س �إلكرتونيات وات�صاالت ،وهو متخ�ص�ص يف اال�ستك�شاف العملي مبكتبة الإ�سكندرية؛
حيث �إنه م�سئول عن �إن�شاء البنية التحتية للمرافق العملية باملكتبة ،وعن �إيجاد ات�صاالت جديدة
مع منظمات دولية �أخرى� .أ�سهم يف �إن�شاء رابطة املراكز العلمية ب�شمال �إفريقيا وال�شرق الأو�سط،
كما ك َّون و�أطلق عد ًدا من برامج العلوم املوجهة لطلبة املدار�س واجلمهور العام كذلك .وهو م�سئول
حال ًّيا عن مركز العلوم بحديقة �سوزان مبارك للأ�سرة .ونال العديد من اجلوائز من منظمات دولية
خمتلفة يف جمال العلوم و�شارك �أي�ضً ا يف العديد من امل�ؤمترات العلمية الدولية.
الربيد الإلكرتوينMohamed.Elsayed@bibalex.org :
حممد ال�سيد �شعبان

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

عمر فكري

رئي�س ق�سم
القبة ال�سماوية

هناء ح�سني

رئي�س وحدة الربامج
والفعاليات

رمي �صربي

رئي�س وحدة الت�صميم
وت�صنيع التجارب
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حممد �إبراهيم

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

نرمني توما

رئي�س وحدة املوارد

ماي�سة عزب

رئي�س وحدة
املطبوعات التعليمية

81

قطاع ال�شئون الأكادميية والثقافية (يتبع)

منتدى احلوار

مركز الإ�سكندرية
للدرا�سات الهلين�ستية

وحدة منتدى احلوار

من نحن؟

وحدة امل�ست�شارين
وحدة امللتقى الإلكرتوين
و�أن�شطة ال�شباب
من�سق

منتدى احلوار

هبة الرافعي
املدير
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حا�صلة على اللي�سان�س يف الدرا�سات الأوروبية (اللغة الإيطالية والإدارة) من كلية لندن عام
 ،1995ثم ح�صلت على �شهادة عليا يف الت�سويق من اململكة املتحدة يف عام  .1998وبد�أت العمل
يف جمال الت�سويق با�ستخدام االت�صاالت التليفونية يف اململكة املتحدة ،ثم عملت بعد ذلك يف
ق�سم الت�سويق ب�شركة يونيليفر م�صر قبل تغيري م�سار عملها واالن�ضمام ملكتبة الإ�سكندرية يف عام
 .2001ومنذ ذلك احلني ،تطورت حياتها املهنية خالل عدد من الوظائف حتى �شغلت من�صب
مدير منتدى احلوار مبكتبة الإ�سكندرية يف عام  .2008ولهبة الرافعي خلفية متعددة الثقافات؛ �إذ
�أقامت يف �أكرث من مكان يف ال�شرق الأو�سط و�أوروبا كما جتيد التحدث بخم�س لغات .ونالت هبة
الرافعي جائزة جمعية املدار�س الدولية للتفاهم الدويل يف عام  .1991وقد �أبدت اهتما ًما بت�شجيع
الفهم املتبادل بني الثقافات وال�شعوب ،كما ركزت على املبادرات التي يقوم بها ال�شباب وكذلك
العمل املجتمعي.
الربيد الإلكرتوينHeba.Elrafey@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820468 :

مكتبة الإ�سكندرية

حا�صل على درجة املاج�ستري يف التنمية ال�سيا�سية من جامعة �سا�سك�س باململكة املتحدة،
ودرجة املاج�ستري يف الإدارة العامة من جامعة القاهرة ،والبكالوريو�س يف العلوم ال�سيا�سية من كلية
االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية بجامعة القاهرة .ويدر�س حال ًّيا لنيل درجة الدكتوراه يف علم االجتماع
ال�سيا�سي من جامعة القاهرة .ومن  2006وحتى  ،2008كان زميل مركز الدميقراطية والتنمية
و�سيادة القانون بجامعة �ستانفورد بالواليات املتحدة الأمريكية .وقام بكتابة عدد من الكتب يف
جماالت احلوار واملواطنة واحلكم الر�شيد والدميقراطية وحقوق الإن�سان .ويكتب �سامح فوزي
بانتظام يف عدد من ال�صحف؛ منها :جريدة ال�شروق وجملة روزاليو�سف وغريهما.
الربيد الإلكرتوينSameh.Fawzy@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820468 :

�سامح فوزي
نائب املدير

الإدارة

نازك الوكيل

مي احلناوي

�شيماء ال�شريف

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

رئي�س وحدة
امل�ست�شارين

رئي�س وحدة
منتدى احلوار

نريوز رزق

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

�إينا�س عبد اللطيف
من�سق (رئي�س وحدة)

مركز الإ�سكندرية للدرا�سات الهلين�ستية

�سحر حمودة

�أ�ستاذ الأدب الإجنليزي بجامعة الإ�سكندرية والرئي�س ال�سابق ملجل�س �إدارة ق�سم اللغة
الإجنليزية بالكلية .وهي حال ًّيا عميد كلية اللغات والرتجمة بجامعة فارو�س بالإ�سكندرية ومدير
مركز الإ�سكندرية للدرا�سات الهلين�ستية .ونالت �سحر حمودة جائزة جامعة الإ�سكندرية للبحث
الأكادميي يف عام  .2005وت�شمل مطبوعاتها ترجمات ودرا�سات يف الأدب املقارن ،وق�ضايا الفرتة
ما بعد اال�ستعمارية والتاريخ احلديث ملدينة الإ�سكندرية .و�آخر كتبها هو (يف يوم من الأيام يف
القد�س) الذي ن�شر يف اململكة املتحدة يف عام .2010
الربيد الإلكرتوينSahar.Hamouda@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820466 :

نائب املدير
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قطاع ال�شئون املالية والإدارية
وحدة ال�سكرتارية
املالية

من نحن؟
84

�إدارة ال�شئون املالية
ق�سم احل�سابات
احلكومية

ق�سم اخلزينة

وحدة مراجعة
امل�ستندات

م�شرفون ()2

وحدة ال�سجالت
وال�شطب

مكتبة الإ�سكندرية

قطاع ال�شئون املالية والإدارية
توىل �إدارة العقود يف عدة �شركات دولية مب�صر ودول اخلليج .وله خربة وا�سعة يف الإجراءات
الإدارية املحلية والأجنبية املتعلقة بال�شئون املالية واحل�سابات الداخلية وح�سابات امل�شروعات
وامليزانية واملحا�سبة مما �أهله لإدارة العمليات املالية بكفاءة وفعالية.
الربيد الإلكرتوينYehia.Mansour@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820451 :

الإدارة

يحيى من�صور
رئي�س القطاع

�آالء عبد العزيز قا�سم

رئي�س وحدة ال�سكرتارية
املالية

يتمتع بخربة وا�سعة يف �أعمال ال�شرطة والتحقيقات اجلنائية والقانونية وترتيبات ت�أمني ال�سياح
وت�أمني امل�ؤمترات .وقد ح�صل على و�سام االمتياز ،كما نال عد ًدا من اجلوائز من وزير الداخلية
و�شهادات تقدير من عدد من اجلامعات امل�صرية .وت�شمل الوظائف التي �شغلها :نائب مدير �أمن
جامعة الإ�سكندرية ،ومدير /م�ساعد مبكتب وزير الداخلية ،ورئي�س ق�سم املباحث التابعة ل�شرطة
ال�سياحة والآثار بالإ�سكندرية .كما �أ ّمت بنجاح ثالث دورات من وزارة العمل الأمريكية باجلامعة
الأمريكية بالقاهرة.
الربيد الإلكرتوينSherif.Ammar@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820451 :
�شريف عمار

نائب رئي�س القطاع

مهند�س مدين �شارك يف مراحل �إن�شاء مبنى مكتبة الإ�سكندرية مع م�شروع �سنوهيتا /حمزة؛
حيث كان كبري املهند�سني امليدانيني خالل املرحلة الأوىل واملمثل الهند�سي خالل املرحلة الثانية.
كما كان كبري املهند�سني امليدانيني يف  ..Dillingham/ABBA Susa Incوتوىل العديد من
املنا�صب الإدارية والهند�سية مب�صر وال�سعودية.
الربيد الإلكرتوينTarek.Yassin@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820451 :

طارق يا�سني

نائب رئي�س القطاع
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الإدارة املالية
�شغل من�صب املدير املايل مب�ؤ�س�ستي  EECC Mitsushitaو  Emedicمب�صر وال�سعودية
لأكرث من ع�شرين عا ًما ان�ضم بعدها ملكتبة الإ�سكندرية .ومن بني مهامه الرئي�سية �إعداد امليزانيات
الت�شغيلية والر�أ�سمالية؛ �إذ يعمل على تنفيذ �أنظمة التكاليف بامل�ؤ�س�سة و�إدارة جميع املعامالت
البنكية.
الربيد الإلكرتوينMohsen.Shafie@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820451 :

من نحن؟

حم�سن علي �شافعي
املدير

مدير عام املحا�سبة بوزارة املالية .وهو خريج كلية التجارة جامعة الإ�سكندرية ،وقد �شغل حممد
متويل منا�صب عدة يف هيئات خمتلفة ومنظمات حكومية؛ منها :جامعة الإ�سكندرية ،ووزارة
الإ�سكان ،ووزارة التموين ،ووزارة ال�صحة ،والتفتي�ش املايل بوزارة املالية .وان�ضم ملكتبة الإ�سكندرية
منذ عام .1996
الربيد الإلكرتوينMohamed.Metwally@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820451 :
حممد متويل
نائب املدير
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مكتبة الإ�سكندرية

�أحمد جابر

فينو�س م�صطفى

هدير ح�سني

حممود ع�سكر

حممد احللواين

جمال قمر

الإدارة

رئي�س ق�سم
احل�سابات احلكومية

رئي�س وحدة
مراجعة امل�ستندات

رئي�س وحدة
ال�سجالت وال�شطب

رئي�س ق�سم اخلزينة
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قطاع ال�شئون املالية والإدارية (يتبع)
�إدارة �شئون العاملني

من نحن؟

وحدة املتابعة

م�شرف وحدة
اال�ستحقاقات

وحدة التدريب

وحدة اخلدمات

وحدة املتابعة والتقييم

ق�سم اال�ستحقاقات
واملرتبات

ق�سم التعيينات
وال�سجالت
وحدة ال�سجالت
وحدة التعيينات
والتنقالت
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مكتبة الإ�سكندرية

�إدارة �شئون العاملني
�شغل يف ال�سابق من�صب مدير عام �شركة �أورا�سكوم للتوزيع ،وعمل قبل ذلك يف البنك
العربي الدويل .وله خربة وا�سعة يف الإدارة واملبيعات والت�سويق والإدارة املالية ،ويعكف حال ًّيا على
�إعداد ر�سالة الدكتوراه عن «ت�أثري الت�سويق الداخلي و�سلوك املوظفني على ر�ضا العمالء والعالمات
التجارية للمنظمات» يف �سياق مكتبة الإ�سكندرية.
الربيد الإلكرتوينTawfik.Elnahas@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820467 :

توفيق النحا�س
عقيد متقاعد ذو خربة وا�سعة يف الإدارة والأمن ونظم املعلومات .وهو الرئي�س ال�سابق ملركز
احلا�سب الآيل بامل�ست�شفى الع�سكري بالإ�سكندرية ،ووحدة نظم املعلومات املالية بالقوات البحرية
امل�صرية ووحدة نظم املعلومات مبنطقة التجنيد الع�سكري بالإ�سكندرية ووحدة البحوث الع�سكرية
مبعهد نظم املعلومات.
الربيد الإلكرتوينAlaa.Elshinnawy@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820467 :

الإدارة

املدير

عالء ال�شناوي
نائب املدير

رانيا ن�صار

رئي�س وحدة املتابعة

مروة وجدي

رئي�س ق�سم
التعيينات وال�سجالت

عبري جمدي
رئي�س وحدة
ال�سجالت

فيوليت فيليب

رئي�س وحدة التدريب

�سارة املكاوي

رئي�س وحدة املتابعة والتقييم

�إميان وهدان

رئي�س وحدة
التعيينات والتنقالت

�شيماء الديب

مروة الدفراوي

م�شرف وحدة اال�ستحقاقات رئي�س وحدة اخلدمات
(رئي�س وحدة)
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قطاع ال�شئون املالية والإدارية (يتبع)
�إدارة ال�شئون الإدارية

من نحن؟

ق�سم امل�شرتيات
والتخلي�ص اجلمركي

ق�سم املبيعات

ق�سم املخازن ورقابة
املخزون

وحدة امل�شرتيات

وحدة املبيعات

وحدة اجلرد

وحدة امل�شرتيات
والتخلي�ص اجلمركي

ق�سم ال�سفر
والتنقالت

وحدة التوزيع
ومعار�ض الكتب

وحدة ال�سفر

ق�سم الإدارة العامة

وحدة التنقالت

وحدة اال�ستقبال

وحدة املرا�سالت
والأر�شيف

وحدة خدمات
البوفيه الداخلي

�إدارة ال�شئون الإدارية
ان�ضم ملكتبة الإ�سكندرية يف �إبريل 1997؛ حيث توىل الإ�شراف على الرتتيبات اخلا�صة
بجميع الأن�شطة التي �أقامتها املكتبة .وقبل االن�ضمام للمكتبة� ،شغل من�صب نائب مدير �إدارة
الأمن وال�شئون الإدارية والأمن بفندق بارادايز �إن بق�صر املنتزه .ويف عام  ،1973ان�ضم للقوات
امل�سلحة وتقاعد برتبة عقيد يف عام  .1994وله خربة وا�سعة يف جماالت الإدارة والقيادة والتعليم
والعالقات العامة.
الربيد الإلكرتوينMohamed.Elsammak@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820447 :
حممد ال�سماك
املدير
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مكتبة الإ�سكندرية

ميادة وا�صف
نائب املدير

تخرجت ميادة وا�صف يف كلية الفنون اجلميلة بجامعة الإ�سكندرية .بد�أت م�شوارها املهني
مبكتبة الإ�سكندرية يف عام  ،1998ثم ح�صلت على دبلوم النحت يف الهواء الطلق من جامعة
القاهرة .ثم عادت ملكتبة الإ�سكندرية يف عام  2002للعمل يف جمال تخ�ص�صها وهو املعار�ض،
وكان هذا هو النواة التي �أقيمت بعدها وحدة املعار�ض مبكتبة الإ�سكندرية يف عام  .2003ويف
نف�س العام ،رافقت زوجها لفرن�سا لتن�ضم لأول مهمة دبلوما�سية ع�سكرية م�صرية هناك .ثم عادت
للمكتبة يف  2005وعملت بها خم�س �سنوات بعد ذلك ،وقبل �أن ت�شغل من�صبها احلايل ،كانت
رئي�س ق�سم اجلرافيك وهو من�صب اكت�سبت بف�ضله العديد من املهارات واخلربات الفنية والإدارية.
الربيد الإلكرتوينMayada.Wassef@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820447 :

الإدارة

�إجني جاد

�أمنية عبد التواب

هناء م�صطفى

رم�ضان �أحمد

رئي�س ق�سم املبيعات

رئي�س ق�سم ال�سفر والتنقالت

رئي�س وحدة ال�سفر

رئي�س وحدة التنقالت

مها الكرميي

حممد مبارك

جيهان عمرو

ح�سن رجب

رئي�س وحدة املرا�سالت والأر�شيف

رحاب ميتو

رئي�س ق�سم املخازن
ورقابة املخزون
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رئي�س ق�سم امل�شرتيات
والتخلي�ص اجلمركي

رئي�س وحدة
امل�شرتيات

رئي�س وحدة امل�شرتيات
والتخلي�ص اجلمركي

يا�سر يو�سف

رئي�س وحدة اجلرد

91

قطاع ال�شئون املالية والإدارية (يتبع)
�إدارة الأمن الداخلي
ق�سم ت�أمني املناطق
اخلارجية

ق�سم الأمن العام

من نحن؟

وحدة الأمن العام
من�سقون ()8

�إدارة الأمن الداخلي
عميد بحري مهند�س متقاعد ،تخرج يف الكلية الفنية الع�سكرية عام  .1980وله خربة وا�سعة
يف �صيانة �أ�سلحة احلرب الإلكرتونية و�أنظمة الرادار على منت الوحدات البحرية ،وت�شمل منا�صبه
ال�سابقة رئي�س فرع احلرب الإلكرتونية بالبحرية امل�صرية ،ونائب مدير �إدارة تدريب الأ�سطول
البحري امل�صري .ونال �شهادة بوز �آلن هاملتون يف الأمن ال�صناعي والإ�سعافات الأولية ومكافحة
احلرائق من ال�سواحل.
الربيد الإلكرتوينMahmoud.Shady@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820459 :
حممود �شادي
نائب املدير

عمل يف التحقيقات اجلنائية منذ تخرجه وحتى تعيينه ب�إدارة الأمن الداخلي باملكتبة عام
 .2001وتقدي ًرا ل�صراعه �ضد الإرهاب مبدينة املنيا نال التكرمي �أكرث من مرة من وزير الداخلية
امل�صري .ونال �شهادة  OSHAيف عام .2006
الربيد الإلكرتوينNagy.Anas@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820459 :

ناجي �أن�س
نائب املدير
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تامر العوا

رئي�س ق�سم ت�أمني
املناطق اخلارجية

�صالح الدين ثابت

رئي�س ق�سم الأمن العام

�إيهاب فهمي

حممود عبد ال�سالم

رئي�س وحدة الأمن العام

تامر حممد

حممد عبد الفتاح

من�سق
(رئي�س وحدة)

من�سق
(رئي�س وحدة)

حممد عيد

حممد ها�شم

من�سق
(رئي�س وحدة)

من�سق
(رئي�س وحدة)

وائل �شم�س

يا�سر ال�سيد عبد اهلل

من�سق
(رئي�س وحدة)

الإدارة

من�سق
(رئي�س وحدة)

من�سق
(رئي�س وحدة)

حممود نخيلة

من�سق (رئي�س وحدة)
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قطاع ال�شئون املالية والإدارية (يتبع)
الإدارة الهند�سية

من نحن؟

ق�سم ال�صوتيات
واملرئيات

ق�سم مراقبة الأعمال

ق�سم امليكانيكا
والتكييف

وحدة التيار اخلفيف

ق�سم الزراعة ونباتات
الزينة

وحدة التخطيط

وحدة مكافحة احلريق

وحدة الكهرباء
والطاقة

ق�سم اخلدمات الفندقية
ومكافحة الآفات

وحدة الرقابة على
املواد واملخزون

وحدة الأعمال
الكيميائية

وحدة امل�شرتيات

مدير م�شروع

ق�سم القيا�سات
والتحليل

وحدة الت�صميم
الداخلي والأثاث

م�شرف

�أخ�صائي ال�سالمة
وال�صحة املهنية

وحدة القيا�سات

وحدة النجارة
والت�صنيع

وحدة التحكم يف
الأنظمة الأمنية

ق�سم الأعمال املدنية
واملعمارية

وحدة التحليل
والدرا�سات

وحدة مراقبة اجلودة

وحدة امل�شرتيات
(الهند�سية)

وحدة الأعمال املدنية
وحدة الأعمال
املعمارية

الإدارة الهند�سية
مهند�س ا�ست�شاري مع َتمد بالكويت .وهو على دراية ب�أكرث من لغة ،كما در�س �إدارة امل�شروعات،
و�شارك كمدير �إن�شاءات يف �إقامة عدد من امل�شروعات متعددة اجلن�سيات حول العامل.
الربيد الإلكرتوينGasser.Shalabi@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820455 :

جا�سر �شلبي

نائب املدير للم�شروعات الداخلية

�شريين ال�صاوي

م�ساعد نائب املدير (رئي�س ق�سم)
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مكتبة الإ�سكندرية

عمل مهند�س مراقبة ،وكان مدير املقاوالت ال�سابق ل�شركة املقاولني العرب (عثمان �أحمد
عثمان و�شركاه) .كما �شغل من�صب مهند�س �إلكرتوميكانيكا �أول ب�شركة � .AC/BB J.Vأثناء
مرحلة �إن�شاء مبنى املكتبة.
الربيد الإلكرتوينHassam.Rihan@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820455 :

ح�سن ريحان

نائب املدير للتخطيط ودعم القرار

الإدارة

مهند�س كهرباء ،وكان �سابقًا مهند�س كهرباء �أول باملقاولني العرب (عثمان �أحمد عثمان
و�شركاه) .ان�ضم للمكتبة يف مرحلة الإن�شاء بها مع .AC/BB J.V.
الربيد الإلكرتوينTalaat.Badawy@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820455 :

طلعت بدوي

نائب املدير للت�شغيل وال�صيانة

مهند�س كهروميكانيكا ،تخرج يف كلية الهند�سة بجامعة املن�صورة .وقد عمل ب�شركات
متخ�ص�صة يف الهند�سة املدنية كمهند�س ا�ست�شاري ،كما �شغل من�صب مدير الق�سم الهند�سي
بفندق �شرياتون العائم بالأق�صر ،ثم �أ�صبح بعد ذلك مدي ًرا لفندق �شرياتون الرئي�سي .ح�صل على
جائزة تقديرية من م�ؤ�س�سة  ITTالدولية يف عام  ،1995وجائزة �أخرى من م�ؤ�س�سة �ستاروود الدولية
يف عام  .2002وهو ع�ضو بجمعية املهند�سني البحريني.
الربيد الإلكرتوينMohamed.Attwa@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820455 :
حممد عطوة

نائب املدير للخدمات

تخرج يف كلية احلقوق بجامعة الإ�سكندرية يف عام  .1983ويف عام � ،1985شغل من�صب
املراجع املايل والإداري باجلهاز املركزي للمحا�سبات .و�شغل بني عامي  2003و 2004من�صب
م�ست�شار مدير مكتبة الإ�سكندرية ،ثم ُعني نائ ًبا ملدير �إدارة املراجعة الداخلية يف �أكتوبر .2004
الربيد الإلكرتوينMohamed.Mansour@bibalex.org :

حممد من�صور
نائب املدير
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لواء الدين حجازي

رئي�س ق�سم الزراعة
ونباتات الزينة

�أحمد خمي�س

رئي�س ق�سم اخلدمات
الفندقية ومكافحة الآفات

وليد زكريا

خالد نوفل

عاطف ميالد

رئي�س ق�سم
ال�صوتيات واملرئيات

عيد زيدان

�أحمد العدوي

حممد نبيل

من نحن؟

مدير م�شروع
(رئي�س ق�سم)

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

رئي�س ق�سم الأعمال
املدنية واملعمارية

رئي�س وحدة
الأعمال املدنية

�سماح راغب

�إميان وهبة

�شهرية عالم

رئي�س ق�سم مراقبة الأعمال

رئي�س وحدة
التخطيط

رئي�س وحدة الرقابة
على املواد واملخزون

فاروق ح�سن

�إ�سالم عبد املح�سن

�إيهاب حممود

رئي�س ق�سم
القيا�سات والتحليل
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رئي�س وحدة القيا�سات

رئي�س وحدة
الأعمال املعمارية

رئي�س وحدة
التحليل والدرا�سات
مكتبة الإ�سكندرية

حممد فراج

حممد ال�صباغ

حممد الغاي�ش

فاتن مرزبان

هناء �شربا�ص

�أمل رم�ضان �أحمد

الإدارة

رئي�س ق�سم امليكانيكا
والتكييف

رئي�س وحدة مكافحة احلريق

رئي�س وحدة الأعمال
الكيميائية

رئي�س وحدة الت�صميم
الداخلي والأثاث

رئي�س وحدة النجارة
والت�صنيع

وحدة مراقبة اجلودة
(رئي�س وحدة)

ه�شام عبد احلميد

�سعيد عي�سى

رئي�س وحدة
الكهرباء والطاقة

�سارة هاين

رئي�س وحدة امل�شرتيات

حممود عبد احلميد

ر�شا رفعت

عبد القادر حممد

رئي�س وحدة
التيار اخلفيف

م�شرف (رئي�س وحدة)
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رئي�س وحدة التحكم
يف الأنظمة الأمنية

رئي�س وحدة امل�شرتيات
(الهند�سية)
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قطاع تكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات
�إدارة تكنولوجيا
االت�صاالت واملعلومات
وحدة الدعم الفني
للمواقع اخلارجية

مهند�س نظم ت�أمني
�أول

من نحن؟

وحدة التوثيق

وحدة الدعم الفني للم�ؤمترات
والو�سائط املتعددة

مدير م�شروع فني

وحدة التدريب (تكنولوجيا
االت�صاالت واملعلومات)

ق�سم الت�شغيل والدعم
الفني

وحدة اخلدمات
التقنية

وحدة �إدارة النظم

ق�سم الربامج وتطوير
النظم

من�سق

مديرو م�شروع ()5

وحدة االت�صاالت

وحدة ت�صميم الويب

قطاع تكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات
�أ�ستاذ بق�سم علوم احلا�سب الآيل بكلية الهند�سة جامعة الإ�سكندرية .ح�صل على درجة
الدكتوراه من جامعة كارلزرو ب�أملانيا؛ حيث قام بعد ذلك ب�إلقاء حما�ضرات وكان امل�ست�شار
مبركز احلا�سب الآيل بها .وهو م�ست�شار لعدد من اجلهات الوطنية والدولية يف جمال املعلوماتية
وت�صميم �أو تطبيق م�شروعات الت�شغيل الآيل .وهو ع�ضو برابطة  ACMوجمعية IEEE
للحا�سب الآيل بالإ�ضافة �إىل العديد من املنظمات العلمية الأخرى .وقد كتب و�شارك يف كتابة
�أكرث من  80ورقة علمية.
الربيد الإلكرتوينMagdy.Nagi@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820405 :
جمدي ح�سني ناجي
رئي�س القطاع
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مكتبة الإ�سكندرية

�أ�ستاذ احلا�سب الآيل والأنظمة الهند�سية بكلية الهند�سة بجامعة الإ�سكندرية .ح�صلت على
درجة الدكتوراه يف علوم احلا�سب الآيل من جامعة كمربيدج .وبالإ�ضافة �إىل من�صبها كنائب
مدير قطاع تكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات هي �أي�ضً ا مدير املعهد الدويل للدرا�سات املعلوماتية
باملكتبة .وكانت باحثًا م�شار ًكا ثم �أ�ستا ًذا زائ ًرا ثم باحثًا زائ ًرا مبعمل  AT&Tالبحثي بكمربيدج
باململكة املتحدة .وهي ع�ضو جمعية  IEEEورابطة  ACMبالإ�ضافة �إىل العديد من اللجان
واجلمعيات العلمية والثقافية .ولنهى عديل �أكرث من  42عم ًال نُ�شرت يف جمالت علمية حمققة
وم�ؤمترات علمية يف جمال علوم احلا�سب الآيل والهند�سة.
الربيد الإلكرتوينNoha.Adly@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820405 :

نهى عديل

نائب رئي�س القطاع

الإدارة

�إدارة تكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات
حا�صل على البكالوريو�س من الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري .بد�أ
تاريخه املهني كمهند�س دعم فني ب�شركة مانرتاك م�صر .وان�ضم ملكتبة الإ�سكندرية كمدير برامج
�أول يف عام  ،2001ثم ترقى ملن�صب رئي�س وحدة الدعم الفني يف عام  ،2003ثم رئي�س ق�سم
الت�شغيل والدعم الفني يف عام  ،2004حتى و�صل ملن�صبه احلايل كنائب مدير �إدارة تكنولوجيا
االت�صاالت واملعلومات.
الربيد الإلكرتوينYoussef.Salah@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820405 :
يو�سف �صالح
نائب املدير

�إ�سالم مر�سي

مهند�س نظم ت�أمني �أول
(رئي�س وحدة)

�أمنية �سامي
رئي�س وحدة

مرمي ناجي

رئي�س وحدة التوثيق

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

حممد زغلول

رئي�س ق�سم الت�شغيل
والدعم الفني
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حممد اللطف

وحدة �إدارة النظم
(رئي�س وحدة)

يا�سمني متويل
من�سق
(رئي�س وحدة)
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�أحمد برهان

�أحمد عبد الواحد

يو�سف ميخائيل

رئي�س وحدة
االت�صاالت

�أمرية عزت

ب�سمة ال�شيخ

حممد عبد اللطيف

�أحمد �سمري

با�سم ال�سيد

�سارة ال�شوبكي

�سمر فرج

�شيماء حممد

هاين �ساوير�س

من نحن؟

رئي�س وحدة الدعم
الفني للمواقع اخلارجية

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

رئي�س وحدة
التدريب (تكنولوجيا
االت�صاالت واملعلومات)

رئي�س وحدة
اخلدمات التقنية

رئي�س ق�سم الربامج
وتطوير النظم

مدير م�شروع
(رئي�س وحدة)

مدير م�شروع
(رئي�س وحدة)

مدير م�شروع
(رئي�س وحدة)

مدير م�شروع
(رئي�س وحدة)
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مدير م�شروع
(رئي�س وحدة)

رئي�س وحدة
ت�صميم الويب

مكتبة الإ�سكندرية

قطاع تكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات (يتبع)
املعهد الدويل
للدرا�سات املعلوماتية

وحدة ال�شئون
الإدارية

مديرو م�شروع ()2

وحدة امل�شروعات
اخلا�صة

�أخ�صائي �أول

الإدارة

ق�سم املعمل الرقمي

وحدة التمييز
ال�ضوئي للحروف

وحدة �ضمان اجلودة
وحدة الت�صوير
واملعاجلة

رامي ر�شدي
رئي�س ق�سم
املعمل الرقمي

�سامح غزال

رئي�س وحدة
ال�شئون الإدارية

هاين ال�صاوي

رئي�س وحدة
الت�صوير واملعاجلة

داليا النقيب

رئي�س وحدة التمييز
ال�ضوئي للحروف
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رئي�س وحدة
امل�شروعات اخلا�صة

�أحمد ح�سن برغوث
مدير م�شروع
(رئي�س وحدة)

طارق الليثي

يو�سف الدكر
مدير م�شروع
(رئي�س وحدة)

حممد ال�شامي
رئي�س وحدة
�ضمان اجلودة

�سامح الأن�صاري
�أخ�صائي �أول
(رئي�س وحدة)
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قطاع العالقات اخلارجية

�إدارة العالقات العامة
واالت�صاالت الدولية

من نحن؟
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�إدارة الإعالم

وحدة االت�صاالت
واملرا�سم

وحدة التحرير
ال�صحفي

وحدة التن�سيق
واملتابعة

وحدة املركز
ال�صحفي
وحدة املعار�ض
واملطبوعات

مكتبة الإ�سكندرية

قطاع العالقات اخلارجية

هاجر الإ�سالمبويل
رئي�س القطاع

الإدارة

تخرجت ال�سفرية هاجر الإ�سالمبويل يف كلية االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية بجامعة القاهرة.
وعملت باملجال الدبلوما�سي منذ عام � ،1974إذ تقلدت منا�صب عديدة يف وزارة اخلارجية
امل�صرية؛ منها :م�ساعد وزير اخلارجية ل�شئون الأمريكتني ،كما عملت يف العالقات االقت�صادية
الدولية والتعاون الدويل .وكانت �سفري م�صر جلنوب �إفريقيا وبت�سوانا ومملكة لي�سوتو وقن�صل
م�صر العام يف منطقة غرب املحيط الهادي بالواليات املتحدة الأمريكية ب�سان فران�سي�سكو.
وهي حال ًّيا ع�ضو جمل�س العالقات اخلارجية امل�صري .وي�شمل م�شوارها املهني الدبلوما�سية
متعددة الأطراف يف الأمم املتحدة واملنظمات الإقليمية وعملية ال�شرق الأو�سط (ال�سالم
الإقليمي والأمن والتعاون االقت�صادي) .ونالت و�سام ال�صليب الأعظم من رئي�س �أملانيا وو�سام
اال�ستحقاق املدين ( )Lazo De Damaمن ملك �إ�سبانيا.
وهي حا�صلة على درجة الدكتوراه الفخرية يف العلوم الإن�سانية من كلية ويل�سون بالواليات
املتحدة وهذا تقدي ًرا جلهودها يف �صنع ال�سالم ومنا�صرتها للبيئة ولقيادتها املتميزة ك�سيدة
دعمت �أهداف الفهم وال�سالم الدويل.
الربيد الإلكرتوينHagar.Islambouly@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820456 :

كان رئي�س الت�شريفات مبكتب الرئي�س حممد ح�سني مبارك؛ حيث كان ع�ضو فريق م�سئول
عن بروتوكوالت الرئا�سة .وخالل م�شواره املهني تقلد عد ًدا من املنا�صب؛ منها :مدير االئتمان
والت�سويق لل�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ب�سيتي بنك ،ومدير العالقات العامة ببنك باركليز ومدير
الت�سويق بالبنك امل�صري الأمريكي .كما كان ع�ضو اجلهاز املركزي للمحا�سبات .وهو حا�صل على
درجة الدكتوراه يف العلوم ال�سيا�سية.
الربيد الإلكرتوينSherif.Riad@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820449 :
�شريف ريا�ض

نائب رئي�س القطاع

حنان الركاد

من�سق (رئي�س وحدة)
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�إدارة العالقات العامة واالت�صاالت الدولية
حا�صلة على اللي�سان�س يف الآداب من ق�سم اللغة الإجنليزية بجامعة الإ�سكندرية .بد�أت حياتها
املهنية مدر�سة للغة الإجنليزية ثم مرتجمة بوزارة التخطيط العراقية .وهي ع�ضو م�ؤ�س�س باجلمعية
امل�صرية لأ�صدقاء املكتبة وع�ضو جلنة الهيئة القبطية الإجنيلية للخدمات االجتماعية CEOSS
بالإ�سكندرية ،وهي هيئة معنية باحلوار بني الثقافات ،وعدد من املنظمات الأخرى.
الربيد الإلكرتوينMona.Elnashar@bibalex.org:
الفاك�س)+203( 4820449 :
منى الن�شار

من نحن؟

نائب املدير

�شريف علي�ش

رئي�س وحدة
االت�صاالت واملرا�سم

�إدارة الإعالم
حا�صل على درجة الدكتوراه يف الآثار الإ�سالمية من جامعة القاهرة .و�شارك يف العديد من
رئي�سا للتحرير ومرا�س ًال �صحف ًّيا
امل�ؤمترات ونَ�شَ ر العديد من الكتب يف جمال الآثار .كما عمل ً
ملجلة احلياة وجملة �آفاق بالإ�ضافة �إىل العديد من ال�صحف العربية الأخرى ،وكان رئي�س املفت�شني
الأثريني بني عامي  1994و.2001
الربيد الإلكرتوينKhaled.Azab@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820463 :

خالد عزب
املدير

�أمين ال�شربيني

رئي�س وحدة
التحرير ال�صحفي
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حممد مط�ش

رئي�س وحدة
املركز ال�صحفي

منى حلمي

رئي�س وحدة
املعار�ض واملطبوعات
مكتبة الإ�سكندرية

قطاع العالقات اخلارجية (يتبع)

�إدارة الأ�ستوديو
ق�سم الت�شغيل

ق�سم الإنتاج

الإدارة

من�سق

�إدارة الأ�ستوديو

دينا �أبو العال
املدير

حا�صلة على بكالوريو�س التجارة يف �إدارة الأعمال من جامعة الإ�سكندرية وتدر�س حال ًّيا لنيل
درجة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال من الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وان�ضمت ملكتبة الإ�سكندرية يف عام  2007كرئي�س لق�سم الأ�ستوديو .قبل ان�ضمامها للمكتبة
عملت يف احتاد الإذاعة والتليفزيون امل�صري يف القناة اخلام�سة؛ حيث قامت بربط الربامج وتقدميها
وامل�ساعدة يف �إخراج عدد من الربامج التليفزيونية الثقافية .وتظهر خربتها بالو�سائط املتعددة جل ًّيا
يف برنامج (مكتبة الإ�سكندرية) الأ�سبوعي الذي يعر�ض على القناة الأوىل بالإ�ضافة �إىل برامج
مكتبة الإ�سكندرية الوثائقية والروائية واحلوارات امل�صورة اخلا�صة .كما كانت املدير التنفيذي ملعهد
بحوث وتدريب تنظيم الأ�سرة ومن�سق م�شروع تنمية املر�أة برعاية مركز �أن�شطة التنمية وال�سكان،
بوا�شنطن العا�صمة .و�شاركت يف العديد من دورات التدريب الأكادميية والإدارية يف العديد من
املعاهد املرموقة؛ منها �أكادميية هيئة الإذاعة الربيطانية واحتاد الإذاعة والتليفزيون ومركز �أن�شطة
التنمية وال�سكان.
الربيد الإلكرتوينDina.aboulela@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820446 :

حممد زايد

رئي�س ق�سم الت�شغيل
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قطاع العالقات اخلارجية (يتبع)
�إدارة الزيارات
والقاعات
ق�سم اال�ستقبال

من نحن؟

وحدة الت�سويق
وحدة االقرتاحات
وال�شكاوى
وحدة ال�شئون
الإدارية والربامج

وحدة اجلوالت
الإر�شادية باللغة
الفرن�سية
وحدة اجلوالت
الإر�شادية باللغة
العربية

م�شرف

وحدة �إعداد القاعات
وحدة الإ�شراف
واملتابعة
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مكتبة الإ�سكندرية

�إدارة الزيارات والقاعات
بد�أت حياتها املهنية مع مكتبة الإ�سكندرية منذ  1995كمفهر�سة للكتب الفرن�سية والإ�سبانية.
وتلقت تدري ًبا يف العالقات العامة وخدمة العمالء بباري�س و�أ�صبحت م�شرفًا ب�إدارة الزيارات ثم
مدي ًرا للإدارة يف عام  .2002نالت اللي�سان�س يف الآداب من جامعة الإ�سكندرية  -ق�سم املكتبات
واملعلومات.
الربيد الإلكرتوينSherine.Gaafar@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820458 :

�شريين جعفر

الإدارة

املدير

تخرج من كلية الإعالم جامعة القاهرة .وان�ضم ملكتبة الإ�سكندرية منذ عام  ،1992عندما
بد�أ العمل بالهيئة العامة ملكتبة الإ�سكندرية .تدرج مهن ًّيا مبركز امل�ؤمترات وترقى عدة مرات �إىل �أن
و�صل ملن�صبه احلايل.
الربيد الإلكرتوينMohamed.Allam@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820458 :

حممد عالم
نائب املدير

بد�أت م�شوارها املهني مع مكتبة الإ�سكندرية يف عام  2002مر�شدة باللغات الإجنليزية والعربية
للجوالت العادية وجوالت كبار الزوار .و�أ�صبحت بعد ذلك م�شرفًا بوحدة اجلوالت الإر�شادية،
ثم رئي�س ق�سم اجلوالت الإر�شادية ،ثم نائب مدير �إدارة الزيارات والقاعات يف عام  .2010وهي
حا�صلة على اللي�سان�س يف الآثار اليونانية والرومانية من جامعة الإ�سكندرية .وهي ع�ضو ورئي�س
بعدد من جمال�س اللجان الريا�ضية يف م�صر و�إفريقيا.
الربيد الإلكرتوينYasmine.Samir@bibalex.org :
الفاك�س)+203( 4820458 :
يا�سمني �سمري
نائب املدير
التقرير ال�سنوي يوليو  - 2009يونية 2010
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رئي�س ق�سم اال�ستقبال

رئي�س وحدة الت�سويق

رئي�س وحدة االقرتاحات
وال�شكاوى

حممد �شعبان

داليا القباين

يا�سمني رم�ضان

من نحن؟

نورهان م�صطفى

�أحمد يا�سني

رحاب �صربي ذكري
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رئي�س وحدة اجلوالت
الإر�شادية باللغة العربية

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

م�شرف
(رئي�س وحدة)

ر�ضوى الأمري

مروة مهدي

رحاب يون�س

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

رئي�س وحدة
�إعداد القاعات

رئي�س وحدة
الإ�شراف واملتابعة

مكتبة الإ�سكندرية

م�ست�شارو مدير املكتبة

امل�ست�شارون

		
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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