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•االستغالل•غري•اتلجاري


تم إنتاج املعلومات الواردة يف هذا اتلقرير لالستخدام الشخيص واملنفعة العامة ألغراض غري جتارية ،ويمكن إاعدة
إصدارها لكها أو جزء منها أو بأي طريقة أخرى ،دون أي مقابل ودون تصاريح أخرى من مكتبة اإلسكندرية؛ وإنما
نطلب اآليت فقط:
•

جيب ىلع املستغلني مرااعة ادلقة يف إاعدة إصدار املصنفات.

•

اإلشارة إىل مكتبة اإلسكندرية بصفتها «مصدر» تلك املصنفات.

•

ال يعترب املصنف انلاتج عن إاعدة اإلصدار نسخة رسمية من املواد األصلية ،وجيب أال ينسب إىل مكتبة
اإلسكندرية ،وأال يشار إىل أنه َّ
تم بدعم منها.

•اتلحرير :إدارة النرش
•اتلصميم•اجلرافييك :حسن عصام
•تصميم•الغالف :ريم نعمان

رسالة•املكتبة

ً
ً
مركزا للتمزي يف إنتاج املعرفة ونرشها ،وملتق
أن تصبح
للحوار واتلفاهم بني اثلقافات والشعوب.

أهداف•املكتبة

• أن تكون نافذة العالم ىلع مرص.
• أن تكون نافذة مرص ىلع العالم.
• أن تكون أداة فعالة يف مواجهة حتديات العرص الرقيم.
ً
مركزا للحوار بني الشعوب واحلضارات.
• أن تكون

الفهرس
املخترصات
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املخترصات
AAAS

American Association for the Advancement of
Science

AAS

African Academy of Sciences

AFESD

Arab Fund for Economic and Social
Development

AHRC

Arts and Humanities Research Council

AIT

Asian Institute of Technology

ALARI

Arid Land Agricultural Graduate Studies and
Research Institute

ARDC

Agricultural Research and Development
Council

CABI

Centre for Agricultural Bioscience
International

CATIE

Tropical Agricultural Research and Higher
Education Center

CBE

Central Bank of Egypt

CCAS

Center for Contemporary Arab Studies

CCICED

China Council for International Cooperation on
Environment and Development

CEC

Central Election Commission of Albania

CEDARE

Center for Environment and Development for
the Arab Region and Europe

CEPA

UN Committee of Experts on Public
Administration

CGDC

Center for Global Dialogue and Cooperation

CGIAR

Consultative Group of International
Agricultural Research

CIHEAM

International Center for Advanced
Mediterranean Agronomic Studies

COMEST

World Commission on the Ethics of Scientific
Knowledge and Technology

اجلمعية األمريكية تلقدم العلوم
األاكديمية اإلفريقية للعلوم
الصندوق العريب للتنمية االقتصادية واالجتماعية
املجلس الربيطاين للفنون وحبوث اإلنسانيات
املعهد اآلسيوي للتكنولوجيا
معهد ادلراسات العليا وابلحوث للزراعة يف املناطق
القاحلة
جملس ابلحوث الزراعية واتلنمية
املركز ادلويل للزراعة والعلوم ابليولوجية
مركز حبوث الزراعة االستوائية واتلعليم العايل
ابلنك املركزي املرصي
مركز ادلراسات العربية املعارصة
جملس الصني للتعاون ادلويل يف ابليئة واتلنمية
جلنة االنتخابات املركزية يف أبلانيا
مركز ابليئة واتلنمية للمنطقة العربية وأوروبا
جلنة اخلرباء اتلابعة لألمم املتحدة واملعنية باإلدارة العامة
مركز احلوار واتلعاون ادلويل
املجموعة االستشارية للبحوث الزراعية ادلويلة
املركز ادلويل لدلراسات الزراعية املتقدمة ملنطقة ابلحر
املتوسط
اللجنة العاملية ألخالقيات املعارف العلمية واتلكنولوجيا

جلنة العلوم واتلكنولوجيا من أجل اتلنمية املستدامة يف
اجلنوب

COMSATS

Commission on Science and Technology for
Sustainable Development in the South

ECOSOC

UN Economic and Social Council

ECOWAS

Economic Community of West African States

ELPIDA

Association of Friends of Children with Cancer

ENCC

Egyptian National Competitiveness Council

EQI

Environmental Quality International

FAO

Food and Agriculture Organization of the
United Nations

FASID

Foundation for Advanced Studies on
International Development

GCDT

Global Crop Diversity Trust

GCI

Getty Conservation Institute

GCIM

Global Commission for International Migration

GEF

Global Environment Facility

GFAR

Global Forum on Agricultural Research

املنتدى العاليم للبحوث الزراعية

GID

Saudi General Intelligence Directorate

رئاسة االستخبارات العامة السعودية

GSA

Geological Society of America

GSSP

Global Boundary Stratotype Section and Point

IAP

InterAcademy Panel

IARI

Indian Agricultural Research Institute

IAU

International Astronomical Union

االحتاد الفليك ادلويل

IBM

International Business Machines Corporation

آالت األعمال العاملية

ICARDA

International Center for Agricultural Research
in Dry Areas

املركز ادلويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة

ICDC

International Committee for Democracy in
Cuba

املجلس االقتصادي واالجتمايع لألمم املتحدة
اجلماعة االقتصادية دلول غرب إفريقيا
مجعية أصدقاء األطفال املصابني بالرسطان
املجلس الوطين املرصي للتنافسية
نوعية ابليئة ادلويلة لالستشارات اتلنموية
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
مؤسسة ادلراسات املتطورة يف اتلنمية ادلويلة
الصندوق العاليم تلنوع املحاصيل
معهد جييت للرتميم
اللجنة العاملية للهجرة ادلويلة
مرفق ابليئة العاملية

اجلمعية اجليولوجية األمريكية
القطاع العياري ادلويل للحد الفاصل بني ابلايلوسني
واإليوسني
أمانة هيئة جمالس األاكديميات
معهد أحباث الزراعة اهلندي
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املجلس ادلويل للمتاحف

ICOM

International Council of Museums

ICSU

International Council for Science

IDDC

International Dryland Development
Commission

IDDRI

Institute for Sustainable Development and
International Relations

IDRC

International Development Research Centre

IDSC

Information and Decision Support Center

IFC

International Finance Corporation

مؤسسة اتلمويل ادلويلة

IFLA

International Federation of Library
Associations

االحتاد ادلويل للمكتبات

IGU

International Geographical Union

IMF

International Monetary Fund

IRCICA

Research Centre for Islamic History, Art and
Culture

IRGC

International Risk Governance Council

املجلس ادلويل إلدارة املخاطر

ISAR

Istanbul Foundation for Research and
Education

مؤسسة إسطنبول للتعليم واألحباث

ISESCO

Islamic Educational, Scientific and Cultural
Organization

ISS

Institute for Social Sciences

IUCN

International Union for Conservation of
Nature

IUGS

International Union of Geological Sciences

IUHPS

International Union of History and Philosophy
of Science

KNAW

Royal Netherlands Academy of Arts and
Sciences

LEAD

Leadership for Environment and Development

LMS

Laboratory for Molecular Sciences

LWF

Lutheran World Federation

املجلس ادلويل للعلوم
اللجنة ادلويلة تلنمية األرايض اجلافة
معهد اتلنمية املستدامة والعالقات ادلويلة
مركز أحباث اتلنمية ادلويلة
مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار

االحتاد اجلغرايف ادلويل
صندوق انلقد ادلويل
مركز األحباث للتاريخ والفنون واثلقافة اإلسالمية

املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم واثلقافة
معهد العلوم االجتماعية
االحتاد العاليم للحفاظ ىلع الطبيعة ومواردها
االحتاد ادلويل للعلوم اجليولوجية
االحتاد ادلويل تلاريخ وفلسفة العلوم
األاكديمية امللكية اهلونلدية
)املنظمة ادلويلة للريادة ابليئية واتلنموية (يلد
معمل العلوم اجلزيئية
االحتاد العاليم للكنائس اللوثرية
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املبادرة الفلسطينية تلعزيز احلوار العاليم وادليمقراطية
)(مفتاح

MIFTAH

Palestinian Initiative for the Promotion of
Global Dialogue and Democracy

MIT

Massachusetts Institute of Technology

NAIIC

Fukushima Nuclear Accident Independent
Investigation Commission

NAS

National Academy of Sciences

NATO

North Atlantic Treaty Organization

NCEA

Netherlands Commission for Environmental
Assessment

NGOs

Non-Governmental Organizations

NUFFIC

Netherlands Foundation for International
Cooperation in Higher Education

OECD

Organisation for Economic Co-operation and
Development

OIC

Organization of Islamic Cooperation

PACE

Parliamentary Assembly of the Council of
Europe

PNoWB

Parliamentary Network of the World Bank

PRONACO

Pro-National Conference Organization

PSIA

Paris School of International Affairs

R4D

Results for Development Institute

معهد انلتائج للتطوير

RDC

Romanian Democratic Convention

املؤتمر ادليمقرايط الروماين

SDC

Swiss Agency for Development and
Cooperation

الواكلة السويرسية للتنمية واتلعاون

SER

Socioeconomic Council

املجلس االجتمايع االقتصادي

SIDA

Swedish International Development Agency

الواكلة السويدية للتنمية ادلويلة

SIG

Science Initiative Group

SNAS

Sudanese National Academy of Sciences

SSO

Sahara and Sahel Observatory

معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
جلنة اتلحقيق املستقلة يف حادثة فوكوشيما انلووية
األاكديمية الوطنية للعلوم
منظمة حلف شمال األطليس
جلنة اتلقييم ابلييئ اهلونلدية
منظمات غري حكومية
املؤسسة اهلونلدية للتعاون ادلويل يف جمال اتلعليم العايل
منظمة اتلعاون االقتصادي واتلنمية
منظمة اتلعاون اإلساليم
اجلمعية الربملانية ملجلس أوروبا
شبكة الربملانيني عن ابلنك ادلويل
)منظمة املؤتمر الوطين الشعيب (بروناكو
لكية باريس للشئون ادلويلة

جمموعة مبادرة العلوم
أكاديمية السودان الوطنية للعلوم
مرصد الصحراء والساحل
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STAP/GEF

Scientific and Technical Advisory Panel of the
Global Environment Facility

STS

Science and Technology in Society

TBTK

Turkish Society for History of Science

TDA

Training and Development Agency for Schools

TWAS

The Academy of Sciences for the Developing
World

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization

UNU

United Nations University

UPEACE

University for Peace

USC

University of South California

WIPO

World Intellectual Property Organization

WWF

World Wide Fund

اهليئة االستشارية العلمية والفنية ملرفق ابليئة العاليم
منتدى العلوم واتلكنولوجيا يف املجتمع
اجلمعية الرتكية تلاريخ العلوم
واكلة اتلدريب واتلنمية للمدارس
أكاديمية العلوم للعالم انلايم
منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم واثلقافة
جامعة األمم املتحدة
جامعة السالم
جامعة جنوب اكيلفورنيا
منظمة ال ِملكية الفكرية العاملية
الصندوق ادلويل للحفاظ ىلع الطبيعة
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مقدمة
ً
دائمــا ىلع تأكيــد ادلور اتلنويــري
أحــرص
ملكتبــة اإلســكندرية يف خدمــة املجتمــع املــرصي.
وســعيًا وراء تنفيــذ األهــداف الــيت تــم حتديدهــا
العــام املــايض ،اســتطاعت مكتبــة اإلســكندرية هــذا
ُّ
بشــل أكــرب؛ ذلــك
اتلقــرب مــن اجلمهــور
العــام
ٍ
أنهــا حرصــت ىلع تنظيــم فعايلــات وأنشــطة متعــددة
ىلع املســتوى املحــي ،باإلضافــة إىل الفعايلــات
واملؤتمــرات ادلويلــة الــيت تقــام بشــل منتظــم ىلع
مــدار العــام.

ادلكتور مصطىف الفيق.

وقــد ُ
رشفــت مكتبــة اإلســكندرية باســتضافة
فخامــة الرئيــس عبــد الفتــاح الســييس؛ رئيــس
اجلمهوريــة ورئيــس جملــس أمنــاء املكتبــة ،ىلع
هامــش املؤتمــر الوطــين للشــباب اذلي ُعقــد يف
مركــز املؤتمــرات باملكتبــة يف يويلــو  .2017وقــد أشــاد
ســيادته بــادلور اتلنويــري ملكتبــة اإلســكندرية،
َّ
ووجــه برتســيخه.

ِّ
وبنــاء ىلع هــذه اتلوجيهــاتَّ ،
ً
توســعت املكتبــة يف مرشواعتهــا الــيت تركــز ىلع خدمــة املجتمــع املــرصي ونــرش
ً
الــويع وماكفحــة اتلطــرف والعنــف واإلرهــاب ،فضــال عــن مــرشواعت توثيــق الــرتاث احلضــاري ،ومنهــا ذاكــرة
مــرص املعــارصة ومــرشوع مــرص اخلــادلة .ويف مطلــع اعم ُ ،2018عق َ
ــد مؤتمــر «الفــن واألدب يف مواجهــة اتلطــرف»،
ِ
ثــم مؤتمــر «الفــن اإلســاليم يف مواجهــة اتلطــرف» ،حبضــور عــدد كبــري مــن املفكريــن ،واملثقفــني ،والسياســيني،
واإلعالميــني ،واألدبــاء ،والفنانــني ،وانلقــاد ،واخلــرباء االســرتاتيجيني ،وأســاتذة العلــوم السياســية مــن مــرص وادلول
العربيــة وأوروبــا.
ويف هــذا الســياق ،اســتقبلت املكتبــة قداســة ابلابــا تــوارضوس اثلــاين؛ بابــا اإلســكندرية وبطريــرك الكــرازة
ّ
املرقســية ،يف لقــاء مفتــوح مــع العاملــني بهــا ،واذلي أكــد ىلع دعمــه دلور املكتبــة .واكن اإلمــام األكــرب أمحــد الطيــب
شــيخ األزهــر قــد أعــرب ً
أيضــا عــن دعمــه لربنامــج مكتبــة اإلســكندرية ملاكفحــة اتلطــرف أثنــاء لقــايئ بــه يف
القاهــرة.
وقــد َّ
توســع دور مكتبــة اإلســكندرية ىلع مســتوى املحافظــات برتســيخ أدوار ســفارات املعرفــة املقامــة بالعديــد
ّ
ّ
مــن اجلامعــات؛ ويه توفــر خدمــات املكتبــة للجمهــور يف املحافظــات املرصيــة املختلفــة .كذلــك نظمــت املكتبــة
ّ
ّ
واتلطــورات اتلكنولوجيــة
برامــج يف عــدة مــدارس تلعريــف الطــالب اتلاريــخ ،والــرتاث ،والفنــون ،والعلــوم،
احلديثــة .كمــا اســتقبلت املكتبــة زيــارات لطــالب املــدارس األزهريــة مــن املحافظــات املختلفــة يف إطــار برنامــج
«عقــل مــيء».

زيارة طالب األزهر للمكتبة .

وقــد جنحــت مكتبــة اإلســكندرية يف حتقيــق حلمهــا بإنشــاء متحــف تلاريــخ األديــان ،اذلي ُخ ِّصـ َ
ـص هل قــرص
األمــرية خدجيــة حبلــوان بمحافظــة القاهــرة ،تلتــوىل املكتبــة إدارتــه ىلع غــرار بيــت الســناري بالســيدة زينــب
ً
ً
متخصصــا للمرصيــات باســم ادلكتــور زايه حــواس.
مركــزا
بالقاهــرة .كمــا أسســت املكتبــة
وال تكتــي مكتبــة اإلســكندرية باألنشــطة املحليــة واإلقليميــة فحســب ،بــل تتوســع أعماهلــا لتشــمل فعايلــات
ّ
ومؤتمــرات يشــارك فيهــا صنــاع القــرار والسياســيون والشــخصيات العامــة مــن مجيــع أحنــاء العالــم ،كمــا عملــت
ىلع تعظيــم رشااكتهــا ادلويلــة ىلع مســتويات متعــددة .هــذا باإلضافــة إىل تطويــر مــرشوع ذاكــرة العالــم العــريب،
ّ
وهــو بوابــة متخصصــة ىلع اإلنرتنــت تقــدم احلضــارة العربيــة للعالــم ،وتهــدف إىل ربــط األجيــال العربيــة الشــابة
بهويتهــم اثلقافيــة واحلفــاظ ىلع اذلاكــرة اجلماعيــة للعالــم العــريب.

ادلكتور الفيق يستقبل ً
ًّ
إفريقيا رفيع املستوى .
وفدا
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َّ
ً
واكن ابلعــد اإلفريــيق أيضــا يف صــدر اهتمامــات املكتبــة خــالل هــذا العــام ،فقــد وقعــت املكتبــة مذكــرة
ّ
ّ
خيــص نــرش
وتوســعت يف خدمــات املكتبــة إلفريقيــا .وفيمــا
تفاهــم مــع مجعيــات ومؤسســات املكتبــات بإفريقيــا،
اثلقافــة املرصيــة واإلســالمية حــول العالــم ،فقــد أســهمت املكتبــة ،عــن طريــق منصــة إيديكــس ،بمحــارضات عــن
اتلاريــخ واألدب املــرصي واإلســاليم ملشــاركني مــن مجيــع أحنــاء العالــم.
ّ
يوضــح هــذا اتلقريــر اجلهــود الــيت بذتلهــا مكتبــة اإلســكندرية خــالل اعم للعمــل ىلع نــرش اثلقافــة واتلواصــل
مــع اجلمهــور ىلع املســتويني املحــي وادلويل ،وذلــك بتنظيمهــا للفعايلــات واملــرشواعت الــيت مــن شــأنها أن تنــرش
الــويع بماكنــة مكتبــة اإلســكندرية ودورهــا اتلنويــري اذلي أصبــح ال غــى عنــه.

ادلكتور• مصطىف• الفيق
مدير مكتبة اإلســكندرية
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أضواء•ىلع•إجنازات•مكتبة•اإلسكندرية

عهد•جديد•...رؤية•جديدة...

ً
ـتمرارا دلورهــا كمؤسســة مرصيــة رائــدة ذات ســمعة اعمليــة ،ركــزت مكتبــة اإلســكندرية خــالل فــرتة اتلقريــر،
اسـ
مــن يويلــو  2017إىل يونيــة  ،2018ىلع توجهــني رئيســني ،همــا :اتلواصــل مــع اجلمهــور املــرصي ،ومتابعــة الربامــج ادلويلــة
واتلوســع يف الشــباكت ادلويلــة ملكتبــة اإلســكندرية والســي للحفــاظ عليهــا.
تــوىل مديــر مكتبــة اإلســكندرية اجلديــد مهــام منصبــه يف يونيــة  .2017وقــد رشفــت مكتبــة اإلســكندرية بزيــارة
فخامــة رئيــس اجلمهوريــة ورئيــس جملــس أمنــاء مكتبــة اإلســكندرية خــالل املؤتمــر الوطــين للشــباب اذلي عقــد يف مركــز
املؤتمــرات بمكتبــة اإلســكندرية يــويم  24و 25يويلــو  .2017وأجــرت الســيدة انتصــار الســييس؛ حــرم رئيــس مجهوريــة مــرص
العربيــة ،زيــارة للمكتبــة يف  18ســبتمرب .2017

خطاب الرئيس السييس يف املؤتمر الوطى للشباب.

الرئيس السييس يف مكتبة اإلسكندرية.

ً
أوال•:اتلواصل•مع•اجلمهور•املرصي

مهرجان الصيف يف ساحة احلضارات بمكتبة اإلسكندرية.

دار•املحفوظات•
يف إطــار اجلهــود الراميــة للحفــاظ ىلع الــرتاث املــرصي ،بــدأت مكتبــة اإلســكندرية مرشوعهــا القــويم لرقمنــة لك
مقتنيــات دار املحفوظــات ،وذلــك باتلعــاون مــع وزارة املايلــة ،ومصلحــة الرضائــب العقاريــة ،ودار الكتــب والوثائــق القومية.
تشــمل أهــداف املــرشوع إاعدة فهرســة لك هــذه املقتنيــات ورقمنــة لك املســتندات .وقــد تــم إطــالق املــرشوع يف اعم .2010

مرشوع•ذاكرة•مرص•املعارصة
يوثــق مــرشوع ذاكــرة مــرص املعــارصة تاريــخ مــرص احلديــث خــالل القرنــني اتلاســع عــرش والعرشيــن ،مــن خــالل
ً
أرشــفة وتوثيــق  14نـ ً
ً
خصيصــا هلــذه اذلاكــرة الرقميــة ،والــيت تمثــل
ـواع خمتلفــا مــن املــواد وادلراســات اتلارخييــة واملكتوبــة
أكــرب مســتودع ومكتبــة رقميــة يف العالــم العــريب.
ـارا مــن أكتوبــر  ،2017وثّــق فريــق عمــل مــرشوع ذاكــرة مــرص املعــارصة وحفــظ  154.000مــادة ،تشــمل صـ ً
اعتبـ ً
ـورا
ووثائــق ومقاطــع فيديــو ومقاطــع صوتيــة وغريهــا مــن املــواد .تتــاح لك هــذه املــواد مــن خــالل موقــع ذاكــرة مــرص املعــارصة
(مقارنــة بـــ  90.000مــادة تــم توثيقهــا يف اعم  2015و 110.000مــادة يف اعم .)2016

الصفحة الرئيسية ملوقع ذاكرة مرص املعارصة.

تــم تطويــر اتلصميــم اجلديــد ملوقــع ذاكــرة مــرص املعــارصة مــن ِقبــل قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات ،وذلــك باإلضافــة
إىل االنتهــاء مــن ترمجــة املــواد واملدخــالت الرئيســية واإلطــار العــام للموقــع باللغتــني اإلجنلزييــة والفرنســية (ترمجــة 80.000
ـورا رئيسـ ًّ
لكمــة مفتاحيــة ،و 66فعايلــة ،و 39حمـ ً
ـيا ،و 377شــخصية اعمــة) ،إىل جانــب أربعــة أعــداد ملجلــة ذاكــرة مــرص
املعــارصة تــم إصدارهــا هــذا العــام حــى العــدد رقــم .32
تهــدف خطــة مــرشوع ذاكــرة مــرص املعــارصة إىل الوصــول إىل  175.000مدخــل بنهايــة اعم  ،2018باإلضافــة إىل تعزيــز
األنشــطة ادلويلــة واملحليــة ،وتنظيــم املعــارض ،واملهرجانــات اثلقافيــة ،واملشــاركة يف املؤتمــرات املحليــة وادلويلــة.

انلظام•املكتيب•املتاكمل•ملكتبة•اإلسكندرية•BA-LIS
تــم تصميــم انلظــام املكتــيب وتطويــره باســتخدام أحــدث األدوات مــن قِبــل قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات باتلعــاون
مــع قطــاع املكتبــات .وتــم إطــالق انلظــام حبيــث حيــل حمــل لك الوحــدات  ،III-LISوالــيت تــم رشاؤهــا لتشــمل الفهرســة،
ِّ
واالســتعارة ،واالقتنــاء ،ونظــام  ،OPACوالوحــدات اإلداريــة واملسلســلة .يُوفــر انلظــام للمكتبيــني دورة عمــل سلســة تمكن
خمتلــف فــرق العمــل مــن الوصــول إىل املعلومــات بشــل فــوري ،بـ ً
ـدءا مــن اقتنــاء الكتــب إىل وضعهــا ىلع أرفــف الكتــب.
ويــزود انلظــام ً
أيضــا مرتــادي املكتبــة بمعلومــات شــاملة عــن جممــواعت املكتبــة مــن خــالل الفهــرس الرقــيم.
وتتــاح للمســتخدمني فرصــة اســتخدام واجهــة ســهلة تشــمل لك املعلومــات الالزمــة واخلاصــة باملــواد املســتعارة.
ويوجــد كذلــك فريــق متخصــص مــن مهنــديس الربجميــات دلعــم هــذا انلظــام مــن خــالل حــل لك املشــكالت الــيت
تواجــه قطــاع املكتبــات .وســيجرى تقييـ ٌ
ـم للنظــام املطبــق حبلــول يونيــة  .2018ويمكــن تعديــل انلظــام بســهولة ودجمــه مــع
ً
أي مــرشوع ،كمــا يمكــن حتديــث انلظــام وفقــا ألحــدث معايــري ابليانــات الوصفيــة مثــل .BIBFRAME
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صالون•اإلسكندرية

ِّ
أطلقــت مكتبــة اإلســكندرية مبــادرة «صالــون اإلســكندرية» ،اذلي يقــدم صــورة جديــدة للتفاعــل بــني املثقفــني،
واخلــرباء ،وصنــاع القــرار ،بغيــة عــرض األفــاكر والــرؤى واملقرتحــات لوضــع سياســات تصــب يف مصلحــة املواطــن وادلولــة.

يعــد «صالــون اإلســكندرية» ســاحة للتفاعــل اثلقــايف ،وتمثيــل مــرص بصفتهــا حجــر الزاويــة يف احلــوار بــني اثلقافــات
واحلضــارات .ويعتــرب الصالــون فعايلــة ثقافيــة متعــددة األبعــاد ملــدة يومــني ،مــن املزمــع عقدهــا لك ثالثــة أشــهر ،وتشــمل
ً
عــددا مــن املحــاور الرئيســية ،يمكــن عقــد بعضهــا باتلــوازي مــع غريهــا مــن املناقشــات اثلقافيــة ،واألفــالم ،واجللســات
الشــعرية ،وانلــدوات حــول موضــوع بعينــه .وقــد ُعقــدت ادلورة األوىل مــن «صالــون اإلســكندرية» يــويم  12و 13ســبتمرب .2017

الفنون•واآلداب•يف•مواجهة•اتلطرف

ادلكتور مصطىف الفيق واملهندسة هدى امليقايت يف مؤتمر «الفن واألدب يف مواجهة اتلطرف».

بعــد ثالثــة أعــوام مــن مناقشــة الظاهــرة بمختلــف أبعادهــاُ ،عقــد املؤتمــر الســنوي الرابــع حــول ماكفحــة اتلطــرف
خــالل الفــرتة مــن  28إىل  30ينايــر  ،2018وركــز ىلع دور اآلداب والفنــون يف ماكفحــة اتلطــرف .حــرض املؤتمــر  400مشــارك
ٍّ
تقريبًــا مــن مــرص وغريهــا مــن ابلــدلان العربيــة ،مــع مشــاركة متمــزية مــن لك مــن أوروبــا ،وإفريقيــا ،وآســيا .واســتضاف
املؤتمــر ىلع مــدار ثالثــة أيــام جلســات تناولــت أهميــة الفنــون يف مواجهــة اتلطــرف ،وشــملت مناقشــات حــول دور
املتاحــف ،واملســارح ،ودور الســينما ،والشــعر ،والروايــات.
وباإلضافــة إىل ذلــك تمــت مناقشــة دور اإلعــالم ،والقــوى انلاعمــة ،واخلطــاب ادليــين .وداع املشــاركون إىل تعزيــز
ماكنــة الفنــون واآلداب داخــل املؤسســات اتلعليميــة ،وتشــجيع جيــل الشــباب ىلع اســتخدام مراكــز الفنــون واالنفتــاح ىلع
اثلقافــات ادلويلــة بعكــس األفــاكر املزتمتــة الــيت تــروج هلــا اجلمــااعت املتطرفــة .وأعلنــت مكتبــة اإلســكندرية اعم 2018
ً
اعمــا تلضافــر اجلهــود ملحاربــة اتلطــرف ،وإطــالق مبــادرة جديــدة للســماح للطــالب ،وخاصــة يف املعاهــد ادلينيــة ،بزيــارة
املكتبــة وحضــور الفعايلــات الفنيــة واثلقافيــة ورؤيــة العالــم بمنظــور جديــد يغــري األفــاكر الســلبية املتطرفــة املغروســة يف
عقوهلــم.
كذلــك نظمــت مكتبــة اإلســكندرية بالرشاكــة مــع املجلــس ادلويل للمتاحــف ،واملنظمــة اإلســالمية للرتبيــة والعلــوم
واثلقافــة (اإليسيســكو) ،واللجنــة الوطنيــة املرصيــة للمتاحــف ،مؤتمـ ً
ـرا بعنــوان «الفــن اإلســاليم يف مواجهــة اتلطــرف» يف
مقــر مكتبــة اإلســكندرية ،خــالل الفــرتة مــن  20إىل  23مــارس .2018
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ويف إطــار جهودهــا ملواجهــة اتلطــرف والعنــف وتعزيــز قيــم االنفتــاح واحلــوار ،تشــارك مكتبــة اإلســكندرية ً
أيضــا يف
ّ
وقــع أكــر مــن  30مركـ ً
ـزا ىلع مذكــرات تفاهــم مــع مكتبــة
عــدد مــن املراكــز ذات الفكــر املماثــل يف العالــم العــريب .وقــد
ٍّ
اإلســكندرية للقيــام بأنشــطة مشــرتكة وإطــالع لك منهــا ىلع نشــاطات اآلخــر .وهــذا هــو أســاس إنشــاء شــبكة مــن املثقفــني
وأصحــاب الــرأي مــن العــرب ذوي العقليــة اإلصالحيــة .ونســى ً
أيضــا إىل توســيع نطــاق أنشــطة اتلواصــل إىل اتلعــاون مــع
املراكــز الغربيــة.

تعزيز•العالقات•مع•املؤسسات•ادلينية

ابلابا توارضوس اثلاين وادلكتور مصطىف الفيق يف مكتبة اإلسكندرية.

تســى مكتبــة اإلســكندرية إىل تعزيــز عالقتهــا باملؤسســات ادلينيــة نظـ ً
ـرا للتواصــل الواســع هلــذه املؤسســات مــع
أفــراد املجتمــع ،وحضورهــا القــوي يف املجــال العــام ،ودورهــا اهلــام يف ماكفحــة اتلطــرف .ومــن هــذا املنطلــق ،زار قداســة
ابلابــا تــوارضوس اثلــاين بابــا اإلســكندرية وبطريــرك الكــرازة املرقســية ،مكتبــة اإلســكندرية برفقــة وفــد رفيــع املســتوى.
وأثنــاء الزيــارة  -الــيت أجريــت يف  11فربايــر  - 2018ألــق ابلابــا لكمــة للعاملــني بمكتبــة اإلســكندرية وشــارك مــع ادلكتــور
ّ
مصطــىف الفــيق يف مؤتمــر صحــي .وأكــد قداســة ابلابــا ىلع دعمــه الشــديد ملكتبــة اإلســكندرية ،ووعــد باتلعــاون معهــا ىلع
املســتويات اكفــة ،وخاصــة يف مــرشوع مكتبــة اإلســكندرية إلقامــة متحــف لألديــان يف حلــوان.
ً
قسيســا مــن الكنيســة القبطيــة األرثوذكســية،
وقبــل زيــارة قداســة ابلابــا بنحــو شــهر ،زار املكتبــة مــا يقــرب مــن 70
وشــاركوا يف ورشــة عمــل؛ ألــق فيهــا ادلكتــور الفــيق حمــارضة ،وطالــب مــن القساوســة اتلعــاون مــع املكتبــة يف برنامــج
ماكفحــة اتلطــرف.

24

اتلقرير السنوي 2018-2017

كذلــك عقــد فضيلــة اإلمــام األكــرب ادلكتــور أمحــد الطيــب اجتمـ ً
ـااع مــع ادلكتــور الفــيق؛ عـ َّ
ـرب فيــه عــن دعمــه
لربنامــج ماكفحــة اتلطــرف ،وأصــدر تعليماتــه لفــروع األزهــر يف خمتلــف املحافظــات بإرســال الطــالب والعلمــاء بصفــة
دوريــة إىل املكتبــة للتعــرف ىلع براجمهــا اثلقافيــة والفنيــة ،يف إطــار مبــادرة زيــارة ايلــوم الواحــد ،والــيت تبنتهــا مؤخـ ً
ـرا
مكتبــة اإلســكندرية.
ٌ
وزار املكتبــة ً
أيضــا يف  27ينايــر  2018وفــد مــن األزهــر وأئمــة املســاجد مــن اإلســكندرية والقاهــرة وغريهمــا مــن
حمافظــات ادلتلــا .وحــرض أعضــاء الوفــد نــدوة حــول املناهــج املختلفــة ملاكفحــة اتلطــرف .وقــد بلــغ عدد املشــاركني ســبعني
ً
ًّ
ً
أزهريا.
واعملـــا
إمامــا

اإلمام األكرب وادلكتور الفيق

اإلمام األكرب وادلكتور مصطىف الفيق.

سفارات•املعرفة•

ٍّ
عكفــت مبــادرة ســفارات املعرفــة ىلع تفعيــل الســفارات اجلديــدة يف لك مــن جامعــة عــني شــمس ،وجامعــة أســيوط،
ًّ
حايلــا  20ســفارة
وجامعــة بــين ســويف ،وجامعــة الســادات يف املنوفيــة .وجتــدر اإلشــارة إىل أن عــدد ســفارات املعرفــة بلــغ
داخــل مــرص.

اإلصدارات

أصــدرت مكتبــة اإلســكندرية  60مطبوعــة باللغــات العربيــة واإلجنلزييــة والفرنســية ،شــملت كتبًــا ودراســات
ودوريــات .وتعكــس بعــض اإلصــدارات أعمــال املراكــز واإلدارات املختلفــة داخل مكتبــة اإلســكندرية .وتضــم اإلصدارات
اهلامــة «موســوعة املــزارات اإلســالمية ( 8جمــدلات)» ،و«وصــف اإلســكندرية» ،و«الفــن اإلســاليم يف الصــني» ،و«حاكيــة
وثيقــة :خمتــارات مــن وثائــق مدينــة اإلســكندرية يف العــرص العثمــاين (1801-1517م)» ،و«ايلهــود العــرب يف إرسائيــل :رؤيــة
معرفيــة» ،و«الرهبنــة القبطيــة يف وادي انلطــرون يف القــرن اتلاســع عــرش» ،و«معجــم اللكمــات الســومرية يف اللغتــني األكديــة
والعربيــة وأخــرى أكديــة يف العربيــة» ،و«احلســن بــن اهليثــم بــني الــرشق والغــرب» ،و«بطــرس بطــرس اغيل :قصــة مرصيــة»،
و«حتيــة وذكريــات مــن مــرص :أمحــد زويــل :العالــم واإلنســان ،»2016-1946 ،و«العمــارة اإلســالمية يف ايلونــان :املســاجد»،
ـاض جميــد ومســتقبل واعــد».
و«حجــر رشــيد» ،و«ايلخــت حمروســة ..رحلــة مــع ايلخــت امللــيك» ،و«قنــاة الســويس :مـ ٍ
ً
وخــالل فــرتة اتلقريــر أصــدرت مكتبــة اإلســكندرية عــددا مــن ادلوريــات الــيت تناولــت قضايــا تتعلــق بــرؤى
اســرتاتيجية ،وتارخييــة ،وتنمويــة ،وثقافيــة ،وأخــرى متعلقــة بعلــم االجتمــاع ،مثــل «أوراق» ،و«مراصــد» ،و«رشفــات»،
و«أجبديــات» ،و«ذاكــرة مــرص» ،و«كراســات قبطيــة» ،و«كراســات متحفيــة».
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برنامج•تدريب•املدرسني•(تبسيط•العلوم)

ًّ
ً
تعليميــا
منهجــا
يمثــل برنامــج تدريــب املدرســني جتربــة مهنيــة فريــدة ملــدريس العلــوم .فتدريــب املدرســني يوفــر
ًّ
مبنيــا ىلع األســئلة ،يســتند إىل األنشــطة العمليــة ،وتدريــس العلــوم بشــل تفاعــي داخــل الفصــول ادلراســية .وجيــذب هــذا
املنهــج اتلدريــيس العلــيم اجلديــد انتبــاه الطــالب ،ويزيــد مــن اهتمامهــم بالعلــوم.
يســاعد املنهــج اتلعليــيم اتلفاعــي اجلديــد اذلي اســتحدثه هــذا اتلدريــب املدرســني يف اتلحــول مــن منهجيــة
اتلدريــس اتلقليديــة املبنيــة ىلع املعرفــة العلميــة اخلالصــة إىل األنشــطة املبتكــرة تلبســيط العلــوم.

مبادرة•«حنو•معلم•أفضل»•يف•اإلسكندرية•وأسيوط•
تــم إطــالق هــذا املــرشوع يف اعم  2016باتلعــاون مــع مؤسســة ســاويرس للتنميــة االجتماعيــة ،ومؤسســة ســتار كــري
إچيبــت .ويســى املــرشوع إىل تنفيــذ برنامــج تدريــيب للمعلمــني ،قائــم ىلع تنميــة مهــارات املعلــم الشــخصية واحلياتيــة
املكملــة ملهــارات اتلدريــس يف اإلســكندرية ،ومــن خــالل سلســلة مــن ورش العمــل اتلفاعليــة .اســتهدفت هــذه املبــادرة
 60مدرســة حكوميــة يف املرحلتــني االبتدائيــة واإلعداديــة يف اإلســكندرية وأســيوط .وكمعيــار تلقييــم أداء الربنامــج ،انتــى
الربنامــج بمســابقات مدرســية أجريــت بــني الطــالب واملدرســني مــن املــدارس املشــاركة.

مبادرة•نوادي•العلوم

ً
تمثــل مبــادرة نــوادي العلــوم برناجمــا طويــل املــدى تــم إطالقــه يف اعم  2008 /2007ملعاجلــة مشــلكة قصــور املنهــج
اتلعليــيم املبــين ىلع ابلحــث .وتوفــر مبــادرة نــوادي العلــوم برامــج وأدوات عمليــة يف بعــض املــدارس االبتدائيــة واإلعدادية
احلكوميــة؛ لفتــح آفــاق جديــدة يف جمــاالت األحبــاث واتلطبيقــات العلميــة واتلكنولوجيــة للطــالب.
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أنشطة علمية لألطفال.

تتبــع مقــرات نــوادي العلــوم يف املــدارس ورش عمــل مركــز القبــة الســماوية العلــيم تلعزيــز برامــج وتقنيــات اتلعليــم
غــري الرســيم .ويــزود مركــز القبــة الســماوية العلــيم املــدارس املشــاركة يف نــوادي العلــوم بــاألدوات الالزمــة ،وأجهــزة
الكمبيوتــر ،واملــواد الرضوريــة إلجــراء جتــارب علميــة مبســطة .وباإلضافــة إىل ذلــك ،يوفــر مركــز القبــة الســماوية العلــيم
للمدرســني برامــج تدريبيــة خاصــة بمبــادرة نــوادي العلــوم؛ تلحســني مهــارات اتلدريــس خــارج حــدود املنهــج ادلرايس.
وقــد غطــت مبــادرة نــوادي العلــوم أكــر مــن  450مدرســة حكوميــة يف اإلســكندرية ،و 20مدرســة يف أســيوط ،وشــملت
أكــر مــن  1500مــدرس.

برنامج•زيارة•ايلوم•الواحد•(عقل•ميضء)•لطالب•املدارس
تتكــون هــذه املبــادرة مــن زيــارة يلــوم واحــد للمكتبــة ،وتســتهدف طــالب املعاهــد األزهريــة باإلضافــة إىل املــدارس
احلكوميــة املختلفــة مــن حمافظــات مــرص اكفــة .وتهــدف هــذه الزيــارات إىل توفــري جتربــة جديــدة هلــذه العقــول الشــابة
بعيـ ً
ـدا عــن يومهــم ادلرايس اتلقليــدي.
يســاهم هــذا الربنامــج يف تكويــن مواطــن منفتــح ىلع اثلقافــات واألشــاكل املختلفــة للفنــون ،ومواطــن ٍ
واع للتطــورات
اثلقافيــة والعلميــة واتلكنولوجيــة الــيت جتــري يف العالــم مــن حونلــا.

متحف•حلوان
تقدمــت حمافظــة القاهــرة ملكتبــة اإلســكندرية بمقــرتح القتنــاء قــرص األمــرية خدجيــة ،ابنــة اخلديــوي توفيــق ،يف
ً
حلــوان؛ بغيــة تطويــر جمموعــة مــن األنشــطة اثلقافيــة والفنيــة وفقــا لرؤيــة املكتبــة؛ ىلع أن يتبــع القــرص بالاكمــل املكتبــة.
ويعتــرب بيــت الســناري يف منطقــة الســيدة زينــب املثــال اذلي نســى إىل حمااكتــه .وبــال شــك ،ســيصبح القــرص واحـ ً
ـدا مــن
املراكــز اثلقافيــة ابلــارزة يف حلــوان والقاهــرة بأرسهــا بســبب قيمتــه اتلارخييــة.
ً
مقرتحــا إلنشــاء متحــف تلاريــخ األديــان يف مــرص عــرب العصــور ملراجعــة لك مــا يتعلــق
قدمــت مكتبــة اإلســكندرية
ً
ً
بتاريــخ األديــان ،بدايــة مــن الفراعنــة ومــرورا بامللــك إخناتــون ومفهــوم اإلهل الواحــد إىل ظهــور ايلهوديــة ،واملســيحية ،واإلســالم.
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تولــت املكتبــة إدارة القــرص يف احتفايلــة عقــدت يــوم  27مايــو  ،2018حبضــور عــدد مــن الــوزراء ،وأعضــاء الربملــان،
والســفراء ،واإلعالميــني ،والشــخصيات العامــة .وبــدأت يف تنظيــم األنشــطة اثلقافيــة ىلع الفــور.

قرص األمرية خدجية.

جائزة•مكتبة•اإلسكندرية

ً
ارتــأت إدارة املكتبــة أنــه مــن املناســب إقامــة جائــزة حتمــل اســم مكتبــة اإلســكندرية .وحتقيقــا هلــذا اهلــدف ،صــدر
قــرار بتأســيس جائــزة دلعــم اإلبــداع وتشــجيع الشــباب املوهوبــني يف جمــاالت العلــوم ،والفنــون ،واآلداب .وتقــدر اجلائــزة
ُ ِّ
بمبلــغ  30.000دوالر أمريكــي .وقــد شــلكت جلنــة إلدارتهــا ،ومــن بــني أعضائهــا ادلكتــور حممــد حســن وادلكتــور حســام
بــدراوي .وســتكون اللجنــة مســئولة عــن وضــع معايــري اجلائــزة ،وإجــراءات اإلعــالن عنهــا ،واختيــار الفائزيــن بهــا .وقــد
وعــد الشــيخ ســلطان بــن حممــد القاســيم بتمويــل هــذه اجلائــزة.

مركز•زايه•حواس•للمرصيات

يف إطــار دورهــا اإلقليــيم وادلويل يف نــرش املعرفــة ومشــاركتها ،وتقديـ ً
ـرا ألحــد
أبــرز الشــخصيات املرصيــة يف جمــال املرصيــات ،أقامــت املكتبــة مركــز ادلكتــور زايه
حــواس للمرصيــات .يهــدف املركــز اجلديــد إىل أن يصبــح وجهــة أساســية لعلمــاء
املرصيــات وكبــار ابلاحثــني مــن مجيــع أحنــاء العالــم .وســريكز املركــز ىلع األحبــاث،
واتلعليــم ،واتلدريــب املهــين تلعزيــز األحبــاث األثريــة يف مــرص .وستشــمل أنشــطة
املركــز الفعايلــات العلميــة ،وادلورات املتخصصــة ،والربامــج الــيت تســتهدف الشــباب
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ً
املرصيــني .وباإلضافــة إىل ذلــك ،ســيوفر املركــز املنــح ابلحثيــة يف عــدة جمــاالت تتعلــق برســاتله .وســيقيم املركــز أيضــا
«جائــزة زايه حــواس» ،الــيت ســتقدم ألفضــل اعلــم آثــار مــرصي وباحــث يف جمــال اآلثــار واحلفــاظ عليهــا يف العــام ،وذلــك
يف املهرجــان الســنوي لعلمــاء اآلثــار املرصيــني يف  14ينايــر مــن لك اعم.

اإلعالم
تواصلــت إدارة اإلعــالم مــع العديــد مــن القنــوات واملؤسســات اإلعالميــة (املحليــة وادلويلــة) تلكويــن ويع مســتدام
حــول دور مكتبــة اإلســكندرية ورســاتلها.

تغطية إعالمية ألنشطة املكتبة.

مبادرة•مرص•االفرتاضية

تمتلــئ مــرص بالــرتاث الطبيــي واثلقــايف القيــم ســواء ماديًّــا أو غــري مــادي .وتهــدف مبــادرة مــرص االفرتاضيــة إىل
تنفيــذ أحــدث اتلقنيــات إللقــاء الضــوء ىلع هــذه األصــول القيمــة ،الــيت ستســاهم يف الرتويــج الســيايح ملــرص.
وتســى املبــادرة إىل توثيــق الــرتاث املــرصي ،واحلفــاظ عليــه ،وتعزيــزه باســتخدام تقنيــات متقدمــة مــع ضمــان
فاعليــة اتلنفيــذ وإاعدة اســتخدام املصــادر.
تســتهدف مبــادرة مــرص االفرتاضيــة جممــواعت مجاهرييــة خمتلفــة مــن خــالل منصــة متعــددة مــن اتلطبيقــات
املرتبطــة (جتربــة الواقــع االفــرتايض ،واأللعــاب املتنقلــة ،والوثائــق ،وتطبيقــات الواقــع املعـ َّ
ـزز ،وغريهــا ،تشــمل موضــواعت
متنوعــة (اتلعليــم ،والرتفيــه ،واألحبــاث ،وغريهــا) ،وترتبــط بالــرتاث املــرصي.

ً
ثانيا•:متابعة•الربامج•واملبادرات•ادلويلة

ً
مؤتمر «اإلسكندرية اهللينستية :االحتفال بمرور  24قرنا».
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مرشوع•لغة•الشباكت•العاملية•واملدونة•اللغوية•العربية•العاملية

الصفحة الرئيسية ملوقع لغة الشباكت العاملية.

ـري مــن الفــرق الوطنيــة الصغــرية حــول
بــدأ هــذا املــرشوع باتلعــاون مــع جامعــة األمــم املتحــدة يف طوكيــو وعــد ٍد كبـ ٍ
العالــم ،وهــو يعمــل ىلع  48لغــة .وقــد مـ َّ
ـول الصنــدوق العــريب لإلنمــاء االقتصــادي واالجتمــايع يف الكويــت مركـ َ
ـز إبراهيــم
شــحاتة للغــات احلاســوبية العربيــة؛ املســئول عــن مــرشوع لغــة الشــباكت العامليــة يف مكتبــة اإلســكندرية.
تشمل إجنازات مكتبة اإلسكندرية يف هذا املرشوع ما يي:
● املدونــة اللغويــة العربيــة العامليــة ،والــيت تضــم  100مليــون لكمــة تغطــي مجيــع املجــاالت .يتــم مجــع املحتــوى
مــن مجيــع ادلول العربيــة ومــن مصــادر متعــددة (اإلنرتنــت ،والكتــب ،واإلصــدارات األاكديميــة ،واملجــالت،
والصحــف).
● يتــم حتليــل املدونــة اللغويــة العربيــة العامليــة باســتخدام علــم الــرصف (مــع حتليــل داليل وحنــوي يف العامــني
املقبلــني).
● حقق فريق اللغويات احلاسوبية العربية ما يي:
 اتلصحيح انلحوي حتويل اللكمات العامية إىل اللغة العربية الفصىح اتلوضيح التشكيل (جناحنا األكرب حى اآلن) اتللخيص تلخيص متعدد املستويات -تلخيص متعدد املصادر

املكتبة•الرقمية•العاملية

حتتــوي املكتبــة الرقميــة العامليــة ىلع مــا يقــرب مــن  20.000بنــد َّ
منســق ،تمــت مراجعتهــا واتلحقــق منهــا مــن اخلــرباء،
ويمكــن تقديمهــا بســبع لغــات .جتــذب املكتبــة الرقميــة العامليــة مــا يقــرب مــن أربعــة ماليــني زائــر سـ ًّ
ـنويا ،وقــد ذكــر
رابطهــا أكــر مــن  3.5ماليــني مــرة يف منشــورات أخــرى ىلع اإلنرتنــت.
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الصفحة الرئيسية ملوقع املكتبة الرقمية العاملية.

ًّ
تشــرتك مكتبــة اإلســكندرية مــع مكتبــة الكوجنــرس وايلونســكو يف ختطيــط وتصميــم هــذه املبــادرة انلاجحــة جــدا؛
ُ
ً
رئيســا للمجلــس اتلنفيــذي
نتخبــت مكتبــة اإلســكندرية
فقــد مجعــت مــا يقــرب مــن  200مكتبــة مــن أكــر مــن  100دولــة .ا ِ
الــ ُ
ـم َّ
كون مــن ســبعة أعضــاء يف املكتبــة الرقميــة العامليــة ،وأدارت املــرشوع مكتبــة الكوجنرس.
ً
ً
ـدور أكــرب لضمــان
حققــت املكتبــة الرقميــة العامليــة جناحــا كبــريا ،ومــن املمكــن أن تضطلــع مكتبــة اإلســكندرية بـ ٍ
اســتمرارية هــذه املبــادرة اهلامــة.

موسوعة•احلياة
تشــمل هــذه املوســوعة مجيــع الاكئنــات احليــة ،ويه األكــرب ىلع مســتوى العالــم .ولــل اكئــن يح مــن أصغــر بكترييــا
ٌ
ٌ
إىل أكــرب حــوت صفحــة رئيســية .وقــد تمــت إضافــة  1.350.000صفحــة تقريبًــا إىل املوســوعة مــن أصــل  1.9مليــون نــوع تــم
ًّ
علميــا يف العالــم.
حتديدهــا
يُشــار إىل مكتبــة اإلســكندرية رسـ ًّ
ًّ
حايلــا ىلع تعزيــز
ـميا كواحــدة مــن املنظمــات الســت الراعيــة للموســوعة ،وتعمــل
دورهــا يف جانــب تكنولوجيــا املعلومــات.

الصفحة الرئيسية ملوقع موسوعة احلياة.
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مكتبة•تراث•اتلنوع•ابليولويج

الصفحة الرئيسية ملوقع مكتبة تراث اتلنوع ابليولويج.

يهــدف هــذا املــرشوع الضخــم ،اذلي يضــم  18مكتبــة مــن كربيــات املكتبــات يف العالــم ،إىل رقمنــة األعمــال
اتلارخييــة حــول اتلنــوع ابليولــويج (قرابــة  120مليــون صفحــة) وفهرســتها .تــم املســح الضــويئ ألكــر مــن  53مليــون
صفحــة  تغطــي مــا يقــرب مــن  215.000جمــدل ،وتمثــل  130.000عنــوان تقريبًــا  -ومراجعتهــا وتنســيقها ونرشهــا بنجــاح .تقــود
ُ ِّ
ًّ
حايلــا عمليــة رقمنــة املجمــواعت املتبقيــة .واألهــم أنهــا توفــر تقنيــات لفهرســة وربــط هــذا العمــل
مكتبــة اإلســكندرية
ُ
ً
ـكا ًّ
مهمــا يف هــذا املــرشوع؛ نظــراً
الضخــم مــع صفحــات األنــواع يف موســوعة احليــاة .تعتــرب مكتبــة اإلســكندرية رشيـ
ً
لقدراتهــا الفنيــة املتقدمــة ،فضــال عــن أنهــا انضمــت إىل مكتبــة تــراث اتلنــوع ابليولــويج ،مــع اثنــني مــن الــرشاكء :مكتبــة
تــراث اتلنــوع ابليولــويج بالصــني ،ومكتبــة تــراث اتلنــوع ابليولــويج اتلابعــة للمكتبــة العلميــة اإللكرتونيــة ىلع اإلنرتنــت.

اتلحالف•ادلويل•حلفظ•اإلنرتنت

َّ
ـدر كبــري مــن االهتمــام ىلع مســتوى العالــم؛ فحجــم املعلومــات العامليــة
مــن املرجــح أن حيظــى هــذا املنتــدى بقـ ٍ
ً
تفاقمــا مــن انلاحيــة الفنيــة ،وتظهــر مشــكالت تتعلــق
ـل مطــرد ،وتصبــح مشــالك احلفــظ أكــر
مســتمر يف انلمــو بشـ ٍ
ُ
بتقنيــات امللكيــة مقابــل الوصــول العــام .تعــد مكتبــة اإلســكندرية واحــدة مــن أهــم املؤسســات يف هــذا اتلحالف الـــمؤلف
ً
مــن  150منظمــة ،وهــو منصــب جيــب أن حنافــظ عليــه ،خاصــة مــع خمطــط اتلوســع يف دور املكتبــة يف حتليــل ابليانــات
الضخمــة واحلوســبة الفائقــة.

•املجموعة•اخلاصة•باحلفظ•واألرشفة•PASIG
تكونت املجموعــة اخلاصــة باحلفــظ واألرشــفة  PASIGيف اعم  2007مــن مؤسســة  SUNوجامعة ســتانفورد ،ويه اآلن
حتــت راعيــة رشكــة أورالك .يهــدف الفريــق إىل تعزيــز ممارســات احلفــظ الرقــيم واألرشــفة .وهــو جيمــع بــني املمارســني
واخلــرباء وابلاحثــني يف املجــال يف منتــدى يلــزتم باحليــاد تلبــادل اخلــربات واتلحــاور حــول كيفيــة تطبيــق احلفــظ واألرشــفة.
وتعــد املجموعــة منتــدى تلبــادل اخلــربات العمليــة وانلجاحــات واملشــكالت ،ويه ً
أيضــا ملتــق تلعزيــز اتلنســيق
واتلعــاون تلمكــني االســتخدام األكــر فعايلــة ملواردنــا.
واكنــت مكتبــة اإلســكندرية مشــاركة نشــطة يف هــذا املنتــدى الســنوي منــذ تأسيســه ،ومــن الــرضوري احلفــاظ ىلع
هــذا الوجــود؛ حيــث تتــم مناقشــة اتلقنيــات املتطــورة وتطويرهــا مــن قبــل ممارســني ذوي خــربة.
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•احتاد•املكتبات•الرقمية
انضمــت مكتبــة اإلســكندرية إىل احتــاد املكتبــات الرقميــة يف اعم  ،2005وهــو جمتمــع مــن العاملــني يف املكتبــات اذليــن
يلتقــون تلعزيــز ابلحــث واتلعلــم والصالــح العــام ،مــن خــالل تصميــم وتطبيــق تقنيــات املكتبــة الرقميــة .ويشــمل ذلــك
تبــادل املعلومــات ،وتطويــر مهــارات املوظفــني ،واتلواصــل ،واملبــادرات الــ ُ
ـمحفزة.
ً
خيــدم احتــاد املكتبــات الرقميــة منظمتــه األم؛ جملــس مــوارد املكتبــات واملعلومــات ،باعتبــاره ماكنــا إلثــراء
اســرتاتيجيات جمتمــع املعلومــات ىلع نطــاق أوســع مــن ممارســات املكتبــة الرقميــة .حتافــظ مكتبــة اإلســكندرية ىلع عضويتها
يف احتــاد املكتبــات الرقميــة ،وحتــرص ىلع احلضــور يف منتــدى احتــاد املكتبــات الرقميــة الســنوي؛ حيــث تتنــاول املناقشــات
والعــروض معايــري املكتبــة الرقميــة املفتوحــة ،والربجميــات ،والواجهــات ابلينيــة ،وابلنيــة اتلحتيــة ،وفضــى املمارســات بمــا يف
ذلــك العلــوم اإلنســانية الرقميــة.

الكمبيوتر•فائق•الرسعة•كجزء•من•«يلنك•سكيم»•ومرشوع•«يف•سيم»•Vi-SEEM
انضمــت مكتبــة اإلســكندرية إىل مــرشوع ربــط احلوســبة العلميــة يف أوروبــا ورشق املتوســط «يلنــك ســكيم» اذلي
يمــوهل االحتــاد األورويب ،كرشيــك مــع معهــد قــربص مــن بــني عــرشة مشــاركني آخريــن يمثلــون ســبعة بــدلان أوروبيــة
ورشق أوســطية .عملــت مكتبــة اإلســكندرية ومعهــد قــربص ً
معــا كرشيكــني يقدمــان مــا دليهمــا مــن مــوارد؛ حيــث قامــا
بزتويــد ابلاحثــني يف منطقــة رشق ابلحــر املتوســط بمــوارد احلوســبة اعيلــة األداء .
خــالل الفــرتة مــن اعم  2015إىل اعم  ،2017وبعــد انتهــاء مــدة املــرشوع ،واصلــت مكتبــة اإلســكندرية ومعهــد قــربص
دعــم املجتمــع ابلحــي نفســه بادلعــوة إىل تقديــم مقرتحــات املــرشواعت اخلاصــة باحلوســبة اعيلــة األداء يف منطقــة رشق
املتوســط.
ويف اعم  ،2015انضمت مكتبــة اإلســكندرية إىل مــرشوع «يف ســيم» VI-SEEM؛ وهــو مــرشوع مدتــه ثــالث ســنوات
يهــدف إىل إنشــاء بيئــة حبــث افرتاضيــة فريــدة يف جنــوب رشق أوروبــا ورشق ابلحــر املتوســط ،مــن أجــل تســهيل اتلعــاون
اإلقليــيم متعــدد اتلخصصــات ،مــع الرتكــزي ىلع املجتمعــات العلميــة املتخصصــة يف علــوم احليــاة ،وعلــم املنــاخ والــرتاث
اثلقــايف الرقــيم.
ً
جديدا
انضمــت مكتبــة اإلســكندرية إىل املــرشوع كأحــد الــرشاكء الرئيســيني ،ووفــرت جهــاز كمبيوتــر فائــق الرسعــة
 BA-HPC C2للباحثــني ،مــع الرتكــزي ىلع موضــوع الــرتاث اثلقــايف الرقــيم ،مــن خــالل إدارة العديــد مــن الفعايلــات
اتلدريبيــة ىلع انلمذجــة ثالثيــة األبعــاد واملســح الضــويئ.

•حمارضات•يف•العلوم
تــم إطــالق برنامــج حمــارضات يف العلــوم بمكتبــة اإلســكندرية يف ينايــر  ،2009كمســى مشــرتك بــني مكتبــة
ِّ
اإلســكندرية واملراكــز املتعاونــة مــع منظمــة الصحــة العامليــة يف جامعــة بيتســربج .يُوفــر الربنامــج إماكنيــة الوصــول املجــاين
إىل مســتودع عــرب اإلنرتنــت يضــم أكــر مــن  200.000عــرض تقديـ ّ
ـيم تغطــي أربعــة جمــاالت رئيســية يف العلــوم :ابليئــة
والزراعــة وعلــوم الكمبيوتــر والصحــة العامــة؛ بهــدف اتلواصــل مــع العلمــاء ،وتمكــني املعلمــني يف مجيــع أحنــاء العالــم.
يقــدم برنامــج حمــارضات يف العلوم جمموعــة متنوعــة مــن الوظائــف ملســتخدميه .يمكــن ألي مســتخدم تصفــح
املســتودع الاكمــل للمحــارضات وإجــراء أنــواع خمتلفــة مــن األحبــاث ،الــيت تشــمل ابلحــث داخــل حمــارضة معينــة ،وإجــراء
حبــث بســيط ىلع املســتودع العــام ،أو ابلحــث املتقــدم للحصــول ىلع نتائــج أكــر حتديـ ً
ـدا.
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باإلضافــة إىل ذلــك ،يُمكــن للمســتخدمني إنشــاء مكتبــة خاصــة بهــم مــن املحــارضات املفضلــة يف املســتودع،
وإنشــاء العــروض اتلقديميــة اخلاصــة بهــم عــن طريــق جتميــع الرشائــح مــن املحــارضات املختلفــة ،وتكويــن قائمــة مــن
الرشائــح املفضلــة دليهــم ،ومــا إىل ذلــك.

الصفحة الرئيسية ملوقع حمارضات يف العلوم.

قســم خــاص يتضمــن حمــارضات احلائزيــن ىلع جوائــز نوبــل،
وحيتــوي برنامــج حمــارضات يف العلــوم كذلــك ىلع
ٍ
وحمــارضات ذهبيــة مــن تأيلــف حمارضيــن بارزيــن أو كبــار الشــخصيات ،وحمــارضات فوريــة يتــم إنتاجهــا يف أوقــات
الكــوارث أو حــاالت الطــوارئ.
يُــرشف ىلع هــذا املــرشوع ادلويل أربعــة أســاتذة بارزيــن :فينــت ســريف ،وجيــل أومــني ،ورون البــورت ،وإســماعيل
رساج ادليــن.

•معهد•رساج•ادلين•للبحوث•املتقدمة•متعددة•اتلخصصات
خــالل العــام املــايض ،رشع معهــد رساج ادليــن للبحــوث املتقدمــة متعــددة اتلخصصــات يف مــرشواعت عــدة تلطويــر
اتلحليــل الكــيم وانلمذجــة يف خمتلــف املجــاالت متعــددة اتلخصصــات ،مــع الرتكــزي ىلع أربعــة مســارات حــى اآلن :تغــري
املنــاخ ،وادليمقراطيــة ،وحتليــل املشــاعر ،والفقــر .مــن أجــل خدمــة هــذه املســارات ابلحثيــة ،عمــل املعهــد ىلع العديــد مــن
الــرشااكت مــع مؤسســات حبثيــة مرموقــة ًّ
ًّ
ودويلــا.
حمليــا
ً
نــرش املعهــد ورقتــني حبثيتــني؛ األوىل بعنــوان «نمذجــة نمــط الزراعــة األمثــل حــى اعم  2030وفقــا لســيناريوهات
خمتلفــة تلغــري املنــاخ» ،وتــم قبوهلــا للنــرش يف املجلــة اإلفريقيــة القتصاديــات الزراعــة واملــوارد .واثلانيــة بعنــوان «أثــر
ادليمقراطيــة االنتخابيــة ىلع انلمــو االقتصــادي يف مــرص ،»2015-1970 ،تــم تقديمهــا إىل جملــة ادلراســات اآلســيوية واإلفريقية.
ًّ
حايلــا العمــل ىلع ثــالث أوراق حبثيــة أخــرى.
وجيــري
عقد املعهد مؤتمره ادلويل األول «تطبيق اتلحليل الكيم ىلع قضايا اتلنمية» خالل الفرتة  19-18فرباير .2018

34

اتلقرير السنوي 2018-2017

غالف إصدار للمعهد.

ملصق فعايلة للمعهد.

ً
ـئوال ً
أيضــا عــن معهــد أنــواع ادليمقراطيــة يف
ويعــد معهــد رساج ادليــن للبحــوث املتقدمــة متعــددة اتلخصصــات مسـ
املكتبــة ،وهــو أكــرب مــرشوع حبــي أكاديــيم يتنــاول ادليمقراطيــة ،ويضــم قاعــدة بيانــات ضخمــة تغطــي مئــات املــؤرشات
ُ
ً
ألكــر مــن مائــة دولــة ملائــة اعم .تعتــرب مكتبــة اإلســكندرية رشيــكا يف شــبكة املؤسســات الــيت تنشــئ قاعــدة ابليانــات،
وجتــري دراســات معمقــة حــول القضايــا املتعلقــة بادليمقراطيــة باســتخدامها.

•مركز•اللغات•للمكتبات•انلاطقة•بالعربية•اتلابع•لالحتاد•ادلويل•جلمعيات•ومؤسسات•
املكتبات
تيــرس مكتبــة اإلســكندرية اســتخدام اللغــة العربيــة خــالل مؤتمــرات االحتــاد ادلويل جلمعيــات ومؤسســات املكتبــات
(اإلفــال) ،ويه املنظمــة العامليــة جلميــع املكتبــات .لكــن مركــز اللغــات للمكتبــات انلاطقــة بالعربيــة اتلابــع لالحتــاد ادلويل
جلمعيــات ومؤسســات املكتبــات يقــوم بمــا هــو أكــر مــن ذلــك بكثــري .فــي مايــو  ،2017نظــم املركــز ورشــة عمــل رؤيــة
اإلفــال العامليــة يف مكتبــة اإلســكندرية بنجــاح ،وذلــك للمشــاركني مــن املكتبــات الوطنيــة ومجعيــات املكتبــات مــن  17دولة
يف منطقــة الــرشق األوســط وشــمال إفريقيــا .قــام رئيــس «اإلفــال» واألمــني العــام وعضــو املجلــس بتيســري ورشــة العمــل،
وكذلــك مديــر املكتبــات العامليــة مــن مؤسســة بيــل وميلينــدا جيتــس .ثــم تكــررت ورشــة العمــل هــذه يف أغســطس 2017؛
ُ
حيــث قدمــت ملجتمــع املكتبــات املــرصي باتلعــاون مــع مجعيــة املكتبــات املرصيــة .شــارك يف هــذه الورشــة الــيت اســتمرت
ً
ىلع مــدار يومــني أخصائيــو ومديــرو مكتبــات مرصيــون مــن  25مكتبــة اعمــة وأكاديميــة .عــالوة ىلع ذلــك ،نســق املركــز
مــع جامعــة ادلول العربيــة تطويــر ديلــل شــامل للمكتبــات يف منطقــة الــرشق األوســط وشــمال إفريقيــا ،واســتضافته مكتبــة
اإلســكندرية .وســيوفر ادليلــل ابليانــات ،ويزيــد مــن ســبل اتلعــاون بــني املكتبــات العربيــة.

•مجعية•املكتبات•ومؤسسات•املعلومات•اإلفريقية
يف ينايــر  ،2017وقعــت مكتبــة اإلســكندرية مذكــرة تفاهــم مــع مجعيــة املكتبــات ومؤسســات املعلومــات اإلفريقيــة؛
يف ســياق تعزيــز العالقــات املهنيــة بــني املكتبــات يف إفريقيــا ومكتبــة اإلســكندرية ،وتســهيل عملهــا يف إجــراء ابلحــوث
وبنــاء القــدرات يف جمــال املكتبــات واملعلومــات والنــرش .اتفقنــا ىلع خطــة عمــل ختــص مــرشواعت حمــددة يتــم تنفيذهــا
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بشــل تعــاوين .باإلضافــة إىل ذلــك ،قمنــا ببــث فعايلتــني يف مكتبــة اإلســكندرية تســتهدفان ابلاحثــني واملعلمــني األفارقــة
مــن خــالل خدمــة ابلــث ىلع شــبكة اإلنرتنــت اتلابعــة للمكتبــة .كذلــك نســتخدم بانتظــام صفحــات وســائل اتلواصــل
االجتمــايع اخلاصــة جبمعيــة املكتبــات ومؤسســات املعلومــات اإلفريقيــة لنــرش فعايلــات وأنشــطة مكتبــة اإلســكندرية.

كتب•انلظام•املعلومايت•الرقيم•(الكتب•الرقمية•انلاطقة)
يف اعم  ،2008أنشــأت مكتبــة اإلســكندرية أول مكتبــة عربيــة للكتــاب الرقيم للمكفوفــني واألشــخاص اذليــن تتعــذر
عليهــم قــراءة املطبــواعت يف مــرص واملنطقــة العربيــة .تــم تدريــب أمنــاء املكتبــات ىلع إنتــاج الكتــب العربيــة بانلظــام
املعلومــايت الرقــيم.
يف فربايــر  ،2017نظمــت مكتبــة اإلســكندرية مؤتمـ ً
ـرا بعنــوان «حنــو تصديــق مــرص ىلع معاهــدة مراكــش» بهــدف
اجلمــع بــني املعنيــني مــن املكتبــات واملجتمعــات املحليــة من ضعــاف ابلــرص مــع اجلهــات احلكوميــة والربملانيــة والترشيعية
املناســبة للتوصــل إىل حــل مــرصي نلقــص الكتــب واملصــادر اتلعليميــة الــيت يمكــن للمكفوفــني وضعــاف ابلــرص يف مــرص
الوصــول إيلهــا .واكن مــن بــني املشــاركني العديــد مــن املمثلــني ادلويلــني اتلابعــني للمكتبــات املخصصــة لألشــخاص اذليــن
تتعــذر عليهــم قــراءة املطبــواعت اتلابعــة لإلفــال مــن خمتلــف ابلــدلان.
يف اعم  ،2018وقعــت مكتبــة اإلســكندرية اتفاقيــة جديــدة مــع الواكلــة ايلابانيــة للتعــاون ادلويل ورشكة «شــينانو
كينــي» ىلع برنامــج اتلعــاون لنــرش اتلقنيــات ايلابانيــة لربامــج إنتاج كتــب انلظــام املعلومــايت الرقــيم متعــددة الوســائط،
الــيت يمكــن لألشــخاص العاجزيــن عــن قــراءة املطبــواعت يف مــرص الوصــول إيلهــا.
وسيشــمل املــرشوع ً
أيضــا حتويــل مجيــع الكتــب املدرســية احلكوميــة للمرحلــة االبتدائيــة إىل كتــب انلظــام املعلومــايت
الرقــيم كمرحلــة أوىل ،وســيتم ذلــك باتلعــاون مــع وزاريت االتصــاالت واتلعليــم .وســوف يتــم تمويــل املــرشوع بالاكمــل مــن
الواكلــة ايلابانيــة للتعــاون ادلويل ،بمــا يف ذلــك مجيــع األجهــزة والربجميــات وتدريــب املوظفــني.

املعايري•العربية•للمكتبات
يمكــن القــول إن هــذا املــرشوع أحــد أهــم مــرشواعت املكتبــة؛ فهــو جيمــع األدوات ويســاعد يف وضــع معايــري لعمــل
املكتبــات العربية.
تماشــيًا مــع أهــداف مكتبــة اإلســكندرية ورســاتلها يف أن تصبــح مركـ ً
ـزا للمعرفــة ومكتبــة متمــزية ،تلــيق مكتبــة
اإلســكندرية الضــوء ىلع مــرشواعت املكتبــات الــيت تهــدف إىل تقنــني األدوات وانلظــم واملمارســات يف املكتبــات العربيــة
إلتاحــة اتلبــادل بــني املكتبــات ،والوصــول الشــامل ملصــادر املعلومــات .أطلقــت مكتبــة اإلســكندرية مؤخـ ً
ـرا النســخة
اإللكرتونيــة مــن صيغــة مــارك  21باللغــة العربيــة ،ويمكــن الوصــول إىل اإلصــدارات عــرب اإلنرتنــت اآلن مــن موقــع
ِّ
املعايــري العربيــة للمكتبــات www.bibalex.org/ALS؛ وهــو إصــدار جمــاين يُقــدم للمفهرســني العــرب جمموعــة خمتــارة مــن
ً
ـتخداما ،وتتبــع بنيــة خاصــة فيمــا يتعلــق بوصــف احلقــول.
أكــر حقــول مــارك اسـ
َّ
وقعــت مكتبــة اإلســكندرية اتفاقيــة مــع مركــز املكتبــة الرقميــة ىلع اإلنرتنــت لرتمجــة تصنيــف ديــوي العــرشي 23إىل
اللغــة العربيــة ،وســيكون جاهـ ً
ـزا حبلــول اعم  .2019وقــد أنــى فريــق املكتبــة ترمجــة تصنيــف ديــوي العــرشي 23بالفعــل إىل
العربيــة ومراجعتهــا بالاكمــل ،وهــو اآلن جاهــز إلدخــاهل يف برنامــج ترمجــة تصنيــف ديــوي العــرشي بانســوفت ،وســتكون
النســخ املطبوعــة واإللكرتونيــة جاهــزة فــور أن تنتــي عمليــة اتلحميــل.
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تواصلــت منظمــة ايلونســكو مــع مكتبــة اإلســكندرية لرتمجــة معجمهــا اخلــاص اذلي حيتــوي ىلع  7300مصطلــح و645
مالحظــة ،وترمجــة واجهــة منصــة النــرش اإللكــرتوين وصفحــة املعلومــات عــن املعجــم .ومــن املفــرتض االنتهــاء مــن هــذه
العمليــة يف اعم .2019
ُعقــد اجتمــاع عــرب الفيديــو بــني جلنــة اتلوجيــه ملعيــار وصــف املصــادر وإتاحتهــا ،وممثــي فريــق املعايــري العربيــة
للمكتبــات بمكتبــة اإلســكندرية يف  10يويلــو 2017؛ ملناقشــة الوضــع احلــايل ملــرشوع الرتمجــة العربيــة ملعيــار وصــف املصــادر
وإتاحتهــا مــن مكتبــة اإلســكندرية ،واخلطــة املســتقبلية .تــم توقيــع اتفاقيــة مؤخـ ً
ـرا ،ويناقــش الطرفــان اآلن اإلجــراءات
واالحتياجــات.

نظام•فهرسة••BIBFRAME
نظــام فهرســة  BIBFRAMEهــو مســتقبل الوصــف ابلبليوجــرايف؛ حيــث تــم تطويــره يلحــل حمــل مــارك 21؛ يلكــون
ً
ً
أكــر توافقــا ومالءمــة مــع اإلنرتنــت ،وأكــر قابليــة لالســتخدام يف اعلــم الشــباكت ايلــوم.
بــدأ مــرشوع  BIBFRAMEيف اعم  2012مــن مكتبــة الكوجنــرس .ويف اعم  ،2015ســجلت مكتبــة اإلســكندرية يف مرحلة
االختبــار مــع مكتبــة الكوجنــرس نظـ ً
ـرا ألنهمــا املؤسســان األصليــان للنمــوذج .تعــد مكتبــة اإلســكندرية أول مكتبــة عربية
تنضــم إىل اختبــار مكتبــة الكوجنرس.
يف اعم  ،2018أطلقــت مكتبــة اإلســكندرية نظــام املكتبــة املتاكملــة بهــا ،وهــو جاهــز دلعــم معيــار BIBFRAME

اجلديــد.

املعرفة•إلفريقيا•(برنامج••BAIFAبمكتبة•اإلسكندرية)

ِّ
منــذ إطالقــه يف اعم  ،2016يُوفــر مــرشوع املعرفــة إلفريقيــا (برنامــج  BAIFAبمكتبــة اإلســكندرية) اخلدمــات
املعلوماتيــة بهــدف تطويــر ابلحــوث اإلفريقيــة عــن طريــق توفــري الوصــول املجــاين إىل  10.000مــن املــوارد اإللكرتونيــة
واملنشــورات وادلورات اإللكرتونيــة املجانيــة ُ
المقدمــة مــن مكتبــة اإلســكندرية ،وادلخــول املجــاين لقاعــديت بيانــات
ً
ً
ًّ
عضــوا مســجال ،وهــو بصــدد جتديــد مذكــرة اتلفاهــم مــع
حايلــا شــبكة تضــم 350
إلســفري .يشــمل برنامــج BAIFA
إلســفري ملواصلــة توفــري الوصــول إىل قواعــد ابليانــات ودعــم ابلاحثــني.

إحدى فعايلات برنامج .BAIFA
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القمة•العاملية•للكتاب
بــدأت هــذه املبــادرة يف اعم  2012مــن قِبــل مكتبــة الكوجنــرس بمشــاركة مــن مكتبــة اإلســكندرية وايلونســكو.
عقــدت القمــة يف مكتبــة الكوجنــرس اعم  ،2012وســنغافورة اعم  ،2013وفرنســا اعم  ،2014ومكتبــة اإلســكندرية اعم ،2015
وأيرنلــدا اعم  ،2016ورومانيــا اعم  ،2017وباكــو اعم .2018
اســتضاف مركــز نظــايم الكنجــوي ادلويل القمــة ادلويلــة الســابعة للكتــاب يف 18و 19مــارس  2018يف باكــو ،أذربيجــان؛
وقــد ألقــت الرئيســة فيــريا فايكــي فرايبريجــا اللكمــة االفتتاحيــة .وشــارك رؤســاء دول ســابقون وحايلــون وشــخصيات
بــارزة يف املؤتمــر.
تــرتأس مكتبــة اإلســكندرية اللجنــة ادلويلــة الــيت ختتــار املضيفــني ،وتســاعد يف توفــري املحتــوى الفكــري للقمــم
اتلايلــة ،كمــا تديــر مكتبــة اإلســكندرية املوقــع اإللكــرتوين هلــذه املبــادرة.

الربنامج•الفرنكوفوين•للتدريب•ىلع•علوم•املكتبات
يف فربايــر  ،2017أطلقــت مكتبــة اإلســكندرية ادلبلــوم اجلامــي يف علــوم املعلومــات واملكتبــات  .DUSIBوهــو
رشاكــة بــني مكتبــة اإلســكندرية ،وجامعــة ســنجور باإلســكندرية ،واملدرســة الوطنيــة العليــا لعلــوم املعلومــات واملكتبــات،
واملكتبــة الوطنيــة الفرنســية ،واألصدقــاء ادلويلــني ملكتبــة اإلســكندرية يف فرنســا DUSIB .هــو دبلــوم عــرب اإلنرتنــت يســتمر
ملــدة اعم واحــد يف جمــال علــوم املكتبــات واملعلومــات .تقــدم ادلورات اتلدريبيــة ىلع اإلنرتنــت جامعــة ســنجور ،واملدرســة
الوطنيــة العليــا لعلــوم املعلومــات واملكتبــات ،يليهــا اتلدريــب العمــي يف مكتبــة اإلســكندرية ،واملكتبــة الوطنيــة الفرنســية.

اجلمعية العامة للمكتبة الفرنكوفونية الرقمية.

الشبكة•الرقمية•الفرنكوفونية
الشــبكة الرقميــة الفرنكوفونيــة يه مجعيــة غــري رحبيــة تهــدف إىل احلفــاظ ىلع الــرتاث اثلقــايف الفرنكوفــوين ،وذلك
عــن طريــق إنشــاء مكتبــة رقميــة توفــر الوصــول املجــاين عــرب اإلنرتنــت إىل األفــالم الوثائقيــة والــرتاث الفرنــيس .تشــمل
الشــبكة  26مؤسســة منضمــة إيلهــا كأعضــاء ،وتقــوم بتحميــل املــوارد ذات الصلــة بموضــواعت الــرتاث الفرنكوفونيــة ىلع
بوابــة الشــبكة الرقميــة الفرنكوفونيــة (الــيت أنشــأتها املكتبــة الوطنيــة الفرنســية) .جيــب أن حتافــظ مكتبــة اإلســكندرية
ً
ىلع حضــور قــوي كجــزء مــن ادلور اذلي تؤديــه يف املبــادرات الفرنكوفونيــة األخــرى الــيت تقودهــا املكتبــة ،خاصــة يف
إفريقيــا.
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رابطة•املراكز•العلمية•بشمال•إفريقيا•والرشق•األوسط
مبــادرة مــن مركــز القبــة الســماوية العلــيم بمكتبة اإلســكندرية أســفرت
عــن تشــكيل شــبكة خاصــة ُمكونــة مــن مراكــز القبــة الســماوية العلميــة يف
شــمال إفريقيــا والــرشق األوســط .جيــب أن تســتمر مكتبــة اإلســكندرية يف أداء
ً
دور مركــزي يف هــذه الشــبكة ،وأن تســى أيضــا إىل تكــرار جناحهــا يف تطويــر
جهــد مماثــل إلفريقيــا حبــد ذاتهــا.
تضــم الشــبكة عــرشة أعضــاء نشــطني مــن ثمانيــة بــدلان يف منطقــة
ً
الــرشق األوســط وشــمال إفريقيــا .وتضــم أيضــا أربعــة أعضــاء مســتدامني مــن أملانيــا والواليــات املتحــدة واململكــة املتحدة.
تســتضيف مكتبــة اإلســكندرية املؤتمــر العــارش لرابطــة املراكــز العلميــة بشــمال إفريقيــا والــرشق األوســط ،اذلي
يعقــد لك اعمــني خــالل الفــرتة مــن  24إىل  26أكتوبــر .2018

الشباكت•اإلفريقية
مبــادرة توعيــة تتضمــن إرســال نــرشات وإصــدارات عــن الزراعــة والصحــة العامــة وتكنولوجيــا املعلومــات
واالتصــاالت وابليئــة ،إىل حنــو  50.0000فــرد يف مجيــع أحنــاء إفريقيــا؛ للحفــاظ ىلع االتصــال بالقاعــدة العريضــة مــن
األاكديميــني واملهنيــني يف إفريقيــا .وتــأيت هــذه اجلهــود مكملــة للمبــادرات الراميــة إىل اتلواصــل مــع أفــراد حمدديــن يف
شــبكة أضيــق مــن املتخصصــني.

األورومتوسطية
يعــد أحــد أهــداف مركــز دراســات اإلســكندرية وحضــارة ابلحــر املتوســط تشــجيع احلــوار املثمــر واتلبــادل اثلقــايف
بــني اإلســكندرية وغريهــا مــن مــدن ابلحــر املتوســط .ىلع هــذا انلحــو ،يُطــور املركــز اســرتاتيجيات العمــل الــيت تعــزز
وحتافــظ ىلع قنــوات االتصــال املبــارش بــني مكتبــة اإلســكندرية والــرشاكء احلايلــني ،أو املحتملــني مــن برامــج اتلعــاون
بشــل خــاص ىلع الــرشااكت األورومتوســطية .وىلع مــدى الســنوات األربــع عــرشة
يف االحتــاد األورويب ،مــع الرتكــزي
ٍ
ّ
املاضيــة ،نفــذ املركــز جمموعــة واســعة مــن املــرشواعت الــيت تنطــوي ىلع اتلعــاون ادلويل اذلي خــدم املدينــة بعامــة ومكتبــة
اإلســكندرية ىلع وجــه اخلصــوص .ركــزت هــذه املــرشواعت ىلع اتلنميــة املســتدامة ،وتوثيــق الــرتاث ،والرتويــج للمدينــة،
ودعــم االقتصــاد املحــي.
وتضم املرشواعت احلديثة يف إطار املبادرة األورومتوسطية:
-

الواقــع املدعــم باخليــال يف ابلحــر املتوســطّ :
دعــم هــذا املــرشوع االقتصــاد املحــي ،مــن خــالل تقديــم أحــدث
تقنيــات الواقــع املعــزز باخليــال يف جمــال الســياحة.
ســلو ميــد :روج هــذا املــرشوع للحــوار اثلقــايف واتلعدديــة مــن خــالل تســليط الضــوء ىلع الــرتاث املشــرتك
ـل خــاص ىلع املأكــوالت املتوســطية.
ملنطقــة ابلحــر املتوســط مــع الرتكــزي بشـ ٍ
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ذاكرة•العالم•العريب

الصفحة الرئيسية ملوقع ذاكرة العالم العريب.

بعــد انلجــاح اهلائــل اذلي حققــه موقــع «مــرص اخلــادلة» اذلي صممــه وأداره مركــز توثيــق الــرتاث احلضــاري والطبيــي
بمســاعدة رشكــة «آي يب إم» ،ثــم انلجــاح اهلائــل للبانورامــا احلضاريــة الــيت صممهــا املركــز ،واحلاصلــة ىلع بــراءة اخــرتاع،
والــى أحــدث أعماهلــا  ،Infowallوانلجــاح الكبــري ملــرشوع ذاكــرة مــرص املعــارصة ،تمــي مكتبــة اإلســكندرية ً
قدمــا اآلن
بربنامــج طمــوح تلطويــر أرشــيف رقــيم تفاعــي للعالــم العــريب بأكملــه باســم ذاكــرة العالــم العــريب.
وافق صندوق األوبك للتنمية ادلويلة ىلع تمويل قدره  200ألف دوالر أمريكي دلعم هذا املرشوع.

برنامج•إيديكس•

ّ
ً
ـكا مسـ ً
ـاهما يف منصــة إيديكــس؛ ويه منتــدى تعليــيم عــرب
وقعــت مكتبــة اإلســكندرية اتفاقيــة تلصبــح رشيـ
ّ
اإلنرتنــت تــم إنشــاؤه مــن ِقبــل جامعــة هارفــارد ومعهــد ماساتشوســتس للتقنيــة .حــى اآلن ،قدمــت مكتبــة اإلســكندرية
ًّ
حايلــا إلطــالق ادلورة اخلامســة ،وتصويــر
أربــع دورات ىلع اإلنرتنــت جذبــت آالف املتعلمــني للتســجيل فيهــا ،وتســتعد
ثــالث دورات إضافيــة إلطالقهــا خــالل األشــهر القادمــة .جيــب اإلشــارة إىل أن اإلحصــاءات تكشــف عــن اهتمــام
املتعلمــني ادلويلــني بــادلورات الــيت تقدمهــا املكتبــة ،باإلضافــة إىل الطلــب املزتايــد مــن املرصيــني ىلع دورات باللغــة
العربيــة .ادلورات املكتملــة يه:
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 :BAx1 -1مقدمة يف احلضارة املرصية القديمة
 :BAx2 -2تراث احلضارة اإلسالمية
 :BAx3 -3رحلة الكتابة يف مرص
 :BAx4 -4األدب احلديث يف اإلسكندرية

ًّ
ادلورة قيــد اإلعــداد
حايلــا يه  :Bax5احلركــة النســائية يف مــرص (ســيتم اتلصويــر يف اســتوديو مكتبــة اإلســكندرية
قريبًــا) .ودلينــا دورتــان إضافيتــان قيــد اتلجهــزي :احليــاة ايلوميــة واحليــاة األخــرى عنــد املرصيــني القدمــاء ،ومقدمــة يف
اخلــط العــريب يف الفــن اإلســاليم.

مرشوع•أمراض•تضخم•عضلة•القلب•

ً
بنــاء ىلع اتفاقيــة بــني ادلكتــور جمــدي يعقــوب ومكتبــة اإلســكندرية ،وتــم افتتاحــه يف
بــدأ املــرشوع اعم 2004
ًّ
اعم  ،2006وهــو ال يــزال مســتمرا حــى اآلن .يســتلزم هــذا املــرشوع إنشــاء معمــل متقــدم للوراثــة اجلزيئيــة باســتخدام
أحــدث األدوات دلراســة عيــوب اجلينــات فيمــا خيــص مــرض تضخــم عضلــة القلــب عنــد املرصيــني .يربــط املــرشوع
بــني مؤسســات ابلحــث الرئيســية خــارج مــرص (إمربيــال وأكســفورد يف اململكــة املتحــدة ،وفلورنســا يف إيطايلــا) وجامعــيت
القاهــرة واإلســكندرية يف مــرص ،مــع خمتــرب مــرض تضخــم عضلــة القلــب بمكتبــة اإلســكندرية ،حتــت اإلرشاف العــام
لدلكتــور جمــدي يعقــوب.

املجموعة•األاكديمية•ادلويلة•للتنمية

الصفحة الرئيسية ملوقع املجموعة األاكديمية ادلويلة للتنمية.

املجموعــة األاكديميــة ادلويلــة للتنميــة يه مجعيــة دويلــة تــم تأسيســها يف اعم  2007مــن إحــدى عــرشة مؤسســة
ُ
أكاديميــة يف إفريقيــا وجنــوب أوروبــا ،بمــا يف ذلــك مكتبــة اإلســكندرية .تــروج املجموعــة ألهــداف اتلنميــة الــيت تبنتهــا
األمــم املتحــدة؛ ويه ســد الفجــوة بــني املخرجــات العلميــة واحتياجــات أصحــاب املصلحــة.

الشبكة•األاكديمية•األورومتوسطية•
أدت املجموعــة األاكديميــة ادلويلــة للتنميــة إىل إنشــاء شــبكة أكاديميــة أورومتوســطية جتمــع مــا يقــرب مــن ثالثــني
أكاديميــة ومــا زالــت تتوســع .ومــن خالهلــا ،تعــزتم املجموعــة األاكديميــة ادلويلــة للتنميــة حشــد املعرفــة خلدمــة اتلنميــة.
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مؤتمرات•بارمينيدس

ُ
ًّ
ســنويا للعلمــاء
تنظــم مؤتمــرات بارمينيــدس باتلعــاون مــع أكاديميــات الشــبكة األاكديميــة األورومتوســطية
واتلقنيــني واملزيــد مــن اجلهــات الفاعلــة املعنيــة باتلطويــر يف جمــال حمــدد قيــد ادلراســة .ويتمثــل هدفهــا يف الكشــف عــن
احتياجــات اتلنميــة احلقيقيــة ومقارنتهــا باملعرفــة املتاحــة أو الــيت تتطلــب املزيــد مــن االستكشــاف ،وحتديــد العوائــق
العلميــة واتلكنولوجيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة واثلقافيــة إلتاحــة املعرفــة خلدمــة اتلنميــة ،ووضــع اتلوصيــات الالزمــة.

املكتب•العريب•اإلقلييم•ألاكديمية•العلوم•للعالم•انلايم
أكاديميــة العلــوم للعالــم انلــايم يه أكاديميــة علميــة اعمليــة مقرهــا تريســت ،إيطايلــا .ومنــذ اعم  ،1983تعمــل ىلع
دفــع العلــم واهلندســة تلحقيــق الرخــاء املســتدام يف العالــم انلــايم .تســتضيف مكتبــة اإلســكندرية املكتــب العــريب اإلقلييم
ألاكديميــة العلــوم للعالــم انلــايم مــن خــالل مركــز ادلراســات والربامــج اخلاصــة منــذ اعم  .2005يهــدف املكتــب إىل تعزيــز
ً
القــدرات العلميــة واتلمــزي يف املنطقــة ،مــن خــالل األنشــطة الســنوية للعلمــاء العــرب ،وخاصــة ابلاحثــني الشــباب مثــل
اجلائــزة اإلقليميــة ،وجائــزة العلمــاء العــرب الشــباب ،وبرامــج شــبابية أخــرى .باإلضافــة إىل ذلــك ،ينظــم اجتمــااعت ســنوية
لألعضــاء العــرب ،ومؤتمــرات العلمــاء الشــباب ،وورش العمــل ،واملحــارضات العامــة؛ بلنــاء قــدرات ابلاحثــني وتعزيــز
الــويع العــام بالعلــوم.

مؤتمر•بيوفيجن•اإلسكندرية

مؤتمــر دويل يُعقــد لك ســنتني وينظــم بالرشاكــة مــع منتــدى علــوم احليــاة العالــيم «بيوفيجــن ،يلــون ،فرنســا»
منــذ اعم  .2004وجيمــع بــني العلمــاء ابلارزيــن احلائزيــن ىلع جائــزة نوبــل ،وصانــي السياســات ،والقطــاع اخلــاص ،وممثــي
املجتمــع املــدين مــن خمتلــف دول العالــم .يهــدف مؤتمــر بيوفيجــن اإلســكندرية إىل توفــري منصــة تلبــادل املعلومــات
واحلــوار؛ مــن أجــل استكشــاف الطــرق املختلفــة الــيت يمكــن أن تســاعد بهــا علــوم احليــاة يف مواجهــة اتلحديــات الــيت
تواجهنــا يف القــرن احلــادي والعرشيــن؛ ويه خطــوة مهمــة للتنميــة االقتصاديــة العامليــة تلحســني نوعيــة احليــاة للجميــع.
باإلضافــة إىل ذلــك ،يهــدف مؤتمــر بيوفيجــن اإلســكندرية إىل زيــادة مشــاركة ادلول انلاميــة يف هــذا احلــوار العالــيم اهلــام؛
فهــو يقــدم فرصــة فريــدة للتعــاون بــني الشــمال واجلنــوب ،مــن خــالل جلــب املعرفــة العلميــة اجلديــدة إىل اجلنــوب.
ِّ
ً
معرضــا ًّ
خاصــا بعنــوان
يُركــز املؤتمــر ىلع ثالثــة موضــواعت رئيســية :الصحــة ،والغــذاء والزراعــة ،وابليئــة .ويضــم
ً
ويقــدم ً
ًّ
 ،BioFair@BioVisionAlexandriaوجلســة تقديــم أحبــاث لشــباب ابلاحثــني والعلمــاءُ .
تفاعليــا،
أيضــا حدثــا
ُ
باتلعــاون مــع أكاديميــة العلــوم للعالــم انلــايم ،للباحثــني الشــباب مــن العالــم انلــايم بعنــوان  .TWAS /BVA.Nxtتقــام هذه
ً
الفعايلــة خــالل ايلومــني الســابقني للمؤتمــر .فضــال عــن أن العلمــاء الشــباب مدعــوون إىل احلضــور واملشــاركة بنشــاط يف
املؤتمــر ،ويتــم منحهــم الفرصــة لعــرض مرشواعتهــم وأحباثهــم يف جلســة عــرض األحبــاث الــيت تقــام خــالل املؤتمــر.
عقــد مؤتمــر بيوفيجــن اإلســكندرية  2018مــن  20إىل  22إبريــل  ،2018بعنــوان «علــوم احليــاة اجلديــدة :حنــو أهــداف
اتلنميــة املســتدامة» .وألــق الضــوء ىلع ادلور املهــم اذلي يؤديــه العلــم فيمــا يتعلــق بتحقيــق أهــداف اتلنميــة املســتدامة.
وطــرح املزيــد مــن األفــاكر حــول كيفيــة مســاهمة العلــوم يف صنــع القــرار ،كمــا تناولــت املناقشــات مــدى تأثــري ذلــك ىلع
العالــم انلــايم.
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مؤتمر بيوفيجن اإلسكندرية.2018 ،

مؤسسة•أنا•يلند•األورومتوسطية•للحوار•بني•اثلقافات
ال تــزال مكتبــة اإلســكندرية تســتضيف مؤسســة أنــا يلنــد األورومتوســطية للحــوار بــني اثلقافــات ،الــيت افتتحــت
رسـ ًّ
ـميا يف إبريــل  ،2005ومقرهــا الرئيــيس يف مركــز املؤتمــرات بمكتبــة اإلســكندرية ،ويف املعهــد الســويدي باإلســكندرية.
ُ
ـل مشــرتك مــن
ويه تعتــرب أول مؤسســة تتبــع معهــد عمليــة برشــلونة تقــع خــارج أوروبــا ،وتــم تأسيســها وتمويلهــا بشـ ٍ
مجيــع أعضــاء الرشاكــة األورومتوســطية اخلمســة واثلالثــني .اهلــدف األســايس للمؤسســة هــو ســد الفجــوة بــني األفــراد
واملنظمــات ىلع جانــيب ابلحــر املتوســط ،وتطويــر الــرشااكت يف الشــئون االجتماعيــة واثلقافيــة والبرشيــة ،وتطويــر املــوارد
البرشيــة ،وتعزيــز اتلفاهــم واتلبــادل بــني املجتمعــات املدنيــة .وقــد قــام ادلكتــور نبيــل الرشيــف؛ مديــر مؤسســة أنــا يلنــد
األورومتوســطية ،بزيــارة ادلكتــور الفــيق تلعزيــز ســبل اتلعــاون املســتقبي.

الصفحة الرئيسية ملوقع مؤسسة أنا يلند.
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اجلمعية•ادلويلة•تلنمية•األرايض•اجلافة

ّ
وقعــت مكتبــة اإلســكندرية مذكــرة تفاهــم مــع اجلمعيــة ادلويلــة تلنميــة األرايض اجلافــة ،والــيت بموجبهــا نتفــق
ىلع تســلم األمــوال واالحتفــاظ بهــا يف الصنــدوق االئتمــاين عندمــا نشــرتك يف تنظيــم الفعايلــات .لقــد عقدنــا مثــل هــذه
ً
األحــداث ،ونــرشت مكتبــة اإلســكندرية الحقــا وقائعهــا بعــد حتريرهــا مــن اجلمعيــة .وتظــل إماكنيــة اتلعــاون العلــيم
املســتمر قائمــة.

إصدار للجمعية ادلويلة تلنمية األرايض اجلافة.

اتلحرك•اإلقلييم•ضد•تغري•املناخ
تعــاون اتلحــرك اإلقليــيم ضــد تغــري املنــاخ  -اذلي تقــع أمانتــه يف ايلابــان  -بنجــاح مــع مكتبــة اإلســكندرية يف
العامــني املاضيــني يف عقــد مؤتمــر يف اإلســكندرية حــول قضايــا اتلكيــف مــع اآلثــار الســلبية تلغــري املنــاخ .ومــن املتوقــع
أن يســتمر هــذا اتلعــاون مــع املكتبــة كمقــر للعلمــاء املعنيــني بآثــار تغــري املنــاخ يف منطقــة الــرشق األوســط وشــمال
إفريقيــا.

مرشوع•حتدي•القراءة

ّ
يف نوفمــرب  ،2017وقعــت مكتبــة اإلســكندرية مذكــرة تفاهــم مــع جنــالء الشــاميس؛ األمــني العــام تلحــدي القــراءة
العــريب مــن اإلمــارات العربيــة املتحــدة؛ مــن أجــل إقامــة تعــاون ثقــايف جديــد بــني املؤسســتني وتعزيــز دور مكتبــة
اإلســكندرية يف الرتويــج للــويع اثلقــايف ومبــادرة حمــو األميــة .يقــدم مــرشوع حتــدي القــراءة جمموعــة  150.000كتــاب
ً
ملكتبــة اإلســكندرية ىلع مــدى ثــالث ســنوات .عــالوة ىلع ذلــك ،يســاهم يف املكتبــة املتنقلــة Bookmobile؛ من أجــل تقديم
اخلدمــات والزيــارات للمــدارس املحليــة يف اإلســكندرية.
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ملصق «حتدي القراءة».
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اجلهات•املاحنة•واتلقرير•املحاسيب

اجلهات•املاحنة
مكتبة اإلسكندرية
تتوجه مكتبة اإلسكندرية بالشكر للجهات اآلتية ىلع دعمها الكريم:
إهداءات•اجتماع•أسوان•()1990
العراق

اململكة العربية السعودية
اإلمارات العربية املتحدة
ُعمان
يلبيا

من•أسوان•إىل•االفتتاح•()2002–1991
الرنويج
فر نسا

ايلونان
أملانيا

إيطايلا

ايلابان

السويد

برنامج األمم املتحدة اإلنمايئ
منظمة ايلونسكو

مايكروسوفت مرص
نايل أون الين

دايملر كرايسلر

مؤسسة J.F. Costopoulos
VTLS
أورالك Oracle

كومباك

يت إي داتا TE Data

رابطة أصدقاء مكتبة اإلسكندرية يف الواليات املتحدة األمريكية
الغرفة اتلجارية املرصية األمريكية

الواكلة األمريكية للتنمية ادلويلة USAID

أرشيف اإلنرتنت

نحهم وإهداءاتهم
وتتوجه مكتبة اإلسكندرية بالشكر جلميع هذه اجلهات وألصدقاء املكتبة العديدين اذلين أسهموا ب ِم ِ
ًّ
ًّ
ومايلا يف حتقيق وإجناز ما وصلت إيله املكتبة اآلن.
عينيا
الصغرية والكبرية

َّ
إســهامات•تعدت•عرشة•ماليني•جنيه•مرصي

وزارة الزراعــة يف الواليــات املتحــدة  -خدمــة الزراعــة
اخلارجيــة

املفوضية األوروبية

وزارة اتلعاون ادلويل املرصية

الصندوق العــريب لإلنماء االقتصادي واالجتمايع
مؤسسة اكرنييج بنيويورك

جهات•ماحنة•أخرى

الواكلة الســويرسية للتنمية واتلعاون

جامعة آرهوس (ادلنمارك)

أكاديمية ابلحــث العليم واتلكنولوجيا

مركز عبد الســالم ادلويل للفزيياء انلظرية

وزارة املايلة املرصية

جلنة أبو ظــيب تلطوير اتلكنولوجيا

ابلنك ادلويل

أكاديميــة العلوم للعالم انلايم

ماريانا فاردينويانيس

رشكة تكنولوجيا احلاســبات املتقدمة

إمــارة قطــر (مؤسســة قطــر للرتبيــة والعلــوم وتنميــة

مؤسسة أاغ خان

املجتمــع)

الواكلة الفرنســية للتنمية

َّ
إسهامات•تعدت•مخســة•ماليني•جنيه•مرصي

الرشكة الوطنيــة للكيمياويات الزراعية (أجروكيم)

مكتبة ابللسم

هيئة قناة السويس

مركــز اإلســكندرية للوســائط املتعــددة واملكتبــات

وزارة اإلســاكن واملرافق واتلنمية العمرانية

(أكمــل)

مؤسسة لغة الشــباكت الرقمية العاملية

بنك اإلسكندرية

وزارة السياحة املرصية

رشكة اإلســكندرية ألسود الكربون

منظمة ايلونسكو

مركز تمارين باإلســكندرية

احلكومة اإليطايلة

جامعة اإلسكندرية

الغرفــة اتلجارية األمريكية

مؤسسة ألفريد سلون

صندوق األوبــك للتنمية ادلويلة

معهد اخلوارزيم لعلوم احلاســب اآليل

َّ
َْ
إســهامات•تعد
ت•مليوين•جنيه•مرصي

مؤسســة املرصي ايلوم للصحافة والنرش

رشكة املنهل

مؤسسة ســاويرس للتنمية االجتماعية

مركــز املعلم حممد بــن الدن للعلم واتلعليم

الواكلة األمريكيــة للتنمية ادلويلة

مجعيــة املكتبات األمريكية

مؤسسة فورد

رشكة املنزته للســياحة واالستثمار

ســفارة الواليات املتحدة األمريكية

مؤسســة انلزيك للتعليم املساند واإلبداع العليم

مؤسســة ألكسندر أوناسيس اخلريية

املتحف األمريكــي للتاريخ الطبيي

فودافون مرص

إسماعيل رساج ادلين

اجلامعــة األمريكية بالقاهرة

َّ
إســهامات•تعدت•مليون•جنيه•مرصي

رشكة أسمنت العامرية

أمديست

العامريــة للصنااعت ادلوائية

جامعــة جوتنربج /الواكلة الســويدية للتنمية ادلويلة

مستشفيات أندلسية

أرامكو السعودية

مؤسسة أنا يلند

ابلنك اإلساليم للتنمية
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األاكديميــة العربيــة للعلــوم واتلكنولوجيــا وانلقــل

تشاك مايلك

ابلنك العريب اإلفرييق ادلويل

مدينــة األحباث العلميــة واتلطبيقات اتلكنولوجية

رشكة ســيمبور لألسمنت (الربتغال)

ابلحــري

الشــبكة العربية للمــرأة يف العلوم واتلكنولوجيا

جامعة لكريمونت

الرشكة العربية ألنابيب ابلرتول (ســوميد)

املجلس ادلويل للفلســفة والعلوم اإلنسانية

مؤسســة العلوم واتلكنولوجيا العربية

اهليئــة القبطية اإلجنيليــة للخدمات االجتماعية

منظمة آرتس ميدوست

جملس أوروبا

ابلنك اتلجاري ادلويل ( )CIB

املنظمة العربيــة للرتبية واثلقافة والعلوم

اكتك لالستشــارات اهلندسية والفنية

مبادرة اإلصالح العريب

جامعة كورنيل

جمموعة أرتوك لالســتثمار واتلنمية

منظمة اكونرتبارت ادلويلة

مجعيــة براعم علماء األعراق

معهد قربص

رابطــة العلماء املرصيني األمريكيني

أصدقاء مكتبة اإلســكندرية يف باتليمور

رشكة دايدالــوس للمعلوماتية

بنك بارلكزي مرص

معهد احلوار املرصي ادلنماريك

دار املنظومة

جامعة بين سويف

بينــايل الفنانــني الشــباب مــن دول أوروبــا وابلحــر

دار اآلثار اإلسالمية

العلــوم ابليولوجيــة اتلابعــة للرشاكــة اجلديــدة تلنميــة

املكتــب اإلقلييم لرشكة DHL

بنك (يب إن يب) باريبا

رشكة إبســكو خلدمات املعلومات

اهليئــة األملانية للتبادل األاكدييم

املتوســط

ديان بريسون ماكميالن

إفريقيــا (مبــادرة نيبــاد)
املجلس اثلقايف الربيطاين

مركز تطوير اتلعليم

مــرشوع تنميــة اخلدمــات غــري اتلمويليــة للمــرشواعت

اجلامعة املرصية ايلابانيــة للعلوم واتلكنولوجيا

دار األوبرا بالقاهرة

املعهد املرصيف املرصي

مركز معلومــات اتلكنولوجيا احليوية يف مرص

اجلامعــة الربيطانية بمرص

رشكة مرص للطريان

الصغــرية واملتوســطة

مركــز املعلومات ودعم اختاذ القرار املرصي

جامعة القاهرة

واكلــة اتلنمية ادلويلة الكندية

مجعية أصدقاء مكتبة اإلســكندرية بمرص

اكرل زيس

بنك املعرفة املرصي

اجلمعية املرصية لشــباب األعمال

رشكة كريم

وزارة اثلقافة املرصية

اكرفور

وزارة الرتبيــة واتلعليم املرصية

جامعة اكرنييج ميلون

وزارة اخلارجية املرصية

مؤسســة اكتاالن للبحث واالبتاكر

مركز دراســة الزنااعت وسبل حلها

وزارة ابلرتول املرصية

املركز الوطين للبحث العليم (فرنســا)

وزارة ادلولة لشــئون ابليئة (مرص)

وزارة ادلولــة للتنمية اإلدارية (مرص)

املركز األورويب لإلصالح
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هيئة تنشــيط السياحة املرصية

رشكة جينيسيس

جمموعة اجلمال

ا ملســلحة

مركــز جنيــف للرقابــة ادليمقراطيــة ىلع القــوات

ميناء العني السخنة

رشكة جزنيم

رشكة القاهرة

املدرســة األملانية باإلسكندرية

رشكة الشورى

اهلندســية لألعمال الكهربائيــة واملياكنيكية (إيمكو)

رشكة جزية سيستمز

معهد حبوث اإللكرتونيات

مرفق ابليئة العاملية

الشــبكة العاملية للقرى ابليئية يف أوروبا

املعلومات اإللكرتونيــة للمكتبات (إيفل)

رشكة جلوبال إيمرشني

دار نرش إلسفري

احلركة العاملية من أجل ثقافة الســالم

رشكة إعمار

معهد جوته

سفارة كندا يف مرص

جودلز جيم

سفارة فنلندا يف مرص

سفارة أيرنلدا يف مرص

حكومة الرنويج

حتســني كفــاءة اســتخدام الطاقــة وخفــض اغزات

منظمة الســالم األخرض ادلويلة

صندوق محاية ابليئة

جوربريت ديلون  -معهد املعلومات بواشــنطن

صندوق املناخ األخرض

سفارة هونلدا يف مرص

املجموعــة األاكديمية للتنمية

االحتبــاس احلــراري

محزة اخلويل

معهــد حبوث انلظم ابليئية

الربنامــج الصــي للحركــة األوروبيــة لعلــوم احليــاة

مؤسسة هانس زايدل

بيت األغشية األورويب

حاتم عبد املعبود

هاريت تورز

العامليــة

املنظمة األوروبية لألحباث انلووية (ســرين)

نادي روتاري هليوبوليس

ابلنــك املرصي تلنمية الصادرات

هيويلت بااكرد

جامعة هليوبوليس

واكلة الفضاء األوروبية

سمو الشــيخة فاطمة بنت مبارك
ُحسنة رشيد

رشكة حديد عز
رشكة فارجو

اإلدارة الفيدرايلة للشــئون اخلارجية يف سويرسا

بنك اتلعمري واإلساكن

مؤسســة جائــزة عبــد العزيــز ســعود ابلابطــني لإلبــداع

مركز حتديث الصناعة

مبــادرة أرض املســتقبل للبحــوث مــن أجــل االســتدامة

نادي إيرنويل اإلسكندرية

الغرفة اتلجارية الفرنســية

معهد اتلعليم ادلويل

جالل مسعود

املجلس املشــرتك بني األاكديميات

بنك  HSBCبمرص

منظمــة األغذية والزراعة (الفاو)
الشــعري

هيئــة تنمية صناعــة تكنولوجيا املعلومات

العامليــة

املعهد الفرنيس بمرص

رشكة إنتل

وزارة اخلارجية الفرنسية
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جمموعة ليسيكو

الرابطة ادلويلة للجامعات

املركــز ادلويل للبحــوث الزراعيــة يف املناطــق اجلافــة

مكتبة الكوجنرس

املركز ادلويل للتجارة واتلنمية املســتدامة

رشكة يلمز مرص

املركــز ادلويل للبحوث اتلنموية

جمموعة رشاكت لويس دريفوس

رشكة اليفبوي

(إيــكاردا)

نلجوامــون  بيت اللغات

املنظمة ادلويلــة لقانون اتلنمية

الصنــدوق ادلويل للتنمية الزراعية

لوتشيانو موروين

مكتب السالم ادلويل

معهد جمدي يعقوب

دار ماكميــالن املحدودة للنرش

مؤتمر البستنة ادلويل

املجلــس ادلويل للعلوم االجتماعية

رشكة املغريب الزراعية

االحتــاد العالــيم للحفــاظ ىلع الطبيعــة غــرب آســيا

منيس للبرصيات

مؤسسة الشباب ادلويلة

مؤسســة منصور للتنمية

املنظمة اإلســالمية للرتبية والعلوم واثلقافة (إيسيســكو)

مايكروسوفت

نظام اتلعاون ايلاباين ادلويل

مؤسسة مرص اخلري

دار علوم اإلنسان

ادلراسات ادلويلة يف اخلارج

جامعة املنصورة

والــرشق األوســط

ماريوت هيلز لالســتثمار واتلطوير العقاري

مؤسسة إنرتنيوز

صندوق دعم املشــاريع العلمية يف الرشق األوسط

وزارة اخلارجية اإليطايلة

جامعة مرص ادلويلة

واكلة ايلابان للتعاون ادلويل

جامعة مــرص للعلوم واتلكنولوجيا

مؤسســة جون التسيس العامة اخلريية

جامعــة جــون هوبكــزن لكيــة ادلراســات العامليــة

رشكة موبينيل

جوزيف هولس مؤسســة اتلنمية ادلويلة

حممد ابليار

اجلامعة احلديثــة للعلوم والفنون

املتقدمــة

رشكة كفر الزيــات للمبيدات والكيمياويات

حممد حالوة

صندوق امللك عبــد اهلل اثلاين للتنمية

حممد نصري

حممد نور للبرصيات

رشكة اكشا

مركز امللك فيصل للبحوث وادلراســات اإلسالمية

حممد سعيد الفاريس

كرييت للزيوت والغاز

مورافاك

مونســانتو وفاين سيد ادلويلة

رشكــة كونياك مينوتلا املحدودة للقباب الســماوية

موري سويش

مؤسســة الكويت للتقدم العليم

معهد الكويــت لألحباث العلمية

مفيد قصبيج

مؤسسة القيادة يف سبيل ابليئة واتلنمية (يلد ادلويلة)

األاكديميــات الوطنية للعلوم

نســيج للنظم العربية املتطورة

رشكة كــورام للحلول اتلقنية

ابلنك األهي املرصي

جامعة ادلول العربية

املجلس القويم حلقوق اإلنســان
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املجلس القويم للشباب

رشكة سيليجيويش

جهــاز مرشواعت اخلدمة الوطنية

رشكة شحفة لألمعاء

املركــز القويم بلحوث املياه

رشكة سيمزن

منح نهوض لدلراســات اتلنموية

رشكة ساكي ســاكن للقباب السماوية

وزارة اخلارجية الرنوجيية

رشكة سوديك

جامعة سنجور

مؤسســة العلوم الوطنية

رشكة ســيدي كرير للبرتوكيماويات

املركز القويم للفضاء

جامعة سيناء

جملة نيترش

املحتــوى اذليك لألنظمة اتلفاعلية SCISS

مجعيــة املكتبات الرنوجيية

رشكة سوفت ماشني

رشكة نوفو نورديســك لألدوية

رشكة أوهــريا املحدودة للتقنيات

رشكة القــوى انلاعمة لإلنتاج الفين

دار نرش جامعة أكسفورد

رشكة سبيزت

مكتبــة بطريركيــة اإلســكندرية وســائر إفريقيــا للــروم

ستاني لالســتثمار واتلطوير العقاري

مؤسسة نســاء من أجل السالم عرب العالم

اهليل اإلداري املركزي CNR

جامعة فاروس

االحتــاد االئتماين لـ Summerland and District

برنامج اتلنمية اإلقليمية جلنوب ســيناء

معهــد املجتمع املفتوح

جامعة ستانفورد

قرص العلوم باملنستري

ستار كري إچيبت

األرثوذكــس

مركز ســلطان بن عبد العزيــز للعلوم واتلقنية

فاركو لألدوية

صندوق األمــري كالوس للثقافة واتلنمية

رشكة ســان ميكروسيستمز

رشكة R. S. A. Cosmos

املعهد الســويدي باإلسكندرية

راندي روبوفيزت سايزت

سويفل

مؤسسة راية

بيسرتو تمارا اللبناين

احلكومة السويدية

رشكة كويم جويكسا

جملس الفنون السويرسي

فندق راديسون بلو

جمموعة طلعت مصطىف

رشيد حممد رشيد

رشكة تك نويلدج

مركز ابلحوث واتلنمية

تيدكس

معهــد األحباث من أجل اتلنمية

برنامج ابلحــوث واتلنمية واالبتاكر يف مرص

تليكوم مرص

سمري باسيي

جامعة ادلول العربية

تري دي زوم

صندوق اإلخوة روكفيلر

اجلمعية امللكية

دار سيج للنرش

املركز العليم بالكويت

مدرسة ابلحث العليم

الربنامــج العالــيم للمنــح اخلاصــة بالســياحة

صندوق العلــوم واتلنمية اتلكنولوجية

(تــورزم كــريز)

رشكة ساينكسيس لألدوية
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مدينة العلوم بتونس

مؤسســة املراكز العلمية برتكيا

كريس ايلونســكو لعلوم األغشــية اتلطبيقية اخلاصة بابليئة

رشكة يونيليفر

يونيون ماركت

بنك االحتاد الوطين

مركز األمم املتحدة للمســتوطنات البرشية

صندوق األمــم املتحدة اإلنمايئ للمرأة
برنامــج األمم املتحدة اإلنمايئ

برنامج األمــم املتحدة للبيئة

املفوضية الســامية لألمم املتحدة لشــئون الالجئني
برنامج األمم املتحدة للمســتوطنات البرشية
منظمة األمم املتحــدة للتنمية الصناعية

صندوق األمم املتحدة للســاكن

وزارة اخلارجية األمريكية
جامعة فرانسوا رابليه
جامعة نورث نلدن

جامعة الســالم بكوستاريكا
جامعة ويستمينسرت

رشكة فيويلا للخدمــات ابليئية (أونيكس)
يف أي ماركتس
رشكة الوطنية

ويلكوم تراست

مؤسسة ويكيبيديا

املؤسســة العاملية ملرىض السكر
الرشكــة العاملية للنرش العليم

رشكة وايث

جامعة ييل

ياسني منصور

جمموعة زين

مدينة زويــل للعلوم واتلكنولوجيا

مؤسسة زوزا للربجميات
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قائمة•اإليرادات•واملرصوفات•للسنة•املايلة•املنتهية•يف••30يونية•2018
رقم اهلامش

2018/6/30

2017/6/30

جنيه مرصي

جنيه مرصي

اإليرادات
إيرادات•حكومية
اعتمادات مايلة خمصصة من وزارة املايلة

()1

إيرادات متنوعة

247.170.476

222.916.144

2.712.467

1.977.687

249,882,943

224,893,831

إيرادات•أخرى
إيرادات مرشواعت ممولة

()2

24.746.591

26.171.407

إيرادات النشاط اجلاري

()3

24.653.274

19.887.629

فوائد دائنة

()4

8.405.535

5.803.071

فروق ترمجة العمالت األجنبية

()5

0

20.366.119

إيرادات متنوعة

()6

5.030.200

5.393.332

•62,835,600

•77,621,558

•312,718,543

•302,515,389

إمجايل•اإليرادات

املرصوفات
()201.223.610

()187.733.286

أجور ومرتبات
مرصوفات إدارية وعمومية

()7

()96.599.654

()93.570.788

فروق ترمجة العمالت األجنبية

()5

()372.535

خمصصات

()8

()11.620.085

()21.000.000

اإلهالك

()9

()43.337.561

()46.942.507

املحول للمال االحتيايط املمول لألصول اثلابتة

43.337.561

46.942.507

إمجايل•املرصوفات

()309,815,884

()302,304,074

فائض•النشاط•اجلاري•

•2,902,659

•211,315

اهلوامش•املرفقة•جزء•أسايس•من•اتلقرير•املحاسيب•،وتقرأ•معه.
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اهلوامش•اخلاصة•بقائمة•اإليرادات•واملرصوفات:
• -1اعتمادات•مايلة•خمصصة•من•وزارة•املايلة
تمثل اعتمادات من وزارة املايلة يف مقابل أجور ومرتبات ومرصوفات تشغيلية ...إلخ.
• -2إيرادات•مرشواعت•ممولة•
تمثل املنح املقدمة من مؤسسات دويلة وحملية ورجال أعمال وأفراد.
• -3إيرادات•النشاط•اجلاري
تمثل إيرادات رسوم دخول املكتبة ،وإيرادات معارض وحفالت واشرتااكت وإجيارات وحقوق انتفاع.
• -4فوائد•دائنة
تمثل العائد من فوائد الودائع وشهادات ادخارية طويلة األجل.
• -5فروق•ترمجة•العمالت•األجنبية
تمثل الفروق انلاجتة عن ترمجة األرصدة انلقدية املقومة بالعمالت األجنبية يف تاريخ املزيانية.
• -6إيرادات•متنوعة
ً
يتم االعرتاف بها وفقا ألساس االستحقاق.
• -7مرصوفات•إدارية•وعمومية
تمثل مجيع تكايلف التشغيل ،مثل مرصوفات املؤتمرات واملعارض والسفر وصيانة املرافق والرضائب وغريه.
• -8خمصصات
ً
ً
تغطي ماكفآت نهاية اخلدمة للعاملني ،وااللزتامات املحتملة ،وديونا مشكواك يف حتصيلها.
• -9اإلهالك
يمثل اإلهالك املحسوب لألصول اثلابتة اململوكة ملكتبة اإلسكندرية ،باستخدام طريقة القسط اثلابت.
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املزيانية•يف••30يونية•2018
رقم اهلامش

2018/6/30

2017/6/30

جنيه مرصي

جنيه مرصي

األصول

األصول•املتداولة

نقدية•بابلنوك•والصندوق

حسابات جارية ونقدية بالصندوق

()1

مدينون وأرصدة مدينة أخرى

()3

ودائع ألجل
املخزون

()2

()4

إمجايل•األصول•املتداولة
األصول•طويلة•األجل

حساب اخلزانة املوحد (دوالر أمريكي)

()5

مرشواعت حتت اتلنفيذ

()7

األصول اثلابتة (بالصايف)

مقتنيات مشرتاة

29.256.453

22.539.986

•248,354,622

•234,300,611

34.460.312

2.617.101.788

()6
()8

1.197.454

()10

955.000

أصول طويلة األجل أخرى (بالصايف)
استثمارات يف شهادات ادخارية طويلة األجل

()11

إمجايل•األصول•طويلة•األجل

39.786.639

31.568.073

960.930.088

()9

استثمارات يف رشاكت تابعة

144.851.218

إمجايل•األصول

142.904.851

51.873.580

37.287.701

976.961.861

56.062.214
1.197.454

1.736.940

3.813.119

•15,000,000

•15,000,000

955.000

3.648.794.850

1.053.989.648

•3,897,149,472

•1,288,290,259

االلزتامات•واملال•االحتيايط
االلزتامات•املتداولة

خمصصات
ِّ
موردون

دائنون رشاء أصول ثابتة

تأمينات ضمان سالمة األعمال

مرصوفات مستحقة

دائنون وأرصدة دائنة أخرى

()12

()13
()14

()15

إمجايل•االلزتامات•املتداولة
املال االحتيايط

منح مقيدة طويلة األجل

()16

إمجايل•االلزتامات•واملال•االحتيايط
احلسابات•الرقابية•وانلظامية

()17

58.439.810

47.486.134

37.508

1.401.588

9.491.811

17.549.944

21.687.928

14.721.954

17.907.732

17.294.539

64.383.281

72.844.524

•171,590,282

•171,656,471

3.680.314.190

1.071.388.788

•3,897,149,472

•1,288,290,259

•135,030,469

•124,782,580

45.245.000

اهلوامش•املرفقة•جزء•أسايس•من•اتلقرير•املحاسيب•،وتقرأ•معه.
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اهلوامش•اخلاصة•باملزيانية:
• -1حسابات•جارية•ونقدية•بالصندوق

• -8مقتنيات•مشرتاة

تمثل مبالغ باحلسابات اجلارية احلكومية واحلسابات
اجلارية اخلاصة؛ وذلك لتسوية فواتري املقاولني،
والرسوم ،واألموال املحتجزة.

استثمارات يف املقتنيات واملخطوطات واللوحات
الفنية انلادرة ،ويتم إاعدة تقييمها بشل دوري من
قِبل جلنة متخصصة.

• -2ودائع•األجل

• -9أصول•طويلة•األجل•أخرى•(بالصايف)

يتمثل هذا ابلند يف قيمة ودائع قصرية األجل دلى
بنك عودة تستحق لفرتة زمنية أقل من ثالثة أشهر.

يمثل املبلغ صايف قيمة حق استخدام مكتبة
اإلسكندرية دائرة دويلة اكملة لالتصال ،وتكلفة
رسوم عضوية مكتبة اإلسكندرية كعضو
مساهم يف الربامج اتلعليمية اخلاصة بمؤسسة

• -3مدينون•وأرصدة•مدينة•أخرى
ً
يمثل هذا ابلند مصاريف مدفوعة مقدما ،وإيرادات
مستحقة وحسابات السلف؛ لإلرساع يف القيام
باألعمال.

edX Inc., Massachusetts non-profit corporation

لنرش الربامج اتلعليمية عرب اإلنرتنت.
• -10استثمارات•يف•رشاكت•تابعة•
ً
بناء ىلع قرار جملس األمناء باملوافقة ىلع إنشاء
ثالث رشاكت ملبارشة مصالح مكتبة اإلسكندرية
يف املرشواعت اتلجارية املتعلقة باالسرتاتيجية
طويلة األمد اخلاصة بتعبئة املوارد.

• -4املخزون•
يتم تقييم املخزون باتللكفة ،ويتم اتباع املتوسط
املرجح لتسعري املنرصف.
• -5حساب•اخلزانة•املوحد•(•دوالر•أمريكي)
الرصيد يمثل املعادل باجلنيه املرصي لرصيد حساب
اخلزانة املوحد اخلاص بمكتبة اإلسكندرية بابلنك
املركزي املرصي باسم «األرصدة ادلوالرية ادلائنة
املتحفظ عليها باسم مكتبة اإلسكندرية حساب
جممد»؛ بناء ىلع قرار رفع اتلحفظ عن ذلك احلساب.

• -11استثمارات•يف•شهادات•ادخارية•طويلة•األجل•
يتمثل الرصيد يف تكلفة استثمارات يف شهادات
طويلة األجل ،ويتم االعرتاف باإليراد اخلاص بها
ً
وفقا ألساس االستحقاق.
• -12خمصصات

• -6األصول•اثلابتة•(بالصايف)
يشمل املبلغ صايف اتللكفة اتلارخيية لألصول
ً
مضافا إيله إضافات األصول خالل العام ،ويشمل
األرض واملباين والكتب ووسائل االنتقال واألجهزة
اإللكرتونية وغريها .يُستخدم أسلوب القسط اثلابت
حلساب اإلهالك.

يتم إثبات املخصصات عند وجود الزتام قانوين قائم
أو مستدل نتيجة حلدث يف املايض ،ويكون من
املحتمل أن يرتتب عليه تدفق ملنافع اقتصادية
تستخدم لسداد ذلك االلزتام ،ويمكن عمل تقدير
موثوق به ملبلغ االلزتام.
ِّ • -13
موردون

يتمثل الرصيد يف تكلفة مرشوع تطوير قرص
أنطونيادس ،ومرشوع مدينة العلوم ،ومرشوع
املجمع اتلعلييم بأرض أبيس (مرحلة أوىل)،
ومرشوع إحالل وجتديد مركز املؤتمرات ،ومرشوع
إحالل وجتديد ابلحرية الصناعية .وسوف يتم إضافتها
إىل األصول اثلابتة حني تصبح جاهزة لالستخدام.

يشمل املبلغ حسابات مستحقة ادلفع للموردين يف
تاريخ املزيانية.

• -7مرشواعت•حتت•اتلنفيذ

• -14دائنون•رشاء•أصول•ثابتة
املبالغ املستحقة للمقاولني واملستشارين واملوردين
اآلخرين حليازة أصول ثابتة.
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• -15دائنون•وأرصدة•دائنة•أخرى
تمثل أرصدة دائنني مرشواعت ممولة ،وفائض
ً
مقدما،
بنك االستثمار القويم ،واإلجيار املدفوع
وأرصدة دائنة أخرى.
• -16املال•االحتيايط
تمويل حكويم من وزارة املايلة تلمويل املرشواعت
حتت اتلنفيذ ،واحلصول ىلع أصول جديدة ،ويتأثر
بناتج األنشطة التشغيلية وإهالك األصول اثلابتة.
• -17احلسابات•الرقابية•وانلظامية
تشمل قيمة املجمواعت انلادرة واملخطوطات واملعارض
ً
ادلائمة والقطع الفنية ،اليت َّ
تقيم وفقا للجان فنية
متخصصة ،باإلضافة إىل خطابات الضمان املقدمة
من الغري.
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أجندة•الفعايلات

خالل الفرتة من يويلو  2017إىل يونية  ،2018نظمت مكتبة اإلسكندرية أكر من  1023فعايلة ،منها  218حمارضة ،و 152ورشة
ً
ً
ً
عمل ،و 127حفال ،و 45معرضا ،و 86ندوة؛ وأقامت املكتبة أيضا  43دورة تعليمية وتدريبية .كذلك نظمت سفارات املعرفة اتلابعة
ملكتبة اإلسكندرية أكر من  1800فعايلة بفروعها يف العديد من اجلامعات بكل املحافظات املرصية؛ منها القاهرة ،والسويس،
َ
واإلسماعيلية ،وأسيوط ،وقنا ،واملنيا ،وأسوان ،وغريها .وقد ُع ِقدت بعض هذه الفعايلات ألكر من مرة خالل هذه الفرتة.

معرض•الكتاب
• •معرض اإلسكندرية ادلويل للكتاب2018 ،

إطالق•كتب
• •«اللوتس والربدي»؛ مرسحية أوبرايلة إيطايلة عن مرص الفرعونية
• •كتاب «الفن اإلساليم يف الصني»
• •موسوعة «املزارات اإلسالمية واآلثار العربية يف مرص والقاهرة املعزية»
• •كتاب «حتية وذكريات من مرص ...أمحد زويل العالم واإلنسان»

احتفايلات
• •مهرجان الصيف ادلويل اخلامس عرش
o

احتفايلة اتلعرف ىلع الصني؛ 2017

• •حفل تكريم علماء العلوم الزراعية جبامعة اإلسكندرية
• •حفل نهاية العام ادلرايس ملدرسة أيلكس دريم للغات
• •معرض اإلسكندرية ادلويل للكتاب2018 ،
o

حفل االفتتاح

o

حفل اخلتام

• •حفل توزيع جوائز مسابقة شوارع اإلسكندرية
• •حفل ختام ايلوبيل املايس جلامعة اإلسكندرية
• •مناقشة وحفل توقيع كتاب «لك الطرق ال تؤدي إىل روما»
• •أنا موهوب
• •احلفل السنوي للمدرسة الربيطانية ادلويلة بالعجيم
• •ايلوم السنوي للرتاث القبطي :املسيحية يف مرص بني زيارة العائلة املقدسة
ومارمرقس الرسول
• •حفل توزيع جوائز مسابقة اخلط العريب
• •القراءة الكربى2017 ،
o

حفل االفتتاح

o

حفل اخلتام

• •حفل توقيع كتاب« :ودارت األيام»
• •حفل توقيع كتاب «إطاللة ىلع املعماريني املرصيني الرواد خالل الفرتة
الليربايلة بني ثوريت  1919و»1952
• •حفل توقيع كتاب« :ختيالت رشقية :رحليت إىل افتتاح قناة السويس»
• •«اللوتس والربدي»؛ مرسحية أوبرايلة إيطايلة عن مرص الفرعونية
• •حفل توقيع كتاب« :بلنان بعيون سكندرية»
• •حفل توقيع كتاب« :احلياة واإلنسان»
• •احتفايلة األطفال باتلعاون مع منظمة ايلونيسيف
• •ختام األنشطة الصيفية بمكتبة الطفل
• •احتفايلة رأس السنة بمكتبة الطفل
• •احتفايلة دار املحفوظات
• •حفل خترج مدرسة سان شارل بورميه األملانية باإلسكندرية
• •اآلثار ُ
المهددة يف شمال إفريقيا والرشق األوسط :اآلثار احلية يف مرص
• •مرص تستطيع  -جامعة اإلسكندريةً 75 :
اعما من العطاء
• •حفل خترج لكية اتلجارة
• •حفل خترج قسم إدارة األعمال بكلية اتلجارة ،جامعة اإلسكندرية
• •احتفايلة خترج طالب طب أسنان ،دفعة 2017-2016
• •حفل افتتاح نشاطات الطالب بكلية اهلندسة وحفل لفرقة مشوار
• •حفل خترج الطالب األفارقة ادلارسني جبامعة اإلسكندرية
• •القرية العاملية
• •حفل نهاية العام ادلرايس ألاكديمية جيمس
• •حفل نهاية العام ادلرايس ملدرسة جراند للغات
• •أبطال اتلحدي :اعم جديد ...أمل جديد
• •إحياء ذكرى العالم ادلكتور أمحد زويل
• •احتفايلة للمفكر العريب الراحل عبد الرمحن الكواكيب
• •ايلوم العاليم ذلوي االحتياجات اخلاصة
• •حفل نهاية العام ادلرايس ملدرسة احلرية ادلويلة
• •ايلوم العاليم للمراكز واملتاحف العلمية2018 ،
• •حفل ختام األنشطة املدرسية ملدرسة معايل السالم اخلاصة
• •إطالق جملة «مبدعون»
• •احتفايلة عيد األم

• •احتفايلة أسبوع الوصول احلُر
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• •حفل مدرسة جريار
• •حفل نقابة الصيادلة
• •حفل ختام الربنامج الصيي ملركز القبة السماوية العليم2017 ،
• •حفل تسليم شهادات الرويال سكول2017 ،
• •حفل نهاية العام ملدرسة جذور اخلاصة للغات
• •حفل نهاية العام ملدرسة صقر للغات
• •حفل توقيع اتفاقية مع جامعة تامبريي الفنلندية
• •حفل ختام برنامج الصيف2018 ،
• •حفل نهاية العام ادلرايس ملدارس طيبة اجلديدة لغات
• •حفل نهاية العام ادلرايس ملدارس طيبة ادلويلة ( القسم األمريكي)
• •حفل خترج طالب برنامج اتلعليم ادلويل يف لكية الطب
• •مسابقة الاكتب الصغري
• •املؤتمر العليم ادلويل اثلالث لقسم ابلاثولوجيا الكيميائية بمعهد ابلحوث الطبية
• •يونيليفر :ايلوم ادلويل لألشخاص ذوي اإلاعقة
• •ايلوم العاليم للعصا ابليضاء
• •ايلوم العاليم للغة العربية
• •ايلوم العاليم للتوعية باتلوحد
• •ايلوم العاليم للسياحة والويع الرتايث
• •ايلوم العاليم للمياه
• •ختام األنشطة الصيفية بمكتبة النشء2017 ،
• •ايلوم العاليم لليوجا بمكتبة النشء

سينما
• •مهرجان الصيف ادلويل اخلامس عرش
o

«احلب احلقييق»

o

«القطط الصغرية»

o

«هذا هو ما هو املال»

o

«الي حيب ربنا يرفع إيده لفوق»

o

«حيث يبدأ احللم»

• •خمرج من التفيا :يلى بااكنلينا
• •برنامج وطن جديد
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o

عيد استقالل أرمينيا« :إحنا املرصيني األرمن»

• •يوم إفريقيا
o

«مرتوبوليس إفريقية»

o

«فن املقاومة يف بوركينا فاسو»

• •معرض اإلسكندرية ادلويل للكتاب2018 ،
o

عرض الفيلم السعودي «فضيلة أن تكون ال أحد»

o

عرض الفيلم السعودي «ال أستطيع تقبيل وجي»

o

عرض فيلم إيطايل

• •برنامج نادي السينما
o

o

o

o

األدب األمريكي يف السينما


«كرامر ضد كرامر»



«مويب ديك»



«رجال وفرئان»



«الطريق إىل اهلالك»



«اغتسيب العظيم»

وقت الكريسماس


« 8نساء»



«ترنيمة عيد امليالد»



«فورست جامب»



«دليك بريد»

قصص ملهمة


«خطاب امللك»



«أكتوبر ساكي»



«ابلعد اآلخر»



«السي للسعادة»



«مليونري مترشد»

أفالم موسيقية واستعراضية


«أمريكي يف باريس»



«أجازة نص السنة»



«غرام يف الكرنك»



«نلغين حتت املطر»
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o

مهمة يف الفضاء


« :2001ملحمة الفضاء»



«أبوللو »13



«أفاتار»



«جاذبية»

• •درس السينما« :ذكريايت مع يوسف شاهني»
• •بدايات سينمائية  10 سنوات ىلع رحيل يوسف شاهني
o

«رباعية اإلسكندرية»

o

«بابا أمني»

• •بدايات سينمائية
o

«داخي  نهار ،اإلسكندرية»

o

«يومني يف سنة»

• •من أملانيا الغربية« :من املرتو»
• •يوم الوحدة األملانية  -خمتارات من أفالم فرنر هرزوج
• •مهرجان موسيق اجلاز واألفالم
• •حتية إىل اسم سمري فريد ()2017-1943
َّ
• •نسخ مرممة :برنامج «ألوان مفقودة» (اجلزء األول واثلاين)
• •نسخ مرممة« :املومياء»
• •برنامج الصيف
o

o

رسامون وحناتون يف مرص والعالم


الفنان راغب عياد



دوناتيللو



إنيج أفالطون



كورت شويرتز



حياة يلوناردو دافني (اجلزء األول واثلاين)



ماكسفيدل باريش



مايكل أجنلو



الفراغ السليب يف انلحت والرسم



ستارك أرت

كوكب األرض وعلماؤه
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o

o



«حقيقة مزعجة»



«األرض املذهلة»



«فكرة أينشتاين العظيمة»



«حممود سعيد»



«أرسار نيوتن الغامضة»



«كوكب األرض»



«كوكب مقدس»



«الساعة احلادية عرشة»



«تشكيل انلحاس»

السينما األوروبية


«سريانو دى بريجرياك»



«املزورون»



«ال دولي فيتا»



«شريلوك هوملز»

سوريا قبل وبعد


«سلم إىل دمشق»



«الليل»

• •«مكتبة اإلسكندرية بني املايض واحلارض واملستقبل»

مسابقات
• •شوارع اإلسكندرية
• •مسابقة إنتل للعلوم واهلندسة - 2018 ،معرض اإلسكندرية
• •مسابقة الروبوت «فرست يلجو»
• •اعرف مكتبتك
• •فصول املتمزيين2018 ،
• •فن الرسم
• •مسابقة الاكتب الصغري
• •املرسح يف مرص
• •حنو معلم أفضل
• •مسابقة املدارس اإلعدادية
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حفالت•موسيقية
• •مهرجان الصيف ادلويل اخلامس عرش
o

فريق ادلور األول

o

عي احلجار

o

عي اهللباوي

o

فريق املينا

o

فريق أندروميدا

o

فريق أقىص الوسط

o

آسيا مدين (السودان)

o

فريق أزرق سماوي وفريق وصلة

o

شباب أوركسرتا مكتبة اإلسكندرية

o

فريق بالك تيما

o

فريق اكيرويك

o

دينا الوديدي

o

احلرضة

o

فؤاد ومنيب

o

حفل موسييق :جاال  أوركسرتا مكتبة اإلسكندرية

o

حنان مايض

o

فريق هوس

o

فريق هاي دام

o

هشام خرما
ُ
إتش أو إتش

o

حفل جاز :أمحد ربيع

o

فريق قرار إزالة ورسور

o

فريق مالذ وخيال

o

فريق مسار إجباري

o

يم عبد العزيز

o

حممد حمسن

o

مصطىف رزق

o

منواعت موسيقية  -أوركسرتا مكتبة اإلسكندرية

o
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o

نارص املزداوي

o

نارص انلويب وفريق اجلمزية

o

عمر خريت

o

ثنايئ العود

o

أووم (املغرب)

o

آر يت نوبة

o

فريق سمايع

o

فريق صفصافة وفريق مشوار

o

فريق شوارعنا وفريق كراكيب

o

فريق تربيعة

o

طارق انلارص (األردن)

o

فريق ذا سينجرز

• •ادلورة الرابعة من مهرجان مهن ادلول الفرنكوفونية  -حفل غنايئ لفرقة ذا
سينجرز
• •معرض اإلسكندرية ادلويل للكتاب2018 ،
o

إنشاد ديين

• •فريق احلرضة
• •فريق أندروميدا
• •جيتار وكمان ملدرسة الفنون
• •بيانو ودرامز ملدرسة الفنون
• •سوزويك مدرسة الفنون
• •كورال أطفال مكتبة اإلسكندرية
• •حفل سيمفوين لألطفال« :ساعة حول العالم»
• •أوركسرتا مكتبة اإلسكندرية :موسيق راجح داود ادلرامية
• •أوركسرتا مكتبة اإلسكندرية باتلعاون مع صوليست العزف الفنلندي
• •حفل رأس السنة :أوركسرتا مكتبة اإلسكندرية
• •فريق اكرافان
• •تشابلن
• •موسيق احلجرة
• •اتلنورة املرصية :فريق دراويش القاهرة
• •عمدان انلور
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• •فابريكا حتتفل بعيد احلب
• •حفل اهلارب وانلاي
• •ريسيتال فلوت وبيانو
• •فؤاد ومنيب
• •كورال أطفال غنوة
• •حفل موسيق للمؤلف املوسييق ايلوناين ستيفانوس كوركوليس
• •جيتار :فرناندو برييز
• •مهرجان اجليتار
• •فصل املتمزيين يف العزف ىلع اجليتار
• •فريق هجني
• •فريق حالة
• •هاين شاكر
• •كورال قيثارة السماء
• •هشام خرما
• •هسترييا
• •الفنان إبراهيم صبيحات
• •فريق كحييت
• •يلايل أضواء املدينة
• •مالذ
• •مسار إجباري
• •فرقة موالي
• •مرتوبويلتان أوبرا يف نيويورك
o

«إكسري احلب» دلونزيييت

o

«سندريال» جلول ماسينيه

o

«مدرسة العشاق» ملوتسارت

o

«ابلوهييم» بلوتشيين

o

«أوبرا سمرياميد» لروسيين

• •حممد انلحاس
• •مسعد أوزيل
• •فرقة املولوية
• •حفل نك بارتش
• •نوبيات
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• •عمر خريت بمصاحبة أوركسرتا مكتبة اإلسكندرية
• •أمنية حسن
• •فصل الغناء الرشيق بمدرسة الفنون وفرقة ابن ابلدل
• •فريق بارانويا
• •فصل بيانو للمتفوقني لألستاذة جوانا هريين (ادلورة اخلامسة)
• •بيانو ريسيتال :أمري عوض
• •بيانوال
• •حفل شعري :عمرو حسن
• •حفل شعري :هشام اجلخ
• •حفل راب وغناء رشيق :سوساك ودينا خادل
• •ريسيتال ربايع وتري
• •اكتشف موهبة الالجئني
• •سامح شعبان
• •مهرجان حاكوي اجلاز (ادلورة اثلانية)
o

اكيرو بيج باند سوسييت ،ومانلويا (مرص وهونلدا)

o

ورشة عمل افتاكسات ،وسيمون سبزيس تريو (مرص وسويرسا)

o

مخايس نى فكري للجاز ،وكريك ماكدوندل (مرص وكندا)

o

ورشة عمل وسط ابلدل ،وهايل لورين (مرص والواليات املتحدة
األمريكية)

• •فريق رسور
• •حفل موسيق إسبانية :أوركسرتا األنغام الساحرة مع مى بوركهارد
• •صحبة سمسمية
• •ستاند أب كوميدي :احلزب الكوميدي
• •وتريات :أوركسرتا مكتبة اإلسكندرية
• •وتريات :أوركسرتا مكتبة اإلسكندرية (يللة فيفادلي)
• •وتريات :حسن رشارة (كمان) وخلود رشارة (ناي)
• •غناء صويف :املولوية املرصية
• •أوركسرتا مكتبة اإلسكندرية
• •أوركسرتا مكتبة اإلسكندرية (السيمفونية اتلاسعة بليتهوفن)
• •أوركسرتا وكورال مكتبة اإلسكندرية (موتسارت :القداس اجلنائزي)
• •أوركسرتا مكتبة اإلسكندرية (ذكريات)
• •أوركسرتا مكتبة اإلسكندرية (احتفال بذكرى ميالد موتسارت)
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• •أمسية ملوسيق اتلاجنو
• •أوبرا تورنيدو وأجواء املوسيق املتوسطية
• •إنرتبريجر هوفمويزك
• •ريسيتال فيويلنة وهارب
• •حيىي خليل

مؤتمرات
• •املؤتمر اتلفاعي األول لرسطان اثلدي
• •ابلينايل ادلويل الرابع للرتميم املعماري واحلرضي
• •مؤتمر مستقبل بال إاعقة
• •معرض اإلسكندرية ادلويل للكتاب2018 ،
• •مؤتمر مرص املبدعة (حمافظة الغربية)
• •مؤتمر العضوية السنوي (املنطقة الروتارية رقم )2451
• •مؤتمر عن تطبيق اتلحليل الكيم يف قضايا اتلنمية
• •أسبوع األصم العريب
• •األدب والفن يف مواجهة اتلطرف
• •حتليالت ابليانات الكبرية :سد الفجوة بني انلظرية واتلطبيق
• •بيوفيجن اإلسكندرية2018 ،
• •مؤتمر اإلسكندرية السنوي ألمراض القلب2018 ،
• •مؤتمر أمراض الصدر يف األطفال2018 ،
• •حتدي إنرتنت األشياء يف مرص2017 ،
• •مؤتمر اجلمعية املرصية للمكتبات
• •اجتماع خرباء اتلأقلم التفاقية تغري املناخ
• •ضعف السمع :بني احللول والقبول

ً
• •اإلسكندرية اهللينستية :االحتفال بمرور  24قرنا
• •محلة «يه»
• •تقييم الربامج االجتماعية
• •تفاعل مع اعملك ايلوم2017 ،

• •املؤتمر السنوي ادلويل للجمعية املرصية للتخدير
• •ملتق شباب ابلاحثني ادلويل حتت عنوان :الرتاث احلضاري ومستقبل السياحة
يف مرص
• •املؤتمر ادلويل ثلقافة الشباب
• •مؤتمر إنرتنت األشياء
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• •مؤتمر االستثمار يف اتلدريب
• •الفن اإلساليم يف مواجهة اتلطرف
• •مؤتمر حول اآلثار اإليطايلة بمنطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا
• •مؤتمر لطلبة جامعة املنصورة
• •مؤتمر عن اهلندسة املياكنيكية
• •مؤتمر ابلرتول دلول حوض ابلحر األبيض املتوسط2018 ،
• •املؤتمر ادلوري السادس لرابطة املراكز العلمية بشمال إفريقيا والرشق األوسط
• •مؤتمر الفلسفة يف العرص اهللينسيت
• •مؤتمر صحي للمعهد األورويب للتعاون واتلنمية IECD

• •شاركنا وصلت لفني
• •االحتفال بتوقيع مذكرة تفاهم بني مكتبة اإلسكندرية وحتدي القراءة العريب
ُ ِّ
• •اخرت لكيتك2017 ،
• •مؤتمر اتلنمية املستدامة
• •مؤتمر اتلكنولوجيا2017 ،
• •املؤتمر ادلويل عن اتلفاعل اثلقايف
• •تعددية اللغة الفرنسية

ً
• •العالقة بني املرشق واملغرب العريب :مايض وحارض ومستقبل :رؤى يف إاعدة
كتابة اتلاريخ
• •مؤتمر الريادة يف اتلدريب
• •أكاديمية العلوم يف العالم انلايم /بيوفيجنيNXT

دورات•تعليمية
• •حضارة مرص القديمة  من املستوى اخلامس إىل السابع
• •اثلقافة العربية واإلسالمية
• •إدارة مرشواعت ترميم املباين األثرية واتلارخيية
• •تعليم نظم املعلومات اجلغرافية GIS

• •دبلوم ادلراسات اهللينستية (ادلورة العارشة)
o

مقدمة يف اثلقافة ايلونانية

o

اتلاريخ ايلوناين

o

اللغة ايلونانية I

o

اللغة ايلونانية II
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o

الفن ايلوناين

o

األدب ايلوناين

o

اللغة الالتينية I

o

اللغة الالتينية II

• •ماجستري ادلراسات اهللينستية (ادلورة اتلاسعة)
o

مدارس الفنون باإلسكندرية

o

اتلفاعل اثلقايف بني مرص وايلونان

o

العمارة اهللينستية وطبوغرافية اإلسكندرية

o

املدارس الفنية اهللينستية

o

أوراق الربدي وانلقوش والعمالت اهللينستية

o

ادليانات اهللينستية

o

املنهجية ومهارات ابلحث

o

مصادر تاريخ احلقبة اهللينستية

o

تأثري مدرسة الفلسفة السكندرية ىلع الفلسفة اإلسالمية

• •تنمية برشية
• •دورة تمهيدية تلعليم الزخرفة اهلندسية
• •تعلم اخلط العريب( 2017 ،املستوى األول)
• •تعلم اخلط العريب( 2018 ،املستوى األول)
• •مهارات العرض
• •دورة أكاديمية متخصصة يف جمال ادلراسات األثرية
• •مكتبة طه حسني  -برنامج اتلأهيل الرتبوي
• •مكتبة طه حسني  -دورات بريل للكبار :قراءة وكتابة
• •مكتبة طه حسني  -تعلم الربجمة باستخدام Python

معارض•فنية
• •ملتق فن الفيديو اثلاين
• •معرض الورشة العارش
• •مهرجان الصيف ادلويل اخلامس عرش  -معرض الصني
• •«أبو سمبل  200اعم بعد رحيل الشيخ إبراهيم بوركهارت»
• •أجندة2018 ،
• •أمحد زيك عبد احلليم :من وطنية شويق إىل حاكيات املرأة
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• •معرض اإلسكندرية ادلويل للكتاب - 2018 ،معرض احلرمني الرشيفني
• •فنون اخلط العريب واحلي يف يوم املرأة
• •مرشوع آرت كيت
• •أعمال فنية من الرتاث ايلوناين الروماين
• •ابلينايل ادلويل للرتميم املعماري واحلرضي
• •القراءة الكربى2017 ،
• •بطرس بطرس اغيل
• •القاهرة ...املدينة واملنطقة
• •كفافيات :2017 ،املنتدى األديب ادلويل الرابع عرش
• •ختام األنشطة الصيفية بمكتبة الطفل2017 ،
• •إحياء ذكرى الشاعر فتي قورة
• •حوار عن السالم :مرشوع لألطفال
ً
• •رؤى مزدوجة
• •معرض املنتجات ايلدوية املرصية واملرشواعت الصغرية
• •معرض واحتفايلة اخلال عبد الرمحن األبنودي
• •أول مرة (ادلورة )12
• •مجال وسالم للخط العريب
• •مجال وسالم للفن التشكيي
• •إضاءات مؤتلفة
• •معرض املنتجات ايلدوية املرصية واملرشواعت الصغرية
• •تكريم الفنان املبدع حامد العويي
• •تكريم الفنان يوسف داوود
• •إنتل باسيف2018 ،
• •الفن اإلساليم :العريب واألورويب
• •األحلان اخلادلة :معرض اآلالت املوسيقية القومية لشينجيانغ ومعرض صور
شينجيانغ
• •مهرجان انلخيل
• •للقدس سالم
• •سيوة :تراث وسياحة وسالم
• •املؤتمر القويم العرشون للجمعية املرصية للمكتبات واملعلومات واألرشيف
• •مقاصري األفق املقدس (صور عن ظاهرة تعامد الشمس ىلع املقاصري واملعابد
املرصية القديمة)
• •عدسة متحف الفن اإلساليم
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ً
• •املكتبة ...املدينة :رؤى فوتوغرافية

• •معبد ماليني السنني ألمنحتب اثلالث يف طيبة :عرشون ً
اعما من العمل
• •معرض مسابقة الاكتب الصغري
• •ثالثون ً
اعما حفائر باملدخل الرشيق ملرص2017-1987 ،
• •رحلة إىل اهلند
• •حائط املعرفة
• •مسابقة كتابة القصة للمدارس
ً
• •أمس ...غدا :الفن بني الواقع واخليال

مهرجانات
• •مهرجان الصيف ادلويل اخلامس عرش
o

يوم العائلة

• •مهرجان مهن ادلول الفرنكوفونية اخلامس
• •يوم يف حب اإلسكندرية2017 ،
• •معرض اإلسكندرية ادلويل للكتاب2018 ،
o

املهرجان املرصي ادلويل اثلالث للشعر العريب

o

مهرجان املرسح السكندري

o

مهرجان الرتاث انلويب

• •آرت شاور ()3
• •عيش وملح
• •افرح يف مكتبتك
• •مهرجان املدارس املرصية اخلامس عرش للمرسح الفرنكوفوين ادلويل (القاهرة)
• •يوم ابليئة2017 ،
• •احتفايلة إيراتوستينس2018 ،
• •املهرجان الفين الرابع السنوي لفنون املرشبيات
• •ادلورة الرابعة من مهرجان مهن ادلول الفرنكوفونية
َّ

• •املهرجان ادلويل املتوسطي للفيلم الوثائق واتلحقيق املصور PriMed

• •ايلوم العاليم ملراكز العلوم واملتاحف العلمية2017 ،
• •ادلورة السابعة من مهرجان من فات قديمه تاه ادلويل
• •الرتاث انلويب
• •احتفايلة العلوم2018 ،
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• •مهرجان األفالم العلمية2017 ،
• •مكتبة النشء :مع بعض

منتديات
• •امللتق األول للسياحة باإلسكندرية
• •صالون اإلسكندرية :مستقبل القوى انلاعمة املرصية
• •منتدى شباب اإلسكندرية
• •نموذج حمااكة القطاع املرصيف
• •ملتق الرتبية اخلاصة« :بني الواقع واملأمول»

حمارضات
• •رؤية قبطية عن احلاكم بأمر اهلل من خالل خمطوط تاريخ ابلطاركة
• •رؤية جديدة تلاريخ حمافظة مطروح وأهميتها من خالل االكتشافات األثرية
احلديثة
• •حمارضة عن الرتاث القبطي يف جامعة األزهر
• •دورة متقدمة للكتابة اهلرياطيقية
• •برنامج رابطة شباب الصفوة األفارقة
• •ما بعد اغندي :وعود وخماطر الالعنف
• •أبو القاسم الزهراوي :رائد علم اجلراحة
• •اإلسكندرية يف العرص القبطي
• •نموذج حمااكة االحتاد األورويب باإلسكندرية2017 ،
• •اإلسكندرية مدينة حيتي بها اتلاريخ
• •معرض اإلسكندرية ادلويل للكتاب2018 ،
o

يوم التسويق الرقيم السادس ملعهد تكنولوجيا املعلومات
ً 25
اعما ىلع صدام احلضارات

o

 26يناير ...ادلور اخلي لإلخوان يف صناعة الفوىض

o

 140سنة اكريكاتري

o

«العقيي وايلازية»

o

اإلسكندرية ومجايلات الصورة ابلرصية

o

ما اذلي قدمته اإلسكندرية يف تاريخ املعارف اإلنسانية؟

o

املرأة السكندرية ...قصص جناح

o
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o

كن أنت املعجزة :كيف حتول أي حمنة يف حياتك إىل منحة؟

o

من كواليس منصة االتهام

o

برنامج ماكفحة اتلطرف واإلرهاب

o

الصحافة اثلقافية ودورها يف احلفاظ ىلع اهلوية العربية

o

صحافة ابليانات وحتديات املستقبل

o

ًّ
ًّ
وخارجيا
داخليا
مهددات األمن القويم املرصي

o

أديبات مكتبة اإلسكندرية

o

حرية اتلعبري يف منظور اإلعالم والقانون

o

سرية الشعر

o

اثلقافة املستقلة ...آيلات العمل وآفاق املستقبل

o

حوار مع مبدع :أرشف العشماوي

o

حوار مع مبدع :مصطىف نرص

o

حوار مع مبدع :سعيد سالم

o

حوار مع مبدع :الفنان حممد صبي

o

العمارة اإلسالمية يف ايلونان

o

اخلطاب اإلعاليم اإلرسائيي املوجه عرب املواقع اإللكرتونية

o

الصحافة يف مواجهة األخبار الاكذبة

o

األسطورة واتلاريخ

o

أخالقيات اإلعالم يف العرص الرقيم

o

األفاكر واملعتقدات اخلاطئة املرتبطة بتعايط وإدمان املخدرات

o

حلم حيايت

o

آللئ انلادي األويلميب

o

خطط بلكرة :نماذج وجتارب يف ريادة األعمال

o

احللول املطروحة حلل القضية الفلسطينية يف ضوء قرار ترامب

o

روق دمك

o

أرسار الرتاث انلويب

o

الصوفية يف عيون سينمائية

o

الرتاث املادي

o

اإلرهاب وحروب الفضاء اإللكرتوين

o

اجلزيرة العربية يف املصادر الكالسيكية
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o

الفنان والرحلة

o

دور املواطن مع اإلعالم وقت األزمات

o

الشخصية املرصية احلضارية وآفاق املستقبل

o

اثلورة الرابعة

o

مستقبل األدب يف القرن احلادي والعرشين

o

مستقبل الطباعة يف مرص

o

ايلوبيل اذلهيب لعبقرية إنقاذ العجيبة اثلامنة

o

موسيق اللغة بني األدب العريب املعارص واألدب العاليم

o

دور األب يف الرتبية

o

بطوالت جمهولة للبحرية املرصية يف حرب االستزناف

• •أعالم اإلسكندرية يف العرص اإلساليم من خالل املنشآت املعمارية
• •مقدمة عن اللغة وطرق اتلغذية وعالقتها بانلطق
• •أنا اغيل
• •اإلسكندرية بوتقة العنارص واألجناس
• •حمارضة ضبط االنفعاالت
• •اآلثار املرتبطة برحلة العائلة املقدسة يف مرص
• •الرتاث العريب املسيي :مقدمة تارخيية
• •ديوانية الشعر العريب
• •كنائس وأديرة اإلسكندرية األثرية وحميطها
• •اسأل مرشدك
• •األمسية الفلكية
o

كنوز فلكية من موقع ناسا

o

دورة حياة انلجوم

o

أرسار املادة والطاقة املظلمة يف الكون

• •اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه
• •محلة تثقيفية «مسئويلة القرار»
• •ألنك ّ
مين
• •ببليوجرافيا الرتاث العريب
• •املوسم اثلقايف ملركز ادلراسات القبطية
ُ
 oخصوصية العمارة القبطية وأطر دراستها
o

ملحات من احلياة ايلومية للرهبان يف القرون األوىل
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o

أسايلب كشف تزوير اآلثار القبطية

o

نشأة اتلقويم املرصي وتطوره

o

انليل يف الرتاث الشعيب القبطي

• •الشطرنج :تارخيه وأرساره
• •برنامج مكتبة الطفل ،صيف 2017
• •برنامج أويلاء األمور يف مكتبة الطفل
• •جلسات املعلمني وأويلاء األمور يف مكتبة الطفل
ُ
َّ
األلفية األوىل
• •الكتاب األقباط يف
• •برنامج ثقايف للنوعية املجتمعية
o

كيف أنشئ املتحف القبطي

o

كيفية االعتناء باألطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة

o

إدارة العالقات اثلقافية

o

اخلطابة

o

نرش الويع بمخاطر ابلناء غري املرخص

o

قراءة يف املالبس القبطية

o

اتلأثري الفين لإلسكندرية القديمة داخل مرص
وخارجها

o

نشأة وتطور اتلقويم املرصي

o

دور اجلايلة ايلونانية يف تاريخ اإلسكندرية

o

قصص جناح ذوي االحتياجات اخلاصة

o

الرمزية واهلوية ادلينية يف الفن القبطي

• •امللتق اثلقايف اثلالث2018 ،
ٌ
 oتراثنا األثري ...رؤية للمستقبل  -اإلسكندرية وكنوزها األثرية
• •القديس مار مرقس الرسول يف الفن القبطي
• •«تطوير تقنيات صناعة الطباعة واتلغليف يف مرص :حنو مستقبل أفضل»
• •كيفية حتديد املسار الوظيي
• •أوائل أشاكل اهلريوغليفية وبدايات الوجود املليك يف صحاري مرص
• •مرص ضمن القوائم انلهائية جلائزة املهرجان املعماري ادلويل
• •مخسون ً
اعما من ابلحث عن اآلثار الغارقة ىلع الساحل املرصي املطل ىلع ابلحر
األمحر
• •أربع لغات ...حضارة واحدة
• •برنامج الفنان الفرنكوفوين
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• •الصالون األديب الفرنكوفوين -جملس الطهطاوي
• •من ابلطاملة إىل األباطرة :تاريخ اإلهداءات انلحتية لرسابيوم اإلسكندرية
• •حوار مثمر بني ابلالغة العربية واألدب املرصي القديم
• •نظم املعلومات اجلغرافية
• •هليوبوليس وحفائرها اجلديدة
• •تاريخ العالقة بني العلم واحلقيقة
• •املنازل يف مرص ايلونانية والرومانية :كأماكن ملمارسة الطقوس
• •كيف نستكشف املستقبل :ادلراسات املستقبلية كأداة اسرتاتيجية
• •كيفية صنع كتاب مصور :مسابقة مكتبة الطفل للمدارس
• •ابلحث واتلنقيب غري الرشيع عن اآلثار بني الواقع والقانون
• •املؤسسات يف قرى مرص ابلطلمية :بني الربديات واملكتشفات األثرية
• •ايلوم العاليم لألرشيف2018 ،
• •ايلوم العاليم للمتاحف2018 ،
• •اإلسالم بني االعتدال واتلطرف
• •العمارة اإلسالمية وشعر جالل ادلين الرويم
• •دورة اثلقافة اإلسالمية
• •القدس ...بني الرشعية ادلويلة والتسوية السياسية
• •قهوة املعرفة
• •رابطة شباب الصفوة
• •بلنان بعيون سكندرية
• •حمارضات لطلبة اإلعالم جبامعة اإلسكندرية
• •حمارضات عن اللغة والسلوك
• •أهمية املوقع :نظم املعلومات اجلغرافية كأداة دلعم صنع القرار املاكين
• •اللوجستيات وسالسل اتلوريد
• •إدارة مواقع الرتاث املغمور باملياه
• •برنامج نرش الويع اتلارييخ بذاكرة مرص املعارصة
• •احليل واخلدع العسكرية يف عرص احلروب الصليبية
• •نموذج حمااكة االحتاد اإلفرييق
• •نموذج حمااكة جامعة ادلول العربية
• •اتلكنولوجيا احلديثة
• •اتلذوق املوسييق (« :)1أهمية املوسيق الكالسيكية ،مقدمة ملوسيق عرص ابلاروك»
• •رحليت مع اتلاريخ
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• •خمترب الرسديات
o

«آجوران عني إفريقيا» للاكتبة الصومايلة زهرة مرسل

o

«السمسار» للاكتب كمال محودة

o

«العرايس» لألديبة دينا سليمان

o

السرية اذلاتية لفتي عبد السميع :الشاعر والطفل واحلجر

o

«جربين» للاكتب سعيد السيايب

o

«خريف ابلدل الكبري» للاكتب حممود الورواري

o

«خارج أضالع ادلائرة» ملحمد احلديين ،و«تقف ىلع رأسه
كبومة» للاكتب طارق جابر

o

«حنن نكتب مونودراما» للاكتب الكوييت عالء اجلابر

o

«رئيس اتلحرير» للروايئ والشاعر أمحد فضل شبلول

o

اقرأين وأقرؤك

o

«رسابيط اخلادم» لألديبة ثناء رستم

o

«شيطان صغري اعبر» ملحسن عبد العزيز

o

قراءة قصصية حبضور ماكوي سعيد

o

«زوجة أيب» نلبيل عمر

• •اكتشافات جديدة يف ضوء طوبوغرافيا الي املليك يف اإلسكندرية اهللينستية
• •الرتاث انلويب
• •أرض واحدة وقدر واحد
• •صفحات من تاريخ وحضارة األندلس
• •بانوراما تاريخ مرص العسكري
• •فوتوغرافيستا
• •طباعة وتصميم الكتب :مسابقة مكتبة الطفل للمدارس
• •بناء األهرامات :فرضية جيولوجية

ً
مسجدا»
• •قراءة يف مذكرات قليين باشا فهيم« :عظيم األقباط اذلي أنشأ

• •االستهالالت ادلينية :فجر عرص األهرامات وعرص املسيحية يف مرص القديمة
• •أعمال ترميم جامع األزهر بالقاهرة
• •برنامج «سوا»
• •علماء اإلسكندرية القديمة بني اتلخصص واملوسوعية
• •حمارضات املدارس
o

مهارات اتلواصل :نموذج أنور السادات يف مدرسة شهداء
اتلحرير
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o

نموذج القيادة :أنور السادات (مدرسة ادلتلا)

• •كتابة القصة القصرية :مسابقة مكتبة الطفل للمدارس
• •مظاهر الضغط انلفيس للطفل
• •علم اجلينوم وميتاجينوميكس وامليكروبيوم :تشكيل بيولوجيا األلفية احلايلة
• •ما ال تعلمه عن األاعصري وتغري املناخ
• •حمااكة القطااعت االقتصادية  -نموذج حمااكة القطااعت االقتصادية
• •الغناء واملوسيق يف األندلس حى نهاية عرص دويالت الطوائف
• •مبادرة خرييج جنوب السودان بلناء السالم واتلنمية
• •تماثيل اإلهلة سخمت يف اإلسكندرية
• •الرمزية يف اتلصميم املعماري وطريق احلرير اجلديد للمعماري العاليم جان بيري
هايم
• •قرص الطاهرة :جوهرة القصور امللكية املرصية
• •حاكيات الوحدة الوطنية يف حرب أكتوبر
• •الكتاب املطلق
• •مكتبة اإلسكندرية القديمة
• •الرتاث العريب املسيي :مقدمة تارخيية
• •اتلأثري الفين لإلسكندرية القديمة داخل مرص وخارجها
• •مقربة حاروا :منذ نهضة األرسة اخلامسة عرشة إىل طاعون قربيانوس يف القرن
اثلالث بعد امليالد
• •سمات تصوير األباطرة ىلع وجه العمالت الرومانية املتأخرة
• •برنامج نصف العام ملكتبة الطفل2018 ،
• •مدينة إسنا ومعبدها يف العرصين ايلوناين والروماين
• •كنوز مرص يف معجم جموهرات العالم القديم املصور
• •تأثري العنرص البرشي يف االكتشاف العليم
• •دخول اإلسالم إىل مرص والعالقة بني املسلمني واألقباط
• •تطور اآلالت الفلكية يف احلضارة اإلسالمية
• •الزواج انلاجح ومقوماته (اجلزء األول واثلاين)
• •تراث احلضارة اإلسالمية يف غرب األندلس
• •تأثري احلضارات الرشقية ىلع جزيرة ساموثراقيا
• •تأثري املذاهب اإلسالمية يف تصميم عمارة املساجد
• •رحلة اخللود
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• •سليم حسن ...منار علم املرصيات :مساهمات مستمرة من  1937إىل 2018
• •الطقس ادليين كظواهر برشية
• •ادلاللة ادلينية تلصوير العجول يف بعض فصول كتاب املوىت
• •مهارات اتلعامل مع الزنااعت الزوجية
• •أعمال بعثة جامعة ممفيس يف املقربة الطيبية رقم  16بمقابر دراع أبو انلجا
• •ثالثون ً
اعما حفائر باملدخل الرشيق ملرص2017-1987 ،
• •طبوغرافية اإلسكندرية القديمة
• •رحلة إىل اهلند
• •اآلثار الغارقة يف مرص وحوض ابلحر املتوسط
• •اكتشاف أمنحتب :االكتشافات احلايلة للبعثة املشرتكة بامللقطة يف قرص
بأمنحتب اثلالث لالحتفاالت يف طيبة
ًّ
• •عندما يكون الطالق حال
• •ايلوم العاليم للسكري
• •كتابات حول ابلحر األبيض املتوسط2018 ،
• •برنامج مكتبة النشء ألويلاء األمور
• •شباب من أجل بيئة مستدامة وفهم أفضل

اجتمااعت
• •االجتماع العرشون ألصدقاء املكتبة ادلويلني
• •االجتماع اخلامس مع مديري املدارس واجلامعات الفرنكوفونية
• •اجتماع قسم السكر اتلابع للكية الطب ،جامعة اإلسكندرية
• •جلنة اآلثاريني
• •لقاء مع الفائزين باملنح ابلحثية الصغرية2016 ،
• •مسابقة خمترب الشهرة
• •إنتل باسيف2018 ،
• •اجتماع مع سعادة سفري غينيا االستوائية
• •العالمات اتلجارية الشخصية
• •االجتماع السنوي اثلالث عرش للمكتب اإلقلييم لدلول العربية ألاكديمية العلوم
للعالم انلايم
• •اجتماع خاص برشكة يونيليفر
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عروض
• •أول عرض لفيديو عن قافلة اللكمات العرشة
• •مهرجان الصيف ادلويل اخلامس عرش
o

الوهج للبايله والرقص احلر

o

جنوب الوادي للفن انلويب واإلفرييق

o

حفل املولوية

• •حفل الشاعر عمرو حسن
• •حفل بايله مدرسة الفنون
• •مرسحية «زبائن ىلع اإلنرتنت»
• •عرض راقص
o

تأخري يقابل ثنايئ

o

الفرقة القومية الفلسطينية

o

«بيرت بان»

• •عرض الرقص القويم لشينجيانغ  -حتليق الغناء والرقص
• •مرسحية «إساليم وقبطي»
• •عرض حيك «كالم ستات»
• •مرتوبويلتان أوبرا يف نيويورك
o

أوبرا «انلاي السحري» ملوتسارت

o

«نورما» للمؤلف فينتشيزنو بيلليين

• •الراوي املغريب عي الزايدي

عروض•تقديمية
• •معرض اإلسكندرية ادلويل للكتاب - 2018 ،جتربة حجاج أدول اإلبداعية
• •احلضارة املرصية القديمة (عرض لألطفال يف ابلانوراما احلضارية) ،باتلعاون مع
مكتبة الطفل
• •عرض تقدييم بلنك املعرفة املرصي
• •زيارة طلبة الفنون اجلميلة بليت السناري
• •جولة للتعرف ىلع املكتبة
• •حاكية غنوة
o

فريوز

o

سيد درويش

o

ابليتلز
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أنشطة•القراءة
• •معرض اإلسكندرية ادلويل للكتاب2018 ،
ً
ً
ً
وغناء
وشعرا وتمثيال
 oالوطن ...إلقاء
o

أمسية شعرية

o

ورشة إلقاء شعر لألطفال

o

ربيع الشعراء باتلعاون مع املجلس األىلع للثقافة

o

أمسية قصصية

o

أمسية قصصية ملبديع ابلحرية

o

احيك يا ماما سماح

o

ثالثية سالم :الشعر يف مواجهة اإلرهاب

o

أمسية شعرية شبابية

• •قراءة مرسحية باللغة العربية
o

«الفيل يا ملك الزمان» لسعد اهلل ونوس

o

«عودة هوالكو :القضية والوقائع» لدلكتور سلطان بن
حممد القاسيم

• •قراءة مرسحية باللغة اإلجنلزيية
o

«حلم يللة صيف» لشكسبري

o

«األشباح» هلرنيك إبسن

o

«الراكبون إىل ابلحر» جلون ميلينغتون سينغ

o

«عودة رجل اثللج» يلوجني أونيل

o

«يف انتظار جودو» للاكتب صمويل بيكيت

• •قراءة مرسحية لرواية ساركوفاج

حلقات•نقاشية
• •ابلحث واالبتاكر :حلقة نقاشية إقليمية
• •العلوم املسئولة

ندوات
• •ندوة عن جائزة آدم حنني لفن انلحت
• •أمحد عرايب :ثورة اجليش والشعب
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• •معرض اإلسكندرية ادلويل للكتاب2018 ،
o

مائة اعم ىلع وعد بلفور :قراءات يف املعلن واملسكوت عنه

o

إسكندرية يف حاكية مشهورة

o

أمسية يف حب صربي أبو علم

o

حتديات النرش العريب

o

غوص يف ذاكرة التسعينيات املوسيقية

o

تطوير آيلات اإلدارة اثلقافية

o

شباب مرص ...آمال وطموحات

o

فيسبوكولويج

o

تواصل األجيال يف ذكرى ميالد املوسيقار الراحل حممد عفيي

o

كيف تتخلص من االكتئاب يف  7أيام

o

املشرتاكت اإلنسانية وأثرها يف دعم اتلعايش السليم

o

شكمجية حيىي حيق ...ربع قرن ىلع رحيله

o

مشكالت مرسح األقايلم

o

إنسان العرص بني املايض واحلارض واملستقبل

o

أمسية قصصية

o

إبداع السيد حافظ من املرسح إىل الرواية

o

ثقافة التشجيع

o

مستقبل إعالمنا

o

تأثري فرق األندرجراوند ىلع األغنية املرصية

o

رحلة الطريق الرابع يف مرص اجلديدة

o

ً
نموذجا
لإلبداع وجوه متعددة ...ويلد عالء ادلين

o

معى اإلسالم املعتدل

o

اتلجربة الرسدية يف حياة املرأة العربية

o

دور مركز األزهر للرتمجة يف نرش اثلقافة اإلسالمية

o

ضفيت حياة :دور املجتمع املدين يف اتلنوير

o

دور ادلراما املرصية يف معاجلة القضايا االجتماعية

o

حاكية شعب ورواية «ثالثية الرحل»

o

اللكمة وأمانتها يف األدب العريب

o

بدون سابق إنذار ...املقاومة باتلحدي
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o

املرأة يف عيون سينما جديدة

o

االخرتاق الصهيوين للمسيحية

• •اخلط العريب واحلرف القديمة
• •الكتابات وانلقوش العربية بني املرشق واملغرب
• •اقتصاد ابلحر
• •مناقشة كتاب« :ديين ودين انلاس»
• •العمالت ىلع مدار اتلاريخ
• •برنامج ثقايف للنوعية املجتمعية :ندوة عن إدارة مياه الرشب باإلسكندرية
ُ
• •لقاء ادلكتور مصطىف الفيق بمجموعة من ك َّتاب وشعراء وأدباء ومثقي اإلسكندرية
• •بروتوكول قواعد الزي
• •قواعد الزواج املرصية
اقض ىلع اتلهاب الكبد الوبايئ (يس)
• • ِ
• •مواقع الرتاث املعرضة للخطر يف العالم العريب
• •منتدى إطاللة األديب
o

ندوة عن أمجل املقاالت املختارة

o

سينما حول العالم« :حياة فنسنت»
ً
قريبًا من جورج أورويل («  )2مترشدا يف باريس ونلدن»

o

يف رحاب الكتابة  -نقاش مفتوح عن أسئلة مركزية يف فن الكتابة
ُ
استضافة أحد شباب الكتاب واحلديث حول جتربته يف الكتابة

o

قراءة ومناقشة يف أعمال احلضور اإلبداعية يف القصة والشعر

o

خمتارات من األدب العاليم

o

العالم يغين

o

o

• •علشانك يا بدلي
• •نادي اتلوعية الصحية
• •ندوة للتوعية عن الرسطان« :اجتاهات جديدة يف أحباث الرسطان»
• •ندوة كرامة املعلم وتكريمه
• •متالزمة احلساسية الظالمية
• •رحلة مع احلرف اتلقليدية
• •االستفادة من الصنااعت الرتاثية
• •اهلندسة املياكنيكية
• •مناقشة رسالة املاجستري للطالب حممد ثروت العيوين
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• •رحليت إىل القدس
• •ندوة افتتاحية للمبادرة املرصية اتلطوعية املستقلة
• •ندوة اتلعليم املوازي
• •رسطان األطفال :مشوار اتلحدي
• •الطاقة املتجددة
• •اجتمااعت اتلجديد واإلصالح لدلكتور جمدي اعشور
• •إنقاذ معبد الرأس السوداء بني املايض واحلارض
• •منهجية حبث ودراسة الكتابات وانلقوش العربية
• •أرسار وخفايا حرب أكتوبر
أفصح عما بداخلك! بوابتك إىل األمل
• • ِ
• •دراسة ونرش الكتابات وانلصوص اجلنائزية يف مرص القديمة
• •صناعة احلرف
• •كفافيات  :2017املنتدى األديب ادلويل الرابع عرش
• •دور املجتمع املدين يف اتلنمية يف الوقت الراهن
• •الزواج انلاجح ومقوماته
• •مستقبل الوطن العريب :اثلقافة واتلنمية واملواطنة
• •اتلاريخ ايلوناين والروماين
• •أهمية اإلرشاد انلفيس للفرد واملجتمع
• •برنامج دراسات املرأة واتلحول االجتمايع
• •اتلدريب مستقبل أمة
• •الصيد حتت املاء يف مرص
• •منحة الواليات املتحدة األمريكية للخرجيات
• •حي النساء يف الصحراء الغربية

عروض
• •مهرجان الصيف ادلويل اخلامس عرش
o

ستاند أب كوميدي :ذا كوميدي بانش

• •مرسحية «أحوال شخصية»
• •«آللئ العلوم»
• •عرض أزياء مغريب تقليدي
• •عرض مرسيح ملكتبة النشء
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مرسح
• •مهرجان الصيف ادلويل اخلامس عرش
o

«ماكن مع اخلنازير»

o

«يلل داخي»

o

«يللة اختفاء النرس»

o

«جيب اجلاكتة»

o

«املاراثون»

o

«يللة القتل يف جنني»

o

«ودل وبنت»

• •«هنا اإلسكندرية»
• •مهرجان املرسح السكندري
• •«احلانايت» :عرض مرسيح للكية الطب
• •«السنافر» :عرض مرسيح لألطفال
• •«بوتشن»
• •«أوالد الغضب واحلب»
• •عرض أطفال
o

«صياد العفاريت»

• •مهرجان مرسح بال إنتاج ادلويل
o

االفتتاح

o

اخلتام

• •«دجيا فو»
• •«ضلع مؤنث سالم»
• •عرض فالمنكو
• •«هو ويه»
• •مرشواعت خترج قسم املرسح ،لكية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية
• •مرشواعت خترج املعهد العايل للفنون املرسحية ،أكاديمية الفنون
o

«الزنزانة»

o

«اخلطوبة»

• •مرسح مرص
• •أوبريت :الليلة الكبرية
• •العرض املرسيح« :عطيل يعود»
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• •عرض راقص« :بيرت بان»
• •«سلك شائك»
• •ستاند أب كوميدي :احلزب الكوميدي
• •عرض حيك وغناء
o

«حنه»

o

«احلاكية فيها إحنا»

• •«الرجل اذلي ،واملرأة اليت»
• •«الزيارة»

دوريات•تدريبية
• •الطرق املتقدمة للتوثيق األثري
• •االحتفال بيوم نظم املعلومات اجلغرافية
• •تدريب الرخصة ادلويلة لقيادة األعمال (دورة أساسية)
• •إنرتنت األشياء
• •العالج الكيميايئ للمخطوطات
• •اتلقنيات العلمية احلديثة يف اتلصوير األثري
• •فصل بيانو للمتفوقني لألستاذة جوانا هريين (ادلورة اخلامسة)
• •دورات تدريبية يف الرتميم
• •تدريب للطلبة الفرنكوفونيني جبامعة أسيوط
• •تدريب للطلبة الفرنكوفونيني يف اجلامعات املرصية بمكتبة اإلسكندرية
(ادلورة  11إىل )14
• •برنامج شباب من أجل اتلغيري (املرحلة اخلامسة)

مؤتمر•عرب•الفيديو
• •تصوير فيلم عن مهرجان اجلاز

ورش•عمل
• •املسابقة اتلاسعة لطالب مدارس اإلسكندرية
• •بطل لل عرص
• •دورة حتقيق خمطوطات اتلصوف اإلساليم
• •مربجمو اإلسكندرية
• •معرض اإلسكندرية ادلويل للكتاب2018 ،
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o

يوم املخطوط العريب

o

اعلم من ورق ومرسحة الكتاب (اجلزء األول واثلاين)

o

قرص احلاكيات لألطفال

o

صناعة النشيد الوطين

o

اتلداوي بالكتابة

o

كتابة أدبية

o

كتابة الرواية

o

اتلصوير كما جيب أن يكون

o

كتابة السيناريو

o

كتابة القصة القصرية

o

حيك لألطفال

o

ًّ
كتابة القصة القصرية جدا

o

الكتابة اإلذاعية

• •الربنامج الصيي ملتحف اآلثار
• •ورشة عمل للرسم يف أنطونيادس لدلكتورة أسماء الرببري
• •ورشة تعليم اخلط العريب (املستوى األول)
• •اخلط العريب وكتابة العناوين اإلخبارية
• •ورشة اخلط العريب الصيفية للطفل والنشء
• •املخطوطات واخلطوط العربية
• •مدرسة الفنون
o

صناعة العرائس

o

الرسم بالرمال

o

الرسم بالطحني

o

الفنان الفرنكوفوين

o

مرشوع السعادة :ورش عمل أسبوعية لألطفال املرىض

o

الفيلسوف الصغري

o

ورش عمل منتصف العام

o

موزاييك

o

احتفايلة يوم ايلتيم

o

صف ابليانو للمتفوقني
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o

إاعدة اتلدوير

o

انلحت

o

االحتياجات اخلاصة

o

برنامج الصيف

o

اعلم الطفل

• •ورشة رقص بويلوود
• •اعلم برايل
• •األنشطة الصيفية ملركز األنشطة الفرنكوفونية  -ورشة عمل اتلصوير
الفوتوغرايف
• •احتفل باملستقبل
• •ورشة عمل يس إف دي وجافا نلادي الصفوة للهندسة
• •ورشة عمل عن السينما
• •إعداد ابلاحث الكالسييك
• •ماكفحة االجتار يف البرش
• •صناعة احلي انلحاسية
• •تقطيع انلحاس
• •احلرف يف مرص القديمة
• •الكتابة اإلبداعية
• •كروشيه
• •اتلبادل اثلقايف واتلعلييم بني مرص والصني يف إطار مبادرة احلزم والطريق
• •ديكوباج
• •حوار عن السالم :مرشوع لألطفال
• •اخلط ادليواين
• •رسم لألطفال
• •مدرسة تعليم فنون الرسم (املستوى األول واثلاين)
• •ورشة عمل تابعة ملؤتمر اجلمعية املرصية
• •اإللكرتونيات (املستوى األول)
• •برنامج الشباب األفارقة املتفوقني يف القاهرة
• •مرشوع أنرتبرين أيف2018 ،
• •يوم القراءة احلرة
• •صناعة الزينة باألشاكل اهلندسية
• •فصل املتمزيين يف العزف ىلع اجليتار
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• •كيف تصنع فيلمك الوثائيق األول مع نادين صليب
• •تنمية برشية
• •أنا فين سأبين وطين 2017
• •الصنااعت يف مرص القديمة
• •ايلوم العاليم لألرشيف
• •الرؤية العاملية لإلفال
• •ايلوم العاليم للمتاحف
• •الفن اإلساليم يف مواجهة اتلطرف
o

اخلط العريب

o

اتلصاميم اإلسالمية

o

املوزاييك اإلساليم

o

الزينة اإلسالمية

• •حي املايكرو موزاييك
• •صناعة احلي
• •قعدة عصاري
• •ورشة تعليم اخلط الكويف
• •ورشة تعليم منتجات وتقنيات اجلدل الطبيي
• •تعلم اللغات يف املزنل
• •منتجات اجلدل الطبيي وتقنياته (املستوى األول واثلاين)
• •منتجات اجللود (املستوى األول واثلاين)
• •نلنرش الويع
• •نلدرس اللغات
• •نلدرس العلوم والعلوم االجتماعية
• •احلياة وادلراسة والشباب
• •فهرسة املخطوطات
• •ورش عمل متحف املخطوطات الصيفية
• •رحلة السينما املتوسطية
• •اتلقنيات العلمية احلديثة يف اتلصوير األثري
• •ترميم اآلثار
• •الطبخ املغريب
• •موزاييك
• •انطالق ماذر جوس أون ذا لوس
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• •رسد
• •خمترب الرسديات للشباب
• •اخلطابة
• •العود
• •أعمال فنية ورقية
• •ورشة تعليم الربكشن
• •خطة القيادة الشخصية
• •فوتوغرافيستا
o

أساسيات اتلصوير

o

اتلصوير باملوبايل

o

تركيب الصور

o

حترير الصور باستخدام اليت روم

o

حترير الصور باستخدام فوتوشوب

• •اتلصوير الفوتوغرايف
• •اتلالعب باأللوان
• •صناعة الفخار
• •ورشة عمل لألطفال «طباعة فانوس رمضان» ىلع شنط قماش باإلستنسل
• •ورشة عمل لألطفال «تراثنا بني أيدينا»
• •مرشوع سيف للتوعية الصحية
• •مهرجان حاكوي اجلاز (ادلورة اثلانية)
o

ورشة عمل افتاكسات ،وسيمون سبزيس تريو
(مرص  وسويرسا)

o

حفل وسط ابلدل ،وهايل لورين (مرص والواليات
املتحدة األمريكية)

• •غناء وكورال :اجلرس املرصي الفنلندي
• •تربية نوعية
• •قصص سبيل
• •برنامج الصيف لألطفال
• •الربنامج الصيي ملكتبة طه حسني
• •تعليم الفنون لطلبة املدارس
• •اذكر عرش لكمات  من خالل اللعب
• •اذكر عرش لكمات  من خالل شعر سالم
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• •اذكر عرش لكمات  من خالل طبقات صوت خمتلفة
• •الرسم والطباعة ىلع القماش
• •مكتبة اإلسكندرية القديمة
• •ورشة عمل فن اخليامية
• •فن اإلنشاد ادليين
• •مرشوع ادلبلومايس
• •اهتمام ايلونسكو باستخدام الفلسفة مع األطفال :تعلم اتلفكري من خالل
قراءة الكتب املصورة
• •تدريب ً
معا نلبق
• •مرشوع حنو معلم أفضل
• •برنامج حنو تعليم متطور
• •بناء قدرات الشباب :مقدمة عن املخاطر املرتبطة بامللوثات العضوية اثلابتة
واإلدارة ابليئية السليمة هلا
• •ورشة عمل اخلراطة
• •فعايلة  VI-SEEMالوطنية
• •احلياة الربية
• •تشكيل األسالك
• •املرأة وبناء السالم
• •معاجلة اخلشب باآلالت
• •االستشفاء عن طريق الكتابة
• •ياال يوجا
• •يوجا
• •الربنامج الصيي ملكتبة النشء 2017
• •برنامج مكتبة النشء إلجازة منتصف العام 2018
• •الربنامج الصيي ملكتبة النشء 2018
• •برنامج تدريب العلماء الشباب :أخالقيات ابلحث والنرش يف العلوم احلياتية
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ملحات•إحصائية

قطاع•املكتبات
عضوية•املكتبة•الرئيسية

مستخدمو•املكتبات•املتخصصة

اجلمهور

6512

ذوو االحتياجات اخلاصة

21000

األطفال (سن )11-6

4056

النشء (سن )16-12

مكتبة طه حسني

1113

2956

مكتبة النشء

29175

املكفوفون وضعاف ابلرص

142

مكتبة الطفل

30352

ذوو االحتياجات اخلاصة

167

قسم نوبل (زوار)

49

أعضاء برنامج  BAIFAبمكتبة اإلسكندرية

637

إمجايل•العضويات

14470

خدمات•املكتبة*•
اخلدمة

العدد

أسئلة أجاب عنها املكتبيون

137112

أسئلة مرجعية جاهزة

11740

أسئلة متعلقة باستخدام احلساب اآليل

632

طلبات ابلحث ابلبليوجرايف

29146

استخدام•املوارد•اإللكرتونية
اجللسات /ادلخول

874987

ابلحث /اتلصفح

2318223

اسرتجاع نصوص اكملة

190275

اسرتجاع ملخصات

75493

روابط نلصوص اكملة خارجية

15363

عمليات اسرتجاع (نصوص اكملة وملخصات)

90856

اتلداول

طلبات ابلحث يف قواعد ابليانات

58

تداول كتب األطفال

9836

طلبات الرفوف املغلقة

42949

تداول كتب النشء

4887

عدد الصفحات املصورة

753885

حجوزات احلاسب اآليل

82937

حجز غرف ادلراسة

13519

مواعيد خاصة باألحباث

0

اإلصدارات من ابلبليوجرافيا

2

أنشطة مرشوع «حنو معلم أفضل»

ً
نشاطا
96
ً
 412مشاراك

* املكتبة الرئيسية ومكتبة الفنون والوسائط املتعددة.
الكتب•الرقمية•انلاطقة
كتب

19

صفحات

2824

سااعت التسجيل

125

اإلهداءات
نوع•املادة•املهداة

عدد•الوحدات•املهداة

%

كتب

81831

%96

وسائط متعددة

169

%0.20

دوريات

3046

%4

أخرى

237

%0.28

إمجايل•اإلهداءات

85283

%100

املقتنيات••-جمدلات
اللغة

القيمة•اإلمجايلة•(ج.م).

القيمة•%

إمجايل•الوحدات

الوحدات•%

العربية

206502.60

%35.13

1385

%80.48

اإلجنلزيية

378976.38

%64.47

332

%19.29

الفرنسية

2390.74

%0.41

4

%0.23

اإلمجايل

587869,72

%100

1721

%100

املقتنيات••-سالسل
اللغة

القيمة•اإلمجايلة•(ج.م).

القيمة•%

إمجايل•الوحدات

الوحدات•%

العربية

38952.46

%0.96

121

%27.44

اإلجنلزيية

3770775.82

%93.07

280

%63.49

أخرى

241836.28

%5.97

40

%9.07

اإلمجايل

4051564,56

%100

%100

%100

جمموعة•مكتبة•اإلسكندرية•(عدد•املجدلات)
كتب يف رفوف مفتوحة

318273

كتب يف رفوف مغلقة (تشمل جمموعة املعهد املليك لدلراسات االستوائية بأمسرتدام)

596819

كتب حتت اإلعداد (تشمل املجموعة الفرنسية)

490392

جمموعتا نوبل وشادي عبد السالم

4561

جمموعة املكتبات املتخصصة (تشمل مواد الوسائط املتعددة)

120025

خرائط

7740

موارد برنامج  BAIFAبمكتبة اإلسكندرية

10130

جمموعة اإليداع

31873

املجموعة الرقمية (الكتب املوجودة يف صورة رقمية فقط)

10114

دوريات علمية مطبوعة (تشمل دوريات مكتبة اإليداع)

8370

جمالت وجرائد يومية

89

جمموعة مكتبة اخلرائط (أطلس كتب علم رسم اخلرائط)

5755

قواعد بيانات إلكرتونية (تشمل قواعد بيانات اإليداع)

62

جمالت دورية إلكرتونية (عناوين متمزية)

106383

كتب إلكرتونية

194839

رسائل علمية إلكرتونية

1.800.000

املخطوطات

5363

املجموعة انلادرة

16294

املجموعة اخلاصة

98407

جممواعت نادرة وخاصة قيد املعاجلة

29914

امليكروفيلم

110599

جمموعة ادلوريات اخلاصة

1092

اإلمجايل

3,967,094

* رسائل متوافرة يف قطاع املكتبات.
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برنامج•اتلواصل
برامج اتلدريب ىلع اتلدريس والرتبية (مكتبة النشء)

4545
( 27جلسة)

طالب (مكتبة النشء)

399

برامج اتلدريب ىلع اتلدريس والرتبية (مكتبة الطفل)

215
( 6جلسات)

طالب (مكتبة الطفل)

110

أكاديميون

12

أمناء مكتبة

280

مدرسون (حنو تعليم متطور)

536

برنامج تواصل (الطالب األاكديميون)

407

إمجايل•احلضور

6504

الربنامج•ادلويل•للتدريب•ىلع•علوم•املكتبات
إمجايل•املشاركني

ادلورات
ً
الفهرسة وفقا لقواعد «مارك »21

11

تطوير جمموعة املطبواعت يف املكتبات

11

اإلمجايل

22

دورات•ملحو•األمية•املعلوماتية*
ادلورات

إمجايل•املشاركني

ابلحث للجميع

28

ابلحث يف املوارد اإللكرتونية (مستوى متقدم)

45

برنامج احلاسب اآليل للمبتدئني

10

اإلمجايل

83

* مركز اتلعليم بمكتبة اإلسكندرية.

إدارة•املرشواعت•اخلاصة

مرشوع•الرسائل•العلمية

عدد الرسائل املستلمة

18105

105

مركز•املخطوطات

متحف•املخطوطات

أنشطة•الفهرسة•واملعاجلة

أنشطة•الفهرسة•واملعاجلة

النشاط

العدد

النشاط

العدد

فهرسة املخطوطات املصورة ىلع ميكروفيلم

1482

فهرسة ومعاجلة الكتب

2941

مراجعة بيانات فهرسة املخطوطات املصورة ىلع
ميكروفيلم

1140

فهرسة ومعاجلة ادلوريات

0

إدخال بيانات املخطوطات املصورة ىلع ميكروفيلم
ىلع قاعدة بيانات امليكروفيلم املحلية

فهرسة ومعاجلة املقاالت

0

1482

رقمنة املخطوطات امليكروفيلمية

2358

مراجعة بيانات املخطوطات املصورة ىلع
ميكروفيلم ىلع قاعدة بيانات امليكروفيلم املحلية

1140

رقمنة املخطوطات األصلية*

311

تبادل املخطوطات**

9

فهرسة املخطوطات األصلية

569

مراجعة بيانات فهرسة املخطوطات األصلية

100

املخطوطات املرفوعة ىلع نظام أرشفة
املخطوطات اإللكرتوين

357

إدخال بيانات املخطوطات األصلية ىلع قاعدة
بيانات داخلية

569

ترميم املخطوطات

21

ترميم الكتب انلادرة واخلرائط

192

تدريب ىلع الرتميم

2

قاعة اطالع املخطوطات

475

وحدات احلفظ

23

قاعة اطالع امليكروفيلم

499

املعاجلة الكيميائية للمخطوطات

24

املعاجلة الكيميائية للكتب انلادرة واخلرائط

53

تدريب ىلع املعاجلة الكيميائية

3

أنشطة وورش عمل

22

الزيارات

ً
ً
ً
خمطوطا يشمل  6596عنوانا).
*  333عنوانا (يصل أرشيف املخطوطات الرقمية إىل 4549
** يشمل مرشوع املائة ألف خمطوط عدد  11۰۹85خمطوطة.

الزيارات

106

قاعة عرض املخطوطات والكتب انلادرة

25937

قاعة اطالع الكتب انلادرة واملجمواعت
اخلاصة

4188

متحف السادات

63039

اتلقرير السنوي 2018-2017

إدارة•االستوديو
تصوير•فيديو
الفعايلات املوثقة

120

أرشطة مرقمنة بتنسيقات خمتلفة

1880

عدد السااعت من األرشطة املرقمنة بتنسيقات خمتلفة

4000

عدد طلبات ابلث املبارش

18

عدد طلبات حتويل DVD

74

اتلصوير•الفوتوغرايف
الفعايلات املوثقة

493

الفهرسة•واألرشفة
أرشطة تمت أرشفتها

1880

عدد السااعت اليت تمت أرشفتها

4000

صور تمت أرشفتها

47741

فيديوهات تمت أرشفتها

312

اإلنتاج
حلقات برنامج «أجندة مكتبة اإلسكندرية» األسبويع

45
 4أفالم

دورات وأفالم داعئية وتسجيلية وأفالم قصرية

 4أفالم قصرية
 5أفالم داعئية
دورة تعليمية واحدة
(ً 16
درسا)

قناة•يوتيوب•اخلاصة•بمكتبة•اإلسكندرية
املشرتكون

18806

املشاهدات

1690786

ملفات الفيديو املرفوعة

1142

ملفات الفيديو اليت تمت مشاركتها

21644

أىلع املشاهدات ً
تبعا للموقع اجلغرايف (سااعت املشاهدة)

مرص

%60,0

السعودية

%9,1

الواليات املتحدة

%6,3

املغرب

%4,0

تونس

%3,9

107

صفحة•الفيسبوك
املتابعون

4725

إمجايل املتابعات

673601

إمجايل اتلفاعالت

954447

إدارة•املعمل•الرقيم
الرقمنة

تمت رقمنتها ومعاجلتها

تم اتلعرف الضويئ ىلع حروفها

العربية

الالتينية

إمجايل

كتب

10388

8218

18606

صفحات

3350287

1771259

5121546

كتب

10685

8314

18999

صفحات

3424944

1902521

5327465

اجلرائد
تمت معاجلتها واتلعرف الضويئ
ىلع حروفها

صفحات

119551

املرشواعت•اخلاصة
الرقمنة

صفحات*

29087

* خمطوطات ،ورشائح ،وصور ،وملصقات ،ولوحات ،وخرائط ،ومستندات ،ونيجاتيف زجاج ،وطوابع ،وكتب خاصة ،وجمالت.
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إدارة•الزيارات
زوار مرصيون وأجانب

اجلوالت اإلرشادية

زوار خدمة استضافة األطفال

* مغلق للتجديدات من أكتوبر .2017

109

كبار الزوار

زوار ابلانوراما احلضارية

طلبة املدارس

110
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مقرتحات الزوار

مركز•القبة•السماوية•العليم
الزيارات ملركز القبة السماوية العليم

111

مركز•توثيق•الرتاث•احلضاري•والطبييع
الزيارات ملركز توثيق الرتاث احلضاري والطبيي

متحف•اآلثار
الزيارات ملتحف اآلثار

112
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•

قطاع•تكنولوجيا•املعلومات•واالتصاالت
•

•

إحصائيات استخدام موقع املكتبة اإللكرتوين

إحصائيات استخدام مواقع املكتبة اإللكرتونية

113

•

•

إدارة•شئون•العاملني
اتلوزيع العمري

*متوسط األعمار.37 :

الفئات الوظيفية بالقطاع

* اإلمجايل بدون مدير املكتبة ،واملستشارين ،والعاملني بعقود بمهمة.

اتلوزيع حسب انلوع والفئة

114
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قيمة•الوحدات•املصنفة•يف•املخازن

115

أعضاء•جملس•األمناء•واملجلس•االستشاري

جملس•األمناء

عبد•الفتاح•السييس
رئيس•مجهورية•مرص•العربية
رئيس•جملس•األمناء•

أعضـاء•بصفاتهم•الرسمية

سامح•حسن•شكري
وزير•اخلارجية
مرص

خادل•عبد•الغفار
وزير•اتلعليم•العايل•وابلحث•العليم
مرص

خترج وزير اخلارجية املرصي سامح حسن شكري يف لكية احلقوق ،جامعة عني شمس اعم  .1975منذ
َّ
ً
ً
اتلحاقه بوزارة اخلارجية للعمل ملحقا اعم  ،1976تقدل عديدا من املناصب ادلبلوماسية .في اعم ،1978
توىل منصب السكرتري اثلالث بالسفارة املرصية بلندن .ويف اعم  ،1982توىل منصب السكرتري اثلاين
ملكتب نائب رئيس الوزراء ،ووزير اخلارجية .ويف اعم  ،1984توىل منصب السكرتري األول يف السفارة
ً
مستشارا ملكتب نائب
املرصية يف العاصمة األرجنتينية بوينس أيريس .من اعم  1988إىل  ،1990عمل
رئيس الوزراء ،ووزير اخلارجية .ومن اعم  1990إىل  ،1994اكن أحد أفراد ابلعثة ادلائمة ملرص يف األمم
املتحدة .يف اعم  ،1994توىل منصب مدير إدارة الواليات املتحدة األمريكية وكندا يف وزارة اخلارجية
ً
سفريا
املرصية .ويف اعم  ،1995توىل منصب سكرتري املعلومات للرئاسة املرصية .أصبح سامح شكري
ألول مرة اعم 1999؛ حيث توىل منصب سفري مرص وممثلها يف املنظمات ادلويلة بالعاصمة انلمساوية فيينا.
ومن اعم  2003إىل  ،2004توىل منصب مساعد وزير اخلارجية ورئيس الربوتوكول بوزارة اخلارجية املرصية.
ومن اعم  2004إىل  ،2005توىل منصب مساعد وزير اخلارجية ورئيس مكتب وزير اخلارجية املرصي.
ً
سفريا ملرص وممثلها يف األمم املتحدة واملنظمات ادلويلة األخرى
يف الفرتة من اعم  2005إىل  ،2008اكن
ً
يف العاصمة السويرسية جنيف .ويف الفرتة من اعم  2008إىل  ،2012اكن سفريا ملرص بالواليات املتحدة
ً
األمريكية .ويف اعم  ،2012اكن ممثال لرئيس ادلولة يف قمة األمن انلووي بمدينة سول ،وكذلك يف قمة
األمن انلووي بمدينة الهاي اعم  .2014توىل سامح شكري منصب وزير اخلارجية يف يونية .2014
حصل خادل عبد الغفار ىلع درجة ابلاكلوريوس طب األسنان من جامعة عني شمس اعم  ،1984ودرجة
املاجستري يف األجسام املناعية للفريوسات باألسنان اعم  ،1989ودرجة ادلكتوراه عن اخلصائص الرسيرية
ً
رئيسا لقسم طب
واجلرثومية واملناعية يف حاالت اتلهاب رسيع اتلغذية اعم  .1995وعمل عبد الغفار
الفم وعالج اللثة والتشخيص واألشعة بكلية طب األسنان منذ اعم  ،2009قبل صدور قرار بتعيينه
ً
عميدا لللكية ،ثم نائب رئيس جامعة عني شمس لشئون ادلراسات العليا وابلحوث ،قبل اختياره ً
وزيرا
ً
للتعليم العايل وابلحث العليم .كما عمل أستاذا ً
زائرا بكلية طب األسنان جامعة جورجيا بالواليات
ً
وأستاذا ً
زائرا بكلية طب األسنان جامعة تكساس هيوسنت بالواليات املتحدة
املتحدة األمريكية،
األمريكية .وقد حصل ىلع عدة جوائز علمية؛ منها املركز األول ألحسن حبث خالل املؤتمر ادلويل
للمؤسسة العاملية ألحباث طب األسنان  ،IADRوجائزة ادلولة التشجيعية يف العلوم الطبية ،كما نشـر
ً
 20حبثا يف دوريات وجمالت اعملية.

إيناس•عبد•ادلايم•
وزير•اثلقافة
مرص

حممد•سلطان•
حمافظ•اإلسكندرية
مرص

عصام•الكردي
رئيس•جامعة•اإلسكندرية
مرص

تعترب ادلكتورة إيناس عبد ادلايم أول سيدة ترأس وزارة اثلقافة منذ نشأتها اعم  ،1961ويه اعزفة
فلوت اعملية ،حصلت ىلع درجة ابلاكلوريوس من كونرسفاتوار القاهرة ،ثم سافرت يف منحة دراسية
إىل فرنسا حى اعم  ،1990وحصلت ىلع املاجستري ثم ادلكتوراه يف آلة الفلوت من املدرسة العليا
للموسيق بباريس .وتدرجت عبد ادلايم يف املناصب حى شغلت منصب عميد معهد كونرسفاتوار
بالقاهرة اعم  ،2004ثم نائب رئيس أكاديمية الفنون ( ،)2009ثم رئيس دار األوبرا املرصية منذ .2011
وقدمت العديد من احلفالت املوسيقية يف عدة بدلان أوروبية وعربية .وشاركت يف العديد من الربامج
ّ
اإلذاعية األورويب ،اكن من أهمها يف راديو فرانس بباريس .مثلت إيناس عبد ادلايم مرص يف العديد من
املحافل واملهرجانات واملؤتمرات اثلقافية والفنية ادلويلة الرسمية .كما اختريت لعضوية املجلس األىلع
للثقافة ،وجملس إدارة مركز الفنون بمكتبة اإلسكندرية ( ،)2013واملجمع العريب للموسيق جبامعة
ادلول العربية .حصلت إيناس عبد ادلايم ىلع العديد من اجلوائز املحلية وادلويلة ،منها اجلائزة األوىل
من احتاد معاهد املوسيق بفرنسا ( ،)1982وجائزة اإلبداع بأكاديمية الفنون (وزارة اثلقافة) ،وجائزة
أحسن اعزفة بمهرجان كوريا الشمايلة للفنون ( ،)1999وجائزة أبرز عرش نساء يف مرص هلذا القرن
( ،)2000وجائزة ادلولة التشجيعية يف الفنون (.)2000
حصل حممد سلطان ىلع عدد من ادلرجات العلمية؛ منها بكالوريوس الطب واجلراحة جبامعة القاهرة
اعم  ،1994وماجستري يف جراحة العظام من جامعة القاهرة اعم  ،1999ودبلومة ادلراسات العليا يف
إدارة املستشفيات جامعة عني شمس  ،2001ودبلومة اجلودة الشاملة يف جمال الراعية الصحية باجلامعة
األمريكية يف القاهرة اعم  ،2002ودبلومة اتلنمية املؤسسية من جامعة كويزن الند بأسرتايلا اعم .2013
وتوىل عدة مناصب قيادية؛ منها نائب مدير معهد نارص للبحوث والعالج ،ومدير مركز األورام بني
اعيم  2001و ،2006ومدير اعم الطوارئ بوزارة الصحة من  2006إىل  ،2007ورئيس اإلدارة املركزية للراعية
ً
رئيسا
احلرجة والعاجلة من  2007إىل  ،2010ثم أصبح نائب رئيس هيئة اإلسعاف املرصية حى  ،2011ثم
ً
ورئيسا ألمانة املراكز الطبية املتخصصة من  2013إىل ،2014
هليئة اإلسعاف املرصية من  2011إىل ،2013
ً
ورئيس قطاع الصحة والساكن بوزارة الصحة ،وحمافظا للبحرية منذ فرباير  .2015كما شارك يف وضع
اخلطة املستقبلية لضم مرافق اإلسعاف ،وصياغة مرسوم قانون بدمج مراكز ووحدات اإلسعاف الطيب
باملحافظات مع خدمات هيئة اإلسعاف املرصية.
هو عصام أمحد حممود الكردي؛ رئيس جامعة اإلسكندرية ،وأستاذ اتلحليل اإلنشايئ بقسم اهلندسة
اإلنشائية بكلية اهلندسة ،جامعة اإلسكندرية .حصل ىلع بكالوريوس اهلندسة املدنية من جامعة
ً
ُ ِّ
اإلسكندرية بتقدير امتياز مع مرتبة الرشف اعم  ،1981وعني معيدا باللكية يف ذات العام ،إىل أن حصل
ىلع ماجستري العلوم يف اهلندسة اإلنشائية من جامعة اإلسكندرية اعم  ،1985ثم دكتوراه الفلسفة يف
دور ٌ
اهلندسة املدنية من جامعة نورث إيسرتن األمريكية  .1992واكن هل ٌ
بارز يف إثراء العملية اتلعليمية
ُ
ًّ
ً
ً
ومديرا للعالقات
ثقافيا
مستشارا
واثلقافية وتمثيل مرص يف عدد من املحافل ادلويلة؛ حيث ع ِّني
اثلقافية واتلعليمية يف الواليات املتحدة األمريكية وكندا ،وشغل منصب أمني اعم صندوق تطوير
اتلعليم برئاسة جملس الوزراء .كما شغل منصب نائب رئيس جامعة اإلسكندرية لشئون خدمة
ُ
ً
رئيسا جلامعة اإلسكندرية يف نوفمرب .2016
املجتمع وتنمية ابليئة ملدة اعم حى ع ِّني
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هو املدير املؤسس ملكتبة اإلسكندرية اجلديدة ،اليت افتتحت يف  ،2002وهو ًّ
حايلا املدير الفخري للمكتبة،
وعضو جملس أمنائها .ويعمل ً
ً
مستشارا لرئيس الوزراء املرصي يف جماالت اثلقافة والعلوم واملتاحف.
أيضا
وهو رئيس وعضو اللجان االستشارية لعدد من املؤسسات األاكديمية وابلحثية والعلمية وادلويلة؛ منها
منصب رئيس مشارك ملركز نظايم كنجوي ادلويل ،باإلضافة إىل عضويته يف اللجنة االستشارية العلمية
للتقرير العاليم للعلوم االجتماعية اعم  2013و ،2016وسيناريوهات املياه العاملية املدعمة من قبل ايلونسكو
اعم  .2013كما أنه عضو باملجلس اتلنفيذي ملوسوعة احلياة ( ،)2010ويرتأس املجلس اتلنفيذي للمكتبة
ً
الرقمية العاملية ( .)2010وقد توىل عددا من املناصب ادلويلة ،منها نائب رئيس ابلنك ادلويل (.)2000–1993
كما شارك يف رئاسة جلنة االحتاد اإلفرييق العليا للتكنولوجيا احليوية اعم ً ،2006
وأيضا جلنة االحتاد اإلفرييق
العليا للعلوم واتلكنولوجيا واالبتاكر  STIيف الفرتة من  2012إىل  .2013هذا باإلضافة إىل عضويته بلجنة
منظمة «آيكان» من أجل حبث مستقبل اإلنرتنت اعم .2013
وتلق ادلكتور رساج ادلين العديد من اجلوائز؛ حيث اكن أول من حيصل ىلع جائزة مؤسسة جرامني (الواليات
املتحدة األمريكية) مقابل جهوده الطويلة يف ماكفحة الفقر ( ،)1999كما حصل ىلع وسام الفنون واآلداب
َّ
َّ
بدرجة ضابط املقدم من احلكومة الفرنسية ( ،)2003وميدايلة بابلو نريودا املقدمة من حكومة تشيي (،)2004
و جائزة مؤسسة جامناالل باجاج دلوره يف نرش القيم اليت تبناها اغندي خارج اهلند ( .)2006كذلك ،حصل
َّ
ىلع وسام الشمس املرشقة ايلاباين املقدم من إمرباطور ايلابان ( ،)2008وجائزة «بطل الشباب» باملؤتمر العاليم
َّ
للشباب يف كوبيك ( ،)2008ووسام الرشف الفرنيس املقدم من رئيس فرنسا ( ،)2008وجائزة سوامينيثان
َّ
للحفاظ ىلع ابليئة (تشيناي ،اهلند ،)2010 ،وجائزة إجناز العمر اإلفريقية املقدمة من مؤسسة جوائز اتلمزي يف
اغنا ( ،)2010وميدايلة خدمة الصالح العام من األاكديمية الوطنية للعلوم بواشنطن العاصمة ( ،)2011ووسام
الفنون واآلداب بدرجة قائد من احلكومة الفرنسية ( .)2011باإلضافة إىل ذلك حاز امليدايلة اذلهبية جلمهورية
َّ
أذربيجان املقدمة من األاكديمية القومية للعلوم يف أذربيجان ( ،)2015ووسام الصداقة جلمهورية أذربيجان
َّ
مقدم من رئيس أذربيجان ( ،)2015وجائزة صندوق «ماريانا فاردينويانيس» ( ،)2016والشارة الفخرية من
رئيس أكاديمية بلغاريا للعلوم (.)2016
هذا باإلضافة إىل حمارضاته املتعددة يف مجيع أحناء العالم؛ حيث ألق حمارضة مانديال يف جوهانسربج (،)2011
وحمارضة نكساس يف هونلدا ( ،)2011باإلضافة إىل إلقائه للخطاب االفتتايح الرئييس خالل القمة العاملية
األوىل للكتاب يف واشنطن العاصمة (.)2012
ٍّ
ً
أستاذا ً
بارزا يف لك من جامعة فاجينينجني وكويلج دو فرانس يف فرنسا .هذا باإلضافة إىل نرشه
كما عمل

ألكر من  100كتاب ودراسة ،وما يزيد ىلع  500حبث يف العديد من املجاالت ،بما يف ذلك اتلكنولوجيا احليوية،
واتلنمية الريفية ،واالستدامة ،وقيمة العلم بالنسبة للمجتمع .كما قام بتقديم برنامج ثقايف ىلع اتلليفزيون
ًّ
ًّ
ً
تليفزيونيا باللغة العربية واللغة اإلجنلزيية .حصل
علميا
برناجمـا
املرصي (أكر من  130حلقة) ،وأعد
إسماعيل رساج ادلين ىلع ابلاكلوريوس يف اهلندسة من جامعة القاهرة ،ودرجيت املاجستري وادلكتوراه من
جامعة هارفرد ،وحصل ىلع أكر من  38دكتوراه فخرية.
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ماري•آرترش
إجنلرتا
ً
عضو•اعتبارا•من•2019

جاسنت•يفو•لني
الصني
ً
عضو•اعتبارا•من•2018

ميخائيل•بيوتروفسيك
روسيا
ً
عضو•اعتبارا•من•2018

•

درست ماري دورين آرترش يف لكية شيلتنهام للفتيات ،ثم اتلحقت بكلية القديسة آن جبامعة أكسفورد
دلراسة الكيمياء ،ومن بعدها اللكية اإلمربيايلة بلندن دلراسة الكيمياء الطبيعية .يف منتصف السبعينيات،
ُ
اتلحقت بمجلس إدارة اجلمعية ادلويلة للطاقة الشمسية ،وعملت كمحارض يف الكيمياء يف لك ّييت نيونهام
وترينييت جبامعة اكمربيدج بني اعيم  1976و .1986تولت آرترش منصب مدير صندوق متحف فيزتويليام
ُ
بكامربيدج بني اعيم  1984و ،1991ومدير مؤسسة الطاقة الوطنية بني اعيم  1988و ،2000وع ّينت بعدها
ً
رئيسة هلا ،ويه ًّ
حايلا راعية للمؤسسة .تولت منصب رئيس جملس أمناء متحف العلوم الطبيعية بلندن
منذ اعم  .2015كما شغلت منصب رئيس مجعية الطاقة الشمسية باململكة املتحدة ،إىل جانب كونها زميلة
ّ
ملعهد الطاقة ،وقد تسلمت قالدة ملتشت اخلاصة به يف اعم  .2002تولت ماري آرترش منصب رئيس صندوق
مؤسسة اخلدمة الصحية الوطنية ملستشفيات جامعة اكمربيدج ملدة عرش سنوات حى اعم  ،2012كما
حصلت ىلع وسام اإلمرباطورية الربيطانية برتبة قائد يف اعم  2012تتوجيًا ملجهوداتها يف جمال الصحة الوطنية.
ً
وأستاذا ً
زائرا باللكية اإلمربيايلة بلندن ،إىل جانب
ما زالت ماري آرترش زميلة للكية نيونهام بكامربيدج،
كونها زميلة رشفية للكية القديسة آن جبامعة أكسفورد منذ اعم .2013
حصل جاسنت يفو لني ىلع درجة ادلكتوراه يف االقتصاد من جامعة شياكغو اعم  .1986وعمل ككبري
خرباء االقتصاد وانلائب األول لرئيس ابلنك ادلويل؛ حيث اكن أول اقتصادي من دولة نامية يتوىل هذه
ً
ً
ً
مؤسسا وأستاذا يف املركز
مديرا
املناصب ،من يونية  2008إىل يونية  .2012كما عمل قبل ذلك ،ملدة  15سنة،
الصيين لدلراسات االقتصادية يف جامعة بكني .وهل  18كتابًا من تأيلفه ،مثل «معجزة الصني :اسرتاتيجية
اتلنمية واإلصالح االقتصادي» ،و«اتلحول واتلنمية االقتصادية :الفكر ،واالسرتاتيجية ،والقابلية للتطبيق»،
و«تبسيط االقتصاد الصيين» ،كما نرش أكر من  100مقالة يف جمالت دويلة خاضعة للتحكيم ،وجمدلات جممعة
عن اتلاريخ واتلنمية واتلحول .باإلضافة إىل ذلك ،جاسنت لني ،هو زميل مراسل دلى األاكديمية الربيطانية،
َّ
وزميل أكاديمية العالم اثلالث للعلوم .ويف اعم  ،2007قدم مداخلة يف «حمارضات مارشال» جبامعة اكمربيدج،
َّ
ويف اعم  2011قدم حمارضة سيمون كوزنتس يف جامعة ييل ،واملحارضة السنوية املوسعة جلامعة األمم املتحدة
يف موزمبيق؛ حيث اكنت املحارضة األوىل من نوعها اليت تعقد يف دولة نامية.
ميخائيل بيوتروفسيك هو مدير متحف هريميتاج يف سان بطرسربج .درس يف جامعة القاهرة (،)1966-1965
وخترج مع مرتبة الرشف يف لكية ادلراسات الرشقية جبامعة والية يلنينغراد اعم 1967؛ حيث ختصص يف
ً
ادلراسات العربية .عمل مساعدا لشئون ابلحوث فرع معهد ادلراسات الرشقية يف يلنينغراد من  1967إىل
 .1991ادلكتور بيوتروفسيك هو أكادييم يف األاكديمية الروسية للعلوم ،وعضو يف األاكديمية الروسية للفنون،
ٍّ
ورئيس احتاد املتاحف يف روسيا ،ورئيس لك من نادي سان بطرسربغ ادلويل وجملس إدارة اجلامعة األوروبية
يف سان بطرسربغ .حصل ىلع العديد من اجلوائز الوطنية وادلويلة؛ منها وسام أورانج  -ناسو من هونلدا
( ،)1996ووسام الرشف الرويس ( ،)1997ووسام الرشف الفرنيس ( 1998و ،)2004ووسام انلجمة الشمايلة
من السويد ( ،)1999واالستحقاق للجمهورية اإليطايلة ( 2000و ،)2004ووسام القديس ميرسوب من كنيسة
األسقف األرمنية ( ،)2000ووسام ياروسالف احلكيم من أوكرانيا ( ،)2003ووسام االستحقاق من مجهورية
بونلدا ( ،)2004ووسام خدمة الوطن من روسيا ()2004؛ واجلائزة الرئاسية يف جمال الفن واألدب من روسيا
( ،)2003ووسام الرشف «الفخر» من جملس املفتني الرويس ،ووسام األسد الفنلندي ( ،)2005ووسام الشمس
املرشقة من ايلابان ( ،)2007وامليدايلة الفضية من أمسرتدام ( ،)2009وجائزة وودرو ويلسون من الواليات
املتحدة ( ،)2009ووسام اتلاج من بلجياك ( .)2011يف اعم  ،2011حصل ادلكتور بيوتروفسيك ىلع لقب املواطن
املكرم ملدينة سانت بطرسربغ.
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اململكة•املتحدة
ً
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زالتكو•الجومدزجيا
ابلوسنة•واهلرسك
ً
عضو•اعتبارا•من•2017

حممد•سلماوي•
مرص
ً
عضو•اعتبارا•من•2017

السري جوردون كونواي خبري يف شئون ابليئة الزراعية ،والرئيس السابق للجمعية اجلغرافية امللكية.
درس يف جامعة بانغور يف ويلز ،وجامعة اكمربيدج ،وجامعة جزر اهلند الغربية يف ترينيداد ،وحصل ىلع
درجة ادلكتوراه يف علم ابليئة الزراعية يف جامعة اكيلفورنيا ،ديفيس .خالل الستينيات ،عمل كونواي
يف مالزييا تلطوير الربامج الزراعية يف اإلدارة املتاكملة لآلفات .يف اعم  ،1970اعد إىل إجنلرتا يلصبح أستاذ
اتلكنولوجيا ابليئية يف اللكية امللكية للعلوم واتلكنولوجيا يف نلدن ،ثم أسس يف لكية نلدن اإلمرباطورية
ً
أيضا مركز اجلامعة للتكنولوجيا ابليئية يف اعم  .1976وبعد عمله يف لكية نلدن اإلمرباطورية عمل مع عدد
من املنظمات ،بما يف ذلك مؤسسة فورد وابلنك ادلويل .واكن مدير برنامج الزراعة املستدامة يف املعهد
ادلويل للبيئة واتلنمية.
أصبح كونواي رئيس مؤسسة روكفلر RF؛ حيث عمل ىلع توسيع نطاق فوائد «اثلورة اخلرضاء» لتشمل
ُ ِّ
إفريقيا ،من اعم  1998إىل  .2004وعني املستشار العليم الرئييس لوزارة اتلنمية ادلويلة الربيطانية ورئيس
َّ
ً
اجلمعية اجلغرافية امللكية يف اململكة املتحدة من اعم  2004إىل  .2009وقد ألف كتبًا وأوراقا حبثية عديدة يف
جمال الزراعة املستدامة.
زالتكو الجومدزجيا حاصل ىلع ابلاكلوريوس يف العلوم ودرجيت املاجستري وادلكتوراه يف علوم
احلاسب اآليل واهلندسة الكهربائية من لكية اهلندسة الكهربائية جبامعة رساييفو اعم  1977و1980
و .1988وهو من اجليل األول ممن ختصصوا يف علوم احلاسب اآليل وتدربوا يف هذا املجال يف ابلوسنة
واهلرسك .اتلحق بربنامج فولربايت للتدريس وابلحث املهين جبامعة أريزونا يف الفرتة من اعم 1988
إىل  .1989وهو أستاذ بكلية اتلجارة واالقتصاد ولكية اهلندسة الكهربائية جبامعة رساييفو منذ اعم
َّ
 .1989تقدل عدة مناصب حبكومة ابلوسنة واهلرسك؛ ويه :منصب رئيس الوزراء ،وقائم بأعمال
رئيس الوزراء ،ونائب رئيس الوزراء ملرتني ،ووزير اخلارجية ملرتني يف الفرتة بني اعم  1992و.2015
توىل قيادة حزب ابلوسنة واهلرسك االجتمايع ادليمقرايط  SDPاتلقديم من اعم  1997إىل  .2014هذا
ً
باإلضافة إىل عضويته سابقا بمجلس رئاسة حزب االشرتاكيني األوروبيني منذ اعم  2010إىل .2016
انتُخب ست مرات لعضوية برملان ابلوسنة واهلرسك من اعم  1996إىل  . 2010وهو عضو بمؤسسة نادي
مدريد منذ اعم  ،2005وعضو األاكديمية ادلويلة للفنون والعلوم  WAASمنذ اعم 2006؛ ويرأس
جملس إدارة معهد ابلوسنة منذ اعم  .2005وهو عضو يف جملس أمناء مركز نظايم الگنجوي ادلويل،
باإلضافة إىل عدة جلان دويلة حول العالم .أسس الجومدزجيا مركز اإلدارة وتكنولوجيا املعلومات يف
رساييفو وهو مديره منذ اعم  .1995أسس ً
أيضا قسم اإلدارة وتكنولوجيا املعلومات بكلية االقتصاد
جبامعة رساييفو ،وهو رئيس القسم منذ اعم  .1994من ضمن اهتماماته يف جمايل اتلدريس وابلحوث
نظم دعم القرار ،والقدرة اتلنافسية وتكنولوجيا املعلومات ،واملجتمع املشرتك واتلنمية املستدامة،
َّ
وإدارة عملية اتلحول وقيادة اتلغيري؛ وقد قدم العديد من املحارضات والكتب واألوراق ابلحثية،
واإلصدارات عن هذه املوضواعت.
حممد سلماوي روايئ واكتب مرسيح ،وحمرر ،وشاعر ،وصحي ،ومعلق سيايس مرصي رائد .من
اعم  2005إىل  ،2015شغل منصب رئيس احتاد الكتاب املرصيني واألمني العام لالحتاد العام لألدباء
اعل يف
والكتاب العرب .حصل ىلع شهادة ابلاكلوريوس يف األدب اإلجنلزيي من جامعة القاهرة ودبلوم ٍ
مرسح شكسبري من جامعة أكسفورد ،إجنلرتا؛ كما حصل ىلع درجة املاجستري يف اإلعالم من اجلامعة
األمريكية يف القاهرة.
ُ
ً
مدرسا للغة اإلجنلزيية وآدابها يف لكية اآلداب ،جامعة القاهرة اعم  .1966واكن يعمل
ع ِّني سلماوي
ُ
ً
حمررا للشئون اخلارجية اعم  .1970ويف اعم  ،1988ع ِّني يف منصب نائب وزير
يف صحيفة «األهرام»
ُ
ِّ
اثلقافة للعالقات اخلارجية ،كما عني يف منصب رئيس حترير صحيفة «األهرام ويكي» اعم ،1991
ُ
وع ِّني فيما بعد رئيس حترير صحيفة «األهرام إبدو» .واكن ً
أيضا رئيس جملس أمناء صحيفة «املرصي
ايلوم» ،ثم أصبح رئيس حترير الصحيفة اعم .2014
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نال سلماوي جوائز مرموقة عديدة ،بما فيها الوسام الفرنيس للفنون واآلداب اعم  ،1995ووسام
االستحقاق للجمهورية اإليطايلة اعم  ،2006ووسام اتلاج املليك ابللجييك للملك أبلري اثلاين اعم ،2008
وجائزة ادلولة اتلقديرية لآلداب يف اعم  .2012ومن أشهر رواياته« ،أجنحة الفراشة» (.)2011
روزايلا أرتياجا سريانو يه أول سيدة تتوىل منصب نائب الرئيس والرئيس ادلستوري لإلكوادور من
ً
اعم  1996إىل  ،1998كما تقدلت سابقا منصب السكرترية العامة ملنظمة معاهدة اتلعاون يف منطقة
األمازون ،ونائبة لوزير اثلقافة ،ووزيرة اتلعليم.

روزايلا•أرتياجا•سريانو•
اإلكوادور
ً
عضو•اعتبارا•من•2017

ويه حمامية حاصلة ىلع ادلكتوراه يف فقه القانون واملاجستري يف األنروبولوجيا ،باإلضافة إىل حصوهلا
ً
عضوا يف جملس حترير موسوعة بريتانياك ،ومدير مؤسسة الطبيعة
ىلع درجة علمية يف الصحافة .اكنت
ً
اإلقليمية حى اعم 2007؛ كما اكنت عضوا يف املجلس اتلنفيذي ملركز حبوث الزراعة االستوائية واتلعليم
ًّ
حايلا ،يه عضو يف األاكديمية ادلويلة للعلوم والفنون ،وعضو
العايل يف كوستاريكا حى اعم .2012
جملس إدارة مؤسسة منطقة األمازون يف ماناوس بالربازيل ،ورئيس املجلس االستشاري ملؤسسة فيدال،
والرئيس اتلنفيذي لرشكة أي أس بروداكشنوز.
حصلت روزايلا سريانو ً
أيضا ىلع دكتوراه فخرية من جامعة تارابوتو يف بريو ،باإلضافة إىل حصوهلا ىلع

العديد من اجلوائز؛ منها جائزة بينينو مالو من جامعة والية كويناك ،وجائزة القلعة الزرقاء من تارخيا يف
بويلفيا ،ونيشان ريو برانكو بدرجة الصليب الكبري من الربازيل ،واجلائزة اخلرضاء لألمريكتني من
الربازيل ً
أيضا .هلا العديد من اإلصدارات من الكتب واملقاالت؛ منها «السااعت» و«أشجار كويناك» .هذا
باإلضافة إىل أشعارها وقصصها ،اليت يتم نرشها يف بريو ،واألرجنتني ،وأوروجواي ،وإسبانيا ،واإلكوادور.

بيرت•ستويانوف
بلغاريا
ً
عضو•اعتبارا•من•2017

ًّ
ديمقراطيا يلصبح رئيس مجهورية بلغاريا من اعم  1997إىل 2002؛ حيث
بيرت ستويانوف سيايس بلغاري تم انتخابه
فاز باالنتخابات الرئاسية اعم  1996كمرشح عن حزب حتالف القوى ادليمقراطية ابللغاري.
من اعم  1992إىل  ،1993اكن ستويانوف نائبًا لوزير العدل يف أول حكومة غري شيوعية يف بلغاريا منذ
ً
ً
عضوا يف املجلس
اعم  .1944ويف اعم  ،1994كونه حاصال ىلع درجة ادلكتوراه يف القانون ،انتُ ِخب
القويم ابللغاري السابع واثلالثني ،ونائب رئيس حزب حتالف القوى ادليمقراطية اعم  .1995ويف
اعم  ،2002أسس مركز بيرت ستويانوف للحوار السيايس يف مدينة صوفيا .انضم للعديد من املؤسسات
ادلويلة؛ منها مبادرة لكينتون العاملية ،واللجنة اتلنفيذية األوروبية اتلابعة للجنة اثلالثية ،واملجلس
ًّ
حايلا ،هو رئيس مشارك فخري يف مرشوع العدالة
االستشاري ادلويل لرابطة املحامني األمريكية.
العاليم ،وعضو جملس مركز نظايم الگنجوي ادلويل.
منذ اعم  ،2009أسس ستويانوف وترأس مركز احلوار واتلعاون ادلويل يف مقره الرئييس يف فيينا .ونال
العديد من اجلوائز؛ منها جائزة  Courage to Careمن رابطة ماكفحة التشهري ،واجلائزة السنوية
من رابطة «املحامون الروسيون».
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كجيل•ماجين•بونديفيك
الرنويج

ً
عضو•اعتبارا•من•2016

ُ ِّ
كجيل ماجين بونديفيك هو املدير املؤسس ملركز أوسلو للسالم وحقوق اإلنسان ،وقد عني يف هذا املنصب منذ
ً
ُ ِّ
ً
أيضا مرشح الهويت ٌّ
وقس يف الكنيسة اللوثرية بالرنويج؛ كما عني مبعوثا
افتتاح املركز يف أغسطس  .2005هو
ًّ
خاصا ألمني اعم األمم املتحدة للشئون اإلنسانية يف القرن اإلفرييق من فرباير  2006إىل أغسطس .2007
وقد اكن رئيس وزراء الرنويج من اعم  1997إىل  2000ومرة أخرى من اعم  2001إىل  .2005واكن ً
وزيرا للخارجية
ً
ً
عضوا يف الربملان
ووزيرا للكنيسة واتلعليم من اعم  1983إىل  .1986اكن بونديفيك
من اعم 1989إىل ،1990
ً
ً
الرنوييج من اعم  1973إىل  ،2005ممثال عن احلزب ادليمقرايط املسيي؛ حيث اكن رئيسا للحزب من اعم
 1983إىل 1995؛ كما اكن القائد الربملاين حلزبه من اعم  1981إىل  ،1983ومن اعم  1986إىل  ،1989ومن اعم
 1993إىل  ،1997ومن اعم  2000إىل .2001
حصل بونديفيك ىلع درجة ادلكتوراه الفخرية يف القانون من جامعة سوفولك يف بوسطن بالواليات املتحدة
األمريكية ،وادلكتوراه الفخرية يف العلوم السياسية من جامعة وونج كوانج ،وثاثلة يف الفلسفة من جامعة
كيونج يه يف سول جبمهورية كوريا ،باإلضافة إىل درجة أستاذ فخري جبامعة جوميليوف يف األستانة،
كزاخستان .كذلك حاز الصليب الرفيع لوسام القديس أوالف من الرنويج ،والصليب الكبري نلوط تريا
ماريانا من التفيا ،والصليب الكبري نوط االستحقاق من إيطايلا ،والصليب الكبري نوط االستحقاق من
الربتغال ،والصليب الكبري نوط كزتال من غواتيماال.
فاروق العقدة هو املحافظ السابق للبنك املركزي املرصي من اعم  2003إىل  ،2013والرئيس احلايل للجنة
اتلنفيذية ملجلس أمناء مكتبة اإلسكندرية .وهو حاصل ىلع بكالوريوس اتلجارة اعم  ،1965ودرجة
املاجستري يف املحاسبة اعم  1975من جامعة القاهرة ،ودرجة املاجستري يف إدارة األعمال اعم  ،1981ودرجة
ادلكتوراه اعم  1983من لكية وارتون جبامعة بنسلفانيا.
ً
رئيسا ملجلس إدارة ابلنك األهي املرصي ورئيسه
لفاروق العقدة خربة بنكية واسعة؛ في اعم  ،2003اكن

فاروق•العقدة
مرص

ً
عضو•اعتبارا•من•2016

ريكسهب•ميداين
أبلانيا
ً
عضو•اعتبارا•من•2016

اتلنفيذي .ومن اعم  1983إىل  ،2002عمل برشكة «إيرفينج تراست» اليت أصبحت فيما بعد «بنك أوف
ً
مديرا
نيويورك»؛ حيث اكن يشغل منصب نائب رئيس مساعد لقسم الرشق األوسط ،ثم نائبًا للرئيس ،ثم
ملنطقة إفريقيا.
يف الفرتة من اعم  1997إىل  ،2002اكن العضو املنتدب للرشكة ادلويلة للتأجري  .INCOLEASEويف الفرتة
ً
من اعم  1978إىل  ،1982عمل
حمارضا يف املحاسبة واملايلة بكلية وارتون جبامعة بنسلفانيا اليت رشحته يف
ً
مستشارا ملؤسسة اتلمويل ادلويلة اتلابعة ملجموعة ابلنك ادلويل.
اعم 1978؛ يلكون
ً
مستشارا ملحافظ ابلنك
فاروق العقدة عضو يف جملس إدارة رشكة مرص للطريان منذ اعم  .1998وقد اكن
ً
عضوا يف جملس إدارة احتاد ابلنوك املرصية.
املركزي املرصي يف الفرتة من اعم  1998إىل  ،2001كما اكن
ريكسهب ميداين هو الرئيس األسبق دلولة أبلانيا من اعم  1997إىل  .2002وهو عضو يف أكاديمية
العلوم يف أبلانيا منذ اعم  ،2003وعضو أجنيب يف األاكديمية املقدونية للعلوم والفنون منذ اعم .2015
ً
ً
رئيسا ملجلس إدارة املركز
رئيسا للجنة االنتخابات املركزية يف أبلانيا يف اعيم  1991و .1992واكن
أصبح
األبلاين حلقوق اإلنسان من اعم  1994إىل  ،1996ثم أصبح السكرتري العام للحزب االشرتايك اعم 1996
حى اعم  ،1997ثم أصبح نائبًا بالربملان يف يويلو  .1997واكن ً
ً
عضوا يف اللجنة األبلانية للتفاهم
أيضا
واتلعاون يف ابللقان من اعم  1986إىل  ،1990والسفارة االفرتاضية يف أمريكا الالتينية (األوروجواي،
والربازيل ،واألرجنتني) اعم 2006؛ كما اكن القائد املشارك لوفد املراقبني ادلويلني خالل انتخابات
املجلس الترشيي الفلسطيين.
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ً
ً
ً
وحمارضا وباحثا بعدة جامعات
مدرسا
وقد اكن لريكسهب ميداين تاريخ ممزي يف اتلدريس؛ حيث عمل
ومعاهد خمتلفة يف أبلانيا ودول أخرى ،مثل :فرنسا ،وإيطايلا ،وأملانيا ،واململكة املتحدة .حصل ىلع
العديد من اجلوائز األاكديمية؛ منها وسام الصليب الكبري للخالص من ايلونان اعم  ،1998ووسام انلجمة
اذلهبية الوطين من رومانيا ببوخارست اعم  ،1999واملفتاح اذلهيب ملدينة ورشسرت بوالية ماسوتشوستس
األمريكية ،وميدايلة جان ماساريك من جامعة العلوم االقتصادية برباغ ،التشيك اعم  ،2001وميدايلة
املستشار ادلويلة للتمزي من جامعة نيوأوريلزن ،بمدينة نيوأوريلزن األمريكية اعم .2002

عمرو موىس سيايس ودبلومايس مرصي ،شغل منصب وزير اخلارجية املرصية ىلع مدار أكر من عرش
َّ
سنوات من اعم  1991إىل  ، 2001وتوىل األمانة العامة جلامعة ادلول العربية من يونية  2001إىل .2011
ً
رئيسا للجنة اخلمسني املكونة لوضع ادلستور املرصي يف سبتمرب 2013؛ ويه جمموعة متنوعة
انتُ ِخب
من الشخصيات املرصية اجتمعت من أجل تعديل دستور  .2012واكن أحد املرشحني يف انتخابات
الرئاسة املرصية اعم  ،2012وهو ً
أيضا مؤسس حزب املؤتمر املرصي.

عمرو•موىس
مرص
ً
عضو•اعتبارا•من•2016

وبصفته األمني العام جلامعة ادلول العربية ،أطلق «مبادرة جامعة ادلول العربية للسالم» من أجل
مناقشة وحل الزناع العريب اإلرسائييَّ .
وعينه األمني العام لألمم املتحدة كويف عنان يف فريق األمم
املتحدة رفيع املستوى املعين باملخاطر واتلحديات واتلغيري.
اتلحق عمرو موىس بوزارة اخلارجية املرصية فور خترجه يف جامعة القاهرة اعم  .1957وشغل عدة
مناصب اعمة ىلع مدار عقود؛ منها منصب سفري مرص يف األمم املتحدة ،ويف اهلند .منحته احلكومة
املرصية «قالدة انليل» ،وحاز أوسمة رفيعة من حكومات األرجنتني والربازيل وتشيي واإلكوادور
وقطر واألردن والسودان.
أندريس باسرتانا هو الرئيس األسبق دلولة كولومبيا من اعم  1998إىل  .2002وقد خترج يف جامعة ديل
روساريو بمدينة بوجوتا اعم  ،1977ودرس جبامعة هارفارد بصفته زميل مركز ويذرهيد للشئون ادلويلة
يف اعم .1978
َّ
أسس أندريس باسرتانا حركة القوى ادليمقراطية اجلديدة اعم  ،1991وجنح يف الفوز بمقعد يف جملس
الشيوخ الكولوميب .واستمر فيه حى اعم  .1993ويف اعم  ،1998تم اختياره ً
رئيسا دلولة كولومبيا ملدة أربع
ً
سنوات .بعد انتهاء فرتة رئاسته ،عمل
سفريا بلالده يف الواليات املتحدة يف الفرتة من اعم  2005إىل .2006

أندريس•باسرتانا
كولومبيا
ً
عضو•اعتبارا•من•2016

دخل أندريس باسرتانا جمال السياسة اعم 1982؛ حيث فاز بعضوية جملس مدينة بوجوتا حى اعم .1986
َّ
َّ
من اعم  1984إىل  ،1985توىل منصب رئيس جملس مدينة بوجوتا .ويف الفرتة من اعم  1988إىل  ،1990توىل
عمادة مدينة بوجوتا ،واكن ً
رئيسا لالحتاد ادلويل للسلطات املحلية من اعم  1988إىل  .1989يف اعم ،1978
شارك أندريس باسرتانا يف تأسيس وإدارة جريدة «جيون» .ويف اعم  ،1979أسس الربنامج اتلليفزيوين
اإلخباري «أو» ،وهو الرئيس الفخري الحتاد األحزاب األمريكية الالتينية.
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بوريس تاديتش هو الرئيس السابق دلولة رصبيا من اعم  2004إىل  .2012خترج يف لكية الفلسفة جبامعة
بلجراد ،وختصص يف علم انلفس االجتمايع .حصل ىلع ادلكتوراه الفخرية من جامعة ديمرتي اكنتمري
اعم  .2009بدأ بوريس تاديتش حياته السياسية كطالب يف جامعة بلجراد؛ حيث انضم للحركة املنشقة
املناهضة للشيوعية يف اثلمانينيات من القرن املايض .بعد أن خترج يف اجلامعة ،بدأ يف تدريس علم
انلفس وعمل أخصايئ علم نفس إلكينييك عسكري .ويف اعم  ،1997أسس مركز تنمية ادليمقراطية
واملهارات السياسية؛ وهو منظمة غري حكومية متخصصة يف اتلعليم السيايس واملدين.

بوريس•تاديتش
رصبيا
ً
عضو•اعتبارا•من•2016

يف اعم  ،2004تم اختيار بوريس تاديتش لقيادة احلزب ادليمقرايط الرصيب ،ويف العام ذاته ،فاز يف
ً
رئيسا دلولة رصبيا ،قاد بوريس تاديتش حركة «رصبيا اجلديدة»
االنتخابات الرئاسية العامة .وبصفته
وأاعد إحياء ادلور ادلويل لرصبيا .أعيد انتخاب بوريس تاديتش ملدة رئاسة ثانية يف اعم  ،2008ولكنه
استقال يف اعم  2012للمناداة بانتخابات مبكرة .يف الفرتة اليت سبقت رئاسته دلولة رصبيا ،اكن بوريس
تاديتش وزير االتصاالت األخري يف مجهورية يوغوسالفيا االشرتاكية االحتادية ،وأول وزير لدلفاع
دلولة رصبيا واجلبل األسود.
إميل كونستانتينيسكو هو الرئيس اثلالث دلولة رومانيا من اعم  1996إىل  ،2000وأول رئيس غري شيويع
بعد نيكوالي تشاوتشيسكو .وبالرغم من أنه لم يكن يف السلطة وقت حصول رومانيا ىلع عضوية انلاتو
واالحتاد األورويب ،فرئاسته اكن هلا دور كبري يف وضع األساس هلذه العضوية.

إميل•كونستانتينيسكو
رومانيا
ً
عضو•اعتبارا•من•2015

إميل كونستانتينيسكو حاصل ىلع درجة علمية يف القانون اعم  ،1960ودرجة علمية يف اجليولوجيا اعم ،1966
و درجة ادلكتوراه يف اجليولوجيا واجلغرافيا من جامعة بوخارست اعم  .1979وأصبح من األاكديميني ابلارزين
خالل وجوده باجلامعة .ألق ً
كثريا من املحارضات يف عدد من أهم اجلامعات يف العالم ،وحصل ىلع عدة
ً
تقديرا إلسهاماته يف جمال اجليولوجيا.
جوائز اعملية؛
ُع ِّني إميل كونستانتينيسكو نائبًا لرئيس جامعة بوخارست اعم  ،1990ثم ً
رئيسا هلا من اعم  1992إىل .1996
ُ
ويف اعم  ،1992أصبح ً
ً
رئيسا للمفوضية ادلويلة لإلرشاف ىلع
قائدا للمؤتمر ادليمقرايط الروماين .ع ِّني

االنتخابات الربملانية يف السنغال اعم  .2001هذا باإلضافة إىل تأسيسه وقيادته حلزب العمل الشعيب فيما بعد.
يرتأس إميل كونستانتينيسكو مجعية تعليم املواطنة ،واملؤسسة الرومانية لدليمقراطية .وهو ً
أيضا الرئيس
املؤسس ملعهد اتلعاون اإلقلييم ومنع الزنااعت ،وعضو جملس أمناء مركز نظايم الگنجوي ادلويل.

تاريا هالونني يه الرئيس احلادي عرش لفنلندا؛ حيث شغلت هذا املنصب من اعم  2000إىل  ،2012تلصبح
ً
ً
ً
رئيسا .اكنت نائبة
عضوا سابقا بالربملان الفنلندي حى انتخابها
أول امرأة تشغل هذا املنصب .اكنت
ً
بالربملان الفنلندي ملدة ست دورات من اعم  1979إىل  ،2000ممثلة عن دائرة هلسنيك .وهلا باع طويل يف بدلية
هلسنيك؛ حيث عملت بها من اعم  1977إىل .1996

تاريا•هالونني
فنلندا
ً
عضو•اعتبارا•من•2015

خترجت يف جامعة هلسنيك؛ حيث درست احلقوق من اعم  1963إىل  .1968اكن هلا نشاط سيايس أثناء
ادلراسة ،واكنت سكرتري الشئون االجتماعية واتلنظيمية باالحتاد الوطين للطلبة من  1969إىل  .1970ويف
اعم  ،1971انضمت للحزب االجتمايع ادليمقرايط ،وعملت كمحامية باهليئة املركزية لالحتادات املهنية
بفنلندا ،حى تم انتخابها نائبًا بالربملان يف اعم .1979
تاريا هالونني عضو بمجلس القيادات النسائية يف العالم .ويف اعم  ،2009اختارتها جملة «فوربس» ضمن
أقوى مائة امرأة يف العالم.
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ويم•كوك
هونلدا
ً
عضو•اعتبارا•من•2015

ُ َ
ويم كوك هو رئيس وزراء هونلدا ووزير الشئون العامة اعم  ،1994وأ ِعيد انتخابه مرة أخرى
اعم  1998ليستمر يف هذين املنصبني حى اعم  .2002بعد انتهاء مدة رئاسته للوزراء ،أصبح
ً
عضوا يف املجالس االستشارية اخلاصة بعدد كبري من الرشاكت ،مثل املجموعة اهلونلدية
ً
عضوا يف جمالس أمناء عديد من
ادلويلة ،ويت إن يت ،واخلطوط اجلوية اهلونلدية؛ كما أصبح
الرشاكت املحلية وادلويلة غري اهلادفة للربح .شغل ً
أيضا منصب املدير غري اتلنفيذي برشكة
«رويال داتش شل»  ،Royal Dutch Shellوعمل كذلك يف الفرتة من اعم  1989إىل 1994
ً
وزيرا للمايلة ونائبًا لرئيس الوزراء .ترأس ويم كوك نادي مدريد يف الفرتة من اعم  2009إىل
عضوا يف جملس العموم ،ومن بعد ً
ً
قائدا حلزب العمل .ويف الفرتة
اعم  .2013ويف اعم  ،1986انتخب
ً
من اعم  1986إىل  ،1989اكن قائدا للمعارضة يف الربملان اهلونلدي؛ كما اكن نائب رئيس جملس إدارة
املجلس االجتمايع االقتصادي ،ورئيس جملس إدارة ممثي املوظفني يف مؤسسة العمل .ومن اعم 1985
ً
ً
أستاذا ً
ومستشارا لرئيس املفوضية األوروبية.
زائرا يف معهد ادلراسات االجتماعية،
إىل  ،1986اكن
خترج ويم كوك يف جامعة نيانرود اهلونلدية اعم  .1958وحصل ىلع درجة فخرية من جامعة نيانرود
ً
وزيرا لدلولة.
اهلونلدية ،ودرجة فخرية من جامعة مونسرت األملانية .ويف اعم  ،2003تم تعيينه
ألكسندر يلخوتال هو رئيس منظمة الصليب األخرض ادلويلة منذ اعم  .2000وهو عضو بنادي روما،
ً
مستشارا نلادي مدريد.
ومستشار بمجلس املستقبل ادلويل ،ويعمل

ألكسندر•يلخوتال

بعد حصوهل ىلع درجة ادلكتوراه يف العلوم السياسية واتلاريخ من معهد موسكو للعالقات ادلويلة
اعم  ،1975بدأ ألكسندر يلخوتال حياته األاكديمية كمحارض يف معهد موسكو للشئون ادلويلة ،ثم
ً
ً
أصبح «زميال باحثا» يف األاكديمية ادلبلوماسية اتلابعة لوزارة اخلارجية الحتاد اجلمهوريات السوفيتية
ً
االشرتاكية .يف اعم  ،1988أصبح أستاذا للعلوم السياسية والعالقات ادلويلة يف األاكديمية ادلبلوماسية
ُ
ً
ومستشارا لرئيس احتاد اجلمهوريات
ونائب رئيس األاكديمية .وقد ع ِّني نائبًا للمتحدث الرسيم
ً
ًّ
ً
رسميا للرئيس السابق جورباتشوف
مستشارا ومتحدثا
السوفيتية االشرتاكية يف اعم  .1991واستمر
بعد استقاتله ،وعمل بمؤسسة جورباتشوف يف منصب مدير اإلعالم ادلويل .وهو باحث مشارك يف
معهد ادلراسات األوروبية اتلابع لألاكديمية الروسية للعلم من اعم  1992إىل  ،1997وحمرر مشارك يف
جريدة احلوار األمين يف أوسلو بالرنويج من اعم  1994إىل  ،2000وأستاذ زائر يف جامعة نورث إيسرتن يف
بوسطن بالواليات املتحدة األمريكية من اعم  1996إىل .1998

جورج•فرناندو•كويروجا

جورج فرناندو كويروجا هو الرئيس السابق دلولة بويلفيا اعيم  2001و ،2002وهو قائد للمعارضة
منذ اعم  .2014حصل ىلع بكالوريوس العلوم بامتياز فائق يف جمال اهلندسة الصناعية من جامعة
تكساس إيه اند إم ،كما حصل ىلع ماجستري إدارة األعمال من جامعة سان إدوارد يف تكساس.
َّ
توىل كويروجا عدة مناصب يف القطاع العام؛ منها قائد املعارضة من اعم  2006إىل  ،2010وباحث بمعهد
وودرو ويلسون من اعم  2002إىل  ،2003ونائب رئيس ورئيس الكوجنرس من اعم  1997إىل  ،2001ووزير
املايلة اعم  ،1992ثم أصبح وكيل وزارة لالستثمار العام واتلعاون ادلويل يف وزارة اتلخطيط من اعم
 1990إىل  ،1992باإلضافة إىل عدة وظائف استشارية .وتقدل ً
أيضا عدة مناصب يف القطاع اخلاص ،مثل
نائب رئيس وعضو جملس إدارة ومساهم يف أحد املصارف اخلاصة الكربى يف ال باز من اعم 1993
ُ
إىل  .1997وعمل يف قطاع اتلعدين يف بويلفيا من اعم 1989إىل  ،1990كما عمل مهندس نظم مع رشكة
ً
ومعيدا يف حساب اتلفاضل واتلاكمل من اعم
أي يب إم يف والية تكساس من اعم  1981إىل ،1988
 1980إىل  .1981يعمل ًّ
حايلا يف عدة مناصب يف القطاع اخلاص ويف العديد من املؤسسات ادلويلة ،مثل
نائب رئيس نادي مدريد ،وعضو يف جمالس مؤسسة ابلدلان األمريكية للحوار وانلتائج للتطوير
يف واشنطن العاصمة .عمل ً
أيضا بمعهد املواءمة العاليم وفورو أيربومرييكانو .وهو رئيس مؤسسة
فونديموس منذ اعم 2002؛ ويه مؤسسة بويلفية خمتصة بالسياسات العامة.

روسيا
ً
عضو•اعتبارا•من•2015

بويلفيا
ً
عضو•اعتبارا•من•2015
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تمتد خربة جورج كويروجا لتشمل جمال إدارة املعونات واتلعاون ادلويل لدلول انلامية ،وسياسات
االقتصاد اليلك ،واإلصالح ادلستوري والقانوين واملؤسيس ،وإاعدة اهليلكة واإلعفاء من ادليون
اخلارجية اخلاصة والرسمية ،وبرامج احلد من االجتار يف املخدرات وإنتاج الكواكيني .وهو ً
أيضا خبري
يف عدة جماالت يف أمريكا الالتينية ،مثل :السياسة العامة ،واتلجارة ،واالقتصاد ،واتلمويل ،وابلنوك،
ً
واإلدماج والسياسة ،فضال عن قضايا اتلنمية.

األمري•تريك•الفيصل
اململكة•العربية•السعودية
ً
عضو•اعتبارا•من•2014

تلق األمري تريك الفيصل بن عبد العزيز آل سعود تعليمه االبتدايئ واإلعدادي يف الطائف ،ثم
اتلحق بمدرسة لورانسفيل بوالية نيوجرييس األمريكية؛ حيث أتم تعليمه اثلانوي ،ثم استكمل
ُ ِّ
ً
مستشارا يف ادليوان املليك بالرياض .ومن
دراسته اجلامعية جبامعة جورج تاون .يف اعم  ،1973عني
اعم  1977إىل  ،2001توىل منصب املدير العام إلدارة االستخبارات العامة؛ ويه هيئة االستخبارات
ُ
ً
سفريا للمملكة العربية السعودية باململكة
الرئيسية باململكة العربية السعودية .يف اعم  ،2002ع ِّني
ُ
ً
سفريا بلالده بالواليات املتحدة
املتحدة ومجهورية أيرنلدا ،وظل يف منصبه حى يويلو 2005؛ حني ع ِّني
األمريكية حى فرباير  .2007سمو األمري هو أحد املؤسسني ملؤسسة امللك فيصل اخلريية ،ورئيس
جملس إدارة مركز امللك فيصل لدلراسات اإلسالمية .باإلضافة إىل ذلك ،هو أمني مركز أكسفورد
لدلراسات اإلسالمية جبامعة أكسفورد ،ومركز ادلراسات العربية املعارصة جبامعة جورج تاون .ويف اعم
 ،2010حصل ىلع درجة ادلكتوراه الفخرية يف القانون من جامعة أولسرت بأيرنلدا ،ويف اعم  ،2011حصل
ىلع درجة ادلكتوراه الفخرية يف السياسة ادلويلة من جامعة هانكوك يف كوريا اجلنوبية؛ كما أنه أستاذ
زائر بارز جبامعة جورج تاون.
ً َّ ً
فعاال يف االجتمااعت السنوية للمنتدى االقتصادي العاليم ،والسيمبوزيوم
يعترب سيادته مشاراك
ً
ّ
االقتصادي ادلويل ،ومبادرة لكينتون العاملية .هو أيضا عضو حايل يف جملس أمناء مكتبة اإلسكندرية،
ومعهد بريوت ،وجملس العالقات العربية وادلويلة ،وعضو املجلس االستشاري يف مؤتمر ميونخ لألمن.
ً
ًّ
فخريا جبامعة روما تور فرياغتا ،كما منحته مؤسسـة ابلحر األبيض
يف سبتمرب  ،2015أصبح أستاذا
املتوسـط يف نابويل بإيطايلا جائزة ابلحر األبيض املتوسط لدلبلوماسية يف نفس العام.

نادية مكرم عبيد يه املدير اتلنفيذي ملركز ابليئة واتلنمية للمنطقة العربية وأوروبا؛ وهو منصب دبلومايس
دويل توتله اعم  .2004وقبل ذلك اكنت أول مبعوث سالم خاص لألمني العام جلامعة ادلول العربية؛ كما اكنت
أول وزير للبيئة يف مرص اعم  1997وملدة مخس سنوات ،وأول وزيرة تتوىل هذا املنصب يف العالم العريب .خالل
فرتة عملها كوزيرة للبيئة ،أعلنت خلو نهر انليل من اتللوث واملخلفات الصناعية.
نلادية مكرم عبيد ً
أيضا سجل مهين طويل باألمم املتحدة يف جمال اتلعاون اإلنمايئ ادلويل .ويه أستاذ زائر
جبامعة جورج واشنطن بالواليات املتحدة األمريكية ،ويه ًّ
حايلا رئيس وعضو يف عدد من املؤسسات
نادية•مكرم•عبيد•

العريقة ،وحاصلة ىلع أكر من مخسني جائزة قومية ودويلة.

مرص
ً
عضو•اعتبارا•من•2014
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أكمل•ادلين•إحسان•أوغلو
تركيا

ً
عضو•اعتبارا•من•2014

أكمل ادلين إحسان أوغلو أكادييم ودبلومايس تريك .وهو عضو يف الربملان الرتيك واجلمعية الربملانية
ملجلس أوروبا ،واألمني العام اتلاسع ملنظمة اتلعاون اإلساليم من اعم  2004إىل  .2013بموجب منصبه القيادي
يف ثاين أكرب مؤسسة دويلة مشرتكة بني احلكومات تمثل العالم اإلساليم ( 57دولة) ،اختذ إحسان أوغلو
ًّ
ً
جذريا يف منظمة اتلعاون اإلساليم .وقد اكن املدير العام املؤسس ملركز األحباث
تغيريا
خطوات أحدثت
ً
للتاريخ والفنون واثلقافة اإلسالمية يف إسطنبول ملدة  25اعما ،وأول أستاذ ورئيس مؤسس لقسم تاريخ
العلوم جبامعة إسطنبولَّ .
درس أكمل ادلين إحسان أوغلو يف العديد من اجلامعات يف أوروبا والواليات
املتحدة األمريكية .كما أصدر العديد من الكتب واملقاالت واألحباث بعدة لغات عن العلوم ،وتاريخ
العلوم ،والعالقة بني العالم اإلساليم والغريب.
حصل أكمل ادلين إحسان أوغلو ىلع عدد من األوسمة من ملوك ورؤساء ،باإلضافة إىل الشهادات الفخرية
ًّ
ً
رئاسيا لعام  ،2014وحصل ىلع
مرشحا
من عدة جامعات حول العالم .اكن أكمل ادلين إحسان أوغلو
 % 38.5من نسبة األصوات.
السري جمدي يعقوب هو أستاذ جراحة القلب باملعهد القويم للقلب والرئة بإمربيال كودلج نلدن،
ومؤسس ومدير األحباث بمركز هريفيدل العليم للقلب «مؤسسة جمدي يعقوب» .خترج يف لكية الطب،
ً
ً
َّ
مساعدا يف جامعة شياكغو.
وتدرب يف نلدن وعمل أستاذا
جامعة القاهرة اعم ،1957
ً
هو أيضا مؤسس ومدير شبكة جمدي يعقوب لألحباث اليت أنشأت مركز قطر بلحوث القلب واألوعية
ً
ادلموية ،باتلعاون مع مؤسسة قطر ومؤسسة محد الطبية .واكن أستاذا يف جراحة القلب يف املؤسسة
الربيطانية للقلب ألكر من عرشين ً
اعما ،واستشاري جراحة القلب يف مستشىف هريفيدل من اعم

جمدي•يعقوب
مرص
ً
عضو•اعتبارا•من•2014

 1969إىل  ،2001ومستشىف برومبتون املليك من اعم  1986إىل .2001

حصل السري جمدي يعقوب ىلع لقب «فارس» خلدماته يف جمال الطب واجلراحة اعم  ،1991وحصل ىلع
زمالة أكاديمية العلوم الطبية اعم  1998وزمالة اجلمعية امللكية اعم  ،1999كما حصل يف العام نفسه
ً
تقديرا إلسهاماته يف جمال
من وزير ادلولة للشئون الصحية ىلع جائزة اإلجناز املتمزي مدى احلياة؛
الطب.
يهتم السري جمدي يعقوب بتقديم اخلدمات الصحية ًّ
اعمليا ،مع الرتكزي ىلع تطوير الربامج اخلاصة بمرص
ومنطقة اخلليج العريب وموزمبيق وإثيوبيا وجامياك .وهو مؤسس ورئيس مؤسسة «سلسلة األمل»
اخلريية لعالج األطفال من ذوي أمراض القلب القابلة للعالج ،من ادلول اليت َّ
مزقتها احلروب
وادلول انلامية ،وتقديم الربامج اتلدريبية وابلحثية يف الوحدات املحلية لعالج القلب.
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املجلس•االستشاري

فايزة•أبو•انلجا
مرص

فايزة أبو انلجا يه مستشار رئيس اجلمهورية لشئون األمن القويم منذ نوفمرب  .2014ويه أول امرأة
تشغل منصب وزير ادلولة للشئون اخلارجية واتلعاون ادلويل يف مرص والعالم العريب ،وذلك يف اعم
ُ
ً
وزيرا للتعاون ادلويل يف مرص .وقبل أن تنضم ملجلس الوزراء املرصي،
 .2001ويف اعم  ،2004عيِّنت
اكنت مندوب مرص ادلائم دلى األمم املتحدة جبنيف من اعم  1999إىل  ،2001ونائب مساعد وزير
اخلارجية للشئون اإلفريقية من اعم  1997إىل  ،1999واملستشار السيايس واملساعد اخلاص ألمني
اعم األمم املتحدة ادلكتور بطرس بطرس اغيل من اعم  1992إىل  .1996ويه عضو يف عدد من اللجان
الوزارية لوضع السياسات ،وعضو اللجنة االستشارية املعنية بالسياسات اخلاصة باملنظمة العاملية
للملكية الفكرية.
حصلت فايزة أبو انلجا ىلع دبلوم يف اإلدارة العامة من املعهد ادلويل لإلدارة العامة بباريس اعم
 ،1977ثم درجة املاجستري يف العلوم السياسية من جامعة جنيف يف اعم .1989

أمحد كمال أبو املجد هو حمامٍ دستوري مرصي وسيايس واعلم إساليم .وهل إسهامات كبرية يف الفلسفة
اإلسالمية املعارصة .وهو أستاذ القانون جبامعة القاهرة ،وحمامٍ ممارس يف جماالت القانون ادلستوري
واإلداري ،وعضو األاكديمية امللكية املغربية ،وجممع ابلحوث اإلسالمية باألزهر ،وعضو املجلس
القويم للمرأة .وهو نائب الرئيس األسبق للمجلس القويم حلقوق اإلنسان ،ووزير سابق لإلعالم.

أمحد•كمال•أبو•املجد

تم اختياره اعم  2001للمشاركة يف كتابة وثيقة اعتمدتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة بعنوان
«رأب الصدع :حوار بني احلضارات» .وهل كتب ومقاالت عديدة حول فلسفة القانون ،والقانون
ادلستوري ،واإلصالحات اإلسالمية ،منها «احلوار ال املواجهة» ،و«رؤية إسالمية معارصة».

مرص

ماريت أتيساري هو رئيس فنلندا السابق من اعم  1994إىل  ،2000احلائز جائزة نوبل للسالم،
وادلبلومايس والوسيط باألمم املتحدة .بعد انتهاء خدمته ،أنشأ منظمة ُعرفت بمبادرة إدارة
األزمات ،وهو اآلن رئيس جملس إدارتها .وخالل اثلالثني ً
اعما املاضية ،عمل مع األمم املتحدة
يف عدد من القضايا؛ منها مسألة القرن اإلفرييق ،والعراق ،وكوسوفو ،وناميبيا؛ كما يعمل بمجالس
عديد من املؤسسات العاملية.
ماريت•أتيساري
فنلندا

يف أكتوبر  ،2008نال أتيساري جائزة نوبل للسالم ،وحصل ىلع درجة علمية فخرية من يونيفرسييت
كويلدج بلندن اعم  ،2007كما نال جائزة ايلونسكو فليكس هوفوت بوانيي للسالم ،وجائزة جيمز
ً
تقديرا لعمله كأحد صناع السالم .خترج
ويليام فولربايت للتفاهم ادلويل يف اعم 2000؛ وذلك
ماريت أتيساري يف جامعة أولو بفنلندا اعم .1959
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عبد اللطيف احلمد خترج يف لكية لكريمونت مع مرتبة الرشف اعم  1960وبرنامج هارفارد للشئون
ادلويلة اعم  .1962فور إتمام دراسته يف الواليات املتحدة األمريكية ،انضم إىل الوفد الكوييت
خالل تقديم طلب قبول عضوية الكويت باألمم املتحدة اعم .1962

عبد•اللطيف•احلمد
الكويت

منذ الستينيات ،عمل عبد اللطيف احلمد جبهد تلدعيم االقتصاد واتلطور االجتمايع ،باألخص
يف العالم العريب .ويف هذا الصدد توىل عدة مناصب هامة؛ منها مدير مجعية اجلنوب واخلليج العريب
من اعم  1963إىل  ،1981ومدير اهليئة املساندة للخليج وجنوب اجلزيرة العربية من اعم  1967إىل
 ،1981ورئيس ابلنك املتحد يف الكويت من اعم  1966إىل  ،1981واملدير اتلنفيذي للصندوق
ً
ً
وزيرا للمايلة
العريب لإلنماء االقتصادي واالجتمايع من اعم  1972إىل 1981؛ كما اكن أيضا
ً
ووزيرا للتخطيط يف الكويت بني اعيم  1981و .1983انضم عبد اللطيف احلمد لعضوية العديد
من اللجان واملجالس؛ منها جلنة براندت من اعم  1977إىل  ،1980ونائب رئيس املعهد ادلويل
ً
ً
ورئيسا للجنة األمم املتحدة للتخطيط
عضوا
للبيئة واتلطوير من اعم  1976إىل  ،1989كما اكن
واتلنمية من اعم  1982إىل  ،1991وجلنة اجلنوب من اعم  1987إىل  ،1989وجلنة احلكم العاليم
ً
مؤخرا ىلع طباعة تقرير Our Global Neighborhood
اعم  .1992أرشف عبد اللطيف احلمد
باللغة العربية.
ًّ
حايلا ،يشغل عبد اللطيف احلمد منصب مدير اعم ورئيس جملس إدارة الصندوق العريب لإلنماء
االقتصادي واالجتمايع ،وأمني املعهد العريب للتخطيط ،وعضو الفريق االستشاري املعين
ً
باتلمويل بمؤسسة اتلمويل ادلويلة اتلابعة للبنك ادلويل .هو أيضا عضو جملس اهليئة الكويتية
العامة لالستثمار ،وترأس فريق عمل جلنة اتلنمية املعنية باملصارف اإلنمائية متعددة األطراف،
وعضو بمجلس إدارة رشكة بالك روك.

الشيخ•سلطان•بن•حممد•القاسيم
اإلمارات•العربية•املتحدة

سمو الشيخ سلطان بن حممد القاسيم هو حاكم إمارة الشارقة منذ اعم  .1972حصل سمو الشيخ
ىلع بكالوريوس اهلندسة الزراعية من جامعة القاهرة ،ودرجة ادلكتوراه يف اتلاريخ بامتياز من
جامعة إكزتر باململكة املتحدة ،ودرجة ادلكتوراه يف اجلغرافيا السياسية من جامعة درم باململكة
املتحدة ،وهو عضو يف املجلس األىلع لالحتاد باإلمارات ،ورئيس اجلامعة األمريكية يف الشارقة،
ً
وزيرا للرتبية واتلعليم باإلمارات من اعم  1971إىل .1972
ورئيس جامعة الشارقة .وقد اكن
ُعرف سموه يف املنطقة العربية بإيمانه الكبري بادلور اهلام اذلي تؤديه الفنون واثلقافات يف وصل
ً
عقول ونفوس الشعوب حول العالم .وحتقيقا هلذه الغاية ،بادر بإنشاء مهرجانات الشارقة اثلقافية
املتجولة اليت تقدم سمات الفنون واثلقافة العربية واإلسالمية إىل املدن األخرى جبميع أحناء
ً
ً
شديدا ىلع تنمية الويع املدين ،واملشاركة ،واملسئويلات االجتماعية،
تركزيا
العالم .وقد ركز سموه
كما َّ
شجع تأسيس إنشاء كثري من املنظمات غري احلكومية؛ تلعزيز اتلفاعل االجتمايع بني
َّ
ُ
ً
عديدا من انلصوص العلمية اهلامة واملرسحيات اليت ترمجت إىل
املجتمعات واحلكومة .ألف
عدة لغات.
سمو الشيخ سلطان بن حممد القاسيم حاصل ىلع عديد من ادلرجات الفخرية من جامعات
ُ
ًّ
ً
فخريا لعدد من املنظمات واملؤسسات ،وحصل ىلع الكثري من
رئيسا
خمتلفة حول العالم .وع ِّني
اجلوائز وامليدايلات.
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آسيا•بن•صالح•علوي

آسيا بن صالح علوي يه السفري املتجول مللك املغرب ،ويه ً
أيضا ذائعة الصيت يف جمال قانون
االقتصاد ادلويل وخبرية يف األمن الغذايئ وادلراسات االسرتاتيجية ومنطقة ابلحر املتوسط .وتعمل
آسيا بن صالح علوي يف عدد من اللجان املعنية بالسالم يف الرشق األدىن ،ويف عدد من جمالس
ً
األمناء اخلاصة بمنظمات وخاليا تفكري دويلة .عملت أستاذا للقانون ادلويل ،ومدير ادلراسات
بمركز ادلراسات االسرتاتيجية جبامعة حممد اخلامس يف الرباط.
كتبت بتوسع يف موضواعت متنوعة ،وهلا عديد من املؤلفات؛ منها «اتلغري املنايخ واألمن الغذايئ
العريب» اعم  ،2010و«األمن العاليم واألزمة املايلة واألمن الغذايئ» اعم .2009

املغرب

بروس•ألربتس
الواليات•املتحدة•األمريكية

َّ
بروس ألربتس احلاصل ىلع قالدة العلوم الوطنية األمريكية اعم  ،2014توىل رئاسة حترير جملة
ً
واحدا من أول ثالثة مبعوثني علميني للواليات
 Scienceالعلمية من اعم  2008إىل  ،2013كما اكن
َّ
 .2011ومنذ اعم  2000إىل  ،2009شارك يف رئاسة
املتحدة عينهم الرئيس أوباما من اعم  2009إىل ُ
املجلس املشرتك بني األاكديميات؛ ويه مؤسسة أنشئت يف أمسرتدام؛ من أجل تقديم املشورة
ٌ
العلمية للعالم ،ويقودها رؤساء  15أكاديمية وطنية للعلوم .هو ً
أيضا أستاذ بقسم الكيمياء احليوية
ً
رئيسا لألاكديمية الوطنية
والفزيياء احليوية جبامعة اكيلفورنيا بسان فرانسيسكو ،واكن قبل ذلك
للعلوم بواشنطن  NASملدة اثين عرش ً
اعما.
اشتهر ادلكتور ألربتس بأنه أحد املؤلفني األصليني لكتاب «ابليولوجيا اجلزيئية للخلية» اذلي
يعترب كتابًا ً
بارزا يف هذا املجال صدر منه ست طبعات .حصل ألربتس ىلع العديد من اجلوائز
ًّ
ً
ًّ
استشاريا بمؤسسات
جملسا
حايلا عضو يف أكر من 20
واتلقديرات ،منها  16شهادة فخرية .وهو
غري رحبية ،منها مؤسسة غوردون وبييت مور والرشاكة االسرتاتيجية ألحباث اتلعليم.

مهريبان آيليفا يه سيدة أذربيجان األوىل ،وطبيبة مؤهلة .ترأس مهريبان آيليفا مؤسسة «حيدر
آيليف» اليت أنشئت يف مايو  .2004ويه عضو املجلس السيايس للحزب األذربيجاين اجلديد منذ
َّ
اعم  ،2004كما تولت منصب نائب رئيس احلزب اعم .2013

مهريبان•آيليفا
أذربيجان

يف اعم  ،2006نالت آيليفا لقب سفرية انلوايا احلسنة للمنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم واثلقافة،
ً
وأيضا سفرية ايلونسكو للنوايا احلسنة يف اعم  .2004يف اعم  ،1996أسست جملة Azerbaijan-Irs
الصادرة بثالث لغات :األذربيجانية واإلجنلزيية والروسية؛ وذلك تلعزيز اثلقافة األذربيجانية.
ً
عديدا من اجلوائز؛ منها وسام جوقة الرشف الوطين الفرنيس برتبة ضابط ،فرنسا
نالت آيليفا
اعم  ،2010ووسام الصليب األعظم من نوط االستحقاق من اجلمهورية ابلونلدية اعم  ،2009وجائزة
حيدر آيليف اعم  ،2009وجائزة منظمة الصحة العاملية اعم  .2007وقد نالت آيليفا درجة ادلكتوراه
يف الفلسفة اعم .2005
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لورديس•أريزيب
املكسيك

حنان•عرشاوي
فلسطني

ًّ
حايلا أستاذة وباحثة باملركز اإلقلييم
لورديس أريزيب اعملة يف األنروبولوجيا االجتماعية ،وتعمل
لدلراسات املتعددة ،اتلابع جلامعة املكسيك الوطنية املستقلة .ويه عضو بلجنة السياسات
اإلنمائية للمجلس االقتصادي واالجتمايع يف األمم املتحدة ،ومنسق جلنة ختطيط ابلحوث.
وتعمل رئيس جملس معهد حبوث األمم املتحدة للتنمية االجتماعية منذ اعم .2006
ً
شغلت عددا من املناصب ادلويلة املرموقة ،وحصلت ىلع عدة جوائز اعملية .وهلا جائزة باسمها يف
ُ َ َّ
اجلمعية األنروبولوجية األمريكية ،تمنح لك سنتني.
لورديس أريزيب مؤلفة لعدة كتب حبثية ،وعضو هيئة حترير يف كثري من ادلوريات املهنية يف
كولومبيا ،واملكسيك ،واألمم املتحدة ،والواليات املتحدة .حصلت ىلع درجة املاجستري يف
األنروبولوجيا من املدرسة الوطنية لألنروبولوجيا واتلاريخ اعم  ،1970ثم درجة ادلكتوراه يف
األنروبولوجيا االجتماعية من مدرسة نلدن لالقتصاد والعلوم السياسية اعم .1975

حنان عرشاوي مرشعة قوانني وناشطة وأكاديمية فلسطينية ،ويه مؤسس ورئيس املبادرة
الفلسطينية لنرش احلوار العاليم وادليمقراطية  ،MIFTAHوعضو جملس أمناء مؤسسة
ادلراسات الفلسطينية.
َّ
اتلحقت كعضو حبزب الطريق اثلالث؛ حزب رئيس الوزراء الفلسطيين سالم فياض .وتولت
منصب وزير السلطة الفلسطينية للتعليم العايل وابلحث العليم من اعم  1996إىل .1998
ترأست اللجنة اتلحضريية للهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطنني يف القدس من اعم 1993
إىل 1995؛ كما اكنت املتحدث الرسيم وعضو جلنة القيادة /اإلرشاد واللجنة اتلنفيذية للوفد
الفلسطيين املبعوث إىل مباحثات عملية السالم يف الرشق األوسط من اعم  1991إىل .1993
حصلت حنان عرشاوي ىلع عديد من اجلوائز ادلويلة يف جماالت السالم وحقوق اإلنسان
وادليمقراطية ،باإلضافة إىل ادلرجات الفخرية اليت ناتلها؛ كما حصلت ىلع ابلاكلوريوس ودرجة
املاجستري يف األدب من اجلامعة األمريكية يف بريوت ،ثم حصلت ىلع درجة ادلكتوراه يف أدب
القرون الوسطى واألدب املقارن من جامعة فرجينيا.

جاك•أتايل
فرنسا

ً
ًّ
رئيسا
حايلا
جاك أتايل أستاذ جامي واكتب فرنيس وعضو فخري بمجلس ادلولة يف فرنسا .يعمل
تنفيذيًّا لرشكة A&A؛ ويه رشكة استشارات دويلة متخصصة يف تقنيات اتلكنولوجيا اجلديدة،
ومقرها يف باريس .وهو ً
أيضا رئيس منظمة  ،PlaNet Financeوحمرر يف جملة  .L’Expressوهو
عضو سابق باألاكديمية العاملية للثقافات .ويف الفرتة من اعم  1991إىل َّ ،1993
أسس ابلنك األورويب
ًّ
ً
خاصا لرئيس اجلمهورية من
مستشارا
إلاعدة ابلناء واتلنمية يف نلدن ،واكن أول رؤسائه .وعمل
اعم  1981إىل  .1991كما أسس منظمة العمل ضد اجلوع اعم  ،1980والربنامج األورويب «يوريكا».
حصل ىلع درجات ادلكتوراه الفخرية من عدة جامعات أجنبية ،وهل أكر من مخسني كتابًا من
ُ
تأيلفه ،ترمجت إىل أكر من عرشين لغة.
جاك أتايل حاصل ىلع درجة ادلكتوراه يف االقتصاد ،وخريج املدرسة املتعددة اتلكنولوجية ،ومدرسة
املناجم ،ومعهد ادلراسات السياسية ،واملدرسة الوطنية لإلدارة.
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حسام•بدراوي
مرص

َّ
حسام بدراوي طبيب مرصي بارز وسيايس معروف .توىل رئاسة قسم أمراض النساء واتلويلد
ُ ُّ
ً
ويعد رائدا يف جمال الراعية الصحية اخلاصة؛
يف لكية الطب جامعة القاهرة يف اعيم  2009و.2010
وذلك بفضل رؤيته املمزية يف جماالت تمويل الراعية الصحية واإلدارة والسياسات .يرأس حسام
بدراوي مؤسسة انليل بدراوي للتعليم واتلنمية ،ويه مؤسسة غري هادفة للربح تعمل ىلع اتلنمية
البرشية يف مرص .وهو مؤسس ورئيس فخري للمجلس الوطين املرصي للتنافسية .وعضو حايل
بعدد من املجالس واللجان اتلابعة لعديد من اهليئات احلكومية واملنظمات غري اهلادفة للربح.
وقد رأس جملس األمناء اخلاص بأعضاء شبكة الربملانيني عن ابلنك ادلويل يف منطقة الرشق
األوسط وشمال إفريقيا؛ ويه مبادرة قام بها باالشرتاك مع ابلنك ادلويل من اعم  2003إىل 2006؛
كما رأس اللجنة الربملانية املرصية اليت رشعت قانون تأسيس مكتبة اإلسكندرية؛ القانون
رقم ( )1لعام .2001
ويعترب حسام بدراوي ً
رائدا يف جمال إصالح اتلعليم يف مرص .حصل ىلع درجة ادلكتوراه الفخرية

يف العلوم من جامعة ساندرالند باململكة املتحدة اعم  ،2008وىلع الزمالة الفخرية من جامعة
ً
تقديرا لعمله ابلارز يف جمال اتلعليم
اكرديف مرتوبويلتان بويلز باململكة املتحدة اعم 2014؛ وذلك
العايل يف منطقة الرشق األوسط.

رمحة بورقية أول سيدة تتوىل رئاسة جامعة من اجلامعات املغربية ،ويه أول سيدة ً
أيضا تنال
عضوية أكاديمية اململكة املغربية.
ً
ُ ُّ
أستاذا ً
زائرا يف عدد
تعد رمحة بورقية خبرية يف حقوق املرأة يف املغرب والعالم العريب ،كما تعمل
من اجلامعات األمريكية واألوروبية والعربية .ويه ً
أيضا مديرة اهليئة الوطنية تلقييم منظومة

رمحة•بورقية
املغرب

مارجريت•اكتيل•اكرلسون
كندا

الرتبية واتلكوين وابلحث العليم اتلابعة للمجلس األىلع للتعليم منذ اعم  .2004ويه عضو
ً
بعديد من املجالس واللجان واتللكيفات .نالت رمحة بورقية عددا من اجلوائز؛ منها وسام العرش
املليك اعم  ،2006وجائزة الرشق األوسط من املكتب اإلقلييم لشمال إفريقيا ورشق آسيا اتلابع
ملجلس الساكن اعم  ،1990وجائزة مالكولم كري ألفضل رسالة دكتوراه ،واجلمعية األمريكية
ُ
دلراسات الرشق األوسط اعم  .1988ونرش هلا عدد من الكتب واملقاالت عن املغرب كدولة ،وعن
ثقافة املغرب وتارخيه ،وعن املرأة والشباب .وقد حصلت ىلع درجة ادلكتوراه يف علم االجتماع
من جامعة مانشسرت.

ٍّ
مارجريت اكتي اكرلسون موظفة يف احلكومة الكندية ،ورئيس لل من جملس األمن املايئ
اتلابع للمنتدى االقتصادي العاليم ،وجلنة املراقبة االستشارية ملجموعة Group Suez
 ،Environmentوالشبكة الكندية للمياه .واملجلس االستشاري ألمني اعم األمم املتحدة،
ومنتدى روزنربج .ويه ً
أيضا أحد راعة رشاكة املياه العاملية ،ورئيس جملس الصندوق العاليم
تلنوع املحاصيل ،وعضو جملس إدارة املجلس ادلويل تلطوير األسمدة ،وعضو املجلس االستشاري
جلائزة الغذاء العاملية ،ومؤسسة  .Syngentaترأست املركز ادلويل للزراعة والعلوم ابليولوجية،
ُ
وجملس إدارة املركز ادلويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة .ويف اعم  ،1984عيِّنت يف جملس
املحافظني اخلاص بمركز أحباث اتلنمية ادلويلة .حصلت مارجريت اكتي اكرلسون ىلع ليسانس
اآلداب من جامعة كولومبيا الربيطانية اعم .1966
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مايكل•تشرينيا
رومانيا•/الواليات•املتحدة•
األمريكية

مايكل تشرينيا أستاذ ألحباث األنروبولوجيا والشئون ادلويلة جبامعة جورج واشنطن .حصل
ً
ً
وحمارضا بعديد
مدرسا
ىلع درجة ادلكتوراه يف جمال علم االجتماع والفلسفة االجتماعية ،وعمل
ً
ُ ِّ
ًّ
من اجلامعات األمريكية واألوروبية واآلسيوية .عني يف الصني أستاذا فخريا إلاعدة اتلوطني
ً
ً
ًّ
فخريا إلاعدة اتلوطني جبامعة ثري
وادلراسات االجتماعية جبامعة هوهاي يف ناجننغ ،وأيضا أستاذا
جورج يف ناجنينج .شغل ملدة عقدين من الزمان منصب كبري مستشاري ابلنك ادلويل للسياسات
ً
عضوا باملجلس العليم واملجموعة االستشارية العلمية
االجتماعية وعلم االجتماع .واكن
َ
اتلابعني للمجموعة االستشارية للبحوث الزراعية ادلويلة  CGIARمن اعم  1998إىل .2003
ويف اعم  ،1991انتُخب مايكل تشرينيا لالنضمام إىل أكاديمية العلوم يف رومانيا .وقد نال جائزة
سولون كيمبال للسياسة العامة واألنروبولوجيا اتلطبيقية اليت تمنحها اجلمعية األنروبولوجية
األمريكية ،وجائزة برونيسالف مايلنوفسيك اليت تمنحها مجعية األنروبولوجيا اتلطبيقية.
ً
َّ
عديدا من الكتب وادلراسات حول اتلنمية ،واتلغيري االجتمايع،
وحرر
كتب مايكل تشرينيا
وإاعدة اتلوطني ،واحلراجة االجتماعية ،واملنظمات الشعبية ،واملشاركة.

فاروق ابلاز مدير مركز االستشعار عن بُعد ،ويعمل أستاذ حبوث جبامعة بوسطن .حصل ىلع
درجة ادلكتوراه يف اجليولوجيا من جامعة ميسوري اعم  1964بعد أن أجرى أحباثه يف معهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا.

فاروق•ابلاز
مرص

انضم ادلكتور ابلاز إىل برنامج أبولو اتلابع لواكلة ناسا من اعم  1967إىل 1972؛ حيث عمل كمرشف
ً
ورئيسا ملجموعة
ىلع اتلخطيط لدلراسات القمرية وأمني جلنة اختيار مواقع اهلبوط ىلع القمر،
تدريب رواد الفضاء ،وابلاحث الرئييس للمالحظات ابلرصية واتلصوير الفوتوغرايف .وخالل
الفرتة من اعم  1973إىل  ،1982قام بتأسيس وإدارة مركز دراسات األرض والكواكب يف متحف
الطريان والفضاء الوطين ،اتلابع ملؤسسة سميثسونيان  ،Smithsonianبالعاصمة واشنطن .تم
اختياره من قِبَل واكلة ناسا كباحث رئييس لرصد األرض واتلصوير الفوتوغرايف يف بعثة أبولو-
ً
سويز؛ أول بعثة فضائية مشرتكة بني الواليات املتحدة واالحتاد السوفييت اعم  .1975وعمل أيضا
نائبًا لرئيس العلوم واتلكنولوجيا يف مؤسسة آيتك لألنظمة ابلرصية حى انضم جلامعة بوسطن
اعم .1986
ًّ
ً
علميا للرئيس املرصي الراحل حممد أنور السادات من اعم  1978إىل .1981
مستشارا
عمل ابلاز

وهو معروف بأعماهل الرائدة يف تطبيقات الصور الفضائية الستكشاف املياه اجلوفية يف مرص،
والصومال ،والسودان ،وعمان ،واإلمارات العربية املتحدة .وهو عضو يف جملس أمناء مؤسسة
َ
اجلمعية اجليولوجية اتلابعة لـمؤسسة أمريكا ،اليت أطلقت يف اعم  1999جائزة فاروق ابلاز
ُّ
ً
عضوا
ألحباث الصحراء؛ لتشجيع وماكفأة املتمزيين يف جمال دراسات األرايض القاحلة .يُعد ابلاز
يف فريق تسمية املعالم القمرية اتلابع لالحتاد الفليك ادلويل  .IAUوهو رئيس اللجنة القومية
األمريكية  USNCاتلابعة لالحتاد ادلويل للعلوم اجليولوجية  ،IUGSورئيس املجمع العريب
بلحوث الصحراء .وقد حصل ىلع العديد من األوسمة واجلوائز؛ منها جائزة أبولو لإلجناز من واكلة
ناسا ،وميدايلة اإلجناز العليم االستثنايئ ،وجائزة والية نيفادا ،وجائزة االستحقاق من ادلرجة
األوىل من مجهورية مرص العربية•.
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اعدل ابللتايج هو الرئيس احلايل للجنة ادلويلة تلنمية األرايض اجلافة ،وأستاذ زراعة األرايض
اجلافة بمعهد ادلراسات العليا وابلحوث للزراعة يف املناطق القاحلة ،اتلابع جلامعة عني شمس
بالقاهرة؛ كما أنه عضو جملس إدارة أكاديمية العالم للعلوم لدلول انلامية  ،TWASوعضو اللجنة
االستشارية الفنية اتلابعة للجنة العلوم واتلكنولوجيا من أجل اتلنمية املستدامة يف اجلنوب.
ً
ً
ً
وزيرا للزراعة واستصالح األرايض؛ كما ترأس عددا من املؤسسات القومية والعاملية،
عمل سابقا

اعدل•ابللتايج
مرص

منها املركز ادلويل لدلراسات الزراعية العليا يف ابلحر املتوسط من اعم  2010إىل  ،2014واملنتدى
العاليم للبحوث الزراعية من اعم  2006إىل  ،2010واالئتالف ادلويل إلاعدة بناء قطاع اتلنمية
الزراعية يف أفغانستان من اعم  2002إىل  ،2006واملركز ادلويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة،
واملجلس العليم الفين ملرصد الصحراء والساحل من اعم  1993إىل  .2002وشغل ابللتايج منصب
نائب رئيس الصندوق العاليم تلنوع املحاصيل من اعم  2007إىل  .2011اكن عضو اللجنة العليا
ً
وأيضا
ملنظمة األغذية والزراعة ملتابعة أهداف األلفية لألمم املتحدة من اعم  2006إىل ،2011
عضو جملس تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية ،اتلابع لألمم املتحدة من اعم  2004إىل  .2005وهو
عضو اللجنة اتلوجيهية اتلابعة للمجموعة االستشارية للبحوث الزراعية ادلويلة  CGIARمن
اعم  2007إىل  ،2008وعضو املجلس االستشاري للجمعية من اعم  2006إىل  .2011وهو عضو أجنيب
ٍّ
يف األاكديمية الوطنية للعلوم لل من اكزاخستان ،وأوزباكستان ،وطاجكستان ،وكوردستان،
وجورجيا ،وروسيا .حصل ابللتايج ىلع العديد من اجلوائز ،وقام بالكتابة واملشاركة يف كتابة أكر
ًّ
ً
علميا•.
إصدارا
من 180

هشام الرشيف اعلم رائد يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مرص والرشق األوسط
ًّ
حايلا منصب رئيس جملس إدارة رشكة  ،IT Investmentsكما أنه
والعالم انلايم .ويشغل
مؤسس ورئيس جملس إدارة رشكة  ،Nile Onlineومفوض جلنة ابلنية اتلحتية للمعلومات
ً
العاملية يف واشنطن .ويعمل أستاذا يف اجلامعة األمريكية بالقاهرة منذ اعم .1991

هشام•الرشيف
مرص

شارك يف تأسيس مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار اتلابع ملجلس الوزراء ،كما ترأس جملسه
االستشاري حى اعم  .1999وهو رئيس وعضو بعدد من املجالس؛ ومنها املجلس االستشاري
للمتحف املرصي ،ومجعية إنرتنت مرص ،ومبادرة األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة ،وجملس
الرئيس للعالقات األمريكية  -املرصية.
ً
تقديرا إلجنازاته؛ منها وسام العلوم والفنون من ادلرجة األوىل اعم  ،1999وجائزة
نال عدة جوائز

العالم األوىل يف أنظمة املعلومات من  SIMاعم  ،1988ووسام الفروسية الفرنسية اعم  .1991نال
الرشيف درجة ادلكتوراه يف إدارة األعمال واهلندسة من جامعة مرص للعلوم واتلكنولوجيا.
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نينا•فيدوروف
الواليات•املتحدة•األمريكية

فيجديز•فينبوجادوتري
أيسلندا

نينا فيدوروف اعملة جينات وبيولوجيا جزيئية ،وأستاذ كريس «ويالمان» لعلوم احلياة ،وأستاذ
كريس «إيفان بو» بمعاهد هاك لعلوم احلياة ،جبامعة بنسلفانيا احلكوميةُ .عينت اعم 2007
ً
مستشار العلوم واتلكنولوجيا يف وزارة اخلارجية األمريكية .ويف اعم  ،2003أصبحت أستاذا
غري مقيم بمعهد سانتا فيه ،وعضو اللجنة العلمية املوجهة للمعهد .باإلضافة إىل أنها عضو يف
عديد من األاكديميات العلمية وعدد من جمالس اتلحرير ،ومنها جملة Proceedings of the
 ،National Academy of Sciencesوجملة  ،Science Magazineوجملة ،Gene Journal
وجملة .Plant Journal
ُ
كرمت نينا فيدوروف جبائزة العاملة املتمزية املعارصة من أكاديمية نيويورك للعلوم اعم .1992
ُ
ٌ
ونرش هلا عدد من الكتب واألحباث يف دوريات علمية .ويه حاصلة ىلع درجة ادلكتوراه يف
ابليولوجيا اجلزيئية من جامعة روكفلر يف اعم  ،1972كما تشارك يف رئاسة الفريق رفيع املستوى
اتلابع لالحتاد األورويب املعين باحلوار بني اثلقافات والشعوب يف املنطقة األورومتوسطية ،عملت
ىلع حترير تقرير برودي اعم •.2003

فيجديز فينبوجادوتري يه رابع رؤساء مجهورية أيسلندا من اعم  1980إىل  ،1996وأول سيدة
يف العالم يتم انتخابها رئيسة دولة .درست فينبوجادوتري األدب ودراسات املرسح يف باريس
وكوبنهاجن ،وشغلت منصب املدير الفين ملرسح مدينة ريكيافيك من اعم  1972إىل 1980؛
ِّ
وذلك قبل تويلها رئاسة أيسلندا.
ًّ
حايلا سفرية ايلونسكو للنوايا احلسنة ،وعضو بنادي مدريد ،كما أنها عضو فخري جبمعية
ويه
ً
حقوق املرأة يف أيسلندا .ويه أيضا أحد مؤسيس مجعية إنقاذ األطفال يف أيسلندا ،وأول رئيس
للجنة العاملية املعنية بأخالقيات املعارف العلمية واتلكنولوجيا من اعم  1997إىل  ،2001والرئيس
املؤسس ملجلس القيادات النسائية العاملية اعم .1996

حصلت فيجديز فينبوجادوتري ىلع كثري من اجلوائز ودرجات دكتوراه فخرية من عدة جامعات
اعملية.

فالرت•فوست
سويرسا

فالرت فوست هو مدير شبكة  Globethics.netمنذ اعم  ،2008ورئيس جملس Global Crop Z Trust
ومؤسسة االبتاكر اإلفريقية .وهو عضو جلنة اخلرباء اتلابعة لألمم املتحدة واملعنية باإلدارة العامة،
وعضو يف عدد من جمالس إدارات مؤسسات إنسانية أخرى.
َّ
ً
بدأ العمل يف املجال ادلبلومايس يف سويرسا اعم  .1975تقدل عددا من املناصب؛ منها رئيس جملس
إدارة ومدير اعم املنتدى اإلنساين العاليم جبنيف من اعم  2008إىل  ،2010ورئيس جملس إدارة
املجلس احلكويم تلطوير االتصال بايلونسكو من اعم  2008إىل  ،2010وعضو املجلس االستشاري
للمجلس االقتصادي واالجتمايع لألمم املتحدة من اعم  2005إىل  ،2007ورئيس الواكلة السويرسية
للتنمية واتلعاون من اعم  1993إىل  ،2008والسكرتري العام لوزارة ادلاخلية من اعم  1990إىل
ً
ً
وعضوا باملجلس ادلويل إلدارة املخاطر جبنيف.
عضوا بمنتدى الفيدرايلات بأوتاوا،
 .1993واكن
ً
نال فالرت فوست عددا من اجلوائز واألوسمة العاملية ،وقد درس يف جامعة سانت جالن ،وحصل ىلع
درجة املاجستري يف العلوم السياسية.
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هانز بيرت جيه هو رئيس املؤسسة األوروبية تلعاون املكتبات ،واملدير الفخري ملكتبة
فورتيمبريجيش الوطنية واجلامعية يف شتوجتارت .وهو عضو بمفوضية ايلونسكو ادلويلة إلحياء
ً
مكتبة اإلسكندرية القديمة .توىل عددا من املناصب باملكتبات واجلمعيات واملعاهد األدبية
األملانية ،إىل جانب املنظمات ادلويلة .وهو رئيس سابق لالحتاد ادلويل جلمعيات ومعاهد املكتبات
ً
ً
حمررا مشاراك يف دوريات وطنية واعملية.
 IFLAمن اعم  1985إىل  .1991وعمل
هانز•بيرت•جيه
أملانيا

هانز•فان•جنلك
هونلدا

سوزان•جرينفيدل
اململكة•املتحدة

درس هانز بيرت جيه اتلاريخ والعلوم السياسية واألدب اإلجنلزيي يف جامعيت فرانكفورت أم
َّ
وتدرب ىلع علم املكتبات يف مكتبة فرانكفورت املحلية واجلامعية،
ماين ،وبريستول .كما درس
ولكية علم املكتبات يف كولونيا.

ُ
هانز فان جنل هو رئيس سابق جلامعة أوترشت بهونلدا من اعم  1986إىل  ،1997ثم ع ِّني
ً
ً
رئيسا جلامعة األمم املتحدة ووكيال لألمني العام لألمم املتحدة بطوكيو من اعم  1997إىل .2007
ًّ
حايلا أستاذ للجغرافيا البرشية واتلخطيط جبامعة أوترشت ،ورئيس جملس املركز األملاين
وهو
للبحوث اتلنموية يف مدينة بون ،ورئيس املجلس االستشاري ملعهد العلوم االجتماعية بالهاي،
وعضو املجلس االستشاري ادلويل لدلراسات العليا عن اتلنمية املستدامة جبامعة كيوتو ،وعضو
املجلس االستشاري بمكتبة اإلسكندرية .كذلك عمل بشل مستقل وباتلعاون مع ايلونسكو يف
عدة مبادرات خاصة باتلعليم العايل ،واتلنمية البرشية املستدامة ،واملستقبل احلرضي املستدام.
وهو عضو يف األاكديمية األوروبية ،وزميل يف أكاديمية العلوم للعالم انلايم ،وعضو سابق يف
جملس العلوم االجتماعية اتلابع لألاكديمية امللكية للعلوم والفنون بهونلدا .حصل ً
أيضا ىلع
مخس درجات علمية فخرية ،باإلضافة إىل حصوهل ىلع وسام األسد اهلونلدي بلقب فارس منذ اعم
 ،1994ووسام الشمس املرشقة ،جراند اكنيون ،ايلابان اعم  .2007كما حصل ً
أيضا ىلع قالدة الغرفة
ً
تكريما ملساهمته يف
اتلجارية يف أوترشت اعم  ،1993والقالدة اذلهبية ملدينة أوترشت اعم 1997؛
إعداد خطة ابلنية األساسية املادية ملركز هونلدا.

ابلارونة سوزان جرينفيدل حاصلة ىلع وسام من اإلمرباطورية الربيطانية وزميلة يف اللكية امللكية
لألطباء ،كما حصلت ىلع عدة زماالت حبثية يف قسم الفسيولوجيا جبامعة أكسفورد ،وكويلج
دو فرانس يف باريس ،ومركز نيويورك الطيب .وحصلت منذ ذلك الوقت ىلع  32درجة فخرية من
جامعات بريطانية واعملية .يف اعم  ،2000انتخبت للحصول ىلع زمالة فخرية يف اللكية امللكية
ً
لألطباء .اعرتافا بأعماهلا املتمزية ،حصلت جرينفيدل ىلع جائزة الطبق اذلهيب من أكاديمية
اإلجنازات يف واشنطن ،ووسام الرشف الوطين الفرنيس اعم  ،2003وميدايلة مجعية ابلحوث الطبية
األسرتايلة اعم .2010
عملت كأستاذ زائر بكلية الطب ،جامعة ميلبورن بأسرتايلا لشهر نوفمرب اعم  2014و 2015و.2016
ًّ
حايلا تعمل ضمن برنامج زماالت كبار ابلاحثني بكلية يلنكولن ،جامعة أكسفورد .يه
ويه
ً
أيضا رئيس جملس إدارة رشكة تعمل يف جمال اتلكنولوجيا احليوية؛ حيث تقوم الرشكة بتطوير دواء
ً
جديد لعالج مرض الزهايمر استنادا إىل أحباث سوزان جرينفيدل اليت تتمحور حول آيلات املخ
املتعلقة باحنالل األعصاب•.
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فارتان•جرجيوريان
إيران

فارتان جرجيوريان هو رئيس مؤسسة اكرنييج بنيويورك منذ اعم  .1997وهو عضو املجلس
االستشاري ملركز جامعة جنوب اكيلفورنيا لدلبلوماسية العامة ،ومركز بروكنجز ادلوحة ،وهو
ً
أيضا عضو جملس حترير املوسوعة الربيطانية ،باإلضافة إىل عضوية العديد من املؤسسات العاملية
األخرى .وقد اكن العميد املؤسس للكية الفنون والعلوم ،جامعة بنسلفانيا اعم  ،1974ثم رئيس
اللكية اعم  .1978ومن اعم  1981إىل  ،1989اكن جرجيوريان رئيس مكتبة نيويورك العامة .ويف اعم
 ،1989تم اختياره يلكون رئيس جامعة براون اليت عمل بها حى .1997
ً
ً
نال فارتان جرجيوريان عددا من درجات الزمالة ،وعددا من اجلوائز األاكديمية واملدنية اليت
تشمل أكر من ستني درجة فخرية .وهل عديد من املؤلفات؛ منها «ظهور أفغانستان احلديثة»،
و«الطريق إىل الوطن :حيايت وأوقايت» ،و«اإلسالم :نسيج فسيفسايئ ،ال كيان أحادي» .وحصل ىلع
درجة ادلكتوراه يف اتلاريخ واإلنسانيات من جامعة ستانفورد يف اعم .1964

حممد حسن هو رئيس هيئة جمالس األاكديميات ،وجملس جامعة األمم املتحدة ،وأكاديمية
السودان الوطنية للعلوم؛ كما أنه عضو يف جمالس عديد من املؤسسات ادلويلة؛ منها جملس
منتدى العلوم واتلكنولوجيا يف املجتمع بايلابان ،وجملس برنامج العلوم ادلويل يف السويد،
وجملس جمموعة مبادرة العلوم يف الواليات املتحدة ،واملجلس االستشاري ادلويل ملركز اتلنمية
ادلويلة يف أملانيا .بعد حصوهل ىلع درجة ادلكتوراه يف الرياضيات من جامعة أكسفورد ،اعد إىل
ً
ُ
ً
عميدا للكية العلوم الرياضية.
السودان وعمل أستاذا جبامعة اخلرطوم ،ثم ع ِّني
حممد•حسن
السودان

هل العديد من الكتابات يف جمال فزيياء ابلالزما ،والطاقة االندماجية ،وحث الرياح وانتقال
الرياح واألتربة يف األرايض اجلافة ،والعديد من املقاالت عن العلوم واتلكنولوجيا يف العالم
انلايم .اكن املدير اتلنفيذي املؤسس ألاكديمية العالم للعلوم لدلول انلامية ،ورئيس األاكديمية
اإلفريقية للعلوم ،ورئيس املجلس االستشاري الرئايس الرشيف للعلوم واتلكنولوجيا يف نيجرييا.
حصل حممد حسن ىلع كثري من اجلوائز ،مثل وسام «كومندادور» ،والصليب الكبري ،ووسام
االستحقاق العليم من الربازيل ،كما حصل ىلع وسام االستحقاق من اجلمهورية اإليطايلة برتبة
ضابط.
وهو عضو يف عديد من األاكديميات العلمية القائمة ىلع اجلدارة؛ منها أكاديمية العالم للعلوم
لدلول انلامية ،وأكاديمية العالم اإلساليم للعلوم ،واألاكديمية الكولومبية للعلوم ادلقيقة،
الفزييائية والطبيعية ،واألاكديمية امللكية ابللجيكية لعلوم ما وراء ابلحار ،وأكاديمية باكستان
للعلوم ،واألاكديمية اللبنانية للعلوم ،واألاكديمية الكوبية للعلوم ،واألاكديمية اإلفريقية للعلوم•.

جان•نويل•جانينيه
فرنسا

جان نويل جانينيه مؤرخ وسيايس فرنيسّ ،
درس اتلاريخ املعارص بمعهد ادلراسات السياسية يف
َ
ً
ملحطيت راديو فرنسا وراديو فرنسا ادلويل .شغل منصب
رئيسا
باريس من اعم  1977إىل  .2011واكن
َّ
وزير دولة مرتني يف عهد الرئيس األسبق فرانسوا ميرتان .ترأس اللجنة امللكفة بتنظيم االحتفال
ً
رئيسا للمكتبة الوطنية بفرنسا من مارس 2002
بمرور مائيت اعم ىلع قيام اثلورة الفرنسية .وعمل
إىل إبريل .2007
هل العديد من املؤلفات؛ منها «هل يمي اتلاريخ ً
خبطى أرسع؟» اعم  ،2001و«لكيمنصو :صورة رجل
حر» اعم  ،2005و«جوجل ..عندما يتحدى أوروبا :دعوة للتحرك» اعم  ،2005ومرسحية بعنوان «فرد
منا» اعم  ،2009و«أيام احلرب »1918–1914 :اعم  ،2013و«اتلاريخ واحلرية والعمل» اعم .2013
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طاهر•بن•جلون
املغرب•/فرنسا

يونلدا•اكاكباديس
اإلكوادور

مايكل•كيلر
الواليات•املتحدة•األمريكية

ُّ
ً
طاهر بن جلون شاعر واكتب مغريب .ورغم أن اللغة العربية يه لغته األم ،فإنه يُعد واحدا من
َّ
أعظم الكتاب املعارصين باللغة الفرنسية .حاز عن أعماهل عدة جوائز؛ منها جائزة جونكور عن
رواية «الليلة املقدسة» اعم  ،1987وجائزة إيمباك دبلن األدبية ادلويلة عن روايته «الغياب ابلاهر
للضوء» يف يويلو  ،2004وجائزة يوليس عن مجيع أعماهل اعم 2005؛ باإلضافة إىل جائزة أخرى خاصة
بالسالم والصداقة بني انلاس اعم  .2006ويف فرباير  ،2008نال صليب وسام جوقة الرشف برتبة
ُ
قائد .وترمجت هل روايتان ،هما «طفل الرمال» و«خطايا الليل» إىل ثالث وأربعني لغة؛ أما رواية
ُ
«العنرصية كما رشحتها البنيت» فقد ترمجت إىل ثالث وثالثني لغة.
نال طاهر بن جلون درجة ادلكتوراه يف طب انلفس االجتمايع اعم .1975

يونلدا اكاكباديس وزيرة ابليئة السابقة يف اإلكوادور من اعم  1998إىل  ،2000اكنت موظف اتصال
َّ
مع املنظمات ملؤتمر األمم املتحدة للبيئة واتلنمية (قمة األرض يف ريو) اعم 1992؛ حيث تولت
تنسيق مشاركة منظمات املجتمع املدين يف املؤتمر .وترأست االحتاد ادلويل حلماية الطبيعة من اعم
ُ
ً
مديرا تنفيذيًّا ملؤسسة الطبيعة يف كوينتو؛ حيث استمرت يف
 1996إىل  .2004ويف اعم  ،1979عيِّنت
عملها حى اعم  .1990ويف اعم  ،1993أنشأت مؤسسة مستقبل أمريكا الالتينية ،وتولت منصب
ًّ
حايلا كبري مستشار املؤسسة .وترأست املجموعة
الرئيس اتلنفيذي هلا حى اعم  ،2007ويه
االستشارية للعلوم واتلكنولوجيا اتلابعة ملرفق ابليئة العاملية من اعم  2005إىل  .2008ويه رئيسة
الصندوق العاليم للحياة الربية منذ يناير .2010

مايكل كيلر هو مدير مكتبة أيدا جرين اجلامعية جبامعة ستانفورد ومدير موارد املعلومات
ً
األاكديمية .وهو مؤسس دار نرش  ،HighWire Pressكما شغل منصبًا مماثال بمطبعة جامعة
ستانفورد .وهو أستاذ زائر باألاكديمية الصينية للعلوم ،وأحد كبار زمالء الرئاسة بمجلس موارد
املكتبات واملعلومات؛ كما أنه عضو يف املجلس اخلاص بتاكمل بيانات األحباث اتلابع للمجلس
ً
الوطين للبحوث العلمية باألاكديمية الوطنية للعلوم ،وعضو بلجنيت إصالح وطنيتني سابقا .وهو
الرئيس املشارك للفريق املختص باحلفظ واألرشفة ،اذلي تشارك يف راعيته وتشغيله رشكة Sun
 Microsystemsوجامعة ستانفورد من اعم  2007إىل  .2012وهو ً
أيضا رئيس اللجنة االستشارية
اخلارجية ملكتبة األحباث بمخترب لوس أالموس الوطين ،ورئيس اللجنة اتلنفيذية الحتاد املكتبات
الرقمية الوطين.
َ
ًّ
للصور املساعدة،
حايلا منصب رئيس اإلطار ادلويل لقابلية التشغيل ابليين
يشغل مايكل لكري
وهو زميل دائم منتخب يف اجلمعية األمريكية تلقدم العلوم واألاكديمية األمريكية للفنون
والعلوم .حصل ىلع الصليب الكبري نلوط تريا ماريانا من مجهورية إستونيا .انضم كيلر إىل العديد
من املجالس الرحبية وغري الرحبية يف الواليات املتحدة وحول العالم؛ منها هاميلتون كودليج؛
اجلامعة اليت حصل منها ىلع شهادة ابلاكلوريوس اعم  ،1967ىلع درجة املاجستري اعم  ،1970ودرجة
املاجستري يف علوم املكتبات من جامعة والية نيويورك اعم .1972
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ً
كيويش كورواكوا طبيب ،خترج يف لكية الطب جبامعة طوكيو؛ حيث عمل فيما بعد أستاذا جبامعة
ً
ً
ورئيسا
اكيلفورنيا يف لوس أجنلوس وجامعة طوكيو .واكن عميدا للكية الطب جبامعة تواكي،
ً
ً
ومستشارا لرئاسة الوزراء ايلابانية لشئون العلوم ،ومبعوثا ملنظمة
ملجلس العلوم بايلابان،
الصحة العاملية ،ورئيس اللجنة املستقلة املعنية باتلحقيق يف حادثة فوكوشيما انلووية.
ًّ
حايلا أستاذ باملعهد الوطين لدلراسات العليا يف السياسات ،ورئيس معهد الصحة والسياسات
هو
كيويش•كورواكوا

ادلويلة وصندوق اتلكنولوجيا االبتاكرية للصحة العاملية ،وعضو يف املجلس العاليم ملاكفحة
اخلرف.

ايلابان

جويلا•مارتون•لوفيفر
املجر

لويس•مونريال
إسبانيا

جويلا مارتون لوفيفر يه عضو يف عدد من املجالس املعنية بشئون ابليئة واتلنمية واتلعليم
واحلكم الصالح .وترأس اللجنة اتلنفيذية جلائزة تايلر لإلجناز يف جمال ابليئة ،واملجلس
ٍّ
االستشاري لرشاكة الغالف احليوي املستدام .ويه ً
أيضا عضو يف جمالس لك من معهد ادلراسات
العليا لدلراسات ادلويلة واتلنموية يف جنيف ،ومدرسة جيمس مارتن اتلابعة جلامعة أكسفورد،
واملعهد ادلويل لالستدامة اتلابع جلامعة والية أريزونا ،ومؤسسة ألربت اثلاين أمري موناكو ،ومؤسسة
اتلنوع ابليولويج ادلويلة ،ومعهد حوض توراكنا ،ومعهد اتلنمية املستدامة والعالقات ادلويلة.
َّ
تولت يف السابق عدة مناصب؛ منها رئيس االحتاد العاليم للمحافظة ىلع الروات الطبيعية،
وجامعة السالم اتلابعة لألمم املتحدة ،واملدير اتلنفيذي ملؤسسة «يلد» ادلويلة ،واملجلس ادلويل
للعلوم .حصلت جويلا مارتون لوفيفر ىلع وسام الرشف برتبة فارس من فرنسا ،ووسام سان شارل
برتبة فارس من موناكو ،كما حصلت ىلع عدة جوائز من دوليت املجر وكوريا .يه ً
أيضا أستاذ
زائر بربنامج إدوارد باس ابلييئ املرموق اتلابع جلامعة ييل ،وعضو يف األاكديمية ادلويلة للعلوم
والفنون ،وجملس املستقبل ادلويل.

لويس مونريال هو املدير احلايل لصندوق أاغ خان للثقافة جبنيف يف سويرسا ،فهو خبري بالرتميم
واآلثار وتاريخ الفن.
ً
شغل لويس مونريال عديدا من املناصب يف خمتلف املؤسسات؛ منها أمني اعم املجلس ادلويل
للمتاحف بمنظمة ايلونسكو من اعم  1974إىل  ،1985ومدير معهد جييت للرتميم بلوس أجنلوس
ً
عضوا
من اعم  1985إىل  ،1990ومدير مؤسسة «الاكيشا» بربشلونة من اعم  1990إىل  ،2001كما اكن
بعديد من ابلعثات األثرية يف انلوبة والسودان ومرص واملغرب.
هل عدد من املؤلفات واملقاالت يف جمال الفن وعلم اآلثار ،كما أنه عضو جملس إدارة مؤسسة
جاال سلفادور دايل بإسبانيا ،وعضو األاكديمية امللكية للفنون اجلميلة بربشلونة .وحصل لويس
مونريال ىلع وسام الفنون واآلداب الفرنيس والوشاح األكرب للملكة إيزابيل الاكثويلكية من
إسبانيا.
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منري نعمة اهلل اعلم بيئة مرصي ،وهو مؤسس ورئيس رشكة نوعية ابليئة ادلويلة لالستشارات
اتلنموية؛ ويه رشكة استشارية خاصة تأسست اعم  ،1981وتقدم خدماتها يف ثالثة جماالت
رئيسية يه« :السياسات واحلوكمة ،وابليئة واملوارد الطبيعية ،وتطوير املرشواعت وتمويل
املرشواعت الصغرية واملتوسطة» .وتقدم مخس خدمات دلعم هذه املجاالت اثلالثة ،ويه:
«ابلحث االجتمايع االقتصادي ،وخدمات استشارية يف جمال اإلدارة ،واتلصميم واإلدارة ابليئية،
وإدارة املوارد الزراعية ،واإلعالم واالتصال».
منري•نعمة•اهلل
مرص

حصل منري نعمة اهلل ىلع ابلاكلوريوس ودرجة املاجستري يف اهلندسة الكيميائية من جامعة
ويسكونسن ،ماديسون يف اعيم  1970و 1971ىلع اتلوايل .وحصل ىلع درجة ادلكتوراه يف الصحة
ابليئية وإدارة اجلودة من جامعة كولومبيا يف نيويورك اعم .1976

َّ
اكزو أوجورا هو رئيس مؤسسة ايلابان منذ أكتوبر  .2003توىل عدة مناصب بوزارة اخلارجية
ايلابانية منذ اعم 1962؛ منها املدير العام إلدارة الشئون اثلقافية ،واملدير العام ملكتب الشئون
ً
ُ ِّ
ً
سفريا فوق العادة ومفوضا لليابان يف فيتنام من
االقتصادية ،ووكيل نائب وزير اخلارجية .وعني
اعم  1994إىل  ،1995ويف كوريا من اعم  1997إىل  ،1999ويف فرنسا من اعم  1999إىل  .2002وبعد
ً
وأستاذا ً
تقاعده يف نوفمرب  ،2002عمل باحثًا ً
زائرا جبامعة
زائرا باملعهد القويم تلطوير األحباث،
أوياما جاكوين.
اكزو•أوجورا
ايلابان

رولوف•رابينجا

صدر هل عدة كتب باللغة ايلابانية منها «اثلورة ىلع العوملة» اعم  ،2004و«شيجرو يوشيدا يبحث
داخل قلبه» اعم  ،2003و«كرامة الصني ،فخر ايلابان» اعم  ،2001و«إنالي زو يف باريس» اعم .1992
خترج أوجورا يف لكية احلقوق جبامعة طوكيو اعم  ،1962ويف لكية االقتصاد جبامعة اكمربيدج اعم
.1964

رولوف رابينجا هو أستاذ فخري يف اتلنمية املستدامة واألمن الغذايئ جبامعة فاجينينجن
بهونلدا .ترأس هيئة جمالس األاكديميات لألمن الغذايئ واإلنتاجية الزراعية بإفريقيا ،واكن
ً
عضوا بمجلس إدارة اتلحالف من أجل ثورة خرضاء يف إفريقيا .شغل رولوف رابينجا عدة
مناصب أكاديمية ،ويف رشاكت قطاع خاص تعاونية ،باإلضافة إىل مناصب سياسية .وحصل ىلع
درجات علمية يف عدة ختصصات ،مثل ابلاثولوجيا انلباتية ،وعلم احلرشات ،واإلنتاجية انلظرية
ًّ
حايلا مبعوث خاص لألمن الغذايئ
اإليكولوجية ،وفلسفة العلوم من جامعة فاجينينجن .وهو
يف وزاريت الشئون االقتصادية والشئون اخلارجية بهونلدا.

هونلدا
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ً
رئيسا ملكتبة فرنسا الوطنية يف إبريل اعم ،2007
برونو راسني مسئول فرنيس واكتب بارز .أصبح
وظل يشغل هذا املنصب حى إبريل .2016

برونو•راسني
فرنسا

يف اعم  ،1979انضم برونو راسني إىل ديوان املحاسبة ،اجلهاز القويم الفرنيس املنوط به الرقابة
ىلع األموال العامة؛ وذلك قبل تعيينه اعم  1986بمكتب جاك شرياك؛ رئيس الوزراء حينذاك.
وشغل منصب مدير الشئون اثلقافية ملدينة باريس من اعم  1988إىل  .1993ترأس اعم  1993مركز
اتلحليل واتلوقعات اتلابع لوزارة اخلارجية قبل اتلحاقه بمكتب آالن جوبيه؛ رئيس الوزراء يف
ذلك احلني.
ُ
ترأس ً
ً
مديرا
أيضا األاكديمية الفرنسية بروما «فيال ميدييس» من اعم  1997إىل  ،2002ثم ع ِّني
ملركز بومبيدو من اعم  2002إىل  .2007يف اعم  ،2011ترأس مؤتمر املكتبيني الوطنيني األوروبيني.

برونو راسني اكتب متمزي ،صدر هل عدة كتب .ويف اعم  ،2008حصل ىلع نوط الرشف برتبة ضابط.

مامفيال•رامفييل
جنوب•إفريقيا

مامفيال رامفيي شخصية أكاديمية وسيدة أعمال وطبيبة جنوب إفريقيا ،وهلا ً
أيضا نشاطات يف
جمال مناهضة الفصل العنرصي .رامفيي يه املدير اتلنفيذي لرشكة  Letsema Circleورئيس
ُ
ً
رئيسا لواكلة اتلكنولوجيا واالبتاكر يف -2011
راعة فريق  .Dinokeng Scenariosوقد عيِّنت
.2012
ًّ
ً
إداريا للبنك ادلويل من اعم  2000إىل  ،2004وشاركت يف رئاسة اللجنة العاملية
مديرا
وعملت
ُ
ِّ
ً
للهجرة ادلويلة من اعم  2004إىل  .2005ويف اعم  ،1996عينت رامفيي نائبا لرئيس جامعة كيب
تاون ،تلصبح بذلك أول سيدة سوداء تتقدل هذا املنصب يف جامعة جنوب إفريقيا.
هلا عديد من املؤلفات حول القضايا االجتماعية واالقتصادية اهلامة يف جنوب إفريقيا .نالت
ً
عددا من اجلوائز الوطنية وادلويلة املرموقة؛ منها عدة درجات دكتوراه فخرية.
حصلت مامفيال رامفيي ىلع درجة ادلكتوراه يف األنروبولوجيا االجتماعية من جامعة كيب
تاون ،وشهادة ابلاكلوريوس يف اإلدارة من جامعة جنوب إفريقيا ،ودبلومات يف الصحة االستوائية
والصحة العامة من جامعة ويتووترزراند.
غسان سالمة هو عميد لكية باريس للشئون ادلويلة  ،PSIAوأستاذ العالقات ادلويلة بمعهد
السياسية بباريس ،وجبامعة كولومبيا بنيويورك .درس القانون جبامعة سانت جوزيف وجامعة
باريس ،وهو حاصل ىلع درجيت ادلكتوراه يف األدب ،وادلكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة
باريس.

غسان•سالمة
بلنان

شغل عدة مناصب؛ منها كبري مستشاري األمني العام لألمم املتحدة من اعم  2003إىل ،2006
واملستشار السيايس بلعثة األمم املتحدة يف العراق اعم  ،2003ووزير اثلقافة اللبناين من اعم 2000
إىل  ،2003والرئيس واملتحدث الرسيم باسم اللجنة املنظمة للقمة العربية والقمة الفرنكوفونية،
اللتني ُعقدتا يف بريوت يف اعم .2002
ًّ
حايلا عضو بمجلس إدارة املجموعة ادلويلة لألزمات (بروكسل) ،كما أنه عضو بعديد من
وهو
املؤسسات ادلويلة واملنظمات غري الرحبية .وهو أحد مؤسيس الصندوق العريب للثقافة والفنون
ويرأس جملس أمنائه.

هل العديد من املؤلفات ،كما نرشت مقاالت هل يف عدد من ادلوريات؛ منها ، Foreign Policy
و ،Revue française de science politiqueوEuropean Journal of International
 ،Affairsو ،The Middle East Journalوجمالت دويلة أخرى.
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روندا•روالند•شريير
الواليات•املتحدة•األمريكية

أديل•سيمونز
الواليات•املتحدة•األمريكية

َّ
روندا روالند شريير حناتة وباحثة وصحفية أمريكية ،ومن رواد النرش الرقيم وادلراسات
متعددة املجاالت .ويه باحث رئييس مشارك يف جملة «علم األحياء الفضايئ» الصادرة عن واكلة
ناسا منذ اعم  – 2005املتاحة ىلع املوقع اإللكرتوين – Astrobio.net :ومدير ِّ
مؤسس (مع الراحل
ستيفني جاي جودل) ملعمل أحباث العلوم والفنون يف نيويورك منذ اعم  ،1996ونارشة ورئيسة
حترير إلحدى ادلوريات اإللكرتونية حول أخالقيات اإلعالم.iMediaEthics.org :
ً
ً
ً
ً
عملت أيضا أستاذا مشاراك بقسم علم انلفس يف جامعة هارفارد من اعم  1998إىل  ،2000وأستاذا
ً
مساعدا بكلية الصحافة واإلعالم جبامعة آيوا من اعم  2010إىل .2013
أسفرت أحباثها يف ادلراسات متعددة املجاالت عن مائيت مقال وتقرير وحمارضة جبامعات رائدة
حول األهمية اتلارخيية للعلوم اهلندسية احلديثة يف تاريخ العلم والفن ،وحول أخالقيات وسائل
اإلعالم اإلخبارية .أقامت العديد من املعارض اخلاصة بني اعيم  1986و 1994بعدة متاحف،
وبقاعة ويدلنستني يف نيويورك ونلدن•.

أديل سيمونز يه رئيس رشاكة األعمال اخلريية العاملية .نسقت اجلهود املبذولة تلطوير
اسرتاتيجيات الغرب األوسط؛ للحد من انبعاثات اغزات االحتباس احلراري ،وشاركت يف رئاسة
جملس إدارة فريق العمل اذلي يقوم ىلع إعداد خطة العمل اخلاصة بمناخ شياكغو اعم  ،2010ويه
عضو فريق العمل اذلي قام بإعداد وتنفيذ خطة شياكغو املستدامة اعم  .2015تعمل أديل سيمونز
ً
أعضاء من  124مدينة يف
مع  Urban Sustainability Director’s Networkاليت تضم
ٌ
ًّ
عضو بعديد من املؤسسات؛ منها املتحف امليداين ،وجملس
حايلا
الواليات املتحدة وكندا .يه
شياكغو للشئون العاملية ،واحتاد العلماء املعنيني ،ومؤسسة  ،CERESومعهد  ،Synergosوجملة
أمرييكان بروسبكت ،ومؤسسة وييل ،وصندوق ادلفاع عن ابليئة .وتدعم أديل سيمونز ً
أيضا
ًّ
حايلا
اجلهود اخلريية ادلويلة عن طريق تدعيم ابلنية اتلحتية ملساعدة املاحنني ادلويلني .وتقوم
بتحرير نرشة  Global Giving Mattersاإلخبارية.
شغلت سيمونز منصب رئيس مؤسسة ماك آرثر من اعم  1989إىل  ،1999وعملت يف عديد
من اللجان ،مثل جلنة الرئيس بوش للتنمية املستدامة ،وجلنة احلكم العاليم ،ومبادئ إاعدة
اتلصميم اتلابعة للمنتدى االقتصادي العاليم ،واملجلس االستشاري رفيع املستوى للتنمية
املستدامة اتلابع لألمم املتحدة .واكنت ً
أيضا عضو جملس إدارة رشاكت مارش ومالكينني من اعم
 1977إىل .2015
ً
ً
ً
كبريا جبامعيت برنستون
شغلت أديل سيمونز منصب رئيس لكية هامبشري ،وعميدا ومسئوال
وتافتس .واكنت ً
ً
عضوا بمجلس املرشفني يف جامعة هارفارد .حصلت سيمونز ىلع ابلاكلوريوس
أيضا
ٍّ
من جامعة هارفارد ودرجة ادلكتوراه من جامعة أكسفورد .اعشت يف لك من موريشيوسن ،وكينيا،
وتونس؛ حيث عملت كمراسلة جلريدة «ذي إيكونوميست» لشمال إفريقيا.
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نيسيفور•ديودونيه•سوجلو•
بنني

نيسيفور سوجلو هو رئيس مجهورية بنني من اعم  1991إىل  ،1996وأول قائد مدين يف تاريخ القارة اإلفريقية يتم
َّ
ًّ
دورا ً
أدى ً
نشطا يف الشئون ادلويلة ُكرئيس للجماعة االقتصادية دلول غرب إفريقيا.
ديمقراطيا .وقد
انتخابه
يف اعم  ،2002انتخب سوجلو ملنصب عمدة مدينة كوتونو ،وأعيد انتخابه اعم  .2008واكن وزير املايلة جلمهورية
ً
بداية من اعم  ،1963ثم أصبح ً
وزيرا لالقتصاد واملايلة .وفيما بعد ،أصبح املدير
بنني ملدة مخس عرشة سنة،
اتلنفيذي للبنك املركزي دلول إفريقيا الغربية ،ثم املدير اتلنفيذي ملجلس إدارة ابلنك ادلويل اعم 1979؛
َّ
أدى ً
دورا
حيث أطلق جمهودات ابلنك بهدف تعزيز اتلنمية االقتصادية جنوب الصحراء اإلفريقية الكربى؛ كما
ً
كبريا يف تأسيس بنوك اتلنمية اإلفريقية.
َّ
تلق نيسيفور سوجلو تعليمه يف فرنسا؛ حيث خترج يف املدرسة الوطنية لإلدارة ،وحصل ىلع درجات يف األدب
الفرنيس ،والقانون اخلاص والعام.

وول سويناك مؤلف وشاعر واكتب مرسحيات نيجريي .يف اعم  ،1986اكن أول اكتب إفرييق حيصل
ىلع جائزة نوبل يف األدب.
ًّ
حايلا أستاذ كريس إيلاس اغنم يف الكتابة اإلبداعية بقسم اللغة اإلجنلزيية يف جامعة نريفادا
وهو

وول•سويناك

يف الس فيجاس ،وأستاذ مقيم بمعهد ماريمونت يف لوس أجنلوس يف اكيلفورنيا.
ُ
يف اعم  ،1994ع ِّني سفري ايلونسكو للنوايا احلسنة من أجل نرش اثلقافة اإلفريقية ،وحقوق اإلنسان،
وحرية اتلعبري ،واإلعالم واتلواصل.

نيجرييا

جونار ستالسيت هو رجل دين وسيايس نروييج .قاد حزب الوسط من  1977إىل  ،1979وتوىل
ً
األمانة العامة لالحتاد اللوثري العاليم من اعم  1985إىل  .1993كما عمل جونار ستالسيت أسقفا
ألوسلو بكنيسة الرنويج من اعم  1998إىل .2005

جونار•ستالسيت

هو رئيس فخري للمؤتمر العاليم لألديان من أجل السالم ،وعضو سابق يف اللجنة الرنوجيية
ً
تقديرا جلهوده العاملية يف حتقيق السالم
جلائزة نوبل .حصل ىلع جائزة نيوانو للسالم اعم 2013؛
وتطبيق حقوق اإلنسان.

الرنويج

مونكومبو سوامينثان اعلم زرايع ،يُعرف بلقب «رائد اثلورة اخلرضاء يف اهلند» ،كما وصفه
برنامج األمم املتحدة للبيئة بأنه رائد علم ابليئة االقتصادية ،واعتربته جملة «تايم» األمريكية
ً
واحدا «من أهم عرشين شخصية آسيوية يف القرن العرشين» يف قائمتها لعام  .1999وهو اآلن
أستاذ كريس ايلونسكو تلكنولوجيا ابليئة بمؤسسة م .س .سوامينثان للبحوث يف تشيناي باهلند.

مونكومبو•سوامينثان

مونكومبو سوامينثان زميل بعدة أكاديميات علمية رائدة يف اهلند وحول العالم منها مجعية
ً
كثريا من
نلدن امللكية ،وهو حاصل ىلع عديد من اجلوائز واألوسمة الوطنية والعاملية ،كما نال
درجات ادلكتوراه الفخرية من جامعات حول العالم.

اهلند
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ًّ
حايلا رئيس  Liberal Arts 21ونائب رئيس املنظمة ايلابانية دلراسات
اكزو تااكهايش هو
ً
الكيويس .عمل أستاذا لدلراسات ادلويلة باجلامعة املسيحية ادلويلة بطوكيو ،كما شغل منصب
مدير معهد حبوث اتلنمية ادلويلة اتلابع ملؤسسة ادلراسات املتطورة يف اتلنمية ادلويلة بطوكيو،
ً
عضوا بعديد من اللجان يف احلكومة ايلابانية
وأستاذ زائر جبامعة طوكيو بايلابان؛ كما اكن
واهليئات ادلويلة؛ منها املجموعة االستشارية ادلويلة للبنك ادلويل ،واللجنة ادلويلة للمياه يف
القرن احلادي والعرشين ،ووزارة الصحة ايلابانية ،وجملس األرض ،ونادي طوكيو.
اكزو•تااكهايش
ايلابان

يلى تكال يه أستاذ القانون واإلدارة ،ومستشارة قانونية .ويه أول امرأة يتم انتخابها لرتأس
جلنة العالقات ادلويلة يف الربملان املرصي ،وأول امرأة عربية يتم انتخابها لالنضمام إىل االحتاد
ُ
الربملاين ادلويل ،وأول امرأة ىلع مستوى العالم تنتخب تلرتأس إحدى دوراته.
َّ
تولت منصب رئيس جملس أمناء برامج اتلعاون اتلقين اتلابعة لألمم املتحدة؛ حيث تم انتخابها
هلذا املنصب ثالث مرات .ويه عضو ً
أيضا بعديد من املجالس واللجان الوطنية وادلويلة.
يلىل•تكال

أصدرت يلى تكال عدد من الكتب ،ويه اكتبة وحمللة سياسية جبريدة األهرام ايلويم.

مرص

األمري•احلسن•بن•طالل
األردن

ًّ
حايلا مع منظمات أمريكية غري حكومية يف برنامج «رشاكء يف
سمو األمري احلسن بن طالل يعمل
اإلنسانية» ،اذلي يهدف إىل حتسني اتلفاهم وبناء عالقات إجيابية بني العالم اإلساليم والواليات
املتحدة .ويف مارس  ،2009ترأس سمو األمري جملس اتلاكمل املنبثق عن حتالف املشااعت العاملية
 .Global Commonsويف يونية  ،2003تم انتخاب سمو األمري كأحد أعضاء جمموعة اخلرباء
املستقلني املعينة من قِبل األمني العام لألمم املتحدة؛ تلطبيق إعالن وبرامج عمل املؤتمر العاليم
ضد اتلفرقة العنرصية واخلوف من اآلخر ،واتلعصب املرتبط بهما ،اذلي ُعقد يف مدينة ديربان
جبنوب إفريقيا .وهو عضو ورئيس لعدد من اللجان واملنظمات ادلويلة .وقد عمل سمو األمري
ْ
ً
رئيسا للجنة االستشارية اخلاصة بالسياسات باملنظمة العاملية لل ِملكية الفكرية من اعم 1999
ً
ً
عضوا يف جملس مركز اجلنوب من اعم  2001إىل  .2006نال عديدا من اجلوائز
إىل  ،2002كما اكن
واألوسمة وادلرجات الفخرية املحلية وادلويلة ،وهل عدة كتب.
سمو األمري احلسن بن طالل حاصل ىلع شهادة ابلاكلوريوس يف ادلراسات الرشقية من جامعة
أكسفورد ،اليت أتبعها بدرجة املاجستري.

149

ً
عضوا بالربملان السويدي
اكرل ثام سفري سابق للسويد يف أملانيا من اعم  2002إىل  ،2006كما اكن
من اعم  1976إىل  .1982شغل ىلع مدار سنوات عديدة مناصب يف احلكومة السويدية؛ منها وزير
الطاقة من اعم  1978إىل  ،1979ووزير الرتبية والعلوم من اعم  1994إىل .1998
ً
عضوا بالعديد من
عمل ملدة عرشة أعوام كمدير اعم للواكلة السويدية ادلويلة للتنمية ،كما اكن

اكرل•ثام
السويد

اللجان وابلعثات العامة .شغل منصب رئيس جملس إدارة املعهد السويدي ألحباث املستقبل
ً
عضوا يف فريق العمل املعين باتلعليم العايل املشل من
بستوكهولم من اعم  1999إىل  .2006واكن
ً
ً
قِبَل ابلنك ادلويل ومنظمة ايلونسكو ،ورئيسا مشاراك للجنة ادلويلة املستقلة بكوسوفو.
ً
تقديرا جلهوده يف جمال املساواة بني اجلنسني
حصل اكرل ثام ىلع جائزة SFS Eauqlity Award؛
يف اجلامعات السويدية.

ماريانا فاردينويانيس يه سفرية ايلونسكو للنوايا احلسنة من أجل محاية األطفال ،ويه الرئيس
املؤسس لصندوق «ماريانا فاردينويانيس» ،ومجعية أصدقاء  Elpidaلألطفال املصابني بالرسطان
يف ايلونان .أهلمتها األمومة أن تهتم بالعمل اخلريي ملساعدة األطفال والفئات املحرومة يف ايلونان
واخلارج ،باإلضافة إىل اهتمامها بقضايا السالم ،واتلعليم ،والصحة ،والرتاث اثلقايف .يه ً
أيضا
عضو ومؤسسة  Mentorادلويلة ملاكفحة املخدرات ،ومؤسسة «ضوء إفريقيا» ،ومؤسسات أخرى.
ماريانا•فاردينويانيس
ايلونان

فريا•فايك•فريبريجا
التفيا

تساند ماريانا فاردينويانيس العديد من املؤسسات اتلعليمية يف الواليات املتحدة وأوروبا ،كما
أسهمت يف تمويل إنشاء مركز اإلسكندرية لدلراسات اهللينستية بمكتبة اإلسكندرية .باإلضافة
إىل ذلك ،في تدعم برامج اتلعليم واثلقافة اتلابعة لليونسكو يف عدة مناطق حول العالم إىل
جانب عدة مدارس يف ايلونان .ىلع مدار ً 25
اعما ظلت تكافح رسطان األطفال من خالل
ً
مجعية Elpida؛ فتم عالج أكر من  780طفال من ايلونان ومنطقة حوض ابلحر املتوسط من
هذا املرض .ويه حاصلة ىلع بكالوريوس االقتصاد وتاريخ الفن ،ودرجة علمية يف اآلثار ،ودرجة
فخرية يف القانون ،والفلسفة ،وادلراسات اإلنسانية.
فريا فايك فريبريجا يه رئيس نادي مدريد والرئيس السابق جلمهورية التفيا من اعم  1999إىل ،2007
وقد اكن هلا ٌ
دور فعال يف حصول دوتلها ىلع عضوية االحتاد األورويب وحلف شمال األطليس ،كما
اكنت املبعوث اخلاص بشأن إصالح األمم املتحدة.
ّ
كتبت العديد من اإلصدارات وقدمت العديد من املحارضات .ويه تنتيم ثلالثني منظمة سواء
كعضو ،أو عضو جملس ،أو راعية؛ منها حتالف القيادة العاليم ،ورئيس مشارك يف جملس أمناء مركز
نظايم الگنجوي ادلويل ،وعضو جملس العالقات اخلارجية األورويب ،باإلضافة إىل مخس أكاديميات
أخرى .كما ترأست املجموعة رفيعة املستوى املعنية باحلرية واتلعددية يف وسائل اإلعالم اعيم 2011
ً
عضوا يف جمموعتني رفيعيت املستوى معنيتني باألمن وادلفاع األورويب .ويه
و .2012يف اعم  ،2015اكنت
ًّ
حايلا عضو يف فريق مستقل من املستشارين رفيي املستوى ،معين بعملية احلوار عن تنمية األمم
املتحدة اتلابع ملجلس األمم املتحدة االقتصادي واالجتمايع.
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ويليام•وولف
الواليات•املتحدة•األمريكية

فيديريكو•مايور•زاراجوزا
إسبانيا

ويليام وولف أستاذ جامي ِّ
يدرس اهلندسة والعلوم اتلطبيقية بقسم علوم احلاسب اآليل يف
بعديد من األاكديميات واجلمعيات املحلية وادلويلة.
جامعة فرجينيا .وهو عضو
ٍ
ً
شغل عددا من املناصب طوال حياته العملية؛ منها رئيس األاكديمية الوطنية للهندسة اعم ،1997
واملدير املساعد للمؤسسة الوطنية للعلوم من اعم  1988إىل  .1990ويف اعم  ،1981أسس معامل
ً
ً
ً
ً
ومديرا تنفيذيًّا هلا حى اعم  .1988أصبح أستاذا مساعدا لعلوم احلاسب
رئيسا
تارتان ،وعمل
ً
ً
ً
اآليل يف جامعة اكرنييج ميللون اعم  ،1968ثم أستاذا مشاراك اعم  ،1973ثم أستاذا اعم .1975
ويليام وولف حاصل ىلع بكالوريوس الفزيياء اهلندسية ،وماجستري اهلندسة الكهربائية من
جامعة ويليام وولف إيلنوي .ويف اعم  ،1968حصل ىلع درجة ادلكتوراه يف علوم احلاسب اآليل
من جامعة فرجينيا.
ًّ
حايلا رئيس مؤسسة ثقافة السالم ،اليت
فيديريكو مايور زاراجوزا اعلم وسيايس إسباين ،وهو
أنشأها اعم  .1999وهو أستاذ يف الكيمياء احليوية وابليولوجيا اجلزيئية منذ اعم  .1963وقد اكن
رئيس جامعة غرناطة من اعم  1968إىل  .1971ويف اعم  ،2005عينه األمني العام لألمم املتحدة
ً
رئيسا للمجموعة رفيعة املستوى تلحالف احلضارات ،وهو منصب شغله حى نوفمرب  ،2006حني
قدمت املجموعة تقريرها األخري يف إسطنبول.
َّ
ً
عديدا من املناصب اهلامة؛ منها مدير اعم بايلونسكو من اعم
تقدل فيديريكو مايور زاراجوزا

 1987إىل  ،1999وعضو الربملان األورويب اعم  ،1987ووزير اتلعليم والعلوم باحلكومة اإلسبانية
من اعم  1981إىل  ،1982ونائب املدير العام بايلونسكو اعم  .1978وباإلضافة إىل عدد كبري من
ً
اإلصدارات العلمية املنشورة لزاراجوزا ،فإن هل عددا من ادلواوين الشعرية واملقاالت.
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يف•إحياء•ذكرى

ستيفني•جاي•جودل

ستيفني جاي جودل هو أحد األعضاء ِّ
املؤسسني والنشطني ملجلس أمناء مكتبة اإلسكندرية،
وقد اكن شديد االلزتام بمبادئ العقالنية ووحدة األديان ،كما اكن اكتبًا غزير اإلنتاج وصاحب
عديد من األفاكر العلمية اهلامة اليت حتدت نظريات نشأة احلياة وتطورها.
ُ َّ
ً
اكن ادلكتور ستيفني جودل واحدا من أشهر الكتاب يف جمال العلوم ىلع مستوى العالم ،كما اكن
من قالئل العلماء اذلين دأبوا ىلع نرش سلسلة من الكتب العلمية اجلماهريية اليت استطاعت
النشط يف أهم جوانب اتلقدم العليم•.
أن حتقق أىلع نسبة مبيعات ،إىل جانب عمله ِ

الواليات•املتحدة•األمريكية
()2002–1941

عبد•العزيز•حجازي
مرص
()2014–1923

ً
ًّ
ً
ومستشارا
ومراجعا
قانونيا
عبد العزيز حجازي هو رئيس وزراء مرص األسبق ،اكن حماسبًا
ً
ً
ًّ
ً
أستاذا ً
وعضوا باملجالس
زائرا جبامعة عني شمس،
إداريا معتمدا يف مرص والعالم العريب .عمل
االستشارية لعدد من اجلامعات اخلاصة ،وعضو جملس إدارة املركز العاليم ألحباث الطاقة
ً
ورئيسا لعدد من املنتديات اثلقافية يف مرص واألردن ،ورئيس االحتاد العام للمنظمات
بلندن،
ً
ً
ً
غري احلكومية يف مرص .وعمل أيضا نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للمايلة واالقتصاد واتلجارة
ً
ووزيرا للخزانة واملايلة واتلنمية اإلدارية من اعم  1968إىل 1973؛ وعميد
اخلارجية اعم 1974؛
لكية اتلجارة جبامعة عني شمس من اعم  1966إىل  .1968حصل ىلع عدد من اجلوائز املحلية
وادلويلة ،وقام بكتابة عدد من األعمال يف جمال االقتصاد واملايلة ،كما شارك يف كتابة كتب
أخرى يف نفس املجاالت.
حصل عبد العزيز حجازي ىلع درجة ادلكتوراه يف اتلجارة من جامعة برمنجهام باململكة
املتحدة يف اعم .1951

آن ماري لزيين يه أول سيدة ترتأس جملس الشيوخ ابللجييك .وأثناء مسريتها العملية ،شغلت
ً
كثريا من املناصب داخل جملس الشيوخ ابللجييك؛ منها منصب الكويستور من اعم  2007إىل
 ،2009والرئيس من اعم  2004إىل  ،2007وعضو منتخب مبارشة من اعم  1999إىل  ،2003وعضو
ً
عضوا يف جملس انلواب من اعم
ُمعني يف جملس الشيوخ من اعم  1995إىل  ،1999كما اكنت
 1991إىل  ،1995ووزيرة ادلولة للشئون األوروبية من اعم  1988إىل  ،1992وعمدة بدلية هوي
من اعم  1983إىل  .2009وعملت ً
أيضا باحتادات وجمالس وجلان عديد من املؤسسات ادلويلة.
آن•ماري•لزيين
بلجياك
()2015–1949

حصلت آن ماري لزيين ىلع عدة جوائز؛ منها الصليب الكبري لوسام يلوبودل اثلاين اعم 2007؛
وفرسان احلرية ،املجر اعم 2006؛ ووسام جوقة الرشف برتبة فارس ،فرنسا اعم 2005؛ ووسام
يلوبودل بدرجة قائد اعم .2003
خترجت آن ماري لزيين يف ختصص االقتصاد ،جامعة يليج اعم .1971
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أمربتو إيكو هو خبري يف دراسة القرون الوسطى وعلم السيمياء ،وفيلسوف ،وناقد أديب ،وروايئ
ً
ًّ
فخريا
إيطايل .واكن رئيس املعهد اإليطايل لدلراسات اإلنسانية ،اتلابع جلامعة بولونيا ،وزميال
بكلية كيلوج ،جامعة أكسفورد .نال املرتبة اثلانية يف تصويت جملة بروسبكت  Prospectيف
ً
تأثريا يف العالم.
استطالع اعم  2005ألكر مائة شخصية مثقفة

أمربتو•إيكو
إيطايلا
()2016–1932

أمحد•زويل
مرص
()2016–1946

معني•قريش
باكستان
()2016–1930

كتب أمربتو إيكو أكر من مخس وعرشين رواية؛ منها «اسم الوردة» اعم  ،1980و«بندول
ً
فوكو» اعم  .1988وهل أيضا نصوص علمية ،وكتب لألطفال ،ومقاالت كثرية .شارك يف تأسيس
إحدى ادلوريات ابلارزة واملؤثرة يف جمال علم السيمياء؛ دورية Versus: Quaderni di studi
 .semioticiحصل ىلع عدد من درجات ادلكتوراه الفخرية من جامعات خمتلفة حول العالم،
ً
ووساما ًّ
أدبيا.
كما نال ست عرشة جائزة

أمحد زويل هو احلائز جائزة نوبل يف الكيمياء اعم  1999دلراساته الرائدة يف جمال علوم الفيمتو،
اكن يعمل أستاذ كريس الينس بويلنج يف الكيمياء ،وأستاذ الفزيياء بمعهد اكيلفورنيا – املدعوم
من مؤسسة غوردون وبييت مور – للتكنولوجيا «اكتلك» ،ومدير مركز األحياء الطبيعية للعلوم
واتلكنولوجيا فائقة الرسعة بمعهد اكيلفورنيا للتكنولوجيا .واكن ً
أيضا أحد أعضاء جملس
مستشاري الرئيس أوباما للعلوم واتلكنولوجيا ،واملبعوث العليم للواليات املتحدة األمريكية
َّ
ً
عضوا منتخبًا بعديد من األاكديميات واجلمعيات ادلويلة .توىل
ملنطقة الرشق األوسط ،واكن
ً
سابقا منصب مدير معمل علوم اجلزيئات اتلابع ملؤسسة العلوم الوطنية األمريكية.
حصل أمحد زويل ىلع درجة ادلكتوراه من جامعة بنسلفانيا ،وىلع زمالة ما بعد ادلكتوراه من
جامعة اكيلفورنيا يف برييلك.
ِّ
معني قريش هو أحد خرباء االقتصاد ورموز السياسة .اكن الرئيس والرشيك املنفذ برشكة
األسواق انلاشئة ( EMP Global LLCرشكة ذات مسئويلة حمدودة) .وعمل ً
أيضا بعد ٍد من
جمالس إدارات الرشاكت اخلاصة والعامة .شغل منصب رئيس وزراء باكستان لفرتة انتقايلة
َّ
اعم  .1993وتوىل عدة مناصب بابلنك ادلويل؛ أوهلا كبري نواب رئيس املايلة ومدير احلسابات
بابلنك ادلويل من اعم  1980إىل  ،1987ثم كبري نواب رئيس عمليات ابلنك ادلويل من اعم
 1987إىل  .1991وعمل ً
أيضا نائبًا لرئيس مؤسسة اتلمويل ادلويلة من اعم  1974إىل ،1977
ثم انلائب اتلنفيذي لرئيسها ومدير العمليات بها من اعم  1977إىل  .1981هذا باإلضافة إىل
ً
مستشارا لعدد من
عمله أصبح بصندوق انلقد ادلويل من اعم  1958إىل  .1970ترأس وعمل
َّ
املعنية بالشئون العامة وادلويلة.
املؤسسات واملفوضيات واللجان ادلويلة
حصل معني قريش ىلع ابلاكلوريوس ودرجة املاجستري يف االقتصاد من جامعة بنجاب ،ودرجة
ادلكتوراه يف االقتصاد من جامعة إنديانا.
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اهليلك•اتلنظييم

مدير•املكتبة

نائب•مدير•املكتبة

قطاع املرشواعت
واخلدمات املركزية

قطاع املكتبات

وحدة املوقع اإللكرتوين

معهد رساج ادلين للبحوث
املتقدمة متعددة اتلخصصات

املراجعة ادلاخلية

املكتب الفين

إدارة السكرتارية اتلنفيذية

اإلدارة القانونية

مركز ادلكتور زايه حواس
للمرصيات

مركز ادلكتور جمدي يعقوب

قطاع اتلواصل اثلقايف

قطاع ابلحث األاكدييم

القطاع املايل واإلداري

إدارة النرش

إدارة اتلواصل
والشباكت املعرفية

إدارة املعارض
واملقتنيات الفنية

مركز ادلراسات والربامج
اخلاصة

اإلدارة املايلة

إدارة املرشواعت اخلاصة

إدارة اتلطوير وابلحوث
واتلكنولوجيا

متحف اآلثار

مركز دراسات اخلطوط

إدارة الشئون اإلدارية

إدارة املعمل الرقيم

إدارة اإلتاحة ابلبليوجرافية

مركز القبة السماوية العليم

مركز دراسات اإلسكندرية
وحضارة ابلحر املتوسط

إدارة املراقبة املايلة

مركز دراسات احلضارة
اإلسالمية

إدارة املكتبات املتخصصة

مركز الفنون

مركز اإلسكندرية لدلراسات
اهللينستية

املكتب الفين

مركز ادلراسات
االسرتاتيجية

إدارة املجمواعت
واخلدمات العامة

متحف املخطوطات

مركز ادلراسات القبطية

وحدة املوازنة

إدارة املنظمات اثلقافية
املتخصصة

إدارة العمليات اإلدارية

مركز األنشطة
الفرنكوفونية

معهد اتلدريب املهين

إدارة سفارات املعرفة
مركز املخطوطات
قسم متابعة الشئون اإلدارية
وحدة اإلصدارات اتلعليمية
وادلاعئية

* يشمل قطاع ابلحث األاكدييم برنامج دراسات اتلنمية املستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العالقات اإلفريقية ،وبرنامج دراسات املرأة واتلحول االجتمايع.
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قطاع املوارد البرشية
واخلدمات العامة

القطاع اهلنديس

قطاع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت

قطاع األمن

قطاع العالقات اخلارجية
واملراسم

قطاع اإلعالم واالتصال

إدارة املوارد البرشية وشئون
العاملني

إدارة الصيانة والتشغيل
لألعمال الكهرومياكنيكية

إدارة ابلنية اتلحتية والتشغيل

إدارة اتلأمني ادلاخي

إدارة العالقات العامة
واالتصاالت ادلويلة

إدارة اإلعالم

إدارة السفر واخلدمات
اللوجستية

إدارة املنشآت
املعمارية واإلنشائية

املعهد ادلويل لدلراسات
املعلوماتية

إدارة األمن الصنايع والسالمة
والصحة املهنية

إدارة تنمية املوارد

إدارة االستوديو اتلليفزيوين

وحدة املتابعة

إدارة اتلخطيط وادلعم
اللوجسيت

إدارة مستودع األصول الرقمية
ونظم املكتبات املتاكملة

إدارة الزيارات

إدارة القااعت ومبادرات احلوار

مكتب الشاكوى

إدارة اتلجهزيات اهلندسية
املتخصصة للمعارض واملؤتمرات

إدارة اتلطبيقات املؤسسية
واحللول املتاكملة

قسم مراقبة وضمان اجلودة

مركز اللغويات احلاسوبية
العربية

مكتب رئيس القطاع اهلنديس

مركز توثيق الرتاث احلضاري
والطبيي

املكتب الفين

قسم اتلصميم اجلرافييك
واملحتوى للمواقع اإللكرتونية
وحدة اتلوثيق واتلدريب
واتلواصل اخلاريج
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اهليلك•اتلنظييم•للقطااعت
• 0مكتب•مدير•املكتبة
• 0قطاع•املرشواعت•واخلدمات•املركزية
• 0قطاع•املكتبات
• 0قطاع•اتلواصل•اثلقايف
• 0قطاع•ابلحث•األاكدييم
• 0القطاع•املايل•واإلداري
• 0قطاع•املوارد•البرشية•واخلدمات•العامة
• 0القطاع•اهلنديس
• 0قطاع•تكنولوجيا•املعلومات•واالتصاالت
• 0قطاع•األمن
• 0قطاع•العالقات•اخلارجية•واملراسم
• 0قطاع•اإلعالم•واالتصال
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مكتب•مدير•املكتبة
نائب•مدير•املكتبة
وحدة املوقع اإللكرتوين

•
مركز•ادلكتور
•جمدي•يعقوب

املراجعة•ادلاخلية

اإلدارة•القانونية

إدارة•السكرتارية•
اتلنفيذية
نائب مدير إدارة
السكرتارية اتلنفيذية
وحدة املراسالت
واألرشيف
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معهد•رساج•ادلين•
للبحوث•املتقدمة
•متعددة•اتلخصصات

وحدة الشئون اللوجستية

املكتب•الفين

•مركز•ادلكتور•زايه
حواس•للمرصيات

قطاع•املرشواعت•واخلدمات•املركزية

إدارة•النرش

إدارة•املعمل•الرقيم•

إدارة•املرشواعت•اخلاصة
نائب مدير إدارة املرشواعت
اخلاصة بالقاهرة

نائب مدير إدارة املعمل الرقيم

نائب مدير إدارة املرشواعت
اخلاصة باإلسكندرية
قسم اتلميزي الضويئ للحروف

قسم اجلرافيك والطباعة

قسم اتلنسيق واألعمال اإلدارية

قسم ذاكرة مرص املعارصة

وحدة اتلميزي الضويئ
للحروف العربية

وحدة األعمال اإلدارية والكتب

وحدة اجلرافيك

وحدة العالقات اثلقافية
وادلعم املعلومايت

وحدة اتلميزي الضويئ
للحروف الالتينية

وحدة الفهرسة الرقمية

وحدة الطباعة

وحدة الربامج ابلحثية
وحدة اتلوثيق

قسم املسح الضويئ واتلجهزي

قسم ضمان اجلودة

قسم الضبط اللغوي

قسم الرسائل اجلامعية
وادلعم املجتمي

وحدة املسح الضويئ

وحدة ضمان جودة اتلجهزي

وحدة املراجعة

وحدة الشئون اإلدارية

وحدة اتلجهزي

وحدة ضمان جودة الـ pdf

وحدة الرتمجة

وحدة ادلعم املجتمي

وحدة الشئون اإلدارية

وحدة اتلعاون الفين

وحدة املسح الضويئ
واتلجهزي امللون

وحدة حقوق امللكية الفكرية
ومعرض الكتاب
قسم املرشواعت اخلاصة

قسم بيت السناري
وحدة األنشطة

وحدة املسح الضويئ
واتلجهزي املتقدم

وحدة الصيانة
والشئون اهلندسية

وحدة املعمل الرقيم
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مركز•دراسات•احلضارة•
اإلسالمية

مركز••ادلراسات
•االسرتاتيجية

وحدة ادلراسات املستقبلية
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إدارة•املنظمات•اثلقافية
•املتخصصة

قطاع•املكتبات

•إدارة•اإلتاحة•ابلبليوجرافية
قسم فهرسة املجمواعت العامة

•إدارة•املجمواعت•واخلدمات
•العامة
قسم خدمات اإلتاحة

إدارة•املكتبات•املتخصصة
قسم مكتبيت الطفل والنشء

وحدة فهرسة
املجمواعت العربية

وحدة االستعارة واالشرتااكت

وحدة مكتبة الطفل

وحدة فهرسة
املجمواعت غري العربية

وحدة احلجوزات

وحدة مكتبة النشء

قسم فهرسة املجمواعت اخلاصة

قسم العلوم

قسم خدمات ذوي االحتياجات
اخلاصة

وحدة ادلوريات واملراجع

وحدة مكتبة اإليداع

وحدة برامج ذوي االحتياجات
اخلاصة

وحدة فهرسة املكتبات
املتخصصة

وحدة املعارف العامة

وحدة مكتبة طه حسني

وحدة الضبط االستنادي

وحدة العلوم الطبيعية
واتلطبيقية

قسم تنمية املقتنيات
وحدة سياسة تنمية املقتنيات
واختيار املجمواعت
وحدة اإلهداء واتلبادل

قسم الفنون والعلوم اإلنسانية
وحدة الفنون
والوسائط املتعددة
وحدة اتلاريخ
وحدة اللغات واآلداب
وحدة العلوم االجتماعية
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وحدة مكتبة اخلرائط
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•إدارة•العمليات•اإلدارية
قسم اإلعداد املادي للوسائط
املتعددة وإصالح الكتب

إدارة•اتلواصل
والشباكت•املعرفية
قسم الشباكت املعرفية

•إدارة•اتلطوير•وابلحوث
واتلكنولوجيا
قسم مكتبات املستقبل

وحدة اإلعداد املادي للوسائط
املتعددة

وحدة اتلواصل الفرنكوفوين

وحدة املعايري العربية

وحدة إصالح الكتب

وحدة خدمات املكتبة إلفريقيا

وحدة تكنولوجيا املكتبات

قسم إدارة املجمواعت

قسم اخلدمات اتلعليمية

قسم ابلحوث

وحدة االستالم والتسجيل
واإلعداد املادي (الزتويد)

وحدة اتلعلم عن بعد

وحدة ابلحوث ابلبليوجرافية

وحدة االستالم والتسجيل
واإلعداد املادي (اإلهداءات)

وحدة اخلدمات اإلرشادية
واتلواصل

وحدة املرشواعت ابلحثية

وحدة إدارة املخازن

وحدة برامج تدريب املكتبيني

قسم إدارة جممواعت قاعة االطالع
وحدة مراكز اتلصوير

قسم خدمات املوقع اإللكرتوين
وحدة املوارد اإللكرتونية

وحدة األرفف املفتوحة

قسم املتابعة املايلة واإلدارية
وحدة الزتويد
وحدة املتابعة
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قسم الكتاب الرقيم انلاطق

قطاع•اتلواصل•اثلقايف
مركز•املخطوطات

متحف•اآلثار

قسم ادلراسات والفعايلات
األاكديمية

قسم اآلثار ابلزينطية
واإلسالمية

إدارة•املعارض•واملقتنيات•الفنية
نائب مدير إدارة املعارض
واملقتنيات الفنية

قسم متابعة الشئون اإلدارية

قسم املخطوطات األصلية

قسم املقتنيات الفنية
واملعارض ادلائمة

مركز•الفنون
نائب مدير مركز الفنون

قسم مدرسة الفنون

وحدة النرش

وحدة املقتنيات الفنية

وحدة تعليم الفنون

وحدة املوقع اإللكرتوين

وحدة املعارض ادلائمة

وحدة الربامج واألنشطة

قسم األمناء واملعارض املؤقتة

قسم املعارض
واملرشواعت الفنية

قسم اتلجهزيات الفنية

وحدة أمناء املتاحف

وحدة املرشواعت الفنية

وحدة اإلضاءة

وحدة املرشدين

وحدة املعارض املؤقتة

وحدة الصوت
وحدة اإلدارة املرسحية

وحدة األوركسرتا والكورال

وحدة الفهرسة واتلحقيق
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وحدة الربجمة
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متحف•املخطوطات

قسم احلفاظ والضبط ابلييئ

مركز•القبة•السماوية•العليم

إدارة•سفارات•املعرفة

قسم اتلصميم واتلصنيع

قسم الربامج واملتابعة

وحدة الكيمياء

وحدة اتلصميم

وحدة اتلنسيق للمسئولني
اإلقليميني

وحدة تصنيع األيلاف

وحدة اتلصنيع

وحدة املتابعة اإلدارية والفنية

قسم الصيانة والرتميم

قسم مرسح القبة السماوية

وحدة صيانة وترميم
املخطوطات

وحدة عروض وبرامج
القبة السماوية

وحدة صيانة وترميم
الكتب انلادرة

وحدة إنتاج العروض

وحدة تدريب الرتميم
قسم اإلرشاد املتحي
وحدة متحف السادات

قسم الربامج واألنشطة
وحدة الربامج اتلعليمية
وحدة األنشطة

قسم الكتب انلادرة
واملجمواعت اخلاصة

مركز•األنشطة•الفرنكوفونية

وحدة املوارد والتسويق

وحدة الكتب انلادرة
قسم اتلبادل واألرشيف
وحدة اتلصوير واملسح الضويئ
للميكروفيلم
وحدة اتلبادل واألرشيف الرقيم
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وحدة اإلصدارات اتلعليمية وادلاعئية

•قطاع•ابلحث•األاكدييم

مركز•دراسات•اإلسكندرية
وحضارة•ابلحر•املتوسط•

مركز•ادلراسات•القبطية

مركز•اإلسكندرية•لدلراسات•
اهللينستية

نائب مدير مركز دراسات اإلسكندرية
وحضارة ابلحر املتوسط

* يشمل هذا القطاع ً
أيضا برنامج دراسات اتلنمية املستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العالقات اإلفريقية ،وبرنامج دراسات املرأة واتلحول االجتمايع.
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معهد•اتلدريب•املهين

مركز•دراسات•اخلطوط

مركز•ادلراسات•والربامج•اخلاصة

نائب مدير مركز دراسات
اخلطوط
قسم ابلحوث والنرش
والفعايلات األاكديمية

قسم األنشطة العلمية

وحدة ابلحوث والنرش

وحدة دعم وتطوير ابلاحثني

وحدة األنشطة
والفعايلات األاكديمية

وحدة الربامج العلمية

وحدة الشئون اإلدارية
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القطاع•املايل•واإلداري
نائب رئيس القطاع املايل واإلداري باإلسكندرية

نائب رئيس القطاع املايل واإلداري بالقاهرة

املكتب الفين

إدارة•املراقبة•املايلة

وحدة املوازنة

إدارة•الشئون•اإلدارية
نائب مدير إدارة الشئون اإلدارية

قسم األصول واحلسابات العامة

قسم املشرتيات والعقود
واتلخليص اجلمريك

اإلدارة•املايلة
نائب مدير اإلدارة املايلة
قسم اخلزينة

وحدة احلسابات العامة

وحدة العقود

وحدة خزينة احلساب اخلاص

وحدة األصول اثلابتة

وحدة اخلدمات اللوجستية
واتلخليص اجلمريك

وحدة خزينة احلساب احلكويم

وحدة املشرتيات

وحدة اتلحصيل

قسم املدفواعت

قسم املخازن

قسم احلسابات العامة

وحدة السلف واحلسابات
احلكومية

وحدة منافذ الكتب

وحدة حسابات املدفواعت

وحدة املشرتيات والضبط
املستندي

وحدة الرقابة ىلع املخزون

وحدة حسابات األجور
واملرتبات

وحدة حسابات السفر

وحدة املخازن

وحدة حسابات املرشواعت
املمولة

وحدة املتابعة اإلدارية

قسم السجالت واملوازنة
وحدة السجالت املايلة
والشطب
وحدة حفظ املستندات
وحدة متابعة املوازنة وادلفع
اإللكرتوين
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••قطاع•املوارد•البرشية•واخلدمات•العامة
وحدة املتابعة

مكتب الشاكوى

إدارة•السفر•واخلدمات•
اللوجستية

إدارة•املوارد•البرشية•وشئون•
العاملني•

قسم السفر واتلنقالت

قسم اتلدريب والسلوك املؤسيس
وحدة اتلدريب واتلطوير املهين

وحدة اتلنقالت

وحدة اتلقييمات واالستبيان

وحدة السفر

قسم اتلعيينات وانلقل

قسم اخلدمات الفندقية

وحدة اتلعيينات وانلقل

وحدة اخلدمات الفندقية
اخلارجية

وحدة السجالت

وحدة اخلدمات الفندقية
ادلاخلية

قسم االستحقاقات
وحدة االستحقاقات
وحدة اخلدمات الطبية والعيادة
قسم األجور
وحدة اتلأمينات االجتماعية
وحدة األجور
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القطاع•اهلنديس
املكتب الفين

مكتب رئيس القطاع اهلنديس

إدارة•اتلجهزيات•اهلندسية•املتخصصة•
للمعارض•واملؤتمرات

إدارة•الصيانة•والتشغيل•لألعمال•
الكهرومياكنيكية
قسم القوى الكهربائية

قسم اتلصميم ادلاخي

وحدة الصيانة الكهربائية

وحدة تصنيع وجتديد األثاث

وحدة التشغيل الكهربايئ

وحدة اتلجهزيات اهلندسية للمعارض
واملؤتمرات
قسم احلدائق وانلباتات ادلاخلية والصوب

قسم اتلكييف والتشغيل
وحدة صيانة اتلكييف

وحدة تنسيق احلدائق اخلارجية

وحدة تشغيل أنظمة اتلكييف

وحدة انلباتات ادلاخلية والصوب
قسم ماكفحة اآلفات ومعاجلة املقتنيات

قسم املياكنياك

وحدة ماكفحة اآلفات

وحدة األنظمة املياكنيكية

وحدة معاجلة املقتنيات

وحدة ماكفحة احلريق
قسم تكنولوجيا معاجلة املياه واحلماية الاكثودية
وحدة احلماية الاكثودية واملعمل الكيميايئ
وحدة معاجلة املياه واتلعقيم الكيميايئ
قسم اتليار اخلفيف وأجهزة اتلحكم
وحدة اتلحكم املركزي
وحدة املراقبة وادلوائر اتلليفزيونية
وحدة اتليار اخلفيف
وحدة صيانة األجهزة اإللكرتونية
واملعدات
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إدارة•املنشآت•املعمارية•
واإلنشائية
قسم املشاريع ادلاخلية

إدارة•اتلخطيط•وادلعم•
اللوجسيت
قسم اتلخطيط

قسم مراقبة وضمان اجلودة

وحدة تنفيذ املشاريع
لألعمال الكهرومياكنيكية

وحدة اتلخطيط واجلدولة

وحدة متابعة املوارد البرشية

وحدة تنفيذ املشاريع
لألعمال املعمارية واملدنية

وحدة اتلحكم يف أرصدة املواد

وحدة القياسات وحتليل
األعطال

قسم صيانة املنشآت
وحدة األعمال املعمارية
وحدة األعمال املدنية

قسم ادلعم اللوجسيت
وحدة ادلعم واملوازنة
وحدة الزتويد باملواد
وحدة املتابعة اللوجستية
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وحدة مراجعة املواد
وحدة مراقبة اجلودة

قطاع•تكنولوجيا•املعلومات•واالتصاالت
وحدة اتلوثيق واتلدريب
واتلواصل اخلاريج

•املعهد•ادلويل•لدلراسات•املعلوماتية
قسم اتلصميم اجلرافييك واملحتوى للمواقع
اإللكرتونية

إدارة•ابلنية•اتلحتية•والتشغيل
قسم إدارة ابلنية اتلحتية

وحدة تصميم املحتوى للمواقع
اإللكرتونية

وحدة إدارة الشباكت

وحدة اتلصميم اجلرافييك للمواقع
اإللكرتونية

وحدة إدارة انلظم

قسم التشغيل وادلعم الفين
وحدة االتصاالت
وحدة التشغيل الفين للمؤتمرات
والوسائط املتعددة
وحدة ادلعم الفين للمواقع اخلارجية
وحدة اخلدمات اتلقنية
قسم تشغيل عمليات الرقمنة
وحدة تنسيق عمليات الرقمنة
وحدة اتلفاعل االفرتايض يف تطبيقات
العلوم واتلكنولوجيا
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•مركز•اللغويات•احلاسوبية
العربية

•إدارة•اتلطبيقات•املؤسسية
•واحللول•املتاكملة

إدارة•مستودع•األصول•الرقمية•
ونظم•املكتبات•املتاكملة

قسم لغة الشباكت ادلاليلة
العاملية
وحدة بناء وتطوير املعاجم
احلاسوبية
وحدة بناء وتطوير
القواعد اللغوية

وحدة املدونة اللغوية العربية
وحدة اتلحليل اللغوي
واألدوات
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مركز•توثيق•الرتاث•احلضاري•
والطبييع

قطاع•األمن

إدارة•األمن•الصنايع•
والسالمة•والصحة•املهنية

إدارة•اتلأمني•ادلاخيل

نائب مدير إدارة األمن الصنايع
والسالمة والصحة املهنية
قسم ماكفحة احلريق والسالمة
املهنية

قسم األمن املادي واتلدريب

قسم مبى املكتبة الرئييس

وحدة ماكفحة احلريق لألنظمة
اآليلة

وحدة تأمني املتاحف واملعارض

وحدة مداخل املكتبة

وحدة الويع واإلرشاد

وحدة غرف اتلحكم

وحدة تأمني الزيارات اهلامة

وحدة خمازن برج العرب
واملناطق اخلارجية

وحدة تأمني املصادر احليوية
واتلدريب

وحدة تأمني قاعة االطالع
والقااعت املتخصصة

وحدة األمن الصنايع
وحدة ماكفحة احلريق ايلدوية
قسم مركز املؤتمرات
وحدة تأمني قااعت مركز
املؤتمرات

وحدة تأمني املقرات اخلارجية

وحدة تأمني منافذ مركز
املؤتمرات

وحدة تأمني خمازن برج العرب

قسم املتابعة اإلدارية

وحدة األعمال اإلدارية
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قسم املناطق اخلارجية

قسم امللحقات

وحدة األعمال اإلدارية

وحدة تأمني القبة السماوية

وحدة تأمني مدخل املوظفني
والفحص األمين

وحدة استالم املتعلقات

اتلقرير السنوي 2018-2017

قطاع•العالقات•اخلارجية•واملراسم

إدارة•العالقات•العامة••
واالتصاالت•ادلويلة•

إدارة•الزيارات

إدارة•تنمية•املوارد

نائب مدير إدارة الزيارات

قسم االستقبال
وحدة التسويق
وحدة االقرتاحات والشاكوى

قسم اجلوالت اإلرشادية
وحدة االتصاالت واملراسم

وحدة اجلوالت اإلرشادية
العربية

وحدة اتلنسيق واملتابعة

وحدة الشئون اإلدارية

وحدة دعم املرشواعت
وحدة تعبئة املوارد

* يشمل هذا القطاع ً
أيضا فريق عمل التسويق ،وبرنامج تنمية مهارات الشباب.
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قطاع•اإلعالم•واالتصال

إدارة••القااعت•ومبادرات•احلوار

إدارة•االستوديو•اتلليفزيوين

إدارة•اإلعالم
نائب مدير إدارة اإلعالم

قسم القااعت

قسم التشغيل

وحدة األغذية واملرشوبات

وحدة اتلجهزيات الفنية

وحدة متابعة القااعت

وحدة التشغيل الفين

وحدة جتهزي القااعت واألحداث

وحدة الشئون اإلدارية
وتنسيق املرشواعت

وحدة احلجز واتلعاقدات

وحدة مبادرات احلوار

قسم املركز الصحي

وحدة املتابعة وقواعد ابليانات
وحدة األرشيف الصحي
وحدة اتلحرير الصحي

وحدة شباكت اتلواصل االجتمايع
قسم اإلنتاج
وحدة املونتاج
وحدة اجلرافيك املتحرك
وحدة الربامج واألفالم
التسجيلية
وحدة األرشيف اتلليفزيوين

وحدة اتلصوير الفوتوغرايف
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إدارة•املكتبة

مدير•مكتبة•اإلسكندرية

ادلكتور•مصطىف•الفيق

املدير

مصطىف الفيق دبلومايس مرموق ،ودليه خربة واسعة يف املجاالت السياسية واثلقافية اكتسبها من حياة مهنية زاخرة ىلع الساحة ادلويلة.
َّ
توىل العديد من املناصب بوزارة اخلارجية املرصية ،أهمها منصب سفري مرص يف انلمسا وممثلها ادلائم باملنظمات ادلويلة يف فيينا؛ وسفري غري
مقيم يف مجهوريات سلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا؛ ومستشار ملرص يف نيودلي؛ ونائب قنصل والسكرتري ادلبلومايس بالقنصلية العامة والسفارة
ً
مندوبا ً
ً
دائما ملرص يف جامعة ادلول
مساعدا أول لوزير اخلارجية املرصية لشئون العرب والرشق األوسط ،واكن
املرصية يف نلدن .كذلك عمل
العربية ،والواكلة ادلويلة للطاقة اذلرية.
وىلع الصعيد الوطين ،شغل ادلكتور مصطىف الفيق منصب سكرتري رئيس اجلمهورية املرصية للمعلومات ،ومدير مكتب اإلعالم واملتابعة
اتلابع لرئاسة اجلمهورية .باإلضافة إىل ذلك ،اجته إىل العمل الربملاين؛ حيث شغل عدة مناصب ،من بينها رئيس جلنة الشئون العربية والعالقات
اخلارجية واألمن القويم بمجلس الشورى ،ورئيس جلنة العالقات اخلارجية بمجلس الشعب ،ونائب رئيس جلنة احلرية وحقوق اإلنسان.
ُّ
ً
ً
وخالل مسريته ،أسهم إسهامات كبرية يف املجتمع بصفته باحثًا ًّ
ً
ً
وإسهاما منه يف اتلعلم مدى احلياة ،فقد
ومعلما.
ومفكرا ومؤرخا واكتبًا
أدبيا

حارض يف عدد من أهم اجلامعات واملؤسسات ابلحثية واملراكز اثلقافية يف مرص واخلارج ،كما قام بتدريس العلوم السياسية لعرش سنوات
باجلامعة األمريكية يف القاهرة ،وعمل ً
مديرا ملعهد ادلراسات ادلبلوماسية ،وكذلك اكن الرئيس املؤسس للجامعة الربيطانية بمرص.

الصداقة املرصية انلمساوية يف السنوات العرش املاضية .وهو عضو املجلس القويم حلقوق اإلنسان ،واحتاد
ترأس ادلكتور مصطىف الفيق مجعية ُ
َّ
الكتاب ،واملجمع العليم املرصي اذلي أسس اعم  ،1798واملجلس األىلع للثقافة وغريها العديد من املنتديات واللجان.
ً
ونظرا خلربته الطويلة ومعرفته الغزيرة باتلاريخ والعلوم السياسية والعالقات ادلويلة ،فقد أسهم بشل كبري يف األدب األاكدييم يف العالم العريب؛
َّ
ُ ِّ
َ
ً
َّ
إذ ألف أكر من عرشين كتابا ،منها «جتديد الفكر القويم» و«الرؤية الغائبة» .وتسلط مؤلفاته الضوء ىلع بعض القضايا الرئيسية اليت كرس
حياته دلعمها ،مثل اإلصالح السيايس والفكري ،والقضاء ىلع لك أشاكل اتلميزي ضد األقليات ،وأهمية الوحدة العربية واتلضامن .كذلك
ً
أسبوعيا ثابتً
ًّ
كثري من الصحف وادلوريات
يف
مقاالته
إىل
باإلضافة
ايلوم»؛
و«املرصي
و«احلياة»،
املرصية،
«األهرام»
جرائد
يف
ا
مقاال
يكتب
ٍ
األخرى.
وقد َّ
كرمت مرص ادلكتور مصطىف الفيق بعدد من اجلوائز ،منها جائزة «انليل العليا» يف العلوم االجتماعية اعم  ،2010وجائزة «ادلولة اتلقديرية»
يف العلوم االجتماعية اعم  ،2003وجائزة «ادلولة التشجيعية» يف العلوم السياسية اعم  .1993كذلك ُمنح العديد من األوسمة ادلويلة ،منها وسام
استحقاق «اخلدمة املدنية» من مملكة إسبانيا اعم  ،1985ووسام االستحقاق الوطين بدرجة «قائد» من مجهورية فرنسا اعم  ،1989باإلضافة إىل
الوسام الرفيع للصليب الفي من مجهورية انلمسا اعم .2001

نائب•مدير•مكتبة•اإلسكندرية

هدى•امليقايت

نائب•املدير

هدى امليقايت؛ نائب مدير مكتبة اإلسكندرية ،حاصلة ىلع شهادة ابلاكلوريوس يف االتصاالت الكهربائية من جامعة اإلسكندرية،
مرص ،ودرجة املاجستري يف املعاجلة املتوازية من جامعة يلفربول ،إجنلرتا .انضمت امليقايت إىل مكتبة اإلسكندرية ضمن فريق متابعة
ابلناء خالل مرحلة تشييد املكتبة .ويف اعم  ،2000تولت إدارة مركز القبة السماوية العليم باملكتبة؛ حيث أنشأت أول مركز يف مرص
يتبى أسايلب عملية تلعليم العلوم .ويه مؤسس وأول رئيس لرابطة املراكز العلمية بشمال إفريقيا والرشق األوسط  NAMESيف
الفرتة من اعم  2006إىل  ،2010ومؤسس ورئيس رابطة مهندسات مرص  WIEجبمعية مهنديس الكهرباء واإللكرتونيات  IEEEمن
اعم  2008إىل  .2009باإلضافة إىل ذلك ،تولت امليقايت إدارة قطاع اتلواصل اثلقايف بمكتبة اإلسكندرية اعم  ،2013وأرشفت من خالل
هذا املنصب ىلع أنشطة اتلواصل يف جماالت الفنون والعلوم والرتاث ،وىلع اإلدارات املسئولة عن تنظيمها.
ُّ
ينصب اهتمام هدى امليقايت األسايس ىلع تعزيز مفهوم وأسايلب اتلعلم مدى احلياة دلى اجلمهور ،وكذلك تعزيز اتلعليم غري الرسيم
دلى طالب املدارس واجلامعات .ويه منارصة للمرأة وتلمكينها يف جمال العلوم خاصة؛ وذللك في تعمل مع شباكت نسائية حملية
وإقليمية ىلع ختطي أي حاجز وإزالة العقبات يف طريق تقدم املرأة يف املسارات والوظائف العلمية .ويف هذا الصدد ،نظمت املؤتمر
ادلويل «املرأة يف العلوم» بمكتبة اإلسكندرية اعم  ،2007وجنحت يف نقل أمانة الشبكة العربية للمرأة يف العلوم واتلكنولوجيا إىل
ً
عضوا
مكتبة اإلسكندرية .وباإلضافة إىل ذلك لكه ،في عضو جملس اثلقافة واملعرفة بأكاديمية العلوم واتلكنولوجيا املرصية ،واكنت
باملجلس القويم املرصي للمرأة ،وبلجنة  Adhocاملختصة بتعليم العلوم يف املجلس ادلويل للعلوم  ICSUمن اعم  2010إىل .2011
ويه عضو بعديد من املنظمات غري احلكومية ،واللجان واجلمعيات اثلقافية.
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مكتب•مدير•املكتبة
إدارة•السكرتارية•اتلنفيذية
حنان•منري
املدير

حنان منري دليها خربة واسعة بعديد من املنظمات ادلويلة واملنظمات متعددة اجلنسيات .واكن
آخر املناصب اليت شغلتها باملكتب اإلقلييم ملنظمة الصحة العاملية باإلسكندرية ،يف قسم شئون
العاملني ،ثم يف الوحدة املسئولة عن الربنامج ادلويل للتنمية.

رانيا•ابلهتييم
نائب املدير

إدارة•املراجعة•ادلاخلية
بسنت•مصطىف
املدير

بسنت مصطىف حاصلة ىلع بكالوريوس اتلجارة من شعبة اللغة اإلجنلزيية بكلية اتلجارة ،جامعة
ً
عديدا
اإلسكندرية .بدأت عملها بمكتبة اإلسكندرية كمحاسبة مبتدئة اعم  .2001تقدلت بعدها
من املهام واأللقاب الوظيفية؛ منها مرشف حماسبة ،ورئيس وحدة حسابات املدفواعت ،ورئيس
وحدة املحاسبة العامة ،ورئيس قسم املحاسبة اإلدارية ،ونائب مدير إدارة املراقبة املايلة؛ إىل أن
أصبحت مدير إدارة املراجعة ادلاخلية .وتشمل مهامها األساسية تدقيق ومراجعة احلسابات بصورة
مستقلة وموضوعية ،وموافاة مدير املكتبة بنتاجئها الختاذ اإلجراءات اتلصحيحية الالزمة؛ وذلك
من خالل تطبيق عملية حوكمة ومراقبة منهجية.
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اإلدارة•القانونية
محدي•الصعيدي
املدير

محدي حامد الصعيدي حصل ىلع ليسانس احلقوق من جامعة طنطا اعم  ،1986ثم ماجستري القانون
ًّ
ً
ً
ومديرا إلدارة الشئون القانونية
قانونيا،
مستشارا
العام من جامعة عني شمس اعم  .1989وقبل تعيينه
ً
بمكتبة اإلسكندرية اعم  ،2014توىل عدة مناصب أخرى .عمل مديرا لإلدارة املركزية لإلدارة العامة
ً
ورئيسا تنفيذيًّا لإلدارة العامة للشئون القانونية من اعم 2011
للشئون القانونية من اعم  2013إىل ،2014
إىل  ،2012وغريها من املناصب.

معهد•رساج•ادلين•للبحوث•املتقدمة•متعددة•اتلخصصات
نىه•عديل
املرشف

نى عديل يه املرشف ىلع معهد رساج ادلين للبحوث املتقدمة متعددة اتلخصصات ،ويه ً
أيضا
أستاذ هندسة احلاسبات وانلظم بكلية اهلندسة ،جامعة اإلسكندرية .حصلت ىلع درجة ادلكتوراه
يف علوم احلاسب اآليل من جامعة اكمربيدج ،اململكة املتحدة اعم  .1995عملت يف عدة مناصب منذ
ًّ
اعم ًّ 1988
وخارجيا ،وشغلت منصب رئيس قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اتلابع
حمليا
ملكتبة اإلسكندرية حى فرباير 2013؛ حيث تركزت مسئويلاتها ىلع االسرتاتيجية الشاملة تلكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت بمكتبة اإلسكندرية ،وتصميم سياسات ومنهجيات ابليانات اخلاصة به ،بما يف
ذلك تصميم مستودعها املؤسيس ومبادرات املكتبة الرقمية .نى عديل يه أول نائبة لوزير االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات؛ حيث تولت املنصب حى مارس  .2016وقد قامت بالكتابة واملشاركة يف كتابة
ً
منشورا يف جمالت ومؤتمرات علمية.
أكر من 50

*يشمل هذا القطاع ً
أيضا املكتب الفين ،ومركز ادلكتور جمدي يعقوب ،ومركز ادلكتور زايه حواس للمرصيات ،ووحدة املوقع اإللكرتوين.
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قطاع•املرشواعت•واخلدمات•املركزية
خادل•عزب

رئيس•القطاع

خادل عزب هو الرئيس احلايل لقطاع املرشواعت واخلدمات املركزية اتلابع ملكتبة اإلسكندرية.
حصل ىلع درجة ادلكتوراه يف اآلثار اإلسالمية من جامعة القاهرة ،برسالة عنوانها «اتلحوالت
السياسية وأثرها يف العمارة يف مدينة القاهرة منذ العرص األيويب وحى عرص اخلديوي إسماعيل».
ُ ِّ
ً
رئيسا ملفتي اآلثار من اعم  1994إىل  .2001عني نائبًا ملدير مركز دراسات اخلطوط؛ أحد
عمل
ً
املراكز ابلحثية اتلابعة ملكتبة اإلسكندرية من اعم  2003إىل  ،2009ثم مديرا إلداريت اإلعالم،
واملرشواعت اخلاصة بمكتبة اإلسكندرية حى اعم .2013

إدارة•املعمل•الرقيم
رشا•شبندر
املدير

رشا شبندر يه مدير إدارة املعمل الرقيم .عملت يف اإلدارة اهلندسية قبل اتلحاقها باملعمل الرقيم؛
حيث شغلت منصب رئيس وحدة مراقبة نظام ادلخول واخلروج وادلوائر اتلليفزيونية من يناير
 2009إىل مارس .2013حصلت ىلع بكالوريوس هندسة الكمبيوتر من األاكديمية العربية للعلوم
واتلكنولوجيا وانلقل ابلحري بدرجة امتياز مع مرتبة الرشف .ويف الفرتة من أكتوبر  2001إىل يناير
 ،2004عملت مدربة لشهادة مطور مواقع وتطبيقات ويب معتمد من مايكروسوفت  MCSDيف
األاكديمية العربية للعلوم واتلكنولوجيا وانلقل ابلحري.
إسالم•مصباح
نائب•املدير
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إدارة•املرشواعت•اخلاصة
أيمن•منصور•
املدير

أيمن حممد منصور حاصل ىلع ليسانس اآلثار اعم  ،1997ودبلومة آثار ما قبل اتلاريخ من لكية
اآلثار ،جامعة القاهرة اعم  .2000حصل ىلع دبلومة أخرى يف األنروبولوجيا اعم  ،2008ودرجة
ماجستري األنروبولوجيا اثلقافية اعم  ،2015ولكتاهما من معهد ابلحوث وادلراسات اإلفريقية،
جامعة القاهرة .هذا باإلضافة إىل عضويته باجلمعية املرصية لدلراسات اتلارخيية ،ومجعية اآلثار
القبطية ،وبعدة منظمات مدنية أخرى تعى باثلقافة والرتاث .وقبل تويله إدارة املرشواعت اخلاصة
بمكتبة اإلسكندرية اعم  ،2015شغل عدة مناصب ،منها نائب مدير إدارة املرشواعت اخلاصة بفرع
القاهرة من اعم  2010إىل  ،2015ومرشف املرشواعت اخلاصة اتلابعة ملكتبة اإلسكندرية يف القاهرة
ً
ً
من اعم  2005إىل  .2010عمل أيمن منصور باحثا ومفتشا لآلثار باملجلس األىلع لآلثار من اعم 1998
إىل  ،2005وهل عديد من اإلصدارات.
حممود•عزت
نائب•املدير

عمرو•يلع
نائب•املدير
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مركز•دراسات•احلضارة•اإلسالمية
حممد•اجلمل
املدير

حممد عبد املنعم اجلمل هو مدير مركز دراسات احلضارة اإلسالمية بمكتبة اإلسكندرية ،وأستاذ
ً
مساعد بقسم اتلاريخ ،لكية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية؛ حيث حصل منها أيضا ىلع درجيت
املاجستري وادلكتوراه .أسهم يف العديد من املؤتمرات املحلية وادلويلة بأحباثه العلمية ،مثل:
«اتلأثريات الفنية واملعمارية الشامية يف العمارة اإلسالمية املغربية واألندلسية» ،و«القباب يف
العمارة األندلسية حى نهاية عرص ملوك الطوائف وتأثريها يف قباب املدجنني» ،و«انلقوش الكتابية
ً
مصدرا للعمارة والفنون اإلسالمية» .وهو عضو احتاد املؤرخني العرب ،ومجعية
ىلع جدران احلمراء
َ
َّ
اآلثار باإلسكندرية .درس يف عدد من اللكيات املرصية ،بما يف ذلك لكية الرتبية ،ولكية السياحة
والفنادق .وهل عدة كتب منها «قصور احلمراء ديوان العمارة وانلقوش العربية» ،و«حضارة وآثار مرص
اإلسالمية» ،وأوراق حبثية منها «انلقوش الكتابية يف قرص جنة العريف».

إدارة•املنظمات•اثلقافية•املتخصصة
دينا•يوسف
املدير

انضمت دينا يوسف إىل مكتبة اإلسكندرية اعم 2007؛ حيث حصلت ىلع اتلدريب املهين اتلقين يف
ًّ
حايلا مدير مركز اإلفال للمكتبات انلاطقة باللغة العربية،IFLA-CASL ،
جمال املكتبات ،ويه
كما أنها مدربة معتمدة من اإلفال لربنامج بناء مجعيات /مؤسسات مكتبية قوية  BSLAمنذ اعم
ً
 ،2011ومدربة بربنامج اإلفال ادلويل حلشد ادلعم ُ
والمنارصة  IAPمنذ اعم  .2015وقد اكنت أيضا
ً
عضوا ً
ً
ً
مساهما يف قسم إفريقيا باإلفال دلورتني .تعد دينا يوسف ًّ
نشطا يف االحتاد العريب
حايلا
عضوا
للمكتبات واملعلومات  ،AFLIوجلنة الكتب والنرش اتلابعة لوزارة اثلقافة املرصية ،واجلمعية املرصية
للمكتبات واملعلومات واألرشيف ،وكذلك اللجنة االستشارية ادلويلة لسجل ذاكرة العالم اتلابع
لليونسكو .حصلت دينا يوسف ىلع بكالوريوس اتلجارة من جامعة اإلسكندرية ،ثم حصلت ىلع
دبلومات يف املحاسبة واللغة األملانية واتلنسيق اخلاريج .وقد اكتسبت خربة موسعة يف العالقات
ادلويلة؛ مما مكنها من اتلواصل بسهولة مع خمتلف شعوب العالم.

185

إدارة•النرش
مروة•خليفة•
القائم•بأعمال•املدير•

انضمت مروة خليفة إىل إدارة النرش كمرتمجة ومراجعة وحمررة للغة الفرنسية ،ثم أصبحت رئيسة
وحدة املراجعة اعم  ،2013ومن ثم مسئولة عن مراجعة مجيع الوثائق واإلصدارات الصادرة بالفرنسية
يف مكتبة اإلسكندرية ،باإلضافة إىل اإلرشاف ىلع مهام الوحدة من مراجعة وحترير وتنقيح جلميع
ما يصدر عن مكتبة اإلسكندرية من منشورات ،ووثائق املعلومات ،واإلقرارات الرسمية ،وحمتوى
املوقع اإللكرتوين ،وسيناريوهات لألفالم الوثائقية سواء عربية أو إجنلزيية أو فرنسية .كذلك شملت
مهامها اإلرشاف ىلع طالب لكية اللغات اتلطبيقية وقسم اللغة الفرنسية وآدابها بكلية اآلداب؛
حى حيصلوا ىلع اتلدريب املناسب يلصبحوا مرتمجني وحمررين .ويه ً
أيضا مسئولة عن إعداد وتقييم
اختبارات الرتمجة واملراجعة اخلاصة باملتقدمني للعمل يف جمال اللغة الفرنسية .حصلت مروة خليفة
ىلع ابلاكلوريوس يف اللغة واألدب واحلضارة الفرنسية من قسم اللغة الفرنسية وآدابها بكلية اآلداب،
جامعة اإلسكندرية اعم  .1997وقد اكتسبت خربة موسعة يف تدريس اللغة واثلقافة واحلضارة الفرنسية
لطالب املرحلة اثلانوية باملدارس الفرنكوفونية ،وتقييم االختبارات الكتابية والشفهية اخلاصة
بدبلوم الـ  .DELFوحصلت ً
أيضا اعم  2004ىلع تدريب مهين متقدم يف جمال اتلقييم ،ووضع معايري
الكفاءات واألنشطة اتلعليمية ،واإلرشاف ىلع املرشواعت من مركز ادلراسات ابليداغوجية للتجريب
واإلرشاد  ،CEPECيلون كرابون ،فرنسا ،وحصلت من املركز ادلويل لدلراسات الرتبوية  CIEPيف
سيفر بفرنسا ىلع شهاديت اعتماد تلدريب مدريب وممتحين الـ  DELFاعيم  2005و.2013

*يشمل هذا القطاع ً
أيضا مركز ادلراسات االسرتاتيجية.
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قطاع•املكتبات
ملياء•عبد•الفتاح

رئيس•القطاع

ً
اتلحقت ملياء عبد الفتاح بمكتبة اإلسكندرية اعم 2001؛ حيث شغلت عددا من املناصب .عملت
ىلع مدار فرتة ممتدة مع املواقع اإللكرتونية اتلابعة للمكتبة ،وىلع تنفيذ عدد من املرشواعت،
وشاركت يف تنظيم فعايلات عديدة ونرش الكتيبات والنرشات اإلعالنية .ولفرتة مؤقتة ،أدارت
تأسيس املوقع اإللكرتوين ملكتبة اإلسكندرية ،واملواقع اإللكرتونية اخلاصة بقطاع املكتبات ،اليت
ً
مؤخرا .ويه حاصلة ىلع بكالوريوس السياحة من جامعة اإلسكندرية.
تم إطالقها

إدارة•املجمواعت•واخلدمات•العامة
رانيا•كالوي
املدير

يه ًّ
حايلا مدير إدارة املجمواعت واخلدمات العامة بمكتبة اإلسكندرية .خترجت يف املدرسة األملانية
باإلسكندرية اعم  ،1992وحصلت ىلع ابلاكلوريوس بكلية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية اعم .1997
دليها تاريخ عمي حافل باملناصب يف مؤسسات متعددة اجلنسيات .انضمت إىل مكتبة اإلسكندرية
اعم 2010؛ حيث تولت منصب رئيس وحدة مكتبة الفنون والوسائط املتعددة ،ثم تدرجت يف املناصب
حى تولت منصبها احلايل.

إدارة•املكتبات•املتخصصة
مروة•الغرباوي
املدير

يه مدير إدارة املجمواعت واخلدمات املتخصصة .انضمت إىل مكتبة اإلسكندرية اعم  ،2001وتولت
عدة وظائف ،منها أخصايئ تزويد ،ورئيس وحدة مرشوع الزتويد ،ورئيس قسم الزتويد ،وقائم بأعمال
رئيس قسم املوازنة والعمليات اإلدارية .حصلت ىلع ابلاكلوريوس يف إدارة األعمال من لكية اتلجارة
(الشعبة اإلجنلزيية) جبامعة اإلسكندرية.
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إدارة•العمليات•اإلدارية
هند•الشناوي
املدير

ًّ
حايلا مدير إدارة العمليات اإلدارية .حصلت ىلع ابلاكلوريوس يف املحاسبة من جامعة
يه
اإلسكندرية ،وبدأت حياتها العملية دلى الواكلة األمريكية للتنمية ادلويلة ،وشاركت يف عدد من
مشاريعها تلطوير ومساندة األعمال اتلجارية والصناعة اخلاصة بالقطاع اخلاص يف مرص .انضمت
إىل مكتبة اإلسكندرية اعم  2003كمدير وحدة الزتويد .وقد ساعدتها مهاراتها يف اإلدارة العامة،
والقيادة ،واللغات املتعددة ،ومعرفتها الواسعة بالعمليات اإلحصائية ،ىلع بناء خربة عملية قوية يف
اعما من ً 20
مكتبة اإلسكندرية ،يصل تارخيها فيها إىل ً 14
اعما اكتسبت خالهلا خربات يف اإلدارة
واملوازنات ،وعمليات الزتويد.

إدارة•اتلواصل•والشباكت•املعرفية
نبيل•رضا
املدير

هو مدير إدارة اتلواصل والشباكت املعرفية بقطاع املكتبات بمكتبة اإلسكندرية ،ويرشف ىلع
خدمات قطاع املكتبات اتلعليمية ،والشباكت ،وأقسام اخلدمات اإللكرتونية ،باإلضافة إىل برنامج
اإلفال للمكتبات انلاطقة باللغة العربية .انضم إىل مكتبة اإلسكندرية يف يناير  ،2011وتقدل عدة
مناصب ،منها إدارة املوارد اإللكرتونية اخلاصة باملكتبة  ،وكذلك وجود املكتبة ىلع شبكة اإلنرتنت
واملشاريع اإللكرتونية .قبل انضمامه إىل مكتبة اإلسكندرية ،عمل دلى املجلس اثلقايف الربيطاين
بمرص لعرشين ً
اعما ،كما توىل عدة مناصب حملية وإقليمية .باإلضافة إىل ذلك ،عمل يف إدارة دورات
الكمبيوتر وفريق خدمة العمالء يف اإلسكندرية ،وأدار مرشوع تدريب إقلييم يف جمال تكنولوجيا
املعلومات يف منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا .حصل رضا ىلع ماجستري إدارة األعمال يف
األعمال اتلجارية ادلويلة ،ودبلومة يف تدريب تكنولوجيا املعلومات ،وشهادة مهنية يف إدارة املوارد
البرشية .وهو عضو يف اللجنة اإلفريقية ادلائمة باإلفال.
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إدارة•اإلتاحة•ابلبليوجرافية
منال•أمني
املدير

بدأت منال أمني عملها يف مكتبة اإلسكندرية اعم  1996مفهرسة للمجمواعت اإلجنلزيية وايلونانية
والالتينية ،ثم أصبحت كبري مفهرسني .وشغلت بعدها عدة وظائف ،مثل مكتبية متخصصة
يف تنمية جممواعت املكتبة ،وعضو باملرشواعت ابلحثية ،ومكتبية نظم .هذا باإلضافة إىل تويلها
َّ
مسئويلة نظام املكتبة املتاكمل ،وصيانة قواعد ابليانات بمكتبة اإلسكندرية .ويف اعم  ،2001تولت
قيادة وحدة الفهرسة واتلصنيف ،ثم أصبحت رئيس قسم اخلدمات الفنية اعم  .2004ويه حاصلة
ىلع ليسانس يف ادلراسات ايلونانية الرومانية من جامعة اإلسكندرية.

إدارة•اتلطوير•وابلحوث•واتلكنولوجيا
جينا•يونس
املدير

ترتأس جينا يونس إدارة اتلطوير وابلحوث واتلكنولوجيا .بدأت عملها يف مكتبة اإلسكندرية اعم
 1999مفهرسة بإدارة اخلدمات الفنية ،ثم ُرقيت إىل كبري مفهرسني .ويف اعم  ،2005تولت رئاسة وحدة
نظم املكتبة املتاكملة ،ثم أصبحت رئيس قسم اإلتاحة ابلبليوجرافية اعم  .2009جينا يونس حاصلة
ىلع ليسانس اآلداب من قسم املكتبات واملعلومات بكلية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية ،وىلع دبلومة
من قسم ادلراسات ابليئية بمعهد ابلحوث وادلراسات العليا ،جامعة اإلسكندرية.
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قطاع•اتلواصل•اثلقايف
حممد•سليمان

رئيس•القطاع

حممد سليمان ذو خربة واسعة يف جماالت توثيق املخطوطات وتصنيفها ،وحفظ الرتاث ،والنرش،
والرقمنة .وهو أحد مؤسيس متحف ومركز املخطوطات اتلابِ َعني ملكتبة اإلسكندرية اعم .1996
ً
مستشارا
شارك يف تأسيس وتطوير معمل الرتميم امللحق بمتحف املخطوطات اعم  .2002عمل
ملرشوع بنك اتلنمية اإلساليم اتلابع ملنظمة اتلعاون اإلساليم ،واذلي يهدف إىل إنقاذ خمطوطات
ً
وحفظه
مجهورية مايل اعم  .2008هذا باإلضافة إىل تقديمه عددا من االستشارات يف جمال الرتاث
ِ
إىل عدة مؤسسات؛ منها مركز ابلحوث وادلراسات الكويتية ،ومعهد املخطوطات العربية اتلابع
جلامعة ادلول العربية ،ومشيخة األزهر ،واملكتبة الوطنية الليبية ،ومؤسسة امللك عبد العزيز
للبحوث واملحفوظات .شارك يف تنظيم عدد من املؤتمرات وورش العمل ادلويلة حول الرتاث العريب
املكتوب .حيارض يف علم املخطوطات بكلية الفنون اجلميلة ،جامعة اإلسكندرية ،كما يرشف ىلع
رسائل املاجستري وادلكتوراه ذات الصلة ،كذلك حارض يف عدد من ادلورات اتلدريبية وورش العمل
املتعلقة بالرتاث العريب واملخطوطات .وقد شارك يف تأسيس قاعة عرض للمخطوطات داخل مكتبة
اإلسكندرية اعم  ،2002ويف إعداد عدد كبري من اإلصدارات الورقية والرقمية حول الرتاث باملكتبة.

مركز•األنشطة•الفرنكوفونية
مروة•الصحن
املدير

خترجت مروة الصحن يف قسم املكتبات واملعلومات بكلية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية اعم .1997
حصلت ىلع شهادة ادلبلوم املهين العايل يف علوم املعلومات واملكتبات من املدرسة الوطنية العليا
لعلوم املعلومات واملكتبات اعم  ،2000ثم حصلت ىلع درجيت املاجستري وادلكتوراه من قسم علوم
االتصاالت واملعلومات جبامعة باريس  8يف اعيم  2007و  2012ىلع اتلوايل .عملت ىلع تنمية وتطوير
نظام األرشيف اخلاص باستوديو مكتبة اإلسكندرية .وقد اتلحقت بمكتبة اإلسكندرية اعم  2002من
أجل تأسيس مكتبة الفنون والوسائط املتعددة .مروة الصحن عضو بقسم الوسائط السمعية ابلرصية
والوسائط املتعددة اتلابع لالحتاد ادلويل جلمعيات ومؤسسات املكتبات ،وترأست هذا القسم من اعم
 2011إىل  .2013هذا باإلضافة إىل عضويتها السابقة بمجلس أمناء اجلمعية الفرنكوفونية ادلويلة
للمكتبات واتلوثيق من اعم  2011إىل  ،2014وتشغل ًّ
حايلا فيها منصب نائب املدير.
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متحف•اآلثار
احلسني•عبد•ابلصري
املدير

احلسني عبد ابلصري اكتب واعلم آثار مرصي ،وهو ًّ
حايلا مدير متحف اآلثار ،واملرشف ىلع مركز

زايه حواس للمرصيات اتلابعني ملكتبة اإلسكندرية .حصل ىلع بكالوريوس علم املرصيات من
لكية اآلثار ،جامعة القاهرة ،واملاجستري وادلكتوراه يف آثار مرص القديمة ودراسات الرشق األدىن
من جامعة جونز هوبكيزن بالواليات املتحدة .وقد حارض يف جامعة جونز هوبكزن وجامعة

أريزونا وجامعة السوربون بباريس وغريها .ألف ادلكتور عبد ابلصري العديد من األعمال العربية
بما يف ذلك تعليقات ومقاالت أكاديمية حول األدب العريب ،والسينما العربية ،وعلم املرصيات،

وعلم اآلثار .وقد شغل العديد من املناصب داخل مرص وخارجها ،كما أرشف ىلع اجلهود األثرية
الوطنية للمتحف القويم للحضارة املرصية يف القاهرة ،واملتحف املرصي باجلزية ،وجممع أهرامات
ًّ
حايلا عضو يف املجلس
اجلزية ،وايلونسكو ،وإدارة النرش العليم يف وزارة اآلثار وغريها .وهو
األىلع لآلثار بوزارة اثلقافة املرصية.

إدارة•املعارض•واملقتنيات•الفنية
مجال•حسين•
املدير

درس مجال حسين اتلصوير وتاريخ الفن يف جامعة اإلسكندرية ،وهو حاصل ىلع ماجستري اإلدارة
والسياسات اثلقافية من جامعة سييت يف نلدن .حاز زمالة فولربايت؛ حيث قىض ثالثة أشهر يف
نيويورك ملعايشة جتربة إحدى أبرز مؤسسات الفنون املعارصة؛ متحف الفن املعارص .وهو ً
أيضا
ً
وتقديرا جلهوده كفنان ،حصل ىلع جائزة ادلولة لإلبداع الفين
متخرج يف منحة «تشيفنينج».
ً
اليت تقدمها وزارة اثلقافة املرصية؛ حيث قىض بموجبها ثمانية عرش شهرا يف روما ملعايشة الفنون
الكالسيكية معايشة متعمقة يف إيطايلا؛ ملتق الفنون باختالف ألوانها .اتلحق مجال حسين بفريق
الفنون التشكيلية يف مكتبة اإلسكندرية اعم  .2001ومنذ تلك اللحظة ،يشارك بدوره يف تنظيم و
إنشاء عدد ال حرص هل من الفعايلات ،باتلعاون مع مؤسسات ثقافية مرموقة من مجيع أحناء العالم.

حممد•مخيس
نائب•املدير
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مركز•القبة•السماوية•العليم
أيمن•السيد
املدير

أيمن السيد هو املدير احلايل ملركز القبة السماوية العليم .حصل ىلع بكالوريوس هندسة
اإللكرتونيات واالتصاالت من لكية اهلندسة ،جامعة اإلسكندرية اعم  .2002اتلحق بمكتبة
اإلسكندرية يف العام نفسه ،وعمل فيها ً
قائما بأعمال مدير مركز القبة السماوية العليم .استطاع
بفضل خربته الواسعة يف إدارة األنشطة والربامج والفعايلات اتلعليمية غري الرسمية فيما يتعلق
بموضواعت العلوم واتلكنولوجيا ،أن يمد شبكة عالقاته إىل خارج انلطاق املرصي؛ حيث استطاع
حتقيق عالقات تعاون مع جمموعة خمتلفة من املتاحف ومراكز العلوم ادلويلة .هذا باإلضافة إىل
إعداده وإرشافه ىلع أنشطة تعليمية تتعلق باألطفال وبالعامة بوجه اعم .وهو املسئول عن أنشطة
العلوم العملية اليت يقدمها مركز القبة السماوية العليم ،وتقوم بتنفيذها املراكز اتلابعة يف حمافظات
مرص األخرى.

مركز•املخطوطات
مدحت•عيىس
املدير

مدحت عيىس هو مدير مركز املخطوطات اتلابع ملكتبة اإلسكندرية .حصل ىلع الليسانس من لكية
اآلداب ،قسم اللغة العربية وآدابها واللغات الرشقية وآدابها اعم  ،1996ثم ماجستري يف اللسانيات
اعم  ،2005ثم دكتوراه يف علوم اللغة اعم  2012من لكية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية .وباإلضافة إىل
تدريسه «علم اللغة العام» و«انلحو والرصف» بكلية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية ،فهو أحد أعضاء
هيئة اتلدريس باملعهد العايل لدلراسات اإلسالمية ،وباملعهد العايل للفنون املرسحية اتلابع ألاكديمية
الفنون .هذا باإلضافة إىل خربته األاكديمية يف فهرسة املخطوطات ،وإعداد األحباث واملقاالت
ُ
للنرش ،ونقد األعمال األدبية .نرش هل كتابان هما «اثلقافة اللغوية» اعم  ،2009و«املخطوطات املطوية»
اعم  ،2010باإلضافة إىل مؤلفات أخرى حتت الطبع.
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إدارة•سفارات•املعرفة
أرشف•فراج•
املدير

توىل أرشف فراج منصب عميد لكية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية من اعم  2005إىل  .2014وهو حاصل
ىلع درجة ادلكتوراه يف ختصص العلوم اللغوية املقارنة (ايلونانية واإليطايلة والالتينية) يف اعم ،1992
ثم أصبح أستاذ العلوم اللغوية املقارنة اعم  .2004هو عضو اللجنة العلمية ادلائمة لرتقية األساتذة
باملجلس األىلع للجامعات ،وعضو يف عدد من املؤسسات واملنظمات املرموقة؛ منها اجلمعية املرصية
هلندسة اللغة ،وجملس إدارة املجلس األىلع لآلثار ،ومركز املخطوطات بمكتبة اإلسكندرية ،ومركز
ادلراسات اهللينستية بمكتبة اإلسكندرية .وشغل منصب رئيس جملس إدارة معهد ادلراسات اللغوية
والرتمجة ،ومركز تعليم اللغة العربية لألجانب ،ومركز تكنولوجيا املعلومات ،ومركز اآلثار ابلحرية
الغارقة ،ومعهد ابلحوث وادلراسات القبطية الذلين أسسهما اعم  .2010وقد عمل يف منصب املتحدث
الرسيم واإلعاليم جلامعة اإلسكندرية .ترأس أرشف فراج وفد جامعة اإلسكندرية اذلي أبرم العديد
من االتفاقات ادلويلة مع اجلامعات يف ايلابان ،والصني ،وفرنسا ،وإيطايلا ،وكندا ،وسوريا ،واألردن،
وايلونان .أسس العديد من معامل اللغات بتمويل من االحتاد األورويب ،كما شارك يف العديد من
ُ
ً
ًّ
علميا بالعربية ،واإلجنلزيية ،وايلونانية ،واإليطايلة.
املؤتمرات املحلية وادلويلة .وقد نرش هل  68حبثا
وهو حاصل ىلع درع جائزة اتلمزي اإلداري من جامعة اإلسكندرية اعم .2016

مركز•الفنون
رشا•عيد
نائب•املدير

*يشمل هذا القطاع ً
أيضا متحف املخطوطات ،وقسم متابعة الشئون اإلدارية ،ووحدة اإلصدارات اتلعليمية وادلاعئية.
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قطاع•ابلحث•األاكدييم
مروة•الوكيل

رئيس•القطاع

مروة الوكيل يه رئيس قطاع ابلحث األاكدييم ،واملدير السابق ملركز ادلراسات والربامج
اخلاصة بمكتبة اإلسكندرية .تنظم العديد من املؤتمرات العلمية واتلكنولوجية واتلعليمية
السنوية الكربى من خالل عملها باملركز ،كما أسست شباكت تعاون دويلة مستدامة .حصلت
ىلع درجيت املاجستري وادلكتوراه يف الصيدلة (امليكروبيولوجيا الصيدالنية) من لكية الصيدلة،
جامعة اإلسكندرية ،مرص .ويه تقود وتنسق العديد من املرشواعت املشرتكة ،مثل مرشوع
 South to South Collaboration for Genomics Innovationمع جامعة تورنتو،
كندا ،ومرشوع اتلعليم من أجل اتلنمية املستدامة خارج احلرم اجلامي من خالل مرشوع
تمبوس .شاركت مروة الوكيل يف كتابة وحترير عدد من األعمال ،كما عملت باحثة يف قسم حبوث
اتلكنولوجيا احليوية بمعهد حبوث اهلندسة الوراثية واتلكنولوجيا احليوية بمدينة األحباث العلمية
واتلطبيقات اتلكنولوجية يف مرص.

برنامج•دراسات•املرأة•واتلحول•االجتمايع

•

مها•معاذ
املرشف

مها معاذ مدرسة علم األنروبولوجيا بكلية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية .ويه خبرية يف
أسايلب وتقنيات ابلحوث االجتماعية واألنروبولوجيا اللسانية ،ونظرية القيم يف املجتمع
املرصي ،واملرأة واثلقافة ،ودراسات اجلندر (انلوع االجتمايع) ،وحل الزناع ،والوساطة
واتلفاوض ،إىل جانب مفاهيم أخرى ذات صلة باألنروبولوجيا والشئون اإلنسانية .ويه
أحد أعضاء فريق الصندوق االجتمايع للتنمية اتلابع ملجلس رئاسة الوزراء منذ اعم ،1999
ثم تولت منصب مدير مكتب اإلسكندرية اإلقلييم لعايم  2003و .2004يه ً
أيضا مستشار
لكثري من املؤسسات واملنظمات ،مثل مركز اإلسكندرية اإلقلييم لصحة وتنمية املرأة منذ اعم
 ،2007ومرشوع احلماية بمدرسة جونز هوبكزن لدلراسات ادلويلة املتقدمة من اعم  2007إىل
 ،2008ومنتدى اإلصالح العريب بمكتبة اإلسكندرية من اعم  2005إىل  ،2007ومركز دراسات
ادليمقراطية والسالم االجتمايع اذلي تولت رئاسته اعم  .2014هلا كثري من املؤلفات اليت
ً
ً
واسعا من موضواعت األنروبولوجيا .أرشفت وشاركت يف إعداد عدة تقارير،
تتناول نطاقا
باإلضافة إىل إسهامها يف تنفيذ كثري من املرشواعت ىلع املستويات املحلية والقومية وادلويلة.
ويه خرجية قسم األنروبولوجيا ،لكية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية .حصلت ىلع درجيت
املاجستري وادلكتوراه يف األنروبولوجيا من اجلامعة نفسها .وأتمت دراسات ما بعد ادلكتوراه يف
جامعة جورجتاون ،الواليات املتحدة األمريكية.
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برنامج•دراسات•اتلنمية•املستدامة•وبناء•قدرات•الشباب•ودعم•العالقات•اإلفريقية
صالح•سليمان
املرشف

ادلكتور صالح سليمان أستاذ علوم السميات وماكفحة اآلفات بكلية الزراعة ،جامعة اإلسكندرية
ً
مستشارا ًّ
ً
خاصا ملكتبة اإلسكندرية اعم  ،2005ويف اعم  ،2017أصبح مرشفا ىلع
منذ اعم  .1985أصبح
برنامج دراسات اتلنمية املستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العالقات اإلفريقية.
اتلحق صالح سليمان بقسم السموم ابليئية يف معمل حبوث اآلثار الصحية  HERLاتلابع لواكلة
محاية ابليئة األمريكية  USEPAكعالم زائر من اعم  1979إىل  .1982واكن ً
اعلما ً
زائرا يف جامعة
تكساس يف مدرسة الطب بهيوسنت  UTMBاعم  ،1987وجامعة امللك سعود باململكة العربية
السعودية اعم  .1989بدأ إسهامه يف الربنامج ادلويل للسالمة الكيميائية  IPCSاتلابع ملنظمة الصحة
العاملية  WHOاعم  .1992وعمل نائب رئيس اللجنة اتلوجيهية تلقييم املخاطر  RASCاتلابعة
للربنامج اعم  .1999ثم تم اختياره يف أكتوبر  2006من قِبل وزير الزراعة واستصالح األرايض لقيادة
اللجنة القومية تلنظيم وإدارة استخدام املبيدات يف مرص ،فأصبح نائب الرئيس والقائم بأعماهل
حى يناير .2011
أسس الكثري من الربامج اليت تهدف إىل بناء الكفاءات الشابة يف مكتبة اإلسكندرية ،مثل برنامج
شباب من أجل بيئة مستدامة وفهم أفضل اعم  ،2002ورابطة شباب الصفوة اعم  ،2006ورابطة شباب
الصفوة األفارقة ،ورابطة شباب الصفوة الفرنكوفونيني اعم  .2015وقد طور برنامج اتلدريب
اإلقلييم ىلع تقييم املخاطر اعم  .2015حصل ادلكتور سليمان ىلع وسام العلوم والفنون من الطبقة
األوىل من رئيس مجهورية مرص العربية اعم .1981

مركز•دراسات•اإلسكندرية•وحضارة•ابلحر•املتوسط
سحر•محودة•
املرشف

سحر محودة يه أستاذة األدب اإلجنلزيي بقسم اللغة اإلجنلزيية وآدابها بكلية اآلداب ،جامعة
اإلسكندرية ،والرئيس السابق للقسم .ويه ًّ
حايلا عميد لكية الرتمجة واللغات جبامعة فاروس يف
اإلسكندرية ،واملرشف ىلع مركز اإلسكندرية لدلراسات اهللينستية ،ومركز دراسات اإلسكندرية
وحضارة ابلحر املتوسط اتلابعني ملكتبة اإلسكندرية .نالت جائزة جامعة اإلسكندرية للبحث
األاكدييم اعم  .2005وتتضمن مؤلفاتها ترمجات ودراسات حول األدب املقارن ،وقضايا ما بعد
الكولونيايلة ،واتلاريخ السكندري احلديث .وأحدث مؤلفاتها هو كتاب «حدث مرة يف أورشليم»
اذلي نرش يف اململكة املتحدة اعم .2010
حممد•مهينة
نائب•املدير
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مركز•اإلسكندرية•لدلراسات•اهللينستية
حممد•قناوي
القائم•بأعمال•املدير

حصل ادلكتور حممد قناوي ىلع ابلاكلوريوس يف اآلثار ايلونانية والرومانية من جامعة اإلسكندرية،
ودرجة املاجستري يف اآلثار الرومانية من جامعة بولونيا يف إيطايلا ،ثم حصل بعد ذلك ىلع منحة
ُ
ادلكتوراه من جامعة سيينا يف إيطايلا .تليق أعماهل األساسية الضوء ىلع طرق املسح وادلتلا املرصية؛
إذ قام بنرش دراسة بعنوان «املناطق انلائية باإلسكندرية :آثار دتلا انليل الغربية ،مرص» (أركيوبريس،
ً
أكسفورد  ،)2014باإلضافة إىل عدد من املقاالت .أجرى أعماال ميدانية يف لك من مرص ويلبيا
وإيطايلا ،وتشمل آخر نشاطاته مواقع بطلمية يف صعيد ووسط مرص ،مثل أتريب .ادلكتور قناوي هو
كبري ابلاحثني يف مكتبة اإلسكندرية منذ اعم  ،2011وقد أصبح ً
قائما بأعمال مدير مركز اإلسكندرية
لدلراسات اهللينستية يف يويلو  .2016كذلك يقوم باتلدريس يف لك من جامعة اإلسكندرية ،وجامعة
اكتانيا يف إيطايلا منذ اعم  ،2012باإلضافة إىل اتلدريس باجلامعة األمريكية بالقاهرة من اعم  2012إىل
ً
ً
ًّ
ًّ
وأكاديميا ً
زائرا
فخريا يف مرشوع منار اآلثار،
 .2014يف اعم  ،2012أصبح ادلكتور قناوي باحثا مشاراك
يف لكية اآلثار جبامعة أكسفورد.

معهد•اتلدريب•املهين
رهيمة•راتب
املدير

يه مدير معهد اتلدريب املهين بمكتبة اإلسكندرية؛ حيث انضمت إىل املكتبة يف ديسمرب 2014؛ لترشف
ىلع دورات اتلدريب املهين اليت تقدمها املكتبة يف عدة جماالت ،مثل :علوم املكتبات واملعلومات،
وترميم املخطوطات ،ورقمنة انلصوص العربية ،واخلطوط ،واللغات القديمة ،وحقوق اإلنسان.
حصلت ىلع ابلاكلوريوس يف اآلثار ايلونانية والرومانية من جامعة اإلسكندرية ،وتولت منصب
منسق شبكة  EducationUSAيف مرص ،واكن مقرها يف أمديست اإلسكندرية AMIDEAST
بعد انضمامها إيلهم يف أكتوبر  .1994شاركت يف برنامج تدريب يف الواليات املتحدة ملستشاري
 ،EducationUSAوتم اختيارها كواحدة من عرشة مشاركني يف برنامج قادة املستشارين املهنيني
حول العالم للقيام بأحباث مستقلة عن اتلعليم العايل يف جمال الطب يف الواليات املتحدة ،واكن ذلك
براعية مكتب الشئون اتلعليمية واثلقافية اتلابع لوزارة اخلارجية األمريكية .أعطاها هذا املرشوع
معرفة متعمقة يف اتلعليم الطيب يف الواليات املتحدة األمريكية ،كما ساعدها ىلع تويل مسئويلة
املستشار لشبكة  EducationUSAفيما خيص ادلراسات العليا يف جمال الطب .يف مايو  ،2009حازت
جائزة وزارة اخلارجية األمريكية ملستشار الشئون اتلعليمية واثلقافية األكر ً
تأثريا ،وذلك مقابل
عملها كمستشار لشبكة  ،EducationUSAيف مؤتمر .NAFSA
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مركز•ادلراسات•القبطية

•

لؤي•حممود•
املدير

لؤي حممود سعيد أستاذ مشارك يف علم القبطيات وعلم املرصيات ،لكية السياحة والفنادق ،جامعة
مدينة السادات ،مرص .توىل منصبه احلايل مدير مركز ادلراسات القبطية اتلابع ملكتبة اإلسكندرية
اعم  .2013وهو حاصل ىلع شهادة ادلبلوم العليا يف اإلرشاد السيايح من جامعة اإلسكندرية اعم
 ،1988وشهادة ادلبلوم العليا يف علم املرصيات من لكية اآلثار ،جامعة القاهرة اعم  ،1993وماجستري
املرصيات من لكية اآلثار ،جامعة القاهرة اعم  ،2002وادلكتوراه يف اآلثار من اللكية نفسها اعم .2007
أتم دراساته احلرة يف اللغة القبطية بمعهد ادلراسات القبطية اتلابع للبطريركية األرثوذكسية يف
القاهرة اعم  .2000وشغل عدة مناصب سابقة ،منها معيد علم املرصيات يف لكية السياحة والفنادق،
ومدير إدارة توثيق وتسجيل اآلثار القبطية اتلابعة للمجلس األىلع لآلثار يف مرص ،ومدير بلعض
مرشواعت مركز دراسات اخلطوط بمكتبة اإلسكندرية .حاز جائزة ادلولة يف علم املرصيات من
وزارة اتلعليم العايل عن كتاب نرشه املجلس األىلع لآلثار اعم  ،2002يوثق أسماء رواد علم اآلثار
ً
تقديرا
املرصيني يف القرنني اتلاسع عرش والعرشين؛ كما حاز شهادة وميدايلة رشف من جامعة املنوفية؛
جلهوده العلمية اعم .2003

مركز•دراسات•اخلطوط

•

أمحد•منصور
نائب•املدير

*يشمل هذا القطاع ً
أيضا مركز ادلراسات والربامج اخلاصة.
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القطاع•املايل•واإلداري
حممد•الشييح

رئيس•القطاع

ُ ِّ
ً
رئيسا
حممد الشيي حماسب اعم معتمد .اتلحق بمكتبة اإلسكندرية يف يويلو 2013؛ حيث عني
للقطاع املايل واإلداري خبربة تقدر باثنتني وعرشين سنة ،تتضمن عمله كمسئول مايل رئييس
وعضو جملس إدارة يف كثري من الرشاكت العاملية ىلع مدار اثلماين سنوات املاضية .خترج يف لكية
ً
متخصصا يف املحاسبة اعم  .1991وهو عضو بأىلع جهة اعتماد
اتلجارة ،جامعة اإلسكندرية،
للمحاسبات يف مرص؛ مجعية املحاسبني واملراجعني املرصية منذ اعم  ،1995وعضو بمعهد املحاسبني
القانونيني املعتمدين بالواليات املتحدة األمريكية ،والية اكيلفورنيا منذ اعم  .2000تتضمن خربته
العمل بالقطاعني اخلاص واحلكويم يف جماالت الشئون املايلة ،وتدقيق احلسابات ،واإلدارة ،واملوارد
البرشية ،واخلدمات االستشارية.

حنان•عبد•الرازق
نائب•رئيس•القطاع

خترجت حنان عبد الرازق يف لكية اتلجارة ،جامعة اإلسكندرية اعم  .1991بدأت عملها بمكتبة
اإلسكندرية أخصايئ عالقات اعمة بمركز املؤتمرات اعم  ،1993وشغلت منذ ذلك احلني ً
كثريا من
املهام والوظائف ،مثل مرشف مركز املؤتمرات ،ورئيس وحدة املؤتمرات ،ورئيس قسم املؤتمرات
واملعارض والفعايلات .حنان عبد الرازق عضو بعدد من جلان اخلدمات الفنية واللوجستية اخلاصة
باملؤتمرات .حصلت ىلع شهادات كثرية من منظمات قومية ودويلة يف جمال تنظيم املؤتمرات،
وشاركت يف إعداد كتيب بعنوان «إرشادات ختطيط املؤتمرات» .أثناء عملها باملكتبة ،استطاعت
أن تبين خربة بمجال إدارة املؤتمرات واتلخطيط هلا إىل أن تولت منصبها احلايل؛ وهو نائب رئيس
القطاع املايل واإلداري.
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إدارة•الشئون•اإلدارية
رضوى•األمري
املدير

رضوى األمري حاصلة ىلع بكالوريوس اتلجارة (ختصص حماسبة) من لكية اتلجارة ،جامعة
ًّ
حايلا مدير إدارة الشئون اإلدارية؛ حيث تتوىل مسئويلة اتلخطيط تلنفيذ
اإلسكندرية ،ويه
أهداف إدارة الشئون اإلدارية وإدارتها ومراقبتها واإلرشاف عليها ،وذلك من خالل تنفيذ مجيع
املهام املولكة إىل أقسام اإلدارة اخلمسة .بدأت مسريتها العملية بمكتبة اإلسكندرية اعم  2004بصفتها
ً
ًّ
إداريا ،وشغلت من بعدها عدة وظائف ومهام أخرى؛ ويه رئيس وحدة األعمال اإلدارية
مساعدا
والسكرتارية باإلدارة اهلندسية ،ورئيس قسم املشرتيات واملوازنة باإلدارة اهلندسية ،ورئيس وحدة
املؤتمرات والفعايلات بإدارة الشئون اإلدارية.
حممد•مبارك
نائب•املدير

إدارة•املراقبة•املايلة
أرشف•مهدي
املدير

أرشف مهدي حاصل ىلع بكالوريوس اتلجارة من جامعة حلوان .بدأ مساره املهين باجلهاز املركزي
ً
عديدا من الوظائف قبل تويله منصب رئيس قسم باإلدارة
للمحاسبات اعم 1987؛ حيث توىل
املركزية للتقارير وشئون جملس الشعب اتلابعة للجهاز املركزي للمحاسبات ،ونال عضويته بمجتمع
املحاسبة واتلدقيق العريب اعم  .1998ويف نوفمرب  ،2008توىل منصب مدير إدارة املراقبة املايلة بمكتبة
اإلسكندرية.
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اإلدارة•املايلة

•

حممد•عقل
املدير

حصل حممد عقل ىلع بكالوريوس املحاسبة من لكية اتلجارة ،جامعة اإلسكندرية اعم  . 1994وقبل
اتلحاقه بمكتبة اإلسكندرية ،عمل نائب رئيس احلسابات برشكة  .EBDCوفور اتلحاقه بمكتبة
اإلسكندرية اعم  ،2003ترىق عرب عدد من املناصب إىل أن توىل منصبه احلايل مدير اإلدارة املايلة.
يمتاز بمهارات إدارية ممتازة فيما يتعلق باالختصاصات املايلة ،باإلضافة إىل خربته يف إدارة الشئون
املايلة واملحاسبة ،واملراجعات احلسابية ،وحسابات املرشواعت ،و إعداد املوازنات اليت تمكنه من
إدارة العمليات املايلة بصورة فعالة ومؤثرة.
أمحد•جابر
نائب•املدير

*يشمل هذا القطاع ً
أيضا املكتب الفين ،ووحدة املوازنة.
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قطاع•املوارد•البرشية•واخلدمات•العامة
نىه•عمر

رئيس•القطاع

نى عمر رئيس قطاع املوارد البرشية واخلدمات العامة بمكتبة اإلسكندرية .حصلت ىلع ليسانس
اآلداب يف اللغة الفرنسية وآدابها من لكية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية .ويف اعم  ،1992حصلت ىلع
دبلومة ادلراسات العليا املعمقة من جامعة السوربون .استطاعت أن تبين خربة مهنية متنوعة بعدد
ً
من املنظمات متعددة اجلنسيات .اتلحقت بمكتبة اإلسكندرية اعم 2001؛ حيث تقدلت عددا من
املناصب .ويه تعمل ىلع نيل درجة املاجستري يف األدب الفرنيس يف رواية ما بعد احلداثة.

إدارة•املوارد•البرشية•وشئون•العاملني

•

يم•احلناوي
القائم•بأعمال•املدير

انضمت يم احلناوي إىل مكتبة اإلسكندرية اعم  2006رئيسة ملنتدى احلوار اتلابع لوحدة مرشواعت
اإلصالح العريب وبقيت باملنصب حى اعم  .2011ثم انتقلت إىل إدارة العالقات العامة ملدة اعم
تللتحق يف فرباير  2013بالقطاع اهلنديس كرئيس وحدة متابعة املوارد البرشية .منذ فرباير ،2018
أصبحت القائم بأعمال مدير إدارة املوارد البرشية وشئون العاملني .حصلت ىلع اتلدريب العمي
يف جمال ابلنوك أثناء دراستها ،كما حصلت ىلع ليسانس األاكديمية العربية للعلوم واتلكنولوجيا يف
جمال التسويق واإلدارة املايلة اعم  ،1997وماجستري إدارة األعمال يف جمال املوارد البرشية اعم .2016
ً
متدربا يف جمال اإلدارة ،عملت يف هيئة اخلدمات
بدأت طريقها الوظيي يف رشكة يونيليفر املرشق
ً
اتلنفيذية ادلويلة اليت تقدم استشارات للرشاكت املرصية .وعملت منسقا للموارد البرشية يف رشكة
ًّ
ً
إداريا يف حمطة سيمزن تلويلد الكهرباء بالعامرية .وقد شاركت يف العديد
مديرا
سانيتك ادلويلة ،ثم
ً
من النشاطات االجتماعية واخلريية اتلابعة باعتبارها عضوا يف نادي روتاراكت.

إدارة•السفر•واخلدمات•اللوجستية

•

أمنية•عبد•اتلواب
القائم•بأعمال•املدير

*يشمل هذا القطاع ً
أيضا مكتب الشاكوى ،ووحدة املتابعة.
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القطاع•اهلنديس
طارق•ياسني

رئيس•القطاع

انضم طارق ياسني إىل مكتبة اإلسكندرية اعم 2003؛ حيث توىل منصب مدير اإلدارة اهلندسية،
ً
ثم منصب رئيس القطاع اهلنديس اعم  .2012وقبل انضمامه إىل مكتبة اإلسكندرية ،عمل ممثال
للمهندسني بمجموعة سنوهيتا /محزة لالستشارات أثناء املرحلة اثلانية ملرشوع إنشاء مبى مكتبة
ومديرا ًّ
ً
ً
وقائما بأعمال ممثل املهندسني بمجموعة سنوهيتا/
فنيا
اإلسكندرية من اعم  2000إىل ،2003
محزة لالستشارات أثناء املرحلة اثلانية للمرشوع من اعم  1999إىل  ،2000وكبري مهندسني بمجموعة
ً
ومهندسا أول
سنوهيتا /محزة لالستشارات أثناء املرحلة األوىل للمرشوع من اعم  1995إىل ،1999
للمواقع برشكة ديلينجهام /إيه يب يب سوسا من اعم  1994إىل  ،1995ومهندس تصميم يف جمموعة
ابلابطني لالستشارات اهلندسية من اعم  1993إىل  .1994وعمل ً
أيضا مهندس تصميم مع األستاذ
ادلكتور حمسن زهران ،ومدير مرشوع مبى برج األزهر يف اإلسكندرية من اعم  1987إىل ،1989
ومهندسا ًّ
ً
مدنيا بالرشكة املرصية السعودية للمقاوالت من اعم  1986إىل .1987

إدارة•اتلخطيط•وادلعم•اللوجسيت

•

سماح•راغب
املدير

سماح راغب مدير إدارة اتلخطيط وادلعم اللوجسيت بمكتبة اإلسكندرية .حصلت ىلع
ابلاكلوريوس يف اهلندسة املدنية من اجلامعة األمريكية بالقاهرة اعم  ،2000ثم انضمت إىل مكتبة
اإلسكندرية يف اعم  ،2006ويه مسئولة عن ختطيط ،ومتابعة ،وإدارة لك املسئويلات واملرشواعت
اهلندسية يف مكتبة اإلسكندرية ،باإلضافة إىل تنفيذ وإدارة برجميات مرشواعت إدارة األصول
يف تشغيل وصيانة ومرشواعت اإلدارات املختلفة بالقطاع اهلنديس .قبل انضمامها إىل مكتبة
اإلسكندرية ،شغلت سماح راغب عدة مناصب؛ منها مدرس بقسم اهلندسة اإلنشائية باألاكديمية
العربية للعلوم واتلكنولوجيا وانلقل ابلحري من اعم  2001إىل  ،2003ومدير مرشوع مشارك يف قسم
إدارة املشاريع برشكة كريوسزي لإلنشاء واتلطوير من اعم  2001إىل  .2004وعملت يف قسم الرتمجة
بمكتب األمم املتحدة يف فيينا ،انلمسا ،ومكتب إيمان ومصطىف للتصميم واالستشارات ،ومكتب
فوزي حلوة للتصميم اهليدرويليك ،مرص .حازت العديد من الشهادات املحلية وادلويلة ،مثل شهادة
حمرتف إدارة املشاريع ،وإدارة األداء باستخدام مؤرشات األداء الرئيسية ،إىل جانب شهادة يف اللغة
الفرنسية من أيلانس فرانسزي يف مرص ،ودبلوم دراسة اللغة الفرنسية ،ودبلوم  .DSLCFيه ً
أيضا
عضو يف مجعية خرييج اجلامعة األمريكية يف القاهرة منذ اعم  ،2000وعضو مكتب اجلمعية
باإلسكندرية منذ اعم .2006

202

اتلقرير السنوي 2018-2017

إدارة•الصيانة•والتشغيل•لألعمال•الكهرومياكنيكية

•

فجر•اجلرزاوي
املدير

حصلت ىلع ابلاكلوريوس يف هندسة الكهرباء من جامعة اإلسكندرية اعم  ،1987ودليها ً 30
اعما
من اخلربة يف جمال اتلصميم الكهربايئ ،وأعمال ابلناء ،وإدارة املرشواعت ،وضبط اجلودة .قبل
انضمامها إىل مكتبة اإلسكندرية ،عملت مهندس مساحة دلى بوز أالن هاميلتون يف قاعدة
ً
أيب قري ابلحرية؛ ويه رشكة أمريكية تعمل وكيال لقيادة األنظمة ابلحرية لسالح ابلحرية
ً
األمريكية وابلحرية املرصية ،من اعم  2007إىل  .2014وعملت أيضا كبري مفتي انلظم
الكهرومياكنيكية ومهندس ضبط اجلودة دلى مونتجومري واتسون هارزا من اعم  2004إىل ،2006
ً
وعملت قبل ذلك مفتشا للنظم الكهرومياكنيكية دلى ميتاكف أند إدي انرتناشيونال من اعم
 2001إىل  ،2003وكبري مهنديس ضبط اجلودة الكهربائية دلى املقاولني العرب /بلفور بييت (مرشوع
ً
ً
مساعدا دلى ميتاكف أند إدي انرتناشيونال من اعم
ومهندسا
مشرتك) من اعم  1999إىل ،2001
ًّ
ًّ
 1995إىل  ،1998ومهندس تصميم كهربائيا وميدانيا دلى الرشكة املرصية للصنااعت املعدنية ،حتت
إرشاف رشكة كويلجان من اعم  1987إىل .1995

إدارة•املنشآت•املعمارية•واإلنشائية

•

طارق•عوض
املدير

اكن طارق عوض ً
جزءا من رشكة سونيتا ومحزة أسوشياتس ككبري املهندسني امليدانيني؛ حيث شارك
ً
ً
يف املرحلة اثلانية من تأسيس مكتبة اإلسكندرية يف الفرتة من اعم  1999إىل  .2004واكن أيضا ممثال
ًّ
هندسيا عن الرشكة يف مصنع رشكة أيلكس أوتوموتيف اجلديدة من اعم  2001إىل  ،2003ومدير فرع
ً
رشكة محزة أسوشياتس يف اإلسكندرية ،وممثال عن املهندسني يف مارينا سان ستيفانو والشاطئ اخلاص
ً
من اعم  2004إىل  ،2010وممثال عن اإلدارة دلى رشكة سان ستيفانو لالستثمار العقاري من اعم  2010إىل
ً
 .2011وعمل ممثال ملهنديس رشكة محزة أسوشياتس يف رشكة زاميل بادلمام باململكة العربية السعودية
يف الفرتة من اعم  2011إىل  ،2015ويف مرشوع اجلسور اخلمسة يف اإلسماعيلية من اعم  2015إىل ،2016
واكن املهندس املرشف دلى  ADMاملسئولة عن إعداد وتصميم وتشييد مشاريع خمتلفة يف املواين
ً
ومهندسا ًّ
ً
مدنيا مسئوال عن مراقبة اجلودة واإلرشاف ىلع
واملنارات يف الفرتة من اعم  1993إىل ،1998
اهلندسة املدنية واملعمارية يف قوات اهلندسة العسكرية يف الفرتة من اعم  1989إىل .1992
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إدارة•اتلجهزيات•اهلندسية•املتخصصة•للمعارض•واملؤتمرات•
أمحد•جالل•العدوي•
القائم•بأعمال•املدير

أمحد جالل العدوي هو القائم بأعمال مدير إدارة اتلجهزيات اهلندسية املتخصصة للمعارض
واملؤتمرات اتلابعة للقطاع اهلنديس بمكتبة اإلسكندرية .حصل ىلع ابلاكلوريوس يف جمال اهلندسة
ً
مديرا للمكتب الفين يف رشكة اخلادلية فرع اإلسكندرية
املعمارية من جامعة اإلسكندرية ،ثم عمل
من اعم  1990إىل  ،1991ثم مدير املكتب الفين واتلنفيذي يف قرية دايلا السياحية من اعم  1991إىل
ً
ً
مؤسسا يف مكتب
وعضوا
 ،1994ورئيس رشكة عمار مرص للمقاوالت من فرباير  1994إىل فرباير ،2010
ادلكتور عمرو العدوي لالستشارات اهلندسية من اعم  1995إىل  .2009أمحد جالل العدوي عضو
يف نقابة املهندسني املرصية ،ومركز القاهرة اإلقلييم للتحكيم اتلجاري ادلويل CRCICA ،واحتاد
املدربني العرب ،ومجعية املستشارين القانونيني ،واالحتاد املرصي للرماية.

*يشمل هذا القطاع ً
أيضا قسم مراقبة وضمان اجلودة ،واملكتب الفين.

204

اتلقرير السنوي 2018-2017

قطاع•تكنولوجيا•املعلومات•واالتصاالت•
يوسف•صالح•
رئيس•القطاع

يوسف صالح حاصل ىلع بكالوريوس هندسة احلاسبات من األاكديمية العربية للعلوم واتلكنولوجيا
وانلقل ابلحري اعم  .1997بدأ حياته العملية مهندس دعم فين برشكة مانرتاك مرص .ويف اعم ،2001
اتلحق بالعمل يف مكتبة اإلسكندرية ككبري مسئويل انلظم ،ثم ُع ِّني ً
رئيسا لوحدة ادلعم الفين ثم
ً
رئيسا لقسم التشغيل وادلعم الفين؛ حيث أسهم يف بناء ابلنية اتلحتية تلكنولوجيا املعلومات اتلابعة
للمكتبة ،وحصد مخسة عرش ً
اعما من اخلربة الفنية واإلدارية اخلاصة بمجال اإلنرتنت وتطوير
الربامج ،ونظم األمن ،والشبكية ،واالتصاالت ،واحلوسبة .تشمل مسئويلات منصبه احلايل كرئيس
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قيادة اسرتاتيجية املكتبة اخلاصة بتكنولوجيا االتصاالت
واملعلومات ،وتصميم سياسات ومنهجيات ابليانات اخلاصة بها ،وتوجيه تنفيذ مبادرات املكتبات
ً
الرقمية املختلفة املعنية باحلفظ الرقيم ،فضال عن غريها من املسايع العلمية باستخدام أحدث
اتلقنيات .وعالوة ىلع ذلك ،يرشف ويدير منصة األحباث يف مكتبة اإلسكندرية املقدمة للباحثني
املرصيني وغري املرصيني .وهذا يشمل احلوسبة العنقودية اعيلة األداء ،ومعمل حتليل ابليانات
االفرتايض اذلي يستخدم تقنية .3D

إدارة•ابلنية•اتلحتية•والتشغيل
حممد•اللطف
املدير

يشغل حممد اللطف ًّ
حايلا منصب مدير إدارة ابلنية اتلحتية والتشغيل يف قطاع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت بمكتبة اإلسكندرية .وحصل ىلع ابلاكلوريوس يف علوم احلاسب اآليل من لكية اهلندسة،
جامعة اإلسكندرية اعم  ،2003كما حصل ىلع درجة املاجستري يف إدارة األعمال من األاكديمية العربية
للعلوم واتلكنولوجيا اعم  .2016وانضم إىل مكتبة اإلسكندرية اعم  2003كمسئول نظم ،ثم شغل العديد
من املناصب اإلدارية يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حى توىل منصبه احلايل يف أكتوبر
 .2016اللطف هو املسئول عن القيادة واتلطوير واحلفاظ ىلع قابلية التشغيل ابليين للبنية اتلحتية
تلكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مكتبة اإلسكندرية ،واملسئول ً
أيضا عن إدارة العمليات؛
مما يسهم يف حتقيق األهداف الرئيسية ملكتبة اإلسكندرية كمكتبة رائدة يف العرص الرقيم .وتشمل
مسئويلاته إدارة نظم اتلحصيل ،واملنشآت ،وإدارة اخلادم ،ودعم انلظام والصيانة ،وإدارة الشباكت،
وأنظمة االتصاالت والصوت وابليانات والتشغيل اآليل للماكتب .وشارك ً
أيضا يف العديد من مرشواعت
املكتبة الرئيسية ،مثل تنفيذ ابلنية اتلحتية اتلقنية ملرشوع موسوعة احلياة ،ونظام الرقمنة اتلابع ملعهد
الكويت لألحباث العلمية.
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إدارة•مستودع•األصول•الرقمية•ونظم•املكتبات•املتاكملة
أمحد•سمري
املدير

أمحد سمري هو مدير إدارة مستودع األصول الرقمية ونظم املكتبات املتاكملة اتلابعة لقطاع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .حصل ىلع بكالوريوس هندسة احلاسبات من لكية
اهلندسة ،جامعة اإلسكندرية اعم  .2011بدأ حياته العملية كمربمج برشكة فايزر لألدوية ،ثم
مهندس حاسبات بوزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات املرصية .ومن اعم  2002إىل ،2003
ُ
ً
خبريا بنظام األمن يف الرئاسة املرصية .اتلحق بمكتبة اإلسكندرية من اعم  2001إىل 2002؛
ع ِّني
حيث بدأ مهندس برجميات ،ثم اعد إيلها مرة أخرى اعم  .2003وتوىل عدة مناصب إدارية ىلع
ُ
ً
رئيسا لوحدة هندسة الربجميات ،ثم مدير مرشوع
مدار الفرتة من اعم  2004إىل 2013؛ حيث ع ِّني
ً
ً
واسعا من املجاالت ذات
بقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .تتضمن خربته نطاقا
الصلة باحلفظ الرقيم .أرشف ىلع إنشاء عدة مرشواعت للمكتبات الرقمية ،مثل املكتبة الرقمية
للنقوش بمكتبة اإلسكندرية ،وأرشيف ذاكرة مرص املعارصة الرقيم احلائز جوائز ،ومرشواعت
أخرى كثرية؛ كما أن دليه خربة تزيد ىلع اثين عرش ً
اعما يف إجياد احللول وإدارة الربجميات؛ األمر
اذلي يعد بمثابة األساس اذلي تقوم عليه ابلنية اتلحتية املؤسسية ملكتبة اإلسكندرية .وذلك
من خالل نظم خمتلفة بل متاكملة ،مثل نظام إدارة املحتوى ،واألرشفة ،وسري عمل اإلجراءات
اإلدارية ،ونظام موارد املرشواعت القائم ىلع األورالك؛ وهو انلظام املسئول عن تسيري وإدارة شئون
العاملني ،والشئون املايلة ،وعمليات الرشاء واجلرد ،وغريها.

مركز•توثيق•الرتاث•احلضاري•والطبييع
حممد•فاروق
املدير

حممد فاروق حاصل ىلع ماجستري هندسة الكمبيوتر من جامعة القاهرة .يعمل يف جمال اتلوثيق الرقيم
منذ خترجه ،وهو أحد أهم مؤسيس مركز توثيق الرتاث احلضاري والطبيي يف يناير  .2000ومن أهم
إجنازاته اخرتاع «عرض ابلانوراما احلضارية»؛ املسجل برباءة االخرتاع اعم  ،2007وإنشاء إدارة الوسائط
املتعددة ،وإدارة ابلحوث واتلنمية ،وتقديم مسح اللزير الضويئ ثاليث األبعاد .وإىل جانب منصبه احلايل،
هو مدير لعدة برامج ،مثل خريطة مرص األثرية ،وعرض ابلانوراما احلضارية؛ باإلضافة إىل مشاركته
وإدارته لكثري من الربامج املحلية وادلويلة مثل مرشوع مرص اخلادلة .هل أحباث منشورة يف جماالت
خمتلفة ،منها أنظمة العروض الغامرة اليت حتيط باملشاهدين من مجيع االجتاهات ،واتلوثيق الرقيم
للرتاث .وهو مصنف من أبرز الشخصيات يف اتلكنولوجيا احلكومية يف موسوعة .Who’s Who
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املعهد•ادلويل•لدلراسات•املعلوماتية
يوسف•ادلكر
القائم•بأعمال•املدير

يوسف ادلكر ًّ
حايلا هو القائم بأعمال مدير املعهد ادلويل لدلراسات املعلوماتية  ISISاتلابع لقطاع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .حصل ىلع بكالوريوس علوم احلاسب اآليل من معهد نيويورك
للتكنولوجيا  NYITاعم  ،2001بدرجة امتياز مع مرتبة الرشف .بدأ ادلكر طريقه املهين يف برجميات
بارونز يف لونج آيالند نيويورك اعم 1998؛ حيث قام بتطوير الربامج دلعم منتجات ادلعم الفين
للرشكة .ويف اعم  ،2000قبل انضمامه إىل مكتبة اإلسكندرية ،عمل ىلع تطوير تطبيقات الصوت يف
مرسح أوديوم بنيويورك .انضم ادلكر إىل املكتبة اعم  2002وهو يرأس أعمال األرشفة اإللكرتونية
ً
مستخدما األجهزة والربامج
بمكتبة اإلسكندرية .شارك يف إنشاء موقع أرشيف اإلنرتنت اثلاين
وابليانات اليت تربع بها بروسرت اكهل مؤسس أرشيف اإلنرتنت األصي يف سان فرانسيسكو .ظل
منذ ذلك احلني يعمل مع فريق مكتبة اإلسكندرية ىلع حتديد وصيانة ابلنية اتلحتية ألرشيف
اإلنرتنت وتطوير األدوات الربجمية .وشارك ً
أيضا يف عملية رقمنة كتب مكتبة اإلسكندرية بما
يف ذلك تصميم وتنفيذ مكونات برنامج سري العمل لتشفري صيغ الكتب .وقد نرشت ماركزي هو
إز هو يف العلوم واهلندسة يف عدد  2009-2008نبذة عن حياة يوسف ادلكر .يرأس ادلكر منذ اعم
 2013أعمال مكتبة اإلسكندرية يف جمال احلوسبة الفائقة ،كما يشارك يف املرشواعت األوروبية
 LinkSCEEM-2و.VI-SCEEM

إدارة•اتلطبيقات•املؤسسية•واحللول•املتاكملة
باسم•السيد
املدير

ًّ
حايلا منصب مدير إدارة اتلطبيقات املؤسسية واحللول املتاكملة اتلابعة لقطاع
يشغل باسم السيد
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بمكتبة اإلسكندرية .حصل ىلع درجة املاجستري يف املعلوماتية
احليوية اعم  2009من لكية اهلندسة ،جامعة اإلسكندرية ،باإلضافة إىل ماجستري يف إدارة األعمال من
األاكديمية العربية للعلوم واتلكنولوجيا اعم  .2016انضم إىل مكتبة اإلسكندرية اعم  2004كمهندس
برجميات ،ثم شغل العديد من املناصب القيادية ،مثل قائد الفريق ومدير املرشوع يف قطاع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،حى توىل منصبه احلايل يف ديسمرب .2016
شارك يف العديد من املرشواعت اليت أقامتها مكتبة اإلسكندرية ،بما يف ذلك أرشيف ذاكرة مرص
املعارصة الرقيم ومرشوع رقمنة دار املحفوظات (األرشيف الوطين املرصي) .وقد أدت خربته
وختصصه يف بناء أنظمة ختطيط موارد املؤسسات (أورالك) ،ونظم إدارة املحتوى املؤسيس ،وتطبيقات
اخلدمات املايلة ،إىل حتويل مكتبة اإلسكندرية إىل منظمة ال ورقية.
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مركز•اللغويات•احلاسوبية•العربية

•

سامح•األنصاري
املدير

سامح األنصاري هو مدير مركز اللغويات احلاسوبية العربية .وهو مؤسس مشارك ونائب رئيس
مركز تقنيات اللغة العربية يف القاهرة؛ ويه منظمة غري حكومية تهدف إىل تقديم مصادر اللغة
العربية ،ورسم خارطة اعمة تلقنيات اللغة العربية يف مرص والرشق األوسط .وهو ً
أيضا أستاذ
اللسانيات احلاسوبية ورئيس قسم الصوتيات واللسانيات بكلية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية.
وهل عديد من األحباث العلمية حول املعاجلة اآليلة للغة العربية ،تم عرضها ونرشها يف مؤتمرات
ودوريات اعملية .وهو مراجع لكثري من ادلوريات العلمية ،وعضو بمؤسسات علمية ،مثل اجلمعية
املرصية هلندسة اللغة ،ومجعية اللسانيات العربية بالواليات املتحدة األمريكية ،ومجعية اللسانيات
احلاسوبية بالواليات املتحدة األمريكية ،واحتاد لغة الشباكت العاملية جبنيف ،سويرسا.

*يشمل هذا القطاع ً
أيضا قسم اتلصميم اجلرافييك واملحتوى للمواقع اإللكرتونية ،ووحدة اتلوثيق واتلدريب واتلواصل اخلاريج.
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قطاع•األمن
أمحد•جهاد•

رئيس•القطاع

َّ
ً
حصل اللواء أمحد جهاد ىلع ليسانس القانون والرشطة اعم  .1981وتقدل عديدا من املناصب بإدارة
ابلحث اجلنايئ بمديرية أمن اإلسكندرية؛ منها رئيس مباحث لعدة أقسام رشطة ،ورئيس عمليات
املباحث ،ومدير إدارة رشطة حرس اجلامعة ،ومدير ملكتب مساعد وزير ادلاخلية ،ومدير إدارة
الرشطة اتلابعة ملكتبة اإلسكندرية.

إدارة•اتلأمني•ادلاخيل
خادل•سعيد•
املدير•

املقدم خادل سعيد مدير إدارة اتلأمني ادلاخي بمكتبة اإلسكندرية .حصل ىلع ليسانس احلقوق اعم
 .1993شغل العديد من املناصب يف املباحث اجلنائية بمديرية أمن اإلسكندرية ،مثل مدير مباحث
تنفيذ األحاكم يف عدة أقسام رشطة ،ثم مدير أمن مكتبة اإلسكندرية.

إدارة•األمن•الصنايع•والسالمة•والصحة•املهنية
حممد•عبد•السالم•خنيلة
نائب•املدير
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قطاع•العالقات•اخلارجية•واملراسم
رشيف•رياض
رئيس•القطاع

توىل رشيف رياض رئاسة الترشيفات بمكتب الرئيس السابق حممد حسين مبارك؛ حيث اكن
أحد أعضاء الفريق املسئول عن مراسم الرئاسة .شغل عدة مناصب يف مساره الوظيي؛ منها مدير
االئتمان والتسويق ملنطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا بسييت بنك ،ومدير العالقات العامة ببنك
بارلكزي ،ومدير االئتمان والتسويق بابلنك املرصي األمريكي ،هذا باإلضافة إىل عضويته باجلهاز
املركزي للمحاسبات .وهو حاصل ىلع درجة ادلكتوراه يف العلوم السياسية.

إدارة•العالقات•العامة•واالتصاالت•ادلويلة

•

هبة•الرافيع
املدير

هبة الرافي حاصلة ىلع بكالوريوس ادلراسات األوروبية (اللغة اإليطايلة واإلدارة) من جامعة
نلدن اعم  ،1995وشهادة متقدمة يف التسويق من املعهد املعتمد للتسويق ،اململكة املتحدة اعم .1998
ِّ
اعشت يف عدة دول وتستطيع اتلحدث خبمس لغات؛ كما أنها تهتم بكل ما يتعلق بالشئون القائمة
ً
عموما ىلع بناء مسار مهين قوي هلا داخل
بني اثلقافات .وساعدتها مهاراتها يف اإلدارة والقيادة
مكتبة اإلسكندرية منذ اعم  2001إىل أن تولت منصبها احلايل كمدير إدارة العالقات العامة.

إدارة•تنمية•املوارد

•

نىه•خليفة
املدير

نى خليفة يه املدير احلايل إلدارة تنمية املوارد .حصلت ىلع الليسانس يف علوم املكتبات من لكية
اآلداب ،جامعة اإلسكندرية اعم  ،2005ويه تعمل ىلع نيل درجة املاجستري يف املجتمعات واثلقافات
من جامعة اإلسكندرية .اتلحقت بمكتبة اإلسكندرية اعم 2005؛ حيث بدأت عملها مع منتدى
احلوار ،ثم اتلحقت بإدارة تطوير املوارد اعم  2007كمنسقة .ويف اعم  ،2010ترقت إىل منصب رئيس
وحدة دعم املرشواعت ،وذلك قبل تويلها منصب القائم بأعمال مدير إدارة تنمية املوارد .وأثناء
فرتة عملها بمكتبة اإلسكندرية ،اكتسبت خربة متنوعة بالعمل مع جهات ماحنة دويلة ،ووزارات،
وكيانات أخرى.
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إدارة•الزيارات

•

شريين•جعفر
املدير

بدأت شريين جعفر عملها بمكتبة اإلسكندرية اعم  1995مفهرسة للكتب الفرنسية واإلسبانية.
تدربت ىلع العالقات العامة وخدمة العمالء يف باريس ،ثم أصبحت بعدها مرشفة ،إىل أن تولت
ً
أخريا منصب مدير إدارة الزيارات اعم  .2000حصلت ىلع الليسانس من قسم املكتبات واملعلومات،
لكية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية.
ياسمني•سمري
نائب•املدير
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قطاع•اإلعالم•واالتصال
سامح•فوزي
رئيس•القطاع

سامح فوزي هو رئيس قطاع اإلعالم واالتصال بمكتبة اإلسكندرية .حاصل ىلع بكالوريوس
العلوم السياسية من لكية االقتصاد والعلوم السياسية جبامعة القاهرة ،وماجستري اتلنمية السياسية
من جامعة ساسكس باململكة املتحدة ،وماجستري اإلدارة العامة من جامعة القاهرة ،وادلكتوراه
من لكية االقتصاد والعلوم السياسية جبامعة القاهرة .حصل ىلع زمالة مركز دراسات ادليمقراطية
واتلنمية وحكم القانون من جامعة ستانفورد بالواليات املتحدة األمريكية من اعم  2006إىل . 2008
هل عديد من الكتب يف جماالت احلوار ،واملواطنة ،واحلوكمة الرشيدة ،وادليمقراطية ،وحقوق اإلنسان.
وهو ً
أيضا اكتب صحي يف عدد من الصحف ،منها جريدة الرشوق ،وجملة روز ايلوسف.

إدارة•االستوديو•اتلليفزيوين

•

دينا•أبو•العال
املدير

دينا أبو العال حاصلة ىلع بكالوريوس اتلجارة ،شعبة إدارة األعمال من لكية اتلجارة جبامعة
اإلسكندرية ،وحاصلة ىلع ماجستري إدارة األعمال من األاكديمية العربية للعلوم واتلكنولوجيا
وانلقل ابلحري .اتلحقت بعدة دورات تدريبية أكاديمية وإدارية يف مؤسسات مرموقة؛ منها مركز
أنشطة اتلنمية ونشاطات الساكن  CEDPAيف واشنطن العاصمة ،الواليات املتحدة األمريكية،
واحتاد اإلذاعة واتلليفزيون املرصي ،وأكاديمية اليب يب يس ،وأكاديمية نيويورك لألفالم .هذا
باإلضافة إىل عملها يف القناة اخلامسة اتلابعة الحتاد اإلذاعة واتلليفزيون املرصي كمذيعة أخبار،
ومقدمة برامج ،ومعدة برامج ،ومساعدة إخراج يف عدة برامج ثقافية وإخبارية وحوارية .قامت
بتقديم برنامج أسبويع يذيع أنشطة مكتبة اإلسكندرية ىلع شاشة القناة األوىل ألكر من اعمني.
اتلحقت بمكتبة اإلسكندرية اعم 2007؛ حيث شغلت منصب رئيس قسم االستوديو إىل أن أصبحت
مدير إدارة االستوديو اتلليفزيوين اعم  .2010ويه مسئولة عن اإلدارة واإلرشاف ىلع عمليات توثيق
الفعايلات اثلقافية والعلمية املنعقدة طوال العام بمكتبة اإلسكندرية وإذاعتها وأرشفتها ونرشها،
إىل جانب إنتاج جمموعة من األفالم الوثائقية والربامج اتلليفزيونية اعيلة اجلودة بما يعزز الرسالة
العامة ملكتبة اإلسكندرية.
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إدارة•القااعت•ومبادرات•احلوار

•

شيماء•الرشيف
القائم•بأعمال•املدير•

حاصلة ىلع درجة ادلكتوراه يف األدب الفرنيس من قسم اللغة الفرنسية وآدابها ،بكلية اآلداب،
اعما ،منهم ً 16
جامعة اإلسكندرية .تمتد خربتها العملية إىل أكر من ً 20
اعما يف مكتبة اإلسكندرية.
تنوعت املجاالت اليت عملت بها قبل أن يتغري مسار حياتها املهنية بالاكمل باتلحاقها بالعمل يف
مكتبة اإلسكندرية؛ حيث ساهمت يف تأسيس منتدى احلوار اعم .2003
وقد تنوعت مسئويلاتها يف رحاب املكتبة ،فأرشفت ىلع تنظيم الكثري من انلدوات واملؤتمرات،
وما تتطلبه هذه األنشطة اثلقافية أو ما ينتج عنها من مطبواعت متنوعة بلغت يف ثرائها حنو 150
مطبوعة ،تولت مسئويلة حتريرها بالاكمل أو كعضو يف فريق عمل ،قبل أن تتوىل إدارة القااعت
ومبادرات احلوار؛ حيث تتنوع مسئويلاتها بني الشقني اإلداري واثلقايف.
تقوم ادلكتورة شيماء الرشيف باتلدريس منذ عدة سنوات يف القسم الفرنكوفوين بكلية اإلدارة
يف األاكديمية العربية للعلوم واتلكنولوجيا وانلقل ابلحري ملواد العالقات العامة ،والشئون اثلقافية،
ومناهج ابلحث يف علوم اإلدارة .وهلا نشاط أديب واسع انلطاق؛ حيث شاركت يف الكثري من اللقاءات
األدبية ،كما أنها تنرش مقاالتها األدبية وانلقدية يف العديد من الصحف املرصية واملواقع اإللكرتونية.
«سفر أورشليم» اعم  ،2013ويه تعكف اآلن ىلع كتابة روايتها
وقد اكنت أصدرت روايتها األوىل ِ
اثلانية وجمموعتها القصصية األوىل.

إدارة•اإلعالم

•

حممد•مطش
نائب•املدير
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