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ال�صيدة الفا�صلة �صوزان مبارك



ت�سدير
بالعام  خالله  احتفلنا  والذي  العام،  لهذا  الإ�سكندرية  ملكتبة  ال�سنوي  التقرير  م  اأقدِّ اأن  ي�سرُّين 
فاأ�سعدين  قناه،  حقَّ الذي  التقدم  وقيا�ض حجم  لتقييم  طيبة  فر�سة  الحتفال  كان  للمكتبة.  اخلام�ض 
النطاق  تغطي  التي  الثقافية  الفعاليات  واآلف  الزوار  ماليني  التوقعات:  كل  اإجنازاتنا  جتاوز  مالحظة 
الوا�سع لأن�سطة مكتبة الإ�سكندرية، وفوق كل ذلك، اللتزام باجلودة اإىل جانب في�ض من الإ�سدارات 

املتخ�س�سة والنتاج الرقمي مما جذب الهتمام والتقدير من خمتلف اأنحاء العامل.

ول يفوتنا هنا ا�ست�سافة مكتبة الإ�سكندرية للعديد من الفعاليات التي ت�سجع النفتاح على الآخر 
وتدعو لل�سالم. فكان وجود معهد درا�سات ال�سالم )IPS( التابع حلركة �سوزان مبارك الدولية للمراأة 

من اأجل ال�سالم )SMWIPM( باملكتبة حجر اأ�سا�ض لدعم هذا الجتاه.

ونظًرا لتنوع اأن�سطة مكتبة الإ�سكندرية فاإن تقاريرنا بال�سرورة ذات طبيعة انتقائية، وقد اخرتنا هذا 
العام اأن نلقي ال�سوء على اإجنازاتنا يف جمال العلوم ل�ستكمال ما بداأناه يف تقرير العام املا�سي الذي 
اهتم بالفنون ب�سكل خا�ض. و�سيفاَجاأ القارئ مبدى التزام املكتبة بالتوا�سل مع ال�سباب واإ�سفاء الإثارة 
والإح�سا�ض بالده�سة ومتعة ال�ستك�ساف املتاأ�سلة يف درا�سة العلوم. كذلك تخطو مكتبة الإ�سكندرية 
بخًطى حثيثة نحو اأن ت�سبح ملتًقى لنخبة العلماء واملتخ�س�سني يف خمتلف امليادين من الأحياء والزراعة 

والآثار والبيئة، حيث متتلئ قاعات املكتبة باملوؤمترات واملحا�سرات واملعار�ض.

الرتاث،  وتوثيق  احلا�سب  علوم  جمالت  اأحدث  يف  بالبحث  اأي�ًسا  الإ�سكندرية  مكتبة  ت�ساهم 
بالإ�سافة اإىل العلوم التقليدية، فعلى �سبيل املثال يقوم فريق م�سري من العلماء بعمل امل�سح اجليني يف 
برنامج ت�سخم ع�سلة القلب )HCM( بالتعاون مع علماء من جامعة اأك�سفورد وجامعة اإمبرييال كوليدج 

وجامعة فلورن�سا حتت اإ�سراف الدكتور جمدي يعقوب. 

ال�سحيح  الطريق  على  ما�سية  اأراها  ولكني  الأوىل،  تخطو خطواتها  الإ�سكندرية  مكتبة  تزال  ول 
لتبوء املكانة العظيمة للمكتبة القدمية.
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اإننا نحيا اليوم يف عامل جمتمع املعرفة واالقت�صاد املبني على التكنولوجيا، ويف مثل هذا العامل 
فاإن التكنولوجيا والعلوم هي االأ�صا�ش. لذا كان من ال�صروري اأن يت�صرب وعي الن�شء بهذا العامل 
الأن  ن�صعى  اأن  علينا  لزاًما  فكان  والريا�صيات.  للعلوم  التقليدي  التدري�ش  يتخطى  اأمر  وهو  اجلديد، 
التي يجب  القوانني واالأرقام اجلافة  ا�صتك�صافية ولي�ش جمموعة من  العلوم كرحلة  ال�صباب  يتذوق 
حفظها. اإن �صحر اال�صتك�صاف ومتعة االكت�صاف وحتدي ال�صعي نحو املجهول والك�صف عن االأ�صرار 
وا�صتنارة الفهم هي جوهر العلوم. وبالتايل تهتم مكتبة االإ�صكندرية على التوا�صل املطلوب لتو�صيل 
العلوم لل�صباب )واجلمهور العري�ش( بنف�ش قدر اهتمامها بتوفري اخلدمات للباحثني والعلماء واإجراء 

البحوث يف املراكز املختلفة التابعة لها.
هناك قيم جوهرية خا�صة باالإن�صانية العاملية التي ينبغي على اأي جمتمع حديث بحق اأن يتبناها، 
وهي العقالنية واالبتكار والبحث عن احلقيقة وااللتزام باملبادئ االأخالقية. فالعلوم تتطلب ما هو اأكرث 
بكثري من االأموال وامل�صروعات، اإنها تتطلب احلرية: حرية ال�صوؤال والتحدي والتفكري وتخيل ما ال 
ميكن ت�صوره. علينا اأن نتمكن من م�صاءلة االأعراف وح�صم خالفاتنا باالأدلة املنطقية. ياأتي حمتوى 
اأو معتقداته  ب�صرته  النظر عن لون  اأنتجه، بغ�ش  الذي  ال�صخ�ش  ال�صدارة ولي�ش  العلمي يف  العمل 
الدينية اأو اجلماعة العرقية التي ينتمي اإليها اأو جن�صه. تلك هي قيم العلم، وهي اأي�صا القيم املجتمعية 

اجلديرة بالدفاع عنها لي�ش فقط لرتويج طلب العلم ولكن للو�صول ملجتمع اأف�صل واأكرث اإن�صانية.

�صِهد هذا العام العيد اخلام�ش ملكتبة االإ�صكندرية؛ فكانت 
وجتديد  الق�صور  اأوجه  وقيا�ش  اإجنازاتنا  حجم  لتقييم  وقفة  لنا 
ومن  حني.  منذ  لتحقيقها  ال�صعي  بداأنا  التي  بالر�صالة  التزامنا 
التي  الفعاليات  واآالف  الزوار  ماليني  تدفق  �صروري  دواعي 
الفعاليات  ونوعية  باملكتبة  العمل  فريق  جهود  على  ت�صهد 

مة. واخلدمات املقدَّ
االإ�صكندرية  مكتبة  على  ال�صوء  اإلقاء  العام  هذا  قررنا  وقد 

والعلوم، فلماذا العلوم؟

مقدمة

اإ�سماعيل �سراج الدين
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اأف�سل، ولكنه يتطلب اللتزام بالدفاع عن قيم العلم ورف�ض الظالمية  ميكننا احل�سول على غٍد 
الدول  والأكادميية يف  العلمية  املجتمعات  ا�ستعداد  يتطلب كذلك  وهو  الغرباء.  ومعاداة  والتع�سب 
العلوم  ملمار�سة  �سرورية  حرية"  "م�ساحة  خلق  على  والإ�سرار  التقليدية  الآراء  لتحدي  الإ�سالمية 
واإثراء املعرفة. علينا اأن نتوا�سل مع الإعالم واجلماهري العري�سة، وعلينا اأي�سا الدفاع عن قيم العلم يف 

جمتمعاتنا.
اإنتاج  بر�سالة  لاللتزام  الإ�سكندرية  مكتبة  جهود  من  جزًءا  التالية  ال�سفحات  ت�ستعر�ض  �سوف 
ون�سر املعرفة. ويف هذا ال�سياق تلتزم مكتبة الإ�سكندرية بال�سرورة بقيم حرية التعبري وحرية البحث 
واحلوار املفتوح. وهي يف هذا تواجه مروجي الأفكار الظالمية ومن ي�سعون لفر�ض احلواجز على حرية 
الفكر. لن تكون املواجهة هينة، ولكنه الطريق الوحيد لتحرير العقل من طغيان التع�سب والت�سدد 

واخلوف، وفتح اأبواب حرية البحث والت�سامح واخليال.
ع ال�سباب  اإننا نتوا�سل مع اجلمهور من خالل متحف تاريخ العلوم وعرو�ض القبة ال�سماوية، كما ن�سجِّ
على ا�ستك�ساف عامل املغامرات العلمية يف قاعة ال�ستك�ساف )ALEXploratorium(، وننظم برامج 
خا�سة للتوا�سل مع املدار�ض وم�ساعدة املعلمني على احل�سول على مواد مرجعية لتدري�ض العلوم مثل 
"اكت�سف بنف�سك" )LAMAP( وبرنامج "الألف حما�سرة" )Science Super Course(. ونقوم اأي�سا 
بتنظيم م�ساركة ال�سباب يف امل�سابقات الدولية املعنية بالعلوم والتكنولوجيا اإىل جانب الفعاليات التي 
ت�ست�سيف اأبرز املتخ�س�سني من خمتلف اأنحاء العامل. كذلك توفر مكتبة الإ�سكندرية اأحدث و�سائل 
تكنولوجيا الت�سالت واملعلومات للباحثني امل�سريني من خالل "التفاعل الفرتا�سي يف تطبيقات 
العلوم والتكنولوجيا )VISTA(" وخدمات اأخرى. بالإ�سافة اإىل ذلك فاإننا نقدم املنح الدرا�سية لطلبة 
الدرا�سات العليا وطلبة مرحلة ما بعد الدكتوراة يف م�سر، كما نعكف على اأبحاث متقدمة للغاية يف 
اأي  للتوا�سل مع  ال�سبكات �سرورة  اأن  اأي�سا  ندرك  للمكتبة. ولكننا  التابعة  البحثية  املراكز  خمتلف 

جمتمع علمي؛ لذا فنحن ندعم العديد من ال�سبكات العلمية و�سبكات تدري�ض العلوم.
اء معنا يف اجتهاد مكتبة الإ�سكندرية لاللتزام بروح املكتبة القدمية يف  كلنا اأمل يف اأن يتفق القرَّ

خ�سم هذا الع�سر �سريع الإيقاع.  

اإ�سماعيل �سراج الدين
مدير مكتبة االإ�صكندرية

مقـدمة
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العلوم
اأ�ضواء على اإجنازات املكتبة

للعلم،  الفائق  باجلمال  يوؤمنون  ممن  "اإنني 
هو  بل  فني،  لي�س جمرد  معمله  يف  فالعامل 
مبهرة  طبيعية  ظواهر  اأمام  يقف  طفل  اأي�ضا 

متاًما كحكايات اجلن".
                                     ماري كوري )1867(



اإن العلوم ثقافة ذات اأبعاد عاملية، اأو هي على الأقل تيار ثقايف �شديد التاأثري يف املجتمعات التي تتيح 
له الزدهار. فالعلوم تعمل على تطويع اخليال والروؤية خلدمة امل�شكالت الواقعية والتاأمالت النظرية، وكما 
يوٍم ما". فاخليال والروؤية هما يف �شميم  اإثباته الآن كان خياًل يف  "ما مت  بليك يف عبارته اخلالدة:  قال 
ت عنه كلمات برونو�شكي اجلميلة: "نحن احلاملون بالأفعال، ما يلهمنا هو  امل�شروع العلمي، وهو ما عبرَّ

التغيري...اإننا ثقافة التغيري احلي."

اآفاًقا جديدة للمعرفة لت�شيء  اأن�شط املجالت التي تفتح فيها العلوم  اأحد  تعد علوم احلياة اجلديدة 
مناطق �شا�شعة بالتعرف على اأدق عمليات وجودنا.

اإن قدرة الدولة  التنمية القت�شادية واملالية والجتماعية للدولة، بل  العلوم والتكنولوجيا هما مركز 
على توفري م�شتوى معي�شة مرتفع مرتبطة ب�شكل مبا�شر مبدى قدرتها على ت�شخريهما. 

اإننا يف مكتبة الإ�شكندرية نحتفل بالعلوم وكل ما متثلها، فيجب األ تقت�شر لقاءاتنا على املعرفة فقط 
ولكن على الإلهام اأي�شا. يجب اأن يكون حما�شرونا البارزون واملو�شوعات التي يتناولونها م�شدًرا لإلهام 
�شباب العلماء وم�شاهمة للجمهور لي�س فقط من خالل تزويدهم مبعلومات حديثة ودقيقة ولكن بت�شكيل 

روؤيتهم للعامل واجتاهاتهم الثقافية.

طريق  عن  والعامل  م�شر  مل�شتقبل  والتكنولوجيا  العلوم  باأهمية  للتوعية  الإ�شكندرية  مكتبة  ت�شعى 
جذب الطلبة واملدربني واملعلمني والباحثني ورجال الأعمال و�شناع القرار و�شانعي التكنولوجيا من كل 

اأنحاء العامل.

عندما احتفلنا مبئوية العام املعجزة لآين�شتاين 1905 كنا نعب عن تقديرنا لعبقرية �شابة غريت مفهومنا 
للزمان واملكان والطاقة واملادة لالأبد.

حداثة  على  الق�شم  هذا  ي�شتعر�شها  التي  الإجنازات  من  حافل  ب�شجل  الإ�شكندرية  مكتبة  تفخر 
عمرها.

العــلوم
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اأ�ضواء على اإجنازات املكتبة

االكت�ضافات العلمية: اخرتاق اأحدث االكت�ضافات
)BioVision( موؤمتر التكنولوجيا احليوية

نظمت مكتبة الإ�شكندرية موؤمتر التكنولوجيا احليوية )BioVision( الدويل الرابع الذي يعقد كل عامني 
"التكنولوجيا احليوية BioVision 2008( 2008( - الإ�شكندرية" )12-16 اإبريل  2008( اإميانًا منها بقدرة 

البحث العلمي على حل م�شكالت العامل النامي يف جمالت ال�شحة والأمن الغذائي والبيئة. 
احليوية  التكنولوجيا  موؤمتر  بداأ يف  الذي  للتقليد  وا�شتمراًرا 
)BioVision( 1999 يف ليون، ت�شرف مكتبة الإ�شكندرية باأن 
فهي   .)BioVision( احليوية  التكنولوجيا  ملوؤمتر  �شريًكا  تكون 
ت�شت�شيف التكنولوجيا احليوية )BioVision( بالإ�شكندرية يف 
الأعوام الزوجية بالتبادل مع املنتدى العاملي لعلوم احلياة الذي 
ي�شت�شيف املوؤمتر يف ال�شنوات الفردية، وذلك بح�شد حما�شرين 
العقل  واإجنازات  العلم  قيمة  من  تبز  مناق�شات  يف  متميزين 
الب�شري. ويعد مركز الدرا�شات والبامج اخلا�شة )CSSP( هو 

اجلهة املنظمة للموؤمتر يف مكتبة الإ�شكندرية.
 -  )BioVision( احليوية  التكنولوجيا  مو�شوع  كان 
الإ�شكندرية هذا العام هو "من الوعود اإىل التطبيقات" ملناق�شة 

حتويل اأف�شل املعارف احلالية اإىل تطبيقات عملية.
احلا�شلني  من  ثالثة  با�شت�شافة  العام  هذا  الإ�شكندرية   -)BioVision( احليوية  التكنولوجيا  ويفخر 
الأبد؛  اإىل  عاملنا  العلمي  البتكار  ال�شعي خلف  على  واإ�شرارهم  روؤيتهم  الذين غريت  نوبل  جائزة  على 
رولنـد  �شـريوود  وف.   )1991 )الكيمياء،   اإرن�شـت  وريت�شــارد   )1981 )الطب،  ويزيل  تور�شتني  وهم 

)الكيمياء، 1995(.
األًفا وثالثمائة و�شبعني م�شارًكا  راعًيا و�شبعة �شركاء، و�شم  ُعقد بدعٍم من ثالثة ع�شر  املوؤمتر قد  وكان 
وثالثة   )BioVision( )BioFair( احليوية  التكنولوجيا  معر�س  يف  عار�ًشا  وع�شرين  واأربعة  ا  وعامليًّ ا  حمليًّ
وثالثني عر�س جل�شة مل�شقات )لباحثني �شباب من م�شر ولبنان ورو�شيا(. وقد متت دعوة مائة وخم�شني 
اأ�شباب عدم حتول التقدم الهائل يف  اأنحاء العامل ملناق�شة الجتاهات احلديثة وتف�شري  من نخبة اخلباء يف 
العلوم اإىل حت�شن ملمو�س يف حياة ع�شرين يف املائة؛ الأكرث فقًرا يف العامل. وقد ناق�شت خرية العقول يف 

ميادين ال�شناعة والعلوم وال�شيا�شة واملجتمع املدين مو�شوعات ال�شحة والغذاء والزراعة. 
 http://www.bibalex.org/BiovisionAlexandria :للمزيد من التفا�شيل، انظر
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االجتماع ال�ضنوي الثالث: خطوات جديدة على طريق حتقيق اأهدافنا
املكتب  قام  الثالث،  ال�شنوي  اجتماعه  اإطار  يف 
العامل  يف  العلوم  لأكادميية  العربية  للدول  الإقليمي 
الأوىل  الإقليمية  جائزته  مبنح   )TWAS-ARO( النامي 
للبوفي�شور عدنان حموي )زميل اأكادميية العلوم للعامل 
بروفي�شور   .2007 نوفمب  يف   )TWAS 1988( النامي 
حترير  ورئي�س  الريا�شيات  يف  لمع  اأ�شتاذ  هو  حموي 
دورية  وم�شت�شار  "العلوم"  جملة  من  العربية  الن�شخة 

جامعة عجمان.

وجائزة املكتب الإقليمي هي جائزة �شنوية مينحها كلٌّ من املكتبني الإقليميني لأكادميية العلوم يف العامل 
النامي )TWAS(، وتبلغ قيمتها ثالثة اآلف دولر اأمريكي متنح نقًدا لزمالء اأكادميية العلوم يف العامل النامي 
النامي. ويف عام 2007 كانت اجلائزة  العامل  العلوم والتكنولوجيا يف  اأ�شهموا يف تقدم  الذين   )TWAS(

خم�ش�شة لالأفراد الذين قدموا اإ�شهامات ا�شتثنائية يف جمال ن�شر فهم وتذوق العلوم بني اجلمهور.
وقد �شمل الجتماع ال�شنوي تو�شيات اأخرى اأي�شا؛ مثل تر�شيح اأع�شاء جدد من الدول غري العربية 
وت�شجيع الأع�شاء على تر�شيح �شباب العلماء ليكونوا اأع�شاء منت�شبني يف املكتب الإقليمي للدول العربية 

.)TWAS-ARO( لأكادميية العلوم يف العامل النامي
 http://www.bibalex.org/twasaro :للمزيد من التفا�شيل، انظر

ور�ضة عمل تكنولوجيا النانو
عقدت ور�شة عمل تكنولوجيا النانو يف 
2-3 �شبتمب 2007 حل�شد نخبة من املحا�شرين 
العامليني يف جمال تكنولوجيا النانو. واهتمت 
ور�شة العمل على عدة مو�شوعات؛ منها علوم 
النانو وتطبيقاتها يف الأحياء والكيمياء والطب 

والهند�شة والفيزياء.
للمزيد من التفا�شيل، انظر:

 http://www.bibalex.org/cssp/Event 

عدنان حموي )ي�ضار ال�ضورة( يت�ضلم اجلائزة

املحا�ضرون وامل�ضاركون يف ور�ضة العمل
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)VISTA( التفاعل االفرتا�ضي يف تطبيقات العلوم والتكنولوجيا
يف العامل اجلديد لعلوم القرن احلادي والع�شرين 
النظرية  للعلوم  التقليدي  الت�شنيف  تكتمل منظومة 
تتيح  املحاكاة.  هو  ثالث  مبجال  التطبيقية  والعلوم 
الفر�شة  ال�شرعة  �شديدة  املتطورة  الكمبيوتر  اأجهزة 
اأمام كل املجالت لختبار الأفكار ب�شكل افرتا�شي 
ال�شروع  قبل  والتوافيق  التباديل  من  العديد  وجتربة 
اأو  اأو احل�شا�شة  املركبة  امللمو�شة  التجارب  تطبيق  يف 

املكلفة.

البيئة  كهف  نظام  لباحثيها  ر  توفِّ الأو�شط  وال�شرق  اإفريقيا  يف  مكتبة  اأول  هي  الإ�شكندرية  مكتبة 
.)VISTA( واملعروفة بالتفاعل الفرتا�شي يف تطبيقات العلوم والتكنولوجيا )CAVE( الفرتا�شية

يقوم فريق تكنولوجيا الت�شالت واملعلومات مبكتبة الإ�شكندرية بدعم الباحثني يف الطب والهند�شة 
والأحياء وجمالت اأخرى ممن يرغبون يف ا�شتخدام هذه الأداة احلديثة، متيحني بذلك اإمكانيات عديدة 

ل�شباب الباحثني امل�شريني.
كذلك اأ�شبح باإمكان الباحثني امل�شريني التعاون مع نظرائهم يف الدول املتقدمة بدون املخاطرة مب�شتوى 
حتليالت احلا�شب املطلوبة. ي�شمح التفاعل الفرتا�شي يف تطبيقات العلوم والتكنولوجيا )VISTA( حرية 
الو�شول عن بعد، ويربط الباحثني من خالل واجهة على �شبكة الإنرتنت؛ حيث ميكن اإمتام ت�شعني يف املائة 

من العمل عن بعد دون اأجهزة الكمبيوتر العادية.
يفخر فريق التفاعل الفرتا�شي يف تطبيقات العلوم والتكنولوجيا )VISTA( مب�شاركته يف م�شروعات 

متنوعة على مدار ال�شنوات املا�شية مثل:
•  م�ضروع الت�ضور الرقمي للرياح الهادئة التي تهب على متثال اأبو الهول من خالل بيئات افرتا�ضية تفاعلية

 )IBM(هو م�شروع م�شرتك بني مكتبة الإ�شكندرية و
م�شر؛ حيث قام فريق التفاعل الفرتا�شي يف تطبيقات 
برنامج  وتنفيذ  بت�شميم   )VISTA( والتكنولوجيا  العلوم 
املتقدمة  للدرا�شات   )IBM( مركز  يف  الباحثني  لتزويد 
الرقمية  النتائج  لتحليل  فعالة  بو�شيلة   )CAS( بالقاهرة 
الهول.  اأبو  متثال  على  الهادئة  الرياح  تاأثري  لبحثهم حول 
الفرتا�شية  الو�شائل  من  جمموعة  اأي�ًشا  امل�شروع  ي�شمل 

ومنوذًجا ل�شهل اجليزة.
�ضورة افرتا�ضية لهبوب الرياح على �ضطح متثال اأبو الهول

العلوم  تطبيقات  يف  االفرتا�ضي  التفاعل  لتطبيقات  مبهر  عر�ض 
)VISITA( والتكنولوجيا
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•  الت�ضور االفرتا�ضي لنظرية لو�ض
ا ثالثي  �شمم فريق التفاعل الفرتا�شي يف تطبيقات العلوم والتكنولوجيا )VISTA( ت�شوًرا افرتا�شيًّ

الأبعاد لنظرية لو�س يف العمران، والتي تغطي املراحل املختلفة لال�شتقرار يف املدن الكبى.
•  منوذج ثالثي االأبعاد ملكتبة االإ�ضكندرية

 )VISTA( كان امل�شروع املعماري الأول لفريق التفاعل الفرتا�شي يف تطبيقات العلوم والتكنولوجيا
والذي طوره فريق املعهد الدويل للدرا�شات املعلوماتية )ISIS( هو منوذج ثالثي الأبعاد ملكتبة الإ�شكندرية. 

يو�شح النموذج تفا�شيل املكتبة بالكامل مما ي�شمح بالقيام بزيارات افرتا�شية للمباين واملن�شاآت.
http://www.bibalex.org/isis/frontend/Projects/all_projetcs.aspx :للمزيد من التفا�شيل ، انظر 

متكني علماء الغد 
املراأة والعلوم

العلوم  تقدم  يف  املراأة  بدور  العرتاف  اإن 
والتكنولوجيا هو �شرط اأ�شا�شي لالرتقاء بهذا امل�شعى 
النبيل. ولإلقاء ال�شوء على هذا اجلانب عقد موؤمتر املراأة 
يف العلوم يف اإطار الحتفال بعيد مكتبة الإ�شكندرية 
العلماء  من  نخبة  �شارك   .2007 اأكتوبر  يف  اخلام�س 
مو�شوعات  مناق�شة  يف  العامل  اأنحاء  خمتلف  من 
خمتلفة مثل تعليم املراأة، والتعليم والبحث، واملراأة يف 
املنا�شب التنفيذية والإدارية، وال�شياق الجتماعي، 

وفوائد التطبيقات العلمية للمراأة. 
 www.bibalex.org/wis2007 :للمزيد من التفا�شيل ، انظر

م�ضروع االألف حما�ضرة يف مكتبة االإ�ضكندرية
يهدف م�شروع الألف حما�شرة لبناء مدر�شة ما بعد التخرج 
يف عدة مو�شوعات لتدريب الطلبة من خالل الإنرتنت. ويتم 
ا اختيار حما�شرات يف الطب وال�شحة العامة لإتاحتها على  حاليًّ

الألف حما�شرة حوايل  �شبكة  ت�شم  واملعلمني.  للطلبة  الإنرتنت 

اجلل�ضة االفتتاحية

DVD  االألف حما�ضرة على اأقرا�ض
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اآلف  ثالثة  من  جمانية  مكتبة  يت�شاركون  دولة  و�شبعني  وخم�س  مائة  من  عامل  األف  وخم�شني  خم�شة 
واأربعمائة وخم�س وخم�شني حما�شرة. كما تلقى املوقع حتى الآن �شبعة ماليني ون�شف املليون زيارة.

 http://wwwbibalex.org/supercourse :للمزيد من التفا�شيل، انظر

)BioVision( موؤمتر اأكادميية العلوم يف العامل النامي/ التكنولوجيا احليوية
جاءت مبادرة موؤمتر اأكادميية العلوم يف العامل النامي/ التكنولوجيا احليوية )BioVision( يف حماولة 
اأكادميية  قامت  البحثية.  تقدمي القرتاحات  و�شبل  واأخالقيات  بتقنيات  والتعريف  املعرفية  الهوة  لتخطي 
العلوم يف العامل النامي )TWAS( واملركز الدويل لبحوث التنمية )IDRC( وال�شندوق العربي بتمويل 
اإطار التكنولوجيا احليوية )BioVision( - الإ�شكندرية 2008 يف اليومني  هذه الفعالية التي عقدت يف 
ا من �شبع وع�شرين دولة نامية وممثلني عن منظمات  ال�شابقني على املوؤمتر، ومب�شاركة ت�شعة وت�شعني باحًثا �شابًّ

متويل البحوث من كل اأنحاء العامل.
للفر�س  الباب  وفتح  التمويل  عن  البحث  على  ال�شبان  الباحثني  من  جيل  لتدريب  الفعالية  وتهدف 
الكاملة مبا ميكنهم من اأن يكونوا �شركاًء حقيقيني يف و�شع الأجندة العاملية للبحث العلمي على قدم امل�شاواة 
مع نظرائهم يف الدول املتقدمة. اأتيحت للباحثني ال�شباب فر�شة مناق�شة م�شكالتهم يف جل�شة دائرة م�شتديرة، 

كما عر�شوا عملهم يف جل�شة املل�شقات مبوؤمتر التكنولوجيا احليوية )BioVision( - الإ�شكندرية 2008.  
http://www.bibalex.org/bva08/home/home/aspx :للمزيد من التفا�شيل، انظر

املدر�ضة الريا�ضية: مدر�ضة جربية يف حل املعادالت التفا�ضلية
نظم مركز عبد ال�شالم الدويل للفيزياء النظرية )ICTP( ور�شة عمل "مدر�شة جبية يف حل املعادلت 
 )TWAS-ARO( التفا�شلية" بالتعاون مع املكتب الإقليمي للدول العربية لأكادميية العلوم يف العامل النامي
)12-24 نوفمب 2007(. والهدف الرئي�شي لهذه املدر�شة هو جمع املواد الريا�شية الالزمة لتعريف �شباب 
العلماء بالعالقات بني فروع اجلب واجلب املتناظر والهند�شة واجلب التحليليني واملعادلت التفا�شلية، هذا 

وتوفر املدر�شة حما�شرات ثرية يلقيها اأحد ع�شر متخ�ش�ًشا من نخبة املتخ�ش�شني يف هذا املجال. 
 http://www.ictp.it/ :للمزيد من التفا�شيل، انظر

موقع مركز املوارد االإلكرتونية
اإىل  الإلكرتونية  املوارد  مركز  موقع  ينق�شم 
م�شاحة عامة وم�شاحة خا�شة، ويقدم قاعدة بيانات 
تتيح  العـلوم.  تو�شيل  جمال  يف  لل�شـركاء  فريدة 
جمموعة  عن  مف�شلة  معلومات  اخلا�شة  امل�شـاحة 
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اإطار ممتع  العلوم يف  لل�شباب والأطفال لختبار �شحر  امل�شممة  التفاعلية  العمل  كبرية ومتنوعة من ور�س 
خمتلف عن الأ�شلوب التقليدي يف املدر�شة. وت�شاعد ور�س العمل التفاعلية مو�شلي العلوم على توجيه 

الأطفال وال�شباب اإىل فهم وتطبيق قيم العمل اجلماعي وروح الفريق.
ويعد املوقع م�شدًرا واأداة اأ�شا�شية لالأفراد واملوؤ�ش�شات العاملة يف جمال التو�شيل غري الر�شمي للعلوم 
اأع�شاء  العلمي )PSC( مع  ال�شماوية  القبة  يتعاون مركز  امل�شتويات املحلية والإقليمية والعاملية، كما  على 
�شبكات عاملية؛ مثل رابطة مركز العلوم والتكنولوجيا )ASTC( وال�شبكة الأوروبية ملراكز العلوم واملتاحف 

.)ECSITE(
 www.bibalex.org/electronicresourcescenter :للمزيد من التفا�شيل، انظر

م�ضابقة "فري�ضت ليجو"  يف م�ضر
�شراكة  نتاج  هي  م�شر  يف  ليجو  فري�شت  م�شابقة 
متميزة بني �شركَتي )FIRST( و)LEGO(. وهي برنامج 
دويل ذو طابع ريا�شي لالأطفال من �شن ت�شع اإىل اأربع 
الطلبة  يقوم  حيث  التجربة؛  على  يقوم  �شنة  ع�شرة 
مبعلميهم  ال�شتعانة  خالل  من  امل�شابقة  يف  امل�شاركون 
وخميلتهم بحل التحديات احلقيقية يف جمال الهند�شة 
امل�شاركة  وتعلم  الأ�شا�شية  احلياتية  املهارات  وتنمية 
بناء  على  الرتكيز  يتم  كما  جمتمعاتهم،  يف  الإيجابية 

روح الفريق وحل امل�شكالت والإبداع والتفكري التحليلي.
هذا العام، نظم مركز القبة ال�شماوية العلمي )PSC( م�شابقة فري�شت ليجو )FLL( الثالثة يف م�شر حتت 
رعاية وزارة الرتبية والتعليم امل�شرية. كانت مهمة هذا العام هي "لغز الطاقة"، حيث ت�شابق اأربعة ع�شر فريًقا 
وعلى  الطاقة على كوكبنا  وا�شتهالك  اإنتاج  اختيارات  تاأثري  امل�شرية ل�شتك�شاف  املحافظات  من خمتلف 

نوعية احلياة اليوم وغدا ولالأجيال القادمة.
مت تنظيم احلفل اخلتامي للم�شابقة يف17-18 فباير 2008؛ حيث فاز فريق "تكنو فيوت�شر 1" باجلائزة 
ترتيبهم  الدولية حيث جاء  امل�شابقة  م�شر يف  لتمثيل  الأمريكية  املتحدة  للوليات  اأع�شاوؤه  و�شافر  الأوىل 

الرابع والع�شرين، كما فازوا بجائزة تقديرية لت�شميم الإن�شان الآيل.
 http://www.firstlegoleague.org :للمزيد من التفا�شيل، انظر

الفريق امل�ضري يف م�ضابقة فري�ضت ليجو، التي عقدت يف اأتالنتا، 
بوالية جورجيا
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)ESEF( املعر�ض امل�ضري للعلوم والهند�ضة
يعد معر�س اإنتل الدويل للعلوم والهند�شة )ISEF( امل�شابقة العلمية الأوىل يف العامل املخ�ش�شة للتالميذ 
ا الفر�شة لأكرث من األف  يف �شن 14-18 �شنة. ويوفر معر�س اإنتل الدويل للعلوم والهند�شة )ISEF( �شنويًّ
لتوحيد  حماولة  يف  امل�شتقلة،  اأبحاثهم  لعر�س  دولة  اأربعني  نحو  من  الثانوية  باملرحلة  طالب  وخم�شمائة 
هذه العقول العلمية ال�شابة ومتكينهم من عر�س عملهم على جلان حتكيم من علماء حا�شلني على درجة 

الدكتوراة، كما تتاح لهم الفر�شة للتناف�س على اجلوائز واملنح الدرا�شية.
 ،2008 مار�س    30 يف   )ESEF( والهند�شة  للعلوم  امل�شري  املعر�س  الإ�شكندرية  مكتبة  ا�شت�شافت 
الطلبة ببحث مو�شوعات معينة متعلقة  الطلبة للفر�س املماثلة للم�شاركة والتناف�س والفوز. كلف  لإعداد 

مب�شروعاتهم؛ مثل علوم احليوان والكيمياء احليوية وعلوم احلا�شب والهند�شة وعلوم النبات.
اإنتل  معر�س  م�شابقة  م�شر يف   )ESEF( والهند�شة  للعلوم  امل�شري  املعر�س  م�شابقة  الفائزون يف  مثل 
الدويل للعلوم والهند�شة )ISEF( التي عقدت يف اأتالنتا، بولية جورجيا، بالوليات املتحدة الأمريكية يف 

11-17 مايو 2008. 
 http://intel.com/education/ISEF :للمزيد من التفا�شيل، انظر

ور�ضة عمل املعلوماتية البيولوجية: اأ�ضاليب الكمبيوتر يف البيولوجيا اجلزيئية
قام مركز الدرا�شات والبامج اخلا�شة )CSSP( بالتعاون مع معهد بحوث الهند�شة الوراثية الزراعية 
اجلزيئية  البيولوجيا  يف  الكمبيوتر  اأ�شــاليب  البيولوجية:  املعلوماتية  عمل  ور�شة  بتنظيم   )AGERI(

)8-13 دي�شمب 2007(.
اأيام عملت ور�شة العمل العملية املكثفة على ح�شد ع�شرين باحًثا �شابًّا يف جمالت  على مدار �شتة 
الأحياء والكيمياء احليوية ومهند�شي علوم الكمبيوتر بهدف خلق ج�شر من التفاعل بني امل�شاركني على 
اجلزيئية  البيولوجيا  يف  الكمبيوتر  ا�شتخدام  تقنيات  باأحدث  تعريفهم  خالل  من  تخ�ش�شاتهم  اختالف 
واإتاحة فر�س غري م�شبوقة للتغلب على التحديات احلالية للبحث العلمي. بداأت ور�شة العمل مبقدمة عن 
تتابع  النووي وحتليل  تتابع احلم�س  الرتكيز على حتليل  ثم مت  اجلزيئية،  والبيولوجيا  البيولوجية  املعلوماتية 

البوتينات باأ�شكاله املختلفة. 
 http://www.bibalex.org/cssp :للمزيد من التفا�شيل، انظر
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العلوم وال�ضبكات من اأجل غد اأف�ضل
)NAMES( رابطة املراكز العلمية ب�ضمال اإفريقيا وال�ضرق االأو�ضط

ت�شرف مكتبة الإ�شكندرية با�شت�شافة املكتب الإقليمي لرابطة املراكز العلمية ب�شمال اإفريقيا وال�شرق 
اإفريقيا وال�شرق  العلوم يف �شمال  لتنمية جمال مراكز  اإن�شاوؤها يف 2006  الأو�شط )NAMES(، والتي مت 

الأو�شط. 
اإفريقيا  ب�شمال  العلمية  املراكز  رابطة  تهدف 
وال�شرق الأو�شط )NAMES( لن�شر اأف�شل املمار�شات 
التوا�شل الفعال ودعم موقع مراكز العلوم يف  ون�شر 
ت�شجيع  يف  الرابطة  تاأمل  كما  عام.  ب�شكل  املجتمع 
بالطرق غري  العلوم  تعلم  والبتكار يف جمال  التميز 
الر�شمية من خالل خدمة وربط اأع�شائها يف ال�شرق 

الأو�شط و�شمال اإفريقيا ودعم اأهدافهم امل�شرتكة.
تتحقق اأهداف رابطة املراكز العلمية ب�شمال اإفريقيا 
وال�شرق الأو�شط )NAMES( عن طريق الأن�شـــطة 

العملية التي تتيح للجمهور التعلم بامل�شاركة. 
 www.bibalex.org/namesnetwork :للمزيد من التفا�شيل، انظر

)MASAD( رابطة املراكز العلمية بالبحر املتو�ضط
 )PSC( العلمي  ال�شماوية  القبة  مركز  �شاهم 
املتو�شط  بالبحر  العلمية  املراكز  رابطة  خالل  من 
)MASAD( يف اإعداد معر�س "اإنريكو فريمي ونريان 
ال�شلمية  بال�شتخدامات  اخلا�س  النووية"  ال�شالم 
للطاقة النووية من اأجل خري الإن�شانية ل�شالح مركز 
 Museo Storio Della Fisica e" فريمي  اإنريكو 
يف  املعر�س  افتتاح  مت   ."Centro studi e Ricerche

29 نوفمب 2007.

 www.bibalex.org/masadassociation :للمزيد من التفا�شيل، انظر

وال�ضرق  اإفريقيا  ب�ضمال  العلمية  املراكز  لرابطة  املوؤ�ض�ضون  االأع�ضاء 
االأو�ضط )NAMES( ، تون�ض، مدينة العلوم

مهرجان   ،)MASAD( املتو�ضط  بالبحر  العلمية  املراكز  رابطة  اأع�ضاء 
جنوة للعلوم
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)PAN( ضبكة ما بني الدول االإفريقية�
تتعاون الأكادميية الأفريقية للعلوم مع مكتبة الإ�شكندرية لن�شر العلم والتكنولوجيا يف اإفريقيا؛ حيث 
تت�شافر جهود املوؤ�ش�شتني للعمل مبا جاء يف تقرير املجل�س الأكادميي العاملي 2004 الذي ي�شرح باأن "حت�شني 

قدرات العلوم والتكنولوجيا يف الدول النامية هو �شرورة ملحة ولي�س رفاهية".

)WESF 2007( املوؤمتر الدويل لدرا�ضة بيئة الف�ضاء
 )WSEF 2007( عقد املوؤمتر الدويل لدرا�شة بيئة الف�شاء
يف 20-25 اأكتوبر 2007 بالتعاون بني مركز القبة ال�شماوية 
الف�شاء  بيئة  لدرا�شة  العاملي  واملعهد   )PSC( العلمي 
يف  الف�شاء  لأبحاث  الوطني  للمعهد  التابع   )WISER(
 )WISER( الف�شاء بيئة  العاملي لدرا�شة  واملعهد  البازيل. 
هو �شبكة عاملية من مراكز للتميز خم�ش�شة لن�شر التعاون يف 
تاأثري  درا�شة  الرتكيز على  والتدريب، مع  البحث  جمالت 
املناخ والطق�س الف�شائيني على بيئة الأر�س اإىل جانب منع 
الكوارث الطبيعية. اأتاح املوؤمتر الدويل لدرا�شة بيئة الف�شاء 
يف  الدويل  التعاون  برامج  ملناق�شة  �شاحة   )WSEF 2007(

التدريب والبحوث يف بيئات الأر�س واملحيط والف�شاء.
 www.bibalex.org/wsef 2007 :للمزيد من التفا�شيل، انظر

العلوم من اأجل النا�ض
االألف حما�ضرة يف مر�ض ال�ضكر

مر�س  عبء  من  العاملية  للمعاناة  ا�شتجابة 
مكتبة  اأخذت  املنطقة،  يف  خا�شة  ال�شكر؛ 
�شخم  مب�شروع  القيام  عاتقها  على  الإ�شكندرية 
امل�شرتكة  واخلبات  املعارف  من  �شبكة  لإن�شاء 
حول املر�س يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال 
مر�س  يف  حما�شرة  "الألف  عنوان  حتت  اإفريقيا 
اجلمهور  توعية  على  امل�شروع  يعمل  ال�شكر". 
بطرق الوقاية والتحكم يف مر�س ال�شكر بالتعاون 

احتفااًل  االأزرق  باللون  م�ضاءان  املوؤمترات  ومركز  االإ�ضكندرية  مكتبة  مبنى 
باليوم العاملي ملر�ض ال�ضكري.



22

التقرير ال�ضنوي 2008/2007

مع مركز التعاون الدويل يف جامعة بيت�شبورج التابع ملنظمة ال�شحة العاملية )WHO( وبدعٍم من املوؤ�ش�شة 
الدولية ملر�س ال�شكر.

 http://www.bibalex.org/diabetessupercourse/overview.html :للمزيد من التفا�شيل، انظر

)HCM( م�ضروع مر�ض ت�ضخم ع�ضلة القلب
ي�شم امل�شروع معهد بحوث جمدي يعقوب يف لندن والكلية امللكية يف لندن )اململكة املتحدة( وجامعة 
مر�س  عن  املبكر  الك�شف  اإىل  يهدف  وهو  الوطنية،  املوؤ�ش�شات  من  عدد  اإىل  بالإ�شافة  )اإيطاليا(  فلورن�شا 
ت�شخم ع�شلة القلب )HCM( على امل�شتوى القومي واإن�شاء خدمة جمتمعية قومية )متاحة جلميع املواطنني( 
ا، مما يت�شبب يف الوفاة يف �شن  وتخاطب فئة حمددة من املر�شى املهَملني الذين يعانون من هذا املر�س وراثيًّ

ال�شباب.
هناك بالفعل معمل للوراثة اجلزيئية جمهز بالكامل يف مقر مكتبة الإ�شكندرية بال�شاللت ا�شتفاد منه 

حتى الآن خم�شون مري�ًشا مت حتويلهم من قبل اأطباء القلب على م�شتوى اجلمهورية.
مت تقدمي عدة ملخ�شات وعرو�س يف موؤمترات حملية ودولية ل�شرح ال�شفات ال�شريرية واجلزيئية ملر�س 
ت�شخم ع�شلة القلب )HCM( يف م�شر ونتائج درا�شة م�شروع مر�س ت�شخم ع�شلة القلب )HCM( مبكتبة 

الإ�شكندرية.

احتفالية العلوم
تتيح احتفاليات العلوم لالأفراد من جميع الأعمار واخللفيات 
الفر�شة لطرح الأ�شئلة واملناق�شة وال�شتك�شاف، بينما يتفاعل الزوار 
اأفراد الأ�شرة اأو الأ�شدقاء  مع متعة التعلم مدى احلياة، �شواًء مع 
العلمي  ال�شماوية  القبة  مركز  مبادرات  اإحدى  كان  مبفردهم.  اأو 
)PSC( هي تنظيم احتفالية العلوم؛ بغر�س حتويل الحتفالية اإىل 

احتفال قومي يف الأعوام القادمة.
عام  ب�شكل  اجلمهور  ال�شنوية  العلوم  احتفالية  ت�شتهدف 
جاءت  جمانًا.  للجمهور  مفتوحة  وهي  خا�س،  ب�شكل  والأطفال 
الحتفالية الأوىل حتت عنوان "ال�شحة والبيئة" يف اإبريل 2007. 
وكان   2008 اإبريل   25-23 يف  الحتفالية  عقدت  العام  هذا 

"التكنولوجيا". كانت الحتفالية يف اليومني الأولني مبكتبة الإ�شكندرية، و�شملت قرية العلوم  مو�شوعها 
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وعر�س عجائب العلوم واأفالًما وثائقية وجولت يف مركز القبة ال�شماوية العلمي )PSC(. اأما اليوم الأخري 
لالحتفالية )25 اإبريل 2008( فكان حول قرية العلوم يف حدائق اأنطونيادي�س.

وخالل هذا العام، تعاونت مكتبة الإ�شكندرية مع 
مدر�شة �شان مارك ومعهد جوته واأتيلييه الإ�شكندرية 
�شملت  كيدز.  تكنو  وموؤ�ش�شة  �شنجور  وجامعة 
الحتفالية ت�شعة وع�شرين م�شارًكا من مدار�س خا�شة 
ومعاهد  وجامعات  و�شركات  وجمعيات  وحكومية 

بالإ�شافة ملمثلني دوليني.

للمزيد من التفا�شيل ، انظر:
 http://www.bibalex.org/PSC/ALEX Ploratotium/EventsIndex.aspx

�ضماء االإ�ضكندرية
ال�شماوية  القبة  لفيلم  الأول  العر�س  افتتاح  مت 
اإنتاج  اأول  وهو  الإ�شكندرية".  "�شماء  البانورامي 
من نوعه يف ال�شرق الأو�شط يف 29 دي�شمب 2007، 
بح�شور الدكتور اإ�شماعيل �شراج الدين مدير مكتبة 
الإ�شكندرية والدكتور جمال خمتار مدير الأكادميية 

العربية للعلوم والتكنولوجيا.
القبة  مبركز  واملتخ�ش�شون  الفلك  علماء  جاء   
بالفكرة  الإ�شكندرية  مكتبة  يف  العلمي  ال�شماوية 

املبتكرة لتطور نظرة الإن�شان لل�شماء. وقام الدكتور فاروق الباز مبراجعة املحتوى العلمي للعر�س، ثم قام 
للعلوم  العربية  بالأكادميية  املتعددة  الو�شائط  ومركز  الإ�شكندرية  مكتبة  من  م�شرتك  فريق  الفيلم  بتنفيذ 

 .)AAST( والتكنولوجيا
 

امل�ضاركون يف احتفالية العلوم



         

2



         

املحـاور الأربعـة

�أن تكون:
•   نافذة �لعامل على م�رص

•  نافذة م�رص على �لعامل
•  �أد�ة فعَّالة يف مو�جهة حتديات �لع�رص �لرقمي

•  مركًز� للتعلم و�حلو�ر و�لتفاهم





�ملحور �لأول
نافذة العامل على م�صر

وهو  الزمن،  مرور  على  ال�شاهد  هو  "التاريخ 
يلقي ال�شوء على احلقيقة ويبعث احلياة يف 
وياأتينا  اليومية  وير�شدنا يف حياتنا  الذاكرة 

باأخبار الأولني".
 �شي�رشون )حوايل 106-43 قبل امليالد(



بحق  وتعد  والعامل.  م�صر  وبني  واحلا�صر،  املا�صي  بني  الطرق  الإ�صكندرية على مفرتق  تقع مكتبة 
ت�صجع  بها.  والقت�صادية  وال�صيا�صية  الثقافية  للحياة  بف�صل جت�صيدها  العامل على م�صر  منها  بوابة يطل 
مكتبة الإ�صكندرية زوارها الفعليني وزوار مواقعها الإلكرتونية على ا�صتك�صاف ما�صي م�صر وحا�صرها 
بل وم�صتقبلها  اأي�ًصا عن طريق امل�صروعات واملوؤمترات املختلفة التي تنظمها؛ لذا هي بحق نافذة العامل 

على م�صر.
وقد اختريت مكتبة الإ�صكندرية لتكون نافذة العامل على م�صر بف�صل م�صروعاتها وموؤمتراتها املتنوعة.

قطاع املكتبات
م�صروع الإ�صكندرية

ًحا عن م�صري مكتبة الإ�صكندرية القدمية  اأ�صدرت وحدة اخلدمات البحثية بقطاع املكتبات كتابًا منقَّ
يف اإطار اأن�صطة م�صروع الإ�صكندرية. ويعد الكتاب نتاج بحث علمي م�صتفي�ض للأدلة الأثرية واملكتوبة 
املتعلقة بهذا املو�صوع املثري للجدل. يحاول كتاب "ماذا حدث ملكتبة الإ�صكندرية القدمية" الإجابة عن 
هذا ال�صوؤال من خلل اأوراق بحثية ترجع للح�صارات القدمية والع�صور الو�صطى ودرا�صات علماء الآثار، 

وقام كلٌّ من الدكتور م�صطفى العبادي واأمنية فتح اهلل بتحريره.
برتاث  املرتبطة  العلمية  باملو�صوعات  اجلمهور  لتوعية  برناجًما  الإ�صكندرية  م�صروع  م  نظَّ كذلك 
البحرية  الآثار  على  الرتكيز  خلل  من  املبادرة  هذه  انطلقت  وقد  ومكتبتها.  القدمية  الإ�صكندرية 

املو�صوع  حول  حما�صرات  �صل�صلة  طريق  عن  الغارقة  والآثار 
"ذاكرة  �صل�صلة  يف  الأول  الكتيب  واإ�صدار   ،)2008 )مار�ض 

الإ�صكندرية".
كما احتفل قطاع املكتبات بالعلوم ال�صكندرية القدمية باقتناء 
واملطبوع  "العنا�صر"؛  ال�صهري  اإقليد�ض  كتاب  من  نادرة  ن�صخة 
مكتبة  بعيد  الحتفال  مبنا�صبة  باأملانيا  ع�صر  ال�صاد�ض  القرن  يف 
رقم 555.555 يف جمموعة  الكتاب  وهو  اخلام�ض.  الإ�صكندرية 
اإقليد�ض  عن  كتيب  اإ�صدار  كذلك  مت  وقد  الإ�صكندرية.  مكتبة 

واإ�صهاماته يف الريا�صيات احتفاًل بهذه املنا�صبة. 

نافذة �لعامل على م�رص
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املحـــور الأول

الناطقة  للمكتبات   )IFLA( وموؤ�ص�صاتها  املكتبات  جلمعيات  الدويل  الحتاد  مركز 
بالعربية

م�صروع  وموؤ�ص�صاتها )IFLA( يف  املكتبات  الدويل جلمعيات  الإ�صكندرية مع الحتاد  تتعاون مكتبة 
م�صرتك لإن�صاء مركز الحتاد الدويل جلمعيات املكتبات وموؤ�ص�صاتها )IFLA( للمكتبات الناطقة بالعربية 
وموؤ�ص�صات املعلوماتية مبكتبة الإ�صكندرية مبوجب التفاق الذي مت التو�صل اإليه يف املوؤمتر ال�صابع والثلثني 

للحتاد الدويل جلمعيات املكتبات وموؤ�ص�صاتها )IFLA( )ديربان، جنوب اأفريقيا، اأغ�صط�ض 2007(. 
جلمعيات  الدويل  للحتاد  ممثًل  املركز  يعد 
املجتمعات  يف   )IFLA( وموؤ�ص�صاتها  املكتبات 
الناطقة بالعربيـة، وقد بـــداأ اأن�صـطتـــه يف 
اأكتوبر 2007 بتطوير قاعدة بيانات للمكتبات 
ن�صر  على  العاملني  العرب  املكتبات  واأمناء 
املكتبات  جلمعيات  الدويل  الحتاد  اأن�صطة 
جميع  املركز  ترجم  وقد   .)IFLA( وموؤ�ص�صاتها 
 )2008 )كيبيك  موؤمتر  يف  املقدمة  الأوراق 
العربية  باملكتبات  امل�صئولة  اجلهات  لإطلع 
املكتبات  جمال  يف  الجتاهات  اأحدث  على 

حتقيًقا لأهداف املركز.
�صيتم بث املوقع الإلكرتوين للمركز فور النتهاء من جمع البيانات اللزمة، و�صيعمل املوقع مزدوج 
اللغة )العربية والإجنليزية( على حتقيق ر�صالة املركز يف اأن يكون حلقة الو�صل بني الحتاد الدويل جلمعيات 
املكتبات وموؤ�ص�صاتها )IFLA( والهيئات النا�صطة يف جمال املكتبات ون�صر املعلومات يف العامل العربي. 
التعبري  وحرية  "الت�صامح  ندوة  مثل  والعاملية،  املحلية  الفعاليات  تنظيم  املركز  اأن�صطة  ت�صمل  كذلك 

والإ�صاءة" التي ا�صت�صافتها مكتبة الإ�صكندرية يف اأكتوبر 2008.

اليوم العاملي للمعاقني
اإتاحة فر�ض مت�صاوية  يعمل القطاع جاهًدا لتح�صني التوا�صل بني املب�صرين واملكفوفني من خلل 
يف الو�صول ملوارد العامل املختلفة، وم�صاعدة جمتمع املكفوفني على الو�صول مل�صتوى امل�صاركة املنتجة 
والإجناز بامل�صاواة مع املب�صرين، وحثهم على اكت�صاف العامل مبفردهم. وعلى هذه اخللفية اأقيم الحتفال 
والن�ضء وطه  الطفل  التعليم، ومكتبات  وزارة  بالتعاون مع  للمعاقني )3 دي�صمرب2007(  العاملي  باليوم 
ح�صني، ونادي الإ�صكندرية الريا�صي ومدر�صة النور للمكفوفني، وجمعية اأ�صداء لل�صم والبكم؛ حيث 

م الأطفال العرو�ض امل�صرحية واملو�صيقية. قدَّ

الدكتورة �صهري و�صطاوي؛ رئي�س قطاع املكتبات )على اليمني(، والدكتور 
بيرت لور؛ ال�صكرتري العام لالحتاد الدويل جلمعيات املكتبات وموؤ�ص�صاتها
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طب العيون ومكافحة فقدان الب�صر
ا بالتعاون مع "م�صروع العطاء" بالغرفة التجارية  قامت مكتبة طه ح�صني للمكفوفني واملعاقني ب�صريًّ
بالإ�صكندرية وحتت رعاية مركز "روؤية" لت�صحيح الإب�صار بالليزر بدعوة جمموعة من اأ�صاتذة طب العيون 
وعيوب  العني  "ت�صريح  مو�صوعات  يف  حما�صرات  �صل�صلة  لإلقاء  الإ�صكندرية  بجامعة  طب  كلية  من 

الإب�صار" و"اأمرا�ض القرنية وطرق ت�صحيح الإب�صار" و"واأمرا�ض العني التي ت�صيب الأطفال". 

)Alex-Med( مركز درا�صات الإ�صكندرية وح�صارة البحر املتو�صط
تعريف  ا يف  دوًرا حموريًّ  )Alex-Med( املتو�صط  البحر  وح�صارة  الإ�صكندرية  درا�صات  مركز  يلعب 
درا�صات  مركز  ويوؤكد  ينظمها.  التي  والفعاليات  العمل  وور�ض  امل�صروعات  خلل  من  مب�صر  العامل 
الإ�صكندرية وح�صارة البحر املتو�صط )Alex-Med( على املكانة القدمية للمدينة بو�صفها بوتقة لل�صعوب 
يف  اإحيائه  على  املركز  يعمل  الذي  املا�صي  وهو  الكوزموبوليتانية،  بالإ�صكندرية  الهتمام  عرب  املختلفة 

حا�صر املدينة وم�صتقبلها.

ور�صة عمل دولية عن التوثيق املتحفي
م مركز درا�صات الإ�صكندرية وح�صارة  التوثيق املتحفي هو نقطة اللتقاء بني العمارة والآثار، وقد نظَّ
البحر املتو�صط )Alex-Med( ور�صة عمل حول هذا املو�صوع بهدف ربط النظرية بالتطبيق يف 29-26 
نوفمرب 2007. عقدت ور�صة العمل بالتعاون مع اأكادميية اأدريانا للعمارة والآثار- برميو بريانيزي، وجامعة 
بن�صيلفانيا، ومعهد البوليتكنيك مبيلنو، ومعهد البوليتيكنيك بتورينو، وجامعة ل �صابينزا بروما، وجامعة 
ديجلي �صتودي دي بالريمو، وجامعة ديجلي �صتودي دي جينوفا، وجامعة ديجلي �صتودي دي فريينز، 

وجامعة ديجلي �صتودي ديل مار�ض. 

الذكرى اخلم�صون ل�صدور رواية لوران�س داريل "جو�صتني"
املجل�ض  مع  بالتعاون   )Alex-Med( املتو�صط  البحر  وح�صارة  الإ�صكندرية  درا�صات  مركز  احتفل 
الثقايف الربيطاين مبرور خم�صني عاًما على �صدور رواية "جو�صتني" للوران�ض داريل يف 29-30 نوفمرب 
2007. والرواية هي اجلزء الأول من "رباعيات الإ�صكندرية". �صملت فعاليات الحتفال قراءات لنخبة 
"جو�صتني"، ودائرة م�صتديرة ملناق�صة احلفاظ  املعا�صرين، وعر�ًصا لفيلم ماأخوذ عن رواية  اب  الكتَّ من 
على منزل لوران�ض داريل، وحما�صرات عن حياته وعمله بالإ�صكندرية، وجولة يف اإ�صكندرية لوران�ض 
املتو�صط  البحر  وح�صارة  الإ�صكندرية  درا�صات  مركز  ت�صميم  من  اإر�صادية  خريطة  با�صتخدام  داريل 

  .)Alex-Med(



31

املحـــور الأول

متحف الآثار
يتعاون  الثقافات.  متعددة  الإ�صكندرية  ملدينة  الرئي�صية  اجلذب  عنا�صر  اأحد  الآثار  متحف  اأ�صبح 
املتحف مع منظمات حملية ودولية، ويقدم برامج حول الرتاث امل�صري من خلل و�صائل الإعلم والن�صر 
الإلكرتوين، كما يتيح للباحثني امل�صريني والأجانب اإجراء البحوث العلمية به. بالإ�صافة اإىل ذلك اأ�صبح 
املتحف متاًحا للجمهور يف خمتلف اأنحاء العامل بف�صل التكنولوجيا الرقمية من خلل املوقع الإلكرتوين 

ملكتبة الإ�صكندرية وموقع م�صر اخلالدة الإلكرتوين.

نادرة  ملجموعة  موؤقًتا  معر�ًصا  املتحف  اأقام 
الراأ�ض  معبد  من  الرومانية  املنحوتات  من 
للقرنني  املعبد  يرجع  قري.  اأبي  بطريق  ال�صوداء 
الثاين والثالث تقريبا، ومت الك�صف عنه يف عام 
1936. كما اأقيم معر�ض اآخر ليغطي الع�صرين 
من  جمموعة  خلل  من  والروماين  البطلمي 
املقتنيات اليونانية الرومانية وجمموعة نادرة من 

الأقنعة الرومانية.
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مركز الفنون
ال�صليم عن تعليم الأطفال والن�ضء يف م�صر لعقود طويلة، ونظًرا للرتاجع ال�صديد يف  غاب التخطيط 
العام  هذا  الفنون  مركز  اختار  فقد  التعليم،  مراحل  خمتلف  يف  باملدار�ض  الفنون  تعليم  مقررات  ميزانية 
وحدَتي  خلل  من  طفل  كل  يف  الكامن  الفنان  الفنون  مركز  يرعى  رئي�صي.  كهدف  والن�ضء  الأطفال 

والن�ضء".  الطفل  اإبداعات  الفنون" و"وحدة  "مدر�صة 

مدر�صة الفنون
الأن�صطة  من  متنوعة  الفنون جمموعة  مركز  م  ينظِّ
باليه واأورك�صرتا ال�صباب والهواة وكورال  الفنية؛ من 
الأطفال والبيانو والكمان والتدريب ال�صوتي واجليتار 
والت�صوير  والتمثيل  واليوجا  والر�صم  والطبول 
الفوتوغرايف. وقد �صارك نحو 240 �صخ�ًصا يف الأن�صطة 
املختلفة يف الفرتة من يوليو 2007 حتى يونية 2008. 
تعد حفلت ومعار�ض مدر�صة الفنون فر�صة غري عادية 
باأنف�صهم  ثقتهم  وتنمية  الأطفال  مواهب  لكت�صاف 
 2008/2007 ويف  اجلماعي،  بالعمل  وال�صتمتاع 
احتفالية  الآتية:  العرو�ض  الفنون  مدر�صة  طلبة  قدم 
مكتبة الإ�صكندرية بعيدها اخلام�ض )اأكتوبر 2007(، 
وحفل   ،)2007 )�صبتمرب  الفنون  مدر�صة  وعرو�ض 
مدر�صة  وعرو�ض   ،)2007 )دي�صمرب  الكري�صما�ض 

الفنون )اإبريل 2007(. 

وحدة اإبداعات الطفل والن�سء
يف  اأن�صطتها  والن�ضء  الطفل  اإبداعات  وحدة  بداأت 
يونية 2007، وهي تعنى بتنمية اهتمامات الطفل ومواهبه 
التالية:  املجالت  يف  الفنون  ممار�صة  طريق  عن  الفطرية 
النحت والر�صم والطباعة والف�صيف�صاء و�صناعة العرائ�ض 
وت�صميمات  واحلكي  الفوتوغرايف  والت�صوير  املتحركة 
اجلرافيك واملو�صيقى العربية. وقد نظمت الوحدة اثنتني 
م�صارك؛  وثلثمائة  األف  باإجمايل  عمل  ور�صة  وثلثني 

ترتاوح اأعمارهم بني خم�صة و�صبعة ع�صر عاًما.
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�صوفية"،  "تاأملت  معر�ض  الفنون  مركز  م  نظَّ  ،2007 �صبتمرب  ويف 
اأعمال املفكر والفنان امل�صري الرائد حامد  لعر�ض جمموعة متميزة من 
الفنانني  من  عديدة  اأجيال  على  �صعيد  اأثَّر   .)2006-1908( �صعيد 
اللمعني من خلل اإميانه العميق واملتوا�صل بالتعليم والإبداع والثقافة، 
مكتبة  اقتنت  وقد  واملتاأمل.  الزاهد  حياته  اأ�صلوب  مع  مت�صًقا  كان  كما 
الإ�صكندرية موؤخًرا املجموعة الكاملة لأعمال حامد �صعيد كاإ�صافة ثرية 

للرتاث الفني والثقايف امل�صري.

مركز اخلطوط
تزيح مكتبة الإ�صكندرية ال�صتار عن �صفحات يف تاريخ م�صر من خلل درا�صة النقو�ض واخلطوط 
والكتابات منذ ع�صر ما قبل الأ�صرات و�صول للع�صر الرقمي بف�صل اجلهود احلثيثة ملركز اخلطوط. يعنى 
املركز باإلقاء ال�صوء على تطور احل�صارات والثقافات يف حماولة للبحث عن القوا�صم امل�صرتكة التي توحد 

الإن�صانية، وذلك عن طريق اإ�صداراته املختلفة واأبحاثه حول ن�صاأة وتطور الكتابة.

حة" منقَّ طبعة  الهريوغليفية:  تقراأ  "كيف 
"كيف  مانلي:  وبيل  كوليري  ملارك  الأ�صلي  الن�ض  ترجم 
تقراأ امل�صرية القدمية" اإىل العربية. ي�صتعر�ض الكتاب الن�صو�ض 
وتوابيت  الربيطاين  باملتحف  املوجودة  الآثار  الهريوغليفية على 

امللك اأبيدو�ض ال�صهرية مع ال�صرح والدرا�صة. 
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م�صر" يف  العمائر  على  الفاطمية  الكتابية  "النقو�س 
هذا الكتاب درا�صة اأثرية وفنية للدكتور فرج ح�صني فرج؛ حيث يدر�ض الكتابات والنقو�ض الفاطمية 
ويتتبع اخلط الكويف بن�صاأته وتطوره واأ�صكاله املختلفة. ويتناول الكتاب اأي�ًصا العلقة بني النقو�ض الفاطمية 
والتطور التاريخي والقت�صادي وال�صيا�صي للمجتمع، كما ي�صتعر�ض املذهب ال�صيعي من خلل الكتابات 

والنقو�ض الفاطمية. �صدر الكتاب يف نوفمرب 2007.

القدمية" امل�صرية  "اللغة 
وقد  الدين،  نور  احلليم  عبد  الدكتور  بقلم  املركز  اإ�صدارات  اأهم  اأحد  هو  القدمية"  امل�صرية  "اللغة 

ترجم اإىل الإجنليزية خلدمة املتخ�ص�صني وغري املتخ�ص�صني يف جمال اللغة امل�صرية القدمية.

"اأبجديات"
اأ�صدر املركز العدد الثاين من "اأبجديات"، وهي دورية خمت�صة بتطور نظم الكتابة والنقو�ض واخلطوط 
عرب الع�صور. يحتوي العدد الأول لهذه الدورية على اأوراق بحثية متميزة كتبها خرباء من خمتلف اأنحاء 

العامل باللغات العربية والإجنليزية والفرن�صية.

حظيت "اأبجديات" برتحيب كبري من كربى املوؤ�ص�صات الثقافية يف العامل يف ال�صني والهند وباك�صتان 
واأوروجواي. كذلك عر�ض نيل ماك جريجور مدير املتحف الربيطاين امل�صاركة يف الدورية بالنتاج الأكادميي 

لق�صم امل�صريات باملتحف. 
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املكتبة الرقمية للنقو�ش
تعترب النقو�ش امل�شدر الوثائقي الرئي�شي للتاريخ القدمي. وقد وا�شل مركز اخلطوط  تقدمه يف م�شروع 
املكتبة الرقمية للنقو�ش، والذي يهدف اإىل اإن�شاء مكتبة رقمية متكاملة بها نقو�ش متعددة؛ وذلك بهدف 
م�شر  داخل  يف  الع�شور،  عرب  واملنقو�شة  املكتوبة  والوثائق  للآثار  والتاريخي  الثقايف  الرتاث  على  احلفاظ 
مركز  لإدارة  املوقع  ويخ�شع  والدار�شني.  الباحثني  لكل  ا  علميًّ مرجًعا  بذلك  املوقع  و�شيكون  وخارجها. 
اخلطوط بال�شرتاك مع املعهد الدويل للدرا�شات املعلوماتية )ISIS(. وقد كان الهدف الرئي�شي من تطوير 
مدينة  والإ�شلمية يف  والقبطية  واليونانية  الفرعونية  الآثار  عن  املكتوبة  الن�شو�ش  توثيق  هو  امل�شروع  هذا 
مت  ذلك  وبعد  والإجنليزية.  العربية  باللغتني  فيها  البحث  ي�شهل  رقمية  �شورة  تقدميها يف  ثم  الإ�شكندرية، 
تو�شيع مدى امل�شروع لي�شم ن�شو�ًشا من اآثار موجودة خارج مدينة الإ�شكندرية، ثم تو�شع امل�شروع بعد ذلك 

لي�شمل اأي اآثر يف العامل.

)CULTNAT( مركز توثيق الرتاث احل�صاري والطبيعي
)Culturama( البانوراما احل�صارية

بالرتاث  اخلا�صة  املعلومات  من  ثروة  من  مبتكر  متناغم  مزيج  هي   )Culturama( احل�صارية  البانوراما 
ح�صلت  للعر�ض.  تكنولوجيا  واأحدث  املتعددة،  للو�صائط  وجذاب  ثري  وبرنامج  واحل�صاري،  الطبيعي 
البانوراما احل�صارية )Culturama( على براءة اخرتاع من م�صر، وقد اأثبتت فعاليتها كو�صيلة متميزة لتو�صيل 
املعلومات ملختلف املراحل العمرية من الأطفال والكبار. متكنت البانوراما احل�صارية )Culturama( اأي�ًصا 
من عر�ض معلومات مل يكن من املمكن الطلع عليها ب�صكل وا�صح يف اأجهزة الكمبيوتر العادية. يرجع 

جناح البانوراما احل�صارية )Culturama( لكّم ونوعية املعلومات املعرو�صة اإىل جانب اأ�صلوب العر�ض.

البانوراما احل�صارية، عر�س تفاعلي يقدم من خالل ت�صع �صا�صات رقمية ويتم التحكم فيه بوا�صطة الكمبيوتر
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البانوراما  مبنى  هي:  م�صر  يف   )Culturama( احل�صارية  للبانوراما  دائمة  قاعات  خم�ض  ا  حاليًّ توجد 
احل�صارية )Culturama( بالقرية الذكية، ومكتبة الإ�صكندرية، ومركز الرتاث بالأق�صر، و"املكتبة اجلديدة" 

بجامعة القاهرة، ومكتبة اجلونة، كما �صيتم قريًبا افتتاح  القاعة ال�صاد�صة يف فندق �صافوي �صرم ال�صيخ.
عر�صت البانوراما احل�صارية )Culturama( مبعر�ض فرانكفورت الدويل للكتاب )اأكتوبر 2004(، ومعهد 
العامل العربي بباري�ض )فرباير 2005(، والقمة العاملية ملجتمع املعلومات )WSIS( بتون�ض )نوفمرب 2005(، 
والحتاد العاملي للت�صالت )ITU( بهوجن كوجن )دي�صمرب 2006(، واحتفالية عام العلوم امل�صري الأملاين 

بربلني )فرباير 2007(، ومعر�ض جنيف الدويل للكتاب )30 اإبريل- 5 مايو 2008(.
 http://cultnat.org :للمزيد من املعلومات، انظر

م�صر اخلالدة
امتد التعاون بني مركز توثيق الرتاث احل�صاري والطبيعي )CULTNAT( و�صركة )IBM( على مدى 
ثلث �صنوات لإخراج م�صروع مبهر عن م�صر والعامل حتت عنوان "م�صر اخلالدة". ميثل امل�صروع �صراكة 
حول  الو�صائط  متعددة  تفاعلية  جتربة  خللق   )IBM( ل�صركة  املبتكرة  واخلدمات  التكنولوجيا  مع  فريدة 

الأماكن والرتاث والتاريخ الثقايف امل�صري، وهي متاحة للجمهور على م�صتوى العامل.
يحتوي موقع م�صر اخلالدة على جتربة غري م�صبوقة يف ال�صورة فائقة الو�صوح، واإعادة البناء ثلثي الأبعاد 
للآثار والتحف امل�صرية، والبيئات التفاعلية، وال�صور البانورامية، وال�صتعرا�ض البانورامي مل�صر املعا�صرة من 
خلل �صور التقطتها كامريات التحكم الآيل من �صطح معبد الكرنك حتى �صوارع القاهرة القدمية. هنالك 
اأي�ًصا خريطة زمنية ودليل تفاعلي مبتكر لإر�صاد زوار املوقع الباحثني عن الرتاث الثقايف امل�صري، اإىل جانب 
"مت�صفح �صامل" يعر�ض العلقة املت�صابكة بني الأماكن والأ�صياء والأ�صخا�ض يف التاريخ امل�صري ب�صكل 

مرتابط فريد.
  www.cultnat.org و  www.eternalegypt.org :للمزيد من املعلومات، انظر

موقع املتحف امل�صري العاملي
اأثري ترجع مل�صر القدمية يف نحو ثمامنائة وخم�صني جمموعة عامة تتفرق بني  توجد نحو مليوين قطعة 
ت�صع و�صتني دولة حول العامل. يهدف موقع املتحف امل�صري العاملي جلمع هذه القطع يف متحف افرتا�صي 
عاملي ميكن الو�صول اإليه يف اأي وقت ومن اأي مكان. ي�صت�صيف مركز توثيق الرتاث احل�صاري والطبيعي 
)CULTNAT( م�صروع موقع املتحف امل�صري العاملي طويل الأمد حتت رعاية اللجنة الدولية للم�صريات 
لغات،  ب�شبع  ا  اأوروبيًّ متحًفا  ع�شر  ثلثة  من  فنية  قطع  على  ا  حاليًّ الإلكرتوين  املوقع  ويحتوي   .)CIPEG(

بالإ�شافة اإىل قطع فنية من متحفني م�شريني؛ حيث متت اإ�شافة اللغة العربية للموقع.
 www.globalegyptianmuseum.org :للمزيد من املعلومات، انظر
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توثيق الق�صور الرئا�صية امل�صرية
الرتاث  توثيق  مركز  ز  ركَّ ال�شل�شلة،  هذه  من  اإنتاج  اأول  يف 
احل�شاري والطبيعي على ق�شر عابدين، واأ�شدر »ق�شر عابدين: 
درة القاهرة يف القرن التا�شع ع�شر«. وت�شتمل املادة على جملد 
ودليل للق�شر وجمموعة الت�شميمات الكاملة للمبنى، بالإ�شافة 

اإىل كتيب يحتوي على خط زمني لتاريخه
)انظر املحور الثالث، �ش 64(.

الكتب  دار  يف  العربية  والربديات  التاريخية  اخلرائط 
والوثائق القومية مب�صر

ي�صملها  التي  الفرتة  خلل  اللغة  مزدوج  كتالوج  �صدر 
الربديات  من  من�صورة  غري  جمموعة  على  ويحتوي  التقرير، 

)انظر املحور الثالث، �ض 64(.

)ISIS( املعهد الدويل للدرا�صات املعلوماتية
ذاكرة م�صر املعا�صرة

يعد م�صروع ذاكرة م�صر املعا�صرة الأو�صع نطاًقا �صمن م�صروعات املعهد الدويل للدرا�صات املعلوماتية 
)ISIS(؛ حيث تتم رقمنة جمموعات توثق التاريخ امل�صري املعا�صر بدًءا من احلملة الفرن�صية على م�صر يف 

عام 1798 حتى نهاية ع�صر الرئي�ض ال�صادات يف 1981.
يقوم ق�صم امل�صروعات اخلا�صة بجمع املجموعات اخلا�صة لكبار ال�صا�صة والكتاب واملوؤرخني امل�صريني، 
اإىل جانب ن�صو�ض متعلقة بتاريخ م�صر املعا�صر على مدار املائتي عام املا�صية من خمتلف اأنحاء العامل. 
ال�صخ�صيات  املجموعة  ت�صم  كما  القومية،  والكتب  الوثائق  ودار  الهلل  دار  املجموعة  م�صادر  ت�صمل 
اأمثال �صعد زغلول.  والقادة  با�صا و�صللته  امل�صري مثل حممد علي  التاريخ  التاأثري يف  التاريخية عميقة 
املوقع  وواجهة  الن�صر  اأدوات  ت�صميم  على  ا  حاليًّ  )ISIS( املعلوماتية  للدرا�صات  الدويل  املعهد  يعمل 

وحمركات البحث وواجهة الإنرتنت بهدف النتهاء منها بنهاية عام 2008.
تو�صح القائمة التالية ثراء املجموعات التي قام املعهد الدويل للدرا�صات املعلوماتية )ISIS( برقمنتها 

حتى الآن:
- و�صف م�صر

- اإحياء املجمع العلمي امل�صري

ق�صر عابدين: درة القاهرة يف القرن التا�صع ع�صر
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- الرئي�ض امل�صري الراحل جمال عبد النا�صر
- اأر�صيف حممد حممود با�صا

- الأر�صيف الرقمي لدار الهلل
 www.bibalex.org/isis :للمزيد من املعلومات، انظر

"الفن العربي"
املعنية  الكتب  اأمهات  من  العربي"  "الفن  يعد 
اأربعة  من  يتكون  وهو  م�صر،  يف  الإ�صلمية  بالآثار 
بري�ض دافيني،  الفرن�صي  امل�صت�صرق  جملدات و�صعها 
اأحد رواد علم امل�صريات ما قبل القرن الع�صرين و�صدر 

يف عام 1877. 
 )ISIS( املعلوماتية  للدرا�صات  الدويل  املعهد  قام 
وجملد  لوحة(   222( م�صورة  جملدات  ثلثة  برقمنة 
من الن�صو�ض )388 �صفحة( بهدف احلفاظ على هذه 

املجموعة القيمة.
اأجري امل�صح ال�صوئي واملعاجلة لهذه املواد با�صتخدام تقنية فائقة الو�صوح، و�صملت مرحلة املعاجلة 
معاجلة  متت  الأ�صلي.  �صكلها  على  احلفاظ  مع  املعطوبة  الأجزاء  وترميم  التالفة  ال�صفحات  اإ�صلح 
الن�ض  البحث عن  اإمكانية  ال�صوئي على احلروف )OCR( لإتاحة  التعرف  بتقنية  الن�صو�ض  جملد 
موقع  اإطلق  مت  كما  الإنرتنت،  على  ون�صره  افرتا�صي  مت�صفح  الرقمي يف  الناجت  دمج  ومت  بالكامل. 
http://lartarabe.bibalex.org  خلل اجلل�صة الثالثة والأربعني للجمعية العامة ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية 

والعلوم والثقافة )UNESCO( يف اأكتوبر 2007.

الأر�صيف الرقمي لل�صادات
وال�صا�صة  للموؤرخني  البحث  ت�صهل  �صورة  يف  واإتاحتها  بالكامل  املجموعة  لرقمنة  امل�صروع  يهدف 

والباحثني بغر�ض درا�صة اإحدى اأهم املراحل النتقالية يف التاريخ امل�صري.
ي�صمل الق�صم الذي متت رقمنته حتى الآن األف ومائة و�صت ع�صرة خطبة، واأكرث من �صتة اآلف �صورة 
وثائق وق�صا�صات �صحفية ومواد  اإىل  بالإ�صافة  الوثائقية،  واأربعني �صاعة من الأفلم  ولوحة، ونحو خم�ض 

ثقافية متعلقة بتلك الفرتة.

الواجهة الرئي�صية مل�صروع الهالل

ال�صفحة الرئي�صية مل�صروع "الفن العربي"
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ت�صفح  ت�صهل  وخوا�ض  باأدوات  الإنرتنت  على  املجموعة  ن�صر  يتيح  ب�صكل  املوقع  واجهة  مت  مِّ �صُ
املجموعة واإجراء بحث �صامل عرب خمتلف الأق�صام والبيانات.  

املجموعة اخلا�صة لبطر�س بطر�س غايل
ت�صم هذه املجموعة وثائق متنوعة تتعلق باملنا�صب التي تولها بطر�ض غايل كوزير للخارجية امل�صرية منذ 

1977 حتى 1991 وك�صكرتري عام الأمم املتحدة منذ يناير 1992 حتى دي�صمرب 1996.
ت�صمل املجموعة �صجلت هامة حول مو�صوعات الأمم املتحدة واتفاقية كامب ديفيد وال�صراع العربي 
الإ�صرائيلي، اإىل جانب مو�صوعات اأخرى من خمتلف اأنحاء العامل. حتتوي املجموعة اأي�ًصا على وثائق بعدة 

لغات؛ منها العربية والإجنليزية والفرن�صية والأملانية والهندية والإيطالية والإ�صبانية.
ت�صنف هذه الوثائق وفًقا للنوع واللغة واملحتوى؛ حيث مت تطوير برنامج للفهر�صة يقوم بت�صنيف الوثائق 
اأي�ًصا اأدوات ن�صر تتيح ت�صفح والبحث يف  الرقمية وجمع الوثائق املت�صابهة حتت عناوين م�صرتكة. وهناك 

املجموعة من خلل واجهة عر�ض على الإنرتنت.

ذاكرة قناة ال�صوي�س
ا واللوحات  يهدف هذا امل�صروع لرقمنة كم هائل من الوثائق واملخطوطات والأ�صكال املطبوعة حجريًّ
اأ�صدقاء فرديناند ديلي�صب�ض ومكتبة الإ�صكندرية وهيئة قناة  وال�صور واملواد الب�صرية من مقتنيات جمعية 

ال�صوي�ض. توثق املجموعة تاريخ وتطور قناة ال�صوي�ض.
ال�صوي�ض"  وقناة  "خليج  ويعد  ال�صوي�ض،  بقناة  اخلا�صة  الوثائق  من  عدًدا  الإ�صكندرية  مكتبة  تقتني 
اآخرين  كتابني  رقمنة  املخطوطات. متت كذلك  الوثائق مبتحف  اأهم  اأحد  رو(  �صارل�ض  لـ) ج.  )جملدان( 
هما "رحلة امللوك" لـ) ج. نيكول( والذي ي�صف افتتاح القناة و"خليج ال�صوي�ض" ملاريو�ض فونتان، وي�صم 
الكتابان ر�صوًما تو�صيحية لـ"رو". بداأت املرحلة الأوىل من امل�صروع بن�صر اأعمال "رو" اإىل جانب جمموعة 
 )http://suezcanal.bibalex.org( من مقتنيات جمعية اأ�صدقاء فرديناند ديلي�صب�ض. مت بث الأر�صيف الرقمي

يف يونية 2008. 

 www.bibalex.org/isis :للمزيد من املعلومات، انظر
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املكتبة الرقمية للنقو�س
عرف امل�صروع �صابًقا با�صم "م�صروع توثيق نقو�ض اآثار الإ�صكندرية"، وكان يهدف لتوثيق النقو�ض على 
واحلروف  ال�صور  ذلك  يف  مبا  بالإ�صكندرية؛  والإ�صلمية  والقبطية  واليونانية  الفرعونية  للع�صور  ترجع  اآثار 
املنقولة من لغة اإىل اأخرى والرتجمة واإتاحتها يف �صورة ي�صهل البحث عنها على الإنرتنت باللغتني العربية 
والإجنليزية. وقد ات�صع نطاق امل�صروع بعد ذلك لي�صمل نقو�ًصا من اآثار خارج الإ�صكندرية ثم اأي اآثار من 

خمتلف اأنحاء العامل.
وترجمات  اخللفية  البيانات  ت�صم  بيانات  قاعدة  باإعداد  املعلوماتية  للدرا�صات  الدويل  املعهد  قام  وقد 
�صوتية و�صوًرا، كما مت حتى الآن توثيق 2.354 اأثًرا وربطها بقاعدة البيانات اخللفية، كما مت ت�صميم واختبار 

برنامج باللغتني العربية والإجنليزية على الإنرتنت. �صيتم ن�صر املوقع الإلكرتوين يف اأكتوبر 2008.

 http://www.bibalex.org/isis.Fronted/projects/all_projects.aspx :للمزيد من املعلومات، انظر

مركز املخطوطات
)ARISTHOT( العلوم يف حو�س البحر املتو�صط

يعمل مركز املخطوطات على ن�صر الذاكرة العامة والرتاث العلمي مل�صر با�صتخدام الو�صائل التكنولوجية 
الثقايف يف  التبادل  املتو�صط )ARISTHOT( مثاًل لتطوير  البحر  العلوم يف حو�ض  املتطورة، ويعد م�صروع 
مت  وعلمية  طبية  مائة خمطوطة  رقمنة  املركز يف  امل�صرتك. جنح  لرتاثه  الو�صول  ت�صهيل  طريق  املتو�صط عن 
حتميلها الآن على املوقع الإلكرتوين للم�صروع خلدمة كل املهتمني بالرتاث. �صيقوم املركز كذلك بامل�صاركة 

يف معر�ض اأو معر�صني افرتا�صيني حول الرتاث العلمي العربي.

متحف املخطوطات
جتديد قاعة عر�س املخطوطات والكتب النادرة

النادرة  والكتب  املخطوطات  عر�ض  قاعة  ا�صتقبلت 
ورفيعة  مرموقة  �صخ�صيات  بينهم  من  زائًرا؛   33.297
املا�صي،  العام  مدار  على  العامل  اأنحاء  كل  من  املقام 
التي  الواجهة  جتديد  على  عليها  القائمني  حث  مما 
ت�صتقبل هوؤلء الزوار. مت جتديد القاعة وتزويدها بو�صائل 
من  ممكن  عدد  اأكرب  على  الطلع  تتيح  حديثة  عر�ض 

منظر ملتحف املخطوطات قبل اأعمال التجديد
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املخطوطات والكتب النادرة. من ناحية اأخرى مت رفع كفاءة فريق العمل باملتحف يف يونية 2007 من خلل 
�صل�صلة من املحا�صرات حول علم املتاحف األقتها ماريا اأنتونيا رينالدا الأ�صتاذ الزائر باملركز الدويل للفنون 
دورة  املتحف  اأمناء  من  �صبعة  يناير 2008 ح�صر  ويف  الإ�صكندرية.  مبكتبة  اأ�صبوعني  مدار  على   )SACI(

تدريبية ملدة اأ�صبوعني يف اإيطاليا للطلع على اأحدث تقنيات العر�ض املتحفي.

)PSC( مركز القبة ال�صماوية العلمي
�صماء الإ�صكندرية

يتيح مركز القبة ال�صماوية العلمي )PSC( لزائريه جتربة فريدة متزج بني العلم واخليال واملتعة مع اإنتاج 
اأول عر�ض للقبة ال�صماوية بال�صرق الأو�صط؛ حيث يندمج الزوار مع �صماء الإ�صكندرية يف مزيج فني يجمع 

ال�صوت وال�صوء والألوان.





املحور الثاين
نافذة م�صر على العامل

يف  احلقيقية  اال�شتك�شاف  رحلة  تكمن  "ال 
النظر  يف  ولكن  جديدة،  اأرا�ٍض  نحو  ال�شعي 

باأعني جديدة."
 مار�شيل برو�شت



يجتمع العامل باأ�شره يف مكتبة الإ�شكندرية، فهي امللتقى الرئي�شي لكل راغب يف ا�شتك�شاف العامل 
اهتمامات  اأو  معتقدات  اأو  تقاليد  اأو  خلفيات  اأو  دول  من  الدول؛  من خمتلف  اأ�شخا�ص  على  والتعرف 

خمتلفة، وعلى اأر�ص املكتبة تتقارب اأوجه الختالف والتنافر والتباين.

قطاع املكتبات
كان لقطاع املكتبات دوٌر حيويٌّ يف انفتاح امل�شريني على هذا العامل من خالل اأن�شطته وخدماته املتنوعة 

على مدار الفرتة التي يغطيها هذا التقرير.

اأ�شبح البحث والطالع يف مكتبة الإ�شكندرية م�شدًرا للبهجة بف�شل جهود قطاع املكتبات يف اإتاحة 
املخت�شون  املكتبة  اأمناء  ل  �شهَّ الفعليني والفرتا�شيني. كما  املكتبة  لزوار  املختلفة  والت�شهيالت  اخلدمات 
رحاب  لي�ص يف  بالرتحيب  لي�شعروا  املتنوعة  املو�شوعات  عن  البحث  الأجانب يف  الزوار  مهمة  بالإر�شاد 

املكتبة فقط، بل يف م�شر كلها.

كذلك ت�شمل اخلدمات املتميزة التي تقدمها املكتبة حما�شرات اإر�شادية حول ق�شايا التعليم واملعلوماتية 
واملهارات والأمية؛ حيث يقوم اأمناء املكتبة بتعريف رواد املكتبة بتقنيات البحث املختلفة يف فهر�ص املكتبة 
يف  دورات  املحا�شرات  تلك  تغطي  كما  الإنرتنت.  و�شبكة  واملجموعات  البيانات  وقواعد  الإلكرتوين 
اأ�شا�شيات ا�شتخدام الكمبيوتر )لغري املتخ�ش�شني( وكتابة الأبحاث العلمية )لطلبة اجلامعة(. ونظًرا لنجاح 
هذه الدورات وزيادة الطلب عليها �شهد العام املا�شي زيادة يف عدد املحا�شرات، بالإ�شافة اإىل التو�شع يف 
ا مثل كتابة التقارير وم�شادر التوعية ال�شحية واأ�شاليب  املو�شوعات املقدمة لت�شمل جمالت جديدة ن�شبيًّ

ال�شت�شهاد باملراجع العلمية. 

مكتبة  اأمناء  اأخذ  الببليوجرافية،  القتبا�ص  لأ�شاليب  عربي  دليل  لغياب  نظًرا  اأنه  بالذكر  اجلدير  من 
الإ�شكندرية على عاتقهم مهمة اإثراء عملية البحث العلمي عن طريق و�شع دليل عربي لالقتبا�ص بناًء على 
املكتبة دليل مكتبة الإ�شكندرية اجلديد على زمالئهم واجلمهور من خالل  اأمناء  دليل �شيكاغو. عر�ص 

برنامج الطالقة املعلوماتية.

ويف ا�شتجابة لرتفاع عدد ال�شتف�شارات التي نتلقاها عرب الربيد الإلكرتوين �شرعنا يف م�شروع م�شرتك 
مع مكتبة برلني العامة )Zentral-und Landesbibliothek( يف دي�شمرب 2007 بهدف الرد على ا�شتف�شارات 

اجلمهور بلغات خمتلفة.

نافذة م�رص على العامل
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يتعلم  الإ�شكندرية؛ حيث  ملكتبة  رئي�شي  هو هدف  للتعلم  املختلفة  املعرفية  لالأ�شاليب  ال�شتجابة  اإن 
البع�ص من خالل القراءة اأو ال�شتماع اأو الروؤية اأو التجربة العملية. لذا اأ�شبحت مكتبة الفنون والو�شائط 
املتعددة اأحد منافذ مكتبة الإ�شكندرية التي تخدم عدة حوا�ص، وتتالءم مع اأ�شاليب التعلم املختلفة. وهي 
تهتم يف الأ�شا�ص بالتوعية الثقافية عن طريق الفنون، وبالتايل حتتوي هذه املكتبة على جمموعة ا�شتثنائية 
من املطبوعات والو�شائط املتعددة كما تنظم العديد من ور�ص العمل والندوات التي تغطي مو�شوعات فنية 
وفنانني خمتلفني. وتقوم املكتبة من خالل برناجمها ال�شهري بعر�ص اأفالم متنوعة من روائع ال�شينما العاملية 

والأفالم الوثائقية وامل�شرحيات وعرو�ص الأوبرا واملو�شيقى العربية وحما�شرات التذوق املو�شيقي.

ا�شتقبلت مكتبة الفنون والو�شائط املتعددة خم�شة اآلف و�شتة وثالثني زائًرا ا�شتفادوا من جمموعتها 
ال�شمعية والب�شرية ومعداتها وعرو�شها املتنوعة خالل فرتة هذا التقرير.

تتوا�شل جهود نافذة م�شر على العامل لإتاحة فر�ص جديدة لزوارها ال�شغار الذين متتعوا بالكثري من 
ومائتني  اآلف  ثالثة  نحو  �شارك  حيث  والطفل؛  الن�صء  مكتبتي  يف  املحفزة  ال�شيفية  والربامج  الأن�شطة 
و�شبعني طفاًل وخم�شة اآلف وخم�شة ع�شر من الن�صء يف ثالثة وثالثني ور�شة عمل مبكتبة الطفل وخم�شة 
عرائ�ص  وعرو�ص  حكي  جل�شات  ال�شيفي  الربنامج  �شمل  الن�صء.  مبكتبة  عمل  وور�شة  برناجًما  وثالثني 
متحركة وعر�ًشا للكتب وم�شابقات يف القراءة ودرو�ًشا يف الكمبيوتر وبرامج ملهارات البحث، بالإ�شافة اإىل 
ور�ص الفنون والأ�شغال اليدوية والر�شوم املتحركة. مل تكتِف هذه الور�ص بتنمية املهارات ولكنها قامت 
اأي�شا بن�شر املعرفة بني الن�صء، وقد ظهر ذلك ب�شكل خا�ص يف ور�ص العمل التي ا�شتهدفت تعليم اخلط 

العربي واللغة الهريوغليفية والعلوم وقيا�شات الذكاء والوعي الجتماعي.

يف �شبتمرب 2007، قامت املكتبتان بدعوة مئات من الن�صء وعائالتهم لالحتفال بنهاية اأن�شطة املو�شم 
ال�شيفي. و�شمل الحتفال معر�ًشا ملا اأنتجه الأطفال من فنون واأ�شغال يدوية وعرو�ص م�شرحية وقراءات 
�شعرية والعديد من الأن�شطة الرتفيهية الأخرى. كذلك تلقى الفائزون يف امل�شابقات ال�شيفية التي نظمتها 
�شغرية  كتب  جمموعات  �شورة  يف  وجوائز  تقدير  �شهادات  الدولية  امل�شابقات  يف  والفائزون  املكتبتان 
وفًقا  وعائالتهم  املكتبة  زوار  من  �شديد  بتقدير  وجوائزه  ال�شيفي  الربنامج  احتفال  الحتفال. حظي  اأثناء 

ل�شتطالعات الراأي.

مكتبة  ر�شالة  يف  اأ�شا�ص  حجر  هو  ال�شاعدة  لالأجيال  التعليمية  الحتياجات  خماطبة  لأن  ونظًرا 
ملحة.  والقت�شادية حاجة  الجتماعية  م�شتوياتها  مبختلف  املدار�ص  مع  التعاون  اأ�شبح  فقد  الإ�شكندرية، 
وقد امتد برنامج مكتبة الإ�شكندرية ملدار�ص اللغات لي�شم اإحدى ع�شرة مدر�شة ابتدائية وثماين وثالثني 
مدر�شة ثانوية �شاركت كلها يف برنامج مكتبتي الطفل والن�صء للمدار�ص 2008/2007 بالتعاون مع وزارة 
وور�ص  الكمبيوتر،  ودرو�ص  البحث،  مهارات  دورات  مثل  متنوعة  اأن�شطة  الربامج  هذه  وت�شمل  التعليم. 

املحور الثاين
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عمل متعة العلوم، وعر�ص للكتب، وم�شابقات القراءة، وامل�شابقات املتنوعة. بالإ�شافة اإىل ذلك وفَّرت كل 
من مكتبة الطفل ومكتبة الن�صء جل�شات التعريف مبكتبة الإ�شكندرية لزوارها من طلبة املدار�ص يف اإطار 

زيارتهم ملجمع املكتبة.

املكتبة املتنقلة )Bookmobile( هو اأحد خدمات املكتبة الفعالة التي تهدف لت�شهيل احل�شول على 
املعرفة وتنمية مهارات القراءة. يزور املكتبة املتنقلة )Bookmobile( املدار�ص البتدائية والثانوية بالإ�شكندرية 
وفًقا جلدول من اإعداد مكتبتي الطفل والن�صء بالتعاون مع وزارة التعليم، حيث يزور اأمناء املكتبة املدار�ص 
يف عربة مزودة بالكمبيوتر لعر�ص طرق اختيار الكتب الرقمية وطباعتها وتغليفها با�شتخدام معدات املكتبة 
اأو قراءة بع�ص  الزيارات لعر�ص الكتب املختلفة  اأمناء املكتبة هذه  املتنقلة )Bookmobile(، كما ي�شتغل 

الق�ش�ص على تالميذ مدر�شتني اأو ثالثة كل اأ�شبوع.

الإ�شكندرية  مكتبة  ت�شبح  والعاملي حتى  املحلي  املنظورين  للن�صء  املقدمة  اخلدمات  ت�شمل  ما  عادًة 
�شوت العلم والعقالنية بحق، لذا ي�شجع اأمناء املكتبة الأطفال على امل�شاركة يف التبادل الثقايف من خالل 

الفعاليات واملعار�ص وامل�شابقات املحلية والعاملية.

"الفيدراليني  اأوروبية" JEF Europe، الذي نظمته موؤ�ش�شة  اأ�شداء  ا�شت�شافت مكتبة الن�صء معر�ص 
الأوروبيني ال�شغار" يف 18 نوفمرب 2008 ، وهي منظمة اأوروبية غري حكومية لل�شباب ت�شم نحو خم�شة 
ا مع منظمات جمتمع مدين اأوروبية اأخرى  وثالثني األف ع�شو يف ثالثني دولة اأوروبية. ت�شرتك املنظمة حاليًّ
اأوروبية" من الإ�شهامات الرئي�شية ملوؤ�ش�شة  "اأ�شداء  اأوروبا". ويعد معر�ص  يا  "تكلمي  يف م�شروع بعنوان 
الفيدراليني الأوروبيني ال�شغار، من خالل م�شابقة للو�شائط املتعددة عرب الإنرتنت، حيث ي�شتخدم منرب 

افرتا�شي على الإنرتنت لعر�ص م�شاهمات اأ�شخا�ص خمتلفني عرب اأوروبا والتوا�شل معها.
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)Alex-Med( مركز درا�صات الإ�صكندرية وح�صارة البحر املتو�صط
يعكف مركز درا�شات الإ�شكندرية وح�شارة البحر املتو�شط )Alex-Med( على بحث وتوثيق واإدارة 
الرتاث امللمو�ص وغري امللمو�ص لالإ�شكندرية وربطه بالتنمية امل�شتدامة للمدينة، كما يعمل على تعزيز التفاهم 
املتبادل واخلربات امل�شرتكة بني دول حو�ص املتو�شط. وتفعياًل لهذه الأهداف يقوم املركز بتنفيذ العديد من 

امل�شروعات التي �شريد ذكر جزء كبري منها يف هذا الق�شم.

�صينما الإ�صكندرية
خالًفا لالعتقاد ال�شائد، مل تبداأ �شناعة ال�شينما امل�شرية يف القاهرة بل يف الإ�شكندرية، ثم امتدت بعد 
 )Alex-Med( ذلك للقاهرة والعامل العربي. وقد تتبع مركز درا�شات الإ�شكندرية وح�شارة البحر املتو�شط
بدايات ال�شينما يف الإ�شكندرية ودور الأجانب يف تطورها اإىل جانب الدور الذي ما تزال الإ�شكندرية تقوم 
به يف ال�شينما امل�شرية والعاملية. وا�شتفاد املركز من منحة مقدمة من الحتاد الأوروبي لعمل موقع متخ�ش�ص 
يوليو 2007   31 ويف   ،)http://www.bibalex.org/alex/cinema( امل�شرية  ال�شينما  الإنرتنت حول  على 
م املركز احتفالية ومعر�ًشا مبكتبة الإ�شكندرية مبنا�شبة مرور مائة عام على ال�شينما يف م�شر، مع الرتكيز  نظَّ
ال�شكندريني  الأفالم  و�شناع  النجوم  من  العديد  تكرمي  مت  وقد  واإ�شهاماتها.  الرائد  الإ�شكندرية  دور  على 
يف تلك الحتفالية. اأقيم املعر�ص يف كلٍّ من مركز الإ�شكندرية للفنون والقاهرة وتزامن ذلك مع اإطالق 
اإ�شدارين هما "ميالد الفن ال�شابع بالإ�شكندرية" )باللغة الإجنليزية( و"ال�شخ�شية ال�شكندرية يف ال�شينما 

امل�شرية" )باللغة العربية(.

مركز درا�صات الإ�صكندرية وح�صارة البحر املتو�صط »Alex-Med«:  احتفالية »ميالد الفن ال�صابع بالإ�صكندرية« 
من الي�صار اإىل اليمن: د. حممد عو�ض، د. اإ�صماعيل �صراج الدين، اللواء عادل لبيب، نيكول بيلومو، �صمري �صربي،

 حممود عبد العزيز، دولت بيومي، �صالح مرعي، اأ�صماء البكري، حممود قابيل، ب�صنت )هند ر�صتم(، د. �صحر حمودة.
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ور�صة عمل "حوار مفتوح حول م�صتقبل مدينة الإ�صكندرية"
واحد  ليوم  عقدت  التي  العمل  ور�شة  ناق�شـت 
الإ�شكندرية  مدينة  م�شتقبل   2007 اأغ�شط�ص   13 يف 
خالل  من  املدينة  لتطوير  الإ�شكندرية  مكتبة  وجهود 
املتو�شط  البحر  وح�شارة  الإ�شكندرية  درا�شات  مركز 
املهند�شني  من  نخبة  الور�شة  ح�شر   .)Alex-Med(
املعماريني واأ�شاتذة اجلامعة والإعالميني وقيادات حمافظة 
مل�شروعات  معر�ص  اأقيم  الوقت  نف�ص  يف  الإ�شكندرية. 
التنمية امل�شتقبلية بالإ�شكندرية واإجنازات مركز درا�شات 

.)Alex-Med( الإ�شكندرية وح�شارة البحر املتو�شط

حمامات الإ�صكندرية
اأ�شدر مركز درا�شات الإ�شكندرية وح�شارة البحر املتو�شط )Alex-Med( كتابًا عن حمامات الإ�شكندرية 
)باللغة العربية( ي�شمل العديد من الوثائق التي تعود لأر�شيف املحكمة الت�شريعية بالإ�شكندرية وجمل�ص 
املوقع  حتديد  مت   .2007 اأكتوبر  يف  اأخرى  م�شادر  جوانب  اإىل  القومية،  الوثائق  بدار  واملوجودة  املدينة 
اجلغرايف للحمامات على اخلرائط القدمية للمدينة، كما متت اإعادة ت�شور ت�شميمات احلمامات وفًقا للوثائق 

التاريخية.

العمارة يف الإ�صكندرية
العمارة يف  مبحا�شرة حول   )Alex-Med( املتو�شط  البحر  وح�شارة  الإ�شكندرية  درا�شات  مركز  �شاهم 
الإ�شكندرية يف اإطار دورة بعنوان "الهوية املعمارية والهيكل العمراين يف �شياق املدينة العربية/الإ�شالمية 
التاريخية"، والتي نظمتها جامعة القاهرة خلم�شني طالًبا من اجلامعة التقنية يف كوتبا�ص باأملانيا بالتعاون مع 

اجلامعة الأمريكية ببريوت واجلامعة ال�شورية بدم�شق وطلبة من جامعة القاهرة يف 27-28 اأكتوبر 2007.

الإ�صكندرية الكوزموبوليتانية: ما هو م�صتقبل تراثها؟
وح�شارة  الإ�شكندرية  درا�شات  مركز  م  نظَّ
جامعة  مع  بالتعاون   )Alex-Med( املتو�شط  البحر 
بوليتيكنيك مبيالنو ور�شة عمل للت�شميم املعماري 
يف11-24 نوفمرب 2007، وذلك بهدف "الت�شميم 
من وحي التاريخ". تزخر الإ�شكندرية اليوم مبجموعة 
متنوعة من الأحياء واملباين التي ت�شهد على ما�شيها 
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ال يتخطى حواجز املدينة وينفتح على العامل.  الكوزموبوليتاين، وهي ت�شعى اليوم نحو دور م�شتقبلي فعَّ
عملت ور�شة العمل على تعزيز التبادل الثقايف بني اجلامعات و�شباب الباحثني واأ�شاتذة اجلامعات وطلبة 
الدرا�شات العليا وطلبة اللي�شان�ص والبكالوريو�ص من خمتلف اأنحاء العامل. �شمت مواقع امل�شروعات التي 

قدمت يف نهاية الور�شة مناطق متحف الف�شيف�شاء وميدان املن�شية و�شارع فوؤاد.

جائزة الأغاخان للعمارة
امل�شروعات  ق�شم  مع  بالتعاون   )Alex-Med( املتو�شط  البحر  الإ�شكندرية وح�شارة  درا�شات  مركز  قام 
اخلا�شة مبكتبة الإ�شكندرية بتنظيم ندوة ومعر�ص جائزة الأغاخان للعمارة. افتتح كل من ال�شيدة الفا�شلة 
�شوزان مبارك و�شمو الأمري كرمي اأغاخان املعر�ص يف 24 اأكتوبر 2007 يف اإطار احتفال مكتبة الإ�شكندرية 
بعيدها اخلام�ص. تزامن املعر�ص والندوة مع العيد الثالثني جلائزة موؤ�ش�شة الأغاخان للم�شروعات املعمارية 
يف املجتمعات الإ�شالمية. اهتم املعر�ص بخم�شة وت�شعني م�شروًعا فائًزا من ثماين وع�شرين دولة، وبتلك 
املنا�شبة اأ�شدرت مكتبة الإ�شكندرية كتالوج املوؤ�ش�شة العاملية للرتكيب املعماري )FISA( بعنوان "العمارة يف 

عامل متغري". ي�شم الكتالوج جوائز الأغا خان للعمارة  )1980-2004( بالعربية والإجنليزية والفرن�شية.

ح�صن فتحي وتراثه
مبنا�شبة الحتفال بعيد مكتبة الإ�شكندرية اخلام�ص، قام معهد العامل العربي بباري�ص بالتعاون مع ق�شم 
 )Alex-Med( امل�شروعات اخلا�شة مبكتبة الإ�شكندرية ومركز درا�شات الإ�شكندرية وح�شارة البحر املتو�شط
املعر�ص  �شمل   .2007 اأكتوبر   25 فتحي يف  الكبري ح�شن  املعماري  اأعمال  وندوة حول  معر�ص  بتنظيم 
العديد من ال�شور لأعمال ح�شن فتحي، كما تناولت الندوة اجلوانب املختلفة ل�شخ�شيته واأعماله. كذلك 

ا باأهم اأعمال ح�شن فتحي.  اأ�شدرت مكتبة الإ�شكندرية كتالوًجا خا�شًّ

�صمو الأمري كرمي اأغاخان الرابع، وال�صيدة الفا�صلة �صوزان مبارك يفتتحان معر�ض جائزة الأغاخان للعمارة
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مركز الفنون
الهولندية يف م�شر  اململكة  �شفارة  بالتعاون مع  الإ�شكندرية  الفنون مبكتبة  م مركز  نظَّ يناير 2008،  يف 
م املعر�ص جمموعة ن�شخ منتقاة من خم�ص وثالثني  معر�ًشا للفنان رامربانت فان راين )1606-1669(. قدَّ
لوحة باحلجم الطبيعي طبًقا لأحدث التقنيات تعك�ص املهارات الفنية الفريدة لرامربانت، اأحد اأهم ر�شامي 

القرن ال�شابع ع�شر اأو "الع�شر الذهبي" لهولندا.

م املركز بالتعاون مع وزارة العالقات اخلارجية  قدَّ
عنوان  حتت  الفوتوغرافية  لل�شور  معر�ًشا  الربازيلية 
اجلنوبية" يف  اأمريكا  يف  العربي  احل�شور  "اأمريك: 
فرباير. اهتم املعر�ص باحل�شور العربي يف ح�شارات 
هويتها  ت�شكيل  يف  �شاهم  والذي  اجلنوبية،  اأمريكا 

وميثل اليوم قاعدة لدعم العالقات بني املنطقتني.

م املركز بالتعاون مع املجل�ص القومي للثقافة  قدَّ
عنوان  حتت  ا  اأثريًّ معر�ًشا  باملك�شيك  والفنون 
املعر�ص ثماين  مار�ص. �شم  الآلهة" يف  "مالب�ص 
والأواين  اجلنائزية  الأوعية  من  قطعة  وخم�شني 
حل�شارتي ثابوتيكا ومك�شيتيكا من ولية جاواخاكا 
املك�شيكية تعود للفرتة من 1500 – 1200 قبل 
الفنية  واحللي  املنحوتات  ح  وتو�شِّ تقريًبا.  امليالد 

املالب�ص والريا�ص واحللي الفاخرة املختلفة.
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مركز اخلطوط
يقوم مركز اخلطوط بدور حيوي يف تعريف امل�شريني بكتابات الثقافات الأخرى عن طريق درا�شة وحتليل 

اخلطوط من خمتلف اأنحاء العامل. 

جائزة لكتاب "تاريخ الكتابة"
اأ�شرف مركز اخلطوط على ترجمة كتاب "تاريخ الكتابة: من التعبري الت�شويري اإىل الو�شائط الإعالمية 
املتعددة" ال�شادر عن دار فالماريون وحترير اآن-ماري كري�شتيان اإىل اللغة العربية. ح�شلت الن�شخة العربية 
على جائزة معر�ص الكتاب الكويتي من موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي )KFAS( لأف�شل كتاب مرتجم 
اإىل العربية يف جمال الأدب والإن�شانيات. ت�شلم الدكتور خالد عزب، نائب مدير مركز اخلطوط، اجلائزة نيابة 

عن الدكتور اإ�شماعيل �شراج الدين بالكويت يف دي�شمرب 2007.

اأنغام واآيات
اأقيم معر�ص "اأنغام واآيات" بالتعاون مع متحف الفنون الإ�شالمية مباليزيا )IAMM(، و�شاحب املعر�ص 
كتالوج لعر�ص جماليات اخلطوط املختلفة. ي�شم الكتالوج مائة وثماين لوحات باللغات العربية والفار�شية 
الفار�شي.  اخلط  تطور  على  ال�شوء  اإلقائها  اإىل  املجموعة  لتلك  التاريخية  الأهمية  ترجع  اخلطوط.  مبختلف 

قامت الدكتورة هبة بركات باإعداد الكتالوج.

وعاء املعرفة: من احلجر اإىل الن�صر الفوري 
قام الدكتور خالد عزب، نائب مدير املركز، بتحرير هذا الكتاب، وهو ي�شتعر�ص حماولت الب�شر املختلفة 

عرب التاريخ لتوثيق التاريخ واملعرفة من ع�شور ما قبل التاريخ و�شوًل للع�شر الرقمي.  
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�صودو واخلط العربي
م مركز اخلطوط بالتعــاون مع منتـدى احلوار الياباين العربي معر�ص "�شودو واخلط العربي" يف 20  نظَّ
ز املعر�ص على دعم التفاهم بني اليابان والعامل العربي وتعريف امل�شريني بالثقافة  نوفمرب 2007. وقد رَكَّ

واخلطوط اليابانية.

"حتف اخلوا�ض يف طرف اخلوا�ض"

وحتقيق  اإعداد  من  وهي   ،2007 يف  بن�شرها  املركز  قام  للقاللو�شي،  نادرة  اأندل�شية  خمطوطة  هي 
الدكتور ح�شام العبادي.

)CSSP( مركز الدرا�صات والربامج اخلا�صة
م مركز الدرا�شات والربامج اخلا�شة )CSSP( عدة موؤمترات وحما�شرات لتعريف امل�شريني باأحدث  نظَّ

التطورات العاملية يف جمالت العلوم والتكنولوجيا.

حول   )MENANEE( البيئة  اإفريقيا لقت�صاديات  الأو�صط و�صمال  ال�صرق  ل�صبكة  الأول  املوؤمتر 
"اقت�صاديات البيئة والتنمية امل�صتدامة"

اإفريقيا لقت�شاديات البيئة )MENANEE( كم�شروع م�شرتك  اأن�شئت �شبكة ال�شرق الأو�شط و�شمال 
بني معهد "باير" لقت�شاديات املوارد يف ال�شويد ومكتبة الإ�شكندرية يف م�شر. وهي تعد الآن �شبكة اإقليمية 
ت�شتهدف تعزيز قدرات الأفراد واملوؤ�ش�شات باملنطقة يف جمال اقت�شاديات البيئة. عقد املوؤمتر يف 

25 اأكتوبر 2007، و�شم ثالث جل�شات تبعها نقا�ص مفتوح حول اإن�شاء ال�شبكة.

  www.bibalex.org/MENANEE :ملزيد من املعلومات، انظر

)IBGS( الندوة الدولية العا�صرة لل�صعري املعالج وراثيًّا
من  الفرتة  يف   )IBGS( ا  وراثيًّ املعالج  لل�شعري  العا�شرة  الدولية  الندوة  الإ�شكندرية  مكتبة  ا�شت�شافت 
5-10 اإبريل 2008. �شارك نحو مائتي عامل من موؤ�ش�شات بحثية وجامعات و�شناعات من خمتلف اأنحاء 
العامل يف مناق�شة الجتاهات احلديثة يف الأبحاث الوراثية واإنتاج وحت�شني ال�شعري، كما تداولوا ا�شرتاتيجيات 
اأوراًقا  العلماء  ذم  قدَّ احليوي.  والوقود  احلراري  والحتبا�ص  املناخ  تغري  �شبح  مكافحة  ال�شعري يف  م�شاهمة 
بحثية وجل�شات مل�شقات ومناق�شات حول مو�شوعات رئي�شية يف هذا املجال من خالل اأربع ع�شرة جل�شة. 
مت تنظيم الندوة بالتعاون بني مركز الدرا�شات والربامج اخلا�شة )CSSP( واملركز الدويل للبحوث الزراعية يف 
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 )ARC( ومركز البحوث الزراعية )FAO( وبدعم من منظمة الأغذية والزراعة ،)ICARDA( املناطق اجلافة
و�شندوق منظمة الدول امل�شدرة للبرتول )OPEC( للتنمية الدولية.

 http://www.bibalex.org/CSSP/Event :للمزيد من املعلومات، انظر

)ICSTI( اجلل�صة التا�صعة واخلم�صون للجنة املفو�صة لأع�صاء املركز الدويل للمعلومات العلمية والتقنية
عقدت اجلل�شة التا�شعة واخلم�شون للجنة املفو�شة لأع�شاء املركز الدويل للمعلومات العلمية والتقنية 
اإىل  اأع�شاء مفو�شون من ع�شرين دولة،  مايو 2008. ح�شر اجلل�شة  الإ�شكندرية يف 16  )ICSTI( مبكتبة 
جانب خرباء من مقر املركز الدويل للمعلومات العلمية والتقنية )ICSTI(، كما جاء ممثلو املنظمات املدعوة 

كمراقبني. 
�شبق اجلل�شة موؤمتر دويل بعنوان "البتكارات العلمية والتكنولوجية: اخلربة املحلية والتعاون الدويل"، 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  والتقنية )ICSTI( ووزارة  العلمية  للمعلومات  الدويل  املركز  بتنظيمه  قام 

ومركز الدرا�شات والربامج اخلا�شة )CSSP( وعدة منظمات م�شرية اأخرى.

 http://www.bibalex.org/cssp/event.index.aspx :للمزيد من املعلومات، انظر

دليل الن�صر العلمي
يف 5 �شبتمرب 2007، ا�شت�شاف كلٌّ من مركز الدرا�شات والربامج اخلا�شة )CSSP( وقطاع املكتبات 
النـــامي  العـــامل  يف  العــلوم  لأكادميية  الإقليمي  العربي  املكتب  مع  بالتعـــاون  الإ�شكندرية  مبكتبة 
اإحدى  ال�شيفري؛  بدار  الدويل  الن�شر  تنمية  ق�شم  مدير  �شوارتز؛  كارل  األقاها  حما�شرة   )TWAS-ARO(
الدور الرائدة يف جمال الن�شر العلمي. عر�شت املحا�شرة وجهة نظر �شوارتز حول الن�شر العلمي، واأتاحت 
للم�شاركني دلياًل لإعداد الن�شو�ص و�شياغة عنوان املقال واأق�شامه املختلفة مبا يف ذلك املوجز والكلمات 

املفتاحية واملقدمة واملنهج والنقا�ص واخلال�شة واملراجع.

املنح البحثية
داأبت مكتبة الإ�شكندرية منذ فرباير 2004 على اإعطاء منح بحثية �شنوية للباحثني امل�شريني فيما بعد 
درجة الدكتوراة حتت �شن خم�ص وثالثني ممن اأمتوا ر�شائل الدكتوراة خالل الأعوام اخلم�شة ال�شابقة اأو ممن 
يتوقع النتهاء منها خالل عام من وقت احل�شول على املنحة. ي�شتهدف برنامج املنح البحثية الذي يرعاه 
قني واملبتكرين. حتى يومنا هذا ح�شل  مركز الدرا�شات والربامج اخلا�شة )CSSP( جياًل من الباحثني اخلالَّ

اأربعة وع�شرون باحًثا على منح مكتبة الإ�شكندرية البحثية.
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)ISIS( املعهد الدويل للدرا�صات املعلوماتية
م�صروع املكتبة الرقمية العاملية

مكتبة  اأن�شاأته  الذي  امل�شروع  يهدف 
عاملية  رقمية  مكتبة  خلق  اإىل  الكوجنر�ص 
بتاريخ  مت�شل  حمتوى  ذات   )WDL(
وثقافات ال�شعوب والدول حول العامل. يف 
الإ�شكندرية  مكتبة  وقَّعت   2007/2006
ومكتبة الكوجنر�ص على مذكرة تفاهم تو�شح 
من  امل�شروع  يف  الإ�شكندرية  مكتبة  اإ�شهام 
خالل بع�ص جمموعاتها مثل "و�شف م�شر"، 
كما تو�شح م�شاهمة مكتبة الإ�شكندرية يف 
تطوير البنية التحتية للم�شروع. اأزيح ال�شتار 
عن النموذج الأويل للمكتبة الرقمية العاملية 

يف اجلل�شة الرابعة والثالثني للجمعية العامة ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة )UNESCO(  يف 
15-19 اأكتوبر 2007.  

)AMEEL( م�صروع املكتبة الإلكرتونية العربية وال�صرق اأو�صطية
اأو�شطية  و�شرق  عربية  اإلكرتونية  مكتبة  تطوير  "ييل" بهدف  جامعة  من  مببادرة  امل�شروع  هذا  اأن�شئ 
)AMEEL( حتتوي على جمموعة كبرية من امل�شادر ال�شرق اأو�شطية الهامة. يتوىل املعهد الدويل للدرا�شات 
املعلوماتية )ISIS( عملية الرقمنة؛ حيث يقوم مهند�ص برجميات مبكتبة الإ�شكندرية بالتعاون مع جامعة 

"ييل" يف هذا امل�شروع. وقد متت رقمنة واإعادة اأربعة واأربعني مو�شوًعا اإىل جامعة "ييل" حتى الآن.
ل�شركاء  الرقمنة  تقنيات  املعلوماتية )ISIS( دورة يف  للدرا�شات  الدويل  املعهد  م  نظَّ التفاق،  ومبوجب 
 .2007 دي�شمرب  يف  م�شروفات  مقابل   )AMEEL( اأو�شطية  وال�شرق  العربية  الإلكرتونية  املكتبة  م�شروع 
ا�شت�شافت ور�شة العمل جمًعا من اأمناء املكتبات من جامعات "برين�شتون" و"�شتانفورد" و"ييل"، اإىل جانب 
الأجنبية  للمعلومات  للو�شول  والتعاون  التكنولوجي  برنامج البتكار  ويقوم  باملو�شوع.  املهتمني  عدد من 

)VI-TICFIA( بوزارة التعليم الأمريكية بتمويل امل�شروع. 

�صفارات املعرفة
ي�شاهم ن�شر املعرفة على نطاق وا�شع يف خلق جمتمعات اأكرث �شمولية وترابط؛ لذا وبغر�ص احلفاظ على 
قاعدة معرفية متميزة يف املجال املحلي، بداأت مكتبة الإ�شكندرية من خالل املعهد الدويل للدرا�شات املعلوماتية 

اأثناء توقيع  بيلينجتون  ال�صورة(، وجيم�ض هـ.  الدين )ميني  اإ�صماعيل �صراج  د. 
التفاقية
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ا يف اأنحاء  ا ومتباعدة جغرافيًّ )ISIS( يف تاأ�شي�ص مكتبات – اأو �شفارات للمعرفة - يف اأماكن متفاوتة اجتماعيًّ
م�شر. و�شتقوم هذه املكتبات ال�شفرية با�شت�شافة جمموعة كبرية من النتاج الرقمي ملكتبة الإ�شكندرية.

مت حتى الآن تاأ�شي�ص �شفارتني: يف املنيا واجلونة. بنيت ال�شفارة الأوىل يف حرم جامعة املنيا التي ت�شم 
�شت ع�شرة كلية خمتلفة وتخدم خم�شة واأربعني األف طالب يف مرحلة البكالوريو�ص اأو ما يعادلها واألف 
وخم�شمائة طالب للدرا�شات العليا. ت�شم اجلامعة كذلك مكتبة مبارك للعلوم والتي خ�ش�شت قاعة كاملة 

مل�شادر مكتبة الإ�شكندرية.
تاأ�ش�شت ال�شفارة الثانية يف اجلونة مببادرة من القطاع اخلا�ص، وت�شم قاعة الطالع �شبعمائة وخم�شني 
كتابًا تربعت بها مكتبة الإ�شكندرية، وي�شكلون اجلزء املرئي من ثروة املكتبة، ولكن يحتوي ق�شم �شفارة 
مكتبة الإ�شكندرية مبكتبة اجلونة اأي�شا على ثروة من امل�شادر الإلكرتونية التي وفرتها مكتبة الإ�شكندرية 

بحيث ي�شعر الزائر باأنه على اأر�ص مكتبة الإ�شكندرية نف�شها.
http://www.bibalex.org/ISIS/Fronted/Projects/all_projects.aspx :للمزيد من املعلومات، انظر

 
مركز ومتحف املخطوطات

م�صروع املائة األف خمطوط
يهدف هذا امل�شروع الطموح اإىل احل�شول على اأكرب عدد ممكن من الن�شخ الرقمية وامليكروفيلم ملجموعات 
الرتاث  ون�شر  الأكادميي  التعاون  ودعم  العلمي  البحث  م�شادر  لتوفري  وذلك  العامل،  حول  املخطوطات 

العلمي، وبالأخ�ص الأعمال املتعلقة بتاريخ العلوم واإ�شهامات احل�شارة العربية الإ�شالمية لالإن�شانية.
األف خمطوط. وعلى مدار  اإىل مائة  كان هدف امل�شروع عند انطالقه منذ ثالث �شنوات هو الو�شول 
بالقاهرة  العربية  ن�شًخا من خمطوطات عربية مع معهد املخطوطات  تبادل مركز املخطوطات  املا�شي  العام 
ومركز اجلمعة املجيد للرتاث والثقافة بالإمارات واملكتبة املركزية للمخطوطات الإ�شالمية يف وزارة الأوقاف 
امل�شرية؛ مما اأ�شاف خم�شة اآلف ومائتني وثمانية وت�شعني خمطوًطا ملجموعة املركز، حمقًقا اأربعني يف املائة 
من هدفه. جميع املخطوطات متاحة للجمهور يف قاعات اطالع خا�شة ا�شت�شافت األًفا وت�شعمائة وخم�شة 

وع�شرين باحًثا من خمتلف اأنحاء العامل منذ يوليو املا�شي.
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الفتتاح الر�صمي للمعمل الكيميائي
يف  الرتميم  معامل  اأحدث  اأحد  بو�شفه  �شاملة  تطوير  عملية  املخطوطات  مبركز  الرتميم  معمل  ي�شهد 
املنطقة؛ حيث مت تزويده باأحدث املعدات، كما تلقى خرباء املعمل دورات تدريبية مكثفة يف اأملانيا واإيطاليا 
و�شوريا وتون�ص والإمارات. وقد احتفل مركز املخطوطات بافتتاح املعمل الكيميائي التابع للمعمل الرئي�شي 
لرتميم املخطوطات والكتب النادرة يف اإبريل املا�شي. وبهذه املنا�شبة مت اإ�شدار برنامج تفاعلي يقدم دلياًل 

ا لطلبة الرتميم واجلهات املخت�شة. متهيديًّ
ا وخريطة معمارية نادرة وثالثمائة  منذ يوليو 2007، قام املعمل برتميم خم�شة وع�شرين خمطوًطا يدويًّ
و�شبعة و�شبعني كتابًا نادًرا بزخارف نباتية. كذلك قام املعمل برتميم ثالثني خمطوًطا ومعاجلة مائتني وت�شعني 
الآثار  دار  جمموعة  من  نادرة  كتب  وثالثة  مائة  جانب  اإىل  طنطا،  جامعة  جمموعة  من  ا  كيميائيًّ خمطوًطا 
الإ�شالمية بالكويت مبوجب اتفاقية تعاون مع املجل�ص الأعلى للثقافة مب�شر. يقدم املركز اأي�شا ال�شت�شارات 

واخلدمات التدريبية ملراكز اأخرى باملنطقة �شعًيا لن�شر تاأثريه ومعرفته بني اجلهات املختلفة.

)PSC( مركز القبة ال�صماوية العلمي
يعمل مركز القبة ال�شماوية العلمي )PSC( على امل�شاهمة يف تر�شيخ الثقافة العلمية يف م�شر من خالل 

توفري نتاج املجتمع العلمي العاملي لعقول الأجيال ال�شاعدة املتعط�شة للمعرفة.

ال�صيدة الفا�صلة �صوزان مبارك  تفتتح املعمل الكيميائي مبركز املخطوطات بعد تطويره
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املراأة والعلوم
اإن العرتاف بدور املراأة كالعب رئي�شي يف تقدم العلوم �شرورة لنجاح 
هذا امل�شعى ال�شتثنائي. عقد موؤمتر "املراأة والعلوم" يف 23-24 اأكتوبر 2007 

لتو�شيح هذا املبداأ.
)للمزيد من املعلومات، انظر ق�شم "اأ�شواء على اإجنازات املكتبة"، �ص 16(.

)WSEF 2007( املوؤمتر الدويل لدرا�صة بيئة الف�صاء
يف 20-25 اأكتوبر 2007، ويف اإطار الحتفال بعيد مكتبة الإ�شكندرية 

اأقام املوؤمتر الدويل لدرا�شة بيئة الف�شاء  )WSEF 2007( منتًدى ملناق�شة برامج التعاون الدويل  اخلام�ص، 
حول البحث والتدريب يف بيئة الأر�ص واملحيط والف�شاء )للمزيد من املعلومات، انظر ق�شم "اأ�شواء على 

اإجنازات املكتبة"، �ص 21(.

الطاقة ال�صم�صية
على  احلائز  الكبري  العامل  من  الإ�شكندرية  ملكتبة  مهًدى  واحدة،  �شاعة  مدته  مثري  ت�شجيلي  فيلم  هو 
جائزة نوبل الربوفي�شور والرت كون اأثناء زيارته للمكتبة بغر�ص اإلقاء حما�شرة حول نف�ص املو�شوع، وذلك 
متاح  الفيلم   .2005 يف  للفيزياء  العاملي  بالعام   )PSC( العلمي  ال�شماوية  القبة  مركز  احتفال  اإطار  يف 
ا باللغة الإجنليزية مع ترجمة باللغة العربية يف قاعة "ا�شتمع واكت�شف" يف قاعة ال�شتك�شاف  للجمهور حاليًّ

)ALEXploratorium( مبكتبة الإ�شكندرية.    

     





املحور الثالث
اأداة فعالة يف مواجهة حتديات الع�صر الرقمي

متطورة  تكنولوجيا  �أي  بني  �لتمييز  "ي�صعب 
بحق وبني �ل�صحر".

 �آرثر �س. كالرك



جنحت مكتبة �لإ�صكندرية يف �جتذ�ب �صحر �لع�صر �لرقمي بعد �أن �أ�صبحت مكتبة رقمية بحق، كما 
تعي �ملكتبة �أن تنمية كو�در وطنية علمية وتكنولوجية مل يَعد جمرد رفاهية بل �صرورة حتمية �إذ� ما �أر�د 
�لنامي �ل�صتفادة من طاقاته �لكامنة خالل �لعقود �ملقبلة. وهكذ� ت�صعى مكتبة �لإ�صكندرية عن  �لعامل 
طريق �مل�صروعات و�ملوؤمتر�ت وور�ش �لعمل �لتي تنظمها �إىل مو�كبة �لع�صر �لرقمي بن�صر �لعلم و�لتكنولوجيا 

يف �ل�صرق �لأو�صط و�لعامل.

قطاع املكتبات
يلعب قطاع �ملكتبات دوًر� ر�ئًد� يف �لعديد من م�صروعات �لرقمنة ومو�رد �لتعلم �لإلكرتوين.

الفهر�س العربي املوحد
ومر�كز  �ملكتبات  مع كربى  بالتعاون  �لإ�صكندرية  مكتبة  به  تقوم  م�صروع  هو  �ملوحد  �لعربي  �لفهر�ش 
�ملتاحة، بل و�إىل خلق  �لعاملية  �لفهر�صة  �أدو�ت  �إىل تعريب  �لعربي. وهو ل يهدف فقط  بالعامل  �ملعلومات 
�أدو�ت ببليوجر�فية ذ�ت خ�صو�صية ثقافية ولغوية �أي�صا؛ بغر�ش �لتعامل مع تر�ث وثقافة وح�صارة �لعامل 

�لعربي ب�صكل مالئم. 
ا )MARC( من مركز  جنحت مكتبة �لإ�صكندرية يف �حل�صول على �صفرة تفوي�ش بالفهر�صة �ملقروءة �آليًّ
�لقيا�ش مبكتبة �لكوجنر�ش يف �إطار جهودها لإن�صاء �لبنية �لتحتية للفهر�ش �لعربي �ملوحد. وقام �أمناء �ملكتبة 
�إلكرتوين با�صم ومو�صوع مكتبة �لإ�صكندرية،  مبكتبة �لإ�صكندرية بخلق وتعديل وت�صديق ملف تفوي�ش 
�لأ�صماء  من  مادة  �ألف  ثالثني  من  �أكرث  على  ويحتوي  باملكتبة،  �لفهر�صة  على  �لعاملون  �لآن  ي�صتخدمه 

�لعربية و�ألف و�صتمائة مادة للمو�صوعات.

)IMARK( جمموعة اإدارة موارد املعلومات
تعد جمموعة �إد�رة مو�رد �ملعلومات )IMARK( �أول منوذج تفاعلي للتعلم �لإلكرتوين باللغة �لعربية يف 
جمال �ملكتبات �لرقمية. �صممت منظمة �لأغذية و�لزر�عة )FAO( هذه �ملجموعة كحزمة من مناذج �لتعلم 
عن بعد يف هيئة ��صطو�نات مدجمة يتم حتميلها على �لإنرتنت باللغات �لر�صمية �خلم�ش للمنظمة بغر�ش 
تدريب �لأفر�د و�ملوؤ�ص�صات حول �لعامل على �لإد�رة �لفعالة للمعلومات �لزر�عية �لرقمية وتاأ�صي�ش مكتبات 

رقمية متطورة.  

اأداة فعالة يف مواجهة حتديات الع�رص الرقمي

60



61

�إد�رة مو�رد  تعاونت مكتبة �لإ�صكندرية مع منظمة �لأغذية و�لزر�عة )FAO( لرتجمة بر�مج جمموعة 
�ملعلومات )IMARK( �إىل �للغة �لعربية، ومت موؤخًر� توقيع مذكرة تفاهم لرتجمة منوذج جديد للعربية يحتوي 
على �أدو�ت للمجتمعات �لفرت��صية و�ل�صبكات �لجتماعية، بالإ�صافة �إىل تطبيق �جليل �جلديد من �أدو�ت 

.)Web 2.0( لإنرتنت �ملعروفة بتكنولوجيا�

جمموعات وخدمات املوارد الإلكرتونية
هو جهودها  �لرقمي  �لع�صر  ر�ئدة يف  موؤ�ص�صة  ت�صبح  لأن  �لإ�صكندرية  مكتبة  �صعي  عنا�صر  �أهم  �أحد 
�رتفع  لزو�رها.  تتيحها  �لتي  �ملوثوقة  �لأكادميية  �لبيانات  قو�عد  وزيادة  �لإلكرتونية  مو�ردها  لتنمية  �حلثيثة 

ر�صيد �ملكتبة من �ملو�رد �لإلكرتونية ب�صكل كبري يف 2008/2007.
�ل�صيفري  �لعاملي  �لنا�صر  �أ�صدرها  �لتي  �لكاملة  �لإلكرتونية  �ملجموعة  ب�صر�ء  �لإ�صكندرية  قامت مكتبة 
)Elsevier( يف �صبتمرب 2007 و�لتي ت�صم �أكرث من �أربعة �آلف عنو�ن يف خمتلف �لتخ�ص�صات �لعلمية 
بهدف �إتاحتها للمجتمع �لبحثي. مت دمج �ملجموعة �لإلكرتونية بالكامل يف فهر�ش �لدوريات �لعلمية، ومن 

�ملنتظر �إ�صافة نحو خم�صمائة �إىل �صبعمائة وخم�صني عنو�نًا جديًد� للمجموعة كل عام.
�صل�صلة  من  جمموعات  �أربع  �صر�ء   )Elsevier( و�ل�صيفري  �لإ�صكندرية  مكتبة  بني  �ملوقع  �لعقد  �صمل 

Referex Engineering، وهي مرجع �إلكرتوين �صديد �لتخ�ص�ش. 

)Alex-Med( مركز درا�صات الإ�صكندرية وح�صارة البحر املتو�صط
�ملتو�صط  �لبحر  وح�صارة  �لإ�صكندرية  در��صات  مركز  قام  �ل�صكندري،  بالرت�ث  �لتز�مه  �إطار  يف 
)Alex-Med( بو�صع منوذج رقمي ثالثي �لأبعاد لكلٍّ من معبد تابوزيري�ش ماجنا و�صهريج �صانت كاترين، 
كما يعمل �ملركز على حتديث خريطة �لإ�صكندرية �لرقمية با�صتخد�م �صور �لأقمار �ل�صناعية �لتي تغطي 

منطقة �ملنتزه.
جنح �ملركز يف �إ�صد�ر �أطل�ش مطبوع ودليل ملدينة �لإ�صكندرية خلدمة �ل�صكان و�ل�صائحني بف�صل �جلهود 
قام  )GIS(. كذلك  �جلغر�فية  للمعلومات  نظام  لو�صع  �لبيانات  �ل�صو�رع وجمع  مل�صروع خر�ئط  �ملتو��صلة 
�ملركز بجمع وفهر�صة بيانات ومعلومات حول جميع قطاعات �لتنمية باملحافظة بهدف �إن�صاء قاعدة بيانات 

لالإ�صكندرية.

املحور الثالث
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متحف الآثار
�لرقمية  �لبتكار�ت  �أحدث  �أي�صا  يطبق  ولكنه  �ملا�صي،  مقتنيات  بعر�ش  �لآثار  متحف  يكتفي  ل 
�أن�صاأ فريق �لعمل باملتحف قاعدة  و�لتكنولوجية حتى ت�صبح �ملجموعة متاحة لكل �لأفر�د حول �لعامل. 

ل و�صهل �ل�صتخد�م. بيانات كاملة با�صتخد�م نظام مف�صَّ
ميكن �لآن �لو�صول ملجموعة �ملتحف �لفريدة من خالل ثالثة مو�قع �إلكرتونية تابعة ملكتبة �لإ�صكندرية 

ا لإن�صاء موقع م�صتقل.  وم�صر �خلالدة و�ملتحف �مل�صري �لعاملي، كما ي�صعى �ملتحف حاليًّ

مركز الفنون 
�أ�صدر مركز �لفنون ثالث جمموعات من �ل�صطو�نات �ملدجمة؛ مبنا�صبة �لحتفال بالعيد �خلام�ش ملكتبة 

�لإ�صكندرية.
�مل�صري؛  �لغنائي  بالرت�ث  �لأوىل  �ملجموعة  تخت�ش 

�أدو�ر  �أ�صهر  من  لع�صرة  رقمي  ت�صجيل  �صدر  حيث 
�أ�صو�ت  �أو  ب�صوته   )1923-1892( دروي�ش  �صيد 
موؤلفات  ع�صرة  �ملجموعة  �صمت  كما  معا�صريه. 
وحي  من  معا�صرين  م�صريني  مللحنني  حديثة 
�لثانية  �ملجموعة  وتقدم  دروي�ش.  �صيد  �أغنيات 

ملطربني  متميًز�  م�صريون" �أد�ًء  منفردون  "مطربون 
منفردين م�صريني متميزين من �أجيال خمتلفة )على 

�أو مب�صاحبة  بغناء منفرد  مد�ر خم�صني عاًما( ي�صدحون 
�ملو�صيقى لكال�صيكيات �ملو�صيقى �لغربية. �أما �ملجموعة �لثالثة 

و�لأخرية فهي "مري�مار"، وهي �أوبر� م�صرية من ف�صلني ماأخوذة عن رو�ية 
�صريف حميي  و�أحلان  �صيد حجاب  نوبل جنيب حمفوظ، من كلمات  �حلائز على جائزة  �مل�صري  لالأديب 

�لدين. وقد مت ت�صجيل �ملجموعات �لثالث مب�صاحبة �أورك�صرت� مكتبة �لإ�صكندرية.
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مركز اخلطوط
ال يف مو�جهة حتديات �لع�صر �لرقمي من خالل م�صروعه �لر�ئد "قامو�ش �للغة  �صاهم �ملركز مبجهود فعَّ

�مل�صرية �لقدمية".

قامو�س اللغة امل�صرية القدمية
ل توجد حتى �لآن قو�ئم كاملة �أو قو�مي�ش للغة �مل�صرية �لقدمية، وبالتايل هناك حاجة لقامو�ش رقمي 
وترجمة  جمع  مرحلة  يف  بالفعل  وهو  �لطموح  �مل�صروع  بهذ�  �ملركز  ي�صطلع  �للغة.  هذه  يجمع  حديث 

�مل�صطلحات.

)CULTNAT( مركز توثيق الرتاث احل�صاري والطبيعي
م�صر  تر�ث  لتوثيق  �لتقنيات  �أحدث   )CULTNAT( و�لطبيعي  �حل�صاري  �لرت�ث  توثيق  مركز  يطبق 
�مللمو�ش وغري �مللمو�ش، ملقًيا �ل�صوء على ما�ٍش ثرّي، وهادًيا لالأجيال �لقادمة. ولهذ� �لغر�ش يت�صارك مركز 
م�صروعات حملية  لتطوير  متميزة  منظمات عديدة  مع   )CULTNAT( و�لطبيعي  �حل�صاري  �لرت�ث  توثيق 

و�إقليمية وعاملية.
 http://www.cultnat.org :للمزيد من �ملعلومات، �نظر

دار الكتب والوثائق القومية امل�صرية
يعكف مركز توثيق �لرت�ث �حل�صاري و�لطبيعي 
مليون  ت�صعني  من  �أكرث  ترقيم  على   )CULTNAT(
من  �مل�صرية.  �لقومية  و�لوثائق  �لكتب  بد�ر  وثيقة 
حديث  متدرب  �ألف  من  �أكرث  يقوم  �أن  �ملتوقع 
وثيقة  مليون  وع�صرين  خم�صة  بتخزين  �لتخرج 
�ملوقع  على  رقمية  �صورة  �ألف  خم�صني  نحو  ون�صر 
با�صتخد�م �أحدث �لو�صائل �لتكنولوجية على مد�ر 

�أربعة �أعو�م.
   www.nationalarchives.gov.eg :للمزيد من �ملعلومات، �نظر

اأر�صيف اجلمعية اجلغرافية امل�صرية
ملو�رد  ببليوجر�فية  وفهر�صة  ا  �صوئيًّ وم�صًحا  ت�صجياًل  �مل�صرية  �جلغر�فية  �جلمعية  �أر�صيف  توثيق  يتطلب 
وتعد  �لأر�صيف.  يف  �لبحث  لت�صهيل  رة  م�صوَّ بيانات  قاعدة  خالل  من  �جلمعية  و�صور  و�أطال�ش  وخر�ئط 

ال�صفحة الرئي�صية ملوقع دار الكتب والوثائق القومية امل�صرية
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�ملرحلة �لأكرث �أهمية بامل�صروع هي ن�صر قاعدة �لبيانات من خالل موقع �جلمعية �جلغر�فية �مل�صرية. يتز�من 
تدريب �لعاملني باجلمعية �جلغر�فية �مل�صرية على تقنيات �مل�صح �ل�صوئي وبر�مج قاعدة �لبيانات مع عملية 

�لتوثيق. وقد مت بالفعل رقمنة �أكرث من �ثني ع�صر �ألف خريطة وربطها بقاعدة �لبيانات.

اأر�صيف املكتب العربي، ق�صم الإن�صاءات بوزارة الأ�صغال العامة �صابًقا
منذ  �لعامة  �ملباين  �إن�صاء  توىل  �لذي  �لق�صم  لهذ�  �لهند�صية  �لر�صوم  لرقمنة  �لتعاوين  �مل�صروع  يهدف 
�لربع �لأخري للقرن �لتا�صع ع�صر. يتم ربط ن�صخ �إلكرتونية من هذه �لر�صوم بقاعدة بيانات ت�صهل �إد�رة هذ� 

�لأر�صيف �ل�صخم.

اأر�صيف �صركة هليوبولي�س
�أحياء  �أف�صل  �لتي تولت تطوير  �لهند�صية ل�صركة هليوبولي�ش  �لر�صوم  �لتعاوين لرقمنة  �مل�صروع  يرمي 

�لقاهرة و�لتي �صممت يف �لبد�ية ك�صاحية. ويحتفظ �ليوم مقر �ل�صركة بالر�صوم �لهند�صية �لأ�صلية.

ممتلكات بنك م�صر وطلعت حرب
تعد رقمنة ممتلكات بنك م�صر وطلعت حرب )�لقت�صادّي �مل�صرّي �لر�ئد( �أول حماولة لتوثيق تاريخ 
م�صر �لقت�صادي. يتناول مركز توثيق �لرت�ث �حل�صاري و�لطبيعي )CULTNAT( �مل�صروع باأ�صلوب متعدد 
�لتخ�ص�صات عن طريق و�صع بر�مج متعددة: جولة �فرت��صية يف مقر بنك م�صر، ومت�صفح ملجلد�ت �لوثائق 
لقطاع  �صا�صات  ثالث  على  عر�ش  �إىل  بالإ�صافة  م�صر،  �أنحاء  يف  �لبنك  بفروع  وخريطة  بالبنك،  �خلا�صة 
�لبنوك �مل�صرية )1840-1940( و�ملر�حل �ملختلفة لتاأ�صي�ش بنك م�صر، و�إجناز�ت مديري �لبنك �ملتميزين 

على مد�ر ع�صرين عاًما، و�ألبوم �صور لطلعت حرب، وعر�ش �صريع لتطور �لبنك حتى عام 2006. 

توثيق الق�صور الرئا�صية
�إن�صاء قاعدة بيانات لتوثيق و�إبر�ز بع�ش �لق�صور �لرئا�صية يف م�صر؛ مثل ق�صر عابدين وق�صر ر�أ�ش  مت 

�لتني ل�صتك�صاف حمتوياتها وتاريخها �ملعماري و�لجتماعي.

اخلرائط التاريخية والربديات العربية يف دار الكتب والوثائق القومية مب�صر
و�لربديات  �لتاريخية  �خلر�ئط  وفريدة من  هائلة  قومية  ثروة  �مل�صرية  �لقومية  و�لوثائق  �لكتب  د�ر  ت�صم 
بالتعاون مع د�ر �لكتب و�لوثائق   )CULTNAT( نتهى مركز توثيق �لرت�ث �حل�صاري و�لطبيعي� �لعربية. 
�لقومية من رقمنة جمموعتني �أر�صيفيتني من نحو ع�صرة �آلف خريطة وثالثة �آلف وخم�صمائة بردية. �صهل 
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�إن�صاء قاعدة بيانات حتتوي على �ملجموعات �ملرقمنة مهمة د�ر �لكتب و�لوثائق �لقومية خلدمة زو�رها من 
�لباحثني و�لأكادمييني. ويجري �لآن طبع كتاب حول جمموعة �خلر�ئط بعنو�ن "م�صر يف تاريخ �خلر�ئط" 

باللغتني �لعربية و�لإجنليزية )1595-1840 تقريًبا( م�صحوبًا با�صطو�نة مدجمة.

)Fekr-rama( بانوراما الفكر العربي
مت بث بو�بة بانور�ما �لفكر �لعربي )Fekr-rama( على �صبكة �لإنرتنت، وهي ت�صمل �لإ�صهامات �مل�صرية 
�ملوقع  ويتيح  ومو�صيقى.  وفنون  �جتماعية  وعلوم  وتاريخ  وعلوم  �أدب  من  �ملجالت؛  و�لعربية يف خمتلف 
لزو�ره طبع �أية مو�د على �أجهزة �لكمبيوتر �ل�صخ�صية. بد�أت بانور�ما �لفكر �لعربي )Fekr-rama( هذ� �لعام 

ا بالتعاون مع د�ر �لكتب و�لوثائق �لقومية. مبجموعة �أ�صا�صية من كتب �لرت�ث �لتي تتم رقمنتها حاليًّ

 http://www.fekr-rama.com :للمزيد من �ملعلومات، �نظر

ذاكرة العامل العربي
يهتم م�صروع ذ�كرة �لعامل �لعربي باإن�صاء بو�بة متخ�ص�صة 
�حل�صارة  لتقدمي  �لرب�مج  �أحدث  با�صتخد�م  �لإنرتنت  على 
�لإنرتنت.  �لعربي على  �ملحتوى  ولالإ�صهام يف  للعامل  �لعربية 
�لعربية  �لأجيال  ربط  �إىل  �للغة  مزدوجة  �لبو�بة  تهدف  كما 
�ل�صابة بهويتهم �لثقافية و�حلفاظ على �لذ�كرة �جلماعية للعامل 
�لعربي  �لرت�ث  رقمنة  ي�صتهدف  م�صروع  �أول  �إنه  �لعربي. 

بغر�ش �حلفاظ على ذ�كرته ونقلها لالأجيال �لتالية. 
ناق�ش �لجتماع �لثاين للجنة �لتنفيذية مل�صروع "ذ�كرة �لعامل 
�لعربي" - و�لذي عقد بدم�صق/ �صوريا يف مايو 2008- �آليات 
�ملعنية  و�ملوؤ�ص�صات  و�ملر�كز  �لعربية  �ملنظمات  بني  �لتعاون 
م�صادر  مناق�صة  كذلك  متت  �مل�صروع.  وثيقة  وتطور  بالرت�ث 
�لإجناز�ت  �لجتماع  خل�ش  �مل�صروع.  جناح  ل�صمان  �لتمويل 
�لتي حتققت منذ توقيع �إعالن �ل�صارقة؛ حيث متت �ملو�فقـــة 

�لعربية  �لإمار�ت   - بال�صارقة  �لذي عقد  �لأول  للم�صروع خالل �لجتماع  �ملنظم  �لر�صمي  �لتفاق  على 
�ملتحدة، يف �أكتوبر 2007.

اتفاقية ذاكرة العامل العربي التي وقِّعت بال�صارقة



66

التقرير ال�صنوي 2008/2007

)InfrArt Sonic( م�صروع
يهدف �مل�صروع �إىل تطوير نظام مبتكر ومتكامل للتحليل �لآمن لالأعمال �لفنية وحتديد طبيعة �لتكوين 
�لطبقي يف عمق مادة  �لعمل، وكذلك �لتوزيع �ملو�صعي �ل�صبغي يف كل طبقة. ويجمع �لنظام بني و�صيلتني 
 .)ISAD( و�لتحليل �لطيفي �ل�صوئي متعدد �لنطاقات �ملوجية )AMAD( هما �لتحليل �لطيفي �ل�صوتي
وتعالج �لبيانات �لناجتة عن �لو�صيلتني بنف�ش م�صاحات �لتحليل، وتتم معاجلتهما مًعا من �أجل تتبع عمق 
�لطبقات )وذلك با�صتخد�م �لو�صيلة فوق �ل�صوتية(، وكذلك من �أجل ر�صم خريطة توزيع �لأ�صباغ يف كل 

.)VIS-nIR-mIR طبقة )وذلك با�صتخد�م �لتحليل �لطيفي �ل�صوئي متعدد �لنطاق �ملوجي
 www.infrartsonic.org :للمزيد من �ملعلومات، �نظر

)INFOMAN( م�صروع
يقوم م�صروع )INFOMAN( بتنظيم �لبيانات �ملن�صورة على �لإنرتنت �ملتعلقة باملخطوطات �لعربية �لتي 
عرث عليها يف �ملنطقة �لأورو- متو�صطية يف نظام معلومات �صهل �ل�صتخد�م على بو�بة �إلكرتونية. وي�صهل 

هذ� �مل�صروع �لر�ئد �لو�صول لو�صالت دقيقة و�صريعة يف كل �ملجالت �ملتعلقة باملخطوطات �لعربية.

حور�س
يهدف م�صروع حور�ش للتعرف على �ملو�قع �لأثرية �ملجهولة �أو �ملندثرة با�صتخد�م بيانات مو�صحة على 
خر�ئط نظم �ملعلومات �جلغر�فية )GIS(، كما يقوم مبر�قبة �أعمال �لتنقيب غري �لقانونية من خالل مقارنة 

�خلر�ئط �لزمنية ل�صور �لأقمار �ل�صناعية.

)SIDLIM( اأنظمة الدفاع على �صواحل املتو�صط
ي�صعى م�صروع �أنظمة �لدفاع على �صو�حل �ملتو�صط )SIDLIM( لتعزيز �لقيمة �لقت�صادية و�لتعليمية 
لأنظمة �لدفاع على �صو�حل �ملتو�صط و�حلفاظ عليها، وحفظ و�إد�رة �ملو�قع �لع�صكرية �ملائية و�لرتويج لها. 

ولتحقيق هذ� �لهدف �صيقوم �مل�صروع بتحديد منهج لرتميم �لقالع �ملتو�صطية.  

)NOESIS( م�صروع
 )NOESIS( ال يف م�صروع فعَّ ي�صارك مركز توثيق �لرت�ث �حل�صاري و�لطبيعي )CULTNAT( ب�صكل 
لإنتاج نظام معاجلة �آمن با�صتخد�م �ل�صورة للم�صاعدة يف �لتحليل �لتاريخي وفح�ش �ملجموعات �لهامة من 
�ملخطوطات �ملتو�صطية. يتم ت�صجيل �صور رقمية ملونة للمخطوطات �مل�صتهدفة، و�صيتم ��صتخد�م �لأ�صعة فوق 
�لبنف�صجية �ملرئية و�لأ�صعة حتت �حلمر�ء �أحادية �للون لإخر�ج �صورة �إلكرتونية لالأحبار و�لأور�ق �مل�صتخدمة 

)من بردي وغريه(. و�صيتم حتميل �ل�صورة �لنهائية على قاعدة بيانات ميكن �لو�صول �إليها عرب �لإنرتنت.
 www.eunoesis.org :للمزيد من �ملعلومات، �نظر
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 )MEDCULT( م�صروع 
 ،)UNESCO( هو م�صروع م�صرتك بني �لحتاد �لأوروبي ومنظمة �لأمم �ملتحدة للرتبية و�لعلوم و�لثقافة
ويهدف لتح�صني نوعية �ملو�قع �لإلكرتونية �لثقافية عرب �لدول �لعربية من خالل ن�صر دليل و�أدو�ت �ل�صبكة 
�لوز�رية لدعم �أن�صطة �لرقمنة )MINERVA(. يتيح م�صروع )MEDCULT( منهًجا و��صًحا ويوؤ�ص�ش �صبكة 
�ملعلومات و�ل�صت�صار�ت و�لأدو�ت لتح�صني نوعية مو�قعها  �لعثور على  �لثقايف  �لقطاع  دعم قوية تتيح ملنظمات 
�لو�صول  و�ل�صفافية وحرية  �لثقة  باأهمية  �لتوعية  لدورها يف  �أهمية  �مل�صروع  �أن�صطة  تكت�صب  �لإلكرتونية. كذلك 
للمحتوى �لثقايف و�لتعليمي على �لإنرتنت للجمهور، وذلك للم�صاهمة يف حمو �لأمية �ملعلوماتية وبناء �لقدر�ت.   

 www.medcult.org :للمزيد من �ملعلومات، �نظر

)AUTHENTICO( م�صروع
ل من �لحتاد �لأوروبي يهدف حلماية �لرت�ث �لثقايف عن طريق �لتحقق من �أ�صالة قطع  هو م�صروع مموَّ
�لرت�ث �لأثرية. و�صوف يركز �مل�صروع على �إر�صاء معايري عاملية علمية وتقنية يف �ملجال �لتطبيقي للتحقق 
من �أ�صالة �لقطع �لأثرية. �أما �لهدف �لإ�صرت�تيجي للم�صروع فهو �لتكامل �ملبتكر بني �لو�صائل غري �ل�صارة 
للتحقق �ملو�صوعي من �أ�صالة �لقطع �لأثرية �ملعدنية )�ملخ�ص�صة لالأغر��ش �ملنزلية و�ملخ�ص�صة للزينة(، بناًء 
تقنيات  �أحدث  با�صتخد�م  ذلك  و�صيتم  �لت�صنيع.  تقنيات  وو�صف  �لقطع  لتلك  �ملعدين  �لرتكيب  على 
�لتحليل وتطوير و�ختبار جهاز علمي متنقل يجمع بني حتليل �لعنا�صر عن طريق �لتحليل �لطيفي و�كت�صاف 

�لعالمات �ملميزة للجزيئات.  

)ISIS( املعهد الدويل للدرا�صات املعلوماتية
�ملعهد  ي�صطلع  �ليوم،  م�صتخدمي  توقعات  وحتقيق  �جلديد  �لرقمي  �لع�صر  مع  للتاأقلم  �ل�صعي  �إطار  يف 
يف  وطاقة   )LAMAP( "بنف�صك "�كت�صف  مثل  م�صروعات  بعدة   )ISIS( �ملعلوماتية  للدر��صات  �لدويل 
�ملعلوماتية  للدر��صات  �لدويل  �ملعهد  يلعبه  �لذي  �لدور �حليوي  �لتالية  �مل�صروعات  تو�صح  �جلد�ر. كذلك 

)ISIS( يف ن�صر �لتكنولوجيا و�لرقمنة.
 http://www.bibalex.org/isis :للمزيد من �ملعلومات، �نظر

املعمل الرقمي
وذ�كرة  كتاب  �ملليون  م�صروع  مثل  م�صروعات  عدة  يف  �لرقمي  �ملعمل  �صارك   ،2008 يونية  حتى 
 )AMEEL( �أو�صطية  و�ل�صرق  �لعربية  �لإلكرتونية  �ملكتبة  وم�صروع  �ل�صوي�ش  قناة  وذ�كرة  �ملعا�صرة  م�صر 

و�ملخطوطات وبطر�ش بطر�ش غايل. قام �ملعمل بالآتي:
-   م�صح �صوئي ومعاجلة �أربعني �ألًفا  وثالثمائة وخم�ش وثالثني �صحيفة ومقاًل ووثيقة.
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-      معاجلة وتعرف �صـوئي على �حلــروف 
    )OCR( ل�صبعة وع�صرين �ألًفا و�صتمائة

     وثماين وثائق ون�صر�ت.
-      م�صح �صوئي ومعاجلة خم�صة وثالثني
    �ألًفا وخم�صـمائة وخم�صة وع�صـريـن

    �صـورة، مبا فيها �ل�صـور �لفوتوغر�فيـة 
    و�ل�صر�ئح و�لر�صوم �لهند�صية و�خلر�ئط

    و�ملل�صقات و�ملخطوطات.
-   معاجلة و�حد وخم�صني �ألًفا ومائتني وثالثة وثالثني �صورة ووثيقة.

اإح�صائيات رقمنة الكتب

)DAR( م�صتودع الأ�صول الرقمية
لإن�صاء  نظام  هو   )DAR( �لرقمية  �لأ�صول  م�صتودع 
ميكنة  تعترب  باملكتبة.  �لرقمية  �ملجموعات  و�صيانة 
�أهد�ف  �أهم  �أحد  بامل�صتودع  ودجمها  �لرقمنة  عملية 
من  يتاألف  وهو   ،)DAR( �لرقمية  �لأ�صول  م�صتودع 
 )DAF( �لرقمية  �لأ�صول  م�صنع  �أ�صا�صيني:  منوذجني 
�أ�صبحت  وقد   .)DAK( �لرقمية  �لأ�صول  وحافظة 
 )DAF( لرقمية� �لن�صخة �حلديثة من م�صنع �لأ�صول 

�ملعروفة )DAFv2( متاحة للتنزيل منذ منت�صف عام 2007 على �ملوقع �لتايل:
.  http://wiki.bibalex.org/DAFWiki 

��صتخدمت �لن�صخة �لثانية من حافظة �لأ�صول �لرقمية )DAK( يف مايو 2008 وهي متاحة �لآن على 
�ملوقع �لتايل: http://dar.biblex.org . تتميز �لن�صخة �جلديدة باملزيد من �ل�صتخد�مات مثل ت�صفح �لكتب 
با�صتخد�م نظام ديوي للت�صنيف �لع�صري وخيار�ت �لبحث �ملتطورة. مت كذلك تطوير �لبحث �ملبني على 
�ملحتوى، و�أ�صيفت �لو�صالت بني �لكتب، بالن�صبة لكل كتاب هناك و�صالت لأعمال �أخرى لنف�ش �ملوؤلف 

�أو �أعمال �أخرى حول نف�ش �ملو�صوع.

تطور �لعمل �لإجمايل  �لالتينية   �لعربية 
يوليو 2007- يونية 2008

 4653 76649 )�أكرث من 27.5 مليون �صفحة(  م�صح �صوئي ومعاجلة 
)�أكرث   47093 81302 )�أكرث من 29 مليون �صفحة(  )�أكرث من 1.5 مليون �صفحة( 

من 16.7 مليون �صفحة(
 4651 71948 )�أكرث من 26 مليون �صفحة(   )OCR( تعرف �صوئي على �حلروف

76599 )�أكرث من 27.5 مليون �صفحة(  )�أكرث من 1.5 مليون �صفحة( 
48761 )�أكرث من 17.5 مليون �صفحة(

العربية

76649 )�أكرث من 
27.5 مليون �صفحة(

م�صح �صوئي ومعاجلة

تعرُّف �صوئي على 
)OCR( حلروف�

الالتينية

4653 )�أكرث من 
1.5مليون �صفحة(

الإجمايل

81302 )�أكرث من
 29 مليون �صفحة(

تطور العمل 
يوليو 2007 - يونية 2008

47093 )�أكرث من
 16.7 مليون �صفحة(

71948 )�أكرث من
 26 مليون �صفحة(

4651 )�أكرث من 
1.5مليون �صفحة(

76599 )�أكرث من 
27.5 مليون �صفحة(

48761 )�أكرث من 
17.5 مليون �صفحة(

املعمل الرقمي مبكتبة الإ�صكندرية
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هنالك �أي�صا قارئ جديد للكتب لعر�ش �لكتب �ملرقمنة. ويتمتع �لقارئ بخو��ش بحث وت�صفح متطورة 
�ألًفا ومائة وخم�صني  �ثنني و�صبعني  �لرقمي حتى �لآن  �ملعمل  �أنتج  �إىل بع�ش �خلو��ش �لأمنية.  بالإ�صافة 
كتابًا وت�صعة وخم�صني �ألف �صورة متاحة بامل�صتودع. وقد مت �إدر�ج منوذج خا�ش للتحكم للتاأكد من ت�صفح 
�لإنرتنت  مل�صتخدمي  ي�صمح  �لفكرية.  �مللكية  حماية  قو�نني  مع  متا�صًيا  �لو�حدة  �ملرة  يف  للكتاب  �صخ�ش 
�لطالع على خم�صة يف �ملائة من �لكتب �لتي تخ�صع لقو�نني حماية �مللكية �لفكرية، وهي كتب متاحة 

مبكتبة �لإ�صكندرية.

الطباعة عند الطلب: ماكينة اإ�صرب�صو الكتب
تعد ماكينة �إ�صرب�صو �لكتب �ملوجودة مبكتبة �لإ�صكندرية ثاين 
ماكينة جتريبية على م�صتوى �لعامل ميكنها طبع وتغليف خم�صمائة 
�صفحة يف ع�صرين دقيقة. قامت �ملكتبة بتوقيع �تفاقيات مع �حتاد 
 )www.kotobarabia.com( لنا�صرين �مل�صريني ود�ر �لكتب �لعربية�
للرتويج ل�صتخد�م هذه   )www.shorouk.com( ل�صروق� ود�ر 
مذكرة  توقيع  مت   2007 يونية  يف  �مل�صري.  �ملجتمع  يف  �ملاكينة 
بوك�ش  دمياند  �أون  ن�صـر  ود�ر  �لإ�صــكندرية  مكتبة  بني  تفاهم 
�إ�صرب�صو  ماكينة  لن�صر خدمات   )On Demand Books LLC(

�لكتب وخدمة م�صتخدميها يف خمتلف �أنحاء �لعامل.

م�صروع املليون كتاب
كارنيجي  جامعة  من  مببادرة  �مل�صروع  ظهر 
و�لوليات  و�لهند  �ل�صني  من  و�صركاء  ميلون 
�ملتحدة �لأمريكية، يف �لبد�ية ��صتهدف م�صروع 
�ملليون كتاب رقمنة مليون كتاب على مد�ر ثالث 
�صنو�ت، ولكن مت بالفعل تخطي �ملليون ون�صف 
�ملليون كتاب يف نوفمرب 2007. يف يونية 2008 
�لإ�صكندرية  مبكتبة  �ملرقمنة  �لكتب  عدد  بلغ 
و�حد وثمانني �ألًفا وثالثمائة وكتاَبني )نحو ت�صعة 
وع�صرين مليون �صفحة(؛ من بينها �صتة و�صبعون 

�ألًفا وخم�صمائة وت�صعة وت�صعون كتابًا )نحو �صبعة وع�صرين ون�صف �ملليون �صفحة( متت معاجلتها بالتعرف 
.)OCR( ل�صوئي على �حلروف�

ماكينة اإ�صرب�صو الكتب

مرحلة امل�صح ال�صوئي
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)ISAUC( مركز اإبراهيم �صحاتة للغة ال�صبكات العاملية العربية
بد�أ �مل�صروع مببادرة من �لأمم �ملتحدة من خالل موؤ�ص�صة لغة �ل�صبكات �لرقمية �لعاملية )UNDL(، ولغة 
�لب�صري.  �لتو��صل  �لطبيعية يف  �للغة  وظائف  �صناعية حتاول حماكاة  لغة  )UNL( هي  �لعاملية  �ل�صبكات 

ي�صمل �مل�صروع نحو خم�ش ع�صرة لغة وتقدم �لعمل يف �ملجالت �لتالية:

م�صروع لغة ال�صبكات العاملية )UNL( بالعربية 
-   قامو�ش لغة �ل�صبكات �لعاملية )UNL( �لعربي: و�صل حجم �لقامو�ش �لرئي�صي �إىل ت�صعة وت�صعني �ألًفا 

ا. وت�صعمائة وثماين مو�د متثل �ثنني وخم�صني �ألًفا وخم�صمائة و�ثنني و�صبعني مفهوًما عامليًّ
 )UNL( لعربية: مت و�صع عدد من مو�د لغة �ل�صبكات �لعاملية� - )UNL( م�صّفر لغة �ل�صبكات �لعاملية   -

�ملبنية على �للغة �لعربية وهي جاهزة لتحويلها لأية لغة �أخرى.
-   فك �صفرة لغة �ل�صبكات �لعاملية )UNL( - �لعربية: مت �ختبار قو�عد �لنحو و�ل�صرف، وجتاوزت ن�صبة 

�صحتها ثمانني يف �ملائة.  

)EOLSS( م�صروع مو�صوعة اأنظمة دعم احلياة
قام مركز �للغة �لعربية بفك �صفرة ع�صرين وثيقة علمية من مو�صوعة �أنظمة دعم �حلياة وحتويلها �إىل �للغة 

�لعربية.

)LIS( م�صروع نظم معلومات املكتبات
مت �إعد�د خدمة نظم معلومات �ملكتبات )LIS( لإتاحة معلومات عن �ملكتبات بعدة لغات مل�صتخدمي 

�لإنرتنت.

)UNL( للغة ال�صبكات العاملية )IDE( البيئة التنموية املدجمة
لغة  لوثائق  للرت�كيب و�لدللت  �للغوي  �مل�صحح  �لتنموية �ملدجمة )IDE( بدعم  �لبيئة  برنامج  يقوم 
�ل�صبكات �لعاملية )UNL( و�لأ�صكال �لبيانية لعبار�ت لغة �ل�صبكات �لعاملية )UNL( وحترير عبار�ت لغة 
�ل�صبكات �لعاملية )UNL( بالر�صوم و�لكتابة و�لت�صفري وفك �ل�صفرة مع خو��ش �لتخل�ش من �لفريو�صات 

وخو��ش ت�صكيل �لأحرف �لعربية.

)ICA( بناء املنت العاملي للغة العربية
ا �صتني  من �ملنتظر �أن يحتوي �ملنت �لعاملي للغة �لعربية )ICA( على مائة مليون كلمة، وهو ي�صم حاليًّ
مليون كلمة، مت �إ�صد�ر برنامج �ملنت �لعاملي للغة �لعربية )ICA( لبحث وت�صفح �ملنت. وقد مت �أي�صا بناء منت 

تدريبي من مائتي �ألف كلمة مت حتليلها بالكامل. 
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اأر�صيف الإنرتنت
�أر�صيف �لإنرتنت هو جمموعة كاملة من كل 
�صفحات �ملو�قع �لإلكرتونية على �لإنرتنت منذ 
عام 1996 �إىل �لآن؛ مهد�ة من �أر�صيف �لإنرتنت 
بجامعة �صان فر�ن�صي�صكو، وقد �أطلق �مل�صروع يف 
�لإ�صكندرية يف عام 2002. وقد مت �لدخول على 
�ملوقع من مكتبة �لإ�صكندرية ثالثني مليون مرة 

خالل �لعام �ملا�صي.

قامت مكتبة �لإ�صكندرية بالتفاق مع فريق �صان فر�ن�صي�صكو بدمج �جليل �لثاين من �آلة ت�صفح �لإنرتنت 
�لبيتا بوك�ش )Petabox(. مت جتميع �آلة ت�صفح �لإنرتنت �لبيتا بوك�ش ذ�ت �ل�صعة �لتخزينية �لبالغة و�حد 
ون�صف بيتا بايت يف �صان فر�ن�صي�صكو، ثم مت حتميلها مبجموعة �لإنرتنت من 1996 حتى 2006، بالإ�صافة 
 .)OCA( إىل خم�صة وع�صرين �ألف كتاب رقمي مت �حل�صول عليها من خالل جمعية حتالف �ملحتوى �ملفتوح�
ا، قامت مكتبة �لإ�صكندرية بن�صر وحتميل و�ختبار  و�أخًذ� بزمام �ملبادرة لت�صنيع �آلت فهر�صة �لإنرتنت حمليًّ
ا يف نهاية 2007. قامت �حلو�مل �لإحدى ع�صرة  �أحد ع�صر حاماًل من �آلت �لبيتا بوك�ش �مل�صنعة حمليًّ
ا بزيادة �ل�صعة �لتخزينية مبقد�ر 0.8 بيتا بايت. ومن �ملنتظر �إ�صافة ت�صعة حو�مل م�صنعة  �لتي تعمل حاليًّ
ا ذ�ت كثافة �أعلى، و�لتي �صتزيد �ل�صعة �لتخزينية مبقد�ر 1.4 بيتا بايت. �صت�صتخدم �ل�صعة �لإ�صافية  حمليًّ
�لرقمية مبكتبة �لإ�صكندرية. يجرى �لآن جتديد  �ملو�د  بيانات جمموعة �لإنرتنت �جلديدة وجميع  لتخزين 
قاعة �أر�صيف �لإنرتنت لتتالءم مع متطلبات �لتربيد و�لتغيري�ت �لهيكلية �خلا�صة بالأجهزة �جلديدة. ويتم 

كذلك ��صتخد�م بر�مج بنية حتتية حديثة لإدخال حت�صينات على �لإد�رة و�لأمن.
مت �ختيار جمموعة فرعية من جمموعة �لإنرتنت لعام 2007 لتحويلها على �لكابالت وفهر�صتها وتنقيتها 
نظام  �ختبار  بهدف  وذلك   ،)Wayback Machine( )http://archive.bibalex.org( جهاز  على  و�إتاحتها 
بالكامل  لعام 2007  �لإنرتنت  �لآيل )ACS(. يف خطوة لحقة متت معاجلة جمموعة  �لعنقودي  �لتز�من 

بهذه �لطريقة، وهي تعمل بكفاءة م�صتخِدمة �صرعات و�صالت �لإنرتنت �لفائقة يف مكتبة �لإ�صكندرية.

رقمنة الكتب املقد�صة
 قام �ملعهد �لدويل للدر��صات �ملعلوماتية )ISIS( باإعد�د جمموعة رقمية من �لكتب �ل�صماوية �لثالثة: 
�لقر�آن و�لإجنيل و�لتور�ة. مت �ختيار �لن�صخ �لتي تعك�ش قدم �ملحتوى مع �لرتكيز على �ملخطوطات �ليدوية 
�ملر�د حفظها لالأجيال �لقادمة لرقمنتها. �صيتم ن�صر �لن�صو�ش على �لإنرتنت من خالل �أد�ة للن�صر. و�صوف 
بالعربية  �لبحث عنها  �لن�ش �لأ�صلي يف �صورة رقمية ميكن  تعر�ش كل خمطوطة �صفحة ب�صفحة بجانب 
�أو �لإجنليزية �أو �لفرن�صية. بالإ�صافة �إىل ذلك �صوف تتاح خا�صية �إمكانية عر�ش تف�صري �لن�صو�ش بالعربية 
بالتز�من مع �ل�صفحة �ملعرو�صة. وهناك �أي�صا �أد�ة بحث خا�صة باللغات �لثالث تتيح �لبحث يف  �للغات 

ر �لبحث على �أجز�ء حمددة من �لن�صو�ش �لثالثة. �لثالث يف �لوقت نف�صه، �أو َق�صْ

اأر�صيف الإنرتنت



72

التقرير ال�صنوي 2008/2007

مركز املخطوطات
اإ�صدارات جديدة يف مكتبة املخطوطات الرقمية

خمطوطات  ثروة  ن�صر  �إىل  �لرقمية  �ملخطوطات  م�صروع  يهدف 
�لرت�ث �لعربي يف �صورة رقمية. وقد �صهد �لعام �ملا�صي �إ�صد�ر 

�ملخطوطات  مكتبة  من  و�ل�صاد�صة  �خلام�صة  �ملجموعات 
�ل�صويد  ومكتبة  كاترين  �صانت  دير  جمموعتا  وهما  �لرقمية، 
نادرة  �صبعة خمطوطات  وت�صم كل جمموعة   .)KB( �لوطنية 

ا.     وكتيًبا متهيديًّ
 www.manuscriptcenter.org :للمزيد من �ملعلومات، �نظر

)PSC( مركز القبة ال�صماوية العلمي
ي�صعى مركز �لقبة �ل�صماوية �لعلمي )PSC( �إىل حتويل �لعلوم �إىل جتربة ممتعة من خالل جمموعة من 
�ل�صماوية  �لقبة  عرو�ش  �إنتاج  ويف  �ل�صماوية  �لقبة  تكنولوجيا  ر�ئًد� يف جمال  وبو�صفه  �لتقنيات.  �أحدث 
�أدخل مركز �لقبة �ل�صماوية �لعلمي )PSC( تعديالت جديدة ومبتكرة على نظام )IMAX( مبا  بالعربية، 

يتيح للزو�ر لأول مرة منذ �أربع �صنو�ت م�صاهدة �صبعة عرو�ش مذهلة.

)ESEF( املعر�س امل�صري للعلوم والهند�صة
�لطلبة  لإعد�د  م  �مل�صمَّ  )ESEF( و�لهند�صة  للعلوم  �مل�صري  �ملعر�ش  �لإ�صكندرية  مكتبة  ��صت�صافت 
 )ESEF( لفر�ش مماثلة من �مل�صاركة و�لتناف�ش و�لفوز. مثَّل �لفائزون يف �ملعر�ش �مل�صري للعلوم و�لهند�صة

م�صر يف م�صابقة معر�ش �إنتل �لدويل للعلوم و�لهند�صة )ISEF( يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

مركز املوارد الإلكرتونية
�لتز�ًما بر�صالته، يبحث مركز �لقبة �ل�صماوية �لعلمي )PSC( با�صتمر�ر عن طرق جديدة للتفاعل مع 
�ملجتمعات �لعلمية �لأخرى من كل �أنحاء �لعامل لتح�صني �أد�ئه يف دفع �ملجتمعات �لعلمية �ملحلية للتقدم. 
يقوم موقع مركز �ملو�رد �لإلكرتونية - و�ملنق�صم مل�صاحة مفتوحة للجمهور وم�صاحة حمظورة- بطرح �أفكار 
�ملختلفة  �لعلمية  �ملجتمعات  لل�صركاء يف  للمو�رد  فريدة  بيانات  قاعدة  ويتيح  تفاعلية  لور�ش عمل  جديدة 

)�نظر ق�صم �أ�صو�ء على �إجناز�ت �ملكتبة، �ش 17(. 

خمطوطة "النا�صخ واملن�صوخ" من جمموعة مكتبة ال�صويد الرقمية
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م�صابقة "فري�صت ليجو" يف م�صر
م�صابقة   )PSC( �لعلمي  �ل�صماوية  �لقبة  مركز  م  نظَّ
"فري�صت ليجو" �لثالثة حتت رعاية وز�رة �لرتبية و�لتعليم. 
يف  �لفائز  �لفريق  و�صارك  �لطاقة"،  "لغز  هي  �ملهمة  كانت 
و�لع�صرين  �لر�بع  �ملركز  على  وح�صل  �لدولية  �مل�صابقة 

بالإ�صافة �إىل جائزة �صرفية عن ت�صميم �أجهزة �لروبوت.
 )�نظر ق�صم �أ�صو�ء على �إجناز�ت �ملكتبة، �ش 18(. 

 





املحور الرابع
مركز للتعلم واحلوار والتفاهم

"�حلقيقة �لتي يفر�ضها و�قعنا �ليوم هي �أننا نعتمد 
على بع�ضنا �لبع�ش و�أنه يتحتم علينا �أن نتعاي�ش 
�لطريق  هو  فاحلو�ر  �إًذ�  �ل�ضغري،  �لكوكب  هذ�  على 
وت�ضارب  �لنز�عات  لف�ش  �لوحيد  و�لذكي  �لعقالين 

�مل�ضالح �ضو�ًء بني �لأفر�د �أو �لأمم".
 �لدلي لما



وتوعيتها  ال�شعوب  لتمكني  اأداة  فهو  احلروب؛  متزقه  الذي  عاملنا  يف  متزايدة  اأهمية  احلوار  يكت�شب 
بالقوا�شم الإن�شانية امل�شرتكة التي توحدها، بغ�ض النظر عما يفرقها، لأن ما يجمعنا هو قيم اإن�شانية ت�شمو 
فوق الختالف يف الثقافة واخللفية ووجهات النظر. وقد جنحت مكتبة الإ�شكندرية يف اأن ت�شبح مركًزا فريًدا 
للحوار بني ال�شعوب واحل�شارات من خالل اجتذاب امل�شاركني من كل اأنحاء العامل؛ ففي املكتبة تتال�شى 

كل الختالفات ويبقى حب املعرفة والتفاهم واحرتام اإن�شانيتنا امل�شرتكة.

قطاع املكتبات
يعمل قطاع املكتبات على ن�شر ثقافة احلوار عن طريق تنظيم جل�شات القراءة ال�شهرية لالأعمال الأدبية 
التي توحد الإن�شانية بتناولها للق�شايا التي مت�ض قلوبنا واأرواحنا. ففي عام 2007 �شارك واحد وع�شرون من 
رواد املكتبة يف �شت جل�شات لقراءة الأعمال امل�شرحية لكّتاب عرب؛ مثل جنيب حمفوظ واأحمد �شوقي 
ع جناح هذه اجلل�شات فريق العمل بوحدة اخلدمات املرجعية  وكتاب اأجانب مثل اأنطون ت�شيكوف. وقد �شجَّ

على تنظيم برنامج لقراءة امل�شرحيات بالإجنليزية، والذي بداأت اأوىل جل�شاته يف فرباير 2008.
كذلك فاإن اجلهود امل�شرتكة ملكتبات الطفل والن�ضء وجمموعة الإيداع واملطبوعات احلكومية تدعم 

قيم احلوار.
يف اأغ�شط�ض 2007، نظمت مكتبة جمموعة الإيداع واملطبوعات احلكومية ندوة مبنا�شبة يوم الأمم املتحدة 
العاملي لل�شباب لتعريف ال�شباب باأن�شطة ومنظمات الأمم املتحدة؛ يف حماولة منها لتعزيز التفاهم والوعي 
الثقايف. تال ذلك الحتفال باليوم العاملي للطفل يف 20 نوفمرب 2007، والذي حتتفل به اجلمعية العامة لالأمم 
املتحدة منذ 14 دي�شمرب 1954 بغر�ض ن�شر التفاهم والحتاد بني اأطفال العامل من خمتلف الأمم واجلماعات 
اأن�شطة خا�شة  بالإ�شكندرية للم�شاركة يف  العرقية. �شملت فعاليات الحتفال دعوة تالميذ �شبع مدار�ض 

بحقوق ورفاهية الطفل يف م�شر والعامل.

"كن مرئيًّا، كن م�شموًعا: ال�شباب ي�شارك يف التنمية"
يف 12 اأغ�شط�ض 2007، وتزامًنا مع اليوم العاملي لل�شباب، اأقيمت م�شابقة "�شوت ني�شنز 2007" حتت 
زت امل�شابقة على حاجة املجتمع الدويل  ا، كن م�شموًعا: ال�شباب ي�شارك يف التنمية". ركَّ عنوان "كن مرئيًّ

مركز للتعلم واحلوار والتفاهم
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واأ�شوات  بروؤى  والحتفال  اء  بنَّ حوار  يف  للم�شاركة 
قادة امل�شتقبل. من �شمن األف وخم�شمائة عمل من 
ال�شتة  ذو  )ماهر(  املت�شابق  فاز  العامل  اأنحاء  خمتلف 
للت�شوير   "2007 ني�شنز  "�شوت  بجائزة  عاًما  ع�شر 
ال�شت  املوقرون  املحكمون  انبهر  الفوتوغرايف؛ حيث 
وب�شاطتها  ال�شور  بقوة  املتحدة  باململكة  املقيمون 
واإبداعها والر�شالة التي حتملها. اأ�شافت جلنة التحكيم 
ال�شورة هي رمز قوي يعرب  القب�شة يف مركز  اأن  اأي�شا 

عن اإمكانية ك�شر احلواجز والنت�شار على معوقات احلياة.

املعر�ض الفني الدويل ال�شنوي العا�شر واجلوائز لأ�شدقاء ال�شالم
يف �شيف 2007، �شاركت مكتبة الن�ضء يف املعر�ض الفني الدويل ال�شنوي العا�شر واجلوائز لأ�شدقاء 
ال�شالم، واملخ�ش�شة لتعزيز ال�شالم الداخلي واحلوار والوعي العاملي يف نفو�ض الأطفال حول العامل. �شارك 
اأيام، ثم �شاركوا جميعا يف املعر�ض الفني  اأع�شاء مكتبة الن�ضء يف ور�شة عمل نظمتها املكتبة ملدة ثالثة 

لأ�شدقاء ال�شالم، وكان م�شاركونا �شمن الفائزين املائة الأوائل.

التبادل والتعاون الدويل 
يف اإطار �شعي مكتبة الإ�شكندرية لأن تكون مركًزا للحوار، مت توقيع مذكرة تفاهم بني مكتبة الإ�شكندرية 
واملعهد الفرن�شي لالآثار ال�شرقية )IFAO(. ي�شمل التعاون بني املوؤ�ش�شتني التدريب على اخلدمات املرجعية 
والأوراق  الأن�شطة  يف  وال�شراكة  املكتبات  بني  الداخلية  وال�شتعارة  الإ�شدارات  وتبادل  والإر�شادية 

البحثية.
هذا العام، ا�شت�شاف قطاع املكتبات ما يربو عن املائة من اأمناء املكتبات ممثلني ملكتبات من خمتلف 

اأنحاء العامل من اأ�شرتاليا وال�شني وقطر وال�شودان ودول اأخرى بغر�ض تبادل اخلربات.
واأمني  والأر�شيف  املكتبات  لرئي�ض وحدة  الفني  الدعم  با�شت�شافة وتقدمي  املكتبات  قام قطاع  كذلك 
اإلينوي  جامعتي  من  مكتبات  واأمناء  اإثيوبيا(  اأبابا،  )اأدي�ض  الإفريقية  الوحدة  منظمة  مفو�شية  من  مكتبة 
بربلني   )Staatsbibliothek( العامة  املكتبة  من  كلٍّ  من  متخ�ش�شني  وباحثني  املتحدة  العربية  والإمارات 
)اأملانيا( ومعهد درا�شات احل�شارة الإ�شالمية بجامعة اأغا خان )لندن، اململكة املتحدة(، بالإ�شافة اإىل اآخرين 

من ال�شني والهند وماليزيا والوليات املتحدة الأمريكية والعديد من الدول الناطقة بالعربية.

املحور الرابع

ال�شورة الفائزة لعام 2007



78

التقرير ال�شنوي 2008/2007

ي�شعى اأمناء املكتبات مبكتبة الإ�شكندرية لال�شتفادة من فر�ض تنمية مهاراتهم املهنية �شواًء من خالل 
التعليم الإلكرتوين اأو ال�شفر للخارج. ي�شرتك خم�شة من �شباب اأمناء املكتبة يف دورة على �شبكة الإنرتنت 
باللغة الفرن�شية خا�شة باخلدمات املرجعية يقدمها املركز القومي للتعليم عن بعد )CNED(، يف حني �شافر 
اآخرون اإىل اخلارج للتدريب واإثراء خرباتهم الثقافية بزيارة دول مثل فرن�شا واأملانيا واإيطاليا واإ�شبانيا والوليات 

املتحدة الأمريكية.

يف اأغ�شط�ض 2007، ا�شرتك ثالثة من الفريق الإداري بقطاع املكتبات مع كبري اأمناء املكتبة يف متثيل 
مكتبة الإ�شكندرية يف ديربان بجنوب اإفريقيا، وذلك يف موؤمتر املكتبات واملعلومات ال�شنوي الدويل الثالث 
"مكتبات  عنوان  حتت  عقد  الذي   )IFLA( وموؤ�ش�شاتها  املكتبات  جلمعيات  الدويل  لالحتاد  وال�شبعني 

امل�شتقبل: التطور والتنمية وال�شراكات".

 ،)LTAs( "اأما على امل�شتوى ما بعد املهني، فقد اأكملنا اأول برنامج ملنح �شهادة "املعاون الفني باملكتبة
وهو و�شيط فني مدرب بفريق العمل باملكتبة يقوم مب�شاعدة اأمني املكتبة يف عدة جمالت مثل ال�شتعارة 
والإر�شاد واملعاجلة الفنية واخلدمات ال�شمعية والب�شرية. وقد كان فريق املعاونني الفنيني مبكتبة الإ�شكندرية هو 

ا خالل العام القادم )2009/2008(. ا وحمليًّ اأول امل�شتفيدين بهذا الربنامج، كما ناأمل يف تنفيذه اإقليميًّ

للمزيد من التفا�شيل، انظر:       

)Alex-Med( مركز درا�شات الإ�شكندرية وح�شارة البحر املتو�شط
يقوم مركز درا�شات الإ�شكندرية وح�شارة البحر املتو�شط )Alex-Med( بدور حموري يف تعزيز ثقافة 
ال�شكندريني يف كل  ودعوة  الكوزموبوليتانية  الإ�شكندرية  ا�شتك�شاف  طريق  والعامل عن  م�شر  احلوار يف 

اأنحاء العامل للم�شاركة يف املوؤمترات والندوات.

تواجد املعماريني الإيطاليني يف دول املتو�شط
م مركز درا�شات الإ�شكندرية وح�شارة البحر املتو�شط )Alex-Med( �شل�شلًة من الندوات بالتعاون  نظَّ
البحر  دول  يف  والأوروبيني  الإيطاليني  املعماريني  اأعمال  حول   )GDRI( للبحوث  الدولية  املجموعة  مع 

املتو�شط يف 15-16 نوفمرب 2007.
طرحت عدة مو�شوعات للنقا�ض؛ مثل دور اإيطاليا يف جنوب املتو�شط و�شمال اإفريقيا مع الرتكيز على 
التنمية ودور املهنيني  اإىل دور املوؤ�ش�شات الإيطالية يف  ليبيا واملغرب وتون�ض الفرن�شية واحلديثة، بالإ�شافة 

الإيطاليني املحرتفني يف �شرق املتو�شط وم�شر.

http://bibalex.org/libraries/   
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الجتماعان ال�شاد�ض وال�شابع لل�شبكات الوطنية امل�شرية
م مركز درا�شات الإ�شكندرية وح�شارة البحر املتو�شط )Alex-Med( الجتماعني ال�شاد�ض وال�شابع  نظَّ
بني  للحوار  متو�شطية  الأورو-  ليند  اأنا  مبوؤ�ش�شة  امل�شرية  ال�شبكة  رئي�ض  ب�شفته  امل�شرية  الوطنية  لل�شبكات 
الثقافات. ُعقد الجتماع الأول مبكتبة الإ�شكندرية، بينما ا�شت�شاف معهد جوته بالقاهرة الجتماع الثاين. 
اهتم الجتماعان بحملة "1001 ن�شاط من اأجل احلوار" التي اأطلقتها موؤ�ش�شة اأنا ليند الأورو- متو�شطية 
و�شبكتها التي ت�شم اأكرث من األف منظمة للمجتمع املدين؛ وذلك بهدف ح�شد الأفراد والأن�شطة لتعزيز 

املعرفة والحرتام املتبادل يف املنطقة.
اأع�شاء  ثلث  نحو  ت�شجيع  املتو�شط )Alex-Med( يف  البحر  الإ�شكندرية وح�شارة  درا�شات  جنح مركز 
لتمويل م�شروعات  ليند  اأنا  اأطلقتها موؤ�ش�شة  التي  ال�شغر  املنح متناهية  بالتقدم للح�شول على  ال�شبكات 

تعزيز احلوار بني الثقافات والتي �شيتم تنفيذها يف عام 2008.

ليلة احلوار الأورو- متو�شطي
يف ليلة 22 مايو 2008، اجتمع الآلف من خمتلف 
اأنحاء املنطقة الأورومتو�شطية يف �شل�شلة من الفعاليات 
الأوىل  للمرة  الثقافات.  بني  احلوار  لن�شر  الهادفة 
تزامنت الفعاليات املختلفة يف 37 دولة اأورومتو�شطية، 
وبر�شلونة  بريوت  يف  الثقافات  متعددة  حفالت  من 
يف  ثقافية  وجتمعات  عامة  ومناظرات  والإ�شكندرية 
على  الفعاليات-  جميع  زت  ركَّ وقد  والرباط.  نابويل 
ق�شايا  اأهمية  تعزيز  على   - وحجمها  نوعها  اختالف 

التعاي�ض امل�شرتك يف املنطقة.
م فريق "اإن كورديا�ض" عر�ض "ق�شة مو�شيقية" احلائز  يف اأثينا - رمز الرتاث املتو�شطي امل�شرتك - قدَّ
على عدة جوائز، والذي ي�شم ف�شوًل من اأعمال مو�شيقية من ا�شطانبول وتون�ض والقاهرة وبريوت واأفينيون 
قلعة  يف  ال�شكندريون  اجتمع  للمتو�شط،  اجلنوبي  ال�شاطئ  وعلى  نف�شه،  الوقت  ويف  وفيني�شيا.  وغرناطة 
العاملي فتحي  امل�شري  للمو�شيقي  ثقافية. وقد اختتم احلفل بحفل  العتيقة مل�شاهدة عدة عرو�ض  قايتباي 

�شالمة �شارك فيه عازف اجليتار الإ�شباين فريناندو برييز وعازف ال�شاك�شفون الفرن�شي فلورنت كورنيليه.
البحر  وح�شارة  الإ�شكندرية  درا�شات  مركز  بني  م�شرتكة  مبادرة  متو�شطي  الأورو-  احلوار  ليلة  كانت 
الثقافات  بني  للحوار  الأورومتو�شطي  العام  فعاليات  اإطار  يف  ليند  اأنا  وموؤ�ش�شة   )Alex-Med( املتو�شط 

.)2008(
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فن الطهي بالإ�شكندرية: نكهة كوزموبوليتانية يف املتو�شط
ح�شل مركز درا�شات الإ�شكندرية وح�شارة البحر املتو�شط 
تكلفة  من  املائة  يف  ثمانني  تغطي  منحة  على   )Alex-Med(
يف  كوزموبوليتانية  نكهة  بالإ�شكندرية:  الطهي  "فن  م�شروع 
اإطار  يف  م�شر  يف  الأوروبي  الحتاد  مفو�شية  من  املتو�شط" 

الن�شاطات الثقافية املحلية.

يف  لالأطعمة  معر�ض  اأولها  اأن�شطة:  ثالثة  امل�شروع  ي�شمل 
املهرجان  هذا  �شجع   .2008 مايو   24-23 يف  يومني  مدار  على  اأنطونيادي�ض  فيال  بحدائق  الطلق  الهواء 
املجتمع ال�شكندري مبختلف طوائفه على عر�ض الأطباق املختلفة وتبادل الو�شفات واملكونات بني بع�شهم 
ويونانية  فل�شطينية  فرق  قدمتها  �شعبية  رق�شات  اأي�شا  املهرجان  �شمل  املختلفة.  املطاعم  طهاة  ومع  البع�ض 

وعرو�ًشا للطهي ومعر�ًشا لل�شور الفوتوغرافية للمنتجات والأفراد ال�شكندريني.
َرجات امل�شروع اإ�شدار كتاب لدرا�شة خمتلف املجتمعات ال�شكندرية من خالل  كذلك كان اأحد خُمْ
الأطعمة املختلفة. �شيقوم امل�شروع بتوثيق وعر�ض الو�شفات التقليدية واآداب العمل مبطابخ وحجرات طعام 
والإ�شبانية. �شوف جتمع  والإيطالية  واللبنانية  واليونانية  الفرن�شية  املختلفة كاجلاليات  ال�شكندرية  اجلاليات 
الو�شفات بني تاريخ الأفراد وتاريخ اجلاليات بحيث ل يقت�شر الكتاب على الطعام فقط ولكن يهتم بالتاريخ 
الجتماعي للمدينة اأي�شا. و�شيتم كذلك اإلقاء ال�شوء على ق�ش�ض الأفراد وعالقتهم بالطعام ووطنهم الأم 

والتاأثريات املختلفة لفن الطهي.
املعلومات  بو�شول  ي�شمح  مما  للحوار؛  به منتدى  اإلكرتوين  املعلومات على موقع  �شتعر�ض هذه  اأخرًيا 

جلمهور اأو�شع، بحيث يتيح للمقيمني خارج م�شر التعرف على فن الطهي والثقافة ال�شكندرية امل�شرتكة.

وجوه �شكندرية
اأقيم هذا املعر�ض بالتعاون بني مركز درا�شات الإ�شكندرية 
يف  الفنون  ومركز   )Alex-Med( املتو�شط  البحر  وح�شارة 
اإطار م�شروع الفنان املقيم.  27 �شبتمرب-15 اأكتوبر 2007 يف 
عر�شت اأعمال الفنان ال�شكندري ع�شمت داو�شتا�شي والفنان 
القرب�شي اأندريا�ض كارايان �شور لرجال ون�شاء من الإ�شكندرية. 
اإمكانيات احلوار يف  ويو�شح التعاون بني داو�شتا�شي وكارايان 

املتو�شط ودور الفن يف تعزيز التفاهم مع الآخر.
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و�شائل وا�شرتاتيجيات التدخل يف املدن القدمية
م مركز درا�شات الإ�شكندرية وح�شارة البحر املتو�شط )Alex-Med( بالتعاون مع مركز الدرا�شات  نظَّ
عنوان  حتت   2007 اإبريل  يف  عمل  ور�شة   )IREMAM( بروفان�ض  وجامعة   )CEALEX( ال�شكندرية 
وتطوير  والتنمية،  الرتاث  ثالثة حماور هي:  العمل على  ور�شة  ركزت  العثمانية".  املدينة  "الإ�شكندرية: 

امل�شروعات العمرانية والبيئة واملباين، وتطوير املناطق ال�شكنية.
�شارك يف ور�شة العمل طلبة ماج�شتري يف املعهد القومي العايل للعمارة يف فر�شاي وطلبة العمارة وتراث 

املدن ال�شرقية يف املعهد العايل للعمارة يف بيلفيل - باري�ض.

متحف الآثار
اآثار م�شر الغارقة

بالتعاون مع املجل�ض الأعلى لالآثار واملعهد الأوروبي لالآثار الغارقة، �شارك متحف الآثار باإحدى وثالثني 
اأثرية يف معر�ض "اآثار م�شر الغارقة" الذي اأقيم يف "لو جراند باليه" يف فرن�شا ثم يف بون باأملانيا يف  قطعة 
2007. �شمل املعر�ض جمموعة من امل�شغولت التي مت اكت�شافها اأثناء التنقيب يف امليناء ال�شرقي وميناء 
اأبي قري بالإ�شكندرية. عر�ض املعر�ض اأي�ًشا يف قاعة جريت ماتاديرو يف مدريد باإ�شبانيا من 15 اإبريل  حتى 

20 نوفمرب 2008.      

)ICOM( املوؤمتر العام احلادي والع�شرون للمجل�ض العاملي للمتاحف
�شارك املتحف يف املوؤمتر العام احلادي والع�شرين للمجل�ض العاملي للمتاحف )ICOM( الذي ُعقد يف 
اأتاح املوؤمتر فر�شًة نادرة ملتحف الآثار ل�شتك�شاف �شبل  اأغ�شط�ض 2007 يف متحف تاريخ الفن بالنم�شا. 

التعاون مع املتاحف العاملية الأخرى.

التعاون مع املوؤ�ش�شات الدولية
يتعاون متحف الآثار مع عدة منظمات حملية ودولية ل�شمان احلد الأق�شى من ال�شتفادة بني الدول 
واملوؤ�ش�شات. كما مت توثيق العالقات الثقافية مع املعهد الدويل للربدي يف اإيطاليا لدعم جمالت البحث 

والتبادل والرتميم وال�شيانة والعر�ض املتحفي للربدي. 
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مركز الفنون
امللتقى الإبداعي للفرق امل�شرحية امل�شتقلة

حر�ض مركز الفنون على مدار ال�شنوات اخلم�ض 
ال�شنوي  الإبداعي  امللتقى  ا�شت�شافة  على  املا�شية 
كو�شيلة  )الأورومتو�شطية(  امل�شتقلة  امل�شرحية  للفرق 
يهتم  وال�شعوب.  الثقافات  بني  ق  اخلالَّ احلوار  لدعم 
التعليمية  امل�شرحية  الربامج  هما  مبحورين  امللتقى 
امل�شرحية  الجتاهات  على  والتعرف  والتدريبية 
الفنون  مركز  ا�شت�شاف   2008 فرباير  يف  املعا�شرة. 
امل�شتقلة.  امل�شرحية  للفرق  الإبداعي اخلام�ض  امللتقى 
ا عظيًما  و�شهد امللتقى هذا العام ح�شوًرا اأورومتو�شطيًّ
اأعوامه  مدار  وعلى  والتعليمي.  الفني  اجلانبني  على 

اخلم�شة )2004-2008( اكت�شب امللتقى �شمعة فنية متميزة بني الدول الأوروبية واملتو�شطية، كما لعب 
اإ�شدارات،  حوار،  )عرو�ض،  املختلفة  اأن�شطته  خالل  من  وتعليمية  اإبداعية  كمبادرة  ا  اإ�شافيًّ دوًرا  امللتقى 
ا مزدوًجا: الثقافة/ املعرفة واجلانب الجتماعي/ ال�شيا�شي؛  تدريب(. تبنى امللتقى الإبداعي منهًجا تنمويًّ

بحيث اأ�شبح الفن من اأ�شا�شيات احلياة.

بينايل كتاب الفنان
مه مركز الفنون  يعد بينايل كتاب الفنان الذي نظَّ
للتوا�شل  كو�شيلة  للفن  منوذًجا   2008 اإبريل  يف 
دولية  مكانًة  الفنان  كتاب  بينايل  احتل  واحلوار. 
لكتاب  املعا�شرين  والدار�شني  والنقاد  الفنانني  بني 
الفنان. �شارك مبدعون من 45 دولة يف ور�ض عمل 
تفاعلية وجل�شات دائرة م�شتديرة ومعر�ض، و�شاهموا 
بني  الإبداعي  للحوار  جديدة  اآفاق  فتح  يف  جميًعا 
جمموعات خمتارة من املبدعني والطالب والفنانني 
حوار  خللق  الإ�شكندرية  يف  التقوا  لقد  امل�شريني. 

حول قيم ومفاهيم كتاب الفنان حيث تتداخل التعبريات الفنية والأدبية والفل�شفية.
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وقد اختري عنوان املجلة الثقافية الأملانية "فكر وفن" �شعاًرا لدورة هذا العام، فكان حافًزا لالإبداع بني 
لالأطفال  ور�ض عمل  البينايل عقدت  فنية. وخالل  باأ�شاليب  الفكرية  الن�شو�ض  يتناولون  الذين  الفنانني 

والن�ضء امل�شريني لتعريفهم بهذا الفن العاملي اجلديد يف م�شر.

ال�شينما
ال�شينما  لروائع  ال�شهرية  العرو�ض  تقدمي  الفنون  مركز  وا�شل 
ا؛  امل�شرية والعاملية. ا�شت�شاف املركز �شبعة و�شبعني عر�ًشا �شينمائيًّ
كما  برجمان،  اإجنمار  الراحل  لأفالم  خم�ش�ض  اأ�شبوع  منها 
امل�شرية؛ حيث عقدت  ال�شينما  مئوية  احتفالية  املركز  ا�شت�شاف 
ندوة بح�شور �شناع ال�شينما والنقاد من ال�شباب واملخ�شرمني. مت 
توثيق ون�شر الحتفالية. كذلك ا�شت�شاف املركز املهرجان الثاين 
خا�شة  مطبوعة  اإ�شدار  �شاحبه  والذي  مار�ض  يف  املراأة  ل�شينما 

لالحتفال باملنا�شبة.

املو�شيقى واأورك�شرتا مكتبة الإ�شكندرية
حتى   2007 �شبتمرب  من  املمتد  املو�شم  خالل 
الإ�شكندرية  مكتبة  اأورك�شرتا  قدمت   ،2008 يونية 
�شبعة ع�شر حفاًل. اختريت برامج غالبية هذه احلفالت 
الكال�شيكية  املو�شيقى  يف  املختلفة  املدار�ض  لتعك�ض 
يف  اجتاهات جديدة  العرو�ض  �شملت  كذلك  الغربية. 
الإبداع املو�شيقي امل�شري؛ مثل مو�شيقى عمر خريت 

واملو�شيقى امل�شرية املعا�شرة.
حفاًل  الأورك�شرتا  مت  قدَّ اخلام�ض،  الإ�شكندرية  مكتبة  بعيد  الحتفال  اإطار  ويف   ،2007 اأكتوبر  يف 

ا �شارك فيه مائتا عازٍف من �شمنهم اأع�شاء باأورك�شرتا وار�شو ال�شيمفوين. مو�شيقيًّ
األقاها املاي�شرتو �شريف حميي الدين،  م املركز حما�شرة يف التذوق الفني لطلبة املدار�ض  يف يناير، نظَّ
العربية  للمو�شيقى  املختلفة  والأنواع  املو�شيقى  وعنا�شر  الأورك�شرتا  اآلت  على  خاللها  الأطفال  تعرف 

والغربية. وقد لقت املحا�شرة ا�شتح�شانًا كبرًيا.
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مركز اخلطوط
امل�شرية واحل�شارات الأخرى حول  والتفاهم بني احل�شارة  قيم احلوار  تعميق  �شاهم مركز اخلطوط يف 

العامل من خالل تنظيم �شل�شلة من املحا�شرات يف مكتبة الإ�شكندرية.

على مقربة حافة دلتا نهر النيل
األقى هذه املحا�شرة الدكتور نيل �شبن�شر مدير فريق التنقيب عن الآثار املوفد من املتحف الربيطاين يف 
كوم فريين )البحرية( يف اأكتوبر 2007. اأ�شفرت احلفريات عن ك�شف جممع كبري لأ�شرة الرعام�شة حول 

زت املحا�شرة على هذا الك�شف.   معبد يف املنطقة، وركَّ

مدينة �شاي�ض امللكية كنموذج اأويّل لالإ�شكندرية
الدكتور  تتبع  هام.  دور  جامعة  يف  الآثار  بق�شم  املحا�شر  ويل�شون  بيني  الدكتور  املحا�شرة  هذه  األقى 
ويل�شون تاريخ واآثار �شاي�ض، وناق�ض اأهمية الدلتا الغربية و�شرح اأ�شباب اعتبارها اأحد عوامل اختيار البطاملة 

لالإ�شكندرية لتكون عا�شمة لهم. 

)CRE( الندوة التا�شعة لالأبحاث اجلارية يف علم امل�شريات
الأبحاث اجلارية يف علم امل�شريات )CRE( هي ندوة �شنوية تعقد يف اجلامعات الربيطانية للعلماء يف 
خمتلف اأنحاء العامل. ُعقدت ندوة 2008 يف مان�ش�شرت ونظمها مركز )KNH( لدرا�شة علم الطب الإحيائي 
م مركز اخلطوط موؤمتًرا عن بعد )بالفيديو( مع الأبحاث اجلارية يف علم  يف م�شر القدمية. يف يناير 2008 نظَّ
امل�شريات )CRE( لإتاحة منتدى ملناق�شة اآخر الأبحاث علم امل�شريات التي يجريها طالب الدرا�شات العليا 

يف خمتلف اأنحاء العامل. 

دورة تعليم الهريوغليفية
م مركز اخلطوط بالتعاون مع مكتبتي الطفل والن�ضء دورة لتعليم الأطفال اللغة  يف �شيف 2007، نظَّ

الهريوغليفية لدعم معرفة الأطفال باحل�شارة امل�شرية القدمية.

ور�شة عمل اخلط العربي
يف حماولة لتعريف الأطفال باخلط العربي مت تنظيم ور�شة عمل يف 8 يوليو -28 اأغ�شط�ض 2007، تالها 

معر�ض لأن�شطة الأطفال.
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)CSSP( مركز الدرا�شات والربامج اخلا�شة
منتديات ال�شتدامة

ت�شعى مكتبة الإ�شكندرية بالتعاون مع الحتاد العاملي للمحافظة على البيئة )IUCN( لتنظيم منتدى 
�شنوي لال�شتدامة. يهدف املنتدى لت�شجيع اأ�شحاب امل�شلحة على امل�شاركة يف اللتزام بالعمل لتحقيق 
ال�شتدامة، ودمج املعرفة املحلية والإقليمية مع جيل جديد من اأفكار وممار�شات التنمية امل�شتدامة، ودعم 

قيم التنوع احليوي والنظم البيئية للحفاظ على القطاعات القت�شادية.

"م�شتقبل  يونية 2008 حتت عنوان  املناظرة الإقليمية الأوىل حول م�شتقبل ال�شتدامة يف 4  عقدت 
من  كلٍّ  باإبراز  ال�شنوية  املناظرات  �شتقوم  اجلنوب".  من  اأ�شوات  العربية:  املنطقة  يف  ال�شتدامة  ق�شية 
التنمية  لالأفكار حول  )IUCN( كم�شتودعات  البيئة  للمحافظة على  العاملي  والحتاد  الإ�شكندرية  مكتبة 

يف املنطقة.
 http://www.bibalex.org/cssp/Event/index.aspx :للمزيد من التفا�شيل، انظر

ور�شة عمل حوار ا�شرتاتيجيات التعليم العايل املبتكر )DIES(: كتابة اخلطط البحثية للم�شروعات 
البحثية العاملية

البحوث  مل�شاريع  مقرتحات  "كتابة  املكثفة  الدورة  من  الثاين  اجلزء  الإ�شكندرية  مكتبة  ا�شت�شافت 
 )DAAD( مت الدورة بالتعاون مع الهيئة الأملانية للتبادل العلمي الدولية" يف 28 مايو – 1 يونية 2008. ُنظِّ
ومركز الدرا�شات والربامج اخلا�شة )CSSP( وجامعة فراي يف برلني وجامعات كا�شيل وبوت�شدام ووزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي.

عقدت الدورة يف اإطار مبادرة احلوار حول ا�شرتاتيجيات التعليم العايل املبتكر )DIES( ملنظمة التبادل 
العلمي الأملانية )DAAD( وموؤمتر روؤ�شاء اجلامعات الأملانية )HRK( التي ا�شت�شافتها مكتبة الإ�شكندرية يف 

الفرتة من 27 مايو-1 يونية 2008.

عقد اجلزء الأول يف نوفمرب 2007 بهدف تدريب الباحثني املهتمني بالتعاون الدويل يف جمال البحوث 
على كتابة مقرتحات للم�شاريع البحثية، والذين كلفوا بعد انتهاء الدورة بكتابة مقرتحات م�شاريع بحثية 

كاملة ت�شمل م�شادر التمويل وخطط العمل يف جامعاتهم الأ�شلية.
 http://www.bibalex.org/cssp/Event.aspx :للمزيد من التفا�شيل، انظر

منتدى احلوار لل�شيا�شات
عقد منتدى احلوار لل�شيا�شات يف الفرتة من 22-23 فرباير 2008 بالتعاون مع برنامج اإ�شالح التعليم 
الرتبية  وزير  ي�شري اجلمل  والدكتور  الدين  �شراج  اإ�شماعيل  الدكتور  افتتح كلٌّ من  وقد  التعليم.  ووزارة 
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على  واأثرها  القومية  الإ�شرتاتيجية  اخلطة  م�شارًكا  واأربعني  مائة  نحو  ناق�ض  وقد  املنتدى.  هذا  والتعليم 
املجتمع. �شمل املنتدى خم�ض جلان )اجتماعية، واقت�شادية، وعلمية، وبيئية، وثقافية(، وقد انعقدت ملناق�شة 
الإ�شرتاتيجية جميع  ت�شمل  بحيث  للتح�شني  حتتاج  التي  باجلوانب  تو�شيات  وعمل  التعليم  اإ�شرتاتيجية 
لتخريج  للجميع  اجلودة  مرتفع  التعليم  وهو  األ  الجتماعية.  اأهدافها  لأق�شى  والو�شول  املجتمع  قطاعات 

طالب قادرين على مواجهة متطلبات �شوق العمل.

 http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/News/news233.htm :ملزيد من التفا�شيل، انظر

منتدى احلوار
األف امراأة لل�شالم

بناة  من  امراأة  لألف  التاريخي  الرت�شيح   2005 عام  �شهد 
لل�شالم. وحتت رعاية  نوبل  ال�شالم من 150 دولة للجنة جائزة 
ال�شيدة الفا�شلة �شوزان مبارك ا�شت�شافت مكتبة الإ�شكندرية- يف 
اإطار احتفالها بعيدها اخلام�ض )24-25 اأكتوبر 2007(- معر�ًشا 
وندوة حتت عنوان "ن�شاء يغرين العامل" دعي اإليها خم�شون من 

نا�شطي ال�شالم واملتخ�ش�شني املحليني والعامليني.

نظمت مكتبة الإ�شكندرية معر�ًشا ل�شبعمائة بطاقة بريدية متثل 
لقطات للن�شاء الألف املر�شحات واأعمالهن. كذلك �شدر كتاب 

يعر�ض اإ�شهامات خم�ض وخم�شني �شخ�شية ن�شائية عربية.

جمتمع الإ�شالح العربي
األًفا  العربي  اأع�شاء جمتمع الإ�شالح  بلغ  اأع�شاء يف مار�ض 2007،  واأربعة  مائة  بنواة تتكون من  بدًءا 
وثالثمائة و�شبًعا و�شبعني فرًدا يف فرباير 2008 من اأكرث من مائة دولة خمتلفة؛ اأغلبهم من الطلبة ومنظمات 
م�شت�شارين  ت�شعة  مب�شاعدة  الآن  العربي  الإ�شالح  يعمل جمتمع  الأكادميية.  واملوؤ�ش�شات  املدين  املجتمع 
وت�شع منظمات �شريكة من كل اأنحاء العامل العربي. وقد و�شل عدد املوارد التي مت حتميلها على الإنرتنت 

ملجتمع الإ�شالح العربي اإىل مائتني وخم�شني مورًدا تغطي العديد من املجالت.
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بوابة التنمية
 بوابة التنمية هي بوابة تفاعلية للمعلومات واملعرفة 
امل�شرتكة حول التنمية امل�شتدامة واحلد من الفقر. تقوم 
والتعاون )SDC( م�شكورة  للتنمية  ال�شوي�شرية  الوكالة 

بتمويل امل�شروع.

واملعهد   )ARF( العربي  الإ�شالح  منتدى  اتفق   
الدويل للدرا�شات املعلوماتية )ISIS( مع البنك الدويل 

على التعاون يف هذا امل�شروع:
•   للح�شول على ملكية البوابة الرئي�شية للوقع باللغة العربية وتويل م�شئولية الرتجمة باللغة العربية.

•    خلق جمتمع باللغة العربية حتت ا�شم "الإ�شالح العربي"، وهو بوابة عربية �شاملة حتوي املوارد الرئي�شية 
ا يف العامل العربي. اخلا�شة مبجال وا�شع من عمليات الإ�شالح الجتماعي والقت�شادي التي جتري حاليًّ
مع نهاية يونية 2007، اأعد فريق منتدى احلوار والأع�شاء الآخرين مائة واأربعة ع�شر مورًدا متاحة جميًعا 

الآن عرب الإنرتنت. 
 http://topics.developmentgateway.org/arab :للمزيد من التفا�شيل، انظر

بوابة م�شر
ا  يعمل كل من منتدى الإ�شالح العربي )ARF( واملعهد الدويل للدرا�شات املعلوماتية )ISIS( حاليًّ
والتقارير  والأبحاث  البيانات  لن�شر  والإجنليزية(  )العربية  اللغة  مزدوجة  م�شرية  بوابة  واإن�شاء  ت�شميم  على 
ا مع  اخلا�شة بالتنمية. �شيتمكن اجلمهور امل�شري والعربي والعاملي من تبادل املعلومات والتوا�شل اإلكرتونيًّ
اأ�شحاب امل�شالح ملناق�شة الإ�شالح الجتماعي والقت�شادي وال�شيا�شي والثقايف يف م�شر من خالل هذه 

البوابة.   

امللتقى الإلكرتوين
 ا�شرتك منتدى الإ�شالح العربي )ARF( واملعهد الدويل 
امللتقى الإلكرتوين،  اإن�شاء  املعلوماتية )ISIS( يف  للدرا�شات 
يتيح  والإجنليزية(  والفرن�شية  )العربية  اللغة  ثالثي  موقع  وهو 
ن�شر  املدين  املجتمع  ومنظمات  احلكومية  غري  للمنظمات 
اأن�شطة  على  والطالع  اأن�شطتها  حول  املعلومات  وتبادل 
املنظمات املناظرة على امل�شتويات املحلي والإقليمية والعاملية 

ال�شفحة الرئي�شية ملوقع بوابة التنمية

ال�شفحة الرئي�شية ملوقع امللتقى الإلكرتوين
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ا منظمات من اثنني وثالثني دولة )ت�شع ع�شرة دولة عربية  ومتهيد الطريق اأمام �شراكات اأقوى. ت�شتفيد حاليًّ
وثالث ع�شرة دولة غري عربية( من خدمات امللتقى الإلكرتوين ول يزال العدد يف تزايد م�شتمر. 

 http://arabinfomall.bibalex.org :للمزيد من التفا�شيل، انظر

موؤمتر الإ�شالح العربي اخلام�ض: "الإعالم والدميقراطية وامل�شئولية املجتمعية"
م منتدى الإ�شالح العربي )ARF( موؤمتر الإ�شالح   نظَّ
من  الفرتة  يف  الإ�شكندرية  مكتبة  يف  اخلام�ض  العربي 
والدميقراطية  عنوان"الإعالم  حتت   2008 مار�ض   4-2
مكتبة  مكماًل جلهود  املوؤمتر  جاء  املجتمعية".  وامل�شئولية 
حرية  على  املفرو�شة  بالقيود  التوعية  يف  الإ�شكندرية 
اإىل  الأفراد،  معتقدات  حماية  على  ذلك  وتاأثري  التعبري 
ال�شحافة وحقوق  الدميقراطية وحرية  العالقة بني  جانب 
املواطنني، واإلقاء ال�شوء على دور املجتمع املدين واجلهود 

املبذولة لتح�شني ظروف املعي�شة لالأجيال القادمة.
ناق�ض املوؤمتر املو�شوعات التالية: القيود املفرو�شة على حرية التعبري )حماية الأفراد وحماية املعتقدات 
الدينية(، والعالقة بني الدميقراطية وحرية ال�شحافة )احلرية املطلقة، احلرية امل�شروطة، وما هي حدود هذه 
ال�شروط؟(، وحق املواطنة وحق املجتمع يف التعامل مع الأقليات واجلماعات امل�شت�شعفة يف املجتمع، وتطور 
ت�شع  نحو خم�شمائة ع�شو من  �شارك  الدميقراطية.  واملمار�شات  املدين  املجتمع  وم�شاركة  الإعالم  تقنيات 

ع�شرة دولة عربية يف املوؤمتر.

املوؤمتر العربي الياباين
من  الفرتة  يف  �شرًقا"  ينظرون  جديد..العرب  "فجر  موؤمتر  عقد 
20-21 نوفمرب 2007 بغر�ض دعم وتنمية ال�شراكة بني اليابان والعامل 
وزارة  مع  بالتعاون  املوؤمتر  الإ�شكندرية  مكتبة  ا�شت�شافت  العربي. 

اخلارجية امل�شرية وجامعة الدول العربية واحلكومة اليابانية.
والدبلوما�شية،  ال�شيا�شة  متوازية:  حماور  اأربعة  حول  املوؤمتر  دار 
والقت�شاد واملال، والثقافة واملجتمع، والعلم والتكنولوجيا. تناول املوؤمتر 
بناء  اليابانية يف  والتجربة  اليابانية،  العربية  القت�شادية  ال�شراكة  و�شع 
القدرات والدرو�ض امل�شتفادة، والبتكارات والنماذج اجلديدة للتعاون 



89

املحور الرابع

العربي الياباين يف ق�شايا املاء والبيئة والطب. وقد ناق�ض املوؤمتر اأي�شا م�شتقبل املنطقة العربية واقرتح جدول 
اأعمال للتحديث والإ�شالح وم�شتقبل عملية ال�شالم يف ال�شرق الأو�شط. �شارك اأكرث من مائتني وخم�شني 
اع القرار والأكادمييني واملديرين التنفيذيني والعلماء والفنانني وممثلي املجتمع املدين واآخرين  من اأبرز �شنَّ
من �شبع ع�شرة دولة يف املوؤمتر، وناق�شوا العديد من الق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك، اإىل جانب دفع التعاون 

مل�شتويات اأعلى.
�شبق املوؤمتر الجتماع اخلام�ض للحوار الياباين العربي )19 نوفمرب 2007(، وهو قناة غري ر�شمية لطرح 
الأفكار ودعم التعاون بني اليابان والعامل العربي لتحقيق م�شالح الطرفني. ناق�شت وفود اليابان وال�شعودية 
التعاون  و�شبل  ال�شيا�شية  الأو�شاع  العربي:  الياباين  للحوار  اخلام�شة  اجلل�شة  مو�شوعات يف  ثالثة  وم�شر 

القت�شادي ودعم احلوار الثقايف الياباين العربي.

ف�ض النزاعات وثقافة ال�شالم يف م�شر
مركز  مع  م�شر" بالتعاون  ال�شالم يف  وثقافة  النزاعات  "ف�ض  ور�شة عمل  الإ�شكندرية  مكتبة  مت  نظَّ
التنمية الدولية واإدارة النزاعات يف جامعة مرييالند يف الفرتة من 29-31 مايو 2008. كانت ور�شة العمل 
قام  واملحلية.  والدينية  والعرقية  ال�شيا�شية  النزاعات  لف�ض  بعناية  مدرو�شة  تعاونية  لو�شائل  ا  عمليًّ تطبيًقا 
ال�شلمي.  والتوا�شل  ال�شلوكي  واملن�شور  البناءة  امل�شاركة  مهارات  ومناق�شة  بعر�ض  الور�شة  يف  امل�شاركون 
كذلك طرحت الور�شة منهج "الأداء العدائي النعكا�شي املدمج" )ARIA(، وهي عملية مفيدة لت�شهيل 

انتقال اأطراف ال�شراع من مواقف عدائية ملواقف متكاملة، كما ناق�شت اآليات حتول ال�شراع املتكامل.

موؤمتر منارة حرية التعبري
املوؤمتر  مت مكتبة الإ�شكندرية  نظَّ اإبريل 2008،  يف 22 
الثالث يف هذه ال�شل�شلة ملناق�شة ق�شايا حرية التعبري وحرية 
حرية  اأهمية  على  امل�شاركون  ز  ركَّ للمعلومات.  الو�شول 
الذات  احرتام  واأهمية  للمعرفة  الو�شول  وحرية  التعبري 
امل�شاركون  وطرح  التعبري.  حلرية  ك�شرط  الآخرين  واحرتام 
كذلك النتائج الإيجابية لتفاعل بني الأفراد واحلكومات يف 
مناخ ي�شوده حرية التعبري، باعتبارها اأف�شل ال�شبل للو�شول 
لأي  ال�شرورية  ال�شليمة  ال�شرتاتيجيات  و�شياغة  للحقيقة 

نظام �شيا�شي دميقراطي. 
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حما�شرات منتدى احلوار
يف اإطار جهود مكتبة الإ�شكندرية لتكون منرًبا للحوار بني الثقافات، يوفر منتدى احلوار �شاحة للفكر 
الليربايل والتبادل الثقايف والتفاعل من الذات ومع الآخر بروح من النقد الإيجابي. ينظم املنتدى منتديات 
كل �شهرين حتث على امل�شاركة الفعالة من قبل جميع احل�شور – املت�شامح مع اأوجه ال�شراع والختالف 
يف الراأي - ل�شتيعاب وجهات النظر املختلفة والتوجهات الثقافية وال�شيا�شية واملناق�شات يف ق�شايا الأدب 
ويناق�شون  املختلفة  النظر  وجهات  امل�شاركون  يتبادل  اجلل�شات  اأثناء  ويف  واملجتمع.  والقت�شاد  والدين 

مو�شوعات ثرية ومتنوعة يف حرية تامة.
من خالل هذه الأن�شطة، ي�شعى كل من مكتبة الإ�شكندرية ومنتدى احلوار لن�شر قيم التعددية الثقافية 
والت�شامح والدفاع عن حق الآخرين يف حرية التعبري والتقييم وفهم احل�شارات الإن�شانية على امل�شتويات 
املحلية والإقليمية والعاملية. ترف�ض مكتبة الإ�شكندرية كل اأ�شكال التفرقة – العرقية اأو الثقافية اأو الدينية– 
املثقفني  بني  التفاعل  املنتدى  ا�شرتاتيجية  ت�شمن  والبتكار.  والتنمية  امل�شاركة  قيم  بقوة  تدعم  حني  يف 

والباحثني )املحا�شرين( واجلمهور )امل�شتمعني(. ويتم ت�شجيل جميع الندوات ون�شرها يف كرا�شات.

)ISIS( املعهد الدويل للدرا�شات املعلوماتية
بوابة التنمية

بوابة التنمية هي بوابة تفاعلية للمعلومات واملعرفة امل�شرتكة حول التنمية امل�شتدامة واحلد من الفقر. 
اتفق منتدى الإ�شالح العربي )ARF( واملعهد الدويل للدرا�شات املعلوماتية )ISIS( مع البنك الدويل على 

التعاون يف هذا امل�شروع.
 )انظر منتدى احلوار، �ض 87(.    

 http://topics.developmentgateway.org/arab :للمزيد من التفا�شيل، انظر

بوابة م�شر
ا  يعمل كل من منتدى الإ�شالح العربي )ARF( واملعهد الدويل للدرا�شات املعلوماتية )ISIS( حاليًّ
والتقارير  والأبحاث  البيانات  لن�شر  والإجنليزية(  )العربية  اللغة  مزدوجة  م�شرية  بوابة  واإن�شاء  ت�شميم  على 
ا مع  اخلا�شة بالتنمية. �شيتمكن اجلمهور امل�شري والعربي والعاملي من تبادل املعلومات والتوا�شل اإلكرتونيًّ
اأ�شحاب امل�شالح ملناق�شة الإ�شالح الجتماعي والقت�شادي وال�شيا�شي والثقايف يف م�شر من خالل هذه 

البوابة. )انظر منتدى احلوار، �ض 87(.    
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  امللتقى الإلكرتوين
ا�شرتك منتدى الإ�شالح العربي )ARF( واملعهد الدويل للدرا�شات املعلوماتية )ISIS( يف اإن�شاء امللتقى 
الإلكرتوين، وهو موقع ثالثي اللغة )العربية والفرن�شية والإجنليزية( يتيح للمنظمات غري احلكومية ومنظمات 

املجتمع املدين ن�شر وتبادل املعلومات حول اأن�شطتها. 
 http://arabinfomall.bibalex.org :للمزيد من التفا�شيل، انظر

مركز ومتحف املخطوطات
ي�شاهم مركز املخطوطات يف ن�شر احلوار والتفاهم بني ثقافات العامل املختلفة عن طريق املوؤمترات والندوات 

املتنوعة التي ينظمها. ت�شهد املحا�شرات التالية للمو�شم الثقايف للمركز على دوره املحوري:
-  "العذراء مرمي يف الأناجيل والقراآن الكرمي"، ُح�ْشن عبود، لبنان

- بواكري املخطوطات العربية، واأ�شكال الكتابة العربية املبكرة، اإبراهيم �شبوح، تون�ض
-  "ظاهريات الروح لهيجل"، ح�شن حنفي، م�شر

-  خمطوطة فوينت�ض"، رامي اجلمل، م�شر
- �شقوط الأندل�ض:قراءة جديدة، الأ�شتاذ حممد عبد ال�شميع، م�شر.

�شارك مركز املخطوطات يف خم�شة موؤمترات:
-   موؤمتر خمطوطات الع�شور الو�شطى يف حو�ض املتو�شط: الفهر�شة كاأ�شا�ض للبحث )جامعة �شيينا، اإيطاليا، 

يوليو 2007(.
-   موؤمتر دور اأوزبك�شتان يف احل�شارة الإ�شالمية )ط�شقند – احتفالية عا�شمة الثقافة الإ�شالمية، اأوزبك�شتان، 

اأغ�شط�ض 2007(.
النفي�ض، الكتاب اجلامع يف فن الطب: النظرية والتطبيق )موؤمتر املخطوطات  -   ا�شتك�شاف مو�شوعة ابن 
اأملانيا،  ليبزيج،  جامعة  العربية،  اللغة  وفقه  ال�شرقية  الدرا�شات  مركز  وروؤى،  – م�شروعات  الإ�شالمية 

�شبتمرب 2007(.
-   املوؤمتر الدويل الرابع  للعلوم يف حو�ض البحر املتو�شط )ARISTHOT( )جنوة، اإيطاليا، نوفمرب 2007(.

-   �شلطة الن�ض يف الرتاث العربي )كلية الآداب، جامعة قناة ال�شوي�ض، الإ�شماعيلية، دي�شمرب 2007( 
 www.manuscriptcenter.org :للمزيد من التفا�شيل، انظر
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املخطوطات املفقودة واملطوية
فقر  من  نعاين  فاإننا  العربي  تراثنا  وعمق  ثراء  من  بالرغم 
تلقاه عملية طبع  الذي  الهتمام  لقلة  رمبا  املجال،  معريف يف هذا 
والك�شف عن  الواقع  هذا  لتغيري  املخطوطات. ويف حماولة  ون�شر 
املخطوطات املفقودة واملطوية واإعادة هذا املجال لدائرة الهتمام، 
اثنني  بح�شور  اخلام�ض  الدويل  املوؤمتر  املخطوطات  مركز  م  نظَّ

وخم�شني باحًثا من جامعات ومراكز اأكادميية عاملية مرموقة.
 www.manuscriptcenter.org :للمزيد من التفا�شيل، انظر

)PSC( مركز القبة ال�شماوية العلمي
�شبكات مراكز العلوم الإقليمية: �شبكات رابطة املراكز العلمية 

ب�شمال اإفريقيا وال�شرق الأو�شط )NAMES( ورابطة املراكز العلمية بالبحر املتو�شط )MASAD( و�شبكة 
 )PAN( ما بني الدول الإفريقية

العلوم  مب�شتقبل  الن�ضء  اهتمام  على  تعتمد  امل�شتدامة  البتكار  ثقافة  اأن  على  عاملي  اإجماع  هناك 
والتكنولوجيا. يجب رعاية هذا الهتمام منذ ال�شغر من خالل التعليم الر�شمي باملدار�ض اإىل جانب التعليم 
غري الر�شمي املتمثل يف املراكز العلمية ومتاحف الأطفال وحدائق العلوم. واإذا كان لهذه املوؤ�ش�شات اأن 

حتقق هدفها يف اإتاحة العلوم للجميع، فعليها مواكبة اإيقاع العلوم والتكنولوجيا املت�شارع واملتغري.
ا.  ا وعامليًّ واأكرث ال�شبل جناًحا هو النفتاح على العامل �شريع التطور والتعاون مع املوؤ�ش�شات املناظرة اإقليميًّ
لهذا الغر�ض يتم اإن�شاء �شبكات املراكز العلمية يف كل اأنحاء العامل. بع�ض هذه ال�شبكات هي: رابطة مركز 
العلوم والتكنولوجيا )ASTC(، وال�شبكة الأوروبية ملراكز العلوم واملتاحف )ECSITE(، وم�شروع دمج مراكز 
اآ�شيا واملحيط الهادي )ASPAC( ورابطة  العلوم )RED-POP(، ورابطة مراكز العلوم والتكنولوجيا بدول 
 .)NCSM( واملجل�ض القومي ملتاحف العلوم ،)SAASTEC( مراكز العلوم والتكنولوجيا يف جنوب اأفريقيا
لذا يعمل مركز القبة ال�شماوية العلمي )PSC( على الدعوة والعمل على خلق �شبكات اإقليمية يف �شمال 
واملتو�شط   ))NAMES( الأو�شط وال�شرق  اأفريقيا  ب�شمال  العلمية  املراكز  )رابطة  الأو�شط  وال�شرق  اأفريقيا 
القارة الأفريقية و�شبكة ما بني الدول الأفريقية  بالبحر املتو�شط )MASAD(( ويف  )رابطة املراكز العلمية 

)PAN( )انظر ق�شم اأ�شواء على اإجنازات املكتبة، �ض 20(.
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الع�شر الذهبي لالإ�شالم
ال�شماوية  القبة  مركز  نّظم   ،2007 اأكتوبر   21 يف 
العلمي )PSC( احتفالية مبنا�شبة �شدور الفيلم الوثائقي 
العربية.  باللغة  ترجمة  لالإ�شالم" مع  الذهبي  "الع�شر 
متحدثون  األقاها  حما�شرات  �شل�شلة  الحتفال  �شمل 
مرموقون من بينهم منتجو الفيلم. كتب �شيناريو الفيلم 
حممد ح�شني وقام باإخراجه فيليب كالديرون، وهو متاح 
حاليا يف قاعة "ا�شتمع واكت�شف" يف قاعة ال�شتك�شاف 
يدور  الإ�شكندرية.  مكتبة  يف   )ALEXploratorium(
تطور  يف  وامل�شلمني  العرب  اإ�شهامات  حول  الفيلم 

العلوم.
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اإدارات الدعـم

للعلم،  الفائق  باجلمال  يوؤمنون  ممن  "اإنني 
هو  بل  فني،  لي�س جمرد  معمله  يف  فالعالمِ 
مبهرة  طبيعية  ظواهر  اأمام  يقف  طفل  اأي�ضا 

متاًما كحكايات اجلن". 
 ماري كوري )1867(



ي�ستعر�ض هذا الق�سم الإدارات التي توفر الدعم املتوا�سل ملكتبة الإ�سكندرية باأكملها. 

اإدارة الن�شر
ت�سعى مكتبة الإ�سكندرية لأن ت�سبح مركًزا للتميز يف اإنتاج ون�سر املعرفة، وتعمل اإدارة الن�سر باملكتبة 
على حتويل هذا الهدف اإىل واقع ملمو�ض بعر�ض كنوز املعرفة من خالل و�سائط مطبوعة واإلكرتونية. اإن 
اإ�سدار جمموعة متنوعة من املطبوعات رفيعة امل�ستوى ل يحقق دخاًل للمكتبة فقط، ولكنه يرثي ال�ساحة 
الثقافية بكنز من الكتب واملطبوعات. اإنها خلية نحل يتم فيها تنقيح وحترير وترجمة جميع مواد مكتبة 

الإ�سكندرية مبا فيه منفعة قرائها. 
خالل فرتة هذا التقرير، اأ�سرفت الإدارة على ع�سرين اإ�سداًرا باللغة العربية وثالثة ع�سر اإ�سداًرا باللغة 

الإجنليزية واأربعة اإ�سدارات باللغة الفرن�سية.

ق�شم ال�شبط اللغوي
ملَّا كانت الكتابة عماًل غري مكتمل ينق�سه املراجعة وال�سبط اللغوي، فاإن ق�سم ال�سبط اللغوي يتوىل 
و�سع اللم�سات الأخرية التي ل يكتمل بدونها اأي اإ�سدار؛ حيث ي�سعى الق�سم اإىل الو�سول اإىل اأعلى 
باللغات الر�سمية الثالث: العربية  اإ�سدارات مكتبة الإ�سكندرية  م�ستوى من الدقة والتنا�سق يف جمع 

والإجنليزية والفرن�سية.
ي�سمل هذا الق�سم الوحدات الثالث التالية:

وحدة حتكيم املادة العلمية
ر هذه الوحدة الإر�ساد وال�ست�سارة يف كل ما يتعلق بالن�سر. وت�سم جلنة حتكيم املادة العلمية خرباء يف  توفِّ
جميع املجالت والتخ�س�سات؛ مهمتهم مراجعة املعلومات العلمية والتاريخية والأدبية والفنية. وخالل 

ت الوحدة اقرتاحات الن�سر التالية: فرتة هذا التقرير، تلقَّ
1-  البتكار: تطبيق املعرفة يف جمال التنمية

2-  خريطة زمنية )بلغتني(
3-  كيف تقراأ الهريوغليفية امل�سرية )باللغة العربية(

اإدارات الدعم
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4-  دورية اأبجديات، العدد الثالث )بثالث لغات(
5-  جمموعة مقالت الإمام حممد عبده )باللغة العربية(

6-  عر�ض متحف تاريخ العلوم

وحدة الرتجمة واملراجعة
تتلقى هذه الوحدة مئات التكليفات من جميع اإدارات مكتبة الإ�سكندرية واملراكز التابعة لها؛ حيث 
تتوىل ترجمتها وتنقيحها وحتريرها ومراجعتها و�سوًل اإىل اأعلى درجات الدقة. وخالل فرتة هذا التقرير تلقت 

الوحدة األًفا وثمامنائة و�سبعني طلًبا:
الفرن�سية ومائة وخم�سة  اللغة  مائة وواحًدا وخم�سني طلب ترجمة )منها �سّت وثالثون طلًبا من واإىل 
ا. و�سملت  ا  وواحد و�سبعني طلًبا خارجيًّ ع�سر طلًبا من واإىل اللغة الإجنليزية(، ومت تنفيذ ثمانني طلًبا داخليًّ
الرتجمات الكربى العناوين التالية: »حرية البتكار« من الإجنليزية اإىل العربية والفرن�سية، و»املراأة يف العلوم« 
من الإجنليزية اإىل العربية، و »العمارة يف عامل متغري« من الإجنليزية اإىل العربية والفرن�سية، و »اأنغام واآيات« 

من الإجنليزية اإىل العربية.
األًفا و�سبعمائة وت�سعة ع�سر طلب مراجعة )منها ت�سعمائة وواحد وثالثون باللغة العربية، و�سبعمائة واأربعة 
ا  ع�سر باللغة الإجنليزية، واأربعة و�سبعون باللغة الفرن�سية(، وقد مت تنفيذ األف و�ستمائة وت�سعني طلًبا داخليًّ

ا.  وت�سعة وع�سرين خارجيًّ

وحدة موقع مكتبة الإ�شكندرية الإلكرتوين
يعد موقع مكتبة الإ�سكندرية الإلكرتوين )www.bibalex.org( اأداًة لتعزيز تواجد املكتبة على �سبكة 

الإنرتنت وتعريف العامل بها، وهو متاح باللغات الر�سمية الثالث )العربية والإجنليزية والفرن�سية(.

ق�شم الإ�شدار 
يتوىل  وهو  الإ�سكندرية،  مكتبة  اإدارات  والطباعة جلميع  اجلرافيك  ت�سميم  الق�سم خدمات  هذا  يوفر 

م�سئولية جميع اإ�سدارات املكتبة من مطويات وكتيبات ودعوات ومل�سقات.
ي�سم هذا الق�سم وحدتني:

وحدة الت�شميم اجلرافيكي
املبتكرة  الت�سميمات  تطويع  مع  النهائي،  �سكلها  الإ�سدارات يف  اإخراج  م�سئولية  الوحدة  تتوىل هذه 

ملتطلبات كل فعالية واإ�سدار على حدة.   

اإدارات الدعم
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وحدة الطباعة الداخلية
تقوم هذه الوحدة باإنتاج املواد املطبوعة التي تغطي كافة اأن�سطة مكتبة الإ�سكندرية. والوحدة جمهزة 
اآلة للر�سم  د بطابعات مونو وليزر، وماكينات ت�سوير وجتليد. كذلك ت�سم الوحدة  مبركز للت�سوير، وهو مزوَّ
)plotter( تقوم باإنتاج جميع مل�سقات مكتبة الإ�سكندرية. اأما الإ�سدارات التي تتطلب تقنيات اأعلى يف 

ا.  الطباعة فتتم طباعتها خارجيًّ

الإدارة املالية
للمعايري  وفًقا  مراجعته  متت  والذي  ال�ساد�ض،  النهائي  املايل  تقريرها  الإ�سكندرية  مكتبة  اأ�سدرت 

املحا�سبية امل�سرية والعاملية. كذلك اأ�سدرت املكتبة التقارير املالية ال�سهرية وربع ال�سنوية ب�سورة منتظمة.
ودعًما لتنمية املوارد، ت�ستخدم املكتبة عند و�سع امليزانية اأ�ساليب تت�سم باملرونة وترتبط بوحدات التخطيط 
ال�سرتاتيجي. بالإ�سافة اإىل ذلك تقوم مكتبة الإ�سكندرية باإدارة ومتابعة امل�سروعات الكربى بالتعاون مع 
املنظمات العاملية مثل البنك الدويل ومنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة )UNESCO( واملفو�سية 
الأوروبية وغريها من اجلهات املانحة الأخرى. وتتم مراجعة التمويل الذي تتلقاه املكتبة واإ�سدار اإي�سالت 

بالنفقات حيث يتم تقدميها للجهات املانحة )انظر التقرير املحا�سبي(.

اإدارة املراجعة الداخلية
اإىل  اإ�سدار �سهادات للمراجعة ال�سنوية  تتو�سع مهام املراجعة الداخلية مبكتبة الإ�سكندرية من جمرد 
اإجراء التقييم على م�ستوى املوؤ�س�سة. ويتم ذلك من خالل املراجعة الت�سغيلية للتاأكد من كفاءة العمل 
فعالية  وتقييم  النتائج  على  للرتكيز  اإدارية  مراجعة  اإجراء  يتم  اأهدافها. كذلك  وجناحها يف حتقيق  باملكتبة 

اأجهزة التحكم ومدى مالءمتها من خالل و�سع القواعد والإجراءات والو�سائل املختلفة حتت الختبار.

اإدارة ال�شئون الإدارية
ق�شم قاعات مركز املوؤمترات

الداخلية  الفعاليات  لتنظيم  الإ�سكندرية  مكتبة  اإدارات  خمتلف  مع  بالتن�سيق  الق�سم  هذا  يقوم 
والزيارات اخلارجية  الداخلية واخلارجية  للموؤمترات  القاعات  اإعداد  الق�سم مهمة  يتوىل  واخلارجية؛ حيث 
ر هذا الق�سم املعلومات للجمهور من خالل مكتب للمعلومات يف  ومرا�سم توقيع التفاقيات. كذلك يوفِّ

مدخل مركز املوؤمترات يتيح الربامج املختلفة لكل الإدارات وي�ساعد اجلمهور ويتعامل مع ا�ستف�ساراتهم. 
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ق�شم الفعاليات واملوؤمترات واملعار�ض
يقوم ق�سم الفعاليات واملوؤمترات واملعار�ض باإدارة منوذج حجز القاعات وحتديثه با�ستمرار، كما يتوىل اإ�سدار 
تقارير �سهرية عن جميع فعاليات مكتبة الإ�سكندرية ويتم اإر�سالها بالربيد الإلكرتوين جلميع رواد املكتبة عن 

طريق اإدارة العالقات العامة قبل ثالثة اأ�سهر من مواعيد الفعاليات ل�سمان اأكرب عدد من احل�سور.
ق هذا الق�سم اإيرادات بلغت حوايل ت�سعمائة وثالثني األف جنيه م�سري  وخالل فرتة هذا التقرير، حقَّ
وثالثة وع�سرين األف دولر اأمريكي من تاأجري القاعات والأجهزة للفعاليات اخلارجية. كذلك �سارك الق�سم 
يف تنظيم عدد من الفعاليات املحلية والدولية، وقام مبتابعة خم�سة اآلف ومائتني و�ستة وع�سرين طلًبا حلجز 

القاعات. وقد بلغ عدد الفعاليات مبركز املوؤمترات األفني ومائتني و�سبًعا و�ستني فعالية ت�سمل الآتي:
• �ستمائة واثنتني و�سبعني فعالية خارجية )حملية ودولية(.

املوظفني،  واجتماعات  تعليمية،  )ور�ض عمل، ودورات  فعالية داخلية  وت�سعني  •  األًفا وخم�سمائة وخم�ًسا 
وتدريبات الباليه وال�سوزوكي وكورال الأطفال واأورك�سرتا مكتبة الإ�سكندرية وغريها(.

ق�شم ال�شفر والتنقالت
ا  يتوىلَّ ق�سم ال�سفر والتنقالت مهمة ترتيبات ال�سفر والإقامة ملوظفي مكتبة الإ�سكندرية و�سيوفها )حمليًّ
ا(. وخالل فرتة هذا التقرير، اأ�سرف الق�سم على األفني ومائتني وواحد واأربعني طلًبا لوحدة  ا ودوليًّ وداخليًّ

ال�سفر واأربعة اآلف ومائتني وثمانية وثالثني طلًبا لوحدة التنقالت.
توثيق  مركز  يف  �سيارتان  )منها  »ميكروبا�ض«  �سيارات  واأربع  »فان«،  �سيارات  بخم�ض  ز  جمهَّ والق�سم 
ز بحافلتني �سعة  الرتاث احل�ساري والطبيعي )CULTNAT( و�سيارتان مبكتبة الإ�سكندرية(، وكذلك جمهَّ
ثمانية وع�سرين راكًبا )يف مركز توثيق الرتاث احل�ساري والطبيعي )CULTNAT(، واإحدى ع�سرة �سيارة 
)اثنتان منها يف مركز توثيق الرتاث احل�ساري والطبيعي )CULTNAT( وت�سع �سيارات مبكتبة الإ�سكندرية(، 

ومكتبة متنقلة )Book Mobile(، وثالث دراجات نارية. 

وحدة املرا�شالت والأر�شيف
تتوىل وحدة املرا�سالت والأر�سيف اإدارة الربيد وتنظيم الوثائق الهامة يف الأر�سيف.

اإح�شاءات اخلدمات الربيدية خالل فرتة التقرير
العـــددالعددالربيـــد الـــوارد

الربيد العـــادي
الربيد امل�سـجل

الفاك�ســـات
الربيد ال�سريع

2895
1689

10333
2410

32623
755

2493
4809

الربيد ال�ضــادر
الربيد العادي

الربيد امل�سجل
الفاك�سات

الربيد ال�سريع
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وحدة املبيعات
بلغت مبيعات منفذ بيع الكتب خالل فرتة التقرير حوايل مليونني و�ستمائة وثالثة ع�سر األف وت�سعمائة 
ا مع ثالثة  ا عن بيع الكتب والتذكارات املتنوعة وغريها. وتتعامل الوحدة حاليًّ وثمانية واأربعني جنيًها م�سريًّ

وثمانني مورًدا للكتب والهدايا.

ق�شم امل�شرتيات
م الق�سم ثالًثا و�ستني جل�سة بت للعطاءات ومائتني وخم�ًسا وت�سعني جل�سة للمناق�سات، ومت اإ�سدار  نظَّ
باإنهاء الإجراءات اخلا�سة بخم�ض وت�سعني  التخلي�سات اجلمركية  قام ق�سم  واحد وثالثني عقًدا. كذلك 

�سحنة خالل فرتة هذا التقرير. 

ق�شم املخازن
ي�سطلع ق�سم املخازن مبهمة تنظيم وتعديل الدورة التوثيقية اخلا�سة باملخازن واأعمال اجلرد من خالل 
نظام اأوراكل )Oracle(؛ مبا يتيح م�ساركة املخازن الفرعية املتخ�س�سة الأربعة ع�سرة )مقر املكتبة الرئي�سي، 
اإىل  بك،  وحمرم  واأنطونياد�ض،   ،)CULTNAT( والطبيعي  احل�ساري  الرتاث  توثيق  ومركز  وال�ساللت، 

جانب املخزن الرئي�سي(.

اإدارة �شئون العاملني
�سيا�سات  تتمكن  بحيث  املركزية  الب�سرية  املوارد  خدمات  من  جمموعًة  العاملني  �سئون  اإدارة  ر  توفِّ
املرتفعة والحتفاظ  الكفاءات  املوظفني ذوي  الإ�سكندرية من اجتذاب  العاملني مبكتبة  �سئون  وممار�سات 
ال�سحية  الرعاية  وبرامج  املوظفني  على  والتاأمني  واملكافاآت  الرواتب  اإدارة  اخلدمات  تلك  ت�سمل  بهم. 
ا يف �سمان جودة الأداء يف خمتلف قطاعات  والإجازات املر�سية وال�سنوية. كما تلعب الإدارة دوًرا حموريًّ
مكتبة الإ�سكندرية فيما يتعلق بالتعيني والختيار وتكافوؤ الفر�ض والتدريب والتطوير والرتقيات والعالقات 

بني املوظفني وامل�سائل التاأديبية. 
الت�سالت  تكنولوجيا  اإدارة  مع  بالتعاون  العاملني  �سئون  اإدارة  متكنت  الت�سغيل،  م�ستوى  وعلى 
اأوراكل )Oracle Database( للموارد الب�سرية مزوًدا  اإدخال برنامج قاعدة بيانات  واملعلومات )ICT( من 
ا. كانت النتيجة اإعداد نظام اإلكرتوين لرفع كفاءة نظام تقييم املوظفني الذي  بنظام للمرتبات مت تطويره داخليًّ

يتم تطبيقه مرتني يف كل عام.
من ناحية اأخرى، وقَّعت مكتبة الإ�سكندرية عقًدا مع �سركة متميزة للرعاية ال�سحية من خالل اإدارة 
�سئون العاملني لتوفري اأف�سل اخلدمات ال�سحية ملوظفيها. يقوم اأطباء خرباء بتوفري الإ�سعافات الأولية يف 
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ر م�ست�سفيات  عيادة مكتبة الإ�سكندرية التي ت�ستقبل يف املتو�سط نحو ع�سرين مري�ًسا يف اليوم. كذلك توفِّ
خا�سة )اإحداهما خم�س�سة حلالت الطوارئ( بالإ�سكندرية والقاهرة الرعاية ال�سحية وخدمات الإ�سعافات 

الأولية ملوظفي املكتبة.  
كما اهتمت الإدارة بتدريب املوظفني وتنمية مهاراتهم عن طريق تنظيم دورات للتنمية الذاتية واللغة 
معاهد  مع  الإدارة  لتعاون  نتيجة  اأخرى  لغات  لتعلم  دورات  النتظام يف  على  عتهم  �سجَّ كما  الإجنليزية، 
ومراكز ثقافية خمتلفة بالإ�سكندرية )مثل معهد جوته، واملركز الثقايف الإ�سباين، واملركز الثقايف الفرن�سي، 

والأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا(.

اإدارة التاأمني الداخلي
تعمل اإدارة التاأمني الداخلي على توفري اأف�سل تغطية اأمنية على مدار ال�ساعة ملقر مكتبة الإ�سكندرية 
اأمنية  خطة  و�سع  مت  كما  الطبية(.  البحوث  ومعهد  اأنطونياد�ض،  وق�سر  ال�ساللت،  )مبنى  وملحقاتها 
با�ستخدام جمموعة من اأحدث معدات الأمن املتطورة )الك�سف الأمني بالأ�سعة ال�سينية، والك�سف عن 

خة، واأجهزة مكافحة احلريق اليدوية والآلية(. املفرقعات، والك�سف عن ال�سيارات املفخَّ
جميع املداخل موؤمنة عن طريق التحكم الإلكرتوين، كما تتم مراقبة مبنى املكتبة من خالل غرفة 
املفقودات.  غرفة  من  املفقودة  الأ�سياء  ا�ستعادة  ويتم  ومعلَّقة.  ثابتة  كامريا  وع�سرين  مائة  بوا�سطة  املراقبة 

ا يف تاأمني زيارات كبار الزوار. كذلك تلعب الإدارة دوًرا رئي�سيًّ
تتبنى اإدارة التاأمني الداخلي خطة فعالة لتدريب العاملني لديها على ا�ستخدام املعدات الأمنية ورفع 
الوعي الأمني لديهم. وقد تلقى عدد من املوظفني يف الإدارة دورة متقدمة يف اإدارة الأزمات والتفاو�ض 

باأكادميية نا�سر الع�سكرية العليا )NHMA( بالقاهرة.

الإدارة الهند�شية
ت�سعى الإدارة الهند�سية لتوفري بيئة عمل �سحية واآمنة لكلٍّ من العاملني باملكتبة واجلمهور باأ�سلوب 
ر للطاقة؛ حيث تتوىل اأعمال ال�سيانة الوقائية والت�سحيحية ملرافق املكتبة اإىل جانب تنفيذ  اقت�سادي وموفِّ

امل�سروعات اخلا�سة بالتو�سعات اجلديدة. 
م�شروعات مت النتهاء منها:

)SAN( 1-   ال�شبكة التخزينية احلديثة )م�شروع األياف ال�شبكة التخزينية احلديثة
مت تو�سيل جميع اخلادمات بغرفة الكمبيوتر الرئي�سية بال�سبكة التخزينية )SAN( من خالل �سبكة من 

.)SAN( الألياف. وقد اأدى ذلك ل�سرعة نقل املعلومات من اخلادمات اإىل ال�سبكة التخزينية
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2-   م�شروع الألياف ال�شوئية -10 جيجا بايت           
املختلفة للمكتبة ومركز  ب�ستة وثالثني حاماًل موزعة على الأدوار  الكمبيوتر  اأجهزة  مت تو�سيل جميع 
املوؤمترات، واملت�سلة باحلامل الرئي�سي يف غرفة الكمبيوتر. وتقوم �سبكة من كابالت الألياف ال�سوئية ب�سعة 
ع�سرة جيجا بايت                  بتو�سيل هذه احلوامل باحلامل الرئي�سي لزيادة �سرعة نقل املعلومات من واحد 

جيجا بايت                اإىل ع�سرة جيجا بايت                .
احل�شارات  و�شاحة  الإ�شكندرية  مكتبة  ومبنى  املوؤمترات  مبركز   )Wi-Fi( الال�شلكي  الإنرتنت  3-   خدمة 

)البالزا( 
تغطي مركز املوؤمترات ومبنى مكتبة الإ�سكندرية و�ساحة احل�سارات �سبكة خلدمة الإنرتنت الال�سلكي 

)Wi-Fi( ذات ثالثني نقطة.

4- حتديث مكتبة طه ح�شني
مت حتديث مكتبة طه ح�سني بالكامل )الأ�سقف، والأر�سيات، والإ�ساءة، والتكييف(.

5- معر�ض الأغا خان )الحتفال بالعيد اخلام�ض(
الالزمة  الكهربائية  التو�سيالت  اإىل  بالإ�سافة  والهند�سية  الداخلية  الت�سميمات  بتنفيذ  الإدارة  قامت 

للمعر�ض.
6- مكتب القاهرة

�سمل جتهيز مكتب القاهرة كافة الأعمال الهند�سية والكهربائية واأعمال النجارة والأثاث.
7-  ور�شة النجارة يف خمازن حمرم بك

والكهربائية  والهند�سية  الإن�سائية  الأعمال  جميع  لتنفيذ  بك  حمرم  خمازن  يف  جنارة  ور�سة  اإن�ساء  مت 
وامليكانيكية، وت�سنيع و�سيانة الأثاث اخل�سبي )مكاتب، ومقاعد، وجتليدات حوائط، واأبواب، واأرفف(.

8- مكتب اإدارة الإعالم مبركز املوؤمترات
مت تاأثيث مكتبني لإدارة الإعالم )غرفة تخزين لالأ�سرطة ومكتب للعاملني بال�ستوديو(. 

9- �شتائر القاعة الكربى مبركز املوؤمترات
اإذا ما دعت احلاجة،  القاعة الكربى لت�سغري حجمها  ا يف  اآليًّ بها  مت تركيب �ستائر فا�سلة يتم التحكم 

وذلك ا�ستجابة حلاجة مكتبة الإ�سكندرية لقاعات ت�ستوعب خم�سمائة �سخ�ض.
10-  مكتبة الإ�شكندرية مبكتبة مبارك، جامعة املنيا

مكتبة  لفرع  وامليكانيكية  والكهربائية  الهند�سية  الأعمال  جميع  بتنفيذ  الهند�سية  الإدارة  قامت 
الإ�سكندرية يف مكتبة مبارك بجامعة املنيا.

(10 GB(

(10 GB(

(10 GB((10 GB(
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م�شروعات يجري العمل بها:
1-  حتديث امللحق القدمي مبركز املوؤمترات

-  اإن�ساء ا�ستوديو التليفزيون وجتهيزه باأحدث اأجهزة البث.
-  اإن�ساء غرف للتحكم مزودة باأجهزة بث متطورة تعمل بالأقمار ال�سناعية.

-  توفري غرف خا�سة لل�سحفيني.
-  اإن�ساء ممر لكبار الزوار يربط ال�ستوديو مبركز املوؤمترات. 

2-  التعامل مع احلمل احلراري
اأدى ارتفاع ال�سعة الرقمية للمكتبة من خالل اأر�سيف الإنرتنت واملعمل الرقمي والكمبيوتر الفائق اإىل 
زيادة انبعاثات احلمل احلراري. وقد مت اإعداد املوا�سفات الفنية لإ�سافة نظام تربيد متكامل )مربد الهواء( 

يقوم بتنفيذه مقاولون متخ�س�سون.

3-  خمازن مكتبة الإ�شكندرية بربج العرب
مت النتهاء من ت�سميمات خمازن برج العرب، وبعد طرح املناق�سة مت تكليف اأف�سل املتقدمني بتنفيذ 

امل�سروع، حيث �سيبداأ العمل به يف فرباير 2009.

)ICT( اإدارة تكنولوجيا الت�شالت واملعلومات
تعمل اإدارة تكنولوجيا الت�سالت واملعلومات )ICT) منذ اإن�سائها على تطوير وتنفيذ وا�ستخدام اأحدث 
اأن ت�سبح  الإ�سكندرية يف  الرقمية، وذلك لدعم هدف مكتبة  تقنيات وخدمات احلا�سبات والت�سالت 

مكتبة الع�سر الرقمي اجلديد ورافًدا من روافد احلياة الثقافية يف م�سر والعامل.

البنية التحتية والتو�شيالت
على  القادرة   )Ethernet( حمولت  اأحدث  با�ستخدام  الإ�سكندرية  مبكتبة  املركزية  ال�سبكة  تعمل 
مبا   (VOIP( الإنرتنت  بروتوكول  عرب  ال�سوت  لنقل  حلول  وتوفري  ال�سعة  على  الطلب  لزيادة  ال�ستجابة 
لت�سبح  احلالية  ال�سبكة  اأجزاء  بع�ض  حتديث  يجري  كذلك  التكنولوجية.  املعايري  اأحدث  مع  يتما�سى 
�سبكة                لدعم ال�سغط املتزايد عليها. �سوف ي�سمن هذا التحديث �سرعة اأعلى لنقل املعلومات 

عرب ال�سبكة الداخلية.  
ا  حر�ست الإدارة على �سراء ال�سبكة التخزينية احلديثة )SAN) التي تتيح اإدارة عملية التخزين مركزيًّ
باملكتبة.  التخزينية  ال�سعة  الطلب على  املتوقعة يف  الزيادة  للخادمات احل�سا�سة، وهي م�سممة ل�ستيعاب 
 ،(SAN( وقد مت تركيب �سبكة جديدة من الألياف ال�سوئية لتو�سيل اخلادمات بال�سبكة التخزينية احلديثة

(10 GB(
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كما مت تركيب مكتبة �سريطية جديدة للتعامل مع امللفات الحتياطية املتزايدة. ترتاوح �سعة كل �سريط بني 
ا ا�ستبدال بع�ض  اأربعمائة وثمامنائة جيجا بايت                               من البيانات. بالإ�سافة اإىل ذلك، يتم حاليًّ
الأداء  لتح�سني   (blade server( ال�سفرة  بتكنولوجيا خادم  الإلكرتوين  الإ�سكندرية  مكتبة  اأجزاء خادم 

العام وتوفري م�ساحة اخلادم. �سيتم اإحالل اخلادمات القدمية بحلول �سبتمرب 2008.
مت اإدخال خدمة الإنرتنت الال�سلكي با�ستخدام حمطات )Wi-Fi) مت تركيبها يف خمتلفة اأنحاء املكتبة: 
امل�ساحة املفتوحة باملكتبة ومركز املوؤمترات و�ساحة احل�سارات. هذا وتعترب تغطية �ساحة احل�سارات بالأخ�ض 
واملجتمع  الإ�سكندرية  وطلبة جامعة  بها  والعاملني  املكتبة  زوار  تخدم  املكتبة؛ حيث  ا خلدمات  هامًّ دعًما 

ال�سكندري باأكمله.
في�ستا  ويندوز  ت�سغيل  نظام  تنزيل  عند  فاعليته  ل�سمان  كمبيوتر  جهاز  وثمانني  خم�سمائة  حتديث  مت 
)Windows Vista)، كما مت �سراء �سبعمائة جهاز كمبيوتر جديد ل�ستبدال الأجهزة القدمية. كذلك انتهت 

ا لتحديث قاعة الطالع  الإدارة من اأعمال الإحالل، حيث مت �سراء �ستمائة وخم�سني جهاز كمبيوتر �سخ�سيًّ
وذلك ل�سمان اأداء مرتفع لزوار املكتبة. �سيتم اأي�سا اإحالل اأجهزة الكمبيوتر القدمية التي ي�ستخدمها موظفو 

املكتبة لتتما�سى مع متطلبات الربامج والتطبيقات احلديثة.

(ILS( نظام املكتبة املتكامل
ي�سمل نظام املكتبة املتكامل )ILS) وحدات اأ�سا�سية للفهر�سة وال�ستعارة والرتقيم والقتناء. يف حني 
ا من خالل  يوفر نظام الو�سائط املتعددة )MmediaView( خدمات الطباعة واحلجز للجمهور. يتم الدفع اآليًّ
املكتبة  لزوار  يتاح  كما  املكتبة.  لرواد  الكروت  باإ�سدار  الع�سوية  نظام  يقوم  حيث  الدفع؛  �سابقة  كروت 
الت�سجيل الذاتي عرب �سبكة الإنرتنت، بالإ�سافة اإىل خدمة الإبالغ الآيل عند و�سول مواد جديدة للمكتبة. 

كذلك مت تطوير العديد من الأدوات والأنظمة لت�سهيل عمل اأمناء املكتبة.

خدمات احلا�شب الآيل للعاملني باملكتبة
توفر اإدارة تكنولوجيا الت�سالت واملعلومات )ICT) جمموعة من اخلدمات الإلكرتونية املتطورة مثل 
 Microsoft( وتطبيقات ميكرو�سوفت اأوفي�ض ،)الربيد الإلكرتوين )األف واأربعمائة ح�ساب بريد اإلكرتوين
Office(، وامل�ساركة يف امللفات، و�سبكة املعلومات الداخلية )Intranet)، والت�سفح الآمن ل�سبكة الإنرتنت، 

وخدمات   ،(ERP( املوؤ�س�سات  موارد  وتخطيط   ،(FTP( امللفات  نقل  وبروتوكول  املركزية،  الطباعة  وخدمة 
الفاك�ض الآيل، والتخزين امل�سرتك للم�ستندات. هذه اخلدمات متاحة على مدار ال�ساعة طوال اأيام الأ�سبوع 
وتتم حمايتها من خالل عمل ن�سخة احتياطية ب�سكل يومي. كذلك توفر الإدارة التدريب والدعم الفني 

لكل هذه اخلدمات.

(400- 800 GB(
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وفيما يلي اخلدمات التي خ�سعت لتغيريات كربى على مدار العام املا�سي:

)CMMS( نظام اإدارة ال�شيانة الإلكرتوين
يعترب نظام اإدارة ال�سيانة الإلكرتوين )CMMS) نظاًما متكاماًل لإدارة اأ�سول املكتبة. يقوم النظام باإدارة 
ا، وهو يتيح اأق�سى ا�ستفادة وفعالية للموارد. ويتم الدخول على  �سري العمل ودورة حياة اأوامر الت�سغيل اآليًّ

النظام من خالل الإدارة الهند�سية مبكتبة الإ�سكندرية.

)ERP( نظام تخطيط واإدارة املوارد
و�سندات  واملدفوعات  العامة  الدفاتر  لإدارة   (OFA( املالية  اأوراكل  تطبيقات  ا�ستخدام  ا  حاليًّ يتم 
القب�ض وامل�سرتيات وقوائم جرد الطلبيات والأ�سول الثابتة ب�سكل اآيل. كذلك ت�ستخدم اأدوات متقدمة 
لو�سع التقارير )Oracle Report Builder و Oracle Discoverer) لت�سهيل عملية اإعداد التقارير وحتاليل 

البيانات.
وقد مت حت�سني مناذج قوائم اجلرد والأ�سول الثابتة، بينما مت ت�سغيل منوذج امل�سرتيات بالكامل.

اآيل. يعمل النظام  كما مت تطوير منفذ بيع الكتب مبكتبة الإ�سكندرية بحيث تتم عملية البيع ب�سكل 
با�ستخدام ال�سفرة الإلكرتونية )barcode) ويقبل التعامل بعدة عمالت. يقوم النظام اأي�سا باإ�سدار وطباعة 

.(OFA( ا وهو متوافق متاًما مع تطبيقات اأوراكل املالية الإي�سالت اآليًّ

املوارد الب�شرية
ا نظام اأوراكل لإدارة املوارد الب�سرية )HRMS( لإدارة بيانات العاملني بها. وقد مت  ت�ستخدم املكتبة حاليًّ
اإدراج تقارير جديدة بالنظام، كما مت تطبيق ن�سخة جديدة من نظام دفع الرواتب بالعتماد على الإنرتنت، 

ا. اإىل جانب البدء يف ا�ستخدام وحدة جديدة لإدارة اإجازات واأذونات العاملني اآليًّ
تقييم  العمل يف عملية  �سري  يتوىل  والذي  العاملني،  تقييم  نظام  تعديالت جديدة على  اأ�سيفت  وقد 

ا من خالل واجهة �سهلة ال�ستخدام، كما يتيح نظاًما لالأر�سفة الدائمة. املوظفني مبكتبة الإ�سكندرية اآليًّ
كذلك مت تطبيق نظام ا�ستطالع راأي املوظفني لقيا�ض مدى جناح املكتبة يف خلق بيئة عمل اإيجابية. يقوم 
املوظفون بالإجابة عن ا�ستطالع الراأي دون ذكر اأ�سمائهم من خالل برنامج �سهل ال�ستخدام. يتيح النظام 
واأ�سكال  بيانية  ور�سوم  �سكل جداول  الإح�ساءات يف  ويعر�ض  عوامل خمتلفة،  على  بناًء  مف�ساًل  حتلياًل 

تو�سيحية قابلة للتعديل. 
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اأنظمة بيع التذاكر والتحكم يف املداخل
يعمل نظام التحكم يف املداخل على تنظيم دخول موظفي املكتبة وزوارها من خالل ثماٍن وثالثني بوابة 
ا الن�ساط اليومي  اإلكرتونية يف ثالثة ع�سر موقًعا باملكتبة. كذلك ينظم برنامج التحكم يف بيع التذاكر للزوار اآليًّ
لزوار املكتبة وموظفيها من خالل ثماين وحدات لبيع التذاكر. مت اأي�سا اإعداد و�سراء برنامج لتحديث النظام 
احلايل، وهو يهدف لإتاحة تكنولوجيا اأكرث تطوًرا باملكتبة والو�سول للتكامل التام مع الأنظمة الأخرى مثل 
املغلقة  التليفزيونية  وال�سبكة  الب�سرية،  املوارد  بيانات  وقاعدة   ،(VTLS( للمكتبات  املتطور  فريجينيا  نظام 
)CCTV( ونظم الإنذار �سد احلريق. وبالتايل �سيتمكن موظفو املكتبة من ا�ستخدام بطاقة واحدة لدخول 

اأي جزء باملكتبة. كذلك �سيتيح برنامج التحكم يف بيع التذاكر حجز التذاكر ومقاعد قاعات مركز املوؤمترات 
ل يف يناير 2009.  من خالل الإنرتنت. �سيتم ا�ستالم وتركيب النظام املعدَّ

مت اأي�سا �سراء نظام اآخر لتطبيق اأحدث تكنولوجيا لإدارة املكتبات، وهو يعمل من خالل تقنية التعريف 
بالرتدد الال�سلكي )RFID) ملتابعة وجرد الكتب ومواد املكتبة الأخرى التي يتم تداولها. ويب�سط نظام تقنية 
قامت مكتبة  الال�سلكي )RFID) عملية ال�ستعارة من خالل جتربة �سهلة ال�ستخدام.  بالرتدد  التعريف 

الإ�سكندرية ب�سراء املعدات والربامج الالزمة، و�سوف يتم تطبيق النظام يف يناير 2009.

الأر�شفة واإدارة الوثائق
متّكنت مكتبة الإ�سكندرية من احل�سول على )Documentum)، وهو نظام ذائع ال�سيت لإدارة حمتوى 
مرحلة  يف  ا  حاليًّ وهو  ورقية،  غري  موؤ�س�سة  ت�سبح  اأن  على  املكتبة  النظام  هذا  ي�ساعد  �سوف  املوؤ�س�سات. 
الرتكيب و�سيتم اإتاحته لال�ستخدام اليومي قريًبا. يتيح هذا النظام ملكتبة الإ�سكندرية التعامل مع تخزين 
واإدارة خمتلف اأنواع الوثائق من وثائق ورقية واإلكرتونية وفاك�سات وبريد اإلكرتوين وغريها. وهو يتكامل مع 
 .(Microsoft Office( وتطبيقات ميكرو�سوفت اأوفي�ض (ERP( برامج اأخرى مثل نظام تخطيط واإدارة املوارد
اأحد املعامل الرئي�سية لهذا النظام هو التعامل الآيل مع خمتلف اإجراءات اإدارة العمل باملكتبة، وذلك من 
خالل حمرك �سري العمل. بالإ�سافة اإىل ذلك، يتعامل النظام مع املرا�سالت ال�سادرة والواردة من خالل 

نظام اإدارة املرا�سالت.

الإدارة الآلية لالأنظمة
يتم تطوير وبرجمة الأدوات ب�سكل منتظم لت�سيري العمل مبختلف الإدارات ب�سكل اآيل.

خدمات �شبكة الإنرتنت
يلقي املوقع الإلكرتوين ملكتبة الإ�سكندرية )www.bibalex.org) ال�سوء على خدمات املكتبة واأخبارها 
ومراكزها البحثية ومقتنياتها و�سيا�ساتها واأن�سطتها. وت�سري اإح�سائيات العام املا�سي اإىل تلقي املوقع 6و6 مليون 

ا. كما مت اإن�ساء مواقع اإلكرتونية م�ستقلة خلدمة املوؤمترات املختلفة التي تنظمها املكتبة ومنها: زيارة �سهريًّ
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املوؤمتـــرات
-   اإتاحة املعرفة

 http://www.bibalex.org/A2K     

-  اأ�سدقاء مكتبة الإ�سكندرية
 http://www.bibalex.org/BAFriends    

-  مركز الدرا�سات والربامج اخلا�سة )CSSP)- املنح البحثية 2007 
  http://www.bibalex.org/CSSP2007     

-  موؤمتر التكنولوجيا احليوية )BioVision) 2008 – من الوعود اإىل التطبيقات
 http://www.bibalex.org/bva08    

-   املوؤمتر الأول ل�سبكة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا لالقت�ساد البيئي )MENANEE( حول اقت�ساديات 
البيئة والتنمية امل�ستدامة

 http://www.bibalex.org/MENANEE    

-  املراأة يف العلوم
 http://www.bibalex.org/WIS2007    

-  املوؤمتر الدويل لدرا�سة بيئة الف�ساء
 http://www.bibalex.org/WSEF2007     

العاملية    ال�سبكات  لغة  با�ستخدام  الطبيعية  للغات  الآلية  املعاجلة  حول  الأوىل  الدولية  العمل  -   ور�سة 
(UNL(

 http://www.bibalex.org/unlworkshop07    

-  موؤمتر اليابان والعرب
 http://www.bibalex.org/ANewDawnArabsLookingEast     

-  العيد اخلام�ض ملكتبة الإ�سكندرية
 http://www.bibalex.org/baanniversary     

-  املوؤمتر الدويل جلمعية القباب ال�سماوية 2010 
 http://www.bibalex.org/ips2010     

(NAMES( سبكة املراكز العلمية يف منطقة �سمال اإفريقيا وال�سرق الأو�سط�  -
 http://www.bibalex.org/names2008     

امل�شروعات
-  �سباب من اأجل بيئة م�ستدامة وفهم اأف�سل

 http://www.bibalex.org/YESBU     

-  علم امل�سريات
 http://www.bibalex.org/English/egyptology/overview.htm     
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(NAMES( سبكة املراكز العلمية يف منطقة �سمال اإفريقيا وال�سرق الأو�سط�  -
  http://www.bibalex.org/namesnetwork     

-  و�سف م�سر
  /http://descegy.bibalex.org     

-  �سينما الإ�سكندرية
  http://www.bibalex.org/AlexCinema     

-  الألف حما�سرة يف مر�ض ال�سكر
  http://www.bibalex.org/diabetessupercourse     

-  مركز امل�سادر الإلكرتونية 
  http://www.bibalex.org/electronicresourcescenter    

-  دورية اأبجديات
  http://www.bibalex.org/calligraphycenter/abgadiyat     

(MASAD( جمعية البحر املو�سط لتقدم ون�سر العلوم  -
  http://www.bibalex.org/masadassocaition     

 (VISTA( التفاعل الفرتا�سي يف تطبيقات العلوم والتكنولوجيا  -
  http://vista.bibalex.org    

(DAR( م�ستودع الأ�سول الرقمية  -
 http://dar.bibalex.org     

-  قناة ال�سوي�ض
 http://suezcanal.bibalex.org     

املراكز
(CSSP( مركز الدرا�سات والربامج اخلا�سة  -

 http://www.bibalex.org/cssp    

-  قطاع املكتبات
 http://www.bibalex.org/Libraries 

 (PSC( مركز القبة ال�سماوية العلمي  -
 http://www.bibalex.org/psc   

(ISIS( املعهد الدويل للدرا�سات املعلوماتية  -
 http://www.bibalex.org/isis     

-  مركز اخلطوط
 http://www.bibalex.org/calligarphycenter    
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خدمات الت�شال الال�شلكية
املوؤمترات املرئية )VC( والبث على �شبكة الإنرتنت 

و�سرعة كبرية   )HD( الو�سوح  فائقة  ب�سورة  برناجمني جديدين مدعمني  الإ�سكندرية  مكتبة  ا�سرتت 
يف نقل البيانات لعقد موؤمترات بالبث املبا�سر، مما ي�سمح مب�ساركة اأربعة اأطراف يف بث حي يف نف�ض الوقت 
با�ستخدام تكنولوجيا )IP( و)ISDN). تخدم دوائر ال�سبكات التليفزيونية املغلقة الثابتة قاعة جمل�ض الأمناء 
ب�سا�سَتي  تقوم وحدة متحركة مزودة  بينما  الإ�سكندرية،  املوؤمترات مبكتبة  الرئي�سية مبركز  الأربع  والقاعات 

بالزما بخدمة خمتلف املواقع باملكتبة.
يتيح نظام البث املبا�سر على �سبكة الإنرتنت اإر�سال ت�سجيالت الفيديو احلية املدعوم بعر�ض �سرائح 
)PowerPoint( للعديد من املتلقني يف نف�ض الوقت؛ حيث ميكن الآن بث ت�سجيالت الو�سائط املتعددة 

http://webcast.( مبا يف ذلك الأحداث امل�سجلة للم�ستخدمني من خالل بوابة البث املبا�سر الإلكرتونية
bibalex.org(. يدعم هذا النظام كالًّ من الفعاليات امل�سجلة واحلية، كما ميكن ملتابعي الفعاليات احلية عرب 

الإنرتنت امل�ساركة من خالل طرح الأ�سئلة وامل�ساركة يف ا�ستطالعات الراأي.

�شبكة الهاتف
ا )مائة خط تناظري )Analog) وثالثني  ا خارجيًّ مت حتديث �سبكة الهاتف لت�ستوعب مائة وثالثني خطًّ
ا  داخليًّ ا  خطًّ وت�سعني  واثنني  )األف  ا  داخليًّ ا  خطًّ و�ستني  واأربعة  ومائة  واألف   ،)ISDN-PRI( بنظام  ا  خطًّ
ا بنظام )ISDN-PRI(، واأربع لوحات حتكم، وثمانية وع�سرين جهاز  ا )Analog) واثنني و�سبعني خطًّ وتناظريًّ
واألف  ا،  م من ع�سرين خطًّ )DID)، وجمموعة حتكُّ املبا�سر  الداخلي  رقم لالت�سال  ومائتي   ،(PremiCell(

ح�ساب للربيد ال�سوتي.
ا  ا خارجيًّ مت تركيب �سبكة هاتف تعمل بنظام )IP( يف مقر املكتبة بال�ساللت ب�سعة اأربعة وع�سرين خطًّ
ال�ساللت من  ومبنى  الإ�سكندرية  بكتبة  الهاتف  �سبكتي  تو�سيل  ا. كذلك مت  ا داخليًّ و�ستني خطًّ ومائة 
دون  الوقت(  نف�ض  يف  مكاملة  )ثالثني  بينهما  املكاملات  اإجراء  يتيح   )leased line( م�ستاأجر  خط  خالل 

ال�ستعانة باخلطوط اخلارجية. 

(LCD( نظام عر�ض �شا�شات البالزما
رت اإدارة تكنولوجيا الت�سالت واملعلومات )ICT) نظام عر�ض �سا�سات البالزما )LCD(، والذي  طوَّ
ثبتت فعاليته اأثناء املوؤمترات. فهو يعر�ض جداول الفعاليات والتفا�سيل وت�سجيالت الفيديو، اإىل جانب بث 

حي جلل�سات هذه املوؤمترات يراها زوار مركز املوؤمترات.
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قطاع العالقات اخلارجية
وتاأ�سي�ض وتطوير �سبكة  العاملي ككل،  التوا�سل مع املجتمع  العالقات اخلارجية م�سئولية  يتوىل قطاع 
تعاون عاملية من خالل التفاقيات وال�سراكات وامل�سروعات امل�سرتكة وغريها. �ساعد ذلك على اأن ت�سبح 
واملنطقة  م�سر  يف  املعرفة  ون�سر  خلق  على  تعمل  امل�ستوى  رفيعة  عاملية  تعلُّم  موؤ�س�سة  الإ�سكندرية  مكتبة 
باأ�سرها. كذلك اأثرى القطاع قدرة املكتبة على اإر�ساء دعائم احلوار الإقليمي من اأجل التنمية، واإبراز ثقافة 
وتراث الت�سامح والتفاهم يف الإ�سالم، والتاأكيد على ا�ستخدام الأدوات العلمية واأحدث ما و�سلت اإليه 
التكنولوجيا يف اأنظمة التنمية، والرتويج لالجتاهات وامل�ساعي العلمية، وتوثيق الرتاث من اأجل اأبنائنا، وفتح 
قنوات للتعلم والنفتاح على العامل. لقد كان لقطاع العالقات اخلارجية واملراكز املتخ�س�سة الف�سل يف اأن 
ت�سبح مكتبة الإ�سكندرية مركًزا للتميز يف جمالت الثقافة والفنون والعلوم. كذلك اأ�سبحت املكتبة قبلة 
لكبار الزوار )ملوك وملكات، روؤ�ساء دول، وزراء، اأ�سحاب مقام رفيع، برملانيني، علماء، حا�سلني على جوائز 

نوبل، وزوار بارزين من كل اأنحاء العامل(.
جنحت احلملة الدعائية التي تبلورت اأثناء الحتفال بالعيد اخلام�ض للمكتبة يف اإلقاء املزيد من ال�سوء على 
اإجنازاتها، وفتح اآفاق جديدة للعالقات مع العامل النامي واإفريقيا واآ�سيا واأمريكا الالتينية. يعمل قطاع العالقات 

اخلارجية على تو�سيع واإثراء �سبكة ال�سركاء حول العامل ا�ستناًدا اإىل اأ�سا�ض قوي من التعاون الدويل.

اإدارة العالقات العامة والت�شالت اخلارجية
ا  ا واإقليميًّ ت�سطلع اإدارة العالقات العامة والت�سالت اخلارجية مبهمة الرتويج ملكتبة الإ�سكندرية حمليًّ
اإر�سالها جلميع  ا. وو�سعت الإدارة اأجندة للفعاليات تغطي جميع الأن�سطة التي تقام باملكتبة، ويتم  ودوليًّ

رواد املكتبة قبل موعد الفعاليات بثالثة اأ�سهر. 

)CPU( وحدة الت�شالت والربوتوكولت
مكتبة  داخل  يحدث  مبا  اجلمهور  توعية  على   )CPU( والربوتوكولت  الت�سالت  وحدة  تعمل 
الإ�سكندرية، حيث تعنى بت�سكيل �سورة املكتبة والتاأثري على ا�ستيعاب اجلمهور لر�سالتها. كذلك تتابع 
الوحدة الربوتوكولت الحتفالية امل�ساحبة للفعاليات الر�سمية وزيارات روؤ�ساء الدول الأجنبية. بالإ�سافة 
اإىل ذلك تتم متابعة وتقييم الراأي العام ب�سورة دائمة للتاأكد من وفاء املكتبة بالتزاماتها جتاه زوارها فيما يتعلق 
باخلدمات واجلودة. وتتوىل الوحدة طلبات الزيارة املقدمة من خمتلف املوؤ�س�سات )الأكادميية والدبلوما�سية 
واحلكومية(. ويندرج اأي�سا حتت مهام وحدة الت�سالت والربوتوكولت )CPU( اإن�ساء واإدارة قاعدة بيانات 
وتقدم  ال�سريع  الت�سال  البيانات  قاعدة  تي�سر  حيث  با�ستمرار،  وحتديثها   )contact database( الت�سال 

معلومات عامة ل�سمان م�ساركة املتحدثني وح�سور اجلمهور.
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اإدارة الإعالم – اإدارة الإعالم املحلي والعربي والت�شالت
الإدارة  تتوىل  والعك�ض.  والإقليمية،  املحلية  بيئتها  على  الإ�سكندرية  مكتبة  نافذة  هي  الإعالم  اإدارة 
م�سئولية تطوير �سيا�سات وممار�سات الت�سالت باملكتبة، والرتويج لفهم اأف�سل واأو�سع لدورها الفريد متعدد 

الأبعاد، حيث تعك�ض الإدارة كل ما متثله املكتبة.
ا  ا�سطلعت الإدارة منذ اإن�سائها يف 2002 بتنظيم معر�ض الإ�سكندرية الدويل للكتاب الذي يعقد �سنويًّ
مع اإلقاء ال�سوء على مو�سوع متخ�س�ض. كانت اجلزائر �سيف �سرف املعر�ض هذا العام )21 فرباير – 5 
بارزين. معر�ض  ونقاد  ا�ست�سافت كتاب  التي  الأن�سطة  العديد من  املعر�ض  مار�ض 2008(. كما �ساحب 

الإ�سكندرية الدويل للكتاب مفتوح للجمهور جمانًا لت�سجيع اأهايل الإ�سكندرية على املزيد من القراءة. 

وحدة التحرير ال�شحفي
تتوىل هذه الوحدة حترير اإ�سدارات اإدارة الإعالم الورقية والإلكرتونية.

خالل فرتة التقرير اأ�سدرت الوحدة الآتي:
-   �سبعمائة وثالث واأربعني ن�سرة �سحفية ت�سمل اأخباًرا وتقارير وعر�ًسا للكتب ومقالت.

املكتبة  بعيد  الحتفال  مبنا�سبة  العربية  باللغة  �سدر  الإ�سكندرية،  مكتبة  ن�سرة  من   24 رقم  -   العدد 
اخلام�ض.

-   العدد الثاين من ن�سرة مكتبة الإ�سكندرية ربع ال�سنوية التي ت�سدر باللغة الإجنليزية مبنا�سبة الحتفال 
بعيد املكتبة اخلام�ض.

-   ن�سرات �سهرية ت�سدر باللغة العربية تقدم اأن�سطة مكتبة الإ�سكندرية لل�سحفيني ورواد املكتبة. 
-   مواد �سحفية اأثناء الحتفال بالعيد اخلام�ض للمكتبة يف اأكتوبر 2007 وفعالية مو اإبراهيم وموؤمتر احلوار 

العربي الياباين.

وحدة الأر�شيف الإعالمي واملركز ال�شحفي
تتوىل هذه الوحدة الت�سالت بني مكتبة الإ�سكندرية والإعالم من خالل اإن�ساء وتطوير قنوات ات�سال 
امل�ستوى  على  البديل  والإعالم  واملجالت  الإذاعة  التليفزيون وحمطات  ال�سحف وحمطات  مع   حديثة 
املحلي والعربي والعاملي. كذلك تتابع الوحدة الأر�سيف الإعالمي، وتراقب وتوثق كل املواد املن�سورة حول 
مكتبة الإ�سكندرية يف و�سائل الإعالم املختلفة وعلى �سبكة الإنرتنت، حيث يتم اإر�سال ن�سرة يومية بالربيد 
الإلكرتوين حتت عنوان »مكتبة الإ�سكندرية يف ال�سحف« ملوظفي املكتبة. خالل فرتة التقرير قام الأر�سيف 

ا. الإعالمي بتوثيق األف واأربعمائة وثالثة ع�سر خرًبا اإعالميًّ
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املركز ال�سحفي جمهز لت�سهيل عمل ال�سحفيني واملرا�سلني وممثلي و�سائل الإعالم الأخرى. كذلك 
مكتبة  وفعاليات  اأن�سطة  جلميع  الإعالمية  التغطية  ال�سحفي  واملركز  الإعالمي  الأر�سيف  وحدة  تتوىل 

الإ�سكندرية.

وحدة الت�شوير الفوتوغرايف واأر�شيف ال�شور الفوتوغرافية 
مت ت�سوير واأر�سفة اأربعمائة وخم�سني فعالية خالل فرتة التقرير. تتوىل الوحدة اإدارة الأر�سيف الفوتوغرايف 
اأر�سفة �سور فوتوغرافية جلميع الفعاليات  ا، حيث تتم  اأن�سطة مكتبة الإ�سكندرية ب�سريًّ الذي يوثق جميع 

م�سحوبة بتعليق و�سرح بحيث ت�سكل م�ستودًعا لل�سور الفوتوغرافية.

ق�شم الأ�شتوديو
الإ�سكندرية  مكتبة  واأن�سطة  فعاليات  ت�سجيل  مهمة  حديًثا  تاأ�سي�سه  مت  الذي  ال�ستوديو  ق�سم  يتوىل 
بكامريات فيديو رقمية. يتم بعد ذلك توثيق واأر�سفة تلك الت�سجيالت بالأر�سيف الرقمي، وي�ستعان بهذا 

الأر�سيف الرقمي ال�سخم عند اإعداد الربامج والأفالم الوثائقية عن مكتبة الإ�سكندرية.
ي�سمل ق�سم ال�ستوديو مبكتبة الإ�سكندرية ثالث وحدات:

وحدة عمليات ال�شتوديو
قامت وحدة العمليات بتحرير واإنهاء اأربعة اأفالم وثائقية خالل فرتة التقرير، كما حررت فيلمني دعًما 
�ساعة من  و�ست وخم�سني  مائة  بتحويل  الوحدة  قامت  اأخرى،  ناحية  بالإدارة. من  الداخلية  للمتطلبات 
.)DVD( اإىل ت�سجيالت فيديو بنظام )DV Cam( الرقمية واأ�سرطة )beta cam( الت�سجيالت على اأ�سرطة

وحدة اإنتاج ال�شتوديو 
 )DV cam( و )beta cam( رت وحدة الإنتاج مائة وثالث وثمانني فعالية بنظامي خالل فرتة التقرير �سوَّ

الرقميني.
اأنتجت الوحدة اأربعة اأفالم وثائقية هي:  

1-  عيد مكتبة الإ�سكندرية اخلام�ض – فيلم مدته خم�ض وع�سرين دقيقة باللغة العربية
2-  موؤمتر الإ�سالح العربي الرابع - فيلم مدته خم�ض وع�سرين دقيقة باللغة العربية
3-  الحتفال بالعيد اخلم�سني ملجلة العربي - فيلم مدته ع�سر دقائق باللغة العربية

4-  الحتفال بالعيد اخلم�سني ملجلة العربي - فيلم مدته ع�سر دقائق باللغة الفرن�سية 
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وحدة اأر�شيف ال�شتوديو
اأ�سيفت هذه الوحدة يف يونية 2007 لتخزين وفهر�سة وتنظيم واأر�سفة جميع املحتويات الرقمية ب�سكل 

ي�سهل البحث وا�ستدعاء البيانات.
ت�سمل برامج التليفزيون التي اأنتجتها اإدارة الإعالم التايل:

الدين وي�ستعر�ض  اإ�سماعيل �سراج  اأ�سبوعي مدته �ساعة يقدمه الدكتور  برنامج  القاهرة«، وهو  -   »�سالون 
من خالله مو�سوعات متنوعة، ويذاع على القناة الأوىل امل�سرية. مت بث �سبع وع�سرين حلقة خالل فرتة 

التقرير.
الأجندة  على  ال�سوء  يلقي  دقيقة  وع�سرين  خم�ض  مدته  اأ�سبوعي  برنامج  وهو  الإ�سكندرية«،  -   »مكتبة 
الأ�سبوعية للمكتبة من فعاليات واأن�سطة، ويذاع على القناة الأوىل امل�سرية. مت بث ع�سر حلقات خالل 

فرتة التقرير.

اإدارة الزيارات
اإدارة الزيارات هي اإحدى الإدارات الرئي�سية وهي املحطة الأوىل ل�ستقبال زوار مكتبة الإ�سكندرية. 

تنظم الإدارة جولت اإر�سادية جمانية بعدة لغات لل�سائحني والرحالت املدر�سية والأفراد.

وحدة ال�شتقبال
التي قد تظهر  امل�سكالت  والتعامل مع  الزوار،  ا�ستف�سارات  بالرد على  يقوم موظفو وحدة ال�ستقبال 
اأثناء الزيارات، وتنظيم اجلولت الإر�سادية. كذلك يقومون بحجز اجلولت الإر�سادية من خالل الهاتف اأو 

ا. الفاك�ض اأو الربيد الإلكرتوين اأو احل�سور �سخ�سيًّ

وحدة اجلولت الإر�شادية
تتوفر اجلولت الإر�سادية يف فئات خمتلفة:

-   الرحالت املدر�سية: ترحب مكتبة الإ�سكندرية بالرحالت املدر�سية �سابقة احلجز من 9.00 �سباًحا حتى 
11.00 �سباًحا.

اإر�سادية كل خم�ض ع�سرة دقيقة  الزيارات جولت  اإدارة  توفر  العادية )للعائالت والأفراد(:  -   اجلولت 
بلغات خمتلفة كما يلي:

ا )باللغات العربية والإجنليزية والفرن�سية( - �سبع وع�سرون جولة يوميًّ
ا )باللغتني الإيطالية والإ�سبانية( -  ثماين جولت يوميًّ

يليها �سرح مف�سل  تاريخية خمت�سرة  الزوار مبقدمة  تعريف  يتم خاللها  ت�ستمر اجلولة ملدة ثالثني دقيقة 
لالأق�سام واخلدمات وامل�سروعات املختلفة مبكتبة الإ�سكندرية، مع اإر�ساد الزوار للمتاحف واملعار�ض املتعددة.
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بالإ�سافة اإىل اجلولت العادية، ت�سمل اجلولت اخلا�سة املعار�ض الدائمة واملوؤقتة، ومركز املوؤمترات مبكتبة 
.(Culturama( الإ�سكندرية، والبانوراما احل�سارية

العرو�ض اخلا�شة
(Culturama( البانوراما احل�شارية

العربية  باللغات  املتوفر   (Culturama( احل�سارية  البانوراما  بعر�ض  الزوار  بتعريف  الزيارات  اإدارة  تقوم 
والإجنليزية والفرن�سية. العر�ض متاح للجمهور جمانًا من الأحد للخمي�ض، ويجب احلجز م�سبًقا من خالل 

اإدارة الزيارات.

عرو�ض الأطفال
والإجنليزية  العربية  هي  لغات؛  بثالث  �سنوات  ت�سع  اإىل  اأربع  �سن  يف  لالأطفال  خا�سة  عرو�ض  تقام 
والفرن�سية. يروي العر�ض ق�سة مكتبة الإ�سكندرية م�سحوبًا بال�سور والر�سوم املتحركة. يقوم الأطفال بعد 

ذلك بجولة يف املكتبة، وميكن لالأطفال فوق �ست �سنوات زيارة مكتبة الطفل.

خدمات اإ�شافية
ح�شانة الأطفال

اأقل من �ست �سنوات،  يف حماولة لال�ستجابة للعديد من املقرتحات حول تخ�سي�ض مكان لالأطفال 
قامت اإدارة الزيارات بتوفري قاعة ل�ست�سافة الأطفال )يف وجود اأحد الوالدين( اأثناء زيارة ذويهم للمكتبة. 

وقد ا�ست�سافت القاعة اجلديدة اإجمايل خم�سني األف وخم�سني طفاًل خالل فرتة التقرير.

الآراء واملقرتحات
تتلقى اإدارة الزيارات اآراء ومقرتحات الزوار املختلفة.

ا�شتطالعات الراأي
ح�سانة  ا�ستقبال،  )جولت،  املختلفة  خدماتها  حول  دورية  راأي  ا�ستطالعات  الزيارات  اإدارة  جتري 

الأطفال، القرتاحات(.
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توفر مكتبة الإ�شكندرية خدمة ح�شانة الأطفال التي تهتم بالأطفال اأقل من �شت �شنوات من خالل الأن�شطة املختلفة.
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االحتفاليات
• �لتعريف بربنامج »�ضباب من �أجل بيئة م�ضتد�مة وفهم �أف�ضل«

• �حتفالية �ضيف 2007

امل�ؤمترات     
• مناق�ضة م�ضروعات تخرج طلبة كلية �لهند�ضة، ق�ضم ميكانيكا

)Unilever( تدريب على معايري �لقيادة •
  )ICOM( جتماع �ضركة �أيكوم� •

• �ليوم �لعاملي لل�ضكان 2007

املحا�ضرات
• �لفلك عند قدماء �مل�ضريني 

• خطة �مل�ضتقبل و�لتوجهات �ملختلفة حلل �مل�ضاكل �لبيئية
• �لعودة �إىل �لقمر

• كيف نهيئ �أنف�ضنا للم�ضاركة يف �لأعمال �حلرة؟
)LYM( لتعريف بربنامج ر�بطة �لقادة �ل�ضباب� •

• �ل�ضم�س و�لقمر 
• �لإر�ضاد �لأ�ضري للأطفال ذوي �لحتياجات �خلا�ضة

• �ل�ضود�ن: �لتحديات و�آفاق �لتنمية يف و�دي �لنيل 
• �لتعريف بربنامج »�ضباب من �أجل بيئة م�ضتد�مة وفهم �أف�ضل« 

• مناذج يف �لإد�رة �لوقائية للبيئة )�لأن�ضطة �لعامة - �لأن�ضطة �ل�ضناعية( 
• تنمية مهار�ت �لعرو�س  �لتقدميية 

• �لأجر�م �ل�ضغرية يف �لنظام �ل�ضم�ضي
• �مل�ضطلحات �ل�ضيا�ضية يف �ملجتمع �ملعا�ضر

• تطبيق �أ�ض�س �لإد�رة �لوقائية للبيئة
• �لتلوث مر�س �لع�ضر وفكر �ل�ضباب 

• مغامرة يف �لكوكب �لأحمر 
�ف �لآيل  • ماكينة �ل�ضرَّ

• ثقافة �ل�ضلم 
• �لتدخني و�ل�ضيد�ت

• عن فر�س �لبحر 
• مكافحة �لإيدز يف م�ضر 

• جمموعات �لنجوم 
• موقع م�ضر يف �لتطور �لعاملي

اأجندة الفعاليات
يوليو  2007
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• هل تعرف هدفك؟ 
• نحن و�لقمر

• حكايات فلكية
• من �أجل تن�ضئة �أف�ضل لأبنائنا

الندوات
• رفع �لقدر�ت �لفكرية و�ل�ضتيعابية �خلا�ضة بال�ضباب

• �ضل�ضلة ندو�ت »تعاَل حتى تتعلم«
• �لبيئة وحتدياتها 

• �لإعلن عن قائمة �ملر�ضحني للمنح �لبحثية لعام 2007/2006
• �لندوة �ل�ضهرية لحتاد كتاب �لإ�ضكندرية 

• �لدور �لإن�ضاين للأمم �ملتحدة

ور�ش العمل
• حقوق �لإن�ضان ومقدمة يف �لقانون �لدويل

• �ملرح مع �لعلم
د م�ضتقبلك • حدِّ

• حل �ملنازعات
• �لتلوث �لبحري و�لنهري، �أبعاده و�أ�ضاليب مكافحته

• ثقافة �ل�ضلم
• �لإلكرتونيات

• �جليولوجيا
• �ملياه

• �ل�ضغط
• ج�ضم �لإن�ضان
• علم �لب�ضريات

• �لإنزميات وكيفية عملها
• ريا�س �لأطفال

• �لأر�س عن قرب

العرو�ش التقدميية
• برنامج �لتوعية �لبيئية وتقييم �مل�ضروعات 

• موؤمتر �ضحفي: يوم �لقفزة �لأورو- متو�ضطية �لكبرية 
• عر�س تف�ضيلي للأطفال عن مكتبة �لطفل )4-7 �ضنو�ت(

االجتماعات
• حماكاة جامعة �لدول �لعربية

العرو�ش
• �لعامل يرق�س مع حممود ر�ضا

• عمر خريت، مب�ضاحبة �أورك�ضرت� مكتبة �لإ�ضكندرية
  بقيادة �ملاي�ضرتو �ضريف حميي �لدين

• فرقة �ل�ضرقية للفنون �ل�ضعبية
• فرقة مر�ضى مطروح للفنون �ل�ضعبية

• �أورك�ضرت� »�ل�ضويت �ضاوند« بقيادة �ملاي�ضرتو منري ن�ضر �لدين
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• مري�ي بانوب وجمموعتها �ملو�ضيقية »ليه كومبانيون«
• عر�س نوبي

• ثنائي »بيون�س �إير�س« )فرن�ضا(، مب�ضاحبة �أورك�ضرت� مكتبة �لإ�ضكندرية بقيادة �ملاي�ضرتو �ضريف حميي �لدين
• فرقة �لبحرية للفنون �ل�ضعبية
• حفل فريق »ديرتي لوك�س« 
• فرقة �أ�ضو�ن للفنون �ل�ضعبية

• »فال�ضات يوهان �ضرت�و�س«، مب�ضاحبة �أورك�ضرت� مكتبة �لإ�ضكندرية بقيادة �ملاي�ضرتو ه�ضام جرب
• فرقة �لعري�س للفنون �ل�ضعبية

• فرقة بني �ضويف للفنون �ل�ضعبية
• فرقة »درمي« �ل�ضتعر��ضية

• ف�ضاء �لإ�ضكندرية للرق�س �ملعا�ضر
• فرقة علء �لدين للفنون �ل�ضعبية

• رق�ضات متنوعة عن �لعر�س �لفل�ضطيني
• عر�س رق�س �جلاز

• فرقة �لإ�ضكندرية للفنون �ل�ضعبية

ال�ضينما  
• �أفلم عن �ملو�ضيقى و�لرق�س    

�أماديو�س
فلمنكو

�ل�ضاحر �أوز
�ضابات من رو�ضفور

املعار�ش
• معر�س �لفنان �ملقيم - �مللتقى �لثاين

• معر�س �أول مرة - �مللتقى �لثاين
• �لدورة �لثانية من �ضمبوزيوم �لإ�ضكندرية �لدويل للنحت، �ملخ�ض�ضة للت�ضكيل على خامة �لرخام

• �فتتاح معر�س و�إطلق �ملوقع �لإلكرتوين لـ »�ضينما �لإ�ضكندرية« 
•  معر�س �ضور برنامج �لأغذية �لعاملي )WFP(، ومفو�ضية �لأمم �ملتحدة ل�ضئون �للجئني )UNHCR(، ومنظمة �لأمم �ملتحدة للطفولة 

)UNICEF(
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امل�ؤمترات
)2007 AIMUN( لنموذج �لدويل ملحاكاة �لأمم �ملتحدة بالإ�ضكندرية� •

• قمة عمالة �ل�ضباب )YES(- �لإ�ضكندرية 2007
)AEYC( مللتقى �لعربي لل�ضباب و�لبيئة� •

املحا�ضرات
• �أول ر�ئد ف�ضاء يف �لتاريخ

• �جلودة و�لتناف�ضية يف �لتعليم �مل�ضري 
• دور �ل�ضباب يف بناء �مل�ضتقبل 

• �لتعليم يف ماليزيا 
• تنمية �ملهار�ت �لبحثية

• �لإعلم وتاأثريه يف بناء �لثقافة �لعلمية 
• نحن و�لقمر 

• �لبحث عن مو�هب
• حو�ر مفتوح حول م�ضتقبل مدينة �لإ�ضكندرية

• ق�ضة عامل م�ضري يف �خلارج 
• لقاء مع �ل�ضاعر و�لكاتب فاروق جويدة

• مغامرة يف �لكوكب �لأحمر 
• �ضناعة �لأملونيوم يف م�ضر 

• طائر �لبطريق
• تنمية �ملهار�ت �لجتماعية 
• �لتخطيط �لعمر�ين للمدن 

• �لأتوبي�س �لف�ضائي
• عن كلب �لبحر
• حكايات فلكية 

الندوات
• تركيبة �لعني وعيوب �لإب�ضار

• �أمر��س �لقرنية وطرق ت�ضحيح �لإب�ضار
• �أمر��س �لعيون لدى �لأطفال

• �لتجربة �ملاليزية يف �لتعليم �لعايل
• �لندوة �ل�ضهرية لحتاد كتاب �لإ�ضكندرية

ور�ش العمل
• مبادر�ت �لتعلم �لذ�تي
• بناء مهار�ت �لتو��ضل 

�أغ�سط�س  2007
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• برنامج ثنائي �لأبعاد
• ريا�س �لأطفال

• �ل�ضيا�ضة �لوطنية لل�ضباب
• معرفة ع�ضرية من �أجل تنمية م�ضتد�مة يف �ملنطقة �لعربية

• ج�ضم �لإن�ضان
• علم �لب�ضريات

• �خترب ذكاءك
• �لتحنيط

• �لإنزميات وكيفية عملها
• �لأر�س عن قرب

• �لف�ضاء
• �جليولوجيا

العرو�ش التقدميية
• عر�س تقدميي يقدمه جمموعة من �لن�سء 

• �لآثار �لغارقة بالإ�ضكندرية

االجتماعات
• لقاء �ل�ضيد جمال مبارك بطلبة �جلامعة

العرو�ش
• عر�س رق�س »�لهيب هوب«

• فرقة �لرق�س �لإندوني�ضية
• مهرجان »�ل�ضال�ضا«

• م�ضابقة مكتبة �لإ�ضكندرية للمو�ضيقى و�لغناء �لغربي - �لدورة �لثانية
• حفل فريق »و�ي كروو«

ال�ضينما
• �أفلم عن �ملو�ضيقى و�لرق�س

   »كال�س« للأبد
• �أفلم ر�ضوم متحركة 

االحتفاليات
• حفل ت�ضليم �جلو�ئز للأطفال �ملتفوقني يف �أن�ضطة مكتبة �لطفل

• �حتفالية نهاية �ل�ضيف - مكتبة �لن�سء
• حفل ختام �لأن�ضطة �ل�ضيفية مبكتبة �لطفل و�لن�سء )ور�س عمل �خلط �لعربي، و�ل�ضعر و�لإلقاء(

• ختام �حتفالية �ضيف 2007
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امل�ؤمترات
  )AIMUN( 2007 لنموذج �لدويل ملحاكاة �لأمم �ملتحدة بالإ�ضكندرية� •

• �ملوؤمتر �ل�ضنوي �لدويل �حلادي ع�ضر جلمعية �لإ�ضكندرية للتخدير و�لعناية �ملركزة
• �لتقدم �ملهني مفتاح تقدم �ملجتمع

• �بن خلدون ... �لبحر �ملتو�ضط يف �لقرن �لر�بع ع�ضر: ظهور و�ضقوط �إمرب�طوريات
• موؤمتر �لقادة حول �للمركزية يف �إ�ضلح �لتعليم

• تكنولوجيا �لأجهزة �مل�ضاحية و�لهند�ضية - �نطلقة جديدة ل�ضركة �لقاهرة، فرع �لإ�ضكندرية
• ندوة »�ل�ضتة �ضيجما«

• مناق�ضة �لدر��ضات �لبيئية ملنطقة ميناء دمياط �جلديدة

املحا�ضرات
• �لتكامل �لقت�ضادي �لزر�عي بني م�ضر و�ل�ضود�ن

• �ملدينة �مللكية )Sais(،كنموذج �أويّل للإ�ضكندرية 
• �لعرب و�لعامل ... روؤية للم�ضتقبل - �ضمو �لأمري �حل�ضن بن طلل

• روؤية د�ر ن�ضر »�ل�ضيفري« يف �ملطبوعات �لعلمية 
• ثقافة �لإ�ضلح و�إ�ضلح �لثقافة

• ��ضتخد�مات �لطاقة �ل�ضم�ضية
• �لأتوبي�س �لف�ضائي

• �لطريق �لطويل �إىل جبل »�إفر�ضت«

الندوات
• �ضل�ضة ندو�ت »تعاَل حتى تتعلم«

• م�ضابقة مدينة �مل�ضتقبل
• �لندوة �ل�ضهرية لحتاد كتاب �لإ�ضكندرية 

ور�ش العمل
• تكنولوجيا �لنانو

)SCORA – SCOME( »مع�ضكر �ضيفي »�ضكور� – �ضكوم •
• �لف�ضاء
• �ل�ضغط

العرو�ش التقدميية
• عر�س تف�ضيلي للأطفال عن مكتبة �لطفل )4-7 �ضنو�ت(

العرو�ش
• حفل �فتتاح �ملو�ضم �جلديد: »�ضولي�ضت كمان«، مب�ضاحبة �أورك�ضرت� مكتبة �لإ�ضكندرية بقيادة �ملاي�ضرتو حممود عثمان

• حفل كور�ل ق�ضر �لتذوق للمو�ضيقى �لعربية
• حفل فريق »تيما«

• حفل فريق »�أندروميد�« )م�ضر(
• حفل ختام �لف�ضل �لدر��ضي �لثالث ع�ضر ملدر�ضة �لفنون

�سبتمرب  2007
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• جيدون كرمير )كمان(، مب�ضاحبة �أورك�ضرت� �حلجرة  - كرميري�تا بالتيكا
• خمتار�ت من �أدو�ر �ملو�ضيقار �ضيد دروي�س، بروؤية �أورك�ضرت�لية معا�ضرة بقيادة 

�ملاي�ضرتو �أحمد �حلناوي

ال�ضينما
• ملتقى �لأفلم �لق�ضرية

بد�ية �جلليد 
�أوجنريي

فيلم بولي�ضي
�لوح�س

بوريه
طبقة �جلليد

�ضنيفر
طريقة �لطبيعة

حكاية �ضاحية
�ضيء مثري

• خمتار�ت من �أفلم �إجنمار برجمان
فاين و�ألك�ضندر
�ضوناتا �خلريف

�ضرخات وهم�ضات
بر�ضونا
�ضمت

�خلتم �ل�ضابع
فر�ولة برية

• يوم �ل�ضلم �لعاملي
�ل�ضيد �إبر�هيم وزهور �لقر�آن

طاملا �أنك ولدت
�مل�ضتور

مذكر�ت فتاة �جلي�ضا
بابل

املعار�ش
• معر�س لأعمال �لأطفال

• »كري�ضتوف بل�ضكيه«، وعادل ثروت
• وجوه �ضكندرية
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االحتفاليات
• �حتفالية مكتبة �لإ�ضكندرية بالعيد �خلام�س لإن�ضائها

• و�ضع �لكتاب رقم )555.555( على �أرفف �ملكتبة �حتفاًل بالعيد �خلام�س لتاأ�ضي�ضها
• �لعر�س �لأول لفيلم »�ضماء �لإ�ضكندرية«

امل�ؤمترات
)WSEF( 2007 ملوؤمتر �لدويل لدر��ضة بيئة �لف�ضاء� •

• �لع�ضر �لذهبي للإ�ضلم
• موؤمتر ومعر�س جائزة �أغاخان للعمارة

• �لجتماع �لعا�ضر لأ�ضدقاء مكتبة �لإ�ضكندرية �لدوليني
• موؤمتر �ملر�أة يف �لعلوم

)MENANEE( ضبكة �ل�ضرق �لأو�ضط و�ضمال �إفريقيا للقت�ضاد �لبيئي� •
• �ملقاربات �ملُقارنة للتقاليد و�حلد�ثات �لرتبوية: ما هي �أوجه �لتلقي بني �ل�ضرق و�لغرب، وبني �جلنوب و�ل�ضمال؟

املحا�ضرات
• منطقة »كوم فرين« �لأثرية 

• �لعمل �جلماعي 
• جائزة نوبل يف �لطب 

• �مل�ضلـم و�لآخـر 
• �ملو�ضم �لثقايف ملركز �ملخطوطات: مرمي �لعذر�ء يف �لأناجيل و�لقر�آن �لكرمي

الندوات
• ع�ضر �لقاهرة �جلميل: �لأمناط �ملعمارية 

ور�ش العمل
• حت�ضني مهار�تك

• �ألف �مر�أة لل�ضلم
• قيا�س �لوقت

• ج�ضم �لإن�ضان

العرو�ش
• حفل كور�ل ق�ضر �لتذوق للمو�ضيقى �لعربية

• �ضهرة رم�ضانية - مو�ضيقى �ضرقية

ال�ضينما
• ملتقى �لأفلم �لق�ضرية

منهم فيهم

�أكتوبر  2007



126

التقرير ال�ضن�ي 2008/2007

• �ضينما �آ�ضيا و�إفريقيا
عقم

ق�ضة طوكيو
ظلل �لأ�ضلف �ملن�ضيني

�ضايات نوفا
�أ�ضطورة ح�ضن �ضور�م

املعار�ش
• ح�ضن فتحي

• �ألف �مر�أة لل�ضلم
• موؤمتر ومعر�س جائزة �أغاخان �لعمارة
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االحتفاليات
• حفل تكرمي دفعة �ل�ضف �ل�ضاد�س �لبتد�ئي و�أو�ئل �ملرحلة �لبتد�ئية مبدر�ضة �لقومية للغات

• حفل توزيع جائزة »موؤ�ض�ضة مو �إبر�هيم« �لأوىل
• مهرجان �كت�ضاف ورعاية �لعباقرة و�ملوهوبني

امل�ؤمترات
• موؤمتر �ضحفي: �ليوم �لعاملي ملر�س �ل�ضكري

• �ملهند�ضون �ملعماريون �لإيطاليون
ع حول �لعلقات �ليابانية �لعربية • موؤمتر مو�ضَّ

• �ملر�أة وو�ضائل �لإعلم �جلديدة
• �ملوؤمتر �لدويل �لثالث للجمعية �لعربية للت�ضميم �ملعماري مب�ضاعدة �حلا�ضب 

)ASCAAD( لآيل�
• �ملوؤمتر �ل�ضهري لأطباء �ل�ضكر و�لقلب

• �لذكرى �خلم�ضون لن�ضر كتاب »جا�ضتني« لـ »لور�ن�س دوريل«

املحا�ضرات
ا ناجًحا؟ • كيف ت�ضبح قياديًّ

• جائزة نوبل لل�ضلم 
• �لتعاون �لدويل يف جمال علم �لربوتينات و�ملعلوماتية    

• مناذج من �ل�ضباب 
• جائزة نوبل للآد�ب

• من هو نيوتن؟
• تر�ثنا �ملكتوب )�إطللة عامة(

• جائزة نوبل يف �لقت�ضاد 
• �أول ر�ئد ف�ضاء يف �لتاريخ

• حتلية مياه �لبحر

الندوات
• ندوة حول م�ضرحية »زفاف عرو�س �ملكتبات«

• كتب �أم قنابل؟ نزع �ضلح م�ضتد�م من �أجل تنمية م�ضتد�مة
• �أحو�ل �مل�ضريني خلل قرنني من �لزمان

• �ضل�ضلة ندو�ت »تعاَل حتى تتعلم«
• �لندوة �ل�ضهرية لحتاد كتاب �لإ�ضكندرية

ور�ش العمل
• كتابة مقرتحات مل�ضاريع �لبحوث �لدولية

• �لإ�ضكندرية �لكوزموبوليتانية: ما هو م�ضتقبل تر�ثها؟
• مدر�ضة جربية عن حل �ملعادلت �لتفا�ضلية

• تطوير �خلدمات �لجتماعية و�ملوؤ�ض�ضات �ملدنية يف م�ضر
•  ور�ضة عمل دولية عن �لتوثيق �ملتحفي

نوفمرب  2007
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• قيا�س �لوقت
• علم �لفلك

• �لكثافة
• �لريا�ضيات

• ج�ضم �لإن�ضان
• نادي »�لأر�س عن قرب«

• �لتغري�ت �ملناخية
• ورق �لكتب

االجتماعات
• �جتماع ممثلي �لوكالة �لأمريكية للتنمية �لدولية

• �جتماع مندوبي جمموعة فيوليا للبيئة
• منتدى �حلو�ر �لعربي �لياباين

• �جتماع �ل�ضيد يو�ضف باكايوكو، وزير خارجية �ضاحل �لعاج
• �جتماع �للجان �ل�ضت�ضارية �ملتخ�ض�ضة، و�للقاء �ل�ضنوي للمثقفني

)TWAS-ARO( لجتماع �ل�ضنوي �لثالث للمكتب �لعربي �لإقليمي لأكادميية �لعلوم يف �لعامل �لنامي� •

العرو�ش التقدميية
• عر�س تف�ضيلي للأطفال عن مكتبة �لطفل )4-7 �ضنو�ت(

العرو�ش
• حفل فريق »�إبر�ك�ضي�س« وفريق »وورم«

• حفل كور�ل ق�ضر �لتذوق للمو�ضيقى �لعربية
• حفل فريق �ضوت يف �لزحمة

• �أورك�ضرت� مكتبة �لإ�ضكندرية بقيادة �ملاي�ضرتو �ضريف حميي �لدين
• جيتار »فرناندو برييز«

• حفل فريق »فوك�ضيدو«
• ري�ضيتال غناء

ال�ضينما
• ملتقى �لأفلم �لق�ضرية

جي وزيتا
�لفريو�س

حقوق �لعد�لة
فرين

جر��ضلند
�ل�ضادة �ضو�رتز وهازين وهورلوكر

�أم

املعار�ش
• »يوروبيان فايب�س« 

• مقتنيات مكتبة �لإ�ضكندرية
• »�لبيمونتي« يف م�ضر من �أجل �ل�ضلم
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االحتفاليات
• �حتفالية مبنا�ضبة مرور 75 عاًما على رحيل �أمري �ل�ضعر�ء �أحمد �ضوقي

• �ليوم �لعاملي للمتطوعني
• حفل �إ�ضد�ر كتاب »�أهم مائة فيلم يف �ل�ضينما �مل�ضرية«

امل�ؤمترات
• متويل �ملفو�ضة �لأوروبية لإعد�د �لو�ضطاء و�ملحكمني �لتجاريني �لدوليني

• �لعربية و�لفر�نكفونية: �لفعل و�لتفاعل
• متكني �لفقر�ء من �مل�ضاركة يف �لتنمية �لقت�ضادية

• م�ضروع در��ضة حالة زين
• حو�ر �ل�ضعوب و�لثقافات يف �ملنطقة �لأورو- متو�ضطية و�خلليج

املحا�ضرات
• �لآلت و�ملحركات 

• تلي�ضكوب »هابل« �لف�ضائي
• �ملو�ضم �لثقايف ملركز �ملخطوطات

ظاهريات �لروح لـ »هيجل« - قر�ءة جديدة 
خمطوطة »فوينت�س« 

• �لإيدز
• �لطب يف م�ضر �لقدمية

• �للغة �مل�ضرية �لقدمية )�لهريوغليفية و�لهري�طيقية و�لدميوطقية و�لقبطية( 
• رحلة �إىل �ل�ضم�س
• �لعودة �إىل �لقمر 

• خمطوطات جنع حمادي �لقبطية 
• �لأمل و�لإن�ضان 
• �لوقود �حليوي 

الندوات
• �ل�ضخ�ضية �مل�ضرية و�لرت�ث �ل�ضعبي

• �لندوة �ل�ضهرية لحتاد كتاب �لإ�ضكندرية

ور�ش العمل
• مهار�ت �لعر�س

• �لعرو�س �لتقدميية، و�لإنرتنت
• و�قع وطموحات �ل�ضياحة �ل�ضكندرية

• توحيد مقايي�س �إد�رة �جلامعات
• �ل�ضوت

• �مليكانيكا

دي�سمرب  2007
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• نادي »�لأر�س عن قرب«
• »�أوريجامي« - فن طي �لورق

العرو�ش
• عر�س م�ضرحي ملكتبة �لطفل

• �خلطو�ت �لطائرة )�أملانيا(
• حفل فريق »�أوديو�س«

• حفل فريق »ريدميرز«
• حفل فريق »جيب�ضا«

ى، •   �أعمال �ملو�ضيقار �لعاملي موت�ضارت: �ضولي�ضت بيانو رمزي ي�ضَّ
    مب�ضاحبة �أورك�ضرت� مكتبة �لإ�ضكندرية بقيادة �ملاي�ضرتو �ضريف حميي �لدين

• حفل فريَقي »نيمي�ضي�س«، و«�أنوك�ضيا«
• حفل فريق »�فتكا�ضات«

• حفل فريق »�ضيمينولوجي« )�أملانيا(
• حفل كور�ل ق�ضر �لتذوق للمو�ضيقى �لعربية

• ري�ضيتال بيانو وكمان
• حفل فريق �لر�ضالة

• حفل �لكري�ضما�س ور�أ�س �ل�ضنة: �ضولي�ضت نيفني علوبة )�ضوبر�نو(، روؤوف
    زيد�ن )تينور(، �أ�ضرف �ضويلم )با�س(، مب�ضاحبة �أورك�ضرت� وكور�ل

    مكتبة �لإ�ضكندرية بقيادة �ملاي�ضرتو �ضريف حميي �لدين 
• مقتطفات من �أوبر� مري�مار: �أورك�ضرت� مكتبة �لإ�ضكندرية

    بقيادة �ملاي�ضرتو �ضريف حميي �لدين

�ل�ضينما
• �لفيلم �لوثائقي: �لوقائع �مل�ضرية �مل�ضورة 

• ملتقى �لأفلم �لق�ضرية: م�ضابقة �أفلم �لطلبة �مل�ضاركة يف مهرجان »كان« �ل�ضينمائي �لدويل 2006
هوندي

ق�ضة معقدة تروى بب�ضاطة 
جابا 

جليد
�حللق �ملرن

قطرة ماء
• يوم جنيب حمفوظ - عامل �لفتو�ت

فتو�ت �حل�ضينية 
فتو�ت بولق
�ضهد �مللكة 

�ملطارد 
�حلر�في�س
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االحتفاليات
• �حتفالية �لرق�س �لكوين للدر�وي�س �لدّو�رين )تركيا(

• حفل تكرمي �ضباب �ملتطوعني �لذين �ضاهمو� يف جناح فعاليات �لدورة �لريا�ضية �لعربية �حلادية ع�ضرة )م�ضر 2007(
• حفل تخرج طلبة كلية �لطب

• مهرجان �أجازة ن�ضف �لعام
• �لحتفال برتميم 290 خمطوطة ل�ضالح وز�رة �لثقافة �مل�ضرية، مبعمل �لرتميم �لتابع ملركز �ملخطوطات مبكتبة �لإ�ضكندرية

امل�ؤمترات
• �ملوؤمتر �لثالث حلو�ر �ل�ضعوب و�لثقافات يف �ملنطقة �لأورو-متو�ضطية و�خلليج

املحا�ضرات
• �لفلك عند قدماء �مل�ضريني

• �ملر�أة يف م�ضر �لقدمية
• م�ضابقة خطط �لأعمال للم�ضروعات �ل�ضناعية

• �لتحنيط يف م�ضر �لقدمية
• ف�ضل �حل�ضارة �مل�ضرية على ح�ضار�ت �لعامل �لقدمي

• �أم�ضية �لتذوق �لفني - �أورك�ضرت� مكتبة �لإ�ضكندرية بقيادة �ملاي�ضرتو �ضريف حميي �لدين
• �أم�ضية »جونكور« �لأدبية

• �ملوروث من �حل�ضارة �مل�ضرية يف حياتنا �ملعا�ضرة
• �لتنوع �حليوي و�لتاأثري�ت �لبيئية 

• �لتعريف بربنامج �لإد�رة �لوقائية للبيئة
• �أم�ضية �لأدب �لأوروبي �ملعا�ضر مبكتبة �لإ�ضكندرية

الندوات
• �لأبعاد �خلا�ضة بالهجرة �إىل �خلارج

• �لأدب �ل�ضكندري �لقدمي
• �لقانون و�لو�قع

• �لعلقات �مل�ضرية �لفل�ضطينية وتد�عياتها
ن ميناء �أم�ضرتد�م بهولند� من بيع خدماتها لعامل �لنقل؟ • دور �ل�ضحن و�لتفريغ يف �ضل�ضلة �لنقل: كيف متكَّ

ور�ش العمل
• مرة �أخرى - تدوير و�إعادة ��ضتخد�م �ملو�د �لقدمية و�لبالية

• فيزياء �لف�ضاء �لفلكية )COSPAR( - بناء �لقدر�ت مع بعثات نا�ضا و�ملنظمة �لأوروبية للف�ضاء
• �لأر�س عن قرب

• برملان �ل�ضباب

ينايــر  2008
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• �ل�ضت�ضعار عن بعد
• �إ�ضرت�تيجية �لتعليم

• فن �لف�ضيف�ضاء - موز�ييك

املنتديات
• �مللتقى �لإبد�عي �لدويل �خلام�س للفرق �مل�ضرحية �مل�ضتقلة

ال�ضمب�زي�م
• موؤمتر مرئي: �لندوة �لتا�ضعة للأبحاث �جلارية يف علم �مل�ضريات يف بريطانيا

• �أمر��س �لكبد يف مفرتق طرق �حل�ضار�ت: �ل�ضرق و�لغرب يلتقيان

االجتماعات
• �جتماع مقرري �للجان �ل�ضت�ضارية �ملتخ�ض�ضة

• �جتماع �ضبكة قمة عمالة �ل�ضباب - تدريب على �إقامة مناذج حماكاة
• �جلمعية �مل�ضرية ل�ضباب �لأعمال: �أجندة �لأعمال �لوطنية 2008، قطاع �لنقل و�للوج�ضتيات

العرو�ش 
• حفل ندى ناجي وجمموعتها �ملو�ضيقية

• حفل �لكري�ضما�س
• مو�ضيقى �ضرقية: فرقة �لبابلي )�لعر�ق(

• �أورك�ضرت� »�ل�ضويت �ضاوند« بقيادة �ملاي�ضرتو منري ن�ضر �لدين
• حفل فريق �ضلمل )م�ضر(

• حفل فريق م�ضار �إجباري )م�ضر(
• حفل كور�ل ق�ضر �لتذوق للمو�ضيقى �لعربية

ال�ضينما
• ملتقى �لأفلم �لق�ضرية: حتية �إىل هاين �جلويلي

• �ضينما �أمريكا �للتينية
قبلة �ملر�أة �لعنكبوت

مدينة �هلل
يوميات �لدر�جة

حفلة �لتي�س

املعار�ش
• معر�س: �لفنان حامد �ضعيد )تاأملت �ضوفية(
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االحتفاليات
• �حتفالية �لطري�ن

• �حتفالية ن�ضف �لعام

امل�ؤمترات
• حرية تد�ول �ملعلومات حق لكل مو�طن

• �ضل�ضلة حما�ضر�ت: فكر يف �لبحر �ملتو�ضط، �لرت�ث �ملعماري �ملعا�ضر يف �ملتو�ضط

املحا�ضرات
• حما�ضرتان حول �لنمو �ل�ضكاين و�ل�ضحة و�لهموم �لبيئية 

• �لقر�ءة �لكبرية
• مهار�ت �لعرو�س �لتقدميية

• �لفن �مل�ضري �لقدمي
• حما�ضرتان حول �لتنمية �مل�ضتد�مة وخطة �مل�ضتقبل

• �حلا�ضب �لآيل و�لذكاء �ل�ضطناعي - �ضل�ضلة حما�ضر�ت من ثلثة �أجز�ء
• �مل�ضلت يف م�ضر �لقدمية

• حما�ضرتان حول »�لتوجهات �ملختلفة حلل �مل�ضاكل �لبيئية« و »كيف نهيئ �أنف�ضنا للم�ضاركة يف �لأعمال �حلرة؟«
• بغد�د عا�ضمة �مل�ضرق يف �لع�ضر �لإ�ضلمي

• مدخل ومناذج �لإد�رة �لوقائية للبيئة
• �لآثار �لإ�ضلمية بالإ�ضكندرية

• �لإد�رة �لوقائية للبيئة يف �لأن�ضطة �ل�ضناعية
• �ملوروث يف م�ضر �لقدمية

• عرو�س تقدميية عن �لتوعية �لبيئية وبرنامج تقييم �مل�ضروعات
• �ضل�ضة حما�ضر�ت: تاريخ �ملخطوطات �لإ�ضلمية

• م�ضروعك حقيقة
• عر�س »متاهة �لذكريات« عن فيليب جنتي 

الندوات
• �لإعلم وثقافة �حلو�ر

• بعلم �لو�ضول
• م�ضر و�لعوملة

• �مل�ضلمون يف �ململكة �ملتحدة و�لإ�ضرت�تيجية �لربيطانية يف �ل�ضرق �لأو�ضط

ور�ش العمل
ا؟ • كيف ت�ضرتي حا�ضًبا �آليًّ

• ن�ضر �لثقافة �لبيئية

فـرب�ير  2008
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• �جلر�فيك
• �ل�ضت�ضعار عن بعد

• �لكيمياء
• �لرب�كني

)DNA( حلام�س �لنووي� •
• �لزر�عة

• مع�ضكر »�كت�ضف بيئتك«
• دورة تعليم �لهريوغليفية - �مل�ضتوى �لأول 

• �ضنع يف م�ضر- تدريب ن�ضف �لعام

املنتديات
• �ملنتدى �لثالث لل�ضباب �لعربي - �ل�ضباب ودور �لإعلم يف حتقيق ثقافة �ل�ضلم و�لأمن و�لتنمية

• �مللتقى �لإبد�عي �لدويل �خلام�س للفرق �مل�ضرحية �مل�ضتقلة )�أوروبا ومنطقة �ملتو�ضط(:
م�ضرحية » هاملت« مو�ضيقى ت�ضايكوف�ضكي - فرقة باليه كرو�تيا )كرو�تيا(

م�ضرحية »�ضعر�ء« - �ضيا ماريانتونيا �أوليفيه )�إ�ضبانيا(
عر�س »ب�ضاط �أحمدي« - فرقة �لر�ضيف )تون�س/ �ضوريا(

عر�س »كلم يف �ضري« - فرقة مترد للفنون )م�ضر(
م�ضرحية »دي فورما« - �ضركة تر�نزيت هارت للإنتاج )�أملانيا/ �لنم�ضا(

م�ضرحية »�لو�دي �لغارق« وم�ضرحية » �أغنيات رجل من �لقرون �لو�ضطى« - فرقة فيتي�س يانكاو�ضكا�س للرق�س )ليتو�نيا(
عر�س »وفاة خيال �ملاآتة« - �آدم د�ريو�س وكازمري كولي�ضنيك )فنلند�(
م�ضرحية »�حلياة لي�ضت نزهة« - �ضيلروك/ هيلني وينزيرل )�لنم�ضا(

عر�س »دموع �ملهرج« - �آد�م د�ريو�س وكازمري كولي�ضنيك )فنلند�(
عر�س »طعم �مليلفوي« - �أيريك دو �ضاريا وجز�فييه بوب )فرن�ضا/ �إ�ضبانيا(

عر�س »تيزي �أوزو« - طاوو�س خازم )�جلز�ئر(
عر�س »�لبطريق، هلو�س عن �حلرية و�لإرهاب« - فرقة تياترو للم�ضرح )م�ضر(
م�ضرحية »هاملت �أو ميناء �لأحلم �ملن�ضية« - موؤ�ض�ضة �ضتوديو 900 )�إيطاليا(

عر�س »برج بابل« - لفنانني من �أوروبا و�لبحر �ملتو�ضط
عر�س »طي �لن�ضيان« - ما�ضكا لوبليانا )�ضلوفينيا(

 
امل�ضابقات

• م�ضابقة فري�ضت ليجو 2006 - �لدورة �لثالثة

االجتماعات
• �لجتماع �لعلمي �لأول

• �لجتماع �ل�ضابع ع�ضر ملقرري �للجان �ل�ضت�ضارية �ملتخ�ض�ضة

العرو�ش
• �حتفالية مو�ضيقية: مو�ضيقى م�ضرية من �لرت�ث 

• حفل فريق جيب�ضيا )م�ضر(
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• حفل عيد �حلب: �أورك�ضرت� وكور�ل مكتبة �لإ�ضكندرية بقيادة �ملاي�ضرتو �ضريف حميي �لدين 
• حفل فريق »�ضحر�« )م�ضر(

• حفل فريق »�ضن �ضاين« )م�ضر(
• حفل فريق »نغم م�ضري« )م�ضر(

• �أورك�ضرت� مكتبة �لإ�ضكندرية بقيادة �ملاي�ضرتو �ضريف حميي �لدين - �ضولي�ضت بيانو ماجدة عمارة )رو�ضيا(
• فريق »�ضوت يف �لزحمة« )م�ضر(

• مزيج بني �ملو�ضيقى �لكل�ضيكية و�ملو�ضيقى �ل�ضرقية - جيتار )م�ضر(
• حفل فريق »�أندروميد�« )م�ضر(

• حفل كور�ل هو�ة مكتبة �لإ�ضكندرية
• حفل فريق »�إ�ضكندريل« )م�ضر(

• حفل كور�ل ق�ضر �لتذوق للمو�ضيقى �لعربية
• جيتار »فرناندو برييز« )�إ�ضبانيا(

ال�ضينما
• �ل�ضينما �لأمريكية: خمرج من �لوليات �ملتحدة �لأمريكية: �ضتيفن �ضبيلربج

�إي تي
�إيه �آي

قائمة �ضيندلر
ميونخ

�ضالة �لنتظار
• ملتقى �لأفلم �لق�ضرية : �ل�ضورة من �لفوتوغر�فيا �إىل �ملوبايل

�ضور ناد�ر
ع�ضر �ل�ضورة

املعار�ش
• معر�س »ر�مرب�نت فان ر�ين« - ن�ضخ لأ�ضهر لوحات »ر�مرب�نت« �لفنية

• معر�س »�أمريك« - �حل�ضور �لعربي يف �أمريكا �جلنوبية
• �أجندة 2008 
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االحتفاليات
• حفل تخرج طلبة �لبكالوريو�س بالأكادميية �لعربية للعلوم و�لتكنولوجيا

• �ليوم �لعاملي للمياه
• �ملعر�س �مل�ضري للعلوم و�لهند�ضة 

امل�ؤمترات
• �ملوؤمتر �خلام�س للإ�ضلح �لعربي: �لإعلم و�لدميقر�طية و�مل�ضئولية �ملجتمعية

• ور�ضة عمل عن �ملوؤمتر �ملرئي: كوكبنا �ملتغري - �ملا�ضي و�حلا�ضر
• �ملوؤمتر �لثامن للمجل�س �لقومي للمر�أة

• �ملوؤمتر �ل�ضنوي ملركز �ضوز�ن مبارك �لإقليمي ل�ضحة �ملر�أة و�لتنمية
• جل�ضة ��ضتماع �للجان �لتح�ضريية �لثالثة للموؤمتر �لقومي لتطوير �لتعليم �لثانوي

• �ملوؤمتر �ملرئي: �ل�ضنة �لقطبية �لدولية

املحا�ضرات
• جل�ضة �لبحث �لعلمي: �ل�ضلوك �لعام و�لإ�ضلح �ملوؤ�ض�ضي

• حطام �ل�ضفن �لقدمية يف �أعماق �لبحر �ملتو�ضط
• فكر يف �لبحر �ملتو�ضط: طرق �لتجارة يف �لبحر �ملتو�ضط

• �ملكتبات يف م�ضر �لقدمية
• �مل�ضريون �لقدماء و�حلفاظ على �لبيئة

• �رتد�ء ملب�س �لآلهة
• �لفن �ل�ضت�ضر�قي �لأوروبي و�ضر�ب �لو�قعية و�ملو�ضوعية

• �ملر�أة و�لريا�ضة ... حلياة �ضحية �آمنة
• توت عنخ �آمون وع�ضره

• �لتعاون �لدويل يف علم �لآثار يف �لبحر �ملتو�ضط - �لطريق �إىل �لأمام
• فن �لق�ضة يف م�ضر �لقدمية

• �لأعياد يف م�ضر �لقدمية
• �لآثار �لغارقة بني �مل�ضطلح و�ملفهوم

• �ملجتمعات �لإلكرتونية: متكني �لبتكار يف �لعلوم و�لهند�ضة
• و�دي �لأهر�مات بالبو�ضنة: �أدلة علمية حول وجود �أهر�مات بالبو�ضنة

• تاريخ و�آثار �ضيناء
• �ملو�ضم �لثقايف ملركز �ملخطوطات: �ضقوط �لأندل�س: قر�ءة جديدة 

الندوات
• �مل�ضكلة �ل�ضكانية يف م�ضر

• �لقر�ءة �لت�ضويرية
• �لتغري�ت �ملناخية وتاأثريها على م�ضر

مــار�س  2008
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ور�ش العمل
• مو�ضيقى �جلاز

• �لغناء �لأوبر�يل
• �لكثافة

• �ل�ضوت
)DNA( حلام�س �لنووي� •

• �لزر�عة
• �حلو��س �خلم�س

• علم �لور�ثة
• ق�س ول�ضق
• كارت لأمي

املنتديات
• منتدى لأع�ضاء )Taking IT Global( يف م�ضر

االجتماعات
• �إعادة �إ�ضد�ر كتب �لرت�ث يف �لفكر �لإ�ضلمي

العرو�ش
• ميوزيك مطبخ )فنانون من 12 بلًد� خمتلًفا(

• وجه لوجه )فرن�ضا/ م�ضر(
• �أم�ضية �ضرقية )م�ضر(

• »ري�ضارد جاليانو« ورباعي »تنجاريه« - مو�ضيقى �جلاز )فرن�ضا(
• حفل فريق »بلو �ضكاي« )�لوليات �ملتحدة �لأمريكية(

• حفل فريقي »�ضويت�س« و»�أماديو�س« )م�ضر(
• �أورك�ضرت� مكتبة �لإ�ضكندرية بقيادة �ملاي�ضرتو �ضريف حميي �لدين - �أعمال موت�ضارت وهايدن

• �أد�ء م�ضرحي: هليو�س يف �لإ�ضكندرية - فرقة مالبار )فرن�ضا(
• حفل فريق فريوز كر�وية )فرن�ضا(

• حفل فريق �فتكا�ضات )م�ضر(
• حفل فريق و�يفرن )م�ضر(

• حفل مو�ضيقى �لطبلة )�لوليات �ملتحدة �لأمريكية(
• �حتفالية مولد �ضيدي �ملرعب

• حفل �لغناء �لأوبر�يل
• ري�ضيتال غناء وعود - وجيه عزيز

• �أورك�ضرت� مكتبة �لإ�ضكندرية بقيادة �ملاي�ضرت �ضريف حميي �لدين - �ضولي�ضت بيانو كري�ضتيان بوهل )�أملانيا(
• فريق ر�ضالة ي�ضت�ضيف فريق ناباملا )م�ضر/ �لرب�زيل(

• حفل كور�ل ق�ضر �لتذوق للمو�ضيقى �لعربية
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ال�ضينما
• ملتقى �لأفلم �لق�ضرية: �ل�ضينما �مل�ضتقلة يف �لإ�ضكندرية

كلم عيال
�لبيت

منديل �حللو 
• يوم �ملر�أة �لعاملي

روؤى �ملطر 
جوته

روندو 
�ضابا 

هم�ضات �ضينية 
�لطفل 

�أم كلثوم 
�خلام�ضة بعد �لظهر
غريبة يف مدينتها 

�أيام بغد�د 
روؤى حاملة 

حنان ع�ضر�وي 
�لأم ترييز� 

�لزو�ج �ملحرم
تكلم معها 

ب�س �أحلم 
رق�ضة �لنار

درب �له�ضيم 
مر�زيق

م�س زي خروجه
هم�س �لنخيل

�جل�ضد 
جمرة �لتبانة
نظرة لل�ضماء

�لأ�ضان�ضري
�ملهنة �مر�أة
ع�ضق �آخر

ر�جلها
بركات

هل توؤمن
�ضلطة بلدي

املعار�ش
• معر�س �حل�ضور �لعربي يف �أمريكا �جلنوبية

• معر�س فاطمة ر�ضدي
ا • �رتد�ء ملب�س �لآلهة: �آو�ٍن جنائزية من ولية �أوك�ضاكا باملك�ضيك، 1200 قبل �مليلد - 1500 ميلديًّ
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�إبريــل  2008

االحتفاليات
• �لحتفال باليوم �لعاملي لكتاب �لطفل
• �حلفل �خلتامي لربنامج �لتوعية �لبيئية 

• �حتفالية جملة �لعربي مبنا�ضبة مرور خم�ضني عاًما على �إن�ضائها
• �حتفالية �لعلوم

• �فتتاح وحدة �ملعمل �لكيميائي مبعمل �لرتميم مبركز �ملخطوطات 
• �إ�ضد�ر كتاب »دليل جامعي �لبطاقات �لربيدية - �جلزء �لثاين«

• حفل �آخر �لعام �لدر��ضي: جممع مد�ر�س �ضيدي جابر للغات )بنات(
• حفل �آخر �لعام �لدر��ضي: مد�ر�س �مل�ضتقبل للغات

• حفل �آخر �لعام �لدر��ضي: جممع مد�ر�س �ضيدي جابر للغات )بنني(
• مهرجان �لإ�ضكندرية �لدويل للمياه 2008

امل�ؤمترات
 )BioVision Alexandria( لتكنولوجيا �حليوية� /)TWAS( موؤمتر �أكادميية �لعلوم يف �لعامل �لنامي •

• موؤمتر �لتكنولوجيا �حليوية 2008: من �لوعود �إىل �لتطبيقات
• منارة حرية �لتعبري

• موؤمتر �ضك�ضبري �ل�ضنوي

املحا�ضرات
• طرد �لهك�ضو�س من م�ضر - حرب �لتحرير

• �لإ�ضكندرية �لكوزموبوليتانية
• �لأهر�مات �مل�ضرية

• �لأهر�م يف م�ضر �لقدمية
• �لرو�بط �لثقافية بني �لوليات �ملتحدة و�لعامل �لإ�ضلمي: �لو�قع و�لإمكانيات

• �ضل�ضلة حما�ضر�ت: فكر يف �لبحر �ملتو�ضط، �لعلمانية يف �لبحر �ملتو�ضط
• حتكيم �ملنازعات بني �ملحلية و�لعاملية

• �لفريو�ضات �ل�ضارة وطرق �حلماية منها
• �لطب يف م�ضر �لقدمية

• �ملناخ و�أثره على حياتنا
• جمموعة �ل�ضلطان �ملن�ضور قلوون

الندوات
• يوم �ليتيم

• تاريخ و�أدب �لإ�ضكندرية �لكوزموبوليتانية
• �لجتاهات �لعظمى يف جمال �لغذ�ء و�لعملت

ور�ش العمل
• �إعد�د منهج �ملاج�ضتري يف در��ضات �ل�ضلم وحل �لنـز�ع

• قانون �إن�ضاء هيئة �لغذ�ء �مل�ضرية 
• �لريا�ضيات
• علم �لفلك
• علم �لور�ثة
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• �لهو�ء 
• ق�س ول�ضق

املنتديات
• منتدى �إعلمي: �ملبادرة �لعاملية للإعانات

امل�ضابقات
• م�ضابقة �إ�ضكندريات �لعامل

االجتماعات
• �جتماع جلنة: �ملجموعة �ل�ضت�ضارية �لعليا للمبادرة �لعاملية للإعانات

ال�ضمب�زي�م
ا • �لندوة �لدولية �لعا�ضرة لل�ضعري �ملعالج ور�ثيًّ

العرو�ش
• حفل �لربيع: مو�ضيقى عمر خريت

• �لرق�س �ل�ضعبي �لكوري )كوريا(
• موت�ضارت: كون�ضريتات �لبيانو 413، 414، 415 - �أورك�ضرت�

   مكتبة �لإ�ضكندرية بقيادة �ملاي�ضرتو كري�ضتوف و�ينكن )�أملانيا(
• ري�ضيتال هارب - كارول ماكلولني )�لوليات �ملتحدة �لأمريكية(، 

   ومنى و��ضف )م�ضر(
• حفل حمزة مَنرية )م�ضر(

• حفل بيانو: طلبة �لدكتورة �إميان نور �لدين
• �للقاء: بلقي�س و�ضليمان - فرقة �لطنبورة )م�ضر(

• فريق م�ضار �إجباري وفريق »كايروكي«
• حفل مدر�ضة �لفنون

• حفل كور�ل ق�ضر �لتذوق للمو�ضيقى �لعربية
• حفل ندى ناجي وجمموعتها �ملو�ضيقية

• حفل فريق »كروماتك�س« )م�ضر(

ال�ضينما
• ملتقى �لأفلم �لق�ضرية

تباعد 
ميرنفا 

دي جي 
• يوم �ضك�ضبري

هاملت 
�مللك لري

عطيل
تاجر �لبندقية

املعار�ش
• �ملعر�س �لد�ئم: كتاب �لفنان - �ملجموعة �لثانية

• �لدورة �لثالثة لبينايل مكتبة �لإ�ضكندرية �لدويل لكتاب �لفنان 2008
• معر�س ر�ضومات �لأطفال - م�ضابقة ر�ضومات مد�ر�س �لإ�ضكندرية
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االحتفاليات
• �لأدب �لأوروبي �ليوم

• حفلة �آخر �لعام �لدر��ضي: �ملدر�ضة �لأملانية
• حفلة �آخر �لعام �لدر��ضي: �ملدر�ضة �مل�ضرية �لإجنليزية للغات

امل�ؤمترات
• �ملوؤمتر �لدويل �خلام�س ملركز �ملخطوطات: �ملخطوطات �ملطوية

• �ملوؤمتر �ل�ضنوي ملبادرة �لإ�ضلح �لعربي
• �ملوؤمتر �لدويل لتقييم تغري �ملناخ و�لتنمية

• �ملوؤمتر و�ملعر�س �لدويل �لر�بع ل�ضناعة �لبرتول و�لغاز بدول �لبحر �ملتو�ضط
• موؤمتر �إفريقيا للمعماريني - م�ضر 2008

املحا�ضرات
• �لطفولة يف م�ضر �لقدمية

• �لأدب �مل�ضري �لقدمي
• �أحد�ث ونو�در يف تاريخ مدينة �لإ�ضكندرية

• �لإد�رة يف م�ضر �لقدمية

الندوات
• �لقدرة �لتناف�ضية للقت�ضاديات �لعربية

• �أهم نتائج تقرير �لتنمية �لب�ضرية لعام 2008
• �ضيناء يف قلب م�ضر

ور�ش العمل
• عر�س �أفلم ومناق�ضتها مع �ل�ضباب

• كتابة مقرتحات مل�ضاريع �لبحوث �لدولية - �لدورة �لثانية
• حل �لنز�عات وثقافة �ل�ضلم يف م�ضر

االجتماعات
• �جلل�ضة �لتا�ضعة و�خلم�ضون للجنة �ملندوبني �ملفو�ضني للدول �لأع�ضاء باملركز �لدويل للمعلومات �لعلمية و�لتقنية

• �إطلق برنامج �لبحوث و�لتنمية و�لبتكار

العرو�ش
• حفل فريق »نيمي�ضي�س« )م�ضر(
• حفل فريق »�أندروميد�« )م�ضر(

• �أورك�ضرت� مكتبة �لإ�ضكندرية بقيادة �ملاي�ضرتو جريجوري لييت

مــايـو  2008
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• حفل فريق »جيب�ضيا« )م�ضر(
• حفل فريق »ميوزيكاليا« )م�ضر(

• حكاية جيتار - �ضريف م�ضطفى وفرقته �ملو�ضيقية
• فرقة �لإن�ضاد �لديني بقيادة �ل�ضيخ �إيهاب يون�س

• حفل فريق »�ضوت يف �لزحمة« )م�ضر(
• حفل كور�ل ق�ضر �لتذوق للمو�ضيقى �لعربية

• �أورك�ضرت� �لنور و�لأمل

ال�ضينما
• ملتقى �لأفلم �لق�ضرية 

لكلٍّ �ضينماه
• يوم �أوروبا

دكتور زيفاجو
عازف �لبيانو

هنا  ك
معركة �جلز�ئر

بينوكيو

املعار�ش 
• �لدورة �لثالثة لبينايل مكتبة �لإ�ضكندرية �لدويل لكتاب �لفنان 2008

• مر�ضم �لفنون مبوؤ�ض�ضة حممد ر�ضيد للتنمية �لثقافية
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االحتفاليات
• يوم �لبيئة �لعاملي

• حفل تخرج طلبة مدر�ضة »�ُضْد�س« �لأمريكية لعام 2007/ 2008
• �إير�تو�ضتين�س 2008

•  �لحتفال برتميم 103 كتب نادرة من جمموعة د�ر �لآثار �لإ�ضلمية يف دولة �لكويت، مبعمل �لرتميم �لتابع ملركز �ملخطوطات مبكتبة 
�لإ�ضكندرية

امل�ؤمترات
• �ملوؤمتر �لدويل �ل�ضاد�س للجمعية �مل�ضرية جلر�حة مناظري �لبطن

• �ملوؤمتر �لدويل �ل�ضنوي للقلب

املحا�ضرات
• �مل�ضرية يف �لعمارة و�لفن �لقبطي

• �لنا�س �ضناع �حل�ضارة يف م�ضر
• �إير�تو�ضتين�س

• حما�ضر�ت عن �لعلوم
« للأطفال �ملكفوفني • حما�ضرة ومعر�س خا�س بور�ضة عمل »�ْكَت�ِضف وعربِّ

الندوات
• �إ�ضكاليات �ضحافة �ملعار�ضة �ملعا�ضرة

• �لوثائق م�ضدًر� للتاريخ
• �ل�ضينما �مل�ضرية

ور�ش العمل
• �ل�ضوت

• دور�ت معهد در��ضات �ل�ضلم �لأكادميية - �لدورة �لثانية

املنتديات
• �ملنتدى �لأول لل�ضتد�مة: »م�ضتقبل �ل�ضتد�مة يف �لعامل �لعربي: روؤية من �جلنوب«

امل�ضابقات
• م�ضابقة �لأفلم �لق�ضرية للن�سء

يونيــو  2008
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االجتماعات
• �لجتماع �حلادي ع�ضر لأع�ضاء �للجنة �لعلمية مل�ضروع مو�ضوعة �أعلم م�ضر يف �لقرنني �لتا�ضع ع�ضر و�لع�ضرين

• �جتماع �للجان �ل�ضت�ضارية �ملتخ�ض�ضة �لثامن ع�ضر
• �جتماع برملان �ل�ضباب

العرو�ش
• حفل جاز �أورك�ضرت�يل عربي - موؤلفات �أ�ضرف حمرو�س

• �أورك�ضرت� �لنور و�لأمل بقيادة �ملاي�ضرتو علي عثمان
• م�ضرحية بنت �جلنية

• حفل فريق �ضلمل )م�ضر(
• حفل كور�ل ق�ضر �لتذوق للمو�ضيقى �لعربية

• حفل فريق �ضحر� )م�ضر(
• مهرجان »�أليك�س هيدباجنرز« �لثالث )م�ضر(

• حفل جاز �ضرقي ومعا�ضر - موؤلفات �أكرم �ل�ضرقاوي
• �أورك�ضرت� مكتبة �لإ�ضكندرية بقيادة �ملاي�ضرتو �ضريف حميي �لدين 

ال�ضينما 
• ملتقى �لأفلم �لق�ضرية 

�أحبك يا باري�س
• يوم �ل�ضينما �مل�ضرية

�ل�ضحايا
ليلى بنت �ل�ضحر�ء

�لقاهرة 30
رغبات ممنوعة 

�لزمار 

املعار�ش
• مر�ضم �لفنون مبوؤ�ض�ضة حممد ر�ضيد للتنمية �لثقافية
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كتب يف رفوف مفتوحة
كتب يف رفوف مغلقة

كتب حتت التجهيز
جمموعة نوبل وجمموعة �سادي عبد ال�سالم 

جمموعة املكتبات املتخ�س�سة )مت�سمنة مواد الو�سائط املتعددة(
خرائط

ر�سائل علمية
جمموعة الإيداع

جمالت علمية مطبوعة )مت�سمنة دوريات الإيداع(
�سحف/ جمالت يومية

قواعد بيانات على الإنرتنت )مت�سمنة قواعد بيانات الإيداع(
جمالت اإلكرتونية

كتب اإلكرتونية
الإجمايل

227785
37 844
78 141

2 888
81 553

4 600
54 827
21 451

4 337
87
40

+36 000
+41 000
590 553

قطــاع املكتبات
مقتنيات مكتبة الإ�سكندرية

مقتنيات املكتبة ح�سب اللغة- املونوجراف

اأع�ساء املكتبة ح�سب النوع

ن�سـبة الوحــداتالن�سبة املئويـــةاللغــــــــــــة
العربية

الإجنليزية
الفرن�سية

اأخرى
اإجمايل الإهداءات 

�سيفيـــة�ســهرية�ســنويــةاللغــــــة
املكتبة الرئي�سية

مكتبة الطفل
مكتبة الن�شء

مكتبة طه ح�سني
الإجمايل

%3.0
%91.9

%3.4
%1.7

%100

%52.4
%42.3

%3.1
%2.2

%100

8849
1183
1085

279
11396

654
45
86
- 

785

 -
244

62
 -

306

9503
1472
1233

279
12487

الإجمـــايل
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الإهــداءات
ن�سبة اإجمايل الإهداءاتاإجمـايل الإهداءاتنـــوع املـــادة

كتب 
خرائط

و�سائط متعددة
دوريات

اأخرى
اإجمايل املنح

19213
42

382
342
707

                         20686

%92.5
%0.1
%0.9
%1.7
%6.5

%100.0

ا�ســـتخدام املوارد الإلكرتونيــة 
عدد اجلل�سات/ ت�سجيل الدخول

عدد مرات البحث/ الت�سفح
عدد مرات ا�سرتجاع الن�سو�ش الكاملة

عدد مرات ا�سرتجاع امللخ�سات
اإجمايل املقالت التي مت ا�سرتجاعها

)ن�سو�ش كاملة اأو ملخ�سات(

 50 946
160 341
122 490

69 384

131 874

قطــاع تكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات
ملخ�ص ا�ستخدام املواقع الإلكرتونية للمكتبة
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اإجمـــايل الإهداءاتنـــوع املـــادة
خمطوطات اأ�سلية

كتب نادرة
املجموعات اخلا�سة

الدوريات
امليكروفيلم

امليكروفي�ش
ال�سرائح

املخطوطات الرقمية

4 617
15 254
46 102
53 291

3862 )35 مم( + 120 )6مم(
184 648

2 223
000 43 خمطوطة

عدد الطلبـــــــةال�ســـــــهر
يوليو 2007

اأغ�سط�ش
�ســبتمرب
اأكتـــوبـر
نوفمــــرب
دي�ســمرب

يناير 2008
فبــــراير
مــــار�ش
اإبريـــــل
مايـــــــو
يونيـــــة
الإجمايل

2880
2443

647
6366

33 016
15 098

1922
8033

24 964
25 413

1158
1002

122 942

اإدارة الزيارات
اإجمايل عدد طلبة املدار�ص

املخطوطات والكتب النادرة
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اإجمايل عدد الزوار )م�سريون وغري م�سريني(
م�ســريونال�ســـــــهر
يوليو 2007

اأغ�سط�ش
�ســبتمرب
اأكتـــوبـر
نوفمــــرب
دي�ســمرب

يناير 2008
فبــــراير
مــــار�ش
اإبريـــــل
مايـــــــو
يونيـــــة
الإجمايل

20 552
19 611

6320
8125

36 133
17 239

4836
12 649
28 425
28 924

3062
7988

193 864

غيـر م�سريني
5791
6924
8166

10 216
15 012

9613
11 754
11 833
13 326
13 974
10 127

7474
124 210

الإجمــــــايل
26 234
26 535
14 486
18 341
51 145
26 852
16 590
24 482
41 751
42 898
13 189
15 462

318 074

)Culturama( اإجمايل عدد زوار البانوراما احل�سارية
ال�ســـــــهر
يوليو 2007

اأغ�سط�ش
�ســبتمرب
اأكتـــوبـر
نوفمــــرب
دي�ســمرب

يناير 2008
فبــــراير
مــــار�ش
اإبريـــــل
مايـــــــو
يونيـــــة
الإجمايل

)Culturma( عدد زوار البانوراما احل�سارية
4804
7373
1951
2889
8878
6025
1397
3709
7652
6052

953
2440

54 123
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عدد الزوار الناجت عن الدعايــة
ال�ســـــــهر

يوليو 2007
اأغ�سط�ش
�ســبتمرب
اأكتـــوبـر
نوفمــــرب
دي�ســمرب

يناير 2008
فبــــراير
مــــار�ش
اإبريـــــل
مايــــــو
يونيـــــة
الإجمايل

عدد الزوار الناجت عن الدعاية
7864
6294
1672
5115

14 809
9114
1515
8067

13 889
9329

402
2397

80 467

اإجمايل عدد اجلولت الإر�ســــادية
ال�ســهر
يوليو 2007

اأغ�سط�ش
�ســبتمرب
اأكتـــوبـر
نوفمــــرب
دي�ســمرب

يناير 2008
فبــــراير
مــــار�ش
اإبريـــــل
مايـــــــو
يونيـــــة
الإجمايل

عدد اجلـــولت
1004

960
600
634

1133
861
774
896

1206
1140

748
736

10 692
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اإجمــايل عدد كبار الزوار
ال�ســـــــهر

يوليو 2007
اأغ�سط�ش
�ســبتمرب
اأكتـــوبـر
نوفمــــرب
دي�ســمرب

يناير 2008
فبــــراير
مــــار�ش
اإبريـــــل
مايــــــو
يونيـــــة
الإجمايل

عدد الــــــزوار
282
207
747
594
897
668
610
446
583
873
504
177

6598

اإجمايل عدد زوار متاحف مكتبة الإ�سكندرية
الآثــــــارال�ســـــــهر

يوليو 2007
اأغ�سط�ش
�ســبتمرب
اأكتـــوبـر
نوفمــــرب
دي�ســمرب

يناير 2008
فبــــراير
مــــار�ش
اإبريـــــل
مايـــــــو
يونيـــــة
الإجمايل

4755
5045
2375
2600
4075
3640
4675
6090
4295
5060
3510
3585

49 705

املخطوطات

2160
2897
1363
1628
2216
1508
1785
1805
1979
2471
1866
2625

24 303

القبة ال�سماوية

9445
8937
4469
1164
4505
6244
1854
4854
8451
6423
1416
1538

62 857

فعاليات مركز 
القبة ال�سماوية 

املجانية

20 250

11 750

8500
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عدد الأن�ســـــطةالن�ســـــــاط
احلمالت املو�سيقية

امل�ســـــــرح
ال�ســـــينما
ور�ش العمل
املعــــار�ش

امل�سابقات املو�سيقية
درو�ش مدر�سة الفنون

عرو�ش الرق�ش
املحا�سرات/ اجلل�سات

98
21

81 ليلة عر�ش
36
19

1
16
28

6

الن�سرات الإعالميـــةال�ســـــــهر    

يوليو 2007
اأغ�سط�ش
�ســبتمرب
اأكتـــوبـر
نوفمــــرب
دي�ســمرب

يناير 2008
فبــــراير
مــــار�ش
اإبريـــــل
مايـــــــو
يونيـــــة
الإجمايل

63
61
53
67
69
47
64
73
71
58
51
66

743

مكتبة الإ�سكندرية يف ال�سحافة

262
207
156
209
184
162
277
263
240
201
208
187

2556

مركز الفنون

االإعـــالم
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�صئون العاملني
اإح�سائيات العاملني )حتى 31 اأغ�سط�ص 2008(

العــــــددال�ســـــــن
اأقل من 19

25-19
35-26
45-36
55-46

56 اأو اأكرث

1
398

1041
344

92
60

متو�سط الأعمار 32 *

املوظفــون ح�سب القطاع
العاملونالقطـــــــاع

القطاع الأكادميي والثقايف
مكتب مدير املكتبة

قطاع العالقات اخلارجية
القطاع املايل والإداري

قطاع تكنولوجيا الت�سالت واملعلومات
قطاع املكتبات

الإجمايل

388
88
57

775
214
193

1715

املديرون
71
21
13
50
18
21

194

املجموع
459
109

70
825
232
214

1909*

ل يت�سمن هذا الإح�ساء امل�ست�سارين، وعددهم 27 *

امل�سميات الوظيفية ح�سب النوع
العاملون

538
538

1076

46
586
632

املجموع

687
1249
1936

النوع

اإناث
ذكور

الإجمايل

املديرون وروؤ�ساء 
القطاعات

روؤ�ساء الوحدات 
والأق�سام

اخلدمات املعاونة 
امل�ست�سارونوالأمن

6
21
27

18
27
45

79
77

156

1936 الإجمايل

توزيع اأعمار العاملني
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ح�سلت ال�سيدة �سوزان مبارك على عدة جوائز واأو�سمة وميداليات؛ تقديًرا ملجهوداتها املتميزة 
يف جماالت حقوق املراأة والطفل، ورعاية املعاقني، واخلدمات ال�سحية والتعليمية باعتبارها جزًءا 
ا من عملية التنمية، اإىل جانب دعم حملة »القراءة للجميع«؛ كما �ساركت يف العديد من  اأ�سا�سيًّ
التنمية وال�سالم  املوؤمترات الدولية واالإقليمية واالجتماعات ومناق�سات املائدة امل�ستديرة حول 
وحقوق الطفل وق�سايا املراأة والبيئة وال�سحة والتعليم. وهي موؤ�س�س ورئي�س حركة �سوزان مبارك 
الدولية للمراأة من اأجل ال�سالم، وموؤ�س�س املجل�س القومي للمراأة وجمعية املراأة العربية، وهي 

رئي�س جمل�س اأمناء مكتبة االإ�سكندرية.

اأع�ساء ب�سفتهم الر�سمية
كان اأحمد اأبو الغيط ممثِّل م�سر الدائم لدى االأمم املتحدة )1999-2004( وتوىل من�سب 
وزير اخلارجية يف يوليو 2004. وعلى مدى الثالثني عاًما املا�سية مثَّل اأحمد اأبو الغيط م�سر من 
ل�سئون جمل�س  اخلارجية  وزير  م�ساعد  �سمنها:  من  الدبلوما�سية؛  املنا�سب  من  العديد  خالل 
لوزير  ال�سيا�سي  وامل�ست�سار  مارينو،  و�سان  ومقدونيا  اإيطاليا  من  كلٍّ  يف  م�سر  و�سفري  الوزراء، 
اخلارجية ومدير مكتبه، وامل�ست�سار ال�سيا�سي ب�سفارة م�سر يف مو�سكو. تخرج اأحمد اأبو الغيط يف 

كلية التجارة بجامعة عني �سم�س بالقاهرة يف 1964. 

�ســـــوزان مبـــــارك
رئي�س جمل�س الأمناء

اأحمد اأبو الغيط
وزير اخلارجية
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هاين هالل
وزير التعليم العايل والبحث العلمي

فاروق ح�سني
وزير الثقــافة

عادل لبيب
حمافظ الإ�سكندرية

ح�سن ندير
رئي�س جامعة الإ�سكندرية

االأكادميية  ومدير  بباري�س،  امل�سري  الثقايف  املركز  ومدير  الثقايف  امللحق  فاروق ح�سني  كان 
امل�سرية بروما قبل توليه وزارة الثقافة منذ 18 عاًما. ت�سمل اإجنازاته م�سروع نقل املتحف امل�سري 
من مكانه متهيًدا الإن�ساء اأكرب متحف يف العامل، وتطوير دار الكتب وترميمها، واإن�ساء »�سندوق 
درجة  على  ح�سني  فاروق  ح�سل  ون�سرها.  الثقافية  االأعمال  باإنتاج  املعني  الثقافية«  التنمية 
باليابان، وهو واحد  الدكتوراة الفخرية، وجائزة ثقافة ال�سالم من جامعة �سوكا جاكاي الدولية 

من رواد الفن التجريدي املعا�سر.

هو حمافظ االإ�سكندرية احلايل، وقد عمل حمافًظا لكلٍّ من قنا والبحرية. وهو حا�سل على 
الداخلية  بوزارة  عاًما  اأكرث من ثالثة وثالثني  ال�سرطة. ق�سى  اأكادميية  البكالوريو�س من  �سهادة 
واأمن الدولة، وعمل نائًبا لرئي�س مباحث اأمن الدولة. له العديد من االإجنازات يف جمال البيئة؛ 
وتقلد  عديدة  جوائز  على  ح�سل  البحرية.  حمافظة  يف  التحتية  البنية  جتديد  خطة  راأ�سها  على 
نوط االمتياز من الطبقة االأوىل. ويف عام 2006 مت تر�سيحه لالن�سمام اإىل قاعة ال�سهرة باملركز 
االأمريكي لل�سري الذاتية )ABI(. ويف عام 2007 بداأ حملة لتطوير البنية التحتية بجميع اأحياء 
مدينة  الإن�ساء  خطة  و�سع  كما  الفقرية.  واملناطق  املدينة  و�سط  على  الرتكيز  مع  االإ�سكندرية 

االإ�سكندرية اجلديدة على م�ساحة تبلغ 3500 فدان.

ح�سل على درجتي املاج�ستري والدكتوراة يف الهند�سة الكهربائية من جامعة كارلتون بكندا. 
ا من�سب رئي�س  وهو خبري يف جمال ات�ساالت املوجات ال�سنتيمرتية )امليكروويف(. ي�سغل حاليًّ
جامعة االإ�سكندرية، وهو العميد ال�سابق لكلية الهند�سة بجامعة بريوت العربية. يف عام 1991 
منحته اجلامعة جائزة الت�سجيع العلمي. وقد �سغل عدة منا�سب يف اجلامعة، وله عدد كبري من 

املوؤلفات املن�سورة يف جمال تطوير التعليم.

هو الرئي�س ال�سابق جلامعة �سنجور. وقد توىل من�سب وزير التعليم العايل والبحث العلمي يف 
ق  يناير 2006. وهو يعمل اأ�ستاًذا يف علم ميكانيكا ال�سخور والهند�سة اجليولوجية. كما اأنه من�سِّ
نال  بعدة جلان وهيئات.  العايل، وع�سو  التعليم  للتعاون يف جمال   )TEMPUS( متبو�س برنامج 
هاين هالل العديد من اجلوائز؛ منها جائزة التميز من اأكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا يف 
جمال اإدارة املواقع االأثرية واحلفاظ عليها، والتي ح�سل عليها عام 1993. وقد تقلد من�سب اأمني 

عام �سندوق تطوير التعليم يف م�سر يف 2005.
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فايزة اأبو النجا
م�سر، ع�سو اعتباًرا من 2008

اآ�سيا بن علوي
املغرب، ع�سو اعتباًرا من 2004

برو�س األربت�س
الوليات املتحدة الأمريكية

ع�سو اعتباًرا من 2008

ت�سغل من�سب �سفري متجول لعاهل املغرب. كما تعمل اآ�سيا بن �سالح علوي - وهي اأ�ستاذة 
يف القانون الدويل- يف العديد من اللجان املعنية بال�سالم يف ال�سرق االأدنى، باالإ�سافة اإىل عدد 
من جمال�س االأمناء بالهيئات الدولية واملراكز البحثية. وهي اأي�سا الرئي�س امل�سارك »للمجموعة 
االأورومتو�سطي« )2002- والثقافات يف منطقة  ال�سعوب  باحلوار بني  املعنية  العليا  اال�ست�سارية 
2003(. وهي خبرية عاملية يف جمال القانون االقت�سادي الدويل، ولها العديد من املوؤلفات حول 
االأورومتو�سطية،  وال�سراكة  املتو�سط،  منطقة  يف  واالأمن  الغذائي،  االأمن  مثل  خمتلفة؛  ق�سايا 
والدميقراطية، واحلوار بني الثقافات، ونزع ال�سالح ومنع حدوث ال�سراعات؛ نذكر منها: »القوة 

اخل�سراء واخلطر االأحمر« و»االأمن الغذائي العاملي«.     

تطوير  بن�ساط على  يعمل  احليوية، وهو  الكيمياء  بارًزا يف جمال  عاملًا  األربت�س  الدكتور  يعد 
التعليم يف جمال العلوم والريا�سيات. وقد ظل رئي�ًسا لالأكادميية الوطنية للعلوم بالواليات املتحدة 
والفيزياء  الكيمياء احليوية  بق�سم  التدري�س  يعود ملجال  اأن  اثني ع�سر عاًما )فرتتني(، قبل  ملدة 
احليوية بجامعة كاليفورنيا مبدينة �سان فران�سي�سكو. وهو معروف بعمله يف جمايل الكيمياء احليوية 
والبيولوجيا اجلزيئية؛ حيث ح�سل على العديد من اجلوائز و�سهادات التقدير اإىل جانب خم�س 
ا ع�سو باملجال�س اال�ست�سارية الأكرث من خم�س ع�سرة موؤ�س�سة غري  ع�سرة درجة فخرية. وهو حاليًّ
ربحية. كما ي�سارك يف رئا�سة املجل�س امل�سرتك بني االأكادمييات )IAC(، ويعمل م�سرًفا يف جامعة 
وموؤ�س�سة جوردون  بنيويورك  كارنيجي  موؤ�س�سة  اأمناء كلٍّ من  مبجل�س  اأي�ًسا ع�سو  وهو  هارفارد. 
وبيتي مور. وهو الرئي�س املنتخب للجمعية االأمريكية لالأحياء اخللوية. وهو اأحد املوؤلفني االأ�سليني 

.)Molecular Biology of the Cell( للكتاب ال�سهري عن  البيولوجيا اجلزيئية للخلية

بداأت م�سوارها املهني باالن�سمام للعمل يف ال�سلك الدبلوما�سي يف عام 1975. ويف عام 
ومت  طابا يف جنيف.  هيئة حتكيم  امل�سري يف جلنة  الدفاع  فريق  ق  من�سِّ من�سب  �سغلت   ،1987
ا لالأمم  اختيارها للعمل مع الدكتور بطر�س غايل كم�ست�سار خا�س له عندما مت انتخابه اأميًنا عامًّ
املتحدة )1992-1996(. كما �سغلت عدة منا�سب؛ منها ع�سو بعثة م�سر الدائمة لدى االأمم 
ومندوب  االإفريقية )1999-1997(،  لل�سئون  اخلارجية  وزير  م�ساعد  ونائب  بنيويورك،  املتحدة 
م�سر الدائم لدى االأمم املتحدة يف جنيف )1999- 2001(، ومندوب م�سر الدائم لدى منظمة 
التجارة العاملية، ويف عام 2001 مت تعيينها وزيرة دولة لل�سئون اخلارجية والتعاون الدويل، لت�سبح 
بذلك اأول �سيدة يتم تعيينها يف مثل هذا املن�سب يف م�سر والعامل العربي. ويف عام 2004 مت 
تعيينها وزيرة للتعاون الدويل. وهي ع�سو يف عدد من اللجان الوزارية املعنية ب�سياغة ال�سيا�سات، 
اإدارة  وجمل�س  النيل،  نهر  ملياه  العليا  الوزارية  واللجنة  للتخطيط،  االأعلى  املجل�س  يف  وع�سو 
ال�سندوق االجتماعي للتنمية، وجمل�س اإدارة �سندوق تطوير التعليم. وهي حا�سلة على درجة 
ال�سيا�سية من جامعة جنيف )1989(، وحتمل دكتوراة فخرية من جامعة  العلوم  املاج�ستري يف 

القوقاز باأذربيجان )2007(.
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 لوردي�س اأريزبي
املك�سيك، ع�سو اعتباًرا من 2005

ح�سام بدراوي
م�سر، ع�سو اعتباًرا من 2008

مايكل ت�سرينيا
رومانيا/ الوليات املتحدة الأمريكية

ع�سو اعتباًرا من 2003

تخرج  القاهرة.  جامعة  الطب  بكلية  والتوليد  الن�ساء  الأمرا�س  واأ�ستاذ  معروف،  طبيب  هو 
ميت�سجان  بوالية  وين  جامعة  من  الدكتوراة  درجة  على  وح�سل  العيني،  الق�سر  كلية طب  يف 
من  اأكرث  ن�سر  االأكادميية  اأن�سطته  ت�سمل  �سيكاغو.  و�سرتن يف  نورث  جامعة  من  ثم  االأمريكية، 
الن�ساء  اأمرا�س  ثمانية كتب يف جمال تخ�س�سه:  مائة وع�سرين ورقة بحثية وامل�ساركة يف كتابة 
والتوليد. واإىل جانب عمله االأكادميي انُتِخب ع�سًوا يف جمل�س ال�سورى امل�سري، كما تراأَّ�س جلنة 
التعليم والبحث العلمي باحلزب الوطني ملدة خم�س �سنوات. اأن�ساأ بدراوي اأول �سركة للرعاية 
ال�سحية يف م�سر عام 1989، وذلك بعد اإن�سائه مل�ست�سفى النيل بدراوي عام 1982، والتي تعترب 
واحدة من اأهم امل�ست�سفيات اخلا�سة يف م�سر. وهو ع�سو ن�سط يف املجتمع املدين، اأ�س�س عدًدا من 

اأبرز املنظمات غري احلكومية يف م�سر، وتراأ�س جمال�س اإدارتها و�سارك يف ع�سويتها.

عام  ويف  وا�سنطن.  جورج  بجامعة  الدولية  وال�سئون  االأنرثوبولوجيا  الأبحاث  اأ�ستاًذا  يعمل 
1974 التحق بالعمل لدى البنك الدويل وظل ي�سغل من�سب كبري م�ست�ساري البنك الدويل 
ذلك  يتبواأ  اجتماع  عامل  اأول  وهو  عام 1997،  االجتماع حتى  وعلم  االجتماعية  لل�سيا�سات 
التابَعني للمجموعة  املن�سب. كما كان ع�سًوا باملجل�س العلمي واملجموعة اال�ست�سارية العلمية 
الدولية )CGIAR( )1998-2003(. وي�سغل منذ عام 2003  الزراعية  للبحوث  اال�ست�سارية 
من�سب امل�ست�سار االجتماعي مبرفق البيئة العاملي )GEF(، كما انتخب ع�سًوا باأكادميية رومانيا 
ا ورئي�ًسا للمجل�س العلمي مبعهد التنمية االجتماعية بجامعة  للعلوم يف 1992. ويعمل اأ�ستاًذا فخريًّ
نال جائزة بروني�سالف مالينوف�سكي وجائزة �سولون كيمبال من اجلمعية  بال�سني. وقد  هوهاي 
االأنرثوبولوجية االأمريكية. اأحدث اإ�سداراته هي كتاب »الرتاث الثقايف والتنمية: اإطار للعمل يف 
منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا« )2002(، و»البحث يف ثقافة الزراعة« )2006(، و»هل 

متنع التعوي�سات انت�سار الفقر؟«.

ا كاأ�ستاذة وباحثة باملركز االإقليمي للدرا�سات املتعددة، التابع جلامعة املك�سيك  تعمل حاليًّ
الوطنية امل�ستقلة. وقد عملت م�ساعًدا للمدير العام ملنظمة اليون�سكو لل�سئون الثقافية )1994-
1998(. وهي حا�سلة على درجة الدكتوراة يف االأنرثوبولوجيا االجتماعية. وقامت بتاأليف اثني 
و»الثقافة  اأنرثوبولوجية« )1995(،  درا�سة  العاملية:  للتغريات  الثقافية  »االأبعاد  منها  كتابًا؛  ع�سر 
املطرية« )1995(.  غابة الكاندونا  االأ�سجار يف  الإزالة  االجتماعية  اجلوانب  العاملية:  والتغريات 
لتقرير  اال�ست�سارية  باللجنة  وع�سو  االإن�سان،  املك�سيكية حلقوق  باالأكادميية  موؤ�س�س  ع�سو  وهي 
االأمم املتحدة حول التنمية الب�سرية وم�سروع البنك الدويل لدعم الثقافة وامل�ساركة ال�سعبية. وقد 
منحها املعهد امللكي لالأنرثوبولوجيا باإجنلرتا ع�سوية فخرية فيه. كما اأنها ع�سو بالهيئة االأكادميية 

ملنتدى دافو�س االقت�سادي العاملي. 
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عادل البلتاجي
م�سر، ع�سو اعتباًرا من 2006

عام 2006 حتى  )منذ   )GFAR( الزراعية  للبحوث  العاملي  املنتدى  رئي�س  من�سب  ي�سغل 
الزراعية  والتنمية  البحوث  ورئي�س جمل�س  الزراعية  للبحوث  الزراعة  وزير  م�ست�سار  وهو  االآن(، 
)منذ   )IDDC( اجلافة  االأرا�سي  لتنمية  الدولية  اللجنة  رئي�س  من�سب  ي�سغل  كما   .)ARDC(
ا  الزراعة بجامعة عني �سم�س. وعمل مديًرا عامًّ اأ�ستاًذا بكلية  عام  2003 حتى االآن(. ويعمل 
ورئي�ًسا  ومديًرا   ،)2006-1995( »اإيكاردا«  اجلافة  املناطق  الزراعية يف  للبحوث  الدويل  للمركز 
ملجل�س اإدارة مركز البحوث الزراعية مب�سر )1991-1995(، ورئي�س املجل�س الفني العلمي ملر�سد 
االأرا�سي  ا�ست�سالح  ل�سئون  وزارة  اأول  وكيل  كان  كما   ،)2002-1993( وال�ساحل  ال�سحراء 
مب�سر )1986-1991(. كما يحمل ع�سوية �سرفية يف كلٍّ من االأكادميية الرو�سية للعلوم الزراعية، 
فخري  اأ�ستاذ  وهو  بقريج�ستان.  الزراعية  واالأكادميية  بطاجيك�ستان،  الزراعية  العلوم  واأكادميية 
باملجل�س العلمي لالأكادميية الزراعية باأذربيجان. وقد كرمه امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني، عاهل 
االأردن مبنحه و�سام اال�ستقالل. كما ح�سل على و�سام امليدالية الذهبية من دولة اأرمينيا تقديًرا 

ا.  الإ�سهاماته يف جمال الزراعة. وقد اأّلف و�سارك يف تاأليف ما يزيد عن مائة واأربعني موؤلًفا علميًّ

فالرت فو�ست
�سوي�سرا، ع�سو اعتباًرا من 2008

ب�سوي�سرا.  �سانت جالن  ال�سيا�سية من جامعة  العلوم  املاج�ستري يف  درجة  على  هو حا�سل 
وطوكيو.  وبغداد،  برين، وجنيف،  عام 1975؛ حيث عمل يف كلٍّ من  الدبلوما�سي  بداأ عمله 
و�سغل عدة منا�سب حكومية؛ منها نائب رئي�س مكتب التكامل املعنّي بالعالقات بني احلكومة 
ا لوزير االقت�ساد، ومديًرا  ال�سوي�سرية واملجموعة االأوروبية ودول االإفتا. كما عمل م�ست�ساًرا خا�سًّ
ا لوزارة الداخلية. ومنذ  ا للهيئة ال�سوي�سرية لت�سجيع ال�سادرات )OSEC(، و�سكرترًيا عامًّ اإداريًّ
ا للوكالة ال�سوي�سرية للتنمية والتعاون )SDC(. وي�سغل  �سبتمرب 1993 عمل فو�ست مديًرا عامًّ
ا من�سب مدير عام املنتدى االإن�ساين العاملي )GHF( بجنيف. وهو ع�سو مبنتدى الفيدراليات  حاليًّ
باأوتاوا، وعدة موؤ�س�سات خريية ب�سوي�سرا. وهو مدير �سبكة )globalethics.net(، ويقوم بتدري�س 

التوا�سل بني الثقافات بجامعة لوجانو.

�سوزان جرينفيلد
اململكة املتحدة، ع�سو اعتباًرا من 2006

 ت�سغل �سوزان جرينفيلد من�سب مدير املوؤ�س�سة امللكية باململكة املتحدة )وتعد بذلك اأول 
تعمل مديرة  اأك�سفورد. كما  بجامعة  االأدوية  بتدري�س علم  وتقوم  املن�سب(،  ت�سغل هذا  �سيدة 
ملركز اأك�سفورد لعلوم العقل الب�سري. ومن موؤلفاتها »العقل الب�سري: جولة اإر�سادية« )1997(، 
وتاأثريها  والع�سرين  الواحد  القرن  تكنولوجيا  الغد:  و»اأبناء   ،)2000( للعقل«  اخلا�سة  و»احلياة 
على الطريقة التي نفكر ون�سعر بها« )2003(. وقد اأثمرت اأبحاثها عن اإن�ساء اأربع �سركات، كما 
اإ�سدار  اإ�سهامات خمتلفة يف جمايَل الطباعة واالإذاعة. واأ�سرفت البارونة جرينفيلد على  اأن لها 
حيث  فخرية،  درجة  وع�سرين  ت�سٍع  على  جرينفيلد  ح�سلت  وقد  العلم«.  يف  »املراأة  عن  تقرير 
ا لكلية االأطباء امللكية )2002(، وح�سلت على لقب »بارونة مدى احلياة«  اختريت ع�سًوا فخريًّ
تن�سيبها  مت   ،2006 عام  ويف   .)2003( الفرن�سي  ال�سرف  و�سام  على  ح�سلت  كما   ،)2001(
باأ�سرتاليا«. ويف عام  الفخرية  العام  »�سخ�سية  لتكون  اختيارها  رئي�ًسا جلامعة هرييوت وات، ومت 

2007، ح�سلت على زمالة اجلمعية امللكية باإدنربة.  
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هو رئي�س وزراء م�سر االأ�سبق )1974-1975(، وقد كان نائًبا لرئي�س الوزراء ل�سئون املالية 
االإدارية  والتنمية  واالقت�ساد  للمالية  ووزيًرا   ،)1974-1973( اخلارجية  والتجارة  واالقت�ساد 
بجامعة  اأ�ستاًذا  ثم  م�ساعًدا  واأ�ستاًذا  عمل حما�سًرا  املهني،  م�سواره  وخالل   .)1973-1968(
 .)1968-1966( �سم�س  عني  بجامعة  التجارة  لكلية  عميًدا  وكان   ،)1966-1951( القاهرة 
لعدد من  اال�ست�سارية  باملجال�س  اأنه ع�سو  �سم�س، كما  بجامعة عني  زائر  كاأ�ستاذ  ا  ويعمل حاليًّ
يراأ�س  كما  بلندن،  الطاقة  الأبحاث  العاملي  املركز  اإدارة  جمل�س  ع�سو  وهو  اخلا�سة.  اجلامعات 
غري  املنظمات  احتاد  يراأ�س  وكذلك  واالأردن،  م�سر  من  كلِّ  يف  الثقافية  املنتديات  من  العديد 
العزيز حجازي حما�سب ومراجع وم�ست�سار  اأن الدكتور عبد  اإىل  احلكومية مب�سر. جتدر االإ�سارة 
اإداري معتمد يف م�سر والعامل العربي. وله عدد من الكتب واملقاالت، كما �سارك يف العديد من 

املوؤمترات يف م�سر والوطن العربي والعامل. 

ا بتدري�س التاريخ ال�سيا�سي املعا�سر مبعهد الدرا�سات ال�سيا�سية يف  هو اأ�ستاذ تاريخ، ويقوم حاليًّ
باري�س. وكان رئي�ًسا ملحطتي راديو فرن�سا وراديو فرن�سا الدويل. كما �سغل من�سب وزير دولة مرتني 
يف عهد الرئي�س االأ�سبق فران�سوا ميرتان. وتراأَّ�س اللجنة املكلفة بتنظيم االحتفال مبرور مائتي عام 
على قيام الثورة الفرن�سية. وعمل رئي�ًسا للمكتبة الوطنية بفرن�سا من مار�س 2002 حتى اإبريل 
2007. له العديد من املوؤلفات؛ منها »فران�سوا دو واندل يف اجلمهورية: املال وال�سلطة« )2004(، 
و»�سدى القرن: قامو�س تاريخي للراديو والتليفزيون يف فرن�سا« )اأ�سيت ليترياتور 1999، دو بو�س 
2001(، و»هل مي�سي التاريخ بخطى اأ�سرع؟« )2001(، و»كليمن�سو: �سورة رجل حر« )مينجيه، 

2005(، و»جوجل .. عندما تتحدى اأوروبا: دعوة للتحرك« )2005، الطبعة الثانية 2006(.

الرئي�س  وكان  بنيويورك،  كارنيجي  ملوؤ�س�سة  ع�سر  الثاين  الرئي�س  هو  جريجوريان  فارتان 
التاريخ  يف  الدكتوراة  درجة  على  حا�سل  وهو  اأعوام.  ت�سعة  ملدة  براون  جلامعة  ع�سر  ال�ساد�س 
�س لكلية الفنون والعلوم بجامعة بن�سلفانيا، وبعدها باأربعة  والعلوم االإن�سانية. وكان العميد املوؤ�سِّ
اأعوام اأ�سبح الرئي�س الثالث والع�سرين للكلية. كما �سغل من�سب رئي�س مكتبة نيويورك العامة 
حياتي  الوطن:  اإىل  »الطريق  موؤلفاته:  من  براون.  جلامعة  رئي�ًسا  بعدها  ُعنّي  اأعوام،  ثمانية  ملدة 
وزمني«، و»االإ�سالم: ن�سيج ف�سيف�سائي، ال كيان اأحادي«. وكان ع�سًوا يف جمال�س اإدارة العديد 
من املوؤ�س�سات املحلية والدولية. كما ح�سل على اأكرث من 60 درجة فخرية وح�سل على العديد 
كلينتون  بيل  االأ�سبق  االأمريكي  الرئي�س  منحه  عام 1998،  واجلوائز. ويف  الزمالة  درجات  من 
بو�س ميدالية احلرية  الرئي�س جورج  االإن�سانية. ويف عام 2004، منحه  للعلوم  الوطنية  امليدالية 

الرئا�سية، والتي تعد اأعلى و�سام مدين يف الواليات املتحدة االأمريكية. 

فارتان جريجوريان
اإيران/الوليات املتحدة الأمريكية

ع�سو اعتباًرا من 2006

عبد العزيز حجازي
م�سر، ع�سو اعتباًرا من 2007

جان نويل جانينيه
فرن�سا، ع�سو اعتباًرا من 2003
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مايكل كيلر هو مدير مكتبة جامعة »اأيدا جرين«، ومدير موؤ�س�سة م�سادر املعلومات االأكادميية، 
ورئي�س داَري ن�سر )High Wire Press( و )Stanford University Press(. وقد عمل م�ست�ساًرا 
وع�سو جلنة باالحتاد االأمريكي لتقدم العلوم، وغريها من املوؤ�س�سات العلمية. ويف عام 1995، 
اأن�ساأ دار )High Wire Press( للن�سر، يف اإطار مكتبات جامعة �ستانفورد لتقدمي خدمات الن�سر 
امل�سرتك على �سبكة االإنرتنت. ويف عام 1999، �سارك كيلر يف تاأ�سي�س معهد مكتبة �ستانفورد 
برنامج تعليمي م�ستمر  القرن احلادي والع�سرين، وهو  بوالية كاليفورنيا حول علم املكتبات يف 
ز على ق�سايا القيادة والتكنولوجيا يف جمال املكتبات. كما قام بتدري�س علم املو�سيقى بجامعة  يركِّ
�ستانفورد، واأ�سدر ببليوجرافيا تو�سيحية تعرف با�سم »داكلز« ن�سبة اإىل ُمِعّدها االأ�سلي فين�سنت 
كاليفورنيا،  بجامعة  املو�سيقى  بق�سم  اأ�ستاًذا  ويعمل  املو�سيقية  للمكتبة  مديًرا  كان  الذي  داكلز، 

بريكلي.

ا حلكومة رئي�س الوزراء الياباين �سينزو اأبي ل�سئون العلوم  هو طبيب، ويعمل م�ست�ساًرا خا�سًّ
واالبتكارات، كما يعمل اأ�ستاًذا مبعهد درا�سات ال�سيا�سات، وهو الرئي�س ال�سابق للمجل�س العلمي 
باليابان، ورئي�س الق�سم الياباين بالكلية االأمريكية لالأطباء. كما عمل اأ�ستاًذا بكلية الطب بجامعة 
كاليفورنيا يف لو�س اأجنلو�س، وجامعة طوكيو، وجامعة توكاي. وهو ع�سو بالعديد من اجلمعيات 
ا لعدد كبري منها؛ باالإ�سافة اإىل  العلمية والطبية املحلية والدولية املرموقة حيث عمل مديًرا تنفيذيًّ
عمله بعدة جلان ا�ست�سارية واأكادميية بالوزارات يف اليابان ويف املجتمع الدويل. كما يعمل مبعوًثا 

ملنظمة ال�سحة العاملية.

ت�سغل من�سب رئي�س االحتاد العاملي للمحافظة على الرثوات الطبيعية )IUCN( منذ يناير 
2007. وقبل ذلك �سغلت من�سب رئي�س جامعة االأمم املتحدة لل�سالم )2005-2006(، وعملت 
ا لكلٍّ من موؤ�س�سة ليد الدولية International LEAD )1997-2005(، واملجل�س  مديًرا تنفيذيًّ
الدويل للعلوم )ICSU( )منذ 1986(. كما عملت كخبرية يف اأحد برامج التوعية البيئية التي 
اأقيمت بالتعاون بني برنامج االأمم املتحدة للبيئة ومنظمة اليون�سكو، وعملت كمحا�سرة يف تايالند. 
�ساركت يف تاأليف العديد من الكتب واالأوراق البحثية. وهي ع�سو يف عدد من املجال�س واللجان 
نالت جائزة يف  الدويل. ويف عام 1999  والتعاون  والعلوم  والتنمية  البيئة  الدولية يف جماالت 
التعاون الدويل يف جمال العلوم من اجلمعية االأمريكية لتقدم العلوم )AAAS(. ويف عام 2008، 
اختارتها حكومة املجر - موطنها االأ�سلي – لتكون �سفرية للثقافة املجرية. كما اأنها زميلة اجلمعية 
امللكية اجلغرافية يف اململكة املتحدة. وقد در�ست التاريخ واالإيكولوجيا والتخطيط البيئي يف كلٍّ 

من الواليات املتحدة وفرن�سا. 
   

مايكل كيلر
الوليات املتحدة الأمريكية

 ع�سو اعتباًرا من 2007

كيو�سي كورو كاوا
اليابان، ع�سو اعتباًرا من 2004

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

ع�سو اعتباًرا من 2005
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هو موؤ�س�س ورئي�س �سركة نوعية البيئة الدولية )EQI( لال�ست�سارات التنموية والتي اأ�س�ست 
اخلدمات  خالل  من  واالجتماعية  االقت�سادية  التنمية  دعم  على  ال�سركة  تعمل   .1981 يف 
وتنمية  الطبيعية،  واملوارد  والبيئة  واالإدارة،  ال�سيا�سة  هي:  حماور،  ثالثة  اإطار  يف  تقدمها  التي 
اال�ستثمارات ومتويل اال�ستثمارات ال�سغرية ومتناهية ال�سغر. وقد ح�سدت �سركة )EQI( العديد 
من اجلوائز؛ من اأهمها جائزة االأعمال العاملية لعام 2006 والتي تقدم حتت رعاية الغرفة التجارية 
الدولية وبرنامج االأمم املتحدة االإمنائي واملنتدى الدويل لرجال االأعمال، وجائزة املواهب املتميزة 
Les Talents du Luxe لعام 2005، وجائزة قمة االأر�س مبدينة ريو دي جانريو يف 1992. وقد 

ح�سل نعمة اهلل يف عام 1976 على درجة الدكتوراة يف ال�سحة البيئية واإدارة اجلودة من جامعة 
كولومبيا، نيويورك. يذكر اأن نعمة اهلل ميتلك ويدير قرية جعفر )Adrère Amellal( بواحة �سيوة، 
والتي اأدرجتها جملة )كوندي نا�ست ترافللر( Condé Nast Traveler يف قائمتها اخل�سراء لعام 
2005 �سمن اأف�سل املنتجعات البيئية يف العامل. كما ح�سلت قرية جعفر يف عام 2006 على 
اجلائزة العاملية التي تقدمها جملة )ترافيل اأند ليجر( Travel and Leisure لل�سياحة وال�سفر عن 
فئة الفنادق �سديقة البيئة. كما ح�سلت على جائزة Hip Hotels Orient لعام 2005 كواحد 
من اأف�سل ع�سرين فندًقا يف العامل، وذلك باالإ�سافة اإىل جائزة »�سياحة امل�ستقبل« التي تقدمها 

.)British Airways( اخلطوط اجلوية الربيطانية
كان معني قري�سي رئي�ًسا لوزراء باك�ستان يف عام 1993؛ حيث قاد حملة اإ�سالحية وا�سعة. 
ورئي�س  االأول  الرئي�س  نائب  وكان   ،)1981-1976( الدولية  املالية  للموؤ�س�سة  رئي�ًسا  وعمل 
ا الرئي�س وال�سريك املنفذ مبوؤ�س�سة االأ�سواق  عمليات البنك الدويل )1986-1991(. وهو حاليًّ
اأنه ع�سو  النا�سئة )EMP Global( املعنية با�ستثمار االأ�سهم اخلا�سة يف االأ�سواق النا�سئة. كما 
جمال�س اإدارات العديد من ال�سركات العامة واخلا�سة. وعمل معني قري�سي كم�ست�سار للعديد 
والعالقات  العامة  العالقات  وهيئات  الدولية  اللجان  من  عدًدا  وتراأَّ�س  الدولية  املوؤ�س�سات  من 

الدولية، وله العديد من املوؤلفات يف العالقات الدولية االقت�سادية وال�سيا�سية. 

االإن�سان  م�ستقلة يف جمال حقوق  وتعمل كخبرية  البلجيكي،  ال�سيوخ  رئي�س جمل�س  هي 
جمال  يف  وا�سع  ن�ساط  ولها   .1998 منذ  االإن�سان  حلقوق  املتحدة  االأمم  بلجنة  ال�سديد  والفقر 
�سندوق  اأمناء  رئي�س جمل�س  ليزين  ماري  اآن  كانت  الطفل.  وحقوق  املراأة  الدفاع عن حقوق 
االأمم املتحدة التطوعي للتعاون الفني يف جمال حقوق االإن�سان )1993-1999(، ورئي�س جلنة 
حقوق االإن�سان يف اجلمعية الربملانية التابعة ملنظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا. كما مثلت احلكومة 
البلجيكية يف قمة االأمم املتحدة لعقد املراأة، وكانت ع�سًوا بلجنة االأمم املتحدة لدعم املراأة �سد 
الف�سل العن�سري. وهي االآن ع�سو بلجنة واربرتون املكلفة بالتحقيق يف جرائم اغت�ساب الن�ساء 

التي ارتكبت يف يوغو�سالفيا ال�سابقة يف 1991.
اآن ماري ليزين

بلجيكا، ع�سو اعتباًرا من 2004

منري نعمة اهلل
م�سر، ع�سو اعتباًرا من 2006

معني قري�سي
باك�ستان، ع�سو اعتباًرا من 2004
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 .)CGIAR( هو رئي�س اللجنة العلمية التابعة للمجموعة اال�ست�سارية للبحوث الزراعية الدولية
وهو اأ�ستاذ التنمية امل�ستدامة واالأمن الغذائي بجامعة فاجينينجن بهولندا، وكان ع�سًوا مبجل�س 
ال�سيوخ الهولندي، ورئي�س املعهد امللكي للغابات اال�ستوائية. وقد توىل رابينجا رئا�سة عدة بعثات 
اأمناء �ستة  وبرامج زراعية يف الدول النامية، كما قام بتحرير عدة دوريات. وكان ع�سًوا مبجل�س 
مراكز تابعة ملجموعة البحوث الزراعية الدولية، وكان رئي�ًسا ملجل�س اأمناء املعهد الدويل الأبحاث 
االأرز )1995-2000(. �سارك رولوف رابينجا كذلك يف رئا�سة هيئة جمال�س االأكادمييات لالأمن 
الغذائي واالإنتاجية الزراعية باإفريقيا، وهو ع�سو مبجال�س اإدارات العديد من ال�سركات الزراعية 

العاملية. 

ا للبنك الدويل )2004-2000(.  هي رئي�س �سركة Circle Ventures، وعملت مديًرا عامًّ
كما كانت م�سئولة عن معهد البنك الدويل املعني بتدريب املوظفني والعمالء على حدٍّ �سواء. كما 
�سغلت من�سب الرئي�س امل�سارك للجنة العاملية للهجرة الدولية )2004-2005(. وقبل التحاقها 
بالعمل يف البنك الدويل، ُعيِّنت نائًبا لرئي�س جامعة كيب تاون يف عام 1996 لت�سبح اأول امراأة 
�سوداء ت�سغل مثل ذلك املن�سب االأكادميي يف جنوب اإفريقيا. وخالل عملها بكيب تاون قامت 
بن�سر العديد من الكتب واملقاالت حول ق�سايا التعليم وال�سحة والتنمية االجتماعية. وقد نالت 
درجة  على  حا�سلة  متمر�سة،  طبيبة  وهي  والدويل.  املحلي  امل�ستويني  على  اجلوائز  من  العديد 
الدكتوراة يف االأنرثوبولوجيا االجتماعية من جامعة كيب تاون، وعلى البكالوريو�س يف االإدارة 
من جامعة جنوب اإفريقيا، باالإ�سافة اإىل عدة �سهادات يف ال�سحة اال�ستوائية وال�سحة العامة من 

جامعة ويتووترزراند. 

م�ست�ساري  كبري  من�سب  �سغل  كما   ،)2003-2000( ال�سابق  اللبناين  الثقافة  وزير  هو 
الدولية  العالقات  يف  اأ�ستاًذا  ا  حاليًّ ويعمل   .)2006-2003( املتحدة  لالأمم  العام  ال�سكرتري 
مبعهد الدرا�سات ال�سيا�سية بباري�س، وهو حا�سل على درجتي الدكتوراة يف االأدب عام 1975 
املنظمة  اللجنة  با�سم  ا  ر�سميًّ ومتحدًثا  رئي�ًسا  عام 1978. عني  ال�سيا�سية  العلوم  والدكتوراة يف 
لكلٍّ من القمة العربية وقمة الفرانكفونية، اللتني عقدتا يف بريوت يف عام  2002. وهو ع�سو 
مبجل�س اإدارة كلٍّ من املجموعة الدولية لالأزمات )بروك�سل(، واأكادميية ال�سالم الدولية، وغريهما 
بدون  »دميقراطية  منها:  الكتب،  ع�سرات  وحترير  بتاأليف  قام  وقد  الربحية.  غري  املوؤ�س�سات  من 

دميقراطيني« و»اأ�س�س الدولة العربية« و»�سيا�سات التكامل العربي«.
 

رولوف رابينجا
هولندا،  ع�سو اعتباًرا من 2003

مامفيال رامفيلي
جنوب اإفريقيا، ع�سو اعتباًرا من 2005

غ�سان �سالمة
لبنان، ع�سو اعتباًرا من يونية 2005
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اأجل  من  لالأديان  العاملي  املوؤمتر  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  وع�سو  الفخري،  اأو�سلو  اأ�سقف  هو 
ال�سالم، كما ي�سارك يف اإدارة املجل�س االأوروبي للقادة الدينيني التابع للمنظمة، وهو رئي�س جلنة 
جائزة نيوانو لل�سالم. ويف عام 2004 ُعنيِّ رئي�ًسا م�سارًكا للجنة برنامج القيادة ملوؤمتر االإيدز الدويل 
ال�ساد�س ع�سر، الذي عقد يف اأغ�سط�س 2006 مبدينة تورنتو. وهو اأي�ًسا ع�سو اللجنة اال�ست�سارية 
الدولية لربنامج االأمم املتحدة ملكافحة االإيدز )AIDS 2031(، وهو كذلك ع�سو يف اللجنة املعنية 
باحلوار بني االإ�سالم والغرب املنبثقة عن املنتدى االقت�سادي العاملي. وقد �سغل �سابًقا من�سب وزير 
دولة بوزارة التعليم والثقافة وال�سئون الكن�سية )1972-1973(، ورئي�س حزب الو�سط )1977-
1979(، ونائب ع�سو برملان، وع�سو جمل�س بلدية اأو�سلو. كما كان نائًبا لرئي�س اللجنة املعنية بجائزة 

نوبل لل�سالم. وهو املبعوث الرنويجي اخلا�س الإجراء امل�ساحلة الوطنية يف تيمور ال�سرقية. 

االأمري احل�سن بن طالل هو من املنا�سرين ملبداأ التعددية، يوؤمن بروح الوئام واحرتام االآخر، 
ية وعزة وكرامة.  ويدعو الإن�ساء جمتمعات ميار�س فيها �سائر النا�س حياتهم ويبا�سرون اأعمالهم ِبُحرِّ
وقد �سكل هذا الهدف القوة الدافعة الهتمامه وان�سغاله بالق�سايا االإن�سانية والعالقات بني االأديان، 
وتركيزه على العن�سر الب�سري يف ال�سراعات. وقد اأ�س�س �سموه عدًدا من املعاهد واللجان االأردنية 
االإن�سانية  للق�سايا  امل�ستقلة  اللجنة  رئا�سة  يف  �سارك  فقد  فيها؛  فاعلة  م�ساركة  و�سارك  والدولية، 
ا من�سب رئي�س منتدى الفكر العربي وراعيه. ويف  الدولية )ICIHI( يف عام 1983، وي�سغل حاليًّ
�سبتمرب 2003، مت انتخابه رئي�ًسا ملجموعة م�ستقلة من اأبرز اخلرباء مت ت�سكيلها من قبل ال�سكرتري 
العام لالأمم املتحدة لتفعيل وتنفيذ برنامج العمل اخلا�س باملوؤمتر العاملي ملكافحة العن�سرية والتمييز 
العن�سري ومعاداة االأجانب وعدم الت�سامح، والذي عقد مبدينة ديربان يف عام 2001. وهو ع�سو 
موؤ�س�س يف برملان الثقافات، والذي مت تاأ�سي�سه يف ا�سطنبول يف يوليو 2002. ويف اإطار ندائه ملد يد 
ا على العمل مع املنظمات االأهلية االأمريكية  العون االإن�ساين والثقايف، يعكف �سمو االأمري حاليًّ
من خالل برنامج »�سركاء يف االإن�سانية«، والذي يهدف اإىل القيام ب�سل�سلة من الن�ساطات التي 
من �ساأنها تعزيز التفاهم وبناء عالقات اإيجابية بني العامل االإ�سالمي والواليات املتحدة االأمريكية. 
ويف مار�س 2009، وافق �سموه على تويل رئا�سة جمل�س التكامل املنبثق عن حتالف امل�ساعات 

العاملية Global Commons. يذكر اأن االأمري احل�سن بن طالل قام بتاأليف �سبعة كتب.
 

هي فنانة من نيويورك، تعر�س اأعمالها بقاعة ويلدن�ستني منذ عام 1996؛ كما اأقامت العديد من 
املعار�س اخلا�سة يف متحف نوك�سفيل للفنون يف والية تيني�سي، ومتحف جاك�سونفيل للفنون بوالية 
فلوريدا، ومتحف جيبز للفنون بوالية كارولينا اجلنوبية وغريها. وهي املدير املوؤ�س�س )مع الراحل 
اأنها من رواد الن�سر  اأبحاث العلوم والفنون غري الهادف للربح، كما  �ستيفني جاي جولد( ملعمل 
الرقمي والدرا�سات متعددة املجاالت. وقد عملت �سريير اأ�ستاًذا م�سارًكا بق�سم علم النف�س بجامعة 
هارفارد )1998-2000(، وقامت بن�سر اأكرث من خم�سني مقااًل، وحا�سرت بكربى اجلامعات - 

روندا رولند �سرييرمثل جامعتي ييل وبراون - حول اأهمية العلوم الهند�سية احلديثة لتاريخ الفن والعلوم.
الوليات املتحدة الأمريكية 

ع�سو اعتباًرا من 2003

جونار �ستال�سيت
الرنويج، ع�سو اعتباًرا من 2007

الأمري احل�س�سن بن طالل
الأردن، ع�سو اعتباًرا من 2008
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املجل�س اال�شت�شـاري
)اأع�ساء �سابقون مبجل�س االأمناء(

وهو  واالإداري.  الد�ستوري  بالق�ساء  املخ�سرم  واملحامي  القاهرة،  بجامعة  القانون  اأ�ستاذ  هو 
واملجل�س  باالأزهر،  االإ�سالمية  الدرا�سات  ومعهد  امللكية،  املغربية  االأكادميية  من  كلٍّ  يف  ع�سو 
القومي للمراأة؛ ونائب رئي�س املجل�س القومي حلقوق االإن�سان. ويف عام 2001 اختري للم�ساركة 
يف كتابة وثيقة تبنتها اجلمعية العمومية حتت عنوان »راأب ال�سدع« حول احلوار بني احل�سارات. 
له العديد من الكتب واملقاالت يف فل�سفة القانون والقانون الد�ستوري واالإ�سالح االإ�سالمي؛ 

من �سمنها »حوار ال مواجهة« و»روؤية اإ�سالمية معا�سرة«.
اأحمد كمال اأبو املجد

م�سر،  ع�سو اعتباًرا من 2008

مارتي اأتي�ساري
فنلندا،  ع�سو اعتباًرا من 2008

حنان ع�سراوي
فل�سطني،  ع�سو اعتباًرا من 2004

جاك اأتايل
فرن�سا،  ع�سو اعتباًرا من 2003

قام  الرئا�سي،  من�سبه  تركه  وبعد   .)2000-1994( فنلندا  جلمهورية  ال�سابق  الرئي�س  هو 
عاًما،  ثالثني  مدى  وعلى  اإدارتها.  جمل�س  وتراأَّ�س   )CMI( االأزمات  اإدارة  مبادرة  بتاأ�سي�س 
ا  يراأ�س حاليًّ وكو�سوفو.  االإفريقي  والقرن  والعراق  نامبيا  مثل  ق�سايا؛  بعدة  املتحدة  باالأمم  عمل 
رئي�س  وهو  اخلارجية.  للعالقات  االأوروبي  املجل�س  رئا�سة  وي�سارك يف  لل�سالم،  الدويل  املجل�س 
كلٍّ من موؤ�س�سة اأطفال و�سباب البلقان واملوؤ�س�سة الدولية للحركة العاملية لل�سباب. يكر�س مارتي 

اأتي�ساري جهوده للعمل من اأجل منع االأزمات وال�سراعات الدولية. 

 ،)MIFTAH( والدميقراطية  العاملي  احلوار  لن�سر  الفل�سطينية  املبادرة  عام  �سكرتري  هي 
بالقد�س. كما كانت املتحدث  الفل�سطيني  الت�سريعي  باملجل�س  وانتخبت يف عام 1996 ع�سًوا 
وال تزال   ،)1993 -1991( مدريد  ال�سالم يف  مباحثات  الفل�سطينية خالل  للحركة  الر�سمي 
الدويل  والبنك  اليون�سكو  املنطقة. كما كانت ع�سًوا بحملة  ال�سالم يف  اأجل حتقيق  تعمل من 

للتعليم العايل.

ر لعلم االقت�ساد،  هو من كبار املعلقني الفرن�سيني على ال�سئون االجتماعية واالقت�سادية، وُمنظِّ
وع�سو جمل�س الدولة بفرن�سا، وهو الرئي�س املوؤ�س�س لـ )PlaNet Finance( وهي منظمة دولية 
ال تهدف للربح ت�سجع ا�ستخدام �سبكة االإنرتنت يف حماربة الفقر، مع الرتكيز على هيكلة قطاع 

متويل امل�سروعات ال�سغرية.
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هي نا�سطة باملنظمات التي تعمل على ا�ستخدام تطبيقات العلوم واملعرفة يف حل امل�سكالت 
الوطنية والدولية املختلفة؛ مثل اإدارة املياه النظيفة وال�سحة والزراعة وحماية البيئة والتنمية الدولية 
ومتويل امل�سروعات التنموية. وهي ع�سو يف اللجنة اال�ست�سارية ل�سئون املياه واملعينة من ِقَبل ال�سكرتري 
 Suez of( العام لالأمم املتحدة. كما ت�سغل من�سب رئي�س اللجنة اال�ست�سارية للموارد املائية مبوؤ�س�سة
Paris(. وقد تراأ�ست �سابًقا ال�سراكة املائية الدولية وكانت راعيتها. تولت مارجريت كاتلي كارل�سون 

الفرتة )1983 - 1989(، وجمل�س  الدولية )CIDA( يف  للتنمية  الوكالة الكندية  من�سب رئي�س 
احليوية  والعلوم  للزراعة  الدويل  املركز  رئي�س  من�سب  �سغلت  كما   .)1999-1991( ال�سكان 
اأمناء املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة )اإيكاردا(. وقد  )CABI(، ورئي�س جمل�س 
بداأت م�سوارها املهني يف ال�سلك الدبلوما�سي؛ حيث عملت نائًبا لوزير ال�سحة بكندا، ونائًبا ملدير 
العمليات مبنظمة اليوني�سيف بدرجة م�ساعد �سكرتري عام االأمم املتحدة. كما ح�سلت على العديد 

من الدرجات العلمية ال�سرفية، ويف عام 2002 تقلدت الو�سام الع�سكري بكندا.

بجامعة  فيدينفيلد  وحما�سر  االإن�سانية  للدرا�سات  االإيطايل  للمعهد  احلايل  الرئي�س  هو 
اأك�سفورد، وهو حا�سل على عدد من درجات الدكتوراة الفخرية من عدة جامعات يف خمتلف 
اأنحاء العامل. كما ح�سل على 16 و�ساًما وجائزة اأدبية. وهو اأي�ًسا موؤلف الأكرث من 25 رواية من 

�سمنها »ا�سم الوردة« التي القت جناًحا هائاًل كرواية وكفيلم �سينمائي. 

جمال  يف  رائد  وهو  بو�سطن،  بجامعة  بعد  عن  اال�ست�سعار  مركز  ومدير  باحث،  اأ�ستاذ  هو 
اكت�ساف  ا�ست�ساراته يف  اأ�سهمت  ال�سحراء، حيث  اأبحاث  يف  الف�سائية  الفوتوغرافيا  ا�ستخدام 
املياه اجلوفية يف كلٍّ من م�سر وُعمان واالإمارات العربية املتحدة. وقد تلقى فاروق الباز العديد 
من اجلوائز واالأو�سمة؛ من �سمنها جائزة اأبوللو لالإجنازات من وكالة نا�سا، وميدالية نيفادا، وو�سام 
للهند�سة،  االأمريكية  الوطنية  باالأكادميية  ع�سو  وهو  االأوىل.  الطبقة  من  امل�سري  اال�ستحقاق 

.)TWAS( واالأكادمييات االإفريقية والعربية واالإ�سالمية للعلوم، واأكادميية العلوم للعامل النامي

كانت فيجديز فينبوجادوتري رئي�س اأي�سلندا ملا يزيد عن ع�سرة اأعوام )1980-1992(. وهي 
ا يف العديد من الن�ساطات الدولية، وتراأ�س جلنة  من ال�سخ�سيات الدولية املعروفة. ت�ساهم حاليًّ
ال�سباب  موؤ�س�سة  م�ست�سار  وهي  والتكنولوجية،  العلمية  املعرفة  الأخالقيات  الدولية  اليون�سكو 
الدولية، و�سفرية اليون�سكو للنوايا احل�سنة للغات، و�سفرية النوايا احل�سنة للتجمع �سد العن�سرية 

وكراهية االأجانب.

مارجريت كاتلي كارل�سون
كندا، ع�سو اعتباًرا من 2008

اأمربتو اإيكو
اإيطاليا، ع�سو اعتباًرا من 2003

فاروق الباز
م�سر، الوليات املتحدة الأمريكية

فيجديز فينبوجادوتري
اأي�سلندا، ع�سو اعتباًرا من 2003

 ع�سو اعتباًرا من 2006
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هو رئي�س جمل�س البحوث الفنية واالإن�سانية، وكذلك الوكالة الربيطانية لتدريب املعلمني. 
وهو اأ�ستاذ بق�سم علم احليوان بجامعة اأك�سفورد. كان فوليت نائب رئي�س جامعة واريك )1993-
2001(، ورئي�س ق�سم علم احليوان بجامعة بري�ستول ) 1978-1993(، وح�سل على لقب فار�س 
يف عام 1992. وكان �سكرتري علم االأحياء باجلمعية امللكية )1987- 1993(. وقام بن�سر حوايل 
300 بحث حول ال�ساعة البيولوجية والتكاثر املو�سمي، وقد توىل رئا�سة اثنني من اللجان الوطنية 

املعنية بتح�سني الهيكل االأكادميي للمكتبات باململكة املتحدة.

الفخري  واملدير   )IFLA( املكتبات  ومعاهد  جلمعيات  الدويل  لالحتاد  ال�سابق  الرئي�س  هو 
الدولية  اليون�سكو  مبفو�سية  وهو ع�سو  �ستوجتارت.  واجلامعية يف  الوطنية  فورتيمبريجي�س  ملكتبة 
الإحياء مكتبة االإ�سكندرية القدمية. توىل هانز بيرت جيه العديد من املنا�سب باملكتبات واجلمعيات 
يف  زائر  كاأ�ستاذ  حما�سرات  األقى  كما  الدولية.  املنظمات  جانب  اإىل  االأملانية،  االأدبية  واملعاهد 

العديد من الدول واأ�سهم يف حترير الدوريات املحلية والعاملية.

العربية،  التنمية  جمهودات  وعميد  الكويتي  التنمية  ل�سندوق  املوؤ�ّس�س  العام  املدير  هو 
للتنمية االقت�سادية واالجتماعية  العربي  ال�سندوق  اإدارة  ا كرئي�س وع�سو جمل�س  ويعمل حاليًّ
العاملية  واملفو�سية  الدويل  البنك  اآخرها  الدولية،  الهيئات  من  العديد  اإىل جانب   ،)AFESD(

للمياه يف القرن الواحد والع�سرين.

هو كاتب وروائي فرن�سي من اأ�سل مغربي، األَّف العديد من الروايات والدواوين اإىل جانب 
على  احلائزة  املقد�سة«  و»الليلة  الرمال«  و»طفل  »الوحيد«  اأعماله  وت�سمل  االأدبي،  والنقد  النرث 
جائزة جونكور يف عام 1987، و»خطايا الليل« التي �سدرت عام 1997. يف يوليو 2004 ح�سل 
طاهر بن جلون على جائزة )IMPAC( دبلن االأدبية عن روايته »الغياب املُبهر لل�سوء« كما يكتب 

بانتظام يف �سحيفة )لوموند( الفرن�سية.

بريان كيث فوليت
اململكة املتحدة،  ع�سو اعتباًرا من 2005

هانز بيرتجيه
اأملانيا،  ع�سو اعتباًرا من2007

عبد اللطيف احلمد
الكويت،  ع�سو اعتباًرا من 2008

طاهر بن جلون
املغرب/فرن�سا،  ع�سو اعتباًرا من 2005
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هي وزيرة البيئة ال�سابقة باالإكوادور، ورئي�س اللجنة اال�ست�سارية العلمية والفنية التابعة ملرفق 
البيئة العاملي. وقد �سغلت من�سب الرئي�س التنفيذي ملوؤ�س�سة م�ستقبل اأمريكا الالتينية باالإكوادور 
فورد،  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  ع�سو  وهي  اال�ست�ساري.  جمل�سه  ا  حاليًّ وتراأ�س   )2006-1994(
من�سب  �سغلت  وقد  هول�سيم.  وموؤ�س�سة  ب�سركة كوكاكوال  البيئة  ل�سئون  اال�ست�ساري  واملجل�س 
العاملي للمحافظة على الرثوات الطبيعية )IUCN( )1996-2004(. كما كانت  مدير االحتاد 
املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة الطبيعة )Fundacion Natura( باالإكوادور )1979-1990(. وقد قامت 
بالتن�سيق مل�ساركة املنظمات االأهلية يف قمة االأر�س عام 1992. ح�سلت يولندا كاكاباد�سي على 
العديد من اجلوائز واالأو�سمة؛ من �سمنها جائزة )جلوبال 500( من برنامج االأمم املتحدة للبيئة 

عام 1992، وجائزة ال�سفينة الذهبية يف عام 1991، وجائزة ال�سيخ زايد عام 2001.

واالآثار  بالرتميم  وهو خبري  )�سوي�سرا(،  بجنيف  للثقافة  اأغا خان  ل�سندوق  احلايل  املدير  هو 
�سمنها  من  املوؤ�س�سات؛  خمتلف  يف  املنا�سب  من  العديد  مونريال  لوي�س  �سغل  الفن.  وتاريخ 
�سكرتري عام املجل�س الدويل للمتاحف مبنظمة اليون�سكو )1974-1985(، ومدير معهد جيتي 
بالعديد  La Caixa )1990-2001(. وكان ع�سًوا  للرتميم )1985- 1990(، ومدير موؤ�س�سة 
من البعثات االأثرية يف النوبة وال�سودان وم�سر واملغرب. وقد قام بتاأليف العديد من االأعمال يف 

جمال الفن وعلم االآثار، كما اأنه ع�سو جمل�س اإدارة موؤ�س�سة جاال - �سلفادور دايل باإ�سبانيا.

هي نائب رئي�س منظمة )Chicago Metropolis 2020(؛ حيث تركز على تعليم ال�سغار 
وم�ستقبل املدن. كما اأنها تراأ�س الهيئة العاملية لالأعمال اخلريية، التي تعمل على تعزيز ال�سراكات 
بني اجلهات املانحة املهتمة بق�سايا النزاعات والفقر وال�سحة واجلوع. وقد �سغلت �سابًقا من�سب 
رئي�س موؤ�س�سة ماك اآرثر ملدة ع�سر �سنوات؛ حيث اأ�سرفت على توزيع ما يزيد عن مليار دوالر 
يف هيئة منح يف جماالت ال�سالم واالأمن الدويل والبيئة وال�سحة االإجنابية. وقد حاز خم�سة من 

احلا�سلني على منحة ماك اآرثر على جائزة نوبل لل�سالم. 

ت�سمل  عماًل   30 من  اأكرث  واأّلف   ،1986 عام  االأدب  يف  نوبل  جائزة  �سوينكا  وول  نال 
امل�سرحيات والروايات وال�سعر. وقد ُترجم العديد من اأعماله اإىل لغات اأخرى. وهو ع�سو ن�سط 
باملنظمات الفنية ومنظمات حقوق االإن�سان؛ مثل جلنة االأمم املتحدة حلقوق االإن�سان، وال�سبكة 
الدولية الإيواء الكتاب والتي كان رئي�سها ال�سابق. وهو االآن زميل دوبوا بجامعة هارفارد، واأ�ستاذ 
متفرغ يف االأدب املقارن بجامعة اأوبافيمي اأوولو بنيجرييا. وقد حظي بتقدير دويل وا�سع؛ حيث 

اختارته منظمة اليون�سكو ليكون �سفرًيا للنوايا احل�سنة.

يولندا كاكاباد�سي
الإكوادور، ع�سو اعتباًرا من 2005

لوي�س مونريال
اإ�سبانيا، ع�سو اعتباًرا من 2006

اأديل �سميث �سيمونز

وول �سوينكا
نيجرييا، ع�سو اعتباًرا من 2005

الوليات املتحدة الأمريكية
ع�سو اعتباًرا من 2004
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مونكومبو �سوامينثان
الهند،  ع�سو اعتباًرا من 2006

كازو تاكاها�سي
اليابان،  ع�سو اعتباًرا من 2004

ليلى تكال
م�ســر،  ع�سو اعتباًرا من 2007

كارل ثام
ال�سويد،  ع�سو اعتباًرا من 2004

اعتربت جملة )تامي( االأمريكية مونكومبو �سوامينثان واحًدا من اأهم ع�سرين �سخ�سية اآ�سيوية 
يف القرن الع�سرين، وواحًدا من ثالث �سخ�سيات فقط من الهند بعد املهامتا غاندي ورابيندراناث 
طاغور. وقد اأطلق عليه لقب القائد العلمي حلركة الثورة اخل�سراء، نظًرا الإ�سهاماته يف اإحداث 
نه�سة زراعية يف الهند. ح�سل �سوامينثان على العديد من اجلوائز واالأو�سمة؛ منها جائزة العامل 
االأوىل للغذاء، وزمالة اجلمعية امللكية بلندن، وجائزة فرانكلني روزفيلت للحريات االأربع يف عام 
2000. كما ح�سل على اأكرث من 55 درجة دكتوراة فخرية من عدة جامعات يف خمتلف اأنحاء 
العامل. وهو االآن اأ�ستاذ كر�سي اليون�سكو لتكنولوجيا البيئة مبوؤ�س�سة م. �س. �سوامينثان للبحوث 

يف �سيناي بالهند. كما اأنه ع�سو بالربملان الهندي )راجيا �سبها(.
هو اأ�ستاذ الدرا�سات الدولية باجلامعة امل�سيحية الدولية بطوكيو. كما �سغل من�سب مدير معهد 
بحوث التنمية الدولية التابع ملوؤ�س�سة الدرا�سات املتطورة يف التنمية الدولية بطوكيو، واأ�ستاذ زائر 
بجامعة طوكيو باليابان. كما اأنه  ع�سو بالعديد من اللجان يف احلكومة اليابانية والهيئات الدولية؛ 
احلادي  القرن  يف  للمياه  الدولية  واللجنة  الدويل،  للبنك  الدولية  اال�ست�سارية  املجموعة  مثل 

والع�سرين، ووزارة ال�سحة اليابانية، وجمل�س االأر�س، ونادي طوكيو.

�س لكلٍّ من االحتاد  ا. وهي الرئي�س املوؤ�سِّ تعمل اأ�ستاًذا يف القانون واالإدارة وم�ست�ساًرا قانونيًّ
املجال�س  من  بالعديد  ع�سو  وهي  البيئة.  على  للحفاظ  الوطنية  واجلمعية  للمحاميات،  امل�سري 
واللجان الدولية املعنية بال�سئون القانونية واالإ�سالح االقت�سادي والتعليم والبيئة وق�سايا املراأة. 
انتخابها لرتاأ�س اجتماع برملانات العامل. وهي رئي�س جمل�س  اأول امراأة يف العامل يتم  اأنها  كما 
اأمناء برامج االأمم املتحدة حلقوق االإن�سان، وع�سو بكلٍّ من املجل�س التنفيذي للمجل�س القومي 
للمراأة، واملجل�س االأعلى للثقافة، واملجل�س امل�سري للعالقات اخلارجية. وهي حا�سلة على درجة 
�سيا�سية  وحمللة  ككاتبة  عملها  اإىل  باالإ�سافة  الكتب،  من  العديد  بتاأليف  وقامت  الدكتوراة. 

بجريدة االأهرام. 
بالعديد من احلكومات  اأملانيا )2002-2006(. كما عمل  لل�سويد يف  �سابًقا ك�سفري  عمل 
كان  كما  للتنمية.  الدولية  ال�سويدية  للوكالة  عام  كمدير  اأعوام  ع�سرة  ملدة  وعمل  ال�سويدية. 
ع�سًوا بالعديد من اللجان والبعثات العامة. و�سغل من�سب رئي�س جمل�س اإدارة املعهد ال�سويدي 
بالتعليم  املعنية  العمل  قوة  يف  ع�سًوا  وكان   .)2006-1999( با�ستوكهومل  امل�ستقبل  الأبحاث 
للجنة  امل�سارك  الرئي�س  كان  كما  اليون�سكو.  ومنظمة  الدويل  البنك  ِقَبل  من  لة  امل�سكَّ العايل 

الدولية امل�ستقلة بكو�سوفو، وع�سًوا بلجنة االأمن الب�سري. 
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لالأوملبياد  الدولية  للدعاية  اليون�سكو  وممثل مدير عام  احل�سنة،  للنوايا  اليون�سكو  �سفرية  هي 
الن�ِسطة يف املجاالت االجتماعية والثقافية مثل حماية  الثقايف. وهي من ال�سخ�سيات الدولية 
اأجل  من  للمراأة  الدولية  مبارك  �سوزان  حركة  اأمناء  مبجل�س  ع�سو  وهي  وال�سحة.  االأطفال 
ال�سالم، وع�سو مبوؤ�س�سة منتور )Mentor( الدولية. وهي اأي�ًسا الرئي�س املوؤ�س�س ل�سندوق الطفل 
واالأ�سرة، وجمعية اأ�سدقاء )ELPIDA( لالأطفال امل�سابني بال�سرطان يف اليونان. حازت ماريانا 
فاردينوياني�س على جائزة اأكادميية اأثينا عام 1997، وال�سليب الذهبي من رئي�س جمهورية اليونان 

يف عام 2002.

هو اأ�ستاذ بجامعة فريجينيا، والرئي�س ال�سريف الأكادميية الواليات املتحدة القومية للهند�سة. 
وهو  التنفيذي.  مديرها  وكان  الكمبيوتر  لربامج   )Tartan Laboratories( �سركة  �س  اأ�سَّ وقد 
 )ACM( :زميل االأكادميية االأمريكية للفنون والعلوم، والعديد من اجلمعيات املتخ�س�سة؛ مثل
و)IEEE( و)IEC( و)AWIS( و)AAAS(. وهو ع�سو اأجنبي باالأكادمييات االأ�سرتالية وال�سينية 
واليابانية والرومانية والرو�سية واالإ�سبانية والفنـزويلية. �سغل من�سب مدير اإدارة الكمبيوتر وعلوم 
املعلوماتية والهند�سة مبوؤ�س�سة العلوم الوطنية )1988-1990(، كما عمل ب�سكل مكثَّف على 
تطوير مبادرة احلا�سبات واالت�ساالت عالية االأداء، كما اأّلف و�سارك يف تاأليف ثالثة كتب واأكرث 

من مائة ورقة بحثية، و�سجل براءَتي اخرتاع يف جمال هند�سة احلا�سبات.

ح�سل اأحمد زويل على جائزة نوبل يف الكيمياء عام 1999 لدرا�ساته الرائدة يف جمال علوم 
اأ�ستاذ كر�سي الين�س بولينج يف الكيمياء، واأ�ستاذ الفيزياء مبعهد كاليفورنيا  ا  الفيمتو. وهو حاليًّ
للتكنولوجيا »كالتك«، ومدير مركز االأحياء الطبيعية للعلوم والتكنولوجيا فائقة ال�سرعة. يحمل 
ع�سو  وهو  واالأو�سمة.  اجلوائز  من  العديد  اإىل  باالإ�سافة  فخرية،  درجة  ثالثني  زويل  الدكتور 
الفرن�سية،  واالأكادميية  الرو�سية،  واالأكادميية  بلندن،  امللكية  للعلوم، واجلمعية  الوطنية  باالأكادميية 

وغريها من االأكادمييات واجلمعيات.

ماريانا فاردينوياني�س
اليونان، ع�سو اعتباًرا من 2008

ويليام وولف
الوليات املتحدة الأمريكية

 ع�سو اعتباًرا من 2007

اأحمد زويل

�ستيفني جاي جولد
)2002 - 1941(

م�سر/ الوليات املتحدة الأمريكية
ع�سو اعتباًرا من 2006 يف اإحياء ذكرى

�سني ملجل�س اأمناء مكتبة االإ�سكندرية، وقد كان �سديد االلتزام  هو اأحد االأع�ساء املوؤ�سِّ
مببادئ العقالنية ووحدة االأديان. كما كان كاتًبا غزير االإنتاج و�ساحب العديد من االأفكار 
جولد  �ستيفن  الدكتور  كان  وقد  وتطورها.  احلياة  ن�ساأة  نظريات  التي حتدت  الهامة  العلمية 
واحًدا من اأ�سهر الُكّتاب يف جمال العلوم على م�ستوى العامل. كما كان من قالئل العلماء 
الذين داأبوا على ن�سر �سل�سلة من الكتب العلمية اجلماهريية التي ا�ستطاعت اأن حتقق اأعلى 
ن�سبة مبيعات، اإىل جانب عمله الن�ِسط يف اأهم جوانب التقدم العلمي. لقد فقد العلم وفقدت 

القيم االإن�سانية رمًزا كبرًيا، كما فقدت مكتبة االإ�سكندرية وجمل�س اأمنائها �سديًقا عزيًزا. 
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ف على الإدارة تعرَّ



الهيكل التنظيمي



قطاع تكنولوجياقطاع العالقات اخلارجية
 املعلومات واالت�صاالت

قطاع ال�صئون
 املالية واالإدارية

اإدارة الزيارات

اإدارة العالقات العامة 
واالت�صاالت الدولية

اإدارة االإعالم

اإدارة تكنولوجيا
 املعلومات واالت�صاالت

املعهد الدويل للدرا�صات 
املعلوماتية

اإدارة ال�صئون املالية

اإدارة �صئون العاملني

اإدارة ال�صئون االإدارية

االإدارة الهند�صية

اإدارة التاأمني الداخلي

قطاع ال�صئون 
االأكادميية والثقافية

مركز درا�صات االإ�صكندرية 
وح�صارة البحر املتو�صط

مركز الفنون

مركز املخطوطات

متحف املخطوطات

متحف االآثار

مركز القبة ال�صماوية 
العلمي

مركز اخلطوط

مركز توثيق الرتاث
احل�صاري والطبيعي

منتدى احلوار

مركز الدرا�صات
 والربامج  اخلا�صة

قطــاع املكتبات

اإدارة املبادرات اجلديدة

اإدارة اخلدمات العامة

اإدارة اخلدمات الفنية

اإدارة املكتبات املتخ�ص�صة

االإدارة القانونية

املراجعة الداخلية

ال�صكرتارية التنفيذية

الن�صـــــر

وحدة تنمية املوارد

اإدارة دعم القرار

التعاون الفني

امل�صت�صارون

مدير املكتبة

الهيكل التنظيمي
)حتى 30 �صبتمرب 2008(



الإدارة

178

البحثية  واملراكز  املتاحف  اإدارات جميع  يراأ�س جمال�س  الإ�سكندرية، كما  هو مدير مكتبة 
التابعة للمكتبة. وهو اأ�ستاذ متميز بجامعة فاجينينجني بهولندا، ورئي�س وع�سو اللجان ال�ست�سارية 
مثل  املدين،  املجتمع  ومنظمات  والدولية  والعلمية  والبحثية  الأكادميية  املوؤ�س�سات  من  لعدد 
الوطنية  والأكادميية   ،)TWAS( النامي  للعامل  العلوم  واأكادميية  امل�سري،  العلمي  املجمع 
الهندية للعلوم الزراعية، والأكادميية الأوروبية للعلوم والفنون. وهو الرئي�س الأ�سبق للمجموعة 
�س لكلٍّ  ال�ست�سارية للبحوث الزراعية الدولية )CGIAR( )1994-2000(، وكان الرئي�س املوؤ�سِّ
من ال�سراكة العاملية للمياه )GWP( )1996-2000( واملجموعة ال�ست�سارية مل�ساعدة الفقراء 
)CGAP( وهو برنامج متويلي للقرو�س ال�سغرية )1995-2000(. كما توىل العديد من املنا�سب 
بالبنك الدويل؛ منها نائب املدير ل�سئون التنمية البيئية والجتماعية امل�ستدامة )2000-1992( 
وللم�سروعات اخلا�سة )1998-2000(. وله ما يربو على خم�سني كتابًا ومونوجراًفا واأكرث من 
مائتني وخم�سني ورقة بحثية يف مو�سوعات متعددة؛ مثل التكنولوجيا احليوية والتنمية الريفية 
من  الهند�سة  البكالوريو�س يف  على  وهو حا�سل  للمجتمع.  بالن�سبة  العلم  واأهمية  وال�ستدامة 
جامعة القاهرة، ودرجتي املاج�ستري والدكتوراة من جامعة هارفارد، وذلك بالإ�سافة اإىل ح�سوله 

على 22 دكتوراة فخرية وعدد من اجلوائز والأو�سمة.

حممد من�صور 
مدير احل�صابات 

اإ�صماعيل �صراج الدين
مدير مكتبة الإ�صكندرية

ح�صام جنم
املديـــر

تخرج يف كلية التجارة بجامعة الإ�سكندرية. وهو حما�سب قانوين؛ عمل بعدد من ال�سركات 
واخلارجية  الداخلية  املراجعة  يف  خبري  وهو  واملراجعة.  املحا�سبة  جمال  يف  اجلن�سيات  متعددة 
واملحا�سبة وال�سئون املالية؛ حيث �سغل عدة منا�سب اإدارية يف تلك املجالت، كما يتمتع بخربة 

وا�سعة يف جمال البور�سة وتقييم ال�سركات. 

اإدارة املراجعة الداخلية

تخرج يف كلية احلقوق بجامعة الإ�سكندرية يف عام 1983. ويف عام 1985 �سغل من�سب 
مكتبة  ملدير  كم�ست�سار  عمل  كما  للمحا�سبات،  املركزي  للجهاز  والإداري  املايل  املحا�سب 
اأكتوبر  الداخلية يف  املراجعة  ملدير  نائًبا  ثم عني  اإىل 2004،  الفرتة من 2003  الإ�سكندرية يف 

.2004
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وهو حا�سل  الإ�سكندرية.  بجامعة  والإدارية  املالية  ال�سئون  عام  مدير  من�سب  �سابًقا  �سغل 
التوجيهات  تنفيذ  مهمة  عاتقه  على  اأخذ  وقد  الرتبية.  علم  يف  �سهادة  وعلى  اللي�سان�س  على 
الإ�سرتاتيجية ملدير مكتبة الإ�سكندرية يف جميع املجالت؛ مثل اإدارة فريق العمل قبل افتتاح 

املكتبة واأثنائه وبعده، وله خربة وا�سعة يف ال�سئون الإدارية واملالية واحلكومية. 

هو اأ�ستاذ القانون الدويل بجامعة الإ�سكندرية، ونائب رئي�س جامعة الإ�سكندرية �سابًقا. وهو 
ا لها. كما ي�سغل من�سب  النائب الدائم ملدير جمعية القانون الدويل التي تتخذ من لندن مقرًّ
العربية واخلارجية  ال�سئون  رئي�س  بالإ�سكندرية. وكان  الدميقراطي  الوطني  �سكرتري عام احلزب 
والأمن القومي مبجل�س ال�سورى. وهو ع�سو ن�ِسط يف عدة هيئات؛ منها املجل�س القومي حلقوق 

الإن�سان.

حممد  �صعيد الدقاق
املدير / امل�صت�صار القانوين للمكتبة

عبد اللطيف ح�صن
املديـر/ رئي�س قطـــاع

الإدارة القانونية

زينب الغنيمي
حمامية

هالة ال�صلماوي
حمامية

وحدة تنمية املوارد

هالة  عبد الوهاب
رئي�س وحدة تنمية املوارد

التعاون الفــــني
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خالد مهدي
املديــــر

حنان منري
املديـــر

برنار �صالوميه

لديها خربة وا�سعة بالعديد من املنظمات الدولية واملنظمات متعددة اجلن�سيات، وكان اآخر 
�سئون  ق�سم  بالإ�سكندرية يف  العاملية  ال�سحة  ملنظمة  الإقليمي  باملكتب  �سغلتها  التي  املنا�سب 

العاملني، ثم يف الوحدة امل�سئولة عن الربنامج الدويل للتنمية.

نائب  املثال  �سبيل  على  فكان  الدولية؛  املنظمات  من  بالعديد  العمل  متنوعة يف  له خربة 
مدير جمموعة الدعم والتنفيذ ملجموعة ال�سبعة الكبار )G7(مبو�سكو، ورئي�س مكتب ال�سيا�سات 
يف  ال�سرف  مبرتبة  الدكتوراة  درجة  على  ح�سل  بكو�سوفو.  املتحدة  للأمم  التابع  القت�سادية 
القت�ساد التنموي من جامعة ال�سوربون بباري�س، وله ثمانية موؤلفات حول ق�سايا التنمية و�سبعة 

تقارير للبنك الدويل.

اأ�سبح  حتى  املنا�سب  يف  وتدرج  تكاليف،  كمحا�سب  اأمريكانا  موؤ�س�سة  يف  العملية  حياته  بداأ 
م�ساعًدا للمدير املايل يف خلل �ستة اأعوام. له خربة متنوعة يف جميع جمالت املحا�سبة ونظم 
املحا�سبة الإلكرتونية. وقد ح�سل خلل العامني املا�سيني على �سهادة زمالة املحا�سبني الإداريني 

.)CFM( و�سهادة زمالة املديرين املاليني )CMA(

اإدارة دعم القــرار

حممد خ�صر حممد عقل

اأماين م�صعود

ماجدة حتاتة

رانيا البهتيمي

عمر ح�صونة با�صنت م�صطفى
 رئي�س وحدة املدفوعات 

واملراجعة امل�صتندية
رئي�س وحدة احل�صابات 
العامة واالأ�صول الثابتة

م�صاعد مدير املكتبة
لل�صئون البحثية
)رئي�س وحدة(

م�صرف املراجعة 
امل�صتندية

رئي�س وحد ال�صكرتارية

مدير م�صروع رئي�س ق�صم املدفوعات

ال�سكرتارية التنفيذية

املمثل اخلا�ص ملدير املكتبة
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حم�صن يو�صف
كبري م�صت�صاري امل�صروعات اخلا�صة

األفت جافور
املــديـــر

حا�سلة على �سهادة يف الأدب والل�سانيات. وقد عملت باملكتب الإقليمي ل�سرق املتو�سط 
مبنظمة ال�سحة العاملية ملدة طويلة؛ حيث بداأت بالعمل كم�سئولة عن ق�سم التوريد، ثم يف ق�سم 
يف  عري�سة  خربة  ولها  الإقليمي.  باملكتب  الإ�سدارات  �سبط  ق�سم  باإن�ساء  قامت  حيث  الن�سر 

جمال الن�سر من خلل احتكاكاتها املحلّية والدولية.

عمل حم�سن يو�سف خبرًيا يف جمايليَ التعليم واملوارد الب�سرية بالبنك الدويل واليون�سكو، 
وت�سمل �سريته الذاتية العمل يف ميادين الإعلم ومتويل امل�سروعات ال�سغرية مل�ساعدة الفقراء. 
مي املوؤمترات وور�س العمل اخلا�سة بالبيئة والتنمية امل�ستدامة وحماربة الفقر  وهو من كبار منظِّ
واجلوع، وقام بالعديد من الدرا�سات عن تنمية املجتمع وهجرة العمالة وعمالة ال�سباب ومتويل 

امل�سروعات ال�سغرية والتعليم وال�سراكات وحرية التعبري واملعلومات واأ�سواق العمل.

م�ست�سار امل�رشوعات اخلا�سة

اإدارة الن�ســر

�صلمى اأحمد اأمنية نوح نهى عمــر
رئي�س وحدة موقع املكتبة 

االإلكرتوين
رئي�س وحدة الرتجمة 

واملراجعة
رئي�س ق�صم

 ال�صبط اللغوي

ميادة وا�صف
رئي�س ق�صم االإنتاج

اأي�ًسا: الق�سم  هذا  ي�سمل  •  كما 
-  وحدة حتكيم املادة العلمية 

اأي�ًسا: الق�سم  هذا  ي�سمل  •  كما 
-  وحدة الت�سميم اجلرافيكي

- وحدة الطباعة الداخلية
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�صهري فهمي و�صطاوي
رئي�س قطاع املكتبات

ح�سلت على اللي�سان�س ودرجة املاج�ستري، واأنهت العمل على ر�سالة الدكتوراة يف الل�سانيات 
من جامعة القاهرة، كما ح�سلت على درجة املاج�ستري من اجلامعة الكاثوليكية الأمريكية ودرجة 
الأمريكية.  املتحدة  بالوليات  �سيمونز  كلية  من  املعلومات  واإدارة  املكتبات  علم  يف  الدكتوراة 
تعمل �سهري و�سطاوي يف جمال املعلومات منذ عام 1975 وكانت عميد املكتبات مبعهد اإلينوي 

للتكنولوجيا يف �سيكاغو خلل الفرتة من 1988 اإىل 2004.

منـــال اأمني
املديــر

تعمل مبكتبة الإ�سكندرية منذ عام 1996؛ حيث بداأت كمفهر�سة للمجموعات الإجنليزية 
عملت  حيث  وظائف  عدة  بني  تنقلت  ثم  اأول،  مفهر�ًسا  اأ�سبحت  حتى  واللتينية،  واليونانية 
يف تنمية حمتوى املكتبة، وامل�سروعات البحثية، ونظام املكتبة. وقد تولت الإ�سراف على نظام 
الفهر�سة  البيانات. ويف عام 2001 تولت الإ�سراف على وحدة  واإدارة قاعدة  املتكامل  املكتبة 
والت�سنيف، ثم ُعيِّنت رئي�ًسا لق�سم اخلدمات الفنية يف عام 2004. وهي حا�سلة على اللي�سان�س 

يف الدرا�سات اليونانية الرومانية من جامعة الإ�سكندرية.

قطـــاع املكتبات

اإدارة اخلدمات الفنية

اأي�ًسا: القطاع  هذا  ي�سمل  •  كما 
-  اإدارة املبادرات اجلديدة

اأحمد حجاج مروة الغرباوي عمـرو عبد املنعم
رئي�س وحدة اال�صتالم رئي�س وحدة التزويد رئي�س وحدة االإعداد 

املادي للكتاب

اإجني �صعد عال عمر جينا يون�س
 رئي�س وحدة

 االإهداء والتبادل
رئي�س وحدة نظام رئي�س وحدة الفهر�صة

 املكتبة املتكامل



183

ف على االإدارة تعرَّ

التحقت بالعمل يف مكتبة الإ�سكندرية يف 2001؛ حيث تنقلت بني عدة وظائف فيها. وقد 
�ساهمت يف بناء هيكل موقع مكتبة الإ�سكندرية الإلكرتوين، وكذلك املواقع الإلكرتونية اخلا�سة 
م�سروعات،  بعدة  عملت  كما  موؤخًرا.  اإطلقها  مت  التي  للمكتبة  التابعة  املتخ�س�سة  باملكتبات 
و�ساركت يف تنظيم عدة فعاليات واإعداد وطباعة الكتيبات واملطويات اخلا�سة بها. وهي حا�سلة 

على �سهادة البكالوريو�س يف ال�سياحة من جامعة الإ�سكندرية.

ان�سمت اإىل مكتبة الإ�سكندرية يف عام 1993، و�ساركت يف اإن�ساء النظام املكتبي املتكامل 
بها. و�سغلت عدة وظائف؛ حيث عملت يف الفهر�سة وتنمية حمتوى املكتبة وخدمات املعلومات 
وكم�سرف على امل�سروعات البحثية، كما تولت الإ�سراف على فرق البحث والتوثيق. وقد تولت 

م�سئولية تنظيم العديد من الفعاليات العلمية الدولية، بالإ�سافة اإىل بع�س الإ�سدارات.

اأمنية فتح اهلل
املديــر

ملياء عبد الفتاح
املديــر

اإدارة اخلدمات العامة

اأمرية حجازي نرمني بهاء الدين منار بدر رانيا ح�صني رانيا �صعراوي
رئي�س وحدة اخلدمات 

االإر�صادية
رئي�س وحدة تنمية 

املقتنيات
رئي�س وحدة اخلدمات 

املرجعية
رئي�س وحدة اخلدمات 

البحثية
 رئي�س وحدة جمموعات 

االإيداع واملطبوعات 
احلكومية

اإدارة املكتبات املتخ�س�سة

اأ�صرف �صقر اأ�صامة زكريا �صريين �صعيد اإجني عبد القادر
رئي�س وحدة االإعداد 

الفني للو�صائط املتعددة
 رئي�س وحدة 

مكتبة طه ح�صني
رئي�س وحدة

 مكتبة الن�سء
رئي�س وحدة 
مكتبة الطفل

املعتز جاد دينا يو�صف نرمني غايل هند ال�صناوي
رئي�س وحدة االإفال رئي�س وحدة اال�صتعارة رئي�س ق�صم خدمات 

امل�صتفيدين
رئي�س الق�صم الفني 

للتنظيم واالإدارة
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هو اأ�ستاذ الأ�سعة بكلية الطب جامعة الإ�سكندرية، ورئي�س جمعية الأطباء املتحدثني باللغة 
الفرن�سية بالإ�سكندرية. ح�سل يحيى حليم زكي على درجة الدكتوراة يف الت�سخي�س بالأ�سعة 
يف 1974 ودر�س باملعهد القومي للعلوم والتكنولوجيا النووية ب�ساكلي بفرن�سا، كما ح�سل على 
درجة الدكتوراة يف العلوم من باري�س عام 1971. وقد �سغل �سابًقا من�سب عميد كلية الطب 

بجامعة الإ�سكندرية. 

البيئة. وهو  النا�سطني يف جمال احلفاظ على  واأحد  للعمارة، ومهند�س معماري،  موؤرخ  هو 
موؤ�س�س �سندوق حماية الإ�سكندرية. كما يقوم بالتدري�س يف كلية الهند�سة، جامعة الإ�سكندرية. 
له العديد من املوؤلفات واملحا�سرات حول التاريخ احلديث ملدينة الإ�سكندرية وبيئتها العمرانية، 
وقد اأطلق حملة للحفاظ على الرتاث العمراين للإ�سكندرية ا�ستمرت على مدى الثلثني عاًما 

املا�سية.

يحيى حليم زكي
رئي�س القطاع

حممد عو�س
املديـــر

�صحر حمودة
نائب املدير

بدرية �صــري
املدير

هي اأ�ستاذ بق�سم اللغة الإجنليزية واآدابها بجامعة الإ�سكندرية، وعملت كرئي�س ق�سم بالإنابة 
بجامعة بريوت العربية. وت�سمل موؤلفاتها ترجمات ودرا�سات عن الأدب املقارن والق�سايا املتعلقة 
بفرتة ما بعد ال�ستعمار وتاريخ الإ�سكندرية احلديث. وقد ح�سلت على جائزة جامعة الإ�سكندرية 

للبحوث لعام 2004.

هي خبرية يف احل�سارة اليونانية الرومانية. وقد عملت اأميًنا للق�سم القبطي باملتحف اليوناين 
ي 1984 والق�سم  الروماين بالإ�سكندرية ملدة 25 عاًما؛ حيث �ساركت يف جتديد املتحف يف عاميَ
القبطي به يف عام 1995. التحقت مبكتبة الإ�سكندرية عام 1999، و�ساركت يف تاأ�سي�س متحف 

الآثار؛ حيث عملت على جمع وت�سجيل وفهر�سة القطع املعرو�سة به.

قطـــاع ال�سئون الأكادميية والثقافية

 )Alex-Med( مركز درا�سات الإ�سكندرية وح�سارة البحر املتو�سط

متحف الآثار
حممد مهينة يا�صر عارف

رئي�س وحدة نظم املعلومات 
اجلغرافية وقواعد البيانات

رئي�س وحدة
 الدرا�صات املعمارية

جالل رفاعي
 من�صق )رئي�س وحدة(
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ودرجة  املو�سيقى من جامعة كورنيل )1992(،  الدكتوراة يف علم  هي حا�سلة على درجة 
املاج�ستري يف املو�سيقى التاريخية من جامعة كولومبيا )1988(. كما ح�سلت على اللي�سان�س يف 
العزف على البيانو من كون�سرفتوار القاهرة )1980(، ويف الفل�سفة من جامعة القاهرة )1980(. 
بالعمل يف مكتبة  التحقت  وقد  القاهرة.  بكون�سرفتوار  املو�سيقى  ق�سم  بالتدري�س يف  تقوم  وهي 
الإ�سكندرية يف عام 2004، حيث تدرجت يف املنا�سب حتى اأ�سبحت نائًبا ملدير مركز الفنون.      

�سِهد املاي�سرتو واملوؤلف املو�سيقي �سريف حميي الدين حياًة فنية حافلة منذ انطلقته الأوىل  
كمدير فني ملهرجان املو�سيقى والغناء بالقلعة يف عام 1989.  وهو حا�سل على �سهادتيَي لي�سان�س يف 
التاأليف املو�سيقي والعزف على اآلة الكورنو، وعلى درجة املاج�ستري يف علوم املو�سيقى من اأكادميية 
الأورك�سرتا.  قيادة  باري�س يف  الفرن�سية  بالعا�سمة  العليا  الفنون  مدر�سة  ودبلوم   بالقاهرة،  الفنون 
وكان �سابًقا القائد الأ�سا�سي واملدير الإداري لأورك�سرتا اأوبرا القاهرة. وقد اأ�س�س عدًدا كبرًيا من 
اأ�سلوبه  وبف�سل  الفنون.  اإدارة  لدرا�سة  فولربايت  هيئة  من  منحة  على  احلجرة. ح�سل  اأورك�سرتا 

�صريف حميي الديناملبتكر يف التاأليف املو�سيقي، اأ�سبح حميي الدين واحًدا من اأبرز فناين جيله واأكرثهم موهبة.  
املديــر

عزة مدين
نائب املدير

يو�صف زيدان
املديـر

هو اأ�ستاذ الفل�سفة الإ�سلمية وخبري الرتاث العربي. له اأكرث من 45 كتابًا يف خمتلف جمالت 
الفل�سفة والعلوم والثقافة العربية؛ ت�سمل حترير مو�سوعة ابن النفي�س الطبية )30 جزًءا( والتي تعد 

من اأهم اإجنازاته الأكادميية. وهو اأي�ًسا من اأوائل م�ستخدمي ال�سناعة الرقمية يف جمال الرتاث. 

مركزالفنون

نان�صي ممدوح جمال ح�صني نهي راغب كوليت فريج حممود اأبو دومة
رئي�س وحدة 

املقتنيات الفنية
 رئي�س ق�صم

 املقتنيات الفنية
رئي�س وحدة اإبداعات 

الطفل والن�سء 
رئي�س وحدة

 مدر�صة الفنون
 م�صت�صار مدير مركز الفنون 

ورئي�س وحدة الربامج

حممد طه �صادي عبد ال�صالم حممد خمي�س اأمرية العي�صوي �صروق طلعت
رئي�س وحدة اأورك�صرتا  رئي�س الوحدة الفنية

مكتبة االإ�صكندرية
رئي�س وحدة املتاحف 

واملعار�س الدائمة
رئي�س وحدة املعار�س  رئي�س ق�صم املعار�س واملتاحف 

واملعار�س الدائمة 

حممد م�صطفى حممد �صليمان رامي اجلمل ح�صني كمال
رئي�س ق�صم امليكروفيلم رئي�س ق�صم الن�صر الرتاثي  رئي�س ق�صم االأن�صطة االأكادميية 

والرتجمة املتخ�ص�صة
 رئي�س ق�صم

 املجموعات النادرة 

مركزاملخطوطات ومتحف املخطوطات
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هو اأ�ستاذ الهند�سة الكهربائية بالأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإ�سكندرية، وح�سل 
على �سهادة البكالوريو�س من جامعة  الإ�سكندرية، ودرجتي املاج�ستري والدكتوراة من جامعة 
جورج وا�سنطن. وهو من كبار الأع�ساء بجمعية مهند�سي الكهرباء والإلكرتونيات )IEEE(. كما 
اأّلف و�سارك يف تاأليف عدد من الكتب. وهو يحر�س على دعم �سباب الباحثني امل�سريني عن 

طريق اإن�ساء �سبكات م�ستدامة للتعاون الدويل.

ح�سلت على البكالوريو�س يف الت�سالت الكهربائية من كلية الهند�سة بجامعة الإ�سكندرية، 
واملاج�ستري يف املعاجلات املتوازية من جامعة ليفربول باإجنلرتا. وقد التحقت مبكتبة الإ�سكندرية 
حيث عملت بوحدة الإ�سراف على املن�ساآت خلل مرحلة اإن�ساء املكتبة. ويف عام 2000 تولت 
اإدارة مركز القبة ال�سماوية العلمي حيث قامت - لأول مرة يف مدينة الإ�سكندرية - بتخ�سي�س 
مكاٍن لأطفال املدار�س يعتمد على التجربة واملمار�سة. كما قامت باإن�ساء رابطة املراكز العلمية يف 
منطقة �سمال اإفريقيا وال�سرق الأو�سط )NAMES(  يف عام 2006. وهي رئي�سة رابطة »املراأة يف 
جمال الهند�سة« التابعة جلمعية مهند�سي الكهرباء والإلكرتونيات )IEEE(. كما اأنها ع�سو يف 

عدة منظمات اأهلية وجلان وجمعيات ثقافية.
 

حممد الفحام
املدير

هدى امليقاتي
املدير

ثروت هنداوي

يا�صمني ماأمون

ح�صام  طه

اأ�صماء �صليمان

عادل ب�صيوين

اأمنية دروي�س

�صريين ال�صاوي
رئي�س وحدة ال�صئون 

االإدارية

 رئي�س وحدة اللوج�صتيات

رئي�س وحدة الكيمياء

 رئي�س وحدة املنح والبحوث

 رئي�س وحدة الرتميم االآيل 

 من�صق )رئي�س وحدة(

رئي�س ق�صم الرتميم

 رئي�س ق�صم االأن�صطة

نهى عمراوي اأحمد مو�صى �صريف امل�صري
رئي�س وحدة الن�صخ 

والتبادل اخلارجي
رئي�س وحدة اأر�صيف  رئي�س وحدة العر�س املتحفي

امليكروفيلم

)CSSP( مركز الربامج والدرا�سات اخلا�سة

 )PSG( مركز القبة ال�سماوية العلمي

�صحر علي
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عمل حم�سن يو�سف خبرًيا يف جمايليَ التعليم واملوارد الب�سرية بالبنك الدويل واليون�سكو، 
وت�سمل �سريته الذاتية العمل يف ميادين الإعلم ومتويل امل�سروعات ال�سغرية مل�ساعدة الفقراء. 
مي املوؤمترات وور�س العمل اخلا�سة بالبيئة والتنمية امل�ستدامة وحماربة الفقر  وهو من كبار منظِّ
واجلوع، وقام بالعديد من الدرا�سات عن تنمية املجتمع وهجرة العمالة وعمالة ال�سباب ومتويل 

امل�سروعات ال�سغرية والتعليم وال�سراكات وحرية التعبري واملعلومات واأ�سواق العمل.

لندن  جامعة  من  والإدارة(  الإيطالية  )اللغة  الأوروبية  الدرا�سات  لي�سان�س  على  ح�سلت 
باململكة املتحدة يف عام 1995، و�سهادة عليا يف الت�سويق من معهد الت�سويق باململكة املتحدة يف 
1998. ويف عام 2001 ان�سمت ملكتبة الإ�سكندرية، حيث تنقلت بني عدة وظائف كان اآخرها 

من�سب نائب مدير منتدى احلوار. وهي متعددة الثقافات وتتحدث خم�س لغات.

يف  كخبري  الإ�سكندرية  مبكتبة  عمله  خلل  ومن  واإلكرتونيات.  ات�سالت  مهند�س  هو 
الت�سال  ال�ستك�ساف ودعم  لقاعة  التحتية  البنية  اإعداد  ا�سطلع مبهمة  العملي،  ال�ستك�ساف 
باملوؤ�س�سات الدولية، كما �ساهم يف اإقامة رابطة املراكز العلمية يف منطقة �سمال اإفريقيا وال�سرق 
ال�سهادات من عدة مراكز علمية  الأو�سط )NAMES( اجلديدة. وقد ح�سل على العديد من 

ا الإ�سراف على املركز العلمي بحديقة �سوزان مبارك للأ�سرة بالقاهرة.. دولية. يتوىل حاليًّ

حممد ال�صيد
نائب املدير

حم�صن يو�صف
املدير وم�صت�صار امل�صروعات اخلا�صة

هبه الرافعي
نائب املدير

رمي �صربي

نريوز رزق

نرمني توما

مي جالل

فريال �صعيد

�صيماء ال�صريف

عمر فكري

نازك الوكيل

اأمين ال�صيد

مي احلناوي

 رئي�س وحدة الت�صميم 
والت�صنيع

رئي�س وحدة

رئي�س وحدة 
التمويل والت�صويق

 رئي�س وحدة
 امللتقى االإلكرتوين 

واأن�صطة ال�صباب

رئي�س وحدة
 الفعاليات والربامج

 رئي�س وحدة 
منتدى احلوار

 رئي�س وحدة العرو�س 
والربامج )القبة ال�صماوية(

 رئي�س وحدة امل�صروعات 
اخلا�صة واللجان اال�صت�صارية 

 رئي�س ق�صم الربامج 
واملعار�س التعليمية

رئي�س وحدة امل�صت�صارين

منتدى احلوار



188

التقرير ال�صنوي 2008/2007

هو اأ�ستاذ بق�سم هند�سة الكمبيوتر بجامعة القاهرة. وقد �سغل من�سب �سفري م�سر ومندوبها 
باللجنة  ع�سًوا  وكان  بباري�س.  امل�سرية  لل�سفارة  الثقايف  وامل�ست�سار  اليون�سكو،  لدى  الدائم 
املتحدة  الأمم  لربنامج  م�ست�ساًرا  وعمل  العامل«،  »ذاكرة  لربنامج  باليون�سكو  الدولية  ال�ست�سارية 
توثيق الرتاث  التنموية. وهو رئي�س جمعيات  للم�سروعات  الدويل  الإمنائي )UNDP( وللبنك 
املتو�سط  حو�س  دول  يف  الثقايف  الرتاث  على  احلفاظ  بهيئة  وتقييمه  عليه  واحلفاظ  املتو�سطي 

.)Herimed(
فتحي �صالح
رئي�س القطاع

اإجالل بهجت
النائب االأول للمدير

رمي بهجت
نائب املدير

هالة بركات
نائب املدير

برنامج  اأول  ت�سغيل  �سمنها:  من  القومية  امل�سروعات  من  العديد  على  واأ�سرفت  اأ�س�ست 
كمبيوتر باللغة العربية يف املكتبات العربية، وامل�سروع القومي مليكنة املكتبات امل�سرية، واإن�ساء 
ا باإدارة م�سروع ميكنة الوثائق يف دار املحفوظات امل�سرية.  �سبكة املكتبات امل�سرية. وتقوم حاليًّ
وهي ع�سو ن�سط يف العديد من املنظمات؛ مثل جمعية الرعاية املتكاملة ومكتبة مبارك العامة 

ومكتبة املعادي العامة.

 ،)MIFTAH( والدميقراطية  العاملي  احلوار  لن�سر  الفل�سطينية  املبادرة  عام  �سكرتري  هي 
بالقد�س. كما كانت املتحدث  الفل�سطيني  الت�سريعي  باملجل�س  وانتخبت يف عام 1996 ع�سًوا 
الر�سمي للحركة الفل�سطينية خلل مباحثات ال�سلم يف مدريد )1991- 1993(، ول زالت 
الدويل  والبنك  اليون�سكو  املنطقة. كما كانت ع�سًوا بحملة  ال�سلم يف  اأجل حتقيق  تعمل من 

للتعليم العايل.

حا�سلة على درجة الدكتوراة يف علم البيئة القدمية من جامعة )Aix-Marseille III(  بفرن�سا. 
توثيق  برنامج  على  الإ�سراف  تتوىل  حيث  والطبيعي  احل�ساري  الرتاث  توثيق  مبركز  تعمل  وهي 
الرتاث الطبيعي، وكذلك برامج الرتاث الفوتوغرايف والفولكلوري واملو�سيقي التي يتبناها املركز.

)CULTNAT( املركز القومي لتوثيق الرتاث احل�ساري والطبيعي

نبيل عبد العظيم ملك وهبة يا�صمني عبد النور اأمين خوري حممد فاروق
رئي�س ق�صم الرتاث  رئي�س ق�صم اإدارة املوقع

امللمو�س
رئي�س ق�صم الرتاث

 غري امللمو�س
رئي�س ق�صم الت�صوير  رئي�س ق�صم تكنولوجيا 

املعلومات
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العديد  يف  و�سارك  القاهرة.  جامعة  من  الإ�سلمية  الآثار  يف  الدكتوراة  درجة  على  ح�سل 
الآثار، وعمل كمحرر  علم  املوؤلفات يف  من  العديد  ون�سر  الإ�سلمية  الآثار  املوؤمترات حول  من 
ومرا�سل بجريدة )احلياة( وجريدة )الآفاق( والعديد من ال�سحف العربية الأخرى. كما عمل 

رئي�ًسا ملفت�سي الآثار من عام 1994 حتى عام 2001.

خالد حممد عزب
نائب املدير

مركز اخلطوط

حممد نبيل ر�صا اأحمد طارق احل�صري اإميان ال�صابوري هند م�صطفى
 رئي�س وحدة 

البحث والتنمية
رئي�س وحدة 

ال�صئون االإدارية
 رئي�س وحدة 
ال�صئون املالية 

 رئي�س وحدة
 م�صر اخلالدة

 رئي�س وحدة
 العالقات الدولية

�صعد يو�صف �صادي الطيار حممد اإ�صماعيل معتز حممود حممد علي
 رئي�س وحدة الت�صوير 

الفوتوغرايف
رئي�س وحدة نظام 
البانوراما احل�صارية

رئي�س وحدة الو�صائط 
املتعددة

رئي�س وحدة الرتكيب رئي�س وحدة الدعم الفني

�صريف فرحات �صانع عمرو
رئي�س وحدة التدريب  رئي�س وحدة االنتقاالت

عزة عزت اأحمد من�صور
رئي�س وحدة

 البحوث والن�صر
 رئي�س وحدة اللغة

 امل�صرية القدمية

اأي�ًسا:  املركز  هذا  ي�سمل  • كما 
- وحدة العلقات العامة
- وحدة توثيق الفولكلور
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توىل اإدارة العقود يف عدة �سركات دولية مب�سر ودول اخلليج. وله خربة وا�سعة يف الإجراءات 
امل�سروعات  الداخلية وح�سابات  واحل�سابات  املالية  بال�سئون  املتعلقة  والأجنبية  املحلية  الإدارية 

له لإدارة العمليات املالية بكفاءة وفعالية. وامليزانية واملحا�سبة، مما اأهَّ

�ستي EECC Mitsushita وEmedic مب�سر وال�سعودية لأكرث  �سغل من�سب املدير املايل مبوؤ�سَّ
امليزانيات  اإعداد  يتوىل  الإ�سكندرية؛ حيث  بالعمل يف مكتبة  بعدها  التحق  من ع�سرين عاًما، 
ال�سنوية للت�سغيل وراأ�س املال، وتنفيذ نظم حتديد التكلفة باملوؤ�س�سة، بالإ�سافة اإىل اإدارة جميع 

املعاملت البنكية.

الهيئات  يف  املنا�سب  من  العديد  و�سغل  الإ�سكندرية،  بجامعة  التجارة  كلية  يف  تخرج 
واملوؤ�س�سات احلكومية املختلفة؛ منها جامعة الإ�سكندرية، واإدارة امللكية، ووزارة الإ�سكان، ووزارة 
التموين، ووزارة ال�سحة، بالإ�سافة اإىل التفتي�س املايل بوزارة املالية. وقد التحق بالعمل يف مكتبة 

ا للح�سابات بوزارة املالية حتى عام 2007. الإ�سكندرية يف 1996 ب�سفته مديًرا عامًّ

يحيى من�صور
رئي�س القطاع

حم�صن على �صافعي
املدير

حممد متويل
مدير احل�صابات احلكومية

هدير ح�صني اأحمد جابر حممود ع�صكر
رئي�س وحدة ال�صجالت  رئي�س ق�صم اخلزينة رئي�س ق�صم احل�صابات العامة

قطـــاع ال�سئون املالية والإدارية
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هو املدير العام ال�سابق ل�سركة اأورا�سكوم للتوزيع، وقد عمل قبل ذلك كم�سريّف يف البنك 
العربي الدويل. وله خربة وا�سعة يف جمال الإدارة واملبيعات والت�سويق والإدارة املالية، ويعكف 
ر�ساء  على  املوظفني  و�سلوك  الداخلي  الت�سويق  »تاأثري  عن  الدكتوراة  ر�سالة  اإعداد  على  ا  حاليًّ

العملء وت�سنيف املنظمات« يف اإطار مكتبة الإ�سكندرية.

ال�سابق  الرئي�س  وهو  املعلومات،  ونظم  والأمن  بالإدارة  وا�سعة  خربة  ذو  متقاعد  عقيد  هو 
ملركز احلا�سب الآيل بامل�ست�سفى الع�سكري بالإ�سكندرية، ووحدة نظم املعلومات املالية بالقوات 
البحرية امل�سرية، ووحدة نظم املعلومات مبنطقة التجنيد الع�سكري بالإ�سكندرية، ووحدة البحوث 

الع�سكرية مبعهد نظم املعلومات.

توفيق النحا�س
املديـــر

عالء ال�صناوي
نائب املدير

رانيا ن�صار جنالء اإبراهيم مروة وجدي
م�صئول �صئون العاملني رئي�س وحدة اخلدمات  رئي�س وحدة التعيينات 

والتنقالت

�صارة املكاوي عبري وجدي فيوليت فيليب
رئي�س وحدة التقييم 

واملتابعة 
 رئي�س وحدة ال�صجالت 

واملراجعة
 من�صق التدريب

اإدارة �سئون العاملني
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حممد ال�صماك
املدير

يعمل مبكتبة الإ�سكندرية منذ اإبريل 1997؛ حيث توىل الإ�سراف على الرتتيبات اخلا�سة 
الأمن  اإدارة  مدير  نائب  من�سب  �سغل  وقد  باملكتبة.  اأقيمت  التي  والفعاليات  الأن�سطة  بجميع 
وال�سئون الإدارية بفندق بارادايز اإن - املنتزه. ويف عام 1973 التحق بالقوات امل�سلحة وتقاعد 
والعلقات  والتعليم  والقيادة  الإدارة  وا�سعة يف جمالت  له خربة   .1994 عام  عقيد يف  برتبة 

العامة.

حنان عبد الرازق مروة مهدي رحاب عز الدين حممد عالم
 رئي�س ق�صم املوؤمترات 

واملنا�صبات
 رئي�س وحدة جتهيز 

القاعات
رئي�س وحدة التن�صيق 

واملتابعة
 رئي�س ق�صم القاعات 

يا�صر يو�صف رحاب ميتو حممد �صالح
 رئي�س ق�صم اجلرد  رئي�س وحدة اجلرد

واملخازن 
رئي�س ق�صم امل�صرتيات 
والتخلي�س اجلمركي

رم�صان اأحمد اأمنية عبد التواب علياء علي
رئي�س وحدة التنقالت  رئي�س ق�صم ال�صفر والتنقالت رئي�س وحدة ال�صفر

مها الكرميي اإجني جاد اأ�صامة خليل
 رئي�س وحدة املرا�صالت 
واالت�صاالت واالأر�صيف

رئي�س وحدة املبيعات  رئي�س وحدة ال�صئون
 االإدارية العامة

ال�سئون الإدارية



193

ف على االإدارة تعرَّ

هو مهند�س مدين �سارك يف مراحل اإن�ساء مبنى مكتبة الإ�سكندرية مع م�سروع �سنوهيتا/ 
ال�ست�ساري خلل  وممثل  الأوىل  املرحلة  امليدانيني خلل  املهند�سني  كبري  كان  حمزة؛ حيث 
وتوىل   .Inc. Dillingham/ABB Susa امليدانيني يف  املهند�سني  كبري  كان  كما  الثانية.  املرحلة 

العديد من املنا�سب الإدارية والهند�سية مب�سر وال�سعودية.

كمهند�س  وعمل  املن�سورة،  بجامعة  الهند�سة  كلية  يف  تخرج  كهروميكانيكا،  مهند�س  هو 
بفندق  الهند�سي  الق�سم  مدير  من�سب  �سغل  وقد  املدنية.  ال�سركات  من  عدد  يف  ا�ست�ساري 
�سرياتون العائم بالأق�سر، ثم اأ�سبح مديًرا للق�سم الهند�سي يف فندق �سرياتون الرئي�سي. ح�سل 
 )Starwood( موؤ�س�سة  ومن   ،1995 عام  يف  الدولية   )ITT( موؤ�س�سة  من  تقديرية  جائزة  على 

الدولية عام 2002. كما اأنه ع�سو بجمعية املهند�سني البحريني.

طارق يا�صني العي�صوي
املدير

حممد عطوة
نائب املدير

اأحمد خمي�س لواء الدين حجازي طلعت بدوي ح�صن ريحان
رئي�س وحدة الزراعة 

ونباتات الزينة
 رئي�س وحدة ال�صوتيات 

واملرئيات
رئي�س ق�صم مراقبة اجلودة  رئي�س ق�صم الكهرباء

والتخطيط

الإدارة الهند�سية

عيد زيدان حممد ال�صباغ اإيهاب حممود حممد فراج
 رئي�س وحدة مكافحة 

االآفات
رئي�س وحدة امليكانيكا  رئي�س وحدة االأعمال 

الكهروميكانيكية 
رئي�س ق�صم امليكانيكا 

والتكييف

علي ح�صن ر�صوى االأمري هناء �صربا�س اأ�صامة عبد القادر
 رئي�س وحدة مراقبة 

املواد
 رئي�س ق�صم امل�صرتيات 

وامليزانية
 رئي�س وحدة جتهيزات 

املعار�س واملوؤمترات
 رئي�س وحدة االإن�صاء 

والت�صييد

�صعيد عي�صى  فاتن مرزبان عاطف ميالد حممد الغاي�س
 رئي�س وحدة الت�صميم   رئي�س وحدة الكهرباء

الداخلي
رئي�س وحدة املدين 

واملعماري
رئي�س وحدة الكيمياء

• كما ت�سمل هذه الإدارة اأي�ًسا: 
- وحدة التيار اخلفيف

- وحدة نظام التهوية والتكييف املركزي
- وحدة التحكم املركزي

- وحدة الإ�سراف الداخلي
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�صريف عمار
املدير

ناجي اأن�س
نائب املدير

يتمتع بخربة وا�سعة يف اأعمال ال�سرطة والتحقيقات اجلنائية والقانونية وترتيبات تاأمني ال�سياح 
اإىل جوائز عديدة من وزارة  بالإ�سافة  للتميز  املوؤمترات. وقد ح�سل على ميدالية مبارك  وتاأمني 
�سغلها  التي  املنا�سب  وت�سمل  امل�سرية.  اجلامعات  من  العديد  من  تقدير  و�سهادات  الداخلية، 
ق�سم  ورئي�س  بالإ�سكندرية،  الداخلية  وزير  ومدير مكتب  الإ�سكندرية،  اأمن جامعة  مدير  نائب 
املباحث التابعة ل�سرطة ال�سياحة والآثار بالإ�سكندرية. وقد ح�سل على الدورات الثلث التي 
تقدمها اإدارة ال�سحة وال�سلمة املهنية )OSHA( التابعة لوزارة العمل الأمريكية، وذلك باجلامعة 

الأمريكية بالقاهرة.

مبكتبة  الداخلي  التاأمني  باإدارة  تعيينه  حتى  تخرجه  منذ  اجلنائي  البحث  جمال  يف  عمل 
الإ�سكندرية يف عام 2001. وقد قام وزير الداخلية امل�سري بتكرميه عدة مرات تقديًرا للجهود 
ال�سحة  اإدارة  �سهادة  على  حا�سل  وهو  املنيا.  مبحافظة  الإرهاب  ملكافحة  بذلها  التي  احلثيثة 

وال�سلمة املهنية الأمريكية )OSHA( عام 2006. 

اإدارة التاأمني الداخلي

تامر العوا عو�س اهلل فودة �صالح الدين ثابت
 رئي�س وحدة اال�صتقبال 

واملفاتيح
رئي�س وحدة االأمن 

ال�صناعي
 رئي�س ق�صم االأمن العام

ح�صام الدين ال�صامي �صامي الليثي حممود عبد ال�صالم
 م�صرف وحدة 

االأمن العام
م�صرف وحدة االأمن العام رئي�س وحدة االأفرع اخلارجية 

وائل م�صطفى وائل على اأحمد اجلمال
 م�صرف وحدة 

االأمن العام
 م�صرف وحدة 

االأمن العام
 م�صرف وحدة

 االأمن العام
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حممود نخيلة حممود عطية وائل �صم�س
م�صرف وحدة االأمن العام م�صرف وحدة االأمن العام م�صرف وحدة االأمن العام

اإيهاب فهمي حممد اأبو اليزيد تامر حممد
م�صرف وحدة االأمن العام م�صرف وحدة االأمن العام م�صرف وحدة االأمن العام

حممد عيد حممد عبد الفتاح حممد عليان
م�صرف وحدة االأمن العام م�صرف وحدة االأمن العام م�صرف وحدة االأمن العام

حممد زكي حممد ها�صم يا�صر عبد الرحمن
م�صرف وحدة االأمن العام م�صرف وحدة االأمن العام م�صرف وحدة االأمن العام
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جمدي ح�صني ناجي
رئي�س القطاع

نهـــى عاديل
املديـــر

يو�صف �صالح
نائب املديـــر

على  ح�سل  الإ�سكندرية.  جامعة  الهند�سة  بكلية  والأنظمة  الكمبيوتر  هند�سة  اأ�ستاذ  هو 
الكمبيوتر.  هند�سة  يف  حما�سًرا  عمل  حيث  باأملانيا،  كارل�سروهه  جامعة  من  الدكتوراة  درجة 
ت�سمل اهتماماته البحثية اأنظمة الت�سغيل، ونظم قواعد البيانات، وتخزين البيانات وا�ستخراجها، 
ا.  علميًّ بحًثا   80 من  اأكرث  تاأليف  يف  و�سارك  اأّلف  كما  الكمبيوتر.  بوا�سطة  بعد  عن  والتحكم 

ويعمل م�ست�ساًرا يف جمال املعلوماتية للعديد من ال�سركات املحلية والعاملية. 

الهند�سة جامعة الإ�سكندرية.  اأ�ستاذ م�سارك بق�سم هند�سة الكمبيوتر والأنظمة بكلية  هي 
مبعمل  وزائرة  م�ساركة  كباحثة  وعملت  كامربيدج،  جامعة  من  الدكتوراة  درجة  على  ح�سلت 
اأبحاث AT&T بكامربيدج باململكة املتحدة. كما اأّلفت و�ساركت يف تاأليف اأكرث من 38 عمًل يف 
جمال علوم الكمبيوتر. وح�سلت على العديد من اجلوائز، وهي ع�سو بكلٍّ من جمعية مهند�سي 
الكهرباء والإلكرتونيات )IEEE( واجلمعية الدولية للآلت احلا�سبة )ACM(، بالإ�سافة اإىل عدة 

جمعيات وجلان علمية وثقافية.
ح�سل على البكالوريو�س يف هند�سة الكمبيوتر من الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا 
والنقل البحري يف عام 1997، وبداأ حياته العملية كمهند�س دعم فني ب�سركة مانرتاك. ويف عام 
2001 التحق بالعمل يف مكتبة الإ�سكندرية كمدير للنظام، ثم ُعنيِّ رئي�ًسا لوحدة الدعم الفني 
يف عام 2003، ثم رئي�ًسا لق�سم الت�سغيل والدعم الفني يف عام 2004، اإىل اأن اأ�سبح نائًبا ملدير 

ا. الإدارة، وهو املن�سب الذي ي�سغله حاليًّ

قطاع تكنولوجيا الت�سالت واملعلومات

 )ISIS( املعهد الدويل للدرا�سات املعلوماتية
)ICT( واإدارة تكنولوجيا الت�سالت واملعلومات

اأحمد برهان هاين �صاوير�س اأحمد �صمري اأمل عبد الكرمي يو�صف ميخائيل
رئي�س وحدة 

االت�صاالت
رئي�س وحدة 
ت�صميم الويب

مدير م�صروع مدير  م�صروع رئي�س ق�صم الربامج
 وتطوير النظم

يو�صف الدكر حممد زغلول علية ر�صاد رامي ر�صدي �صيماء حممد
مدير م�صروع  رئي�س ق�صم الت�صغيل 

والدعم الفني
من�صق العالقات العامة 

وال�صئون االإدارية )رئي�س 
وحدة(

رئي�س وحدة املعمل 
)ISIS( الرقمي

مدير م�صروع
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هـاجر االإ�صالمبويل
رئي�س القطاع

�صريف ريا�س
املديـــر

فقد  الدبلوما�سي.  ال�سلك  يف  العملية  حياتها  طوال  الإ�سلمبويل  هاجر  ال�سفرية  خدمت 
تخرجت يف كلية القت�ساد والعلوم ال�سيا�سية بجامعة القاهرة، و�سغلت عدة منا�سب يف وزارة 
اخلارجية امل�سرية؛ منها م�ساعد وزير اخلارجية ل�سئون الأمريكتني ولل�سئون القت�سادية والتعاون 
الدويل. كما عملت �سفرية مل�سر يف جنوب اإفريقيا )بوت�سوانا ومملكة لي�سوتو(، وقن�سل م�سر العام 
يف �سان فران�سي�سكو. وقد قلدها الرئي�س الأملاين و�سام ال�سليب الأعظم من نوط ال�ستحقاق، 
املجل�س  ع�سو  ا  حاليًّ وهي  هناك.  اأثناء خدمتها  ال�ستحقاق  و�سام  اإ�سبانيا  ملك  منحها  كذلك 
امل�سري لل�سئون اخلارجية. وقد تخلل م�سريتها املهنية اأي�ًسا الدبلوما�سية متعددة الأطراف، وذلك 
من خلل عملها يف اإطار منظومة الأمم املتحدة واملنظمات الإقليمية وعملية ال�سلم يف ال�سرق 
الأو�سط )ال�سلم الإقليمي والأمن والتعاون القت�سادي(. ح�سلت على الدكتوراة الفخرية يف 

العلوم الإن�سانية من ويل�سون كوليدج بالوليات املتحدة الأمريكية.

عن  م�سئوًل  كان  حيث  مبارك؛  ح�سني  حممد  الرئي�س  مبكتب  الت�سريفات  رئي�س  كان 
باركليز، ومدير الئتمان  العامة ببنك  الرئا�سة. كما �سغل من�سب مدير العلقات  بروتوكولت 
والت�سويق لل�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا ب�سيتي بنك، وحما�سب باجلهاز املركزي للمحا�سبات، 
العلوم  يف  الدكتوراة  درجة  على  حا�سل  وهو  الأمريكي.  امل�سري  بالبنك  الت�سويق  ومدير 

ال�سيا�سية.

اأمنية �صامي حممد اللطف ب�صمة ال�صيخ �صامح غزال مي�صيل فايز
رئي�س وحدة اإدارة النظم رئي�س وحدة ال�صكرتارية رئي�س وحدة التدريب م�صرف وحدة املعمل الرقمي 

)رئي�س وحدة(
مدير م�صروع )رئي�س وحدة(

قطـــاع العالقات اخلارجية 

حنان الركاد
ق )رئي�س وحدة( من�صِّ

اإدارة العالقات العامة والت�سالت الدولية
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منى الن�صار
نائب املدير

�صريين جعفر
املدير

خالد حممد عزب
املديـر

الإ�سكندرية.  بجامعة  واآدابها  الإجنليزية  اللغة  ق�سم  من  الآداب  لي�سان�س  على  ح�سلت 
بداأت حياتها العملية كمدر�سة للغة الإجنليزية يف م�سر، ثم انتقلت للعمل كمرتجمة لدى وزارة 
�سني جلمعية اأ�سدقاء  التخطيط بالعراق. وهي ع�سو بعدة جمعيات، كما اأنها من الأع�ساء املوؤ�سِّ
 )CEOSS( الجتماعية  للخدمات  الإجنيلية  القبطية  الهيئة  جلنة  وع�سو  الإ�سكندرية،  مكتبة 

بالإ�سكندرية، وهي هيئة معنية باحلوار بني الثقافات.

فهر�سة  العمل يف  بداأت  عام 1995؛ حيث  منذ  الإ�سكندرية  مبكتبة  �سريين جعفر  تعمل 
الكتب الفرن�سية والإ�سبانية باملكتبة، ثم تلقت دورة تدريبية يف جمال العلقات العامة وخدمة 
الزيارات يف عام 2002. وهي حا�سلة  اإدارة  اإىل مدير  بباري�س، وتدرجت من م�سرف  العملء 

على اللي�سان�س من ق�سم الوثائق واملكتبات بكلية الآداب جامعة الإ�سكندرية.

العديد  يف  و�سارك  القاهرة.  جامعة  من  الإ�سلمية  الآثار  يف  الدكتوراة  درجة  على  ح�سل 
ر  الآثار، وعمل كمحرِّ علم  املوؤلفات يف  من  العديد  ون�سر  الإ�سلمية  الآثار  املوؤمترات حول  من 
ومرا�سل بجريدة )احلياة( وجريدة )الآفاق( والعديد من ال�سحف العربية الأخرى. كما عمل 

رئي�ًسا ملفت�سي الآثار من عام 1994 حتى عام 2001.

اإدارة الزيارات

�صريف علي�س
رئي�س وحدة االت�صاالت 

والربوتوكول 

اإدارة الإعالم

يا�صمني اليك�صان نورهان م�صطفى
 رئي�س وحدة اجلوالت 

االإر�صادية
 رئي�س وحدة 

اال�صتقبال

مدحت مكاوي مروة ال�صحن منى حلمي حممد زايد دينا اأبو العال
رئي�س وحدة اأر�صيف  رئي�س وحدة االإنتاج 

االأ�صتوديو
رئي�س وحدة االأر�صيف 

واملركز ال�صحفي
رئي�س الوحدة الت�صغيلية رئي�س ق�صم االأ�صتوديو



االأمن قطاع املكتبات

املخطوطات االإدارة القانونية

معهد درا�صات ال�صالم امل�صروعات اخلا�صة

مك�سيمو�س الأنطوين
في�سل عبد احلليم
اأحمد احل�سري

 �سريف بهاء الدين
حممد فكري

اإيزي�س جرباوي

امل�ست�سارون مبكتبة الإ�سكندرية

م�صت�صارو مدير املكتبة

عزة اخلويل�سلح �سليمان عبد احلليم نور الدينليلى عبد الهادي

رحاب عوفجمدي مدكور

م�صت�صارو القطاعات/ املراكز/ االإدارات

مركز الفنون مركز درا�صات االإ�صكندرية 
وح�صارة البحر املتو�صط

�سمري فريدحممد خمتار الو�سيمي
م�سطفى الرزاز

ح�سني ال�سابوري
راجح داود

م�سطفى العبادي
منى حجاج
هبة �ساروبيم

حممد نعمان

مركز توثيق الرتاث 
احل�صاري والطبيعي

منتدى احلوار

حممد الكرديعادل عزبقدري حفني

مها معاذعماد اأبو غازي

تعرف على االإدارة



8



اأ�سدقاء مكتبة الإ�سكندرية



اأ�سدقاء مكتبة الإ�سكندرية

تعترب اجلمعية امل�سرية لأ�سدقاء مكتبة الإ�سكندرية هي الوحيدة العربية - بجانب نظريتها يف املغرب - من 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  �ست جمعيات يف  وجود  اإىل  الإ�سارة  وجتدر  والثالثني.  الثنتني  اجلمعيات  بني 

وكندا وحدهما. وتقوم تلك اجلمعيات بدور مهم من خالل: 
واملحا�سرات  الندوات  • تنظيم 

املكتبة اأجل  من  املالية  املوارد  • جمع 
باملكتبة للعاملني  التدريبية  املنح  • توفري 

الثقافية الأن�سطة  • تنظيم 
كتب �سورة  يف  خا�سة  الإهداءات،  • تقدمي 

ا  ويف تقليد مت اتباعه منذ افتتاح مكتبة الإ�سكندرية اجلديدة، يعقد اأ�سدقاء املكتبة الدوليون اجتماًعا �سنويًّ
مبقر املكتبة لتقييم الأداء، والطالع على الإجنازات اجلديدة التي حققتها املكتبة، ومناق�سة �سبل الرتويج لها يف 

بالدهم. وقد انعقد اجتماع هذا العام )الجتماع احلادي ع�سر( يف الفرتة من 20 اإىل 23 اأكتوبر 2008. 
ت�سم جمعيات الأ�سدقاء يف اأ�سا�سها نخبة من الأكادمييني، واملكتبيني رفيعي امل�ستوى، واملديرين. وحتقيًقا 
لأهداف مكتبة الإ�سكندرية، قام بع�ض اأ�سدقاء املكتبة با�ست�سافة عدد من العاملني بقطاع املكتبات، وتوفري 
م  منح تدريبية ملوظفي املكتبة، وتقدمي الببليوجرافيات. كما قاموا باإهداء جمموعات قّيمة من الكتب. كذلك قدَّ
اأ�سدقاء املكتبة الدعم لعقد اتفاقيات مع مكتبات عديدة؛ كما �ساعدوا املكتبة موؤخًرا يف التو�سل لتفاق ب�ساأن 

بناء حو�ض مائي يف مدينة الإ�سكندرية. 
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جمعيـات اأ�صـدقاء مكتبة الإ�صكندرية
اإ�صبانيــا

Mrs. Rosa de la Viesca 
Joaquin Costa, 22 
28002 Madrid, 
Spain 
Tel: +3488/87/5635482-91- 
Fax: +345642644-91-
Email: rviesca@cindoc.csic.es 

اأ�صتـراليا
Mr. Lorenzo Montesini 
56150/ Forbes Street
Woolloomoolo 
2010 Sydney, NSW
Australia
Tel:  +6193573807-2-  
Fax: +6193564939-2-
Email: lorenzo_montesini@hotmail.com

اأملانيــا
Mrs. Fahima Nokraschie   
Egyptian-German Friends of the Bibliotheca Alexandrina
Stresemannstr. 16
64297 Darmstadt 
Germany
Tel: +4957206-6151/           
Mobile: +491729016896/     
Fax: +49594047-6151/ 
Email: nokraschi@aol.com; info@bib-alexandrina.de

HE. Mr. Helmut Schaefer 
c/o Egyptian Embassy
Waldstrasse 15 
13156 Berlin
Germany
Tel: +49-30-4775470
Fax: +49-30-4771049
Email: ambassador@egyptian-embassy.de

اإيطاليــا
Mr. Federico Sangirardi Quinto Count of Wardal  
International Special Events (I.S.E.) - Eventi Speciali 
P.O. Box 99 Magles El Shaab
11516  Cairo 
Egypt
Tel:  + (012) -2166965  
Fax: +(202) -7949889 
Email: fwardal@yahoo.com,
Website : www.isefriends.org

الربتغــال
Mr. Carlos Bernardo  
Casa de Portugal Bibliotheca Alexandrina  
Rua D. Pedro V, 60 - 1 Dto. 
1250 - 094 Lisboa 
Portugal 
Tel:  +351213423910-351 / 213476072-
Mobile: +351936941812-  
Fax: +351213462708-
Email:  casadeportugalba@mail.pt
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جنـوب اإفريقيـا
Ms. Sue Fox  
Ancient Egyptian Society  
P. O. Box 348 
Cresta, 2118 
Republic of South Africa
Tel:  +274227 476-11- 
Mobile: 082 366 9405
Email: suefox@telkomsa.net

ال�صــويد
Dr. Annica Dahlström
Scandinavian Committee for Bibliotheca Alexandrina (ScanCom)
Institute of Anatomy and Cell Biology 
Göteborg University 
P.O. Box 420 
SE-40530 Göteborg, 
Sweden 
Tel: +467733378-31- 
Fax: +46829690-31-
Email: dahlstro@mailer.mednet.gu.se

�صوي�صـــرا
Mrs. Beatrice Jaberg  
Association Suisse des Amis de la Bibliotheca Alexandrina (ASABA) 
Multifiduciaire Léman 
3, Place de la Riponne 
CH-1005 Lausanne
Switzerland 
Tel: +41 (0) 21 310 01 50 
Fax: +41 (0) 21 310 01 60
Email: b.jaberg@alexandrina.ch, bjaberg@netcourrier.com

Mrs. Francine Mancini  
Les Amis d’Alexandrie 
CP 451
CH 1211 Geneva 12 
Switzerland 
Fax: 0 41 22 3468846  
Email: lasalex@yahoo.com; francinemancini@bluewin.ch; f.mancini@cwt.ch 
Mr. Mohamed Abdel Aziz   
Diwan Abdel Aziz 
Orientallisches Kulturzentrum 
Badenerstrasse 109 
CH-8004 Zurich, 
Switzerland 
Tel:  +412402222-01-    
Fax: +412402223-01- 
Email: info@diwan.ch 

فرن�صــا
Mr. Bernard Stasi  
c/o French National Commission for UNESCO
57, Bd. des Invalides
75007 Paris
France
Tel:  +33153693239-  
Fax: +33153693223-
Email: Michele.delaygue@diplomatie.gouv.fr

كنــدا
Dr. Richard Brown 
Dalhousie University, Psychology Department
Halifax, Nova Scotia B3H 4J1
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Canada 
Tel: +14943647-902-
Fax: +14946785-902-
Email:  rebrown@dal.ca

م�صــر
Prof. Dr. Mostafa El Abbadi
c/o Bibliotheca Alexandrina 
Chatby, Alexandria 21526 
Egypt
Tel/Fax:  +2035845759-   
Fax: +2034805688- 
Email: mostafa.elabbadi@bibalex.org  

املغــرب
Dr. Bahaeddine Taoud 
Egyptian Cultural Center 
31 Algeria Street  
P. O. Box 423 
Rabat, Morocco
Tel: +2137732916-2- 
Fax: +2137701284-2-
Email:  jackell89@hotmail.com

 

املك�صيــك
Mrs. Gloria Peréz   
Universidad Nacional Autonoma de Mexico 
Canal de Miramontes 3020203- 
Los Cirasoles, Mexico City 
Mexico, 04920 DF  
Telefax: 567929979
Email: gloriasilviap@yahoo.com.mx  

اململـكة املتحـدة
Joint Presidents: 
                   Mr. Gehad Madi (Egyptian Ambassador to London) 
   Mr. Koïchiro Matsuura (UNESCO Director-General)
Joint Vice-Presidents: 
   Mr. Anastase Scopelitis (Greek Ambassador to London)
   Lord Quirk
Chairman:  vacant
Honorary Secretary: Sir David Wardrop
Honorary Treasurer: Dr. Adel Sadek

61 Sedlescombe Road, 
London SW6 1RE
United Kingdom
Tel: +44 (0) 207 385 6738
Email: davidwardrop@bulldoghome.com

الرنويـج
Ms. Bodil Hoem  
c/o Deichmanske bibliotek, Røa Branch 
PO.Box 27
0701 Røa
Oslo, Norway
Fax: +4722501460 / 22523260-
Email: bodilh@deich.folkebibl.no

الوليات املتحدة الأمريكية
Dr. Ragaie Ahmed El-Gebaly 
Egyptian/American Alexandria-Baltimore Sister City Council (ABSCC)
165, Port-Said Street, Sporting, 
Alexandria, Egypt 
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Mobile: (+2) 0100404-567- 
Email: dga-rag@link.net 

Association of Egyptian American Scholars (AEAS)
President: Mr. Abdelwahab Elabd  
8035 Foxtail Lane
Glen Bernie, 
MD 21061
Tel (Home): 4100821-768-  
Mobile:  4432889-889-
Email: elabd6@gmail.com 

Dr. Mohammad Aman  
Friends of the Bibliotheca Alexandrina – Milwaukee 
Dean, College of Library and Information Science 
University of Wisconsin 
P.O. Box 413 
Milwaukee, WI 532010413- 
USA 
Fax:  +12294848-414-
Email: aman@sois.uwm.edu
Website: www.sois.uwm.edu/ba 

Prof. Rosalie Cuneo Amer and Mrs. Carmela Ruby (Coordinators)
California Friends
P.O. Box 191302 
Sacramento, CA 95819 
USA
Tel:  +14569148 ,4563751 ,3626851 ,4531174-916- 
Fax: +14579148-916-
Email: amerr@crc.losrios.cc.ca.us; books.ruby@sbcglobal.net; rcamer@surewest.net; Wheatons@surewest.
net; lshumake@quiknet.com; 

Ms. Marilyn Miller and Dr. Randi Rubovits-Seitz (Chairpersons)
11101 Streamview Court     
Great Falls, 
Virginia 22066   
USA
Tel: 7031621-234-202 ,2599-433- 
Email: marikosamma@yahoo.com & doctorrandi@aol.com 
Website: www.BaltimoreEgypt.org 

Ms. Dorothy Hackbarth  
UNESCO Association USA, Inc. 
5815 Lawton Avenue
Oakland, CA 946181510-
USA
Tel: +16544638-510-   
Fax:  +16544638 / 6551392-510-
Email: uausa@pacbell.net 

American Society for Information Science & Technology (ASIST) Committee for the Bibliotheca 
Alexandrina
c/o Dr. Bahaa El Hadidy 
16104 Stowe Court
Tampa, FL 336471147- 
USA
Telefax: +19781551-813-   
Email: elhadidy@chuma1.cas.usf.edu
Ms. Nina C. Peropoulos
Pan-Macedonian Association
Past Supreme President
USA
Email: pcperos@sbcglobal.net 
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New Jersey Friends of Alexandria Library
Young Friends of Alexandria Library
Dr. Gamil Sedrak   
537 Ave. A
Bayonne, NJ 07002
USA
Telefax: +14379053-201-
Email: emilsoliman@hotmail.com, drgamilsedrak@hotmail.com
New York Association
Mr. Mohamed Soliman
4101-b Broadway #506
Astoria, NY 11103
Tel: 001 917 302 1366
Email: mohamed.soliman@yahoo.com, bibalex2004@yahoo.com
            

اليونــان
Mr. Spiros Camalakis  
Greek-Egyptian Friendship League 
56 Patission Street  
10682 Athens, 
Greece  

Mrs. Anastasia Milopoulou  
Humanitarian and Eurocultural Development Association I (HEDA) 
Mobile: +304168141 693-
Fax: +30 (210) –6774805
Email: papapost@otenet.gr 

Prof. Euthymios Soulyannis
Academy of Athens
Tel: +302108824474  
Fax: +302108236133-
Email: sangcama@hellasnet.gr
 
Mr. Andreas Zaimis  
Rigillis 26 
106 74 Athens
Greece
Tel: +303622374-210- 
Fax: +307240000-210-
Email: hoda@vip.gr 
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•   Awad, Mohamed, and Sahar Hamouda, eds. The Birth of the Seventh Art in 
Alexandria: Catalogue. Alexandria, Egypt: Bibliotheca Alexandrina, 2007.

•    Bibliotheca Alexandrina. 3rd ed. Alexandria, Egypt: Bibliotheca Alexandrina, 
2007.

•    Bibliotheca Alexandrina. Center for Documentation of Cultural and Natural 
Heritage. Abdeen Palace: The Jewel of 19th Century Cairo. Alexandria, Egypt: 
Bibliotheca Alexandrina, 2007.

•    Bibliotheca Alexandrina. Center for Documentation of Cultural and Natural 
Heritage. Abdeen Palace: The Official Guide. Alexandria, Egypt: Bibliotheca 
Alexandrina, 2007.

•    BioVision. Changing Lives: BioVision Alexandria 2006. Edited by Ismail 
Serageldin and Ehsan Masood. Alexandria, Egypt: Bibliotheca Alexandrina, 
2007.

•    Nureldin, Abdelhamid. The Ancient Egyptian Language. Alexandria: 
Bibliotheca Alexandrina, 2007.

•    Serageldin, Ismail. Freedom of Expression. Alexandria, Egypt: Bibliotheca 
Alexandrina, 2007.

•    Serageldin, Ismail. Hassan Fathy. Alexandria, Egypt: Bibliotheca Alexandrina, 
2007.
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•    Serageldin, Ismail. Un Bâtiment de repère: Réflexions sur ľarchitecture de la 
Bibliotheca Alexandrina. Alexandria, Egypt: Bibliotheca Alexandrina, 2007.

•    Serageldin, Ismail. Science: The Culture of Living Change. 2nd ed. Alexandria, 
Egypt: Bibliotheca Alexandrina, 2007.

•    Zahran, Mohsen Muharram. The New Bibliotheca Alexandrina: Reflections 
on a Journey of Achievements. Alexandria, Egypt: Bibliotheca Alexandrina, 
2007.

املخطــوطات  ملركــز  الثـاين  الدويل  املوؤمتر  اأعمال  املوقعة:  املخطوطات  املخطوطات.  ملركز  الدويل  املوؤمتر 
)اأبريل 2005(. حترير يو�سف زيدان. تقدمي اإ�سماعيل �سراج الدين. الإ�سكندرية، م�سر: مكتبة الإ�سكندرية، 2008
•    [International Conference of the Manuscript Center. Signed Manuscripts: 

Proceedings of the 2nd International Conference of the Manuscript Center 
(April 2005). Edited by Youssef Ziedan. Introduction by Ismail Serageldin. 
Alexandria, Egypt: Bibliotheca Alexandrina, 2008.]

اأطل�س املواقع الأثرية مبحافظة قنا. م�سروع نظام املعلومات اجلغرايف للآثار 9. القاهرة: م�سر. وزارة الثقافة. 
احل�ساري  الرتاث  توثيق  مركز  الإ�سكندرية.  مكتبة  للآثار؛  اجلغرافية  املعلومات  مركز  للآثار.  الأعلى  املجل�س 

والطبيعي، 2007.

اأطل�س املواقع الأثرية مبدينة الأق�صر. م�سروع نظام املعلومات اجلغرايف للآثار 10. القاهرة: م�سر. وزارة الثقافة. 
احل�ساري  الرتاث  توثيق  مركز  الإ�سكندرية.  مكتبة  للآثار؛  اجلغرافية  املعلومات  مركز  للآثار.  الأعلى  املجل�س 

والطبيعي، 2007.

احل�سيني، فرج ح�سني فرج. النقو�س الكتابية الفاطمية على العمائر يف م�صر. تقدمي اإ�سماعيل �سراج الدين. 
درا�سات يف اخلطوط 4. الإ�سكندرية، م�سر: مكتبة الإ�سكندرية، 2007.

الق�ساعي، حممد بن حممد. حتف اخلوا�س يف طرف اخلوا�س )يف �صنعة الأمدة والأ�صباغ والأدهان(. 
حتقيق ح�سام اأحمد خمتار العبادي. درا�سات يف اخلطوط 5. الإ�سكندرية، م�سر: مكتبة الإ�سكندرية، 2007. 

اإ�سماعيل  تقدمي  ال�صحة.  الف�صاد يف قطاع  ال�صفافية وحماربة  معدون.  يو�سف،  بدراوى، ح�سام، وحم�سن 
�سراج الدين. الإ�سكندرية، م�سر: مكتبة الإ�سكندرية، 2007.

بركات، هبة نايل. اأنغام واآيات: روائع اخلط الفار�صي: جمموعة من متحف الفنون الإ�صالمية مباليزيا. 
مكتبة  م�سر:  الإ�سكندرية،   .2 املتخ�س�سة  املعار�س  رم�سان.  و�سريين  ال�سايح،  و�سيماء  عبيد،  اإ�سحق  ترجمة 

الإ�سكندرية، 2007.
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املدين.  املجتمع  منظمات  تواجه  التي  وامل�صاغل  التحديات  معدون.  يو�سف،  وحم�سن  قدري،  حفني، 
تقدمي اإ�سماعيل �سراج الدين. منتدى الإ�سلح العربي 8. الإ�سكندرية، م�سر: مكتبة الإ�سكندرية، 2007.
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املعا�سرة 1. الإ�سكندرية )م�سر(: مكتبة الإ�سكندرية، 2007.

عزب، خالد، و�سيماء ال�سايح، معدون. �صواهد قبور من الإ�صكندرية. تقدمي اإ�سماعيل �سراج الدين، وزاهي 
الإ�سكندرية،  مكتبة  )م�سر(:  الإ�سكندرية   .2 البحثية  امل�سروعات  حوليات  �سلطان.  مطراوى  ترجمة  حوا�س. 

.2007

عزب، خالد، وحممد ال�سيد، واأحمد من�سور. العربي: ديوان الثقافة العربية. تقدمي اإ�سماعيل �سراج الدين، 
و�سليمان الع�سكري. الإ�سكندرية )م�سر(: مكتبة الإ�سكندرية، 2008.

عزب، خالد، وممدوح مربوك، و�سريف اللبان، معدون. اأخبار اليوم: مدر�صة �صحفية م�صرية. تقدمي اإ�سماعيل 
�سراج الدين، وحممد عهدي ف�سلي. �سل�سلة ذاكرة م�سر املعا�سرة 2. الإ�سكندرية )م�سر(: مكتبة الإ�سكندرية، 

.2007

و�صور،  حقائق،  املراأة:  �صد  العنف  اآمن:  غري  عامل  يف  املراأة  معدون.  بيا�سون،  ليا  و  مارى،  فل�سوفا، 
واإح�صاءات. الإ�سكندرية )م�سر(: مكتبة الإ�سكندرية، 2007.
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