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أ- أنشطة األطفال سن )6 – 11 سنة(

1- كرنفال مكتبة الطفل
كرنفال »علماء صغار«

ف على فروع  من خالل العديد من التجارب واأللعاب المثيرة وألعاب الكمبيوتر والكتب المجسدة تعرَّ
اختيار  األطفال  على  والفضاء.  الطبيعة  وعلوم  واألحياء  والفيزياء  الكيمياء  مثل  المتنوعة،  العلوم 

المشاركة مرة واحدة حسب السن.

المواعيد

• السمنة عند األطفال، من سن 6 إلى 7 سنوات:	
• يوم األحد 29 مايو، من الساعة 10.00 صباًحا إلى 1.00 ظهًرا.	
• يوم االثنين 30 مايو، من الساعة 10.00 صباًحا إلى 1.00 ظهًرا.	

• العب مع طحلوب، من سن 8 إلى 9 سنوات:	
• يوم الثالثاء 31 مايو، من الساعة 10.00 صباًحا إلى 1.00 ظهًرا.	



1011

• يوم األربعاء 1 يونية، من الساعة 11.00 صباًحا إلى 2.00 ظهًرا.	
• الكيمياء وأجسامنا، من سن 10 إلى 11 سنة:	

• يوم الخميس 2 يونية، من الساعة 11.00 صباًحا إلى 2.00 ظهًرا.	

عدد المشتركين

• 20 طفاًل في كلِّ يوم.	

كرنفال »الحواديت«
إذا كنت من محبي القصص، واللعب بالعرائس، فتعاَل، واستمع واستمتع معنا بساعة من الحكايات 
ألشهر قصص األدب العربي والعالمي. يرويها لنا متخصصون؛ منهم الكاتبة الجميلة سماح أبو بكر 

عزت، وفرقة ومضة للعرائس. 
أما إذا كنت تريد أن تصبح مؤلًفا، وتعبر عن أفكارك وآرائك، فيمكنك االشتراك في مسابقة »القصة 
القصيرة«، علًما أن 31 يوليو هو آخر موعد لتسليم القصة القصيرة إلى المكتبة؛ ليتم تقييمها واختيار 

األفضل. على األطفال اختيار المشاركة مرة واحدة حسب السن.

المواعيد

• حواديت ماما سمسمة مع الكاتبة سماح أبو بكر عزت	
• من سن 6 إلى 11 سنة، يوم الثالثاء 19 يوليو، من الساعة 2.00 ظهًرا إلى 4.00 عصًرا.	

• حواديت »مسابقة القصة القصيرة« مع الكاتبة سماح أبو بكر عزت	
• من سن 9 إلى 11 سنة، يوم األربعاء 20 يوليو، من الساعة 11.00 صباًحا إلى 2.00 ظهًرا.	

• حواديت باللغة العربية	
• من سن 6 إلى 9 سنوات:	
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يوم االثنين 18 يوليو، من الساعة 2.00 ظهًرا إلى 4.00 عصًرا.	 
يوم الثالثاء 19 يوليو، من الساعة 11.00 صباًحا إلى 2.00 ظهًرا.	 
يوم األربعاء 20 يوليو، من الساعة 2.00 ظهًرا إلى 4.00 عصًرا.	 

• حواديت »خيال الظل«	
• من سن 6 إلى 11 سنة، يوم الخميس 21 يوليو، من الساعة 11.00 صباًحا إلى 12.00 ظهًرا.	

• حواديت ورشة تصنيع عرائس	
• من سن 10 إلى 11 سنة، يوم الخميس 21 يوليو، من الساعة 12.00 ظهًرا إلى 2.00 ظهًرا.	

• حواديت »األراجوز« مع فرقة ومضة	
• من سن 6 إلى 11 سنة، يوم الخميس 21 يوليو، من الساعة 2.00 ظهًرا إلى 4.00 عصًرا.	

عدد المشتركين

• 25 طفاًل في كلِّ مرة.	
• كل الحواديت بالحجز، ما عدا حواديت ماما سمسمة، وحواديت »خيال الظل«، وحواديت 	

»األراجوز«.

كرنفال »الكرة والمالعب«
النفوس؟ فالرياضة تعلم الشخص مهارات عديدة  الرياضة من أهم الطرق لتهذيب  هل تعلم أن 
وأخالًقا حميدة، كما أنها تؤدي دوًرا أساسيا في حماية الجسم من األمراض. فيجب على الجميع 
ولنمارس  وفوائدها،  الرياضات  أجمل  على  نتعرف  بنا  هيا  للحياة.  أسلوب  أنها  على  الرياضة  ممارسة 
يرتدي  أن  على  األطفال،  مع  للكرنفال  األمور  أولياء  حضور  يجب  مختلفة.  وترفيهية  رياضية  ألعاًبا 

الجميع مالبس رياضية. على األطفال اختيار يوم واحد للمشاركة حسب السن.

المواعيد

• من سن 6 إلى 7 سنوات، يوم االثنين 11 يوليو، من الساعة 11.00 صباًحا إلى 2.00 ظهًرا.	
• من سن 8 إلى 9 سنوات، يوم الثالثاء 12 يوليو، من الساعة 11.00 صباًحا إلى 2.00 ظهًرا.	
• من سن 10 إلى 11 سنة، يوم األربعاء 13 يوليو، من الساعة 11.00 صباًحا إلى 2.00 ظهًرا.	

عدد المشتركين

• 30 طفاًل في كلِّ يوم.	
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كرنفال »فنتستيكا«
إذا كنت من محبي الفن واإلبداع وابتكار أشياء ليست من صنع الفبريكا، وإذا كنت 
من عشاق استخدام الريشة والقلم واألستيكة، وترغب في التعبير عن أفكارك 
وأحالمك بدون كالم وبدون مزيكا، فسارع باالشتراك في كرنفال فنتستيكا. على 

األطفال اختيار إحدى المجموعات أو ورشة واحدة للمشاركة حسب السن.

المواعيد

• مسابقة »خيال الظل« – مجموعة »1«	
• من سن 6 إلى 7 سنوات:	

ظهًرا.	   1.00 إلى  صباًحا   10.00 الساعة  من  مايو،   18 األربعاء  يوم 
ظهًرا.	   1.00 إلى  صباًحا   10.00 الساعة  من  مايو،   19 الخميس  يوم 

• ورشة »شخابيط«	
• من سن 6 إلى 7 سنوات:	

ظهًرا.	   1.00 إلى  صباًحا   10.00 الساعة  من  مايو،   24 الثالثاء  يوم 
ظهًرا.	   1.00 إلى  صباًحا   10.00 الساعة  من  مايو،   25 األربعاء  يوم 
ظهًرا.	   1.00 إلى  صباًحا   10.00 الساعة  من  مايو،   26 الخميس  يوم 

• ورشة »تصنيع العرائس«	
• من سن 6 إلى 7 سنوات، يوم الخميس 26 مايو، من الساعة 1.00 ظهًرا إلى 4.00 عصًرا.	

• ورشة »قصاقيص« – مجموعة »2«	
• من سن 6 إلى 8 سنوات:	

يوم األحد 12 يونية، من  الساعة 10.00 صباًحا إلى 2.00 ظهًرا.	 
يوم االثنين 13 يونية، من  الساعة 10.00 صباًحا إلى 2.00 ظهًرا.	 
يوم الثالثاء 14 يونية، من  الساعة 10.00 صباًحا إلى 2.00 ظهًرا.	 

• ورشة »قصاقيص« – مجموعة »3«	
• من سن 9 إلى 11 سنة:	

يوم األربعاء 15 يونية، من  الساعة 10.00 صباًحا إلى 2.00 ظهًرا.	 
يوم الخميس 16 يونية، من  الساعة 10.00 صباًحا إلى 2.00 ظهًرا.	 

• ورشة »تفانين« – مجموعة »4«	
• من سن 8 إلى 9 سنوات:	

يوم األحد 10 يوليو، من الساعة 2.00 ظهًرا إلى 4.30 عصًرا.	 
يوم االثنين 11 يوليو، من الساعة 2.00 ظهًرا إلى 4.30 عصًرا.	 
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• ورشة »تفانين« – مجموعة »5«	
• من سن 10 إلى 11 سنة:	

يوم األربعاء 13 يوليو، من الساعة 2.00 ظهًرا إلى 4.30 عصًرا.	 
يوم الخميس 14 يوليو، من الساعة 2.00 ظهًرا إلى 4.30 عصًرا.	 

• ورشة »األبطال الخارقون« – مجموعة »6«	
• من سن 6 إلى 8 سنوات:	

يوم األحد 10 يوليو، من الساعة 5.00 عصًرا إلى 7.00 مساًء.	 
يوم الثالثاء 12 يوليو، من الساعة 5.00 عصًرا إلى 7.00 مساًء.	 
يوم الخميس 14 يوليو، من الساعة 5.00 عصًرا إلى 7.00 مساًء.	 
يوم األحد 17 يوليو، من الساعة 5.00 عصًرا إلى 7.00 مساًء.	 

• ورشة »الفسيفساء الهندسية« بالتعاون مع مركز الدراسات السكندرية	
• من سن 8 إلى 9 سنوات، يوم األحد 17 يوليو، من الساعة 11.00 صباًحا إلى 2.00 ظهًرا.	

• ورشة »السريالية« بالتعاون مع مركز الدراسات السكندرية	
• من سن 10 إلى 11 سنة، يوم االثنين 18 يوليو، من الساعة 11.00 صباًحا إلى 2.00 ظهًرا.	

عدد المشتركين

• 20 طفاًل في كلِّ ورشة منفصلة أو ورشة متصلة.	
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كرنفال »عروس البحر«
اإلسكندرية عروس البحر المتوسط، تحتوي على العديد من المعالم السياحية والتاريخية. فإن كنت 
من محبي التراث السكندري ومن عشاق التصوير، فشارك معنا في الزيارات التي تنظمها المكتبة. 

على األطفال اختيار المشاركة مرة واحدة حسب السن.
• شروط االنضمام	

• الحجز على الموقع اإللكتروني الخاص باألنشطة.	
• اختيار زيارة واحدة للمشاركة فيها.	
• على ولي األمر الحضور في المكتبة، يوم الزيارة، وملء استمارة قبول اشتراك ابنه في 	

الزيارات الخارجية.
• في حالة عدم وجود ولي األمر وملء االستمارة، لن يسمح للطفل بالزيارة.	
• غير مسموح بوجود ولي األمر في الزيارة.	
• ع على االستمارة(.	 إرفاق صورة من بطاقة ولي األمر )الذي وقَّ
• الحضور قبل موعد الزيارة بـ 15 دقيقة في مكتبة الطفل، ثم االنتقال مع مسئولي 	

المكتبة إلى مكان الزيارة.
• إحضار كاميرا لتصوير المعالم؛ حيث سيتم تجميع صور األطفال في نهاية كلِّ زيارة، 	

واختيار أفضل صورة لعرضها في حفل ختام األنشطة.

المواعيد

• زيارة المتحف القومي	
• من سن 6 إلى 11 سنة، يوم األحد 24 يوليو، من الساعة 11.00 صباًحا إلى 4.00 عصًرا.	

• زيارة ميناء اإلسكندرية	
• من سن 6 إلى 11 سنة، يوم االثنين 25 يوليو، من الساعة 11.00 صباًحا إلى 4.00 عصًرا.	

• زيارة القلعة واألحياء المائية	
• من سن 6 إلى 11 سنة، يوم الثالثاء  26 يوليو، من الساعة 11.00 صباًحا إلى 4.00 عصًرا.	

• زيارة قصر المجوهرات	
• من سن 6 إلى 11 سنة،  يوم األربعاء 27 يوليو، من الساعة 11.00 صباًحا إلى 4.00 عصًرا.	

عدد المشتركين

• 20 طفاًل في كلِّ زيارة.	
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كرنفال »آخر شقاوة«
إذا كنت ترغب في االنطالق واالستمتاع وقضاء وقت ممتع مع أصدقائك داخل المكتبة والمشاركة 
في العديد من األنشطة الترفيهية، فشارك معنا في كرنفال »آخر شقاوة«، سواء بالحضور في  ورشة 
»اتجنن« بأن تتخفى في مالبس شخصية تحبها، وأن تشارك في البحث عن كنز مكتبة الطفل من 
خالل مجموعة من األلغاز والشفرات؛ أو أن تركب معنا قطار المفاجآت »طاف طاف«. على األطفال 

اختيار المشاركة مرة واحدة.

المواعيد

• اتجنن	
• من سن 6 إلى 11 سنة:	

يوم الثالثاء  28 يونية، من الساعة 10.00 صباًحا إلى 2.00 ظهًرا.	 
يوم الخميس 28 يوليو، من الساعة 11.00 صباًحا إلى 2.00 ظهًرا.	 

• طاف طاف	
• من سن 6 إلى 11 سنة:	

يوم الخميس 30 يونية، من الساعة 10.00 صباًحا إلى 2.00 ظهًرا.	 
يوم الخميس 28 يوليو، من الساعة 2.00 ظهًرا إلى 4.00 عصًرا.	 

عدد المشتركين

• بدون حجز.	
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2- البرامج والورش الثقافية 
• ورشة »ماذا تفعل لو...« 	

ماذا تفعل لو.. أغمضت عينيك لساعات؟ أو أليام؟ أو ربما لسنين؟ ماذا تفعل لو.. قرأت مغمض 
العينين؟ ماذا تفعل لو.. ذهبت لمكان وأنت مغمض العينين؟ فشارك معنا في نشاط ماذا 
تفعل لو .. وفي النشاط سوف تتعلم كيف تقرأ وتمشي وتتعامل وأنت مغمض العينين؛ كما 
أنك ستتعرف في الورشة على كيفية القراءة والكتابة بطريقة البرايل. تنظم المكتبة الورشة 
بالتعاون مع مكتبة طه حسين بمكتبة اإلسكندرية. على األطفال المشاركين حضور اليومين. 

المواعيد

• مجموعة »7« - من سن 8 إلى 11 سنة: 	
• يوم الثالثاء 21 يونية، من الساعة 10.00 صباًحا إلى 1.00 ظهًرا. 	
• يوم األربعاء 22 يونية، من الساعة 10.00 صباًحا إلى 1.00 ظهًرا.	

عدد المشتركين

• 15 طفاًل.	

ورشة »قصة في مخطوطة« 
من  سلسلة  اإلسكندرية  بمكتبة  المخطوطات  متحف  مع  بالتعاون  الطفل  مكتبة  تنظم 
علم  على  المحاضرات  هذه  خالل  األطفال  سيتعرف  المخطوطات.  عالم  عن  للكشف  المحاضرات 
على  تحتوي  التي  المخطوطات  تناول  سيتم  العربي.  المخطوط  وأدوات  الكتابة،  وبداية  المخطوط 
الحريري  ومقامات  يقظان،  بن  حي  ومخطوطة  ودمنة،  كليلة  مخطوطة  مثل  وحكايات  قصص 
تصف  التي  المخطوطات  جانب  إلى  الصور(  ومعه  معين  مقام  في  تقال  التي  الحكايات  و)هي 
البالد والعادات، وأهم الرحالة العرب وعلى رأسهم الرحالة ابن بطوطة. يلي ذلك جزء عملي نماذج 

)لسفينة  وخريطة( باستعمال الورق.

المواعيد

• مجموعة »8« – من سن 6 إلى 8 سنوات:	
يوم الثالثاء 7 يونية، من الساعة 10.00 صباًحا إلى 2.00 ظهًرا.	 
يوم األربعاء 22 يونية، من الساعة 10.00 صباًحا إلى 2.00 ظهًرا.	 
يوم األربعاء 29 يونية، من الساعة 10.00 صباًحا إلى 2.00 ظهًرا.	 
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• مجموعة »9« – من سن 9 إلى 11 سنة:	
يوم الخميس 14 يوليو، من الساعة 11.00 صباًحا إلى 3.00 عصًرا.	 
يوم األربعاء 20 يوليو، من الساعة 11.00 صباًحا إلى 3.00 عصًرا.	 
يوم الخميس 21 يوليو، من الساعة 11.00 صباًحا إلى 3.00 عصًرا.	 

عدد المشتركين

• 25 طفاًل في كلِّ مجموعة.	

ورشة »الطباخ الصغير«
اسمك؟  يحمل  مطعم  افتتاح  في  ترغب  هل  الطهي؟  فنون  عن  تعرف  ماذا  الحلويات؟  تحب  هل 
كل هذا وأكثر في ورشة »الطباخ الصغير«، التي تنظمها المكتبة بمناسبة قرب انتهاء شهر رمضان، 

واستقبااًل لعيد الفطر. على األطفال اختيار المشاركة مرة واحدة حسب السن.

المواعيد

• من سن 6 إلى 8 سنوات:	
• يوم األحد 3 يوليو، من الساعة 10.00 صباًحا إلى 12.00 ظهًرا.	

• من سن 9 إلى 11 سنة:	
• يوم األحد 3 يوليو، من الساعة 12.00 ظهًرا إلى 2.00 ظهًرا.	

عدد المشتركين

• 10 أطفال في كلِّ مرة.	



2627

ورش »المهارات الشخصية واإلبداعية«
وإنجاز  مهاراتك  تنمية  في  ترغب  كنت  فإذا  والتقدم،  النجاح  على  تساعده  عديدة  مهارات  للفرد 
الشخصية  »المهارات  ورشة  في  باالشتراك  فسارع  التنفيذ،  في  وسرعة  ودقة  بكفاءة  مهامك 

واإلبداعية«. على األطفال اختيار الورشة المناسبة ألعمارهم، وحضور األيام المحددة لها.

المواعيد

• ورشة »الطريق إلى النجاح« – مجموعة »10«	
• من سن 9 إلى 11 سنة:	

يوم االثنين 6 يونية، من  الساعة 10.00 صباًحا إلى 2.00 ظهًرا.	 
يوم الثالثاء 7 يونية، من  الساعة 10.00 صباًحا إلى 2.00 ظهًرا.	 

• ورشة »مهارات التواصل«	
• من سن 6 إلى 7 سنوات:	

يوم األحد 19 يونية، من  الساعة 10.00 صباًحا إلى 2.00 ظهًرا.	 
• ورشة »العمل الجماعي«	

• من سن 6 إلى 7 سنوات:	

يوم الخميس 23 يونية، من  الساعة 10.00 صباًحا إلى 2.00 ظهًرا.	 
• ورشة »مهارات اإلبداع«	

• من سن 6 إلى 7 سنوات:	
يوم األحد 26 يونية، من  الساعة 10.00 صباًحا إلى 2.00 ظهًرا.	 

عدد المشتركين

• 20 طفاًل في كلِّ زيارة.	
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جواز سفر القراءة
إلى  كاتب  ومن  زمن  إلى  زمن  من  والتنقل  السفر  عشاق  من  وكنت  سنة،  و11   9 بين  عمرك  كان  إذا 
كاتب، فبادر بالحصول على جواز سفر القراءة، وقم بقراءة العديد من القصص وكتابة ملخص عنها 

بأسلوبك.
على من يرغب في استالم جواز سفر القراءة، التوجه لمكتب معلومات مكتبة الطفل للحصول على 
الجواز، في الفترة من 5 يونية إلى 8 يونية، علًما أنه سيتم توفير عدد 15 جواًزا في كلِّ يوم. كذلك 
يجب مراعاة أن لكل طفل الحق في استالم جواز سفر واحد. علًما أن 17 يوليو هو آخر موعد لتسليم 
الجواز في احتفالية مكتبة  لتكريم صاحب  ليتم تقييمه واختيار األفضل  المكتبة،  إلى  السفر  جواز 

الطفل لعام 2016.

3- الدورات التدريبية 
• )أ- ب( كمبيوتر - سن 6 و 7 سنوات - مجموعة »11«	

بدورات  فالتحق  الكمبيوتر؟  يعمل  كيف  تعرف  هل  كمبيوتر؟  مهندس  تكون  أن  تتمنى  هل 
Paint؛ وهو ما يتيح لك التعرف على  IT، Word Pad، إلى جانب برامج  كمبيوتر لألطفال لتتعلم 
على  محاضرات.  خمس  البرنامج  عليه. ويشمل  والكتابة  تشغيله  وكيفية  الكمبيوتر  مبادئ 

األطفال المشاركين حضور الخمس محاضرات.

المواعيد

• من يوم األربعاء 25 مايو إلى الثالثاء 31 مايو، من الساعة 9.00 صباًحا إلى 11.00 صباًحا، ما عدا 	
الجمعة والسبت.

عدد المشتركين

• 20 طفاًل في الدورة.	
• )أ- ب( كمبيوتر – سن 8 إلى 11 سنة - مجموعة »12«	

بدورات  فالتحق  الكمبيوتر؟  يعمل  كيف  تعرف  هل  كمبيوتر؟  مهندس  تكون  أن  تتمنى  هل 
يتيح  ما  وهو  Word، PowerPoint؛  برامج  جانب  إلى   ،IT ،windows لتتعلم  لألطفال  كمبيوتر 
لك التعرف على مبادئ الكمبيوتر وكيفية تشغيله والكتابة عليه، وأيًضا معرفة كيفية عمل 
عروض تقديمية لتوصيل مختلف المعلومات لبقية األطفال. ويشمل البرنامج عشر محاضرات. 

على األطفال المشاركين حضور العشر محاضرات.

المواعيد

• من يوم االثنين 11 يوليو إلى األحد 24 يوليو، من الساعة 9.00 صباًحا إلى 11.00 صباًحا، ما عدا 	
الجمعة والسبت.
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عدد المشتركين

• 20 طفاًل في الدورة.	

4- االحتفاليات  
• احتفالية »وحوي يا وحوي«	

• هذه 	 على  وحفاًظا  رمضان.  بشهر  يحتفل  كله  العربي  العالم 
وتدعو  الشهر،  بهذا  الطفل  مكتبة  تحتفل  والتقاليد،  العادات 
الفنية  األنشطة  في  والمشاركة  المكتبة  لزيارة  أطفالها 

والترفيهية المقدمة. 

موعد االحتفالية
• يوم الخميس 9 يونية، من الساعة 10.00 صباًحا إلى 2.00 ظهًرا.	

الحجز

• الحضور بدون حجز.	

• احتفالية »مكتبة الطفل« صيف 2016 	
في نهاية اإلجازة الصيفية ستقوم مكتبة الطفل بإعداد حفل تكريمي، يحضره المكرمون 
المنظمة  األنشطة  في  المشاركين  األطفال  لتكريم  وذلك  أمورهم؛  وأولياء  األطفال  من 
المكتبة  من  تشجيًعا  وذلك  وكتًبا؛  تقديرية  شهادات  بمنحهم  الطفل،  مكتبة  قبل  من 

الشتراكهم وتفوقهم  في األنشطة الصيفية. 

موعد الحفل 
• يوم الخميس، 25 أغسطس، في تمام الساعة 4.30 عصًرا.	

المكان 
• بمكتبة اإلسكندرية، مركز المؤتمرات، القاعة الكبرى.	

الحجز 

• الحضور بالدعوات.	
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5- االختبارات
• أصدقاء مكتبة الطفل	

هل تعلم كيف يتم صف الكتب على رفوف مكتبة الطفل؟ 
هل تحب العمل الجماعي؟ هل تود أن تعمل في المستقبل 
ذلك  تحقيق  يمكن  اإلسكندرية؟  بمكتبة  الطفل  مكتبة  في 
كنت  فإذا  الطفل«.  مكتبة  »أصدقاء  فريق  إلى  بانضمامك 
متفوًقا في الدراسة وقارًئا جيًدا وعلى دراية بقواعد وتعليمات 
المكتبة، فبادر بتسجيل اسمك إلجراء اختبار قياس المعلومات 
تدريب  فترة  وقضاء  شخصية،  مقابلة  إجراء  ثم  العامة، 
)للناجحين فقط(، في الفترة من 12 يونية إلى 16 يونية، لتتعرف 
من خاللها على أقسام المكتبة المختلفة وكيفية مساعدة 
زائريها. على األطفال اختيار يوم واحد للمشاركة في االختبار، 

وذلك حسب السن. 

موعد النشاط

• من سن 10 إلى 11 سنة: 	
• يوم الخميس 2 يونية، من الساعة 2.00 ظهًرا إلى 4.00 عصًرا.	
• يوم األحد 5 يونية، من الساعة 11.00 صباًحا إلى  2.00 ظهًرا.	

عدد المشتركين

• 20 طفاًل في كلِّ يوم.	
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• 	Children Have Got Talent
هل تشعر بأنك متميز عن اآلخرين؟ هل تريد إبراز موهبتك؟ هل تحب المنافسة مع اآلخرين 
 Children have على خشبة المسرح؟ إذا كانت لديك الموهبة، فعليك االشتراك في مسابقة
 – الرقص   – العزف   – )الغناء  التالية:  المواهب  إحدى  الطفل  لدى  يكون  أن  يجب   .got talent
إلخ(. عرض  – ألعاب أكروباتية...  برامج  –  تقديم  – الشعر واإللقاء  –  التمثيل  – الجمباز  الباليه 
الموهبة في فترة ال تتجاوز عشر دقائق. على األطفال اختيار المشاركة مرة واحدة والتدريب 

على الفقرة أو الموهبة التي سيعرضونها.
• مواعيد الحفل 	

• من سن 6 إلى 11 سنة:	
يوم األحد 29 مايو، من الساعة 1.00 ظهًرا إلى 4.00 عصًرا.	 
يوم الثالثاء 31 مايو، من الساعة 1.00 ظهًرا إلى 4.00 عصًرا.	 
يوم الخميس 2 يونية، من الساعة 2.00 ظهًرا إلى 4.00 عصًرا.	 
يوم األربعاء 8 يونية، من الساعة 10.00 صباًحا إلى 2.00 ظهًرا.	 
يوم األحد 19 يونية، من الساعة 10.00 صباًحا إلى 2.00 ظهًرا.	 
يوم االثنين 20 يونية، من الساعة 10.00 صباًحا إلى 2.00 ظهًرا.	 

يوم االثنين 27 يونية، من الساعة 10.00 صباًحا إلى 2.00 ظهًرا.	 
يوم األحد 10 يوليو، من الساعة 11.00 صباًحا إلى 2.00 ظهًرا.	 

عدد المشتركين

• 30 طفاًل في كلِّ مرة.	
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	- أنشطة أولياء األمور

1- محاضرة تعريفية »كيفية حجز األنشطة«
• المحاضرة موجهة إلى أولياء األمور لتوضيح طرق وخطوات حجز األنشطة بنجاح على موقع 	

مكتبة الطفل. 

موعد المحاضرة
• يوم الخميس 19 مايو، من الساعة 2.00 ظهًرا إلى 4.00 عصًرا.	
• يوم األربعاء 1 يونية، من الساعة 2.00 ظهًرا إلى 4.00 عصًرا.	

عدد المشتركين
• 20 ولي أمر.	
• بدون حجز مسبق على الموقع اإللكتروني لحجز األنشطة.	
• تسجيل األسماء تليفونيا أو على مكتب معلومات مكتبة الطفل.	

     المكان
• بمكتبة اإلسكندرية، مكتبة الطفل.	

2- اجتماع أولياء األمور 
تنظم  الطفل،  بمكتبة  والعاملين  األمور  أولياء  بين  وثيقة  روابط  بناء  على  الحرص  إطار  في 
مكتبة الطفل لقاًء داخلها بين أولياء األمور والعاملين بها؛ بهدف زيارة أولياء األمور للمكتبة، 
وتعريفهم بها وبأقسامها وأنشطتها وتعليماتها لمساعدة المكتبيين في تحقيق األهداف 
األمور؛ لمعرفة مشكالتهم واقتراحاتهم،  العاملين وأولياء  بين  الحوار  ة؛ حيث يفتح  الَمْرُجوَّ

ولتعريف أولياء األمور بمشكالت العاملين التي قد تواجههم.

موعد االجتماع

• يوم األحد 17 يوليو، من الساعة 2.00 ظهًرا إلى 4.00 عصًرا.	

عدد المشتركين

• 20 ولي أمر.	

المكان 
• بمكتبة اإلسكندرية، مكتبة الطفل.	



ثانًيا: حجز األنشطة
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1- موعد حجز األنشطة

• يتم حجز كلِّ نشاط على حدة.  	
• يفتح باب الحجز لكلِّ نشاط على حدة قبل موعد النشاط بثالثة أيام، وذلك من الساعة 12.00 	

عند منتصف الليل.
2- تعليمات حجز األنشطة

• ِيرجى قراءة تعليمات التسجيل بأنشطة مكتبة الطفل الموضحة أدناه. 	
• يعتبر تسجيلك بأحد األنشطة بمثابة موافقة على هذه التعليمات. 	
• يحق لمكتبة الطفل حرية التصرف في تعديل نظم الحجز في أي وقت. 	
• للمشاركة في أنشطة مكتبة الطفل، يجب على كلِّ طفل اتباع اللوائح اآلتية:	

• العضوية 	
يجب على الطفل المشارك في األنشطة أن يكون حاماًل لعضوية سنوية سارية 	   

المفعول.

• مواعيد المكتبة	
في الفترة من 1 يونية إلى 30 سبتمبر:	 

مواعيد فتح المكتبة للجمهور كاآلتي:	 
من يوم األحد إلى الخميس، من الساعة 11.00 صباًحا إلى 7.00 مساًء.	 
يوم السبت، من الساعة 12.00 ظهًرا إلى 4.00 عصًرا.	 
الجمعة عطلة.	 

• تقسيم الفترات: 	
من يوم األحد إلى الخميس، يقسم اليوم إلى 3 فترات: -

فترة أولى: من 11.00 صباًحا إلى 2.00 ظهًرا. √
فترة ثانية: من 2.00 ظهًرا إلى 5.00 عصًرا. √
فترة ثالثة: من 5.00 عصًرا إلى 7.00 مساًء. √

السبت: -
ال يوجد تقسيم فترات. √

• في الفترة من 1 أكتوبر إلى 31 مايو:	
مواعيد فتح المكتبة للجمهور كاآلتي:	 

من يوم األحد إلى الخميس، من الساعة 10.00 صباًحا إلى 4.00 عصًرا. -
يوما السبت والجمعة عطلة. -
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• تقسيم الفترات: 	
في شهر مايو وإجازة نصف العام )15 يناير إلى 15 فبراير(: -

فترة أولى: من الساعة 10.00 صباًحا إلى 1.00 ظهًرا. √
فترة ثانية: من الساعة1.00 ظهًرا إلى 4.00 عصًرا. √

من 1 أكتوبر إلى 30 إبريل: -
ال يوجد تقسيم فترات. √

• في شهر رمضان:	
مواعيد فتح المكتبة للجمهور كاآلتي:	 

من يوم األحد إلى الخميس، من الساعة 10.00 صباًحا إلى 2.00 ظهًرا. -
تقسيم الفترات:	 

ال يوجد تقسيم فترات. -

االشتراك في األنشطة     
يجب على الطفل الحفاظ على حضور األنشطة في بداية الفترة )عند اكتمال العدد 130 طفاًل - 1

سوف تغلق المكتبة أبوابها، ولن يسمح لألطفال بالدخول ولو في حالة حجز الطفل لنشاط(، 

الحساب  النشاط، وسوف يتم غلق  بالمشاركة في  االلتزام لن يسمح للطفل  وفي حالة عدم 
الشخصي للطفل، الخاص باألنشطة لمدة أسبوعين متتاليين. 

في - 2 االشتراك  للطفل  ويحق  الفترة،  نفس  أو  اليوم  نفس  في  نشاطين  حجز  للطفل  يمكن  ال 
الطفل  اسم  بحذف  المكتبة  تقوم  سوف  االلتزام  عدم  حالة  وفي  اليوم.  في  واحد  نشاط 
لمدة  باألنشطة  الخاص  للطفل،  الشخصي  الحساب  غلق  عليه  يترتب  ما  وهو  النشاطين؛  من 

أسبوعين متتاليين.

ال يمكن للطفل حجز نفس النشاط مرتين في خالل 12 شهًرا من تاريخ حجز النشاط.  وفي حالة - 3
الشخصي  الحساب  غلق  يتم  وسوف  النشاط،  في  بالمشاركة  للطفل  يسمح  لن  االلتزام  عدم 

للطفل، الخاص باألنشطة لمدة أسبوعين متتاليين. 

بيوم - 4 النشاط  ميعاد  قبل  الحجز  بإلغاء  يقوم  أن  بد  ال  للنشاط،  الطفل  حضور  عدم  حالة  في 
مستخدًما حسابه الشخصي. إذا لم يقم الطفل بإلغاء الحجز ولم يحضر النشاط، فسوف يتم 

غلق الحساب الشخصي للطفل، الخاص باألنشطة لمدة أسبوعين متتاليين. 

ال يحق للطفل االشتراك في أنشطة ال تتناسب مع سنه، وفي حالة عدم االلتزام، فسوف تقوم - 5
المكتبة بغلق الحساب الشخصي للطفل، الخاص باألنشطة لمدة أسبوعين متتاليين. 
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أن يكون مطيًعا، هادًئا، مهذًبا، ملتزًما - 6 الخاصة بكلِّ نشاط:  التعليمات  اتباع  الطفل  يجب على 
بتعليمات المكتبة. وفي حالة المخالفة، يحق للمكتبة غلق حساب الطفل الشخصي الخاص 

باألنشطة لمدة أسبوع.

عن - 7 األمر  ولي  تأخر  حالة  في  كامل،  أسبوع  لمدة  الطفل،  من  الكارنيه  سحب  عقوبة  توقع 
نشاط  أي  حجز  إلغاء  الطفل  على  يجب  الحالة  هذه  في  الفترة؛  نهاية  في  الطفل  اصطحاب 
محجوز مسبًقا في فترة العقوبة. إذا لم يقم الطفل بإلغاء الحجز، فسوف يتم غلق الحساب 

الشخصي للطفل، الخاص باألنشطة لمدة أسبوعين متتاليين. 

في البرامج التي تتكون من عدة محاضرات، يسمح للطفل بالتخلف عن حضور محاضرة واحدة - 8
فقط، على أال تكون المحاضرة األولى. وفي حالة  الغياب في المحاضرة األولى أو تكرار الغياب 
في المحاضرات الالحقة، سوف يحرم الطفل من حضور بقية محاضرات النشاط، كذلك ستقوم 

المكتبة بغلق الحساب الشخصي للطفل، الخاص باألنشطة لمدة أسبوعين متتاليين.

الخاص - 9 الشخصي  حسابه  على  غرامة  وجود  حالة  في  األنشطة  بحجز  للطفل  يسمح  لن 
سوف  لألنشطة،  حضوره  أو  حجزه  أثناء  في  الطفل  على  غرامة  وجود  حالة  وفي  باالستعارة. 
غلق  يتم  وسوف  النشاط.  حضور  الطفل  يستكمل  ولن  الحجز،  بإلغاء  الطفل  مكتبة  تقوم 

الحساب الشخصي للطفل، الخاص باألنشطة لمدة أسبوعين متتاليين. 

 دورات الكمبيوتر- 10
• غير 	 للجمهور(  المكتبة  استقبال  قبل  يبدأ  نشاط  )وهو  الكمبيوتر  دورات  في  المشتركون 

التدريبية، وفي حالة عدم  الدورة  أنشطة أخرى على مدار فترة  باالشتراك في  مسموح لهم 
غلق  عليه  يترتب  ما  وهو  النشاطين؛  من  الطفل  اسم  بحذف  المكتبة  تقوم  سوف  االلتزام 

الحساب الشخصي باألنشطة لمدة أسبوعين متتاليين.
• المشتركون في دورات الكمبيوتر يسمح لهم بالوجود في المكتبة واالستفادة من خدماتها 	

حتى نهاية الفترة األولى.             

مالحظات عامة لألطفال غير المشتركين باألنشطة
• تقدمه 	 ما  بكلِّ  االستفادة  شهرية  أو  سنوية  عضوية  لديهم  الذين  األطفال  يستطيع 

المكتبة  خالل إجازة نصف العام واإلجازة الصيفية.
• المكتبة 	 مواعيد  )خالل  الطفل  بمكتبة  يوميا  فقط  واحدة  فترة  قضاء  للطفل  مسموح 

الموضحة سابًقا(.
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3- خطوات حجز األنشطة 

• افتح  الـــ Internet Explorer أو أي متصفح آخر، ثم اكتب العنوان التالي في شريط العنوان:	
www.b iba lex .o rg / l ib ra r ies /chprograms

• في Search Programs and Activities اختر	
أ -	 Program
• اختر البرنامج، ويتضمن: 	

 	 Mid-year  Ac t i v i t ies أنشطة نصف العام     
 	 Summer  Ac t i v i t ies األنشطة الصيفية     

Category - ب
• اختر نوع األنشطة، وتتضمن:  	

 	 Parent ’s  Programs and Ac t i v i t ies األنشطة الخاصة بأولياء األمور     
 	 Compet i t ions المسابقات     
 	Workshops ورش العمل     
 	Young Sc ien t i s ts  Ser ies سلسلة علماء صغار     
 	   Computer Activi t ies أنشطة الكمبيوتر     
 	 Games and Puzz les ألعاب و ألغاز     

 	Read ing  and Story te l l i ng القراءة وحكي القصص     
 	Cul tu ra l  Programs برامج ثقافية     
 	 Figments  o f  Imag ina t ion من وحي الخيال     
 	 CH Fr iends أصدقاء المكتبة      
 	Work  and P lay لعب وجد     

Languages- ج
• م النشاط بها:	 اختر اللغة التي سوف ُيَقدَّ

 	 Arab ic العربية     
 	 Eng l i sh اإلنجليزية     
 	 French الفرنسية     

Age Groups- د
• اختر المرحلة العمرية المناسبة لسنك:	

من 6 إلى 7 سنوات. 	 
من 8 إلى 9 سنوات. 	 
من 10 إلى 11 سنة. 	 

Da- ه tes
• اختر من النتيجة التاريخ الذي تود البحث عن أنشطة فيه.	

هـ
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Search.و-  زر  اضغط على 
البحث.ز-  عن  الناتجة  األنشطة  جميع  تتضمن  قائمة  ظهور  نالحظ 
فيه.ح-  التسجيل  تريد  الذي  النشاط  اختر 
وهي:ط-  النشاط؛  تخص  التي  المعلومات  جميع  تتضمن  جديدة  صفحة  فتح  نالحظ 

Descr: شرح أهداف النشاط. 	  ip t ion
م فيه النشاط.	  Course: التاريخ الذي سوف ُيَقدَّ  da te
م فيه النشاط.	  Course: الميعاد الذي سوف ُيَقدَّ  dura t ion
م فيه النشاط.	  Course: المكان الذي سوف ُيَقدَّ  loca t ion
Regis: تاريخ التسجيل في النشاط.	  t ra t ion  da te
Age group: المرحلة العمرية المناسبة لعمر الطفل.	 
Ava: عدد األطفال المتاح حضورهم للنشاط.	  i lab le  p laces
A reg: زر التسجيل، وهو ما يتم الضغط عليه لبدء عملية التسجيل.	  is te r  tab

ملحوظة -
إذا لم يحن ميعاد النشاط، فنالحظ وجود جملة تشرح أن زر التسجيل غير موجود؛ 	 

ألن ميعاد التسجيل في النشاط لم يحن بعد.
Regis. ي-  te r زر  اضغط على 

التالي:ك-  تتضمن  أخرى  صفحة  لك  ُتفتح  فسوف 
كارت 	  على  المكتوب  العضوية  رقم  إدخال  الطفل  على  يتوجب   :ID  number

العضوية بمكتبة الطفل.
Date: يتوجب على الطفل إدخال تاريخ ميالده.	   o f  b i r th
 	.Submi t اضغط على 
فسوف ُتفتح لك صفحة جديدة تهنئك بأنك قمت بعملية التسجيل بنجاح.	 
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4-  التأكد من حجز األنشطة 
• شريط 	 في  التالي  العنوان  اكتب  ثم  آخر،  متصفح  أي  أو    In te rne t  Exp lo re r افتح  الـــ  

العنوان: 
 	http://www.bibalex.org/Libraries/Presentation/Course/11List.aspx?d=0

• أنه مكتوب 	 اليمين، فستجد  بأعلى الصفحة جهة  الموجود  المربع األخضر  اضغط على 
عليه:  
من 	  أتأكد  أن  أريد  »أنا  أي  ؛   »I  want  to  con f i rm or  cance l  my reg is t ra t ion «

تسجيلي أو ألغي التسجيل«.

• سوف ُتفتح لك صفحة أخرى تتضمن التالي: 	
كارت 	  على  المكتوب  العضوية  رقم  إدخال  الطفل  على  يتوجب   :ID number

العضوية بمكتبة الطفل.
Date: يتوجب على الطفل إدخال تاريخ ميالده.	   o f  b i r th

• بالنشاط 	 سوف ُتفتح لك صفحة جديدة تحتوي على اسمك، وعلى المعلومات الخاصة 
الذي قمت بالتسجيل فيه. 

5- إلغاء الحجز 
• شريط 	 في  التالي  العنوان  اكتب  ثم  آخر،  متصفح  أي  أو   In te rne t  Exp lo re r افتح  الـــ    

العنوان: 
 	http://www.bibalex.org/Libraries/Presentation/Course/11List.aspx?d=0

• أنه مكتوب 	 اليمين، فستجد  بأعلى الصفحة جهة  الموجود  المربع األخضر  اضغط على 
عليه:  
من 	  أتأكد  أن  أريد  »أنا  أي  I«؛   want  to  con f i rm or  cance l  my reg is t ra t ion «  

تسجيلي أو ألغي التسجيل«.
• سوف تفتح لك صفحة أخرى تتضمن التالي: 	

كارت 	  على  المكتوب  العضوية  رقم  إدخال  الطفل  على  يتوجب   :ID  number
العضوية بمكتبة الطفل.

Da: يتوجب على الطفل إدخال تاريخ ميالده.	  te  o f  b i r th
• سوف ُتفتح لك صفحة جديدة تحتوي على اسمك، وعلى المعلومات الخاصة بالنشاط 	

الذي قمت بالتسجيل فيه.
• cance  إلغاء. 	 l اضغط على 
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• لالستعالم	
رجاًء االتصال بمكتب معلومات مكتبة الطفل: 4839999 )203(+   داخلي: 1628	 

من الساعة 11,00 صباًحا إلى 7.00 مساًء.
 	www.b iba lex .o rg الموقع اإللكتروني: 
 	 ch i ld ren l ib ra ry@biba lex .o rg البريد اإللكتروني: 
 	 www. facebook .com/bach i ld ren صفحة الفيسبوك: 

    شكًرا لكم حسن تعاونكم معنا

 إدارة مكتبة الطفل


