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واالحتفاليات  والبرامج  األنشطة  من  العديد  ألعضائها  النشء  مكتبة  تقدم 
تقديمها  خالل  من  المكتبة  وتهدف  الميول.  مختلف  تناسب  التي  المتنوعة 
لهذه البرامج إلى نشر الوعي والمعرفة بين النشء، وبناء أجيال أفضل تسهم 

في بناء مجتمع أفضل. 

ورش عمل فنية 

ورشة عمل رسوم الكاريكاتير 
المشاركون  منها  يتعلم  التي  الممتدة،  الفنية  العمل  ورش  إحدى  هي 
تقنيات رسم رسوم الكاريكاتير، بدًءا من أساسيات رسم الوجه إلى إتقان رسم 
 األشخاص الحقيقيين؛ من خالل فهم تفاصيل الوجوه المختلفة وكيفية رسمها. 

ورشة عمل صناعة األفالم 
في ورشة عمل صناعة األفالم سوف تتعلم مبادئ كتابة قصة لفيلم قصير، 
وكيفية وضع هذه القصة في إطار جدول لتصويرها، وتتعلم أيًضا كيفية إجراء 
الخاص  القصير  الفيلم  أو  الفيديو  المختلفة، وإنتاج  الفيديوهات  تعديالت على 

بك. 
يشترط أال تقل السن عن 14 عاًما.

يشترط وجود الب توب )كمبيوتر شخصي محمول( مع المشتركين بجميع 
 .Adobe Premiere Pro أيام ورشة العمل، يوجد به تطبيق

التربية المتحفية 
ورشة العمل األولى بعنوان »تداخل الحضارات« 

نوحد  بنا  الحضارات. فهيا  تميزها عن غيرها من  برموز  تشتهر كلُّ حضارة 
هذه الرموز في لوحة فنية واحدة.

ورشة العمل الثانية بعنوان »الحلي« 
عمل  طريقة  على  التعرف  خالل  من  القدماء  ملوكنا  مثل  لنعيش  بنا  هيا 
الحلي، الذي كان يتزين به ملوكنا القدماء. ونعيش التجربة عن طريق العودة 

إلى الماضي للتعرف على أجدادنا القدماء. 

صناعة الشمع 
جمااًل  يضيف  ولكنه  منزلك،  ديكور  في  بسيًطا  عنصًرا  يكون  قد  الشمع 
ا. من خالل هذه الورشة ستتعرف على خطوات صناعة الشمع  ورونًقا رومانسّيً

بطريقة مبسطة.

الرسم بالرمال
فهو  بالرمال؛  الرسم  فن  على  لنتعرف  اإلبداع  نحلق سوّيًا في سماء  سوف 

الفن الذي يستخدم الفنان من خالله حفنة من الرمال ليرسم بها لوحات.
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ورشة عمل فانوس رمضان 
رمضان  شهر  بقدوم  معنا  بها  تحتفل  واحد  يوم  لمدة  فنية  عمل  ورشة 
مكتبة  أعضاء  من  أصدقائك  مع  يدوية  أعمال  ورشة  في  تشارك  الكريم؛ حيث 

النشء بعمل فانوس رمضان. 

تنمية المهارات

ألعاب العقل 
مجموعة من ألعاب المهارات العقلية وألعاب الذكاء التي تساعد على التركيز 

وتنشيط الذاكرة. 

ُردَّ َكِبِدي 
مرض  حول  الوعي  وباألخص  عام،  بشكل  الصحية  التوعية  عن  برنامج 
االلتهاب الَكـبدي الوبائي فيروس »سي«؛ من خالل تقديم ورش عمل متخصصة 
ومن  المجتمع؛  في  هام  دور  من  لهم  لما  ا؛  سّنً األصغرين  للشباب  وُمبسطة 
العامة  المناسبة والسالمة  الرعاية الصحـية  خالل زرع عادات ثقــافية جديدة من 
في جيل المستقبل كي تساعدنا في المعركة ضد تلك األمراض المستوطنة 

بوطننا.

محاكاة الطيران
من خالل ورشة عمل محاكاة الطيران سوف تتعرف على طريقة قيادة الطائرة 

عن طريق التجربة، من خالل أجهزة المحاكاة المخصصة لتدريب الطائرين. 

   Beauty of the Brain جمال العقل
من خالل البرنامج سيأخذك فريق “Street Doctors” في رحلة داخل جسدنا 
الخاليا  ا تسمى خاليا عصبية. وتلك  الذي هو عالم ممتلئ بكائنات صغيرة جّدً
الفرح  مثل  األشياء  من  بكثير  وإحساسنا  اليومية  قراراتنا  صنع  عن  مسئولة 
غيرها  مع  ا  جّدً رهيبة  بسرعة  الخاليا  تلك  وتتواصل  به.  ما نشعر  والجوع وكل 
العصبي. استكشف كلَّ ذلك وأكثر  العصبية؛ لكي يعمل جهازك  الخاليا  من 

في برنامج جمال العقل. 

BTG
مجموعة من ورش العمل تهدف إلى تنمية مهاراتك العملية، باإلضافة إلى 
معلومات كثيرة ومتنوعة عن مجاالت الدراسة المختلفة والدراسة في الجامعات، 

ومهارات البحث والتخطيط أيًضا. كلُّ هذا وأكثر في برنامج واحد. 
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مهارات الخريطة 
إن قدرة النشء على فهم الخريطة مهارة ضرورية يمكنهم من خاللها تعلم 
يمكنك  المختلفة.  الجغرافية  والظواهر  ومفاتيحها  الخرائط  أنواع  عن  الكثير 

التعرف على كلِّ ذلك وأكثر في برنامج مهارات الخريطة.  

Google Earth اكتشف جوجل إيرث
والشوارع  الطرقات  إلى  والنزول  الخارجي  الفضاء  في  الطيران  اآلن  يمكنك 
المختلفة برؤية ثالثية األبعاد. يتيح لك هذا التطبيق أن ترى تلك الطرقات كما 
يساعدونك،  متخصصين  مع  بنفسك  التطبيق  هذا  اختبر  قبل.  من  ترها  لم 

.Google Earth واستكتشف

رحلة إلى عالم الكتابة قبل المخطوطات
تتعرف في هذا البرنامج على تاريخ الكتابة قبل المخطوطات، كالنقش على 
الحضارة  في  المستخدمة  واللغات  البردي  ورق  على  والكتابة  والجدران  الحجر 
عن  معلومات  إلى  باإلضافة  ذلك  القديمة.  مصر  في  األلوان  وصناعة  الفرعونية 
قصة كتاب الموتى وحجر رشيد ومعرفة الحروف باللغة الهيروغليفية، وأهمية 

الكتابة والتدوين في الحضارة المصرية القديمة أيًضا.

فن كتابة المخطوط وتزيينه 
كتابة  من  المخطوطات؛  ظهور  بعد  الكتابة  على  البرنامج  هذا  في  تتعرف 
العربية،  الخطوط  وأنواع  العربية،  باللغة  الكتابة  تطور  إلى  والورق  الجلد  على 
األلوان  طريق  عن  المخطوطات  تزيين  وفن  العربية،  بالخطوط  الرسم  وفن 

والتذهيب واألشكال الهندسية. 

نادي اإللكترونيات
هل تريد تجربة أن تقوم بتركيب دائرة ريموت بمكونات بسيطة؟ أو أن تقوم 
بعمل دوائر كهربية تكبر الصوت أو تتحكم في اإلضاءة؟ إذا كان لديك االهتمام 
نادي  إلى  االنضمام  يمكنك  تركيبها،  وطريقة  ومكوناتها  اإللكترونية  بالدوائر 

اإللكترونيات.

Web 2.0
األشهر  االجتماعي  التواصل  موقع  مثل  )اإلنترنت(  المعلومات  مواقع شبكة 
و»يوتيوب« -  »تويتر«  الفيديو؛  وتدوين  المصغر  التدوين  وموقعي  »فيسبوك«، 
هذه  عن  لتعرفه  الكثير  هناك  ولكن  يومي.  بشكل  تستخدمها  مواقع  هي 
التعرف  يمكنك  المعلومات.  لشبكة  الثاني  الجيل  مواقع  من  وغيرها  المواقع 
على المزيد من المعلومات عن هذه المواقع واستخدامها بشكل أكثر فاعلية؛ 

من خالل هذا البرنامج الذي يتضمن طرًقا وأنشطة تفاعلية.
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كيف بدأ الكمبيوتر؟
هذا  إلى  وصلنا  حتى  التطوير  من  بفترات  مر  حيث  قديم  تاريخ  للكمبيوتر 
النموذج المتطور من الكمبيوتر الذي نشهده اآلن. ستتعرف في هذا البرنامج 
الفيروسات  وما  نشأتها  منذ  واإلنترنت  و»السوفتوير«  »الهاردوير«  تاريخ  على 
ذلك  البرمجة.  ولغات  والهجمات،  التجسس  من  خصوصيتنا  نحمي  وكيف 
وبين كلية  بينها  والفرق  والمعلومات،  الحاسبات  نبذة عن كلية  إلى  باإلضافة 

الهندسة.

تليفونك المحمول عالمك 
به ونستخدمه  أينما ذهبنا، ونتواصل  بنا  الخاص  المحمول  التليفون  نحمل 
في اللعب والتعلم وأشياء أخرى. لكن كيف نختار التليفون المحمول المناسب 
لنا؟ وما معايير ذلك االختيار؟ تعرف على تلك المعايير لتستطيع شراء تليفونك 

بنفسك. 

برامج القراءة والبحث

خريطة الكنز 
النشء.  بمكتبة  الموجودة  الكتب  بين صفحات  تجد حله  الضائع  الكنز  لغز 
لعبة ممتعة، تلعبها ضمن فريق، وينافس فريقك فرًقا أخرى في سرعة الوصول 
إلى المعلومات التي تقودك إلى الكنز. لعبة شائقة ومفيدة لمدة يوم واحد يتم 

عملها داخل مكتبة النشء. 

 نادي الكتاب 
في هذا البرنامج يتم اختيار أحد الكتب الموجودة بالمكتبة، وتتم مناقشته 

عن طريق مشاهدة الفيلم الخاص بموضوع الكتاب.

ورشة عمل الكتابة 
تحب القراءة وتقرأ كثيًرا، لكنك لم تقم بتجربة الكتابة من قبل! من الممكن 
أن يكون لديك موهبة الكتابة وأنت ال تعلم. فمن خالل ورشة عمل الكتابة سوف 

تكتشف ذلك، وتتعرف على أساسيات كتابة القصص.

اصنع كتابك
باللغة  قصة  أحداث  تشرح  جمل  وتكوين  القصيرة،  القصة  كتابة  تعلم 

اإلنجليزية وأخرى باللغة العربية، مع رسم صور تعبر عن األحداث.
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 دواير
هل تريد أن تتعلم البحث عن المعلومات بطريقة صحيحة؟ وأن يكون ذلك 

من خالل مسابقات وألعاب؟ 
فشاركنا بمكتبة النشء في برنامج »دواير«، واستمتع بوقتك.

مسابقة الشعر 
إلبراز  النشء  مكتبة  أعضاء  من  للموهوبين  فرصة  العربي  الشعر  مسابقة 
موهبتهم في تأليف وإلقاء الشعر، سواء بالعامية أو بالفصحى؛ على أن يحصل 
الفائزون بالمراكز األول والثاني والثالث على فرصة لنشر أعمالهم الشعرية في 

كتاب مشترك. 

مسابقة العروض التقديمية 
يعمل على  فريق  تكوين  النشء في  أعضاء مكتبة  زمالئك من  مع  اشترك 
السنوية  المسابقة  إطار  في  وذلك  تقديمي؛  بعرض  للقيام  واإلعداد  البحث 

للعروض التقديمية بمكتبة النشء.

برامج تثقيفية ومحاضرات

اإلتيكيت مع دوكا
وأصول  قواعد  اإلسكندرية  لمكتبة  ووثِّق  واكتب  وتعلَّم  ر  فكِّ »دوكا«  مع 

اإلتيكيت.

تاريخ الموضة     
محاضرة عن تطور األزياء والموضة عبر العصور المختلفة. 

مشاعرك واحتياجاتك 
احتياجات تتحرك داخلنا وأحاسيس كثيرة ال نستطيع فهمها، ونريد العديد 
من األشياء، ورغبات كثيرة تطاردنا. تعلَّم بعض الطرق لفهم مشاعرك وتأثيرها 

في عالقاتك، وكيفية التحكم فيها، واالحتفاظ باإليجابي منها.

الزهايمر
تعرف على مرض الزهايمر، وكيفية رعاية المصابين به.

يوميات مبدع 
التي ستساعدك  األساسية  المهارات  تتعلم بعض  البرنامج سوف  في هذا 

على تنمية التفكير اإلبداعي، وترجمة هذا التفكير إلى واقع ملموس.
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كيف تصنع نجاحك؟
شخصيتك  إيجابيات  استكشاف  على  نساعدك  سوف  البرنامج  هذا  في 

وسلبياتها، وكيف يمكنك التخطيط الستذكار الخطة الدراسية بشكل جيد.

االبتكار
برنامج تتعلم من خالله كيف تفكر خارج الصندوق، وبشكل إبداعي. 

تقبل النفس
الكثير من  أو  الخارجي فقط، فكلٌّ منا لديه شيء  الجمال  الجمال ليس هو 
األشياء الجميلة في نفسه. يمكنك من خالل هذا البرنامج التعرف على ما يميزك 
وما ينقصك، والتعرف أيًضا على كيفية تقبل أنفسنا بحيث نرى الجمال داخلها. 

التعبير عن مشاعرنا
تعلم كيف يمكنك التعبير عن مشاعرك في المواقف والظروف المختلفة. 

سمات المراهقة
تعد المراهقة من أهم المراحل التي يمر بها اإلنسان في حياته؛ إذ لها تأثير 
كبير في مستقبله ونجاحه. في هذا البرنامج يمكنك التعرف على أهم سمات 
المراهقة والصراعات والتغيرات التي تحدث خالل هذه المرحلة العمرية، وكيفية 

التعامل معها.  

التالتة اللي عايشين جواك
كلُّ شخص منا يعيش داخله ثالثة أشخاص، كلُّ شخص منهم يظهر في 
ماذا  المواقف؟  أحد  في  الخطأ  الشخص  ظهر  إذا  يحدث  ماذا  لكن  ما،  موقف 

سيحدث؟ وكيف نتصرف؟ 
تعرف إلى األشخاص الثالثة بداخلك، وكيف تفهمهم وتتعايش معهم. 

عالقاتك 
منها  موضوعات،  عدة  تتناول  حولنا  بمن  المختلفة  عالقاتنا  عن  محاضرة 
احترامنا  على  والمحافظة  العالقات،  لهذه  واألولويات  األهداف  تحديد  كيفية 

ألنفسنا في عالقاتنا، وكيفية تطوير عالقاتنا وتحسينها. 

اعِرْف بلدك 

تنظم مكتبة النشء عدًدا من الزيارات الخارجية التي يتعرف أعضاء المكتبة 
الموجودة  والصناعية  والتراثية  األثرية  واألماكن  المعالم  أهم  على  خاللها  من 

باإلسكندرية.
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تتضمن الزيارات األماكن التالية:
التين،  برأس  البحرية  والترسانة  اإلسكندرية،  وميناء  درويش،  سيد  مسرح 
لورد،  ومصنع  شوكوالتة،  إنتاج  ومصنع  المجوهرات،  ومتحف  الطيران،  ونادي 

ومتحف اإلسكندرية القومي، وكنيسة سان مارك، وورش صناعة اليخوت. 

Science for All
جميع االختراعات التي تؤثر في حياتنا قد بدأت بفكرة صغيرة، ولكلِّ فكرة 
حكاية. من خالل ورشة عمل »قصة فكرة« سيمكنك التعرف على القصص وراء 

االختراعات التي أثرت في حياتنا. 

Space Light نور الفضاء
عمل  وكيفية  الكهربائية،  الوصالت  مبادئ  تعلم  يمكنك  البرنامج  هذا  في 
كشاف صغير وقوي بنفسك، يمكنك استخدامه على سطح منزلك حين تصعد 
انقطاع  القراءة في ضوئه عند  أو  النجوم، والمذاكرة  السماء ورصد  إلى  للنظر 

التيار الكهربي.

الشعر بيتكلم فيزياء
المختلفة؛  بأجزائه  العلوم  كوكب  إلى  رحلة  في  ستسافر  البرنامج  هذا  في 
فيزياء وكيمياء وأحياء، وتتعلم كيف تستذكر المواد العلمية بطريقة ممتعة، 

وتعيش تجربة العلوم بشكل مختلف يجعلك تفهمها بشكل صحيح. 

واحة العربي
في هذا البرنامج ستسافر في رحلة إلى واحة اللغة العربية؛ لكي تستكشف 
هناك أسرار اللغة العربية، التي هي من أهم اللغات وأكثرها بالغة، وتتعرف على 

طرق ممتعة تجعلك تستذكر اللغة العربية بشكل أفضل. 

الخروج عن النص
 .. هنجرب نخرج عن النص ال حفظناه من أولى ابتدائي .. هنكسر القاعدة 
للعالم  وهنخرج  وهنبدع  تفكيرنا  .. هنغير  علمية  بطريقة  نفكر  إزاي  هنعرف 
علمي  تفكير  إيه  يعني  هنعرف  .. هنا  صح  نفكر  بدأنا  لو  بس  جديدة  أفكار 

وإبداعي وإيه مقوماته ومعوقاته .. فيال نخرج عن النص.

Space Camp
البرنامج سوف تبحث في الكتب واإلنترنت وتشاهد أفالًما وثائقية  في هذا 
في  وكتابتها  المعلومات  تلك  تنظيم  كيفية  أيًضا  وتتعلم  الفلك،  علم  عن 
شكل مقالة علمية بهدف نشرها في أحد المواقع المتخصصة؛ حيث ستتعرف 

أيًضا على هذه المواقع وشروطها لنشر المقاالت العلمية على صفحاتها. 
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Science Communication
كم من مرة حاولت شرح تجربة علمية أو نظرية علمية ولم يفهمها منك أحد. 
وكم من عالم اتهم بالجنون حين كان يبتكر نظرية جديدة ويخبر الناس بها. 

شرح  وكيفية  العلمي،  التواصل  مهارات  تتعلم  سوف  البرنامج  هذا  في 
النظريات العلمية ببساطة.

مشروعك الصغير 
محاضرة تتعلم من خاللها كيفية إنشاء مشروع صغير خاص بك؛ من خالل 

تعلم أساسيات دراسة الجدوى، وأهم مبادئ التسويق. 

برنامج التوعية 

مجموعة من المحاضرات وورش العمل التي تهدف إلى توعية النشء وإثراء 
معرفتهم عن موضوعات متنوعة تهم حياتهم اليومية. 

إدمان األلعاب اإللكترونية 
أهم  وعن  إدمانها،  أسباب  وأهم  اإللكترونية  األلعاب  أنواع  عن  محاضرة 
المخاطر التي يسببها إدمان األلعاب اإللكترونية. محاضرة يلقيها الدكتور محمد 

أبو السعادات. 

اإلسعافات األولية 
تعرف على أهمية اإلسعافات األولية، وكيفية التصرف وقت الحادث، وخطوات 

إسعاف الشخص المصاب، سواء بفقد الوعي أو اإلغماء أو المصاب بالحروق.

الكشافة
ماهية الكشافة وتعريفها ودورها في المجتمع؛ الهيكل التنظيمي العربي 
والكشافة  العربي،  الوطن  في  الكشافة  أنشطة  على  وسنتعرف  والعالمي، 

المصرية بأنواعها وأنشطتها ومجاالتها ومراحلها الكشفية.

التغذية 
ما يدخل جسدك من مواد غذائية هو ما يؤثر في صحتك وشكل جسدك 

وأدائك في الحياة اليومية.
فإذا كنت تريد أن تكون نشيًطا وأن تتمتع بشكل جسد متناسق ورشيق، 
التغذية  طرق  عن  سليم،  محمود  نهى  الدكتورة  محاضرة  حضور  فعليك 

الصحيحة؛ وابدأ صفحة جديدة مع صحتك.

الرياضة 
تعرف على أهمية الرياضة وتأثيراتها البدنية والنفسية. 
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خطر الحرائق 
تفادي  وكيفية  المهنية،  والصحة  والسالمة  الصناعي  األمن  عن  محاضرة 

المخاطر في المنزل، خاصة الحرائق، والتعامل معها حال حدوثها. 

 التكنولوجيا )التليفون المحمول( 
أصبحت التليفونات المحمولة جزًءا من حياتنا الشخصية والعملية. يساعدك 
عمله،  وكيفية  المحمول  التليفون  مكونات  على  التعرف  على  البرنامج  هذا 
وكيف تختار بنفسك أفضل تليفون لك؛ من خالل شرح وظائف أجزاء التليفون 

من الداخل وتصحيح بعض األخطاء الشائعة. 

العناية باألسنان 
بنظافتها يقي من  واالهتمام  الشخصية،  اإلنسان هي مرآة نظافته  أسنان 

مشكالت كثيرة. انضم إلينا في محاضرة عن العناية باألسنان.

وقت للمرح 

أسبوع المرح 
ليس أسبوًعا كاماًل من المرح والمتعة واأللعاب الترفيهية والمسابقات فقط، 
أيًضا معرفة كلِّ ما ستقدمه مكتبة النشء من برامج مختلفة  ولكن يمكنك 
خالل فصل الصيف الحالي؛ وذلك عن طريق عروض تقديمية تتكرر كلَّ يوم قبل 

الجزء الخاص باأللعاب والمسابقات. 

عرض المواهب
فرصة للتعبير عن مواهبك في ظل جو من المرح بين أصدقائك بالمكتبة.

مواهب  على  لتتعرف  المواهب؛  لعرض  االستثنائي  اليوم  هذا  في  شاركنا 
تعرض  ولكي  وغيرها،  والعزف،  والتمثيل،  الغناء،  مثل:  متنوعة،  وقدرات 

موهبتك أنت أيًضا.
جميع البرامج واألنشطة السابقة يتم االشتراك فيها من خالل موقع مكتبة 
استمارة  وجود  إلى  اإلشارة  تمت  التي  البرامج  باستثناء  اإللكتروني،  النشء 
مطبوعة لالشتراك فيها؛ على أن تكون االستمارات متاحة لدى مكتب الخدمات 

المرجعية لمكتبة النشء. 
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احتفاليات

يوم العائلة
الروابط األسرية  كلنا نريد أن نحافظ جيًدا على العالقات العائلية وأن نقوي 
الواحدة. ستتيح مكتبة النشء الفرصة لك ولعائلتك بالمشاركة  داخل األسرة 
ألعاب  في  المختلفة  العائالت  أفراد  مشاركة  يتضمن  فقط،  للعائالت  يوم  في 
التي  األسئلة  للمناقشة حول  الفرصة  أيًضا  وأنشطة مختلفة، وستكون هناك 

تهم العائالت. 
يوم العائلة تنظمه مكتبة النشء ضمن برنامجها ألولياء األمور والمهتمين 
ومركز   ،Raising Happy هابي  رايزنج  مؤسسة  مع  بالتعاون  النشء،  بسن 

ريكفري للطب النفسي وعالج اإلدمان، ومبادرة MOIF الشبابية.

المشروع  غير  واالتجار  المخدرات  استعمال  إساءة  لمكافحة  الدولي  اليوم   

فيها 
وكيف  مجتمعنا،  في  اإلدمان  مشكلة  حجم  على  تتعرف  البرنامج  هذا  في 
يمكن أن يكون لك دور فعال ومؤثر في مساعدة غيرك. يتضمن البرنامج عدة 
بالمشاركة  التحريك، وستقوم  أفالم  أساسيات عمل  تتعلم خاللها  ورش عمل 
ساحة  في  عرضه  سيتم  المخدرات.  مكافحة  موضوع  يتناول  فيلم  إنتاج  في 

المكتبة الخارجية )البالزا(. 
هذا البرنامج تنظمه مكتبة النشء بالتعاون مع قناة A4Kids ومركز ريكفري 

للطب النفسي وعالج اإلدمان.

كتب خان
خالل  من  حياتنا؛  في  والقراءة  الكتب  أهمية  تستكشف  البرنامج  هذا  في 
ألعاب ومسابقات طوال شهر أغسطس، وسوف تقوم بكتابة وتصميم كتاب 

خاص بك. 

اليوم العالمي لاللتهاب الكبدي الفيروسي  
مصر؛  في  »سي«  بفيروس  سنوّيًا  إصابة  حالة  ألف  وخمسين  مائة  من  أكثر 
الفيروسي  الكبدي  االلتهاب  لمكافحة  العالمي  باليوم  االحتفال  في  فشاركنا 
أسبابه  المرض وأهم  الصحي عن  الوعي  رفع مستوى  إلى  الذي يهدف  »سي«، 

وطرق عالجه. 

اليوم العالمي لليوجا
تفكر دائًما في أشياء كثيرة في آن واحد! وهذا التفكير يجعلك ال تركز بشكل 

 مناسب فيما تفعله!
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مهمة  التركيز  تجعل  بأذهاننا  تدور  مختلفة  وأفكار  والتوتر  الحياة  ضغوط 
صعبة، وتفقدنا متعة اللحظات التي نعيشها؛ فيسهم ذلك في زيادة التوتر. 

شاركنا في اليوم العالمي لليوجا  من خالل تمرينات بسيطة لليوجا يقدمها 
مركز تمارين، نتعرف من خاللها على بعض أنواع اليوجا ونشأتها وأهميتها.

.)Exercise Mats( رجاًء إحضار سجادة تمارين صغيرة

المسابقات الدولية:

Look and Learn
كثيرة،  دول  في  النشء  من  العديد  فيها  يشارك  عالمية  رسم  مسابقة 
يتم اإلعالن عن موضوعها من خالل إعالن خاص يتم نشره خالل شهري يوليو 

وأغسطس. 

Peace Pals
مسابقة الرسم التي تهتم بموضوع السالم والرسم عنه هي مسابقة دولية 
يشارك فيها النشء من مختلف أنحاء العالم؛ على أن تقوم بتسليم رسمتك 

إلى مكتبة النشء قبل 30 يوليو 2017. 

Hasselblad Masters
مسابقة تصوير عالمية للمصورين دون 21 عاًما، المسابقة تتضمن أحد عشر 
موضوًعا مختلًفا، يمكنك المشاركة في أي منها ويمكنك المشاركة بثالث صور 

مختلفة. 

االحتفال السنوي لمكتبة النشء
تكريم  فيه  يتم  الذي  الصيفي،  البرنامج  بنهاية  النشء  مكتبة  تحتفل 
الصيفية  البرامج  في  الشتراكهم  تقديًرا  النشء؛  بمكتبة  المتميزين  األعضاء 
المختلفة. ويتم أيًضا تكريم المتطوعين بمكتبة النشء؛ تقديًرا لمجهوداتهم 

التي بذلوها لجعل مكتبة النشء مكاًنا أفضل. 
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بعض القواعد الهامة لالشتراك في البرامج واألنشطة
في حالة عدم التزام عضو مكتبة النشء بحضور جميع أيام البرامج الممتدة، 

يتم إيقاف التسجيل في األنشطة له لمدة أسبوعين متتاليين. 
البرامج  يتضمن  ا  ورقّيً برنامًجا مطبوًعا  تتيح  النشء  مكتبة  أن  العلم  رجاًء 
النشء تستقبل  ألن مكتبة  ونظًرا   – الممتدة  البرامج  بخالف  وذلك   – اليومية 
المفضلة  األنشطة  اختيار  مراعاة  األعضاء  من  فنرجو  فترتين،  على  أعضاَءها 
اليومية في  األنشطة  أحد  الفترتين؛ حيث من يحضر  إحدى  بالنسبة لهم في 
الفترة األولى، فلن يستطيع دخول المكتبة في الفترة الثانية، والعكس صحيح.   
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لمزيد من المعلومات، رجاًء االتصال بمكتبة النشء: 
داخلي: 1633  تليفون: 4839999 )203(+  

لالشتراك في األنشطة، رجاًء دخول حاملي العضويات السنوية موقع:
http://www.bibalex.org/Libraries/youngpeople

 بريدنا اإللكتروني: 
   youngpeople@bibalex.org

لمتابعة كلِّ جديد معنا، يمكنك االشتراك في صفحتنا على فيسبوك:
www.facebook.com/yplibrary 

صفحتنا على تويتر:
 Twitter.com/LibraryYP

قناتنا على يوتيوب:
YPLibrary Bibliotheca Alexandrina
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مواعيد المكتبة وإرشادات عامة
تفتح مكتبة النشء أبوابها الستقبال األعضاء حاملي بطاقات العضوية من 

يوم األحد إلى الخميس، من الساعة 11.00 صباًحا إلى 7.00 مساًء.
الفترتان

م ساعات استقبال الجمهور داخل مكتبة النشء كاآلتي: سوف ُتَقسَّ
• الفترة األولى: من الساعة 11.00 صباًحا إلى 3.00 عصًرا.
• الفترة الثانية: من الساعة 3.00 عصًرا إلى 7.00 مساًء.

وأيام السبت من الساعة 12.00 ظهًرا إلى 4.00 عصًرا، على أن يكون يوم السبت 
فترة واحدة وال يتم تقسيمه لفترات. 
والعطلة األسبوعية يوم الجمعة. 

و تكون مواعيد شهر رمضان من الساعة  10.00 صباًحا إلى 2.00 ظهًرا؛ كفترة 
واحدة لدخول األعضاء. 

اكتمال  وعند  الواحدة،  الفترة  في  زائٍر  مائة  النشء  مكتبة  تستقبل  سوف 
العدد سوف تغلق المكتبة أبوابها، ولن يسمح لحاملي العضويات بالدخول.

يحق لألعضاء حضور فترة واحدة فقط من الفترتين.  
شركاؤنا ببرنامج صيف 2017 




