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Draft
اال�ستغالل غري التجاري

مت �إنتاج �ملعلومات �لو�ردة يف هذ� �لتقرير لال�صتخد�م �ل�صخ�صي و�ملنفعة �لعامة لأغر��ض غري جتارية، وميكن �إعادة �إ�صد�رها كلها �أو جزء 
منها �أو باأية طريقة �أخرى، دون �أي مقابل ودون ت�صاريح �أخرى من مكتبة �لإ�صكندرية؛ و�إمنا نطلب �لآتي فقط:

يجب على �مل�صتغلني مر�عاة �لدقة يف �إعادة �إ�صد�ر �مل�صنفات.	•

�لإ�صارة �إىل مكتبة �لإ�صكندرية ب�صفتها »م�صدر« تلك �مل�صنفات.	•

ل يعترب �مل�صنف �لناجت عن �إعادة �لإ�صد�ر ن�صخة ر�صمية من �ملو�د �لأ�صلية، ويجب �أل ين�صب �إىل مكتبة �لإ�صكندرية، و�أل ي�صار 	•

�إىل �أنه مَتّ بدعم منها.

�لتحرير: �إد�رة �لن�رش



Draft أن ت�صبح مركًز� للتميز يف �إنتاج �ملعرفة ون�رشها، وملتًقى للحو�ر�
و�لتفاهم بني �لثقافات و�ل�صعوب.

•  �أن تكون نافذة �لعامل على م�رش.	
• �أن تكون نافذة م�رش على �لعامل.	
• �أن تكون �أد�ة فعالة يف مو�جهة حتديات �لع�رش �لرقمي.	
• �أن تكون مركًز� للحو�ر بني �ل�صعوب و�حل�صار�ت.	

ر�سالة املكتبة

اأهداف املكتبة 
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املخت�سرات
AAAS American Association for the Advancement of 

Science �جلمعية �لأمريكية لتقدم �لعلوم

AAS African Academy of Sciences لأكادميية �لإفريقية للعلوم�
AFESD Arab Fund for Economic and Social Development ل�صندوق �لعربي للتنمية �لقت�صادية و�لجتماعية�
AHRC Arts and Humanities Research Council ملجل�ض �لربيطاين للفنون وبحوث �لإن�صانيات�
AIT Asian Institute of Technology ملعهد �لآ�صيوي للتكنولوجيا�
ARDC Agricultural Research and Development Council جمل�ض �لبحوث �لزر�عية و�لتنمية
CABI Centre for Agricultural Bioscience International �ملركز �لدويل للزر�عة و�لعلوم �لبيولوجية

CCICED China Council for International Cooperation on 
Environment and Development جمل�ض �ل�صني للتعاون �لدويل يف �لبيئة و�لتنمية

CEDARE Center for Environment and Development for the 
Arab Region and Europe مركز �لبيئة و�لتنمية للمنطقة �لعربية و�أوروبا

CEPA UN Committee of Experts on Public Administration 
جلنة �خلرب�ء �لتابعة لالأمم �ملتحدة و�ملعنية بالإد�رة 

�لعامة

CGIAR Consultative Group of International Agricultural 
Research ملجموعة �ل�صت�صارية للبحوث �لزر�عية �لدولية�

COMEST World Commission on the Ethics of Scientific 
Knowledge and Technology 

�للجنة �لعاملية لأخالقيات �ملعارف �لعلمية 
و�لتكنولوجيا

ECOSOC UN Economic and Social Council ملجل�ض �لقت�صادي و�لجتماعي لالأمم �ملتحدة�
ECOWAS Economic Community of West African States جلماعة �لقت�صادية لدول غرب �إفريقيا�
ELPIDA Association of Friends of Children with Cancer جمعية �أ�صدقاء �لأطفال �مل�صابني بال�رشطان
ENCC  Egyptian National Competitiveness Council �ملجل�ض �لوطني �مل�رشي للتناف�صية
EQI Environmental Quality International نوعية �لبيئة �لدولية لال�صت�صار�ت �لتنموية

FASID Foundation for Advanced Studies on International 
Development موؤ�ص�صة �لدر��صات �ملتطورة يف �لتنمية �لدولية

GCI Getty Conservation Institute معهد جيتي للرتميم
GCIM Global Commission for International Migration للجنة �لعاملية للهجرة �لدولية�
GFAR Global Forum on Agricultural Research ملنتدى �لعاملي للبحوث �لزر�عية�
GID Saudi General Intelligence Directorate رئا�صة �ل�صتخبار�ت �لعامة �ل�صعودية
GSA Geological Society of America جلمعية �جليولوجية �لأمريكية�

GSSP Global Boundary Stratotype Section and Point
�لقطاع �لعياري �لدويل للحدِّ �لفا�صل بني 

�لباليو�صني و�لإيو�صني
IAP InterAcademy Panel أمانة هيئة جمال�ض �لأكادمييات�
IARI Indian Agricultural Research Institute معهد �أبحاث �لزر�عة �لهندي

ICARDA International Center for Agricultural Research in 
Dry Areas ملركز �لدويل للبحوث �لزر�عية يف �ملناطق �جلافة�

ICOM International Council of Museums ملجل�ض �لدويل للمتاحف�
ICSU International Council for Science ملجل�ض �لدويل للعلوم�
IDDC International Dryland Development Commission للجنة �لدولية لتنمية �لأر��صي �جلافة�
IDRC International Development Research Centre مركز �أبحاث �لتنمية �لدولية
IDSC Information and Decision Support Center مركز �ملعلومات ودعم �تخاذ �لقر�ر
IFC International Finance Corporation موؤ�ص�صة �لتمويل �لدولية
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IFLA International Federation of Library Associations لحتاد �لدويل للمكتبات�
IGU International Geographical Union لحتاد �جلغر�يف �لدويل�
IMF International Monetary Fund �صندوق �لنقد �لدويل
IRCICA Research Centre for Islamic History, Art and Culture مركز �لأبحاث للتاريخ و�لفنون و�لثقافة �لإ�صالمية
IRGC International Risk Governance Council ملجل�ض �لدويل لإد�رة �ملخاطر�
ISAR Istanbul Foundation for Research and Education موؤ�ص�صة �إ�صطنبول للتعليم و�لأبحاث

ISESCO  Islamic Educational, Scientific and Cultural
 Organization �ملنظمة �لإ�صالمية للرتبية و�لعلوم و�لثقافة

ISS Institute for Social Sciences معهد �لعلوم �لجتماعية
IUCN International Union for Conservation of Nature لحتاد �لعاملي للحفاظ على �لطبيعة ومو�ردها�

IUHPS International Union of History and Philosophy of 
Science �لحتاد �لدويل لتاريخ وفل�صفة �لعلوم

KNAW Royal Netherlands Academy of Sciences لأكادميية �مللكية �لهولندية�
LEAD Leadership for Environment and Development »ملنظمة �لدولية للريادة �لبيئية و�لتنموية »ليد�
LMS Laboratory for Molecular Sciences معمل �لعلوم �جلزيئية
LWF Lutheran World Federation لحتاد �لعاملي للكنائ�ض �للوثرية�

MIFTAH Palestinian Initiative for the Promotion of Global 
Dialogue and Democracy 

�ملبادرة �لفل�صطينية لتعزيز �حلو�ر �لعاملي 
و�لدميقر�طية )مفتاح(

NCEA Netherlands Commission for Environmental 
Assessment جلنة �لتقييم �لبيئي �لهولندية

NGOs Non-Governmental Organizations منظمات غري حكومية

NUFFIC Netherlands Foundation for International 
Cooperation in Higher Education 

�ملوؤ�ص�صة �لهولندية للتعاون �لدويل يف جمال �لتعليم 
�لعايل

OECD Organisation for Economic Co-operation and 
Development منظمة �لتعاون �لقت�صادي و�لتنمية

OIC Organization of Islamic Cooperation منظمة �لتعاون �لإ�صالمي
PNoWB Parliamentary Network of the World Bank صبكة �لربملانيني عن �لبنك �لدويل�
PRONACO Pro-National Conference Organization »منظمة �ملوؤمتر �لوطني �ل�صعبي »بروناكو
PSIA Paris School of International Affairs كلية باري�ض لل�صئون �لدولية
SDC Swiss Agency for Development and Cooperation لوكالة �ل�صوي�رشية للتنمية و�لتعاون�
SIDA Swedish International Development Agency لوكالة �ل�صويدية للتنمية �لدولية�
SSO Sahara and Sahel Observatory مر�صد �ل�صحر�ء و�ل�صاحل

STAP/GEF Scientific and Technical Advisory Panel of the 
Global Environment Facility لهيئة �ل�صت�صارية �لعلمية و�لفنية ملرفق �لبيئة �لعاملي�

TBTK Turkish Society for History of Science �جلمعية �لرتكية لتاريخ �لعلوم
TDA Training and Development Agency for Schools وكالة �لتدريب و�لتنمية للمد�ر�ض
TWAS The Academy of Sciences for the Developing World �أكادميية �لعلوم للعامل �لنامي

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization منظمة �لأمم �ملتحدة للرتبية و�لعلم و�لثقافة

UPEACE University for Peace جامعة �ل�صالم
USC University of South California جامعة جنوب كاليفورنيا
WIPO World Intellectual Property Organization منظمة �مِلْلكية �لفكرية �لعاملية
WWF World Wide Fund ل�صندوق �لدويل للحفاظ على �لطبيعة�





مقدمة
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كلمة �ل�صيد �لرئي�ض عبد �لفتاح �ل�صي�صي

كان هذ� �لعام مميًز� مبكتبة �لإ�صكندرية �جلديدة؛ حيث بد�أت حتقيق �ملهمة �لتي ُكلِّفت بها �لعام �ملا�صي، وذلك من خالل �إطالقها 
مبادرة هامة �صد �لتطرف و�لعنف يف موؤمتر كبري �أقيم بالإ�صكندرية يف �لفرتة من 3 �إىل 5 يناير 2015، وقد ح�رشه ما ل يقل عن مائتني 
وخم�صني مفكًر� من ثماين ع�رشة دولة عربية. ومن �ملتوقع �أن يكونو� مبثابة �لنو�ة ل�صبكة مركزية ت�صم �صخ�صيات بارزة وفاعلة توؤمن 
مبحاربة �لأفكار بالأفكار، و�صيظل لها دور �أ�صا�صي يف �خلطط �مل�صتقبلية ملكتبة �لإ�صكندرية يف هذ� �ل�صاأن. ويف �لوقت �لذي تروج فيه 
جماعات مثل د�ع�ض و�صاكلتها للعنف و�لإرهاب د�خل �ملنطقة �لعربية وخارجها؛ تدعم مكتبة �لإ�صكندرية، من ناحية �أخرى، قيًما 

مثل �لتعددية و�لعقالنية و�حلو�ر و�لحرت�م �ملتبادل و�لتفاهم. 

كثفت مكتبة �لإ�صكندرية جهودها يف جميع �ملناحي؛ بدًء� من تو�صيع �أن�صطتها �إىل �لتحليل �ملتعمق، ومن �لفنون �إىل �لعلوم، مع 
حر�صها �لد�ئم على �إ�رش�ك �لعامة، وخا�صة �ل�صباب. وهو ما �صيت�صح يف ��صتعر��صنا ملا �أقمناه من �أن�صطة يزيد عددها على �ألف ومائة 

فعالية، ويف �لأعد�د �ملتز�يدة لز�ئري مو�قعنا �لإلكرتونية �لتي ت�صل حاليًّا �إىل مليويَن ز�ئر يوميًّا. 

�آماله  �لتاأكيد، يف كلمته، على  �أعاد  �أمناء مكتبة �لإ�صكندرية رئي�ض م�رش �ملنتخب حديًثا، �لذي  تر�أَّ�ض �جلل�صة �لفتتاحية ملجل�ض 
تنفيذ  �لذين قدمو� �لإر�صاد ملوظفي باملكتبة نحو  �أع�صاء جمل�ض �لأمناء  ��صتقباًل ح�صًنا من قبل  �أن�صطة �ملكتبة. ولقي خطابه  با�صتمر�ر 
�ملبادر�ت �لتي ذكرها �ل�صيد �لرئي�ض؛ بدًء� من تاأ�صي�ض �صبكتنا: �صبكة »�صفار�ت �ملعرفة« بجميع �أنحاء م�رش، �إىل تعزيز �لتنوع �لثقايف، 
تنظيم  و�ل�صتمر�رية يف  �ملتقدم،  �لبحث  وتعزيز  �لقيادة  لتعليم  �إعد�د خطط  و�ملبادرة يف  مهني،  تدريب  توفري  وتكثيف جهودنا يف 

مقدمة
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�أن�صطتنا �ملميزة و��صعة �لنطاق ما بني معار�ض وموؤمتر�ت و�إ�صد�ر�ت وعرو�ض تقدميية على موقع �ليوتيوب، حتى ��صتقبالنا للزو�ر د�خل 
�أروقة �ملكتبة وعرب �ملو�قع �لإلكرتونية، �إىل جانب �حل�صور و�لفاعلية على �ل�صاحات �ملحلية و�لإقليمية و�لدولية.

�إبريل  ُعقد يف  �لذي  �لإ�صكندرية  �أمناء مكتبة  بافتتاحية جمل�ض  �لرئي�ض  �ل�صيد  لكلمة  �لتقرير  �لأول من هذ�  �لف�صل  لذ�، ُخ�ص�ض 
2015، ثمَّ تاأتي �لف�صول �لتالية على �لنحو �ملعهود للتقرير �ل�صنوي؛ لتقدم �صورة تتميز بالو�صوح و�ل�صفافية عن �أن�صطتنا و�إير�د�تنا 

�ملالية وم�صار عمل �ملوظفني و�ملديرين د�خل �ملكتبة. 

�ملديرين  كبار  لزمالئي، خا�صة  �ل�صكر  و�أوجه  �لد�ئم.  �إر�صادهم ودعمهم  �لأمناء  �أ�صكر لأع�صاء جمل�ض  �أن  منا�صبة  فر�صة  ولعلها 
باملكتبة، ملا بذلوه من جهود و�إجناز�ت، وحتية �إىل جميع �لعاملني لعملهم �ملتميز.

 اإ�سماعيل �رساج الدين
مدير مكتبة �لإ�صكندرية  





كلمة

 ال�سيد الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي

رئي�س جمهورية م�سر العربية 

خالل اجتماع جمل�س اأمناء مكتبة الإ�سكندرية
ال�سبت، 18 اإبريل 2015
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كلمة �ل�صيد �لرئي�ض عبد �لفتاح �ل�صي�صي

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء جمل�س اأمناء مكتبة الإ�سكندرية واأع�ســــاء املجـــل�س ال�ســــت�ســــاري
ال�سيدات وال�سادة احل�سور

ي�صعدين �أن �أرحب بكم يف م�رش.. مهد �حل�صار�ت.. بوتقة �لثقافات.. وملتقى �لأديان. ويطيب يل �أن �ألتقي بكم �ليوم يف �جتماع 
جمل�ض �أمناء مكتبة �لإ�صكندرية؛ ذلك �ل�رشح �لثقايف �لعريق، �لذي حفظ لنا تر�ث �لفكر �لإن�صاين وترجماته �إىل �صتى �للغات. ولطاملا 
ى �لعلم فيه �أعالم �لعلماء و�لفال�صفة و�ملفكرين؛ فكانت �ملكتبة مبثابة �أول جامعة يف تاريخ �لإن�صانية  كانت �ملكتبة مركًز� علميًّا ثقافيًّا تلقَّ
ودرة مكتبات �لعامل �لقدمي. ومع نهاية �لقرن �لر�بع �مليالدي �أ�صدل �ل�صتار على �آخر ف�صل من ف�صول مكتبة �لإ�صكندرية �لقدمية بعد �أن 

ظلت لقرون عديدة منهاًل عذًبا يرتوي منه ر�غبو �لعلم و�لفكر و�لثقافة.

�إن �لإ�رش�ر و�لأمل �للذين ميثالن ر�فًد� �أ�صا�صيًّا من رو�فد تكوين �ل�صخ�صية �مل�رشية كانا باعًثا لإعادة �إحياء فكرة �ملكتبة من جديد؛ 
حيث متكنت م�رش يف عام 2002 - بالتعاون مع �أ�صدقائها �لدوليني، وبدعم من منظمة �لرتبية و�لعلم و�لثقافة �لتابعة لالأمم �ملتحدة 
مكتبة  لتعود  �ملعريف  �لعلمي  �ملركز  هذ�  تر�ث  �إحياء  �مل�رشيون حلم  �جلديدة. وحقق  �لإ�صكندرية  مكتبة  تد�صني  من  »�ليون�صكو« - 
ا كم�صعل من م�صاعل �لتنوير يف منطقتي �ل�رشق  �أي�صً �إ�صعاع ثقايف يحمي �لقيم �لوطنية �مل�رشية؛ و�إمنا  �لإ�صكندرية لي�ض فقط كمركز 

�لأو�صط و�لبحر �ملتو�صط .
ال�سيدات وال�سادة

�إن م�رش وهي يف مرحلة �لبناء �لر�هنة يتعني �أن تتو�كب معها حركة فكرية تنويرية �صاملة ل تقف عند حدود �لرتويج لثقافة �لقر�ءة 
�لتي حث عليها �لدين �لإ�صالمي �حلنيف، �لذي يحاول �لبع�ض من مغلوطي �لفكر و�مل�صللني �إل�صاق �أمور به هو �أبعد ما يكون عنها، 
بل ح�ض على عك�صها من قيم نبيلة حتث على �لتعاي�ض �ل�صلمي وقبول �لآخر و�لت�صامح و�لرحمة و�عتبار �لختالف �لثقايف و�للغوي 
�إثر�ًء للحياة �لإن�صانية و�لرت�ث �لب�رشي. ومن ثم فاإن تلك �حلركة �لتنويرية �ملن�صودة يتعني �أن ت�صهم يف تغيري �لبناء �لفكري �لذي يوؤ�صل 
ولي�ض  باملنطق،  و�ملنطق  بالفكر  �لفكر  يقابل  �ملغاير،  للفكر  يت�صع  �آخر  ن�صق عقلي  ليحل حمله  و�لتكفري و�لإكر�ه و�لإرهاب؛  للعنف 

بالعنف و�لقوة وترويع �لآمنني، يوجه �لطاقات نحو �لعمل و�لإبد�ع �لفكري و�لفني يف �إطار من �حرت�م منظومتنا �لقيمية �لنبيلة.
ال�سيدات وال�سادة

ولن يفوتني يف تلك �ملنا�صبة �أن �أ�صيد بامل�صعى �مل�صرتك و�لتعاون �ملحمود �لذي ت�صافرت فيه جهود مكتبة �لإ�صكندرية مع موؤ�ص�صة 
�لأزهر �ل�رشيف �لعريقة ووز�رة �خلارجية �مل�رشية لتنظيم موؤمتر »نحو ��صرت�تيجية عربية �صاملة ملو�جهة �لتطرف«، وما �أوله من �هتمام 
لإعادة بناء �لفكر �لإ�صالمي �ملعا�رش و�لت�صدي لفو�صى �لإفتاء. و�أدعو تلك �ملوؤ�ص�صات �إىل تو�صيع نطاق �لتعاون �لقائم بينها، وتوظيف 
و�صائل �لتكنولوجيا �حلديثة لتكثيف �لتو��صل مع �ل�صباب؛ حتى ل يقع يف بر�ثن �لت�صدد و�لتطرف، ولت�صحيح �ملفاهيم �ملغلوطة عن 
ا خا�صة  �لإ�صالم من خالل طرح �صحيح للدين يف خمتلف �ملو�صوعات �خلالفية �لتي يحاول �لبع�ض تف�صريها وتقدميها مبا يخدم �أغر��صً

وم�صالح �صيقة يف حماولة لت�صويه �صورة ديننا �حلنيف.

ال�سيدات وال�سادة  

دعوين �أعرب لكم عن �صكري لكلِّ ما تبذلونه من جهد دءوب يف �إد�رة وتوجيه هذ� �ل�رشح �لثقايف، كما �أعرب عن �متناين ل�صتمر�ر 
بع�ض منكم حتى بعد �لنتهاء من �لفرتة �لر�صمية يف ع�صوية جمل�ض �لأمناء يف دعم وم�صاندة �أن�صطة وم�رشوعات �ملكتبة �لر�صمية. و�أود 
�أن �أوؤكد �أن �جلهود �لتي تبذلونها ملمو�صة وُمقدرة. و�أ�صدد يف هذ� �ل�صدد على �أهمية تو�صع �أعمال �ملكتبة يف ربوع م�رش يف �ملحافظات 
و�لقرى يف �لدلتا و�ل�صعيد عرب �أن�صطة ثقافية متعددة؛ فال يتعني �أن ت�صتاأثر مدن م�رش �لكربى بثمار �لتنمية، بل يجب �أن تتو�كب جهود 

�لدولة كافة يف ن�رش �لالمركزية.
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�إن ت�صارع �ملتغري�ت يف عامل �ليوم يجعلنا يف �صباق م�صتمر مع �لزمن، ومن ثم فاإننا جميًعا مدعوون ببذل �أق�صى �جلهود �ملمكنة 
لتنفيذ �لعديد من �مل�رشوعات يف �إطار �ملكتبة؛ ومن بينها تطبيق »نظام �إد�ري رقمي« لزيادة معدلت �لكفاءة و�رشعة �إجناز �لعمل، 
ملو�جهة  �صاملة  عربية  ��صرت�تيجية  »نحو  موؤمتر  يف  حتقق  ما  على  �لبناء  خالل  من  و�لإرهاب  للتطرف  �لفكرية  �ملجابهة  ومو��صلة 
�لتطرف« �لذي عقد يف يناير 2015، وذلك بالتعاون مع مر�كز �لفكر �لتنويري يف �صتى �أنحاء �لعامل �لعربي، بالإ�صافة �إىل �ل�صتمر�ر 
يف توثيق وتاأريخ تر�ث م�رش، و�لتو��صل مع �ملوؤ�ص�صات �لعربية �ملعنية لدفع م�رشوع »ذ�كرة �لعامل �لعربي«، خا�صة يف هذه �لفرتة �لتي 
بات فيها �لرت�ث مهدًد� يف �لعديد من �لبلد�ن �لعربية، �إىل جانب بناء �صبكات متكاملة للتو��صل مع �إفريقيا وذلك يف �إطار �صيا�صة 
م�رش لالنفتاح على �إفريقيا يف �صتى �ملجالت؛ ومن بينها �ملجالت �لفكرية وتوظيف �إمكانيات �ملكتبة يف جمال �لتو��صل �لإلكرتوين 
لتحقيق ذلك �لغر�ض. وم�رشوع »�صفار�ت �ملعرفة« �لذي �صيتيح مو�رد �ملكتبة �لثقافية و�لفكرية �أمام �ل�صباب يف �جلامعات �مل�رشية 

باملناطق �لنائية.

وباعتبار �لتعليم ركيزة �أ�صا�صية من ركائز تقدم وتطور �لأمم و�ل�صعوب، فاإنني �أويل �أهمية خا�صة للم�رشوعات �لتي تعتزم �ملكتبة 
�أعلى  على  �ملهني  للتدريب  منظومة  �إتاحة  ي�صتهدف  �لذي  �ملهني«  �لتدريب  »معهد  م�رشوع  بينها  ومن  �ملجال؛  هذ�  يف  تنفيذها 
م�صتوى لنقل �خلرب�ت �ملتقدمة �ملتو�فرة للمكتبة �إىل �ملوؤ�ص�صات �لأخرى؛ �أخًذ� يف �لعتبار ما توليه م�رش من �أولوية و�هتمام للتعليم 
�لفني و�لتدريب �ملهني وربطهما ب�صوق �لعمل وتغيري �لنظرة �ملجتمعية لهذ� �لقطاع �لتعليمي �حليوي.  )هنا كانت �لإ�صارة �إىل مركز 
�إعد�د �لقادة، ومركز �لدر��صات �ملتقدمة  LEAR وكذلك م�رشوع مدينة �لعلوم، ولكن مت �خت�صار �جلملة عند �خت�صار �خلطاب 

�لنهائي(.  

وختاًما �أنوه �أن مكتبة �لإ�صكندرية موؤ�ص�صة م�رشية �لهوية دولية �لأبعاد، ذ�ت ر�صالة �إن�صانية عاملية، ت�صري على درب �لتميز بغية 
حتقيق �لتحديث �مل�صتمر ومو�كبة م�صتجد�ت �لع�رش. و�إنني �أتطلع �إىل مو��صلة �لتز�مكم ودعمكم لهذه �ملوؤ�ص�صة يف رحلتها �لدءوبة 
لن�رش �ملعرفة و�لتنوير، وثقتي كاملة يف �أنكم �صت�صطلعون مبهمتكم على �لوجه �لأكمل، و�صي�صهد �جتماعنا يف �لعام �لقادم باإذن �هلل 

تنفيًذ� لكافة �مل�رشوعات �لتي مت طرحها؛ تاأكيًد� لدور �ملكتبة �لفاعل يف �صتى مناحي �لعلوم و�ملعرفة و�لثقافة يف م�رش.

و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته

عبد الفتاح ال�سي�سي
رئي�ض جمهورية م�رش �لعربية
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�أ�صو�ء على �إجناز�ت مكتبة �لإ�صكندرية

بروميثيو�س ال�سكندري

عرب �لتاريخ، �أثبتت �ملعرفة �أنها �ل�صالح �لأقوى يف يد �لفرد �أو �ملجتمع. فاكت�صاب �ملعرفة و�لأفق �لثقافية و�لفكرية �لعري�صة من 
�أمة وم�صاعدتها يف حماربة ومكافحة �لظالم؛ وذلك لأن تبني �ملعرفة هو �لقاعدة �لأ�صا�صية لأية ��صرت�تيجية ملكافحة  �أية  �صاأنها متكني 

�لتطرف �لنابع عن �جلهل، و�لعمى، و�ملفاهيم �لز�ئفة، و�لروؤى �مل�صللة. 

ومنذ �أن تاأ�ص�صت، �أ�صبحت مكتبة �لإ�صكندرية �ل�صوء �لذي يقود �لنا�ض بعيًد� عن ظالم �لتع�صب، و�لتحيز، و�لغرور، و�لأنانية، 
و�إ�صاءة �لفهم. وقد كانت مكتبة �لإ�صكندرية د�ئًما منارة للمعرفة و�لنمو �لثقايف و�لتمكني �لفكري. فر�صالة �ملكتبة و��صحة؛ وهي »�أن 
تكون مركًز� للتميز يف �إنتاج ون�رش �ملعرفة، ومكاًنا للتفاعل بني �لثقافات و�ل�صعوب«. وبناًء عليه، تكون من �أولوياتها �أن ت�صبح م�صدًر� 

للتنوير يقود �لنا�ض با�صتمر�ر للتقدم نحو حياة �أف�صل. 

نري�ن  �إطفاء  بهدف  �أبعد  تتخذ خطوة  �أن  �لإ�صكندرية  مكتبة  قررت  �لأخرية،  �لآونة  �لعربي يف  �لعامل  �لتطرف يف  �صعود  ومع 
�لتطرف باملعرفة ؛ خط �لدفاع �لأول �صد �جلهل و�لكر�هية. ول يتوقف دور مكتبة �لإ�صكندرية على توفري �لكتب و�لأور�ق �لبحثية 
و�لدر��صات للجمهور؛ بل ميتد ملا هو �أبعد من ذلك، فهي جتمع �جلمهور يف �ملوؤمتر�ت و�لفعاليات و�لأن�صطة �ملختلفة �لتي يتم تنظيمها 
على مد�ر �لعام. ت�صتهدف �لأن�صطة �لثقافية و�لجتماعية �لتي تنظمها �ملكتبة جميع �لأعمار و�لفئات �لجتماعية، مما يقلل �لفجوة بني 

�ملو�طنني من ذوي �خللفيات �ملختلفة ويروج للت�صامح و�لتعاي�ض �ل�صلمي. 

قد يكون �لتعليم �لثقايف �لطريقة �لوحيدة لهزمية �لتطرف. ولطاملا �أدركت مكتبة �لإ�صكندرية مدى تلك �لقوة وكيفية ��صتخد�مها 
ا يف هوؤلء  للتاأثري على �لأيديولوجيات و�لظو�هر �ملتطرفة. ويقبع �ل�رش لي�ض فقط يف �كت�صاب �ملعرفة �أو �لتحكم بها؛ و�إمنا ي�صطع �أي�صً
�لقادرين على ن�رش �لأمل بني فاقديه و�ملنك�رشين. تتحدى �لأن�صطة �لجتماعية �لتي ت�صجعها �ملكتبة وت�صارك بها وترعاها ظالل �لتطرف 

بالوحدة و�حلب و�لتفاهم و�لتعاطف. 

اأ�سواء على اإجنازات مكتبة الإ�سكندرية

�لتطرف من خالل جو�نب  �إ�رش�ًقا و�أمًنا ورخاًء، قررت مكتبة �لإ�صكندرية مكافحة  �أكرث  �إىل م�صتقبل  يف �صوء �صعيها للو�صول 
خمتلفة للمعرفة و�لثقافة. وقد �أخذت على عاتقها م�صئولية �نطالق ع�رش جديد من �لتنوير يهدف �إىل �إبعاد �لأيديولوجيات و�ملذ�هب 
�ملتطرفة عن �لعامل �لعربي؛ خا�صًة عن عقول �ل�صباب. ومتا�صًيا مع هذه �لر�صالة، وبناًء على طلب �لرئي�ض �ملوؤقت �ل�صابق؛ عديل من�صور، 
�تخذت �ملكتبة �خلطوة �لأوىل نحو م�صتقبل �أف�صل بتنظيم موؤمتر »نحو ��صرت�تيجية عربية �صاملة ملو�جهة �لتطرف«. مت عقد �ملوؤمتر يف 
�لفرتة من 3 �إىل 5 يناير 2015،  حتت رعاية �لرئي�ض عبد �لفتاح �ل�صي�صي، ومت تنظيمه بالتعاون مع وز�رة �خلارجية �مل�رشية. وكان 
�لهدف من �ملوؤمتر بناء ��صرت�تيجية قائمة على �لفكر و�لعقل و�ملعرفة لتمكني �لدول �لعربية من �لحتاد يف مو�جهة �لتطرف و�ملنظمات 

�ملتطرفة. 

وقد �صارك يف �ملوؤمتر �أكرث من 250 مفكًر� من خمتلف �أنحاء �لوطن �لعربي. ح�رش �فتتاح �ملوؤمتر �لأمني �لعام جلامعة �لدول �لعربية، وممثلون من 
وز�رة �خلارجية �مل�رشية ومن �لعديد من �ملوؤ�ص�صات �لدينية و�لثقافية، بالإ�صافة �إىل عدد من �ل�صخ�صيات �لعامة �ملوؤثرة. عك�ض هذ� �لتنوع �لعربي �لغني 
يف �حل�صور �جلوهر �حلقيقي للموؤمتر و�أهد�فه؛ وهي �لرتويج لقبول �لآخر، و�لتعاون بني �أ�صحاب �لختالفات، و�لت�صامح، و�إمكانية �لتعاي�ض �ل�صلمي 

و�ملنتج بني �ملجتمعات متنوعة �لأعمار و�لأنو�ع و�لأديان و�لتوجهات �لفكرية و�لجتماعية و�لثقافية و�ل�صيا�صية �ملختلفة. 

وكان توقيت �ملوؤمتر ممتاًز�؛ وذلك لأنه تدخل يف خ�صم �ل�صطر�بات �ملتطرفة �رشيعة �لنمو �لتي �نت�رشت يف �لعامل �لعربي. فقد تعالت 
�أ�صو�ت �ملوؤ�ص�صات و�ملنظمات �ملتطرفة �صيا�صيًّا و�جتماعيًّا ودينيًّا وفكريًّا، وباتت تهدد كثرًي� من �لدول بالفو�صى. وترت�وح �مل�صكالت من 
حروب �أهلية �إىل حتيز�ت عرقية، ومن نز�عات علمانية ودينية �إىل نز�عات �إقليمية. تنذر جميع هذه �لأمور بتق�صيمات حمتملة على م�صتوى 
�لعامل �لعربي و�أزمة حمتملة يف �لهوية �لقومية يف �لدول �لعربية متزق �ملبد�أ �لأ�صا�صي �لذي ي�صمن قبول جميع �ملو�طنني دون �رشوط على جميع 

�ختالفاتهم وتنوعهم. 
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وعلى مد�ر �لأيام �لثالثة للموؤمتر، �أعطت �جلل�صات و�ملناق�صات �لفر�صة للم�صاركني للتعمق يف مناق�صة �لتطرف وحتديد جو�نبه 
�لتطرف  �أن  �مل�صاركون على  �أكد  �لعربي و�أموره،  �لعامل  له. وبعد در��صة عن قرب حلالة  �ملمكنة  و�أ�صكاله و�أ�صبابه وعو�قبه و�حللول 
قد �أ�صبح وباًء �صاحًقا ينت�رش يف جميع �جلو�نب �حلياتية يف دول ومدن �لعامل �لعربي، ومن مظاهره �لأو�صح �لتطرف �لديني. و�ملثال 
�لعنف غري �ملربر  �لعر�ق و�ل�صام؛ حيث  �لدولة �لإ�صالمية يف  �أي  �مل�صلحة »د�ع�ض«  �لأحدث و�لأكرث �رش��صة على ذلك هو �جلماعة 
و�لفظائع �لتي ل تغتفر و�جلر�ئم �لوح�صية �لتي ترتكب �صد �لإن�صانية با�صم �لإ�صالم. �إل �أن �لتطرف ميتد �إىل �أكرث من �ملجالت �لدينية؛ 
فقد �نت�رش يف خل�صة وب�صكل �َصيِّئ يف �جلو�نب �لجتماعية و�لثقافية و�ل�صيا�صية للمجتمع على �أ�صا�ض �ل�صعور �لز�ئف بالتفوق و�أوهام 
�ملتحيزة،  �مل�صبقة  �ملفاهيم  ومظاهر  و�لتع�صب،  �لت�صامح  عدم  من  �لنابعة  �لعنيفة  و�لأعمال  و�لفا�صية،  �ملتع�صبة  و�لجتاهات  �لعظمة، 

و�لأوهام �لذ�تية �خلد�عة �لتي توحي ل�صاحبها باأنه وحده ميتلك �حلقيقة �ملطلقة. 

�أدت �ملناق�صات و�لدر��صات �لتي متت من خالل موؤمتر »نحو ��صرت�تيجية عربية �صاملة ملكافحة �لتطرف« �إىل بيان ختامي و��صح 
يحدد �لأ�صباب �لرئي�صية ور�ء �صعود �لتطرف ويقدم تو�صيات عن كيفية �لتعامل مع هذه �لأ�صباب للتخل�ض منها. وت�صم �ملجالت 
�لرئي�صية �لتي تعد م�صادر �مل�صكلة وكذلك م�صادر حلها: �لدين و�لتعليم و�لثقافة وطبيعة �لعالقات بني �لفئات �لجتماعية �ملختلفة 

ومدى حرية �لتعبري.

وقد �أبرز �لبيان �خلتامي للموؤمتر بالتف�صيل �ملو�صوعات �ملختلفة �ملتعلقة باملجالت �ل�صابق ذكرها، كما �أو�صح ثمانية �أ�صباب رئي�صية 
ور�ء �لتطرف ت�صم »�لتعليم و�لرتبية �لجتماعية �لقائمة على �لتفوق على �لآخرين ورف�صهم و�لتقليل من �صاأنهم، و�لرت�جع يف �لتفكري 
�لنقدي وغياب �مل�صاركة �لجتماعية، و�خلطاب �لديني �ملتطرف �لقائم على �لتف�صري�ت �لتي تتنافى مع �لدين �لإ�صالمي �لفعلي؛ وثالثي 
�لفقر و�لأمية و�جلهل �لذي يقود �أ�صحابه نحو �خلطاب �لديني �مل�صوه و�لفتاوى و�لتف�صري �خلاطئ ووجهات �لنظر �ل�صيقة، و�لبيئة �لتي 
تت�صم بالعد�ئية جتاه ثقافة �لختالف«. ت�صري جميع هذه �لأ�صباب وتدل على �أن �لنق�ض يف �ملعرفة هو م�صدر لال�صطر�بات �لتي ل تنتهي 

و�لتي قد تت�صبب يف زو�ل �لأمة. 

جميع  يف  و�ملوؤ�ص�صات  �ملعاهد  من  ونظر�ئها  �لإ�صكندرية  مكتبة  دور  يبد�أ  وهنا  �ملعرفة،  ن�رش  هو  �إًذ�  �ملاأزق  لهذ�  �ملنطقي  �حلل 
�أنحاء �لوطن �لعربي. فمن خالل �لأن�صطة و�ملبادر�ت �لتي تروج للتغيري و�لإ�صالح، ميكن مو�جهة �لتطرف بقوة �أكرث. وين�ض �لبيان 
�خلتامي للموؤمتر �أنه من �ملمكن مكافحة �لتطرف من خالل �إ�صالح �خلطاب �لديني �ل�صائد بالدولة، وكذلك ثقافتها ونظامها �لتعليمي 
و�إعالمها. وقد ت�صمنت بع�ض �لإجر�ء�ت و�حللول �ملقرتحة يف �لبيان �خلتامي فيما يخ�ض �خلطاب �لديني: »يجب �أن تو�جه �ملوؤ�ص�صات 
�لدينية بع�ض �ملفاهيم �ملحددة �لتي يتم ترويجها يف �ملجتمع؛ خا�صة بني �ل�صباب، وت�صم �لتف�صري�ت �مل�صوهة للجهاد، و�لردة، وو�صع 
�ملر�أة«، وفيما يخ�ض �لثقافة، فاأحد �حللول هو »مر�جعة �لقو�نني و�للو�ئح و�ملمار�صات �لإد�رية بحيث تدعم �لتفكري �حلر و�لإبد�ع«، 
�ملعرفة �لأ�صا�صية  �لتعددية و�لتعاي�ض �لإن�صاين، وتوفري  �لتعليمية بغر�ض ترويج قيم  �لتعليم، فـ»حتديث �لأنظمة و�لرب�مج  وفيما يخ�ض 
لتاريخ �حل�صار�ت و�لأديان، وزيادة �لوعي باأخطار �لتطرف و�لنعز�ل �لفكري«. وقد ناق�ض �لبيان �خلتامي �لعديد من �ملو�صوعات 

�لأخرى وحلولها، ويدور معظمها حول طرق �ل�صتثمار يف �لأ�صكال �ملختلفة من �ملعرفة. 

بالإ�صافة �إىل ذلك، ناق�ض �مل�صاركون �رشورة حت�صني �لتعددية �لدينية وتقويتها من خالل �لتعرف على �أدو�ر �مل�صيحيني �لعرب يف 
تنمية �أوطانهم، و�أهمية �إيجاد بناء وطني قوي وعادل ومت�صامح ومتنوع، وفهم وزيادة �لوعي بحقيقة �أن �لأقليات و�لن�صاء د�خل هذه 

�ملجتمعات ما ز�لو� �ل�صحايا �لأكرث لأ�صو�أ �أنو�ع �لظلم و�لقمع و�لأ�صكال �ملختلفة من �لعنف و�لتفرقة. 

وعلى �لرغم من �أهمية فر�ض �إجر�ء�ت �أمنية حم�صنة، فهي غري كافية. فيجب مو�جهة م�صكلة �لتطرف يف �ل�صميم من خالل �لقو�نني 
�لجتماعية و�لأخالقية لالأمة، و�إ�صالح �مل�صهد �ل�صيا�صي، وتنمية عقول �ملو�طنني من خالل �لتعليم وحمالت �لتوعية، و�لتعامل مع 

ثالثية »�لفقر و�لأمية و�جلهل« و�مل�صكالت �لناجتة عنها. 
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�أ�صو�ء على �إجناز�ت مكتبة �لإ�صكندرية

ينادي باجلهود  �لإ�صكندرية و�لذي  �لذي نظمته و��صت�صافته مكتبة  �لتطرف«  �صاملة ملو�جهة  ��صرت�تيجية عربية  يعد موؤمتر »نحو 
�لثقافية �مل�صرتكة بني �لدول �لعربية �صعًيا مل�صتقبل �أكرث �صالًما و�إ�رش�ًقا ورخاًء من �ملبادر�ت �لر�ئدة للدولة �مل�رشية؛ كما يعد نقطة بد�ية 
حمفزة ملبادر�ت م�صتقبلية �رشورية �صوف توؤدي �إىل تقدم �لعامل �لعربي وتنويره، وذلك من خالل حت�صني �ملنطقة من حيث �لتعليم و�لثقافة 

و�ل�صيا�صة و�لقت�صاد و�لفكر و�لت�صامح �لثقايف يف مو�جهة جميع �أ�صكال �لتطرف. 

�لفكر  �لذين ميثلون  �لعلماء  �أعمال حممد عبده وغريه من  �لعامل �لإ�صالمي، متثل م�رش �لعتد�ل، وهو �عتد�ل ميكن روؤيته يف  يف 
و�لإ�صالمي.  �لعربي  للعاملني  �لهامة  �لقيم  �أ�صعف  قد  �لثقايف  م�رش  دور  تر�جع  �أن  يت�صح  وهكذ�  �لإ�صالحية.  و�حلركات  �لنه�صوي 
ولزيادة �لطينة بلة، هناك كثري من �لأ�صو�ت �لتي ترغب يف �لتحكم يف �خلطاب �لديني �ملعا�رش يف م�رش ويف غريها من �لدول، وهي يف 
معظمها �أ�صو�ت متحفظة ورجعية ل تقبل �صوى روؤيتها �ل�صيقة، وترف�ض �أي �صيء جديد �أو خمتلف، وتتهم كلَّ من يعار�صها بالزندقة 

و�لكفر. وقد ن�صبت هذه �لأ�صو�ت نف�صها �أو�صياء على �ملجتمع؛ تفر�ض عليه ما تر�ه م�صموًحا للقر�ءة و�ل�صمع و�لروؤية. 

توؤدي جامعة �لأزهر دوًر� هائاًل وجمهوًد� عظيًما لت�صحيح �ملفاهيم �خلاطئة عن �لإ�صالم يف م�رش و��صتعادة طبيعته �ملعتدلة، و�صمان 
�نت�صار �خلطاب �لديني �لذي يعك�ض �لإ�صالم �حلقيقي، ورف�ض �لتطرف و�لعنف يف جمتمعاتنا، وقبول �لتعددية و�حلو�ر. وقد �أ�صبح من 
�ل�رشوري �لرجوع لالأزهر و�ملفتي �صعًيا ور�ء �لإر�صاد و�مل�صاعدة يف �ملعركة �صد �لتطرف ويف �جلهود �لتنويرية �لتي تروج لتعاليم �لدين 

�لإ�صالمي �حلقيقي. 

ومن حني لآخر، ي�صدر بع�ض �لعلماء �ملعروفني �لفتاوى غري �لر�صمية �لتي متثل فهمهم �خلا�ض للعقوبات �لدينية فيما يخ�ض �أحكاًما 
ق�صائية حمددة �أو ممار�صات ت�رشيعية �أو كاإر�صاد لل�صلوكيات �ل�صخ�صية. ومتيل هذه �لفتاوى �إىل ت�صتيت مفهوم �لنا�ض عن �لإ�صالم، وتفتح 
�لطريق لزيادة �لأيديولوجيات �ملتطرفة و�نت�صارها. لذلك، بعيًد� عن �ملناق�صات �لعامة للعلماء �لتي تنظمها مكتبة �لإ�صكندرية يف جميع 
�ملو�صوعات تقريًبا، يبقى من �ملهم �أن ت�صعى �ملكتبة للتو��صل مع مفتي م�رش يف عدد من �ملو�صوعات �ملثرية للجدل �لتي تربك �لإعالم 

و�جلمهور وكثرًي� من �مل�صلمني، ومن �صمنها �جلهاد و�لردة و�ملو�ريث و�أو�صاع �ملر�أة و�لدميقر�طية وغريها من �ملو�صوعات. 

وبعد در��صات ر�صمية مطولة، تنوي مكتبة �لإ�صكندرية ن�رش �لنتائج كمنتج م�صرتك مع مكتب �ملفتي. و�صوف ُتظهر هذه �لدر��صات 
�أن كثرًي� من �ملفاهيم �ل�صائعة ملعاين هذه �مل�صطلحات -  و�لأهم من ذلك ما �لذي يجب �أن نقوم به حيالها - خطاأ وبحاجة لالإ�صالح. 
ويتم �لآن بحث ومناق�صة نتائج هذه �لدر��صات �مل�صتمرة؛ ل�صمان �أنه لن يتم �لتعامل معها على �أنها جمرد ر�أي ل�صخ�ض �آخر، و�إمنا هي 

نتائج لها وزنها �لذي يوؤهلها لكي تكون موؤثرة ب�صكل كبري. 

كما تنظم مكتبة �لإ�صكندرية عدًد� من �لأن�صطة مع �لأزهر، ومن �صمنها �لندو�ت �خلا�صة باأو�صاع �ملر�أة ، وهو من �ملو�صوعات 
�مللحة يف �لكثري من �ملجتمعات �لإ�صالمية و�ملطلوب در��صتها من كثري من �جلو�نب. 

فاإذ� ��صتطاعت مكتبة �لإ�صكندرية، مب�صاعدة �لأزهر و�ملفتي، تقوية »�لو�صطية �لإ�صالمية« �لعقالنية يف كثري من هذه �ملو�صوعات، 
ا عملية �لتقدم من �لأخالقيات �لنظرية �إىل تلك �لعملية؛ وهي خطوة �إيجابية حا�صمة نحو حتقيق هيكل ثقايف متكامل  ف�صوف تقوي �أي�صً
يف �ملجتمعات �مل�صلمة؛ �لتي تعاين بالفعل من �ل�صكوك ويتم دفعها للتطرف من خالل �ل�صخ�صيات �ملحلية �لهام�صية وقادة �لإ�صالم 

�ل�صيا�صي �لبارزين. 

من �مل�رشوعات �لهامة يف مكافحة �لتطرف ويف ن�رش �لوعي بطبيعة �لإ�صالم �حلقيقي وتعاليمه م�رشوع »�إعادة �إ�صد�ر كتب �لرت�ث 
يف �لفكر �لنه�صوي �لإ�صالمي«. وتتما�صى �أهد�ف هذ� �مل�رشوع مع تلك �خلا�صة مبوؤمتر »نحو ��صرت�تيجية عربية �صاملة ملو�جهة �لتطرف« 

ومع �لقر�ر�ت و�لأهد�ف �لتي و�صعتها مكتبة �لإ�صكندرية. 

بعد �صنو�ت قليلة من �فتتاحها يف �أكتوبر 2002، قررت مكتبة �لإ�صكندرية �إعادة �إ�صد�ر كال�صيكيات �لفكر �لإ�صالمي �لإن�صاين 
�لأعمال  لهذه  متممة  كطبعة  �إ�صد�رها  يتم  �لتي  �لنقدية  �لطبعات  من  �صل�صلة  يف  �ملا�صيني،  �لقرنني  خالل  كتبت  �لتي  و�لإ�صالحي 



21

ع�رش  �لتا�صع  �لقرنني  يف  �لإ�صالمي  �لنه�صوي  �لفكر  يف  �لرت�ث  كتب  �إ�صد�ر  »�إعادة  عنو�ن  يحمل  �لذي  �مل�رشوع  يهدف  �لعظيمة. 
وكتابات  �حلديث  �لإ�صالمي  �لرت�ث  من  خمتار�ت  تقدمي  �إىل  �لهجريني(«  ع�رش  و�لر�بع  ع�رش  �لثالث  )�لقرنني  �مليالديني  و�لع�رشين 
�لإ�صالحيني �لبارزين من هذه �لفرتة �لزمنية �لهامة. وقد مت �ختيار هذه �ملرحلة �لزمنية حتديًد� لدح�ض �ملفاهيم �خلاطئة �ل�صائدة و�لتي 
تدعي �أن �إ�صهامات �لعلماء و�ملفكرين �مل�صلمني مل تتقدم بعد فرتة زمنية حمددة. ي�صعى �مل�رشوع �إىل �إنتاج جمموعة �صاملة من هذه �لعناوين 
و�إتاحتها للجمهور مطبوعة �أو رقمية؛ كما ي�صعى �مل�رشوع �إىل ترجمة هذه �لأعمال �إىل �لإجنليزية و�لفرن�صية يف حماولة لتقليل �لفجوة 

بني �لغرب و�لعامل �لإ�صالمي. 

بالإ�صافة �إىل هذه �ملجهود�ت، فاإن مكتبة �لإ�صكندرية توظف كلَّ �أن�صطتها وخدماتها يف مكافحة �لتطرف؛ حيث تزيد من وعي 
�ملتعاملني معها من خالل جميع م�رشوعاتها ومبادر�تها وخدماتها وفعالياتها �لثقافية و�لأكادميية و�لتقنية و�لرتفيهية. 

التوا�سل الثقايف

ت�صعى مكتبة �لإ�صكندرية د�ئًما �إىل �لتعاون مع �ملوؤ�ص�صات و�لأفر�د من جميع �أنحاء �لعامل بهدف تو�صيع جمال جمهود�تها، وزيادة 
مو�رد �ملعرفة، وجمع �لثقافات مًعا، ومناق�صة م�صكالت �لتطرف و�لأيديولوجيات �ملتطرفة على �مل�صتوى �لقومي و�لإقليمي و�لدويل. 

ومن خالل �لتو��صل �لثقايف، تتو��صل مكتبة �لإ�صكندرية مع �جلماهري لرتتقي باأذو�قهم ولت�صاعدهم على �كت�صاب �لهتمام بالثقافة 
با�صتخد�م تقنيات �لتقدمي �حلديثة �ل�صبيهة بتلك �مل�صتخدمة يف �أرقى �ملوؤ�ص�صات �لدولية. وت�صتخدم هذه �لتقنيات يف متاحف مكتبة 

�لإ�صكندرية، ومركز �لفنون، و�ملعار�ض و�ملقتنيات �لفنية، وحديقة �لأ�رشة، ومركز �لقبة �ل�صماوية �لعلمي. 

وتتحقق �أهد�ف �لتو��صل من خالل عدد من �مل�رشوعات؛ مثل تنفيذ �صفار�ت �ملعرفة �لتابعة للمكتبة يف �جلامعات �مل�رشية، وبناء 
�صبكة من �ل�رشكاء �ملحليني و�لدوليني، وتو�صيع نطاق �ل�صبكات �لعربية و�لإفريقية، ودعم �لفعاليات �لثقافية؛ وجتديد �خلطاب �لديني؛ 

و�ل�صتمر�ر يف �رش�كات �لتعليم عن بعد، و�إطالق �ملبادر�ت �لعلمية و�لأدبية و�لتقنية �جلديدة. 

�أحلق  بالقاهرة. وقد  �ل�صيدة زينب  �ملتبقية يف حي  �لق�صور �لربجو�زية  �أحد  �لقومية، وهو  �لثقافية  �ل�صناري من �ملر�كز  يعد بيت 
ا بهدف زيادة �لوعي �لثقايف و�لفني و�لعلمي يف �ملناطق �ملجاورة، ولت�صجيع  بيت �ل�صناري مبكتبة �لإ�صكندرية لي�صبح مركًز� ثقافيًّا هامًّ
�ملعار�ض و�لندو�ت  �لثقافية و�لفنية، وت�صم  �لفعاليات  �ل�صناري نطاًقا و��صًعا من  ينظم بيت  �لعامة.  �ل�صباب على �ل�صرت�ك يف �حلياة 
و�مللتقيات وور�ض �لعمل و�لأعمال �مل�رشحية، بالإ�صافة �إىل �لجتماعات و�ملناظر�ت �لتي تناق�ض م�صتقبل �لعلوم و�ملعرفة على كثري من 

�مل�صتويات. 

�صفار�ت �ملعرفة من �ملبادر�ت �لأخرى ملكتبة �لإ�صكندرية، و�لتي متثل �إىل حدٍّ ما يف �ملحافظات �لأخرى �لدور �لذي يقوم به بيت 
�ل�صناري. تاأ�ص�صت �صفار�ت �ملعرفة بالتعاون مع �جلامعات �مل�رشية. ويهدف هذ� �لتعاون �إىل ن�رش �لثقافة و�ملعرفة بني طلبة �جلامعات 
يف م�رش. ُتعد تلك �ل�صفار�ت مبثابة مر�كز فرعية للمكتبة، فهي تتيح لرو�دها نف�ض �خلدمات �لتي تقدمها مكتبة �لإ�صكندرية جلمهورها 
�لتو��صل  �إتاحة  مثل  �لإ�صكندرية؛  مكتبة  لزو�ر  �ملقدمة  �لرقمية  و�لمتياز�ت  �لأدو�ت  جميع  على  وحتتوي  �لرئي�صي،  مقرها  د�خل 
�أكرب مكتبة رقمية عربية على  DAR؛ وهو  �لرقمية  �لأ�صول  للمكتبة؛ مثل م�صتودع  �لرقمية  �مل�رشوعات  �لعديد من  و�ل�صتفادة من 
�لإطالق، وم�رشوع و�صف م�رش، وم�رشوع �لفن �لعربي، وم�رشوع �لأر�صيف �لرقمي ملجلة �لهالل، وم�رشوع ذ�كرة م�رش �ملعا�رشة، 
وم�رشوع »حما�رش�ت يف �لعلوم«، بالإ�صافة لإتاحة �لتو��صل مع �لعديد من �لبو�بات و�ملو�قع �لإلكرتونية �خلا�صة باملكتبة؛ مثل موقع 

»�كت�صف بنف�صك«، و�مللتقى �لإلكرتوين وبو�بة �لتنمية.

يف دي�صمرب 2013، وقعت مكتبة �لإ�صكندرية �تفاقية مع �لحتاد �لأوروبي مدتها عامان مببلغ مليون يورو لدعم �لتنوع �لثقايف 
و�لإبد�ع يف م�رش. �لهدف �لأ�صا�صي من هذه �لتفاقية هو دعم �لأ�صا�صات لتنمية �لقطاع �لثقايف يف م�رش، وي�صم �إتاحة �أكرث للثقافة 
وحماية تنوع �لتعبري �لثقايف و�لرتويج له، وذلك بناًء على موؤمتر �ليون�صكو يف عام 2005 عن حماية ودعم تنوع �لتعبري �لثقايف، و�لذي 

��صرتكت فيه م�رش و�لحتاد �لأوروبي كاأطر�ف. 
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تهدف �لتفاقية لتحقيق �أهد�ف حمددة؛ مثل توفري �إتاحة متز�يدة للثقافة يف جميع �أنحاء م�رش، وت�صميم و�إ�صد�ر م�صودة لل�صيا�صة 
�أهمية �لربط بني  �أنو�ع �لتعبري �لثقايف، و�إعادة تاأكيد  �لثقافية للدولة، ودعم �لتعليم �لفني و�لثقايف، وحماية ودعم �لتنوع يف خمتلف 

�لثقافة و�لتنمية. 

متتد �لتفاقية ملدة 24 �صهًر�، تقوم خاللها مكتبة �لإ�صكندرية بالعديد من �مل�رشوعات و�لأن�صطة حتت ثالثة �أعمدة رئي�صية؛ هي 
�حلو�ر من �أجل �صيا�صة ثقافية يف م�رش، و�لتدخل لدعم �ل�صناعات �لثقافية �مل�رشية، و�إجر�ء�ت دعم �ل�صباب و�ملو�هب �ل�صاعدة. 

ا �إىل  �صوف توؤدي �لرب�مج �ملنفذة �إىل زيادة �لوعي باأهمية �لأن�صطة �لثقافية وتاأثريها يف �لتنمية �مل�صتد�مة. �صوف توؤدي �لتفاقية �أي�صً
زيادة يف ن�رش �ملنتجات �لفنية و�لثقافية ل�صباب �لفنانني �مل�رشيني يف جميع �أنحاء م�رش، وحت�صني قدر�ت �لعاملني بالثقافة و�ملوؤ�ص�صات 

�لثقافية يف جميع �أنحاء م�رش من خالل �لتدريب �ملتخ�ص�ض، وتاأ�صي�ض �صيا�صات تطوير �إطار عمل لإيجاد �صيا�صة ثقافية يف م�رش. 

م�رشوع »�ل�صمال و�جلنوب – روؤية جمالية ��صتك�صافية يف عيون �صباب م�رش«، �لتابع لإد�رة �ملعار�ض و�ملقتنيات �لفنية، هو جزء 
ترت�وح  �ل�صباب  مائة من  �لربنامج  ��صتهدف هذ�  �لثقايف و�لإبد�ع يف م�رش«. وقد  �لتنوع  بعنو�ن »دعم  �لأوروبي  �لحتاد  من منحة 
�أعمارهم من 18 �إىل 24 عاًما من جميع �أنحاء م�رش، يعملون من خالل خم�صة �أ�صكال فنية؛ هي: �لت�صوير، و�لت�صوير �لفوتوغر�يف، 
�لإ�صكندرية  �إىل  يوًما  �إبد�عية مدتها 20  �مل�صاركون يف رحلة  �صافر  �لفيديو.  �لرقمي، وفنون  �لإبد�عية، وت�صميم �جلر�فيك  و�لكتابة 

و�لقاهرة و�صعيد م�رش؛ لإعادة �لتو��صل مع م�صادر و�أ�صول ثقافتهم.  

ولدت �لفكرة غري �لعادية لإقامة متحف لالآثار يف �ملجمع �لثقايف ملكتبة �لإ�صكندرية عندما مت �لعثور على عدد من �لقطع �لر�ئعة 
�إن�صاء �ملكتبة. وهو من �ملتاحف �لقليلة يف �لعامل �لتي  �أثناء �أعمال �حلفر يف موقع  �لتي تعود للع�صور �لإغريقية و�لرومانية و�لبيزنطية 

تعر�ض �لآثار �لتي مت �لعثور عليها يف نف�ض موقع �ملتحف. 

�أماكن عر�ض جديدة تتما�صى مع �أحدث تقنيات ومعايري �حلفاظ على تو�بيت  متحف �لآثار هو �أول متحف يف م�رش ي�صتخدم 
�ملومياو�ت، ويتم توفريها من خالل �رشكة �أبت�ض لالأنظمة. �أماكن �لعر�ض م�صنوعة من �لزجاج غري �لقابل لالخرت�ق و�لذي يقلل من 
�أماكن �لعر�ض  �أن قو�عد  �لبنف�صجية، ويتم فتحها و�إغالقها من خالل نظام كهربائي ميكانيكي متقدم؛  كما  �مت�صا�ض �لأ�صعة فوق 
يتنا�صب مع  �لد�خلي؛ بحيث  �لفر�غ  لتعقيم  �آيل« مت ت�صميمها  مزودة بجهاز لقيا�ض �لرطوبة ودرجات �حلر�رة يحمل »وحدة مناخ 

�ملومياو�ت. 

�لفعلي، وذلك  للمتحف  �لأبعاد  �لإ�صكندرية؛ وهو منوذج ثالثي  �لفرت��صي مبكتبة  �لآثار  �حلايل جتهيز متحف  �لوقت  ويتم يف 
بالتعاون مع �إد�رة تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�صالت باملكتبة. 

يهدف مركز �لقبة �ل�صماوية �لعلمي، ومعه قاعة �ل�صتك�صاف ومتحف تاريخ �لعلوم، �إىل �إتاحة �لعلوم للجمهور �لعام. وخالل 
�لعامني 2014و2015، ��صتقبل مركز �لقبة �ل�صماوية �لعلمي �أكرث من 130 �ألف ز�ئر، وعقد �أكرث من 20 فعالية خمتلفة، من �صمنها 
�حتفالية �لعلوم �ل�صنوية، ومعر�ض �إنتل مكتبة �لإ�صكندرية للعلوم و�لهند�صة Intel-BASEF، و�لذي ��صتقبل �أكرث من 5 �آلف ز�ئر. 
وقد �صهد برنامج �صيف 2015 م�صاركة وح�صور 1440 طالًبا ترت�وح �أعمارهم من 4 �إىل 20 عاًما. وقد ��صتقبلت �حتفالية �لعلوم 

يف عام 2015 حو�يل 5 �آلف ز�ئر على مد�ر يومني مبكتبة �لإ�صكندرية. 

خالل فرتة �لتقرير، قام مركز �لقبة �ل�صماوية �لعلمي بافتتاح معر�ض »�أبجدية �لكون«. �أقيم �ملعر�ض �لفريد من نوعه على م�صاحة 
ا. وقد بد�أ �ملعر�ض بتوقيع مذكرة تفاهم مع �ملنظمة �لأوروبية  ا ومب�صاركة �أكرث من 50 �صخ�صً 400 مرت مربع و�صم حو�يل 40 عر�صً
لالأبحاث �لنووية »�رشن« CERN. مت ت�صميم �لعرو�ض من خالل تعاون م�صرتك بني �ملنظمة �لأوروبية لالأبحاث �لنووية ومركز �لقبة 
�لأربعة  �ملحاور  ليعك�ض  �ملعر�ض  �صمم  م�رش«.  »�صنع يف  وعنونتها  �لعرو�ض  باإنتاج  �لإ�صكندرية  مكتبة  وقامت  �لعلمي.  �ل�صماوية 

�لرئي�صية لفيزياء �جل�صيمات ذ�ت �ل�صلة بالأبحاث �لتي تقوم بها �ملنظمة �لأوروبية لالأبحاث �لنووية.
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�أطلق  �لنقدي،  �لتفكري  باملعرفة و�لقادرة على  �ملزودة  بالعقول  �مل�صتقبل  لتزويد  �صباب م�رش، وكو�صيلة  تعليم  لتح�صني  يف حماولة 
مركز �لقبة �ل�صماوية �لعلمي مبادرة نو�دي �لعلوم و�لتي �صممت للتغلب على غياب �لأ�صاليب �لتفاعلية يف تعليم �لعلوم يف �ملد�ر�ض 
ف�صول  �أ�صا�ض  على  قائمة  و�إعد�دية حكومية خمتارة، وهي  �بتد�ئية  مد�ر�ض  تفاعلية يف  بر�مج  �لعلوم  نو�دي  مبادرة  تقدم  �حلكومية. 
�لأطفال و�إبد�عهم لتجذبهم لتعلم �لعلوم ومل�صاعدتهم يف �ل�رشوع يف رحلة ��صتك�صافية. تقدم �ملبادرة �ملعد�ت و�ملو�د �ل�رشورية للقيام 
ورقة  �أ�صا�صيات جتهيز  �إىل  بالإ�صافة  �لعر�ض،  و�لتحليل ومهار�ت  �لنقدي  �لتفكري  �لأطفال  تعليم  �إىل  تهدف  ب�صيطة  علمية  بتجارب 
�أبحاث ب�صيطة. كما تقدم تدريًبا للمعلمني لتنمية مهار�تهم �لعملية و�لتدري�صية بعيًد� عن حو�جز �ملناهج. وياأتي برنامج تدريب �ملدربني 
من  �لأدنى  بالعدد  �مل�صاركة حتتفظ  �ملد�ر�ض  �أن جميع  ول�صمان  �ملدربني  �ملعلمني  �أعد�د  لزيادة  وذلك  �ملعلمني؛  تدريب  مع  متما�صًيا 

�ملعلمني �ملدربني ب�صفة منتظمة. 

و�لهند�صة للعلوم  �لإ�صكندرية  مكتبة  �إنتل  معر�ض  يف  فازت  �لتي  �لثالثة  �مل�رشوعات  �أحد  ح�صل   ،2014 مايو   يف 
Intel- للعلوم و�لهند�صة �لعاملي  �إنتل  �لبيئية يف معر�ض  �لعلوم  فئة  يف  �لثالثة  �لكربى  �جلائزة  على   2014 لعام   Intel-BASEF
ISEF لعام 2014، و�لذي �أقيم يف ولية كاليفورنيا بالوليات �ملتحدة �لأمريكية. وكان عنو�ن �مل�رشوع �لفائز »مبخر �لفر�غ لتنقية 

�ملاء«. يف �صبتمرب 2014، ويف �حتفالية يوم �ملعلم، قام �لرئي�ض �مل�رشي عبد �لفتاح �ل�صي�صي مبنح �لفائزين ميد�ليات �لتمّيز �ل�رشفية. 

�أكادميية  مع  �تفاقية  �لإ�صكندرية  مكتبة  وقَّعت  �لعامل،  نحو  و�إ�صهاماتها  و�أهميتها  �لعربية  �لثقافة  ثر�ء  ل�صتك�صاف  وكمبادرة 
�أكتوبر   12 من  �لفرتة  يف  و�خرت�ع«  �خرت�ع  »�ألف  معر�ض  ل�صت�صافة  وذلك  و�خرت�ع،  �خرت�ع  �ألف  وهيئة  �لعلمي  �لبحث 
و�خرت�ع �خرت�ع  �ألف  هيئة  �لفتتاح.  حفل  �لبارزة  و�لعاملية  �ملحلية  �ل�صخ�صيات  من  عدد  ح�رش  وقد   .2015 نوفمرب   30  �إىل 
).Inventions Ltd 1001( من �لهيئات �حلا�صلة على �جلو�ئز يف جمالت �لرت�ث �لعلمي و�لثقايف �لدويل وت�صل لأكرث من 150 
�إىل زيادة وعي  �لتعليمية. يهدف �ملعر�ض  �لتفاعلية و�أفالمها وفعالياتها �حلية وكتبها  �لعامل من خالل معار�صها  مليون �صخ�ض حول 
�جلماهري باملا�صي �ملجيد للعرب و�إ�صهاماتهم �لقّيمة يف تقدم �لعلوم و�لتنمية �لثقافية للب�رشية؛ م�صاعًد� بذلك يف مو�جهة �ل�صورة �لكاذبة 
�أ�صالفهم  �تباع خطو�ت  �لعربي على  �ل�صباب  ي�صجع هذ� �حلدث  �أن  �ملتوقع  للتطرف و�لعنف و�لتخلف. من  �لعربي كمكان  للعامل 

وتعزيز �صعورهم بالفخر بتاريخهم وهويتهم. 

ومن خالل �حلفالت و�ملعار�ض و�ملهرجانات وعرو�ض �لأفالم و�لعرو�ض �مل�رشحية �لتي يقدمها، يظل مركز �لفنون �لتابع ملكتبة 
من  حو�يل ٪20  عن  م�صئول  �لفنون  مركز  �مل�رشي.  �ملجتمع  يف  �لأ�صا�صيني  �لثقافة  نا�رشي  و�أحد  �لفنون  ملحبي  ملتًقى  �لإ�صكندرية 
��صتقبلت  �لتقرير،  فرتة  وخالل  و�لتف�صيالت.  �لأعمار  حيث  من  متنوًعا  جمهوًر�  ويجذب  �لإ�صكندرية،  مبكتبة  �ملقامة  �لفعاليات 

�حلفالت وعرو�ض �لأفالم �لتي نظمها مركز �لفنون �أكرث من 50 �ألف �صخ�ض. 

ا منها مركز �لفنون – وت�صم هذه �ملعار�ض نطاًقا و��صًعا  ا د�ئًما – يتبع �ثنا ع�رش معر�صً تعر�ض مكتبة �لإ�صكندرية خم�صة ع�رش معر�صً
من �لفنون وتغطي �لعديد من �ملو�صوعات؛ من �خلط و�لفولكلور �لعربي �إىل تاريخ �لطباعة �مل�رشية وكتاب �لفنان، ومن �أدو�ت �لفلك 
و�لعلوم يف �لع�صور �لو�صطى �إىل �لعامل �لرقمي، ومن �لنطباعات عن �لإ�صكندرية �إىل عامل �ل�صينما و�لت�صميم �مل�رشحي، ومن �لنحت 

و�لت�صوير �إىل »�حلركة و�لفن«. وي�صل عدد �لأعمال �لفنية يف �ملعار�ض �لد�ئمة �لتابعة ملركز �لفنون �إىل  2064 قطعة. 

ا �أربع �صالت فنية ل�صت�صافة �ملعار�ض �ملوؤقتة. ومن �أهم �ملعار�ض �ملوؤقتة �لتي ��صت�صافتها �ملكتبة هذ�  توجد مبكتبة �لإ�صكندرية �أي�صً
�لعام: »�صمبوزيوم �لإ�صكندرية �لدويل للنحت يف �خلامات �لطبيعية«، ومعر�ض »�أول مرة«، ومعر�ض »�أجندة 2015«. ومن خالل 
�ملعار�ض �ملوؤقتة �لتي �أقيمت خالل فرتة �لتقرير، قام 41 فناًنا م�رشيًّا و�أجنبيًّا بعر�ض �أعمالهم �لفنية. ومت �لتربع باثني ع�رش عماًل من 
ا ملكتبة �لإ�صكندرية. وقد ��صتقبلت �ملعار�ض �لد�ئمة و�ملوؤقتة باملكتبة حو�يل 160 �ألف ز�ئر. بالإ�صافة  �إجمايل 594 عماًل فنيًّا معرو�صً
�إىل ذلك، و�صل �إجمايل عدد �لأعمال �لفنية �مل�صافة �إىل مقتنيات �ملكتبة 525 عماًل منذ عام 2011، وبناًء عليه، �أ�صبح �إجمايل عدد 

مقتنيات �ملكتبة 2665 عماًل فنيًّا. يعر�ض يف �لوقت �حلايل 860 عماًل فنيًّا يف �ملكاتب و�ملناطق �لعامة مبكتبة �لإ�صكندرية. 
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متحف �ملخطوطات من �لإد�ر�ت �حليوية �لتابعة لقطاع �لتو��صل �لثقايف، ويتميز بطبيعته �لتعليمية و�لثقافية و�لأكادميية. يعمل 
متحف �ملخطوطات من خالل �أق�صام خمتلفة تتبنى منهًجا معرفيًّا علميًّا متقدًما. وميكن تلخي�ض روؤية متحف �ملخطوطات يف تركيز 
جميع �ملجهود�ت و�ملو�رد �لب�رشية و�ملادية خلدمة �لز�ئرين و�لباحثني. وبا�صتخد�م �لطرق �لعلمية �ل�صليمة، يهدف متحف �ملخطوطات 

�إىل تقدمي و�إنقاذ وحفظ �لرت�ث و�ملخطوطات �لنادرة و�لكتب لي�صتمتع بها جميع �لأعمار. 

تاأ�ص�ض مركز �لأن�صطة �لفرنكوفونية CAF يف عام 2013، ويهدف �إىل ترويج �لوجود �لفرنكوفوين يف �ملجتمع �ل�صكندري، 
كجزء من برنامج �لتعاون �لطموح مع �ملجتمعات �لفرنكوفونية �ملحلية و�لإقليمية. تتلخ�ض ر�صالة �ملركز يف �أن ي�صبح مركًز� لرتويج 
�لفرنكوفونية  و�ملوؤ�ص�صات  و�ملكتبات  �ملر�كز  مع  �ل�رش�كات  من  �صبكة  وتاأ�صي�ض  و�لإقليمي،  �ملحلي  �مل�صتويني  على  �لفرن�صية  �لثقافة 

�لهامة. 

بهدف تن�صئة جيل جديد من �ملو�هب، ينظم مركز �لأن�صطة �لفرنكوفونية خمتلف �لفعاليات �لتي ت�صم �ملحا�رش�ت و�ملناق�صات 
و�ملوؤمتر�ت و�ملو�ئد �مل�صتديرة وور�ض �لعمل، بالإ�صافة �إىل �لجتماعات �لثقافية و�لعلمية، وجميعها ي�صتهدف �ل�صكندريني �ملتحدثني 
باللغة �لفرن�صية ب�صفة عامة وطالب �ملد�ر�ض و�جلامعات �لفرنكوفونية ب�صفة خا�صة. خالل فرتة �لتقرير، �أقام مركز �لأن�صطة �لفرنكوفونية 
�لقاعة  وهي   ،enogaxeH’L أكرث من 43 فعالية ح�رشها �أكرث من 4814 م�صارًكا. تعقد فعاليات �ملركز يف �لقاعة �لفرنكوفونية�

�لفرن�صية �لتي �فتتحت حديًثا مبركز موؤمتر�ت مكتبة �لإ�صكندرية. 

البحث الأكادميي

باملعرفة،  للم�صتخدم، ز�خرة  تعليمية حديثة، �صديقة  بيئة  �إىل خلق  �لإ�صكندرية  باأنو�عها مبكتبة  �لأكادميي  �لبحث  ت�صعى مر�كز 
ومبدعة لالأكادمييني و�لد�ر�صني و�لباحثني وللجمهور �لعام.    

من مبادر�ت مكتبة �لإ�صكندرية �جلديدة و�لبارزة لن�رش �ملعرفة »�ل�صبكة �لإفريقية«. �أ�ص�صت مكتبة �لإ�صكندرية �صبكة قوية خم�ص�صة 
خلدمة �لباحثني عن �ملعرفة يف جميع �أنحاء �لقارة �لإفريقية؛ �صو�ء لالأغر��ض �لبحثية �أو بهدف �إثر�ء عقولهم. تربط هذه �ل�صبكة �لد�ر�صني 
و�لباحثني و�لأكادمييني باإفريقيا لت�صهيل تبادل �أحدث م�صادر �ملعرفة ومو�ردها، و�أحدث �ملعرفة يف كثري من �ملجالت؛ مثل �لزر�عة، 
و�لعلوم �لبيئية، ودر��صات �ملكتبات، وتكنولوجيا �ملعلومات و�لت�صالت، و�ل�صحة �لعامة، و�لأبحاث. ولكلِّ جمال من�صته �لتفاعلية 
�خلا�صة ي�صدر عنها ن�رشة �إخبارية كلَّ �أ�صبوعني. ويتم تخ�صي�ض جلنة علمية لكلِّ جمال لالإجابة عن �لأ�صئلة و�لتفاعل مع �مل�صتخدمني. 
وتقوم مكتبة �لإ�صكندرية ب�صفة م�صتمرة بتطوير حمتوى �ل�صبكة، وتعمل جاهدة للو�صول �إىل �ل�صباب يف �إفريقيا على نطاق و��صع، مع 

�لرتكيز على متكينهم لي�صبحو� قادة يف م�صتقبل �أكرث معرفة و�صالًما. 

مركز توثيق �لرت�ث �حل�صاري و�لطبيعي CULTNAT هو �إحدى موؤ�ص�صات مكتبة �لإ�صكندرية �ملوجودة بالقاهرة، ويتبع وز�رة 
�لت�صالت وتكنولوجيا �ملعلومات. يطبق �ملركز �أحدث �لبتكار�ت �لتقنية يف توثيق �لرت�ث �مل�رشي �لثقايف �مللمو�ض وغري �مللمو�ض، 

بالإ�صافة �إىل �لرت�ث �مل�رشي �لطبيعي و�لذي ي�صم معلومات عن �ملناطق �لطبيعية ومكوناتها �حليوية. 

لالإ�صكندرية  �مللمو�ض  وغري  �مللمو�ض  �لرت�ث  بتوثيق   Alex Med �ملتو�صط  �لبحر  وح�صارة  �لإ�صكندرية  در��صات  مركز  يقوم 
و�لبحر �ملتو�صط، و�لبحث يف هذ� �لرت�ث، كما يقوم بالرتويج للحو�ر �ملتبادل يف �ملنطقة. ي�صعى �ملركز �إىل حفظ �ملا�صي ودعم �لتطوير 

�مل�صتقبلي ملدينة �لإ�صكندرية من خالل �إجر�ء �لبحوث عن تر�ثها و�إقامة �ملوؤمتر�ت و�ملعار�ض ذ�ت �ل�صلة. 

ياأمل مركز �لدر��صات و�لرب�مج �خلا�صة �لتابع ملكتبة �لإ�صكندرية يف م�صتقبل ي�صرتك فيه �لعلماء و�لباحثون من خمتلف �ملجتمعات يف حو�ر 
�إبد�عي قوي يفيد �لب�رشية. ولتحقيق هذ� �لهدف، ي�صتمر �ملركز يف �لقيام بالأن�صطة �لتي تهدف �إىل دعم �لباحثني و�لعلماء �مل�رشيني. �إن برنامج 
�ملنح �لبحثية �لتابع ملركز �لدر��صات و�لرب�مج �خلا�صة و�لذي تاأ�ص�ض يف عام 2004 يقدم منًحا بحثيًة للباحثني �مل�رشيني حتت �صن 35 �صنًة، ممن 

ح�صلو� على درجة �لدكتور�ه خالل �ل�صنو�ت �خلم�ض �ملا�صية �أو يتوقع ح�صولهم عليها خالل عام من �إعالن �ملنحة.
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�لتحول  فر�ض  ��صتك�صاف  �إىل  بالأ�صا�ض  ويهدف   ،2011 �إبريل  يف  �لجتماعي   و�ل�صالم  �لدميقر�طية  در��صات  مركز  تاأ�ص�ض 
�لدميقر�طي �ل�صلمي على �ل�صعيد �ملحلي و�لقومي و�لإقليمي و�لدويل، ودر��صة �صبل �إيجاد �ملناخ �ملالئم لن�رش �ل�صالم و�لعد�لة، وتوفري 
�ملهار�ت �لالزمة لتحقيق هذ� �لغر�ض مع �لرتكيز على حقوق �لإن�صان وحتليل وف�ض �لنز�عات و�لتفاو�ض و�لو�صاطة. يعمل �ملركز على 
توفري تدريبات و�إجر�ء �أبحاث يف جمالت �لدميقر�طية، و�مل�صاركة �ل�صيا�صية للمر�أة، و�إد�رة وحل �لنز�عات ب�صكل �صلمي، وبناء �ل�صالم.

�أن�صئ مركز �لإ�صكندرية للدر��صات �لهلين�صتية بتعاون م�صرتك بني مكتبة �لإ�صكندرية وموؤ�ص�صة �أونا�صي�ض وموؤ�ص�صة فاردينوياني�ض 
وجامعة �لإ�صكندرية. وميكن خلريجي �لأق�صام �ملتخ�ص�صة باجلامعات �مل�رشية �أو غريها �لتقدم للح�صول على درجة �ملاج�صتري مبا�رشًة، 
يف حني يجب على خريجي �لأق�صام غري �ملتخ�ص�صة �لتقدم لدرجة �لدبلوم �أوًل. ويفتح �ملركز �أبو�به لالأكادمييني من جميع �أنحاء �لعامل 
�لذين يرغبون يف �حل�صول على درجات �لدبلوم �أو �ملاج�صتري �أو �لدكتور�ه يف �لدر��صات �لهلين�صتية يف �لتاريخ؛ و�لآد�ب؛ و�لفنون 

و�لآثار و�لعمارة؛ و�لفل�صفة و�لعلوم.

�أ�ص�صت مكتبة �لإ�صكندرية مركز در��صات �لتنمية بهدف تعميق �مل�صاركة يف �لتنمية مبفهومها �ل�صامل �قت�صاديًّا و�جتماعيًّا وثقافيًّا، 
و�حلكم �لر�صيد، وتطوير �ل�صيا�صات �لعامة، ودعم بناء �لنظام �لدميقر�طي، وطرح ت�صور�ت م�صتقبلية للتنمية يف �ملجتمع �مل�رشي يف 

خمتلف �ملجالت يف �أعقاب ثورة 25 يناير.

يتطلع مركز �لدر��صات �لبيئية �إىل �أن ي�صبح مركًز� ر�ئًد� على �مل�صتوى �ملحلي و�لدويل ي�صرتك يف �لبحوث و�لدر��صات �حلديثة عالية 
�جلودة ذ�ت �ل�صلة بال�صيا�صات، و�أن ي�صهم يف �لفهم �لأف�صل للبيئة وتقدمي �حللول ذ�ت �ل�صلة بالق�صايا �لبيئية �مللحة. 

و�إىل جت�صري  ناحية،  �لإ�صالمي من  تطوير �خلطاب  �إىل  �حلاجة  �لإ�صالمية يف عام 2013 يف ظل  �حل�صارة  �أُن�صئ مركز در��صات 
�لفجوة بني �لفكر و�لفقه �لإ�صالمي و�لعامل من حولنا من ناحية �أخرى. وي�صعى �ملركز �إىل �لإ�صهام يف بناء خطاب �إ�صالمي منهجي 

معا�رش م�صتبك مع �لو�قع، و�إىل خلق ف�صاء�ت تفاعلية بني �لفكر و�لفقه �لإ�صالمي و�لعامل من حولنا بت�صابكاته وتعقيد�ته.

�لبحث  لقطاع  �لتابع  �لقبطية  �لدر��صات  مركز  �إن�صاء  مت  �مل�رشيني،  لكلِّ  تر�ث  �لقبطي  �لرت�ث  باأن  �لإ�صكندرية  مكتبة  من  �إمياًنا 
من  ا  هامًّ �عتباره جزًء�  و�لتاأكيد على  �لرت�ث  و�لهتمام و�حلفاظ على هذ�  �لعتبار  �إعادة  بهدف  عام 2013؛ وذلك  �لأكادميي يف 

مكونات �لرت�ث �مل�رشي عموًما، ور�فًد� �أ�صا�صيًّا لل�صخ�صية �مل�رشية على وجه �خل�صو�ض.

منذ تاأ�صي�صه، تبنى مركز در��صات �خلطوط عدة �أهد�ف، هي: �إنتاج �لكتابات وتوثيقها �إلكرتونيًّا، ودر��صة تطور �لكتابات حتى 
�لع�رش �لرقمي، ودر��صة جماليات �خلطوط و�لنقو�ض كو�صيلة للتعبري �لفني �لر�قي.

يهدف مركز �ملخطوطات �إىل �صرب �أغو�ر �لرت�ث �لعربي و�لإ�صالمي �ملخطوط؛ فهر�صًة وحتقيًقا ودر��صًة. 

خدمات املكتبات

من خالل مكتبتها �لرئي�صية ومكتباتها �ملتخ�ص�صة، تهدف مكتبة �لإ�صكندرية �إىل ن�رش �ملعرفة و�لثقافة من خالل كثري من بر�مج 
�لتوعية و�لتو��صل. 

يبذل قطاع �ملكتبات جمهود�ت كبرية جلمع �لثقافات من خالل م�رشوعات ومبادر�ت تعاون و��صعة �لنطاق مع عدد من �ملنظمات 
�لدولية؛ كما ي�صعى �لقطاع �إىل تعريف �جلمهور بالثقافات �ملختلفة من خالل �لأن�صطة وور�ض �لعمل و�ملحا�رش�ت وجل�صات �لقر�ءة 

و�جلل�صات �لنقا�صية �لتي تقوم بعقدها �ملكتبات و�لإد�ر�ت �لتابعة لها. 

قام قطاع �ملكتبات من خالل �إد�ر�ته �ملختلفة بتنظيم �أكرث من 100 فعالية خالل فرتة �لتقرير، ت�صم �لدور�ت �لتعليمية و�ملحا�رش�ت 
و�لندو�ت و�أن�صطة �لقر�ءة و�لعرو�ض وور�ض �لعمل. وقد ��صتفاد حو�يل 338 م�صتخدًما من دور�ت �لتوعية �ملعلوماتية �لتي يقدمها 

مركز �لتعليم مبكتبة �لإ�صكندرية خالل فرتة �لتقرير. 
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�أ�صو�ء على �إجناز�ت مكتبة �لإ�صكندرية

من  �أكرث  باملكتبة  �لتعليمي  �لتو��صل  برنامج  ��صتقبل  فقد  ا،  �أي�صً �مل�رشية  �جلامعات  من  �لعديد  �إىل  �لتو��صل  �متدت خدمات  كما 
�إىل 5728 ع�صوية، يف  �لرئي�صية  �ملكتبة  �لطلبة و�لأكادمييني و�ملكتبيني و�ملدر�صني. وقد و�صل عدد ع�صويات  1142 م�صارًكا من 
حني �رتفع عدد م�صتخدمي �ملكتبات �ملتخ�ص�صة �إىل �أكرث من 17389 م�صتخدًما. خالل فرتة �لتقرير، مت تبادل �أكرث من 3517 كتاًبا 

لل�صباب و1843 كتاًبا لالأطفال. 

م�صابقة  تنظيم  مت   ،2015 عام  يف  باري�ض  يف  عقد  و�لذي   COP21 /CMP11 �ملناخي  للتغري  �ملتحدة  �لأمم  موؤمتر  مبنا�صبة 
»�لكوكب يف خطر« و�إطالقها يف �أكتوبر 2014. وقد قررت �ملكتبة �لفرنكوفونية، بالتعاون مع �ملعهد �لفرن�صي بالقاهرة، �أن تطرح 
�لفرنكوفونية  �ملكتبة  �ل�صياق، نظمت  �لدولية. ويف هذ�  �مل�رشية و�لفرن�صية  �ملد�ر�ض  �لتقوميات على طالب  �مل�صابقة يف ت�صميم  هذه 
�صل�صلة من ور�ض �لعمل مت من خاللها تعريف �لأطفال بالكتب ذ�ت �ل�صلة بهذ� �ملو�صوع يف مكتبة �لن�ضء؛ حتى يتمكنو� من قر�ءة 

�ملزيد عن هذ� �ملو�صوع و�لتعبري عن �أفكارهم �لفنية. مت عقد حفل توزيع �جلو�ئز على 79 م�صارًكا يف 17 دي�صمرب 2014. 

ومن �أمثلة ور�ض �لعمل �لتي قامت بها �ملكتبة �لفرنكوفونية خالل فرتة �لتقرير فعالية »فر�نكومانيا: ��صتك�صاف �لفرنكوفونية - 
فلت�صقط �حلدود! فلت�صقط �حلو�جز!« وقد جمعت هذ� �لفعالية �صل�صلة من �لدرو�ض عن �لتنوع �لثقايف يف �لدول �لفرنكوفونية حول 
�لعامل، و�لتي قدمتها رمي حافظ؛ مدر�ض �لل�صانيات �لتطبيقية بكلية �لآد�ب، جامعة �لإ�صكندرية. وحتى �لآن، غطت ور�ض �لعمل �لقارة 

�لآ�صيوية )مع �لرتكيز على �لأدب �للبناين( و�لقارة �لإفريقية. 

ومن �لفعاليات �لأخرى �لهامة فعالية »منوذج حماكاة �لحتاد �لأوروبي لعام AlexMEU »2014’14، و�لذي يتم تنظيمه لل�صنة 
�خلام�صة من خالل �ملبادرة �ل�صبابية »خطوة لفوق« بالتعاون مع مكتبة �لإيد�ع مبكتبة �لإ�صكندرية. وقد �صارك حو�يل 300 من �ل�صباب 

يف �لنموذج كوفود، بالإ�صافة �إىل 220 منظًما. 

وكان مو�صوع »منوذج حماكاة �لحتاد �لأوروبي لعام 2014« هو »�إطالق �رش�ح �لدميقر�طية«. وقد تعرفت �لوفود على جو�نب 
�لحتاد  �أع�صاء  حماكاة  ومتت  للنموذج،  �لثالثة  �ملر�حل  خالل  من  �ملو�طنني  وحقوق  و�جبات  �رشح  ومت  للم�صطلح،  خمتلفة  ومعاٍن 
�لأوروبي،  �ملجل�ض  للم�صاركني:  �ملتاحة  �لأن�صطة  و�صمت  �ل�رشورية.  و�ملهار�ت  باملعرفة  �مل�صاركني  تزويد  بعد  �خلم�صة  �لأوروبي 
و�لربملان �لأوروبي، وحلف �لناتو، وبنك �ل�صتثمار �لأوروبي، وحمكمة �لعدل �لتابعة لالحتاد �لأوروبي. ومت من خالل �ملوؤمتر �لتابع 

لهذه �لفعالية مناق�صة �لعديد من �لق�صايا �ملحلية و�لدولية. 

�ملوؤمتر�ت  �أ�صا�صيًّا يف  �أ�صبحت �رشيًكا  �أنها  لها دوليًّا  �مل�صهود  �ملكتبات  �لإ�صكندرية ب�صفتها من  �إجناز�ت مكتبة  �أهم  �أحد  ويعترب 
�لعاملية و�لتي ت�صم حو�يل  �لدولية للمكتبات؛ مثل �حتاد �ملكتبات �لرقمية DLF، و�لذي ي�صم حو�يل 40 موؤ�ص�صة؛ و�ملكتبة �لرقمية 
200 مكتبة من 100 دولة؛ حيث تر�أ�ض مكتبة �لإ�صكندرية بالنتخاب هذه �ملبادرة �لعاملية؛ و�لحتاد �لدويل للمحافظة على �لإنرتنت 

IIPC؛ و�ل�صبكة �لرقمية �لفرنكوفونية. 

يهدف �لربنامج �لدويل للتدريب على علوم �ملكتبات ILTP، �لذي �أطلقته �إد�رة خدمات �ملعلومات بقطاع �ملكتبات مبكتبة 
�لإ�صكندرية، �إىل تدريب �ملكتبيني �لعرب وغري �لعرب على مهار�ت �لعمل يف جمال خدمات �ملكتبات ومر�كز �ملعلومات؛ 
علوم  جمال  �لتقنيات يف  �إليه  و�صلت  ما  �أحدث  على  وتدريبهم  و�لعملية  �لعلمية  و�ملهار�ت  �ملتخ�ص�صة  باملعرفة  لتزويدهم  
و�ملنهجيات  و�ملمار�صات  و�ملفاهيم  �لقو�عد  �لربنامج  فيقدم  و�إد�رتها.  �إتاحتها  ومهار�ت  وخدماتها  و�ملعلومات  �ملكتبات 
�لأ�صا�صية يف تنظيم �ملو�رد �ملطبوعة و�لإلكرتونية يف �ملكتبات، ويعتمد يف ذلك على �جلمع بني �ملد�خل �لأكادميية و�لعملية.

�ملت�صددة  �لأفكار  مكافحة  جهود  ويف   ،ILTP �ملكتبات  علوم  على  للتدريب  �لدويل  �لربنامج  تطبيق  يف  �مل�صتمر  �لتقدم  ومع 
و�ملتطرفة من خالل �إتاحة �ملعرفة ب�صكل �أكرب، �أخذت مكتبة �لإ�صكندرية على عاتقها م�صئولية رقمنة و�أر�صفة �لأ�صكال �ملختلفة من 

�ملعرفة – �لثقافية و�لتاريخية و�لعلمية وغريها – وتوفري �ملعلومات من خالل �لإنرتنت للجمهور باملجان. 
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الثورة الرقمية

تهدف �أن�صطة مكتبة �لإ�صكندرية يف �ملجال �لرقمي �إىل �أن يكون مل�رش دور يف �لعامل �لرقمي باللغات �لعربية و�لإجنليزية و�لفرن�صية، 
�ملوقع  ، وجتديد  ورقية  موؤ�ص�صة ل  �إىل  �ملكتبة  �لإنرتنت، وحتويل  و�أر�صيف  �فرت��صي،  �آثار  متحف  لتاأ�صي�ض  �مل�صتمرة  �خلطة  وتت�صمن 

�لإلكرتوين للمكتبة، وبناء �صبكات �إفريقية ممتدة لدعم �لقوى �مل�رشية �لناعمة يف جمالت �لعلوم و�لفنون. 

بد�أت عملية جتديد �ملوقع �لإلكرتوين ملكتبة �لإ�صكندرية يف �صهر مايو، وقد �أدى هذ� �لتجديد �إىل م�صاعفة عدد زو�ر �ملوقع عن 
�لعام �ملا�صي. فقد �رتفع عدد �لزيار�ت من 40 مليون زيارة يف �ل�صهر قبل �لبدء يف عملية �لتجديد، �إىل �أكرث من 62 مليون زيارة يف 

�ل�صهر بعد بد�ية �لتجديد. 

كما تقوم مكتبة �لإ�صكندرية بتطوير متحف �آثار �فرت��صي يت�صمن �إعد�د جولة �فرت��صية ثالثية �لأبعاد ملتحف �لآثار �لتابع للمكتبة، 
وعر�ض بع�ض �لقطع �لفنية بالتف�صيل مع �أدو�ت فح�ض للباحثني و�جلمهور. وي�صتمر �لعمل �ليوم يف �مل�صح �ل�صوئي للمزيد من �لقطع 
�إدخال  ��صتخد�مها يف  ليتم  للمتحف  �لتابعني  لالأخ�صائيني  تطبيقات خلفية  تطوير  يتم  كما  �لفرت��صية؛  �ملجموعة  للتو�صع يف  �لفنية 

�لبيانات. 

ويتم من خالل �إد�رة �مل�رشوعات �خلا�صة مبكتبة �لإ�صكندرية �لعمل يف م�رشوع ذ�كرة �لعامل �لعربي. يهدف �مل�رشوع �إىل �أن يكون 
�أكرب مكتبة �إيد�ع رقمية لتوثيق تاريخ �لعامل �لعربي ب�صتى �صوره وفرت�ته �لزمنية. ف�صوف توؤرخ �لذ�كرة تاريخ �لوطن �لعربي من خمتلف 
�لنو�حي: �صيا�صيًّا و�جتماعيًّا و�قت�صاديًّا وثقافيًّا، ومن �أهم ما مييزها هو �حلياد وت�صليط �ل�صوء على جو�نب جمهولة يف تاريخ �ل�صعب 
ا �جلو�نب �ل�صيا�صية و�لجتماعية و�لثقافية  �لعربي. فمن خالل ذ�كرة �لوطن �لعربي ي�صتطيع �لز�ئر �أن يتجول بني ثنايا �لتاريخ م�صتعر�صً
مًعا، فباإمكانه �أن ي�صتعر�ض حياة حاكم �أو �صاعر �أو فنان ت�صكيلي �أو �صيا�صي يف فرتة معينة من خالل �ملو�صوعات و�لأحد�ث �ملتنوعة 
ما بني �صور ووثائق  متنوعة  يقل عن 5000 مادة وثائقية  تغطية ما ل  �إىل  �لعمل  �لأوىل من  �ملرحلة  �لذ�كرة. وتهدف  �لتي ت�صمها 
وق�صا�صات �صحفية و�أفالم ت�صجيلية وغريها من 22 دولة عربية. ومن �ملقرر �إطالق �ملوقع يف نهاية عام 2016 و�إعد�د معر�ض مزود 
باللوحات و�ملو�د �لأر�صيفية �ملختلفة تز�مًنا مع �حتفالية �إطالق �ملوقع، على �أن يطوف بالبلد�ن �لعربية جميًعا لتعريف �أهل �لبالد باملوقع 

ودوره يف توثيق حياة �ل�صعوب �لعربية.

��صتيعابه،  �أخرى  �أو جمموعة  ت�صتطيع مكتبة  �لذي ل  �لرثي  تاريخ م�رش  �إطاللة حقيقية و�صاملة على  �ملعا�رشة  وتقدم ذ�كرة م�رش 
وذلك من خالل كمٍّ هائٍل من �ملو�د �لتي متثل �مل�صادر �لتاريخية �لرئي�صية �لتي �صدرت �بتد�ًء من عهد حممد علي عام 1805 �إىل عهد 

�ل�صاد�ت عام 1981.

�إليه تكنولوجيا  متا�صًيا مع �أهد�ف �ملكتبة، ي�صعى �مل�رشوع �إىل �حلفاظ على تر�ث �ملا�صي من خالل ��صتخد�م �أحدث ما و�صلت 
�ملعلومات. وقد تف�صلت �أ�رش عدد من �ل�صخ�صيات �لهامة �لتي يت�صمنها �مل�رشوع؛ مثل رئي�ض �لوزر�ء �لأ�صبق حممد حممود با�صا و�أفر�د 
ا و�صع وحد�ت للم�صح  �لعائلة �لبطر�صية ذ�ت �لن�صاط �ل�صيا�صي �لكبري، بال�صماح ملكتبة �لإ�صكندرية برقمنة جمموعاتها �خلا�صة. ومت �أي�صً
�ل�صوئي يف كلٍّ من د�ر �لهالل، ود�ر �ملحفوظات، ود�ر �أخبار �ليوم؛ وذلك ل�صم جمموعاتها �إىل �ملكتبة �لرقمية لذ�كرة م�رش �ملعا�رشة. 
م  وقد مت �إتاحة تلك �مل�صادر، �لتي خ�صعت لعمليات رقمنة مطولة، يف م�صتودع ذي بنية حتتية ت�صمح بالت�صاع يف �ملحتوى؛ كما تقدِّ

�ملكتبة �لرقمية لذ�كرة م�رش �ملعا�رشة و�جهة عر�ض �صهلة �ل�صتخد�م، حتمل مو�د متعددة �لأبعاد.

بالإ�صافة �إىل ذلك، �أطلقت مكتبة �لإ�صكندرية عدًد� من �ملبادر�ت �لعلمية �لهامة؛ ومنها Culturama؛ وهي عبارة عن بانور�ما 
من  �مل�رشي. وهي عر�ض خالق وجذ�ب  �لطبيعي  بالرت�ث  �خلا�صة  و�ملعلومات  �لثقافة  غنى  بني  �صديد  بتناغم  تخلط  مبتكرة  ثقافية 

�أحدث �لأنظمة �لتكنولوجية للعر�ض �لتي طورها مركز �لتوثيق �لرت�ثي و�لطبيعي )CultNat( �لتابع للمكتبة.
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�أ�صو�ء على �إجناز�ت مكتبة �لإ�صكندرية

�لعادية  �أنظمة �لعر�ض  Culturama من قدرتها على عر�ض �ملعلومات �لتي ل ميكن عر�صها بو�صوح با�صتخد�م  �أهمية  وتنبع 
ا �ملنهجية �مل�صتخدمة  باحلو��صب �لآلية. ومن �لعو�مل �لرئي�صية لنجاح Culturama كمية ونوعية �ملعلومات �لتي حتتوي عليها، و�أي�صً
لتقدمي هذه �ملعلومات و�لتي جتعلها ب�صيطة وو��صحة. تقدم Culturama ثالث فرت�ت يف �لتاريخ �مل�رشي: م�رش �لقدمية، و�حل�صارة 

�لإ�صالمية، وم�رش �حلديثة. يف عام 2007، ح�صل مركز �لتوثيق �لرت�ثي و�لطبيعي على بر�ءة �لخرت�ع �خلا�صة بهذ� �مل�رشوع �لر�ئع. 

ومثال �آخر على �ملبادر�ت �لعلمية ملكتبة �لإ�صكندرية نظام �لتفاعل �لفرت��صي يف تطبيقات �لعلوم و�لتكنولوجيا »في�صتا«. يعترب 
نظام »في�صتا« �أد�ة عملية ميكن ��صتخد�مها يف �مل�صاهدة �أثناء �لبحث، وهي ت�صاعد �لباحثني على معاي�صة مناذج حماكاة للظو�هر �لطبيعية 
�أو �ل�صطناعية، بدًل من جمرد م�صاهدة نظام �أو بناء منوذج طبيعي. وهي ت�صاعد �لباحثني يف �لتطبيقات �لعلمية �حلديثة؛ وذلك لأنها بيئة 

�فرت��صية تفاعلية ت�صمح للباحثني بتحويل �لبيانات ثنائية �لأبعاد �إىل مناذج حماكاة ثالثية �لأبعاد ميكن �لدخول فيها.

�لباحثني  �لعادية  غري  �لأد�ة  هذه  ت�صاعد  �لأبحاث.  لت�صهيل  تقدم  �لتي  ا  �أي�صً �لبارزة  �مل�رشوعات  من  �ل�رشعة  فائق  �لآيل  �حلا�صب 
�مل�رشيني على �لقيام باأعمالهم، �صو�ء فى م�رش �أو من خالل �رش�كات دولية )خا�صًة مع �أوروبا(، مع توفري �لدعم �ملجاين من خالل فريق 

مكتبة �لإ�صكندرية. 

�لبارزة يف  و�ل�صخ�صيات  �لتاريخية  �لأحد�ث  و�أر�صفة  لتوثيق  �ملختلفة  �لإلكرتونية  �ملو�قع  ا  �أي�صً �لإ�صكندرية  �أطلقت مكتبة  كما 
تاريخ م�رش؛ ومنها �لرئي�ض حممد جنيب، و�لرئي�ض جمال عبد �لنا�رش، و�لرئي�ض �أنور �ل�صاد�ت، و�لدكتور بطر�ض بطر�ض غايل. 

خالل فرتة �لتقرير، �صهدت مكتبة �لإ�صكندرية �إطالق �لأر�صيف �لإلكرتوين ملجموعة �ل�صحافة �مل�رشية �خلا�صة مبركز �لدر��صات 
بني  �لقائم  �لتعاون  �إطار  يف  برقمنته  �لإ�صكندرية  مكتبة  قامت  و�لذي  )CEDEJ(؛  و�لجتماعية  �لقانونية  �لقت�صادية  و�لوثائق 
�ملوؤ�ص�صتني، و�لنابع من دور كلٍّ منهما يف توثيق وحفظ �لرت�ث. ت�صم �ملجموعة �لتي قام مركز �لدر��صات و�لوثائق �لقت�صادية �لقانونية 
و�لجتماعية )�صيد�ج( بتجميعها منذ عام 1976 �أكرث من 800 �ألف مقالة �صحفية باللغات �لعربية و�لإجنليزية و�لفرن�صية. وتغطي 
�ملجموعة �لفرتة من منت�صف �ل�صبعينيات �إىل عام 2010؛ مما يتيح للجمهور متابعة تطور �ملجتمع �مل�رشي �ملعا�رش من �لناحية �ل�صيا�صية 

و�لثقافية و�لقت�صادية. يوجد يف �لوقت �حلايل �أكرث من 261 �ألف مقال �صحفي على �لإنرتنت. 

وقامت مكتبة �لإ�صكندرية؛ لكونها ر�ئدة يف هذ� �ملجال، بعمل متميز يف رقمنة هذه �ملجموعة �لقيمة با�صتخد�م �أحدث تكنولوجيا 
�لقيام  للم�صتخدم  وي�صمن  باأكملها،  �ملجموعة  ي�صم  �ل�صتخد�م  �صهل  �إلكرتونيًّا  موقًعا  �ملكتبة  و�صممت  �لرقمنة.  تطبيقات  و�أف�صل 

بعمليات �لبحث ب�صهولة وي�رش، يف حني عملت �صيد�ج على فهر�صة �لأر�صيف مما �أتاح ن�رشه �إلكرتونيًّا من خالل �ملوقع.

جدير بالذكر �أن مركز �لدر��صات و�لوثائق �لقت�صادية �لقانونية و�لجتماعية )�صيد�ج( هو مركز بحثي متعدد �لتخ�ص�صات تابع 
لوز�رة �خلارجية �لفرن�صية و�ملركز �لقومي للبحث �لعلمي �لفرن�صي، وتتناول �أعماله م�رش و�لعامل �لعربي.

خالل فرتة �لتقرير، عمل مركز �لل�صانيات �حلا�صوبية �لعربية مبكتبة �لإ�صكندرية يف �أحد �أكرب �مل�رشوعات �لبحثية »لغة �ل�صبكات 
�لعاملية«، بالتعاون مع موؤ�ص�صة لغة �ل�صبكات �لرقمية �لعاملية UNDL. ويهدف �مل�رشوع �لذي بد�أ يف �لأمم �ملتحدة حتت �إد�رة موؤ�ص�صة 

لغة �ل�صبكات �لرقمية �لعاملية �إىل �إتاحة �ملعلومات و�ملعرفة �لثقافية بكلِّ �للغات. 

يرتكز �مل�رشوع على مبد�أ تبادل �للغات �مل�صطنعة Interlingua، ومن ثم عمل ترجمة �إلكرتونية ملختلف �للغات. يتكون جوهر 
نظام لغة �ل�صبكات �لعاملية من زوجني من �لرب�مج لربط �للغات �لطبيعية بلغة �ل�صبكات �لعاملية؛ يحول �لربنامج �لأول �لتعبري�ت من �للغة 
�لأ�صلية �إىل لغة �ل�صبكات �لعاملية، �أما �لربنامج �لثاين فيحول �لتعبري�ت من لغة �ل�صبكات �لعاملية �إىل �للغات �لأ�صلية. يف �لوقت �حلايل، 

يتم �لتعامل مع 15 لغة وقد بد�أ عدد من �ملوؤ�ص�صات يف �لعمل يف حتويل لغاتهم. 

للتقنية  �لتابع ملعهد ما�صات�صو�صت�ض  للتعليم عرب �لإنرتنت   edX �إيديك�ض  برنامج  �إىل  �تفاقية لالن�صمام  �لإ�صكندرية  وقَّعت مكتبة 
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تاأتي   .https://www.edx.org �لربنامج  موقع  من خالل  جمانية  تعليمية  مو�د  باإتاحة  مبوجبها  �ملكتبة  وتقوم  هارفارد.  وجامعة 
م�صاركة مكتبة �لإ�صكندرية يف �لربنامج مبثابة �إ�صهام كبري يف جمال �لتعليم �لإلكرتوين با�صتخد�م �أ�صلوب �ملو�د �لتعليمية �ملفتوحة عرب 
�لإنرتنت MOOC؛ حيث �صتقوم �ملكتبة مبوجب �لتفاقية بتزويد �ملوقع مبو�د تعليمية جمانية وحما�رش�ت خمتلفة باللغة �لعربية و�للغة 
�لإجنليزية؛ لتكون متاحة للطالب و�لباحثني يف خمتلف �أنحاء �لعامل، ولت�صجيع �ل�صباب �مل�رشي على �لتعليم �مل�صتمر و�كت�صاب خرب�ت 

ومهار�ت جديدة من خالل هذه �ل�رش�كة.

ويعد �إيديك�ض برناجًما تعليميًّا جمانيًّا مفتوًحا عرب �لإنرتنت، قام باإن�صائه معهد ما�صات�صو�صت�ض للتقنية بالتعاون مع جامعة هارفارد 
يف مايو 2012 لإتاحة حما�رش�ت تعليمية جمانية بلغات خمتلفة على �لإنرتنت. يعر�ض �ملوقع حما�رش�ت تعليمية مقدمة من حو�يل 60 
جامعة وموؤ�ص�صة عاملية يف جمالت عديدة من �لعلوم؛ منها �لهند�صة و�لفيزياء و�لكيمياء وغريها، ويقوم بن�رشها يف جميع �أنحاء �لعامل. 
وي�صتخدم �إيديك�ض حاليًّا نحو ثالثة ماليني طالب وطالبة من خمتلف بالد �لعامل؛ حيث يقدم �ملوقع �أكرث من 300 دورة تعليمية خمتلفة.

ولكي تتو�صع مكتبة �لإ�صكندرية مب�صاهمتها يف �لتعلم �لإلكرتوين و�لتعليم يف م�رش، فاإنها تعمل يف عدد من �مل�رشوعات �لأخرى 
�لتي �صتقدم تعليًما عايل �جلودة للجمهور متعدد �خللفيات و�لأعمار و�لهتمامات. وتت�صمن هذه �مل�رشوعات »جامعة عاملية«، وكلية 

�إد�رة رفيعة يف م�رش، وجامعة مكتبة �لإ�صكندرية �لبحثية. 

ا، مع وجود خطة لتحويل �ملكتبة �إىل موؤ�ص�صة ل ورقية. ومب�صاعدة �إد�ر�تها  تن�صط �لثورة �لرقمية د�خليًّا يف مكتبة �لإ�صكندرية �أي�صً
�لد�عمة و�لعاملني بها، تعمل مكتبة �لإ�صكندرية على تطبيق »�لنظام �لإد�ري �لإلكرتوين«. فمن خالل جمهود�ت قطاع تكنولوجيا 
�ملعلومات و�لت�صالت �لتابع لها، تقوم مكتبة �لإ�صكندرية باأمتتة عملياتها �لد�خلية لتتجه نحو �لتحول �إىل موؤ�ص�صة ل ورقية. هناك 
بع�ض �لعمليات �لتي مت �أمتتتها يف �لوقت �حلايل، ومن �صمنها �لإجاز�ت و�لتعيني وغريها من �لعمليات. تتعاون مكتبة �لإ�صكندرية ب�صفة 
��صت�صارية يف �لوقت �حلايل مع وز�رة �لت�صالت وتكنولوجيا �ملعلومات �مل�رشية؛ بحيث يتم تطبيق جتربة �ملكتبة يف عدد من �ملوؤ�ص�صات 

�حلكومية. 
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الإدارات الداعمة
اإدارة الن�سر

تدير �إد�رة �لن�رش �صورة مكتبة �لإ�صكندرية كمركز للتميز من خالل حقوق �لن�رش، و�لتحكيم �لعلمي، و�لرتجمة، و�ملر�جعة �للغوية، 
و�إد�رة �ملوقع �لإلكرتوين للمكتبة، وطباعة �إ�صد�ر�ت �ملكتبة. وت�صم �إد�رة �لن�رش:

جلنة التحكيم العلمي- 1

ت�صم جلنة �لتحكيم �لعلمي عدًد� كبرًي� من �خلرب�ء يف خمتلف �ملجالت، وميتد عملهم باللجنة ثالث �صنو�ت. بد�أت �للجنة 
�جلديدة �أعمالها يف 4 نوفمرب 2014، وتعقد �جتماعاتها �لدورية بانتظام منذ ذلك �لتاريخ، وقد �أ�رشفت على �لتحكيم �لعلمي 

ل�صتة وع�رشين �إ�صد�ًر� جديًد�. 

ق�سم املراقبة اللغوية- 2
يتكون هذا الق�سم من وحدتني: 

وحدة الرتجمة	- 

�لر�صمية   �لثالثة  �للغات  و�إىل  من  �لإ�صكندرية  مكتبة  و�إ�صد�ر�ت  م�صتند�ت  ترجمة جميع  م�صئولة عن  �لوحدة  هذه 
للموؤ�ص�صة: �لعربية و�لإجنليزية و�لفرن�صية. وتهدف �لوحدة �إىل �حلفاظ على م�صتًوى عاٍل من �لدقة و�لت�صاق يف �مل�صتند�ت 

و�لإ�صد�ر�ت �ملرتجمة للمكتبة.

ويف �لفرتة من يوليو 2014 �إىل يونية 2015، تولت �لوحدة ترجمة 1378 �صفحة؛ منها 887 �صفحة متت ترجمتها 
د�خليًّا و491 �صفحة خارجيًّا. كما تولت ترجمة �أكرث من ع�رشة كتب. 

وحدة املراجعة	- 

�لتقرير، متت  فرتة  �لإ�صكندرية. وخالل  و�إ�صد�ر�ت مكتبة  م�صتند�ت  �للغوية جلميع  �ملر�جعة  م�صئولة عن  �لوحدة  هذه 
مر�جعة 60300 �صفحة؛ منها 38088 �صفحة باللغة �لعربية، و16224 �صفحة باللغة �لإجنليزية، و5988 �صفحة باللغة 

�لفرن�صية. 

ق�سم الت�سميم اجلرافيكي والطباعة- 3

يخدم هذ� �لق�صم جميع �إد�ر�ت مكتبة �لإ�صكندرية؛ فال توجد فعالية بدون �إ�صد�ر�ت، �صو�ء يف هيئة �لن�رش�ت �أو �لكتيبات 
ا م�صئول عن  �أو �لدعو�ت �أو �ملل�صقات. لذلك، قام �لق�صم باإعد�د ورقة هوية جديدة يتم ��صتخد�مها لكلِّ فعالية. �لق�صم �أي�صً
�إنتاج مكتبة �لإ�صكندرية من �لكتب، �صو�ء كان يتم طباعتها د�خليًّا �أو خارجيًّا من خالل �ملطابع �ملوؤهلة. وميثل هذ� �لق�صم مركز 
�ملكتبة ملر�قبة �جلودة ل�صمان �أن جميع �ملو�د �ملطبوعة تتما�صى مع �ملعايري �لتي و�صعتها �ملكتبة. ويتكون هذ� �لق�صم من وحدتني: 

وحدة الت�سميم اجلرافيكي	- 
   وحدة الطباعة الداخلية	- 

مت  وقد  وتقفيل.  وتغليف  �صوئي  ت�صوير  و�أجهزة  ليزر  طابعات  به  �ل�صوئي  للت�صوير  متطوًر�  مركًز�  �لوحدة  هذه  ت�صم 
جتهيزها موؤخًر� بطابعة رقمية ملونة جديدة عالية �لدقة، وجهاز ر�صم تخطيطي يبلغ عر�صه مرتين، وهو قادر على طباعة �ملو�د 

�لد�خلية و�خلارجية، ويتم ��صتخد�مه يف �إنتاج مل�صقات �ملكتبة باأقل تكلفة. 

وحدة ال�سئون االإدارية- 4
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هذه �لوحدة م�صئولة عن مر�قبة ومتابعة �لعمل �ليومي و�لتقارير و�ملو�صوعات �لإد�رية. خالل فرتة �لتقرير، قامت �لوحدة 
بتطوير نظام تقارير جديد جلميع وحد�ت �إد�رة �لن�رش؛ وبرنامج متابعة �لعمل؛ من حيث �ملناق�صات و�لأمور �لإد�رية �لأخرى؛ 
ل�صمان �لنتهاء من �لأعمال يف �لأوقات �ملحددة لها. كما قامت بتطوير نظام �أر�صفة؛ ل�صمان حفظ جميع �ملو�د �لتي قامت 

مكتبة �لإ�صكندرية باإنتاجها منذ عام 2002 حتى �لآن.  

وحدة املوقع االإلكرتوين- 5

للتعامل مع �لنمو �لكبري يف �لهو�تف �لذكية و�لألو�ح �مللمو�صة �لتي نقلت �لتفاعل مع �لإنرتنت من �حلو��صب �لآلية �إىل 
�لأجهزة �ملحمولة، قامت وحدة �ملوقع �لإلكرتوين بتطوير �إ�صد�ر خم�ص�ض للهو�تف �ملحمولة يتميز بالت�صميم �ملتجاوب �لذي 
ميكن �صبطه ليتنا�صب مع خمتلف �أحجام �ل�صا�صات ودقة �لعر�ض. يهدف هذ� �لإ�صد�ر �جلديد �إىل �إتاحة �ملعلومات ذ�ت �ل�صلة 
للم�صتخدم يف جميع �لأوقات، و�لتو�صع يف �لرب�مج �ملختلفة ملكتبة �لإ�صكندرية من خالل خماطبة نطاق �أو�صع من م�صتخدمي 
ت�صنيف  خالل  من  �ل�صتخد�م  �صهلة  و�جهة  توفري  �إىل  ا  �أي�صً �لإلكرتوين  �ملوقع  وحدة  ت�صعى  �ملحمولة.  و�لهو�تف  �لإنرتنت 
للموقع  �جلديد  �لإ�صد�ر  �إطالق  مت  باهتماماتهم.  �ل�صلة  ذ�ت  و�لأن�صطة  للمعلومات  �مل�صتمر  و�لقرت�ح  فئات،  �إىل  �جلمهور 
�لإلكرتوين يف �إبريل 2015. وخالل فرتة �لتقرير، ن�رشت �لوحدة 140 خرًب� باللغات �لعربية و�لإجنليزية و�لفرن�صية، بالإ�صافة 
�لفي�صبوك  على  ح�صابني  باإد�رة  �لوحدة  قامت  كما  منها؛  بكلٍّ  �خلا�صة  و�ملعلومات  �لو�صف  مع  فعالية   1178 حو�يل  �إىل 
و�لتويرت؛ حيث يتم �لإعالن عن جميع �أخبار مكتبة �لإ�صكندرية و�أن�صطتها؛ وتتم �لإجابة عن جميع �ل�صتعالمات دون تاأخري. 

وحدة حقوق الن�رس ومعر�ض الكتا	- 6

�لن�رش �خلا�صة  �ل�صلة بحقوق  �إىل مر�قبة و�إد�رة جميع �ملو�صوعات ذ�ت  �لن�رش، وتهدف  �إن�صاء وحدة جديدة حلقوق  مت 
باإنتاج ومقتنيات مكتبة �لإ�صكندرية. تعمل �لوحدة من خالل لو�ئح حقوق �لن�رش �خلا�صة باملكتبة، و�لتي مت �إ�صد�رها يف عام 
2005. كما قامت �لوحدة بتنظيم معر�صني للكتاب؛ معر�ض مكتبة �لإ�صكندرية �لدويل للكتاب يف مار�ض 2015، ومعر�ض 

�لكتاب يف يوليو 2015. 

وخالل فرتة �لتقرير، قامت �إد�رة �لن�رش مبتابعة عدد من �مل�رشوعات: 
الن�سخة العربية من املوقع االإلكرتوين مل�رسوع »مو�سوعة احلياة«	- 

مو�صوعة �حلياة هو م�رشوع عاملي يجمع �صفحات ل نهائية على �لإنرتنت ومعلومات عن حو�يل 1.9 مليون نوع من 
�لنباتات و�حليو�نات و�لكائنات �لدقيقة على �لأر�ض. هذ� �مل�رشوع هو نتيجة ملجهود�ت م�صرتكة قام بها �لآلف من �أ�صحاب 

�خلربة حول �لعامل. وقد قامت �لإد�رة مبتابعة ترجمة حو�يل 1550 نوًعا. 

اإعادة اإ�سدار كتب الرتاث	- 
جنح فريق �لعمل يف �إ�صد�ر ت�صعة كتب تر�ثية باللغة �لعربية.

الإعالم

�إد�رة �لإعالم هي نافذة �ملكتبة على بيئتها �ملحلية و�لإقليمية و�لعاملية و�لعك�ض. 

املعمل الرقمي
خالل فرتة �لتقرير، جنح �ملعمل �لرقمي يف رقمنة ومعاجلة حو�يل 300 �ألف كتاب عربي ولتيني، بالإ�صافة �إىل حو�يل 500 �ألف 
من �أور�ق �ل�صحف، و80 �ألف �صورة، و�أكرث من 30 �ألف �رشيحة، و121 خمطوًطا، ومئات من �ملجالت و�لدوريات. يف �لوقت 

�حلايل، يبلغ متو�صط �إنتاج �ملعمل �لرقمي من 60 �إىل 70 كتاًبا يف �ليوم من خالل جدول عمل مكّون من وردية و�حدة يف �ليوم. 

اإدارة املعلومات والت�سالت
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تلتزم �إد�رة �ملعلومات و�لت�صالت بتطوير وتطبيق ودعم جميع خدمات �حلو�صبة �لرقمية و�لت�صالت، �لتي تدعم هدف مكتبة 
�لإ�صكندرية باأن ت�صبح مكتبة للع�رش �لرقمي و�أن ت�صهم يف �حلياة �لثقافية �مل�رشية و�لعاملية. 

اإدارة املراجعة الداخلية

تتلخ�ض ر�صالة �إد�رة �ملر�جعة �لد�خلية يف تقدمي �ل�صمانات �مل�صتقلة و�حليادية و�خلدمات �ل�صت�صارية �مل�صممة لإ�صافة قيمة لأن�صطة 
مكتبة �لإ�صكندرية. ت�صاعد �لإد�رة �ملكتبة يف �إجناز �أهد�فها من خالل تبني مدخل منظم لتقييم وحت�صني فعالية عمليات �إد�رة �ملخاطر 

و�ملر�قبة و�حلكم �لر�صيد؛ كما ت�صاعد �إد�رة �ملر�جعة �لد�خلية يف حتديد �ملخاطر وجتنبها �أو �لتقليل من �آثارها. 

اإدارة ال�سئون املالية

�أ�صدرت مكتبة �لإ�صكندرية ح�صاباتها �خلتامية �ل�صاد�صة �لتي مت مر�جعتها ح�صب �ملعايري �ملحا�صبية �مل�رشية و�لدولية. ويتم �إ�صد�ر 
متعلقة  مرنة  تقنيات  �لإ�صكندرية  مكتبة  تطبق  �لتربعات،  جمع  يف  وللم�صاعدة  دورية.  ب�صفة  �ل�صنوية  وربع  �ل�صهرية  �ملالية  �لتقارير 
بالتعاون مع موؤ�ص�صات  �إىل ذلك، تدير �ملكتبة وتتابع م�رشوعات كبرية  �لتخطيط �ل�صرت�تيجي. بالإ�صافة  يتم ربطها برب�مج  باملو�زنة 
دولية؛ مثل �لبنك �لدويل، و�ليون�صكو، و�ملفو�صية �لأوروبية، وغريها من �ملوؤ�ص�صات �ملانحة. وتتم مر�جعة �ملو�رد �ملالية و�إ�صد�ر تقارير 

�لتكلفة و�إر�صالها للمانحني. 

املوارد الب�سرية

يتم ��صتخد�م نظام �أور�كل لإد�رة �ملو�رد �لب�رشية لإد�رة بيانات �لعاملني باملكتبة. خالل فرتة �لتقرير، مت ربط تقارير جديدة بالنظام، 
ومت تطبيق �إ�صد�ر جديد من نظام �لأجور. بالإ�صافة �إىل ذلك، مت تطبيق برنامج �آيل جديد لإجاز�ت �لعاملني و�أذوناتهم. كما مت �إدخال 
وتطبيق تعديالت جديدة على نظام تقييم �لأد�ء. ويقوم �لنظام باأمتتة تدفق �لعمل لعملية تقييم �أد�ء �لعاملني باملكتبة من خالل و�جهة 

�صهلة �ل�صتخد�م تعمل كنظام د�ئم لالأر�صفة. 

بالإ�صافة �إىل ذلك، مت تطبيق نظام ل�صتطالعات �لعاملني لتقييم جناح �ملكتبة يف خلق بيئة �إيجابية للعمل. ومن خالل هذ� �لتطبيق، 
يقوم �لعاملون بالإجابة عن �ل�صتطالع دون �لإف�صاح عن هويتهم، ويقوم �لنظام بتقدمي �لتحليالت بناًء على �لعديد من �لعو�مل، ويقدم 

�لإح�صائيات يف هيئة ر�صوم بيانية وجد�ول قابلة للتخ�صي�ض. 

الإدارة الهند�سية

ت�صعى �لإد�رة �لهند�صية �إىل توفري بيئة �آمنة و�صحية للعمل بطريقة مر�عية للتكاليف و�لطاقة. ويتم ذلك من خالل �إجر�ء فحو�صات 
�ل�صيانة �لدورية جلميع مر�فق مكتبة �لإ�صكندرية، وتطبيق م�رشوعات �لتو�صع �جلديدة. 

وتت�صمن �مل�رشوعات و�خلطط �جلاري تنفيذها �صيانة وجتديد �ملجمع �لرئي�صي ملكتبة �لإ�صكندرية، وحتديث نظام �إنذ�ر �حلر�ئق، 
ومر�عاة �أن تكون �ملباين �صديقة للبيئة. 

 العالقات اخلارجية

تدور روؤية �إد�رة �ل�صتوديو حول تاأكيد �لر�صالة �ل�صاملة ملكتبة �لإ�صكندرية وهي �أن تكون مركًز� للتميز يف �إنتاج ون�رش �ملعرفة، 
ومكاًنا للتفاعل بني �حل�صار�ت. وت�صتك�صف �إد�رة �ل�صتوديو ب�صفة م�صتمرة �لتطبيقات �جلديدة للتقنيات �لنا�صئة حتى تبني �جل�صور 
�ل�صمعية و�لب�رشية بني �ملكتبة و�لعامل، من خالل توثيق و�أر�صفة فعاليات �ملكتبة؛ كما ت�صاعد �لتقنية فريق �ل�صتوديو يف �إنتاج �لرب�مج 

و�لأفالم �لوثائقية �لعلمية و�لثقافية و�لتعليمية �ملتميزة. 
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خالل فرتة �لتقرير، مت توثيق كثري من �لفعاليات �لهامة؛ ومنها موؤمتر »�لفكر �لإ�صالمي: من �لت�صامح �إىل �لتطرف« )10 نوفمرب 
2014(، ومعر�ض مكتبة �لإ�صكندرية �لدويل للكتاب )26 مار�ض 2015(، و�لبطولة �لدولية لل�صكو��ض لل�صيد�ت )من 6 �إىل 10 

ا، مت �لنتهاء من ت�صجيل 137 فعالية وت�صوير 499 فعالية.  يونية 2015(. وخالل هذه �لفرتة �أي�صً

تنمية املوارد

تهدف �إد�رة تنمية �ملو�رد �إىل تطوير مو�رد مكتبة �لإ�صكندرية، وذلك لتمكينها من �أد�ء �لدور �ملطلوب منها. وتتحمل �لإد�رة 
م�صئولية جمع �لتربعات للمكتبة وبر�مج �لرعاية و�أية �أن�صطة �أخرى ت�صم طلب �ملو�رد �ملالية لالإ�صهام يف �لتطوير �مل�صتمر لرب�مج �ملكتبة.  
�لتو��صل و�لرعاية. كما تقدم  ��صرت�تيجيات  �ل�رشكاء و�ملانحني، وتعد  �لقوية من  �ل�صبكات  �ملو�رد وتنمي وتدعم  تنمية  �إد�رة  فتحدد 

�لدعم �لفني ملختلف �إد�ر�ت ومر�كز �ملكتبة خالل تطبيق �مل�رشوعات و�لرب�مج و�لأن�صطة �ملمولة. 

وتقوم �إد�رة تنمية �ملو�رد بالتطوير �مل�صتمر ملنهجها وذلك لل�صالح �لعامل ملكتبة �لإ�صكندرية.؛ فيبذل فريق �لعمل بها كلَّ �جلهود 
خللق قاعدة متويل فعالة و�أخالقية ميكن �لعتماد عليها يف تلبية �حتياجات �ملكتبة و�صمان �أن �جلهود �ملبذولة تتما�صى مع روؤية �ملكتبة 

ور�صالتها. 





اجلهات املانحة
و 

 التقرير املحا�سبي
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اجلهات املانحة

مكتبة �لإ�صكندرية
تتوجه مكتبة �لإ�صكندرية بال�صكر للجهات �لآتية على دعمها �لكرمي:

من ا	�سوان اإىل االفتتاح )2002-1991(

�لرنويج
فرن�صا
�ليونان
�أملانيا

�إيطاليا
�ليابان
�ل�صويد

برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي
منظمة �ليون�صكو

مايكرو�صوفت م�رش
نايل �أون لين
د�ميلر كر�ي�صلر

J.F. Costopoulos موؤ�ص�صة
VTLS

)Oracle( أور�كل�
كومباك

)TE Data( تي �إي د�تا
ر�بطة �أ�صدقاء مكتبة �لإ�صكندرية يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

�لغرفة �لتجارية �مل�رشية �لأمريكية
)USAID( لوكالة �لأمريكية للتنمية �لدولية�

�أر�صيف �لإنرتنت

اإهداءات اجتماع ا	�سوان )1990(

�لعر�ق
�ململكة �لعربية �ل�صعودية
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

ُعمان
ليبيا

وتتوجه مكتبة �لإ�صكندرية بال�صكر جلميع هذه �جلهات ولأ�صدقاء �ملكتبة �لعديدين �لذين �أ�صهمو� مبَنِحهم و�إهد�ء�تهم 
�ل�صغرية و�لكبرية عينيًّا وماليًّا يف حتقيق و�إجناز ما و�صلت �إليه �ملكتبة �لآن.
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ت ع�رسة ماليني جنيه م�رسي اإ�سهامات تعدَّ
�إمارة قطر )موؤ�ص�صة قطر للرتبية و�لعلوم وتنمية �ملجتمع(

�لوكالة �لأمريكية للتنمية �لدولية 
�لوكالة �ل�صوي�رشية للتنمية و�لتعاون

�ل�صـندوق �لعـربي لالإمناء �لقت�صادي و�لجتماعي 
�ملفو�صية �لأوروبية 

موؤ�ص�صة كارنيجي بنيويورك

ت 5 ماليني جنيه م�رسي اإ�سهامات تعدَّ
وز�رة �لإ�صكان و�ملر�فق و�لتنمية �لعمر�نية

�حلكومة �لإيطالية
وز�رة �ملالية �مل�رشية

وز�رة �ل�صياحة �مل�رشية

ْ جنيه م�رسي ت مليوينيَ اإ�سهامات تعدَّ
موؤ�ص�صة �صاوير�ض للتنمية �لجتماعية

موؤ�ص�صة �ألك�صندر �أونا�صي�ض �خلريية
�لغرفة �لتجارية �لأمريكية

موؤ�ص�صة فورد
ماريانا فاردينوياني�ض 

فود�فون م�رش
�إ�صماعيل �رش�ج �لدين

اإ�سهامات تعدت مليون جنيه م�رسي
�لبنك �لدويل

جامعة جوتنربج/ �لوكالة �ل�صويدية للتنمية �لدولية 
�أر�مكو �ل�صعودية

�لبنك �لإ�صالمي للتنمية 
منظمة �ليون�صكو

موؤ�ص�صة لغة �ل�صبكات �لرقمية �لعاملية 

جهات مانحة ا	خرى
جامعة �آرهو�ض )�لد�منرك(

مركز عبد �ل�صالم �لدويل للفيزياء �لنظرية
جلنة �أبو ظبي لتطوير �لتكنولوجيا

�أكادميية �لعلوم للعامل �لنامي 
�أكادميية �لبحث �لعلمي و�لتكنولوجيا مب�رش

�رشكة تكنولوجيا �حلا�صبات �ملتقدمة 
موؤ�ص�صة �أغا خان

�لوكالة �لفرن�صية للتنمية
�ل�رشكة �لوطنية للكيمياويات �لزر�عية )�أجروكيم(

مركز �لإ�صكندرية للو�صائط �ملتعددة و�ملكتبات )�أكمل(
مركز متارين بالإ�صكندرية

جامعة �لإ�صكندرية
موؤ�ص�صة �ألفريد �صلون

معهد �خلو�رزمي لعلوم �حلا�صب �لآيل
موؤ�ص�صة �مل�رشي �ليوم لل�صحافة و�لن�رش

�رشكة �ملنهل
مركز �ملعلم حممد بن لدن للعلم و�لتعليم

جمعية �ملكتبات �لأمريكية 
�رشكة �ملنتزه لل�صياحة و�ل�صتثمار

موؤ�ص�صة �لنيزك للتعليم �مل�صاند و�لإبد�ع �لعلمي
�ملتحف �لأمريكي للتاريخ �لطبيعي

�جلامعة �لأمريكية بالقاهرة
م�صت�صفيات �أندل�صية

موؤ�ص�صة �أنا ليند 
�لبنك �لعربي �لإفريقي �لدويل

�ل�صبكة �لعربية للمر�أة يف �لعلوم و�لتكنولوجيا
�ملنظمة �لعربية للرتبية و�لثقافة و�لعلوم

�ل�رشكة �لعربية لأنابيب �لبرتول )�صوميد(
مبادرة �لإ�صالح �لعربي

موؤ�ص�صة �لعلوم و�لتكنولوجيا �لعربية
جمموعة �أرتوك لال�صتثمار و�لتنمية 

منظمة �آرت�ض ميدو�صت
جمعية بر�عم علماء �لأعر�ق

ر�بطة �لعلماء �مل�رشيني �لأمريكيني 
�أ�صدقاء مكتبة �لإ�صكندرية يف بالتيمور

جامعة بني �صويف
بنك باركليز م�رش

بينايل �لفنانني �ل�صباب من دول �أوروبا و�لبحر �ملتو�صط
�لعلوم �لبيولوجية �لتابعة لل�رش�كة �جلديدة لتنمية �إفريقيا )مبادرة نيباد(

بنك )بي �إن بي( باريبا 
�ملجل�ض �لثقايف �لربيطاين
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�جلامعة �لربيطانية مب�رش
م�رشوع دعم �خلدمات غري �لتمويلية للم�رشوعات �ل�صغرية 

و�ملتو�صطة 
د�ر �لأوبر� بالقاهرة

جامعة �لقاهرة
وكالة �لتنمية �لدولية �لكندية 

كارل زي�ض
جامعة كارنيجي ميلون

موؤ�ص�صة كاتالن للبحث و�لبتكار
مركز در��صة �لنز�عات و�صبل حلها 

�ملركز �لأوروبي لالإ�صالح 
�ملركز �لوطني للبحث �لعلمي )فرن�صا(

ت�صاك ماليك
�رشكة �صيمبور لالأ�صمنت )�لربتغال(

جامعة كلريمونت
)BIC( لبنك �لتجاري �لدويل�

�ملجل�ض �لدويل للفل�صفة و�لعلوم �لإن�صانية 
كاتك لال�صت�صار�ت �لهند�صية و�لفنية

�لهيئة �لقبطية �لإجنيلية للخدمات �لجتماعية
جامعة كورنيل

جمل�ض �أوروبا
منظمة كاونرتبارت �لدولية

معهد قرب�ض
�رشكة د�يد�لو�ض للمعلوماتية

د�ر �ملنظومة
معهد �حلو�ر �مل�رشي �لد�منركي

د�ر �لآثار �لإ�صالمية
�لهيئة �لأملانية للتبادل �لأكادميي
LHD ملكتب �لإقليمي ل�رشكة�

ديان بري�صون ماكميالن
�رشكة �إب�صكو خلدمات �ملعلومات

مركز تطوير �لتعليم
مركز معلومات �لتكنولوجيا �حليوية يف م�رش 

�رشكة م�رش للطري�ن
�ملعهد �مل�رشيف �مل�رشي

مركز �ملعلومات ودعم �تخاذ �لقر�ر �مل�رشي
جمعية �أ�صدقاء مكتبة �لإ�صكندرية مب�رش

 وز�رة �لثقافة �مل�رشية
وز�رة �لرتبية و�لتعليم �مل�رشية

وز�رة �خلارجية �مل�رشية
وز�رة �لتعاون �لدويل �مل�رشية

وز�رة �لبرتول �مل�رشية 
وز�رة �لدولة للتنمية �لإد�رية )م�رش(

وز�رة �لدولة ل�صئون �لبيئة )م�رش(
ميناء �لعني �ل�صخنة

جمموعة �جلمال
�رشكة �لقاهرة

�رشكة �ل�صورى
�لهند�صية لالأعمال �لكهربائية و�مليكانيكية - �إميكو 

�ملعلومات �لإلكرتونية للمكتبات �إيفل
د�ر ن�رش �إل�صيفري 

�رشكة �إعمار
�صفارة كند�

�صفارة فنلند�
�صفارة �أيرلند�
�صفارة هولند�

�صفارة �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 
حت�صني كفاءة ��صتخد�م �لطاقة وخف�ض غاز�ت �لحتبا�ض 

�حلر�ري
 �صندوق حماية �لبيئة

برنامج �لرت�ث �لأوروبي �ملتو�صطي
�لربنامج �ل�صحي للحركة �لأوروبية لعلوم �حلياة �لعاملية

بيت �لأغ�صية �لأوروبي
وكالة �لف�صاء �لأوروبية

برنامج تيمبو�ض 4 �لتابع لالحتاد �لأوروبي
�لبنك �مل�رشي لتنمية �ل�صادر�ت

�رشكة فارجو
�لإد�رة �لفدر�لية لل�صئون �خلارجية يف �صوي�رش�

منظمة �لأغذية و�لزر�عة )�لفاو(
موؤ�ص�صة جائزة عبد �لعزيز �صعود �لبابطني لالإبد�ع �ل�صعري

وز�رة �خلارجية �لفرن�صية
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جالل م�صعود
�رشكة جيني�صي�ض 

مركز جنيف للرقابة �لدميقر�طية على �لقو�ت �مل�صلحة 
�رشكة جنزمي

�ملدر�صة �لأملانية بالإ�صكندرية 
�رشكة جيزة �صي�صتمز

�ل�صبكة �لعاملية للقرى �لبيئية يف �أوروبا
مرفق �لبيئة �لعاملية 

�رشكة جلوبال �إمير�صني
�حلركة �لعاملية من �أجل ثقافة �ل�صالم

معهد جوتة
حكومة �لرنويج

منظمة �ل�صالم �لأخ�رش �لدولية 
�ملجموعة �لأكادميية للتنمية

جوربريت ديلون - معهد �ملعلومات بو��صنطن
حمزة �خلويل
هارتي تورز

حامت عبد �ملعبود
نادي روتاري هليوبولي�ض

هيوليت باكارد
�صمو �ل�صيخة فاطمة بنت مبارك

ُح�صنة ر�صيد
بنك )CBSH( مب�رش

مركز حتديث �ل�صناعة 
هيئة تنمية �صناعة تكنولوجيا �ملعلومات 

نادي �إيرنويل �لإ�صكندرية
�ملركز �لفرن�صي للثقافة و�لتعاون 

معهد �لتعليم �لدويل
�رشكة �إنتل

�ملجل�ض �مل�صرتك بني �لأكادمييات
�لر�بطة �لدولية للجامعات 

�ملركز �لدويل للبحوث �لزر�عية يف �ملناطق �جلافة )�إيكارد�(
�ملركز �لدويل للتجارة و�لتنمية �مل�صتد�مة

�ملنظمة �لدولية لقانون �لتنمية
�ملركز �لدويل للبحوث �لتنموية

�ل�صندوق �لدويل للتنمية �لزر�عية
�ملوؤمتر �لدويل لعلوم �لب�صتنة 

مكتب �ل�صالم �لدويل
�ملجل�ض �لدويل للعلوم �لجتماعية 

�لدر��صات �لدولية يف �خلارج
�لحتاد �لعاملي للحفاظ على �لطبيعة – غرب �آ�صيا و�ل�رشق 

�لأو�صط 
موؤ�ص�صة �ل�صباب �لدولية

�ملنظمة �لإ�صالمية للرتبية و�لعلوم و�لثقافة )�إي�صي�صكو(
وز�رة �خلارجية �لإيطالية

نظام �لتعاون �لياباين �لدويل 
موؤ�ص�صة جون لت�صي�ض �لعامة �خلريية

جامعة جون هوبكنز – كلية �لدر��صات �لعاملية �ملتقدمة
جوزيف هول�ض – موؤ�ص�صة �لتنمية �لدولية

�رشكة كفر �لزيات للمبيد�ت و�لكيماويات
�رشكة كا�صا

�صندوق �مللك عبد �هلل �لثاين للتنمية
�رشكة كونيكا مينولتا �ملحدودة للقباب �ل�صماوية

كريتي للزيوت و�لغاز
�رشكة كور�م للحلول �لتقنية

موؤ�ص�صة �لقيادة يف �صبيل �لبيئة و�لتنمية )ليد �لدولية(
جامعة �لدول �لعربية

جمموعة لي�صيكو
مكتبة �لكوجنر�ض

لنجو�مون – بيت �للغات
جمموعة �رشكات لوي�ض دريفو�ض

لوت�صيانو موروين
د�ر ماكميالن �ملحدودة للن�رش

معهد جمدي يعقوب 
�رشكة �ملغربي �لزر�عية

د�ر علوم �لإن�صان 
من�صي للب�رشيات
جامعة �ملن�صورة

موؤ�ص�صة من�صور للتنمية
مايكرو�صوفت
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�صندوق دعم �مل�صاريع �لعلمية يف �ل�رشق �لأو�صط 
جامعة م�رش �لدولية

جامعة م�رش للعلوم و�لتكنولوجيا
�رشكة موبينيل

�جلامعة �حلديثة للعلوم و�لفنون
حممد �لبيار

حممد حالوة
حممد ن�صري

حممد �صعيد �لفار�صي
مون�صانتو وفاين �صيد �لدولية

مور�فاك
مفيد ق�صبجي

�أكادميية مبارك للعلوم و�لتكنولوجيا
برنامج �لتعاون عرب �حلدود يف �لبحر �لأبي�ض �ملتو�صط

ن�صيج للنظم �لعربية �ملتطورة
�لبنك �لأهلي �مل�رشي

�ملجل�ض �لقومي حلقوق �لإن�صان
�ملجل�ض �لقومي لل�صباب
موؤ�ص�صة �ملجل�ض �لعلمي

جهاز م�رشوعات �خلدمة �لوطنية
�ملركز �لقومي للف�صاء

جملة »نيت�رش«
منح نهو�ض للدر��صات �لتنموية

جمعية �ملكتبات �لرنويجية 
وز�رة �خلارجية �لرنويجية

�رشكة نوفو نوردي�صك لالأدوية
�رشكة �أوهري� �ملحدودة للتقنيات
�صندوق �لأوبك للتنمية �لدولية

معهد �ملجتمع �ملفتوح
ق�رش �لعلوم باملن�صتري

مكتبة بطريركية �لإ�صكندرية و�صائر �إفريقيا للروم �لأرثوذك�ض
موؤ�ص�صة ن�صاء من �أجل �ل�صالم عرب �لعامل

فاركو لالأدوية
�صندوق �لأمري كالو�ض للثقافة و�لتنمية

�رشكة كومي جويك�صا
somsoC .A.S.R  رشكة�

فندق ر�دي�صون بلو
ر�ندي روبوفيتز �صايتز

ر�صيد حممد ر�صيد
موؤ�ص�صة ر�ية

مركز �لبحوث و�لتنمية 
معهد �لأبحاث من �أجل �لتنمية

برنامج �لبحوث و�لتنمية و�لبتكار يف م�رش
�صندوق �لإخوة روكفيلر

�صمري با�صيلي
�رشكة �صاينك�صي�ض لالأدوية

�رشكة �صيليجيو�صي 
جامعة �صنجور

�رشكة �صحفة  لالأمعاء
�رشكة �صيمنز
جامعة �صيناء

�رشكة �صكاي �صكان للقباب �ل�صماوية
)SSICS( ملحتوى �لذكي لالأنظمة �لتفاعلية�

�رشكة �صوفت ما�صني
برنامج �لتنمية �لإقليمية جلنوب �صيناء

�رشكة �صبيتز 
جامعة �صتانفورد

�صتانلي لال�صتثمار و�لتطوير �لعقاري
  )RNC( لهيكل �لإد�ري �ملركزي�

مركز �صلطان بن عبد �لعزيز للعلوم و�لتقنية
  tcirtsiD dna dnalremmuS لحتاد  �لئتماين لـ�

�رشكة �صان ميكرو�صي�صتمز
�حلكومة �ل�صويدية

�ملعهد �ل�صويدي بالإ�صكندرية
جمموعة طلعت م�صطفى

�رشكة تك نوليدج
تليكوم م�رش

جامعة �لدول �لعربية
�ملنظمة �لأوروبية لالأبحاث �لنووية

�جلمعية �مللكية
�ملركز �لعلمي بالكويت

�لربنامج �لعاملي للمنح �خلا�صة بال�صياحة )تورزم كريز(
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مدينة �لعلوم بتون�ض
موؤ�ص�صة �ملر�كز �لعلمية برتكيا

كر�صي �ليون�صكو لعلوم �لأغ�صية �لتطبيقية �خلا�صة بالبيئة
�رشكة يونيليفر

يونيون ماركت
مركز �لأمم �ملتحدة للم�صتوطنات �لب�رشية

�صندوق �لأمم �ملتحدة �لإمنائي للمر�أة
برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي 

برنامج �لأمم �ملتحدة للبيئة
برنامج �لأمم �ملتحدة للم�صتوطنات �لب�رشية 

منظمة �لأمم �ملتحدة للتنمية �ل�صناعية 
وز�رة �خلارجية �لأمريكية

جامعة فر�ن�صو� ر�بليه
جامعة نورث لندن

جامعة �ل�صالم بكو�صتاريكا
جامعة وي�صتمين�صرت

�رشكة فيوليا للخدمات �لبيئية )�أونيك�ض(
�رشكة �لوطنية

ويلكوم تر��صت
موؤ�ص�صة ويكيبيديا

�ملوؤ�ص�صة �لعاملية ملر�صى �ل�صكر
�ل�رشكة �لعاملية للن�رش �لعلمي

�رشكة و�يث
جامعة ييل

يا�صني من�صور
جمموعة زين

موؤ�ص�صة زوز� للربجميات
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�جلهات �ملانحة و�لتقرير �ملحا�صبي

التقرير املحا�سبي
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�جلهات �ملانحة و�لتقرير �ملحا�صبي

2015/6/302014/6/30رقم �لهام�ض
جنيه م�رشيجنيه م�رشي

االإيرادات
اإيرادات حكومية

192610026163291692)1(�عتماد�ت مالية مقيدة من وز�رة �ملالية
27632193575170�إير�د�ت متنوعة

195373245166866862

اإيرادات ا	خرى
1914795613146383)2(�إير�د�ت م�رشوعات ممولة
1636166311382197)3(�إير�د�ت �لن�صاط �جلاري

38153673699600)4(فو�ئد د�ئنة
0491792)6(فروق عملة

25226134748287)5(�إير�د�ت متنوعة
4184759933468259اإجمايل االإيرادات

237220844200335121

امل�رسوفات
167202482143285316�أجور ومرتبات

7126639159057843)7(م�رشوفات �إد�رية وعمومية
15752793749015)8(خم�ص�صات

02500000)6(فروق عملة
3797219534328576)9(�لإهالك

ل لالأ�صول �لثابتة 3797219534328576حمول للمال �لحتياطي �ملموِّ
242544152206092174اإجمايل امل�رسوفات

53233085757053فائ�ض الن�ساط اجلاري

الهوام�ض املرفقة هي جزء ا	�سا�سي من التقرير املحا�سبي وتقرا	 معه.

قائمة الإيرادات وامل�سروفات لل�سنة املالية املنتهية يف 30 يونية 2015
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الهوام�س اخلا�سة بقائمة الإيرادات وامل�سروفات:قائمة الإيرادات وامل�سروفات لل�سنة املالية املنتهية يف 30 يونية 2015
 �عتماد�ت مالية من وز�رة �ملالية- 1

متثل �عتماد�ت من وز�رة �ملالية يف مقابل �أجور ومرتبات وم�رشوفات ت�صغيلية.. �إلخ.
 �إير�د�ت م�رشوعات ممولة- 2

متثل �ملنح �ملقدمة من موؤ�ص�صات دولية وحملية ورجال �أعمال و�أفر�د.
 �إير�د�ت �لن�صاط �جلاري- 3

متثل �إير�د�ت ر�صوم دخول �ملكتبة و�إير�د�ت ��صرت�كات ومعار�ض ومتاحف ون�صاطات فنية �أخرى، و�إيجار، وحقوق �نتفاع.
 فو�ئد د�ئنة- 4

متثل �لعائد من �أذون �خلز�نة و�لفو�ئد من �إيد�عات �أخرى و�صهاد�ت طويلة �لأجل.
 �إير�د�ت متنوعة- 5

حت�صب وفًقا لأ�صا�ض �ل�صتحقاق.
فروق عملة متثل فروق �إعادة تقييم �لأر�صدة �لنقدية �ملقومة بالعمالت �لأجنبية يف تاريخ �مليز�نية.- 6
 م�رشوفات �إد�رية وعمومية- 7

متثل جميع تكاليف �لت�صغيل مثل م�رشوفات �ملوؤمتر�ت و�ملر�فق و�ملعار�ض و�ل�رش�ئب و�ل�صفر وغريه.
 خم�ص�صات- 8

تغطي مكافاآت نهاية �خلدمة للعاملني و�للتز�مات �ملحتملة وديوًنا م�صكوًكا يف حت�صيلها.
 �لإهالك- 9

ميثل �لإهالك �ملح�صوب لالأ�صول �لتابعة ملكتبة �لإ�صكندرية با�صتخد�م طريقة �لق�صط �لثابت.
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�جلهات �ملانحة و�لتقرير �ملحا�صبي

2015/6/302014/6/30رقم �لهام�ض
جنيه م�رشيجنيه م�رشي

�لأ�صول
�لأ�صول �ملتد�ولة

نقدية بالبنوك و�ل�صندوق
8546863386317697)1(ح�صابات جارية ونقدية بال�صندوق

222786830)2(ود�ئع لأجل
035081594)9(��صتثمار�ت مالية )�أذون �خلز�نة(

2549373722585243)3(مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى
1682265315275768)4(خمزون

150063706159260302اإجمايل اال	�سول املتداولة

�لأ�صول طويلة �لأجل
1003403680997789276)5(�لأ�صول �لثابتة )بال�صايف(

3836576049704636)6(م�رشوعات حتت �لتنفيذ
1034915983920)7(�ملقتنيات �مل�صرت�ة

�أ�صول �أخرى طويلة �لأجل )عقد حق ��صتخد�م 
�لد�ئرة �لدولية )بال�صايف(

)8(74357184426419
)10(955000955000

150000000)11(��صتثمار�ت يف �رشكات تابعة
10661950731053859251اإجمايل اال	�سول طويلة اال	جل

12162587791213119553اإجمايل اال	�سول

�للتز�مات و�ملال �لحتياطي
�للتز�مات �ملتد�ولة

2400000021500000)12(خم�ص�صات
دون 1634816918451598)13(مورِّ

379449449601)14(د�ئنون �رش�ء �أ�صول ثابتة
74330317010632تاأمينات �صمان �صالمة �لأعمال

103133907736130م�رشوفات م�صتحقة
3972853637446279)15(د�ئنون و�أر�صدة د�ئنة �أخرى

9820257592594240اإجمايل االلتزامات املتداولة
10728112041075280313)16(�ملال �لحتياطي

4524500045245000منح مقيدة
12162587791213119553اإجمايل االلتزامات واملال االحتياطي

127363872129280746)17(احل�سابات الرقابية والنظامية
الهوام�ض املرفقة هي جزء ا	�سا�سي من التقرير املحا�سبي وتقرا	 معه.

امليزانية يف 30 يونية 2015
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ح�سابات جارية ونقدية بال�سندوق- 1
متثل مبالغ باحل�صابات �جلارية �حلكومية و�حل�صابات �جلارية �خلا�صة، 

وذلك لت�صوية فو�تري �ملقاولني، و�لر�صوم، و�لأمو�ل �ملحتجزة.

ودائع اال	جل- 2
عودة  بنك  لدى  لأجل  ود�ئع  قيمة  يف  �لبند  هذ�  يتمثل 

ت�صتحق خالل فرتة ترت�وح من �صهر �إىل �صنة.

مدينون وا	ر�سدة مدينة ا	خرى - 3
ميثل هذ� �لبند م�صاريف مدفوعة مقدًما، و�إير�د�ت م�صتحقة 

وح�صابات �ل�صلف لالإ�رش�ع يف �لقيام بالأعمال.

خمزون- 4
�ملرجح  �ملتو�صط  �تباع  ويتم  بالتكلفة،  �ملخزون  تقييم  يتم 

لت�صعري �ملن�رشف.

اال	�سول الثابتة- 5
�إليه  م�صاًفا  لالأ�صول  �لتاريخية  �لتكلفة  �صايف  �ملبلغ  ي�صمل 
و�ملباين  �لأر�ض  وي�صمل  �لعام،  خالل  �لأ�صول  �إ�صافات 
وغريها.  �لإلكرتونية  و�لأجهزة  �لنتقال  وو�صائل  و�لكتب 

ُي�صتخدم �أ�صلوب �لق�صط �لثابت حل�صاب �لإهالك.

م�رسوعات حتت التنفيذ- 6
�أنطونياد�ض  ق�رش  لتطوير  دفعات  قيمة  يف  �لر�صيد  يتمثل 
مركز  وتطوير  �لعلوم  مدينة  وم�رشوع  �لعرب  برج  وخمازن 
وم�رشوع  �لإ�صكندرية  مكتبة  تاأمني  وم�رشوع  �ملوؤمتر�ت 
جتديد و��صتبد�ل �لبحرية �ل�صناعية، و�صوف يتم �إ�صافتها �إىل 

�لأ�صول �لثابتة حني ت�صبح جاهزة لال�صتخد�م.

املقتنيات امل�سرتاة- 7
�لفنية  و�للوحات  و�ملخطوطات  �ملقتنيات  يف  ��صتثمار�ت 
جلنة  ِقَبل  من  دوري  ب�صكل  مها  تقيي  �إعادة  ويتم  �لنادرة، 

متخ�ص�صة.

ا	�سول طويلة اال	جل ا	خرى- 8
ميثل �ملبلغ �صايف قيمة حق ��صتخد�م مكتبة �لإ�صكندرية د�ئرة 
�لرب�مج  يف  �ملكتبة  ��صرت�ك  وتكلفة  لالت�صال،  كاملة  دولية 
�لعلمية �لتابعة لربنامج  �إيديك�ض؛ وهو برنامج جماين مفتوح 

عرب �لإنرتنت، قام باإن�صائه معهد ما�صات�صو�صت�ض للتقنية.

ا�ستثمارات مالية - ا	ذون اخلزانة- 9
يتمثل �ل�صتثمار يف حيازة �أذون �خلز�نة �مل�رشية بقيمة ��صمية 
225.35 مليون جنيه م�رشي منذ 30 يونية 2015، وقد 
�أعيد ��صتثمار �ملبلغ خالل �لعام �ملايل 2014 – 2015 من 

خالل �صهاد�ت توفري وود�ئع �لأجل.

ا�ستثمارات يف �رسكات تابعة- 10
�رشكات  ثالث  �إن�صاء  على  باملو�فقة  �لأمناء  جمل�ض  قر�ر  على  بناًء 
ملبا�رشة م�صالح مكتبة �لإ�صكندرية يف �مل�رشوعات �لتجارية �ملتعلقة 

بال�صرت�تيجية طويلة �لأمد �خلا�صة بتعبئة �ملو�رد.

ا�ستثمارات يف �سهادات ادخار طويلة اال	جل- 11
وتتحقق  بالتكلفة،  �لأجل  طويلة  �دخار  �صهاد�ت  تقييم  يتم 

�لإير�د�ت على �أ�صا�ض �ل�صتحقاق وقيمة �لفائدة �ملتفق عليها.

�سات- 12 خم�سَّ
م�صتدل  �أو  قائم  قانوين  �لتز�م  عند وجود  �ملخ�ص�صات  �إثبات  يتم 
نتيجة حلدث يف �ملا�صي، ومن �ملحتمل �أن يرتتب عليه تدفق ملنافع 
�قت�صادية يتم ��صتخد�مها ل�صد�د ذلك �للتز�م، وميكن عمل تقدير 

موثوق به ملبلغ �للتز�م.

مورِّدون- 13
ي�صمل �ملبلغ ح�صابات م�صتحقة �لدفع للموردين يف تاريخ �مليز�نية.

دائنون �رساء ا	�سول ثابتة- 14
�ملبالغ �مل�صتحقة للمقاولني و�مل�صت�صارين و�ملوردين �لآخرين حليازة 

�أ�صول ثابتة.

دائنون وا	ر�سدة دائنة ا	خرى- 15
�ل�صتثمار  بنك  وفائ�ض  ممولة،  م�رشوعات  د�ئنني  �أر�صدة  متثل 

�لقومي و�لإيجار �ملدفوع مقدًما و�أر�صدة د�ئنة �أخرى.

املال االحتياطي- 16
�لتنفيذ  حتت  �مل�رشوعات  لتمويل  �ملالية  وز�رة  من  حكومي  متويل 
�لت�صغيلية  �لأن�صطة  بناجت  ويتاأثر  جديدة،  �أ�صول  على  و�حل�صول 

و�إهالك �لأ�صول �لثابتة.

احل�سابات الرقابية والنظامية- 17
�لد�ئمة  و�ملعار�ض  و�ملخطوطات  �لنادرة  �ملجموعات  قيمة  ت�صمل 
و�لقطع �لفنية �لتي يتم تقييمها وفًقا للجان فنية متخ�ص�صة، بالإ�صافة 

�إىل خطابات �ل�صمان �ملقدمة من �لغري.

الهوام�س اخلا�سة بامليزانية:





اأجندة الفعاليات
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�أجندة �لفعاليات

معر�ض الكتا	
• معر�ض �لكتاب: �رشكة �ألك�صندرينا	

تد�سني كتب
• �مل�رشيون عند جبال �لألب و�ل�صوي�رشيون عند �لأهر�مات	
• �إطالق تقرير هيئة �لأمم �ملتحدة للمر�أة لعام 2015	
• حفل توقيع كتاب »خرب�صات على جدر�ن �لدنيا«	
• »وظائف، وظائف �أف�صل: �أولوية مل�رش« – تقرير �لبنك �لدويل 2014	

احتفاليات
• �لحتفالية �لثالثة لتخرج �لطالب �لأفارقة بجامعة �لإ�صكندرية	
• حفل تخرج مدر�صة �صوت�ض �لأمريكية	
• حفل تخرج �ملدر�صة �لربيطانية للغات	
• �حتفالية رم�صانك نوبي	
• حفل نهاية �لعام �لدر��صي للمدر�صة �لربيطانية بالإ�صكندرية	
• حفل نهاية �لعام �لدر��صي جليم�ض �أكادميي	
• برنامج �لقر�ءة �لكربى 2015 - حفل �لفتتاح	
• حفل تخرج مدر�صة �صان �صارل بورميه �لأملانية بالإ�صكندرية	
• حفل تخرج مدر�صة �صان �صارل بورميه �لأملانية بالإ�صكندرية	
• تخرج كلية طب �لأ�صنان، برنامج بكالوريو�ض طب �أ�صنان – نظام 	

�ل�صاعات �ملعتمدة
• �حلفل �ل�صنوي ملدر�صة هاللية للغات	
• �لحتفال �ل�صنوي ملدر�صة �لعلم �لدولية	
• حفل �إطالق م�رشوع مركز �لدر��صات �لوثائقية �لقت�صادية و�لجتماعية 	

و�لقانونية
• حفل نهاية �لعام �لدر��صي للق�صم �لربيطاين باملد�ر�ض �لأوروبية يف 	

�لإ�صكندرية
• حفل نهاية �لعام �لدر��صي لريا�ض �لأطفال – ق�صم �للغة �لإجنليزية – 	

باملد�ر�ض �لأوروبية يف �لإ�صكندرية
• �حتفال مبنا�صبة مرور خم�ض �صنو�ت على تاأ�صي�ض �جلامعة �مل�رشية �ليابانية 	

للعلوم و�لتكنولوجيا
• حفل نهاية �لعام �لدر��صي للق�صم �لفرن�صي باملد�ر�ض �لأوروبية يف 	

�لإ�صكندرية
• �لحتفال مبرور عام على منتدى قهوة �ل�صحفيني	
• يوم �ملخطوط �لعربي: �أ�رش�ر من �ملا�صي و�أفكار للم�صتقبل	
• حفل توقيع كتاب »�خلط �لكوين«	

�لإ�صكندرية  مكتبة  قامت   ،2015 يونية  �إىل   2014 يوليو  من  �لفرتة  خالل 
بتنظيم و��صت�صافة �أكرث من 1781 فعالية، منها 309 حما�رش�ت، و189 ور�صة عمل، 
دورة   50 بتنظيم  �ملكتبة  قامت  كما  ندوة؛  و133  ا،  معر�صً و42  حفاًل،  و115 
تعليمية وتدريبية. وقد ُعِقَدت بع�ض هذه �لفعاليات لأكرث من مرة خالل هذه �لفرتة.
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• م�رشوع خملفات �لبحر - خملفات �لبحر	
• �لحتفال باليوم �لعاملي للفرنكوفونية	
• �ليوم �لعاملي لل�صعر	
• حفل عيد �لأم	
• �حتفالية �إطالق فعاليات جمعية �لرت�ث و�لفنون �لتقليدية	
• �حتفالية جمر�ية	
• حفل تخرج دفعة 2013 من �أطباء �أ�صنان �لإ�صكندرية	
• �حتفالية ر�أ�ض �ل�صنة لالأطفال	
• �لذكرى �لأربعون على رحيل �لفنان فريد �لأطر�ض	
• �حتفالية »�أهل �صوريا يف م�رش«	
• يوم �للغة �لعربية	
• �أنا فني، حابني وطني: حفل �خلتام	
• حفل �لتخرج �ل�صنوي للطلبة �لعمانيني بجمهورية م�رش �لعربية	
• حفل �لكري�صما�ض	
• حفل تخرج طالب برنامج �لتعليم �لدويل يف كلية �لطب	
• حفل توقيع كتاب »�لعامل على ج�صدي«	
• �لحتفالية �ل�صابعة لد�ر �ل�رشق للن�رش و�لتوزيع	
• �حتفالية مبنا�صبة �لذكرى �لثامنة على رحيل جودت حيدر	
• تيد�إك�ض �صباب �لإ�صكندرية - حفل �خلتام	
• �حتفالية �ليوم �لعاملي للتليفزيون	
• �ليوم �لعاملي للطفل	
• �أوملبياد مكتبة �لإ�صكندرية للروبوت 2014	
• منوذج حماكاة �لحتاد �لأوروبي بالإ�صكندرية 2014 - حفل �خلتام	
• �حتفالية تكرمي منقذي متحف �لفن �لإ�صالمي: �إبد�ع �ل�صباب يف مو�جهة 	

�لأزمات
• �ليوم �لعاملي للع�صا �لبي�صاء	
• �أنا فني. �صاأبني وطني – حفل �لفتتاح	
• �لحتفال مبرور ع�رشة �أعو�م على تن�صيب بطريرك �لإ�صكندرية	
• حفل تاأبني خا�ض باجلمعية �مل�رشية لأ�صدقاء مكتبة �لإ�صكندرية	
• �أنا �أناظر: حفل �خلتام	
• مهرجان �لإ�صكندرية �ل�صينمائي لدول �لبحر �ملتو�صط - حفل �خلتام	
• �لقر�ءة �لكربى - حفل �خلتام	
• مهرجان يف حب م�رش وتاأبني �ل�صهيد تامر عبد �لروؤوف	
• مهرجان �لإ�صكندرية �ل�صينمائي لدول �لبحر �ملتو�صط - حفل �لفتتاح	
• �أن�صطة مركز �لقبة �ل�صماوية �لعلمي �ل�صيفية: حفل �خلتام 	
• ور�صة عمل �للغات �لقدمية و�خلط �لعربي لالأطفال – �حلفل �خلتامي	
• منوذج حماكاة �لحتاد �لأوروبي بالإ�صكندرية 2014 - حفل �خلتام	
• حفل ختام �لأن�صطة �ل�صيفية مبكتبة �لطفل	
• �أنا �أناظر - حفل �لفتتاح	
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�سينما
• نادي �ل�صينما	
�لبطل•−
 �لبحث عن بوبي في�رش•−
 �أ�رشع �إنديان يف �لعامل•−
 �لذي ل يقهر•−
 وميبلدون•−
• �صنوو�يت و�لأقز�م �ل�صبعة	
• ملتقى �أفالم �لتحريك: »�صخور يف جيوبي«	
• نادي �ل�صينما: خمرجون من حول �لعامل	
 �أ�صرت�ليا•−
 �أوليفر توي�صت•−
 �ملغادر•−
فاطمة وماريكا ور��صيل•−
• �حلياة �ملائية يف �ملحيطات	
• ملتقى �لأفالم �لت�صجيلية �لطويلة	
عرب عد�صات �صود�ء: �لفوتوغر�فيون �ل�صود ون�صاأة �ل�صعب•−
�ألتمان•−
بد�يات �ل�صينما يف �أوروبا•−
يوميات �صهرز�د•−
�أر�ض �حلكاية•−
عامل لي�ض لنا•−
• ملتقى �لأفالم �لرو�ئية �لطويلة: يوم �أوروبا	
قبل �صقوط �جلليد•−
بالدي �حللوة، بالدي �حلادة•−
فودكا ليمون•−
�أغنية من �أجل بيكو•−
• منتدى �لأفالم �لق�صرية	
مايو•−
�لأفالم �لق�صرية �لفائزة يف مهرجان �لأق�رش �لثالث لل�صينما �لإفريقية•−
�لأفالم �لفائزة يف �لدورة �لثانية من مهرجان فاتن حمامة•−
ثالثة �أفالم ق�صرية من �لإ�صكندرية•−
• ملتقى �أفالم �لتحريك	
حكاية �لثعلب•−
 خمتار�ت من م�صاريع تخرج �لطلبة يف �أكادميية بادن وورمتربج منذ عام •−

1992 �إىل عام 2001
�لطريق �إىل �إلدور�دو•−
 خمتار�ت لتينية•−
• ملتقى �لأفالم �لرو�ئية - يوم �صك�صبري	
• �أفالم �ملوؤثر�ت �لب�رشية	
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10,000 ق.م•−
 بيوولف•−
 متاهة بان•−
• ذكرى ميالد �صادي عبد �ل�صالم 	
عامل �صادي عبد �ل�صالم•−
فرعون•−
• �أ�صو�ت بريئة	
• نادي �ل�صينما: �ليوم �لعاملي للمر�أة	
�إيفيتا•−
جميلة•−
�صانعة �ملعجزة•−
مد�م كوري•−
• بيورك: بيوفيليا	
• مذكر�ت �لدر�جة �لنارية 	
• ملتقى �لأفالم �لرو�ئية: - مئوية ميالد حتية كاريوكا )1999-1915(	
مر�صيد�ض•−
�إ�صكندرية كمان وكمان•−
لعبة �ل�صت•−
�لدكتور فرحات•−
• �لفيلم �لوثائقي: »لغز مثلث برمود�«	
• ملتقى �لأفالم �لرو�ئية �لطويلة: �لأفالم �لفائزة يف مهرجان �لأق�رش �لثالث 	

لل�صينما �لإفريقية
بطول �صجرة �لباوباب•−
�لعفو•−
• »�لبحث عن توت عنخ �آمون«: فيلم وثائقي	
• ملتقى كنوز �ل�صينما �لعاملية: »�إيد�«	
• ق�ص�ض من �لع�صور �لو�صطى	
مملكة �ل�صماء•−
ليدي جني غر�ي•−
رجل لكلِّ �لع�صور•−
فرن�صي�ض �لأ�صيزي•−
• ملتقى �لأفالم �لرو�ئية 	
تاء �لتزوير•−
�ملحاكمة•−
عطيل•−
�لغريب•−
�ملو�طن كاين•−
�صديقي لفرت�كي�ض•−
�لعرو�ض �لهاربة•−
�لعمة من �صيكاغو•−
�لعر�فة•−
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�لبيانول و�لفقر و�لكر�مة•−
• �لعر�ض �لأول عامليًّا للفيلم �لت�صجيلي »تلك �لإ�صكندرية«	
• ملتقى �لأفالم �لق�صرية: فيلمان ق�صري�ن من �لإ�صكندرية	
• نادي �ل�صينما: من �لكتاب �إىل �ل�صا�صة	
حرب �لعو�مل•−
غري م�صهور•−
�إن �صاء �هلل �لأحد•−
�آخر ملوك ��صكتلند�•−
• عر�ض فيلم »�لثال�صيميا«	
• �لفيلم �لت�صجيلي: » �آل كابوين«	
• �ليوم �لعاملي لالإيدز: عاوزنها �صفر - عر�ض فيلم »�أ�صماء«	
• ملتقى �لأفالم �لرو�ئية �لطويلة - يوم جنيب حمفوظ	
• فيلم »مكتبة �لإ�صكندرية بني �ملا�صي و�حلا�رش و�مل�صتقبل«	
• ملتقى �لأفالم �لق�صرية – م�صابقة �أفالم �لطلبة يف مهرجان كان 2013	
• �ل�صينما �لهندية	
 جوز�ري�ض•−
فيري ز�ر�•−
�حل�صان �ل�صابع لل�صم�ض•−
 من �أجل �أبنائي•−
• مئوية �حلرب �لعاملية �لأوىل: فيلم وثائقي من جز�أين	
• ملتقى �لأفالم �لرو�ئية	
 125 �صنة على ميالد �صاريل �صابلن - مئوية »�ملت�رشد«•−

	لديكتاتور �لكبري�
	أ�صو�ء �مل�رشح�
	لع�صور �حلديثة�
	لبحث عن �لذهب�

• ملتقى �لأفالم �لق�صرية: �أفالم ق�صرية للمخرج �إ�صالم �لعز�زي	
• مو�صوع �ل�صهر: فيلمان عن �صلوك �حليو�ن	
• يوم �ل�صالم �لعاملي: مئوية �حلرب �لعاملية �لأوىل	
�لرجال معرت�صون•−
طرق �ملجد•−
�لوهم �لكبري•−
كلُّ �صيء هادئ يف �جلبهة �لغربية•−
• مهرجان �لإ�صكندرية �ل�صينمائي لدول �لبحر �ملتو�صط - ليلة �لعر�ض �لثانية	
• مهرجان �لإ�صكندرية �ل�صينمائي لدول �لبحر �ملتو�صط - ليلة �لعر�ض 	

�لأوىل
• ملتقى �لأفالم �لق�صرية: »حلو�ن.. �أنـا«	
• در�ض �ل�صينما رقم )3(: �لكتابة بال�صوء �صينمائيًّا	
• ثالثة �أفالم لثالث خمرجات	
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م�سابقات
• �مل�صابقة �لفنية ن�صف �ل�صنوية �لثالثة	

حفالت مو�سيقية
• حفل ور�صة »�لور�صة«	
• حفل دينا �لوديدي	
• فريق »�ملولوية«	
• حفل فرقة تر�ث	
• حفل فريق »طرباند«	
• حفل غناء �رشقي مع فريق �بن �لبلد	
• �أنا موهوب	
• �أورك�صرت� مكتبة �لإ�صكندرية: »�لف�صول �لأربعة« لفيفالدي	
• حفل ري�صيتال جيتار	
• فريقا »تليبويتيك« و »بورتريه �فينيو«	
• حفل فريق »قر�ر �إز�لة«	
• حفل فريق »�صو�رعنا«	
• مهرجان جنوم �لهيب هوب - �لدورة �لثالثة	
• �أورك�صرت� مكتبة �لإ�صكندرية: �لقد��ض �جلنائزي ملوت�صارت	
• حفل �لفنانة �صعاد ما�صي	
• »فكروين« - رحاب عمر	
• حفل فريق »�بن عربي«	
• حفل فريق »كر�كيب«	
• �أورك�صرت� مكتبة �لإ�صكندرية – حفل مو�صيقي لالأطفال »بيرت و�لذئب«	
• حفل فريق »�صتورم«	
• معر�ض مكتبة �لإ�صكندرية �لدويل للكتاب - مدحت �صالح	
• حفل مو�صيقى �حلجرة	
• »فكروين« - مروة ناجي	
• حفل باليه خا�ض مبوؤ�ص�صة ر�صيد	
• فريق »�صوية فن«	
• حفل خما�صي لوت�ض �إير للنفخ �خل�صبي )بولند�(	
• تانيا �صالح	
• حفل فريق »�إ�صكندريال« وفريوز كر�وية	
• م�صار �إجباري	
• حفل �ل�صيخ زين حممود	
• ن�صمة حمجوب	
• فريق »يل بيتي �صا«	
• حفل �لفالنتني - �أورك�صرت� مكتبة �لإ�صكندرية	
• حفل كلثوميات	
• حفل �لفنان هاين �صاكر	
• حفل �أورك�صرت� مكتبة �لإ�صكندرية	
• مدحت �صالح	
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• حفل فريق »هاي د�م«	
• حفل �إطالق �ألبوم للمطرب عبد �لرحمن كمايل	
• حممد ب�صري	
• حفل رباعية وترية	
• كور�ل ق�رش �لتذوق	
• فريق »�أندروميد�«	
• فريق »يل كومبانيون«	
• حفل �لعام �جلديد	
• فريق �صماعي	
• حفل باليه مدر�صة �لفنون	
• حفل �لفنان حممد طارق	
• حفل يال نفرح لفريق �لروؤية	
• حفلة تر�ثية �صورية	
• كور�ل »قيثارة �ل�صماء«	
• حفل �لهارب و�لناي	
• حفل �صوزوكي مدر�صة �لفنون	
• �أورك�صرت� حجرة مكتبة �لإ�صكندرية	
• حفل كور�ل �أطفال مكتبة �لإ�صكندرية	
• حفل بيانو )طلبة �ملدر�صة �مللكية(	
• م�رشوع �لنيل	
• كرنفال �حليو�نات	
• فريق »م�صار �إجباري«	
• فريق كر�كيب و�لفنان ح�صام ح�صني	
• �صفو�ن بهلو�ن	
• حفل ف�صل �جليتار و�لدر�مز مبدر�صة �لفنون	
• حفل مو�صيقى �حلجرة: �أورك�صرت� مكتبة �لإ�صكندرية وعازف �لكمان 	

�ملنفرد خالد �ل�صويخ
• دينا �لوديدي	
• يال بينا نايت	
• كري�صتني جمدي وفرقتها �لغنائية	
• معر�ض �لور�صة �ل�صابع لوحدة �إبد�عات �لطفل و�لن�ضء - »فرفتة �لتنني«	
• �ل�صيخ زين	
• رمزي ي�صى و�أورك�صرت� مكتبة �لإ�صكندرية	
• مو�صيقى �حلجرة	
• مهرجان جنوم �لهيب هوب: �لدورة �لثانية	
• فريق »ق�ض ولزق«	
• �أغاين بالعربي	
• حفل ف�صل �لغناء �ل�رشقي مبدر�صة �لفنون وفرقة �بن �لبلد	
• مدحت �صالح	
• »جحا عايز وقت«	
• مهرجان �ل�صيف �لدويل �لثاين ع�رش	
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مهرجان �ل�صيف، مطربو »يل بيتي �صا«•−
ليلة مو�صيقى �إفريقية•−
كور�ل ق�رش �لتذوق•−
حممد حم�صن•−
فريق »�مل�رشيني«•−
فريق »كر�كيب«•−
فريق »جنوب �لو�دي للفن �لنوبي و�لإفريقي«•−
ليلة �ملو�صيقى �مل�صتقلة•−
فريق »�إيجيب�صان بروجكت«•−
فريق »م�صار �إجباري«•−
حفل فرقة �لتذوق للفنون �ل�صعبية•−
فريق »�صو�رعنا«•−
فريق »كايروكي«•−
دينا �لوديدي•−
�أورك�صرت� مكتبة �لإ�صكندرية•−
فريق »يل كومبانيون«•−
ليلة �صوت•−
فريق »بالك تيما«•−
عمر خريت•−
ه�صام �جلخ•−

موؤمترات
• موؤمتر »�إفال – �علم« �لإقليمي �لثاين	
• موؤمتر �لإ�صكندرية �ل�صنوي لأمر��ض �لقلب 2015	
• متكني �ملر�أة �مل�رشية: �لنتقال من �لتو�صيات �إىل �لتنفيذ �ل�صرت�تيجي	
• �ملوؤمتر �ل�صنوي �خلا�ض بق�صم �لن�صاء و�لولدة بجامعة �لإ�صكندرية	
• �ل�صحافة �لفرنكوفونية يف م�رش - وجهات �لنظر حول �ل�صحافة 	

�لفرنكوفونية �لكال�صيكية و�حلديثة مب�رش
• �ليوم �لعاملي لل�صالمة و�ل�صحة �ملهنية	
• �ليوم �لعاملي للكتاب وحقوق �ملوؤلف	
• معجم �لبابطني ل�صعر�ء �لعربية يف �لقرنني �لتا�صع ع�رش و�لع�رشين	
• �مللتقى �لدويل لتوثيق �حتفالية �حلج	
• �ليوم �لعاملي للتوعية بالتوحد	
• معر�ض مكتبة �لإ�صكندرية �لدويل للكتاب - موؤمتر م�رش �ملبدعة - �لدورة 	

�لأوىل
• �ملنتدى �لدويل �ل�صاد�ض للكتابات و�لنقو�ض	
• خليها �أ�صلي! �لفنون تلتقي �حلرف: من �ملعا�رش �إىل �لتقليدي	
• �جتماع يونيليفر م�رشق	
• �لنز�هة يف �إد�رة �لأعمال: �لت�صدي للف�صاد يف م�رش	
• نحو ��صرت�تيجية عربية �صاملة ملكافحة �لتطرف	
• �لجتماع �ل�صنوي �لعا�رش للمكتب �لإقليمي �لعربي لأكادميية �لعامل للعلوم	
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• �لأندل�ض يف �لإ�صكندرية	
• موؤمتر �لبحر �ملتو�صط 2014	
• ملتقى دورك	
• تطبيق �لالمركزية يف م�رش	
• مبنا�صبة مرور 145 عاًما على �فتتاح قناة �ل�صوي�ض	
قناة �ل�صوي�ض: ما�ٍض جميد وم�صتقبل و�عد•−
• �ملجتمعات �لريفية يف �ملتو�صط يف �أوقات �لتحولت	
• موؤمتر رو�ق �ملعرفة �لأول »عمود �لرو�د �لإحيائيني«	
• �ملوؤمتر �ل�صنوي �خلا�ض باملعهد �لعايل لل�صحة �لعامة	
• �ملوؤمتر �لعربي �لثالث لعلوم �لروبوت	
• �لحتفال بانتهاء م�رشوع تدريب �أمناء �ملكتبة �لفرنكوفونية	
• �ملوؤمتر �ل�صنوي �لأول للولدة �لطبيعية يف م�رش: �لولدة �لطبيعية حق للمر�أة	
• �ملوؤمتر �لدويل للمجل�ض �لدويل للمتاحف	
• در�ض �ل�صينما رقم )4(: در�ض يف �ملونتاج	
• موؤمتر �لإ�صكندرية �لثامن ع�رش للتخدير	
• �ليوم �لعاملي لل�صالم	
• �ملوؤمتر �لأول للم�رشح	
• �ليوم �لعاملي لاللتهاب �لكبدي �لوبائي	

دورات تدريبية
• برنامج �لرتبية �ملتحفية	
• �آثار ما قبل �لتاريخ يف م�رش	
• مقدمة يف �لرت�ث �لعربي �مل�صيحي	
• تعلَّم �للغة �مل�رشية �لقدمية - �مل�صتوى �لأول	
• تعلَّم �للغة �مل�رشية �لقدمية - �مل�صتوى �لثاين	
• دبلوم �لدر��صات �لهلين�صتية )�لدورة �ل�صابعة - �لف�صل �لدر��صي �لثاين(	
�ملد�ر�ض �لفنية �لهلين�صتية•−
�أدب �إغريقي•−
�لتفاعل �لثقايف بني م�رش �لقدمية و�ليونان•−
علم �لآثار �لبحرية•−
�لفن �لهلين�صتي•−
�لتاريخ �لروماين•−
�للغة �لالتينية 2•−
• برنامج مركز �لتعليم ل�صهر دي�صمرب 2014 مبكتبة �لإ�صكندرية	
• دورة �لعمارة �مل�رشية �لقدمية	
• �للغة �ليونانية - تعلَّم �للغة �ليونانية �لقدمية – �مل�صتوى �لأول	
• منحة �لتنمية �لب�رشية و�ملهار�ت �ل�صخ�صية	
• دورة �خلط �لعربي للكبار	
• برنامج مركز �لتعليم ل�صهر نوفمرب 2014 مبكتبة �لإ�صكندرية	
• �لرت�ث �لفرعوين: مقدمة يف �للغة و�لكتابة �مل�رشية �لقدمية )�مل�صتوى �لأول 	

و�مل�صتوى �لثاين(
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• ماج�صتري �لدر��صات �لهلين�صتية )�لدورة �ل�صابعة - �لف�صل �لدر��صي �لأول(	
−•I للغة �ليونانية�
�أور�ق �لربدي و�لنقو�ض و�لعمالت �لهلين�صتية•−
�ملنهجية ومهار�ت �لبحث•−
• برنامج مركز �لتعليم ل�صهر �أكتوبر 2014 مبكتبة �لإ�صكندرية	
• دبلوم �لدر��صات �لهلين�صتية )�لدورة �ل�صابعة - �لف�صل �لدر��صي �لأول(	
�لتاريخ �ليوناين•−
م�صادر تاريخ �حلقبة �لهلين�صتية•−
�لثقافة �ليونانية•−
−•I للغة �لالتينية�
• ماج�صتري �لدر��صات �لهلين�صتية )�لدورة �ل�صيفية �لر�بعة( - تاأثري مدر�صة 	

�لفل�صفة �ل�صكندرية على �لفل�صفة �لإ�صالمية

معار�ض
• »�أ�صو�ت �لالجئني«	
• معر�ض »�لربنامج �لقومي للتمكني �لقت�صادي و�لجتماعي للمر�أة«	
• متكني �ملر�أة �مل�رشية: �لنتقال من �لتو�صيات �إىل �لتنفيذ �ل�صرت�تيجي	
• �لإ�صكندر �لأكرب: تتبع م�صاره بعد مرور 2300 عام - عر�ض كتاب	
• �لإ�صكندرية - �لهروب �إىل �مل�صتقبل	
• بينايل مكتبة �لإ�صكندرية �لدويل للحفر �ل�صغري - �لدورة �لر�بعة	
•  معر�ض �لإن�صان و�لأر�ض	
• م�رشوع خملفات �لبحر - �لبحر ... �ملحطة �لأخرية؟	
• �صناعات يدوية من �لرت�ث	
• معر�ض وحما�رشة عمارة ر�صيد �لإ�صالمية	
• معر�ض مكتبة �لإ�صكندرية �لدويل للكتاب - معار�ض معر�ض مكتبة 	

�لإ�صكندرية للكتاب 2015
• معر�ض �لنماذج و�مل�صتن�صخات �لأثرية	
• معر�ض: �إبد�عات فنية	
• م�صابقة �إنتل للعلوم و�لهند�صة 2015 – �ملعار�ض	
• �أجندة 2015	
• خليها �أ�صلي! �لفنون تلتقي �حلرف: من �ملعا�رش �إىل �لتقليدي	
• �أبجدية �لكون	
• �ل�صوق �لرت�ثي: �صجاد ومفرو�صات يدوية من �لرت�ث	
• �صور للحج �إىل مكة عام 1908	
• فن �جلر�فيك: خم�صون عاًما من حرية �لإبد�ع	
• �ليوم �لعاملي لالإيدز: عاوزنها �صفر	
• يوم يف حب فل�صطني	
• �حتفالية ت�صليم جائزة ح�صن فتحي للعمارة 2014: تن�صيق �ملو�قع بني 	

�لنظرية و�لتطبيق 
• �صوق �مل�رشوعات	
• تاريخ �لزر�عة عند �مل�صلمني �لأو�ئل - معر�ض �لرت�ث �لإ�صالمي يف �لزر�عة	
• مبنا�صبة مرور 145 عاًما على �فتتاح قناة �ل�صوي�ض	
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• �لظل �لأبي�ض	
• نور من �لع�رش �لإ�صالمي	
• معر�ض �صور متحف �لفن �لإ�صالمي	
• معر�ض �صور خا�ض بطلبة �ملد�ر�ض �لفرنكوفونية	
• �صمبوزيوم �لإ�صكندرية �لدويل للنحت يف �خلامات �لطبيعية - �لدورة �ل�صابعة	
• رباعية �لإ�صكندرية	
• معر�ض �لور�صة �ل�صابع لوحدة �إبد�عات �لطفل و�لن�ضء	
• �صوت �لالجئني يف م�رش: منفى وجلوء و�صمود	
• د�ئرة كاملة	
• معر�ض فن �لطفل.. لغة حو�ر – �مللتقى �لأول 2014	
• معر�ض حفل ختام �لأن�صطة �ل�صيفية مبكتبة �لطفل 	
• معر�ض �لربنامج �ل�صيفي ملكتبة �لن�ضء	
• �أول مرة- �مللتقى �لتا�صع	
• �ليوم �لثقايف لكوريا – معر�ض	

مهرجانات
• �حتفالية �إير�تو�صتين�ض 2015	
• �إت�ض بي ليف تدريب �ملدربني	
• كرنفال حو�ديت	
• بطولة �لإ�صكندرية �لدولية لالإ�صكو��ض )�صيد�ت(	
• مهرجان �لغذ�ء �ملحلي مل�رشوع �صلو-ميد	
• �ليوم �لعاملي للمتاحف	
• مهرجان �لإ�صكندرية �لدويل للم�رشح �ملعا�رش	
�آه كارميال•−
دفاع �صقر�ط•−
حلم �لبلقان•−
�لنجدة•−
• �حتفالية مرور خم�ض �صنو�ت على �فتتاح مكتبة �خلر�ئط	
• �أ�صحاب �لأيدي �لناطقة لديهم موهبة	
• يوم �ملخطوط �لعربي	
• مهرجان �لقاهرة �لأدبي �لأول	
• �ليوم �لعاملي لذوي �لحتياجات �خلا�صة	
• مهرجان �لأفالم �لعلمية	
• مهرجان �ملهن �مل�رشية	
• يوم �لقر�ءة �حلرة	
• �حتفالية يوم �إعادة �لتدوير	

منتديات
• نحو بيئة �آمنة و�صحة م�صتد�مة	
• خمترب �ل�صهرة	
• �مللتقى �لأول: �مل�صاجد �لأثرية بني �لآثار و�لأوقاف »تعاون وتو��صل من �أجل 	

�حلفاظ و�حلماية«
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حما�رسات
• برنامج متحف �ملخطوطات �ل�صيفي	
من �للفافة �إىل �لكتاب �ملطبوع )�جلزء �لثاين(•−
خمطوطات علماء �لعرب – �لفلك•−
خمطوطات �لعلماء �لعرب•−
 من �للفافة �إىل �لكتاب �ملطبوع•−
• روؤية هالل رم�صان	
• دور �لق�صاة يف بناء و��صتقر�ر �ملجتمع	
• �خلط �لزمني للح�صارة �مل�رشية: ع�رش �لنتقال �لأول	
• حما�رشة لأولياء �لأمور	
• �لرت�ث �ليوناين �لروماين يف م�رش	
• حما�رشة عن قو�عد �ل�صت�صهاد �ملرجعي	
• �لإمرب�طورية �لرومانية و�مل�صيحية قبل مر�صوم ميالن: �ل�صطهاد و�ل�صمود	
• حما�رشة لالأطفال	
• تعليم �لكمبيوتر للمبتدئني	
• �لبحث للجميع	
• �لرمزية يف منمنمات )زخارف( �ملخطوطات �لقبطية )ق13 – 18م(	
• �خلط �ملحقق عرب �لع�صور	
• �جليل �لثاين لالإنرتنت	
• �لتعليم يف م�رش �لقدمية	
• حما�رشة تعريفية عن �حلجز �لإلكرتوين	
• مو�صوع �ل�صهر: طب كبار �ل�صن	
• �ل�صالون �لرت�ثي: �إن�صاء �ملتاحف �لبحرية وحتت �ملائية	
• زود معرفتك	
• قر�ء�ت �أنرثوبولوجية	
�لعنف و�لطائفية•−
�قت�صاد �لطموح و�حلياة•−
�لكوزموبوليتانية �أو مو�طنة �لعامل•−
�لهجرة وحلم �حلياة �لأف�صل•−
�ملجتمع �لطبقي و�لنيوليرب�لية•−
�جلن�ض و�لنوع �لجتماعي•−
�لقر�ض و�لنقود وهيمنة �مل�صتقبل على حياة �لفرد•−
روؤية نظرية �إىل �حلياة �ليومية•−
�لتقدم و�لتخلف•−
• �خلط �لزمني للح�صارة �مل�رشية: ع�رش �لدولة �لقدمية	
• �ليوم �لعاملي للمتاحف: �ملتاحف ملجتمع م�صتد�م 	
• �أبعاد �لدعاية �ل�صيا�صية لفتوحات �لإ�صكندر �لأكرب وتاأثريها يف �ملجال �لدويل	
• �لذخائر �ملقد�صة لقدي�صات �لكني�صة �لقبطية يف م�رش: مز�ر�ت وطقو�ض	
• �حلرف �لعربي يف كتابات وخمطوطات �للغات �لإفريقية )�لعجمي(	
• �لتماثيل �لربونزية يف �لإ�صكندرية: بني �لقيمة و�رشورة �حلفاظ	
• حماكاة �صوق �لأ�صهم �ملالية – حما�رش�ت	



62

�أجندة �لفعاليات

• ثورة �لطباعة ثالثية �لأبعاد	
• �لو�صائط �لرقمية: �ملفاهيم �لب�رشية و�لفر�غية	
• �لدورة �ملتقدمة يف �ملو�رد �لإلكرتونية	
• �لقدي�ض مارمينا يف �لفن �لقبطي	
• مو�صوع �ل�صهر: �بد�أ م�رشوعك	
• دور �ملوؤثر�ت �لب�رشية يف �لفيلم �ل�صينمائي	
• �ملر�أة من �لهريوغليفية �إىل �لقبطية	
• �لفل�صفة ودورها يف تنمية �لوعي وجتديد �لفكر	
• حقوق �لالجئني يف م�رش – حما�رشتان	
• �حتفالية نظامى كنجوى	
• �لربديات �لقبطية يف �لفرتة �لعربية	
• حكايات رحالة	
• معر�ض مكتبة �لإ�صكندرية �لدويل للكتاب	
�لكتابة بني عاملني.. �لفن و�لفل�صفة•−
لقاء مفتوح مع �لكاتب و�لأديب عمر طاهر•−
روؤية معا�رشة لالإعالم �مل�رشي•−
ذ�كرة �لإ�صكندرية �لفوتوغر�فية•−
مناق�صة كتاب »�لكتابة بامل�رشط«•−
حفل �إ�صد�ر كتاب: »�لآثار �لعربية.. منتخبات من �أبحاث �ملوؤرخ �لدكتور •−

جو�د علي«
حتى ل نف�صد للود ق�صية•−
 جمال حمد�ن وعبقرية �ملكان•−
�ملن�صية.. ميد�ن له تاريخ•−
 �أم�صية �صعرية مع نخبة من �صعر�ء �لإ�صكندرية•−
 �لكتابة �ل�صاخرة•−
 لقاء مفتوح مع �لرو�ئي �أحمد مر�د•−
�لحتفال مبرور 150 عاًما على �إن�صاء �لربيد �مل�رشي•−
»�لعرق.. مبتد�أ �لع�صق«•−
دور �ملبادر�ت �لثقافية �ل�صكندرية يف �إحياء �لثقافة �مل�رشية•−
 مبادرة »�أطل�ض« لن�رش كتب �ل�صباب•−
ور�صة عمل »تعالو� نلعب كتابة«•−
مناق�صة كتاب »�خلط �لكوين«•−
�أم�صية �صعرية مع نخبة من �ل�صعر�ء �ل�صباب•−
»�صرية �لعميد: �صيد �إبر�هيم، قر�ءة يف �صرية عميد �خلط �لعربي«•−
 حتديات �مل�رشح �ل�صكندري•−
 جتربة م�رشي يف �لتدري�ض باجلامعات �ل�صعودية•−
�مل�صريي وثقافة �ملكان•−
�لنا�رشون �ل�صباب وحتديات �ل�صوق•−
�لأعالم �مل�رشيون يف �لنقو�ض �لعربية �لقدمية �ملكت�صفة يف �ململكة �لعربية •−

�ل�صعودية
ترجمات �مل�رشيني للرحالت �لأجنبية �إىل �جلزيرة �لعربية•−
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حكايتي مع �ل�صينما•−
�لجتاه �إىل �لرو�ية �لتاريخية.. ملاذ� �لآن؟•−
تكملة تاريخ �جلربتي، ن�صخة مركز �مللك في�صل للبحوث و�لدر��صات •−

�لإ�صالمية
�لعالقات �لثقافية �مل�رشية �ل�صعودية•−
�لفتتاح �لر�صمي•−
• �ملرئي و�لال مرئي يف توثيق �لرت�ث	
• ت�صوير �ملر�أة يف �لفن �لإ�صالمي	
• يوميات جندي م�رشي منذ 3000 عام	
• �لعذر�ء �لأم يف �لفن �مل�صيحي �ملبكر	
• ذكرى ميالد �صادي عبد �ل�صالم - �لهوية �مل�رشية يف �أعمال �لفنان �صادي عبد �ل�صالم	
• �لإتيكيت يف مكتبة �لإ�صكندرية	
• ملحات من تاريخ �لك�صف �لأثري مب�رش	
• ف�صول �لمتياز �لدولية �حلادية ع�رشة 2015	
• تعليم �لبيانو عن بعد	
• �ملن�صاآت �لأثرية لل�صلطان �صالح �لدين �لأيوبي بالديار �مل�رشية	
• بع�ض �لعنا�رش �مل�رشية يف �لأدب �ل�صكندري	
• منتدى �إطاللة �لأدبي - قر�ءة يف �لأدب �لعاملي �ملرتجم	
• برنامج ر�بطة �صباب �ل�صفوة �لفرنكوفونيني	
• �لرت�ث �لقبطي ُهوية كلِّ �مل�رشيني	
• �لت�صميم �جلر�فيكي �لبيئي	
• �لإ�صالم و�رشق �أوروبا يف �لع�صور �لو�صطى	
• �لعرب و�أوروبا )�ملا�صي و�حلا�رش(	
• �ل�صبكة �لعربية للمر�أة يف �لعلوم و�لتكنولوجيا	
• �لفاحتون �لعرب و�لأقباط	
• �لتقنيات �مل�صتحدثة يف �أعمال �لت�صوير �جلد�ري	
• برنامج �ملد�ر�ض 2015	
• روؤية �ل�صباب للنهو�ض مبدينة �لإ�صكندرية	
• برنامج �ل�صباب و�لبيئة	
برنامج �صباب من �أجل بيئة م�صتد�مة وفهم �أف�صل•−
ر�بطة �صباب �ل�صفوة �لأفارقة•−
ر�بطة �صباب �ل�صفوة•−
• ور�صة عمل �لتحرك �لإقليمي �صد تغري �ملناخ	
• روح �لتنوير و�لقانون	
• مهار�ت كتابة �ل�صرية �لذ�تية و�ملقابالت �ل�صخ�صية	
• توثيق �ل�صاقية �مل�رشية	
• �لرت�ث �لفرعوين: مقدمة يف �للغة و�لكتابة �مل�رشية �لقدمية )�مل�صتوى �لأول 	

و�مل�صتوى �لثاين(
• �ملاأثور�ت �ل�صعبية و�لتفكري �لعلمي	
• �لإدر�ك، �لتغيري، �إر�دة �لتغري	
• تر�ث �لأدب �لقبطي	
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• حما�رشة: ك�صوة �لكعبة	
• من كلية �لزر�عة �إىل كند� كدبلوما�صي	
• يوم �لأندل�ض	
• حفلة �فتتاح �ملرحلة �لأوىل من تطوير ق�صم جر�حة �لأطفال - 	

م�صت�صفى �ل�صاطبي �جلامعي
• دمج �ملهند�صني �إد�ريًّا	
• حما�رشة »�أ�ص�ض �لرتبية« لأولياء �لأمور	
• متى �صكن �مل�رشيون م�رش؟	
• �لإ�صكندرية بني �ملا�صي و�حلا�رش	
• قلعة �صالح �لدين �لأيوبي بالقاهرة خالل �لع�رش �ململوكي �لبحري	
• �لر�هبات �لأجنبيات يف �لأديرة �مل�رشية يف �لقرنني �لر�بع و�خلام�ض 	

�مليالديني
• مهمة عاملية بعيون م�رشية، مهمة رو�صيتا	
• �و�صل لكتابك: ت�صنيف ديوي �لع�رشي	
• توعية مبر�ض �لتهاب �لكبد �صي )3(	
• �لفيلم �لوثائقي »�لبحث يف �لنيل«	
• غرب �لدلتا: م�صدر قوة وثر�ء م�رش �لقدمية	
• ت�صوير �ل�صيد �مل�صيح يف �لفرتة من �لقرن �لر�بع �إىل �لقرن �ل�صابع 	

�مليالدي
• �لك�صوف �جلغر�فية و�أثرها يف لغات �لعامل �جلديد	
• �صل�صلة يف �لفكر �لنه�صوي �لإ�صالمي	
• عندما ي�صبح �ملو�طنون �آلهة: من �لإ�صكندرية �إىل روما	
• �ليوم �لعاملي لالإيدز: عاوزنها �صفر - مو�صوع �ل�صهر: مر�ض �لإيدز 	
• جزيرة نل�صون	
• منوذج �لحتاد �لإفريقي: جمموعة من �ملحا�رش�ت وور�ض �لعمل	
• �ليوم �لعا�رش للخط �لعربي	
• فيه �أمل	
• تقنيات �لطباعة �لرقمية؛ بني �لو�قع و�مل�صتقبل	
• �إعادة �إحياء مدينة كر�ني�ض �لأثرية د�خل �لعامل �لفرت��صي ثالثي �لأبعاد	
• م�صابقة �ملد�ر�ض �لإعد�دية	
• �ملو�صم �لثقايف ملركز در��صات �خلطوط	
�لقنو�ت و�ملتعاونون: م�رش متعددة �لثقافات كجزء من •−

�لإمرب�طورية �لفار�صية
�لآثار و�لأمن �لقومي �مل�رشي: �لنقو�ض �لأثرية دليل للما�صي، •−

و�لتخطيط �ل�صرت�تيجي روؤية للم�صتقبل
�لعثور على م�صدر حياة �لكتابة �لهريوغليفية: �ل�صياق، و�لخرت�ع، و�خلطوط•−
نق�ض كورنيليو�ض جالو�ض بني �لأدب و�ل�صيا�صة•−
• من �إيجه ما قبل �لتاريخ �إىل �أيونيا، �أثينا، �لإ�صكندرية و�ألية �أنتيكيثري�	
• دور �مل�صيحية يف ت�صكيل تاريخ �لإمرب�طورية �لرومانية	
• برنامج حما�رش�ت �لتوعية �لبيئية لطالب �ملد�ر�ض	
• حما�رش�ت طلبة �لإعالم	
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• �أيام �لرت�ث �ل�صكندري	
حماولة لإنقاذ �لرت�ث �ملعماري للمدينة: �أنقذو� �لإ�صكندرية•−
�لإ�صكندرية: مدينة �حل�صار�ت وبانور�ما �لكتابات �لقدمية•−
تخطيط وتهيئة �لرت�ث �لأثري•−
�لإ�صكندرية حرب عاملية•−
�حلياة �لثقافية يف �ملكتبة �لقدمية•−
• �أم�صية �صعرية وحو�ر مفتوح حول و�قع �ملثقف �لعربي و�أزمة �لكتاب	
• �لقت�صاد �مل�رشي: �إ�صالح �أم �إعادة هيكلة؟	
• ماج�صتري م�صغر يف �إد�رة �لأعمال	
• قلعة �صالح �لدين �لأيوبي بالقاهرة خالل �لع�رش �لأيوبي	
• دور �لت�صوير يف �ملجتمعات	
• م�رش يف �أعني فولتري ومفكري ع�رش �لتنوير	
• �ملوت و�لبعث يف كتاب �ملوتى	
• رموز يف م�رش �لقدمية	
• �لإ�صكندرية يف �صعر كفافي�ض	
• �لرت�ث �لفني و�لأثري لدير �لأنبا �أنطونيو�ض	
• �لنقو�ض �لكتابية �لإ�صالمية مبدينة غزة	
• �إحياء �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية �لقدمية يف �لهند وم�رش	
• ما تخربنا عنه �لعمالت �لرومانية عن �حلياة و�لثقافة يف �لإ�صكندرية خالل 	

قرنني من �لحتالل �لروماين
• حما�رشة عن �إد�رة �لأعمال	
• لقاء �لإبد�ع �لعلمي يف م�رش	
• مهار�ت �ملعلم �ملبدع	
• �لت�صوير �لتجريبي	
• �آفاق �لع�رش �لأمريكي: �ل�صيادة و�لنفوذ يف �لنظام �لعاملي �جلديد	
• غاندي يف �لقرن �حلادي و�لع�رشين	
• �ملكتبات �خلا�صة وجتربة دولة �لكويت	
• �صري�م �أليك�ض: قاعدة بيانات لالآثار �خلزفية �لبطلمية و�لرومانية يف م�رش	
• �خرت ق�صمك بكلية �لرتبية	
• �لت�صوير �لتوثيقي	
• طقو�ض �لدولة �لو�صطى يف م�رش �لقدمية: �أ�صيوط منوذًجا	
• �أخالقيات �لبحث �لعلمي	
• �خرت ق�صمك بكلية �لعلوم	
• �أنا �أناظر – حما�رش�ت	
• �ليوم �لثقايف لكوريا - ندوة تعريفية عن كوريا	
• ��صتك�صاف �ملياه يف نظامنا �ل�صم�صي: �صعي دوؤوب لفهم تطور �حلياة	
• �خرت ُكلِّيتك	



66

�أجندة �لفعاليات

اجتماعات
• �جتماع ق�صم �ل�صكر �لتابع لكلية �لطب، جامعة �لإ�صكندرية	
• حكاية غنوة	
 فر�نك �صيناتر�•−
حممد عبد �لوهاب•−
د�ليد�•−
�صارل �أزنافور•−
• لقاء مع جورجيا خملوف	
• �جتماع �لبنك �لدويل - �لدورة �لثانية )2015(	
• �جتماع �أ�صدقاء �ملكتبة �ل�صنوي �ل�صابع ع�رش	
• �جتماع �جلمعية �لعمومية مل�صت�صفى �لبدر�وي	

عرو�ض فنية
• »�لعلماء �مل�صلمون«	
• متكني �ملر�أة �مل�رشية: �لنتقال من �لتو�صيات �إىل �لتنفيذ �ل�صرت�تيجي - عر�ض 	

م�رشحي
• مهرجان �لإ�صكندرية �لدويل للم�رشح �ملعا�رش	
هاملت•−
�لنتظار وثورة �جل�صد•−
�ملاكينة•−
تياترو تويرت•−
ل خمرج•−
• حول �لعامل يف 80 يوًما	
• �صندوق �لأقنعة	
• حقوق �لالجئني يف م�رش - »ر�يح بيت �جلري�ن«	
• طول مانت يف �لعايل	
• عيد �ملو�هب	
• فريق »جنوب �لو�دي للفن �لنوبي و�لإفريقي«	
• �صتاند �أب كوميدي	
• »زومبي مو�صة« و»�صا�صة باللم�ض«	
• عر�ض ر�كوجو	
• مهرجان حكاوي �لدويل للفنون لالأطفال – »تويلز« و»يف �خليمة«	
• فرفتة �لتنني	
• عربة ت�صمى �لرغبة	
• ه�صام �جلخ يف حفل �صعري مو�صيقي	
• �ملر�آة	
• فاندو وليز	
• �بن �جليل	
• باب �خلروج	
• حتت �لتهديد	
• حلم بال�صتيك	
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• عر�ض عجائب �لعلوم	
• يوم مريخ �ل�صغنن	
• بذور – عر�ض	
• »هاملت« حول �لعامل	
• �صدفة وج�صارة	
• �إحياء �لذكرى �لعا�رشة لرحيل فرن�صو�ز �صاجان	
• فر�جيل	
• ليلة رق�ض معا�رش 4	
• م�رشح بال �إنتاج	
تلك �لأيام �لتي متوج مع �لليايل•−
مار مار•−
• رحلة حنظلة	
• �أنا و�ملر�يا	
• �ملفرمة	
• �لطريقة �مل�صمونة للتخل�ض من �لبقع	
• جمموعة �لكوميديا - ليلة �لكوميديا 101	
• لو كنت	
• معر�ض �لور�صة �ل�صابع لوحدة �إبد�عات �لطفل و�لن�ضء - حفل �لفتتاح	
• »�لعابر�ت« - �لعر�ض �لثاين	
• 100 مامي	
• مزرعة �حليو�ن	
• �آه كارميال	
• �لعابر�ت	
• ور�صة م�رشح	

عرو�ض تقدميية
• �لإ�صكندر �لأكرب: تتبع م�صاره بعد مرور 2300 عام	
• م�رشوع �صمال وجنوب - عر�ض فيلم »�آفاق«	
• يوم تعريفي باجلامعة �لفرن�صية	

ا	ن�سطة القراءة
• قر�ءة م�رشحية باللغة �لعربية	
 �أحلان على �أوتار عربية•−
 تروي�ض �ل�رش�صة•−
 �صي�صيل �أو مدر�صة �لآباء•−
 مني ي�صرتي م�رش؟•−
 �جلنيه �مل�رشي•−
 م�صري �رش�صار•−
ويبقى �ل�صعر.. جل�صة للقر�ءة �ل�صعرية•−
• قر�ءة �صعرية بالإجنليزية	
 خمتار�ت من �صعر تيني�صون•−
 خمتار�ت من �صعر و�ل�ض �صتيفنز•−
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خمتار�ت من �صعر �إدنا فن�صنت ميليه•−
 خمتار�ت من �صعر ويليام بتلر ييت�ض •−
 خمتار�ت من �صعر دوروثي باركر•−
 خمتار�ت من �صعر �إمييلي برونتي•−
• �أم�صية �صعرية بالفرن�صية و�لعربية	
• قر�ءة م�رشحية باللغة �لإجنليزية	
 عربة ��صمها �لرغبة•−
 كوميديا �لأخطاء•−
 هيد� جابلر•−
−•�  �أهمية �أن تكون جادًّ
 ميديا•−
• حفل �صعري مو�صيقي: »تيه �صبابي«	
• حفل �صعري مو�صيقي: �ل�صاعر عمرو ح�صن	
• »جر�مافون«: �أم�صية �صعرية غنائية	
• جل�صة �لقر�ءة �مل�رشحية باللغة �لفرن�صية	
 »�أريد �أن �أقتل« لتوفيق �حلكيم•−
»عائلة �رشوفن�صتاين« للكاتب هايرني�ض فون كالي�صت•−
• �أم�صية �صعرية مع �خلان	

حلقات نقا�سية
• مو�صوع �ل�صهر: �صيد �لأ�صماك	
• نادي �لكتاب	
 »تاريخ �صائع: �لرت�ث �خلالد لعلماء �لإ�صالم« ملايكل هاميلتون •−

مورجان
»جتديد �لفكر �لعربي«•−
»ع�صفور من �ل�رشق«•−
 »ماذ� حدث للم�رشيني؟« جلالل �لدين �أمني•−
»موجز تاريخ �لزمن: من �لنفجار �لأعظم �إىل �لثقوب �ل�صود�ء« •−

ل�صتيفن هوكينج
»مو�صم �لهجرة �إىل �ل�صمال« للطيب �ل�صالح•−
»�أولد حارتنا« لنجيب حمفوظ•−
»ثالثية غرناطة« لر�صوى عا�صور•−
مناق�صة رو�ية »ن�صف �لأدمغة« خلريي �صلبي•−

ندوات
• منتدى �إطاللة �لأدبي	
نادي �صينما �إطاللة - عر�ض فيلم فائز بجائزة �ل�صعفة �لذهبية•−
 �ليوم �لعاملي للبيئة•−
مناق�صة مفتوحة مع �أع�صاء منتدى »�أقالم �صد �لغباء«•−
عر�ض فيلم »�حلياة �ملزدوجة لفريونيك« �إخر�ج كري�صتوف •−

كي�صلوف�صكي
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 يف �ملالحم و�لأ�صاطري �لعربية•−
 �صينما حول �لعامل »عر�ض فيلم فائز بجائزة �ل�صعفة«•−
 ور�صة �ليوم �لو�حد )تعالو� نلعب كتابة( •−
جماعة �صعر يف �ل�صارع•−
توقيع جمموعة �لكاتب حممد عالء �لدين•−
قر�ءة ومناق�صة يف �أعمال �حل�صور �لإبد�عية •−
 قر�ءة ومناق�صة يف �أعمال �حل�صور �لإبد�عية يف �لق�صة و�ل�صعر•−
كتاب نوبل: ندوة خا�صة عن �أعمال �لأديب �لفرن�صي باتريك موديانو•−
من �لأدب �لعاملي �ملرتجم - خمتار�ت من �لق�صة و�ل�صعر و�ملقال•−
ور�صة كتابة تعديل م�صار�ت �لن�صو�ض•−
�لعرب�نيون - نظرة تاريخية لرحلة بني �إ�رش�ئيل من �ملا�صي �إىل �حلا�رش•−
عر�ض فيلم »�ملومياء« ل�صادي عبد �ل�صالم•−
�صينما حول �لعامل »عر�ض فيلم فائز بجائزة �ل�صعفة«•−
مو�صيقى حول �لعامل - ندوة عن فرق مو�صيقى �لروك )�جلد�ر وبينك •−

فلويد و�آخرون(
يا �إطاللة يا – �حتفالية �ملنتدى مبرور 12 عاًما على �إن�صائه•−
عر�ض ومناق�صة �لفيلم �لوثائقي �لفرن�صي: �لأر�ض.. بيتنا•−
من �لأدب �لإيطايل: كالفينو وبر�ندلو•−
من �ل�صعر �لعاملي•−
تعالو� نلعب كتابة : ور�صة �ليوم �لو�حد•−
�لرت�ث �ل�صعبي: من �لفلكلور �لعر�قي•−
عن �أدب �ملحرقة•−
• نادي �لكتاب	
ذ�ت•−
رو�ية »رغم �لفر�ق« للكاتبة نور عبد �ملجيد•−
• �خلليج و�لهند عرب �لتاريخ: روؤية هندية	
• خمترب �ل�رشديات	
بولق �أبو �لعال•−
�لكاتب �لكبري فوؤ�د قنديل•−
�لعامل على ج�صدي •−
�لرو�ئي �ليمني حممد �لغربي عمر�ن•−
مبدعتان من �لقاهرة•−
مبدعتان �صكندريتان•−
حو�ر �ملبدعات•−
»كلنا �صجناء« و»ل�صت باأنثى«•−
»�حلتة �لناق�صة«•−
»زووم �إن«•−
»�لعاطل« و»ن�صاء �لقاهرة دبي«•−
 ملناق�صة رو�ية »�ملغامر«•−
مناق�صة رو�ية »�ل�صويرة«•−
مناق�صة رو�ية »تغريبة بني �صابر«•−
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• �صناعة �لنقود يف �حل�صارة �لإ�صالمية	
• »من ر�ئحة �لفر�ق«	
• ندوة حول �إنقاذ معبدي �أبو �صمبل	
• معر�ض مكتبة �لإ�صكندرية �لدويل للكتاب	
�لت�صويق �لإلكرتوين•−
لقاء مفتوح•−
�أم�صية قر�ء�ت ق�ص�صية•−
�إد�رة �لأزمات �إلكرتونيًّا وو�قعيًّا•−
�لريا�صة يف مو�جهة �لعنف•−
حو�ديت جو�ئز �لأو�صكار•−
حتديات �أطفال �ل�صو�رع•−
حتديات �حلياة �لثقافية �ل�صكندرية•−
ور�صة عمل »�لكتابة للطفل«•−
−•� �صيد�ت �لق�صة �لق�صرية جدًّ
�لنقد و�ملال وهدم �لقت�صاد �حلقيقي•−
�أم�صية �صعرية•−
لغات �حلب•−
روؤية معا�رشة لالأدب �ل�صعودي•−
حممد �صادق مع نادي خانة للكتاب•−
ت�صاوؤلت حول م�صد�قية �لإعالم �لعربي•−
�إ�صكالية �خل�صو�صية يف �مل�رشح �خلليجي•−
دور �ل�صعر �لعربي يف م�صتقبل �حلركة �لثقافية•−
نحو جمتمع �أف�صل.. �لبيانات و�ملعلومات متاحة للجميع•−
غذ�وؤك �رش �صقائك•−
�أم�صية �صعرية مع نخبة من �صعر�ء �لعامل �لعربي •−
�أم�صية �صعرية لبنانية مع عر�ض فني•−
 �ل�رشد �لعماين وق�صايا �لع�رش•−
 دور �ملر�أة يف �لإعالم �مل�رشي •−
مناق�صة كتاب »مان�صيتات يوم �لقيامة« •−
�لهلين�صتية يف �لإ�صكندرية•−
لقاء مفتوح مع عمار علي ح�صن•−
 رحلة �مللوك يف قناة �ل�صوي�ض •−
 تغري �ل�صخ�صية �مل�رشية يف �صعر �لعامية•−
 �ل�صعر�ء �ل�صباب وم�صاحتهم �مل�صتحقة على خريطة �لإبد�ع•−
مناق�صة كتاب »�ل�رش�ب«•−
زمن �لرو�ية .. �أم زمن �ل�رشد؟•−
 جتربة �لديو�ن �لأول و�أزمة ن�رش �ل�صعر•−
• �حلفاظ على �لرت�ث �لثقايف: �صمينار بولندي – م�رشي	
• رحلة يف �صمري �مل�رشي �لقدمي	
• حو�ر �لثقافة يف �ل�صعيد: �لو�قع و�مل�صتقبل	
• �لطاقة و�ملياه يف �ل�صحافة �لإلكرتونية �مل�رشية	
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• معر�ض �ملخطوطات �لعربية و�جلورجية	
• مناق�صة كتاب »�لكتابة بامل�رشط«	
• قر�ءة لأعمال دكتور �صالح ها�صم	
• »ثالثية غرناطة« لر�صوى عا�صور	
• مناق�صة كتاب «م�رش �لثورة و�صعار�ت �صبابها«	
• �حلرف و�ملهن يف م�رش �لقدمية	
• مناق�صة »نري�ن �صديقة«	
• �آثار م�رش و�لأمن �لقومي: �لنقو�ض �لأثرية دليل �ملا�صي و�لتخطيط 	

�ل�صرت�تيجي روؤية �مل�صتقبل
• حقوق �لإن�صان يف �ملجتمع �مل�رشي بني �لو�قع و�ملاأمول	
• ندوة عن ذي �لوز�رتني	
• �أ�صو�ء على ف�صيف�صاء �صوريا يف �لع�رش �لروماين	
• �صباب �ملبدعني يحاورون �لأديب حممد جربيل	
• معر�ض �لرت�ث �لرقمي	
• �لتعليم و�لبحث �لعلمي يف جمال �لطاقات �ملتجددة	
• جمتمع حروف: روؤية �صبابية �أدبية معا�رشة	
• تاريخ �لزر�عة عند �مل�صلمني �لأو�ئل - ندوة �إقليمية	
• �صباب �ملبدعني يحاورون وحيد �لطويلة	
• حممود �لورو�ري و�أدبه	
• ندوة �رشكة عمار تيك م�رش	
• �آثار �لإ�صكندرية ومتاحفها بني �لو�قع و�لطموح	
• �جتماع جمل�ض �إد�رة مركز ومتحف �ملخطوطات	
ن�صاأة �لتطرف يف �لفكر �لإ�صالمي•−
ت�صاوؤلت �لت�صامح و�لتطرف يف �لفكر �ملعا�رش•−
علم �ملخطوطات•−
�فتتاح ندوة عن �لفكر �لإ�صالمي من �لت�صامح �إىل �لتطرف•−
• مناق�صة كتاب »ماذ� حدث للم�رشيني؟«	
• مناق�صة �أول ر�صالة ماج�صتري ملركز �لإ�صكندرية للدر��صات �لهلين�صتية	
• �لإ�صكندرية ملهمة �ملبدعني	
• دور �ملكتبات �لأجنبية و�لدولية يف م�رش كج�رش للتبادل �لثقايف	
• �لوكالة �لفرن�صية للتنمية مبكتبة �لإ�صكندرية	

عرو�ض
• عر�ض ومناق�صة فيلم »باليه �صنو و�يت«	
• كالت�رش�ما: نظرية �لزمن	
• �مل�صل�صل �لإذ�عي: »�ل�صرية �ل�صعبية ل�صالح �لدين �لأيوبي«	
• بانور�ما �حتفال �لأوبت	
• برنامج ن�صف �لعام ملركز �لقبة �ل�صماوية للعلوم	
• بانور�ما �خلط �لزمني �لقبطي	
• عر�ض حكي »بينج بوجن«	
• عر�ض بانور�مي لـ»كتاب �ملوتى«	
• بانور�ما �إدفو	
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تدريب
• �لربنامج �لدويل للتدريب على علوم �ملكتبات	
دورة فهر�صة �لدوريات•−
دورة ت�صنيف ديوي �لع�رشي•−
 دورة �لفهر�صة وفًقا لقو�عد »مارك 21« – �جلزء �لأول•−
 دورة �أوعية �ملعلومات �ملرجعية ومهار�ت ��صتخد�مها•−
تنمية م�صادر �ملعلومات �لإلكرتونية وخدماتها يف �ملكتبات•−
دورة »بناء وتنمية �ملقتنيات«•−
• تقييم �ملخاطر �لبيئية	
• تدريب كيمياء �لوثائق �لأثرية: »�ملخطوطات«	
• طرق حفظ ومعاجلة �لكتب و�ملخطوطات و�لوثائق �ملتحفية	
• برنامج تدريب �ملبادئ �لتوجيهية للباحثني	
• ور�صة عمل طب �لأ�صنان �لرقمي: تدريب مكثف على ت�صوير ثالثي �لأبعاد 	

و��صتخد�م �لكمبيوتر يف �جلر�حة
• �ملر��صالت �لتجارية و�أخالقيات �لإنرتنت	
• �لتدريب على �لقيادة �لظرفية	
• دورة تدريبية لتعليم لغة �لإ�صارة	
• كيمياء �لوثائق �لأثرية و�ملخطوطات	
• �لرب�مج �لتدريبية �ل�صهرية مبركز �لتعليم مبكتبة �لإ�صكندرية	

ور�ض عمل
• يوم ثقايف لأطفال د�ر �لفتوح	
• ا تقدمييًّا عن �لبيئة	 كيف تقدم عر�صً
• برنامج �لقر�ءة �لكربى 2015	
 ور�صة كتابة•−
 ور�صة �مل�رشح•−
• برنامج متحف �ملخطوطات �ل�صيفي	
خمطوطات علماء �لعرب•−
 من �ملخطوط �إىل �لكتاب �ملطبوع•−
• يف مملكة �حلكايات	
• فن �لعر�ئ�ض	
• �ملو�قع �لأثرية مبحافظة �لبحرية: كنوز َخفيَّة	
• ور�صة عمل فن �ملحادثة	
• برنامج وحدة �إبد�عات �لطفل و�لن�ضء، �صيف 2015 للمرحلة �لعمرية 	

12- 18 �صنة
• ور�صة عمل فانو�ض رم�صان للكبار	
• يوم ريا�صي لالأطفال	
• �صناعة �لأفالم �لوثائقية	
• برنامج وحدة �إبد�عات �لطفل و�لن�ضء، �صيف 2015 للمرحلة �لعمرية 	

8 - 11 �صنة
• ور�صة عمل جيتار	
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• ور�صة عمل زينة رم�صان لالأطفال	
• خمترب �ل�رشديات	
»فيما ي�صبه �لركوع« لعبد �لهادي �صعالن•−
»برتقال مر« لب�صمة �خلطيب•−
»ليايل عزبة �لبوهي«•−
خمترب �ل�رشديات: »�صوق �لدروي�ض« حلمور زيادة•−
خمترب �ل�رشديات: �ل�صعيد �ملبدع•−
خمترب �ل�رشديات: �لرو�ئي �لأردين �صبحي فحماوي•−
خمترب �ل�رشديات: �صلوى بكر و�صباب �ملبدعني•−
 خمترب �ل�رشديات: »�حلب و�حلرب«•−
خمترب �ل�رشديات: »منزل مليء بالقطط« و»يوم ي�صلح للرحيل«•−
خمترب �ل�رشديات: »على در�جة« ل�رشيف �صمري•−
ور�صة عمل فانو�ض رم�صان لالأطفال•−
�لربنامج �ل�صيفي لوحدة �إبد�عات �لطفل و�لن�ضء )للمرحلة �لعمرية 5 - 7 •−

�صنو�ت(
• �أ�صبوع �ملرح مبكتبة �لن�ضء	
• دورة تدريبية يف �لإلقاء �ل�صعري	
• حتقيق �لن�ض �لرت�ثي	
• ور�صة تعليم عر�ئ�ض خيال �لظل	
• �لربنامج �ل�صيفي ملكتبة �لن�ضء 2015	
• فن �لر�صم على �ل�صري�ميك	
• برنامج �صيف 2015 �خلا�ض مبكتبة �لطفل	
• �لر�صم على ورق �لربدي	
• �لربنامج �ل�صيفي ملركز �لقبة �ل�صماوية 2015	
• ور�صة تعليم �خلط �لعربي	
• �ملعايري �ملهنية و�صناعة �لأفكار يف وقت �لأزمات	
• �ل�صحافة �لفرنكوفونية يف م�رش - من �ل�صحافة �لكال�صيكية �إىل �صحافة �لإنرتنت 	
• ر�صم �لآلت �ملو�صيقية	
• برنامج �لتوعية �ل�صحية )�صحة د�مية( - �رشطان �لثدي... �لك�صف �ملبكر ينقذ 	

�حلياة
• فن �لزجاج �ملع�صق	
• معر�ض مكتبة �لإ�صكندرية �لدويل للكتاب	
ور�صة عمل »تعالو� نلعب كتابة«•−
ور�صة عمل حول �لإ�صكندرية �ملبدعة•−
• �لتنوع �لثقايف و�لعاد�ت يف �لدول �لفرنكوفونية 	
 ��صتك�صاف �لفرنكوفونية - فلت�صقط �حلدود! فلت�صقط �حلو�جز! )�لدورة •−

�لثالثة(
��صتك�صاف �لأدب �لفرنكوفوين �لآ�صيوي•−
• ور�صة عمل �لت�صوير حتت �ملاء	
• بناء �لت�صور�ت وتطوير �لقدر�ت يف جمالت �لثقافة �مل�رشية	
• دورة كيف تبد�أ وتدير م�رشوعك �ل�صغري	
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• م�رشوع تر�صيخ مبادئ �حلقوق �لإن�صانية للمتعاي�صني مع مر�ض �لإيدز 	
2015

• مو�صوع �ل�صهر: يوم �لأر�صاد �جلوية	
• �لكتابة بني �لذ�كرة و�خليال	
• ور�صة عمل �إعد�د ممثل	
• دورة �لعمارة و�لفنون �لإ�صالمية	
• م�رشوع �صمال وجنوب - ور�صة عمل	
• ور�صة عمل كيف ت�صبح حماوًر� جيًد�	
• ور�صة عمل �ل�صحافة	
• ور�صة تعليم �خليامية	
• �لنتخابات �لربملانية ... خطوة بخطوة	
• مو�صوع �ل�صهر: �ملهار�ت �لإد�رية	
• ور�صة عمل مبادئ علوم �لنقو�ض و�لربديات	
• دورة �إعد�د مر��صل تليفزيوين	
• ور�صة عمل فن �صناعة �لأفالم: »ت�صميم �لر�صوم �ملتحركة«	
• ور�صة عمل �لرتميم �ملعماري	
• فنون �ملخطوط �لإ�صالمي	
• تعليم فنون �لنحت	
• روح �لأ�صالة: معر�ض للت�صوير �لفوتوغر�يف	
• ور�صة عمل كيف ت�صبح حماوًر� جيًد� )ن�صمع(	
• فن �لأركت و�ل�صدف	
• ور�صة تعليم �لإن�صاد �ل�صويف	
• كيف ت�صبح برملانيًّا ناجًحا؟	
• يوم �ملرح	
• خليها �أ�صلي! �لفنون تلتقي �حلرف	
من �ملعا�رش �إىل �لتقليدي -  �صناعة بيوت �حلمام �مل�رشية•−
من �ملعا�رش �إىل �لتقليدي - ور�صة تعليم �لنحت بال�صلك و�جلب�ض •−

لالأطفال
• �أن�صطة متحف �ملخطوطات – عطلة منت�صف �ل�صنة �لدر��صية	
• �خلطو�ت �ل�صت للبحث عن عمل	
• ور�صة ومعر�ض لت�صميم �ل�صخ�صيات	
• مهرجان بيئي	
• �لت�صكيل باجلر�ئد	
• برنامج ن�صف �لعام ملكتبة �لطفل	
• ��صنع لعبتك	
• ور�صة عمل للت�صوير �لفوتوغر�يف	
• ور�صة �لهريوغليفية لالأطفال و�لن�ضء	
• ور�ض عمل عن �لبحث �لعلمي و�ملهار�ت �ل�صخ�صية	
• برنامج �أن�صطة مكتبة �لن�ضء لن�صف �لعام	
• ور�صة عمل فن �ملاجنا	
• �ملهار�ت �لالزمة ملقابلة �لعمل	
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• �أ�ص�ض ومبادئ �لرتميم	
• مبادرة �أ�صغال يدوية للمر�أة	
• ور�صة عمل بني �جلامعة �ليابانية �مل�رشية للعلوم و�لتكنولوجيا وجامعة 	

توهوكو �ليابانية
• ور�صة تعليم �جليتار	
• فعاليات �ل�صباب �ل�صكندري يف �ملناطق �حل�رشية و�مل�صاحات �لفرت��صية	
• ور�صة عمل عرو�صة �ملولد �لنبوي	
• مبادرة �أ�صعد �لأطفال �ملر�صى بالكرو�صيه	
• تعليم كتابة �لأبجدية �لأوغاريتية	
• يوم ريا�صي للن�ضء	
• ور�صة تعليم �لعزف على �لكمان )�مل�صتوى �لثاين(	
• �لدورة �لتثقيفية يف �ل�صئون �لربملانية	
• �لتطعيم بال�صدف	
• ور�صة تعليم �لعزف على �لكمان )�مل�صتوى �لأول(	
• �إد�رة �ملو�قع �لأثرية	
• طرق �لبحث و�لتنقيب عن �لآثار	
• ور�صة تعليم فن �لكرو�صيه	
• ور�صة �إعد�د �إعالمي لالأطفال	
• ور�صة عمل حلي نحا�ض	
• يوم توعية �لأطفال و�لأ�رشة �صد مر�ض �لأنيميا	
• يوم توعية �لأطفال و�لأ�رشة �صد مر�ض �للتهاب �لرئوي	
• حتقيق �لن�ض �لرت�ثي: دورة عملية	
• ور�صة تدريب �لن�ضء على �إقامة حملة �صحية	
• ور�صة تعليم �لعود )�مل�صتوى �لأول(	
• ور�صة فن �لأورجامي	
• ور�صة عمل فن �صناعة �ل�صينما	
• �مل�صابقة �ل�صاد�صة للخط �لعربي لطالب مد�ر�ض �لإ�صكندرية	
• ور�صة تعليم �لعزف على �لناي )�مل�صتوى �لأول(	
• �لإ�صعافات �لأولية ملر�صى �ل�صكر	
• ور�صة رق�ض معا�رش لالأطفال	
• ور�صة عمل تدريب �ملدربني	
• ور�صة �لإنتاج �مل�رشحي	
• تعليم �جليتار للمبتدئني	
• ور�صة عمل �صلو ميد: �لطعام كو�صيلة للحو�ر بني �لأفر�د و�حل�صار�ت يف 	

منطقة �لبحر �ملتو�صط
• �ل�صباب وتطبيقات �ملحمول: »كيف تفكر كمطور لتطبيقات �ملحمول«	
• ور�صة يف �أ�صول �لكتابة �مل�رشحية	
• ور�صة عمل دور �ملجتمع �ملدين يف �لتنمية �مل�صتد�مة	
• ور�صة تعليم �أ�صا�صيات �خلط �لعربي: خط �لن�صخ )�مل�صتوى �لثاين(	
• ور�صة تعليم �لبيانو لالأطفال	
• دورة تعريفية يف �لدر��صات �مل�صتقبلية	
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• فن �لعر�ئ�ض )�مل�صتوى �لأول(	
• حماكاة �لأد�ء �لوظيفي للمباين	
• ��صتثمر فلو�صك	
• تاريخ �صناعة �لورق	
• م�صتقبلك �ملهني: نقطة �لنطالق	
• فاكالري: حول �لعامل	
• مو�صوع �ل�صهر: �لطري�ن و�لف�صاء	
• »ناق�ض و�حد« - حملة �صد �لتحر�ض �جلن�صي	
• �لقر�ءة �لكربى - ور�صة عمل باللغة �لفرن�صية حول �لأدب �ملغربي	
• حزمة بر�مج �أوفي�ض �ملكتبية وفوتو�صوب	
• �أنا �أناظر - ور�ض عمل	
• فاكالري: �ل�صحر	
• برنامج �لقر�ءة �لكربى - ور�صة �مل�رشح	



ملحات اإح�سائية
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ملحات �إح�صائية

ع�سوية املكتبة الرئي�سية

8611�جلمهور
3547�لأطفال )�صن 11-6(
2533�لن�ضء )�صن 16-12(

198�ملكفوفون و�صعاف �لب�رش
14889اإجمايل الع�سويات

ا�ستخدام املوارد الإلكرتونية

53019�جلل�صات/ �لدخول
219954�لبحث/ �لت�صفح

145398��صرتجاع ن�صو�ض كاملة
40534��صرتجاع ملخ�صات

2433رو�بط لن�صو�ض كاملة خارجية
185932عمليات ��صرتجاع )ن�صو�ض كاملة وملخ�صات(

م�ستخدمو املكتبات املتخ�س�سة
1608مكتبة طه ح�صني

19800مكتبة �لن�ضء
17017مكتبة �لطفل

70ق�صم نوبل )زو�ر(

التداول

2314تد�ول كتب �لأطفال
6544تد�ول كتب �لن�ضء

دورات ملحو الأمية املعلوماتية*

�مل�صاركون�لدور�ت
153�لبحث للجميع

13 حما�رش�ت متقدمة يف �ملر�جع
38�لبحث يف �ملو�رد �لإلكرتونية

74 �جليل �لثاين لالإنرتنت
34 حما�رش�ت �لإعد�د �لببليوجر�يف

19دور�ت متقدمة يف �لإنرتنت
67 برنامج �حلا�صب �لآيل للمبتدئني

19ور�صة عمل علوم �ملكتبات
52برنامج تطوير �لذ�ت

49 برنامج �لتوعية �ل�صحية
518االإجمايل

 * مركز �لتعليم مبكتبة �لإ�صكندرية 

خدمات املكتبة *

�لعدد�خلدمة
206743�أ�صئلة �أجاب عنها �ملكتبيون

17760�أ�صئلة مرجعية جاهزة
1227�أ�صئلة متعلقة با�صتخد�م �حلا�صب �لآيل

67902طلبات �لبحث �لببليوجر�يف
57طلبات �لبحث يف قو�عد �لبيانات

277طلبات تو�صيل �ملقالت
48289طلبات �لرفوف �ملغلقة

88010حجوز�ت �حلا�صب �لآيل
21032حجز غرف �لدر��صة

4مو�عيد خا�صة بالأبحاث
12�لإ�صد�ر�ت من �لببليوجر�فيا

* �ملكتبة �لرئي�صية + مكتبة �لفنون و�لو�صائط �ملتعددة

برنامج التوا�سل

574طالب )مكتبة �لن�ضء(*
160طالب )مكتبة �لطفل(**

902�أكادمييون
123مكتبيون 

)CH-IBM 20مدر�صون )م�رشوع
221مدر�صون )نحو تعليم متطور(

2000اإجمايل احل�سور
 * 23 مدر�صة
** 6 مد�ر�ض
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الربنامج الدويل للتدريب على علوم املكتبات

�مل�صاركون�لدور�ت
6دورة �لفهر�صة وفًقا لقو�عد »مارك 21«

6دورة ت�صنيف ديوي �لع�رشي
7دورة �لفهر�صة �ملو�صوعية

7ور�صة عمل �ل�صبط �ل�صتنادي
6دورة بناء وتنمية �ملقتنيات

دورة تنمية م�صادر �ملعلومات 
�لإلكرتونية وخدماتها يف �ملكتبات

11

ور�صة عمل �أوعية �ملعلومات �ملرجعية 
4ومهار�ت ��صتخد�مها  

47االإجمايل

الإهداءات

عدد �لوحد�ت نوع �ملادة �ملهد�ة
٪�ملهد�ة

٢٣١١٦83,30كتب
00خر�ئط

7982,90و�صائط متعددة
353212,7دوريات

3101,1�أخرى
27756100اإجمايل االإهداءات

جمموعة مكتبة الإ�سكندرية )عدد املجلدات( 

308268كتب يف رفوف مفتوحة
506227كتب يف رفوف مغلقة )ت�صمل جمموعة �ملعهد �مللكي للدر��صات �ل�صتو�ئية باأم�صرتد�م(

550927كتب حتت �لإعد�د )ت�صمل �ملجموعة �لفرن�صية( 
4419جمموعتا نوبل و�صادي عبد �ل�صالم 

121287جمموعة �ملكتبات �ملتخ�ص�صة )ت�صمل مو�د �لو�صائط �ملتعددة(
7740خر�ئط 

147105ر�صائل علمية 
29777جمموعة �لإيد�ع 

9307�ملجموعة �لرقمية )�لكتب �ملوجودة يف �صورة رقمية فقط( 
8114دوريات علمية مطبوعة )ت�صمل دوريات مكتبة �لإيد�ع( 

96جمالت وجر�ئد يومية 
5415جمموعة مكتبة �خلر�ئط )�أطل�ض – كتب علم ر�صم �خلر�ئط(

49قو�عد بيانات �إلكرتونية )ت�صمل قو�عد بيانات �لإيد�ع(
72246جمالت دورية �إلكرتونية )عناوين متميزة( 

181163كتب �إلكرتونية 
5260�ملخطوطات

15647�ملجموعة �لنادرة
70162�ملجموعة �خلا�صة

110340�مليكروفيلم
2153549  �لإجمايل
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ملحات �إح�صائية

املقتنيات - جملدات

�لوحد�ت ٪�إجمايل �لوحد�ت�لقيمة ٪�لقيمة �لإجمالية )ج. م.(�للغة
206613.3322,4233970,9�لعربية

715276.4577,595729�لإجنليزية
767.0000,110�أخرى

922656.781003297100االإجمايل

املقتنيات - �سال�سل

�لوحد�ت ٪�إجمايل �لوحد�ت�لقيمة ٪�لقيمة �لإجمالية )ج. م.(�للغة
69197.912,934334,6�لعربية

2187994.6392,116356,1�لإجنليزية
118062.295,00589,30�أخرى

2375254.83100564100�لإجمايل

متحف املخطوطات

اأن�سطة الفهر�سة واملعاجلة

�لعدد�لن�صاط
5441فهر�صة ومعاجلة �لكتب

0فهر�صة ومعاجلة �لدوريات
23فهر�صة ومعاجلة �ملقالت

1697فهر�صة خمطوطات �مليكروفيلم
87رقمنة �ملخطوطات �لأ�صلية *

7001تبادل �ملخطوطات ** 
�ملخطوطات �ملرفوعة على نظام �أر�صفة 

3130�ملخطوطات �لإلكرتوين

54ترميم �ملخطوطات
398ترميم �لكتب �لنادرة و�خلر�ئط

3تدريب على �لرتميم
29�ملعاجلة �لكيميائية للمخطوطات

260�ملعاجلة �لكيميائية للكتب �لنادرة و�خلر�ئط
4تدريب على �ملعاجلة �لكيميائية

45�أن�صطة وور�ض عمل
* 131 جملًد� )ي�صل �أر�صيف �ملخطوطات �لرقمية �إىل 3415 خمطوًطا ي�صمل 5417 عنو�ًنا(

** ي�صمل م�رشوع �ملائة �ألف خمطوط عدد 110726 خمطوطة

الزيارات

قاعة عر�ض  �ملخطوطات و�لكتب 
16440�لنادرة

قاعة �طالع �لكتب �لنادرة 
3530و�ملجموعات �خلا�صة

19000متحف �ل�صاد�ت

مركز املخطوطات

اأن�سطة الفهر�سة واملعاجلة

�لعدد�لن�صاط
509فهر�صة �ملخطوطات �ملجلدة

1204مر�جعة بيانات فهر�صة �ملخطوطات �ملجلدة
256فهر�صة �ملخطوطات �لأ�صلية

�إدخال بيانات �ملخطوطات �ملجلدة 
1300على قاعدة بيانات �ملجلد�ت �ملحلية

مر�جعة بيانات �ملخطوطات �ملجلدة 
610على قاعدة بيانات �ملجلد�ت �ملحلية

 الزيارات 

350قاعة �طالع �ملخطوطات
488قاعة �طالع �مليكروفيلم
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اإدارة ال�ستوديو

ت�سوير فيديو

137�لفعاليات �ملوثقة
528�أ�رشطة مرقمنة بتن�صيقات خمتلفة

عدد �ل�صاعات من �لأ�رشطة �ملرقمنة 
1164بتن�صيقات خمتلفة

DVD 37عدد طلبات حتويل

الت�سوير الفوتوغرايف

499�لفعاليات �ملوثقة

الفهر�سة والأر�سفة

386�أ�رشطة متت �أر�صفتها
923عدد �ل�صاعات �لتي متت �أر�صفتها

6222�صور متت �أر�صفتها

الإنتاج

حلقات برنامج »�أجندة مكتبة 
48�لإ�صكندرية« �لأ�صبوعي

7�أفالم ت�صجيلية و�أفالم ق�صرية

قناة يوتيوب اخلا�سة مبكتبة الإ�سكندرية

4955�مل�صرتكون
552295�مل�صاهد�ت

425�لفيديوهات �ملرفوعة

جرائد 

302305�صفحاتمت معاجلتها و�لتعرف �ل�صوئي على حروفها

امل�سروعات اخلا�سة

18886�صفحات*�لرقمنة
  * خمطوطات و�صور ومل�صقات ولوحات وخر�ئط وم�صتند�ت ونيجاتيف زجاج وطو�بع وكتب خا�صة وجمالت.

املعمل الرقمي

الرقمنة

�إجمايل�لالتينية�لعربية

9180128510465كتبمت رقمنتها ومعاجلتها
30648406406993705539�صفحات

8821181610637كتبمت �لتعرف �ل�صوئي على حروفها
295017210082533958425�صفحات
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ملحات �إح�صائية

الزيارات
زو�ر م�رشيون و�أجانب

�جلولت �لإر�صادية

زو�ر خدمة ��صت�صافة �لأطفال
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كبار �لزو�ر

زو�ر �لبانور�ما �حل�صارية

طلبة �ملد�ر�ض
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ملحات �إح�صائية

مركز توثيق الرتاث احل�ساري والطبيعي

مركز القبة ال�سماوية العلمي
�لزيار�ت ملركز �لقبة �ل�صماوية �لعلمي

�لزيار�ت ملركز توثيق �لرت�ث �حل�صاري و�لطبيعي



85

متحف الآثار
�لزيار�ت ملتحف �لآثار
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ملحات �إح�صائية

الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات

�إح�صائيات ��صتخد�م موقع �ملكتبة �لإلكرتوين

www.bibalex.org  

�إح�صائيات ��صتخد�م مو�قع �ملكتبة �لإلكرتونية
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اإدارة �سئون العاملني
�لتوزيع �لعمري

�لتوزيع ح�صب �لنوع و�لفئة

�لفئات �لوظيفية بالقطاع
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ملحات �إح�صائية

قيمة الوحدات امل�سنفة يف املخازن



اأع�ساء جمل�س الأمناء واملجل�س ال�ست�ساري



90

جمل�ض �لأمناء

عبد �لفتاح �ل�صي�صي
رئي�ض جمهورية م�رش �لعربية

رئي�ض جمل�ض �لأمناء

�صامح �صكري
وزير �خلارجية

م�رش

تخرج وزير �خلارجية �مل�رشي �صامح �صكري يف كلية �حلقوق، جامعة عني �صم�ض، عام 1975. منذ �لتحاقه بوز�رة �خلارجية للعمل ملحًقا عام 
1976، تقلد عديًد� من �ملنا�صب �لدبلوما�صية. ففي عام 1978، توىل من�صب �ل�صكرتري �لثالث بال�صفارة �مل�رشية بلندن؛ ويف عام 1982، 
توىل من�صب �ل�صكرتري �لثاين ملكتب نائب رئي�ض �لوزر�ء، ووزير �خلارجية. ويف عام 1984، توىل من�صب �ل�صكرتري �لأول يف �ل�صفارة �مل�رشية 
يف بوين�ض �آير�ض. من عام 1988 �إىل 1990، عمل م�صت�صاًر� ملكتب نائب رئي�ض �لوزر�ء، ووزير �خلارجية. ومن عام 1990 �إىل 1994، كان 
�أحد �أفر�د �لبعثة �لد�ئمة مل�رش يف �لأمم �ملتحدة. يف عام 1994، توىل من�صب مدير �إد�رة �لوليات �ملتحدة �لأمريكية وكند� يف وز�رة �خلارجية 
�مل�رشية. ويف عام 1995، توىل من�صب �صكرتري �ملعلومات للرئا�صة �مل�رشية. �أ�صبح �صامح �صكري �صفرًي� لأول مرة عام 1999؛ حيث توىل من�صب 

�صفري م�رش وممثلها يف �ملنظمات �لدولية يف فيينا. 
ومن عام 2003 �إىل 2004، توىل من�صب م�صاعد وزير �خلارجية ورئي�ض �لربوتوكول بوز�رة �خلارجية �مل�رشية. و من عام 2004 �إىل 2005، 
توىل من�صب م�صاعد وزير �خلارجية ورئي�ض مكتب وزير �خلارجية �مل�رشي. يف �لفرتة من عام 2005 �إىل 2008، كان �صفرًي� مل�رش وممثلها �لد�ئم 
يف �لأمم �ملتحدة و�ملنظمات �لدولية �لأخرى يف جنيف. ويف �لفرتة من عام 2008 �إىل 2012، كان �صفرًي� مل�رش يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية. 
ويف عام 2012، كان ممثاًل لرئي�ض �لدولة يف قمة �لأمن �لنووي  مبدينة �صول، وكذلك يف قمة �لأمن �لنووي مبدينة لهاي عام 2014. توىل 

�صامح �صكري من�صب وزير �خلارجية يف يونية 2014.

 �أ�رشف �ل�صيحي
وزير �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي

م�رش

تخرج وزير �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي �مل�رشي �لدكتور �أ�رشف �ل�صيحي، يف كلية �لهند�صة بجامعة �لقاهرة عام 1977، ويف عام 1981، 
ح�صل على ماج�صتري هند�صة �ملو�د من جامعة �لزقازيق بالتعاون مع جامعة �صاوثهامبتون باإجنلرت�؛ كما ح�صل على دكتور�ه �لهند�صة �لإن�صائية من 

جامعة �صاوثهامبتون عام 1986. 
�صغل �أ�رشف �ل�صيحي على مد�ر حياته �ملهنية عدة منا�صب؛ منها �أ�صتاذ بق�صم �لهند�صة �لإن�صائية بجامعة �لزقازيق عام 1991، ومدير مركز �لكلية 
للبحوث و�ل�صت�صار�ت �لهند�صية يف عام 1997. ُعنيِّ وكيل كلية �لهند�صة بجامعة �لزقازيق عام 1999، ثم عميًد� لها عام 2005. وتوىل 

من�صب نائب رئي�ض �جلامعة ل�صئون �لدر��صات �لعليا و�لبحوث عام 2011. و�أخرًي� ُعنيِّ �أ�رشف �ل�صيحي رئي�ض جامعة �لزقازيق عام 2014. 

اأع�ساء ب�سفاتهم الر�سمية
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حممد عبد �لظاهر
حمافظ �لإ�صكندرية

م�رش

بد�أ �ملهند�ض حممد عبد �لظاهر م�صريته �ملهنية يف �ملحليات؛ حيث عمل مدير مكتب حمافظ �لقاهرة عام 1979، ثم توىل �لإد�رة �لعامة للمكتب 
�لفني عام 1989. يف عام 2005، توىل من�صب رئي�ض جمل�ض �لإد�رة �ملركزية ملكتب �ملحافظ، ثم م�صاعد �صكرتري حمافظ �لإ�صكندرية عام 
2007، و�ل�صكرتري �لعام ملحافظة حلو�ن عام 2010. وبعد �إلغاء حمافظة حلو�ن، توىل مهام �ل�صكرتري �لعام ملحافظة �لدقهلية. عينه �مل�صت�صار 

ا لالإد�رة �ملحلية. ويف نهاية �ملطاف، ُعنيِّ حمافًظا للقليوبية. حممد عطية؛ وزير �لتنمية �ملحلية، رئي�ًصا لقطاع مكتب �لوز�رة، ثم �صكرترًي� عامًّ
�لالمركزية؛ حيث �صارك يف عدة موؤمتر�ت حملية ودولية؛  لتعديل قانون �لإد�رة �ملحلية، وهو من موؤيدي  �ملنعقد  �لظاهر �ملجل�ض  تر�أ�ض عبد 

لال�صتفادة من جتارب �لدول �لأخرى يف تطبيق �لالمركزية.

ر�صدي زهر�ن
رئي�ض جامعة �لإ�صكندرية

م�رش

ح�صل ر�صدي زهر�ن؛ رئي�ض جامعة �لإ�صكندرية، على بكالوريو�ض �لهند�صة �لكيميائية من جامعة �لإ�صكندرية عام 1979، ثم درجة �ملاج�صتري 
عام 1982، ثم ح�صل على درجة �لدكتور�ه مبجال �لدر��صة نف�صه من جامعة و��صنطن �لأمريكية عام 1986. �صغل على مد�ر حياته �ملهنية عدة 
منا�صب �أكادميية، بدًء� من معيد عام 1979 �إىل بلوغه �لأ�صتاذية عام 1998. عمل �أ�صتاًذ� ز�ئًر� بجامعتي و��صنطن وقطر، وم�صت�صاًر� �صناعيًّا 
در��صات  ملركز  �لعلمي  �ملن�صق  منها  عام 1999؛  منذ  �لإ�صكندرية  بجامعة  �لإد�رية  �ملنا�صب  من  كثرًي�  زهر�ن  �لدكتور  توىل  �رشكات.  لعدة 

وتكنولوجيا وت�صنيع معد�ت حتلية �ملياه، ثم ، ثم وكيل كلية �لهند�صة ل�صئون �لتعليم و�لطالب. 
ُعنيِّ عميًد� لكلية �لهند�صة عام 2006، ثم نائًبا لرئي�ض �جلامعة ل�صئون خدمة �ملجتمع وتنمية �لبيئة عام 2008، ثم قائًما باأعمال رئي�ض �جلامعة 

يف �أكتوبر 2014. ويف مايو 2015، ُعنيِّ ر�صميًّا رئي�ًصا جلامعة �لإ�صكندرية.

حلمي �لنمنم
وزير �لثقافة

م�رش

تخرج وزير �لثقافة �مل�رشي حلمي �لنمنم، يف ق�صم �لفل�صفة بكلية �لآد�ب عام 1982. فور تخرجه بد�أ م�صريته �ملهنية بالتحاقه مبوؤ�ص�صة د�ر 
�لهالل؛ وتدرج بها وظيفيًّا حتى بلغ من�صب رئي�ض حترير جملة »�مل�صور« �ل�صادرة عنها، ثم �أ�صبح رئي�ًصا ملجل�ض �إد�رتها عام 2011. 

�صغل حلمي �لنمنم عدة منا�صب �صابقة؛ منها رئي�ض �لهيئة �لقومية لد�ر �لوثائق، ونائب رئي�ض �لهيئة �مل�رشية للكتاب عام 2009؛ وع�صو �إد�رة 
ا باحث وموؤرخ، وله موؤلفات عديدة تتميز بطابع تنويري. �لن�رش �لتابعة للمجل�ض �لأعلى للثقافة، ورئي�ض حترير جملة »�ملحيط«. وهو �أي�صً
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جمل�ض �لأمناء

اأع�سـاء ب�سفاتهم العتبارية
�لأمري تركي �لفي�صل بن عبد �لعزيز �آل �صعود هو �أحد �أبناء �مللك �لر�حل في�صل بن عبد �لعزيز، و�لرئي�ض 
�ل�صعودي. تلقى تعليمه �لبتد�ئي و�لإعد�دي يف �لطائف، ثم �لتحق مبدر�صة  �ل�صابق جلهاز �ملخابر�ت 
لور�ن�صفيل بولية نيوجري�صي �لأمريكية؛ حيث �أمت تعليمه �لثانوي، وتخرج فيها عام 1963وح�صل على 

لي�صان�ض �لآد�ب عام 1968.
يف عام 1973، ُعنيِّ م�صت�صاًر� يف �لديو�ن �مللكي بالريا�ض. ومن عام 1977 �إىل 2001، توىل من�صب 
�ملدير �لعام لرئا�صة �ل�صتخبار�ت �ل�صعودية؛ وهي هيئة �ل�صتخبار�ت �لرئي�صية باململكة �لعربية �ل�صعودية. 
يف عام 2002، ُعنيِّ �صفرًي� للمملكة �لعربية �ل�صعودية باململكة �ملتحدة وجمهورية �أيرلند�، و�صفرًي� لها  

يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية من عام 2005 �إىل 2007.
وي�صارك �صمو �لأمري يف عدد من �لأن�صطة �لثقافية و�لجتماعية؛ فهو �أحد موؤ�ص�صي موؤ�ص�صة �مللك في�صل 
�لإد�رة  جمل�ض  رئي�ض  ا  �أي�صً هو  �لإ�صالمية.  للدر��صات  في�صل  �مللك  مركز  �إد�رة  جمل�ض  ورئي�ض  �خلريية، 

�مل�صرتك يف جمل�ض �ملائة، �لتابع للمنتدى �لقت�صادي �لعاملي منذ عام 2003.

�لأمري تركي �لفي�صل
�ململكة �لعربية �ل�صعودية
ع�صو �عتباًر� من 2014

مهريبان �آلييفا هي �صيدة �أذربيجان �لأوىل، وطبيبة كفء. ترت�أ�ض مهريبان �آلييفا موؤ�ص�صة »حيدر �آلييف« 
�لتي �أُن�صئت يف مايو 2004. وهي ع�صو �ملجل�ض �ل�صيا�صي للحزب �لأذربيجاين �جلديد منذ عام 2004. 
ا  يف عام 2006، نالت �آلييفا لقب �صفرية �لنو�يا �حل�صنة للمنظمة �لإ�صالمية للرتبية و�لعلوم و�لثقافة، و�أي�صً
�صفرية �ليون�صكو للنو�يا �حل�صنة للتقاليد �ملو�صيقية و�ل�صفهية عام 2004. يف عام 1996، �أ�ص�صت جملة 
�لثقافة  لتعزيز  �لأذربيجانية و�لإجنليزية و�لرو�صية؛ وذلك  لغات:  �ل�صادرة بثالث   Azerbaijan-Irs

�لأذربيجانية. 
وقد نالت �آلييفا عديًد� من �جلو�ئز؛ منها و�صام جوقة �ل�رشف �لوطني برتبة �صابط، فرن�صا عام2010؛ 
وو�صام �ل�صليب �لأعظم من نوط �ل�صتحقاق من �جلمهورية �لبولندية عام 2009، وجائزة حيدر علييف 
عام 2009؛ وجائزة منظمة �ل�صحة �لعاملية عام 2007. وقد نالت �آلييفا درجة علمية يف �لفل�صفة عام 

.2005

مهريبان �آلييفا
�أذربيجان

ع�صو �عتباًر� من 2011

�صمو �ل�صيخ �صلطان بن حممد �لقا�صمي هو حاكم �إمارة �ل�صارقة وملحقاتها منذ عام 1972. ح�صل �صمو 
�ل�صيخ على بكالوريو�ض �لهند�صة �لزر�عية من جامعة �لقاهرة، ودرجة �لدكتور�ه يف �لتاريخ بامتياز من 
جامعة �إكزتر باململكة �ملتحدة، ودرجة �لدكتور�ه يف �جلغر�فيا �ل�صيا�صية من جامعة درم باململكة �ملتحدة. 
ورئي�ض  �ملتحدة،  �لعربية  بالإمار�ت  لالحتاد  �لأعلى  �ملجل�ض  ع�صو  �لقا�صمي  حممد  بن  �صلطان  �ل�صيخ 
�جلامعة �لأمريكية يف �ل�صارقة، ورئي�ض جامعة �ل�صارقة. وقد كان وزيًر� للرتبية و�لتعليم بالإمار�ت من 

عام 1971 �إىل 1972. 
ُعرف �صموه يف �ملنطقة �لعربية باإميانه �لكبري بالدور �لهام �لذي توؤديه �لفنون و�لثقافات يف و�صل عقول 
ونفو�ض �ل�صعوب حول �لعامل. وحتقيًقا لهذه �لغاية، بادر باإن�صاء مهرجانات �ل�صارقة �لثقافية �ملتجولة �لتي 

تقدم �صمات �لفنون و�لثقافة �لعربية و�لإ�صالمية �إىل �ملدن �لأخرى بجميع �أنحاء �لعامل. 
وقد ركز �صموه تركيًز� �صديًد� على تنمية �لوعي �ملدين، و�مل�صاركة، و�مل�صئوليات �لجتماعية، كما �صجع 
�إن�صاء كثري من �ملنظمات غري �حلكومية؛ لتعزيز �لتفاعل �لجتماعي بني �ملجتمعات و�حلكومة. كذلك 

�ألف عديًد� من �لن�صو�ض �لعلمية �لهامة و�مل�رشحيات �لتي ُترجمت �إىل عدة لغات. 
�صمو �ل�صيخ �صلطان بن حممد �لقا�صمي حا�صل على عديد من �لدرجات �لفخرية من جامعات خمتلفة حول 

�لعامل. وُعنيِّ رئي�ًصا فخريًّا لعدد من �ملنظمات و�ملوؤ�ص�صات، وح�صل على كثري من �جلو�ئز و�مليد�ليات.

�ل�صيخ �صلطان �لقا�صمي
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
ع�صو �عتباًر� من 2014
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علم  يف  علمية  درجة  على  وح�صل  �لأ�صبق.  �لرنويجي  �لوزر�ء  رئي�ض  هو  بونديفيك  ماجني  كجيل 
ا يف �لكني�صة �للوثرية بالرنويج  �لالهوت من �لكلية �لرنويجية للعلوم �لالهوتية عام 1975، وُن�صب ق�صًّ

عام 1979. 
�ختري رئي�ًصا للوزر�ء يف عام 1997، يف �ئتالف مكّون من �حلزب �لدميقر�طي �مل�صيحي، وحزب �لو�صط، 
و�حلزب �لليرب�يل. ُعني رئي�ًصا للوزر�ء مرة �أخرى عام 2001؛ حيث تر�أ�ض حكومة �ئتالفية مكونة من 
حزب �ل�صعب �مل�صيحي وحزب �ملحافظني و�حلزب �لليرب�يل، و��صتمر يف هذ� �ملن�صب حتى عام 2005. 
بعد �نتهاء فرتة رئا�صته للوزر�ء، م�صى كجيل ماجني بونديفيك يف تاأ�صي�ض مركز �أو�صلو لل�صالم وحقوق 
�إىل   1983 عام  من  فيلوت�ض  كاري  حكومة  يف  و�لتعليم  للكني�صة  وزيًر�  ُعنيِّ   .2006 عام  �لإن�صان 
�صي�صا من عام 1989�إىل 1990. كان ع�صًو� يف  بيدير  للخارجية يف حكومة جان  1986، ووزيًر� 
�لربملان �لرنويجي عن مقاطعة »موره وروم�صد�ل« من عام 1973 �إىل 2005، وكان رئي�ًصا للحزب 
�إيل   �لربملاين حلزبه من عام 1981  �لقائد  �إىل 1995. وقد كان  �مل�صيحي من عام 1983  �لدميقر�طي 

1983، ومن عام 1986 �إىل 1989، ومن عام 1993 �إىل 1997، ومن عام 2000 �إىل 2001.

كجيل ماجني بونديفيك
�لرنويج

ع�صو �عتباًر� من 2016

رحمة بورقية هي �لرئي�ض �حلايل جلامعة �حل�صن �لثاين �ملحمدية، وهي �أول �صيدة ُتعني يف هذ� �ملن�صب يف 
ا تنال ع�صوية �أكادميية �ململكة �ملغربية.  �أي من �جلامعات �ملغربية، وهي �أول �صيدة �أي�صً

�لأمريكية  �جلامعات  من  عدد  يف  ز�ئر  و�أ�صتاذ  �لعربي،  و�لعامل  �ملغرب  يف  �ملر�أة  بحقوق  خبرية  وهي 
عام  من  و�حل�صارة  باملياه  �ملعنية  و�لبحوث  �لتدريب  وحدة  رئي�ض  ا  �أي�صً كانت  و�لعربية.  و�لأوروبية 
2001 �إىل 2002. كما �أنها ع�صو بعديد من �ملجال�ض و�للجان و�لتكليفات، ونالت عدًد� من �جلو�ئز؛ 
منها و�صام �لعر�ض �مللكي عام 2006، وجائزة �ل�رشق �لأو�صط من �ملكتب �لإقليمي ل�صمال �إفريقيا و�رشق 
�آ�صيا �لتابع ملجل�ض �ل�صكان عام 1990، وجائزة مالكومل كري لأف�صل ر�صالة دكتور�ه، و�جلمعية �لأمريكية 
لدر��صات �ل�رشق �لأو�صط عام 1988. وُن�رش لها عدد من �لكتب و�ملقالت حول �لفرتة �لتي كانت فيها 
�ملغرب دولة، وعن �لثقافة �ملغربية و�لتاريخ و�ملر�أة و�ل�صباب. وقد ح�صلت على درجة �لدكتور�ه يف علم 

�لجتماع من جامعة مان�ص�صرت.
رحمة بورقية

�ملغرب
ع�صو �عتباًر� من 2011

عام  من  رومانيا  لدولة  �لثالث  �لرئي�ض  هو  كون�صتانتيني�صكو  �إميل  �لروماين  و�ل�صيا�صي  �جلامعي  �لأ�صتاذ 
�أنه مل يكن يف  1996 �إىل 2000. وهو �أول رئي�ض غري �صيوعي بعد نيكولي ت�صاوت�صي�صكو. ورغم 
�ل�صلطة وقت ح�صول رومانيا على ع�صوية �لناتو و�لحتاد �لأوروبي؛ فرئا�صته كان لها دور كبري يف و�صع 

�لأ�صا�ض لهذه �لع�صوية.
�إميل كون�صتانتيني�صكو حا�صل على درجة علمية يف �لقانون عام1960، ودرجة علمية يف �جليولوجيا 
عام 1966، ودرجة �لدكتور�ه يف �جليولوجيا و�جلغر�فيا من جامعة بوخار�صت عام 1979. و�أ�صبح من 
�لأكادمييني �لبارزين �أثناء وجوده  باجلامعة. �ألقى كثرًي� من �ملحا�رش�ت يف عدد من �أهم �جلامعات بالعامل، 

وح�صل على عدة جو�ئز عاملية تقديًر� لإ�صهاماته يف جمال �جليولوجيا. 
�إميل كون�صتانتيني�صكو نائًبا لرئي�ض جامعة بوخار�صت عام 1990، ثم رئي�ًصا لها من عام 1992  ُعنيِّ 
�إىل 1996. ويف عام 1992، �أ�صبح قائًد� للموؤمتر �لدميقر�طي �لروماين. ُعنّي رئي�ًصا للمفو�صية �لدولية 
لالإ�رش�ف على �لنتخابات �لربملانية يف �ل�صنغال عام 2001. هذ� بالإ�صافة �إىل تاأ�صي�صه وقيادته حلزب 

�لعمل �ل�صعبي فيما بعد. 
ا �لرئي�ض  يرت�أ�ض �إميل كون�صتانتيني�صكو جمعية تعليم �ملو�طنة، و�ملوؤ�ص�صة �لرومانية للدميقر�طية. وهو �أي�صً

�ملوؤ�ص�ض ملعهد �لتعاون �لإقليمي ومنع �لنز�عات، وع�صو جمل�ض �أمناء مركز نظامي كنجوي �لدويل. 

�إميل كون�صتانتيني�صكو
رومانيا

ع�صو �عتباًر� من 2016
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جمل�ض �لأمناء

نادية مكرم عبيد هي �ملدير �لتنفيذي ملركز �لبيئة و�لتنمية للمنطقة �لعربية و�أوروبا؛ وهو من�صب دبلوما�صي 
دويل تولته عام 2004. ح�صلت على درجة �ملاج�صتري من �جلامعة �لأمريكية يف م�رش، ودرجة �لدكتور�ه 

من �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
�لعربي.  �لعامل  �ملن�صب يف  تتوىل هذ�  و�أول وزيرة  للبيئة يف م�رش،  �أول وزيرة  �أنها  بالذكر  �جلدير  ومن 
�لتلوث  من  �لنيل  نهر  خلو  �أعلنت   ،2002 1997�إىل  عام  من  للبيئة  كوزيرة  عملها  فرتة  وخالل 
�لعام جلامعة �لدول �لعربية يف �ل�صود�ن؛  �أول مبعوث �صالم خا�ض لالأمني  و�ملخلفات �ل�صناعية. وهي 

وقد �أ�صهمت جهودها يف �لتوقيع على �تفاقية �ل�صود�ن لل�صالم �لتابعة لتلك �لبعثة.
ا �صجل مهني طويل بالأمم �ملتحدة يف جمال �لتعاون �لإمنائي �لدويل. وهي �أ�صتاذ  ولنادية مكرم عبيد �أي�صً
ز�ئر بجامعة جورج و��صنطن بالوليات �ملتحدة �لأمريكية، وحا�صلة على �أكرث من خم�صني جائزة قومية 

ودولية.

نادية مكرم عبيد
م�رش

ع�صو �عتباًر� من 2014

�إىل 2013. وهو حا�صل  عام 2003  �مل�رشي من  �ملركزي  للبنك  �ل�صابق  �ملحافظ  �لعقدة هو  فاروق 
على بكالوريو�ض �لتجارة عام 1965، ودرجة �ملاج�صتري يف �ملحا�صبة عام 1975 من جامعة �لقاهرة، 
ودرجة �ملاج�صتري يف �إد�رة �لأعمال عام 1981، ودرجة �لدكتور�ه عام 1983 من كلية و�رتون بجامعة 

بن�صلفانيا.
�مل�رشي  �لأهلي  �لبنك  �إد�رة  بنكية و��صعة؛ ففي عام 2003، كان رئي�ًصا ملجل�ض  �لعقدة خربة  لفاروق 
ورئي�صه �لتنفيذي. من عام 1983 �إىل 2002، عمل ب�رشكة »�إيرفينج تر��صت« �لتي �أ�صبحت فيما بعد 
»بنك �أوف نيو يورك«؛ حيث كان نائب رئي�ض م�صاعًد� لق�صم �ل�رشق �لأو�صط، وبعد ذلك نائب رئي�ض، 

ثم مديًر� ملنطقة �إفريقيا. 
ويف �لفرتة من عام 1997 �إىل 2002، كان �ملدير �لعام لل�رشكة �لدولية للتاأجري INCOLEASE. ويف 
�لفرتة من عام 1978 �إىل عام 1982، عمل حما�رًش� يف �ملحا�صبة و�ملالية بكلية و�رتون بجامعة بن�صلفانيا 

�لتي ر�صحته عام 1978 ليكون م�صت�صاًر� ملوؤ�ص�صة �لتمويل �لدولية �لتابعة ملجموعة �لبنك �لدويل. 
فاروق �لعقدة ع�صو جمل�ض �إد�رة �رشكة م�رش للطري�ن منذ عام 1998. وقد كان م�صت�صاًر� ملحافظ �لبنك 

�ملركزي �مل�رشي من عام 1998 �إىل 2001، كما كان ع�صًو� يف جمل�ض �إد�رة �حتاد �لبنوك �مل�رشية.

فاروق �لعقدة
م�رش

ع�صو �عتباًر� من 2016

ه�صام �ل�رشيف عامل ر�ئد يف جمال تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�صالت يف م�رش و�ل�رشق �لأو�صط و�لعامل 
IT Investments، وهو  �لتنفيذي ل�رشكة  �إد�رة و�ملدير  �لنامي. وي�صغل حاليًّا من�صب رئي�ض جمل�ض 
ا موؤ�ص�ض ورئي�ض جمل�ض �إد�رة �رشكة Nile Online، ومفو�ض جلنة �لبنية �لتحتية للمعلومات �لعاملية  �أي�صً

يف و��صنطن. ويعمل �أ�صتاًذ� يف �جلامعة �لأمريكية بالقاهرة منذ 1991.  
جمل�صه  تر�أ�ض  كما  �لوزر�ء،  ملجل�ض  �لتابع  �لقر�ر  �تخاذ  ودعم  �ملعلومات  مركز  تاأ�صي�ض  يف  �صارك 
�ل�صت�صاري حتى 1999. وهو رئي�ض وع�صو بعدد من �ملجال�ض؛ منها �ملجل�ض �ل�صت�صاري للمتحف 
�مل�رشي، وجمعية �إنرتنت م�رش، ومبادرة �لأطفال ذوي �لحتياجات �خلا�صة، وجمل�ض �لرئي�ض للعالقات 

�لأمريكية - �مل�رشية.  
نال عدة جو�ئز تقديًر� لإجناز�ته؛ منها و�صام �لعلوم و�لفنون من �لدرجة �لأوىل عام 1999، وجائزة �لعامل 
�لأوىل يف �أنظمة �ملعلومات من SIM عام 1998، وو�صام �لفرو�صية �لفرن�صية عام 1991. نال �ل�رشيف 

درجة �لدكتور�ه يف �إد�رة �لأعمال و�لهند�صة من جامعة م�رش للعلوم و�لتكنولوجيا.  

 ه�صام �ل�رشيف
 م�رش

 ع�صو �عتباًر� من 2011
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عام  من  �ملن�صب  هذ�  �صغلت  حيث  لفنلند�؛  ع�رش  �حلادي  �لرئي�ض  وهي  فنلندية،  حمامية  هالونني  تاريا 
2000 �إىل 2012. لت�صبح �أول �مر�أة ت�صغل هذ� �ملن�صب. كانت ع�صًو� �صابًقا بالربملان �لفنلندي حتى 
�لفنلندي ملدة �صت دور�ت من عام 1979�إىل2000، ممثلًة عن  بالربملان  نائبة  �نتخابها رئي�ًصا. كانت 

د�ئرة هل�صنكي. ولها باع طويل يف بلدية هل�صنكي؛ حيث عملت بها من عام 1977 �إىل 1996.  
ن�صاط  لها  كان   .1968 �إىل   1963 عام  من  �حلقوق  در�صت  حيث  هل�صنكي؛  جامعة  يف  تخرجت   
للطلبة من عام  �لوطني  بالحتاد  و�لتنظيمية  �لجتماعية  �ل�صئون  �صكرتري  �لدر��صة، وكانت  �أثناء  �صيا�صي 
�لدميقر�طي، وعملت كمحامية  للحزب �لجتماعي  �ن�صمت  �إىل 1970. ويف عام 1971،   1969

بالهيئة �ملركزية لالحتاد�ت �ملهنية بفنلند� حتى مت �نتخابها بالربملان عام 1979.  
»فورب�ض«  جملة  �ختارتها   ،2009 عام  ويف  �لعامل.  يف  �لن�صائية  �لقياد�ت  مبجل�ض  ع�صو  هالونني  تاريا 

�صمن �أقوى مائة �مر�أة يف �لعامل.

 تاريا هالونني
 فنلند�

 ع�صو �عتباًر� من 2015

ملنظمة  عام  �أمني  �أول  �أ�صبح  عام 2005،  تركي. يف  ودبلوما�صي  �أكادميي  �أوغلو  �إح�صان  �لدين  �أكمل 
�لعلوم بجامعة عني �صم�ض، وح�صل  �أوغلو  ينتخب بطريقة دميقر�طية. در�ض   OIC �لإ�صالمي  �لتعاون 
على �صهادة �لبكالوريو�ض عام 1966، كما ح�صل على درجة �ملاج�صتري عام 1970 من جامعة �لأزهر 
بعد  ما  ودر��صات  �أبحاث  باإجر�ء  قام   .1974 يف  �أنقرة  بجامعة  �لعلوم  كلية  من  �لدكتور�ه  ودرجة 

�لدكتور�ه يف جامعة �إيك�صرت باململكة �ملتحدة من عام 1975 �إىل 1977. 
وموؤ�ص�صة   TBTK �لعلوم  لتاريخ  �لرتكية  للجمعية  �ملوؤ�ص�ض  �لرئي�ض  هو  �أوغلو  �إح�صان  �لدين  �أكمل 
�إىل 2005 رئي�ًصا لالحتاد  ISAR«. عمل منذ عام 2001  �إي�صار  للبحوث و�لتعليم »وقف  �إ�صطنبول 
�لدويل لتاريخ وفل�صفة �لعلوم )IUHPS(. ومن عام 1984 �إىل 2000، �أ�ص�ض وتوىل رئا�صة ق�صم تاريخ 
�لعلوم بكلية �لآد�ب بجامعة �إ�صطنبول. ومن عام 1980 �إىل 2004، توىل من�صب �ملدير �لعام �ملوؤ�ص�ض 

 .)IRCICA( ملركز �لبحوث للتاريخ و�لفنون و�لثقافة �لإ�صالمية
ا حما�رش و�أ�صتاذ ز�ئر يف عديد من �جلامعات، ومنها على �صبيل �ملثال جامعة لودفيج ماك�صميليانز  وهو �أي�صً
مبيونخ، �أملانيا عام 2003، وجامعة �إ�صطنبول من عام 1984 �إىل 2000، وجامعة �إينونو. وقد ح�صل 
�أ�ص�ض  �لعلوم. كما  تاريخ  �إ�صهاماته يف در��صة  �ألك�صندر كوير نظري  على عديد من �جلو�ز، منها ميد�لية 

�لحتاد �لدويل لتاريخ وفل�صفة �لعلوم جائزة »ميد�لية �أكمل �لدين �إح�صان �أوغلو« �لذهبية.

 �أكمل �لدين �إح�صان �أوغلو
تركيا

ع�صو �عتباًر� من 2014

�ختري ومي كوك رئي�ًصا لوزر�ء هولند� ووزيًر� لل�صئون �لعامة عام 1994، و�أعيد �نتخابه مرة �أخرى عام 
1998 لي�صتمر يف هذين �ملن�صبني حتى عام 2002. كما تر�أ�ض نادي مدريد من عام 2009 �إىل 2013.

عمل كذلك من عام 1989 �إىل 1994 وزيًر� للمالية ونائًبا لرئي�ض �لوزر�ء. ويف عام 1986، �نُتخب 
ع�صًو� يف جمل�ض �لعموم، ومن بعد قائًد� حلزب �لعمل. يف �لفرتة من عام 1986 �إىل 1989، كان قائًد� 
للمعار�صة يف �لربملان �لهولندي. وتر�أ�ض �حتاد �حلركة �لعمالية �لأملاين �إىل عام 1986. من عام 1985 
�إىل 1986، كان �أ�صتاًذ� ز�ئًر� يف معهد �لدر��صات �لجتماعية، وم�صت�صاًر� لرئي�ض �ملفو�صية �لأوروبية. 
وبعد �نتهاء مدة رئا�صته للوزر�ء، �أ�صبح ع�صًو� يف �ملجال�ض �ل�صت�صارية �خلا�صة بعدد كبري من �ل�رشكات، 
مثل �ملجموعة �لهولندية �لدولية، وتي �إن تي، و�خلطوط �جلوية �لهولندية؛ كما �أ�صبح ع�صًو� يف جمال�ض 

�أمناء عديد من �ل�رشكات �ملحلية و�لدولية غري �لهادفة للربح.
مون�صرت  من جامعة  فخرية  ودرجة  �لهولندية،  نيانرود  من جامعة  فخرية  درجة  على  ومي كوك   ح�صل 

�لأملانية. 

ومي كوك
هولند�

ع�صو �عتباًر� من 2015
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�ألك�صندر ليخوتال هو رئي�ض منظمة �ل�صليب �لأخ�رش �لدولية منذ عام 2000. وهو ع�صو بنادي روما، 
وم�صت�صار مبجل�ض �مل�صتقبل �لدويل، ويعمل م�صت�صاًر� لنادي مدريد. 

�لدولية  للعالقات  مو�صكو  معهد  من  و�لتاريخ  �ل�صيا�صية  �لعلوم  يف  �لدكتور�ه  درجة  على  ح�صوله  بعد 
�لدولية، ثم  �ألك�صندر ليخوتال حياته �لأكادميية كمحا�رش يف معهد مو�صكو لل�صئون  عام 1975، بد�أ 
�ل�صوفيتية  لوز�رة �خلارجية لحتاد �جلمهوريات  �لتابعة  �لدبلوما�صية  �لأكادميية  باحًثا« يف  �أ�صبح »زمياًل 
�ل�صرت�كية. يف عام 1988، �أ�صبح �أ�صتاًذ� للعلوم �ل�صيا�صية و�لعالقات �لدولية يف �لأكادميية �لدبلوما�صية 
ونائب رئي�ض �لأكادميية. وقد ُعنّي نائًبا للمتحدث �لر�صمي وم�صت�صاًر� لرئي�ض �حتاد �جلمهوريات �ل�صوفيتية 
بعد  �ل�صابق جوربات�صوف  للرئي�ض  ر�صميًّا  ومتحدًثا  م�صت�صاًر�  ��صتمر  وقد  عام 1991.  �ل�صرت�كية يف 

��صتقالته، وعمل مبوؤ�ص�صة جوربات�صوف يف من�صب مدير �لإعالم �لدويل.
عام  من  مبو�صكو  للعلم  �لرو�صية  لالأكادميية  �لتابع  �لأوروبية  �لدر��صات  معهد  يف  م�صارك  باحث  وهو 
1992 �إىل 1997، وحمرر م�صارك يف جريدة �حلو�ر �لأمني، يف �أو�صلو بالرنويج من عام 1994 �إىل 

2000. ولد �ألك�صندر ليخوتال مبو�صكو يف عام 1950.

�ألك�صندر ليخوتال
رو�صيا

ع�صو �عتباًر� من 2015

ريك�صهب ميد�ين هو �لرئي�ض �لأ�صبق لدولة �ألبانيا من عام 1997�إىل 2002. ح�صل على بكالوريو�ض 
جامعة  من  �ل�صلبة  �حلالة  فيزياء  يف  �ملتعمقة  �لدر��صات  ودبلوم   ،1966 عام  تري�نا  جامعة  من  �لفيزياء 
كاين بفرن�صا عام 1974، ودرجة �لدكتور�ه يف فيزياء �حلالة �ل�صلبة من جامعة جنوب باري�ض، ودرجة 

�لدكتور�ه يف فيزياء �ملو�د �ملكثفة من جامعة تري�نا عام 1984.
للجنة  رئي�ًصا  �أ�صبح  وقد  �ملا�صي.  �لقرن  من  �لت�صعينيات  يف  �ل�صيا�صة  جمال  ميد�ين  ريك�صهب  دخل 
�لنتخابات �ملركزية يف �لنتخابات متعددة �لأحز�ب �لأوىل عام 1991، وع�صًو� يف �ملجل�ض �لرئا�صي. 
وكان رئي�ًصا ملجل�ض �إد�رة �ملركز �لألباين حلقوق �لإن�صان من عام 1994 �إىل 1996. �ن�صم ريك�صهب 
ا له؛ وهو �ملن�صب �لذي �حتفظ به  ميد�ين للحزب �ل�صرت�كي يف عام 1996، ومت �نتخابه �صكرترًي� عامًّ

حتى عام 1997. 
وقد كان لريك�صهب ميد�ين تاريخ مميز يف �لتدري�ض؛ حيث كان �أ�صتاًذ� م�صاعًد� يف ق�صم �لفيزياء بجامعة 
تري�نا عام 1966، و�أ�صتاًذ� حما�رًش� يف ميكانيكا �لكم وفيزياء �حلالة �ل�صلبة و�لفيزياء �لنظرية و�لإح�صائية 
ا يف جامعة بري�صتينا  �ض �أي�صً بجامعة تري�نا من عام 1976 �إىل 1996. من عام 1997 �إىل 1980، درَّ
�إيطاليا و�أملانيا و�إجنلرت�، كما كان حما�رًش� ز�ئًر� بجامعة  �أ�صتاًذ� ز�ئًر� وعاملـًا بجامعات  بكو�صوفو، وكان 

د�ل�ض وجامعة بو�صطن يف عام 1992.

ريك�صهب ميد�ين
�ألبانيا

ع�صو �عتباًر� من 2016

عمرو مو�صى �صيا�صي ودبلوما�صي م�رشي �صغل من�صب وزير �خلارجية �مل�رشية على مد�ر �أكرث من ع�رش 
�صنو�ت بدًء� من عام 1991 �إىل 2001، وتوىل �لأمانة �لعامة جلامعة �لدول �لعربية من يونية 2001 �إىل 

 .2011
�نُتخب رئي�ًصا للجنة �خلم�صني �ملكونة لو�صع �لد�صتور �مل�رشي يف �صبتمرب 2013؛ وهي جمموعة متنوعة 
من �ل�صخ�صيات �مل�رشية �جتمعت من �أجل تعديل د�صتور 2012. وكان �أحد �ملر�صحني يف �نتخابات 

ا موؤ�ص�ض حزب �ملوؤمتر �مل�رشي.  �لرئا�صة �مل�رشية عام 2012، وهو �أي�صً
وب�صفته �لأمني �لعام جلامعة �لدول �لعربية، �أطلق »مبادرة جامعة �لدول �لعربية لل�صالم« من �أجل مناق�صة 
وحل �لنز�ع �لعربي �لإ�رش�ئيلي. كما عينه �لأمني �لعام لالأمم �ملتحدة كويف عنان يف فريق �لأمم �ملتحدة رفيع 

�مل�صتوى �ملعني باملخاطر و�لتحديات و�لتغيري. 
�لتحق عمرو مو�صى بوز�رة �خلارجية �مل�رشية فور تخرجه يف جامعة �لقاهرة عام 1957. و�صغل عدة 
منا�صب عامة على مد�ر عقود؛ منها من�صب �صفري م�رش يف �لأمم �ملتحدة، ويف �لهند. منحته �حلكومة 
�مل�رشية »قالدة �لنيل«، وحاز �أو�صمة رفيعة من حكومات �لأرجنتني و�لرب�زيل وت�صيلي و�لإكو�دور وقطر 

و�لأردن و�ل�صود�ن.

عمرو مو�صى
م�رش

ع�صو �عتباًر� من 2016
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�أندري�ض با�صرت�نا هو �لرئي�ض �لأ�صبق لدولة كولومبيا من عام 1998 �إىل 2002. وقد تخرج يف جامعة 
ديل رو�صاريو مبدينة بوجوتا عام 1977، ودر�ض بجامعة هارفارد ب�صفته زميل مركز ويذرهيد لل�صئون 

�لدولية عام 1978.
�أ�ص�ض �أندري�ض با�صرت�نا حركة �لقوى �لدميقر�طية �جلديدة عام 1991، وجنح يف �لفوز مبقعد يف جمل�ض 
�ل�صيوخ �لكولومبي. وقد ��صتمر يف جمل�ض �ل�صيوخ حتى عام 1993. ويف عام 1998، مت �ختياره رئي�ًصا 

لدولة كولومبيا ملدة �أربع �صنو�ت. 
بعد �نتهاء فرتة رئا�صته، عمل �صفرًي� لبالده يف �لوليات �ملتحدة من عام 2005 �إىل 2006. دخل �أندري�ض 
با�صرت�نا جمال �ل�صيا�صة يف عام 1982؛ حيث فاز بع�صوية جمل�ض مدينة بوجوتا حتى عام 1986. من عام 

1984 �إىل 1985، توىل من�صب رئي�ض جمل�ض مدينة بوجوتا. 
ويف �لفرتة من عام 1988 �إىل 1990، توىل عمادة مدينة بوجوتا، وكان رئي�ًصا لالحتاد �لدويل لل�صلطات 
�ملحلية، من عام 1988 �إىل 1989. ويف عام 1978، �صارك �أندري�ض با�صرت�نا يف تاأ�صي�ض و�إد�رة جريدة 
»جيون«، ويف عام 1979، �أ�ص�ض �لربنامج �لتليفزيوين �لإخباري »�أوي«. وهو �لرئي�ض �لفخري لحتاد 

�لأحز�ب �لأمريكية �لالتينية. 

�أندري�ض با�صرت�نا
كولومبيا

ع�صو �عتباًر� من 2016

جورج فرناندو كويروجا هو �لرئي�ض �ل�صابق لدولة بوليفيا من عام 2001 �إىل 2002. يف عام 1998، 
مت �نتخابه نائًبا للرئي�ض �لبوليفي بانزر، وبذلك �أ�صبح �أ�صغر نائب للرئي�ض يف تاريخ بوليفيا �آنذ�ك. 

بد�أ جورج كويروجا حياته �ل�صيا�صية عندما �لتحق بحزب �حلركة �لوطنية �لدميقر�طية. يف عام 1989، 
�أ�صبح وكيل وز�رة لال�صتثمار �لعام و�لتعاون �لدويل يف وز�رة �لتخطيط، ويف عام 1992، �أ�صبح وزيًر� 
للمالية، ثم �أ�صبح حمافًظا للبنك �لدويل، وموؤ�ص�صة �لتمويل �لدولية، و�صندوق �لنقد �لدويل، بالإ�صافة �إىل 

موؤ�ص�صة تنمية �لأنديز. 
بعد �إمتام در��صته، عمل جورج كويروجا يف �لقطاع �خلا�ض مع �رشكة �أي بي �إم يف �أو�صنت بولية تك�صا�ض. 
ويف عام 1988، عاد �إىل بوليفيا حيث عمل مع �رشكة �لتعدين �لبوليفية مينتيك. بعد ذلك، توىل من�صب 

نائب رئي�ض �مل�رشوعات و�ل�صتثمار يف �لبنك �لتجاري �لبوليفي. 
تخرج جورج كويروجا بتفوق يف �لهند�صة �ل�صناعية من �جلامعة �لزر�عية و�مليكانيكية بولية تك�صا�ض، 
ثم ح�صل على درجة �ملاج�صتري يف �إد�رة �لأعمال من جامعة �صان �إدو�رد مبدينة �أو�صنت، ولية تك�صا�ض. 

جورج فرناندو كويروجا
بوليفيا

ع�صو �عتباًر� من 2015

يف  مدين  قائد  �أول  وهو   ،1996 �إىل   1991 عام  من  بنني  جلمهورية  رئي�ًصا  �صوجلو  ني�صيفور  كان 
تاريخ �لقارة �لإفريقية يتم �نتخابه دميقر�طيًّا. وقد �أدى دوًر� ن�صًطا يف �ل�صئون �لدولية كرئي�ض للجماعة 

�لقت�صادية لدول غرب �إفريقيا. 
�نتخابه يف عام 2008. وكان  �نتخب �صوجلو ملن�صب عمدة مدينة كوتونو، و�أعيد  يف عام 2002، 
لالقت�صاد  وزيًر�  �أ�صبح  ثم   ،1963 عام  من  بد�يًة  �صنة،  ع�رشة  خم�ض  ملدة  بنني  جلمهورية  �ملالية  وزير 
و�ملالية. وفيما بعد، �أ�صبح �ملدير �لتنفيذي للبنك �ملركزي لدول �إفريقيا �لغربية، ثم �ملدير �لتنفيذي ملجل�ض 
�لقت�صادية جنوب  �لتنمية  تعزيز  بهدف  �لبنك  �أطلق جمهود�ت  �لدويل يف 1979؛ حيث  �لبنك  �إد�رة 

�ل�صحر�ء �لإفريقية �لكربى. كما �أدى دوًر� كبرًي� يف تاأ�صي�ض بنوك �لتنمية �لإفريقية. 
تلقى ني�صيفور �صوجلو تعليمه يف فرن�صا، وح�صل على درجات يف �لأدب �لفرن�صي، وكذلك �لقانون 

�خلا�ض و�لعام.

ني�صيفور ديودونيه �صوجلو
بنني

ع�صو �عتباًر� من 2012



98

جمل�ض �لأمناء

بوري�ض تاديت�ض هو �لرئي�ض �ل�صابق لدولة �رشبيا من عام 2004 �إىل  2012. وقد تخرج يف كلية �لفل�صفة 
بجامعة بلجر�د، وتخ�ص�ض يف علم �لنف�ض �لجتماعي. وقد ح�صل على �لدكتور�ه �لفخرية من جامعة 
دميرتي كانتمري عام 2009. بد�أ بوري�ض تاديت�ض حياته �ل�صيا�صية كطالب يف جامعة بلجر�د؛ حيث �ن�صم 
للحركة �ملن�صقة �ملناه�صة لل�صيوعية يف �لثمانينيات من �لقرن �ملا�صي. بعد �أن تخرج يف �جلامعة، بد�أ يف 
مركز  �أ�ص�ض  عام 1997،  ع�صكري. ويف  �إكلينيكي  نف�ض  علم  كاأخ�صائي  �لنف�ض وعمل  علم  تدري�ض 
تنمية �لدميقر�طية و�ملهار�ت �ل�صيا�صية؛ وهو منظمة غري حكومية متخ�ص�صة يف �لتعليم �ل�صيا�صي و�ملدين. 
�لعام ذ�ته، فاز يف  �ل�رشبي، ويف  �لدميقر�طي  لقيادة �حلزب  تاديت�ض  يف عام 2004، مت �ختيار بوري�ض 
�لنتخابات �لرئا�صية �لعامة. وب�صفته رئي�ًصا لدولة �رشبيا، قاد بوري�ض تاديت�ض حركة »�رشبيا �جلديدة«، 
و�أعاد �إحياء �لدور �لدويل ل�رشبيا. �أعيد �نتخاب بوري�ض تاديت�ض ملدة رئا�صة ثانية يف عام 2008، ولكنه 
كان  �رشبيا،  لدولة  رئا�صته  �صبقت  �لتي  �لفرتة  يف  مبكرة.  بانتخابات  للمناد�ة   2012 عام  يف  ��صتقال 
وزير  و�أول  �لحتادية،  �ل�صرت�كية  يوغو�صالفيا  جمهورية  يف  �لأخري  �لت�صالت  وزير  تاديت�ض  بوري�ض 

للدفاع لدولة �رشبيا و�جلبل �لأ�صود. 

.
بوري�ض تاديت�ض

�رشبيا
ع�صو �عتباًر� من 2016

فري� فايك فريبريجا هي �لرئي�ض �ل�صاد�ض جلمهورية لتفيا، و�أول �صيدة تتقلد مثل هذ� �ملن�صب يف �أوروبا 
�ل�رشقية. وهي �أ�صتاذة جامعية وعاملة متعددة �لتخ�ص�صات، وتعمل بن�صاط يف جمال خدمة �ملجتمع. 

وخالل من�صبها كرئي�ض جلمهورية لتفيا من عام 1999 �إىل 2007، عملت فر�يبريجا جاهدًة حل�صول 
بت نائًبا لرئي�ض  لتفيا على ع�صوية �لحتاد �لأوروبي وحلف �صمال �لأطل�صي. ويف دي�صمرب 2007، ُن�صِّ
جمموعة �لتفكري يف �مل�صتقبل طويل �ملدى لالحتاد �لأوروبي. ويف عام 2005، �أ�صبحت �ملبعوث �خلا�ض 
ب�صاأن �إ�صالح �لأمم �ملتحدة. �أ�صدرت فري� فايك فريبريجا �أحد ع�رش كتاًبا وعديًد� من �ملقالت، بالإ�صافة 
�لنف�ض من جامعة  �لبكالوريو�ض ودرجة �ملاج�صتري يف علم  �إىل �ملحا�رش�ت �ملمتدة. وهي حا�صلة على 

تورنتو، ودرجة �لدكتور�ه يف علم �لنف�ض �لتجريبي من جامعة ماكجيل مبونرتيال. فري� فايك فريبريجا
لتفيا

ع�صو �عتباًر� من 2012

لندن،  كولدج  باإمربيال  و�لرئة  للقلب  �لقومي  باملعهد  �لقلب  جر�حة  �أ�صتاذ  هو  يعقوب  جمدي  �ل�صري 
كلية  يف  تخرج  يعقوب«.  جمدي  »موؤ�ص�صة  للقلب  �لعلمي  هريفيلد  مبركز  �لأبحاث  ومدير  وموؤ�ص�ض 

�لطب، جامعة �لقاهرة يف عام 1957، وتدرب يف لندن وعمل �أ�صتاًذ� م�صاعًد� يف جامعة �صيكاغو. 
ا موؤ�ص�ض ومدير �صبكة جمدي يعقوب لالأبحاث �لتي �أن�صاأت مركز قطر لبحوث �لقلب و�لأوعية  هو �أي�صً
�لدموية، بالتعاون مع موؤ�ص�صة قطر وموؤ�ص�صة حمد �لطبية. وكان �أ�صتاًذ� يف جر�حة �لقلب يف �ملوؤ�ص�صة 
�لربيطانية للقلب لأكرث من ع�رشين عاًما، و��صت�صاري جر�حة �لقلب يف م�صت�صفى هريفيلد من عام 1969 

�إىل 2001، وم�صت�صفى برومبتون �مللكي من عام 1986 �إىل 2001.
ح�صل �ل�صري جمدي يعقوب على لقب »فار�ض« خلدماته يف جمال �لطب و�جلر�حة عام 1991، وح�صل 
على زمالة �أكادميية �لعلوم �لطبية عام 1998، وزمالة �جلمعية �مللكية يف عام 1999. كما ح�صل يف �لعام 
نف�صه من وزير �لدولة لل�صئون �ل�صحية على جائزة �لإجناز �ملتميز مدى �حلياة تقديًر� لإ�صهاماته يف جمال 
�لطب. يهتم �ل�صري جمدي يعقوب بتقدمي �خلدمات �ل�صحية عامليًّا، مع �لرتكيز على تطوير �لرب�مج �خلا�صة 
مب�رش ومنطقة �خلليج �لعربي وموزمبيق و�إثيوبيا وجاميكا. وهو موؤ�ص�ض ورئي�ض موؤ�ص�صة »�صل�صلة �لأمل« 
�خلريية لعالج �لأطفال من ذوي �أمر��ض �لقلب �لقابلة للعالج من �لدول �لتي مزقتها �حلروب و�لدول 

�لنامية، وتقدمي �لرب�مج �لتدريبية و�لبحثية يف �لوحد�ت �ملحلية لعالج �لقلب.

جمدي يعقوب
م�رش

ع�صو �عتباًر� من 2014
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هو عامل و�صيا�صي �إ�صباين، وهو حاليًّا رئي�ض موؤ�ص�صة ثقافة �ل�صالم، �لتي �أن�صاأها يف 1999. كما �أنه ع�صو 
�ملجل�ض �ل�رشيف للعقد �لدويل لثقافة �ل�صالم و�لالعنف، و�لرئي�ض �ل�رشيف لأكادميية �ل�صالم.

بتحالف  �ملعني  �مل�صتوى  رفيع  للفريق  رئي�ًصا  بتعيينه  �ملتحدة  لالأمم  �لعام  �لأمني  قام   ،2005 عام  ويف 
�حل�صار�ت، وهو من�صب �صغله حتى نوفمرب 2006، حني قدمت �ملجموعة تقريرها �لأخري يف �إ�صطنبول. 
 ،1999 �إىل   1987 عام  من  �ليون�صكو  منظمة  عام  مدير  منها  �لهامة؛  �ملنا�صب  من  عديًد�  تقلد  وقد 
�إىل   �لإ�صبانية من عام 1981  �لتعليم و�لعلوم باحلكومة  �لأوروبي عام 1987، ووزير  �لربملان  وع�صو 

1982، ونائب �ملدير �لعام باليون�صكو عام 1978. 
وبالإ�صافة �إىل عدد من �ملو�د �لعلمية �ملن�صورة لز�ر�جوز�، فاإن له عدًد� من دو�وين �صعرية من�صورة وعدًد� 
من �لكتب �ملحتوية على مقالت. وقد ح�صل على درجة �لدكتور�ه يف �ل�صيدلة من جامعة كومبلوتن�ض 

مبدريد يف عام 1958.

فيديريكو مايور ز�ر�جوز�
�إ�صبانيا

ع�صو �عتباًر� من 2011
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املجل�ض اال�ست�ساري 

 املجل�س ال�ست�ساري

للبحوث  �لعاملي  للمنتدى  �حلايل  و�لرئي�ض  �صم�ض،  عني  بجامعة  �جلافة  �لأر��صي  زر�عة  �أ�صتاذ  هو  �لبلتاجي  عادل 
�لزر�عية، ومركز �لبحوث �لزر�عية، و�للجنة �لدولية لتنمية �لأر��صي �جلافة. خالل م�صاره �ملهني، �صغل عدة منا�صب 
يوليو 2015؛  �إىل  يونية 2014  من  �لأر��صي  و��صت�صالح  للزر�عة  وزيًر�  �صابًقا  بالزر�عة؛ حيث عمل  ذ�ت �صلة 
للمجل�ض  ورئي�ًصا  2006؛  �إىل   1995 عام  من  �جلافة  �ملناطق  يف  �لزر�عية  للبحوث  �لدويل  للمركز  ا  عامًّ ومديًر� 
�لعلمي �لفني ملر�صد �ل�صحر�ء و�ل�صاحل من عام 1993 �إىل 2002؛ ومديًر� ورئي�ض جمل�ض �إد�رة مركز �لبحوث 
�لزر�عية من عام 1991 �إىل 1995؛ وكبري م�صت�صاري �لدولة يف ��صت�صالح �لأر��صي من عام 1986 �إىل 1991. 
ح�صل عادل �لبلتاجي على ميد�لية »�ل�صتقالل« من �مللك عبد �هلل �لثاين �بن ح�صني؛ ملك �لأردن، كما قام بالكتابة 
و�مل�صاركة يف كتابة �أكرث من 140 �إ�صد�ًر� علميًّا. وهو حا�صل على درجة �لدكتور�ه يف ف�صيولوجيا �لإجهاد عام 
�إىل  �لإ�صكندرية منذ عام 2006  �أمناء مكتبة  �ملتحدة. وهو ع�صو �صابق مبجل�ض  باململكة  1974 من جامعة ويلز 

2012، وهو حاليًّا يرت�أ�ض �للجنة �لتنفيذية باملكتبة. 

 
عادل �لبلتاجي

م�رش

�أحمد كمال �أبو �ملجد حماٍم د�صتوري م�رشي و�صيا�صي وعامل �إ�صالمي. وله �إ�صهامات كبرية يف �لفل�صفة 
�لد�صتوري  �لقانون  �لقاهرة، وحماٍم ممار�ض يف جمالت  بجامعة  �لقانون  �أ�صتاذ  �ملعا�رشة. وهو  �لإ�صالمية 
�ملجل�ض  وع�صو  بالأزهر،  �لإ�صالمية  �لبحوث  ومعهد  �ملغربية،  �مللكية  �لأكادميية  وع�صو  و�لإد�ري، 
لالإعالم.  �صابق  ووزير  �لإن�صان،  حلقوق  �لقومي  للمجل�ض  �لأ�صبق  �لرئي�ض  نائب  وهو  للمر�أة.  �لقومي 
�لعامة لالأمم �ملتحدة بعنو�ن »ر�أب  للم�صاركة يف كتابة وثيقة �عتمدتها �جلمعية  مت �ختياره عام 2001 
�ل�صدع: حو�ر بني �حل�صار�ت«. وله كتب ومقالت عديدة حول فل�صفة �لقانون، و�لقانون �لد�صتوري، 

و�لإ�صالحات �لإ�صالمية منها: »�حلو�ر ل �ملو�جهة«، و»روؤية �إ�صالمية معا�رشة«. 
�أحمد كمال �أبو �ملجد من �لأع�صاء �ملوؤ�ص�صني مبجل�ض �أمناء مكتبة �لإ�صكندرية حتى عام 2007. �أحمد كمال �أبو �ملجد

م�رش

فايزة �أبو �لنجا هي م�صت�صار رئي�ض �جلمهورية ل�صئون �لأمن �لقومي منذ نوفمرب 2014. وهي �أول �مر�أة ت�صغل 
من�صب وزير �لدولة لل�صئون �خلارجية و�لتعاون �لدويل يف م�رش و�لعامل �لعربي، وذلك يف عام 2001. ويف 
�أن تن�صم ملجل�ض �لوزر�ء �مل�رشي، كانت مندوب  عام 2004، ُعينت وزيًر� للتعاون �لدويل يف م�رش. وقبل 
�إىل 2001، ونائب م�صاعد وزير �خلارجية لل�صئون  م�رش �لد�ئم لدى �لأمم �ملتحدة بجنيف من عام 1999 
�لإفريقية من عام 1997 �إىل 1999، و�مل�صت�صار �ل�صيا�صي و�مل�صاعد �خلا�ض لأمني عام �لأمم �ملتحدة؛ �لدكتور 
بطر�ض بطر�ض غايل من عام 1992 �إىل 1996. وهي ع�صو يف عدد من �للجان �لوز�رية لو�صع �ل�صيا�صات، 

وع�صو �للجنة �ل�صت�صارية �ملعنية بال�صيا�صات �خلا�صة باملنظمة �لعاملية للملكية �لفكرية. 
ح�صلت فايزة �أبو �لنجا على دبلوم يف �لإد�رة �لعامة من �ملعهد �لدويل لالإد�رة �لعامة بباري�ض عام 1977، ثم 
درجة �ملاج�صتري يف �لعلوم �ل�صيا�صية من جامعة جنيف يف عام 1989. وهي ع�صو �صابق مبجل�ض �أمناء مكتبة 

�لإ�صكندرية من عام 2008 �إىل 2014.
فايزة �أبو �لنجا

م�رش

مارتي �أتي�صاري هو رئي�ض فنلند� �ل�صابق من عام 1994 �إىل 2000، �حلائز على جائزة نوبل لل�صالم، 
و�لدبلوما�صي و�لو�صيط بالأمم �ملتحدة. بعد �نتهاء خدمته، �أن�صاأ منظمة ُعرفت مببادرة �إد�رة �لأزمات، وهو 
�لآن رئي�ض جمل�ض �إد�رتها. وخالل �لثالثني عاًما �ملا�صية، عمل مع �لأمم �ملتحدة يف عدد من �لق�صايا؛ منها 
م�صاألة �لقرن �لإفريقي، و�لعر�ق، وكو�صوفو، وناميبيا؛ كما يعمل مبجال�ض عديد من �ملوؤ�ص�صات �لعاملية. 
يف �أكتوبر 2008، نال �أتي�صاري جائزة نوبل لل�صالم، وح�صل على درجة علمية فخرية من يونيفر�صيتي 
كوليدج بلندن عام 2007، كما نال جائزة �ليون�صكو فليك�ض هوفوت بو�نيي لل�صالم، وجائزة جيمز 

ويليام فولرب�يت للتفاهم �لدويل يف عام 2000؛ وذلك تقديًر� لعمله كاأحد �صناع �ل�صالم. 
مارتي �أتي�صاري ع�صو �صابق مبجل�ض �أمناء مكتبة �لإ�صكندرية من عام 2004 �إىل 2008. وتخرج يف 

جامعة �أولو بفنلند� عام 1959. مارتي �أتي�صاري
فنلند�
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ا ذ�ئعة �ل�صيت يف جمال قانون �لقت�صاد  �آ�صيا بن �صالح علوي هي �ل�صفري �ملتجول مللك �ملغرب، وهي �أي�صً
�لدويل وخبرية يف �لأمن �لغذ�ئي و�لدر��صات �ل�صرت�تيجية ومنطقة �لبحر �ملتو�صط. وتعمل يف عدد من 
�للجان �ملعنية بال�صالم يف �ل�رشق �لأدنى، ويف عدد من جمال�ض �لأمناء �خلا�صة مبنظمات وخاليا تفكري 
دولية. وهي �أ�صتاذ �لقانون �لدويل، ومدير �لدر��صات مبركز �لدر��صات �ل�صرت�تيجية بجامعة حممد �خلام�ض 
يف �لرباط. كتبت بتو�صع يف مو�صوعات متنوعة، ولها عديد من �ملوؤلفات؛ منها: »�لتغري �ملناخي و�لأمن 

�لغذ�ئي �لعربي، 2010« و»�لأمن �لعاملي، و�لأزمة �ملالية و�لأمن �لغذ�ئي، 2009«.
�آ�صيا بن علوي ع�صو �صابق مبجل�ض �أمناء مكتبة �لإ�صكندرية من عام 2004 �إىل 2009.

�آ�صيا بن �صالح علوي
�ملغرب

 ،»Science Magazine برو�ض �ألربت�ض عامل بارز يف جمال �لكيمياء �حليوية. وهو رئي�ض حترير »�ملجلة �لعلمية
ومبعوث �لوليات �ملتحدة للعلوم، و�أ�صتاذ فخري بق�صم �لكيمياء �حليوية و�لفيزياء �حليوية بجامعة كاليفورنيا، 
 The Molecular ا �أحد �ملوؤلفني �لأ�صليني لدورية »�لبيولوجيا �جلزيئية للخلية �صان فر�ن�صي�صكو. وهو �أي�صً
بني  �مل�صرتك  �ملجل�ض  رئا�صة  يف  �صارك  �خلام�صة.  �لن�صخة  منها  �صدرت  �لتي   ،»Biology of the Cell
�إىل 2009، وتوىل رئا�صة �لأكادميية �لوطنية للعلوم بالوليات �ملتحدة من عام  �لأكادمييات من عام 2005 

1992 �إىل 2005.
برو�ض �ألربت�ض ع�صو جمل�ض �إد�رة يف �أكرث من خم�ض وع�رشين موؤ�ص�صة غري ربحية؛ فهو �إما ع�صو و�إما ع�صو 
�لأوروبية  و�لأكادميية  �لأوروبية،  و�لأكادميية  لندن،  يف  �مللكية  و�جلمعية  للعلوم،  �لوطنية  بالأكادميية  �أجنبي 
للفنون و�لعلوم، و�لأكادميية �لوطنية للتعليم. وحا�صل على �صبع ع�رشة درجة فخرية، و�أكرث من �إحدى ع�رشة 
جائزة. وقد ح�صل من جامعة هارفارد على بكالوريو�ض �لعلوم �لبيوكيميائية عام 1960، ودرجة �لدكتور�ه 

عام 1965. وهو ع�صو �صابق مبجل�ض �أمناء مكتبة �لإ�صكندرية من عام 2008 �إىل 2014.

برو�ض �ألربت�ض
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية

عبد �للطيف �حلمد هو �ملدير �لعام �ملوؤ�ص�ض ل�صندوق �لكويت للتنمية، وعميد جمهود�ت �لتنمية �لعربية. ويعمل حاليًّا 
�إد�رة �ل�صندوق �لعربي للتنمية �لقت�صادية و�لجتماعية و�ملدير �لتنفيذي له منذ عام  رئي�ًصا تنفيذيًّا ورئي�ًصا ملجل�ض 
1985. وهو ع�صو يف عديد من �ملجال�ض �خلا�صة بجهات معنية بالتعليم �لعايل و�لبحوث ومنظمات تنموية دولية، 
�إد�رة  جمل�ض  رئا�صة  �صابًقا  توىل  �لتنمية.  وم�صكالت  و�لقت�صادية  �ملالية  �لق�صايا  �لعلمية يف  �لأور�ق  من  عديد  وله 
جمموعة عمل خا�صة ببنوك �لتنمية متعددة �لأطر�ف. وكان وزيًر� للمالية يف �حلكومة �لكويتية من عام 1981 �إىل 
1983. وخالل هذه �لفرتة، ر�أ�ض �لجتماعات �ل�صنوية بني �لبنك �لدويل و�صندوق �لنقد �لدويل. وخالل �لأعو�م 

من 1961 �إىل 1981 كان �ملدير �لعام لل�صندوق �لكويتي للتنمية �لقت�صادية �لعربية. 
عبد �للطيف �حلمد من �لأع�صاء �ملوؤ�ص�صني مبجل�ض �أمناء مكتبة �لإ�صكندرية من عام 2001 �إىل 2007؛ وقد تخرج 

يف كلية كلريمونت ماكينا بكاليفورنيا، وكانت در��صته �لعليا يف �ل�صئون �لدولية بجامعة هارفارد. عبد �للطيف �حلمد
�لكويت

�لإقليمي  باملركز  وباحثة  �أ�صتاذة  حاليًّا  وتعمل  �لجتماعية،  �لأنرثوبولوجيا  يف  عاملة  �أريزبي  لوردي�ض 
�لإمنائية  �ل�صيا�صات  بلجنة  ع�صو  وهي  �مل�صتقلة.  �لوطنية  �ملك�صيك  جلامعة  �لتابع  �ملتعددة،  للدر��صات 
رئي�ض  وتعمل  �لبحوث.  تخطيط  جلنة  ومن�صق  �ملتحدة،  �لأمم  يف  و�لجتماعي  �لقت�صادي  للمجل�ض 
جمل�ض معهد بحوث �لأمم �ملتحدة للتنمية �لجتماعية منذ عام 2006. �صغلت عدًد� من �ملنا�صب �لدولية 
�ملرموقة، وح�صلت على عدة جو�ئز عاملية. ولها جائزة با�صمها يف �جلمعية �لأنرثوبولوجية �لأمريكية، 

متنح كلَّ �صنتني.
كولومبيا،  يف  مهنية  دوريات  �صبع  يف  حترير  هيئة  وع�صو  بحثية،  كتب  لثمانية  موؤلفة  �أريزبي  لوردي�ض 
�لإ�صكندرية  مكتبة  �أمناء  مبجل�ض  �صابق  ع�صو  وهي  �ملتحدة.  و�لوليات  �ملتحدة،  و�لأمم  و�ملك�صيك، 
�لوطنية  �ملدر�صة  من  �لأنرثوبولوجيا  يف  �ملاج�صتري  درجة  على  ح�صلت   .2010 �إىل   2005 عام  من 
مدر�صة  من  �لجتماعية  �لأنرثوبولوجيا  �لدكتور�ه يف  درجة  ثم  عام 1970،  و�لتاريخ  لالأنرثوبولوجيا 

لندن لالقت�صاد و�لعلوم �ل�صيا�صية عام 1975.

لوردي�ض �أريزبي
�ملك�صيك
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املجل�ض اال�ست�ساري 

حنان ع�رش�وي م�رشعة قو�نني ونا�صطة وعاملة فل�صطينية، وهي موؤ�ص�ض ورئي�ض �ملبادرة �لفل�صطينية لن�رش 
�حلو�ر �لعاملي و�لدميقر�طية MIFTAH، وع�صو جمل�ض �أمناء موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية. 

�لتحقت كع�صو بحزب �لطريق �لثالث؛ حزب رئي�ض �لوزر�ء �لفل�صطيني �صالم فيا�ض. وتولت من�صب 
�للجنة  تر�أ�صت   .1998 �إىل   1996 عام  من  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل  للتعليم  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  وزير 
�لتح�صريية للهيئة �لفل�صطينية �مل�صتقلة حلقوق �ملو�طنني يف �لقد�ض من عام 1993 �إىل 1995؛ كما كانت 
�ملتحدث �لر�صمي وع�صو جلنة �لقيادة/ �لإر�صاد و�للجنة �لتنفيذية للوفد �لفل�صطيني �ملبعوث �إىل مباحثات 

عملية �ل�صالم يف �ل�رشق �لأو�صط من عام 1991 �إىل 1993. 
ح�صلت حنان ع�رش�وي على عديد من �جلو�ئز �لدولية يف جمالت �ل�صالم وحقوق �لإن�صان و�لدميقر�طية، 
بالإ�صافة �إىل �لدرجات �لفخرية �لتي نالتها. وهي ع�صو موؤ�ص�ض مبجل�ض �أمناء مكتبة �لإ�صكندرية حتى عام 
2003. وح�صلت على �لبكالوريو�ض ودرجة �ملاج�صتري يف �لأدب من �جلامعة �لأمريكية يف بريوت، ثم 

ح�صلت على درجة �لدكتور�ه يف �أدب �لقرون �لو�صطى و�لأدب �ملقارن من جامعة فرجينيا.

حنان ع�رش�وي
فل�صطني

�أ�صتاذ جامعي وكاتب فرن�صي، وع�صو فخري مبجل�ض �لدولة يف فرن�صا. يعمل حاليًّا رئي�ًصا  �أتايل  جاك 
تنفيذيًّا ل�رشكة A&A؛ وهي �رشكة ��صت�صار�ت دولية متخ�ص�صة يف تقنيات �لتكنولوجيا �جلديدة، ومقرها 

 .L’Express وحمرر عمود يف جملة ،PlaNet Finance ا رئي�ض منظمة يف باري�ض. وهو �أي�صً
وهو ع�صو �صابق مبجل�ض �أمناء مكتبة �لإ�صكندرية من عام 2001 �إىل 2002، وع�صو �لأكادميية �لعاملية 
للثقافات. ويف �لفرتة من عام 1991 �إىل 1993، قام بتاأ�صي�ض �لبنك �لأوروبي لإعادة �لبناء و�لتنمية يف 
ا لرئي�ض �جلمهورية من عام 1981 �إىل 1991. �أ�ص�ض  لندن، وكان �أول روؤ�صائه. وعمل م�صت�صاًر� خا�صًّ
منظمة �لعمل �صد �جلوع عام 1980، و�لربنامج �لأوروبي »يوريكا«. ح�صل على درجات �لدكتور�ه 

�لفخرية من عدة جامعات �أجنبية، وله �أربعون كتاًبا من تاأليفه، ُترجمت �إىل �أكرث من ع�رشين لغة.
جاك �أتايل حا�صل على درجة �لدكتور�ه يف �لقت�صاد، وخريج �ملدر�صة �ملتعددة �لتكنولوجية، ومدر�صة 

�ملناجم، ومعهد �لدر��صات �ل�صيا�صية، و�ملدر�صة �لوطنية لالإد�رة. 

جاك �أتايل
فرن�صا

�لطب  بكلية  و�لتوليد  �لن�صاء  �أ�صتاذ طب  حاليًّا  وهو  معروف.  و�صيا�صي  بارز  م�رشي  طبيب  بدر�وي  ح�صام 
بجامعة �لقاهرة. ويعدُّ ر�ئًد� يف جمال �لرعاية �ل�صحية �خلا�صة؛ وذلك بف�صل روؤيته �ملميزة يف جمالت متويل 
�لرعاية �ل�صحية و�لإد�رة و�ل�صيا�صات. ير�أ�ض موؤ�ص�صة �لنيل بدر�وي للتعليم و�لتنمية؛ وهي موؤ�ص�صة غري هادفة 
للربح تعمل على �لتنمية �لب�رشية يف م�رش. وهو موؤ�ص�ض ورئي�ض فخري للمجل�ض �لوطني �مل�رشي للتناف�صية، 
وع�صو حايّل بعدد من �ملجال�ض و�للجان �لتابعة لعديد من �لهيئات �حلكومية و�ملنظمات غري �لهادفة للربح. 
وقد ر�أ�ض جمل�ض �لأمناء �خلا�ض باأع�صاء �صبكة �لربملانيني عن �لبنك �لدويل يف منطقة �ل�رشق �لأو�صط و�صمال 
�إفريقيا؛ وهي مبادرة قام بها بال�صرت�ك مع �لبنك �لدويل من عام 2003 �إىل 2006؛ كما ر�أ�ض �للجنة �لربملانية 

�مل�رشية �لتي �رشعت قانون تاأ�صي�ض مكتبة �لإ�صكندرية؛ �لقانون رقم )1( لعام 2001. 
ويعترب ح�صام بدر�وي ر�ئًد� يف جمال �إ�صالح �لتعليم يف م�رش. ح�صل على درجة �لدكتور�ه �لفخرية يف �لعلوم 
من جامعة �صاندرلند باململكة �ملتحدة عام 2008، وعلى �لزمالة �لفخرية من جامعة كارديف مرتوبوليتان 
�ل�رشق  منطقة  يف  �لعايل  �لتعليم  جمال  يف  �لبارز  لعمله  تقديًر�  وذلك  2014؛  عام  �ملتحدة  باململكة  بويلز، 

�لأو�صط. وهو ع�صو �صابق مبجل�ض �أمناء مكتبة �لإ�صكندرية من عام 2008 �إىل 2012.

ح�صام بدر�وي
 م�رش

مارجريت كاتلي كارل�صون موظفة يف �حلكومة �لكندية، ورئي�ض لكلٍّ من جمل�ض �لأمن �ملائي �لتابع للمنتدى 
و�ل�صبكة   ،Group Suez Environment ملجموعة  �ل�صت�صارية  �ملر�قبة  وجلنة  �لعاملي،  �لقت�صادي 
ا �أحد رعاة �رش�كة  �لكندية للمياه، و�ملجل�ض �ل�صت�صاري لأمني عام �لأمم �ملتحدة، ومنتدى روزنربج. وهي �أي�صً
لتطوير  �لدويل  �إد�رة �ملجل�ض  لتنوع �ملحا�صيل، وع�صو جمل�ض  �لعاملي  �ل�صندوق  �لعاملية، ورئي�ض جمل�ض  �ملياه 

 .Syngenta لأ�صمدة، وع�صو �ملجل�ض �ل�صت�صاري جلائزة �لغذ�ء �لعاملية، وموؤ�ص�صة�
تر�أ�صت �ملركز �لدويل للزر�عة و�لعلوم �لبيولوجية، وجمل�ض �إد�رة �ملركز �لدويل للبحوث �لزر�عية يف �ملناطق 
�جلافة. ويف عام 1984، ُعيِّنت يف جمل�ض �ملحافظني �خلا�ض مبركز �أبحاث �لتنمية �لدولية. ح�صلت مارجريت 
�لأع�صاء  �أحد  وهي   .1966 عام  �لربيطانية  كولومبيا  جامعة  من  �لآد�ب  لي�صان�ض  على  كارل�صون  كاتلي 

�ملوؤ�ص�صني ملجل�ض �أمناء مكتبة �لإ�صكندرية، و��صتمرت ع�صويتها من عام 2001 �إىل 2007. مارجريت كاتلي كارل�صون
كند�
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مايكل ت�صرينيا باحث �أكادميي وعامل يف �لأنرثوبولوجيا �لتطبيقية. يعمل �أ�صتاًذ� لأبحاث �لأنرثوبولوجيا 
و�أ�صتاًذ�  �لعاملي،  �لبيئة  مرفق  يف  �أول  �جتماعيًّا  وم�صت�صاًر�  و��صنطن،  جورج  بجامعة  �لدولية  و�ل�صئون 
فخريًّا لإعادة �لتوطني و�لدر��صات �لجتماعية بجامعة هوهاي يف ناجننغ، �ل�صني. وهو ع�صو مبجل�ض 
�ل�صت�صارية  �لعلمي و�ملجموعة  باملجل�ض  PACT«. عمل  مًعا  �خلا�صة  �لوكالت  �إد�رة �رشكة »تعاون 
ويف   .2003 �إىل   1998 عام  من  �لدولية  �لزر�عية  للبحوث  �ل�صت�صارية  للمجموعة  �لتابَعني  �لعلمية 
منظمات  بعدة  م�صت�صاًر�  �لعلوم يف رومانيا. كذلك عمل  �أكادميية  �إىل  لالن�صمام  �نُتخب  عام 1991، 
دولية؛ مثل منظمة �لتعاون �لقت�صادي و�لتنمية، وبرنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي، و�لبنك �لإفريقي للتنمية، 
وبريتي�ض  �ملتحدة،  لالأمم  و�لزر�عة  �لأغذية  ومنظمة  �لدولية،  �لزر�عية  للبحوث  �ل�صت�صارية  و�ملجموعة 
توطني  و�إعادة  �لثقايف،  و�لفقر  �لجتماعية،  �ل�صيا�صات  بق�صايا  يتعلق  فيما  وذلك  وغريها؛  برتوليوم، 
�ل�صكان. ُعنيِّ بالنتخاب م�صئوًل بعدة منظمات دولية وقومية تخت�ض بالعلوم �لجتماعية، وم�صت�صاًر� 

لالحتاد �لعاملي للحفاظ على �لطبيعة ومو�ردها، �إىل جانب منظمات غري ربحية وغري حكومية �أخرى. 
نال مايكل ت�صرينيا جائزة �صولون كيمبال لل�صيا�صة �لعامة و�لأنرثوبولوجيا �لتطبيقية، وجائزة بروني�صالف 
مالينوف�صكي. وهو ع�صو �صابق مبجل�ض �أمناء مكتبة �لإ�صكندرية من عام 2003 �إىل 2008. وحا�صل 

على درجة �لدكتور�ه يف علم �لجتماع و�لفل�صفة �لجتماعية.

مايكل ت�صرينيا
 رومانيا/ �لوليات �ملتحدة

�لأمريكية

�أمربتو �إيكو خبري يف در��صة �لقرون �لو�صطى وعلم �ل�صيمياء، وفيل�صوف، وناقد �أدبي، ورو�ئي �إيطايل. وهو 
جامعة  كيلوج،  بكلية  فخري  وزميل  بولونيا،  جلامعة  �لتابع  �لإن�صانية،  للدر��صات  �لإيطايل  �ملعهد  رئي�ض 
�أك�صفورد. نال �ملرتبة �لثانية يف ت�صويت جملة »برو�صبكت Prospect« يف ��صتطالع عام 2005 لأكرث مائة 

�صخ�صية مثقفة تاأثرًي� يف �لعامل. 
كتب �أكرث من خم�ض وع�رشين رو�ية؛ منها »��صم �لوردة« عام 1980، و»بندول فوكو« عام 1988. وله 
ا ن�صو�ض علمية، وكتب لالأطفال، ومقالت كثرية. �صارك يف تاأ�صي�ض �إحدى �لدوريات �لبارزة و�ملوؤثرة  �أي�صً
من  عدد  على  ح�صل   .Versus: Quaderni di studi semiotici دورية  �ل�صيمياء؛  علم  جمال  يف 

درجات �لدكتور�ه �لفخرية من جامعات خمتلفة حول �لعامل، كما نال �صت ع�رشة جائزة وو�صاًما �أدبيًّا. 
�أمربتو �إيكو ع�صو موؤ�ص�ض �صابق مبجل�ض �أمناء مكتبة �لإ�صكندرية حتى عام 2002.

�أمربتو �إيكو
�إيطاليا

فاروق �لباز هو مدير مركز �ل�صت�صعار عن ُبعد، ويعمل �أ�صتاذ بحوث باأق�صام �لآثار، و�لهند�صة �لكهربائية، 
�لفلكي  لالحتاد  �لتابع  �لقمرية  �لت�صميات  عمل  فريق  ع�صو  وهو  بو�صطن.  بجامعة  �حلا�صوب  وهند�صة 
�لدويل، ورئي�ض للجمعية �لعربية لأبحاث �ل�صحر�ء، وزميل �جلمعية �لأمريكية لتطوير �لعلوم، و�ملجتمع 

�لفلكي �مللكي يف لندن، ونادي �مل�صتك�صفني، و�ملجتمع �لأمريكي للجيولوجيا. 
ى عدًد�  تر�أ�ض وعمل فاروق �لباز بعديد من جمال�ض �لإد�رة �لتابعة ملوؤ�ص�صات وجلان قومية ودولية. وتلقَّ
من �جلو�ئز و�لأو�صمة؛ من �صمنها جائزة �أبوللو لالإجناز�ت من وكالة نا�صا. وهو ع�صو �صابق مبجل�ض �أمناء 

مكتبة �لإ�صكندرية حتى عام 2005.
عام  �صم�ض  عني  جامعة  من  و�لكيمياء  �جليولوجيا  جمال  يف  �جلامعية  �صهادته  على  �لباز  فاروق  ح�صل 
1958، ثم �ملاج�صتري من جامعة ميزوري عام 1961، ثم درجة �لدكتور�ه يف �جليولوجيا عام 1964.

فاروق �لباز
 م�رش/ �لوليات �ملتحدة

�لأمريكية

نينا فيدوروف عاملة جينات وبيولوجيا جزيئية، و�أ�صتاذ كر�صي »ويالمان« لعلوم �حلياة، و�أ�صتاذ كر�صي 
�لعلوم  م�صت�صار  تعمل  �أنها  كما  �حلكومية.  بن�صلفانيا  بجامعة  �حلياة،  لعلوم  هاك  مبعاهد  بو«  »�إيفان 
و�لتكنولوجيا يف وز�رة �خلارجية �لأمريكية منذ عام 2007. ويف عام 2003، �أ�صبحت ع�صو �للجنة 
�لأكادمييات  من  عديد  ع�صو يف  �أنها  �إىل  بالإ�صافة  للمعهد.  �ملوجهة  �لعلمية  �للجنة  وع�صو  �خلارجية، 
 Proceedings of the National Academy of لعلمية وعدد من جمال�ض �لتحرير، ومنها جملة�
 .Plant Journal ودورية ،Gene Journal ودورية ،Science Magazine وجملة ،Sciences

ُكرمت نينا فيدوروف بجائزة �لعاملة �ملتميزة �ملعا�رشة من �أكادميية نيو يورك للعلوم عام 1992. وُن�رش لها 
كتابان وعدة �أبحاث يف دوريات علمية. وهي حا�صلة على درجة �لدكتور�ه يف �لبيولوجيا �جلزيئية من 
جامعة روكفلر عام 1972، وع�صو �صابق مبجل�ض �أمناء مكتبة �لإ�صكندرية من عام 2009 �إىل 2015. نينا فيدوروف

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية
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�إىل 1996، و�أول �صيدة يف  �أي�صلند� من عام 1980  فيجديز فينبوجادوتري هي ر�بع روؤ�صاء جمهورية 
بجمعية  فخري  وع�صو  �حل�صنة،  للنو�يا  �ليون�صكو  �صفرية  حاليًّا  وهي  دولة.  رئي�صة  �نتخابها  يتم  �لعامل 
حقوق �ملر�أة يف �أي�صلند�؛ كما �أنها ع�صو موؤ�ص�ض �صابق مبجل�ض �أمناء مكتبة �لإ�صكندرية من عام 2001 
�لعاملية  للجنة  رئي�ض  و�أول  �أي�صلند�،  يف  �لأطفال  �إنقاذ  جمعية  موؤ�ص�صي  �أحد  ا  �أي�صً وهي   .2002 �إىل 
�ملعنية باأخالقيات �ملعارف �لعلمية و�لتكنولوجيا من عام 1997 �إىل 2001، و�لرئي�ض �ملوؤ�ص�ض ملجل�ض 
�لقياد�ت �لن�صائية �لعاملية عام 1996. ح�صلت على كثري من �جلو�ئز ودرجات دكتور�ه فخرية من عدة 

جامعات عاملية.
يف  �ل�صوربون  وجامعة  غرونوبل،  جامعة  يف  �مل�رشح  ودر��صات  �لأدب  فينبوجادوتري  فيجديز  در�صت 

ا تاريخ �مل�رشح يف جامعة كوبنهاجن. وحتمل درجة علمية يف در��صات تربوية. باري�ض، ودر�صت �أي�صً فيجديز فينبوجادوتري
�أي�صلند�

فالرت فو�صت هو مدير �صبكة Globethics.net منذ عام 2008، ويحا�رش يف جامعة لوجانو ب�صوي�رش� 
ا ع�صو �ملجل�ض �لدويل لإد�رة  يف مادة �لت�صال �لدويل. وهو ع�صو منتدى �لفيدر�ليات باأوتاو�. وهو �أي�صً
�لعامة، وع�صو يف عدد من  بالإد�رة  �ملتحدة و�ملعنية  �لتابعة لالأمم  �ملخاطر بجنيف، وع�صو جلنة �خلرب�ء 
�صوي�رش� عام 1975.  �لدبلوما�صي يف  �ملجال  �لعمل يف  بد�أ  �أخرى.  �إن�صانية  �إد�ر�ت موؤ�ص�صات  جمال�ض 
�لعاملي لل�صئون �لإن�صانية بجنيف  �إد�رة ومدير عام �ملنتدى  تقلد عدًد� من �ملنا�صب؛ منها رئي�ض جمل�ض 
من  باليون�صكو  �لت�صال  لتطوير  �حلكومي  �ملجل�ض  �إد�رة  جمل�ض  ورئي�ض  2010؛  �إىل  عام 2008  من 
عام 2008 �إىل 2010؛ وع�صو �ملجل�ض �ل�صت�صاري للمجل�ض �لقت�صادي و�لجتماعي لالأمم �ملتحدة 
من عام 2005 �إىل 2007؛ ورئي�ض �لوكالة �ل�صوي�رشية للتنمية و�لتعاون من عام 1993 �إىل 2008، 

و�ل�صكرتري �لعام لوز�رة �لد�خلية من عام 1990 �إىل 1993.
نال فالرت فو�صت عدًد� من �جلو�ئز و�لأو�صمة �لعاملية، وقد در�ض يف جامعة �صانت جالن، وح�صل على 
درجة �ملاج�صتري يف �لعلوم �ل�صيا�صية. وهو ع�صو �صابق مبجل�ض �أمناء مكتبة �لإ�صكندرية من عام 2008 

�إىل 2014.

فالرت فو�صت
�صوي�رش�

يعمل هانز بيرت جيه رئي�ًصا للموؤ�ص�صة �لأوروبية لتعاون �ملكتبات، و�ملدير �لفخري ملكتبة فورتيمبريجي�ض 
�لإ�صكندرية  مكتبة  لإحياء  �لدولية  �ليون�صكو  مبفو�صية  ع�صو  وهو  �صتوجتارت.  يف  و�جلامعية  �لوطنية 
�ملنظمات  �إىل جانب  �لأملانية،  �لأدبية  باملكتبات و�جلمعيات و�ملعاهد  �ملنا�صب  �لقدمية. توىل عدًد� من 
�إىل   1985 عام  من   )IFLA( �ملكتبات  ومعاهد  جلمعيات  �لدويل  لالحتاد  �صابق  رئي�ض  وهو  �لدولية. 

1991. وعمل حمرًر� م�صارًكا يف دوريات وطنية وعاملية. 
و��صتمرت ع�صويته حتى عام 2006.  �لإ�صكندرية،  �أمناء مكتبة  موؤ�ص�ض مبجل�ض  بيرت جيه ع�صو  هانز 
در�ض �لتاريخ و�لعلوم �ل�صيا�صية و�لأدب �لإجنليزي يف جامعتي فر�نكفورت �أم ماين، وبري�صتول. در�ض 

وتدرب على علم �ملكتبات يف مكتبة فر�نكفورت �ملحلية و�جلامعية، وكلية علم �ملكتبات يف كولونيا. هانز بيرت جيه
�أملانيا

ا رئي�ض �جلامعة.  يعمل هانز فان جنكل �أ�صتاًذ� للجغر�فيا �لب�رشية و�لتخطيط بجامعة �أوتر�صت، وهو �أي�صً
ا ع�صو ونائب  وهو ع�صو �رشيف يف جلنة تاريخ �لفكر �جلغر�يف �لتابعة لالحتاد �جلغر�يف �لدويل. وهو �أي�صً
ملعهد  �حلاكم  �ملجل�ض  وع�صو  ببانكوك،  للتكنولوجيا  �لآ�صيوي  �ملعهد  �أمناء  جمل�ض  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض 
�ليون�صكو للتعليم يف جمال �ملياه يف دلفت، وع�صو �ملجل�ض �ل�صت�صاري �لدويل ملعهد �لعلوم �لجتماعية 
بالهاي. وكان رئي�ًصا خلز�نة �ملوؤ�ص�صة �لهولندية للتعاون �لدويل يف جمال �لتعليم �لعايل من عام 1986 �إىل 

1997، ثم ُعني رئي�ًصا جلامعة �لأمم �ملتحدة بطوكيو عام 1997.
�لدكتور�ه  ودرجات  �جلو�ئز  من  عدًد�  ونال  �لدولية،  �ملنظمات  من  عديد  يف  جنكل  فان  هانز  �أ�صهم 
�لطبيعية  �جلغر�فيا  يف  �أوتر�صت  جامعة  من  �ل�رشف  مرتبة  مع  �ملاج�صتري  درجة  على  ح�صل  �لفخرية. 
و�لب�رشية و�لأنرثوبولوجيا و�لتاريخ عام 1966، ثم ح�صل على درجة �لدكتور�ه يف �لعلوم �لجتماعية 

عام 1979. وهو ع�صو �صابق مبجل�ض �أمناء مكتبة �لإ�صكندرية من عام 2009 �إىل 2015.
هانز فان جنكل

هولند�
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�لبارونة �صوز�ن جرينفيلد عاملة بريطانية وكاتبة و�إذ�عية وع�صو مبجل�ض �ل�صيوخ �لربيطاين؛ كما �أنها �أ�صتاذ 
ا مدير معهد م�صتقبل �لعقل بكلية جيم�ض مارتن للقرن �حلادي  يف علم �لأدوية بجامعة �أك�صفورد؛ و�أي�صً
�صيدة  �أول  وكانت  �إدنربة.  و�ت يف   - بجامعة هرييوت  م�صت�صاًر�  ُعينت  عام 2006،  و�لع�رشين. يف 
يناير 2010. كتبت عدًد� من �لكتب �لعلمية  حتتل من�صب مدير �ملعهد �مللكي �لربيطاين، وذلك حتى 
�ملب�صطة عن �ملخ و�لوعي، منها: »�لهوية: �لبحث عن �لهوية يف �لقرن �لو�حد و�لع�رشين« عام 2008؛ 
عام  بها«  ون�صعر  نفكر  �لتي  �لطريقة  على  وتاأثريها  و�لع�رشين  �لو�حد  �لقرن  تكنولوجيا  �لغد:  و»�أبناء 
2003. �أن�صاأت ثالث �رشكات لالأبحاث و�لتكنولوجيا �حليوية هي Synaptica وBrainBoost و

ا موؤ�ص�ض و�أمني �صبكة »�لعلم من �أجل �لإن�صانية« �خلريية. Neurodiagnostics. وهي �أي�صً

�صوز�ن جرينفيلد م�صت�صار وع�صو جمل�ض �أمناء بعديد من �جلهات، كما نالت عدة جو�ئز ودرجات �رشفية. 
وهي ع�صو �صابق مبجل�ض �أمناء مكتبة �لإ�صكندرية من عام 2006 �إىل 2012.

�صوز�ن جرينفيلد
�ململكة �ملتحدة

فارتان جريجوريان هو رئي�ض موؤ�ص�صة كارنيجي بنيو يورك منذ عام 1997. وهو ع�صو �ملجل�ض �ل�صت�صاري ملركز 
�ملو�صوعة  ا ع�صو جمل�ض حترير  �أي�صً �لدوحة، وهو  بروكنجز  �لعامة، ومركز  للدبلوما�صية  كاليفورنيا  جامعة جنوب 
�لربيطانية، بالإ�صافة �إىل ع�صوية عديد من �ملوؤ�ص�صات �لعاملية �لأخرى. وقد كان �لعميد �ملوؤ�ص�ض لكلية �لفنون و�لعلوم، 
جامعة بن�صلفانيا عام 1974، ثم رئي�ض �لكلية عام 1978. ومن عام 1981 �إىل 1989، كان جريجوريان رئي�ض 

مكتبة نيو يورك �لعامة. ويف عام 1989، مت �ختياره ليكون رئي�ض جامعة بر�ون �لتي عمل بها حتى 1997. 
نال فارتان جريجوريان عدًد� من درجات �لزمالة، وعدًد� من �جلو�ئز �لأكادميية و�ملدنية �لتي ت�صمل �أكرث من �صتني 
درجة فخرية. وله عديد من �ملوؤلفات؛ منها »ظهور �أفغان�صتان �حلديثة«، و»�لطريق �إىل �لوطن: حياتي و�أوقاتي«، 
و»�لإ�صالم: ن�صيج ف�صيف�صائي، ل كيان �أحادي«. وح�صل على درجة �لدكتور�ه يف �لتاريخ و�لإن�صانيات من جامعة 

�صتانفورد عام 1964، وهو ع�صو �صابق مبجل�ض �أمناء مكتبة �لإ�صكندرية من عام 2006 �إىل 2012. فارتان جريجوريان
 �إير�ن/ �لوليات �ملتحدة

�لأمريكية

ا �ملدير �لتنفيذي لأكادميية �لعامل للعلوم للدول  حممد ح�صن هو رئي�ض �لأكادميية �لإفريقية للعلوم، وهو �أي�صً
�لنامية، و�لرئي�ض �مل�صارك لأمانة هيئة جمال�ض �لأكادمييات. وكان �أ�صتاًذ� للريا�صيات وعميًد� لكلية �لعلوم 
�لريا�صية يف جامعة �خلرطوم حتى عام 1986. وهو ع�صو موؤ�ص�ض لالأكادميية �للبنانية للعلوم يف لبنان عام 
2006، وع�صو �رشيف باأكادميية فل�صطني للعلوم و�لتكنولوجيا عام 2005، وع�صو مر��صل بالأكادميية 
�مللكية �لبلجيكية لعلوم ما ور�ء �لبحار عام 2001. نال عدًد� من �جلو�ئز �لدولية، كما ن�رش مقالت يف 
كثري من �ملجالت �لعلمية �لدولية �ملحققة، وُن�رش له عدد من �لأور�ق �لعلمية �ملتعلقة بالعلوم و�لتكنولوجيا 

يف �لعامل �لنامي، خا�صة يف �إفريقيا.
حممد ح�صن حا�صل على درجة �لدكتور�ه يف فيزياء �لبالزما من جامعة �أك�صفورد باململكة �ملتحدة عام 

1974. وهو ع�صو �صابق مبجل�ض �أمناء مكتبة �لإ�صكندرية من عام 2009 �إىل 2015. حممد ح�صن
�ل�صود�ن

جان نويل جانينيه ع�صو �صابق باحلكومة �لفرن�صية من عام 1991 �إىل 1993. وهو �أ�صتاذ جامعي للتاريخ، ويقوم 
حاليًّا بتدري�ض �لتاريخ �ل�صيا�صي �ملعا�رش مبعهد �لدر��صات �ل�صيا�صية يف باري�ض. وهو رئي�ض م�صارك ملركز �لأبحاث 
بلو� منذ  �لتاريخ« يف مدينة  لفعالية »موعد مع  �لعلمي  �ملجل�ض  Europartenaires منذ عام 2008، ورئي�ض 
ا جلنة  عام 2003، و�لرئي�ض �لفخري للمهرجان �لعاملي لالأفالم �لتاريخية يف بي�صاك منذ عام 1990. ويرت�أ�ض �أي�صً
�لأ�صبوعي  للربنامج  �إنتاجه  و��صتمر يف  منذ عام 2007.  �لتاريخية  للكتب  �لفرن�صي  �ل�صيوخ  حتكيم جائزة جمل�ض 
�ملنا�صب  من  كثرًي�  توىل   .1999 عام  حتى  �لفرن�صية  �لثقافة  قناة  على   »Concordance des Temps«
 Le �لأحد  »جريدة  يف  عمود  وحمرر  2007؛  �إىل   2002 عام  من  بفرن�صا  �لوطنية  �ملكتبة  رئي�ض  منها  �لأخرى، 
Journal du Dimanche« من عام 1999 �إىل 2001؛ ورئي�ض �ملجل�ض �لعلمي ملعهد �لتاريخ من عام 1991 
عام  من  �خلارجية  للتجارة  منتدب  ووزير  1993؛  �إىل   1992 عام  من  لالت�صالت  منتدب  ووزير  2000؛  �إىل 

1991 �إىل 1992؛ ورئي�ض حمطَتي ر�ديو فرن�صا ور�ديو فرن�صا �لدويل من عام 1982 �إىل 1986.
جان نويل جانينيه ع�صو �صابق مبجال�ض وجلان وجمال�ض �إد�رة عديد من �ملوؤ�ص�صات، وُن�رشت له �أعمال كثرية. وهو 

ع�صو موؤ�ص�ض �صابق مبجل�ض �أمناء مكتبة �لإ�صكندرية من عام 2003 �إىل 2008.

جان نويل جانينيه
فرن�صا
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طاهر بن جلون �صاعر وكاتب مغربي. ورغم �أن �للغة �لعربية هي لغته �لأم، يعد و�حًد� من �أعظم �لكتَّاب 
�ملعا�رشين باللغة �لفرن�صية. حاز عن �أعماله عدة جو�ئز؛ منها جائزة جونكور عن رو�ية »�لليلة �ملقد�صة« 
عام 1987، وجائزة �إميباك دبلن �لأدبية �لدولية عن رو�يته »�لغياب �لباهر لل�صوء« يف يوليو 2004، 
وجائزة يولي�ض عن جميع �أعماله عام 2005؛ بالإ�صافة �إىل جائزة �أخرى خا�صة بال�صالم و�ل�صد�قة بني 
�لنا�ض عام 2006. ويف فرب�ير 2008، نال �صليب و�صام جوقة �ل�رشف برتبة قائد. ُترجمت له رو�يتان، 
هما »طفل �لرمال« و»خطايا �لليل« �إىل ثالث و�أربعني لغة؛ �أما رو�ية »�لعن�رشية كما �رشحتها لبنتي« 

فقد ُترجمت �إىل ثالث وثالثني لغة. 
درجة  ونال  عام 2004،  �لإ�صكندرية حتى  مكتبة  �أمناء  �صابق مبجل�ض  موؤ�ص�ض  بن جلون ع�صو  طاهر 

�لدكتور�ه يف طب �لنف�ض �لجتماعي عام 1975. طاهر بن جلون
�ملغرب/ فرن�صا

يولند� كاكاباد�صي هي رئي�صة �ملجل�ض �ل�صت�صاري ملوؤ�ص�صة م�صتقبل �أمريكا �لالتينية؛ وهي منظمة �إقليمية 
غري حكومية تهدف �إىل �إد�رة �لنز�عات يف �أمريكا �لالتينية. وهي رئي�صة �ل�صندوق �لعاملي للطبيعة؛ كربى 
�ملوؤ�ص�صات  بعديد من  ��صت�صاري  �إد�رة وع�صو جمل�ض  �لعاملية؛ وهي كذلك ع�صو جمل�ض  �لبيئة  منظمات 
�ت�صالها  بد�أ  �لطبيعية.  �لرثو�ت  على  للمحافظة  �لعاملي  �لحتاد  مدير  من�صب  �صابًقا  �صغلت  �لدولية. 
يف  �لطبيعة  ملوؤ�ص�صة  تنفيذية  مديرة  عملت  حيث  1979؛  عام  ر�صميًّا  �لبيئية  �حلفظ  بحركة  و�رتباطها 
كيوتو، و��صتمرت يف هذ� �ملن�صب حتى عام 1990. و�صغلت من�صب وزيرة �لبيئة يف �لإكو�دور من 
�لفرتة من  �لالتينية. ويف  �أمريكا  �أ�ص�صت موؤ�ص�صة م�صتقبل  �إىل 2000. ويف عام 1993،  عام 1998 
للبيئة  بتن�صيق م�صاركة منظمات �ملجتمع �ملدين يف موؤمتر �لأمم �ملتحدة  �إىل 1992، قامت  عام 1990 
و�لتطوير )قمة �لأر�ض(. تر�أ�صت �لفريق �ل�صت�صاري �لعلمي و�لتقني/ مرفق �لبيئة �لعاملي من عام 2005 

�إىل 2008.
�أمناء مكتبة �لإ�صكندرية من عام 2001 �إىل 2004.  كانت يولند� كاكاباد�صي ع�صًو� موؤ�ص�ًصا مبجل�ض 

ودر�صت علم �لنف�ض �لرتبوي يف �جلامعة �لكاثوليكية يف كيوتو، �لإكو�دور.

يولند� كاكاباد�صي
�لإكو�دور

�ملعلومات  مو�رد  ومدير  �جلامعية  �ملكتبة  �أمني  من�صب  توىل  �جلامعية.  جرين  م.  �أيد�  مكتبة  مدير  هو  كيلر  مايكل 
ويف   .HighWire Press و�ير  هاي  ن�رش  د�ر  وتر�أ�ض  بتاأ�صي�ض  قام   ،1995 عام  ويف   .1994 عام  �لأكادميية 
�إبريل 2000، ُعنيِّ يف وظيفة ��صرت�تيجية مماثلة مبطبعة جامعة �صتانفورد. وهو �أ�صتاذ ز�ئر بالأكادميية �ل�صينية للعلوم، 
�أنه ع�صو يف �ملجل�ض �خلا�ض بتكامل بيانات  و�أحد كبار زمالء �لرئا�صة مبجل�ض مو�رد �ملكتبات و�ملعلومات؛ كما 
�ملخت�ض  للفريق  �مل�صارك  و�لرئي�ض  للعلوم؛  �لوطنية  بالأكادميية  �لعلمية  للبحوث  �لوطني  للمجل�ض  �لتابع  �لأبحاث 
باحلفظ و�لأر�صفة �لذي ت�صارك يف رعايته وت�صغيله �رشكة �صن مايكرو�صي�صتمز Sun Microsystems وجامعة 
ا م�صت�صار �للجنة �ل�صت�صارية ملكتبة �لأبحاث مبخترب لو�ض �ألمو�ض �لوطني منذ عام  2005،  �صتانفورد. وهو �أي�صً

ورئي�ض �للجنة �لتنفيذية لحتاد �ملكتبات �لرقمية �لوطني منذ عام 2002. 
ح�صل مايكل كيلر على �لبكالوريو�ض من كلية هاميلتون عام 1967، وح�صل على ماج�صتري �ملو�صيقى وماج�صتري 
علوم �ملكتبات من جامعة ولية نيو يورك يف عامي 1970 و1972 على �لتو�يل. وهو ع�صو �صابق مبجل�ض �أمناء 

مكتبة �لإ�صكندرية من عام 2007 �إىل 2013.

مايكل كيلر
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية

كيو�صي كوروكاو� هو �أ�صتاذ جامعي ياباين يف جمال �لطب، ويعمل حاليًّا زمياًل �أكادمييًّا مبعهد �لدر��صات �لعليا �لوطني 
�لأمريكية لالأطباء،  بالكلية  �لياباين  للق�صم  �ليابان، ورئي�ًصا  �ل�صحة يف  �صيا�صة  �ل�صيا�صات، ورئي�ًصا ملعهد  لدر��صات 
و�أ�صتاًذ� فخريًّا يف جامعة طوكيو. وهو �أحد كبار �لعلماء مبعهد علوم �لأر�ض �لتابع جلامعة كولومبيا؛ كما �أنه �أحد 
ا ملجل�ض رئا�صة �لوزر�ء من  �أع�صاء جلنة �مل�صت�صارين �لفخريني بجامعة �لأمم �ملتحدة يف �ليابان. عمل م�صت�صاًر� خا�صًّ
ا للجنة منظمة �ل�صحة �لعاملية �ملعنية باملحدد�ت �لجتماعية لل�صحة من عام 2005  عام 2006 �إىل 2008، ومفو�صً
�إىل 2008. وهو ع�صو ومدير تنفيذي بعديد من �جلمعيات �لعلمية و�لطبية �ملحلية و�لدولية �ملرموقة. ح�صل على 

�لو�صام �لأرجو�ين للتميز يف �لإجناز�ت �لأكادميية من حكومة �ليابان عام 1999.
درجة  على  �إىل 2009. ح�صل  عام 2004  من  �لإ�صكندرية  مكتبة  �أمناء  �صابق مبجل�ض  كيو�صي كوروكاو� ع�صو 

»دكتور يف �لطب« من مدر�صة �لطب بجامعة طوكيو عام 1962. كيو�صي كوروكاو�
�ليابان



107

ت�صغل جوليا مارتون لوفيفر من�صب �ملدير �لعام لالحتاد �لعاملي للمحافظة على �لرثو�ت �لطبيعية. وهي 
ع�صو بعدد من جمال�ض �لإد�رة و�للجان �لتابعة ملنظمات؛ مثل جمل�ض �ل�صني للتعاون �لدويل ب�صاأن �لبيئة 
�لدولية و�لإمنائية يف جنيف،  �لعليا  �لدر��صات  �لدولية، ومعهد  ليد  �ل�صالم، ومنظمة  و�لتنمية، وجامعة 
للجمعية  زميلة  ا  �أي�صً وهي  �أك�صفورد.  جلامعة  �لتابعة  و�لع�رشين  �حلادي  للقرن  مارتن  جيم�ض  ومدر�صة 
�جلغر�فية �مللكية للمملكة �ملتحدة، ولالأكادميية �لعاملية للفنون و�لعلوم. كما �صغلت �صابًقا من�صب رئي�ض 
جامعة �ل�صالم، وعملت مديًر� تنفيذيًّا لكلٍّ من منظمة ليد �لدولية، و�ملجل�ض �لدويل للعلوم. وهي ع�صو 
عام  ويف  �لدويل.  و�لتعاون  و�لعلوم  و�لتنمية  �لبيئة  جمالت  يف  �لدولية  و�للجان  �ملجال�ض  من  عدد  يف 
2008، ح�صلت على و�صام جوقة �ل�رشف برتبة فار�ض من �جلمهورية �لفرن�صية. ولقبت بال�صفري �لعاملي 
�لأمريكية  �جلمعية  من  �لعلوم  �لدويل يف جمال  �لتعاون  نالت جائزة  عام 1999،  �ملجرية. ويف  للثقافة 

لتقدم �لعلوم.
جوليا مارتون لوفيفر ع�صو �صابق مبجل�ض �أمناء مكتبة �لإ�صكندرية من عام 2005 �إىل 2010.

جوليا مارتون لوفيفر
 فرن�صا/ �ملجر/ �لوليات

�ملتحدة �لأمريكية

 .2002 عام  للثقافة  خان  �لأغا  ملوؤ�ص�صة  �لعام  �ملدير  من�صب  �صغل  �آثار.  وعامل  موؤرخ  مونريال  لوي�ض 
وقبل ذلك، عمل ع�صًو� بلجنة �ملحلفني �لرئي�صية جلائزة �أغا خان للعمارة لعام 1995، وع�صو �للجان 
ا م�صت�صاًر� وع�صًو� بلجنة حملفي �مل�صابقة �لتي  �لتوجيهية للجائزة لعامي 1998 و2001؛ كما عمل �أي�صً
قامت �ملوؤ�ص�صة برعايتها من عام 1990 �إىل 1991؛ ل�صالح متحف جديد للفنون �لإ�صالمية بالدوحة، 
قطر. �صغل عدًد� من �ملنا�صب �لأخرى �أثناء م�صريته �لعملية؛ من �صمنها مدير عام موؤ�ص�صة »لكاي�صا« يف 
بر�صلونة، ومدير مر�كز »لكاي�صا« �لثقافية يف مدريد وميورقة عام 2001، ومدير معهد جيتي للرتميم 

من عام 1985 �إىل 1990، و�أمني عام �ملجل�ض �لدويل للمتاحف من عام 1974 �إىل 1985. 
عام  من  ع�صويته  و�متدت  �لإ�صكندرية،  مكتبة  �أمناء  مبجل�ض  �ملوؤ�ص�صني  �لأع�صاء  �أحد  مونريال  لوي�ض 

2001 �إىل 2005. لوي�ض مونريال
�إ�صبانيا

منري نعمة �هلل عامل بيئة م�رشي، وهو موؤ�ص�ض ورئي�ض �رشكة نوعية �لبيئة �لدولية لال�صت�صار�ت �لتنموية؛ وهي 
�رشكة ��صت�صارية خا�صة تاأ�ص�صت عام 1981، وتقدم خدماتها يف ثالثة جمالت رئي�صية هي �ل�صيا�صات 
و�حلوكمة، و�لبيئة و�ملو�رد �لطبيعية، وتطوير �مل�رشوعات ومتويل �مل�رشوعات �ل�صغرية و�ملتو�صطة. وتقوم 
وخدمات  �لقت�صادي،  �لجتماعي  �لبحث  وهي  �لثالثة  �ملجالت  هذه  لدعم  خدمات  خم�ض  بتقدمي 
و�لت�صال.  و�لإعالم  �لزر�عية،  �ملو�رد  و�إد�رة  �لبيئية،  و�لإد�رة  و�لت�صميم  �لإد�رة،  جمال  يف  ��صت�صارية 
تهدف �رشكة نوعية �لبيئة �لدولية �إىل �لإ�صهام يف تنمية وتطوير �إفريقيا و�ل�رشق �لأو�صط من خالل �إحد�ث 

حت�صينات م�صتد�مة يف �لأحو�ل �ملعي�صية ل�صعوب �ملنطقة. 
ح�صل منري نعمة �هلل على �لبكالوريو�ض ودرجة �ملاج�صتري يف �لهند�صة �لكيميائية من جامعة وي�صكون�صن، 
مادي�صون يف عامي 1970 و1971 على �لتو�يل. وح�صل على درجة �لدكتور�ه يف �ل�صحة �لبيئية و�إد�رة 

�جلودة من جامعة كولومبيا يف نيو يورك عام 1976.
منري نعمة �هلل

م�رش

كازو �أوجور� هو رئي�ض موؤ�ص�صة �ليابان منذ �أكتوبر 2003. توىل عدة منا�صب بوز�رة �خلارجية �ليابانية 
منذ عام 1962، منها �ملدير �لعام لإد�رة �ل�صئون �لثقافية، و�ملدير �لعام ملكتب �ل�صئون �لقت�صادية، ووكيل 
ا لليابان يف فيتنام من عام 1994 �إىل 1995،  نائب وزير �خلارجية. وُعني �صفرًي� فوق �لعادة ومفو�صً
ويف كوريا من عام 1997 �إىل 1999، ويف فرن�صا من عام 1999 �إىل 2002. وبعد تقاعده يف نوفمرب 

2002، عمل باحًثا ز�ئًر� باملعهد �لقومي لتطوير �لأبحاث، و�أ�صتاًذ� ز�ئًر� بجامعة �أوياما جاكوين.
�صدر له عدة كتب باللغة �ليابانية منها »�لثورة على �لعوملة« عام 2004، و»�صيجرو يو�صيد� يبحث د�خل 
قلبه« عام 2003، و»كر�مة �ل�صني، فخر �ليابان« عام 2001،  و»�إنالي زو يف باري�ض« عام 1992، 

�لتي حاز عنها جائزة �صيجرو يو�صيد�، وُترجم جزٌء منها �إىل �للغة �ل�صينية. 
تخرج �أوجور� يف كلية �حلقوق بجامعة طوكيو عام 1962، ويف كلية �لقت�صاد بجامعة كامربيدج عام 

1964. وهو ع�صو �صابق مبجل�ض �أمناء مكتبة �لإ�صكندرية من عام 2011 �إىل 2014. 

كازو �أوجور�
�ليابان
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املجل�ض اال�ست�ساري 

ب�رشكة  ذ  �ملنفِّ و�ل�رشيك  �لرئي�ض  حاليًّا  ويعمل  �ل�صيا�صة.  ورموز  �لقت�صاد  خرب�ء  �أحد  هو  قر�صي  معني 
ا بعدد من جمال�ض  �لأ�صو�ق �لنا�صئة EMP Global LLC )�رشكة ذ�ت م�صئولية حمدودة(. ويعمل �أي�صً
�إد�ر�ت �ل�رشكات �خلا�صة و�لعامة. �صغل من�صب رئي�ض وزر�ء باك�صتان لفرتة �نتقالية عام 1993. وتوىل 
عام  من  �لدويل  بالبنك  �حل�صابات  ومدير  �ملالية  رئي�ض  نو�ب  كبري  �أولها  �لدويل،  بالبنك  منا�صب  عدة 
1980 �إىل 1987، ثم كبري نو�ب رئي�ض عمليات �لبنك �لدويل من عام 1987 �إىل 1991. وعمل 
لرئي�صها  �لتنفيذي  �لنائب  ثم   ،1977 �إىل   1974 عام  من  �لدولية  �لتمويل  موؤ�ص�صة  لرئي�ض  نائًبا  ا  �أي�صً
ومدير �لعمليات بها من عام 1977 �إىل 1981. هذ� بالإ�صافة �إىل عمله ب�صندوق �لنقد �لدويل من عام 
�ملعنيَّة  �لدولية  �ملوؤ�ص�صات و�ملفو�صيات و�للجان  تر�أ�ض وعمل م�صت�صاًر� لعدد من  �إىل 1970.   1958
بال�صئون �لعامة و�لدولية. وهو ع�صو �صابق مبجل�ض �أمناء مكتبة �لإ�صكندرية من عام 2004 �إىل 2009. 
ودرجة  بنجاب،  جامعة  من  �لقت�صاد  يف  �ملاج�صتري  ودرجة  �لبكالوريو�ض  على  حا�صل  قر�صي  معني 

�لدكتور�ه يف �لقت�صاد من جامعة �إنديانا.

معني قر�صي
باك�صتان

�للجنة  رئي�ض  نائب  حاليًّا  ويعمل  �لهولندي.  �لربملان  �صيوخ  مبجل�ض  �صابق  ع�صو  ر�بينجا  رولوف 
�لهولندية  للتقييم �لبيئي يف �أوترخت، بهولند� منذ عام 2009، ورئي�ض �للجنة �لعلمية �لتابعة للمجموعة 
�ل�صت�صارية للبحوث �لزر�عية �لدولية )�إيطاليا/ �لوليات �ملتحدة �لأمريكية( منذ عام 2007، ورئي�ض 
جمل�ض �إد�رة جمل�ض علوم �لأر�ض و�حلياة �لتابعة لأكادميية هولند� �مللكية للفنون و�لعلوم منذ عام 2002. 
وهو �أ�صتاذ �لتنمية �مل�صتد�مة و�لأمن �لغذ�ئي بجامعة فاخينينجن، وم�صت�صار ملجل�ض �إد�رة �جلامعة منذ عام 
2001. وهو ع�صو جمل�ض �إد�رة بعديد من �ملوؤ�ص�صات �ملحلية و�لدولية. توىل رئا�صة عدة بعثات وبر�مج 
متعلقة بالزر�عة يف �لدول �لنامية، وقام بتحرير عدة دوريات. وكان ع�صًو� مبجل�ض �أمناء �أربعة مر�كز تابعة 
للمجموعة �ل�صت�صارية للبحوث �لزر�عية �لدولية، وكان رئي�ًصا ملجل�ض �أمناء �ملعهد �لدويل لأبحاث �لأرز 

من عام 1995 �إىل2000.
رولوف ر�بينجا هو �أحد �لأع�صاء �ملوؤ�ص�صني مبجل�ض �أمناء مكتبة �لإ�صكندرية، و�متدت ع�صويته من عام 
2003 �إىل 2008. ح�صل على درجتي �ملاج�صتري و�لدكتور�ه من �جلامعة �لزر�عية يف فاخينينجن عامي 

1971 و1976 على �لتو�يل. 

رولوف ر�بينجا
هولند�

برونو ر��صني هو م�صئول فرن�صي وكاتب بارز. �أ�صبح رئي�ًصا ملكتبة فرن�صا �لوطنية يف �إبريل عام 2007، 
ثم �أُعيد تعيينه عام 2010. تقلد عدًد� من �ملنا�صب منها مدير فريق تخطيط �ل�صيا�صات بوز�رة �خلارجية 
من عام 1993 �إىل 1995، ورئي�ض �لوزر�ء من عام 1995 �إىل 1997. ومنذ عام 2001 يعمل رئي�ًصا 
ملوؤ�ص�صة �لأبحاث �ل�صرت�تيجية؛ �إحدى �أهم �ملوؤ�ص�صات �لبحثية يف جمال �لبحث �ل�صرت�تيجي يف فرن�صا. 
ا رئي�ًصا للمجل�ض �لأعلى للتعليم عام 2003. له �صت رو�يات نال بع�صها جو�ئز �أدبية، وله  وُعنيِّ �أي�صً
و�صام جوقة  لنيل  وُر�صح  �لثقافية.  و�ل�صيا�صات  �خلارجية  بال�صئون  �ملتعلقة  �ملقالت  من  كبري  ا عدد  �أي�صً

�ل�رشف برتبة �صابط عام 2008. 
�لوطنية  و�لكلية  باري�ض،  يف  �ل�صيا�صية  �لعلوم  ومعهد  �لعليا،  �لأ�صاتذة  مدر�صة  يف  ر��صني  برونو  در�ض 

لالإد�رة. وهو ع�صو �صابق مبجل�ض �أمناء مكتبة �لإ�صكندرية من عام 2009 �إىل 2015.  برونو ر��صني
فرن�صا

مناه�صة  جمال  يف  ن�صاطات  ا  �أي�صً ولها  �إفريقية،  جنوب  وطبيبة  �أعمال  و�صيدة  �أكادميية  �صخ�صية  ر�مفيلي  مامفيال 
 Dinokeng فريق  رعاة  ورئي�ض   Letsema Circle ل�رشكة  �لتنفيذي  �ملدير  هي  ر�مفيلي  �لعن�رشي.  �لف�صل 
من  �لدويل  للبنك  �إد�ريًّا  مديًر�  وعملت  و�لبتكار.  �لتكنولوجيا  لوكالة  رئي�ًصا  موؤخًر�  ُعينت  وقد   .Scenarios
عام 2000 �إىل 2004 و�صاركت يف رئا�صة �للجنة �لعاملية للهجرة �لدولية من عام 2004 �إىل 2005. ويف عام 
يف  �ملن�صب  هذ�  تتقلد  �صود�ء  �صيدة  �أول  بذلك  لت�صبح  تاون،  كيب  جامعة  لرئي�ض  نائًبا  ر�مفيلي  ُعينت   ،1996
جامعة جنوب �إفريقية. لها عديد من �ملوؤلفات حول �لق�صايا �لجتماعية و�لقت�صادية �لهامة يف جنوب �إفريقيا. نالت 
عدًد� من �جلو�ئز �لوطنية و�لدولية �ملرموقة؛ منها عدة درجات دكتور�ه فخرية. وكانت ع�صًو� مبجل�ض �أمناء مكتبة 

�لإ�صكندرية من عام 2004 �إىل 2009.
و�صهادة  تاون،  كيب  جامعة  من  �لجتماعية  �لأنرثوبولوجيا  يف  �لدكتور�ه  درجة  على  ر�مفيلي  مامفيال  ح�صلت 
�لعامة من جامعة  و�ل�صحة  �ل�صتو�ئية  �ل�صحة  �إفريقيا، ودبلومات يف  �لإد�رة من جامعة جنوب  �لبكالوريو�ض يف 

ويتووترزر�ند.

مامفيال ر�مفيلي
جنوب �إفريقيا
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بباري�ض،  �ل�صيا�صية  �لدر��صات  معهد  لبناين. وهو حاليًّا عميد  و�صيا�صي  م�صت�صار وحما�رش  �صالمة  غ�صان 
غري  و�ملنظمات  �لدولية  �ملوؤ�ص�صات  من  بعديد  �إد�رة  جمل�ض  ع�صو  �أنه  كما  �لدولية؛  �لعالقات  و�أ�صتاذ 
�لأمني  م�صت�صاري  منها كبري  منا�صب؛  �صغل عدة  و�لثقافة.  للفنون  �لعربي  �ل�صندوق  �لربحية، ورئي�ض 
�لعام لالأمم �ملتحدة من عام 2003 �إىل 2006، و�مل�صت�صار �ل�صيا�صي لبعثة �لأمم �ملتحدة يف �لعر�ق عام 
2003، ووزير �لثقافة �للبناين من عام 2000 �إىل 2003، و�لرئي�ض و�ملتحدث �لر�صمي با�صم �للجنة 
�ملنظمة للقمة �لعربية، و�لقمة �لفرنكوفونية عام 2002. وقد قام بتاأليف عدة كتب، منها: »حني تعيد 
�أمريكا تركيب �لعامل«، و»مطالب �لإمرب�طورية: تدخل ومقاومة ع�رش �لعوملة«، و»�لدولة و�ملجتمع يف 

ا ع�صو �صابق مبجل�ض �أمناء مكتبة �لإ�صكندرية من عام 2005 �إىل 2010.  �مل�رشق �لعربي«. وهو �أي�صً
در�ض غ�صان �صالمة �لقانون بجامعة �صانت جوزيف وجامعة باري�ض، وهو حا�صل على درجتي �لدكتور�ه 

يف �لأدب، و�لدكتور�ه يف �لعلوم �ل�صيا�صية من جامعة باري�ض.
غ�صان �صالمة

لبنان

�ل�صحافة و�لإعالم  م�صاعًد� مبدر�صة  �أ�صتاًذ�  تعمل حاليًّا  �أمريكية،  نحاتة وباحثة و�صحفية  �صريير  روند� 
رة مبجلة بيولوجيا �لف�صاء �ل�صادرة عن وكالة نا�صا منذ عام 2005 – �ملتاحة على  بجامعة �آيو�، ومطوِّ
�ملوقع �لإلكرتوين: Astrobio.net - ومدير معمل �أبحاث �لعلوم و�لفنون بنيو يورك منذ عام 1996، 
 .StinkyJournalism.org  ونا�رشة لإحدى �لدوريات �لإلكرتونية حول �أخالقيات �لإعالم: وهي
ُن�رش لها ما يزيد على خم�صني مقالة ب�صفتها �أ�صتاًذ� م�صارًكا بق�صم علم �لنف�ض يف جامعة هارفارد من عام 

1998 �إىل 2000. 
تاريخ  يف  �حلديثة  �لهند�صية  للعلوم  �لتاريخية  �لأهمية  حول  ر�ئدة  جامعات  يف  �صريير  روند�  حا�رشت 
�لعلم و�لفن. وتعر�ض �أعمالها بقاعة ويلدن�صتني منذ عام 1996؛ كما �أقامت عدًد� من �ملعار�ض �لفردية 

باملتاحف. وكانت ع�صًو� مبجل�ض �أمناء مكتبة �لإ�صكندرية من عام 2002 �إىل 2003.  روند� �صريير
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية

�ملئوية. وت�صارك يف  برهام  �صيكاغو مرتوبولي�ض 2020، وجلنة  رئي�ض منظمة  نائب  �صيمونز هي  �أديل 
�لعاملية،  ا من�صب رئي�ض �رش�كة �لأعمال �خلريية  �أي�صً �لعمل �خلا�صة مبناخ �صيكاغو. وتتوىل  رئا�صة خطة 
لينن،  وماك  مار�ض  �رشكات  �إد�رة  مبجل�ض  ع�صو  وهي  �لدويل.  �لقت�صادي  �ملنتدى  م�صت�صاري  وكبري 
و�رشكة �صوربانك )�رشكة تعاونية(، و�رشكة �صوربانك �لدولية )�رشكة حمدودة(، وعدد من �ملنظمات غري 
�ملعني  �لعاملية  لل�صئون  �صيكاغو  ملجل�ض  �لتابع  �لدر��صي  �لفريق  رئا�صة  �صابًقا يف  �صاركت  وقد  �لربحية. 

بدر��صة �مل�صتقبل �لعاملي ل�صيكاغو.
�أديل �صيمونز هي �أحد �لأع�صاء �ملوؤ�ص�صني مبجل�ض �أمناء مكتبة �لإ�صكندرية، و�متدت ع�صويتها من عام 
2001 �إىل 2003. عملت باللجان �لرئا�صية �ملعنية بق�صايا �جلوع و�لبيئة يف �لعامل، وكانت ع�صو جلنة 
ح�صلت  �مل�صتد�مة.  بالتنمية  �ملعني  �مل�صتوى  رفيع  �ل�صت�صاري  �ملتحدة  �لأمم  وجمل�ض  �لعاملية  �حلوكمة 
على �صهادة �لبكالوريو�ض من كلية ر�دكليف عام 1963، ودرجة �لدكتور�ه من جامعة �أك�صفورد عام 

.1969

�أديل �صيمونز
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية

�إفريقي  كاتب  �أول  كان   ،1986 عام  يف  نيجريي.  م�رشحيات  وكاتب  و�صاعر  موؤلف  �صوينكا  وول 
يح�صل على جائزة نوبل يف �لأدب. وهو حاليًّا �أ�صتاذ كر�صي �إليا�ض غامن يف �لكتابة �لإبد�عية بق�صم �للغة 
�لإجنليزية يف جامعة نريفاد� يف ل�ض فيجا�ض، و�أ�صتاذ مقيم مبعهد مارميونت �لتابع جلامعة ليول مارميونت 
يف لو�ض �أجنلو�ض يف كاليفورنيا. ُن�رش له نحو ع�رشين عماًل ما بني م�رشحية ورو�ية وديو�ن �صعر. ويف عام 
�لثقافة �لإفريقية، وحقوق �لإن�صان، وحرية  �أجل ن�رش  �ليون�صكو للنو�يا �حل�صنة من  1994، ُعنيِّ �صفري 
 .PRONACO لتعبري، و�لإعالم و�لتو��صل. وبحلول عام 2005، �أ�صبح �أحد زعماء منظمة بروناكو�
�لإ�صكندرية، و�متدت ع�صويته من عام  �أمناء مكتبة  �ملوؤ�ص�صني مبجل�ض  �لأع�صاء  �أحد  �صوينكا هو  وول 
برن�صتون،  جامعة  من  �لفخرية  �لدكتور�ه  درجة  على  ح�صل   ،2005 عام  ويف   .2004 �إىل   2001

و�أ�صبح عالـًما مرموًقا مقيًما مبعهد فر�نكلن لالإن�صانيات عام 2008. وول �صوينكا
نيجرييا
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املجل�ض اال�ست�ساري 

جونار �صتال�صيت �أ�صقف فخري لأو�صلو، وع�صو حايّل باللجنة �لتنفيذية للموؤمتر �لعاملي لالأديان من �أجل 
�لتابع للموؤمتر. وهو مبعوث  �ل�صالم، وي�صارك يف �لإ�رش�ف على �ملجل�ض �لأوروبي لقادة رجال �لدين 
�لرنويج �خلا�ض لعمليات �ل�صالم و�مل�صاحلة يف تيمور �ل�رشقية. ويرت�أ�ض �ملنتدى رفيع �مل�صتوى �ملخ�ص�ض 

مليامنار. 
عمل جونار �صتال�صيت �أ�صقًفا لأو�صلو بكني�صة �لرنويج من عام 1998 �إىل 2005، وتوىل �لأمانة �لعامة 
�لرنويجية  للجنة  �صابق  رئي�ض  �إىل 1994. وهو ع�صو ونائب  �لعاملي من عام 1985  �للوثري  لالحتاد 

جلائزة نوبل من عام 1985 �إىل 1990، ومن 1994 �إىل 2003.

جونار �صتال�صيت
�لرنويج

�لهند«، كما و�صفه برنامج  �لثورة �خل�رش�ء يف  ُيعرف بلقب »ر�ئد  مونكومبو �صو�مينثان عامل زر�عي، 
»�أهم  من  و�حًد�  �لأمريكية  »تامي«  جملة  و�عتربته  �لقت�صادية،  �لبيئة  علم  ر�ئد  باأنه  للبيئة  �ملتحدة  �لأمم 
ع�رشين �صخ�صية �آ�صيوية يف �لقرن �لع�رشين« يف قائمتها لعام 1999. وهو �لآن �أ�صتاذ كر�صي �ليون�صكو 
لتكنولوجيا �لبيئة مبوؤ�ص�صة م. �ض. �صو�مينثان للبحوث يف ت�صيناي بالهند، ورئي�ض �للجنة �لوطنية �ملعنية 

بالزر�عة و�لغذ�ء و�لأمن �لتغذوي يف �لهند. 
للعلوم،  �لوطنية  �ملتحدة  �لوليات  و�أكادميية  �مللكية،  لندن  جمعية  من  كلٍّ  زميل  �صو�مينثان  مونكومبو 
�لأع�صاء  �أحد  وهو  �لإيطالية.  �لعلوم  و�أكادميية  �ل�صينية،  �لعلوم  و�أكادميية  �لرو�صية،  �لعلوم  و�أكادميية 
�ملوؤ�ص�صني مبجل�ض �أمناء مكتبة �لإ�صكندرية، و�متدت ع�صويته من عام 2001 �إىل 2005. ح�صل على 
�صهادة �لبكالوريو�ض يف علم �حليو�ن من كلية ماهار�جا، ويف �لعلوم �لزر�عية من كلية كوميباتور �لزر�عية، 
كما ح�صل على �صهادة �لدر��صات �لعليا يف علم �لور�ثيات �خللوية من �ملعهد �لهندي للبحوث �لزر�عية، 

نيو دلهي عام 1949. 

مونكومبو �صو�مينثان
�لهند

�لعليا  �لدر��صات  �ض مبعهد  �ليابان، ويدرِّ �لدولية يف  للتنمية  �لباحثني  تاكاها�صي هو رئي�ض جمعية  كازو 
معهد بحوث  �لدولية، ومدير  �مل�صيحية  باجلامعة  �أ�صتاذ  �ل�صيا�صات يف طوكيو. وهو  در��صات  لبحوث 
�لتنمية �لدولية، ومدير برنامج مبوؤ�ص�صة �صا�صاكاو�  �لتابع ملوؤ�ص�صة �لدر��صات �ملتطورة يف  �لتنمية �لدولية 
ا مبنظمة �لتعاون �لقت�صادي و�لتنمية، وتر�أ�ض عدًد� من �ملجال�ض و�للجان �ملحلية  لل�صالم؛ كما عمل �أي�صً

و�لدولية.
كازو تاكاها�صي �أحد �لأع�صاء �ملوؤ�ص�صني مبجل�ض �أمناء مكتبة �لإ�صكندرية؛ حيث �متدت ع�صويته حتى 
عام 2003. وله موؤلفات بارزة باللغتني �لإجنليزية و�ليابانية، ُترجم بع�صها �إىل �للغات �ل�صينية و�لكورية 
�ل�صالم،  وبناء  �ملياه،  و�إد�رة  �لتنمية،  در��صات  مثل  خمتلفة  مو�صوعات  ت�صمل  و�لإ�صبانية،  و�لربتغالية 

و�لتكامل �لإقليمي، و�ملنافع �لعامة �لعاملية.  كازو تاكاها�صي
�ليابان 

ليلى تكال هي �أ�صتاذ �لقانون و�لإد�رة، وم�صت�صارة قانونية. وهي �أول �مر�أة يف م�رش يتم �نتخابها لرت�أ�ض جلنة 
�لعالقات �لدولية يف �لربملان �مل�رشي. كانت ع�صًو� �صابًقا للجنة �لرت�ث �لعاملي �لتابعة ملنظمة �ليون�صكو، 
لهذ�  �نتخابها  مت  حيث  �ملتحدة؛  لالأمم  �لتابعة  �لتقني  �لتعاون  بر�مج  �أمناء  جمل�ض  رئي�ض  من�صب  وتولت 
من  �لبيئة  حماية  وجلمعية  للمحاميات،  �مل�رشي  لالحتاد  �ملوؤ�ص�ض  �لرئي�ض  وهي  مر�ت.  ثالث  �ملن�صب 
بعدة جمال�ض  �إىل ع�صويتها  بالإ�صافة  هذ�  �لقومي،  �لرت�ث  �مل�رشية حلفظ  �للجنة  رئي�ض  ونائب  �لتلوث، 
وجلان قومية ودولية. ح�صلت على لي�صان�ض �حلقوق من كلية �حلقوق جامعة �لقاهرة، ثم درجة �ملاج�صتري 
من جامعة كاليفورنيا �جلنوبية بلو�ض �أجنلو�ض، ثم درجة �لدكتور�ه من جامعة نيو يورك. قامت بتاأليف 

عدد من �لكتب، وهي كاتبة وحمللة �صيا�صية بجريدة �لأهر�م �ليومي.
�أمناء مكتبة �لإ�صكندرية؛ حيث �متدت ع�صويتها حتى عام  ليلى تكال �أحد �لأع�صاء �ملوؤ�ص�صني مبجل�ض 

 .2006
ليلى تكال

م�رش
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يف  »�رشكاء  برنامج  يف  حكومية  غري  �أمريكية  منظمات  مع  حاليًّا  طالل  بن  �حل�صن  �لأمري  �صمو  يعمل 
و�لوليات  �لإ�صالمي  �لعامل  بني  �إيجابية  عالقات  وبناء  �لتفاهم  حت�صني  �إىل  يهدف  �لذي  �لإن�صانية«، 
�لعاملية  �مل�صاعات  حتالف  عن  �ملنبثق  �لتكامل  جمل�ض  �لأمري  �صمو  تر�أ�ض   ،2009 مار�ض  ويف  �ملتحدة. 
Global commons . ويف يونية 2003، مت �نتخاب �صمو �لأمري كاأحد �أع�صاء جمموعة �خلرب�ء �مل�صتقلني 
�لعن�رشية،  �صد  �لعاملي  �ملوؤمتر  عمل  وبر�مج  �إعالن  لتطبيق  �ملتحدة  لالأمم  �لعام  �لأمني  ِقبل  من  �لـُمعينة 
بجنوب  ديربان  مدينة  يف  ُعقد  �لذي  بهم،  �ملرتبط  و�لتع�صب  �لآخر،  من  و�خلوف  �لعن�رشية  و�لتفرقة 
�ل�صت�صارية  للجنة  رئي�ًصا  عمل  وقد  �لدولية.  و�ملنظمات  �للجان  من  لعدد  ورئي�ض  ع�صو  وهو  �إفريقيا. 
�خلا�صة بال�صيا�صات باملنظمة �لعاملية للملكية �لفكرية من عام 1999 �إىل 2002، كما كان ع�صًو� ملجل�ض 
مركز �جلنوب من عام 2001 �إىل 2006. نال عديًد� من �جلو�ئز و�لأو�صمة و�لدرجات �لفخرية �ملحلية 

و�لدولية، وله �صبعة كتب.
جامعة  من  �ل�رشقية  �لدر��صات  يف  �لبكالوريو�ض  �صهادة  على  حا�صل  طالل  بن  �حل�صن  �لأمري  �صمو 
�أك�صفورد، �لتي �أتبعها بدرجة �ملاج�صتري. وهو ع�صو �صابق مبجل�ض �أمناء مكتبة �لإ�صكندرية عام 2008 

�إىل 2014.

�لأمري �حل�صن بن طالل
�لأردن

كارل ثام ناقد �جتماعي ورجل �صيا�صي. عمل �صابًقا �صفرًي� لل�صويد يف �أملانيا من عام 2002 �إىل 2006، 
و�لأمني �لعام ملركز �أولوف بامله �لدويل من عام 1999 �إىل 2002، ووزير �لتعليم يف �حلكومة �لدميقر�طية 
�ل�صرت�كية من عام 1994 �إىل 1998، و�ملدير �لعام للوكالة �ل�صويدية للتنمية �لدولية من عام 1985 �إىل 
1994، و�ملدير �لعام ملجل�ض �لطاقة �لوطني من عام 1983 �إىل 1985، ووزير �لطاقة من عام 1978 
�إىل 1979، وع�صًو� بالربملان من عام 1976 �إىل 1982، و�صكرتري �حلزب �لليرب�يل من عام 1969 �إىل 
1978؛ كما كان ع�صًو� بالعديد من �للجان و�لبعثات �لعامة. و�صغل من�صب رئي�ض جمل�ض �إد�رة �ملعهد 
�ل�صويدي لأبحاث �مل�صتقبل ب�صتوكهومل من عام 1999 �إىل 2006. وكان ع�صًو� يف قوة �لعمل �ملعنيَّة 
لة من ِقَبل منظمة �ليون�صكو و�لبنك �لدويل؛ كما كان �لرئي�ض �مل�صارك للجنة �لدولية  بالتعليم �لعايل �مل�صكَّ

�مل�صتقلة بكو�صوفو، وع�صًو� بلجنة �لأمن �لب�رشي. 
ح�صل كارل ثام على جائزة »SFS Equal Prize« عام 2008. وهو �أحد �لأع�صاء �ملوؤ�ص�صني مبجل�ض 

�أمناء مكتبة �لإ�صكندرية، و�متدت ع�صويته حتى عام 2003.

كارل ثام
�ل�صويد

ماريانا فاردينوياني�ض �صاحبة �أعمال خريية ونا�صطة �جتماعية يونانية، و�صفرية �ليون�صكو للنو�يا �حل�صنة. 
�نُتخبت لنيل لقب »�صيدة �أوروبا« نظري �إ�صهامها يف تاأ�صي�ض برنامج »�أوروبا من �أجل �ملو�طنني«. وهي 
�لرئي�ض �ملوؤ�ص�ض لحتاد �لطفل و�لأ�رشة، وجلمعية �أ�صدقاء �لأطفال �مل�صابني بال�رشطان يف �ليونان، و�أحد 
ا يف  �لأع�صاء �ملوؤ�ص�صني للمنتدى �لعاملي لل�صئون �لإن�صانية، كما �أنها ع�صو جمل�ض �إد�رة، وم�صاركة �أي�صً

عديد من �ملوؤ�ص�صات �ملعنية بال�صئون �لإن�صانية و�لثقافية. 
�أمناء مكتبة �لإ�صكندرية، و�متدت ع�صويتها  ماريانا فاردينوياني�ض هي �أحد �لأع�صاء �ملوؤ�ص�صني مبجل�ض 
من عام 2002 �إىل 2007. نالت عدة جو�ئز و�أو�صمة قومية ودولية. وهي حا�صلة على بكالوريو�ض 
لنيل درجة  �أنها مر�صحة  �إىل  بالإ�صافة  �لفنون،  تاريخ  �لقت�صاد من جامعة دنفر، كولور�دو، ولي�صان�ض 

�لدكتور�ه يف علم �لآثار من جامعة �صفيلد. ماريانا فاردينوياني�ض
�ليونان

�ض �لهند�صة و�لعلوم �لتطبيقية بق�صم علوم �حلا�صب �لآيل يف جامعة  ويليام وولف هو �أ�صتاذ جامعي يدرِّ
فرجينيا. وهو حمرر مر�جع للمحتوى �لعلمي، وع�صو بعديد من �لأكادمييات و�جلمعيات �ملحلية و�لدولية. 
�صغل عدًد� من �ملنا�صب طو�ل حياته �لعملية، منها رئي�ض �لأكادميية �لوطنية للهند�صة عام 1997، و�ملدير 
�مل�صاعد للموؤ�ص�صة �لوطنية للعلوم من عام 1988 �إىل 1990. ويف عام 1981، �أ�ص�ض معامل تارتان، 
وعمل رئي�ًصا ومديًر� تنفيذيًّا لها حتى عام 1988. �أ�صبح �أ�صتاًذ� م�صاعًد� لعلوم �حلا�صب �لآيل يف جامعة 
كارنيجي ميللون عام 1968، ثم �أ�صتاًذ� م�صارًكا عام 1973، ثم �أ�صتاًذ� عام 1975. وهو �أحد �لأع�صاء 

�ملوؤ�ص�صني مبجل�ض �أمناء مكتبة �لإ�صكندرية، و�متدت ع�صويته من عام 2001 �إىل 2006. 
جامعة  من  �لكهربائية  �لهند�صة  وماج�صتري  �لهند�صية،  �لفيزياء  بكالوريو�ض  على  حا�صل  وولف  ويليام 

�إلينوي. ويف عام 1968، وح�صل على درجة �لدكتور�ه يف علوم �حلا�صب �لآيل من جامعة فرجينيا. ويليام وولف
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية
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املجل�ض اال�ست�ساري 

�أحمد زويل هو �أ�صتاذ كر�صي لينو�ض بولينج يف �لكيمياء، و�أ�صتاذ �لفيزياء مبعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا 
من  – �ملدعوم  �ل�رشعة  فائقة  و�لتكنولوجيا  للعلوم  �لفيزيائية  �لأحياء  مركز  مدير  حاليًّا  »كالتك«. وهو 
موؤ�ص�صة غوردون وبيتي مور – مبعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا. وهو حاليًّا �أحد �أع�صاء جمل�ض م�صت�صاري 
�لرئي�ض �أوباما للعلوم و�لتكنولوجيا، و�ملبعوث �لعلمي للوليات �ملتحدة �لأمريكية ملنطقة �ل�رشق �لأو�صط. 
كما �أنه ع�صو منتخب بعديد من �لأكادمييات وجمعيات �لعلوم �لدولية. توىل �صابًقا من�صب مدير معمل 
 1999 عام  �لكيمياء  يف  نوبل  جائزة  وحاز  �لأمريكية،  �لوطنية  �لعلوم  ملوؤ�ص�صة  �لتابع  �جلزيئات  علوم 
لدر��صاته �لر�ئدة يف جمال علوم �لفيمتو. وهو �أحد �لأع�صاء �ملوؤ�ص�صني مبجل�ض �أمناء مكتبة �لإ�صكندرية؛ 

حيث �متدت ع�صويته من عام 2001 �إىل 2005.
�أحمد زويل حا�صل على درجة �لدكتور�ه من جامعة بن�صلفانيا، وعلى زمالة ما بعد �لدكتور�ه من جامعة 

كاليفورنيا يف بريكلي.
�أحمد زويل

 م�رش/ �لوليات �ملتحدة
�لأمريكية
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�أمناء مكتبة �لإ�صكندرية، وقد كان  �صني و�لن�صطني ملجل�ض  �ملوؤ�صِّ �أحد �لأع�صاء  �صتيفني جاي جولد هو 
�صديد �للتز�م مببادئ �لعقالنية ووحدة �لأديان. كما كان كاتًبا غزير �لإنتاج و�صاحب عديد من �لأفكار 
�أ�صهر  �لعلمية �لهامة �لتي حتدت نظريات ن�صاأة �حلياة وتطورها. كان �لدكتور �صتيفن جولد و�حًد� من 
�لُكّتاب يف جمال �لعلوم على م�صتوى �لعامل، كما كان من قالئل �لعلماء �لذين د�أبو� على ن�رش �صل�صلة من 
ط يف �أهم  �لكتب �لعلمية �جلماهريية �لتي ��صتطاعت �أن حتقق �أعلى ن�صبة مبيعات، �إىل جانب عمله �لن�صِ

جو�نب �لتقدم �لعلمي. 

�صتيفني جاي جولد
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية

)2002–1941(

عبد �لعزيز حجازي هو رئي�ض وزر�ء م�رش �لأ�صبق، وكان حما�صًبا قانونيًّا ومر�جًعا وم�صت�صاًر� �إد�ريًّا معتمًد� 
يف م�رش و�لعامل �لعربي. عمل �أ�صتاًذ� ز�ئًر� بجامعة عني �صم�ض، وع�صًو� باملجال�ض �ل�صت�صارية لعدد من 
�جلامعات �خلا�صة، وع�صو جمل�ض �إد�رة �ملركز �لعاملي لدر��صات �لطاقة بلندن، ورئي�ًصا لعدد من �ملنتديات 
�لثقافية يف م�رش و�لأردن، ورئي�ض �لحتاد �لعام للمنظمات غري �حلكومية يف م�رش. كما عمل نائًبا لرئي�ض 
�لوزر�ء ووزيًر� للمالية و�لقت�صاد و�لتجارة �خلارجية عام 1974؛ ووزيًر� للخز�نة و�ملالية و�لتنمية �لإد�رية 
من عام 1968 �إىل 1973؛ وعميد كلية �لتجارة بجامعة عني �صم�ض من عام 1966 �إىل 1968. ح�صل 
�لقت�صاد و�ملالية، كما  �لأعمال يف جمال  بتاأليف عدد من  �ملحلية و�لدولية، وقام  على عدد من �جلو�ئز 

�صارك يف كتابة كتب �أخرى يف �ملجالت نف�صها. 
ح�صل عبد �لعزيز حجازي على درجة �لدكتور�ه يف �لتجارة من جامعة برمنجهام باململكة �ملتحدة عام 

1951، وهو ع�صو �صابق مبجل�ض �أمناء مكتبة �لإ�صكندرية من عام 2007 �إىل 2013.
عبد �لعزيز حجازي

م�رش
)2014–1923(

�آن ماري ليزين هي �أول �صيدة ترت�أ�ض جمل�ض �ل�صيوخ �لبلجيكي. و�أثناء م�صريتها �لعملية، �صغلت كثرًي� من 
�ملنا�صب د�خل جمل�ض �ل�صيوخ �لبلجيكي؛ منها من�صب �لكوي�صتور من عام 2007 �إىل 2009، و�لرئي�ض 
من عام 2004 �إىل 2007، وع�صو منتخب مبا�رشة من عام 1999 �إىل 2003، وع�صو ُمعني يف جمل�ض 
�ل�صيوخ من عام 1995 �إىل 1999. كما كانت ع�صًو� يف جمل�ض �لنو�ب من عام 1991 �إىل 1995؛ 
ووزيرة �لدولة لل�صئون �لأوروبية من عام 1988 �إىل 1992؛ وعمدة بلدية هوي من عام 1983 �إىل 
ا باحتاد�ت وجمال�ض وجلان عديد من �ملوؤ�ص�صات �لدولية. ح�صلت على عدة جو�ئز؛  2009. وعملت �أي�صً
منها �ل�صليب �لأكرب لو�صام ليوبولد �لثاين عام 2007؛ وفر�صان �حلرية، �ملجر عام 2006؛ وو�صام جوقة 

�ل�رشف برتبة فار�ض، فرن�صا عام 2005؛ وو�صام ليوبولد بدرجة قائد عام 2003. 
�آن ماري ليزين ع�صو �صابق مبجل�ض �أمناء مكتبة �لإ�صكندرية من عام 2004 �إىل 2009. وتخرجت يف 

تخ�ص�ض �لقت�صاد، جامعة لييج عام 1971. 
�آن ماري ليزين

بلجيكا
)2015–1949(

يف اإحياء ذكرى
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اإدارة ال�سئون القانونية
�لقانون  ماج�صتري  ثم  عام 1986،  �حلقوق من جامعة طنطا  لي�صان�ض  �ل�صعيدي ح�صل على  حمدي حامد 
�لعام من جامعة عني �صم�ض عام 1989. وقبل تعيينه م�صت�صاًر� قانونيًّا، ومديًر� لإد�رة �ل�صئون �لقانونية مبكتبة 
لل�صئون  �لعامة  لالإد�رة  �ملركزية  لالإد�رة  مديًر�  عمل  �أخرى.  منا�صب  عدة  توىل   ،2014 عام  �لإ�صكندرية 
�إىل  عام2011  من  �لقانونية  لل�صئون  �لعامة  لالإد�رة  تنفيذيًّا  ورئي�ًصا   ،2014 �إىل   2013 عام  من  �لقانونية 

2012، وغريها من �ملنا�صب.

حمدي ال�سعيدي
�ملدير 

اإدارة ال�سكرتارية التنفيذية
�آخر  وكان  �جلن�صيات.  متعددة  و�ملنظمات  �لدولية  �ملنظمات  من  بعديد  و��صعة  خربة  لديها  منري  حنان 
�ملنا�صب �لتي �صغلتها باملكتب �لإقليمي ملنظمة �ل�صحة �لعاملية بالإ�صكندرية يف ق�صم �صئون �لعاملني، ثم يف 

�لوحدة �مل�صئولة عن �لربنامج �لدويل للتنمية.

حنان منري
�ملدير

اإدارة املراجعة الداخلية
ب�صنت م�صطفى حا�صلة على بكالوريو�ض �لتجارة من �صعبة �للغة �لإجنليزية بكلية �لتجارة، جامعة �لإ�صكندرية. 
و�لألقاب  �ملهام  من  عديًد�  بعدها  تقلدت   .2001 عام  مبتدئة  كمحا�صبة  �لإ�صكندرية  مبكتبة  عملها  بد�أت 
�لوظيفية، منها م�رشف حما�صبة، ورئي�ض وحدة ح�صابات �ملدفوعات، ورئي�ض وحدة �ملحا�صبة �لعامة، ورئي�ض 
ق�صم �ملحا�صبة �لإد�رية، ونائب مدير �إد�رة �ملر�قبة �ملالية؛ �إىل �أن �أ�صبحت مدير �إد�رة �ملر�جعة �لد�خلية. وت�صمل 
مهامها �لأ�صا�صية تدقيق ومر�جعة �حل�صابات ب�صورة م�صتقلة ومو�صوعية، ومو�فاة مدير �ملكتبة بنتائجها لتخاذ 

�لإجر�ء�ت �لت�صحيحية �لالزمة، وذلك من خالل تطبيق عملية حوكمة ومر�قبة منهجية.

ب�سنت م�سطفى
�ملدير

رانيا البهتيمي
نائب املدير

ا اإدارة امل�ست�سارين. وي�سمل هذا القطاع ا	ي�سً
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�لتابع ملكتبة �لإ�صكندرية. ح�صل على درجة �لدكتور�ه يف �لآثار  خالد عزب هو �لرئي�ض �حلايل لقطاع �مل�رشوعات و�خلدمات �ملركزية 
�لإ�صالمية من جامعة �لقاهرة، بر�صالة عنو�نها »�لتحولت �ل�صيا�صية و�أثرها يف �لعمارة يف مدينة �لقاهرة منذ �لع�رش �لأيوبي وحتى ع�رش 
�خلديوي �إ�صماعيل«. عمل رئي�ًصا ملفت�صي �لآثار من عام 1994 �إىل 2001. ُعني نائًبا ملدير مركز در��صات �خلطوط؛ �أحد �ملر�كز �لبحثية 
�لإ�صكندرية حتى عام  �لإعالم، و�مل�رشوعات �خلا�صة مبكتبة  ثم مديًر� لإد�رتي  �إىل 2009،  �لإ�صكندرية، من عام 2003  �لتابعة ملكتبة 

 .2013

خالد عز	
رئي�ض �لقطاع

اإدارة الن�سر
�للغة  �لآد�ب يف  لي�صان�ض  على  �لإ�صكندرية. ح�صلت  مبكتبة  �لن�رش  لإد�رة  �حلايل  �ملدير  هي  نهى عمر 
دبلومة  على  ح�صلت   ،1992 عام  ويف  �لإ�صكندرية.  جامعة  �لآد�ب،  كلية  من  و�آد�بها  �لفرن�صية 
�لدر��صات �لعليا �ملعمقة من جامعة �ل�صوربون. ��صتطاعت �أن تبني خربة مهنية متنوعة بعدد من �ملنظمات 
�ملنا�صب، كان  �لتحقت مبكتبة �لإ�صكندرية عام 2001؛ حيث تقلدت عدًد� من  متعددة �جلن�صيات. 
�آخرها �ملن�صب �حلايل مدير �إد�رة �لن�رش. وهي مر�صحة لنيل درجة �ملاج�صتري يف �لأدب �لفرن�صي يف رو�ية 

ما بعد �حلد�ثة.

نهى عمر
�ملدير

اإدارة املعمل الرقمي
�لرقمي؛  باملعمل  �لتحاقها  �لهند�صية قبل  �لرقمي. عملت يف �لإد�رة  �إد�رة �ملعمل  ر�صا �صبندر هي مدير 
حيث �صغلت من�صب رئي�ض وحدة مر�قبة نظام �لدخول و�خلروج و�لدو�ئر �لتليفزيونية من يناير 2009 
�إىل مار�ض 2013. ح�صلت على بكالوريو�ض هند�صة �لكمبيوتر من �لأكادميية �لعربية للعلوم و�لتكنولوجيا 
و�لنقل �لبحري بدرجة �متياز مع مرتبة �ل�رشف. ويف �لفرتة من �أكتوبر 2001 �إىل يناير 2004، عملت 
مدربة ل�صهادة مطور مو�قع وتطبيقات ويب معتمد من مايكرو�صوفت )MCSD( يف �لأكادميية �لعربية 

للعلوم و�لتكنولوجيا و�لنقل �لبحري.

ر�سا �سبندر
�ملدير

قطاع امل�سروعات واخلدمات املركزية
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اإدارة امل�سروعات اخلا�سة
�أمين حممد من�صور حا�صل على لي�صان�ض �لآثار عام 1997، ودبلومة �آثار ما قبل �لتاريخ من كلية �لآثار، 
جامعة �لقاهرة عام 2000. ح�صل على دبلومة �أخرى يف �لأنرثوبولوجيا عام 2008، ودرجة ماج�صتري 
�لأنرثوبولوجيا �لثقافية عام 2015، وكلتاهما من معهد �لبحوث و�لدر��صات �لإفريقية، جامعة �لقاهرة. 
هذ� بالإ�صافة �إىل ع�صويته باجلمعية �مل�رشية للدر��صات �لتاريخية، وجمعية �لآثار �لقبطية، وبعدة منظمات 
مدنية �أخرى تعنى بالثقافة و�لرت�ث. وقبل توليه �إد�رة �مل�رشوعات �خلا�صة مبكتبة �لإ�صكندرية عام 2015، 
�صغل عدة منا�صب، منها نائب مدير �إد�رة �مل�رشوعات �خلا�صة بفرع �لقاهرة من عام 2010 �إىل 2015، 
وم�رشف �مل�رشوعات �خلا�صة �لتابعة ملكتبة �لإ�صكندرية يف �لقاهرة من عام 2005 �إىل 2010. وعمل 

باحًثا ومفت�ًصا لالآثار باملجل�ض �لأعلى لالآثار من عام 1998 �إىل 2005، وله عديد من �لإ�صد�ر�ت. ا	مين من�سور
�ملدير

ا جهاز التعاون الفني، واإدارة االإعالم. وي�سمل هذا القطاع ا	ي�سً

حممود عزت 
نائب �ملدير 

عمرو علي 
نائب �ملدير
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�لتحقت ملياء عبد �لفتاح مبكتبة �لإ�صكندرية عام 2001؛ حيث �صغلت عدًد� من �ملنا�صب. عملت على مد�ر فرتة ممتدة مع �ملو�قع �لإلكرتونية 
�لتابعة للمكتبة، وعلى تنفيذ عدد من �مل�رشوعات، و�صاركت يف تنظيم فعاليات عديدة ون�رش �لكتيبات و�لن�رش�ت �لإعالنية. ولفرتة موؤقتة، 
�أد�رت تاأ�صي�ض �ملوقع �لإلكرتوين ملكتبة �لإ�صكندرية و�ملو�قع �لإلكرتونية �خلا�صة بقطاع �ملكتبات، �لتي مت �إطالقها موؤخًر�. وهي حا�صلة 

على بكالوريو�ض �ل�صياحة من جامعة �لإ�صكندرية.

ملياء عبد الفتاح
رئي�ض �لقطاع

اإدارة املكتبة الرئي�سية
حياتها  بد�أت  �لإ�صكندرية.  جامعة  �لآد�ب،  بكلية  و�لإعالم  �لجتماع  ق�صم  يف  بدر  منار  تخرجت 
�لعملية عام 1997 مدر�صة للغة �لأملانية للبالغني يف معهد جوته بالإ�صكندرية. ويف عام 2000 �لتحقت 
مبكتبة �لإ�صكندرية؛ حيث عملت مكتبية يف عدة تخ�ص�صات مت�صمنة �لفهر�صة، و�ل�صبط �لببليوجر�يف، 
و�لتوثيق، وتنمية جمموعات �ملكتبة. ح�صلت على درجة ماج�صتري علم �ملكتبات عام 2005 من �ملدر�صة 
�لوطنية �لعليا لعلوم �ملعلومات و�ملكتبات )ليون، فرن�صا(. ومن عام 2003 �إىل 2005، تولت زمام تنمية 
جمموعات مكتبة �لإ�صكندرية، ثم تر�أ�صت وحدة �خلدمات �ملرجعية عام 2005. وتت�صمن مهامها �حلالية 
�إىل  بالإ�صافة  �لإيد�ع، وخدمات مكتبة �خلر�ئط،  �لرئي�صية، وخدمات مكتبة  باملكتبة  �خلدمات �ملرجعية 

خدمات �لع�صوية وحجز �حلو��صب وغرف �لدر��صة د�خل �ملكتبة. منار بدر
�ملدير

اإدارة خدمات املعلومات
بها.  �ملتكاملة  �ملكتبة  نظام  تطبيق  و�صاركت يف  عام 1993؛  �لإ�صكندرية  �هلل مبكتبة  فتح  �أمنية  �لتحقت 
�ملكتبة،  جمموعات  تنمية  يف  متخ�ص�صة  ومكتبية  مفهر�صة،  عملت  حيث  �لوظائف؛  من  عدًد�  �صغلت 
هذ�  و�لبحوث.  �لتوثيق  لفرق  وم�رشفة  �لبحثية،  للم�رشوعات  وقائدة  �ملعلومات،  خدمات  و�أخ�صائية 

بالإ�صافة �إىل توليها م�صئولية تنظيم و�إعد�د كثري من �لفعاليات و�لإ�صد�ر�ت �لأكادميية �لدولية.

ا	منية فتح اهلل
�ملدير

قطاع املكتبات
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اإدارة اخلدمات الفنية
و�ليونانية  �لإجنليزية  للمجموعات  مفهر�صة   1996 عام  �لإ�صكندرية  مكتبة  يف  عملها  �أمني  منال  بد�أت 
تنمية  يف  متخ�ص�صة  مكتبية  مثل  وظائف،  عدة  بعدها  و�صغلت  مفهر�صني.  كبري  �أ�صبحت  ثم  و�لالتينية، 
نظام  م�صئولية  توليها  �إىل  بالإ�صافة  هذ�  نظم.  ومكتبية  �لبحثية،  بامل�رشوعات  وع�صو  �ملكتبة،  جمموعات 
�ملكتبة �ملتكامل و�صيانة قو�عد �لبيانات مبكتبة �لإ�صكندرية. يف عام 2001، تولت قيادة وحدة �لفهر�صة 
و�لت�صنيف، ثم �أ�صبحت رئي�ض ق�صم �خلدمات �لفنية عام 2005. وهي حا�صلة على لي�صان�ض يف �لدر��صات 

�ليونانية �لرومانية من جامعة �لإ�صكندرية.

منال ا	مني
�ملدير

      اإدارة املعايري الببليوجرافية العربية
م�رش؛  �لإ�صكندرية،  جامعة  من  و�آد�بها  �لفرن�صية  �للغة  يف  �لآد�ب  لي�صان�ض  على  حا�صلة  عوف  رحاب 
ودرجة مهنية يف علم �ملكتبات و�ملعلومات من �ملدر�صة �لوطنية �لعليا لعلوم �ملعلومات و�ملكتبات )ليون، 
�لإ�صكندرية عام 1998؛ حيث عملت مفهر�صة،  فرن�صا(. بد�أت عملها يف جمال علوم �ملكتبات مبكتبة 
�إد�رة  ثم تولت م�صئولية �إطالق وقيادة وحدة �ملو�رد �لإلكرتونية عام 2002. يف عام 2006، تر�أ�صت 
�ملبادر�ت �جلديدة �لتابعة لقطاع �ملكتبات مبكتبة �لإ�صكندرية. ومنذ عام 2008 حتى �لآن تعمل م�صت�صارة 
تقديًر�  للمكتبات و�ملعلومات عام 2006؛  �إجناز من �جلمعية �مل�رشية  ملدير �ملكتبة. ح�صلت على جائزة 

لدورها �لقومي مبجال ترخي�ض �ملو�رد �لإلكرتونية و�إتاحتها.
رحا	 عوف

�ملدير

اإدارة املكتبات املتخ�س�سة
تر�أ�صت جينا يون�ض �إد�رة �ملكتبات �ملتخ�ص�صة عام 2014. بد�أت عملها يف مكتبة �لإ�صكندرية عام 1999 
مفهر�صة باإد�رة �خلدمات �لفنية، ثم ُرقيت �إىل كبري مفهر�صني . ويف عام 2005، تولت رئا�صة وحدة نظم 
على  يون�ض حا�صلة  عام 2009. جينا  �لببليوجر�فية  �لإتاحة  ق�صم  رئي�ض  �أ�صبحت  ثم  �ملتكاملة،  �ملكتبة 
على  �لإ�صكندرية، كما ح�صلت  �لآد�ب، جامعة  بكلية  و�ملعلومات  �ملكتبات  ق�صم  من  �لآد�ب  لي�صان�ض 

دبلومة من ق�صم �لدر��صات �لبيئية مبعهد �لبحوث و�لدر��صات �لعليا، جامعة �لإ�صكندرية. 

جينا يون�ض
�ملدير
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هدى �مليقاتي هي �ملدير �حلايل لقطاع �لتو��صل �لثقايف �لتابع ملكتبة �لإ�صكندرية. وهي حا�صلة على بكالوريو�ض هند�صة �لت�صالت �لكهربية 
من جامعة �لإ�صكندرية، م�رش؛ ودرجة �ملاج�صتري يف �ملعاجلة �ملتو�زية من جامعة ليفربول، �إجنلرت�. �لتحقت مبكتبة �لإ�صكندرية �صمن فريق 
مر�قبة عمليات �لبناء �أثناء مرحلة �إن�صاء مكتبة �لإ�صكندرية. يف عام 2000، تولت من�صب مدير مركز �لقبة �ل�صماوية �لعلمي، �لذي قدمت 
 ،NAMES من خالله �أول من�صاأة للتعليم �لعملي غري �لر�صمي للعلوم يف م�رش. �أ�ص�صت ر�بطة �ملر�كز �لعلمية ب�صمال �إفريقيا و�ل�رشق �لأو�صط
وكانت �أول من توىل رئا�صتها من عام 2006 �إىل 2010؛ كما قامت بتاأ�صي�ض ورئا�صة �لفريق �ملعني باملر�أة �مل�رشية يف �لهند�صة �لتابع ملعهد 
مهند�صي �لكهرباء و�لإلكرتونيات، وهي ع�صو جمل�ض �لثقافة و�ملعرفة يف �لأكادميية �مل�رشية للبحث �لعلمي و�لتكنولوجيا. هذ� بالإ�صافة �إىل 

ع�صويتها باللجنة �ملخ�ص�صة لتعليم �لعلوم باملجل�ض �لدويل لالحتاد�ت �لعلمية من عام 2010 �إىل 2011.

هدى امليقاتي 
رئي�ض �لقطاع

قطاع التوا�سل الثقايف
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مركز الفنون
�لإ�صكندرية.  ملكتبة  �لتابع  �لفنون  مركز  ومدير  �مل�رشية،  �لأوبر�  بد�ر  مقيم  �أورك�صرت�  قائد  جرب  ه�صام 
در�ض قيادة �لأورك�صرت� يف م�رش وفرن�صا و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية على يد عديد من قادة �لأورك�صرت� 
و�أحمد  كيم،  وكري�ض  ويرنر،  جاكو�ض  وجني  روت�ض،  ودومنيك  مولر،  كري�صتوفر  وهم  �مل�صهورين؛ 
�ل�صعيدي. ح�صل على منحة فولرب�يت �لعليا لي�صتكمل در��صاته يف قيادة �لأورك�صرت� بالوليات �ملتحدة 
�لأمريكية؛ حيث �أمت در��صة �لتقنيات �ملتقدمة لقيادة �لأورك�صرت� يف جامعة كورنيل بنيو يورك. ويقود عدًد� 
من �أكرب �لأورك�صرت�ت �لقومية ب�صكل منتظم �أثناء �لعرو�ض �لأوبر�لية و�ل�صيمفونية، مثل �أورك�صرت� �لقاهرة 
�ل�صيمفوين، و�أورك�صرت� د�ر �لأوبر� �مل�رشية، و�أورك�صرت� حجرة مكتبة �لإ�صكندرية، وغريها؛ كما �أنه يتلقى 
دعو�ت متتالية للتلحني من ِقبل موؤ�ص�صات و�أورك�صرت�ت م�رشية ودولية مرموقة. تت�صدر �أحلانه عديًد� من 
�لأفالم �ل�صينمائية و�لوثائقية و�لعرو�ض �ملو�صيقية و�مل�رشحية د�خل م�رش وخارجها. هذ� بالإ�صافة �إىل تقدمي 

�أورك�صرت� �لقاهرة �ل�صيمفوين لأحلانه، وتلقيها ��صتح�صان كلٍّ من �جلمهور و�لنقاد.

ه�سام جرب
�ملدير

ر�سا عيد
نائب �ملدير

مركز الأن�سطة الفرنكوفونية
تخرجت مروة �ل�صحن يف ق�صم �ملكتبات و�ملعلومات بكلية �لآد�ب، جامعة �لإ�صكندرية، عام 1997. 
�لعليا  �لوطنية  �ملدر�صة  من  و�ملكتبات  �ملعلومات  علوم  يف  �لعايل  �ملهني  �لدبلوم  �صهادة  على  ح�صلت 
لعلوم �ملعلومات و�ملكتبات عام 2000، ثم ح�صلت على درجتي �ملاج�صتري و�لدكتور�ه من ق�صم علوم 
تنمية  على  عملت  �لتو�يل.  على  و2012   2007 عامي  يف   8 باري�ض  بجامعة  و�ملعلومات  �لت�صالت 
وتطوير نظام �لأر�صيف �خلا�ض با�صتوديو مكتبة �لإ�صكندرية. �لتحقت مبكتبة �لإ�صكندرية عام 2002 من 

�أجل تاأ�صي�ض مكتبة �لآد�ب و�لو�صائط �ملتعددة. 
�لدويل جلمعيات  لالحتاد  �لتابع  �ملتعددة  و�لو�صائط  �لب�رشية  �ل�صمعية  �لو�صائط  بق�صم  �ل�صحن ع�صو  مروة 
ع�صويتها  �إىل  بالإ�صافة  هذ�   .2013 �إىل   2011 عام  من  �لق�صم  هذ�  وتر�أ�صت  �ملكتبات،  وموؤ�ص�صات 
�أمناء �جلمعية �لفرنكوفونية �لدولية للمكتبات و�لتوثيق من 2011 �إىل 2014، وت�صغل  �ل�صابقة ملجل�ض 

حاليًّا فيها من�صب نائب �ملدير.

مروة ال�سحن
�ملدير
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اإدارة املعار�س واملقتنيات الفنية
در�ض جمال ح�صني فن �لر�صم وتاريخ �لفن يف جامعة �لإ�صكندرية، وهو حا�صل على ماج�صتري �لإد�رة 
�أ�صهر يف ثالثة  ق�صى  فولرب�يت؛ حيث  زمالة  على  حاز  لندن.  �صيتي يف  جامعة  من  �لثقافية   و�ل�صيا�صات 

ا متخرج  نيو يورك ملعاي�صة جتربة �إحدى �أبرز موؤ�ص�صات �لفنون �ملعا�رشة؛ متحف �لفن �ملعا�رش. وهو �أي�صً
يف منحة »ت�صيفنينج«. وتقديًر� جلهوده كفنان، ح�صل على جائزة �لدولة لالإبد�ع �لفني �لتي تقدمها وز�رة 
�لثقافة �مل�رشية؛ حيث ق�صى مبوجبها ثمانية ع�رش �صهًر� يف روما �لإيطالية ملعاي�صة �لفنون �لكال�صيكية معاي�صة 
متعمقة يف �إيطاليا؛ ملتقى �لفنون باختالف �ألو�نها. �لتحق جمال ح�صني بفريق �لفنون �لت�صكيلية يف مكتبة 
�لإ�صكندرية عام 2001. ومنذ تلك �للحظة، ي�صارك بدوره يف تنظيم و�إن�صاء عدد ل ح�رش له من �لفعاليات 

بالتعاون مع موؤ�ص�صات ثقافية مرموقة من جميع �أنحاء �لعامل. جمال ح�سني
�ملدير

حممد خمي�ض 
نائب �ملدير

متحف املخطوطات
حممد �صليمان ذو خربة تفوق �ل�صبعة ع�رش عاًما يف جمالت توثيق �ملخطوطات وت�صنيفها، وحفظ �لرت�ث، 
و�لن�رش، و�لرقمنة. وهو �أحد موؤ�ص�صي متحف ومركز �ملخطوطات �لتابعني ملكتبة �لإ�صكندرية عام 1996. 
�صارك يف تاأ�صي�ض وتطوير معمل �لرتميم �مللحق مبتحف �ملخطوطات عام 2002. عمل م�صت�صاًر� مل�رشوع 
جمهورية  خمطوطات  �إنقاذ  �إىل  يهدف  و�لذي  �لإ�صالمي،  �لتعاون  ملنظمة  �لتابع  �لإ�صالمي  �لتنمية  بنك 
عدة  �إىل  وحفِظه  �لرت�ث  جمال  يف  �ل�صت�صار�ت  من  عدًد�  تقدميه  �إىل  بالإ�صافة  هذ�   .2008 عام  مايل 
�لدول  �لتابع جلامعة  �لعربية  �ملخطوطات  �لكويتية، ومعهد  �لبحوث و�لدر��صات  موؤ�ص�صات؛ منها مركز 
و�ملحفوظات.  للبحوث  �لعزيز  عبد  �مللك  وموؤ�ص�صة  �لليبية،  �لوطنية  و�ملكتبة  �لأزهر،  وم�صيخة  �لعربية، 
�صارك يف تنظيم عدد من �ملوؤمتر�ت وور�ض �لعمل �لدولية حول �لرت�ث �لعربي �ملكتوب. ويحا�رش يف علم 
�ملخطوطات بكلية �لفنون �جلميلة، جامعة �لإ�صكندرية، وي�رشف على ر�صائل �ملاج�صتري و�لدكتور�ه ذ�ت 
�ل�صلة، كما �أنه حا�رش يف عدد من �لدور�ت �لتدريبية وور�ض �لعمل �ملتعلقة بالرت�ث �لعربي و�ملخطوطات. 
�صارك يف تاأ�صي�ض قاعة عر�ض للمخطوطات د�خل مكتبة �لإ�صكندرية عام 2002، ويف �إعد�د عدد كبري 

من �لإ�صد�ر�ت �لورقية و�لرقمية حول �لرت�ث باملكتبة. 

حممد �سليمان 
�ملدير



133

متحف الآثار
طارق �لعو�صي حا�صل على درجة �لدكتور�ه من جامعة ت�صارلز، بر�غ عام 2006. وهو عامل �آثار باملجل�ض 
�لأعلى لالآثار منذ عام 1994. ُن�رش عمله: »تاريخ ممر هرم �صاحورع ونقو�صه �لت�صويرية يف �ململكة �مل�رشية 
�لقدمية، منطقة �أبي �صري �لأثرية: جملد 16. )بر�غ، 2009(«، مبوجب منحة من �أكادميية �لت�صيك للعلوم  
ومنحة �أخرى من جامعة ت�صارلز عام 2009. توىل عدة منا�صب خمتلفة، منها مفت�ض ملنطقة �آثار �أهر�مات 
من  عدًد�  و�أجرى   ،1995 عام  �مل�رشية  بالبعثة  �لتحق  �لقاهرة.  يف  �مل�رشي  �ملتحف  عام  ومدير  �جليزة، 
�ل�صتك�صافات �لأثرية كنائب مدير �ملوقع يف �صقارة و�لو�حة �لبحرية وو�دي �مللوك، وكمدير �ملوقع يف 
ا مبنظمة �ليون�صكو مدير موقع م�صئوًل عن موقع �لرت�ث �لعاملي »ممفي�ض و�أهر�مات  �أبي �صري. ويعمل �أي�صً

م�رش«، بالإ�صافة �إىل م�صاركته يف عدة م�رشوعات تنظيم مو�قع �أخرى مبو�قع �لرت�ث �لعاملية. طارق العو�سي
�ملدير

مركز القبة ال�سماوية العلمي
�أمين �ل�صيد هو �لقائم �حلايل باأعمال مدير مركز �لقبة �ل�صماوية �لعلمي. ح�صل على بكالوريو�ض هند�صة 
�لإلكرتونيات و�لت�صالت من كلية �لهند�صة، جامعة �لإ�صكندرية عام 2002. �لتحق مبكتبة �لإ�صكندرية 
��صتطاع  �لعلمي منذ عام 2010.  �ل�صماوية  �لقبة  باأعمال مدير مركز  قائًما  فيها  نف�صه، ويعمل  �لعام  يف 
بف�صل خربته �لو��صعة يف �إد�رة �لأن�صطة و�لرب�مج و�لفعاليات �لتعليمية غري �لر�صمية فيما يتعلق مبو�صوعات 
عالقات  حتقيق  ��صتطاع  حيث  �مل�رشي؛  �لنطاق  خارج  �إىل  عالقاته  �صبكة  ميد  �أن  و�لتكنولوجيا،  �لعلوم 
تعاون مع جمموعة خمتلفة من �ملتاحف ومر�كز �لعلوم �لدولية. هذ� بالإ�صافة �إىل �إعد�ده و�إ�رش�فه على �أن�صطة 
تعليمية تتعلق بالأطفال وبالعامة بوجه عام. وهو �مل�صئول عن �أن�صطة �لعلوم �لعملية �لتي يقدمها مركز �لقبة 

�ل�صماوية �لعلمي، وتقوم بتنفيذها �ملر�كز �لتابعة يف حمافظات م�رش �لأخرى. ا	مين ال�سيد
قائم باأعمال �ملدير
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باملكتبة؛  �لعليا  �لإد�رة  فريق  �أع�صاء  و�أحد  �لإ�صكندرية،  ملكتبة  �لتابع  �لأكادميي  �لبحث  قطاع  رئي�ض  هي  �خلويل  عزة  �لدكتورة  �لأ�صتاذة 
حيث ت�صارك يف �لعمليات �لإد�رية و�لتنظيمية د�خل مكتبة �لإ�صكندرية. وهي �أ�صتاذة جامعية بق�صم �للغة �لإجنليزية و�آد�بها بكلية �لآد�ب، 
جامعة �لإ�صكندرية؛ ورئي�ض �صابق له. تولت عدة منا�صب غري �أكادميية، منها �ملدير �لتنفيذي ملركز تعليم �للغة �لعربية لالأجانب )TAFL(؛ 
�لتابع ملكتبة  �لدميقر�طية و�ل�صالم �لجتماعي  �لإ�صكندرية؛ ومدير مركز در��صات  �لآد�ب، جامعة  �للغة و�لرتجمة يف كلية  ومدير وحدة 
ا م�صت�صار للم�رشوع �لقومي للرتجمة يف م�رش، و�صاركت يف حترير جملد �ملنطقة �ل�صمالية �لتابع مل�رشوع �ل�صحافة  �أي�صً �لإ�صكندرية. وهي 

�لن�صائية »�لكتابة �لن�صائية يف �إفريقيا: �ملنطقة �ل�صمالية« �لذي ُن�رش عام 2009.

عزة اخلويل
رئي�ض �لقطاع

مركز درا�سات الإ�سكندرية وح�سارة البحر املتو�سط
�صحر حمودة هي �أ�صتاذة �لأدب �لإجنليزي بق�صم �للغة �لإجنليزية و�آد�بها بكلية �لآد�ب، جامعة �لإ�صكندرية، 
و�لرئي�ض �ل�صابق للق�صم. وهي حاليًّا عميد كلية �لرتجمة و�للغات بجامعة فارو�ض يف �لإ�صكندرية، ورئي�ض 
�لتابعني  مركز �لإ�صكندرية للدر��صات �لهلين�صتية، ومركز در��صات �لإ�صكندرية وح�صارة �لبحر �ملتو�صط 
موؤلفاتها  وتت�صمن  �لأكادميي عام 2005.  للبحث  �لإ�صكندرية  نالت جائزة جامعة  �لإ�صكندرية.  ملكتبة 
�حلديث.  �ل�صكندري  و�لتاريخ  �لكولونيالية،  بعد  ما  وق�صايا  �ملقارن،  �لأدب  ترجمات ودر��صات حول 

و�أحدث موؤلفاتها هو كتاب »حدث مرة يف �أور�صليم« �لذي ن�رش يف �ململكة �ملتحدة عام 2010.

�سحر حمودة
�ملدير

حممد مهينة
نائب �ملدير

قطاع البحث الأكادميي
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مركز درا�سات اخلطوط
ع�صام �ل�صعيد هو �أ�صتاذ علم �مل�رشيات يف كلية �لآد�ب، جامعة �لإ�صكندرية، و�ملدير �حلايل ملركز در��صات 
�لتابع  �مل�رشي  �لثقايف  �ملركز  تر�أ�ض  �ملكتبة،  يف  بالعمل  �لتحاقه  قبل  �لإ�صكندرية.  ملكتبة  �لتابع  �خلطوط 

لل�صفارة �مل�رشية يف نو�ك�صوط، موريتانيا.

ع�سام ال�سعيد
ا	حمد من�سور�ملدير

نائب �ملدير

حممد ال�سناوي 
نائب �ملدير

ا	منية دروي�ض
نائب �ملدير

يا�سمني عبد النور 
نائب �ملدير

مروة الوكيل
نائب �ملدير

مركز توثيق الرتاث احل�ساري والطبيعي
حممد فاروق حا�صل على ماج�صتري هند�صة �لكمبيوتر من جامعة �لقاهرة. يعمل يف جمال �لتوثيق �لرقمي 
منذ تخرجه وهو �أحد �أهم موؤ�ص�صي مركز توثيق �لرت�ث �حل�صاري و�لطبيعي يف يناير 2000. ومن �أهم 
�إجناز�ته �خرت�ع »عر�ض �لبانور�ما �لثقافية«؛ �مل�صجل برب�ءة �لخرت�ع عام 2007، و�إن�صاء �إد�رة �لو�صائط 
�ملتعددة، و�إد�رة �لبحوث و�لتنمية، وتقدمي م�صح �لليزر �ل�صوئي ثالثي �لأبعاد. و�إىل جانب من�صبه �حلايل، 
هو مدير لعدة بر�مج؛ مثل خريطة م�رش �لأثرية، وعر�ض �لبانور�ما �لثقافية؛ بالإ�صافة �إىل م�صاركته و�إد�رته 
لكثري من �لرب�مج �ملحلية و�لدولية مثل م�رشوع م�رش �خلالدة. له �أبحاث من�صورة يف جمالت خمتلفة؛ منها 
�أنظمة �لعرو�ض �لغامرة �لتي حُتيط بامل�صاهدين من جميع �لجتاهات، و�لتوثيق �لرقمي للرت�ث. وهو م�صنف 

.Who’s Who كاأحد �أبرز �ل�صخ�صيات يف �لتكنولوجيا �حلكومية يف مو�صوعة حممد فاروق
�ملدير

مركز الدرا�سات والربامج اخلا�سة
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مركز درا�سات التنمية
�صامح فوزي هو حاليًّا مدير مركز در��صات �لتنمية �لتابع ملكتبة �لإ�صكندرية. حا�صل على ماج�صتري �لتنمية 
�ل�صيا�صية من جامعة �صا�صك�ض باململكة �ملتحدة، وماج�صتري �لإد�رة �لعامة من جامعة �لقاهرة، وبكالوريو�ض 
�لعلوم �ل�صيا�صية من كلية �لقت�صاد و�لعلوم �ل�صيا�صية، جامعة �لقاهرة. وهو حاليًّا مر�صح للح�صول على درجة 
�لدميقر�طية  �لقاهرة. ح�صل على زمالة مركز در��صات  �ل�صيا�صي من جامعة  �لدكتور�ه يف علم �لجتماع 
و�لتنمية وحكم �لقانون من جامعة �صتانفورد، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية من عام 2006 �إىل 2008. له 
عديد من �لكتب يف جمالت �حلو�ر، و�ملو�طنة، و�حلوكمة �لر�صيدة، و�لدميقر�طية، وحقوق �لإن�صان. وهو 

ا كاتب �صحفي يف عدد من �ل�صحف، منها جريدة �ل�رشوق، وجملة روز �ليو�صف. �أي�صً
�سامح فوزي 

�ملدير

مركز املخطوطات
مدحت عي�صى هو مدير مركز �ملخطوطات �لتابع ملكتبة �لإ�صكندرية. ح�صل على لي�صان�ض �للغة �لعربية 
و�للغات �ل�رشقية عام 1996، ثم ماج�صتري �لل�صانيات عام 2005، ثم دكتور�ه يف علوم �للغة عام 2012 
من كلية �لآد�ب، جامعة �لإ�صكندرية. وبالإ�صافة �إىل تدري�صه »علم �للغة �لعام« و»�لنحو و�ل�رشف« بكلية 
�لآد�ب، جامعة �لإ�صكندرية، فهو �أحد �أع�صاء هيئة �لتدري�ض باملعهد �لعايل للدر��صات �لإ�صالمية وباملعهد 
�لعايل للفنون �مل�رشحية �لتابع لأكادميية �لفنون. هذ� بالإ�صافة �إىل خربته �لأكادميية يف فهر�صة �ملخطوطات، 
�لثقافة �للغوية )2009(،  و�إعد�د �لأبحاث و�ملقالت للن�رش، ونقد �لأعمال �لأدبية. ُن�رش له كتابان هما 

و�ملخطوطات �ملطوية )2010(، بالإ�صافة �إىل موؤلفات �أخرى حتت �لطبع.
مدحت عي�سى

�ملدير

مركز الدرا�سات القبطية
مدينة  جامعة  و�لفنادق،  �ل�صياحة  كلية  �مل�رشيات،  وعلم  �لقبطيات  علم  يف  م�صارك  �أ�صتاذ  حممود  لوؤي 
�ل�صاد�ت، م�رش. توىل من�صبه �حلايل كمدير مركز �لدر��صات �لقبطية �لتابع ملكتبة �لإ�صكندرية عام 2013. 
وهو حا�صل على �صهادة �لدبلوم �لعليا يف �لإر�صاد �ل�صياحي من جامعة �لإ�صكندرية عام 1988؛ و�صهادة 
�لدبلوم �لعليا يف علم �مل�رشيات من كلية �لآثار، جامعة �لقاهرة عام 1993؛ وماج�صتري �مل�رشيات من كلية 
�لآثار، جامعة �لقاهرة عام 2002؛ ودرجة �لدكتور�ه يف �لآثار من �لكلية نف�صها عام 2007. �أمت در��صاته 
�لتابع للبطريركية �لأرثوذك�صية يف �لقاهرة عام 2000.  �حلرة يف �للغة �لقبطية مبعهد �لدر��صات �لقبطية 
توثيق  �إد�رة  ومدير  و�لفنادق؛  �ل�صياحة  كلية  يف  �مل�رشيات  علم  معيد  منها  �صابقة؛  منا�صب  عدة  و�صغل 
وت�صجيل �لآثار �لقبطية �لتابعة للمجل�ض �لأعلى لالآثار يف م�رش؛ ومدير لبع�ض م�رشوعات مركز در��صات 
�خلطوط مبكتبة �لإ�صكندرية. حاز جائزة �لدولة يف علم �مل�رشيات من وز�رة �لتعليم �لعايل عن كتاب، ن�رشه 
�ملجل�ض �لأعلى لالآثار عام 2002، يوثق �أ�صماء رو�د علم �لآثار �مل�رشيني يف �لقرنني �لتا�صع ع�رش و�لع�رشين؛ 

كما حاز �صهادة وميد�لية �رشف من جامعة �ملنوفية تقديًر� جلهوده �لعلمية عام 2003.

لوؤي حممود
�ملدير



139

مركز درا�سات الدميقراطية وال�سالم الجتماعي
مها معاذ مدر�صة علم �لأنرثوبولوجيا بكلية �لآد�ب، جامعة �لإ�صكندرية. وهي خبرية يف �أ�صاليب وتقنيات 
و�لثقافة،  و�ملر�أة  �مل�رشي،  �ملجتمع  يف  �لقيم  ونظرية  �لل�صانية،  و�لأنرثوبولوجيا  �لجتماعية  �لبحوث 
�صلة  ذ�ت  �أخرى  مفاهيم  جانب  �إىل  و�لتفاو�ض،  و�لو�صاطة  �لنز�ع،  وحل  )�لنوع(،  �جلندر  ودر��صات 
�لتابع ملجل�ض  للتنمية  �ل�صندوق �لجتماعي  �أع�صاء فريق  �أحد  �لإن�صانية. وهي  بالأنرثوبولوجيا و�ل�صئون 
 2003 لعامي  �لإقليمي  �لإ�صكندرية  مكتب  مدير  من�صب  تولت  ثم   ،1999 عام  منذ  �لوزر�ء  رئا�صة 
ا م�صت�صارة لكثري من �ملوؤ�ص�صات و�ملنظمات؛ مثل مركز �لإ�صكندرية �لإقليمي ل�صحة  و2004. وهي �أي�صً
وتنمية �ملر�أة منذ عام 2007، وم�رشوع �حلماية مبدر�صة جونز هوبكنز للدر��صات �لدولية �ملتقدمة من عام 
2007 �إىل 2008، ومنتدى �لإ�صالح �لعربي مبكتبة �لإ�صكندرية من عام 2005 �إىل 2007، ومركز 
�لتي  �ملوؤلفات  من  كثري  لها  عام 2014.  رئا�صته  تولت  �لذي  �لجتماعي  و�ل�صالم  �لدميقر�طية  در��صات 
بالإ�صافة  تقارير،  �إعد�د عدة  �أ�رشفت و�صاركت يف  تتناول نطاًقا و��صًعا من مو�صوعات �لأنرثوبولوجيا. 
خريجة  وهي  و�لدولية.  و�لقومية  �ملحلية  �مل�صتويات  على  �مل�رشوعات  من  كثري  تنفيذ  يف  �إ�صهامها  �إىل 
ق�صم �لأنرثوبولوجيا، كلية �لآد�ب، جامعة �لإ�صكندرية. ح�صلت على درجتي �ملاج�صتري و�لدكتور�ه يف 
�لوليات  �لدكتور�ه يف جامعة جورجتاون،  بعد  ما  نف�صها. و�أمتت در��صات  �لأنرثوبولوجيا من �جلامعة 

�ملتحدة �لأمريكية.

مها معاذ 
�ملدير

مركز درا�سات البيئة
ه�صام جابر خبري تنموي ومثقف وعامل بيئي له خربة و��صعة يف جمالت �لإد�رة و�لبحث �لعلمي وتدري�ض 
وعلم  �لتلوث،  ق�صايا  على  �لرتكيز  مع  �لطبيعية  للمو�رد  �مل�صتد�مة  بالإد�رة  يتعلق  فيما  خا�صة  �خلرب�ت؛ 
جامعة  �لزر�عة،  كلية  يف  و�لبيئة  �لرتبة  علوم  �أ�صتاذ  من�صب  حاليًّا  وي�صغل  �لبيئية.  �ملعاجلة  وتكنولوجيا 
�إىل  )م�صاعًد�(،  ز�ئًر�  و�أ�صتاًذ�  م�صارًكا،  باحًثا  ب�صفته  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  �إىل  �صافر  �لإ�صكندرية. 
جامعة مونتانا �حلكومية، وجامعة نرب��صكا من عام 1990 �إىل 2000. بعد ذلك، وجه تركيزه وجهوده 
�ملجتمعية  للخدمات  �لعميد  كنائب  من�صبه  �لعايل يف م�رش من خالل  �لتعليم  م�صتوى  نحو حت�صني ورفع 
و�صئون �لبيئة من عام 2006 �إىل 2009، وعميد كلية �لزر�عة بجامعة �لإ�صكندرية من عام 2009 �إىل 

 .2012
ويف عام 2012، مت �ختياره لقيادة جهود �جلامعة ب�صاأن تاأ�صي�ض وتنفيذ مركز جامعة �لإ�صكندرية للتخطيط 
جامعة  من  �ل�صرت�تيجي  �لتخطيط  خرب�ء  من  فريًقا  قاد  له.  تنفيذيًّا  مديًر�  بتعيينه  وذلك  �ل�صرت�تيجي، 
�لإ�صكندرية، مهمتهم مر�جعة تنفيذ خطة جامعة �لإ�صكندرية �ل�صرت�تيجية عام 2030، وحتديثها، و�إعادة 
�صياغتها، ومر�قبتها، وتقييم مدى �لتقدم �ملحرز فيها من �أجل حتقيق �أهد�فها. ويف �صبتمرب 2014، توىل 

من�صب مدير مركز در��صات �لبيئة �لتابع ملكتبة �لإ�صكندرية.

ه�سام جابر 
�ملدير

ا مركز درا�سات احل�سارة االإ�سالمية، ومركز االإ�سكندرية للدرا�سات الهلين�ستية. وي�سمل هذا القطاع ا	ي�سً
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حممد �ل�صيحي حما�صب عام معتمد. �لتحق مبكتبة �لإ�صكندرية يف يوليو 2013؛ حيث ُعنيِّ مديًر� للقطاع �ملايل و�لإد�ري بخربة تقدر باثنتني 
وع�رشين �صنة تت�صمن عمله كم�صئول مايل رئي�صي وع�صو جمل�ض �إد�رة يف كثري من �ل�رشكات �لعاملية على مد�ر �لثماين �صنو�ت �ملا�صية. تخرج 
ا يف �ملحا�صبة عام 1991. وهو ع�صو باأعلى جهة �عتماد للمحا�صبات يف م�رش؛ جمعية  يف كلية �لتجارة، جامعة �لإ�صكندرية، متخ�ص�صً
ولية  �لأمريكية،  �ملتحدة  بالوليات  �ملعتمدين  �لقانونيني  �ملحا�صبني  مبعهد  ع�صو  ا  و�أي�صً  ،1995 عام  منذ  �مل�رشية  و�ملر�جعني  �ملحا�صبني 
كاليفورنيا منذ عام 2000. تت�صمن خربته �لعمل بالقطاعني �خلا�ض و�حلكومي يف جمالت �ل�صئون �ملالية، وتدقيق �حل�صابات، و�لإد�رة، 
و�ملو�رد �لب�رشية، و�خلدمات �ل�صت�صارية. وهو رئي�ض جمل�ض �لإد�رة و�ملدير �لعام ل�رشكة »�ألك�صندرينا« لال�صت�صار�ت �لفنية، �ملنت�صبة �إىل مكتبة 

�لإ�صكندرية، منذ �أغ�صط�ض 2013.

حممد ال�سيحي
رئي�ض �لقطاع

اإدارة ال�سئون الإدارية
ر�صوى �لأمري حا�صلة على بكالوريو�ض �لتجارة )تخ�ص�ض حما�صبة( من كلية �لتجارة، جامعة �لإ�صكندرية. 
وهي �لقائم �حلايل باأعمال مدير �إد�رة �ل�صئون �ملالية بالقطاع �ملايل و�لإد�ري؛ حيث تتوىل م�صئولية �لتخطيط 
لتنفيذ �أهد�ف �إد�رة �ل�صئون �لإد�رية و�إد�رتها ومر�قبتها و�لإ�رش�ف عليها، وذلك من خالل تنفيذ جميع 
�أق�صام �لإد�رة �خلم�صة. بد�أت م�صريتها �لعملية مبكتبة �لإ�صكندرية عام 2004 ب�صفتها  �إىل  �ملهام �ملوكلة 
�لإد�رية  �لأعمال  وحدة  رئي�ض  وهي  �أخرى؛  ومهام  وظائف  عدة  بعدها  من  و�صغلت  �إد�ري،  م�صاعد 
وحدة  ورئي�ض  �لهند�صية؛  بالإد�رة  و�ملو�زنة  �مل�صرتيات  ق�صم  ورئي�ض  �لهند�صية؛  بالإد�رة  و�ل�صكرتارية 
�ملوؤمتر�ت و�لفعاليات باإد�رة �ل�صئون �لإد�رية. ويف يونية 2013، ُعيِّنت نائبة ملدير �إد�رة �ل�صئون �لإد�رية.

ر�سوى اال	مري
قائم باأعمال �ملدير

القطاع املايل والإداري
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اإدارة املوارد الب�سرية
مبكتبة  عملها  بد�أت   .1991 عام  �لإ�صكندرية  جامعة  �لتجارة،  كلية  يف  �لر�زق  عبد  حنان  تخرجت 
�لإ�صكندرية كاأخ�صائي عالقات عامة مبركز �ملوؤمتر�ت عام 1993، و�صغلت منذ ذلك �حلني كثرًي� من �ملهام 
و�ملعار�ض  �ملوؤمتر�ت  ق�صم  ورئي�ض  �ملوؤمتر�ت،  وحدة  ورئي�ض  �ملوؤمتر�ت،  مركز  م�رشف  مثل  و�لوظائف؛ 
باملوؤمتر�ت.  �خلا�صة  و�للوج�صتية  �لفنية  �خلدمات  جلان  من  بعدد  ع�صو  �لر�زق  عبد  حنان  و�لفعاليات. 
�إعد�د  ح�صلت على �صهاد�ت كثرية من منظمات قومية ودولية يف جمال تنظيم �ملوؤمتر�ت، و�صاركت يف 
كتيب بعنو�ن »�إر�صاد�ت تخطيط �ملوؤمتر�ت«. �أثناء عملها باملكتبة، ��صتطاعت �أن تبني خربة مبجال �إد�رة 

�ملوؤمتر�ت و�لتخطيط لها �إىل �أن تولت من�صبها �حلايل، وهو مدير �إد�رة �ملو�رد �لب�رشية.
حنان عبد الرازق

�ملدير

الإدارة املالية
 .1994 عام  �لإ�صكندرية  جامعة  �لتجارة،  كلية  من  �ملحا�صبة  بكالوريو�ض  على  عقل  حممد  ح�صل 
مبكتبة  �لتحاقه  وفور   .EBDC ب�رشكة  �حل�صابات  رئي�ض  نائب  عمل  �لإ�صكندرية،  مبكتبة  �لتحاقه  وقبل 
�ملالية.  �لإد�رة  �حلايل كمدير  من�صبه  توىل  �أن  �إىل  �ملنا�صب  من  ترقى عرب عدد  عام 2003،  �لإ�صكندرية 
ميتاز مبهار�ت �إد�رية ممتازة فيما يتعلق بالخت�صا�صات �ملالية، بالإ�صافة �إىل خربته يف �إد�رة �ل�صئون �ملالية 
و�ملحا�صبة و�ملر�جعات �حل�صابية وح�صابات �مل�رشوعات و�إعد�د �ملو�زنات �لتي متكنه من �إد�رة �لعمليات 

�ملالية ب�صورة فعالة وموؤثرة.  

حممد عقل
�ملدير

اإدارة املراقبة املالية
�ملركزي  باجلهاز  �ملهني  م�صاره  بد�أ  من جامعة حلو�ن.  �لتجارة  بكالوريو�ض  على  �أ�رشف مهدي حا�صل 
للمحا�صبات عام 1987؛ حيث توىل عديًد� من �لوظائف قبل توليه من�صب رئي�ض ق�صم بالإد�رة �ملركزية 
�ملحا�صبة  مبجتمع  ع�صويته  ونال  للمحا�صبات،  �ملركزي  للجهاز  �لتابعة  �ل�صعب  جمل�ض  و�صئون  للتقارير 
و�لتدقيق �لعربي عام 1998. ويف نوفمرب 2008، توىل من�صب مدير �إد�رة �ملر�قبة �ملالية مبكتبة �لإ�صكندرية.

ا	�رسف مهدي 
�ملدير

ا	حمد جابر
نائب �ملدير
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�ن�صم طارق يا�صني �إىل مكتبة �لإ�صكندرية عام 2003؛ حيث توىل من�صب مدير �لإد�رة �لهند�صية ثم توىل من�صب رئي�ض �لقطاع �لهند�صي عام 
2012. وقبل �ن�صمامه �إىل مكتبة �لإ�صكندرية، عمل ممثاًل للمهند�صني مبجموعة �صنوهيتا/ حمزة لال�صت�صار�ت �أثناء �ملرحلة �لثانية مل�رشوع �إن�صاء 
�أثناء  لال�صت�صار�ت  حمزة  �صنوهيتا/  مبجموعة  �ملهند�صني  ممثل  باأعمال  وقائًما  فنيًّا  ومديًر�  2003؛  �إىل   2000 عام  من  �لإ�صكندرية  مكتبة  مبنى 
�ملرحلة �لثانية للم�رشوع من عام 1999 �إىل 2000؛ وكبري مهند�صني مبجموعة �صنوهيتا/ حمزة لال�صت�صار�ت �أثناء �ملرحلة �لأوىل للم�رشوع من عام  
1995 �إىل 1999؛ ومهند�ًصا �أول للمو�قع ب�رشكة ديلينجهام/ �إيه بي بي �صو�صا من عام 1994 �إىل 1995، ومهند�ض ت�صميم يف جمموعة �لبابطني 
ا مهند�ض ت�صميم مع �لأ�صتاذ �لدكتور حم�صن زهر�ن، ومدير م�رشوع مبنى برج  �أي�صً لال�صت�صار�ت �لهند�صية من عام  1993 �إىل 1994. وعمل 

�لأزهر يف �لإ�صكندرية من عام 1987 �إىل 1989؛ ومهند�ًصا مدنيًّا بال�رشكة �مل�رشية �ل�صعودية للمقاولت من عام 1986 �إىل 1987.  

طارق يا�سني
رئي�ض �لقطاع

اإدارة الأعمال املعمارية وال�سيانة املدنية
تخرج خالد نوفل يف ق�صم �لعمارة، بكلية �لهند�صة، جامعة �لإ�صكندرية عام 1991. ح�صل على �صهادة 
وهو   .2011 عام  �مل�رشيني  �ملهند�صني  نقابة  من  �ملعماري  �لت�صميم  مبجال  �ل�صت�صارية  �ملمار�صات  يف 
معماري  كمهند�ض  باملكتبة  عمله  بد�أ   .1991 عام  منذ  �لإ�صكندرية  مكتبة  مهند�صي  طاقم  �أع�صاء  �أحد 
يف �لهيئة �لعامة ملكتبة �لإ�صكندرية؛ حيث توىل عدة منا�صب رفيعة د�خل �لقطاع �لهند�صي �إىل �أن تر�أ�ض 
�إد�رة �لأعمال �ملعمارية و�ل�صيانة �ملدنية عام 2013. وتت�صمن و�جباته �إد�رة عمليات �ل�صيانة و�لأن�صطة 
�ملوؤ�ص�صات،  د�خل  �لأ�صول  لإد�رة   INFOR �إنفور  برنامج   با�صتخد�م  �ملكتبة  مقر  د�خل  �لت�صحيحية 

و�إد�رة �أن�صطة تنفيذ �مل�رشوعات �جلديدة ذ�ت �ل�صلة باملكتبة.
 

خالد نوفل
�ملدير

اإدارة امليكانيكا ومكافحة احلريق
مكتبة  مبنى  �إن�صاء  مر�حل  �صارك يف  عام 1994.  �لقاهرة  �لهند�صة، جامعة  كلية  فر�ج يف  تخرج حممد 
�لإ�صكندرية �صمن �رش�كة جمعت بني �رشكة �ملقاولون �لعرب و�رشكة بالفور بيتي. �ن�صم بعدها �إىل �لقطاع 
�لهند�صي �لتابع ملكتبة �لإ�صكندرية مبن�صب رئي�ض ق�صم، ثم مدير �إد�رة. هذ� بالإ�صافة �إىل عمله كمهند�ض 
مبكتبة  �لعمل  �إىل  �ن�صمامه  قبل  و�رشكاه(  عثمان  �أحمد  )عثمان  �لعرب  �ملقاولون  ب�رشكة  �أول  ميكانيكا 

�لإ�صكندرية.

حممد فراج
�ملدير

القطاع الهند�سي
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اإدارة الكهرباء والطاقة
عام  �لإ�صكندرية  جامعة  �لهند�صة،  كلية  من  �لكهربائية  �لهند�صة  بكالوريو�ض  على  حا�صل  حجازي  لو�ء 
1990. �صارك يف مر�حل بناء مكتبة �لإ�صكندرية، ثم �لتحق بها فيما بعد كمهند�ض كهربائي �أول. ويف 
عام 2012، توىل من�صب مدير �إد�رة �لكهرباء و�أنظمة �لتيار �خلفيف. وقبل �لتحاقه باملكتبة، عمل مهند�ًصا 
كهربائيًّا �أول يف �ل�رشكة �مل�رشية لل�صناعات �ملعدنية من عام 1995 �إىل 1997، ويف �رشكة �إت�ض لوجيك 
لالت�صالت و�لأنظمة من عام 1993 �إىل 1994؛ كما عمل �صابًطا مهند�ًصا بالقو�ت �مل�صلحة �مل�رشية من 

عام 1991 �إىل 1993.

لواء حجازي 
�ملدير

اإدارة الدعم الفني والإداري
ر�صا �صبَّاح حا�صلة على بكالوريو�ض �لت�صالت �لكهربائية من كلية �لهند�صة جامعة �لإ�صكندرية. بد�أت 
�ملاج�صتري  للح�صول على درجة  �إىل جانب در��صتها  مانرت�ك،  ب�رشكة  فني  �لعملية كمهند�صة دعم  حياتها 
يف �لإد�رة �لهند�صية بجامعة �لإ�صكندرية. �لتحقت مبكتبة �لإ�صكندرية عام 2008 كمهند�صة مقاولت، 
للقطاع  �لتابعة  �لفني و�لإد�ري  �لدعم  �إد�رة  �ملنتج. وهي حاليًّا مدير  بيانات  �إد�رة  �أ�صبحت مهند�صة  ثم 

�لهند�صي مبكتبة �لإ�صكندرية.

ر�سا �سبَّاح
�ملدير

 اإدارة اخلدمات الهند�سية
�لإ�صكندرية. عملت  �لهند�صة، جامعة  كلية  من  �ملدنية  �لهند�صة  بكالوريو�ض  على  رم�صان  �آمال  ح�صلت 
مهند�صة مدنية من عام 1982 �إىل 1999، �إىل �أن �صغلت وظيفة �أخ�صائي �أول بالإد�رة �لهند�صية �لتابعة 

ملكتبة �لإ�صكندرية. وهي حاليًّا مدير �إد�رة �خلدمات �لهند�صية �ملتخ�ص�صة مبكتبة �لإ�صكندرية.

اآمال رم�سان
�ملدير

ا اإدارة التخطيط والدعم اللوج�ستي.  وي�سمل هذا القطاع ا	ي�سً
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اإدارة التاأمني الداخلي

ح�صل �أحمد جهاد على لي�صان�ض �لقانون و�ل�رشطة عام 1981. وتقلد عديًد� من �ملنا�صب باإد�رة �لبحث �جلنائي مبديرية �أمن �لإ�صكندرية؛ 
منها رئي�ض مباحث لعدة �أق�صام �رشطة، ورئي�ض عمليات �ملباحث، ومدير �إد�رة �رشطة حر�ض �جلامعة، ومدير ملكتب م�صاعد وزير �لد�خلية، 

ومدير �إد�رة �ل�رشطة �لتابعة ملكتبة �لإ�صكندرية.

ا	حمد جهاد
رئي�ض �لقطاع

قطاع الأمن

ا اإدارة اال	من ال�سناعي وال�سالمة وال�سحة املهنية.  وي�سمل هذا القطاع ا	ي�سً

ح�سام ال�سامي
نائب �ملدير
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�لبحري. بد�أ حياته �لعملية  �لعربية للعلوم و�لتكنولوجيا و�لنقل  يو�صف �صالح حا�صل على بكالوريو�ض هند�صة �حلا�صبات من �لأكادميية 
رئي�ًصا  ُعنيِّ  ثم  �لنظم،  م�صئويل  �لإ�صكندرية ككبري  مكتبة  بالعمل يف  �لتحق  عام 2001،  مانرت�ك م�رش. ويف  ب�رشكة  فني  دعم  كمهند�ض 
لوحدة �لدعم �لفني عام 2003، ثم رئي�ًصا لق�صم �لت�صغيل و�لدعم �لفني عام 2004، �إىل �أن �أ�صبح قائًما باأعمال رئي�ض قطاع تكنولوجيا 

�لت�صالت و�ملعلومات، وهو �ملن�صب �لذي ي�صغله حاليًّا.

يو�سف �سالح
قائم باأعمال رئي�ض �لقطاع

قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�سالت

اإدارة التطبيقات املوؤ�س�سية
تكنولوجيا  لقطاع  �لتابعة  �ملتكاملة  و�حللول  �ملوؤ�ص�صية  �لتطبيقات  لإد�رة  �حلايل  �ملدير  هو  �صمري  �أحمد 
�لت�صالت و�ملعلومات. ح�صل على بكالوريو�ض هند�صة �حلا�صبات من كلية �لهند�صة، جامعة �لإ�صكندرية 
فايزر لالأدوية، ثم مهند�ض حا�صبات بوز�رة �لت�صالت  �لعملية كمربمج ب�رشكة  بد�أ حياته  عام 2001. 
وتكنولوجيا �ملعلومات �مل�رشية. ومن عام 2002 �إىل 2003، ُعنيِّ خبرًي� بنظام �لأمن يف �لرئا�صة �مل�رشية. 
مرة  �إليها  عاد  ثم  برجميات،  كمهند�ض  بد�أ  2002؛ حيث  عام 2001 -  �لإ�صكندرية يف  مبكتبة  �لتحق 
�أخرى عام 2003. وتوىل عدة منا�صب �إد�رية على مد�ر �لفرتة من عام 2004 �إىل 2013؛ حيث ُعنيِّ 
تت�صمن  و�ملعلومات.  �لت�صالت  تكنولوجيا  بقطاع  م�رشوع  مدير  ثم  �لربجميات،  هند�صة  لوحدة  رئي�ًصا 
خربته نطاًقا و��صًعا من �ملجالت ذ�ت �ل�صلة باحلفظ �لرقمي. �أ�رشف على �إن�صاء عدة م�رشوعات للمكتبات 
�حلائز  �لرقمي  �ملعا�رشة  م�رش  ذ�كرة  و�أر�صيف  �لإ�صكندرية،  مبكتبة  للنقو�ض  �لرقمية  �ملكتبة  مثل  �لرقمية؛ 
جو�ئز، وم�رشوعات �أخرى كثرية؛ كما �أن لديه خربة تزيد على �ثني ع�رش عاًما يف �إيجاد �حللول و�إد�رة 
�لربجميات، �لأمر �لذي يعد مبثابة �لأ�صا�ض �لذي تقوم عليه �لبنية �لتحتية �ملوؤ�ص�صية ملكتبة �لإ�صكندرية؛ وذلك 
من خالل نظم خمتلفة، بل متكاملة، مثل نظام �إد�رة �ملحتوى، و�لأر�صفة، و�صري عمل �لإجر�ء�ت �لإد�رية، 
�لعاملني،  �صئون  و�إد�رة  ت�صيري  عن  �مل�صئول  �لنظام  وهو  �لأور�كل  على  �لقائم  �مل�رشوعات  مو�رد  ونظام 

و�ل�صئون �ملالية، وعمليات �ل�رش�ء و�جلرد، وغريها.

ا	حمد �سمري
�ملدير
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اإدارة البنية التحتية والت�سغيل
تخرج حممد زغلول يف ق�صم �لت�صالت و�لإلكرتونيات بكلية �لهند�صة، جامعة �لإ�صكندرية عام 2000. بد�أ 
م�صاره �لعملي يف مكتبة �لإ�صكندرية يف يوليو 2002 كمهند�ض دعم فني، ثم ترقى �إىل عدة منا�صب قيادية 
د�خل قطاع تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�صالت حتى توىل من�صبه �حلايل يف فرب�ير 2013. وهو �مل�صئول عن 
و�لت�صالت  �ملعلومات  تكنولوجيا  بقطاع  �لت�صغيالت  و�إد�رة  �لتحتية،  �لبنى  تبادلية  و�صيانة  وتطوير  قيادة 
�لتابع ملكتبة �لإ�صكندرية، ومن ثم �لإ�صهام يف حتقيق �لأهد�ف �لأ�صا�صية ملكتبة �لإ�صكندرية باعتبارها �إحدى 
�ملكتبات يف �لع�رش �لرقمي. تت�صمن مهامه �إد�رة حت�صيل �لأنظمة وتركيب �لأجهزة، و�إد�رة خادم �ل�صبكة، 
و�صيانة �لأنظمة ودعمها، و�إد�رة �ل�صبكة و�أنظمة �لت�صال، و�إد�رة �ل�صوت و�لبيانات و�لأمتتة �ملكتبية. هذ� 
بالإ�صافة �إىل �إد�رته للبنى �لتحتية وت�صغيالت عديد من مبادر�ت �لرقمنة �خلارجية �لتابعة ملكتبة �لإ�صكندرية؛ 

مثل مبادرة وثائق م�رش �لقومية، و�صفار�ت �ملعرفة.
حممد زغلول

�ملدير

اإدارة م�ستودع الأ�سول الرقمية
تخرج كمال مي�صيل يف ق�صم علوم �حلا�صبات بكلية �لهند�صة، جامعة �لإ�صكندرية عام 2002. بد�أ عمله 
�ملتحدة  �لوليات  �لعمل يف  �إىل  �جته  ثم  بالإ�صكندرية؛  �لربجميات  �رشكات  �إحدى  برجميات يف  كمهند�ض 
ليبد�أ  �لإ�صكندرية  �إىل  عاد   ،2008 عام  ويف  �لربجميات.  تطوير  �رشكات  باإحدى  فريق  كقائد  �لأمريكية 
�أن توىل من�صبه  م�صاره �لعملي مبكتبة �لإ�صكندرية كمهند�ض برجميات. توىل فيها عدة منا�صب قيادية �إىل 
�حلايل يف مايو 2014؛ كما �أنه ي�صارك بدوره يف عدة مبادر�ت تديرها �ملكتبة؛ مثل مو�صوعة �حلياة بالتعاون 
مع معهد �صميث�صونيان، و�إن�صاء »مكتبة تر�ث �لتنوع �لبيولوجي« �لإقليمية، بالإ�صافة �إىل م�صاركته يف �إد�رة 

م�صتودع �لأ�صول �لرقمية �خلا�ض باملكتبة، ونظام �لأر�صيف �لإلكرتوين �خلا�ض بها.
كمال مي�سيل

�ملدير

املعهد الدويل للدرا�سات املعلوماتية
تخرج �أحمد برغوت يف ق�صم علوم �حلا�صبات بكلية �لهند�صة، جامعة �لإ�صكندرية عام 2000. بد�أ عمله 
ب�رشكة �صخر لربجمة �حلا�صبات كمهند�ض برجميات متخ�ص�ض يف �ملعاجلة �للغوية �لآلية. ويف عام 2003، 
�لتحق مبكتبة �لإ�صكندرية. �صغل عدة منا�صب فنية و�إد�رية �أثناء فرتة عمله باملكتبة �إىل �أن توىل من�صبه �حلايل 
يف فرب�ير 2013؛ كما �أنه ي�صارك يف عدة مبادر�ت مبجال تكنولوجيا �ملعلومات على �مل�صتويني �لإقليمي 
�لرقمية  �للغة  منظمة  بالتعاون مع  �لعاملية«  �ل�صبكات  »لغة  نظام  بناء وتطوير  م�صاركته يف  منها  و�لدويل؛ 

�لدولية ل�صبكات �ملعلومات �لتابعة لالأمم �ملتحدة.

ا	حمد برغوت
�ملدير
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مركز اللغويات احلا�سوبية العربية
�لعربية. وهو موؤ�ص�ض م�صارك ونائب رئي�ض مركز  �للغويات �حلا�صوبية  �لأن�صاري هو مدير مركز  �صامح 
تقنيات �للغة �لعربية يف �لقاهرة؛ وهي منظمة غري حكومية تهدف �إىل تقدمي م�صادر �للغة �لعربية ور�صم 
�حلا�صوبية  �لل�صانيات  �أ�صتاذ  ا  �أي�صً وهو  �لأو�صط.  و�ل�رشق  م�رش  يف  �لعربية  �للغة  لتقنيات  عامة  خارطة 
ورئي�ض ق�صم �ل�صوتيات و�لل�صانيات بكلية �لآد�ب، جامعة �لإ�صكندرية. وله عديد من �لأبحاث �لعلمية 
حول �ملعاجلة �لآلية للغة �لعربية مت عر�صها ون�رشها يف موؤمتر�ت ودوريات عاملية. وهو مر�جع لكثري من 
�لدوريات �لعلمية، وع�صو مبوؤ�ص�صات علمية مثل �جلمعية �مل�رشية لهند�صة �للغة؛ وجمعية �لل�صانيات �لعربية 
لغة  و�حتاد  �لأمريكية؛  �ملتحدة  بالوليات  �حلا�صوبية  �لل�صانيات  وجمعية  �لأمريكية؛  �ملتحدة  بالوليات 

�ل�صبكات �لعاملية بجنيف، �صوي�رش�. �سامح اال	ن�ساري
�ملدير
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قطاع العالقات اخلارجية
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توىل �رشيف ريا�ض رئا�صة �لت�رشيفات مبكتب �لرئي�ض �ل�صابق حممد ح�صني مبارك؛ حيث كان �أحد �أع�صاء �لفريق �مل�صئول عن مر��صم �لرئا�صة. 
�صغل عدة منا�صب يف م�صاره �لوظيفي؛ منها مدير �لئتمان و�لت�صويق ملنطقة �ل�رشق �لأو�صط و�صمال �إفريقيا ب�صيتي بنك، ومدير �لعالقات 
�لعامة ببنك باركليز، ومدير �لئتمان و�لت�صويق بالبنك �مل�رشي �لأمريكي، هذ� بالإ�صافة �إىل ع�صويته باجلهاز �ملركزي للمحا�صبات. وهو 

حا�صل على درجة �لدكتور�ه يف �لعلوم �ل�صيا�صية. 

�رسيف ريا�ض
رئي�ض �لقطاع

اإدارة ال�ستوديو التليفزيوين
دينا �أبو �لعال حا�صلة على بكالوريو�ض �لتجارة، �صعبة �إد�رة �لأعمال من كلية �لتجارة بجامعة �لإ�صكندرية، 
وحا�صلة على ماج�صتري �إد�رة �لأعمال من �لأكادميية �لعربية للعلوم و�لتكنولوجيا و�لنقل �لبحري. �لتحقت 
بعدة دور�ت تدريبية �أكادميية و�إد�رية يف موؤ�ص�صات مرموقة؛ منها مركز �أن�صطة �لتنمية ون�صاطات �ل�صكان 
�مل�رشي؛  و�لتليفزيون  �لإذ�عة  و�حتاد  �لأمريكية؛  �ملتحدة  �لوليات  �لعا�صمة،  و��صنطن  )CEDPA( يف 
�لتابعة  �خلام�صة  �لقناة  عملها يف  �إىل  بالإ�صافة  هذ�  لالأفالم.  يورك  نيو  و�أكادميية  �صي؛  بي  �لبي  و�أكادميية 
لحتاد �لإذ�عة و�لتليفزيون �مل�رشي كمذيعة �أخبار ومقدمة بر�مج ومعدة بر�مج وم�صاعدة �إخر�ج يف عدة 
بر�مج ثقافية و�إخبارية وحو�رية. قامت بتقدمي برنامج �أ�صبوعي يذيع �أن�صطة مكتبة �لإ�صكندرية على �صا�صة 
�لقناة �لأوىل لأكرث من عامني. �لتحقت مبكتبة �لإ�صكندرية عام 2007؛ حيث �صغلت من�صب رئي�ض ق�صم 
�لإد�رة  عن  م�صئولة  وهي   .2010 عام  �لتليفزيوين  �ل�صتوديو  �إد�رة  رئي�ض  �أ�صبحت  �أن  �إىل  �ل�صتوديو 
و�لإ�رش�ف على عمليات توثيق �لفاعليات �لثقافية و�لعلمية �ملنعقدة طو�ل �لعام مبكتبة �لإ�صكندرية و�إذ�عتها 
و�أر�صفتها ون�رشها، �إىل جانب �إنتاج جمموعة من �لأفالم �لوثائقية و�لرب�مج �لتليفزيونية عالية �جلودة مبا يعزز 

�لر�صالة �لعامة ملكتبة �لإ�صكندرية.

دينا ا	بو العال
�ملدير 

قطاع العالقات اخلارجية
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اإدارة الزيارات

بد�أت �صريين جعفر عملها مبكتبة �لإ�صكندرية عام 1995 كمفهر�صة للكتب �لفرن�صية و�لإ�صبانية. تدربت 
على �لعالقات �لعامة وخدمة �لعمالء يف باري�ض، ثم �أ�صبحت بعدها م�رشفة، �إىل �أن تولت �أخرًي� من�صب 
كلية  و�ملعلومات،  �ملكتبات  ق�صم  �للي�صان�ض من  �لزيار�ت عام 2002. ح�صلت على درجة  �إد�رة  مدير 

�لآد�ب، جامعة �لإ�صكندرية.

�سريين جعفر
�ملدير

اإدارة تنمية املوارد
نهى خليفة هي �ملدير �حلايل لإد�رة تنمية �ملو�رد. ح�صلت على درجة �للي�صان�ض يف علوم �ملكتبات من كلية 
�لآد�ب، جامعة �لإ�صكندرية عام 2005، وهي مر�صحة لنيل درجة �ملاج�صتري يف �ملجتمعات و�لثقافات 
من جامعة �لإ�صكندرية. �لتحقت مبكتبة �لإ�صكندرية عام 2005؛ حيث بد�أت عملها مع منتدى �حلو�ر، 
ثم �لتحقت باإد�رة تطوير �ملو�رد عام 2007 كمن�صقة. ويف عام 2010، ترقت �إىل من�صب رئي�ض وحدة 
دعم �مل�رشوعات، وذلك قبل توليها من�صب �لقائم باأعمال مدير �إد�رة تنمية �ملو�رد. و�أثناء فرتة عملها مبكتبة 

�لإ�صكندرية، �كت�صبت خربة متنوعة بالعمل مع جهات مانحة دولية، ووز�ر�ت، وكيانات �أخرى.

نهى خليفة
�ملدير

اإدارة العالقات العامة
هبة �لر�فعي حا�صلة على بكالوريو�ض �لدر��صات �لأوروبية )�للغة �لإيطالية و�لإد�رة( من جامعة لندن عام 
1995، و�صهادة متقدمة يف �لت�صويق من �ملعهد �ملعتمد للت�صويق، �ململكة �ملتحدة عام 1998. عا�صت يف 
عدة دول وت�صتطيع �لتحدث بخم�ض لغات، كما �أنها تهتم بكلِّ ما يتعلق بال�صئون �لقائمة بني �لثقافات. 
و�صاعدتها مهار�تها يف �لإد�رة و�لقيادة عموًما على بناء م�صار مهني قوي لها د�خل مكتبة �لإ�صكندرية منذ 

عام 2001 �إىل �أن تولت من�صبها �حلايل كمدير �إد�رة �لعالقات �لعامة.

هبة الرافعي
�ملدير 

منى الن�سار
نائب �ملدير

يا�سمني �سمري
نائب �ملدير
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�إ�صد�ر�ت مكتبة �لإ�صكندرية
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وحدة الدرا�سات امل�ستقبلية، 2014.

• دراز، حممد عبد الله. النباأ العظيم، نظرات جديدة يف القراآن. تقدمي جمدي حممد عا�سور. �سل�سلة يف الفكر النه�سوي 	
الإ�سالمي. القاهرة: دار الكتاب امل�رسي؛ بريوت: دار الكتاب اللبناين؛ الإ�سكندرية: مكتبة الإ�سكندرية، 2014.

• النه�سوي الإ�سالمي. القاهرة: دار الكتاب 	 الإ�سالمية. تقدمي ع�سمت ن�سار. �سل�سلة يف الفكر  احل�سارة  اأحمد.  زكي، 
امل�رسي؛ بريوت: دار الكتاب اللبناين؛ الإ�سكندرية: مكتبة الإ�سكندرية، 2014.

• �ساردار، �سياء الدين. ماذا نعني بامل�ستقبليات الإ�سالمية؟ ترجمة حممد العربي. اأوراق 13. الإ�سكندرية: مكتبة 	
الإ�سكندرية. وحدة الدرا�سات امل�ستقبلية، 2014.

• عارف، يا�رس، واآخرون، معدون. جائزة ح�سن فتحي للعمارة 2013-2014. ترجمة غادة نبيل، وريهام �سالح. 	
البحر  الإ�سكندرية وح�سارة  الإ�سكندرية. مركز درا�سات  الإ�سكندرية: مكتبة  الله داو�ستا�سي.  ت�سوير فوتوغرايف عبد 

الأبي�ض املتو�سط، 2013.

• عبد البا�سط، ح�سام، وحممد ال�سيد حمدي، معدون. ذاكرة الإ�سكندرية الفوتوغرافية. تقدمي اإ�سماعيل �رساج الدين. 	
�سل�سلة ذاكرة م�رس املعا�رسة 14. الإ�سكندرية: مكتبة الإ�سكندرية. اإدارة امل�رسوعات اخلا�سة، 2014.

• الدكتور جواد علي. مج. 1، 2. ت�سدير 	 املوؤرخ  اأبحاث  العربية: منتجات من  الآثار  اأحمد، معد.  عبد الرحيم، 
اإ�سماعيل �رساج الدين. تقدمي ب�سار عواد معروف. الإ�سكندرية: مكتبة الإ�سكندرية، 2014.

• عزام، عبد الرحمن. الر�سالة اخلالدة. تقدمي ع�سمت ن�سار. �سل�سلة يف الفكر النه�سوي الإ�سالمي. القاهرة: دار الكتاب 	
امل�رسي؛ بريوت: دار الكتاب اللبناين؛ الإ�سكندرية: مكتبة الإ�سكندرية، 2014.

• م�رس 	 ذاكرة  �سل�سلة  الدين.  �رساج  اإ�سماعيل  تقدمي  امللكي.  اليخت  مع  رحلة  حمرو�سة:  اليخت  معد.  حممود،  عزت، 
املعا�رسة. كتيب 2. الإ�سكندرية: مكتبة الإ�سكندرية. اإدارة امل�رسوعات اخلا�سة، 2014.

• غنيمة، حممد حممود، واأمين من�سور، معدون. جمال حمدان )1928-1993(: وعبقرية املكان. تقدمي اإ�سماعيل �رساج الدين. 	
الإ�سكندرية: مكتبة الإ�سكندرية، 2014.

• غنيمة، حممد، واإميان اخلطيب، وحممود عزت، معدون. عديل من�سور: رئي�ًسا مل�رش. تقدمي اإ�سماعيل �رساج الدين. 	
�سل�سلة ذاكرة م�رس املعا�رسة 15. الإ�سكندرية: مكتبة الإ�سكندرية. اإدارة امل�رسوعات اخلا�سة، 2015.

• ماهبوباين، كي�سور. التالقي العظيم: اآ�سيا والغرب ومنطقة العامل الواحد. ترجمة اأمرية نويرة. تقدمي اإ�سماعيل �رساج الدين. 	
الإ�سكندرية: مكتبة الإ�سكندرية، 2014. 

• زكي 	 حترير  احل�سارات.  بني  العالقات  مل�ستقبل  جديدة  روؤية  احل�سارات:  تعارف  احل�سارات.  تعارف  موؤمتر 
الكتاب  الإ�سكندرية؛ بريوت: دار  الإ�سكندرية: مكتبة  الكتاب امل�رسي؛  القاهرة: دار  الدين اجلوهري.  ميالد، و�سالح 

اللبناين، 2014.

• معو�ض، اأ�رسف اأيوب. املوالد القبطية: مولد الأنبا �سنودة منوذًجا. �سل�سلة كرا�سات قبطية 6. الإ�سكندرية: مكتبة 	
الإ�سكندرية، 2015.

• ال�سيا�سية: حتديات 	 املراأة امل�رسية وامل�ساركة ال�سيا�سية )2014: الأق�رس، م�رس(. املراأة امل�رشية وامل�ساركة 
وحلول: 6-8 مار�ص 2014. الإ�سكندرية: مكتبة الإ�سكندرية. مركز درا�سات الدميقراطية وال�سالم الجتماعي. موؤ�س�سة 

ن�ساء من اأجل ال�سالم عرب العامل. املجل�ض القومي للمراأة )م�رس(، 2015.
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• حتديات 	 ال�سيا�سية:  وامل�ساركة  امل�رشية  املراأة  م�رس(.  طنطا،   :2014( ال�سيا�سية  وامل�ساركة  امل�رسية  املراأة 
الجتماعي.  وال�سالم  الدميقراطية  درا�سات  مركز  الإ�سكندرية.  مكتبة  الإ�سكندرية:   .2014 �سبتمرب   27-25 وحلول: 

موؤ�س�سة ن�ساء من اأجل ال�سالم عرب العامل. املجل�ض القومي للمراأة )م�رس(، 2015.

• ال�سيا�سية: 	 وامل�ساركة  امل�رشية  املراأة  م�رس(.  مطروح،  مر�سى   :2014( ال�سيا�سية  وامل�ساركة  امل�رسية  املراأة 
وال�سالم  الدميقراطية  درا�سات  مركز  الإ�سكندرية.  مكتبة  الإ�سكندرية:   .2014 نوفمرب   22-20 وحلول:  حتديات 

الجتماعي. موؤ�س�سة ن�ساء من اأجل ال�سالم عرب العامل. املجل�ض القومي للمراأة )م�رس(، 2015.

• املراأة والتحول الدميقراطي يف م�رس )2012: الإ�سكندرية، م�رس(. املراأة والتحول الدميقراطي يف م�رش: تقرير 	
منتدى احلوار 23-24 مار�ص 2012. الإ�سكندرية: مكتبة الإ�سكندرية. مركز درا�سات الدميقراطية وال�سالم الجتماعي. 

الحتاد النوعي لن�ساء م�رس. موؤ�س�سة ن�ساء من اأجل ال�سالم عرب العامل، 2015.

• املناوي، حممود فوزي. العائلة املناوية. �سل�سلة ذاكرة م�رس املعا�رسة العدد 16. الإ�سكندرية: مكتبة الإ�سكندرية. 	
اإدارة امل�رسوعات اخلا�سة، 2015.

• اأبجديات، العدد 8 )2013(. مكتبة الإ�سكندرية.	

• جملة ذاكرة م�رش املعا�رشة، العدد 17. مكتبة الإ�سكندرية.	

• جملة ذاكرة م�رش املعا�رشة، العدد 18. مكتبة الإ�سكندرية.	

• جملة ذاكرة م�رش املعا�رشة، العدد 19. مكتبة الإ�سكندرية.	

• جملة ذاكرة م�رش املعا�رشة، العدد 20. مكتبة الإ�سكندرية. 	  

• جملة ذاكرة م�رش املعا�رشة، العدد 21. مكتبة الإ�سكندرية.	

DVDs

•	 Hassan	Fathy
•	 Nizami	Ganjavi	Lectures
•	 Weaving	on	Common	Threads	Project
•	 ت�سجيل �سوتي لفيلم اإ�سكندرية مهد علم الفلك
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