اتلقرير السنوي
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•االستغالل غري اتلجاري
•تم إنتاج املعلومات الواردة يف هذا اتلقرير لالستخدام الشخيص واملنفعة العامة ألغراض غري جتارية ،ويمكن إاعدة
إصدارها لكها أو جزء منها أو بأية طريقة أخرى ،دون أي مقابل ودون تصاريح أخرى من مكتبة اإلسكندرية؛ وإنما
نطلب اآليت فقط:
٠ ٠جيب ىلع املستغلني مرااعة ادلقة يف إاعدة إصدار املصنفات.
٠ ٠اإلشارة إىل مكتبة اإلسكندرية بصفتها «مصدر» تلك املصنفات.
٠ ٠ال يعترب املصنف انلاتج عن إاعدة اإلصدار نسخة رسمية من املواد األصلية ،وجيب أال ينسب إىل مكتبة
اإلسكندرية ،وأال يشار إىل أنه َّ
تم بدعم منها.
•اتلحرير :إدارة النرش
•تصميم وتنفيذ :سارة صالح ومها رفعت

رسالة املكتبة

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

أهداف املكتبة
٠ ٠أن تكون نافذة العالم ىلع مرص.
٠ ٠أن تكون نافذة مرص ىلع العالم.
٠ ٠أن تكون أداة فعالة يف مواجهة حتديات العرص الرقيم.
ً
مركزا للحوار بني الشعوب واحلضارات.
٠ ٠أن تكون

الفهرس

املخترصات
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مؤسسة ادلراسات املتطورة يف اتلنمية ادلويلة

اللجنة العاملية للهجرة ادلويلة
مرفق ابليئة العاملية
املنتدى العاليم للبحوث الزراعية
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8

9

IDDRI

Institute for Sustainable Development and
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IRCICA
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International Union of Geological Sciences
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Massachusetts Institute of Technology

NAIIC

Fukushima Nuclear Accident Independent
Investigation Commission

NAS

National Academy of Sciences

معهد اتلنمية املستدامة والعالقات ادلويلة
مركز أحباث اتلنمية ادلويلة
مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار
مؤسسة اتلمويل ادلويلة
االحتاد ادلويل للمكتبات
االحتاد اجلغرايف ادلويل
صندوق انلقد ادلويل
مركز األحباث للتاريخ والفنون واثلقافة اإلسالمية
املجلس ادلويل إلدارة املخاطر
مؤسسة إسطنبول للتعليم واألحباث
املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم واثلقافة
معهد العلوم االجتماعية
االحتاد العاليم للحفاظ ىلع الطبيعة ومواردها
االحتاد ادلويل للعلوم اجليولوجية
االحتاد ادلويل تلاريخ وفلسفة العلوم
األاكديمية امللكية اهلونلدية
»املنظمة ادلويلة للريادة ابليئية واتلنموية «يلد
معمل العلوم اجلزيئية
االحتاد العاليم للكنائس اللوثرية
املبادرة الفلسطينية تلعزيز احلوار العاليم وادليمقراطية
)(مفتاح
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
جلنة اتلحقيق املستقلة يف حادثة فوكوشيما انلووية
األاكديمية الوطنية للعلوم

منظمة حلف شمال األطليس

NATO

North Atlantic Treaty Organization

NCEA

Netherlands Commission for Environmental
Assessment

NGOs

Non-Governmental Organizations

NUFFIC

Netherlands Foundation for International
Cooperation in Higher Education

OECD

Organisation for Economic Co-operation and
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Organization of Islamic Cooperation

PACE

Parliamentary Assembly of the Council of
Europe

PNoWB

Parliamentary Network of the World Bank
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Pro-National Conference Organization
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Paris School of International Affairs

R4D
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Romanian Democratic Convention

SDC

Swiss Agency for Development and Cooperation

SER

Socioeconomic Council

املجلس االجتمايع االقتصادي

SIDA

Swedish International Development Agency

الواكلة السويدية للتنمية ادلويلة

SIG

Science Initiative Group

SNAS

Sudanese National Academy of Sciences

SSO

Sahara and Sahel Observatory

مرصد الصحراء والساحل

SSO

Sahara and Sahel Observatory

مرصد الصحراء والساحل

STAP/GEF

Scientific and Technical Advisory Panel of the
Global Environment Facility

STS

Science and Technology in Society

TBTK

Turkish Society for History of Science

TDA

Training and Development Agency for Schools

جلنة اتلقييم ابلييئ اهلونلدية
منظمات غري حكومية
املؤسسة اهلونلدية للتعاون ادلويل يف جمال اتلعليم العايل
منظمة اتلعاون االقتصادي واتلنمية
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»منظمة املؤتمر الوطين الشعيب «بروناكو
لكية باريس للشئون ادلويلة
معهد انلتائج للتطوير
املؤتمر ادليمقرايط الروماين
الواكلة السويرسية للتنمية واتلعاون

جمموعة مبادرة العلوم
أكاديمية السودان الوطنية للعلوم

اهليئة االستشارية العلمية والفنية ملرفق ابليئة العاليم
منتدى العلوم واتلكنولوجيا يف املجتمع
اجلمعية الرتكية تلاريخ العلوم
واكلة اتلدريب واتلنمية للمدارس
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تصدير

منذ إنشائها اعم  ،2002ومع اقرتاب اعمها اخلامس عرش ،أثبتت مكتبة اإلسكندرية ماكنتها كمجمع ثقايف هام وناجح.
كذلك احتلت ماكنة يف املشهد اثلقايف العاليم ،من خالل مبادراتها ،وخدماتها ،ونشاطاتها ،وفعايلاتها املتنوعة ،باإلضافة إىل
تكوين رشااكت مع منظمات ومؤسسات تعليمية رائدة حول العالم.
إن مكتبة اإلسكندرية أكرث من جمرد مكتبة اعدية ،فيه تعمل ىلع نرش الكتب واألحباث اليت تتناول جماالت معرفية
َّ
خمتلفة ومتنوعة ،وتوفر أنشطة ومعارض عديدة وتنظم مئات املؤتمرات ،وورش العمل ،وانلدوات ،والعروض الفنية لك
ِّ
اعم .إضافة إىل ذلك ،تلزتم مكتبة اإلسكندرية بتقديم لك ما هو جديد يف العالم الرقيم ،من خالل خدماتها اإللكرتونية
وإسهاماتها يف هذا العالم اجلديد اذلي يشمل االتصاالت الفورية والنرش اإللكرتوين.
ُ ْ
خالل فرتة اتلقرير ،وضعت مكتبة اإلسكندرية نصب عينيها العمل ىلع ابتاكر عدة وسائل تلفادي اآلثار املدمرة اليت
ًّ
فكريا
سوف تنتج عن اإلرهاب وخطاب اتلطرف يف املستقبل .جنحت املكتبة يف إدماج فكرة حماربة هذه الظاهرة املتنامية
ً
يف نشاطاتها وفعايلاتها .وجاء مؤتمر «ادليمقراطية من أجل القرن احلادي والعرشين» اذلي ُعقد يف ديسمرب  2015مثال ىلع
ً
ذلك؛ بهدف استكشاف أسباب اتلحديات اليت تواجه عددا من ادلول ادليمقراطية ،بما يف ذلك اتلهديد اذلي تمثله ظاهرة
اتلطرف واإلرهاب.
بهدف نرش الويع عن األحداث اجلارية والقضايا العاملية ،قامت مكتبة اإلسكندرية بتنظيم واستضافة املؤتمرات
واألنشطة والفعايلات اليت ناقشت العديد من املواضيع ،بما يف ذلك مؤتمر «املرأة من أجل اتلغيري :تصورات من أجل
مستقبل أفضل» ،اذلي تناول بعض اتلحديات اخلاصة بالصحة واتلغذية والقضايا العاملية وابليئات املستدامة .هذا إىل
جانب مؤتمر «اثلقافة العربية :استحقاقات مستقبل حائر» ،اذلي ناقش اتلحديات اليت تواجه اثلقافة العربية ،ودور ادلولة
املتمثل يف مشاركتها يف العملية اثلقافية وليس يف الرقابة عليها ،وتأمني احلريات ،وراعية سبل انلقاش يف املوضواعت اخلاصة
بتطوير املشهد اثلقايف العريب.
أما اهلدف من تأسيس مركز إعداد القادة وادلراسات املتقدمة فهو املساعدة ىلع تطوير سلسلة خاصة من ادلورات
ختتص باتلعليم القيادي اذلي من شأنه أن يصبح نواة إلنشاء جامعة مستقبلية يف مدينة برج العرب ،أو يمكن وضعه يف
شلك نموذيج يضاف إىل معهد اتلدريب املهين .ولكن أهم ما خيص مركز إعداد القادة وادلراسات املتقدمة هو تطوير
برنامج يف مكتبة اإلسكندرية تلحليل ابليانات الضخمة واستخدام اتلقنيات احلديثة يف ادلراسات املتقدمة ملواجهة القضايا
متعددة اتلخصصات يف العلوم االجتماعية .نتوقع أنه خالل سنوات سيكون فريق ادلراسات املتقدمة قد وصل إىل مرحلة
متطورة من العمل ختوهل للعمل ىلع املستويات ادلويلة العليا يف خالل بضع سنوات بعد ذلك.
بانلظر إىل ما قدمته مكتبة اإلسكندرية يف العام املايض ،نستطيع اتلأكد من أنها قد أثبتت ماكنتها العاملية كمركز
تنويري يهدف إىل ماكفحة اجلهل باستخدام اثلقافة واملعرفة.
اعدل ابللتايج
رئيس اللجنة اتلنفيذية ملجلس األمناء
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رئيس مجهورية مرص العربية

يف اجتماع جملس أمناء مكتبة اإلسكندرية
قرص االحتادية  9 -إبريل 2016

بسم اهلل الرمحن الرحيم
السيدات والسادة أعضاء جملس أمناء مكتبة اإلسكندرية وأعضاء املجلس االستشاري،
يطيب يل يف ابلداية أن أرحب بكم ىلع أرض مرص الوطن احلبيب اذلي يتجه ً
خبطى واثقة حنو مستقبل أفضل ،يبنيه
جبهود أبنائه املخلصني من أجل األجيال القادمة اليت سوف حتصد ثمار ما نزرعه تلحقيق نهضة بالدنا .وباإلضافة إىل ما
ننفذه من مبادرات تنموية ومرشواعت متطورة للبنية األساسية ،تهدف إىل االرتقاء جبودة حياة املواطن املرصي ،فإننا نيع
ً
تماما أهمية بناء نهضة علمية وثقافية؛ إذ إن بناء األوطان ال يتم دون بناء اإلنسان.

السيدات والسادة،
يشهد العالم ايلوم فرتة حرجة ويمر بظروف عصيبة وغري مسبوقة ،تقف مرص خالهلا مع دول العالم املتحرض يف جمابهة
تيارات اإلرهاب وما يغذيها من فكر متطرف.
ِّ
ِّ
ً
مجيعا نشعر باأللم واحلزن للك حياة بريئة تفقد وللك إنسان يصاب ،وما أكرثهم من سوريا والعراق إىل يلبيا وايلمن
إننا
ومن فرنسا وبلجياك إىل باكستان وأفغانستان! كما نذكر باحلزن واأللم تضحيات أبنائنا من القوات املسلحة والشـرطة يف
ً
مجيعا نستشعر عميق احلزن واألىس عند انلظر إىل مئات اآلالف من الالجئني ،اذلين
سيناء ملواجهة اإلرــهاب الغادر .ولعلنا
ً
دفعتهم وحشية الرصاع إىل ترك ديارهم فخرجوا فارين حبثا عن مالذ آمن يف بالد أخرى ،وقد يفقدون حياتهم يف هذه الرحلة
املحفوفة باملخاطر.
ً
تماما أن خلف املواجهة العسكرية والعمليات األمنية
إننا إذ نبذل قصارى جهدنا تلأمني مواطنينا وزوارنا ،نيع
معركة فكرية طاحنة جيب أن ننترص فيها ً
أيضا؛ فالفكر يهزم بالفكر.

السيدات والسادة،
إننا نعترب معركة الفكر معركة أساسية ،نؤكد فيها ىلع العقالنية واتلعددية ،ونرفع راية اتلنوير ،ونوضح مفاهيم ادلين
اإلساليم احلنيف ،اليت يسىع املتطرفون إىل طمسها يف حماولة الستخدام اسم ادلين إلضفاء الرشعية ىلع أعماهلم الالإنسانية،
ً
تماما جوهر وصحيح ادلين اإلساليم اذلي حض ىلع اتلعارف والتسامح والرمحة وقبول اآلخر واتلعاون من أجل
اليت جتايف
بناء احلضارة وعمارة األرض.
وتساهم مكتبة اإلسكندرية كمؤسسة للفكر واتلنوير يف تلك املواجهة الفكرية ،اليت تشمل تطوير اخلطاب ادليين
واتلأكيد ىلع اهلوية؛ وذلك بتنسيق اكمل وتعاون تام مع األزهر الرشيف ووزارة اخلارجية املرصية وجامعة ادلول العربية
واالنفتاح ىلع مراكز اتلنوير يف العالم العريب واملراكز األاكديمية الغربية.
إنين أيع ً
تماما أن هذه املواجهة الفكرية لن حتسم يف اعم أو اعمني ،لكنين أومن بأن مواصلة اجلهود بصدق ودأب تؤيت
ِّ
ً
ثمارها املرجوة؛ إذ بات املؤتمر السنوي للمكتبة حول املجابهة اثلقافية للتطرف والعنف ،ملتق لكبار املثقفني من لك أحناء
العالم العريب للتداول والتشاور وملراجعة ما تم حتقيقه يف العام املنرصم واإلعداد ملا جيب القيام به يف العام املقبل.

السيدات والسادة،
إنين أود أن أؤكد ىلع أهمية مواصلة جهود مكتبة اإلسكندرية وتوجيه مسارها يف العام املقبل لضمان تراكم اتلأثري
ًّ
ًّ
ًّ
ودويلا.
وإقليميا
حمليا
اإلجيايب هلذه األعمال بهدف تعظيم تأثريها
ولقد استجابت املكتبة ملا حددناه هلا من أهداف؛ إذ تضاعف عدد املتفاعلني مع مواقعها اإللكرتونية خالل اعم
واحد فقط ،كما تمكنت من إطالق الشباكت اإلفريقية باتلواصل املبارش مع نصف مليون شخص يف إفريقيا والعالم
العريب ،وتوسعت ىلع الصعيد املحيل بإجناز القسم األكرب من مرشوع سفارات املعرفة اذلي يربط اجلامعات املرصية باملكتبة
ً
مؤخرا للباحثني املرصيني
وخدماتها ،خاصة يف ضوء الربامج ادلويلة «للتعليم عن بعد» ،اليت أتاحتها مكتبة اإلسكندرية
والعرب .ويتاكمل ذلك مع مرشوع بنك املعرفة املرصي اذلي أطلقته رئاسة اجلمهورية ،واذلي يعد أكرب مكتبة رقمية يف
ً
العالم تتيح املحتوى العليم واملعريف للعديد من املوسواعت العلمية واملواد واملناهج اتلعليمية جمانا لاكفة قطااعت املجتمع
املرصي من املواطنني وابلاحثني والطالب ىلع اختالف فئاتهم العمرية.

السيدات والسادة،
إن إجناز املكتبة واضح ج ّ
يل لكننا ما زنلا نطلب منها املزيد من اجلهد والعمل ،ونلا أن حندد هلا بعض األهداف
اإلضافية اليت أذكر منها االستمرار يف توثيق تراثنا وتارخينا؛ وذلك باالنتهاء من احلفظ اإللكرتوين لوثائق دار املحفوظات
وإثراء موقع «مرص اخلادلة» وكذلك اتلوسع يف موقع «ذاكرة مرص املعارصة» للوصول إىل توثيق املرحلة الراهنة مع إتاحة هذه
املادة باللغة اإلجنلزيية.
وبانلظر ملا حيدث يف اعملنا العريب من تبديد للرتاث واستزناف رصيده اثلقايف ووثائقه ،أدعو املكتبة إىل اإلرساع
بإطالق مرشوع «ذاكرة الوطن العريب» باتلنسيق مع وزارة اخلارجية واجلامعة العربية ،كما نلا أن نطلب أن تأيت املسابقة
اثلقافية املعمارية إلحياء مرشوع مدينة العلوم بأفضل الوسائل لنرش اثلقافة العلمية ،وبصفة خاصة يف أوساط الشباب.
ً
وأخريا وليس ً
آخرا ،نريد أن تستمر املكتبة يف تطوير ذاتها ،وأن تنتيه قريبًا من تنفيذ برنامج «مؤسسة الورقية» ،اذلي
يهدف إىل اإلدارة الاكملة للمكتبة عرب الشباكت الرقمية؛ تلكون بذلك أول مؤسسة مرصية يف هذا املجال.
َّ
وأرجو أن تأخذوا لك هذه األمور يف االعتبار خالل اجتمااعتكم املقبلة.

السيدات والسادة،
إن هذه االسرتاتيجية متعددة املكونات واضحة األهداف ،اليت تتماىش مع أهدافنا القومية ومع رسالة املكتبة وقيمها
ً
مجيعا إىل مساندة املكتبة يف حتقيق أهدافها واالستمرار يف اسرتاتيجيتها وتنفيذ
انلبيلة ،حتتاج إىل املزيد من ادلعم؛ وأدعوكم
مرشواعتها.
ًّ
ًّ
ودويلا ،تؤكد ىلع مساهمة مرص احلضارية؛
إقليميا
إن املكتبة بما تقوم به من مرشواعت ثقافية وتواصل مع نظرياتها
فاملكتبة تعد إحدى أهم نوافذ مرص اثلقافية ىلع العالم.
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وأود أن أغتنم هذه الفرصة يك أعرب عن خالص الشكر وعميق اتلقدير للسيد ادلكتور إسماعيل رساج ادلين؛ مدير
مكتبة اإلسكندرية ،ىلع جهوده ادلءوبة وعمله املتواصل من أجل انلهوض باملكتبة ،سواء ىلع صعيد اتلطوير املؤسيس أو
تعزيز واستعادة دورها كمؤسسة تنويرية ،ساهمت وال تزال يف إثراء الفكر والرتاث اإلنساين ونرش اتلنوير والفكر املعتدل.
ً
ًّ
شخصيا ،وأشكر لكم احلضور واملشاركة
وختاما ،فإنين أعرب عن خالص تقديري للتواصل واللقاء واحلوار معكم
ً
وشكرا!
واتلفاعل واملساندة اليت تقدمونها إىل املكتبة؛

عبد الفتاح السييس
رئيس مجهورية مرص العربية
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مقدمة

لقد اخرتنا هذا العام أن نسلط الضوء ،من خالل اتلقرير السنوي ،ىلع جهود مكتبة اإلسكندرية يف ماكفحة اكرثة
اإلرهاب ،اليت ال تثري الفوىض يف ادلول العربية واإلسالمية فحسب ،وإنما يه ً
أيضا قادرة ىلع الوصول إىل بدلان ذات أغلبية
غري مسلمة الرتكاب أعمال القتل ونرش الفوىض؛ حيث إن اهلدف األسايس لإلرهاب هو اتلفرقة بني األقلية املسلمة يف
هذه ابلدلان وأغلبية الساكن اذلين يقيمون فيها.
ًّ
عسكريا ،وجيب ىلع مجيع
ومما ال شك فيه أن اجلمااعت اإلرهابية مثل داعش والقاعدة جيب أن تتم مواجهتها
املجتمعات أن تعزز من نظمها األمنية ملنع األنشطة اإلرهابية سواء أكان مرتكبوها من داخل حدود دوتلهم أو خارجها.
ولكن دلينا مهمة أخرى مكملة هلدف ماكفحة اإلرهاب ،وأعتربها مهمة أكرث أهمية ىلع املدى الطويل ،ويه مواجهة أفاكر
ًّ
ثقافيا بأفاكر أخرى بديلة .فاهلدف
اتلطرف والعنف اذلي ينتج عنها واقتالعها من أساسها ،وذلك من خالل حماربة األفاكر
ًّ
ًّ
ًّ
ًّ
سياسيا أو إعالميا أو اجتماعيا ،واذلي يسمح
دينيا أو
يف انلهاية هو تغيري اخلطاب السائد ،سواء أكان هذا اخلطاب خطابًا
للتطرف باالنتشار يف هذا اجلزء من العالم.
الزتاما ًّ
ً
تاما بدعم قضية اتلعددية واحلوار واالحرتام املتبادل واتلنوع؛ فاحلوار بني
وتلزتم مكتبة اإلسكندرية
اثلقافات والشعوب هو أحد أهدافنا املعلنة ،باإلضافة إىل أن الزتامنا القوي حبرية اتلعبري وقيم املجتمع ادليمقرايط ،سيمكننا
ًّ
فكريا وتهميشها يف جمتمعاتنا .وبالرغم من أنها مهمة صعبة حيث تتطلب
من اإلسهام بفاعلية يف هزيمة هذه اآلراء املتطرفة
منا أن نبىق خملصني تلحقيق الزتامنا هذا ،فإنه يمكننا القيام بها ،بل جيب القيام بها ،وسيتم القيام بها.
إسماعيل رساج ادلين
مدير مكتبة اإلسكندرية
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أضواء ىلع إجنازات مكتبة اإلسكندرية

راعية للسالم
اكنت مكتبة اإلسكندرية منذ إنشائها راعية لإلصالح املجتميع واثلقايف والسيايس يف الوطن العريب فيما يعترب إاعدة
هيلكة شاملة من شأنها أن تؤدي يف نهاية املطاف إىل انتشار املعرفة والسالم واتلفاهم يف مجيع أحناء العالم .وتطمح املكتبة
مركزا للتمزي يف إنتاج ونرش املعرفة وأن تكون ًّ
ً
ًّ
مقرا
دويلا للعلم واتلنوير «أن تكون
يف هذا الصدد باعتبارها منارة مرموقة
للحوار بني اثلقافات والشعوب» من خالل تأييد اتلمكني الفكري.
شهد العالم يف السنوات األخرية املاضية الكثري من اتلغريات السياسية والعسكرية واملجتمعية ذات اتلأثريات اجلذرية
ىلع وضعنا احلايل واملستقبيل؛ تغريات مهمة وضعت األساس للنظام اإلقلييم العريب من خالل عدة مراحل من عهد االستقالل
الوطين إىل ظهور ادلول العربية احلديثة .وقد سمحت تلك الظروف بنمو وتطور األنظمة واأليديولوجيات املتطرفة اليت تعزز
اجلهل واتلعصب واتلصورات اخلاطئة والرؤى املضللة ،كما أعطت املتطرفني الفرصة للتسلل يف عقول الشباب واجلماهري
غري الواعية؛ مما أدى إىل نرش األيديولوجيات واتلعايلم املتطرفة اليت تعزز الكراهية واتلعصب واتلحزي.
ذللك ،أخذت مكتبة اإلسكندرية ىلع اعتقها املساهمة يف إصالح األرضار الفكرية اليت سببها االنتشار اتلدرييج
احلديث للتطرف يف العالم العريب .تعمل املكتبة بشلك مستمر ىلع تقديم مسار ميضء ومفعم باألمل للناس حنو بناء مستقبل
ً
أفضل وأكرث ً
سلما واعتمادا ىلع املعرفة من خالل اخلدمات العديدة اليت توفرها .تستهدف األنشطة اثلقافية واملجتمعية اليت
تنظمها املكتبة انلاس من مجيع األعمار والطبقات االجتماعية؛ مما يمكنها من الوصول واتلأثري ىلع أكرب رشحية من اجلمهور،
وسد الفجوة بني املواطنني من خمتلف اخللفيات ،وتعزيز روح التسامح واتلعايش السليم.

أضواء ىلع أهم إجنازات املكتبة

ِّ
وتماشيًا مع مهمتها وهدفها للمساهمة الفعالة يف معركة العالم ضد اتلطرف بكل أنواعه قامت مكتبة اإلسكندرية
بتطوير ومواصلة السيع تلنفيذ خطتها بتمكني ذوي املعرفة .يعترب مؤتمر «حنو اسرتاتيجية عربية شاملة ملاكفحة اتلطرف»
اذلي نظمته واستضافته مكتبة اإلسكندرية يف يناير  2015بمثابة نقطة االنطالق السرتاتيجية املكتبة للماكفحة الفكرية
للظواهر واألنشطة واألجندات واأليديولوجيات املتطرفة ،وبمثابة نقطة انطالق حتفزيية للمبادرات املستقبلية الرضورية
اليت من شأنها أن تؤدي يف انلهاية تلقدم العالم العريب وتنويره من خالل انلهوض باملنطقة من حيث اتلعليم واثلقافة
والسياسة والفكر وتعزيز التسامح املجتميع.
وقد قررت املكتبة بعد جناح مؤتمر العام املايض واألحداث املتعلقة بالقضية ذاتها أن تميض ً
قدما يف تطوير مساعيها
ً
مؤتمرا بعنوان «صناعة اتلطرف :قراءة يف تدابري املواجهة الفكرية» اذلي
ملاكفحة اتلطرف .أقامت املكتبة يف فرتة اتلقرير
يعزز العمل حنو الوصول لفهم أعمق للظروف والشئون اجلارية بالعالم العريب من أجل ماكفحة اتلطرف بطريقة فعالة.
ً
ً
أقيم املؤتمر من  3إىل  5يناير  2016واستضاف أكرث من  250مثقفا وباحثا من ذوي اخلربة يف القضايا املتعلقة باتلطرف
واإلرهاب وعلم االجتماع والعلوم السياسية واإلسالمية من مرص والعالم العريب واململكة املتحدة وإيطايلا ملناقشة إجراءات
املاكفحة الفكرية للتطرف واإلرهاب .وقد تناولوا العديد من املوضواعت املختلفة اليت تواجه وتهدد العالم العريب يف
الوقت الراهن بما فيها ارتفاع نسبة اتلطرف واخلطاب ادليين اتلابع هل ذو األساس املتطرف الفايش اذلي يروج للعنف
واأليديولوجيات املتعصبة.
ويف هذا السياق ،ناقش احلضور الطرق املمكنة حنو تمكني املجتمعات العربية ،مثل تطوير طرق ابلحث املستخدمة
يف اجلامعات العربية لوضع املوضواعت املتعلقة بالعلوم السياسية واالجتماعية وعلم انلفس واملجاالت ادلراسية األخرى
ذات العالقة يف صدارة األولويات ،مما يمكن من تطوير ودمج املحتوى العليم اذلي يركز ىلع ماكفحة اتلطرف يف املؤسسات
األاكديمية وخلق شباكت عربية من املراكز ابلحثية املعنية بدراسة الفكر املتطرف .وتشمل األفاكر املقرتحة األخرى
استخدام اتلعليم ملاكفحة اتلطرف وحتقيق اتلطور واتلقدم من خالل تعزيز الفهم املعارص لدلين وحتديث املجتمع كلك

ًّ
ًّ
ًّ
وثقافيا ملاكفحة اتلطرف من خالل القضاء ىلع اتلهميش وتشجيع احلكم الرشيد واملواطنة
واجتماعيا
سياسيا واقتصاديًّا
والعدالة االجتماعية وإيالء اهتمام كبري للبحوث االجتماعية املخصصة لفهم ظاهرة اتلطرف اليت تهدد املجتمعات العربية
والعالم كلك.
أكد املؤتمر ً
أيضا أنه ال يمكن دحض األيديولوجية واألفاكر املتطرفة إال من خالل تقوية وتعزيز الفكر املضاد،
وسلط الضوء ىلع املجهودات اليت يبذهلا األزهر لنرش األفاكر اإلسالمية املعتدلة .سيكون من املمكن ختطي وجتاوز اتلطرف
وعواقبه املدمرة من خالل راعية املعرفة ونرش الويع اثلقايف والسيايس وادليين.
وقد أكدت املكتبة من خالل مؤتمر «صناعة اتلطرف :قراءة يف تدابري املواجهة الفكرية» أنها ستوسع من رشاكتها
ادلويلة والعربية وسزتيد من اتلواصل مع املراكز ابلحثية حول العالم العريب تلحليل ظاهرة اتلطرف واإلرهاب ومعرفة
السبب وراء نموها يف العالم العريب وإجياد طرق ملاكفحتها .وقد قامت مكتبة اإلسكندرية بالفعل بتوقيع اتفاقيات مع
املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم واثلقافة ( )ISESCOواملجلس األورويب من أجل تنظيم أنشطة وأحداث يف أوروبا
تتعلق باملسلمني يف أوروبا.
ًّ
حايلا بتنظيم وإعداد مؤتمر «مستقبل املجتمعات العربية :املتغريات واتلحديات» اذلي من املقرر انعقاده
تقوم املكتبة
ً
ً
من  5إىل  7سبتمرب  .2016ويتضمن املشاركون يف املؤتمر عددا كبريا من اخلرباء واملتحدثني ابلارزين من مجيع أحناء العالم؛
حيث سيقوم املؤتمر بتسليط الضوء ىلع اتلغريات احلايلة اليت تؤثر يف العالم العريب واليت برزت بظهور اتلطرف اإلساليم،
واندالع الطائفية والوالءات اثلانوية (الفرعية) ،وانهيار ادلول العربية الوطنية.
ويف هذا السياق وضمن حماوالت تنشيط جمال ادلراسات املستقبلية كنهج نظري دلراسة األوضاع القائمة للرصااعت
العربية ،فإنه سيتم الرتكزي بشلك رئييس ىلع إثراء املناقشات حول األزمات الاكمنة بني األسس وادلاعئم اليت يقوم عليها
العالم العريب وكذلك حماولة رسم السيناريوهات املحتملة تلطوير وحل هذه األزمات ىلع أساس نقدي ومستقبيل .وسيتضمن
املؤتمر ً
أيضا مناقشة ثروة املجتمعات العربية من خمتلف اإلماكنات واالحتماالت اليت يمكن أن تسهم يف إنتاج مستقبالت
ً
بديلة ،فضل عن ثرواتها من السيناريوهات املتعددة اليت يمكن أن تضع األساس إلدارة اتلغيريات وجتنب االنقسامات
اخلطرة اليت تؤدي فقط إىل الرصااعت الطويلة .ويسىع املؤتمر تلقديم توجه نقدي يف انلهاية تلحليل آيلات وتفاعالت
املجتمعات العربية من خالل إقامة حوار فعال بني وجهات نظر علمية خمتلفة للرصاع وطبيعة املجتمعات العربية.
قامت مكتبة اإلسكندرية ً
أيضا بوضع مشاريع وبرامج واسرتاتيجيات متعددة حىت تتمكن من حماربة اتلطرف من
خمتلف جوانبه.
وقد تعاونت مكتبة اإلسكندرية مع األزهر يف العديد من املرشواعت واملبادرات؛ حيث وفرت ادلعم الفين ملرشوع
مكتبة األزهر كمحاولة للمشاركة يف توسيع وحتديث مواردها املعرفية .وتوفر املكتبة ً
أيضا برنامج اثلقافة العامة لطالب
وخرييج األزهر ،واذلي يساعد هؤالء الطالب ىلع تطوير قدراتهم ومعرفتهم بمختلف املوضواعت من خالل إمدادهم
باألدوات الالزمة للتعامل واتلأقلم مع حتديات العالم احلديث .قام األزهر باإلضافة إىل ذلك براعية املؤتمرين املقامني
يف مكتبة اإلسكندرية ضد اتلطرف يف  2015و .2016ويعترب علماء األزهر مشاركني فاعلني يف مرشوع إاعدة إصدار
الكالسيكيات ودورات اثلقافة اإلسالمية اليت تنعقد يف مكتبة اإلسكندرية.
تهدف مكتبة اإلسكندرية إىل إقامة عالقات تعاون مع خمتلف املنظمات الوطنية وادلويلة من أجل تعزيز روح الوحدة
يف مجيع أحناء العالم يف ادلعوة إىل املعرفة واثلقافة والتسامح واتلفاهم .يهدف مثل هذا اتلعاون إىل اتلأكيد ىلع دور مكتبة
اإلسكندرية يف إحداث احلركة املعرفية واثلقافية املعارصة.
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يف العامني املقبلني ،من املقرر أن تقوم املكتبة بتنظيم العديد من الفعايلات باتلعاون مع مركز عيىس اثلقايف يف
ابلحرين ومركز امللك فيصل للبحوث وادلراسات اإلسالمية يف اململكة العربية السعودية ،وتنسيق انلدوات يف الكويت
ً
ً
واإلمارات العربية املتحدة واجلزائر يف إطار مواصلة اجلهود حنو حتقيق هدفها بأن تكون مشارك فعال يف ماكفحة اتلطرف.
وىلع الصعيد املحيل ،سوف تشارك مكتبة اإلسكندرية يف خمتلف املبادرات ،مثل «دورات اثلقافة اإلسالمية للشباب»
من أجل نرش العقائد املعتدلة املستنرية ،باإلضافة إىل توفري ادلورات لشباب ابلاحثني وادلاعة اإلسالميني حول اثلقافة
املعارصة والسالم العاليم من أجل حتديث اخلطاب ادليين اإلساليم ومساعدته ىلع مواكبة اتلحديات اجلديدة.
ً
ً
حاسما يف ماكفحة اتلطرف وتغري اخلطاب ادليين املتطرف املسيطر
عنرصا
يعترب مرشوع إاعدة نرش الكالسيكيات
ً
اخلاطئ ونرش الويع حول طبيعة وتعايلم اإلسالم احلق؛ ويتماىش جنبا إىل جنب مع األهداف الرئيسية لقرارات وأهداف
املكتبة بشأن السيع تلعزيز االعتدال واتلفاهم والسالم والتسامح.
َّ
اهلجريني /اتلاسع عرش
يهدف مرشوع «إاعدة إصدار كتب الرتاث اإلساليم يف القرنني اثلالث عرش والرابع عرش
والعرشين امليال ِديَّني» ،إىل تقديم خمتارات من تراث الفكر اإلساليم احلديث ،وكتابات أعالم اإلصالح يف تلك الفرتة املهمة.
وقد تم اختيار هذه الفرتة دلحض االنطباع اخلاطئ السائد بأن إسهامات املفكرين والعلماء املسلمني قد توقفت عند فرتة
ًّ
ًّ
وإلكرتونيا عرب اإلنرتنت.
ورقيا
تارخيية معينة .ويسىع املرشوع إىل تكوين مكتبة متاكملة تضم هذه املختارات وإتاحتها
ويهدف ً
أيضا إىل ترمجة هذه املختارات إىل اإلجنلزيية والفرنسية يف حماولة لسد الفجوة بني الغرب والعالم اإلساليم.
كما اتفق مدير مكتبة اإلسكندرية مع يارس رزق؛ رئيس جملس إدارة أخبار ايلوم ،لنرش طبعات شعبية من سلسلتيها:
مراصد وأوراق.
ال حترص مكتبة اإلسكندرية وجودها الفعيل يف اإلسكندرية فقط؛ وإنما توسعه يف حمافظات مرصية أخرى من خالل
اهليئات املختلفة اتلابعة للمكتبة ،ومن أبرزها بيت السناري أحد القصور الربجوازية املتبقية يف يح آل السيدة زينب
بالقاهرة .يسىع هذا املركز اثلقايف لرفع الويع اثلقايف والفين والعليم يف املنطقة املجاورة هل ويف مرص لكها من خالل تنظيم
وتقديم جمموعة واسعة من الفعايلات اثلقافية والفنية مثل املعارض وورش العمل واحلفالت الغنائية وانلدوات واملنتديات،
واليت تسىع تلعزيز اتلفاعل االجتمايع املربح وتشجيع انلاس ىلع تعلم املزيد عن املبادرات اثلقافية واملشاركة بها.
وقد تعاونت مكتبة اإلسكندرية ً
أيضا مع العديد من اجلامعات املرصية إلقامة سفارات املعرفة اليت حتايك الوظائف
واالمتيازات الرقمية الاكملة املقدمة لزوار مكتبة اإلسكندرية .وتستطيع املكتبة من خالل تلك السفارات توسيع وجودها
وخدماتها يف معظم حمافظات مرص.
ً
تهدد األيديولوجيات املتطرفة السائدة حديثا باتلأثري سلبًا ىلع هوية وتراث الوطن العريب بشلك غري قابل لإلصالح.
ذللك ،قامت مكتبة اإلسكندرية تماشيًا مع سعيها ملاكفحة األيديولوجيات املتطرفة واملعتقدات اخلاطئة بابتاكر اسرتاتيجيات
تهدف إىل توثيق اهلوية العربية واحلفاظ عليها وتقوية وجودها ىلع الساحة ادلويلة .ويعترب إطالق وتنفيذ املشاريع اليت تدور
حول توثيق وحفظ ونرش اجلوهر واتلعايلم والرتاث العريب واإلساليم احلقييق إحدى طرق حتقيق ذلك.
يعد برنامج «ذاكرة العالم العريب» أحد املكونات الرئيسية تللك االسرتاتيجية ،حيث يطمح إىل تأسيس أكرب مستودع
رقيم يدون خمتلف جوانب تاريخ العالم العريب – االجتماعية والسياسية واثلقافية واالقتصادية واتلعليمية وغريها – يف
تلك العصور .ويهدف هذا املرشوع الرقيم إىل تطوير بوابة إلكرتونية متخصصة باستخدام أحدث الربامج من أجل تقديم
احلضارة العربية للعالم واملساهمة للمحتوى العريب ىلع شبكة اإلنرتنت ،ومن ثم تعزيز الوجود العريب يف مجيع أحناء العالم،
ًّ
رقميا ىلع اهلوية العربية .وتهدف ابلوابة ثنائية اللغة إىل اتلواصل بني األجيال العربية الشابة وهويتها اثلقافية
واحلفاظ
واحلفاظ ىلع اذلاكرة اجلماعية لشعوب العالم العريب.
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ويعترب مرشوع «ذاكرة مرص املعارصة» ً
أيضا من املشاريع اليت تسهم يف االسرتاتيجية السابق ذكرها؛ حيث يوفر املرشوع
نظرة أصيلة وشاملة يف اثلقافة والسياسة واحلياة االجتماعية يف مرص من عهد حممد عيل اعم  1805إىل نهاية حكم أنور
السادات اعم .1981
ويهدف املرشوع تماشيًا مع رسالة وأهداف مكتبة اإلسكندرية إىل املحافظة اتلقنية والرقمية ىلع املايض باستخدام
أحدث اتلطورات يف جمال اتلدوين الرقيم .حيتوي مستودع ذاكرة مرص املعارصة ىلع جممواعت أصلية خاصة بعائالت
ًّ
سياسيا وجممواعت
الشخصيات ابلارزة يف تاريخ مرص مثل رئيس الوزراء حممد حممود باشا وأعضاء العائلة ابلطرسية النشطة
دار اهلالل واملحفوظات الوطنية املرصية (دار املحفوظات) ودار أخبار ايلوم .وقد تم إتاحة تلك املصادر – اليت خضعت
لعملية مطولة من اتلكديس والرقمنة – يف املستودع ببنية حتتية أساسية تسمح باتلوسع املستمر للمحتوى وبواجهة تسهل
اتلصفح وتعكس تعددية األبعاد باملواد.
يعترب أرشيف سيداج للصحافة املرصية – وهو تعاون بني مكتبة اإلسكندرية ومركز ادلراسات والوثائق االقتصادية
القانونية واالجتماعية (سيداج) (– )Centre d’Etudes et de Documentation Economiques, Juridiques et Sociales or CEDEJ
ًّ
ً
أساسيا تلوثيق وحفظ الرتاث .وصل األرشيف اإللكرتوين خالل فرتة اتلقرير إىل توثيق وإتاحة  500,000مقال رقيم
عنرصا
ىلع اإلنرتنت ،ويشلك هذا الرقم أكرث من نصف أرشيف سيداج اذلي يضم  800,000مقال من  24جريدة ورقية و 11جريدة
إلكرتونية يومية وأسبوعية مرصية وعربية.
وقد أقيم بهذه املناسبة حدث يوم اثلالثاء  5إبريل باملركز اثلقايف الفرنيس بالقاهرة؛ حيث تم عرض الفيلم الوثائيق
الفرنيس «قصاصات مرصية» .يعرض الفيلم اتلقنيات احلديثة اليت تعتمدها املكتبة للرقمنة الفعالة ملجمواعت هائلة ،ويمثل
حتديًا بشأن جودة انلصوص واملواد؛ ثم أقيم بعد احلدث معرض بني  6و 13إبريل يدور حول مقاطع الصحافة املرصية يف بيت
السناري بالقاهرة.
وحيث إن الشباب هم قادة املستقبل ومحاة العالم ،فمن الرضوري إعدادهم للتحديات والعقبات اليت قد يواجهونها يف
رحلتهم .وعليه ،تبذل مكتبة اإلسكندرية جمهودات موسعة تلمكني الشباب من خالل الربامج األاكديمية واثلقافية والعلمية
والرتفيهية اليت تساعد ىلع إثراء عقوهلم.
قامت مكتبة اإلسكندرية خالل فرتة اتلقرير بإاعدة إطالق برنامج «شباب من أجل اتلغيري» يف مرحلته الرابعة حتت
عنوان «تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت :دعم قادة املستقبل» باتلعاون مع منظمة  )TIG) TakingITGlobalومن
خالل املنسقني املحليني وبعض املنظمات املحلية يف منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا.
تستهدف تلك املرحلة الشباب املهتمني واملوهوبني يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتسىع تلطوير قدراتهم
ومعرفتهم ،وحتتوي ىلع عرش دول عربية مشاركة يه :األردن واإلمارات العربية املتحدة وابلحرين واجلزائر وعمان وبلنان
ومرص واملغرب واململكة العربية السعودية وموريتانيا .كما تطمح تلك املرحلة إىل تأسيس شبكة اتصاالت بني الشباب من
أجل مواصلة مساعدتهم تلطوير أنفسهم من خالل تبادل املعلومات واخلربات واألفاكر واملعرفة.
ًّ
فكريا من خالل تشجيعهم ىلع أخذ زمام املبادرة بمحاولة
وبذلك يدعم الربنامج األجيال الشابة ويسهم يف تمكينهم
تنفيذ مشاريعهم اإلنمائية اليت من شأنها إحداث اتلغيري اإلجيايب يف جمتمعاتهم يف نهاية املطاف .ومن ثم تقدم جمموعة من
املنح الصغرية للفائزين من أجل مساعدتهم ىلع تنفيذ مشاريعهم املقدمة وملساعدتهم ىلع أخذ زمام املبادرة يف املساهمة
بشلك إجيايب يف نمو جمتمعاتهم.
تقدم املرحلة الرابعة من الربنامج املزيد من ادلعم للفائزين من خالل تسجيلهم يف ادلورة اتلدريبية اليت تعلمهم
كيفية إدارة املشاريع ،واستخدام األدوات واملساحة املتاحة هلم من خالل الربنامج ىلع اإلنرتنت .وباإلضافة إىل ذلك يقدم
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الربنامج للفائزين فرصة املشاركة يف الفعايلات واملؤتمرات ادلويلة واإلقليمية ملشاركة خرباتهم مع اآلالف من الشباب
ومناقشة املوضواعت واملجاالت اليت تهمهم ً
معا وعرض إجنازات مرشواعتهم املتمزية من خالل جملة الربنامج ىلع اإلنرتنت.
وقد أخذت املكتبة ىلع اعتقها مسئويلة نرش املعرفة يف مجيع أحناء العالم وحتسني مستوى اتلعليم؛ حيث توصلت لفهم
أن املعرفة تعترب أقوى سالح ذي قدرة ىلع القضاء ىلع الظالم واجلهل والعنف واأليديولوجيات املتطرفة.
وبناء عليه ،أطلقت مكتبة اإلسكندرية مرشوع «حنو معلم أفضل» يف أغسطس  .2016بدأ املرشوع كنتيجة للتعاون
ً
مرشوع ومبادرة حىت
بني املكتبة ومؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية ،اليت تعاونت مع هيئات حكومية إلطالق 260
يومنا هذا؛ وستار كري مرص ،اليت أسسها رشاكء مرسيدس بزن بمرص للعمل ىلع تعزيز ودعم اخلدمات االجتماعية اليت تتعلق
باألطفال يف جماالت متعددة؛ ووزارة الرتبية واتلعليم املرصية.
يعترب مرشوع «حنو معلم أفضل» أحد املرشواعت الكربى اليت تعمل ىلع تطوير اتلعليم .ويهدف إىل تنفيذ برنامج تدرييب
للمدرسني من أجل تطوير مهاراتهم الشخصية واحلياتية الالزمة جنبًا إىل جنب مع كفاءة وتطور مهاراتهم اتلدريسية ،مما
ًّ
إجيابيا ىلع العملية اتلعليمية كلك .يستهدف املرشوع
سيؤدي إىل حتسني تواصل املدرسني مع الطالب وينعكس بدوره
املدارس احلكومية وخاصة االبتدائية واإلعدادية باإلسكندرية وأسيوط.
كما تعترب مبادرة «تعليم القيادة وابلحث املتقدم» ( )LEARمن مبادرات املكتبة األخرى اليت تهدف إىل تطوير
اتلعليم ،ومسئويلتها إنشاء وإدارة مركز قيادة اعليم بمكتبة اإلسكندرية ( )BALCومعهد ادلراسات املتقدمة بمكتبة
ًّ
ً
اعل
اإلسكندرية ( .)IASBAوتهدف املرشواعت إىل الرتكزي ىلع توفري تدريب ذي جودة اعيلة جدا لقادة املستقبل ومستوى ٍ
ًّ
ً
ً
عظيما يف تطور
إسهاما
جدا من ابلحث ليس للحصول ىلع شهادات ودرجات علمية فقط؛ وإنما تلطور املعرفة .وسيصبح هذا
ًّ
فكريا وقادة مستقبليني.
مرص كدولة ذات شباب أقوياء
وقد أنشأت املكتبة معهد اتلدريب املهين ( )PTIاذلي يوفر ورش عمل متخصصة وورش عمل يف اتلدريب املهين
والنشاطات خلدمة العامة .ترحب ادلورات اليت يتم عرضها باملشاركني من مجيع أحناء العالم اذلين يرغبون يف االنتفاع من
اخلربات املهنية والعملية واملعرفية ملكتبة اإلسكندرية يف عدة جماالت وخاصة يف جمال علوم املكتبات .يستهدف الربنامج
املتخصص يف علوم املكتبات أمناء املكتبات العرب وغري العرب من أجل تدريبهم ىلع أحدث تقنيات علم املكتبات
واملعلومات .ويوفر معهد اتلدريب املهين ً
أيضا برامج تدريبية تتعلق بالرقمنة وحفظ املخطوطات.
ًّ
حايلا ومن أجل الوصول واتلواصل مع رشحية أوسع من اجلمهور ،وسعت
ومن أجل االخنراط مع انلاس بشلك اكمل
مكتبة اإلسكندرية من وجودها الرقيم وىلع اإلنرتنت من خالل بناء وتأسيس شباكت ىلع اإلنرتنت تلقديم خدماتها
ومواردها لعدد أكرب من انلاس حول العالم وجعلها أكرث إتاحة.
تعترب مبادرة «الشباكت اإلفريقية» إحدى أهم وأحدث مبادرات مكتبة اإلسكندرية اليت تم تشغيلها بشلك اكمل
خالل فرتة اتلقرير .وتهدف الشباكت اإلفريقية اليت انطلقت  6إبريل  2016لربط مجيع األوساط األاكديمية والفكرية
والعلمية من مجيع أحناء إفريقيا من أجل تطوير االبتاكر اإلفرييق من خالل استخدام العلم واتلكنولوجيا .واهلدف من
ذلك ربط انلاس واملجتمعات ممن هلم اهتمامات وخربات مشرتكة لترسيع تنمية املوارد املعرفية دلى انلاس وتلمكني اتلبادل
الفوري للمعرفة واملساهمات .وقد تم عرض املرشوع يف مؤتمر اتلعليم اإللكرتوين يف إفريقيا ،اذلي ساعد ىلع نرش الشباكت
وزيادة عدد املشرتكني يف نرشها.
تعترب «موسوعة احلياة» ( )EOLمبادرة رقمية أخرى من مكتبة اإلسكندرية تهدف إىل تقديم قاعدة بيانات جمانية
ومتاحة ىلع اإلنرتنت للعامة جلميع منظمات العالم؛ حيث يمكن استخدامها ألغراض تعليمية أو أكاديمية .يعمل فريق
حايلا ىلع تصميم جديد للموسوعة؛ بهدف تعزيز انلظام األسايس للموسوعة ًّ
ًّ
تقنيا.
اتلطوير بمكتبة اإلسكندرية
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تعد مكتبة اإلسكندرية من املشاركني األساسيني يف مرشوع «مكتبة تراث اتلنوع ابليولويج» ( )BHLاليت تعترب قناة
مثايلة ملشاركة ونرش جمموعة اتلنوع ابليولويج العربية وغري العربية اخلاصة باملكتبة .تتضمن جمموعة الكتب اإللكرتونية
ًّ
حايلا أكرث من  45,000كتاب عن اتلنوع ابليولويج.
ومن املبادرات الرقمية املهمة ملكتبة اإلسكندرية مرشوع «حمارضات يف العلوم» اذلي يهدف إىل نرش املعرفة وتسهيل
ًّ
حايلا  200,000حمارضة يف جماالت العلوم األربعة بعد إضافة العديد من املحارضات اتلقديمية.
الوصول إيلها .حيتوي املستودع
وقد تلىق املرشوع حوايل  24.5مليون زيارة خالل فرتة اتلقرير.
وقد أطلقت مكتبة اإلسكندرية خالل فرتة اتلقرير دورتني تدريبيتني ىلع اإلنرتنت ىلع بوابة  EdXللتعليم اإللكرتوين
اتلابعة ملعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ( )MITوجامعة هارفارد .اكنت ادلورة األوىل بعنوان «احلضارة املرصية القديمة»
وتم تقديمها يف مايو  2016وشارك فيها  3700متعلم من  120دولة .وادلورة اثلانية بعنوان «تراث احلضارة اإلسالمية» وبدأت
يف يونية  2016واستمرت ألربعة أسابيع.
ِّ
وباإلضافة للك تلك املجهودات املحددة ،تكرس مكتبة اإلسكندرية مجيع تلك األنشطة واخلدمات اليت تقدمها
ملاكفحة األفاكر املتطرفة باألفاكر املستنرية واتلقدم .فتمكن األشخاص من خالل املشاريع واملبادرات واخلدمات والفعايلات
اثلقافية واألاكديمية واتلقنية والرتفيهية اليت تقدمها وتوفرها من خالل قطااعتها وأقسامها املتنوعة.

خدمات املكتبة
تهدف مكتبة اإلسكندرية من خالل مكتبتها الرئيسية ومكتباتها املتخصصة إىل نرش املعرفة واثلقافة من خالل
العديد من برامج اتلوعية واتلواصل العامة املختلفة.
يبذل قطاع املكتبات جمهودات هائلة لربط اثلقافات من خالل جمموعة واسعة من مشاريع ومبادرات اتلعاون مع
املنظمات ادلويلة .كما يسىع قطاع املكتبات ً
أيضا إىل توعية األشخاص حول اثلقافات املختلفة من خالل األنشطة وورش
العمل واملحارضات وجلسات القراءة وحلقات انلقاش اليت تقام يف املكتبات واإلدارات املختلفة.
ً
ًّ
دويلا ،أطلق قطاع املكتبات
مركزا للمعرفة ومكتبة متمزية
تماشيًا مع أهداف مكتبة اإلسكندرية ورساتلها بأن تصبح
مرشوع «املعايري العربية للمكتبات» ،وتعترب مهمة املرشوع توحيد األدوات واألنظمة واملمارسات ابلبليوجرافية العربية بني
املكتبات العربية تلمكني اتلبادل بني املكتبات ووصول اجلميع للموارد .ويهدف املوقع اإللكرتوين إىل مساعدة املكتبات
العربية ىلع تبادل ومشاركة ابليانات ابلبليوجرافية والسيادية؛ حيث يسعون للعمل ً
معا بشلك أكرث كفاءة وحتقيق إدارة
أفضل للمعلومات واملعرفة وتوفري املوارد مع زيادة الفائدة وخدمة جمتمعاتهم بشلك أفضل والسماح باتلباديلة مع القرناء
حول العالم ،وحيتاجون أن يرسوا قواعد العمل املشرتك ويطوروا أدواتهم ابلبليوجرافية اخلاصة.
يقدم موقع املرشوع معلومات موسعة حول املعايري ابلبليوجرافية واألدوات اليت تقوم املكتبة بتطويرها سواء بالعربية
أو اإلجنلزيية؛ حيث تم تصميمه بشلك مبسط وسهل اتلصفح؛ مما يوفر للزوار جتربة سهلة يستطيعون من خالهلا اكتشاف
احتياجاتهم واحلصول عليها برسعة .وقد تم تصميمه ً
أيضا بأحدث اتلقنيات واضعني جتربة املستخدم عني االعتبار من أجل
ً
جعله متوافقا مع املتصفحات احلديثة واهلواتف اذلكية واألجهزة انلقالة.
ِّ
بدأت مكتبة اإلسكندرية يف استكشاف إماكنية تنفيذ نظام اسرتجاع انلصوص اذلي يمكن املستخدمني من ابلحث
يف أرشيف اإلنرتنت باستخدام اللكمات الرئيسية من أجل تطوير الوصول إىل أرشيف اإلنرتنت .واكن اتلحدي األعظم يف
حتقيق تلك املهمة هو اتلوسع للحجم اليلك للمجموعة اذلي قد وصل تقريبًا إىل  1بيتابايت من ابليانات املضغوطة .وقد حصل
املستوى  1من برنامج الرسوم املتحركة الزاحف يف اجتماع االحتاد ادلويل لإلنرتنت اذلي عقد يف إبريل  - 2016ىلع ردود
فعل جمتمعية إجيابية.
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كما تم تنظيم نموذج االحتاد األورويب )AlexMEU’15( 2015 ،للسنة السادسة من قبل مبادرة خطوة لفوق الشبابية
باتلعاون مع مكتبة اإليداع بمكتبة اإلسكندرية من  15أغسطس إىل  19نوفمرب  .2015استضافت املنظمة  300شاب مشارك
ً
منظما.
يف انلموذج بصفة «مندوب» باإلضافة إىل 220
احتفلت مكتبة اإليداع بايلوم العاليم للشباب وايلوم العاليم للتطوع .وقد رافقت عروض الكتب تلك االحتفاالت.
كما احتفلت ً
أيضا بايلوم العاليم ملاكفحة االجتار باألشخاص وايلوم العاليم للساكن وايلوم العاليم للقضاء ىلع العنف ضد
املرأة وايلوم العليم للغذاء.
قامت املكتبة الفرنكوفونية خالل اعم  2015بتنظيم سلسلة من ورش األعمال للشباب بعنوان “”Francomanie
عن ادلول الفرنكوفونية يف القارات املختلفة .عقدت الورش حول معارض الكتب بمختارات من جمموعة  ،BnFواكنت
تديرها ادلكتورة ريم حافظ؛ حمارضة اللغويات اتلطبيقية بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية .ركزت الورشة اليت عقدت يف
سبتمرب ىلع ادلول الفرنكوفونية يف أوروبا يف حني ركزت تلك اليت عقدت يف ديسمرب ىلع ثقافات ادلول الفرنكوفونية يف
قارة أمريكا الشمايلة.
قامت املكتبة الفرنكوفونية بمناسبة املؤتمر الـ 21لألطراف املشاركة باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن اتلغيري
املنايخ ( )UNFCCCاذلي أقيم يف فرنسا يف ديسمرب  ،2015بتنظيم ندوة وعرض فيلم ومعرض صور حول كتاب «60
ًّ
ًّ
حل ضد تغري املناخ» يلان أرثوس بريتراند ،كما تم تنظيم حدث اتلوفيق بني اتلنمية واملناخ 60 :حل ضد اتلغري املنايخ
باتلعاون مع الواكلة الفرنسية للتنمية.

اتلواصل اثلقايف
لطاملا سعت مكتبة اإلسكندرية إىل ضم جمهوداتها إىل جمهودات املنظمات القومية وادلويلة واألفراد؛ من أجل توسيع
نطاق عملها وزيادة مصادر املعرفة وربط اثلقافات واتلعامل مع مشكالت اتلطرف واأليديولوجيات املتطرفة ىلع املستويات
القومية واإلقليمية وادلويلة.
تتواصل املكتبة من خالل اتلواصل اثلقايف مع العامة لرفع اذلوق واملساعدة ىلع اكتساب اهتمام باثلقافة باستخدام
أسايلب تقديمية حديثة حتايك تلك املستخدمة يف املؤسسات ادلويلة العريقة .تستخدم مثل تلك األسايلب يف املتاحف
واملراكز الفنية ومعارض وجممواعت الفنون اتلابعة ملكتبة اإلسكندرية وكذلك مركز القبة السماوية العليم.
وقد ُحققت أهداف اتلواصل اثلقايف بمكتبة اإلسكندرية من خالل عدد من املشاريع ،منها تنفيذ مرشوع سفارات
املعرفة اخلاصة بمكتبة اإلسكندرية يف اجلامعات املرصية وبناء شبكة مع رشاكء حمليني ودويلني وتوسيع نطاق الشباكت
العربية واإلفريقية ودعم الفعايلات اثلقافية وجتديد اخلطاب ادليين ومواصلة رشااكت اتلعليم عن بعد وإطالق مبادرات
جديدة تدور حول العلوم أو اآلداب أو اتلقدم اتلكنولويج.
تم إنشاء سفارات املعرفة – اليت تعكس بعدة طرق دور بيت السناري يف املحافظات األخرى – باتلعاون مع اجلامعات
املرصية .ويطمح هذا اتلعاون يف نرش اثلقافة واملعرفة بني طالب اجلامعات يف مجيع أحناء ادلولة .وحتايك سفارات املعرفة
االمتيازات والوظائف الرقمية الاكملة اليت توفرها مكتبة اإلسكندرية لزائريها ،مثل الوصول غري املقيد ملستودع األصول
الرقمية بمكتبة اإلسكندرية ( ،)DARوأكرب مكتبة رقمية عربية ،ووصف مرص  ،Description de l’Egypteومرشوع
ذاكرة مرص املعارصة ،وحمارضات العلوم.
وقد تم أثناء فرتة اتلقرير إقامة وإعداد وتشغيل  18سفارة جديدة للمعرفة يف  18جامعة مرصية حكومية .باإلضافة
إىل توقيع بروتوكوالت إنشاء السفارات يف جامعات السويس وعني شمس وبين سويف .ومن املقرر إعدادهم للتنفيذ خالل
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يونية ويويلو  2016يف حني من املقرر العمل ىلع الربوتوكوالت اخلاصة بإنشاء السفارات باجلامعات اثلالثة ابلاقية – جامعة
أسيوط وحلوان واإلسكندرية (فرع مرىس مطروح) – خالل أغسطس وسبتمرب .2016
يعترب احتفال «شكسبري  :400إىل أبد اآلبدين» إحدى كربيات الفعايلات يف فرتة اتلقرير .تم تنظيم وإقامة احلفل اهلائل
ىلع مدار مخسة أيام من  23إىل  27إبريل  2016لالحتفال باذلكرى الـ  400لوفاة املرسيح العظيم ويليام شكسبري (– 1564
ً
ًّ
ً
ًّ
دويلا ومهرجانا حيتوي ىلع مئات الفعايلات الفنية واثلقافية بهدف نرش أعمال
أكاديميا
مؤتمرا
 .)1616تضمن االحتفال
شكسبري بني القراء املرصيني وتعزيز احلوار واتلفاهم بني خمتلف اثلقافات؛ عن طريق مناقشة وحتليل الكتابات .كما هدفت
املهرجانات ً
أيضا إىل توفري فرص لدلارسني الكتساب املزيد من املعرفة من خالل العديد من األنشطة والفعايلات اليت تم
ً
خصيصا ملنفعة األطفال وابلاحثني وذوي االحتياجات اخلاصة والعامة .ومن أجل احلصول ىلع املزيد من املنفعة
تصميمها
ً
ً
للعامة والوصول إىل أكرب قدر من اجلمهور ،أطلقت مكتبة اإلسكندرية موقعا خمصصا للمحتوى اخلاص باحتفال «شكسبري
 :400إىل أبد اآلبدين» وبرناجمه.
ً
ً
باهرا بثقافته الرثية وبرناجمه الفين اذلي قدم أعمال وإرث شكسبري
جناحا
دعم املركز اثلقايف الربيطاين احلدث وحقق
من خالل العديد من األنشطة .وقد حرض احلفل وشارك يف برناجمه خنبة من الشخصيات ادلويلة ابلارزة ،منهم خرباء األدب،
واملواهب الشهرية من املرسح الربيطاين ،وابلاحثون ،وأساتذة اجلامعات.
ً
ًّ
ً
رئيسيا ثلقافة املجتمع املرصي؛ حيث ينظم العديد
ونارشا
يمثل مركز الفنون بمكتبة اإلسكندرية مالذا لعشاق الفنون
ً
من احلفالت الغنائية واملعارض واملهرجانات وعروض األفالم والعروض املرسحية املتنوعة .يعترب مركز الفنون مسئول عن
ً
ً
متنوع من خمتلف األعمار واتلفضيالت.
مجهورا
حوايل  %20من الفعايلات اليت تنعقد يف مكتبة اإلسكندرية ،وجيذب
نظم مركز الفنون خالل فرتة اتلقرير مهرجان اإلسكندرية ادلويل اثلاين للمرسح املعارص من  5إىل  10أبريل .2016
ً
ً
ًّ
ًّ
اشرتك هذا العام  120ممثل
مرسحيا حبضور ما يزيد ىلع 3300
عرضا
مرسحيا من  13دولة خمتلفة يف املهرجان اذلي ضم 11
فرد .كما شارك املركز ً
أيضا يف احتفال شكسبري  400من خالل تنظيم عرضني مرسحيني لرشكة براغ شكسبري (ماكبث وكثري
من اللغط حول ال يشء).
قام مركز الفنون ً
ً
ومرسحا وسينما .أقيم املعرض من
أيضا بتنظيم مهرجان الصيف اثلالث عرش اذلي تضمن موسيىق
ً
ً
ًّ
عرضا يف املجمل من موسيىق كالسيكية
وحيويا للغاية حيث احتوى ىلع 38
متنوع
 30يويلو إىل  4سبتمرب  .2015واكن برناجمه
إىل رقص معارص أو شعيب لعروض مرسحية وسينمائية من مجيع أحناء العالم.
يهدف مركز القبة السماوية العليم إىل إتاحة العلوم للعامة .وقد وصل عدد الطالب املشاركني يف برناجمه الصييف اعم
 2016خالل فرتة اتلقرير ما يزيد ىلع  1200مشارك ،أعمارهم بني  4و 16سنة ،كما حرض احتفايلة العلوم اليت نظمها املركز
لعام  2016حوايل  4000زائر ىلع مدار يومني بمكتبة اإلسكندرية.
يعترب معرض «ألف اخرتاع واخرتاع :لنستكشف ماضينا ونلهم مستقبلنا» من أهم الفعايلات اليت نظمها وأقامها
مركز القبة السماوية العليم خالل فرتة اتلقرير .أقيم املعرض براعية رئيس الوزراء املرصي بعد توقيع مكتبة اإلسكندرية
مذكرة تفاهم مع مبادرة ألف اخرتاع واخرتاع وأكاديمية ابلحث العليم واتلكنولوجيا اتلابعة لوزارة ابلحث العليم .وكشف
املعرض اذلي أقيم بني  20أكتوبر و 15ديسمرب  2015عن أكرث من  1000اعم من اإلجنازات العلمية واثلقافية لرجال ونساء
العرص اذلهيب للحضارة اإلسالمية وتأثريها يف اتلطور العليم واتلكنولويج ايلوم .تضمن املعرض اذلي أقيم ىلع مدار شهرين
ً
ً
وعروضا حية وورشا عملية وأنشطة تفاعلية ومرسحيات رسدية وحمارضات ومناقشات.
عرض أفالم
وقام مركز القبة السماوية العليم باتلعاون مع إنتل مرص ووزارة الرتبية واتلعليم بتنظيم معرض إنتل للعلوم واهلندسة
بمكتبة اإلسكندرية اعم  .2016ختدم املسابقة الشباب املرصيني حيث تشجع وتدعم الطالب من سن  14إىل ً 18
اعما إلجراء
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ً
ًّ
ًّ
وإنسانيا وتقديم مشاريعهم ونتاجئهم للجنة اتلحكيم .هناك ثالثة معارض نهائية ملعرض إنتل
علميا
أحباثهم يف  17جمال
للعلوم واهلندسة بمكتبة اإلسكندرية تلغطي املحافظات الشمايلة واجلنوبية والقاهرة الكربى .تأهل أىلع  10فرق تلمثيل
مرص يف معرض إنتل ادلويل للعلوم واهلندسة لعام  2016اذلي يقام من  8إىل  13مايو  2016يف فينكس بوالية أريزونا بالواليات
املتحدة األمريكية؛ وقد فاز الطالب املرصيون املشاركون باملركز الرابع مرتني.
قام املركز ً
أيضا بدعم مسابقة ومرشوع معماري كبري بلناء «مدينة العلوم» – جممع فريد من نوعه للتعليم والرتفيه من
ً
املقرر بناؤه يف مدينة السادس من أكتوبر؛ بهدف إنشاء مركز للعلوم يتضمن معارض علمية تفاعلية ومتحفا للمقتنيات
ً
ومركزا للمؤتمرات .يطمح املركز إىل حتفزي الفضول وحس االستكشاف دلى األفراد وتعزيز
ومرافق للبحث وورش العمل
اتلعليم العليم واتلكنولويج من خالل املعارض غري اتلقليدية واألنشطة اتلعليمية .كما نظم مركز القبة السماوية العليم
مسابقة معمارية دويلة مفتوحة من مرحلة واحدة للخطة الرئيسية الشاملة واتلصميم اتلصوري ملدينة العلوم .ومن املخطط
اإلعالن العام عن الفائزين يف  29أغسطس .2016
نظمت إدارة املعارض واملقتنيات الفنية خالل فرتة اتلقرير «بينايل مكتبة اإلسكندرية ادلويل السابع لكتاب الفنان»
ً
اذلي يعرض األعمال الفنية اخلاصة بـ  65فنانا من  12دولة خمتلفة .وقد تم إهداء أغلب تلك األعمال الفنية املشاركة ملكتبة
اإلسكندرية من أجل إثراء مقتنياتها ادلائمة لكتاب الفنان .وقد تم إقامة املعرض من  24إبريل إىل  23مايو .2016
وتقوم اإلدارة بتنظيم وتصميم املعارض املؤقتة العديدة بانتظام؛ حيث قامت بتنظيم مرشوع «معرض دعم اتلنوع
اثلقايف واالبتاكر» باتلعاون مع االحتاد األورويب من  14إىل  24نوفمرب  .2015ركز املعرض ىلع األعمال الفنية املختلفة اليت
أنتجها بيت السناري ونشاطات «الفن يف الفصل ادلرايس» و«شمال وجنوب» ،ويقدم بعض املنتجات كذلك من نشاطات
«كوم ادلكة» و«اتلخطيط وانلقاشات اثلقافية».
وقامت اإلدارة ً
أيضا بتصميم معرض «رؤى عن مرص» اذلي عرض رؤى اثنني من الفنانني اذلين يستخدمون اتلصوير
للتعبري عن ارتباطهم وحبهم ألسلوب احلياة املرصي بعد اإلقامة بمرص لسنوات .وقد تم إهداء املكتبة األعمال الفنية
املعروضة اخلاصة بالفنان جاك جوناثان ذي املساهمة الكريمة باملعرض وادلكتور حممد عوض اذلي أهدى للمكتبة جمموعة
صور للفنان هايج ديلكيان.
باإلضافة إىل ذلك ،قامت اإلدارة بتنظيم «معرض ملتىق الفسيفساء اثلاين» اذلي أقيم من  24يونية إىل  22أغسطس
ً
ً
ًّ
ًّ
سودانيا .كما تضمنت املعارض املؤقتة األخرى اليت
مرصيا وفنانا
 .2016وتضمن املعرض أحدث أعمال الفسيفساء لـ  51فنانا
تم إعدادها هذا العام معرض «سليم حسن :منار علم املرصيات» اذلي عرض جمموعة من خمطوطات وصور لرحالت اتلنقيب
اخلاصة بسليم حسن يف اجلزية وسقارة؛ كما قدمت ادلورة العارشة ملعرض «أول مرة»  -اذلي أقيم بني  26يويلو و 8أغسطس
–للفنانني الشباب فرصة لعرض مواهبهم للمرة األوىل يف معرض دويل ووضع أسمائهم يف املشهد الفين املرصي املعارص.
ً
ً
ًّ
ًّ
تشكيليا مشارك
سنويا ويعترب أحد أهم املعارض الفنية يف مرص –  132فنانا
تضمن معرض «أجندة» – اذلي يتم إعداده
هذا العام .يعرض املعرض أعمال عدد من الفنانني يف خمتلف املجاالت الفنية ،مثل اتلصوير وانلحت واحلفر والرسم واخلزف
والفيديو.
ً
ً
دائما حيتوي ىلع جمموعة واسعة من الفنون ويشمل العديد من اتلخصصات من
معرضا
تنظم مكتبة اإلسكندرية 15
اخلط العريب والرتاث الشعيب العريب إىل تاريخ الطباعة املرصية وكتاب الفنان ،ومن أدوات الفلك العتيقة إىل العالم الرقيم،
ومن انطبااعت عن اإلسكندرية إىل السينما العاملية واتلصميم ،ومن انلحت والرسم إىل «احلركة والفن».
ً
ً
عمل ًّ
جديدا من أهمها ما أضيف من قبل
فنيا
حصلت وحدة املقتنيات الفنية باإلدارة خالل فرتة اتلقرير ىلع 841
إنيج أفالطون وفاروق شحاتة وجاك جوناثان وهايج ديلكيان .كما تم إهداء املزيد من اإلضافات املهمة من قبل مرشوع
شمال وجنوب وبينايل كتاب الفنان .2016
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تم تأسيس مركز األنشطة الفرنكوفونية اعم  2013تلعزيز الوجود الفرنكوفوين يف املجتمع السكندري كجزء من
ً
مركزا تلعزيز اثلقافة
هدف برناجمها اتلعاوين مع املجتمعات الفرنكوفونية الوطنية واإلقليمية .ويطمح املركز إىل أن يصبح
الفرنسية ىلع املستوى املحيل واإلقلييم ،وتطوير وحفظ شبكة الرشااكت مع املراكز واملكتبات واملؤسسات الفرنكوفونية
العريقة.
ينظم مركز األنشطة الفرنكوفونية العديد من الفعايلات مثل املحارضات وانلقاشات واملؤتمرات واجتمااعت املائدة
املستديرة وورش األعمال وكذلك االجتمااعت اثلقافية والعلمية اليت تستهدف ساكن اإلسكندرية الفرنكفونيني بشلك
اعم وطالب املدارس واجلامعات الفرنكوفونية بشلك خاص .وقد قام املركز خالل فرتة اتلقرير بتنظيم مهرجان املواهب
السادس حتت شعار «نلحتفل باتلنوع» باتلعاون مع املعهد الفرنيس باإلسكندرية والواكلة اجلامعية الفرنكوفونية .أقيم
املهرجان يف مركز املؤتمرات بمكتبة اإلسكندرية ىلع مدى يومني  20و 21إبريل .2016
بعد جناح مهرجان املهن املرصية األول اذلي انعقد اعم  2014باتلعاون مع قسم اللغة الفرنسية وآدابها بكلية اآلداب،
قام مركز األنشطة الفرنكوفونية بتنظيم املهرجان اثلاين اعم  .2015وهدف املهرجان  -اذلي شهد العديد من الفعايلات
واألنشطة ىلع مدى ثالثة أيام – الرتكزي ىلع أهمية وثراء اللغة الفرنسية واثلقافة الفرنكوفونية.
يعترب مرشوع «فلنتحدث الفرنسية ًّ
سويا» من أهم املشاريع اليت نظمها ونفذها مركز األنشطة الفرنكوفونية .ويعزز
الربنامج اللغة الفرنسية .وقد تم اختياره تلمثيل اللغة الفرنسية يف املنتدى العاليم اثلاين للغة الفرنسية اذلي أقيم يف يليج،
بلجياك .
ً
أقام املركز ً
ختليدا لذلكرى الـ 15لوفاة يلوبودل سيدار سنغور .بدأت املسابقة – اليت اكنت متاحة
أيضا مسابقة جديدة
لعامة الفرنكوفونيني  -يوم األحد  3يناير  ،2016وأقيم حفل توزيع اجلوائز ىلع الفائزين يوم اخلميس  17مارس  .2016وقام
مركز األنشطة الفرنكوفونية بتنظيم ندوتني بإدارة ادلكتورة فوزية رشيف؛ أستاذ علم الفزيياء بكلية العلوم جامعة
تونس ،يف إطار عمل معرض ألف اخرتاع واخرتاع.
يعترب متحف اآلثار أول متحف يف مرص يستخدم واجهات العرض اجلديدة املقدمة من رشكة  Aptes Systemواليت
ً
زجاجا غري قابل
تتفق مع أحدث اتلقنيات واملعايري اخلاصة حبفظ توابيت املومياوات .وتستخدم واجهات العرض اجلديدة
لالخرتاق يقلل من امتصاص األشعة فوق ابلنفسجية ،ويتم فتحها وغلقها من خالل نظام مياكنييك كهريب متقدم .كما أن
قاعدة الواجهات جمهزة جبهاز لقياس الرطوبة واحلرارة ،ووحدة تعقيم أوتوماتيكية مصممة تلعقيم الفراغ ادلاخيل يلتناسب
مع املومياوات.
وقد قام متحف اآلثار خالل فرتة اتلقرير باتلعاون مع مكتبة النشء بمكتبة اإلسكندرية بتنظيم مسابقة بعنوان
«ارسم واحبث» للمتسابقني من  12إىل  16سنة ،يف الفرتة بني  5و 15سبتمرب  .2015اكن املطلوب من املتسابقني رسم قطعة من
أهم مقتنيات متحف اآلثار «رأس اإلسكندر األكرب» مع عمل حبث عن نفس املوضوع .وقد تم اإلعالن عن الفائزين يف
الرسم وابلحث بنهاية املسابقة ومنح بقية املتسابقني شهادات تمزي.
نظم املتحف ً
أيضا برناجمه الصييف للسنة الـ  15ىلع اتلوايل لألطفال والشباب من سن  9إىل  17سنة من أجل زيادة
وعيهم األثري وإدخال قدر كبري من املرح ىلع جتاربهم اتلعليمية .كما نظم املتحف ً
أيضا ورش عمل لألطفال كجزء من
احتفاالت ايلوم العاليم للمتاحف اذلي تم ىلع مدى يومني.
وكذلك يعترب متحف املخطوطات إدارة رضورية تابعة لقطاع اتلواصل اثلقايف ويتمزي بطبيعته اتلعليمية واثلقافية
ًّ
ًّ
ً
ً
متطورا ،ويمكن تلخيص رساتله
علميا
معرفيا
أسلوبا
واألاكديمية .يعمل متحف املخطوطات من خالل أقسام خمتلفة تطور
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يف الرتكزي ىلع اجلهود واملوارد البرشية واملادية خلدمة الزوار وابلاحثني .ويهدف باستخدام طرق علمية حديثة إىل تقديم
وحفظ وصيانة الرتاث واملخطوطات والكتب انلادرة ليستمتع بها انلاس يف مجيع املراحل العمرية.
لعل بعض أهم إجنازات املتحف يف فرتة اتلقرير تضمنت اتلعرف الضويئ ىلع احلروف يف  368خمطوطة والقيام بأعمال
ً
نادرا و 10خمطوطات من مقتنيات مكتبة اإلسكندرية ،واالحتفال بالسنة ادلويلة للضوء باتلعاون
الصيانة الاكملة لـ  71كتابًا
مع مركز القبة السماوية العليم ،وإقامة عدد من ورش العمل للمهنيني والعامة من مجيع املراحل العمرية.

ابلحث العليم
تطمح مراكز ابلحث العليم املتنوعة بمكتبة اإلسكندرية إىل خلق بيئة تعليمية حديثة سهلة االستخدام غنية
باملعلومات واملوارد ملساعدة األاكديميني وادلارسني وابلاحثني والعامة.
أنشئ مركز دراسات ادليمقراطية والسالم االجتمايع اعم  2011بهدف استكشاف احتماالت اتلحوالت ادليمقراطية
السلمية ىلع الصعيد املحيل والقويم واإلقلييم وادلويل .كما يطمح من خالل ادلراسات وابلحث العليم إىل بناء بيئة مؤدية
للسالم والعدل ولزتويد األفراد باملهارات الفكرية والعملية للوصول تللك انلتائج برتكزي خاص ىلع حقوق اإلنسان وحتليل
الرصاع وحل الزنااعت والوساطة واتلفاوض .ويعمل ىلع توفري تدريب ىلع أىلع مستوى وإجراء حبوث يف جمال ادليمقراطية
واملشاركة السياسية للمرأة وإدارة وحل الزنااعت بدون عنف وبناء السالم.
قام مركز دراسات ادليمقراطية والسالم االجتمايع بتنظيم مؤتمر «ادليمقراطية للقرن الـ  »21اذلي أقيم من  9إىل 11
ديسمرب  2015بمشاركة عدد من اخلرباء واألاكديميني والسياسيني والرؤساء السابقني .ركز املؤتمر ىلع مناقشة العديد من
القضايا اليت تواجه بعض األمم ادليمقراطية مثل تهميش املواطنني والعالقة بني االقتصاد واحلكم وانعدام املشاركة يف
احلياة العامة واتلغريات املناخية وإدارة املوارد الطبيعية واسرتاتيجيات ماكفحة اإلرهاب اليت تعتمدها بعض ادلول غري
امللزتمة بمبادئ ادليمقراطية .كما كشف املؤتمر ً
أيضا عن خماطر اخلالف بني إدراك العامة للقيم ادليمقراطية واملمارسات
احلقيقية الفعلية لدليمقراطية.
ً
وبناء عليه ،اخترب املؤتمر األوضاع واتلجارب اخلاصة بالعديد منها ومن ثم حاول تقديم بدائل مستقبلية أكرث
ً
وسلما .كما أكد ىلع أهمية تأسيس عقد اجتمايع جديد بمساهمة ومساعدة الشباب يف خمتلف ادلول العربية
ديمقراطية
من أجل الوصول حلالة من االستقرار والتسامح والقبول والعدل والقضاء ىلع خماطر الراديكايلة واتلطرف.
يطمح مركز ادلراسات والربامج اخلاصة بمكتبة اإلسكندرية إىل خلق املناخ الرضوري وتوفري األدوات الالزمة تلوحيد
وإرشاك العلماء وابلاحثني من املجتمعات املختلفة يف حوار خالق وفعال من أجل منفعة اإلنسانية .وللوصول هلذا اهلدف،
ً
منحا
يركز املركز ىلع تقديم األنشطة اليت تدعم ابلاحثني والعلماء .ويقدم برنامج «املنح ابلحثية» اذلي أطلق اعم 2004
حبثية سنوية يف مرحلة ما بعد درجة ادلكتوراه لشباب ابلاحثني املرصيني حتت سن  ،35ممن أكملوا درجة ادلكتوراه يف غضون
اخلمس سنوات السابقة أو يتوقعون االنتهاء منه خالل اعم من تاريخ اتلقديم.
نظم مركز ادلراسات والربامج اخلاصة بمكتبة اإلسكندرية املؤتمر ابلينايل ادلويل اثلامن «بيوفيجن اإلسكندرية »2016
من  12إىل  14إبريل يف اإلسكندرية حتت شعار «العلوم احلياتية اجلديدة :الطريق إىل األمام» يلغطي الكثري من القضايا
املتنوعة مع بعض الفئات واملوضواعت احلديثة .تنوعت املوضواعت من األنظمة ابليولوجية واجلينوم واألحياء ادلقيقة والصحة
الرقمية وادلقة والطب املتعدي ونقل اتلكنولوجيا واهلندسة الوراثية واألخالقيات ابليولوجية إىل األمن الغذايئ وابلحث
العليم واتلعليم وادلراسات ابليئية وعلم السموم والزراعة وانلانوبيولوجيا واتلكنولوجيا ابليولوجية واتلنمية املستدامة.
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قام املكتب اإلقلييم العريب لألاكديمية العاملية للعلوم ( )TWAS-AROبمناسبة اجتماعه السنوي الـ  11بتنظيم مؤتمر
«االقتصاد األخرض :خريطة طريق للتنمية املستدامة واحلد من الفقر يف املنطقة العربية» يف  17-16ديسمرب  2015باتلعاون مع مركز
ادلراسات والربامج اخلاصة بمكتبة اإلسكندرية .تناول املؤتمر تنفيذ االقتصاد األخرض كوسيلة تلجاوز العقبات اليت تواجهها املجتمعات
بادلول انلامية.
يعد مركز توثيق الرتاث احلضاري والطبييع إحدى املؤسسات اتلابعة ملكتبة اإلسكندرية يف القاهرة ويتبع وزارة االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات .يطبق املركز أحدث االبتاكرات اتلقنية تلوثيق الرتاث احلضاري املرصي  -سواء ملموس أو غري ملموس -
وكذلك الرتاث الطبييع ملرص اذلي حيتوي ىلع معلومات حول املناطق الطبيعية ومكوناتها ابليولوجية.
تعاون مركز توثيق الرتاث احلضاري والطبييع خالل فرتة اتلقرير مع إدارة املعارض واملقتنيات الفنية بمكتبة اإلسكندرية تلصميم
املعرض املؤقت «سليم حسن :منار علم املرصيات» اذلي عرض جمموعة من املخطوطات والصور اخلاصة برحالت سليم حسن اتلنقيبية
ً
معروضا
يف اجلزية وسقارة اليت يرجع أقدمها إىل اعم  .1938باإلضافة إىل ذلك ،اكن كتاب سليم حسن «الطريق الصاعد للملك ونيس»
للمرة األوىل باستخدام تقنية توثيق جديدة .كما وثق املعرض ً
أيضا مهمة إنقاذ آثار انلوبة واخلرائط اليت رسمها حسن والصور اليت تظهر
حالة تلك اآلثار .وكذلك تم عرض جمموعة صور حلسن أثناء رحالت اتلنقيب اخلاصة به مع صوره وسط اعئلته وأصدقائه وزمالئه
ورفاقه علماء اآلثار األوروبيني.
يقوم مركز دراسات اإلسكندرية وحضارة ابلحر املتوسط ( )Alex Medبتوثيق وابلحث عن تراث اإلسكندرية ودول ابلحر
املتوسط امللموس وغري امللموس عن طريق تعزيز احلوار واتلبادل يف املنطقة .ويسىع إىل حفظ املايض وتعزيز تطور املستقبل يف مدينة
اإلسكندرية؛ عن طريق إجراء ابلحوث حول تراثها وإقامة املؤتمرات واملعارض ذات الصلة.
قام مركز دراسات اإلسكندرية وحضارة ابلحر املتوسط خالل فرتة اتلقرير بتنظيم عرض دويل ثاليث األبعاد بعنوان «أسطورة
لكيوباترا» تم عرضه ىلع واجهة قلعة قايتباي .حرض املعرض أكرث من  7000مرصي وأجنيب مقيم بمرص ،باإلضافة إىل بعض السياح
الزائرين وعدد من الشخصيات العامة .وقد حظي املعرض بقبول هائل وقامت بتغطيته أهم املحطات اتلليفزيونية والصحف واملواقع
اإلخبارية .اكن احلدث ً
جزءا من فعايلات مرشوع الواقع املدعم باخليال وهو مبادرة تعاون دويلة تشمل  14منظمة رشيكة يف  7دول يف
حوض ابلحر املتوسط.
كما تعاون املركز ً
أيضا مع فريق فيستا  VISTAيف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تلطوير تطبيق الواقع املدعم باخليال
ِّ
ً
ًّ
ً
وصورا تارخيية للعديد من اآلثار السكندرية يف الوقت احلايل .صمم اتلطبيق لعرض لك ابليانات
تفصيليا
للمحمول ،واذلي يعرض وصفا
املتاحة إما من خالل توجيه اكمريا املحمول ناحية األثر املراد وإما عن طريق استخدام نظام حتديد املواقع العاليم  GPSللحصول ىلع
ِّ
قائمة بكل اآلثار القريبة ووصفها.
أنشئ مركز اإلسكندرية لدلراسات اهللينستية باتلعاون املشرتك بني مكتبة اإلسكندرية ومؤسسة أوناسيس ومؤسسة
فاردينويانيس ،وجامعة اإلسكندرية .ويمكن خلرييج األقسام املتخصصة باآلثار والكالسيكيات اتلقدم للحصول ىلع
درجة املاجستري مبارشة؛ أما خرجيو اجلامعات غري املتخصصة فعليهم اجتياز دبلومة ملدة اعم تؤهلهم فيما بعد للحصول
ىلع درجة املاجستري .املركز متاح لدلارسني من خمتلف أحناء العالم ممن يهتمون باحلصول ىلع ادلبلومات أو درجة املاجستري
أو ادلكتوراه يف ادلراسات اهللينستية واملجاالت ذات الصلة مثل اتلاريخ واألدب والفن وعلم اآلثار والعمارة والفلسفة
والعلوم.
قامت مكتبة اإلسكندرية بتأسيس مركز دراسات اتلنمية بهدف تعزيز املشاركة العامة يف تنمية العملية االقتصادية
واالجتماعية واثلقافية؛ حيث يدعم املركز ممارسة احلكم السليم وتطوير السياسات العامة وتأسيس نظام ديمقرايط.
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ودويلا ً
ًّ
ً
ًّ
رائدا يشارك يف ابلحث العليم وادلراسات اعيلة اجلودة
وطنيا
مركزا
يطمح مركز ادلراسات ابليئية إىل أن يصبح
ً
مركزا يساهم يف الوصول لفهم أعمق للبيئة ويقدم احللول املحتملة للقضايا ابليئية امللحة.
واملتطورة واملتعلقة بالسياسات؛
قام مركز ادلراسات ابليئية أثناء فرتة اتلقرير بتنظيم مؤتمره السنوي اثلاين «ارسم مستقبلك» من  5إىل  7يويلو .2015
تم إطالق املؤتمر السنوي اعم 2006؛ بهدف عرض الفروق بني األنظمة اتلعليمية باملدارس واجلامعات .وقد صمم إلرشاد
طالب املرحلة اثلانوية إىل اللكيات اليت تناسب قدراتهم؛ عن طريق توضيع جماالت ادلراسة املختلفة وفرص العمل اليت
تؤهل هلا تلك اللكيات .كما أقيم املؤتمر يف عدد من املحافظات األخرى مثل القاهرة واملنوفية ودمنهور وطنطا ،ووصل عدد
احلضور به إىل ما يزيد ىلع  8000طالب.
أنشئ مركز دراسات احلضارة اإلسالمية اعم  2013تللبية احلاجة إلصالح اخلطاب ادليين اإلساليم من جهة وسد
الفجوة بني الفقه اإلساليم واعملنا املعارص من جهة أخرى .يسىع املركز إىل املساهمة يف بناء خطاب إساليم معارص ومنهيج
ِّ
متشابك مع الواقع ،وخلق مساحة للتفاعل بني الفقه والفكر اإلساليم العالم احلديث اذلي نعيش به بكل تشابكاته
وتعقيداته.
أنشئ مركز ادلراسات القبطية اعم  2013يف قطاع ابلحث األاكدييم بمكتبة اإلسكندرية .يركز املركز ىلع الرتاث
ِّ
ً
ً
وتأكيدا ىلع دوره كمكون أسايس للرتاث املرصي بشلك اعم وأحد الروافد
القبطي وحفظه إيمانا منه بأن مرص للك املرصيني
الرئيسية اليت أسهمت يف اهلوية املرصية بشلك خاص.
ًّ
رقميا ودراسة
اعتمد مركز دراسات اخلطوط منذ إنشائه عدة أهداف منها :إنتاج أنواع متعددة من الكتابات وتوثيقها
تطور األنواع املختلفة للكتابات حىت العرص الرقيم ودراسة مجايلات اخلط العريب كوسيلة للتعبري الفين املتقدم.
يهدف مركز املخطوطات استكشاف عمق تراث املخطوطات العربية واإلسالمية من خالل الفهرسة واتلحقق وادلراسة.
قام مركز اللسانيات احلاسوبية العربية بمكتبة اإلسكندرية بتحقيق عدة أهداف بنجاح أثناء فرتة اتلقرير يف
أحد أكرب مشاريعه ابلحثية بعنوان «لغة الشباكت العاملية» ( )UNLباتلعاون مع مؤسسة لغة الشباكت الرقمية العاملية
( .)UNDLحقق املركز  %100من املعاجلة اآليلة وايلدوية للكتاب العريب وترمجته ىلع اإلنرتنت لكغة شباكت اعملية ،كما
ًّ
حايلا
قامت باتلحقق من  %100من املعاجلة ايلدوية .باإلضافة إىل ذلك وصلت متون اللغة العربية  100مليون لكمة؛ حيث يتم
ًّ
مورفولوجيا .وكذلك تضمن العمل اتلحليل ادلاليل وبناء تطبيق اإلنرتنت للبحث يف املتون .وجيرى اآلن
حتليلها وتطويرها
تطوير قاموس اللكمات بالتشكيل ،ويستمر العمل ىلع تطوير انلحو والرصف.

إدارات ادلعم بمكتبة اإلسكندرية
قطاع املرشواعت واخلدمات املركزية
تعترب إدارة النرش بمكتبة اإلسكندرية مسئولة عن املحافظة ىلع صورة املكتبة كمركز ثقايف للتمزي ونرش املعرفة .إنه
املركز باملكتبة حيث تتجسد األفاكر واللكمات يف مواد إلكرتونية ومطبوعة ،من خالل قسم الضبط اللغوي وقسم اجلرافيك
والطباعة ووحدة املوقع اإللكرتوين.
قامت وحدة الرتمجة بقسم الضبط اللغوي أثناء فرتة اتلقرير برتمجة جمموع  1279صفحة داخل القطاع – منها 659
صفحة إىل العربية و 609إىل اإلجنلزيية و 105إىل الفرنسية – و 1439صفحة باالستعانة بمصادر خارجية – منها  1072إىل
العربية و 238إىل اإلجنلزيية و 196إىل الفرنسية .كما قامت وحدة اتلحرير واملراجعة بمراجعة وحترير  59680صفحة عربية
و 21344صفحة إجنلزيية و 6209صفحة فرنسية.
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ومن أجل مواكبة االنتشار الرسيع لألدوات اإللكرتونية الشخصية املحمولة وانلمو اتلكنولويج يف اعملنا ايلوم ،قام
موقع إدارة النرش بتطوير نسخة معدلة للمحمول من موقع مكتبة اإلسكندرية يلقدم مجيع أخبار املكتبة واخلدمات املتاحة
ِّ
لزوارها يف لك وقت ىلع اإلنرتنت وتلوسيع نطاق برامج املكتبة متعددة اتلخصصات من خالل خماطبة رشحية أكرب من
ًّ
مستخديم اإلنرتنت واملحمول .قامت الوحدة خالل فرتة اتلقرير بنرش ً 198
صحفيا بالعربية واإلجنلزيية والفرنسية
خربا
باإلضافة إىل ما يقرب من  1319حدثًا مع وصفه ومجيع املعلومات عنه .كما قامت الوحدة ً
أيضا باستخدام وإدارة حسابني
ِّ
ىلع الفيسبوك وتويرت؛ حيث يتم اإلعالن عن أخبار وأنشطة املكتبة ويتم الرد ىلع لك استفسارات العامة.
تعترب إدارة اإلعالم نافذة مكتبة اإلسكندرية ىلع ابليئة املحلية واإلقليمية وادلويلة والعكس بالعكس .قامت وحدة
ًّ
صحفيا بالعربية واإلجنلزيية .وكذلك تواصلت
اتلحرير اتلابعة لإلدارة أثناء فرتة اتلقرير بنرش ما يقرب من  550ترصحيًا
اإلدارة وتعاونت مع عدة حمطات تليفزيونية دويلة وأجنبية ملنحهم فرصة تصوير مكتبة اإلسكندرية وثرواتها املتنوعة من
متاحف ومراكز ومبادرات ومكتبات وخدمات وفعايلات ومؤتمرات ومعارض ،مثل معرض ألف اخرتاع واخرتاع ومؤتمر
بيوفيجن إسكندرية.2016 ،
قام مركز الصحافة ووحدة األرشفة اتلابعان لإلدارة بتأسيس أرشيف صحيف هائل من خالل مجع املقاالت اإلخبارية
واتلرصحيات الصحفية من أكرث من  24جريدة يومية وأسبوعية .وقد بلغ إمجايل عدد اتلرصحيات الصحفية اليت تم نرشها
حول مكتبة اإلسكندرية يف جمالت وصحف خمتلفة حوايل  1.116قطعة صحفية.
ًّ
ًّ
والتينيا باإلضافة إىل
عربيا
كما حنج املعمل الرقيم أثناء فرتة اتلقرير يف رقمنة ومعاجلة ما يقرب من  8141كتابًا
 198206صفحات من الصحف و 17388صورة ورشحية وخمطوطة وجملة ودورية .كما قامت باتلعرف الضويئ ىلع احلروف
ًّ
ًّ
والتينيا.
عربيا
حبوايل  11172كتابًا

تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت
يلزتم قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بتطوير وتنفيذ ودعم مجيع اخلدمات احلاسوبية واالتصاالت الرقمية
تلعزيز هدف مكتبة اإلسكندرية تلصبح مكتبة مناسبة للعرص الرقيم وتساهم يف احلياة اثلقافية بمرص والعالم.
جنح القطاع أثناء فرتة اتلقرير بتحويل املكتبة إىل منظمة الورقية ،كما قام بتطوير أغلب العمليات ادلاخلية باملكتبة
وعمل ىلع جعل العمليات اتلجارية داخل املكتبة آيلة وجنح يف حتقيق  %90من هدفه .وهناك املزيد من اتلطورات اجلارية
تلحسني انلظام وتسهيل جتربة املوظفني.
وقام القطاع ً
أيضا باتلعاون مع إدارة الزيارات بتطوير اجلوالت االفرتاضية للمكتبة .كما قام فريق فيستا اتلابع
للقطاع – مواصلة للجهود املبذولة تلطوير اتلطبيقات االفرتاضية من خالل مبادرة نظام اتلفاعل االفرتايض يف تطبيقات
ً
العلوم واتلكنولوجيا (فيستا) – بتطوير تطبيق اجلولة االفرتاضية باملكتبة  V2اليت اكنت تعرض سابقا ىلع نظام كهف ابليئة
االفرتاضية  CAVEبنجاح .يعرض اتلطبيق مباين مكتبة اإلسكندرية ويسلط الضوء ىلع صاالت العرض واملعارض .ويتم اآلن
متابعة تطوير اتلطبيق؛ حيث يهدف الفريق إىل إضافة املزيد من ابليانات واخلواص ىلع اتلطبيق وكذلك تطوير نسخ معدلة
جلهاز الكمبيوتر واملحمول من أجل توصيل اخلدمة لرشحية أكرب من اجلمهور.

الشئون املايلة واإلدارية
إن رسالة إدارة املراجعة ادلاخلية يه توفري خدمات استشارية مستقلة ومضمونة املوضوعية مصممة إلضافة قيمة
إىل أنشطة مكتبة اإلسكندرية .تساعد اإلدارة املكتبة ىلع إجناز أهدافها عن طريق استخدام أسلوب منهيج منضبط تلقييم
وحتسني فعايلة عمليات إدارة املخاطر واتلحكم بها .تساعد املراجعة ادلاخلية ً
أيضا ىلع حتديد وجتنب وختفيف املخاطر.
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ً
وقد أصدرت املكتبة من خالل إدارتها املايلة حساباتها انلهائية السادسة اليت تم مراجعتها وفقا ملعايري املحاسبة
املرصية وادلويلة .كما تصدر اتلقارير املايلة الشهرية وربع السنوية بانتظام .وتقوم مكتبة اإلسكندرية بتطبيق أسايلب
املزيانية املرنة اليت ترتبط بوحدات اتلخطيط االسرتاتييج من أجل املساعدة ىلع مجع اتلرباعت .باإلضافة إىل ذلك ،تقوم
املكتبة بإدارة ومتابعة مشاريع ضخمة باتلعاون مع املنظمات ادلويلة مثل ابلنك ادلويل وايلونسكو واملفوضية األوروبية
واجلهات املاحنة األخرى .تراجع حسابات الصناديق ،ويتم إنتاج تقارير اتلاكيلف وإرساهلا إىل اجلهات املاحنة.
ً
ً
كبريا عرب السنني من أجل القيام بمسئويلاتها باستخدام أحدث اتلقنيات
تطورا
لقد شهدت إدارة املوارد البرشية
واخلدمات .تستخدم اإلدارة نظام إدارة املوارد البرشية أورالك ( )HRMSإلدارة بيانات املوظفني.
تم ً
أيضا أثناء فرتة اتلقرير دمج تقارير جديدة داخل انلظام ونرش وتنفيذ إصدار جديد نلظام الرواتب ىلع اإلنرتنت
ووحدة نمطية جديدة ألتمتة أذونات وإجازات املوظفني.
تم تطبيق تعديالت جديدة ىلع نظام تقييم األداء؛ حيث يقوم انلظام بأتمتة سري العمل بعملية تقييم موظيف مكتبة
اإلسكندرية ،من خالل استخدام واجهة سهلة االستخدام ،وتوفري نظام أرشفة للحياة .كما تم تطبيق نظام استبيانات
املوظفني اذلي يقيم جناح املكتبة يف خلق بيئة عمل إجيابية .جييب املوظفون ىلع االستبيان بدون اسم ،ثم يقوم انلظام بتقديم
حتليل مبين ىلع عدة عوامل عن طريق توفري اإلحصائيات يف هيئة خمططات ورسومات وجداول قابلة للتعديل.

القطاع اهلنديس

ً
جاهدا إىل توفري بيئة عمل آمنة وصحية ملوظيف مكتبة اإلسكندرية بطريقة فعالة من حيث
يسىع القطاع اهلنديس
ً
اتللكفة واستخدام الطاقة .ويتحقق ذلك عن طريق إجراء عمليات الصيانة الروتينية جلميع مرافق مكتبة اإلسكندرية فضل
عن تنفيذ مشاريع اتلوسعة اجلديدة.
قام القطاع اهلنديس أثناء فرتة اتلقرير بتجديد وتطوير موقع  10سفارات للمعرفة مثل سفارة دمنهور وسوهاج وقنا
وطنطا ،مما ساهم يف توسعة املرشوع وهدفه لنرش وتسهيل الوصول للمعرفة يف مجيع حمافظات مرص .كما بدأ القطاع ً
أيضا
يف ختطيط وتنفيذ مرشوع تطوير مركز املؤتمرات بمكتبة اإلسكندرية عن طريق تركيب نظام اإلضاءة  LEDاذلي يشمل
ً
خمفتات الضوء بدل من نظام اإلضاءة القديم يف العديد من مباين املكتبة ،وحتديث نظام إنذار احلريق.
قام قسم الصيانة املعمارية واملدنية أثناء فرتة اتلقرير بعدة عمليات صيانة وإصالح دورية ىلع مجيع أعمال اهلندسة
مبان
املعمارية واملدنية بمختلف مرافق مكتبة اإلسكندرية .كما قامت اإلدارة بإاعدة طالء اجلدران واألبواب يف عدة
ٍ
باملكتبة ،بما يف ذلك املعارض ادلائمة وعدة ماكتب وممرات .كما قامت بإصالح وطالء واجهة مركز املؤتمرات اتلابع للمكتبة
وإجراء ألعمال الصيانة واتلصليحات للسقف املعلق وإصالح األسقف واحلجرات واألرضيات اخلشبية اليت قد ترضرت
من اعصفة  25أكتوبر .2015
باإلضافة إىل ذلك ،قام قسم اهلندسة الكهرومياكنيكية بعدة عمليات جتديد وصيانة ملختلف مباين املكتبة .وتشمل
بعض تلك العمليات تركيب مصارف جديدة للعواصف بشارع بورسعيد وتغيري أغطية فتحات الرصف ىلع سطوح املكتبة
وتغيري مقياس تدفق املياه املعطل بنظام ماكفحة احلريق بمركز املؤتمرات ىلع شارع الزركيش وتعديل مسار خطوط أنابيب
الرصف ىلع سطح مركز املؤتمرات اليت تقع يف الرشفة الرشقية والغربية .وقام قسم اتلدفئة واتلهوية واتلكييف ()HVAC
ً
أيضا بكم هائل من أعمال الصيانة واإلصالحات ىلع نظام ( )HVACيف العديد من مباين وأرضيات املكتبة.
قام قسم املرشواعت واجلودة يف فرتة اتلقرير باإلرشاف ىلع استخدام الطرق املثىل تلنفيذ وتطبيق العديد من املرشواعت
وضمان تنفيذها ،ومنها إعداد وحتديث سفارات املعرفة اجلديدة وتركيب نظام احلاسب اآليل فائق الرسعة ونظام أرشيف
اإلنرتنت وتعديل قااعت املؤتمرات وإعداد معرض شادي عبد السالم.
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وقد بدأت إدارة اتلخطيط واخلدمات اللوجستية بالعمل لزيادة عدد املوردين املوثوق بهم للتعامل مع مكتبة
اإلسكندرية ،وكذلك تطوير نظام ختطيط العمليات اذلي يشمل األنشطة قيد اتلنفيذ باإلدارة لكها من أجل القضاء ىلع
األنشطة غري الرضورية وإاعدة ترتيب األولويات بطريقة موجهة حنو اهلدف.

العالقات اخلارجية
أسهم قطاع العالقات اخلارجية ومجيع إداراته يف فرتة اتلقرير يف تنظيم وتنفيذ وتوثيق وتعزيز وإجناح احتفال شكسبري
 :400إىل أبد اآلبدين اذلي أقيم ىلع مدى مخسة أيام يف إبريل .2016
ً
مركزا للتمزي يف
تدور رؤية إدارة االستوديو اتلليفزيوين حول اتلصديق ىلع الرسالة العامة ملكتبة اإلسكندرية أن تصبح
ً
إنتاج ونرش املعرفة وماكنا للحوار واتلفاهم بني احلضارات والشعوب .تواصل إدارة االستوديو استكشاف اتلطبيقات اجلديدة
للتكنولوجيا احلديثة بلناء جرس سميع برصي بني املكتبة والعالم من خالل توثيق وأرشفة فعايلاتها .كما تساعد اتلكنولوجيا
ًّ
ًّ
ًّ
وتعليميا.
وثقافيا
علميا
فريق إدارة االستوديو يف إنتاج برامج وأفالم وثائقية متمزية
تشمل الفعايلات اجلديرة باذلكر اليت تم توثيقها يف إدارة االستوديو خالل فرتة اتلقرير مؤتمر بيوفيجن اإلسكندرية
 13( 2016إبريل  )2016ومعرض مسابقة إنتل للعلوم واهلندسة بمكتبة اإلسكندرية ( 15مارس  )2016ومهرجان املواهب (21
إبريل  )2016وافتتاح معرض «ألف اخرتاع واخرتاع» ( 23أكتوبر  )2015ومؤتمر «صناعة اتلطرف :قراءة يف تدابري املواجهة
الفكرية» ( 3يناير .)2016
تعترب إدارة الزيارات انلقطة األوىل لالستقبال والرتحيب بضيوف وزوار مكتبة اإلسكندرية؛ حيث تنظم جوالت
إرشادية للعامة وكبار الضيوف باللغات :العربية واإلجنلزيية والفرنسية واإلسبانية .استأنفت اإلدارة خالل فرتة اتلقرير
مرشوع اتلواصل اخلاص بها اذلي يستهدف مدارس اإلسكندرية املختلفة ،ويقدم ملكتباتها جمموعة متنوعة من األنشطة
ً
ً
طابلا مشارك هذا العام.
اتلفاعلية املنظمة باتلعاون مع وحدة التسويق ومركز دراسات اخلطوط .وقد تلىق الربنامج 3444
نظمت اإلدارة فئة جديدة من الزيارات املجانية للعائالت خالل إجازات نصف العام واإلجازة الصيفية؛ بهدف
السماح للعائالت اليت بها أطفال أقل من  16سنة باستخدام مكتبيت النشء والطفل.
ً
وعرضا لفيلم «مكتبة اإلسكندرية :املايض واحلارض
تضمنت تلك اجلوالت جولة يف مكتبة الطفل ومكتبة النشء
واملستقبل» وجولة تقديمية ملكتبة اإلسكندرية لرشح اتلاريخ وتوضيح مكونات وخدمات املكتبة من «مثلث اكيلماخوس»
ومتحف اآلثار ومتحف املخطوطات ومتحف السادات.
كما تعاونت إدارة الزيارات مع مركز توثيق الرتاث تلقديم عروض ابلانوراما اثلقافية  Culturamaللعامة .وتعمل
ً
اآلن ىلع إعداد عرض جديد بعنوان «بانوراما إسكندرية» ،حيتوي ىلع تسعة أفالم معدة مسبقا من قبل إدارة فيستا حول
املعالم السياحية املختلفة يف اإلسكندرية.
ًّ
وطنيا
تعترب إدارة العالقات العامة واالتصاالت ادلويلة مسئولة يف فرتة اتلقرير عن الرتويج ملكتبة اإلسكندرية
ًّ
ًّ
ودويلا .تعمل وحدة العالقات العامة ىلع رفع الويع العام حول ما حيدث بني جدران مكتبة اإلسكندرية ،وتتناول
وإقليميا
قضايا مثل تشكيل صورة معينة وإدراك العامة لرسالة مكتبة اإلسكندرية .باإلضافة إىل ذلك ،القيام برصد آراء اجلمهور
بانتظام لضمان وفاء املكتبة بالزتاماتها جتاه الزوار فيما يتعلق جبودة اخلدمة .كما يعترب االستجابة لطلبات الزيارات من
ً
جزءا من نطاق عمل الوحدة.
خمتلف املؤسسات األاكديمية وادلبلوماسية والعامة
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أما وحدة االتصاالت ادلويلة فيه مسئولة بشلك رئييس عن حفظ ومتابعة أنشطة مجعية األصدقاء ادلويلني ملكتبة
اإلسكندرية .وسعيًا منها جلمع ادلعم لربامج وأنشطة املكتبة ،تقوم إدارة العالقات العامة واالتصاالت ادلويلة براعية ومجع
اتلرباعت وعقد االجتمااعت مع ادلاعمني املحتملني.

يعترب تطوير موارد املكتبة واملساعدة عىل متكيهنا من حتقيق دورها رساةل إدارة تنمية املوارد ،اليت بكوهنا نقطة االتصال

مع املكتبة تعد مسئولة عن مجع اتلرباعت والراعية ومجيع األنشطة اخلاصة باملكتبة مثل اتلماس املساهمات املايلة من أجل
اتلنمية املستمرة لربامج مكتبة اإلسكندرية .كما تقوم بتحديد وزراعة واستدامة شباكت قوية ومتينة مع الرشاكء واجلهات
املاحنة ،وتنفيذ اسرتاتيجيات تعبئة املوارد ،وجتري نداءات مجع اتلرباعت املتاكملة ،وجتمع ملفات شخصية واسرتاتيجيات
تواصل وإدارة .وتوفر ً
أيضا ادلعم الفين إلدارات ومراكز املكتبة املختلفة ،من خالل تنفيذ املشاريع والربامج واألنشطة
املمولة .تطور إدارة تنمية املوارد مناهجها وأسايلبها باستمرار ملصلحة مكتبة اإلسكندرية.
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اجلهات املاحنة واتلقرير املحاسيب

اجلهات املاحنة
مكتبة اإلسكندرية
تتوجه مكتبة اإلسكندرية بالشكر للجهات اآلتية ىلع دعمها الكريم:
إهداءات اجتماع أسوان ()1990
العراق
اململكة العربية السعودية
اإلمارات العربية املتحدة
ُعمان
يلبيا
من أسوان إىل االفتتاح ()2002–1991
الرنويج
فر نسا
ايلونان
أملانيا
إيطايلا
ايلابان
السويد
برنامج األمم املتحدة اإلنمايئ
منظمة ايلونسكو
مايكروسوفت مرص
نايل أون الين
دايملر كرايسلر
مؤسسة J.F. Costopoulos
VTLS
أورالك ()Oracle
كومباك
يت إي داتا ()TE Data
رابطة أصدقاء مكتبة اإلسكندرية يف الواليات املتحدة األمريكية
الغرفة اتلجارية املرصية األمريكية
الواكلة األمريكية للتنمية ادلويلة ()USAID
أرشيف اإلنرتنت
نحهم وإهداءاتهم
وتتوجه مكتبة اإلسكندرية بالشكر جلميع هذه اجلهات وألصدقاء املكتبة العديدين اذلين أسهموا ب ِم ِ
ًّ
ًّ
ومايلا يف حتقيق وإجناز ما وصلت إيله املكتبة اآلن.
عينيا
الصغرية والكبرية

َّ
إسهامات تعدت عرشة ماليني جنيه مرصي
إمارة قطر (مؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع)
الواكلة األمريكية للتنمية ادلويلة
الواكلة السويرسية للتنمية واتلعاون
الصـندوق العـريب لإلنـماء االقتصادي واالجتمايع
املفوضية األوروبية
مؤسسة اكرنييج بنيويورك

َّ
إسهامات تعدت مخسة ماليني جنيه مرصي

وزارة اإلساكن واملرافق واتلنمية العمرانية
احلكومة اإليطايلة
وزارة املايلة املرصية
وزارة السياحة املرصية
ابلنك ادلويل

َّ
َْ
إسهامات تعدت
مليون جنيه مرصي

مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية
أكاديمية ابلحث العليم واتلكنولوجيا
مؤسسة ألكسندر أوناسيس اخلريية
الغرفة اتلجارية األمريكية
مؤسسة فورد
ماريانا فاردينويانيس
فودافون مرص
إسماعيل رساج ادلين

إسهامات تعدت مليون جنيه مرصي
جامعة جوتنربج /الواكلة السويدية للتنمية ادلويلة
أرامكو السعودية
ابلنك اإلساليم للتنمية
منظمة ايلونسكو
مؤسسة لغة الشباكت الرقمية العاملية

جهات ماحنة أخرى
جامعة آرهوس (ادلنمارك)
مركز عبد السالم ادلويل للفزيياء انلظرية
جلنة أبو ظيب تلطوير اتلكنولوجيا
أكاديمية العلوم للعالم انلايم
أكاديمية ابلحث العليم واتلكنولوجيا بمرص
رشكة تكنولوجيا احلاسبات املتقدمة
مؤسسة أاغ خان
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الواكلة الفرنسية للتنمية
الرشكة الوطنية للكيماويات الزراعية (أجروكيم)
مكتبة ابللسم
مركز اإلسكندرية للوسائط املتعددة واملكتبات (أكمل)
بنك اإلسكندرية
مركز تمارين باإلسكندرية
جامعة اإلسكندرية
مؤسسة ألفريد سلون
معهد اخلوارزيم لعلوم احلاسب اآليل
مؤسسة املرصي ايلوم للصحافة والنرش
رشكة املنهل
مركز املعلم حممد بن الدن للعلم واتلعليم
مجعية املكتبات األمريكية
رشكة املنزته للسياحة واالستثمار
مؤسسة انلزيك للتعليم املساند واإلبداع العليم
املتحف األمريكي للتاريخ الطبييع
اجلامعة األمريكية بالقاهرة
مستشفيات أندلسية
مؤسسة أنا يلند
األاكديمية العربية للعلوم واتلكنولوجيا وانلقل ابلحري
ابلنك العريب اإلفرييق ادلويل
الشبكة العربية للمرأة يف العلوم واتلكنولوجيا
املنظمة العربية للرتبية واثلقافة والعلوم
الرشكة العربية ألنابيب ابلرتول (سوميد)
مبادرة اإلصالح العريب
مؤسسة العلوم واتلكنولوجيا العربية
جمموعة أرتوك لالستثمار واتلنمية
منظمة آرتس ميدوست
مجعية براعم علماء األعراق
رابطة العلماء املرصيني األمريكيني
أصدقاء مكتبة اإلسكندرية يف باتليمور
جامعة بين سويف
بنك بارلكزي مرص
بينايل الفنانني الشباب من دول أوروبا وابلحر املتوسط
العلوم ابليولوجية اتلابعة للرشاكة اجلديدة تلنمية إفريقيا
(مبادرة نيباد)
بنك (يب إن يب) باريبا
املجلس اثلقايف الربيطاين
اجلامعة الربيطانية بمرص
مرشوع دعم اخلدمات غري اتلمويلية للمرشواعت الصغرية
واملتوسطة
دار األوبرا بالقاهرة
جامعة القاهرة

واكلة اتلنمية ادلويلة الكندية
اكرل زيس
جامعة اكرنييج ميلون
مؤسسة اكتاالن للبحث واالبتاكر
مركز دراسة الزنااعت وسبل حلها
املركز األورويب لإلصالح
املركز الوطين للبحث العليم (فرنسا)
تشاك مايلك
رشكة سيمبور لألسمنت (الربتغال)
جامعة لكريمونت
ابلنك اتلجاري ادلويل ()CIB
املجلس ادلويل للفلسفة والعلوم اإلنسانية
اكتك لالستشارات اهلندسية والفنية
اهليئة القبطية اإلجنيلية للخدمات االجتماعية
جامعة كورنيل
جملس أوروبا
منظمة اكونرتبارت ادلويلة
معهد قربص
رشكة دايدالوس للمعلوماتية
دار املنظومة
معهد احلوار املرصي ادلنماريك
دار اآلثار اإلسالمية
اهليئة األملانية للتبادل األاكدييم
املكتب اإلقلييم لرشكة DHL
ديان بريسون ماكميالن
رشكة إبسكو خلدمات املعلومات
مركز تطوير اتلعليم
مركز معلومات اتلكنولوجيا احليوية يف مرص
اجلامعة املرصية ايلابانية للعلوم واتلكنولوجيا
رشكة مرص للطريان
املعهد املرصيف املرصي
مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار املرصي
مجعية أصدقاء مكتبة اإلسكندرية بمرص
اجلمعية املرصية لشباب األعمال
وزارة اثلقافة املرصية
وزارة الرتبية واتلعليم املرصية
وزارة اخلارجية املرصية
وزارة اتلعاون ادلويل املرصية
وزارة ابلرتول املرصية
وزارة ادلولة للتنمية اإلدارية (مرص)
وزارة ادلولة لشئون ابليئة (مرص)
هيئة تنشيط السياحة املرصية
ميناء العني السخنة

جمموعة اجلمال
رشكة القاهرة
رشكة الشورى
اهلندسية لألعمال الكهربائية واملياكنيكية (إيمكو)
املعلومات اإللكرتونية للمكتبات (إيفل)
دار نرش إلسيفري
رشكة إعمار
سفارة كندا
سفارة فنلندا
سفارة أيرنلدا
سفارة هونلدا
سفارة الواليات املتحدة األمريكية
حتسني كفاءة استخدام الطاقة وخفض اغزات االحتباس
احلراري
صندوق محاية ابليئة
برنامج الرتاث األورويب املتوسطي
الربنامج الصيح للحركة األوروبية لعلوم احلياة العاملية
بيت األغشية األورويب
واكلة الفضاء األوروبية
برنامج تيمبوس  4اتلابع لالحتاد األورويب
ابلنك املرصي تلنمية الصادرات
رشكة فارجو
اإلدارة الفيدرايلة للشئون اخلارجية يف سويرسا
منظمة األغذية والزراعة (الفاو)
مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود ابلابطني لإلبداع
الشعري
الغرفة اتلجارية الفرنسية
وزارة اخلارجية الفرنسية
جالل مسعود
رشكة جينيسيس
ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻨﻴﻒ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﺪﻟﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻰﻠﻋ اﻟﻘﻮات اﻤﻟﺴﻠﺤﺔ
رشكة جزنيم
املدرسة األملانية باإلسكندرية
رشكة جزية سيستمز
الشبكة العاملية للقرى ابليئية يف أوروبا
مرفق ابليئة العاملية
رشكة جلوبال إيمرشني
احلركة العاملية من أجل ثقافة السالم
معهد جوته
حكومة الرنويج
صندوق املناخ األخرض
منظمة السالم األخرض ادلويلة
املجموعة األاكديمية للتنمية
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جوربريت ديلون  -معهد املعلومات بواشنطن
محزة اخلويل
هاريت تورز
حاتم عبد املعبود
نادي روتاري هليوبوليس
جامعة هليوبوليس
هيويلت بااكرد
سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك
ُحسنة رشيد
بنك ( )HSBCبمرص
مركز حتديث الصناعة
هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات
نادي إيرنويل اإلسكندرية
املركز الفرنيس للثقافة واتلعاون
معهد اتلعليم ادلويل
رشكة إنتل
املجلس املشرتك بني األاكديميات
الرابطة ادلويلة للجامعات
املركز ادلويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة
(إيكاردا)
املركز ادلويل للتجارة واتلنمية املستدامة
املنظمة ادلويلة لقانون اتلنمية
املركز ادلويل للبحوث اتلنموية
الصندوق ادلويل للتنمية الزراعية
مؤتمر البستنة ادلويل
مكتب السالم ادلويل
املجلس ادلويل للعلوم االجتماعية
ادلراسات ادلويلة يف اخلارج
االحتاد العاليم للحفاظ ىلع الطبيعة – غرب آسيا والرشق
األوسط
مؤسسة الشباب ادلويلة
مؤسسة إنرتنيوز
املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم واثلقافة (إيسيسكو)
وزارة اخلارجية اإليطايلة
نظام اتلعاون ايلاباين ادلويل
مؤسسة جون التسيس العامة اخلريية
جامعة جون هوبكزن – لكية ادلراسات العاملية املتقدمة
جوزيف هولس – مؤسسة اتلنمية ادلويلة
رشكة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات
رشكة اكشا
صندوق امللك عبد اهلل اثلاين للتنمية
رشكة كونياك مينوتلا املحدودة للقباب السماوية
كرييت للزيوت والغاز
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مؤسسة الكويت للتقدم العليم
رشكة كورام للحلول اتلقنية
مؤسسة القيادة يف سبيل ابليئة واتلنمية (يلد ادلويلة)
جامعة ادلول العربية
جمموعة ليسيكو
مكتبة الكوجنرس
رشكة يلمز مرص
نلجوامون – بيت اللغات
جمموعة رشاكت لويس دريفوس
لوتشيانو موروين
دار ماكميالن املحدودة للنرش
معهد جمدي يعقوب
رشكة املغريب الزراعية
دار علوم اإلنسان
منيس للبرصيات
جامعة املنصورة
مؤسسة منصور للتنمية
مايكروسوفت
صندوق دعم املشاريع العلمية يف الرشق األوسط
جامعة مرص ادلويلة
جامعة مرص للعلوم واتلكنولوجيا
رشكة موبينيل
اجلامعة احلديثة للعلوم والفنون
حممد ابليار
حممد حالوة
حممد نصري
حممد سعيد الفاريس
مونسانتو وفاين سيد ادلويلة
مورافاك
مفيد قصبيج
أكاديمية مبارك للعلوم واتلكنولوجيا
برنامج اتلعاون عرب احلدود يف ابلحر األبيض املتوسط
نسيج للنظم العربية املتطورة
ابلنك األهيل املرصي
املجلس القويم حلقوق اإلنسان
املجلس القويم للشباب
مؤسسة املجلس العليم
جهاز مرشواعت اخلدمة الوطنية
املركز القويم للفضاء
جملة «نيترش»
منح نهوض لدلراسات اتلنموية
مجعية املكتبات الرنوجيية
وزارة اخلارجية الرنوجيية

رشكة نوفو نورديسك لألدوية
رشكة أوهريا املحدودة للتقنيات
صندوق األوبك للتنمية ادلويلة
معهد املجتمع املفتوح
قرص العلوم باملنستري
مكتبة بطريركية اإلسكندرية وسائر إفريقيا للروم
األرثوذكس
مؤسسة نساء من أجل السالم عرب العالم
فاركو لألدوية
صندوق األمري كالوس للثقافة واتلنمية
رشكة كويم جويكسا
رشكة R.S.A. Cosmos
فندق راديسون بلو
راندي روبوفيزت سايزت
رشيد حممد رشيد
مؤسسة راية
مركز ابلحوث واتلنمية
معهد األحباث من أجل اتلنمية
برنامج ابلحوث واتلنمية واالبتاكر يف مرص
صندوق اإلخوة روكفيلر
سمري باسييل
صندوق العلوم واتلنمية اتلكنولوجية
رشكة ساينكسيس لألدوية
رشكة سيليجيويش
جامعة سنجور
رشكة شحفة لألمعاء
رشكة سيدي كرير للبرتوكيماويات
رشكة سيمزن
جامعة سيناء
رشكة ساكي ساكن للقباب السماوية
املحتوى اذليك لألنظمة اتلفاعلية ()SCISS
رشكة سوفت ماشني
برنامج اتلنمية اإلقليمية جلنوب سيناء
رشكة سبيزت
جامعة ستانفورد
ستانيل لالستثمار واتلطوير العقاري
ستار كري إچيبت
اهليلك اإلداري املركزي ()CNR
مركز سلطان بن عبد العزيز للعلوم واتلقنية
االحتاد االئتماين لـ Summerland and District
رشكة سان ميكروسيستمز
احلكومة السويدية
املعهد السويدي باإلسكندرية

جمموعة طلعت مصطىف
رشكة تك نويلدج
تليكوم مرص
جامعة ادلول العربية
املنظمة األوروبية لألحباث انلووية
اجلمعية امللكية
املركز العليم بالكويت
الربنامج العاليم للمنح اخلاصة بالسياحة (تورزم كريز)
مدينة العلوم بتونس
مؤسسة املراكز العلمية برتكيا
كريس ايلونسكو لعلوم األغشية اتلطبيقية اخلاصة بابليئة
رشكة يونيليفر
يونيون ماركت
مركز األمم املتحدة للمستوطنات البرشية
صندوق األمم املتحدة اإلنمايئ للمرأة
برنامج األمم املتحدة اإلنمايئ
برنامج األمم املتحدة للبيئة
برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
وزارة اخلارجية األمريكية
جامعة فرانسوا رابليه
جامعة نورث نلدن
جامعة السالم بكوستاريكا
جامعة ويستمينسرت
رشكة فيويلا للخدمات ابليئية (أونيكس)
رشكة الوطنية
ويلكوم تراست
مؤسسة ويكيبيديا
املؤسسة العاملية ملرىض السكر
الرشكة العاملية للنرش العليم
رشكة وايث
جامعة ييل
ياسني منصور
جمموعة زين
مدينة زويل للعلوم واتلكنولوجيا
مؤسسة زوزا للربجميات
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اتلقرير املحاسيب
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قائمة اإليرادات واملرصوفات للسنة املايلة املنتهية يف  30يونية 2016
رقم اهلامش

2016/6/30

2015/6/30

جنيه مرصي

جنيه مرصي

اإليرادات
إيرادات حكومية
اعتمادات مايلة خمصصة من وزارة املايلة

)(1

إيرادات متنوعة

213731953

192610026

2225998

2763219

215957951

195373245

إيرادات أخرى
إيرادات مرشواعت َّ
ممولة

)(2

25808205

19147956

إيرادات النشاط اجلاري

)(3

19486910

16361663

فوائد دائنة

)(4

4104963

3815367

فروق عملة

)(5

2332458

0

إيرادات متنوعة

)(6

5191108

2522613

56923644

41847599

272881595

237220844

إمجايل اإليرادات

املرصوفات
)(174129855

)(167202482

أجور ومرتبات
مرصوفات إدارية وعمومية

)(7

)(95572931

)(71266391

فروق عملة

)(8

0

)(1575279

خمصصات

)(6

)(2500000

)(2500000

اإلهالك

)(9

)(46155994

)(37972195

حمول للمال االحتيايط املمول لألصول اثلابتة

46155994

37972195

إمجايل املرصوفات

()272202786

()242544152

فائض (عجز) النشاط اجلاري

678809

()5323308

اهلوامش املرفقة يه جزء أسايس من اتلقرير املحاسيب ،وتقرأ معه.
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اهلوامش اخلاصة بقائمة اإليرادات واملرصوفات:
١ -١اعتمادات مايلة خمصصة من وزارة املايلة
تمثل اعتمادات من وزارة املايلة يف مقابل أجور ومرتبات ومرصوفات تشغيلية ...إلخ.
٢ -٢إيرادات مرشواعت ممولة
تمثل املنح املقدمة من مؤسسات دويلة وحملية ورجال أعمال وأفراد.
٣ -٣إيرادات النشاط اجلاري
تمثل إيرادات رسوم دخول املكتبة ،وإيرادات معارض وحفالت واشرتااكت وإجيارات وحقوق انتفاع.
٤ -٤فوائد دائنة
تمثل العائد من فوائد الودائع وشهادات ادخارية طويلة األجل.
٥ -٥فروق عملة
تمثل الفروق انلاجتة عن إاعدة تقييم األرصدة انلقدية املقومة بالعمالت األجنبية يف تاريخ املزيانية.
٦ -٦إيرادات متنوعة
ً
يتم االعرتاف بها وفقا ألساس االستحقاق.
٧ -٧مرصوفات إدارية وعمومية
تمثل مجيع تكايلف التشغيل ،مثل مرصوفات املؤتمرات واملعارض والسفر وصيانة املرافق والرضائب وغريه.
٨ -٨خمصصات
ً
ً
تغطي ماكفآت نهاية اخلدمة للعاملني وااللزتامات املحتملة وديونا مشكوك يف حتصيلها.
٩ -٩اإلهالك
يمثل اإلهالك املحسوب لألصول اثلابتة اململوكة ملكتبة اإلسكندرية ،باستخدام طريقة القسط اثلابت.
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املزيانية يف  30يونية 2016
رقم اهلامش

2016/6/30

2015/6/30

جنيه مرصي

جنيه مرصي

األصول

األصول املتداولة

نقدية بابلنوك والصندوق

حسابات جارية ونقدية بالصندوق

)(1

مدينون وأرصدة مدينة أخرى

)(3

ودائع ألجل

املخزون

)(2

)(4

إمجايل األصول املتداولة

99638358

85468633

25252517

25493737

26349892

22278683

18451975

16822653

169692742

150063706

األصول طويلة األجل
األصول اثلابتة (بالصايف)

)(5

مقتنيات مشرتاة

)(7

مرشواعت حتت اتلنفيذ

1001902287

1003403680

1089119

1034915

)(6

40406501

أصول طويلة األجل (بالصايف)

)(8

5889287

7435718

استثمارات يف شهادات ادخارية طويلة األجل

)(10

15000000

15000000

إمجايل األصول طويلة األجل

1065242194

1066195073

إمجايل األصول

1234934936

1216258779

استثمارات يف رشاكت تابعة

)(9

955000

38365760

955000

االلزتامات واملال االحتيايط
االلزتامات املتداولة

خمصصات
ِّ
موردون

دائنون رشاء أصول ثابتة

تأمينات ضمان سالمة األعمال

مرصوفات مستحقة

دائنون وأرصدة دائنة أخرى

)(11

)(12

)(13

)(14

إمجايل االلزتامات املتداولة
املال االحتيايط

منح مقيدة

)(15

إمجايل االلزتامات واملال االحتيايط
احلسابات الرقابية وانلظامية

)(16

اهلوامش املرفقة يه جزء أسايس من اتلقرير املحاسيب ،وتقرأ معه.
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26500000

24000000

14998146

16348169

9220401

7433031

3564851

13209171

379449

10313390

48462955

39728536

115955524

98202575

1073734412

1072811204

1234934936

1216258779

121614319

127363872

45245000

45245000

اهلوامش اخلاصة باملزيانية:
١ -١حسابات جارية ونقدية بالصندوق
تمثل مبالغ باحلسابات اجلارية احلكومية واحلسابات
اجلارية اخلاصة؛ وذلك لتسوية فواتري املقاولني ،والرسوم،
واألموال املحتجزة.
٢ -٢ودائع األجل
يتمثل هذا ابلند يف قيمة ودائع ألجل دلى بنك عودة
تستحق لفرتات زمنية ترتاوح من شهر إىل اعم.
٣ -٣مدينون وأرصدة مدينة أخرى

ً
مقدما ،وإيرادات
يمثل هذا ابلند مصاريف مدفوعة
مستحقة ،وحسابات السلف لإلرساع يف القيام
باألعمال.

٤ -٤خمزون
َّ
يقيم املخزون باتللكفة ،ويتم اتباع املتوسط املرجح
لتسعري املنرصف.
٥ -٥األصول اثلابتة (بالصايف)
ً
يشمل املبلغ صايف اتللكفة اتلارخيية لألصول مضافا إيله
إضافات األصول خالل العام ،ويشمل األرض واملباين
والكتب ووسائل االنتقال واألجهزة اإللكرتونية وغريها.
يُستخدم أسلوب القسط اثلابت حلساب اإلهالك.
٦ -٦مرشواعت حتت اتلنفيذ
يتمثل الرصيد يف تكلفة مرشوع تطوير قرص
أنطونيادس ،وإنشاء مبىن ماكفحة اآلفات بربج العرب،
ومرشوع مدينة العلوم ،ومرشوع املجمع اتلعلييم بأرض
أبيس (مرحلة أوىل) ،ومرشوع محاية املكتبة ،ومرشوع
إحالل وجتديد ابلحرية الصناعية؛ وسوف تضاف إىل
األصول اثلابتة حني تصبح جاهزة لالستخدام.
٧ -٧املقتنيات املشرتاة
استثمارات يف املقتنيات واملخطوطات واللوحات
الفنية انلادرة ،ويعاد تقييمها بشلك دوري من ِقبل جلنة
متخصصة.
٨ -٨أصول طويلة األجل (بالصايف)
يمثل املبلغ صايف قيمة حق استخدام مكتبة اإلسكندرية
دائرة دويلة اكملة لالتصال ،وتكلفة رسوم عضوية مكتبة
اإلسكندرية كعضو مساهم يف الربامج اتلعليمية اخلاصة
بمؤسسة edX.inc amassachusetts nonprofit
 corporation؛ لنرش الربامج اتلعليمية عرب اإلنرتنت.

٩ -٩استثمارات يف رشاكت تابعة
ً
بناء ىلع قرار جملس األمناء باملوافقة ىلع إنشاء
ثالث رشاكت ملبارشة مصالح مكتبة اإلسكندرية يف
املرشواعت اتلجارية املتعلقة باالسرتاتيجية طويلة
األمد اخلاصة بتعبئة املوارد.
١٠١٠استثمارات يف شهادات ادخارية طويلة األجل
يتمثل الرصيد يف تكلفة استثمارات يف شهادات
ً
طويلة األجل ،ويعرتف باإليراد اخلاص بها وفقا ألساس
االستحقاق.
١١١١خمصصات
يتم إثبات املخصصات عند وجود الزتام قانوين قائم أو
مستدل نتيجة حلدث يف املايض ،ويكون من املحتمل
أن يرتتب عليه تدفق ملنافع اقتصادية تستخدم لسداد
ذلك االلزتام ،ويمكن عمل تقدير موثوق به ملبلغ
االلزتام.
ِّ ١٢١٢
موردون
يشمل املبلغ حسابات مستحقة ادلفع للموردين يف
تاريخ املزيانية.
١٣١٣دائنون رشاء أصول ثابتة
املبالغ املستحقة للمقاولني واملستشارين واملوردين
اآلخرين حليازة أصول ثابتة.
١٤١٤دائنون وأرصدة دائنة أخرى
تمثل أرصدة دائنني مرشواعت ممولة ،وفائض بنك
ً
مقدما وأرصدة دائنة
االستثمار القويم واإلجيار املدفوع
أخرى.
١٥١٥املال االحتيايط
تمويل حكويم من وزارة املايلة تلمويل املرشواعت
حتت اتلنفيذ واحلصول ىلع أصول جديدة ويتأثر بناتج
األنشطة التشغيلية وإهالك األصول اثلابتة.
١٦١٦احلسابات الرقابية وانلظامية
تشمل قيمة املجمواعت انلادرة واملخطوطات واملعارض
ً
ادلائمة والقطع الفنية ،اليت تُ َّ
قيم وفقا للجان فنية
متخصصة ،باإلضافة إىل خطابات الضمان املقدمة من
الغري.
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أجندة الفعايلات

خالل الفرتة من يويلو  2015إىل يونية  ،2016قامت ًمكتبة اإلسكندرية بتنظيم واستضافة أكرث من 1319
ً
ً
فعايلة ،منها  264حمارضة ،و 202ورشة عمل ،و 126حفل ،و 32معرضا ،و 200ندوة؛ وقامت املكتبة أيضا بتنظيم
ُ َ
 62دورة تعليمية وتدريبية .وقد ع ِقدت بعض هذه الفعايلات ألكرث من مرة خالل هذه الفرتة.

معرض الكتاب

	.معرض اإلسكندرية الصييف للكتاب

	.معرض مكتبة اإلسكندرية ادلويل للكتاب2016 ،

إطالق كتب
	.إطالق كتاب «شاناق يف السموم والرتياق»

	.إطالق كتاب «مدرسة اإلسكندرية املتأخرة وأثرها يف الرتاث الفلسيف
اإلساليم»
	.إطالق كتاب «الرتاث املوريسيك املخطوط»

احتفايلات
	.احتفال متحف السادات بالعام السابع ىلع افتتاحه
	.احتفايلة رواد األعمال اثلامنة

	.حفل نهاية العام ادلرايس ملدرسة أيلكس دريم للغات

	.مهرجان اإلسكندرية السينمايئ دلول ابلحر املتوسط  -حفل اخلتام

	.مهرجان اإلسكندرية السينمايئ دلول ابلحر املتوسط  -حفل االفتتاح
	.نموذج حمااكة االحتاد األورويب باإلسكندرية - 2015 ،حفل اخلتام

	.نموذج حمااكة االحتاد األورويب باإلسكندرية - 2014 ،حفل االفتتاح
	.نموذج حمااكة األمم املتحدة باإلسكندرية - 2016 ،حفل االفتتاح

	.حفل خترج دفعة  2014من لكية طب األسنان جبامعة اإلسكندرية
	.حفل تكريم الفائزين بمسابقة فريق اخللية
	.احتفايلة اآلثاريني العرب

	.حفل توزيع جوائز املسابقة السابعة لطالب مدارس اإلسكندرية
	.معرض مكتبة اإلسكندرية ادلويل للكتاب - 2016 ،االفتتاح
	.برنامج القراءة الكربى - 2016 ،حفل االفتتاح
	.برنامج القراءة الكربى - 2016 ،حفل اخلتام

	.حفل نهاية العام ادلرايس للمدرسة الربيطانية للغات

	.احتفايلة األرشيف الصحيف مع سيداج :االجتمااعت الرقمية

	.ختليد ذكرى مرور ً 150
اعما ىلع صدور ترمجة فان دايك لإلجنيل
	.االحتفال بايلوبيل الفيض إلنشاء جامعة سنجور باإلسكندرية
	.حفل ختام األنشطة الصيفية بمكتبة الطفل لعام 2015
	.احتفايلة رأس السنة بمكتبة الطفل
	.ايلوم العاليم للطفل بمكتبة الطفل
	.احتفايلة اإلعالميات املرصيات

	.حفل نهاية العام ادلرايس للمدارس األوروبية باإلسكندرية (القسم اإلجنلزيي)

	.حفل نهاية العام ادلرايس القسم الفرنيس ادلويل للمدارس األوروبية باإلسكندرية
	.حفل خترج لكية رياض األطفال (جامعة اإلسكندرية) – املركز الرتبوي للطفولة
	.حفل خترج دفعة الصيدلة اإللكينيكية للعام اجلاميع 2015–2014
	.حفل اتلخرج الرابع للطالب األفارقة
	.اكتشف موهبة الفرنكوفوين

	.حفل نهاية العام ادلرايس جليمس أكادييم

	.حفل خترج مدرسة سان شارل بورميه األملانية باإلسكندرية
	.حفل مناقشة مشاريع اتلخرج لطالب قسم إدارة اإلعالم
	.حفل نهاية العام ادلرايس ملدرسة جراند للغات
	.احلفل السنوي ملدرسة هاليلة للغات

	.حفل ختام ورشيت اهلريوغليفية واخلط العريب
	.حفل تكريم طالب مدرسة إدارة املواهب
	.أنا فين حابين وطين  -حفل اخلتام

	.االحتفال اخلريي الفتتاح املرحلة األوىل من خطة تطوير مستشىف جراحة األطفال
ومركز خدمات ايلوم الواحد
	.مجعية مهنديس الكهرباء واإللكرتونيات :حمارضة ما بعد اتلخرج2015 ،
	.حفل ختام مسابقة إنتل للعلوم واهلندسة2016 ،
	.معرض إنتل للعلوم واهلندسة يف الوطن العريب

	.يوم املخطوط :2016 ،أخالقيات اثلقافة وثقافة األخالقيات
	.احتفايلة عيد األم

	.احتفايلة افتتاح قناة السويس اجلديدة

	.حفل نهاية العام ادلرايس ملدرسة انليل احلديثة للغات

	.خرائط نوكيا Nokia HERE Map Editing Community – Closing
Ceremony
	.حفل رياض أطفال مدرسة جريار

64

	.الربنامج الصييف ملركز القبة السماوية العليم - 2015 ،حفل اخلتام
	.تسليم الشهادات للمتطوعني2015 ،

	.حفل تسليم شهادات الرويال سكول
	.احتفايلة السادات وأبطال انلرص

	.حفل نهاية العام ادلرايس للمرحلة االبتدائية ،مدرسة صالح ادلين ادلويلة
	.حفل خترج مدرسة شوتس األمريكية

	.شكسبري  :400إىل أبد اآلبدين  -حفل توزيع جوائز مسابقة الرسم

	.احتفايلة توقيع اتفاقية تعاون بني مكتبة اإلسكندرية ونادي سموحة
	.حمااكة سوق األسهم املايلة  -حفل اخلتام

	.حمااكة سوق األسهم املايلة  -حفل االفتتاح
	.حفل مركز تمارين

	.حفل نهاية العام ادلرايس للمدرسة الربيطانية باإلسكندرية

	.نموذج املحااكة للمنظمة ادلويلة للفرنكوفونية - ٢٠١٦ ،احلفلة االفتتاحية
	.حفل افتتاح معرض «الورشة» – امللتىق اثلامن

	.احتفايلة نهاية األنشطة الصيفية ملكتبة النشء

سينما
	.أفالم معرض «ألف اخرتاع واخرتاع»

	.العرض األول ألفالم ادلورة السادسة من مرشوع بالزا
	.ملتىق األفالم التشكيلية (اتلحريك)
«-ألويز نبيل»

 «-دجاج بالربقوق» «-فانتازيا» «-ميرتوبيا» «-بينوكيو» -ملتىق األفالم التشكيلية من أيرنلدا -ملتىق األفالم التشكيلية من بونلدا	.درس السينما رقم ( – )5املادة الوثائقية يف األفالم الروائية
	.ملتىق األفالم التسجيلية الطويلة « -همس املدن»
	.ملتىق األفالم الروائية :يوم أوروبا
	.نادي السينما
 «-عرشة آالف سنة قبل امليالد»65

«-يب وولف»

 «-فورست جامب» -يف ذكرى أودري هيبورن«۰إفطار يف تيفاين»
«۰الوجه املرح»
«۰سيديت اجلميلة»
 «-استهالل» «-مويب ديك» -كوارث طبيعية«۰ما بعد زلزال نيويورك»
«۰العاصفة املثايلة»
«۰اإلعصار»
«۰الرباكن»
 -انلايجً
ً 28«۰
يوما الحقا»
«۰املنقذ»
«۰العاصفة املثايلة»
«۰رجل الربيد»
«۰مركز اتلجارة العاليم»
ِّ
 -ويليام شكسبري رجل للك العصور«۰حياة دراما»
«۰حلم يللة منتصف الصيف»
«۰هاملت»
«۰تاجر ابلندقية»
«۰ترويض انلمرة»
 -روائع األدب العاليم«۰سريانو دى بريجرياك»
«۰ابلؤساء»
«۰نساء صغريات»
«۰رجال وفرئان»
 -أفالم كوميدية۰إسماعيل يس يف األسطول»
66

«۰اقتلين من فضلك»

-

«۰الشاحنة»

-قصة حياة رسام

«۰باسكيات»

«۰رغبة يف احلياة»
«۰موديلياين»

-

«۰بولوك»

-اثلورات

«۰مايكل كويلزن»
«۰نارص »56

-

«۰معركة اجلزائر»

قصص من احلرب العاملية اثلانية«۰بدليون»

«۰السقوط»

«۰العلمني ىلع خط انلار»
«۰الصحراء»

-

«۰صويف شول :األيام األخرية»

-قصة بطل

«۰املحارب»

«۰روبن هود :أمري اللصوص»
«۰قناع زورو»

-

«۰طروادة»

ُ ِّ
المعلم
-

«۰الفصل»

«۰كتاب احلرية»
ُ ِّ
«معلم املوسيىق»
۰

«۰ابتسامة املونالزيا»
«۰وقوف وتسليم»

الربنامج اثلقايف

-

تاريخ احلضارات القديمة من خالل الفنون«۰احلضارة العربية (العمارة املدنية)»
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«۰يف خطى اإلسكندر األكرب»
«۰الاكتدرائية»

«۰أعظم اآلثار»

«۰املتحف ايلوناين الروماين باإلسكندرية»
«۰أقدم املدن»

«۰أرسار األهرامات»

«۰عجائب ادلنيا السبع (أهرامات اجلزية  -حدائق بابل املعلقة -
معبد ديانا يف أفاسوس)»

-

«۰عجائب ادلنيا السبع (تمثال زيوس يف األلب – مدفن هايلاكرناس -
عمالق رودس – منارة اإلسكندرية)»

أرض الفريوز (سيناء)  -ملحمة اتلحرير وابلناء«۰واعدت القناة»

«۰مسرية السالم»

«۰مسرية اتلحرير»

-

«۰إرادة الرفض واتلحدي»

أرض الفريوز (سيناء)«۰ابلحر األمحر»

«۰سنوات اتلحدي والكربياء :قناة السويس :األزمة واتلحدي» (اجلزء
األول)
۰سنوات اتلحدي والكربياء :قناة السويس :األزمة واتلحدي (اجلزء
اثلاين)
«۰سنوات اتلحدي والكربياء :حرب السويس »56

-

«۰سيناء احلرب والسالم»

-ملتىق األفالم التسجيلية

 5۰سنوات ىلع ثورة يناير
۰السينما اإلفريقية

۰يوم املرأة العاليم ( 8مارس)
۰تائه يف الظالم

 «۰الساحة احلرية»

«۰األيدي اذلهبية»
«۰عن يهود مرص»

ُ
	«.خلق يلفرتس – ذوات ادلم ابلارد»
	«.رمضان يف الريف السوداين»
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	.سلسلة أفالم علماء املسلمني «املقريزي شيخ املؤرخني»

	.منتدى إطاللة األديب  -عرض فيلم وثائيق فائز جبائزة اعملية
	.ملتىق األفالم الروائية
-السينما اإلفريقية

 -السينما العربية«۰شالط تونس» (تونس)
«۰فلسطني سرتيو» (فلسطني)
«۰الصوت اخليف» (املغرب)
 -يوم املرأة العاليم -شكسبري  :400إىل أبد اآلبدين«۰ماكبث»
«۰ضجة فارغة»
«۰روميو وجويلت»
 -مئوية ميالد اكمل اتللمساين (« :)1972-1915السوق السوداء» -مئوية ميالد صالح أبو سيف ( ،)1996-1915ومئوية ميالد وديد رسي-

(« :)1984-1915الفتوة»

-مئوية ميالد أمة

«۰ابليت الكبري» (الربازيل)
«۰ال ترييزيا» (املكسيك)
«۰الفطر» (كولومبيا)

-يوم السينما املرصية

 -السينما األمريكية:۰مئوية ميالد جلني فورد ()2006-1916
۰مئوية ميالد جرجيوري بيك ()2003-1916
	«.حاكية ماكن»
	.عروض أفالم حتريك قصرية لألطفال
	.أفالم تسجيلية قصرية من بونلدا
	.أفالم روائية قصرية من بونلدا
	.ملتىق األفالم القصرية:
 -السينما اإلفريقية -مسابقة سينيفونداسيون يف مهرجان اكن( 2012 ،اجلزء األول)69

-مسابقة سينيفونداسيون يف مهرجان اكن( 2012 ،اجلزء اثلاين)

 -عرض أول لفيلم «برودة» -عروض أفالم يف ذكرى الفنان التشكييل حسن سليمان -فيلمان جتريبيان إلسالم كمال »8.1«- -ملتىق األفالم الصامتة – مئوية فيلم «اتلعصب» -ايلوم األورويب للغات:۰أملانيا :مرحبًا بك يف أملانيا
۰ايلونان القديمة :أرشيف استثنايئ من اتلاريخ
«۰الفصل»
«۰املغامرون»
«۰ملوك وملاكت إجنلرتا»
	«.جامعة القاهرة»
	«.السري مع الوحوش – احلياة قبل ادليناصورات»
مسابقات
	.املسابقة اثلقافية ملكتبة الفنون والوسائط املتعددة
-أعمال فنية

 -فنون وآثار انلوبة -السينمائيون املرصيون -الفن الشعيب -لوحة وفنان (الرسم والفنان) -شكسبري بني السينما واملرسح	.مسابقة مكتبة الطفل للمدارس
	.مسابقة ارسم واحبث
	.مسابقة الرسم بالرصاص
حفالت موسيقية

	.مهرجان الصيف ادلويل اثلالث عرش

-يللة موسيىق إفريقية :فريق هاي دام

- -حفل الفنان عيل احلجار ،بمصاحبة أوركسرتا مكتبة اإلسكندرية

70

-حفل فريق «املرصيني»

 -حفل الفنانة أنغام -حفل فريق «أيامنا احللوة» -أوركسرتا حجرة مكتبة اإلسكندرية -حفل الفنان بشري -حفل فريق «بالك تيما» -حفل فريق «اكيرو ستبس» -حفل فريق «اكيرويك» -حفل فريق «سييت باند» -حفل الفنانة دينا الوديدي -حفل فريق «إجييبشان بروجكت» -حفل الفنان فتيح سالمة ،بمصاحبة الفنانة اإليطايلة إيلنورا -حفل فرقة «جنوب الوادي» للفن انلويب واإلفرييق -حفل الفنانة اللبنانية اغدة شبري -حفل الفنانة اغيلة بن عيل -حفل الفنانة حنان مايض -حفل الفنان هاين شاكر -حفل فريق «جدل» -حفل الفنانة اكميليا جربان -حفل فريق «كراكيب» و«حسام حسين» -حفل فريق «مسار إجباري» -حفل الفنان مدحت صالح -حفل الفنان حممد حمسن -حفل الفنان عمر خريت ،بمصاحبة أوركسرتا مكتبة اإلسكندرية -حفل فريق «سمايع» -حفل فريق «شوارعنا» -حفل الفنانة شريين حيىي -حفل نور اعشور وفريق «لكتشري إن هارموين» (الواليات املتحدةاألمريكية)

-حفل الفنان حيىي خليل

 -حفل فريق «زاجل»	.أمسية فنلندية

71

	.حفل فرقة «اإلخوة أبو شعر»

	.حفل السرية اهلاليلة للشيخ سيد الضوي
	.حفل عيل اهللباوي

	.راديو اتلكية  ...سنة أوىل إذاعة
	.حفل الفنانة أمرية رضا

	.حفل شعري موسييق للشاعر عمرو حسن
	.حفل فريق «أندروميدا»
	.فرقة املوسيىق العربية

	.احتفايلة مدرسة الفنون  -حفل اجليتار ،والفلوت ،وادلرامز
	.حفل سوزويك ،مدرسة الفنون
	.حفل فرقة أصحاب
	.حفل آسيا

	.الربايع الوتري

	.صوليستات أوركسرتا مكتبة اإلسكندرية (اهلواة)
	.أوركسرتا مكتبة اإلسكندرية  -حفل رأس السنة
	.حفل موسييق لألطفال «بيرت واذلئب»

	.أوركسرتا مكتبة اإلسكندرية :السيمفونية اثلاثلة
	.موسيىق ابلاروك ألوركسرتا مكتبة اإلسكندرية
	.أوركسرتا مكتبة اإلسكندرية :اكرمينا بورانا

	.أوركسرتا مكتبة اإلسكندرية :أعمال بيتهوفن
	.حفل فرقة «بيبة»

	.فرقة «بوهني» انلوبية

	.حفل فريق «اكيرويك»

	.حفل املنشد ياسني اتلهايم
	.حفل كورال األطفال

	.حفل موسييق لألطفال« :كرنفال احليوانات»

	.حفل موسييق  -جيتار كالسييك للفنان شادي نايج
	.كوميك أوبرا

	.كورال قرص اتلذوق للموسيىق العربية
	.حفل دينا الوديدي

	.حفل فريق «افتاكسات»

	.فرقة الفللكور املرصي :دراويش القاهرة
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	.ثاليث أكوستيك إل باربريو ديل سيكورو
	.حفل فريق «املربع»

	.حفل الرتانيم األول لشباب املبدعني
	.حفل فريق «فالش باك»

	.حفل الفنانة اغيلة بن عيل
	.ريستال جيتار وبيانو

	.حفل ريسيتال جيتار
ُ
	.حفل «إتش أو إتش»

	.حفل عيد احلب :الفنان هاين شاكر

	.حفل هاري رايا  -أاغين العيد من الرتاث املالزيي
	.حفل كورال قيثارة السماء

	.مهرجان جنوم اهليب هوب 4
	.حفل بيانو وهورن

	.جاز فيوجن  -أمحد ربيع
	.حفل جان لكود أورفايل

	.حفل الكريسماس لفريق «يل كومبانيون»
	.حفل أسود القاهرة

	.حفل فريق «مكتوب»

	.حفل فريق «مسار إجباري»
	.حفل ميكروفون

	.حفل الفنان حممد حمسن ،بمصاحبة أوركسرتا مكتبة اإلسكندرية
	.فريق «املولوية»
	.حرب املزيكا

	.حفل مرشوع انليل
	.مرشوع نور

	.حفل املوسيقار عمر خريت ،بمصاحبة أوركسرتا مكتبة اإلسكندرية

	.حفل الغناء الرشيق لطلبة مدرسة الفنون ،باالشرتاك مع فريق ابن ابلدل
	.حفل ثنايئ العود

	.ريسيتال بيانو وكمان
	.حفل بيانو

	.حفل ربايع :أعضاء أوركسرتا مكتبة اإلسكندرية
	.حفل فريق «سمايع☼»
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	.حفل فرقة «سنة أوىل باند»
	.حفل الشيخ مجال سالم

	.حفل الشيخ ربيع وشيماء انلويب
	.حفل الشيخ زين حممود

Dans le cadre du projet des journées portes ouvertes
visant à encourager les élèves francophones du bac
à poursuivre leurs études universitaires en langue française

le Centre d’Activités Francophones (CAF) de la Bibliotheca Alexandrina
invite les élèves du cycle secondaire

À la découverte de
l’Université Française d’Égypte
Ville de Chourouq – Le Caire

	.سونيك جروف سوسييت
	.حفل فريق «ستورم»

	.حفل سرتينجز (أوتار أو وتريات) 1

	.فريق «سوبليم»  -موسيىق جاز (أملانيا)
	.حفل الفللكور السوداين
	.حفل صويف

	.احلفل السيمفوين 1

	.حفل فريق «تراكيب»

	.حفل The Yves Theiler
	.حفل أوركسرتا وتريات
	.حفلة فرقة يالالن
	.حفل حيىي خليل

اجتمااعت
	.االجتماع اثلامن عرش ألصدقاء املكتبة ادلويلني
	.مؤتمر اإلسكندرية اتلاسع عرش للتخدير

	.املؤتمر اتلعرييف األول جلمعية املحاسبني واملدققني ادلاخليني
	.املؤتمر ادلويل األول عن تطور علوم الرتبة

	.املؤتمر السنوي اثلاين جلمعية اإلسكندرية للعالجات ادلويلة للجهاز اهلضيم
	.القمة العاملية الرابعة للكتاب
	.املؤتمر القويم السابع للسكر
	.مؤتمر اإلسكندرية للمرسح

	.املؤتمر اإلقلييم األول للجمعية األمريكية للمعماريني يف مرص
	.مسابقة املدارس اإلعدادية اإلجنلزيية

	.مؤتمر اثلقافة العربية ...استحقاقات مستقبل حائر
	.بيوفيجن اإلسكندرية2016 ،

	.مؤتمر اإلسكندرية السنوي ألمراض القلب2016 ،
	.ادليمقراطية من أجل القرن احلادي والعرشين
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Dimanche 20 décembre 2015
de 10h00 à 16h00

Pour toute information supplémentaire, veuillez nous contacter via :
caf@bibalex.org
www.bibalex.org/caf
Centre d’Activités Francophones – CAF

	.مؤتمر أمراض الصدر يف األطفال
	.أسبوع الكهرباء

	.مؤتمر اجلمعية املرصية للغدد الصماء والسمنة2016 ،
	.اعرف لكية اآلداب
	.اعرف علوم

	.حمراكت األداء للمشاركة الفعالة للموظفني
	.مؤتمر «اتلعليم غري املدريس لألطفال»
	.مؤتمر االبتاكر يف ريادة األعمال
ًّ
إداريا
	.دمج املهندسني
	.املؤتمر اإلفرييق ادلويل

	.ايلوم العاليم للفرنكوفونية
	.االستثمار واتلحكيم

	.مؤتمر علوم اإلسالم

	«.ادلنيا يف باريس» ألمحد زيك :عمل فكري ألحد أصحاب املذهب اإلنساين
انلهضوي
	.مؤتمر ابلرتول دلول حوض ابلحر األبيض املتوسط2016 ،
	.مؤتمر خمترب الرسديات

	.ايلوم الوطين للفطريات

	.استعدادات ملؤتمر «صناعة اتلطرف :قراءة يف تدابري املواجهة الفكرية» يف
مكتبة اإلسكندرية
	.مؤتمر رشكة أكتوبر فارما

	.الفنون التشكيلية وحتمية اتلغيري

	.سنجور :من حوار اثلقافات إىل احلضارة العاملية
	.مؤتمر شكسبري األاكدييم2016 ،

	.توقيع اتفاقية اتلعاون اثلقايف واملعلومايت بني مكتبة اإلسكندرية ومركز عيىس
اثلقايف بابلحرين
	.حمارضة عن املرشواعت الصغرية واملتوسطة

	.حمااكة سوق األسهم املايلة  -اجللسة االفتتاحية

	.املؤتمر اخلتايم ملرشوع دعم اتلنوع اثلقايف واالبتاكر يف مرص
	.مؤتمر اتلكنولوجيا2015 ،

	.مؤتمر اتلكنولوجيا2016 ،
ُ َّ ُ
	.مؤتمر اجلمعية الفلسفية املرصية« :الهوية واالختالف»
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	.اللقاء األول لعلماء القبطيات العرب

	.االجتماع السنوي احلادي عرش للمكتب العريب اإلقلييم ألاكديمية العالم
للعلوم لدلول انلامية
	.املرأة من أجل اتلغيري :تصورات من أجل مستقبل أفضل
	.ايلوم العاليم للتوحد

دورات تعليمية
	.دورة حتليل اجتاهات املستقبل
	.دورة العمارة املرصية القديمة
	.دورة ادليانة املرصية القديمة

	.ورشة عمل الويع األثري :أرابيسك
	.دورة تدريبية يف الرسم األثري
	.أدب اإلسكندرية املقارن
	.دورة اللغة القبطية

	.تعليم اللغة القبطية للمبتدئني
	.دورة علم القبطيات

ً
	.أسس ومبادئ اتلقرير املايل وفقا ملعايري اتلقرير املايل ادلويلة
	.تزوير وتزييف الوثائق واملخطوطات األثرية :رصد ومعاجلة

	.دبلوم ادلراسات اهللينستية( :ادلورة اثلامنة  -الفصل ادلرايس األول)
-مقدمة يف اثلقافة ايلونانية

 -اتلاريخ ايلوناين	.دبلوم ادلراسات اهللينستية (ادلورة اثلامنة  -الفصل ادلرايس اثلاين)
 -الفن ايلوناين -أدب إغرييق -اللغة الالتينية 2	.ماجستري ادلراسات اهللينستية (ادلورة اثلامنة  -الفصل ادلرايس األول)
 -العمارة اهللينستية وطبوغرافية اإلسكندرية -فن اخلزف والفنون الصغرى يف العالم اهللينسيت	.ماجستري ادلراسات اهللينستية (ادلورة اثلامنة  -الفصل ادلرايس اثلاين)
 -مدارس الفنون باإلسكندرية -اتلفاعل اثلقايف بني مرص القديمة وايلونان -املدارس الفنية اهللينستية76

-ادليانات اهللينستية

 -علم اآلثار ابلحرية -اتلأصيل واتلجديد يف األدب السكندري -تأثري مدرسة الفلسفة السكندرية ىلع الفلسفة اإلسالمية	.دورة املوارد البرشية
	.مقدمة يف ادلراسات القبطية
	.حتقيق انلصوص ...دورة اعمة
	.دورة العمارة والفنون اإلسالمية
	.دورة اثلقافة اإلسالمية
ُّ
	.تعلم اللغة املرصية القديمة
	.أضواء ىلع الرهبنة القبطية
	.دورة عملية يف حتقيق الرتاث «املخطوطات»
	.ماجستري مصغر يف إدارة األعمال
	.دورة متخصصة يف اتلاريخ ايلوناين والروماين
	.دورة تعليم قواعد ابليانات ()SQL
معارض فنية
	.معرض «ألف اخرتاع واخرتاع» :لنستكشف ماضينا ،ونلهم مستقبلنا
	.أبو سمبل :حضارة وحدت العالم  -أبو سمبل يف عيون الفنانني
	.أجندة – مرت × مرت :مساحة حرة لإلبداع
	.معرض اخلط العريب

	.بينايل مكتبة اإلسكندرية ادلويل السابع لكتاب الفنان
	«.بيو-فري» ،معرض بيوفيجن اإلسكندرية2016 ،
	«.بيو-فري» ،أجنحة مكتبة اإلسكندرية
	.فن الكتاب

	.معرض كتاب دار اكمو

	.معرض «مرص :1956 ،وجهات نظر»

	.مرشوع االحتاد األورويب  -مهرجان احلرف ايلدوية املرصية (ادلورة األوىل)

	.مرشوع االحتاد األورويب  -مهرجان احلرف ايلدوية املرصية (ادلورة اثلانية)
	.معرض مقتنيات نور الرشيف

	.معرض مرشوع دعم اتلنوع اثلقايف واالبتاكر يف مرص
	.معرض أول مرة  -ادلورة العارشة
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ً
	.سوق ترايث :حيل مستوح من الرتاث للفنانة مىن بزاري
	«.أنا فين حابين وطين»  -معرض املرشوع
	.يللة يف حب الشيخ حممد رفعت

	.معرض مسابقة إنتل للعلوم واهلندسة2016 ،

	.معرض إنتل للعلوم واهلندسة يف الوطن العريب
	.فلنتحدث الفرنسية ًّ
سويا :معرض صور خاص بطلبة املدارس الفرنكوفونية
	.لقاء مع شكسبري يف معرض تاجر ابلندقية
	.معرض فسيفساء وأيقونات

	.معرض كتاب صور مكتبة يلتوانيا الوطنية
	.احتفايلة األرشيف الصحيف مع سيداج

	.معرض وحمارضة عمارة رشيد اإلسالمية
ًّ
	.اتلوفيق بني اتلنمية واملناخ 60 :حل ملواجهة اتلغريات املناخية
	.سليم حسن ...منار علم املرصيات

	.شكسبري  :400إىل أبد اآلبدين  -معرض شكسبري و«تاجر ابلندقية»
	.شكسبري  :400إىل أبد اآلبدين  -معرض شكسبري

	.إبدااعت روحية /روحانية spiritual creations
	.ملتىق الفسيفساء اثلاين

	.أحدث تقنيات الطباعة واتلغليف :معرض دروبا للطباعة2016 ،
	«.ذاكرة مرص» يف نادي هليوبوليس
	«.ذاكرة مرص» يف طنطا

	.معرض «ذاكرة القاهرة الفوتوغرافية» يف اجلامعة الربيطانية بالقاهرة

	.معرض «عرب زمانني ( :)2رؤية تلاريخ اتلصميم ادلاخيل واألثاث اإلساليم يف
مرص»
	.مهرجان «احلرف اتلقليدية تعزف نغمات الرتاث»
	.معرض «رؤى عن مرص»

	.ايلوم العاليم للربايل2016 ،

	.ايلوم العاليم لالمتناع عن اتلدخني2016 ،

	.ايلوم العاليم للالجئني :حتت شعار «مع الالجئني»

	.كتابة اتلاريخ بني القديم واحلديث  -جمموعة الرأس السوداء

	.كتابة اتلاريخ بني القديم واحلديث  -جمموعة توت عنخ آمون
	.املعرض الفين ملكتبة النشء
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مهرجانات
	.مهرجان إفريقيا يف عيون الفنان
	.احتفايلة «افرح يف مكتبتك»

	.املهرجان ادلويل للمرسح الفرنكوفوين لطالب املدارس املرصية – ادلورة اثلاثلة عرشة

	.مبادرة ترشيد الطاقة
	.إيراتوستينس2016 ،

	.مرشوع االحتاد األورويب  -مهرجان احلرف ايلدوية املرصية (ادلورة األوىل)

	.مرشوع االحتاد األورويب  -مهرجان احلرف ايلدوية املرصية (ادلورة اثلانية)
	.ايلوم األورويب للغات2016 ،
	«.من فات قديمه تاه»

	.ايلوم ادلويل للمتطوعني2015 ،
	.ايلوم العاليم للشباب2015 ،
	.احتفايلة العلوم2016 ،

	.احتفاالت العيد القويم ملحافظة اإلسكندرية
	.احتفاالت السنة ادلويلة للضوء

	.مهرجان اإلسكندرية ادلويل اثلاين للمرسح املعارص
	.ايلوم العاليم للسالمة والصحة املهنية

	.مهرجان مرسح الشباب (اإلسكندرية)

منتديات
	.امللتىق األول بلاحيث القبطيات العرب
	.املنتدى العاليم اثلاين للغة الفرنسية

	.منتدى آيزيك للشباب عن إدارة األعمال
	.تطوير اتلعليم القانوين
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ملحات إحصائية

قطاع املكتبات
مستخدمو املكتبات املتخصصة

عضوية املكتبة الرئيسية
اجلمهور

٩١٧٠

مكتبة طه حسني

١٦٤٥

األطفال (سن )١١-٦

٣٢٦٦

مكتبة النشء

١٩٨٠٠

النشء (سن )١٦-١٢

٢٧٥٧

مكتبة الطفل

٢٦٦٤٦

املكفوفون وضعاف ابلرص

١٣٠

قسم نوبل (زوار)

٥٨

إمجايل العضويات

١٥٣٢٣

استخدام املوارد اإللكرتونية

خدمات املكتبة*
اخلدمة

العدد

أسئلة أجاب عنها املكتبيون

٢٢٧٨٩٦

أسئلة مرجعية جاهزة

٢٠٩٠١

أسئلة متعلقة باستخدام احلاسب اآليل

١٠٥٤

طلبات ابلحث ابلبليوجرايف

٦٣٣٩٦

طلبات ابلحث يف قواعد ابليانات

٣٩

طلبات توصيل املقاالت

١٧٠

اجللسات /ادلخول

٤٤٩٣٠

ابلحث /اتلصفح

٢٠٢٩٨٩

اسرتجاع نصوص اكملة

١٢٧٣١٣

اسرتجاع ملخصات

٢٦٠٨٦

روابط نلصوص اكملة خارجية

١٦٦٠

عمليات اسرتجاع (نصوص اكملة وملخصات)

١٥٧٨٧٥

اتلداول

طلبات الرفوف املغلقة

٥٩٣١١

تداول كتب األطفال

٩٨٧٧

عدد الصفحات املصورة

٠

تداول كتب النشء

٤٩٤٤

حجوزات احلاسب اآليل

٧٨٨٧٢

حجز غرف ادلراسة

١٣٨٥٥

مواعيد خاصة باألحباث

٣

اإلصدارات من ابلبليوجرافيا

٩

* املكتبة الرئيسية  +مكتبة الفنون والوسائط املتعددة.

اإلهداءات
نوع املادة املهداة

عدد الوحدات املهداة

%

كتب

٤١٨٠٠

٩٣,٥٠

وسائط متعددة

٣٢٤

٠,٧

دوريات

٢٠٠٠

٤,٥٠

أخرى

٦٠٠

١,٣٠

إمجايل اإلهداءات

٤٤٧٢٤

١٠٠

املقتنيات  -جمدلات
اللغة

القيمة اإلمجايلة (ج .م).

القيمة %

إمجايل الوحدات

الوحدات %

العربية

٢٠١٢٥٤,٧١

١٤,٩٠

٢٤٠٦

٦٣,٤

اإلجنلزيية

١١٢٩٨٢٧,٨١

٨٣,٦٠

١٢٩٩

٣٤,٢

الفرنسية

١٩٧٦٨,١٠

١,٥

٨٧

٢,٣

أخرى

٥٥٩,١٣

0

٣

٠,١

اإلمجايل

١٣٥١٤٠٩,٧٥

١٠٠

٣٧٩٥

١٠٠

املقتنيات  -سالسل
اللغة

القيمة اإلمجايلة (ج .م).

القيمة %

إمجايل الوحدات

الوحدات %

العربية

٤١٧٣٤,٧٢

٧,٢

١٢٣

٣٦,٩

اإلجنلزيية

٤٦٦٨٣٥,٠٠

٨٠,٧

١٨٩

٥٦,٨

أخرى

٦٩٩٥٧,٦٠

١٢,١

٢١

٦,٣

اإلمجايل

٥٧٨٥٢٧,٣٢

١٠٠

٣٣٣

١٠٠

جمموعة مكتبة اإلسكندرية (عدد املجدلات)
كتب يف رفوف مفتوحة

٣١٣٩٩٠

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

٥٣٦٩٣٦

كتب حتت اإلعداد (تشمل املجموعة الفرنسية)

٥٧٨٢٧٤

جمموعتا نوبل وشادي عبد السالم

٤٤٢٣

جمموعة املكتبات املتخصصة (تشمل مواد الوسائط املتعددة)

١٢٣٦١٧

خرائط

٧٧٤٠

رسائل علمية

١٦٧٤٨٣

جمموعة اإليداع

٣٠٧٠٧

املجموعة الرقمية (الكتب املوجودة يف صورة رقمية فقط)

٩٩٧٨

دوريات علمية مطبوعة (تشمل دوريات مكتبة اإليداع)

٨٢٢٢

جمالت وجرائد يومية

٩٦

جمموعة مكتبة اخلرائط (أطلس كتب علم رسم اخلرائط)

٥٥٦٣

قواعد بيانات إلكرتونية (تشمل قواعد بيانات اإليداع)

٥٢

جمالت دورية إلكرتونية (عناوين متمزية)

٧٣٢٣٠

كتب إلكرتونية

٢١٧٧٥١

املخطوطات

٥٢٦٠

املجموعة انلادرة

١٦٠٢٧

املجموعة اخلاصة

٧٥٥٨٨

امليكروفيلم

١١٠٣٤١

جمموعة ادلوريات اخلاصة

٧٨٩

اإلمجايل

٢٢٨٦٠٦٧
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برنامج اتلواصل
طالب (مكتبة النشء)*

٣١٠

طالب (مكتبة الطفل)**

١٢٠

أكاديميون

١٢٧٩

برامج اتلدريب ىلع اتلدريس والرتبية (مكتبة النشء)

١٥٣

مدرسون (حنو تعليم متطور)

١٧٦

إمجايل احلضور

٢٠٣٨

*  ۲٥مدرسة.

**  ٥زيارات ملرشوع «كتايب اإللكرتوين واملطبوع».

الربنامج ادلويل للتدريب ىلع علوم املكتبات
ادلورات

إمجايل املشاركني

ً
الفهرسة وفقا لقواعد «مارك »٢١

٤٩

تصنيف ديوي العرشي

٧

بناء وتنمية املقتنيات

١٠

تنمية مصادر املعلومات اإللكرتونية وخدماتها يف املكتبات

٨

عمل الضبط االستنادي

٩

ادلوريات

٣

قواعد الفهرسة األجنلو أمريكية

٨

اإلمجايل

٩٤

دورات ملحو األمية املعلوماتية*
ادلورات

إمجايل املشاركني

ابلحث للجميع

٦٨

ابلحث يف املوارد اإللكرتونية (مستوى متقدم)

٤٠

اجليل اثلاين لإلنرتنت

٤٠

دورات متقدمة يف اإلنرتنت

٣٩

برنامج احلاسب اآليل للمبتدئني

٨٣

برنامج تطوير اذلات

٥١٠

اإلمجايل

٧٨٠

* مركز اتلعليم بمكتبة اإلسكندرية.
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مركز املخطوطات

متحف املخطوطات

أنشطة الفهرسة واملعاجلة

أنشطة الفهرسة واملعاجلة

النشاط

العدد

النشاط

العدد

فهرسة املخطوطات املصورة ىلع ميكروفيلم

٧٩٣

فهرسة ومعاجلة الكتب

٧٤٩٤

مراجعة بيانات فهرسة املخطوطات املصورة ىلع
ميكروفيلم

٧١٧

فهرسة ومعاجلة ادلوريات

ً
 ٩عناوين ( ۲٩عددا)

إدخال بيانات املخطوطات املصورة ىلع
ميكروفيلم ىلع قاعدة بيانات امليكروفيلم
املحلية

فهرسة ومعاجلة املقاالت

٠

٢١٠٣

رقمنة املخطوطات امليكروفيلمية

٢١١٦

رقمنة املخطوطات األصلية*

٣٦٨

مراجعة بيانات املخطوطات املصورة ىلع
ميكروفيلم ىلع قاعدة بيانات امليكروفيلم
املحلية

١٤٥

تبادل املخطوطات**

١

فهرسة املخطوطات األصلية

٢٥٤

املخطوطات املرفوعة ىلع نظام أرشفة
املخطوطات اإللكرتوين

١١٤٦

مراجعة بيانات فهرسة املخطوطات األصلية

٦٩٤

ترميم املخطوطات

٥٤

إدخال بيانات املخطوطات األصلية ىلع قاعدة
بيانات داخلية

ترميم الكتب انلادرة واخلرائط

١٧٦

٦٩٤

تدريب ىلع الرتميم

٦

وحدات احلفظ

٦١

املعاجلة الكيميائية للمخطوطات

٢٧

املعاجلة الكيميائية للكتب انلادرة واخلرائط

١٥١

تدريب ىلع املعاجلة الكيميائية

١

أنشطة وورش عمل

٥٦

الزيارات
قاعة اطالع املخطوطات

٣٠٠

قاعة اطالع امليكروفيلم

٥٦٥

ً
ً
ً
*  ۳٧٦عنوانا (يصل أرشيف املخطوطات الرقمية إىل  ٣٧٦۸خمطوطا يشمل  ٥٧٩٥عنوانا).

** يشمل مرشوع املائة ألف خمطوط عدد  ١١۰٧٢٧خمطوطة.

الزيارات
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قاعة عرض املخطوطات والكتب انلادرة

٢١٠٤٣

قاعة اطالع الكتب انلادرة واملجمواعت
اخلاصة

٣٣٧٠

متحف السادات

٤٦٧٩٥

إدارة االستوديو
تصوير فيديو
الفعايلات املوثقة

١٠٢

أرشطة مرقمنة بتنسيقات خمتلفة

٣٦٠

عدد السااعت من األرشطة املرقمنة بتنسيقات خمتلفة

٧٠٠

عدد طلبات حتويل DVD

١٣٩

اتلصوير الفوتوغرايف
الفعايلات املوثقة

٤١٧

الفهرسة واألرشفة
أرشطة تمت أرشفتها

٦٢٦

عدد السااعت اليت تمت أرشفتها

٩٦٤

صور تمت أرشفتها

٧٠,٠٠٠

اإلنتاج
حلقات برنامج «أجندة مكتبة اإلسكندرية» األسبويع

٤٢

أفالم داعئية وتسجيلية وأفالم قصرية

١٦

قناة يوتيوب اخلاصة بمكتبة اإلسكندرية
املشرتكون

٧١٨٥

املشاهدات

٧٥٦١٤٢

الفيديوهات املرفوعة

١١٤

املشاراكت (ملفات الفيديو اليت تم
مشاركتها)

٢١٣٦

أىلع املشاهدات ً
تبعا للموقع اجلغرايف

(ساعة املشاهدة)

مرص

%٥٣,٠

السعودية

%٦,٧

الواليات املتحدة

%٤,٨

املغرب

%٤,٦

تونس

%٣,٢
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املعمل الرقيم
الرقمنة

َّ
تم رقمنتها ومعاجلتها

تم اتلعرف الضويئ ىلع حروفها

العربية

الالتينية

إمجايل

كتب

٤٨٣٦

٣٣٠٥

٨١٤١

صفحات

١٥٢٣٠٤٥

١٠٣٥٤٦٨

٢٥٥٨٥١٣

كتب

٧٨٥٩

٣٣١٣

١١١٧٢

صفحات

٢٦٤٥٩٢١

١٢٢٨٧٤٥

٣٨٧٤٦٦٦

جرائد
َّ
تمت معاجلتها واتلعرف الضويئ
ىلع حروفها

صفحات

١٩٨٢٠٦

املرشواعت اخلاصة
الرقمنة

صفحات*

١٧٣٨٨

* خمطوطات ورشائح وصور وملصقات ولوحات وخرائط ومستندات ونيجاتيف زجاج وطوابع وكتب خاصة وجمالت.
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الزيارات
زوار ﻣﺼﺮﻳﻮن وأﺟﺎﻧﺐ
۲٥۰۰۰
۲۰۰۰۰

ﻋﺪد اﻟﺰوار

۱٥۰۰۰
۱۰۰۰۰
٥۰۰۰
۰

ﯾوﻧﯾﺔ ۲۰۱٦
۳٥۸٦
۸۲۷
٤٤۱۳

ﻣﺎﯾو ۲۰۱٦
٥۹۰۸
۱٥۰۹
۷٤۱۷

إﺑرﯾل ۲۰۱٦
۱٥۳٤۸
۱۹۰۰
۱۷۲٤۸

ﻣﺎرس ۲۰۱٦
۲۱۲۳۱
۱۸۳٤
۲۳۰٦٥

ﻓﺑراﯾر ۲۰۱٦
۹۳۸۷
۱۳۸۷
۱۰۷۷٤

ﯾﻧﺎﯾر ۲۰۱٦
۳۰۳۱
۱۳٦۲
٤۳۹۳

دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٥
۱۱۱۷٥
۱٦۱۳
۱۲۷۸۸

ﻧوﻓﻣﺑر ۲۰۱٥
٦٤۰٤
۱۷۳۸
۸۱٤۲

أﻛﺗوﺑر ۲۰۱٥
٤٤۳۳
۲٥۰۳
٦۹۳٦

ﺳﺑﺗﻣﺑر  ۲۰۱٥أﻏﺳطس ۲۰۱٥
۱۳۱٥۳
۸۸٦٤
۱٤٤۸
۱٥۰۸
۱٤٦۰۱
۱۰۳۷۲

ﯾوﻟﯾو ۲۰۱٥
۸۷۸٤
۱۰۱٥
۹۷۹۹

۹۰۰

اﻟﺠﻮﻻت اﻹرﺷﺎدﻳﺔ

۷٦۹

ﻣﺻرﯾون
أﺟﺎﻧب
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

۸۰۰
۷۰۰

٦۳۳
٥٤۸

٥۰۸

٥۳۸
٤۸۱

٤٥٥

٤٤٦

٥۰۰
٤۰۰

۳۷٦

٤۰۰

ﻋﺪد اﻟﺰوار

٤۷۸

٦۰۰

۳۱۲
۳۰۰
۲۰۰
۱۰۰

ﯾوﻧﯾﺔ ۲۰۱٦
۳۱۲

ﻣﺎﯾو ۲۰۱٦
٤۷۸

إﺑرﯾل ۲۰۱٦
٦۳۳

ﻣﺎرس ۲۰۱٦
۷٦۹

ﻓﺑراﯾر ۲۰۱٦
٥۰۸

ﯾﻧﺎﯾر ۲۰۱٦
۳۷٦

دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٥
٥٤۸

ﻧوﻓﻣﺑر ۲۰۱٥
٤٤٦

أﻛﺗوﺑر ۲۰۱٥
٤٥٥

ﺳﺑﺗﻣﺑر  ۲۰۱٥أﻏﺳطس ۲۰۱٥
٥۳۸
٤۸۱

ﯾوﻟﯾو ۲۰۱٥
٤۰۰

۰
اﻟﺟوﻻت اﻹرﺷﺎدﯾﺔ

زوار ﺧﺪﻣﺔ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻷﻃﻔﺎل
۳٥۰

۳۱۷
۲۹۳

۳۰۰
۲٥۰

۲۱۷
۱۷۳

۲۰۰
۱٥۹
۱٥۰

۱۰۳

۱۰۰

۷٦
٥۲
۱٦
ﯾوﻧﯾﺔ ۲۰۱٦
۱۷۳

ﻣﺎﯾو ۲۰۱٦
۲۱۷

إﺑرﯾل ۲۰۱٦
٥۲

ﻣﺎرس ۲۰۱٦
۱٦

٥
ﻓﺑراﯾر ۲۰۱٦
۷٦

ﯾﻧﺎﯾر ۲۰۱٦
۱۰۳

ﻋﺪد اﻟﺰوار

۱۸٦

دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٥
۲۹۳

ﻧوﻓﻣﺑر ۲۰۱٥
٥

٥۰

۲۱
أﻛﺗوﺑر ۲۰۱٥
۲۱

ﺳﺑﺗﻣﺑر ۲۰۱٥
۱۸٦

أﻏﺳطس ۲۰۱٥
۳۱۷

ﯾوﻟﯾو ۲۰۱٥
۱٥۹

۰
ﻋدد اﻟزوار
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ﻛﺒﺎر اﻟﺰوار
۳٥۰

۳۳۳
۳۰۷
۲۸۷

۲۷۱

۳۰۰
۲٥۰

۲۲٦

۱۳۷

۱۳۳

۱٥۰

۱۲٤

۱۱٥

۹۸

۷۲

ﻋﺪد ﻛﺒﺎر اﻟﺰوار

۲۰۰

۱۰۰
٥۰

۲۲
ﯾوﻧﯾﺔ ۲۰۱٦
۲۲

ﻣﺎﯾو ۲۰۱٦
۱۳۷

إﺑرﯾل ۲۰۱٦
۳۳۳

ﻣﺎرس ۲۰۱٦
۲۲٦

ﻓﺑراﯾر ۲۰۱٦
۱۳۳

ﯾوﻧﯾﺔ ۲۰۱٦
٦٥٦
۷۳

ﻣﺎﯾو ۲۰۱٦
۲۰۱۸
۱۹۹

إﺑرﯾل ۲۰۱٦
۳۷۹۹
۲۰۰

ﻣﺎرس ۲۰۱٦
٦٦٦۸
۱۱۹

ﻓﺑراﯾر ۲۰۱٦
۲۷٥۳
۱٤۱

ﯾﻧﺎﯾر ۲۰۱٦
۹۸

دﯾﺳﻣﺑر  ۲۰۱٥ﻧوﻓﻣﺑر ۲۰۱٥
۱۲٤
۲۷۱

أﻛﺗوﺑر ۲۰۱٥
۳۰۷

ﺳﺑﺗﻣﺑر  ۲۰۱٥أﻏﺳطس ۲۰۱٥
۲۸۷
۱۱٥

ﯾوﻟﯾو ۲۰۱٥
۷۲

زوار اﻟﺒﺎﻧﻮراﻣﺎ اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ

۰
ﻛﺑﺎر اﻟزوار

۸۰۰۰
۷۰۰۰
٦۰۰۰
٥۰۰۰

ﻋﺪد اﻟﺰوار

٤۰۰۰
۳۰۰۰
۲۰۰۰
۱۰۰۰
ﯾﻧﺎﯾر ۲۰۱٦
۳۷۷
٤٥

دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٥
۳۰٤۹
۱۱٦

ﻧوﻓﻣﺑر ۲۰۱٥
۲۱٤٥
۲۳۲

أﻛﺗوﺑر ۲۰۱٥
۲۲٤
۷٥

ﺳﺑﺗﻣﺑر  ۲۰۱٥أﻏﺳطس ۲۰۱٥
۲٤۷۸
۱۷۸۹
۱۲۳
۲۱٦

ﯾوﻟﯾو ۲۰۱٥
۱۰٦٦
۷۱

ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻤﺪارس

۰
ﻣﺻرﯾون
أﺟﺎﻧب

۲۰۰۰۰

۱۷٤۲۱

۱۸۰۰۰
۱٦۰۰۰
۱٤۰۰۰

۱۱٤۳۲

۱۲۰۰۰
۹۰۷۳

۸۰۰۰
٦۰۰۰

٤۸۲٥

٤۰۰۰

۲۷۲۷
۳٦٤
ﯾوﻧﯾﺔ ۲۰۱٦
۳٦٤
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۱۰٦۹
ﻣﺎﯾو ۲۰۱٦
۱۰٦۹

۱۸٤٦
٥۰۸

٤۷۸
إﺑرﯾل ۲۰۱٦
۱۱٤۳۲

ﻣﺎرس ۲۰۱٦
۱۷٤۲۱

ﻓﺑراﯾر ۲۰۱٦
۲۷۲۷

ﻋﺪد اﻟﺰوار

۱۰۰۰۰

ﯾﻧﺎﯾر ۲۰۱٦
٤۷۸

دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٥
۹۰۷۳

ﻧوﻓﻣﺑر ۲۰۱٥
٤۸۲٥

أﻛﺗوﺑر ۲۰۱٥
۱۸٤٦

۲٦۰

ﺳﺑﺗﻣﺑر  ۲۰۱٥أﻏﺳطس ۲۰۱٥
۲٦۰
٥۰۸

۱۲۰
ﯾوﻟﯾو ۲۰۱٥
۱۲۰

۲۰۰۰
۰
طﻠﺑﺔ اﻟﻣدارس

مركز القبة السماوية العليم
اﻟﺰﻳﺎرات ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﯾوﻧﯾﺔ ۲۰۱٦
ﻣﺎﯾو ۲۰۱٦
إﺑرﯾل ۲۰۱٦
ﻣﺎرس ۲۰۱٦
ﻓﺑراﯾر ۲۰۱٦
ﯾﻧﺎﯾر ۲۰۱٦
دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٥
ﻧوﻓﻣﺑر ۲۰۱٥
أﻛﺗوﺑر ۲۰۱٥
ﺳﺑﺗﻣﺑر ۲۰۱٥
أﻏﺳطس ۲۰۱٥
ﯾوﻟﯾو ۲۰۱٥
۲٥۰۰۰
ﯾوﻧﯾﺔ ۲۰۱٦
۲۲
٤۳۲٥
٤۱٤٥

۲۰۰۰۰
ﻣﺎﯾو ۲۰۱٦
۱۳
۲۷۰۸
۷۷۲۰

إﺑرﯾل ۲۰۱٦
۳۲
۱۸۹٦
٦٦۸٦

۱٥۰۰۰
ﻣﺎرس  ۲۰۱٦ﻓﺑراﯾر ۲۰۱٦
۱۳
۲۱
۳۱٥٦
۳۷۳۹
۷۷۸۱
۸۹۷۹

۱۰۰۰۰

ﯾﻧﺎﯾر ۲۰۱٦
۲۰
٥٦۳٦
٥۱۳۲

۰

٥۰۰۰

دﯾﺳﻣﺑر  ۲۰۱٥ﻧوﻓﻣﺑر  ۲۰۱٥أﻛﺗوﺑر  ۲۰۱٥ﺳﺑﺗﻣﺑر  ۲۰۱٥أﻏﺳطس  ۲۰۱٥ﯾوﻟﯾو ۲۰۱٥
٦٥
٦
۱۳
۷
۸
٤۸
٥۳٦۸
٦۱٤٤
۲٥٤٦
٥۰۲۱
۱۳۰٦٥
۲۰۰۲۰
۷٥٦۹
۱۰۳٥۷
۸۰۸۱
۳٤٥۹
٤۱۱۲
٦۹۸٦

ﻣﺗﺣف ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻠوم
ﻗﺎﻋﺔ اﻻﺳﺗﻛﺷﺎف
اﻟﻘﺑﺔ اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ

ﻋدد اﻟزﯾﺎرات

مركز توثيق الرتاث احلضاري والطبييع
اﻟﺰﻳﺎرات ﻟﻤﺮﻛﺰ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺘﺮاث اﻟﺤﻀﺎري واﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
۱۰

ﯾوﻧﯾﺔ ۲۰۱٦

۱۳

ﻣﺎﯾو ۲۰۱٦

۱٤

إﺑرﯾل ۲۰۱٦

۲۳

ﻣﺎرس ۲۰۱٦

۱۲

ﻓﺑراﯾر ۲۰۱٦

۱۳

ﯾﻧﺎﯾر ۲۰۱٦

۲۱

دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٥

۲۲

ﻧوﻓﻣﺑر ۲۰۱٥

۱۸

أﻛﺗوﺑر ۲۰۱٥

۱٥

ﺳﺑﺗﻣﺑر ۲۰۱٥

۲۱

أﻏﺳطس ۲۰۱٥

۱۰
۲٥
ﯾوﻧﯾﺔ ۲۰۱٦
۱۰

۲۰
ﻣﺎﯾو ۲۰۱٦
۱۳

إﺑرﯾل ۲۰۱٦
۱٤

۱٥
ﻣﺎرس ۲۰۱٦
۲۳

ﻓﺑراﯾر ۲۰۱٦
۱۲

ﯾوﻟﯾو ۲۰۱٥

۱۰
ﯾﻧﺎﯾر ۲۰۱٦
۱۳

دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٥
۲۱

ﻧوﻓﻣﺑر ۲۰۱٥
۲۲

٥
أﻛﺗوﺑر ۲۰۱٥
۱۸

ﺳﺑﺗﻣﺑر  ۲۰۱٥أﻏﺳطس ۲۰۱٥
۲۱
۱٥

۰
ﯾوﻟﯾو ۲۰۱٥
۱۰

اﻟزﯾﺎرات

ﻋدد اﻟزﯾﺎرات
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متحف اآلثار
اﻟﺰﻳﺎرات ﻟﻤﺘﺤﻒ اﻵﺛﺎر
۷۰۰۰
٦۰۰۰
٥۰۰۰

۳۰۰۰

ﻋﺪد اﻟﺰﻳﺎرات

٤۰۰۰

۲۰۰۰
۱۰۰۰
۰

ﯾوﻧﯾﺔ ۲۰۱٦
۲۲٤۳
۱٦۳
۳٥۰
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ﻣﺎﯾو ۲۰۱٦
۳۲۸۷
۲۹۳
۱۱۲۰

إﺑرﯾل ۲۰۱٦
۱۹۷٦
٤۱۷
٥۷۷

ﻣﺎرس ۲۰۱٦
۲٤٦۹
۳۷۷
۷۰۸

ﻓﺑراﯾر ۲۰۱٦
۳٤۲٦
۲٥۱
۲٦۲

ﯾﻧﺎﯾر ۲۰۱٦
۱۹۰٦
۲۷٦
۱۸۲

دﯾﺳﻣﺑر  ۲۰۱٥ﻧوﻓﻣﺑر ۲۰۱٥
۱۲۹۳
۲۱۹۱
۳۱۲
۳۱۷
٤٤۰
۳۲۸

أﻛﺗوﺑر ۲۰۱٥
۱٦٥۳
٦۳۸
۳۱۰

ﺳﺑﺗﻣﺑر  ۲۰۱٥أﻏﺳطس ۲۰۱٥
٦۸۳۳
٤۰٥۰
۲۷۰
۲۷۰
۳۳۸
۲۱۸

ﯾوﻟﯾو ۲۰۱٥
٤۰۷٤
۲۷۲
۲۷۲

ﻣﺻرﯾون
أﺟﺎﻧب
ﻛﺑﺎر اﻟزوار

					
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
www.bibalex.org
۳۰۰۰۰۰۰۰

۲٥۰۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰۰

ﻣﺮات زﻳﺎرة

۱٥۰۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰۰

٥۰۰۰۰۰۰

ﯾوﻧﯾﺔ ۲۰۱٦
۱۷۰۱٥۳٥٥

ﻣﺎﯾو ۲۰۱٦
۲٤٥٤٤۲۱٤

إﺑرﯾل ۲۰۱٦
۲۱۲٥۸۰٦۰

ﻣﺎرس ۲۰۱٦
۲۱٤۸٥۹٤۹

ﯾوﻧﯾﺔ ۲۰۱٦
٥۲۹٤٤٤۰٥

ﻣﺎﯾو ۲۰۱٦
۷۱۹۹۸٥۸۰

إﺑرﯾل ۲۰۱٦
۹۳۹٥٥۷۰۰

ﻣﺎرس ۲۰۱٦
۹۳۰۰۸٤۷۱

ﻓﺑراﯾر ۲۰۱٦
۲٤۰۳۱۱۲۰

ﯾﻧﺎﯾر ۲۰۱٦
۲٦٦٤٥۱۰۸

دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٥
۱۷۷۸۱٦٦٦

ﻧوﻓﻣﺑر ۲۰۱٥
۱۸۷٤۳۸٤۲

أﻛﺗوﺑر ۲۰۱٥
۱۸۸۰٤۲٦٦

۰
ﺳﺑﺗﻣﺑر  ۲۰۱٥أﻏﺳطس  ۲۰۱٥ﯾوﻟﯾو ۲۰۱٥
 ۱۹۱۱۳۸٤۲ ۱۷٦۸۰٤۳۰ ۱٤۹۳۸۰۸۷ﻣرات زﯾﺎرة

إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
۱۰۰۰۰۰۰۰۰
۹۰۰۰۰۰۰۰
۸۰۰۰۰۰۰۰
۷۰۰۰۰۰۰۰
ﻣرات زﯾﺎرة

٦۰۰۰۰۰۰۰
٥۰۰۰۰۰۰۰
٤۰۰۰۰۰۰۰
۳۰۰۰۰۰۰۰
۲۰۰۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰۰۰

ﻓﺑراﯾر ۲۰۱٦
۹۰٥۳٤۰٤٥

ﯾﻧﺎﯾر ۲۰۱٦
۷۱۳۸۳۰۹٦

دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٥
۷۷۰۰٦٥۳۰

ﻧوﻓﻣﺑر ۲۰۱٥
۸٥٤۹٤۸۱٦

أﻛﺗوﺑر ۲۰۱٥
۷٦۸۰۱۷٥٦

۰
ﺳﺑﺗﻣﺑر  ۲۰۱٥أﻏﺳطس  ۲۰۱٥ﯾوﻟﯾو ۲۰۱٥
 ٤۳۷۳٥۰٦۷ ٤۷۹۱۸٦۷۹ ٤۹۲۱٥٥۲٥ﻣرات زﯾﺎرة
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إدارة شئون العاملني
التوزيع العمري

اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻤﺮي

۱۰۰۰

۹۲٥

۸۸۱

۹۰۰
۸۰۰
۷۰۰

ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

٦۰۰
٥۰۰
٤۰۰
۲٦۷

۳۰۰
۲۰۰

۱۰۹

٥۸

۱۰۰

≥٥٦

٥٥–٤٦

٤٥–۳٦

۳٥–۲٦

۲٥–۱۹

٥۸

۲٦۷

۸۸۱

۹۲٥

۱۰۹

۰
اﻟﻌدد

*متوسط األعمار ٣٧ :سنة

اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع

٥۰۰
٤٥۰
٤۰۰
۳٥۰

۲٥۰
۲۰۰

ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

۳۰۰

۱٥۰
۱۰۰
٥۰

اﻟﻘﻄﺎع

ﻗطﺎع اﻷﻣن

ﻗطﺎع اﻟﻣﻛﺗﺑﺎت

۲۱۰

۲٥٤

ﻗطﺎع ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
اﻻﺗﺻﺎﻻت
واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
۱۰۳
۲٦
۱۲۹

ﻗطﺎع اﻟﺷﺋون
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ

ﻗطﺎع اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ

۲۰۳

٥٤

۲۳
ً ۳٤
٥٦
۲۷
املكتبة
۲۳۷ومدير
۳۱۰عدد ( )١٤مستشارا
اإلمجايل* :بدون
۷۷
۲۳۷

اﻟﻘطﺎع اﻟﮭﻧدﺳﻲ

ﻗطﺎع ﻣﻛﺗب
اﻟﻣدﯾر

ﻗطﺎع اﻟﺗواﺻل
اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ

٤۳۸
۳٤
٤۷۲

۷۸
۹
۸۷

۲۱۲
٤۹
۲٦۱

ﻗطﺎع اﻟﻣﺷروﻋﺎت
واﻟﺧدﻣﺎت
اﻟﻣرﻛزﯾﺔ
۱٤٤
۳۳
۱۷۷

ﻗطﺎع اﻟﺑﺣث
اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ
۱۸۸
٥۰
۲۳۸

۰

اﻟﻌﺎﻣﻠون
اﻹدارة
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻮع واﻟﻔﺌﺔ
إﻧﺎث
ذﻛور

۷٥۸
۱٤۸۲

۲٥۰۰
۲۰۰۰
۱٥۰۰
۱۰۰۰
٥۰۰

إﺟﻣﺎﻟﻲ
۷٥۸
۱٤۸۲
۲۲٤۰
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اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرون
٥
۹
۱٤

اﻷﻣن واﻟﺧدﻣﺎت
۳٥
۳۱٥
۳٥۰

اﻟﻌﺎﻣﻠون
٥٦۳
۹۷۲
۱٥۳٥

إدارة
۱۲۲
۱٥۰
۲۷۲

إدارة ﻋﻠﯾﺎ
۳۳
۳٦
٦۹

۰
إﻧﺎث
ذﻛور
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

قيمة الوحدات املصنفة يف املخازن
ﻛﺘﺐ وﳎﻼت وﻧﺸﺮات وﻣﻄﻮﻳﺎت وﺳﺠﻼت وأﻗﺮاص ﻣﻀﻐﻮﻃﺔ
ﻣﺸﱰﻳﺎت ﻣﻨﻔﺬ ﺑﻴﻊ اﻟﻜﺘﺐ
ﺑﻀﺎﻋﺔ أﻣﺎﻧﺔ ﳌﻨﻔﺬ ﺑﻴﻊ اﻟﻜﺘﺐ
أدوات ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ

۲۸٦۹۸۹٦.۲۸
۱۱۲۳۰٦۸.۲۷
۷۲۳۱٤۱۹.۸٦

ﻣﺘﻨﻮﻋﺎت
ﳐﻄﻮﻃﺎت
وﺣﺪات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
وﺣﺪات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﻼﻻت

۱۱۱٦۹٦٤.۹۰
۱٦۳٦۰۲۸.٦٥

ﻣﻨﻔﺬ ﺑﻴﻊ ﻛﺘﺐ ﺑﺮج اﻟﻌﺮب
وﺣﺪات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﳍﻨﺪﺳﻲ
۱۲۲٤٦٤٤.۹۷

۳۳۲٥۱۱۲.۱۳

۱٦٥۷۲۰.۰٤
٦٦۸۰۱۳.۳۸

٤٤۸۰.٤۱

ﻛﺘﺐ وﳎﻼت وﻧﺸﺮات وﻣﻄﻮﻳﺎت وﺳﺠﻼت وأﻗﺮاص ﻣﻀﻐﻮﻃﺔ
ﻣﺸﱰﻳﺎت ﻣﻨﻔﺬ ﺑﻴﻊ اﻟﻜﺘﺐ

%۱٤.۸۲

ﺑﻀﺎﻋﺔ أﻣﺎﻧﺔ ﳌﻨﻔﺬ ﺑﻴﻊ اﻟﻜﺘﺐ
أدوات ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺎت
ﳐﻄﻮﻃﺎت
وﺣﺪات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
وﺣﺪات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﻼﻻت
ﻣﻨﻔﺬ ﺑﻴﻊ ﻛﺘﺐ ﺑﺮج اﻟﻌﺮب

%۰٥.۸۰

%۳۷.۳٤

%۰٥.۷۷

%۰۸.٤٥

%۰٦.۳۲

وﺣﺪات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﳍﻨﺪﺳﻲ

%۱۷.۱۷
%۰۰.۸٦
%۰۳.٤٥

%۰۰.۰۲
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أعضاء جملس األمناء واملجلس االستشاري

جملس األمناء

عبد الفتاح السييس
رئيس مجهورية مرص العربية
رئيس جملس األمناء

أعضـاء بصفاتهم الرسمية

سامح حسن شكري
وزير اخلارجية
مرص

أرشف الشييح
وزير اتلعليم العايل وابلحث العليم
مرص

خترج وزير اخلارجية املرصي سامح حسن شكري يف لكية احلقوق ،جامعة عني شمس يف اعم  .1975منذ
ً
ً
عديدا من املناصب ادلبلوماسية .فيف اعم ،1978
اتلحاقه بوزارة اخلارجية للعمل ملحقا اعم  ،1976تقدل
توىل منصب السكرتري اثلالث بالسفارة املرصية بلندن .ويف اعم  ،1982توىل منصب السكرتري اثلاين
ملكتب نائب رئيس الوزراء ،ووزير اخلارجية .ويف اعم  ،1984توىل منصب السكرتري األول يف السفارة
ً
مستشارا ملكتب نائب
املرصية يف العاصمة األرجنتينية بوينس أيريس .من اعم  1988إىل  ،1990عمل
رئيس الوزراء ،ووزير اخلارجية .ومن اعم  1990إىل  ،1994اكن أحد أفراد ابلعثة ادلائمة ملرص يف األمم
املتحدة .يف اعم  ،1994توىل منصب مدير إدارة الواليات املتحدة األمريكية وكندا يف وزارة اخلارجية
ً
سفريا ألول
املرصية .ويف اعم  ،1995توىل منصب سكرتري املعلومات للرئاسة املرصية .أصبح سامح شكري
مرة يف اعم 1999؛ حيث توىل منصب سفري مرص وممثلها يف املنظمات ادلويلة بالعاصمة انلمساوية فيينا.
ومن اعم  2003إىل  ،2004توىل منصب مساعد وزير اخلارجية ورئيس الربوتوكول بوزارة اخلارجية املرصية.
ومن اعم  2004إىل  ،2005توىل منصب مساعد وزير اخلارجية ورئيس مكتب وزير اخلارجية املرصي.
ً
سفريا ملرص وممثلها يف األمم املتحدة واملنظمات ادلويلة األخرى
يف الفرتة من اعم  2005إىل  ،2008اكن
ً
يف العاصمة السويرسية جنيف .ويف الفرتة من اعم  2008إىل  ،2012اكن سفريا ملرص بالواليات املتحدة
ً
األمريكية .ويف اعم  ،2012اكن ممثل لرئيس ادلولة يف قمة األمن انلووي بمدينة سول ،وكذلك يف قمة
األمن انلووي بمدينة الهاي اعم  .2014توىل سامح شكري منصب وزير اخلارجية يف يونية .2014
خترج وزير اتلعليم العايل وابلحث العليم املرصي ادلكتور أرشف الشييح يف لكية اهلندسة جبامعة
القاهرة اعم  ،1977وحصل يف اعم  1981ىلع درجة املاجستري يف هندسة املواد من جامعة الزقازيق
باتلعاون مع جامعة ثاوث هامبنون بإجنلرتا؛ كما حصل ىلع درجة دكتوراه اهلندسة اإلنشائية من
جامعة ساوث هامبتون يف اعم  .1986شغل أرشف الشييح ىلع مدار حياته املهنية عدة مناصب؛ منها
أستاذ بقسم اهلندسة اإلنشائية جبامعة الزقازيق اعم  ،1991ومدير مركز اللكية للبحوث واالستشارات
اهلندسية يف اعم .1997
ُ
ً
عميدا هلا اعم  .2005وتوىل منصب نائب رئيس
ع ِّي وكيل لكية اهلندسة جبامعة الزقازيق اعم  1999ثم
ً
وأخريا ُعني أرشف الشييح رئيس جامعة
ثم رئيس اجلامعة لشئون ادلراسات العليا وابلحوث اعم .2011
الزقازيق اعم .2014

خترج وزير اثلقافة املرصي حليم انلمنم يف قسم الفلسفة بكلية اآلداب اعم  .1982فور خترجه بدأ
مسريته املهنية باتلحاقه بمؤسسة «دار اهلالل»؛ وتدرج بها وظيفيٍّا حىت بلغ منصب رئيس حترير جملة
ً
رئيسا ملجلس إدارتها يف اعم .2011
«املصور» الصادرة عنها ،ثم أصبح
شغل حليم انلمنم عدة مناصب سابقة؛ منها رئيس اهليئة القومية دلار الوثائق ،ونائب رئيس اهليئة
املرصية العامة للكتاب اعم 2009؛ وعضو إدارة النرش اتلابعة للمجلس األىلع للثقافة ،ورئيس حترير
جملة «املحيط» .وهو ً
أيضا باحث ومؤرخ ،وهل العديد من املؤلفات اليت تتمزي بطابع تنويري.
حليم انلمنم
وزير اثلقافة
مرص
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ودل اللواء رضا فرحات حمافظ اإلسكندرية اعم  1960بمحافظة القليوبية ،وحصل ىلع ليسانس احلقوق
والرشطة اعم 1982؛ كما حصل ىلع بكالوريوس اتلجارة من جامعة قناة السويس ،ودبلوم دراسات
عليا يف اإلدارة العامة واحلكم املحيل اعم  .1988وحصل ىلع درجة املاجستري يف العلوم السياسية من
جامعة قناة السويس ،و درجة ادلكتوراه يف العلوم السياسية حول أزمة دارفور وانعاكساتها ىلع األمن
القويم املرصي ،كما حصل فرحات ىلع دورة يف إدارة األزمات من اململكة املتحدة ،ودورة يف جمال
تطبيقات الرشطة من الواليات املتحدة األمريكية.
رضا فرحات
حمافظ اإلسكندرية
مرص

رشدي زهران
رئيس جامعة اإلسكندرية
مرص

توىل فرحات عدة مناصب أهمها مدير أمن اإلسكندرية ،كما عمل بقطاع األمن الوطين بمديرية أمن
ً
اإلسماعيليةُ ،
ً
ً
عضوا باجلهاز القويم
عضوا باملجلس األىلع لألمن ممثل لوزارة ادلاخلية ،واكن
وعني
ً
ً
تلنظيم االتصاالت ممثل لوزارة ادلاخلية ،وحمافظا للقليوبية اعم .2015

حصل رشدي زهران رئيس جامعة اإلسكندرية ىلع بكالوريوس اهلندسة الكيميائية من جامعة
اإلسكندرية اعم  ،1979ثم درجة املاجستري اعم  ،1982ثم حصل ىلع درجة ادلكتوراه يف جمال ادلراسة
نفسه من جامعة واشنطن األمريكية اعم  .1986شغل ىلع مدار حياته املهنية عدة مناصب أكاديمية،
ً
أستاذا ً
ً
زائرا جبامعيت واشنطن وقطر،
بدءا من معيد اعم  1979إىل بلوغه األستاذية اعم  .1998عمل
ًّ
ً
ً
كثريا من املناصب اإلدارية جبامعة اإلسكندرية
صناعيا لعدة رشاكت .توىل ادلكتور زهران
ومستشارا
منذ اعم 1999؛ منها املنسق العليم ملركز دراسات وتكنولوجيا وتصنيع معدات حتلية املياه ،ثم وكيل
ُ
ً
لكية اهلندسة لشئون اتلعليم والطالب .ع ِّي
عميدا للكية اهلندسة اعم  ،2006ثم نائبًا لرئيس اجلامعة
لشئون خدمة املجتمع وتنمية ابليئة اعم  ،2008ثم ً
قائما بأعمال رئيس اجلامعة يف أكتوبر  .2014ويف مايو
ُ
ًّ
ً
 ،2015ع ِّي
رئيسا جلامعة اإلسكندرية.
رسميا
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أعضـاء بصفاتهم االعتبارية

األمري تريك الفيصل
اململكة العربية السعودية
ً
اعتبارا من 2014
عضو

كجيل ماجين بونديفيك
الرنويج
ً
عضو اعتبارا من 2016

102

األمري تريك الفيصل بن عبد العزيز آل سعود من موايلد  15فرباير  ،1945يف مكة باململكة العربية
السعودية .تلىق األمري تريك تعليمه االبتدايئ واإلعدادي يف الطائف ،ثم اتلحق بمدرسة لورانسفيل
بوالية نيوجرييس األمريكية؛ حيث أتم تعليمه اثلانوي ،ثم استكمل دراسته اجلامعية جبامعة جورج
ُّ
ً
مستشارا يف ادليوان املليك بالرياض .ومن اعم  1977إىل  ،2001توىل منصب
تاون .يف اعم  ،1973عي
املدير العام إلدارة االستخبارات العامة؛ ويه هيئة االستخبارات الرئيسية باململكة العربية السعودية.
ُ
ً
سفريا للمملكة العربية السعودية باململكة املتحدة ومجهورية أيرنلدا ،وظل يف منصبه
يف اعم  ،2002ع ّي
ً
سفريا بلالده بالواليات املتحدة األمريكية حىت فرباير  .2007سمو األمري
حىت يويلو 2005؛ حني ُعني
هو أحد املؤسسني ملؤسسة امللك فيصل اخلريية ،ورئيس جملس إدارة مركز امللك فيصل لدلراسات
اإلسالمية .باإلضافة إىل ذلك ،هو أمني مركز أكسفورد لدلراسات اإلسالمية جبامعة أكسفورد ،ومركز
ادلراسات العربية املعارصة جبامعة جورج تاون .ويف اعم  ،2010حصل ىلع درجة ادلكتوراه الفخرية يف
القانون من جامعة أولسرت بأيرنلدا ،ويف اعم  ،2011حصل ىلع درجة ادلكتوراه الفخرية يف السياسة
ادلويلة من جامعة هانكوك يف كوريا اجلنوبية؛ كما أنه أستاذ زائر بارز جبامعة جورج تاون.
ً
ً
يعترب سيادته مشارك فعال يف االجتمااعت السنوية للمنتدى االقتصادي العاليم ،والسيمبوزيوم
االقتصادي ادلويل ،ومبادرة لكينتون العاملية .هو ً
ّ
أيضا عضو
حايل يف جملس أمناء مكتبة اإلسكندرية،
ومعهد بريوت ،وجملس العالقات العربية وادلويلة ،وعضو املجلس االستشاري يف مؤتمر ميونخ
ً
ًّ
فخريا جبامعة روما تور فرياغتا ،كما منحته مؤسسـة ابلحر
لألمن .يف سبتمرب  ،2015أصبح أستاذا
األبيض املتوسـط يف نابويل بإيطايلا جائزة ابلحر األبيض املتوسط لدلبلوماسية يف نفس العام.
ُ
كجيل ماجين بونديفيك هو املدير املؤسس ملركز أوسلو للسالم وحقوق اإلنسان ،وقد ع ِّي يف هذا املنصب
منذ افتتاح املركز يف أغسطس  .2005هو ً
أيضا مرشح الهويت ٌّ
وقس يف الكنيسة اللوثرية بالرنويج؛ كما عني
مبعوثًا ًّ
خاصا ألمني اعم األمم املتحدة للشئون اإلنسانية يف القرن اإلفرييق من فرباير  2006إىل أغسطس
.2007
وقد اكن رئيس وزراء الرنويج من اعم  1997إىل  2000ثم ُع ِّي مرة أخرى من اعم  2001إىل  .2005واكن ً
وزيرا
ً
ووزيرا للكنيسة واتلعليم من اعم  1983إىل  .1986اكن كجيل ماجين
للخارجية من اعم 1989إىل ،1990
ً
ً
عضوا يف الربملان الرنوييج من اعم  1973إىل  ،2005ممثل عن احلزب ادليمقرايط املسييح؛ حيث
بونديفيك
اكن ً
رئيسا للحزب من اعم  1983إىل  .1995وقد اكن القائد الربملاين حلزبه من اعم  1981إىل  ،1983ومن اعم
 1986إىل  ،1989ومن اعم  1993إىل  ،1997ومن اعم  2000إىل .2001

حصل بونديفيك ىلع درجة ادلكتوراه الفخرية يف القانون من جامعة سوفولك يف بوسطن بالواليات املتحدة
األمريكية ،ودرجة ادلكتوراه الفخرية يف العلوم السياسية من جامعة وونج كوانج وأخرى يف الفلسفة من
جامعة كيونج يه يف سول جبمهورية كوريا ،باإلضافة إىل درجة أستاذ فخري جبامعة جوميليوف يف األستانة،
كزاخستان .كذلك حاز الصليب الرفيع لوسام القديس أوالف من الرنويج ،والصليب الكبري نلوط تريا
ماريانا من التفيا ،والصليب الكبري نوط االستحقاق من إيطايلا ،والصليب الكبري نوط االستحقاق من
الربتغال ،والصليب الكبري نوط كزتال من غواتيماال.

إميل كونستانتينيسكو أستاذ جاميع وسيايس روماين ،وهو الرئيس اثلالث دلولة رومانيا من اعم  1996إىل
 ،2000وأول رئيس غري شيويع بعد نيكوالي تشاوتشيسكو .وبالرغم من أنه لم يكن يف السلطة وقت حصول
رومانيا ىلع عضوية انلاتو واالحتاد األورويب ،فرئاسته اكن هلا دور كبري يف وضع األساس هلذه العضوية.

إميل كونستانتينيسكو
رومانيا
ً
عضو اعتبارا من 2015

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

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

جوردون كونواي
اململكة املتحدة
ً
اعتبارا من 2017
عضو

السري جوردون كونواي خبري يف شئون ابليئة الزراعية ،والرئيس السابق للجمعية اجلغرافية امللكية .درس يف
جامعة بانغور يف ويلز ،وجامعة اكمربيدج ،وجامعة جزر اهلند الغربية يف ترينيداد ،قبل متابعة درجة ادلكتوراه
يف علم ابليئة الزراعية يف جامعة اكيلفورنيا ،ديفيس .خالل الستينيات ،عمل كونواي يف مالزييا تلطوير
الربامج الزراعية يف اإلدارة املتاكملة لآلفات .يف اعم  ،1970اعد إىل إجنلرتا يلصبح أستاذ اتلكنولوجيا ابليئية
يف اللكية امللكية للعلوم واتلكنولوجيا يف نلدن ،ثم أسس يف لكية نلدن اإلمرباطورية ً
أيضا مركز اجلامعة
للتكنولوجيا ابليئية يف اعم  .1976وبعد عمله يف لكية نلدن اإلمرباطورية عمل مع عدد من املنظمات ،بما
يف ذلك مؤسسة فورد وابلنك ادلويل .واكن مدير برنامج الزراعة املستدامة يف املعهد ادلويل للبيئة واتلنمية.
أصبح كونواي رئيس مؤسسة روكفلر ()RF؛ حيث عمل ىلع توسيع نطاق فوائد «اثلورة اخلرضاء» لتشمل
إفريقيا ،من اعم  1998إىل  .2004وعني املستشار العليم الرئييس لوزارة اتلنمية ادلويلة الربيطانية ورئيس
ً
اجلمعية اجلغرافية امللكية يف اململكة املتحدة من اعم  2004إىل  .2009وقد ألف كتبًا وأوراقا حبثية عديدة يف
جمال الزراعة املستدامة.

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

العريقة ،وحاصلة ىلع أكرث من مخسني جائزة قومية ودويلة.

مرص
ً
عضو اعتبارا من 2014
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فاروق العقدة هو املحافظ السابق للبنك املركزي املرصي من اعم  2003إىل  .2013وهو حاصل ىلع بكالوريوس
اتلجارة اعم  ،1965ودرجة املاجستري يف املحاسبة اعم  1975من جامعة القاهرة ،ودرجة املاجستري يف إدارة
األعمال اعم  ،1981ودرجة ادلكتوراه اعم  1983من لكية وارتون جبامعة بنسلفانيا.
ً
رئيسا ملجلس إدارة ابلنك األهيل املرصي
لفاروق العقدة خربة بنكية واسعة؛ فيف اعم  ،2003اكن

فاروق العقدة
مرص
ً
عضو اعتبارا من 2016

ورئيسه اتلنفيذي .ومن اعم  1983إىل  ،2002عمل برشكة «إيرفينج تراست» اليت أصبحت فيما بعد
ً
ً
مديرا
مساعدا لقسم الرشق األوسط ،ثم نائبًا للرئيس ،ثم
«بنك أوف نيويورك»؛ حيث اكن نائب رئيس
ملنطقة إفريقيا.

يف الفرتة من اعم  1997إىل  ،2002اكن العضو املنتدب للرشكة ادلويلة للتأجري  .INCOLEASEويف الفرتة
ً
حمارضا يف املحاسبة واملايلة بكلية وارتون جبامعة بنسلفانيا اليت رشحته يف
من اعم  1978إىل  ،1982عمل
ً
مستشارا ملؤسسة اتلمويل ادلويلة اتلابعة ملجموعة ابلنك ادلويل.
اعم  1978يلكون
ً
مستشارا ملحافظ ابلنك
فاروق العقدة عضو يف جملس إدارة رشكة مرص للطريان منذ اعم  .1998وقد اكن
ً
عضوا يف جملس إدارة احتاد ابلنوك املرصية.
املركزي املرصي يف الفرتة من اعم  1998إىل  ،2001كما اكن
تاريا هالونني حمامية فنلندية ،ويه الرئيس احلادي عرش لفنلندا ،حيث شغلت هذا املنصب من اعم 2000
ً
سابقا بالربملان الفنلندي حىت انتخابها ً
ً
رئيسا.
عضوا
إىل  .2012تلصبح أول امرأة تشغل هذا املنصب .اكنت
ً
اكنت نائبة بالربملان الفنلندي ملدة ست دورات من اعم  1979إىل  ،2000ممثلة عن دائرة هلسنيك .وهلا باع
طويل يف بدلية هلسنيك؛ حيث عملت بها من اعم  1977إىل .1996

تاريا هالونني
فنلندا

ً
اعتبارا من 2015
عضو

أكمل ادلين إحسان أوغلو
تركيا
ً
عضو اعتبارا من 2014
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خترجت يف جامعة هلسنيك؛ حيث درست احلقوق من اعم  1963إىل  .1968اكن هلا نشاط سيايس أثناء
ادلراسة ،واكنت سكرتري الشئون االجتماعية واتلنظيمية باالحتاد الوطين للطلبة من  1969إىل  .1970ويف اعم
 ،1971انضمت للحزب االجتمايع ادليمقرايط ،وعملت كمحامية باهليئة املركزية لالحتادات املهنية بفنلندا
حىت تم انتخابها نائبًا بالربملان يف اعم .1979
تاريا هالونني عضو بمجلس القيادات النسائية يف العالم .ويف اعم  ،2009اختارتها جملة «فوربس» ضمن أقوى
مائة امرأة يف العالم.
أكمل ادلين إحسان أوغلو أكادييم ودبلومايس تريك .وهو عضو يف الربملان الرتيك واجلمعية الربملانية
ملجلس أوروبا ،واألمني العام اتلاسع ملنظمة اتلعاون اإلساليم من اعم  2004إىل  .2013بموجب منصبه
القيادي يف ثاين أكرب مؤسسة دويلة مشرتكة بني احلكومات تمثل العالم اإلساليم ( 57دولة) ،قام إحسان
ًّ
ً
جذريا يف منظمة اتلعاون اإلساليم .وقد اكن املدير العام املؤسس
تغيريا
أوغلو باختاذ خطوات أحدثت
ً
ملركز األحباث للتاريخ والفنون واثلقافة اإلسالمية يف إسطنبول ملدة  25اعما ،وأول أستاذ ورئيس مؤسس
لقسم تاريخ العلوم جبامعة إسطنبولّ .
درس أكمل ادلين إحسان أوغلو يف العديد من اجلامعات يف أوروبا
والواليات املتحدة األمريكية .كما أصدر العديد من الكتب واملقاالت واألحباث بعدة لغات عن العلوم،
وتاريخ العلوم ،والعالقة بني العالم اإلساليم والغريب.
حصل أكمل ادلين إحسان أوغلو ىلع عدد من األوسمة من ملوك ورؤساء ،باإلضافة إىل الشهادات الفخرية
ًّ
ً
رئاسيا لعام  2014وحصل ىلع
مرشحا
من عدة جامعات حول العالم .اكن أكمل ادلين إحسان أوغلو
 ٪ 38,5من نسبة األصوات.

ويم كوك
هونلدا

ً
اعتبارا من 2014
عضو

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

زالتكو الجومدزجيا
ابلوسنة واهلرسك
ً
اعتبارا من 2017
عضو

زالتكو الجومدزجيا حاصل ىلع ابلاكلوريوس يف العلوم ودرجيت املاجستري وادلكتوراه يف علوم
احلاسب اآليل واهلندسة الكهربائية من لكية اهلندسة الكهربائية جبامعة رساييفو اعم  1977و1980
و .1988وهو من اجليل األول ممن ختصصوا يف علوم احلاسب اآليل وتدربوا يف هذا املجال يف ابلوسنة
واهلرسك .اتلحق بربنامج فولربايت للتدريس وابلحث املهين جبامعة أريزونا يف الفرتة من اعم 1988
إىل  .1989وهو أستاذ بكلية اتلجارة واالقتصاد ولكية اهلندسة الكهربائية جبامعة رساييفو منذ اعم
 .1989تقدل عدة مناصب حبكومة ابلوسنة واهلرسك؛ ويه منصب رئيس الوزراء ،وقائم بأعمال رئيس
الوزراء ،ونائب رئيس الوزراء ملرتني ،ووزير اخلارجية ملرتني يف الفرتة بني اعم  1992و .2015توىل
قيادة حزب ابلوسنة واهلرسك االجتمايع ادليمقرايط ( )SDPاتلقديم من اعم  1997إىل  .2014هذا
ً
باإلضافة إىل عضويته سابقا بمجلس رئاسة حزب االشرتاكيني األوروبيني منذ اعم  2010إىل .2016
انتُخب ست مرات لعضوية برملان ابلوسنة واهلرسك من اعم  1996إىل  . 2010وهو عضو بمؤسسة نادي
مدريد منذ اعم  ،2005وعضو األاكديمية ادلويلة للفنون والعلوم ( )WAASمنذ اعم 2006؛ ويرأس
جملس إدارة معهد ابلوسنة منذ اعم  .2005وهو عضو يف جملس أمناء مركز نظاىم الگنجوى ادلويل،
باإلضافة إىل عدة جلان دويلة حول العالم .أسس الجومدزجيا مركز اإلدارة وتكنولوجيا املعلومات يف
رساييفو وهو مديره منذ اعم  .1995أسس ً
أيضا قسم اإلدارة وتكنولوجيا املعلومات بكلية االقتصاد
جبامعة رساييفو ،وهو رئيس القسم منذ اعم  .1994من ضمن اهتماماته يف جمايل اتلدريس وابلحوث
نظم دعم القرار ،والقدرة اتلنافسية وتكنولوجيا املعلومات ،واملجتمع املشرتك واتلنمية املستدامة،
وإدارة عملية اتلحول وقيادة اتلغيري؛ وقد قدم العديد من املحارضات والكتب واألوراق ابلحثية،
واإلصدارات عن هذه املواضيع.
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ألكسندر يلخوتال هو رئيس منظمة الصليب األخرض ادلويلة منذ اعم  .2000وهو عضو بنادي روما،
ً
مستشارا نلادي مدريد.
ومستشار بمجلس املستقبل ادلويل ،ويعمل

ألكسندر يلخوتال
روسيا

ً
اعتبارا من 2015
عضو

ريكسهب ميداين
أبلانيا

ً
اعتبارا من 2016
عضو

بعد حصوهل ىلع درجة ادلكتوراه يف العلوم السياسية واتلاريخ من معهد موسكو للعالقات ادلويلة
اعم  ،1975بدأ ألكسندر يلخوتال حياته األاكديمية كمحارض يف معهد موسكو للشئون ادلويلة ،ثم
ً
ً
أصبح «زميل باحثا» يف األاكديمية ادلبلوماسية اتلابعة لوزارة اخلارجية الحتاد اجلمهوريات السوفيتية
ً
االشرتاكية .يف اعم  ،1988أصبح أستاذا للعلوم السياسية والعالقات ادلويلة يف األاكديمية ادلبلوماسية
ُ
ً
ومستشارا لرئيس احتاد اجلمهوريات
ونائب رئيس األاكديمية .وقد ع ّي نائبًا للمتحدث الرسيم
ً
ًّ
ً
رسميا للرئيس السابق جورباتشوف
مستشارا ومتحدثا
السوفيتية االشرتاكية يف اعم  .1991واستمر
بعد استقاتله ،وعمل بمؤسسة جورباتشوف يف منصب مدير اإلعالم ادلويل .وهو باحث مشارك يف
معهد ادلراسات األوروبية اتلابع لألاكديمية الروسية للعلم من اعم  1992إىل  ،1997وحمرر مشارك يف
جريدة احلوار األمين يف أوسلو بالرنويج من اعم  1994إىل  .2000ودل ألكسندر يلخوتال بموسكو يف اعم
.1950
ريكسهب ميداين هو الرئيس األسبق دلولة أبلانيا من اعم  1997إىل  .2002وهو عضو يف أكاديمية
العلوم يف أبلانيا منذ اعم  ،2003وعضو أجنيب يف األاكديمية املقدونية للعلوم والفنون منذ اعم .2015
ً
ً
رئيسا ملجلس إدارة املركز
رئيسا للجنة االنتخابات املركزية يف أبلانيا يف اعيم  1991و .1992واكن
أصبح
األبلاين حلقوق اإلنسان من اعم  1994إىل  ،1996ثم أصبح السكرتري العام للحزب االشرتايك اعم 1996
حىت اعم  ،1997ثم أصبح نائبًا بالربملان يف يويلو  .1997واكن ً
ً
عضوا يف اللجنة األبلانية للتفاهم
أيضا
واتلعاون يف ابللقان من اعم  1986إىل  ،1990والسفارة االفرتاضية يف أمريكا الالتينية (األوروجواي،
والربازيل ،واألرجنتني) اعم 2006؛ كما اكن القائد املشارك لوفد املراقبني ادلويلني خالل انتخابات
املجلس الترشييع الفلسطيين.
ً
ً
ً
وحمارضا وباحثا بعدة جامعات
مدرسا
وقد اكن لريكسهب ميداين تاريخ ممزي يف اتلدريس؛ حيث عمل

ومعاهد خمتلفة يف أبلانيا ودول أخرى ،مثل فرنسا ،وإيطايلا ،وأملانيا ،واململكة املتحدة .حصل ىلع العديد
من اجلوائز األاكديمية؛ منها وسام الصليب الكبري للخالص من ايلونان اعم  ،1998ووسام انلجمة
اذلهبية الوطين من رومانيا ببوخارست اعم  ،1999واملفتاح اذلهيب ملدينة ورشسرت بوالية ماسوتشوستس
األمريكية ،وميدايلة جان ماساريك من جامعة العلوم االقتصادية برباغ ،التشيك اعم  ،2001وميدايلة
املستشار ادلويلة للتمزي من جامعة نيوأوريلزن ،بمدينة نيوأوريلزن األمريكية اعم .2002
عمرو موىس سيايس ودبلومايس مرصي شغل منصب وزير اخلارجية املرصية ىلع مدار أكرث من عرش
سنوات ً
بدءا من اعم  1991إىل  ، 2001وتوىل األمانة العامة جلامعة ادلول العربية من يونية  2001إىل .2011
ً
رئيسا للجنة اخلمسني املكونة لوضع ادلستور املرصي يف سبتمرب 2013؛ ويه جمموعة متنوعة
انتُخب
من الشخصيات املرصية اجتمعت من أجل تعديل دستور  .2012واكن أحد املرشحني يف انتخابات
الرئاسة املرصية اعم  ،2012وهو ً
أيضا مؤسس حزب املؤتمر املرصي.

عمرو موىس
مرص

ً
اعتبارا من 2016
عضو
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وبصفته األمني العام جلامعة ادلول العربية ،أطلق «مبادرة جامعة ادلول العربية للسالم» من أجل
مناقشة وحل الزناع العريب اإلرسائييل .وعينه األمني العام لألمم املتحدة كويف عنان يف فريق األمم
املتحدة رفيع املستوى املعين باملخاطر واتلحديات واتلغيري.
اتلحق عمرو موىس بوزارة اخلارجية املرصية فور خترجه يف جامعة القاهرة اعم  .1957وشغل عدة
مناصب اعمة ىلع مدار عقود؛ منها منصب سفري مرص يف األمم املتحدة ،ويف اهلند .منحته احلكومة
املرصية «قالدة انليل» ،وحاز أوسمة رفيعة من حكومات األرجنتني والربازيل وتشييل واإلكوادور
وقطر واألردن والسودان.

أندريس باسرتانا هو الرئيس األسبق دلولة كولومبيا من اعم  1998إىل  .2002وقد خترج يف جامعة ديل
روساريو بمدينة بوجوتا اعم  ،1977ودرس جبامعة هارفارد بصفته زميل مركز ويذرهيد للشئون ادلويلة
يف اعم .1978
أسس أندريس باسرتانا حركة القوى ادليمقراطية اجلديدة اعم  ،1991وجنح يف الفوز بمقعد يف جملس
الشيوخ الكولوميب .واستمر فيه حىت اعم  .1993ويف اعم  ،1998تم اختياره ً
رئيسا دلولة كولومبيا ملدة أربع
ً
سفريا بلالده يف الواليات املتحدة يف الفرتة من اعم  2005إىل .2006
سنوات .بعد انتهاء فرتة رئاسته ،عمل

أندريس باسرتانا
كولومبيا

ً
اعتبارا من 2016
عضو

دخل أندريس باسرتانا جمال السياسة اعم 1982؛ حيث فاز بعضوية جملس مدينة بوجوتا حىت اعم .1986
من اعم  1984إىل  ،1985توىل منصب رئيس جملس مدينة بوجوتا .ويف الفرتة من اعم  1988إىل  ،1990توىل
عمادة مدينة بوجوتا ،واكن ً
رئيسا لالحتاد ادلويل للسلطات املحلية من اعم  1988إىل  .1989يف اعم ،1978
شارك أندريس باسرتانا يف تأسيس وإدارة جريدة «جيون» .ويف اعم  ،1979أسس الربنامج اتلليفزيوين
اإلخباري «أو» .وهو الرئيس الفخري الحتاد األحزاب األمريكية الالتينية.

جورج فرناندو كويروجا هو الرئيس السابق دلولة بويلفيا اعيم  2001و ،2002وهو قائد للمعارضة
منذ اعم  .2014حصل ىلع بكالوريوس العلوم بامتياز فائق يف جمال اهلندسة الصناعية من جامعة
تكساس إيه اند إم ،كما حصل ىلع ماجستري إدارة األعمال من جامعة سان إدوارد يف تكساس.

جورج فرناندو كويروجا
بويلفيا
ً
عضو اعتبارا من 2015

توىل كويروجا عدة مناصب يف القطاع العام؛ منها قائد املعارضة من اعم  2006إىل  ،2010وباحث بمعهد
وودرو ويلسون من اعم  2002إىل  ،2003ونائب رئيس ورئيس الكوجنرس من اعم  1997إىل  ،2001ووزير
املايلة اعم  ،1992ثم أصبح وكيل وزارة لالستثمار العام واتلعاون ادلويل يف وزارة اتلخطيط من اعم
 1990إىل  ،1992باإلضافة إىل عدة وظائف استشارية .وتقدل ً
أيضا عدة مناصب يف القطاع اخلاص ،مثل
نائب رئيس وعضو جملس إدارة ومساهم يف أحد املصارف اخلاصة الكربى يف ال باز من اعم  1993إىل
ُ
 .1997وعمل يف قطاع اتلعدين يف بويلفيا من اعم 1989إىل  ،1990كما عمل مهندس نظم مع رشكة أي
ً
ومعيدا يف حساب اتلفاضل واتلاكمل من اعم 1980
يب إم يف والية تكساس من اعم  1981إىل ،1988
إىل  .1981يعمل ًّ
حايلا يف عدة مناصب يف القطاع اخلاص ويف العديد من املؤسسات ادلويلة ،مثل نائب
رئيس نادي مدريد ،وعضو يف جمالس مؤسسة ابلدلان األمريكية للحوار وانلتائج للتطوير ()R4D
يف واشنطن العاصمة .عمل ً
أيضا بمعهد املواءمة العاليم وفورو أيربومرييكانو .وهو رئيس مؤسسة
فونديموس منذ اعم 2002؛ ويه مؤسسة بويلفية خمتصة بالسياسات العامة.
تمتد خربة جورج كويروجا لتشمل جمال إدارة املعونات واتلعاون ادلويل لدلول انلامية ،وسياسات
االقتصاد اليلك ،واإلصالح ادلستوري والقانوين واملؤسيس ،وإاعدة اهليلكة واإلعفاء من ادليون اخلارجية
اخلاصة والرسمية ،وبرامج احلد من االجتار يف املخدرات وإنتاج الكواكيني .وهو ً
أيضا خبري يف عدة
جماالت يف أمريكا الالتينية ،مثل السياسة العامة واتلجارة واالقتصاد واتلمويل وابلنوك واإلدماج
ً
والسياسة ،فضل عن قضايا اتلنمية.
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حممد سلماوي
مرص
ً
عضو اعتبارا من 2017

حممد سلماوي روايئ واكتب مرسيح ،وحمرر ،وشاعر ،وصحيف ،ومعلق سيايس مرصي رائد .من
اعم  2005إىل  ،2015شغل منصب رئيس احتاد الكتاب املرصيني واألمني العام لالحتاد العام لألدباء
اعل يف
والكتاب العرب .حصل ىلع شهادة ابلاكلوريوس يف األدب اإلجنلزيي من جامعة القاهرة ودبلوم ٍ
مرسح شكسبري من جامعة أكسفورد ،إجنلرتا؛ كما حصل ىلع درجة املاجستري يف اإلعالم من اجلامعة
األمريكية يف القاهرة.
ُ
ً
مدرسا للغة اإلجنلزيية وآدابها يف لكية اآلداب ،جامعة القاهرة اعم  .1966واكن يعمل
ع ِّي سلماوي
ُ
ً
حمررا للشئون اخلارجية اعم  .1970ويف اعم  ،1988ع ِّي يف منصب نائب وزير
يف صحيفة «األهرام»
ُ
ِّ
اثلقافة للعالقات اخلارجية كما عي يف منصب رئيس حترير صحيفة «األهرام ويكيل» اعم ،1991
وعني فيما بعد رئيس حترير صحيفة «األهرام إبدو» .واكن ً
أيضا رئيس جملس أمناء صحيفة «املرصي

ايلوم» ،ثم أصبح رئيس حترير الصحيفة اعم .2014

نال سلماوي جوائز مرموقة عديدة ،بما فيها الوسام الفرنيس للفنون واآلداب اعم  ،1995ووسام
االستحقاق للجمهورية اإليطايلة اعم  ،2006ووسام اتلاج املليك ابللجييك للملك أبلري اثلاين اعم ،2008
وجائزة ادلولة اتلقديرية لآلداب يف اعم .2012
ومن أشهر رواياته« ،أجنحة الفراشة» اليت تنبأت باثلورة املرصية يف اعم  ،2011وترمز تلجربة مرص
احلديثة حتت وطأة احلكم االستبدادي ،وتستكشف حتديات املجتمع يف حلظة اتلحول اثلوري.
روزايلا أرتياجا سريانو يه أول سيدة تتوىل منصب نائب الرئيس والرئيس ادلستوري لإلكوادور،
ً
كما تقدلت سابقا منصب السكرترية العامة ملنظمة معاهدة اتلعاون يف منطقة األمازون ،ونائبة لوزير
اثلقافة ،ووزيرة اتلعليم.

روزايلا أرتياجا سريانو
اإلكوادور
ً
عضو اعتبارا من 2017

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

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

نيسيفور ديودونيه سوجلو
بنني
ً
عضو اعتبارا من 2012
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نيسيفور سوجلو هو رئيس مجهورية بنني من اعم  1991إىل  ،1996وأول قائد مدين يف تاريخ القارة اإلفريقية يتم
ًّ
دورا ً
ديمقراطيا .وقد أدى ً
نشطا يف الشئون ادلويلة كرئيس للجماعة االقتصادية دلول غرب إفريقيا.
انتخابه
يف اعم  ،2002انتخب سوجلو ملنصب عمدة مدينة كوتونو ،وأعيد انتخابه يف اعم  .2008واكن وزير املايلة
ً
بداية من اعم  ،1963ثم أصبح ً
وزيرا لالقتصاد واملايلة .وفيما بعد ،أصبح
جلمهورية بنني ملدة مخس عرشة سنة،
املدير اتلنفيذي للبنك املركزي دلول إفريقيا الغربية ،ثم املدير اتلنفيذي ملجلس إدارة ابلنك ادلويل يف اعم
1979؛ حيث أطلق جمهودات ابلنك بهدف تعزيز اتلنمية االقتصادية جنوب الصحراء اإلفريقية الكربى؛ كما
أدى ً
دورا ً
كبريا يف تأسيس بنوك اتلنمية اإلفريقية.
تلىق نيسيفور سوجلو تعليمه يف فرنسا؛ حيث خترج يف املدرسة الوطنية لإلدارة ،وحصل ىلع درجات يف األدب
الفرنيس ،والقانون اخلاص والعام.

بيرت ستويانوف
بلغاريا
ً
عضو اعتبارا من 2017

ًّ
ديمقراطيا يلصبح رئيس مجهورية بلغاريا من اعم 1997
بيرت ستويانوف سيايس بلغاري تم انتخابه
إىل 2002؛ حيث فاز باالنتخابات الرئاسية اعم  1996كمرشح عن حزب حتالف القوى ادليمقراطية
ابللغاري.
من اعم  1992إىل  ،1993اكن ستويانوف نائبًا لوزير العدل يف أول حكومة غري شيوعية يف بلغاريا منذ
ً
ً
عضوا يف املجلس
اعم  .1944ويف اعم  ،1994كونه حاصل ىلع درجة ادلكتوراه يف القانون ،انتُ ِخب
القويم ابللغاري السابع واثلالثني ،ونائب رئيس حزب حتالف القوى ادليمقراطية اعم  .1995ويف
اعم  ،2002أسس مركز بيرت ستويانوف للحوار السيايس يف مدينة صوفيا .انضم للعديد من املؤسسات
ادلويلة؛ منها مبادرة لكينتون العاملية ،واللجنة اتلنفيذية األوروبية اتلابعة للجنة اثلالثية ،واملجلس
ًّ
حايلا ،هو رئيس مشارك فخري يف مرشوع العدالة
االستشاري ادلويل لرابطة املحامني األمريكية.
العاليم ،وعضو جملس مركز نظاىم الگنجوى ادلويل.
منذ اعم  ،2009أسس ستويانوف وترأس مركز احلوار واتلعاون ادلويل يف مقره الرئييس يف فيينا .ونال
العديد من اجلوائز؛ منها جائزة  Courage to Careمن رابطة ماكفحة التشهري ،واجلائزة السنوية
من رابطة «املحامون الروسيون».
بوريس تاديتش هو الرئيس السابق دلولة رصبيا من اعم  2004إىل  .2012خترج يف لكية الفلسفة جبامعة
بلجراد ،وختصص يف علم انلفس االجتمايع .حصل ىلع ادلكتوراه الفخرية من جامعة ديمرتي اكنتمري
اعم  .2009بدأ بوريس تاديتش حياته السياسية كطالب يف جامعة بلجراد؛ حيث انضم للحركة املنشقة
املناهضة للشيوعية يف اثلمانينيات من القرن املايض .بعد أن خترج يف اجلامعة ،بدأ يف تدريس علم
انلفس وعمل أخصايئ علم نفس إلكينييك عسكري .ويف اعم  ،1997أسس مركز تنمية ادليمقراطية
واملهارات السياسية؛ وهو منظمة غري حكومية متخصصة يف اتلعليم السيايس واملدين.

بوريس تاديتش
رصبيا
ً
عضو اعتبارا من 2016

يف اعم  ،2004تم اختيار بوريس تاديتش لقيادة احلزب ادليمقرايط الرصيب ،ويف العام ذاته ،فاز يف
ً
رئيسا دلولة رصبيا ،قاد بوريس تاديتش حركة «رصبيا اجلديدة»
االنتخابات الرئاسية العامة .وبصفته
وأاعد إحياء ادلور ادلويل لرصبيا .أعيد انتخاب بوريس تاديتش ملدة رئاسة ثانية يف اعم  ،2008ولكنه
استقال يف اعم  2012للمناداة بانتخابات مبكرة .يف الفرتة اليت سبقت رئاسته دلولة رصبيا ،اكن بوريس
تاديتش وزير االتصاالت األخري يف مجهورية يوغوسالفيا االشرتاكية االحتادية ،وأول وزير لدلفاع
دلولة رصبيا واجلبل األسود.
فريا فايك فريبريجا يه رئيس نادي مدريد والرئيس السابق جلمهورية التفيا من اعم  1999إىل ،2007
وقد اكن هلا دور فعال يف حصول دوتلها ىلع عضوية االحتاد األورويب وحلف شمال األطليس ،كما
اكنت املبعوث اخلاص بشأن إصالح األمم املتحدة.

فريا فايك فريبريجا
التفيا
ً
عضو اعتبارا من 2012

عديد من األعمال وتقديم عديد من املحارضات .ويه تنتيم ثلالثني منظمة سواء
قامت بإصدار
ٍ
كعضو ،أو عضو جملس ،أو راعية؛ منها حتالف القيادة العاليم ،ورئيس مشارك يف جملس أمناء مركز
نظاىم الگنجوى ادلويل ،وعضو جملس العالقات اخلارجية األورويب ،باإلضافة إىل مخس أكاديميات
أخرى .كما ترأست املجموعة رفيعة املستوى املعنية باحلرية واتلعددية يف وسائل اإلعالم اعيم 2011
ً
عضوا يف جمموعتني رفيعيت املستوى معنيتني باألمن وادلفاع األورويب .ويه
و .2012يف اعم  ،2015اكنت
ًّ
حايلا عضو يف فريق مستقل من املستشارين رفييع املستوى ،معين بعملية احلوار عن تنمية األمم
املتحدة اتلابع ملجلس األمم املتحدة االقتصادي واالجتمايع.
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السري جمدي يعقوب هو أستاذ جراحة القلب باملعهد القويم للقلب والرئة بإمربيال كودلج نلدن،
ومؤسس ومدير األحباث بمركز هريفيدل العليم للقلب «مؤسسة جمدي يعقوب» .خترج يف لكية الطب،
ً
ً
مساعدا يف جامعة شياكغو.
جامعة القاهرة اعم  ،1957وتدرب يف نلدن وعمل أستاذا
هو ً
أيضا مؤسس ومدير شبكة جمدي يعقوب لألحباث اليت أنشأت مركز قطر بلحوث القلب واألوعية
ً
ادلموية ،باتلعاون مع مؤسسة قطر ومؤسسة محد الطبية .واكن أستاذا يف جراحة القلب يف املؤسسة
الربيطانية للقلب ألكرث من عرشين ً
اعما ،واستشاري جراحة القلب يف مستشىف هريفيدل من اعم

جمدي يعقوب
مرص

ً
اعتبارا من 2014
عضو

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

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

فايزة أبو انلجا
مرص

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

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

أمحد كمال أبو املجد

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

مرص

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

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

عبد اللطيف احلمد
الكويت

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

الشيخ سلطان بن حممد القاسيم
اإلمارات العربية املتحدة

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

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

املغرب

بروس ألربتس
الواليات املتحدة األمريكية

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

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

مهريبان آيليفا
أذربيجان

يف اعم  ،2006نالت آيليفا لقب سفرية انلوايا احلسنة للمنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم واثلقافة،
ً
وأيضا سفرية ايلونسكو للنوايا احلسنة يف اعم  .2004يف اعم  ،1996أسست جملة Azerbaijan-Irs
الصادرة بثالث لغات :األذربيجانية واإلجنلزيية والروسية؛ وذلك تلعزيز اثلقافة األذربيجانية.
ً
عديدا من اجلوائز؛ منها وسام جوقة الرشف الوطين الفرنيس برتبة ضابط ،فرنسا
نالت آيليفا

اعم  ،2010ووسام الصليب األعظم من نوط االستحقاق من اجلمهورية ابلونلدية اعم  ،2009وجائزة
حيدر آيليف اعم  ،2009وجائزة منظمة الصحة العاملية اعم  .2007وقد نالت آيليفا درجة ادلكتوراه
يف الفلسفة يف اعم .2005
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لورديس أريزيب
املكسيك

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

حنان عرشاوي مرشعة قوانني وناشطة واعملة فلسطينية ،ويه مؤسس ورئيس املبادرة
الفلسطينية لنرش احلوار العاليم وادليمقراطية  ،MIFTAHوعضو جملس أمناء مؤسسة
ادلراسات الفلسطينية.

حنان عرشاوي
فلسطني

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

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

حسام بدراوي
مرص

حسام بدراوي طبيب مرصي بارز وسيايس معروف .توىل رئاسة قسم أمراض النساء واتلويلد
ّ
ويعد ً
رائدا يف جمال الراعية الصحية اخلاصة؛
يف لكية الطب جامعة القاهرة يف اعيم  2009و.2010
وذلك بفضل رؤيته املمزية يف جماالت تمويل الراعية الصحية واإلدارة والسياسات .يرأس حسام
بدراوي مؤسسة انليل بدراوي للتعليم واتلنمية ،ويه مؤسسة غري هادفة للربح تعمل ىلع اتلنمية
البرشية يف مرص .وهو مؤسس ورئيس فخري للمجلس الوطين املرصي للتنافسية .وعضو حايل
بعدد من املجالس واللجان اتلابعة لعديد من اهليئات احلكومية واملنظمات غري اهلادفة للربح.
وقد رأس جملس األمناء اخلاص بأعضاء شبكة الربملانيني عن ابلنك ادلويل يف منطقة الرشق
األوسط وشمال إفريقيا؛ ويه مبادرة قام بها باالشرتاك مع ابلنك ادلويل من اعم  2003إىل 2006؛
كما رأس اللجنة الربملانية املرصية اليت رشعت قانون تأسيس مكتبة اإلسكندرية؛ القانون رقم
( )1لعام .2001
ويعترب حسام بدراوي ً
رائدا يف جمال إصالح اتلعليم يف مرص .حصل ىلع درجة ادلكتوراه الفخرية
يف العلوم من جامعة ساندرالند باململكة املتحدة اعم  ،2008وىلع الزمالة الفخرية من جامعة
ً
تقديرا لعمله ابلارز يف جمال اتلعليم
اكرديف مرتوبويلتان بويلز باململكة املتحدة اعم 2014؛ وذلك
العايل يف منطقة الرشق األوسط.

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

رمحة بورقية
املغرب

مارجريت اكتيل اكرلسون
كندا

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

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

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

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

فاروق ابلاز
مرص /الواليات املتحدة

األمريكية

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

وهو معروف بأعماهل الرائدة يف تطبيقات الصور الفضائية الستكشاف املياه اجلوفية يف مرص،
والصومال ،والسودان ،وعمان ،واإلمارات العربية املتحدة .وهو عضو يف جملس أمناء مؤسسة
َ
اجلمعية اجليولوجية اتلابعة لـمؤسسة أمريكا ،اليت أطلقت يف اعم  1999جائزة فاروق ابلاز
ً
عضوا
ألحباث الصحراء؛ لتشجيع وماكفأة املتمزيين يف جمال دراسات األرايض القاحلة .يعد ابلاز
يف فريق تسمية املعالم القمرية اتلابع لالحتاد الفليك ادلويل ( .)IAUوهو رئيس اللجنة القومية
األمريكية ( )USNCاتلابعة لالحتاد ادلويل للعلوم اجليولوجية ( ،)IUGSورئيس املجمع
العريب بلحوث الصحراء .وقد حصل ىلع العديد من األوسمة واجلوائز؛ منها جائزة أبولو لإلجناز
من واكلة ناسا ،وميدايلة اإلجناز العليم االستثنايئ ،وجائزة والية نيفادا ،وجائزة االستحقاق من
ادلرجة األوىل من مجهورية مرص العربية.
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اعدل ابللتايج
مرص

اعدل ابللتايج رئيس اللجنة اتلنفيذية ملجلس أمناء مكتبة اإلسكندرية والرئيس احلايل للجنة
ادلويلة تلنمية األرايض اجلافة ،وأستاذ زراعة األرايض اجلافة بمعهد ادلراسات العليا وابلحوث
للزراعة يف املناطق القاحلة ،اتلابع جلامعة عني شمس بالقاهرة؛ كما أنه عضو جملس إدارة
أكاديمية العالم للعلوم لدلول انلامية ( ،)TWASوعضو اللجنة االستشارية الفنية اتلابعة للجنة
العلوم واتلكنولوجيا من أجل اتلنمية املستدامة يف اجلنوب.
ً
ً
ً
وزيرا للزراعة واستصالح األرايض من اعم  2014إىل 2015؛ كما ترأس عددا من
عمل سابقا

املؤسسات القومية والعاملية ،منها املركز ادلويل لدلراسات الزراعية العليا يف ابلحر املتوسط
من اعم  2010إىل  ،2014واملنتدى العاليم للبحوث الزراعية من اعم  2006إىل  ،2010واالئتالف
ادلويل إلاعدة بناء قطاع اتلنمية الزراعية يف أفغانستان من اعم  2002إىل  ،2006واملركز ادلويل
للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة من اعم  1995إىل  ،2006واملجلس العليم الفين ملرصد
الصحراء والساحل من اعم  1993إىل  .2002وشغل ابللتايج منصب نائب رئيس الصندوق العاليم
تلنوع املحاصيل من اعم  2007إىل  .2011اكن عضو اللجنة العليا ملنظمة األغذية والزراعة ملتابعة
ً
وأيضا عضو جملس تقييم األلفية للنظم
أهداف األلفية لألمم املتحدة من اعم  2006إىل ،2011
اإليكولوجية ،اتلابع لألمم املتحدة من اعم  2004إىل  .2005وهو عضو اللجنة اتلوجيهية اتلابعة
للمجموعة االستشارية للبحوث الزراعية ادلويلة ( )CGIARمن اعم  2007إىل  ،2008وعضو
املجلس االستشارية للجمعية من اعم 2006إىل  .2011وهو عضو أجنيب يف األاكديمية الوطنية
ٍّ
للعلوم للك من اكزاخستان ،وأوزباكستان ،وطاجكستان ،وكوردستان ،وجورجيا ،وروسيا .حصل
ًّ
ً
علميا.
إصدارا
ابللتايج ىلع العديد من اجلوائز ،وقام بالكتابة واملشاركة يف كتابة أكرث من 180

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

هشام الرشيف
مرص

شارك يف تأسيس مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار اتلابع ملجلس الوزراء ،كما ترأس جملسه
االستشاري حىت اعم  .1999وهو رئيس وعضو بعدد من املجالس؛ ومنها املجلس االستشاري
للمتحف املرصي ،ومجعية إنرتنت مرص ،ومبادرة األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة ،وجملس
الرئيس للعالقات األمريكية  -املرصية.
ً
تقديرا إلجنازاته؛ منها وسام العلوم والفنون من ادلرجة األوىل اعم  ،1999وجائزة
نال عدة جوائز
العالم األوىل يف أنظمة املعلومات من  SIMاعم  ،1988ووسام الفروسية الفرنسية اعم  .1991نال
الرشيف درجة ادلكتوراه يف إدارة األعمال واهلندسة من جامعة مرص للعلوم واتلكنولوجيا.
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نينا فيدوروف
الواليات املتحدة األمريكية

فيجديز فينبوجادوتري
أيسلندا

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

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

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

فالرت فوست
سويرسا
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فالرت فوست هو مدير شبكة  Globethics.netمنذ اعم  ،2008ورئيس جملس Global Crop Z Trust
ومؤسسة االبتاكر اإلفريقية .وهو عضو جلنة اخلرباء اتلابعة لألمم املتحدة واملعنية باإلدارة العامة،
وعضو يف عدد من جمالس إدارات مؤسسات إنسانية أخرى.
ً
بدأ العمل يف املجال ادلبلومايس يف سويرسا اعم  .1975تقدل عددا من املناصب؛ منها رئيس جملس
إدارة ومدير اعم املنتدى اإلنساين العاليم جبنيف من اعم  2008إىل  ،2010ورئيس جملس إدارة
املجلس احلكويم تلطوير االتصال بايلونسكو من اعم  2008إىل  ،2010وعضو املجلس االستشاري
للمجلس االقتصادي واالجتمايع لألمم املتحدة من اعم  2005إىل  ،2007ورئيس الواكلة السويرسية
للتنمية واتلعاون من اعم  1993إىل  ،2008والسكرتري العام لوزارة ادلاخلية من اعم 1990إىل
ً
ً
وعضوا باملجلس ادلويل إلدارة املخاطر جبنيف.
عضوا بمنتدى الفيدرايلات بأوتاوا،
 .1993واكن
ً
نال فالرت فوست عددا من اجلوائز واألوسمة العاملية ،وقد درس يف جامعة سانت جالن ،وحصل ىلع
درجة املاجستري يف العلوم السياسية.

هانز بيرت جيه هو رئيس املؤسسة األوروبية تلعاون املكتبات ،واملدير الفخري ملكتبة
فورتيمبريجيش الوطنية واجلامعية يف شتوجتارت .وهو عضو بمفوضية ايلونسكو ادلويلة إلحياء
ً
مكتبة اإلسكندرية القديمة .توىل عددا من املناصب باملكتبات واجلمعيات واملعاهد األدبية
األملانية ،إىل جانب املنظمات ادلويلة .وهو رئيس سابق لالحتاد ادلويل جلمعيات ومعاهد املكتبات
ً
ً
حمررا مشارك يف دوريات وطنية واعملية.
( )IFLAمن اعم  1985إىل  .1991وعمل
هانز بيرت جيه
أملانيا

هانز فان جنلك
هونلدا

سوزان جرينفيدل
اململكة املتحدة

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

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

ابلارونة سوزان جرينفيدل حاصلة ىلع وسام من اإلمرباطورية الربيطانية وزميلة يف اللكية امللكية
لألطباء ،كما حصلت ىلع عدة زماالت حبثية يف قسم الفسيولوجيا جبامعة أكسفورد ،وكويلج دو
فرانس يف باريس ،ومركز نيويورك الطب .وحصلت منذ ذلك الوقت ىلع  32درجة فخرية من
جامعات بريطانية واعملية .يف اعم  ،2000انتخبت للحصول ىلع زمالة فخرية يف اللكية امللكية
ً
لألطباء .اعرتافا بأعماهلا املتمزية ،حصلت جرينفيدل ىلع جائزة الطبق اذلهيب من أكاديمية
اإلجنازات يف واشنطن ،ووسام الرشف الوطين الفرنيس اعم  ،2003وميدايلة مجعية ابلحوث الطبية
األسرتايلة اعم .2010
ً
مؤخرا كأستاذ زائر بكلية الطب ،جامعة ميلبورن بأسرتايلا لشهر نوفمرب اعم  2014و2015
عملت
ًّ
و .2016ويه حايلا تعمل ضمن برنامج زماالت كبار ابلاحثني بكلية يلنكولن ،جامعة أكسفورد.
يه ً
أيضا رئيس جملس إدارة رشكة تعمل يف جمال اتلكنولوجيا احليوية ()www.neuro-bio.com؛
ً
حيث تقوم الرشكة بتطوير دواء جديد لعالج مرض الزهايمر استنادا إىل أحباث سوزان جرينفيدل
اليت تتمحور حول آيلات املخ املتعلقة باحنالل األعصاب.
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فارتان جرجيوريان
إيران /الواليات املتحدة
األمريكية

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

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

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

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

طاهر بن جلون
املغرب /فرنسا

يونلدا اكاكباديس
اإلكوادور

مايكل كيلر
الواليات املتحدة األمريكية

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

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

مايكل كيلر هو مدير مكتبة أيدا جرين اجلامعية جبامعة ستانفورد ومدير موارد املعلومات
ً
األاكديمية .وهو مؤسس دار نرش  ،HighWire Pressكما شغل منصبًا مماثل بمطبعة جامعة
ستانفورد .وهو أستاذ زائر باألاكديمية الصينية للعلوم ،وأحد كبار زمالء الرئاسة بمجلس موارد
املكتبات واملعلومات؛ كما أنه عضو يف املجلس اخلاص بتاكمل بيانات األحباث اتلابع للمجلس
ً
الوطين للبحوث العلمية باألاكديمية الوطنية للعلوم ،وعضو بلجنيت إصالح وطنيتني سابقا .وهو
الرئيس املشارك للفريق املختص باحلفظ واألرشفة ،اذلي تشارك يف راعيته وتشغيله رشكة Sun
 Microsystemsوجامعة ستانفورد من اعم  2007إىل  .2012وهو ً
أيضا رئيس اللجنة االستشارية
اخلارجية ملكتبة األحباث بمخترب لوس أالموس الوطين ،ورئيس اللجنة اتلنفيذية الحتاد املكتبات
الرقمية الوطين.
َ
ًّ
للصور املساعدة،
حايلا منصب رئيس اإلطار ادلويل لقابلية التشغيل ابليين
يشغل مايكل لكري

وهو وزميل دائم منتخب يف اجلمعية األمريكية تلقدم العلوم واألاكديمية األمريكية للفنون
والعلوم .حصل ىلع الصليب الكبري نلوط تريا ماريانا من مجهورية إستونيا .انضم كيلر إىل العديد
من املجالس الرحبية وغري الرحبية يف الواليات املتحدة وحول العالم؛ منها هاميلتون كودليج؛
اجلامعة اليت حصل منها ىلع شهادة ابلاكلوريوس اعم  ،1967ىلع درجة املاجستري اعم  ،1970ودرجة
املاجستري يف علوم املكتبات من جامعة والية نيويورك اعم .1972
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ً
كيويش كورواكوا طبيب ،خترج يف لكية الطب جبامعة طوكيو؛ حيث عمل فيما بعد أستاذا جبامعة
ً
ً
ورئيسا
عميدا للكية الطب جبامعة تواكي،
اكيلفورنيا يف لوس أجنلوس وجامعة طوكيو .واكن
ً
ً
ومستشارا لرئاسة الوزراء ايلابانية لشئون العلوم ،ومبعوثا ملنظمة
ملجلس العلوم بايلابان،
الصحة العاملية ،ورئيس اللجنة املستقلة املعنية باتلحقيق يف حادثة فوكوشيما انلووية.
ًّ
حايلا أستاذ باملعهد الوطين لدلراسات العليا يف السياسات ،ورئيس معهد الصحة والسياسات
هو
كيويش كورواكوا

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

ايلابان

جويلا مارتون لوفيفر
فرنسا /املجر /الواليات املتحدة

األمريكية

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

لويس مونريال هو املدير احلايل لصندوق أاغ خان للثقافة جبنيف يف سويرسا ،فهو خبري بالرتميم
واآلثار وتاريخ الفن.
ً
عديدا من املناصب يف خمتلف املؤسسات؛ منها أمني اعم املجلس ادلويل
شغل لويس مونريال

لويس مونريال
إسبانيا
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للمتاحف بمنظمة ايلونسكو من اعم 1974إىل  ،1985ومدير معهد جييت للرتميم بلوس أجنلوس
ً
عضوا
من اعم  1985إىل  ،1990ومدير مؤسسة «الاكيشا» بربشلونة من اعم  1990إىل  ،2001كما اكن
بعديد من ابلعثات األثرية يف انلوبة والسودان ومرص واملغرب.

هل عدد من املؤلفات واملقاالت يف جمال الفن وعلم اآلثار ،كما أنه عضو جملس إدارة مؤسسة
جاال سلفادور دايل بإسبانيا ،وعضو األاكديمية امللكية للفنون اجلميلة بربشلونة .وحصل لويس
مونريال ىلع وسام الفنون واآلداب الفرنيس والوشاح األكرب للملكة إيزابيل الاكثويلكية من
إسبانيا.

منري نعمة اهلل اعلم بيئة مرصي ،وهو مؤسس ورئيس رشكة نوعية ابليئة ادلويلة لالستشارات
اتلنموية؛ ويه رشكة استشارية خاصة تأسست اعم  ،1981وتقدم خدماتها يف ثالثة جماالت
رئيسية يه السياسات واحلوكمة ،وابليئة واملوارد الطبيعية ،وتطوير املرشواعت وتمويل
املرشواعت الصغرية واملتوسطة .وتقدم مخس خدمات دلعم هذه املجاالت اثلالثة ويه ابلحث
االجتمايع االقتصادي ،وخدمات استشارية يف جمال اإلدارة ،واتلصميم واإلدارة ابليئية ،وإدارة
املوارد الزراعية ،واإلعالم واالتصال.
منري نعمة اهلل
مرص

تهدف رشكة نوعية ابليئة ادلويلة إىل اإلسهام يف تنمية وتطوير إفريقيا والرشق األوسط من خالل
إحداث حتسينات مستدامة يف األحوال املعيشية لشعوب املنطقة.
حصل منري نعمة اهلل ىلع ابلاكلوريوس ودرجة املاجستري يف اهلندسة الكيميائية من جامعة
ويسكونسن ،ماديسون يف اعيم  1970و 1971ىلع اتلوايل .وحصل ىلع درجة ادلكتوراه يف الصحة
ابليئية وإدارة اجلودة من جامعة كولومبيا يف نيويورك اعم .1976

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

معني قريش
باكستان

صدر هل عدة كتب باللغة ايلابانية منها «اثلورة ىلع العوملة» اعم  ،2004و«شيجرو يوشيدا يبحث
داخل قلبه» اعم  ،2003و«كرامة الصني ،فخر ايلابان» اعم  ،2001و«إنالي زو يف باريس» اعم .1992
خترج أوجورا يف لكية احلقوق جبامعة طوكيو اعم  ،1962ويف لكية االقتصاد جبامعة اكمربيدج اعم
.1964
ِّ
ًّ
حايلا الرئيس والرشيك املنفذ
معني قريش هو أحد خرباء االقتصاد ورموز السياسة .ويعمل
ً
برشكة األسواق انلاشئة ( EMP Global LLCرشكة ذات مسئويلة حمدودة) .ويعمل أيضا بعدد
من جمالس إدارات الرشاكت اخلاصة والعامة .شغل منصب رئيس وزراء باكستان لفرتة انتقايلة
اعم  .1993وتوىل عدة مناصب بابلنك ادلويل ،أوهلا كبري نواب رئيس املايلة ومدير احلسابات
بابلنك ادلويل من اعم  1980إىل  ،1987ثم كبري نواب رئيس عمليات ابلنك ادلويل من اعم 1987
إىل  . 1991وعمل ً
أيضا نائبًا لرئيس مؤسسة اتلمويل ادلويلة من اعم  1974إىل  ، 1977ثم انلائب
اتلنفيذي لرئيسها ومدير العمليات بها من اعم  1977إىل  .1981هذا باإلضافة إىل عمله بصندوق
ً
مستشارا لعدد من املؤسسات واملفوضيات
انلقد ادلويل من اعم  1958إىل  .1970ترأس وعمل
َّ
املعنية بالشئون العامة وادلويلة.
واللجان ادلويلة
معني قريش حاصل ىلع ابلاكلوريوس ودرجة املاجستري يف االقتصاد من جامعة بنجاب ،ودرجة
ادلكتوراه يف االقتصاد من جامعة إنديانا.
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رولوف رابينجا

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

هونلدا

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

برونو راسني
فرنسا

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

برونو راسني اكتب متمزي ،صدر هل عدة كتب .ويف اعم  ،2008حصل ىلع نوط الرشف برتبة ضابط.
مامفيال رامفييل شخصية أكاديمية وسيدة أعمال وطبيبة جنوب إفريقية ،وهلا ً
أيضا نشاطات يف
جمال مناهضة الفصل العنرصي .رامفييل يه املدير اتلنفيذي لرشكة  Letsema Circleورئيس
ً
ً
رئيسا لواكلة اتلكنولوجيا واالبتاكر.
مؤخرا
راعة فريق  . DinokengScenariosوقد ُعينت
ًّ
ً
إداريا للبنك ادلويل من اعم  2000إىل  2004وشاركت يف رئاسة اللجنة العاملية للهجرة
مديرا
وعملت
ُ
ً
ادلويلة من اعم  2004إىل  . 2005ويف اعم  ،1996عينت رامفييل نائبا لرئيس جامعة كيب تاون،
مامفيال أيلتا رامفييل
جنوب إفريقيا

تلصبح بذلك أول سيدة سوداء تتقدل هذا املنصب يف جامعة جنوب إفريقية.

هلا عديد من املؤلفات حول القضايا االجتماعية واالقتصادية اهلامة يف جنوب إفريقيا .نالت
ً
عددا من اجلوائز الوطنية وادلويلة املرموقة؛ منها عدة درجات دكتوراه فخرية.
حصلت مامفيال رامفييل ىلع درجة ادلكتوراه يف األنرثوبولوجيا االجتماعية من جامعة كيب
تاون ،وشهادة ابلاكلوريوس يف اإلدارة من جامعة جنوب إفريقيا ،ودبلومات يف الصحة االستوائية
والصحة العامة من جامعة ويتووترزراند.
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غسان سالمة هو عميد لكية باريس للشئون ادلويلة ( ،)PSIAوأستاذ العالقات ادلويلة بمعهد
السياسية بباريس ،وجبامعة كولومبيا بنيويورك .درس القانون جبامعة سانت جوزيف وجامعة
باريس ،وهو حاصل ىلع درجيت ادلكتوراه يف األدب ،وادلكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة
باريس.

غسان سالمة
بلنان

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

هل العديد من املؤلفات ،كما نرشت مقاالت هل يف عدد من ادلوريات؛ منها Foreign Policy
 ،Revue française de science politiqueوEuropean Journal of International
 ،Affairsو ،The Middle East Journalوجمالت دويلة أخرى.

روندا روالند شريير
الواليات املتحدة األمريكية

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

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

وول سويناك مؤلف وشاعر واكتب مرسحيات نيجريي .يف اعم  ،1986اكن أول اكتب إفرييق حيصل
ىلع جائزة نوبل يف األدب.
ًّ
حايلا أستاذ كريس إيلاس اغنم يف الكتابة اإلبداعية بقسم اللغة اإلجنلزيية يف جامعة نريفادا
وهو
يف الس فيجاس ،وأستاذ مقيم بمعهد ماريمونت يف لوس أجنلوس يف اكيلفورنيا.
يف اعم ُ ،1994عني سفري ايلونسكو للنوايا احلسنة من أجل نرش اثلقافة اإلفريقية ،وحقوق اإلنسان،

وول سويناك

وحرية اتلعبري ،واإلعالم واتلواصل.

نيجرييا

جونار ستالسيت
الرنويج
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ّ
حايل باللجنة اتلنفيذية للمؤتمر العاليم لألديان
جونار ستالسيت أسقف فخري ألوسلو ،وعضو
من أجل السالم ،ويشارك يف اإلرشاف ىلع املجلس األورويب لقادة رجال ادلين اتلابع للمؤتمر.
وهو مبعوث الرنويج اخلاص لعمليات السالم واملصاحلة يف تيمور الرشقية .ويرتأس املنتدى رفيع
املستوى املخصص مليانمار.
ً
عمل جونار ستالسيت أسقفا ألوسلو بكنيسة الرنويج من اعم  1998إىل  ،2005وتوىل األمانة
العامة لالحتاد اللوثري العاليم من اعم  1985إىل  . 1994وهو عضو ونائب رئيس سابق للجنة
الرنوجيية جلائزة نوبل من اعم  1985إىل  ،1990ومن اعم  1994إىل .2003

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

مونكومبو سوامينثان

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

اهلند

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

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

قامت يلىل تكال بتأيلف عدد من الكتب ،ويه اكتبة وحمللة سياسية جبريدة األهرام ايلويم.

مرص
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األمري احلسن بن طالل
األردن

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

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

اكرل ثام
السويد

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

ماريانا فاردينويانيس يه سفرية ايلونسكو للنوايا احلسنة من أجل محاية األطفال ،ويه الرئيس
املؤسس لصندوق «ماريانا فاردينويانيس» ،ومجعية أصدقاء  Elpidaلألطفال املصابني بالرسطان
يف ايلونان .أهلمتها األمومة أن تهتم بالعمل اخلريي ملساعدة األطفال والفئات املحرومة يف ايلونان
واخلارج ،باإلضافة إىل اهتمامها بقضايا السالم ،واتلعليم ،والصحة ،والرتاث اثلقايف .يه ً
أيضا
عضو ومؤسسة  Mentorادلويلة ملاكفحة املخدرات ،ومؤسسة «ضوء إفريقيا» ،ومؤسسات أخرى.
ماريانا فاردينويانيس
ايلونان
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تساند ماريانا فاردينويانيس العديد من املؤسسات اتلعليمية يف الواليات املتحدة وأوروبا ،كما
أسهمت يف تمويل إنشاء مركز اإلسكندرية لدلراسات اهللينستية بمكتبة اإلسكندرية .باإلضافة
إىل ذلك ،فيه تدعم برامج اتلعليم واثلقافة اتلابعة لليونسكو يف عدة مناطق حول العالم إىل
جانب عدة مدارس يف ايلونان .ىلع مدار ً 25
اعما ظلت تكافح رسطان األطفال من خالل
ً
مجعية Elpida؛ فتم عالج أكرث من  780طفل من ايلونان ومنطقة حوض ابلحر املتوسط من
هذا املرض .ويه حاصلة ىلع بكالوريوس االقتصاد وتاريخ الفن ،ودرجة علمية يف اآلثار ،ودرجة
فخرية يف القانون ،والفلسفة ،وادلراسات اإلنسانية.

ويليام وولف
الواليات املتحدة األمريكية

فيديريكو مايور زاراجوزا
إسبانيا

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

 1987إىل  ،1999وعضو الربملان األورويب اعم  ،1987ووزير اتلعليم والعلوم باحلكومة اإلسبانية
من اعم  1981إىل  ،1982ونائب املدير العام بايلونسكو اعم  .1978وباإلضافة إىل عدد من املواد
ً
ً
العلمية املنشورة لزاراجوزا ،فإن هل عددا من دواوين شعرية منشورة وعددا من الكتب املحتوية
ىلع مقاالت.
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يف إحياء ذكرى
ِّ
املؤسسني والنشطني ملجلس أمناء مكتبة اإلسكندرية،
ستيفني جاي جودل هو أحد األعضاء
ً
وقد اكن شديد االلزتام بمبادئ العقالنية ووحدة األديان ،كما اكن اكتبا غزير اإلنتاج وصاحب
عديد من األفاكر العلمية اهلامة اليت حتدت نظريات نشأة احلياة وتطورها.
ُ
ً
واحدا من أشهر الك ّتاب يف جمال العلوم ىلع مستوى العالم ،كما اكن
اكن ادلكتور ستيفني جودل

ستيفني جاي جودل

من قالئل العلماء اذلين دأبوا ىلع نرش سلسلة من الكتب العلمية اجلماهريية اليت استطاعت أن
النشط يف أهم جوانب اتلقدم العليم.
حتقق أىلع نسبة مبيعات ،إىل جانب عمله ِ

الواليات املتحدة األمريكية
()2002–1941

عبد العزيز حجازي
مرص
()2014–1923

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

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

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

أمربتو إيكو
إيطايلا
()2016–1932

أمحد زويل
مرص /الواليات املتحدة

األمريكية

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

أمحد زويل هو احلائز جائزة نوبل يف الكيمياء اعم  1999دلراساته الرائدة يف جمال علوم الفيمتو،
اكن يعمل أستاذ كريس الينس بويلنج يف الكيمياء ،وأستاذ الفزيياء بمعهد اكيلفورنيا للتكنولوجيا
«اكتلك» ،ومدير مركز األحياء الطبيعية للعلوم واتلكنولوجيا فائقة الرسعة – املدعوم من
مؤسسة غوردون وبييت مور – بمعهد اكيلفورنيا للتكنولوجيا .واكن ً
أيضا أحد أعضاء جملس
مستشاري الرئيس أوباما للعلوم واتلكنولوجيا ،واملبعوث العليم للواليات املتحدة األمريكية
ً
عضوا منتخبًا بعديد من األاكديميات واجلمعيات ادلويلة .توىل
ملنطقة الرشق األوسط ،واكن
ً
سابقا منصب مدير معمل علوم اجلزيئات اتلابع ملؤسسة العلوم الوطنية األمريكية.
حصل أمحد زويل ىلع درجة ادلكتوراه من جامعة بنسلفانيا ،وىلع زمالة ما بعد ادلكتوراه من
جامعة اكيلفورنيا يف برييلك.

()2016–1946

131

132

اهليلك اتلنظييم باملكتبة
حىت تاريخ  30يونية 2016

ﻣﺪﻳﺮ اﻤﻟﻜﺘﺒﺔ
اﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ اﺪﻟاﺧﻠﻴﺔ

ا�ﺸﺌﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ا�ﺴﻜﺮﺗﺎر�ﺔ اﺘﻟﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

اﻤﻟﻜﺘﺐ اﻟﻔﻲﻨ
ﻣﺒﺎدرة اﺘﻟﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﻴﺎدي
واﺒﻟﺤﻮث اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﺔ

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﻤﻟﻜﺘﺒﺔ

ﻗﻄﺎع اﻤﻟﺮﺸوﺎﻋت
واﺨﻟﺪﻣﺎت اﻤﻟﺮ�ﺰ�ﺔ

ﻗﻄﺎع اﻤﻟﻜﺘﺒﺎت

ﻗﻄﺎع اﺘﻟﻮاﺻﻞ اﺜﻟﻘﺎﻲﻓ

ﻗﻄﺎع اﺒﻟﺤﺚ اﻷﺎﻛدﻳﻲﻤ

اﻟﻘﻄﺎع اﻤﻟﺎﻲﻟ واﻹداري

إدارة اﻟ�ﺮﺸ

إدارة ﺧﺪﻣﺎت اﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺎت

إدارة اﻤﻟﻌﺎرض واﻤﻟﻘﺘ�ﻴﺎت
اﻟﻔﻨﻴﺔ

�ﺮ�ﺰ اﺪﻟراﺳﺎت واﻟﺮﺒاﻣﺞ
اﺨﻟﺎﺻﺔ

إدارة اﻤﻟﻮارد اﻟ�ﺮﺸ�ﺔ

إدارة اﻹﻋﻼم

إدارة اﺨﻟﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ

ﻣﺘﺤﻒ اﻵﺛﺎر

�ﺮ�ﺰ اﻤﻟﺨﻄﻮﻃﺎت

إدارة ا�ﺸﺌﻮن اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ

إدارة اﻤﻟﺮﺸوﺎﻋت اﺨﻟﺎﺻﺔ

إدارة اﻤﻟﻜﺘﺒﺔ ا�ﺮﺋ�ﺴﻴﺔ

�ﺮ�ﺰ اﻟﻘﺒﺔ ا�ﺴﻤﺎو�ﺔ
اﻟﻌﻠﻲﻤ

�ﺮ�ﺰ دراﺳﺎت اﺨﻟﻄﻮط

إدارة ا�ﺸﺌﻮن اﻹدار�ﺔ

ﺟﻬﺎز اﺘﻟﻌﺎون اﻟﻔﻲﻨ

إدارة اﻤﻟﻌﺎﻳﺮﻴ
اﺒﻟﺒﻠﻴﻮﺟﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ

�ﺮ�ﺰ اﻟﻔﻨﻮن

�ﺮ�ﺰ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺮﺘاث
اﺤﻟﻀﺎري واﻟﻄﺒﻴﻲﻌ

إدارة اﻤﻟﺮاﻗﺒﺔ اﻤﻟﺎﻴﻟﺔ

اﻤﻟﻌﻤﻞ ا�ﺮﻗﻲﻤ ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪر�ﺔ

إدارة اﻤﻟﻜﺘﺒﺎت اﻤﻟﺘﺨﺼﺼﺔ

ﻣﺘﺤﻒ اﻤﻟﺨﻄﻮﻃﺎت

�ﺮ�ﺰ دراﺳﺎت اﻹﺳﻜﻨﺪر�ﺔ
وﺣﻀﺎرة اﺒﻟﺤﺮ اﻤﻟﺘﻮﺳﻂ

اﻤﻟﻌﻤﻞ ا�ﺮﻗﻲﻤ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة

�ﺮ�ﺰ اﻷ�ﺸﻄﺔ
اﻟﻔﺮﻧ�ﻮﻓﻮﻧﻴﺔ

�ﺮ�ﺰ دراﺳﺎت اﺪﻟﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
وا�ﺴﻼم اﻻﺟﺘﻤﺎﻲﻋ

�ﺮ�ﺰ دراﺳﺎت اﺤﻟﻀﺎرة
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

ﺳﻔﺎرات اﻤﻟﻌﺮﻓﺔ

�ﺮ�ﺰ اﻹﺳﻜﻨﺪر�ﺔ �ﺪﻠراﺳﺎت
اﻬﻟﻠﻴ�ﺴ�ﻴﺔ
�ﺮ�ﺰ دراﺳﺎت اﺘﻟﻨﻤﻴﺔ

�ﺮ�ﺰ دراﺳﺎت اﺒﻟ�ﺌﺔ

�ﺮ�ﺰ اﺪﻟراﺳﺎت اﻟﻘﺒﻄﻴﺔ

ﻣﻌﻬﺪ اﺘﻟﺪر�ﺐ اﻤﻟﻬﻲﻨ

اﻟﻘﻄﺎع اﻬﻟﻨﺪﻲﺳ

ﻗﻄﺎع اﻷﻣﻦ

ﻗﻄﺎع ﺗ�ﻨﻮ�ﻮﺟﻴﺎ
اﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت

ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﺨﻟﺎرﺟﻴﺔ

إدارة اﺨﻟﺪﻣﺎت اﻬﻟﻨﺪﺳﻴﺔ

إدارة اﺘﻟﺄﻣﻦﻴ اﺪﻟاﺧﻲﻠ

إدارة اﺒﻟ�ﻴﺔ اﺘﻟﺤﺘﻴﺔ
واﻟ�ﺸﻐﻴﻞ

إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻻﺗﺼﺎﻻت اﺪﻟوﻴﻟﺔ

إدارة اﺪﻟﻋﻢ اﻟﻔﻲﻨ واﻹداري

إدارة اﻷﻣﻦ ا�ﺼﻨﺎﻲﻋ
وا�ﺴﻼﻣﺔ وا�ﺼﺤﺔ اﻤﻟﻬﻨﻴﺔ

اﻤﻟﻌﻬﺪ اﺪﻟو� �ﺪﻠراﺳﺎت
اﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ

إدارة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻤﻟﻮارد

إدارة اﺘﻟﺨﻄﻴﻂ واﺪﻟﻋﻢ
ا�ﻠﻮﺟﺴﻲﺘ

�ﺴﺘﻮدع اﻷﺻﻮل ا�ﺮﻗﻤﻴﺔ
وﻧﻈﻢ اﻤﻟﻜﺘﺒﺎت اﻤﻟﺘﺎﻜ�ﻠﺔ

إدارة ا�ﺰ�ﺎرات

إدارة اﻷﻋﻤﺎل اﻤﻟﻌﻤﺎر�ﺔ
وا�ﺼﻴﺎﻧﺔ اﻤﻟﺪﻧﻴﺔ

إدارة اﺘﻟﻄﺒﻴﻘﺎت اﻤﻟﺆﺳﺴﻴﺔ
واﺤﻟﻠﻮل اﻤﻟﺘﺎﻜ�ﻠﺔ

إدارة اﻻﺳﺘﻮدﻳﻮ اﺘﻟﻠﻴﻔﺰ�ﻮ�

إدارة اﻤﻟﻴﺎﻜﻧﻴﺎﻜ
و�ﺎﻜﻓﺤﺔ اﺤﻟﺮ�ﻖ

�ﺮ�ﺰ ا�ﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﺤﻟﺎﺳﻮ�ﻴﺔ
اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ

إدارة ا�ﻜﻬﺮ�ﺎء واﻟﻄﺎﻗﺔ

اهليلك اتلنظييم للقطااعت
٠ ٠مكتب مدير املكتبة
٠ ٠قطاع املرشواعت واخلدمات املركزية
٠ ٠قطاع املكتبات
٠ ٠قطاع اتلواصل اثلقايف
٠ ٠قطاع ابلحث األاكدييم
٠ ٠القطاع اهلنديس
٠ ٠القطاع املايل واإلداري
٠ ٠قطاع األمن
٠ ٠قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
٠ ٠قطاع العالقات اخلارجية
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مكتب مدير املكتبة

اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ

اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ

اﻟﺴﻜﺮﺗﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ

ﻣﺒﺎدرة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻘﯿﺎدي
واﻟﺒﺤﻮث اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ

اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻔﻨﻲ

وﺣﺪة اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل

وﺣﺪة اﻟﺴﻜﺮﺗﺎرﯾﺔ –
ﻗﻄﺎع ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت

وﺣﺪة اﻟﺴﻜﺮﺗﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

وﺣﺪة اﻟﻤﺮاﺳﻼت واﻷرﺷﯿﻒ
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ﻗﻄﺎع اﻟ

قطاع املرشواعت واخلدمات املركزية

اﻟﻤﻌﻤﻞ اﻟﺮﻗﻤﻲ ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻷﻋﻤﺎل اﻹدارﻳﺔ

اﻟﻤﻌﻤﻞ اﻟﺮﻗﻤﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎھﺮة

ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻌﺮف اﻟﻀﻮﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮوف

وﺣﺪة اﻷﻋﻤﺎل اﻹدارﻳﺔ
واﻟﻜﺘﺐ

وﺣﺪة اﻟﺘﻌﺮف اﻟﻀﻮﺋﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﺮوف ) ( ۱
ﻣﻨﺎوﺑﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻷوﱃ

وﺣﺪة اﻟﻔﻬﺮﺳﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

وﺣﺪة اﻟﺘﻌﺮف اﻟﻀﻮﺋﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﺮوف ) ( ۲
ﻣﻨﺎوﺑﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻷوﱃ

ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ

وﺣﺪة اﳌﺴﺢ اﻟﻀﻮﺋﻲ
واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ اﻤﻟﺘﻘﺪﻣﻦﻴ

ﻗﺴﻢ ﺿﻤﺎن اﻟﺠﻮدة
وﺣﺪة ﺿﻤﺎن ﺟﻮدة اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ
ﻣﻨﺎوﺑﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻷوﱃ

وﺣﺪة ﺿﻤﺎن ﺟﻮدة اﻟـ pdf

ﻣﻨﺎوﺑﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻷوﱃ

وﺣﺪة ﺿﻤﺎن ﺟﻮدة اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ
ﻣﻨﺎوﺑﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

وﺣﺪة ﺿﻤﺎن ﺟﻮدة اﻟـ pdf

ﻣﻨﺎوﺑﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

وﺣﺪة اﻟﺘﻌﺮف اﻟﻀﻮﺋﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﺮوف ) ( ۲۱
ﻣﻨﺎوﺑﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

وﺣﺪة اﻟﺘﻌﺮف اﻟﻀﻮﺋﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﺮوف ) ( ۲
ﻣﻨﺎوﺑﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺴﺢ اﻟﻀﻮﺋﻲ واﻟﺘﺠﮭﯿﺰ
وﺣﺪة اﳌﺴﺢ اﻟﻀﻮﺋﻲ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ
) (۱
ﻣﻨﺎوﺑﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻷوﱃ
وﺣﺪة اﳌﺴﺢ اﻟﻀﻮﺋﻲ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ
) (۲
ﻣﻨﺎوﺑﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻷوﱃ
وﺣﺪة اﳌﺴﺢ اﻟﻀﻮﺋﻲ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ
)(۳
ﻣﻨﺎوﺑﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻷوﱃ
وﺣﺪة اﳌﺴﺢ اﻟﻀﻮﺋﻲ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ
) (۱
ﻣﻨﺎوﺑﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

وﺣﺪة اﳌﺴﺢ اﻟﻀﻮﺋﻲ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ
) (۲
ﻣﻨﺎوﺑﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
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إدارة اﻟﻨﺸﺮ

وﺣﺪة اﻟﺸﺌﻮن اﻹدارﯾﺔ

وﺣﺪة ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ

اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ وﻣﻌﺮض اﻟﻜﺘﺎب

وﺣﺪة اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

ﻗﺴﻢ اﻟﺠﺮاﻓﯿﻚ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ

وﺣﺪة اﻟﺠﺮاﻓﯿﻚ

وﺣﺪة اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻠﻐﻮي

وﺣﺪة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ

وﺣﺪة اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ

ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ

ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﺤﻀﺎرة
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ

إدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ

إدارة اﻹﻋﻼم

وﺣﺪة اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ

وﺣﺪة اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﺼﺤﻔﻲ

ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ

وﺣﺪة اﻷرﺷﯿﻒ اﻟﺼﺤﻔﻲ

وﺣﺪة اﻟﺸﺌﻮن اﻹدارﯾﺔ

ﺟﮭﺎز اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻔﻨﻲ

وﺣﺪة اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻣﻊ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ

وﺣﺪة اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺼﺤﻔﻲ
واﻷرﺷﻔﺔ

وﺣﺪة اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ

وﺣﺪة اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ

ﻗﺴﻢ ذاﻛﺮة ﻣﺼﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة

وﺣﺪة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ
واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ

وﺣﺪة اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ

ﻗﺴﻢ ﺑﯿﺖ اﻟﺴﻨﺎري

وﺣﺪة اﻷﻧﺸﻄﺔ

وﺣﺪة اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ
واﻟﺸﺌﻮن اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ
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ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت
قطاع املكتبات
ﻗﺴﻢ اﻟﻤﻮازﻧﺔ واﻟﺸﺌﻮن اﻹدارﯾﺔ

ﻗﺴﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺗﺎﺣﺔ
وﺣﺪة اﻻﺳﺘﻌﺎرة
واﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت

إدارة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ

ﻗﺴﻢ اﻹﺗﺎﺣﺔ اﻟﺒﺒﻠﯿﻮﺟﺮاﻓﯿﺔ
وﺣﺪة اﻟﺪورﯾﺎت

وﺣﺪة اﻟﻀﺒﻂ اﻻﺳﺘﻨﺎدي

ﻗﺴﻢ اﻟﻤﻘﺘﻨﯿﺎت
وﺣﺪة اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل واﻟﺘﺴﺠﯿﻞ
واﻟﺘﺠﮭﯿﺰ اﻟﻤﺎدي
وﺣﺪة اﻹھﺪاء واﻟﺘﺒﺎدل

وﺣﺪة اﻟﻤﻘﺘﻨﯿﺎت

وﺣﺪة ﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت

ﻗﺴﻢ اﻟﻔﮭﺮﺳﺔ
وﺣﺪة ﻓﮭﺮﺳﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
وﺣﺪة ﻓﮭﺮﺳﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
وﺣﺪة ﻓﮭﺮﺳﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ

إدارة اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ

إدارة اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ

وﺣﺪة ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹﯾﺪاع

ﻗﺴﻢ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻔﻨﻮن واﻟﻮﺳﺎﺋﻂ
اﻟﻤﺘﻌﺪدة

وﺣﺪة ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺨﺮاﺋﻂ

ﻗﺴﻢ اﻹﻋﺪاد اﻟﻤﺎدي ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻂ

ﻗﺴﻢ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻔﺮﻧﻜﻮﻓﻮﻧﯿﺔ

ﻗﺴﻢ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻄﻔﻞ

وﺣﺪة ﺑﺮاﻣﺞ وأﻧﺸﻄﺔ
اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻔﺮﻧﻜﻮﻓﻮﻧﯿﺔ

وﺣﺪة ﺑﺮاﻣﺞ وأﻧﺸﻄﺔ
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻄﻔﻞ

وﺣﺪة اﺨﻟﺪﻣﺎت
اﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ واﻤﻟﺮﺟﻌﻴﺔ

وﺣﺪة ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻄﻔﻞ

وﺣﺪة اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ

ﻗﺴﻢ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﺶء

ﻗﺴﻢ إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
وﺣﺪة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻏﯿﺮ
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر
وﺣﺪة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر
وﺣﺪة ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺼﻮﯾﺮ

ﻗﺴﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ
وﺣﺪة اﻟﺘﺎرﯾﺦ واﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺎ

وﺣﺪة اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
وﺣﺪة اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ
واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ
وﺣﺪة اﻟﻠﻐﺎت واﻵداب
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وﺣﺪة اﻟﺤﺠﻮزات

وﺣﺪة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

وﺣﺪة ﺑﺮاﻣﺞ وأﻧﺸﻄﺔ
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﺶء
وﺣﺪة ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﺶء

ﻗﺴﻢ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻃﻪ ﺣﺴﯿﻦ
وﺣﺪة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ
ﺑﻤﻜﺘﺒﺔ ﻃﻪ ﺣﺴﯿﻦ
وﺣﺪة اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ اﻟﻨﺎطﻘﺔ

إدارة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ

إدارة اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺒﺒﻠﯿﻮﺟﺮاﻓﯿﺔ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

وﺣﺪة اﻟﻤﻮارد اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ

وﺣﺪة اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ

وﺣﺪة ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت

وﺣﺪة اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ واﻟﺘﻌﺮﯾﺐ

ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺤﻮث

وﺣﺪة ﺗﻨﻈﯿﻢ وإدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ

وﺣﺪة اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺒﺒﻠﯿﻮﺟﺮاﻓﯿﺔ

وﺣﺪة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
وﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

وﺣﺪة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹرﺷﺎدﯾﺔ
وﺣﺪة ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻮﻋﻲ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ
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ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻮاﺻ

قطاع اتلواصل اثلقايف
وﺣﺪة اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺘﺮوﯾﺠﯿﺔ

ﻣﺘﺤﻒ اﻵﺛﺎر

ﻗﺴﻢ اﻵﺛﺎر اﻟﺒﯿﺰﻧﻄﯿﺔ واﻹﺳﻼﻣﯿﺔ

إدارة اﻟﻤﻌﺎرض واﻟﻤﻘﺘﻨﯿﺎت
اﻟﻔﻨﯿﺔ
ﻗﺴﻢ اﻟﻤﻘﺘﻨﯿﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﻤﻌﺎرض
اﻟﺪاﺋﻤﺔ

وﺣﺪة اﻟﻨﺸﺮ

وﺣﺪة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ

وﺣﺪة اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

وﺣﺪة اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﺪاﺋﻤﺔ

ﻗﺴﻢ اﻷﻣﻨﺎء واﻟﻤﻌﺎرض اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﻤﻌﺎرض واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ

وﺣﺪة أﻣﻨﺎء اﻟﻤﺘﺎﺣﻒ

وﺣﺪة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ

وﺣﺪة اﻟﻤﺮﺷﺪﯾﻦ

وﺣﺪة اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻔﻨﻮن

وﺣﺪة اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ

وﺣﺪة ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻔﻨﻮن

وﺣﺪة إﺑﺪاﻋﺎت اﻟﻄﻔﻞ واﻟﻨﺶء

ﻗﺴﻢ اﻷورﻛﺴﺘﺮا واﻟﻜﻮرال
وﺣﺪة أورﻛﺴﺘﺮا

ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ
وﺣﺪة اﻟﻜﻮرال

ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﻔﻨﯿﺔ

وﺣﺪة اﻹﺿﺎءة

وﺣﺪة اﻟﺼﻮت

وﺣﺪة اﻹدارة اﻟﻤﺴﺮﺣﯿﺔ
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ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻔﺮﻧﻜﻮﻓﻮﻧﯿﺔ

ﺻﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ

ﻣﺘﺤﻒ اﻟﻤﺨﻄﻮطﺎت

ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺌﻮن اﻹدارﯾﺔ
ﻗﺴﻢ اﻟﻜﯿﻤﯿﺎء واﻟﻀﺒﻂ اﻟﺒﯿﺌﻲ

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺴﻤﺎوﯾﺔ اﻟﻌﻠﻤﻲ

وﺣﺪة اﻟﻤﻮارد واﻟﺘﺴﻮﯾﻖ

ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ واﻟﺘﺼﻨﯿﻊ

وﺣﺪة اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ

وﺣﺪة اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ

وﺣﺪة اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻵﻟﯿﺔ
وﺗﺼﻨﯿﻊ اﻷﻟﯿﺎف

وﺣﺪة اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ

ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺒﺎدل واﻷرﺷﯿﻒ

وﺣﺪة اﻷرﺷﯿﻒ واﻟﺘﺼﻮﯾﺮ

وﺣﺪة اﻟﺘﺒﺎدل واﻟﻨﺴﺦ

وﺣﺪة إﻧﺘﺎج اﻟﻌﺮوض

وﺣﺪة ﻣﺘﺤﻒ اﻟﺴﺎدات

ﻗﺴﻢ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻨﺎدرة واﻟﻤﻘﺘﻨﯿﺎت

ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻷﻧﺸﻄﺔ
وﺣﺪة ﻣﺴﺌﻮﻟﻲ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ
اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﯿﻦ

ﻗﺴﻢ ﻣﺴﺮح اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺴﻤﺎوﯾﺔ
وﺣﺪة ﻋﺮوض وﺑﺮاﻣﺞ
اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺴﻤﺎوﯾﺔ

ﻗﺴﻢ اﻹرﺷﺎد اﻟﻤﺘﺤﻔﻲ

ﺳﻔﺎرات اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻷﻧﺸﻄﺔ

وﺣﺪة اﻷﻧﺸﻄﺔ

وﺣﺪة اﻟﺒﺮاﻣﺞ

وﺣﺪة اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻨﺎدرة

ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ

وﺣﺪة ﺗﺮﻣﯿﻢ اﻟﻤﺨﻄﻮطﺎت

وﺣﺪة ﺗﺮﻣﯿﻢ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻨﺎدرة

وﺣﺪة اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ
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قطاع ابلحث األاكدييم

ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت
اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ وﺣﻀﺎرة
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﻘﺒﻄﯿﺔ

ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺛﯿﻖ اﻟﺘﺮاث
اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ واﻟﺴﻼم ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﺒﯿﺌﺔ
اﻟﺤﻀﺎري واﻟﻄﺒﯿﻌﻲ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

وﺣﺪة اﻟﺸﺌﻮن اﻹدارﯾﺔ

وﺣﺪة إدارة اﻟﻤﺤﺘﻮى
وﺣﺪة اﻟﻤﺨﺎزن
واﻟﻤﺸﺘﺮﯾﺎت

وﺣﺪة اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
وﺣﺪة اﻟﺘﺮاث اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ

وﺣﺪة ﺷﺌﻮن اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ

وﺣﺪة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻟﺰﯾﺎرات

وﺣﺪة اﻟﻤﻨﺸﺂت
وﺣﺪة ﺗﻨﺴﯿﻖ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت

وﺣﺪة اﻷﻣﻦ
وﺣﺪة اﻟﻔﻨﻮن اﻹﺑﺪاﻋﯿﺔ

وﺣﺪة اﻟﺘﻨﻘﻼت

ﻗﺴﻢ اﻵﺛﺎر واﻟﻌﻤﺎرة
وﺣﺪة آﺛﺎر اﻟﻘﺮﻧﯿﻦ
اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ

وﺣﺪة اﻟﺘﺮاث اﻷﺛﺮي

ﻗﺴﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وﻧﻈﻢ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ
وﺣﺪة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
واﻟﻤﺴﺢ اﻟﻀﻮﺋﻲ ﺛﻼﺛﻲ
اﻷﺑﻌﺎد

وﺣﺪة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
وﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ

ﻗﺴﻢ اﻹﻧﺘﺎج اﻹﻋﻼﻣﻲ

وﺣﺪة اﻟﺘﺼﻮﯾﺮ اﻟﻔﯿﻠﻤﻲ
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وﺣﺪة اﻟﺘﺼﻮﯾﺮ
اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻲ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻟﺼﻮر واﻟﻤﺴﺢ اﻟﻀﻮﺋﻲ

ﻗﺴﻢ اﻟﺠﺮاﻓﯿﻚ اﻟﺤﺎﺳﻮﺑﻲ
وﺣﺪة اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ
اﻟﺠﺮاﻓﯿﻜﻲ

وﺣﺪة اﻟﻤﺆﺛﺮات
اﻟﺒﺼﺮﯾﺔ وﺛﻼﺛﯿﺔ اﻷﺑﻌﺎد

ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ
وﺣﺪة اﻷﻧﻈﻤﺔ
واﻟﺸﺒﻜﺎت

وﺣﺪة اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﻤﺘﻌﺪدة
واﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ

ﻗﺴﻢ ﺧﺪﻣﺎت دﻋﻢ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
وﺣﺪة اﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻌﻠﻢ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

وﺣﺪة اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ

ﻗﺴﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻗﺴﻢ ﺗﻮﺛﯿﻖ اﻟﺘﺮاث اﻟﻤﺎدي

وﺣﺪة اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ

وﺣﺪة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ واﻟﺨﺮاﺋﻂ
واﻟﺮﺳﻮﻣﺎت

ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ

ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺪرﯾﺐ

ﻗﻄﺎع اﻟﺒﺤﺚ اﻷﻛﺎدﯾﻤﻲ

ﻣﺮﻛﺰ اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ
ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﮭﻠﯿﻨﺴﺘﯿﺔ

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺨﻄﻮطﺎت ﻣﻌﮭﺪ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻤﮭﻨﻲ

وﺣﺪة اﻟﻔﮭﺮﺳﺔ واﻟﺘﺤﻘﯿﻖ

ﻗﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت
واﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎت اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ
ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺨﻄﻮطﺎت
اﻷﺻﻠﯿﺔ

ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت
اﻟﺨﻄﻮط
وﺣﺪة اﻟﺸﺌﻮن اﻹدارﯾﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ
واﻟﺨﻄﻮطواﻟﻤﺆﺗﻤﺮات
وﺣﺪة دراﺳﺎت اﻟﺨﻄﻮط
واﻟﻨﻘﻮش اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ
واﻟﻘﺪﯾﻤﺔ

ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت
اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت
واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻗﺴﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ
وﺣﺪة دﻋﻢ وﺗﻄﻮﯾﺮ
اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ
وﺣﺪة اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ

وﺣﺪة اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ
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القطاع اهلنديس
وﺣﺪة اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻹدارﯾﺔ واﻷرﺷﯿﻒ

إدارة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ
واﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
ﻗﺴﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ
واﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ

وﺣﺪة ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ

إدارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ واﻟﺪﻋﻢ
اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻲ
ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ

إدارة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﺤﺪاﺋﻖ وﻧﺒﺎﺗﺎت اﻟﺰﯾﻨﺔ

وﺣﺪة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ
واﻹﻧﺸﺎءات اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ

وﺣﺪة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ

وﺣﺪة زراﻋﺔ اﻟﺤﺪاﺋﻖ
واﻟﺼﻮب

وﺣﺪة اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ

وﺣﺪة ﻣﺨﺎزن اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ

وﺣﺪة ﺗﻨﺴﯿﻖ اﻟﺤﺪاﺋﻖ
اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ

وﺣﺪة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ

ﻗﺴﻢ ﺗﺼﻨﻴﻊ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻷﺛﺎث
وﺣﺪة اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
وﺗﺼﻨﯿﻊ اﻷﺛﺎث

وﺣﺪة ﺻﯿﺎﻧﺔ اﻷﺛﺎث

ﻗﺴﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻲ

ﻗﺴﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﺪﻗﯿﺔ

وﺣﺪة اﻟﺘﺰوﯾﺪ ﺑﺎﻟﻤﻮاد

وﺣﺪة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﺪﻗﯿﺔ
اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ وﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات

وﺣﺪة اﻟﺪﻋﻢ واﻟﻤﻮازﻧﺔ

وﺣﺪة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﺪﻗﯿﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ

وﺣﺪة اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﯿﺔ

ﻗﺴﻢ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻵﻓﺎت وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻟﻤﻘﺘﻨﯿﺎت
وﺣﺪة ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨﯿﺎت

وﺣﺪة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻵﻓﺎت
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اﻟﻘﻄﺎع اﻟﮭﻨﺪﺳﻲ

إدارة اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻹداري

ﻗﺴﻢ اﻟﺴﻼﻣﺔ

إدارة اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء واﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻗﺴﻢ اﻟﺘﯿﺎر اﻟﺨﻔﯿﻒ
وأﺟﮭﺰة اﻟﺘﺤﻜﻢ

إدارة اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﺎ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﺤﺮﯾﻖ
وﺣﺪة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻜﯿﯿﻒ واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ

وﺣﺪة ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ

وﺣﺪة اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰي

وﺣﺪة ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻷﻋﻄﺎل

وﺣﺪة اﻟﺘﯿﺎر اﻟﺨﻔﯿﻒ

وﺣﺪة اﻟﺘﺸﻐﯿﻼت اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ

ﻗﺴﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﻮدة

وﺣﺪة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺪواﺋﺮ
اﻟﺘﻠﯿﻔﺰﯾﻮﻧﯿﺔ

وﺣﺪة اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ واﻟﺘﮭﻮﯾﺔ
وﺗﻜﯿﯿﻒ اﻟﮭﻮاء

وﺣﺪة اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ

وﺣﺪة ﺻﯿﺎﻧﺔ اﻷﺟﮭﺰة
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ واﻟﻤﻌﺪات

وﺣﺪة ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻮاد

وﺣﺪة ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﻮدة

ﻗﺴﻢ اﻟﻘﻮى اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ

وﺣﺪة اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﻲ

ﻗﺴﻢ اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﺎ

وﺣﺪة اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ
واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﺬاﺗﻲ
وﺣﺪة أﻧﺎﺑﯿﺐ اﻹطﻔﺎء
وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺤﺮﯾﻖ

وﺣﺪة اﻹﻧﺸﺎءات اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ

وﺣﺪة اﻟﻘﻮى اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ
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القطاع املايل واإلداري
وﺣﺪة ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻮازﻧﺔ

إدارة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
وﺣﺪة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ

إدارة اﻟﺸﺌﻮن اﻹدارﯾﺔ

إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺎت واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات

وﺣﺪة ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺸﺌﻮن
اﻹدارﯾﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ

وﺣﺪة اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات واﻷﻧﺸﻄﺔ

وﺣﺪة ﺣﻔﻆ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات
وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت

ﻗﺴﻢ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ

وﺣﺪة اﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺎت
واﻟﻤﺨﺎزن

وﺣﺪة اﻷﻏﺬﯾﺔ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت

وﺣﺪة اﻟﺨﺪﻣﺎت

وﺣﺪة اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ – ﺣﺴﺎﺑﺎت
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ

وﺣﺪة اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ

وﺣﺪة ﺗﺠﮭﯿﺰ اﻟﻘﺎﻋﺎت

وﺣﺪة اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ

وﺣﺪة اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ – اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت

وﺣﺪة اﻹﺷﺮاف واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ

وﺣﺪة اﻟﺴﻠﻒ واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺨﺎزن

ﻗﺴﻢ ﺷﺌﻮن اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ

وﺣﺪة اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ

وﺣﺪة ﺷﺌﻮن اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ

ﻗﺴﻢ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

وﺣﺪة اﻟﻤﺸﺘﺮﯾﺎت واﻟﻀﺒﻂ
اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي

وﺣﺪة رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺨﺰون

وﺣﺪة اﻟﺴﺠﻼت
واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

وﺣﺪة ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات

وﺣﺪة ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺴﻔﺮﯾﺎت

وﺣﺪة اﻟﻤﺨﺎزن

وﺣﺪة اﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت واﻟﺘﻨﻘﻼت

وﺣﺪة ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﺎب اﻷول

ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮﯾﺎت واﻟﻌﻘﻮد
واﻟﺘﺨﻠﯿﺺ اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ

ﻗﺴﻢ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت واﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ

وﺣﺪة اﻟﻌﻘﻮد واﻷوراﻛﻞ

وﺣﺪة اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت

وﺣﺪة اﻟﺘﺨﻠﯿﺺ اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ

وﺣﺪة اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ

وﺣﺪة اﻟﻤﺸﺘﺮﯾﺎت

ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت
وﺣﺪة اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ واﻟﻤﻌﺎرض

وﺣﺪة ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻮردﯾﻦ

ﻗﺴﻢ اﻟﺴﻔﺮ واﻟﺘﻨﻘﻼت
وﺣﺪة اﻟﺘﻨﻘﻼت
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ﻗﺴﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت

اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

وﺣﺪة اﻟﺴﻔﺮ

وﺣﺪة اﻟﺴﺠﻼت

قطاع األمن

إدارة اﻷﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺳﻼﻣﺔ

إدارة اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟداﺧﻠﻲ

واﻟﺻﺣﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ

وﺣﺪة اﻟﺸﺌﻮن اﻹدارﯾﺔ

ﻗﺴﻢ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺤﺮﯾﻖ
واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت

ﻗﺴﻢ إدارة اﻷزﻣﺎت واﻷﻋﻤﺎل
اﻹدارﯾﺔ

وﺣﺪة ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات

وﺣﺪة اﻷﻋﻤﺎل اﻹدارﯾﺔ

وﺣﺪة اﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻵﻟﯿﺔ ﻟﻠﺤﺮﯾﻖ

وﺣﺪة ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺴﻤﺎوﯾﺔ

وﺣﺪة إدارة اﻷزﻣﺎت واﻟﺘﻔﺎوض

وﺣﺪة اﻟﻮﻋﻲ واﻹرﺷﺎد

وﺣﺪة اﻷﻣﺎﻧﺎت

وﺣﺪة ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ

وﺣﺪة ﻣﺨﺎزن ﺑﺮج اﻟﻌﺮب
واﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ

وﺣﺪة اﻷﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ

وﺣﺪة اﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﯿﺪوﯾﺔ
ﻟﻠﺤﺮﯾﻖ

ﻗﺴﻢ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ

ﻗﺴﻢ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل واﻟﺘﺤﻜﻢ

وﺣﺪة ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎزن ﺑﺮج اﻟﻌﺮب

وﺣﺪة ﻏﺮف اﻟﺘﺤﻜﻢ

وﺣﺪة ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﻘﺮات اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ

وﺣﺪة اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل

ﻗﺴﻢ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ

ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻷﻣﻨﻲ

وﺣﺪة اﻟﻤﻔﺎﺗﯿﺢ

وﺣﺪة اﻟﻤﻔﻘﻮدات واﻟﻤﻌﺜﻮرات

وﺣﺪة ﻣﺪاﺧﻞ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ

وﺣﺪة اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻷﻣﻨﻲ

وﺣﺪة ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺘﺎﺣﻒ
واﻟﻤﻌﺎرض

وﺣﺪة ﻗﺎﻋﺎت اﻻطﻼع
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قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ﻗﺴﻢ اﺘﻟﺼﻤﻴﻢ اﺠﻟﺮاﻓﻴﻲﻜ �ﻠﻤﻮاﻗﻊ
اﻹ�ﻜﺮﺘوﻧﻴﺔ وﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ
وﺣﺪة اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ واﻟﺘﻮاﺻﻞ

إدارة اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت
اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ
واﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ

إدارة اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ
واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ
وﺣﺪة اﻟﺘﺪرﯾﺐ واﺧﺘﺒﺎرات
اﻟﺒﺮﻣﺠﯿﺎت

ﻗﺴﻢ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺮﻗﻤﻨﺔ

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﺴﺎﻧﯿﺎت
اﻟﺤﺎﺳﻮﺑﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺪوﻧﺔ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
وﺣﺪة اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻠﻐﻮي
واﻷدوات

وﺣﺪة ﺗﻨﺴﯿﻖ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺮﻗﻤﻨﺔ

ﻗﺴﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ

ﻗﺴﻢ إدارة اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ

وﺣﺪة اﻟﻤﻌﺎﺟﻢ اﻟﺤﺎﺳﻮﺑﯿﺔ

وﺣﺪة إدارة اﻟﺸﺒﻜﺎت

وﺣﺪة ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ

وﺣﺪة إدارة اﻟﻨﻈﻢ

ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ

وﺣﺪة اﻻﺗﺼﺎﻻت

وﺣﺪة اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻔﻨﻲ
ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮات واﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﻤﺘﻌﺪدة

ﻗﺴﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ

وﺣﺪة اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻗﻊ
اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
وﺣﺪة اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ
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وﺣﺪة اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ اﻟﺠﺮاﻓﯿﻜﻲ
ﻟﻠﻤﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ

اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ
وﺣﺪة اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻓﻲ
ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ

ﻣﺴﺘﻮدع اﻷﺻﻮل
اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ وﻧﻈﻢ
اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ

قطاع العالقات اخلارجية

إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺪوﻟﯿﺔ

إدارة اﻻﺳﺘﻮدﯾﻮ
اﻟﺘﻠﯿﻔﺰﯾﻮﻧﻲ

وﺣﺪة اﻻﺗﺼﺎﻻت
واﻟﻤﺮاﺳﻢ

وﺣﺪة اﻟﺸﺌﻮن اﻹدارﯾﺔ
وﺗﻨﺴﯿﻖ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت

وﺣﺪة اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ

وﺣﺪة اﻟﺘﺼﻮﯾﺮ
اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻲ

ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ

وﺣﺪة اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﻔﻨﯿﺔ

وﺣﺪة اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻔﻨﻲ

ﻗﺴﻢ اﻹﻧﺘﺎج

إدارة اﻟﺰﯾﺎرات

وﺣﺪة اﻟﺸﺌﻮن اﻹدارﯾﺔ

ﻗﺴﻢ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل

إدارة ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮارد

وﺣﺪة دﻋﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت

وﺣﺪة ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻮارد

وﺣﺪة اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ
وﺣﺪة اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت
واﻟﺸﻜﺎوى

ﻗﺴﻢ اﻟﺠﻮﻻت اﻹرﺷﺎدﯾﺔ
وﺣﺪة اﻟﺠﻮﻻت اﻹرﺷﺎدﯾﺔ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

وﺣﺪة اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ

وﺣﺪة اﻟﺠﺮاﻓﯿﻚ اﻟﻤﺘﺤﺮك
وﺣﺪة اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻷﻓﻼم
اﻟﺘﺴﺠﯿﻠﯿﺔ
وﺣﺪة اﻷرﺷﯿﻒ
اﻟﺘﻠﯿﻔﺰﯾﻮﻧﻲ
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اإلدارة باملكتبة
حىت تاريخ  30يونية 2016

مدير مكتبة اإلسكندرية

إسماعيل رساج ادلين
مدير

هو املدير املؤسس ملكتبة اإلسكندرية يف مرص ،ويرأس جمالس إدارات مجيع املتاحف واملراكز ابلحثية اتلابعة للمكتبة .ويعمل
ً
ً
أستاذا ً
ً
بارزا يف كويلج دو فرانس يف باريس
مستشارا لرئيس الوزراء املرصي يف جماالت اثلقافة والعلوم واملتاحف .عمل
أيضا
( ،)2011–2010ونائبًا لرئيس ابلنك ادلويل ( .)2000–1993وقد حصل ىلع ميدايلة خدمة الصالح العام من األاكديمية الوطنية للعلوم
بالواليات املتحدة األمريكية ،باإلضافة إىل وسام الرشف الفرنيس ،ووسام الشمس املرشقة ايلاباين .وهو عضو يف العديد من
األاكديميات وحصل ىلع أكرث من  34دكتوراه فخرية .وهو رئيس وعضو اللجان االستشارية لعدد من املؤسسات األاكديمية
وابلحثية والعلمية وادلويلة ومنظمات املجتمع املدين؛ منها منصب رئيس مشارك ملركز نظاىم الگنجوى ادلويل ،باإلضافة إىل
عضويته يف اللجنة االستشارية العلمية للتقرير العاليم للعلوم االجتماعية اعيم  2013و ،2016وسيناريوهات املياه العاملية املدعمة
من قبل ايلونسكو اعم 2013؛ كما أنه عضو باملجلس اتلنفيذي ملوسوعة احلياة ( )2010ويرتأس املجلس اتلنفيذي للمكتبة الرقمية
العاملية ( .)2010شارك يف رئاسة جلنة االحتاد اإلفرييق العليا للتكنولوجيا احليوية اعم ً ،2006
وأيضا جلنة االحتاد اإلفرييق العليا للعلوم
واتلكنولوجيا واالبتاكر« »STIيف الفرتة من اعم  2012إىل  .2013هذا باإلضافة إىل عضويته بلجنة منظمة «آيكان» من أجل حبث
مستقبل اإلنرتنت اعم  .2013هذا باإلضافة إىل حمارضاته وكتاباته املتعددة.

نائب مدير مكتبة اإلسكندرية

هدى امليقايت
نائب مدير

هدى امليقايت حاصلة ىلع درجة ابلاكلوريوس يف االتصاالت الكهربائية من جامعة اإلسكندرية ،مرص ،ودرجة املاجستري يف املعاجلة املتوازية/
املزتامنة من جامعة يلفربول ،إجنلرتا .انضمت ملكتبة اإلسكندرية ضمن فريق متابعة ابلناء خالل مرحلة تشييد املكتبة .ويف اعم  ،2000تولت
إدارة مركز القبة السماوية العليم باملكتبة؛ حيث أنشأت أول مركز يف مرص يتبىن أسايلب عملية تلعليم العلوم .ويه مؤسس وأول رئيس
لرابطة املراكز العلمية بشمال إفريقيا والرشق األوسط ( )NAMESيف الفرتة من اعم  2006إىل  ،2010ومؤسس ورئيس رابطة مهندسات
مرص ( )WIEجبمعية مهنديس الكهرباء واإللكرتونيات ( )IEEEمن اعم  2008إىل  .2009ويه عضو املجلس القويم املرصي للمرأة ،وجملس
ً
عضوا بلجنة  Adhocاملختصة بتعليم العلوم يف املجلس ادلويل للعلوم
اثلقافة واملعرفة بأكاديمية العلوم واتلكنولوجيا املرصية .واكنت
( )ICSUمن اعم  2010إىل .2011
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مكتب مدير املكتبة
إدارة السكرتارية اتلنفيذية
حنان منري
املدير

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

رانيا ابلهتييم
نائب املدير

إدارة املراجعة ادلاخلية
بسنت مصطىف
املدير

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

إدارة الشئون القانونية
محدي الصعيدي
املدير

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

خترجت نىه عديل يف قسم هندسة الكمبيوتر من جامعة اإلسكندرية اعم  ،1988ثم حصلت
ىلع درجيت jdاملاجستري وادلكتوراه يف علوم الكمبيوتر من جامعة اكمربيدج يف اعيم  1991و1995
ً
ىلع اتلوايل .عملت أستاذا هلندسة احلاسبات وانلظم يف جامعة اإلسكندرية ،وانضمت إىل مكتبة
ً
مستشارا تلصميم وتركيب نظام الشباكت واملعلومات باملكتبة .ومنذ
اإلسكندرية يف اعم 1997
ً
ذلك احلني ،شغلت العديد من املناصب اإلدارية قبل أن تصبح رئيسا لقطاع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت حىت فرباير  .2013وقد اكنت املسئولة عن وضع اسرتاتيجية شاملة يف
جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وصياغة السياسات واملنهجيات ذات الصلة بابليانات،
بما يف ذلك هيلكة املستوداعت املؤسسية ومبادرات املكتبات الرقمية.

ً
مساعدا أول لوزير االتصاالت
قبل أن تشغل منصبها احلايلُ ،عينت نىه عديل يف اعم 2013
وتكنولوجيا املعلومات؛ حيث تولت مسئويلة حتديد السياسات الرئيسية اخلاصة بتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت وخطط العمل االسرتاتيجية والسياسات املحددة للقطااعت.

ويشمل هذا القطاع ً
أيضا املكتب الفين.
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قطاع املرشواعت واخلدمات املركزية
خادل عزب
رئيس القطاع

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

إدارة النرش
نىه عمر
املدير

نىه عمر يه املدير احلايل إلدارة النرش بمكتبة اإلسكندرية .حصلت ىلع ليسانس اآلداب يف اللغة
الفرنسية وآدابها من لكية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية .ويف اعم  ،1992حصلت ىلع دبلومة ادلراسات
العليا املعمقة من جامعة السوربون .استطاعت أن تبين خربة مهنية متنوعة بعدد من املنظمات
ً
متعددة اجلنسيات .اتلحقت بمكتبة اإلسكندرية اعم 2001؛ حيث تقدلت عددا من املناصب ،اكن
آخرها املنصب احلايل مدير إدارة النرش .ويه مرشحة نليل درجة املاجستري يف األدب الفرنيس يف
رواية ما بعد احلداثة.

159

إدارة املرشواعت اخلاصة
أيمن منصور
املدير

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

عمرو عيل
نائب املدير

إدارة اإلعالم
حممد مطش
نائب املدير
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مركز دراسات احلضارة اإلسالمية
حممد اجلمل
املدير

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

املعمل الرقيم
رشا شبندر
املدير

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

ويشمل هذا القطاع ً
أيضا جهاز اتلعاون الفين.

161

قطاع املكتبات
ملياء عبد الفتاح

رئيس القطاع

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

إدارة املكتبة الرئيسية
منار بدر
املدير

خترجت منار بدر يف قسم االجتماع واإلعالم بكلية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية .بدأت حياتها
العملية اعم  1997مدرسة للغة األملانية للبالغني يف معهد جوته باإلسكندرية .ويف اعم  2000اتلحقت
بمكتبة اإلسكندرية؛ حيث عملت مكتبية يف عدة ختصصات متضمنة الفهرسة ،والضبط ابلبليوجرايف،
واتلوثيق ،وتنمية جممواعت املكتبة .حصلت ىلع درجة ماجستري علم املكتبات اعم  2005من املدرسة
الوطنية العليا لعلوم املعلومات واملكتبات بليون ،فرنسا .ومن اعم  2003إىل  ،2005تولت زمام تنمية
جممواعت مكتبة اإلسكندرية ،ثم ترأست وحدة اخلدمات املرجعية اعم  .2005وتتضمن مهامها احلايلة
اخلدمات املرجعية باملكتبة الرئيسية ،وخدمات مكتبة اإليداع ،وخدمات مكتبة اخلرائط ،باإلضافة
إىل خدمات العضوية وحجز احلواسب وغرف ادلراسة داخل املكتبة.

إدارة خدمات املعلومات
أمنية فتح اهلل
املدير

اتلحقت أمنية فتح اهلل بمكتبة اإلسكندرية اعم 1993؛ وشاركت يف تطبيق نظام املكتبة املتاكمل بها.
ً
شغلت عددا من الوظائف؛ حيث عملت مفهرسة ،ومكتبية متخصصة يف تنمية جممواعت املكتبة،
وأخصائية خدمات املعلومات ،وقائدة للمرشواعت ابلحثية ،ومرشفة لفرق اتلوثيق وابلحوث .هذا
باإلضافة إىل تويلها مسئويلة تنظيم وإعداد كثري من الفعايلات واإلصدارات األاكديمية ادلويلة.
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إدارة اخلدمات الفنية
منال أمني
املدير

بدأت منال أمني عملها يف مكتبة اإلسكندرية اعم  1996مفهرسة للمجمواعت اإلجنلزيية وايلونانية
والالتينية ،ثم أصبحت كبري مفهرسني .وشغلت بعدها عدة وظائف ،مثل مكتبية متخصصة يف تنمية
جممواعت املكتبة ،وعضو باملرشواعت ابلحثية ،ومكتبية نظم .هذا باإلضافة إىل تويلها مسئويلة نظام
املكتبة املتاكمل وصيانة قواعد ابليانات بمكتبة اإلسكندرية .يف اعم  ،2001تولت قيادة وحدة الفهرسة
واتلصنيف ،ثم أصبحت رئيس قسم اخلدمات الفنية اعم  .2005ويه حاصلة ىلع ليسانس يف ادلراسات
ايلونانية الرومانية من جامعة اإلسكندرية.

إدارة املعايري ابلبليوجرافية العربية
رحاب عوف
املدير

رحاب عوف حاصلة ىلع ليسانس اآلداب يف اللغة الفرنسية وآدابها من جامعة اإلسكندرية ،مرص؛
ودرجة مهنية يف علم املكتبات واملعلومات من املدرسة الوطنية العليا لعلوم املعلومات واملكتبات
بليون ،فرنسا .بدأت عملها يف جمال علوم املكتبات بمكتبة اإلسكندرية اعم 1998؛ حيث عملت
مفهرسة ،ثم تولت مسئويلة إطالق وقيادة وحدة املوارد اإللكرتونية اعم  .2002يف اعم  ،2006ترأست
إدارة املبادرات اجلديدة اتلابعة لقطاع املكتبات بمكتبة اإلسكندرية .ومنذ اعم  2008إىل اآلن تعمل
ً
مستشارا ملدير املكتبة .حصلت ىلع جائزة إجناز من اجلمعية املرصية للمكتبات واملعلومات اعم 2006؛
ً
تقديرا دلورها القويم بمجال ترخيص املوارد اإللكرتونية وإتاحتها.

إدارة املكتبات املتخصصة
جينا يونس
املدير

ترأست جينا يونس إدارة املكتبات املتخصصة اعم  .2014بدأت عملها يف مكتبة اإلسكندرية اعم 1999
مفهرسة بإدارة اخلدمات الفنية ،ثم ُرقيت إىل كبري مفهرسني .ويف اعم  ،2005تولت رئاسة وحدة نظم املكتبة
املتاكملة ،ثم أصبحت رئيس قسم اإلتاحة ابلبليوجرافية اعم  .2009جينا يونس حاصلة ىلع ليسانس
اآلداب من قسم املكتبات واملعلومات بكلية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية ،وحصلت ىلع دبلومة من
قسم ادلراسات ابليئية بمعهد ابلحوث وادلراسات العليا ،جامعة اإلسكندرية.
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قطاع اتلواصل اثلقايف
حممد سليمان
القائم بأعمال رئيس القطاع
ومدير متحف املخطوطات

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

مركز األنشطة الفرنكوفونية
مروة الصحن
املدير

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

هشام جرب قائد أوركسرتا مقيم بدار األوبرا املرصية ،ومدير مركز الفنون اتلابع ملكتبة
اإلسكندرية .درس قيادة األوركسرتا يف مرص وفرنسا والواليات املتحدة األمريكية ىلع يد
عديد من قادة األوركسرتا املشهورين؛ وهم كريستوفر مولر ،ودومنيك روتس ،وجني جاكوس
ويرنر ،وكريس كيم ،وأمحد الصعيدي .حصل ىلع منحة فولربايت العليا ليستكمل دراساته
يف قيادة األوركسرتا بالواليات املتحدة األمريكية؛ حيث أتم دراسة اتلقنيات املتقدمة لقيادة
ً
األوركسرتا يف جامعة كورنيل بنيويورك .ويقود عددا من أكرب األوركسرتات القومية بشلك
منتظم أثناء العروض األوبرايلة والسيمفونية ،مثل أوركسرتا القاهرة السيمفوين ،وأوركسرتا دار
األوبرا املرصية ،وأوركسرتا حجرة مكتبة اإلسكندرية ،وغريها؛ كما أنه يتلىق دعوات متتايلة
ً
عديدا من
للتلحني من قِبل مؤسسات و أوركسرتات مرصية ودويلة مرموقة .تتصدر أحلانه
األفالم السينمائية والوثائقية والعروض املوسيقية واملرسحية داخل مرص وخارجها .هذا باإلضافة
ٍّ
إىل تقديم أوركسرتا القاهرة السيمفوين ألحلانه ،وتلقيها استحسان لك من اجلمهور وانلقاد.
رشا عيد
نائب املدير

مركز القبة السماوية العليم
أيمن السيد
املدير

أيمن السيد هو املدير احلايل ملركز القبة السماوية العليم .حصل ىلع بكالوريوس هندسة اإللكرتونيات
واالتصاالت من لكية اهلندسة ،جامعة اإلسكندرية اعم  .2002اتلحق بمكتبة اإلسكندرية يف العام
نفسه ،وعمل فيها ً
قائما بأعمال مدير مركز القبة السماوية العليم منذ اعم  .2010استطاع بفضل خربته
الواسعة يف إدارة األنشطة والربامج والفعايلات اتلعليمية غري الرسمية فيما يتعلق بموضواعت العلوم
واتلكنولوجيا ،أن يمد شبكة عالقاته إىل خارج انلطاق املرصي؛ حيث استطاع حتقيق عالقات تعاون
مع جمموعة خمتلفة من املتاحف ومراكز العلوم ادلويلة .هذا باإلضافة إىل إعداده وإرشافه ىلع أنشطة
تعليمية تتعلق باألطفال وبالعامة بوجه اعم .وهو املسئول عن أنشطة العلوم العملية اليت يقدمها مركز
القبة السماوية العليم ،وتقوم بتنفيذها املراكز اتلابعة يف حمافظات مرص األخرى.
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إدارة املعارض واملقتنيات الفنية
مجال حسين
املدير

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

متحف اآلثار
طارق العويض
املدير

طارق العويض حاصل ىلع درجة ادلكتوراه من جامعة تشارلز ،براغ اعم  .2006وهو اعلم آثار باملجلس
ُ
األىلع لآلثار منذ اعم  .1994نرش عمله« :تاريخ ممر هرم ساحورع ونقوشه اتلصويرية يف اململكة
املرصية القديمة ،منطقة أيب صري األثرية :جمدل ( .16براغ ،»)2009 ،بموجب منحة من أكاديمية التشيك
للعلوم ومنحة أخرى من جامعة تشارلز اعم  .2009توىل عدة مناصب خمتلفة؛ منها مفتش ملنطقة آثار
أهرامات اجلزية ،ومدير اعم املتحف املرصي يف القاهرة .اتلحق بابلعثة املرصية اعم  ،1995وأجرى
ً
عددا من االستكشافات األثرية كنائب مدير املوقع يف سقارة والواحة ابلحرية ووادي امللوك ،وكمدير
ً
املوقع يف أيب صري .ويعمل ً
أيضا بمنظمة ايلونسكو مدير موقع مسئول عن موقع الرتاث العاليم «ممفيس
وأهرامات مرص» ،باإلضافة إىل مشاركته يف عدة مرشواعت تنظيم مواقع أخرى بمواقع الرتاث العاملية.
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سفارات املعرفة
أرشف فراج
املدير

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

األستاذة ادلكتورة عزة اخلويل يه رئيس قطاع ابلحث األاكدييم اتلابع ملكتبة اإلسكندرية ،وأحد
أعضاء فريق اإلدارة العليا باملكتبة؛ حيث تشارك يف العمليات اإلدارية واتلنظيمية داخل مكتبة
اإلسكندرية .ويه أستاذة جامعية بقسم اللغة اإلجنلزيية وآدابها بكلية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية؛
ورئيس سابق هل .تولت عدة مناصب غري أكاديمية؛ منها املدير اتلنفيذي ملركز تعليم اللغة العربية
لألجانب ( ،)TAFLومدير وحدة اللغة والرتمجة يف لكية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية ،ومدير مركز
دراسات ادليمقراطية والسالم االجتمايع اتلابع ملكتبة اإلسكندرية؛ ويه ً
أيضا مستشار للمرشوع
القويم للرتمجة يف مرص .شاركت يف حترير جمدل املنطقة الشمايلة اتلابع ملرشوع الصحافة النسائية
ُ
«الكتابة النسائية يف إفريقيا :املنطقة الشمايلة» اذلي نرش اعم . 2009

مركز دراسات ادليمقراطية والسالم االجتمايع
مها معاذ
املدير

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

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

ياسمني عبد انلور
نائب املدير

مركز دراسات اتلنمية
سامح فوزي
املدير

سامح فوزي هو مدير مركز دراسات اتلنمية اتلابع ملكتبة اإلسكندرية ًّ
حايلا .حاصل ىلع ماجستري
اتلنمية السياسية من جامعة ساسكس باململكة املتحدة ،وماجستري اإلدارة العامة من جامعة القاهرة،
وبكالوريوس العلوم السياسية من لكية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة .وهو ًّ
حايلا مرشح
للحصول ىلع درجة ادلكتوراه يف علم االجتماع السيايس من جامعة القاهرة .حصل ىلع زمالة مركز
دراسات ادليمقراطية واتلنمية وحكم القانون من جامعة ستانفورد ،الواليات املتحدة األمريكية من
اعم  2006إىل  .2008هل عديد من الكتب يف جماالت احلوار ،واملواطنة ،واحلوكمة الرشيدة ،وادليمقراطية،
وحقوق اإلنسان .وهو ً
أيضا اكتب صحيف يف عدد من الصحف ،منها جريدة الرشوق ،وجملة روز ايلوسف.
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مركز ادلراسات والربامج اخلاصة
مروة الوكيل
املدير

مروة الوكيل يه املدير احلايل ملركز ادلراسات والربامج اخلاصة بمكتبة اإلسكندرية .تنظم العديد من
املؤتمرات العلمية واتلكنولوجية واتلعليمية السنوية الكربى من خالل عملها باملركز ،كما أسست
شباكت تعاون دويلة مستدامة .حصلت ىلع درجة املاجستري يف الصيدلة (امليكروبيولوجيا الصيدالنية)
من لكية الصيدلة ،جامعة اإلسكندرية ،مرص ،ويه ًّ
حايلا تسىع للحصول ىلع درجة ادلكتوراه بنفس
اللكية .ويه تقود وتنسق العديد من املرشواعت املشرتكة ،مثل مرشوع «South to South
 »Collaboration for Genomics Innovationمع جامعة تورنتو ،كندا ،ومرشوع اتلعليم من
أجل اتلنمية املستدامة خارج احلرم اجلاميع من خالل مرشوع تمبوس .شاركت مروة الوكيل يف كتابة
وحترير عدد من األعمال ،كما عملت باحثة يف قسم حبوث اتلكنولوجيا احليوية بمعهد حبوث اهلندسة
الوراثية واتلكنولوجيا احليوية بمدينة األحباث العلمية واتلطبيقات اتلكنولوجية يف مرص.
أمنية درويش
نائب املدير

مركز دراسات اإلسكندرية وحضارة ابلحر املتوسط
سحر محودة
املدير

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

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

مركز املخطوطات
مدحت عيىس
املدير

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

رهيمة راتب يه مدير معهد اتلدريب املهين بمكتبة اإلسكندرية .انضمت للمكتبة يف ديسمرب 2014
إلدارة دورات اتلدريب املهين اليت توفرها املكتبة يف عدة جماالت ،مثل علوم املكتبات واملعلومات،
وترميم املخطوطات ،ورقمنة انلصوص العربية ،واخلط العريب ،واللغات القديمة ،وحقوق اإلنسان.
حصلت ىلع الليسانس يف اآلثار ايلونانية والرومانية من جامعة اإلسكندرية ،وأصبحت بعد ذلك
املنسق املرصي لربنامج  EducationUSAاملتحدة بأميدست يف اإلسكندرية بعد أن انضمت إيلهم
يف أكتوبر  .1994حصلت ىلع لقب خرجية ادلولة ملشاركتها يف برنامج اتلدريب املهين بالواليات
املتحدة األمريكية ملستشاري برنامج  ،EducationUSAواختريت كواحدة من عرشة مشاركني
يف برنامج قادة املشورة املهنية يف مجيع أحناء العالم اذلين قاموا بإجراء حبوث مستقلة عن ادلراسات
الطبية العليا يف الواليات املتحدة األمريكية ،براعية مكتب الشئون اتلعليمية واثلقافية بوزارة
اخلارجية األمريكية .وقد اكتسبت من مرشوعها معرفة متعمقة للتعليم الطيب يف الواليات املتحدة
وساعدها ىلع عملها كمستشار لشبكة  EducationUSAلدلراسات الطبية العليا .يف مايو ،2009
ً
تأثريا» اتلقديرية من مكتب الشئون اتلعليمية واثلقافية بوزارة
حازت جائزة «املستشار األكرث
ً
تقديرا لعملها كمستشار بربنامج  EducationUSAيف مؤتمر مجعية املعلمني
اخلارجية األمريكية
ادلويلني.

مركز دراسات اخلطوط
عصام السعيد
املدير

عصام السعيد هو أستاذ علم املرصيات يف لكية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية ،واملدير احلايل ملركز
دراسات اخلطوط اتلابع ملكتبة اإلسكندرية .قبل اتلحاقه بالعمل يف املكتبة ،ترأس املركز اثلقايف
املرصي اتلابع للسفارة املرصية يف نواكشوط ،موريتانيا.

أمحد منصور
نائب املدير

ويشمل هذا القطاع ً
أيضا مركز اإلسكندرية لدلراسات اهللينستية ،ومركز ادلراسات ابليئية.
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القطاع املايل واإلداري
حممد الشييح
رئيس القطاع

حممد الشييح حماسب اعم معتمد .اتلحق بمكتبة اإلسكندرية يف يويلو 2013؛ حيث ُع ِّي ً
مديرا للقطاع
املايل واإلداري خبربة تقدر باثنتني وعرشين سنة تتضمن عمله كمسئول مايل رئييس وعضو جملس
إدارة يف كثري من الرشاكت العاملية ىلع مدار اثلماين سنوات املاضية .خترج يف لكية اتلجارة ،جامعة
ً
متخصصا يف املحاسبة اعم  .1991وهو عضو بأىلع جهة اعتماد للمحاسبات يف مرص؛
اإلسكندرية،
مجعية املحاسبني واملراجعني املرصية منذ اعم  ،1995وعضو بمعهد املحاسبني القانونيني املعتمدين
بالواليات املتحدة األمريكية ،والية اكيلفورنيا منذ اعم ً 2000
أيضا .تتضمن خربته العمل بالقطاعني
اخلاص واحلكويم يف جماالت الشئون املايلة ،وتدقيق احلسابات ،واإلدارة ،واملوارد البرشية ،واخلدمات
االستشارية .وهو رئيس جملس اإلدارة واملدير العام لرشكة «ألكسندرينا» لالستشارات الفنية املنتسبة
إىل مكتبة اإلسكندرية ،منذ أغسطس .2013

إدارة املوارد البرشية
حنان عبد الرازق
املدير

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

إدارة املراقبة املايلة
أرشف مهدي
املدير

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

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

إدارة الشئون اإلدارية
رضوى األمري
قائم بأعمال املدير

رضوى األمري حاصلة ىلع بكالوريوس اتلجارة ،ختصص حماسبة ،من لكية اتلجارة ،جامعة اإلسكندرية.
ويه القائم احلايل بأعمال مدير إدارة الشئون املايلة بالقطاع املايل واإلداري؛ حيث تتوىل مسئويلة
اتلخطيط تلنفيذ أهداف إدارة الشئون اإلدارية وإدارتها ومراقبتها واإلرشاف عليها؛ وذلك من خالل
تنفيذ مجيع املهام املولكة إىل أقسام اإلدارة اخلمسة .بدأت مسريتها العملية بمكتبة اإلسكندرية اعم
 2004بصفتها مساعد إداري ،وشغلت من بعدها عدة وظائف ومهام أخرى؛ ويه رئيس وحدة األعمال
اإلدارية والسكرتارية باإلدارة اهلندسية ،ورئيس قسم املشرتيات واملوازنة باإلدارة اهلندسية ،ورئيس
وحدة املؤتمرات والفعايلات بإدارة الشئون اإلدارية .ويف يونية ُ ،2013عيِّنت ً
قائما بأعمال مدير إدارة
الشئون اإلدارية.

174

القطاع اهلنديس
طارق ياسني
رئيس القطاع

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

إدارة األعمال املعمارية والصيانة املدنية
خادل نوفل
املدير

خترج خادل نوفل يف قسم العمارة بكلية اهلندسة ،جامعة اإلسكندرية اعم  .1991حصل ىلع شهادة
يف املمارسات االستشارية بمجال اتلصميم املعماري من نقابة املهندسني املرصيني اعم  .2011وهو أحد
أعضاء طاقم مهنديس مكتبة اإلسكندرية منذ اعم  .1991بدأ عمله باملكتبة كمهندس معماري يف
اهليئة العامة ملكتبة اإلسكندرية؛ حيث توىل عدة مناصب رفيعة داخل القطاع اهلنديس إىل أن ترأس
إدارة األعمال املعمارية والصيانة املدنية اعم  .2013وتتضمن واجباته إدارة عمليات الصيانة واألنشطة
اتلصحيحية داخل مقر املكتبة باستخدام برنامج إنفور  INFORإلدارة األصول داخل املؤسسات،
وإدارة أنشطة تنفيذ املرشواعت اجلديدة ذات الصلة باملكتبة.

إدارة املياكنياك وماكفحة احلريق
حممد فراج
املدير

خترج حممد فراج يف لكية اهلندسة ،جامعة القاهرة اعم  .1994شارك يف مراحل إنشاء مبىن مكتبة
اإلسكندرية ضمن رشاكة مجعت رشكة املقاولون العرب (عثمان أمحد عثمان ورشاكه) ورشكة بالفور
بييت .انضم بعدها إىل القطاع اهلنديس اتلابع ملكتبة اإلسكندرية بمنصب رئيس قسم ،ثم مدير
إدارة .هذا باإلضافة إىل عمله كمهندس مياكنياك أول برشكة املقاولون العرب قبل انضمامه إىل العمل
بمكتبة اإلسكندرية.

175

إدارة الكهرباء والطاقة
لواء حجازي
املدير

لواء حجازي حاصل ىلع بكالوريوس اهلندسة الكهربائية من لكية اهلندسة ،جامعة اإلسكندرية اعم
 .1990شارك يف مراحل بناء مكتبة اإلسكندرية ،ثم اتلحق بها فيما بعد كمهندس كهربايئ أول .ويف اعم
ً
مهندسا
 ،2012توىل منصب مدير إدارة الكهرباء وأنظمة اتليار اخلفيف .وقبل اتلحاقه باملكتبة ،عمل
ًّ
كهربائيا أول يف الرشكة املرصية للصنااعت املعدنية من اعم  1995إىل  ،1997ويف رشكة إتش لوجيك
ً
ً
مهندسا بالقوات املسلحة املرصية من
ضابطا
لالتصاالت واألنظمة من اعم  1993إىل 1994؛ كما عمل
اعم  1991إىل .1993

إدارة ادلعم الفين واإلداري
َّ
رشا صباح
املدير

رشا َّ
صباح حاصلة ىلع بكالوريوس االتصاالت الكهربائية من لكية اهلندسة جامعة اإلسكندرية.
بدأت حياتها العملية كمهندسة دعم فين برشكة مانرتاك ،إىل جانب دراستها للحصول ىلع درجة
املاجستري يف اإلدارة اهلندسية جبامعة اإلسكندرية .اتلحقت بمكتبة اإلسكندرية اعم  2008كمهندسة
ًّ
حايلا مدير إدارة ادلعم الفين واإلداري
مقاوالت ،ثم أصبحت مهندسة إدارة بيانات املنتج .ويه
اتلابعة للقطاع اهلنديس بمكتبة اإلسكندرية.

إدارة اخلدمات اهلندسية
آمال رمضان
املدير

حصلت آمال رمضان ىلع بكالوريوس اهلندسة املدنية من لكية اهلندسة ،جامعة اإلسكندرية .عملت
مهندسة مدنية من اعم  1982إىل  1999إىل أن شغلت وظيفة أخصايئ أول باإلدارة اهلندسية اتلابعة
ملكتبة اإلسكندرية .ويه ًّ
حايلا مدير إدارة اخلدمات اهلندسية بمكتبة اإلسكندرية.

176

إدارة اتلخطيط وادلعم اللوجسيت
سماح راغب
املدير

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

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

إدارة اتلأمني ادلاخيل
حسام الشايم
نائب املدير

ويشمل هذا القطاع ً
أيضا :إدارة األمن الصنايع والسالمة والصحة املهنية.
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قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يوسف صالح
رئيس القطاع

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

إدارة ابلنية اتلحتية والتشغيل
حممد زغلول
املدير

خترج حممد زغلول يف قسم االتصاالت واإللكرتونيات بكلية اهلندسة ،جامعة اإلسكندرية اعم .2000
بدأ مساره العميل يف مكتبة اإلسكندرية يف يويلو  2002كمهندس دعم فين ،ثم ترىق إىل عدة مناصب
قيادية داخل قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حىت توىل منصبه احلايل يف فرباير  .2013وهو
املسئول عن قيادة وتطوير وصيانة تباديلة ابلىن اتلحتية ،وإدارة التشغيالت بقطاع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت اتلابع ملكتبة اإلسكندرية ،ومن ثم اإلسهام يف حتقيق األهداف األساسية
ملكتبة اإلسكندرية باعتبارها إحدى املكتبات يف العرص الرقيم .تتضمن مهامه إدارة حتصيل األنظمة
وتركيب األجهزة ،و إدارة خادم الشبكة ،وصيانة األنظمة ودعمها ،وإدارة الشبكة وأنظمة االتصال،
وإدارة الصوت وابليانات واألتمتة املكتبية .هذا باإلضافة إىل إدارته للبىن اتلحتية وتشغيالت عديد
من مبادرات الرقمنة اخلارجية اتلابعة ملكتبة اإلسكندرية ،مثل مبادرة وثائق مرص القومية ،وسفارات
املعرفة.
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إدارة اتلطبيقات املؤسسية واحللول املتاكملة
كمال ميشيل
املدير

خترج كمال ميشيل يف قسم علوم احلاسبات بكلية اهلندسة ،جامعة اإلسكندرية اعم  .2002بدأ عمله
كمهندس برجميات يف إحدى رشاكت الربجميات باإلسكندرية؛ ثم اجته إىل العمل يف الواليات املتحدة
األمريكية كقائد فريق بإحدى رشاكت تطوير الربجميات .ويف اعم  ،2008اعد إىل اإلسكندرية يلبدأ
مساره العميل بمكتبة اإلسكندرية كمهندس برجميات .توىل فيها عدة مناصب قيادية إىل أن توىل
منصبه احلايل يف مايو 2014؛ كما أنه يشارك بدوره يف عدة مبادرات تديرها املكتبة ،مثل موسوعة
احلياة باتلعاون مع معهد سميثسونيان ،وإنشاء «مكتبة تراث اتلنوع ابليولويج اإلقليمية» ،باإلضافة إىل
مشاركته يف إدارة مستودع األصول الرقمية اخلاص باملكتبة ،ونظام األرشيف اإللكرتوين اخلاص بها.

إدارة اتلطبيقات املؤسسية واحللول املتاكملة
أمحد سمري
املدير

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

خترج أمحد برغوت يف قسم علوم احلاسبات بكلية اهلندسة ،جامعة اإلسكندرية اعم  .2000بدأ عمله
برشكة صخر لربجمة احلاسبات كمهندس برجميات متخصص يف املعاجلة اللغوية اآليلة .ويف اعم ،2003
اتلحق بمكتبة اإلسكندرية .شغل عدة مناصب فنية وإدارية أثناء فرتة عمله باملكتبة إىل أن توىل
منصبه احلايل يف فرباير  .2013ويشارك يف عدة مبادرات بمجال تكنولوجيا املعلومات ىلع املستويني
اإلقلييم وادلويل؛ منها مشاركته يف بناء وتطوير نظام «لغة الشباكت العاملية» باتلعاون مع منظمة اللغة
الرقمية ادلويلة لشباكت املعلومات اتلابعة لألمم املتحدة.

مركز اللغويات احلاسوبية العربية
سامح األنصاري
املدير

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

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

إدارة العالقات العامة
هبة الرافيع
املدير

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

إدارة تنمية املوارد
نىه خليفة
املدير

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

دينا أبو العال
املدير

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

إدارة الزيارات
شريين جعفر
املدير

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

183

184

إصدارات املكتبة

•عبد السميع ،حممد حممد ،مرتجم .الرتاث املوريسيك املخطوط( :حبوث مرتمجة عن اإلسبانية) .اإلسكندرية :مكتبة اإلسكندرية.2015 ،
•إمام ،حممد كمال ادلين ،وصالح ادلين اجلوهري ،وعماد حسني ،حمررون .اجتاهات اتلجديد واإلصالح يف الفكر اإلساليم احلديث :أعمال
املؤتمر ادلويل اذلي نظمته مكتبة اإلسكندرية يف الفرتة من  25-23املحرم 1430ـه 21-19 /يناير 2009م .مج .2 ،1 .القاهرة :دار الكتاب

املرصي؛ اإلسكندرية :مكتبة اإلسكندرية؛ بريوت :دار الكتاب اللبناين.2015 ،

ً
•معوض ،أرشف أيوب .املوادل القبطية :مودل األنبا شنودة نموذجا .سلسلة كراسات قبطية  .6اإلسكندرية :مكتبة اإلسكندرية.2015 ،
•عيىس ،ماهر أمحد .تاريخ اللغة القبطية .سلسلة كراسات قبطية  .7اإلسكندرية :مكتبة اإلسكندرية.2016 ،
•مدكور ،إبراهيم .يف الفلسفة اإلسالمية :منهج وتطبيقه :الكتاب األول .سلسلة يف الفكر انلهضوي اإلساليم .القاهرة :دار
الكتاب املرصي؛ اإلسكندرية :مكتبة اإلسكندرية؛ بريوت :دار الكتاب اللبناين.2015 ،

•مدكور ،إبراهيم .يف الفلسفة اإلسالمية :منهج وتطبيقه :الكتاب اثلاين .سلسلة يف الفكر انلهضوي اإلساليم .القاهرة :دار
الكتاب املرصي؛ اإلسكندرية :مكتبة اإلسكندرية؛ بريوت :دار الكتاب اللبناين.2015 ،

•فضل اهلل ،حممد حسني .احلركة اإلسالمية :هموم وقضايا .سلسلة يف الفكر انلهضوي اإلساليم .القاهرة :دار الكتاب املرصي؛
اإلسكندرية :مكتبة اإلسكندرية؛ بريوت :دار الكتاب اللبناين.2015 ،

•مصطىف ،عبد الرازق .ادلين والويح واإلسالم .سلسلة يف الفكر انلهضوي اإلساليم .القاهرة :دار الكتاب املرصي؛
اإلسكندرية :مكتبة اإلسكندرية؛ بريوت :دار الكتاب اللبناين.2015 ،

•خاجنيتش ،حممد .األعمال املختارة :ملحمد خاجنيتش ابلوسنوي .ترمجة عبد الرحيم ياقدي .مراجعة حممد م .األرناؤوط .تقديم
أسعد دورا كوفيتش .سلسلة يف الفكر انلهضوي اإلساليم .القاهرة :دار الكتاب املرصي؛ اإلسكندرية :مكتبة اإلسكندرية؛
بريوت :دار الكتاب اللبناين.2015 ،

ُ
•ناصف ،ملك حفين .النسائيات :جمموعة مقاالت نرشت يف اجلريدة يف موضوع املرأة املرصية .سلسلة يف الفكر انلهضوي
اإلساليم .القاهرة :دار الكتاب املرصي؛ اإلسكندرية :مكتبة اإلسكندرية؛ بريوت :دار الكتاب اللبناين.2015 ،

•نبهان ،كمال عرفات .عبقرية اتلأيلف العريب :عالقات انلصوص واالتصال العليم .اإلسكندرية :مكتبة اإلسكندرية .إدارة
املرشواعت اخلاصة؛ مكتبة اإلسكندرية .مركز دراسات احلضارة اإلسالمية.2015 ،

•كتالوج ملتىق الفسيفساء اثلاين.
•ذاكرة مرص املعارصة ،العدد  .22مكتبة اإلسكندرية.
•ذاكرة مرص املعارصة ،العدد  .23مكتبة اإلسكندرية.
•العدد  16من أوراق ،بعنوان ثورة الزمن :اثلورات العربية املوازية يف الفضاء االفرتايض.
•العدد  17من أوراق ،بعنوان اإلعالم اجلديد وإدارة احلمالت االنتخابية.
•العدد  18من أوراق ،بعنوان استرشاف املستقبل من منظور إساليم :مداخل أساسية.
•سالم ،سعيد .اإلسكندرية قبل ثورة  25يناير :طوفان من اإلبداع املتمزي .خمترب الرسديات .اإلسكندرية :مكتبة اإلسكندرية.2015 ،
•عبد املعطي ،حسام حممد ،معد وحمرر .املغاربة يف مرص خالل القرن اثلامن عرش .تقديم إسماعيل رساج ادلين .اإلسكندرية:
مكتبة اإلسكندرية.2015 ،

•الزهري ،حسني .مدرسة اإلسكندرية املتأخرة وأثرها يف الرتاث الفلسيف اإلساليم :أمونيوس بن هرمياس وأثره يف فلسفة
الفارايب .تصدير إسماعيل رساج ادلين .اإلسكندرية :مكتبة اإلسكندرية.2015 ،

•ذاكرة مرص املعارصة ،العدد  .24مكتبة اإلسكندرية.
•املوصيل ،حامد إبراهيم .اإلبداع مع انلاس .جتارب اتلنمية  .2اإلسكندرية :مكتبة اإلسكندرية.2016 ،
•فهيم ،حازم ،ونبيل مرقس ،وجورج نبيل .توثيق جتارب اتلنمية .جتارب اتلنمية  .1اإلسكندرية :مكتبة اإلسكندرية.2016 ،
•حجاج ،مىن .الفلك يف اإلسكندرية القديمة :جذوره وإجنازاته يف القرن اثلالث قبل امليالد .مراجعة مصطىف العبادي .تقديم
إسماعيل رساج ادلين .اإلسكندرية :مكتبة اإلسكندرية .مرشوع اإلسكندرية.2015 ،

•شهاب ،سعد عبد الكريم .القرص :قراءة مدينة من خالل انلصوص اتلأسيسية .دراسات يف اخلطوط  .16اإلسكندرية :مكتبة
اإلسكندرية.2015 ،

•أجبديات ،العدد  .)2014( 9مكتبة اإلسكندرية.

Bibliotheca Alexandrina. Antiquities Museum. Alexandria: Bibliotheca Alexandrina
Antiquities Museum, 2015.

•

•سالمة ،حممد يرسي ،حمقق .شاناق يف السموم والرتياق .اإلسكندرية :مكتبة اإلسكندرية .مركز املخطوطات.2016 ،
•عزت ،حممود ،معد .ايلخت حمروسة :رحلة مع ايلخت املليك .تقديم إسماعيل رساج ادلين .سلسلة ذاكرة مرص املعارصة .كتيب .2
اإلسكندرية :مكتبة اإلسكندرية .إدارة املرشواعت اخلاصة.

•حبيب ،كمال .العنف بتأويل ديين :احلالة املرصية .مراصد  .26اإلسكندرية :مكتبة اإلسكندرية .وحدة ادلراسات املستقبلية.2016 ،
•السيد ،رضوان .رؤية اخلالفة وبنية ادلولة يف اإلسالم .مراصد  .28اإلسكندرية :مكتبة اإلسكندرية .وحدة ادلراسات
املستقبلية.2016 ،

•حسن ،عمار عيل .املجتمع العميق لإلخوان والسلفيني يف مرص .مراصد  .29اإلسكندرية :مكتبة اإلسكندرية .وحدة ادلراسات
املستقبلية.2016 ،

Ezzat, Mahmoud. Le yacht Mahroussa : Périple du yacht royal. Introduction par Ismail
Serageldin. Préface par Arnaud Ramiere Fortanier. « Mémoire de l’Egypte Moderne ». Livret
2. Alexandrie : Bibliotheca Alexandrina.
Ezzat, Mahmoud, ed. The Yacht Mahrousa: A Journey with the Royal Yacht.
Introduction by Ismail Serageldin, preface b Amaud Ramiere Fortanier. Memory of Modern
Egypt, book 2. Alexandria, Bibliotheca Alexandrina, 2015
•ذاكرة مرص املعارصة ،العدد  .25مكتبة اإلسكندرية.
•عبد املعطي ،حسام حممد .شيخ اجلامع األزهر يف العرص العثماين1227-945 ،ـه1812-1538 /م .اإلسكندرية :مكتبة اإلسكندرية.2015 ،
•بينايل مكتبة اإلسكندرية ادلويل السابع لكتاب الفنان .كتاب الفنان .مج .7 .اإلسكندرية :مكتبة اإلسكندرية .إدارة املعارض
واملقتنيات الفنية.2016 ،

•منصور ،أمحد ،ولؤي حممود ،حمرران .األقباط يف املجتمع املرصي قبل وبعد الفتح اإلساليم :دراسات أثرية ...تارخيية ...تطبيقية.
دراسات يف اخلطوط  .18اإلسكندرية :مكتبة اإلسكندرية.2015 ،

•منصور ،أيمن ،وأمحد عبد العايط ،وحممد حجازي .نقابة الصحفيني« :منارة احلرية» .حترير خادل عزب .تقديم إسماعيل رساج
ادلين ،وحيىي قالش .اإلسكندرية :مكتبة اإلسكندرية.2016 ،

188

•

•

•

Serageldin, Ismail. Essays for Our Time. Alexandria: Bibliotheca Alexandrina; Nizami Ganjavi
International Center, 2016.
.2016 ، مكتبة اإلسكندرية: اإلسكندرية. جنة الصداقة. رياض،•شمس
.1  رشفات. اإلبداع ونظام احلكم. ماجد موريس،•إبراهيم

189

