ً 15
ًّ
مستمرا.
اعما من اإلجنازات وما زال العطاء

2017 – 2016

•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 :مها رفعت

رسالة املكتبة

ىً
ً
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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19

أضواء ىلع إجنازات مكتبة اإلسكندرية

25

اجلهات املاحنة واتلقرير املحاسيب

53

أجندة الفعايلات

67

ملحات إحصائية

113

أعضاء جملس األمناء واملجلس االستشاري

129

اهليلك اتلنظييم باملكتبة

167

اإلدارة باملكتبة

187

إصدارات املكتبة

221

املخترصات
AAAS

American Association for the Advancement of
Science

AAS

African Academy of Sciences

AFESD

Arab Fund for Economic and Social
Development

AHRC

Arts and Humanities Research Council

AIT

Asian Institute of Technology

ALARI

Arid Land Agricultural Graduate Studies and
Research Institute

ARDC

Agricultural Research and Development Council

CABI

Centre for Agricultural Bioscience International

CATIE

Tropical Agricultural Research and Higher
Education Center

CBE

Central Bank of Egypt

CCAS

Center for Contemporary Arab Studies

CCICED

China Council for International Cooperation on
Environment and Development

CEC

Central Election Commission of Albania

CEDARE

Center for Environment and Development for
the Arab Region and Europe

CEPA

UN Committee of Experts on Public
Administration

CGDC

Center for Global Dialogue and Cooperation

CGIAR

Consultative Group of International Agricultural
Research

CIHEAM

International Center for Advanced
Mediterranean Agronomic Studies

COMEST

World Commission on the Ethics of Scientific
Knowledge and Technology

COMSATS

Commission on Science and Technology for
Sustainable Development in the South

اجلمعية األمريكية تلقدم العلوم
األكاديمية اإلفريقية للعلوم
الصندوق العريب للتنمية االقتصادية واالجتماعية
املجلس الربيطاين للفنون وحبوث اإلنسانيات
املعهد اآلسيوي للتكنولوجيا
معهد ادلراسات العليا وابلحوث للزراعة يف املناطق
القاحلة
جملس ابلحوث الزراعية واتلنمية
املركز ادلويل للزراعة والعلوم ابليولوجية
مركز حبوث الزراعة االستوائية واتلعليم العايل
ابلنك املركزي املرصي
مركز ادلراسات العربية املعارصة
جملس الصني للتعاون ادلويل يف ابليئة واتلنمية
جلنة االنتخابات املركزية يف أبلانيا
مركز ابليئة واتلنمية للمنطقة العربية وأوروبا
جلنة اخلرباء اتلابعة لألمم املتحدة واملعنية باإلدارة العامة
مركز احلوار واتلعاون ادلويل
املجموعة االستشارية للبحوث الزراعية ادلويلة
املركز ادلويل لدلراسات الزراعية املتقدمة ملنطقة ابلحر
املتوسط
اللجنة العاملية ألخالقيات املعارف العلمية واتلكنولوجيا
جلنة العلوم واتلكنولوجيا من أجل اتلنمية املستدامة يف
اجلنوب

املجلس االقتصادي واالجتمايع لألمم املتحدة

ECOSOC

UN Economic and Social Council

ECOWAS

Economic Community of West African States

ELPIDA

Association of Friends of Children with Cancer

ENCC

Egyptian National Competitiveness Council

EQI

Environmental Quality International

FAO

Food and Agriculture Organization of the
United Nations

FASID

Foundation for Advanced Studies on
International Development

GCDT

Global Crop Diversity Trust

الصندوق العاليم تلنوع املحاصيل

GCI

Getty Conservation Institute

معهد جييت للرتميم

GCIM

Global Commission for International Migration

GEF

Global Environment Facility

GFAR

Global Forum on Agricultural Research

GID

Saudi General Intelligence Directorate

GSA

Geological Society of America

GSSP

Global Boundary Stratotype Section and Point

IAP

InterAcademy Panel

IARI

Indian Agricultural Research Institute

IAU

International Astronomical Union

االحتاد الفليك ادلويل

IBM

International Business Machines Corporation

آالت األعمال العاملية

ICARDA

International Center for Agricultural Research in
Dry Areas

ICDC

International Committee for Democracy in
Cuba

ICOM

International Council of Museums

اجلماعة االقتصادية دلول غرب إفريقيا
مجعية أصدقاء األطفال املصابني بالرسطان
املجلس الوطين املرصي للتنافسية
نوعية ابليئة ادلويلة لالستشارات اتلنموية
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
مؤسسة ادلراسات املتطورة يف اتلنمية ادلويلة

اللجنة العاملية للهجرة ادلويلة
مرفق ابليئة العاملية
املنتدى العاليم للبحوث الزراعية
رئاسة االستخبارات العامة السعودية
اجلمعية اجليولوجية األمريكية
القطاع العياري ادلويل للحد الفاصل بني ابلايلوسني
واإليوسني
أمانة هيئة جمالس األكاديميات
معهد أحباث الزراعة اهلندي

املركز ادلويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة
اللجنة ادلويلة لدليمقراطية يف كوبا
املجلس ادلويل للمتاحف
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املجلس ادلويل للعلوم

ICSU

International Council for Science

IDDC

International Dryland Development
Commission

IDDRI

Institute for Sustainable Development and
International Relations

IDRC

International Development Research Centre

IDSC

Information and Decision Support Center

IFC

International Finance Corporation

IFLA

International Federation of Library Associations

IGU

International Geographical Union

IMF

International Monetary Fund

IRCICA

Research Centre for Islamic History, Art and
Culture

IRGC

International Risk Governance Council

ISAR

Istanbul Foundation for Research and Education

ISESCO

Islamic Educational, Scientific and Cultural
Organization

ISS

Institute for Social Sciences

IUCN

International Union for Conservation of Nature

IUGS

International Union of Geological Sciences

IUHPS

International Union of History and Philosophy
of Science

KNAW

Royal Netherlands Academy of Arts and
Sciences

LEAD

Leadership for Environment and Development

LMS

Laboratory for Molecular Sciences

LWF

Lutheran World Federation

MIFTAH

Palestinian Initiative for the Promotion of
Global Dialogue and Democracy

اللجنة ادلويلة تلنمية األرايض اجلافة
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
األكاديمية امللكية اهلونلدية
»املنظمة ادلويلة للريادة ابليئية واتلنموية «يلد
معمل العلوم اجلزيئية
االحتاد العاليم للكنائس اللوثرية
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املبادرة الفلسطينية تلعزيز احلوار العاليم وادليمقراطية
)(مفتاح

معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

MIT

Massachusetts Institute of Technology

NAIIC

Fukushima Nuclear Accident Independent
Investigation Commission

NAS

National Academy of Sciences

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
Development

OIC

Organization of Islamic Cooperation

PACE

Parliamentary Assembly of the Council of
Europe

PNoWB

Parliamentary Network of the World Bank

PRONACO

Pro-National Conference Organization

PSIA

Paris School of International Affairs

R4D

Results for Development Institute

RDC

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

STAP/GEF

Scientific and Technical Advisory Panel of the
Global Environment Facility

جلنة اتلحقيق املستقلة يف حادثة فوكوشيما انلووية
األكاديمية الوطنية للعلوم
منظمة حلف شمال األطليس
جلنة اتلقييم ابلييئ اهلونلدية
منظمات غري حكومية
املؤسسة اهلونلدية للتعاون ادلويل يف جمال اتلعليم العايل
منظمة اتلعاون االقتصادي واتلنمية
منظمة اتلعاون اإلساليم
اجلمعية الربملانية ملجلس أوروبا
شبكة الربملانيني عن ابلنك ادلويل
»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
مرصد الصحراء والساحل
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منتدى العلوم واتلكنولوجيا يف املجتمع

STS

Science and Technology in Society

TBTK

Turkish Society for History of Science

TDA

Training and Development Agency for Schools

TWAS

The Academy of Sciences for the Developing
World

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization

UNU

United Nations University

UPEACE

University for Peace

USC

University of South California

WIPO

World Intellectual Property Organization

WWF

World Wide Fund

اجلمعية الرتكية تلاريخ العلوم
واكلة اتلدريب واتلنمية للمدارس
أكاديمية العلوم للعالم انلايم
منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم واثلقافة
جامعة األمم املتحدة
جامعة السالم
جامعة جنوب اكيلفورنيا
منظمة ال ِملكية الفكرية العاملية
الصندوق ادلويل للحفاظ ىلع الطبيعة
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مقدمة
َ
ُ
ً
تابعت أعمال هذه املؤسسة عن كثب ،وهو ما أتاح يل الفرصة للتعرف
مديرا ملكتبة اإلسكندرية،
خالل اعيم األوىل
ُ
ُ
ىلع اتلغيريات واتلعديالت املطلوبة .وكنت قبل تويل منصيب احلايل ،قد سمعت انتقادات موجهة ملكتبة اإلسكندرية
ُ
اهتماما للجمهور العام؛ ذلا اكن ً
ً
لزاما ىلع املكتبة العمل ىلع اتلقرب من اجلمهور
تتهمها بكونها مؤسسة للنخبة ،ال تعطي
ً
ً
ً
ُ
ً
وبناء ىلع ذلك ،اخرتت الرتكزي ىلع األنشطة اليت ستجعل من مكتبة اإلسكندرية مؤسسة حملية رئيسية تعمل
بشلك أكرب.
بشلك وثيق ىلع مستوى القاعدة الشعبية.
ومن أجل حتقيق ذلك ،يتم الرتكزي بصورة خاصة ىلع أنشطة سفارات املعرفة املتاحة يف اجلامعات املرصية املختلفة
ً
والرتويج هلا ،فضال عن إطالق مبادرة أخرى تنطوي ىلع العمل مع جممواعت معنية صغرية ،ال سيما املكونة من طلبة
املدارس احلكومية وادلينية ملجابهة اتلطرف ،وتعزيز التسامح ،والرتويج للتنوع اثلقايف.
وحنن ً
أيضا بصدد إطالق جائزة سنوية لتشجيع إجنازات الشباب املوهوبني يف مرص يف جماالت الفنون والعلوم،
واالعرتاف بقدراتهم.
ُ
خالل العام املايض ،تواصلنا بنجاح مع أفراد أ رَس عدد من الشخصيات املرصية ابلارزة؛ للتربع بمجمواعتهم اخلاصة
من الكتب واملخطوطات واملجمواعت الفنية؛ بهدف إثراء ممتلاكت املكتبة.
ٌّ
ً
وىلع الصعيد األكادييم ،أُنش ْ
ئت ثالثة مراكز للبحوث الرئيسية حديثا ،وذلك لإلشادة باجلهود اليت يبذهلا لك من
ِ
ادلكتور جمدي يعقوب يف جمال الطب ،وادلكتور إسماعيل رساج ادلين يف جمال العلوم اتلطبيقية ،وادلكتور زايه حواس يف
جمال علم املرصيات.

ً
مديرا ملكتبة اإلسكندرية هو إنشاء متحف فريد
وباإلضافة إىل ذلك ،اكن أحد أهدايف الرئيسية خالل اعيم األول
من نوعه لألديان ،وهو ىلع وشك أن يصبح حقيقة بعد ختصيص قرص األمرية خدجية بمحافظة القاهرة ملكتبة اإلسكندرية.
ُ
كرست وقتًا للحصول ىلع ترباعت من بعض األشخاص املعنيني اذلين ينتمون ملختلف األديان؛ املسيحية ،واإلسالم،
وقد
وايلهودية ،وذلك تلأسيس املتحف اذلي سيكون األول من نوعه يف املنطقة ،وربما يف العالم.
ً
يقدم هذا اتلقرير السنوي  -اذلي يغطي الفرتة  - 2017 /2016نظرة متعمقة يف اتساع وتنوع أنشطة مكتبة اإلسكندرية.
وسنعمل جاهدين ،يف العام القادم ،ىلع تطوير هذه اإلجنازات ببناء قدرات موظفينا وتوفري مساحة لالبتاكر واإلبداع،
ً
وتعزيز اتلوعية والرشااكت ،فضال عن تطوير املبادرات الرضورية اليت من شأنها أن تفيد جمتمعاتنا.
ادلكتور مصطىف الفيق
مدير مكتبة اإلسكندرية
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
السيدات والسادة أعضاء جملس أمناء مكتبة اإلسكندرية وأعضاء املجلس االستشاري،
اسمحوا يل يف ابلداية أن أرحب بكم ىلع أرض مرص مهد احلضارة وعنوان اتلعايش بني األديان واثلقافات املتنوعة،
ً
وأنقل إيلكم حتيات وتقدير الشعب املرصي ،اذلي اختار اثلقافة والعلم طريقا حنو املستقبل ،يف حني خيوض معركة
ً
ً
ً
متطورا ،يهدف إىل حتقيق اتلنمية الشاملة وتوفري
تارخيية ضد اإلرهاب واتلطرف ،ويبين يف الوقت نفسه اقتصادا حديثا
احلياة الالئقة الكريمة للك مواطن مرصي .وخالل هذا الطريق تدرك مرص أن بناء اإلنسان من خالل اثلقافة واتلعليم
ً
هو حجر الزاوية يف اتلنمية احلقيقية املستدامة ،ومن هنا أؤكد جمددا مسانديت الاكملة ملا تقوم به مكتبة اإلسكندرية من
ًّ
ًّ
ًّ
ودويلا.
وعربيا
حمليا
جهود لنرش اثلقافة والعلم
وها حنن جنتمع ايلوم يف ذكرى مرور ً 15
اعما ىلع افتتاح املكتبة؛ حنتفل بما أجنزته بأيدي شباب مرصيني آمنوا
برساتلها؛ حىت أصبحت املكتبة مؤسسة رائدة بني قريناتها يف شىت أحناء العالم .وحنتفل كذلك بتجديد قيادتها ،ونرحب
ِّ
املؤسس ادلكتور
بمديرها اجلديد ادلكتور مصطىف الفيق ،اذلي نأمل أن يواصل مسرية عطائها .ونوجه الشكر ملديرها
إسماعيل رساج ادلين ىلع ما قدمه من جهود خالل ً 15
اعما من العمل ادلءوب.

السيدات والسادة،

ً
وأيضا
نتحدث منذ عقود عن العالم اذلي أصبح قرية كونية واحدة ،نتيجة كثافة االتصال واتلواصل بني أرجائه،
بسبب تشابه اتلحديات اليت تواجه جمتمعاته املتنوعة؛ األمر اذلي يستوجب بناء الرشاكة واتلعاون بني املؤسسات ادلويلة
واإلقليمية خلدمة القضايا املشرتكة ،وحتقيق اخلري لإلنسانية ،ومواجهة اإلرهاب والعنف واتلطرف.

إن اإلرهاب خطر كبري يهدد اإلنسانية ،وحنن حريصون ىلع مواجهته بكل الوسائل وىلع املستويات اكفة؛ ألننا نرى
ً
ً
مبارشا بمواجهة هذا اخلطر ادلاهم ،وترسيخ ثقافة
ارتباطا
أن مستقبل مرص وسائر املجتمعات العربية بل العالم بأرسه يرتبط
ً
التسامح واتلعددية وقبول اآلخر ،ورفض التشدد والغلو .وحنن واعون تماما أن اتلطرف يريد أن يغلق منافذ املستقبل
أمامنا ،ويصيبنا بايلأس واإلحباط؛ وهو ما لن نسمح به ً
أبدا ولن حيدث -بإذن اهلل .فنحن أمة تتطلع حنو مستقبل أفضل،
ماض مرشق .وذللك نشيد بسيع مكتبة اإلسكندرية املتواصل إىل توطني اثلقافة والعلم والفكر الرايق املتطور
مثلما اكن هلا ٍ
وبناء الكفاءات املتمزية القادرة ىلع استخدام أحدث الوسائل ابلحثية واتلقنيات اتلحليلية دلراسة احلارض واسترشاف
املستقبل يف مرص والعالم العريب .ونرى أنه قد حان الوقت إلنشاء مركز متاكمل لدلراسات االسرتاتيجية واإلنسانية ،نطل من
خالهل ىلع املستقبل اذلي نصبو إيله إطاللة علمية متعمقة تساعد ىلع رسم خطى املجتمع املرصي وجمتمعات املنطقة حنو
ً
حتقيق طموحات األجيال الشابة اليت تشلك اغبلية ساكن الوطن العريب؛ ويقدم رؤى متعددة حول احلارض ،ويعمل ىلع دراسة
مشكالت املجتمعات وإجياد حلول عملية هلا.

السيدات والسادة،
مزيد من االهتمام
إننا إذ نهنئ املكتبة ىلع مرشواعتها ادلويلة ووجودها العاليم املرموق ،نعتقد أنه من املهم إيالء
ٍ
لعالقات املكتبة مع املؤسسات اإلفريقية .خاصة مع املراكز ابلحثية واجلامعات واملؤسسات اثلقافية؛ تلكون إفريقيا حارضة
بقوة يف أنشطة املكتبة اكفة.
لاً
واتصا بذلك ،نؤكد أن املأساة اليت يتعرض هلا الرتاث اإلنساين يف سوريا ويلبيا والعراق والصومال تستحق وقفة
من اجلميع إلنقاذه واحلفاظ عليه .ونشيد يف هذا اإلطار باملرشوع اذلي أطلقته مكتبة اإلسكندرية بعنوان «ذاكرة الوطن
ً
كثريا خالل
العريب»؛ يلكون أكرب أرشيف رقيم للوثائق والصور واملواد التسجيلية وغريها؛ حيفظ للعرب تراثهم اذلي قاىس
السنوات املاضية بسبب اإلرهاب والعنف واحلروب وضياع املعىن والقيمة .ونأمل يف أن يتم إطالق هذا املرشوع مع نهاية
العام اجلاري.
ويقودنا ذلك إىل تأكيد أهمية استكمال مرشوع بناء ذاكرة مرص ىلع شبكة اإلنرتنت ،هذه اذلاكرة اليت تشمل أهلنا يف
الريف والصعيد ،وعلماءنا وكبار مثقفينا ومفكرينا وقادة جمتمعنا عرب العصور؛ ليك يعرف أبناؤنا من خالهل تراثنا وتارخينا
الوطين.
إنين أود تأكيد أهمية مواصلة مكتبة اإلسكندرية جهودها يف العام املقبل لضمان استمرار ما تم ويتم إجنازه .لقد
استجابت املكتبة لألهداف اليت وضعناها أمامها خالل الفرتة املاضية؛ فتضاعف عدد املتفاعلني ىلع مواقعها اإللكرتونية
ًّ
سنويا ،أكرث من نصفها من خارج مرص .وتوسعت يف مرشوع سفارات املعرفة
يلصل عدد مرات اتلفاعل إىل أكرث من مليار
لاً
لاً
ً
اذلي أصبح فاع يف جامعات مرص شما وجنوبا؛ وهو ما مهد السبيل أمام زيادة تفاعل اجلامعات املرصية مع القدرات
ابلحثية باملكتبة ،خاصة احلاسب اآليل فائق الرساعت .ومن ناحية أخرى ،فإن جتربة استيعاب طاقات املبدعني والشباب
لاً
والسيدات واألطفال يف بيت السناري بالقاهرة ،باتلعاون مع خمتلف مؤسسات ادلولة ،فض عن اإلصدارات املهمة يف العلوم
والفنون والرتاث ودراسات اتلنمية -ساعد املكتبة ىلع تقديم املفاهيم واتلجارب احلديثة للجمهور العام واملتخصصني ىلع
حد سواء .ذلا أؤكد رضورة تزويد مكتبة اإلسكندرية باإلصدارات املعارصة اكفة ،ونريد منها تنفيذ خطة شاملة لضمان
تزويدها بصفة دائمة بأحدث الكتب وادلوريات ،كما نشجعها ىلع االهتمام باإلصدارات باللغات األجنبية وبالرتمجة من
ًّ
سنويا للمبدعني واملتفوقني ىلع املستويني املحيل وادلويل.
العربية وإىلها؛ باإلضافة إىل إقامة احتفايلة دويلة
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السيدات والسادة،
إننا جندد الرتحيب بكم يف مرص احلضارة واتلاريخ واثلقافة ،ونعزت بصداقتكم ورشاكتكم يف العمل من خالل
مكتبة اإلسكندرية اليت تسري ً
خبطى جادة ىلع طريق نرش ثقافة العلم واملعرفة .وكم نسعد بأن نرى أنها تضايه قريناتها يف
العالم إن لم تتفوق عليهن .هذه مؤسسة بنيت بأيدي شباب وشابات مرص ،وأصبحت نافذة ثقافية ملرص ىلع العالم ،ونافذة
للعالم ىلع مرص ،اليت تسري ً
خبطى واثقة حنو جتديد حضارتها وصنع مستقبلها املرشق -بإذن اهلل.

أشكركم والسالم عليكم ورمحة اهلل وبراكته.
عبد الفتاح السييس
رئيس مجهورية مرص العربية
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أضواء ىلع إجنازات مكتبة اإلسكندرية
يسلط اتلقرير السنوي هلذا العام الضوء ىلع اجلهود اليت تبذهلا مكتبة اإلسكندرية بشلك مستمر باستخدام اثلقافة واملعرفة
من أجل حتقيق أهدافها وطموحاتها للتغلب ىلع اتلطرف والعنف .يوضح اتلقرير آخر اإلجنازات اليت حققتها مكتبة اإلسكندرية
يف برنامج ماكفحة اتلطرف واإلرهاب ،بما يف ذلك اتلعاون بني املكتبة ودار اإلفتاء ،واألزهر ،وعدد من الرشاكء اآلخرين يف مرص
واخلارج؛ تلطوير اسرتاتيجيات املجابهة الفكرية ونرش األيديولوجيات املناهضة للتطرف.
خالل فرتة اتلقرير ،برعت مكتبة اإلسكندرية ً
أيضا يف تنظيم واستضافة عدد من الفعايلات ،واملشاريع ،واملبادرات

اثلقافية ،واتلكنولوجية ،والفنية ،والعلمية ،والرتبوية .والقت الفعايلات الوطنية وادلويلة املتنوعة ،اليت ركزت ىلع نرش املعرفة
ً
جناحا منقطع انلظري .إن إجنازاتنا ىلع مدار العام تشمل إنشاء
وتمكني الشباب ،وتطوير القدرات الالزمة تلحسني نوعية احلياة،
مركز إلعداد القادة وادلراسات املتقدمة ،جبانب إنشاء املزيد من سفارات املعرفة يف خمتلف املحافظات املرصية ،وإطالق الشباكت
ً
اإلفريقية باملكتبة .تهدف هذه املبادرات إىل تشجيع األشخاص خاصة الشباب حول العالم ىلع التسلح باملعرفة ،وتقبل اآلخر
لاً
واتلفاهم واالحرتام ،بد من االستسالم إىل خطاب اتلطرف ،واتلعصب ،واتلحزي غري املربر ،والكراهية.
دائما ملزتمة ً
من خالل جهودها واتساقًا مع إيمانها بقوة الفكر ،ستظل مكتبة اإلسكندرية ً
تماما بدورها كمنارة للتنوير

والتسامح يف مجيع أحناء العالم .إن رساتلنا ادلءوبة لنرش اثلقافة واملعرفة ،وادلعوة إىل اتلعددية واتلنوع ،وبناء اعلم من اتلفاهم
ً
سالما.
واالحرتام املتبادلني ،ستظل تدفعنا إىل األمام حنو حتقيق تطلعاتنا بلناء غد أفضل وأكرث

صور جوية ملكتبة اإلسكندرية

املحور األول :برنامج مواجهة اتلطرف واإلرهاب

ّ
يمثل برنامج ماكفحة اتلطرف واإلرهاب الفكري اذلي تُنفذه مكتبة اإلسكندريةً ،
بناء ىلع تكليف من السيد
ً
نموذجا للتعامل ىلع مستويات متعددة مع قضايا جمابهة
الرئيس عبد الفتاح السييس؛ رئيس مجهورية مرص العربية؛
ُ
ً
ًّ
اتلطرف؛ حيث تنظم مكتبة اإلسكندرية يف بداية لك اعم مؤتمرا دويلا للرشاكء وابلاحثني يف قضايا اتلطرف واإلرهاب،
ً
وعقدت مؤتمرها هذا العام يف الفرتة من  17إىل  19يناير 2017م ،شارك فيه  340فردا بني باحث ومفكر وإعاليم من 30
دولة ،اكن ىلع رأسها الصني والواليات املتحدة وأملانيا ،واكن هناك ممثلون عن مؤسسات  22دولة عربية .عنوان مؤتمر هذا
ٍّ
ّ
جذري
العام «اتلطرف ظاهرة اعملية ..رؤى متنوعة» ،فقد اتضح عرب جلسات املؤتمر أن هناك رغبة دويلة يف إجياد حل
لظاهرة العنف دلى املتطرفني ،وأكد اجلميع ىلع رضورة تعدد آيلات حتجيم هذه الظاهرة املهددة للسلم العاليم .ويستمر
ًّ
سنويا بهدف جتميع املثقفني وابلاحثني واخلرباء ،واالتفاق ىلع أجندة عمل ،وتوحيد اجلهود والرؤى ،ويشمل
عقد املؤتمر
ً
برنامج مواجهة اتلطرف اذلي تتبناه املكتبة عدد ا من املحاور والوظائف املتشابكة  ،ويعمل ىلع أكرث من صعيد:
 مستوى إاعدة تثقيف الشباب باثلقافة اإلسالمية باتلعاون مع األزهر الرشيف ،ووزارة األوقاف ،ودار اإلفتاء ،معاتلأكيد ىلع قيم املواطنة واتلعددية اثلقافية يف مرص.
 مستوى انلقد واتلحليل وتتبع األفاكر ،واتلحوالت يف خطابات مجااعت اتلطرف والعنف. مستوى احلوار مع اآلخر ،خاصة يف الغرب اذلي امتلك أطروحات يف مراكز صناعة القرار ،تؤثر سلبًا أو إجيابًا يفً
قرارات ادلول  ،وفقا للمفاهيم اليت جيري تصديرها يف تقارير املراكز ابلحثية ومراكز العصف اذلهين يف الغرب.
 إاعدة بناء الرؤى يف املنطقة وطرح األمل فيه؛ مما يعزز من السلم املجتميع.ذلا تم تنفيذ هذا الربنامج ىلع انلحو اتلايل:
الصعيد ادلويل :تم اتلواصل مع عدد من املراكز ابلحثية واجلامعات؛ خاصة يف بريطانيا وفرنسا وأملانيا ويلتوانيا
وغريهاّ ،
عزز هذا بداية حوار بني لكية ادلراسات الالهوتية وادلينية يف جامعة اكمربدج ومكتبة اإلسكندرية ،ثم عقد
مؤتمر حول اختالف مفهوم اتلطرف وتعريفه بني دول العالم العريب وبني الغرب ،عقد يف جامعة برمنجهام ،حرضه خنبة
ممزية من اجلانبني العريب والربيطاين .وىلع جانب آخر استضافت مكتبة اإلسكندرية جاك بري شوفنمان؛ رئيس مؤسسة
اإلسالم يف فرنسا يف حوار حول اإلسالم والغرب ،ورتبت هل زيارات مهمة ملراكز األحباث ومؤسسة األزهر الرشيف ،كما
أنه تم ألول مرة فتح آفاق من احلوار واتلعاون مع الصني يف ذات املوضوع.
الصعيد اإلقلييم :تم زيادة عدد املراكز واملعاهد واجلامعات اليت وقعت اتفاقيات رشاكة للتعاون مع املكتبة
(انظر :جدول املؤسسات املوقعة) ،كما تم عقد أربع ندوات يف األردن ،وتونس ،واإلمارات العربية املتحدة ،واملغرب،
تناولت موضواعت (اتلعليم ادليين ،املجابهة الفكرية واتلعددية ،األدب العريب وكيفية توظيفه يف جمابهة اتلطرف ،األوقاف
ًّ
واملجتمع املدين واتلطرف) ،مما ّ
ًّ
دويلا؛ حيث أثار هذا اتلحرك العريب العديد من
عربيا ،وكذلك
عزز من حضور املكتبة
املؤسسات ادلويلة للتواصل مع مكتبة اإلسكندرية ،كما ساهم يف بناء عالقات رشاكة مع ابلاحثني العرب واملؤسسات
اإلعالمية العربية.
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من اليسار :ادلكتور عيل مجعة؛ مفيت مجهورية مرص العربية السابق ،وادلكتور إسماعيل رساج ادلين؛ املدير املؤسس ملكتبة اإلسكندرية واملدير الفخري
ًّ
حايلا وعضو جملس أمنائها ،وادلكتور حيىي حليم
للمكتبة

ُ ِّ
الصعيد الوطين :تكثف مكتبة اإلسكندرية «دورات اثلقافة اإلسالمية» ،خاصة يف صعيد ومدن مرص املختلفة
ً
ونظرا لإلقبال ىلع هذه ادلورات ،فقد تم زيادة
كأسيوط ،وبورسعيد ،وفوه ،والقاهرة ،واإلسكندرية ،واألقرص ،والغردقة.
كاً
َّ
عدد املشاركني من  60إىل  120مشار يف لك دورة ،مما أثر إجيابًا يف تليق الشباب هلذه ادلورات؛ خاصة مع طرح موضواعت
اكلفن اإلساليم ،والعمارة ،واثلقافة القبطية ،ومفهوم املواطنة ،واتضح من هذه ادلورات احلاجة املاسة للتوسع فيما يمكن
أن يسىم موضواعت احلضارة اإلسالمية ،كما كشفت ادلورات عن شغف احلضور بتعلم اللغة العربية ،هذا ما يعكس أن
ًّ لدَّ
ً
اهتماما دلى هذه األجيال باللغة الوطنية ،وهو ما جعل
منهج تناول اللغة عرب انلصوص األدبية وحتليل انلص لغويا و
ً
هناك طلبًا ىلع إقامة دورات مستقلة للغة العربية ،طبقنا نموذجا منها يف القاهرة.
َّ
كما نظمت مكتبة اإلسكندرية مع رابطة خرييج األزهر دورة نوعية تدريبية للمعيدين واملدرسني املساعدين
جبامعة األزهر ،تناولت اثلقافة املرصية املعارصة واتليارات الفكرية العاملية ،هذه ادلورات تم فيها تدريب نويع ىلع انلحو
اتلايل :الفن التشكييل ومدارسه ،انلقد األديب ومدارسه ،الفلسفة املعارصة ،اجتاهات الفكر املعارص ،العمارة والفنون
اإلسالمية ،األدب املعارص خاصة الرواية ،اتلكنولوجيا الرقمية وتأثريها يف املجتمعات .وقد استقبل املشاركون يف هذه
ادلورة املحارضين بتفاعل وتساؤالت كثيفة؛ مما حدا برابطة خرييج األزهر إىل الطلب من مكتبة اإلسكندرية بتكرارها.
ُ ِّ
تكثف مكتبة اإلسكندرية من إعداد سلسلة مراصد املختصة بعلم االجتماع ادليين ،واليت تركز ىلع رصد
املتطرفني وحتليل ونقد آرائهم ،وذهبت إىل طرح طبعات شعبية من هذه السلسة باالشرتاك مع مؤسسة أخبار ايلوم؛ حيث
جنحت مؤسسة أخبار ايلوم يف تسويق هذه السلسة .ىلع جانب آخر ،قامت مكتبة اإلسكندرية بإتاحة مراصد بصورة
ً
ً
ونظرا للطلب املزتايد ىلع مراصد ،فقد
رقمية ىلع شبكة اإلنرتنت جمانا ،مع الرتكزي ىلع األعداد الصادرة باللغة اإلجنلزيية،
ً
تم توزيع العدد اخلاص بادلراسة اتلحليلية للمتطرفني من ناحية علم انلفس جمانا مع صحيفة القاهرة.
استطاعت مكتبة اإلسكندرية أن تُ ِّ
رسخ دورها بربنامج ادلراسات املستقبلية ،عرب سلسلة أوراق سواء عرب األعداد
املرتمجة من اإلجنلزيية للعربية ،أو عرب اتلأيلف ،وهذا ما ساعد ىلع بناء ماكنة ملرص ىلع الصعيد العريب يف هذا احلقل،
ً
وجعل عدد ا من املؤسسات ادلويلة املعنية تتفاعل مع مكتبة اإلسكندرية.
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اتضح من حتليل األبعاد الفكرية ملجابهة اتلطرف احلاجة املاسة لدلراسات اإلنسانية العابرة للتخصصات،
أو سد فراغ يف بعض جماالت ادلراسات اإلنسانية؛ ذلا رشعت املكتبة يف إصدار سلسلة رشفات املتخصصة يف ادلراسات
اإلنسانية ،وصدر منها إىل اآلن ثالثة أعداد.
تم عقد دورات تدريبية نوعية يف علم األنرثوبولويج ،قام باتلدريب فيه ابلاحث األملاين صاموييل شالكه؛ بهدف
تدريب جيل جديد من ابلاحثني للتعامل مع املتغريات املجتمعية.

مؤتمر «العالم ينتفض :متحدون يف مواجهة اإلرهاب»

املحور اثلاين :مرشواعت املكتبة

ً
تشمل املكتبة عدد ا من املبادرات واملرشواعت األساسية اليت تقوم بها يف الفرتة احلايلة:
مدينة العلوم
تسىع مكتبة اإلسكندرية إىل تشييد معلم بارز حيتضن املرشواعت العلمية هو «مدينة العلوم» يف مدينة السادس من
أكتوبر .يهدف املرشوع إىل تعزيز اثلقافة العلمية واملعرفية للجمهور .ومن خالل بنائها وبراجمها ،سوف تكون «مدينة
العلوم» حلقة الوصل بني اإلجنازات العلمية السابقة واتلقدم احلارض ،وتنشغل باتلنمية يف املستقبل .وتنصب رؤية املكتبة
ىلع إنشاء مؤسسة وطنية بمعايري دويلة ،تستطيع أن تطور اعلم املعرفة العلمية واتلكنولوجيا ،ال تكون مرتبطة فقط
باملؤسسات اتلعليمية واثلقافية يف مدينة السادس من أكتوبر ،ولكن ً
أيضا مع غريها من املؤسسات املحلية والوطنية
واإلقليمية والعاملية .هذه املؤسسات تشمل اجلامعات واملراكز اتلعليمية ومراكز ابلحوث العلمية ،واملكتبات ،ومدينة
اإلنتاج اإلعاليم .ومن خالل االتصال واتلواصل مع كربى املراكز العلمية وابلحثية يف مجيع أحناء العالم ،سوف تصبح
مدينة العلوم إطاللة مرص ىلع العالم احلديث واتلكنولوجيا.
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املرشوع الفائز بمسابقة مدينة العلوم ادلويلة للعمارة

ُ
يف إطار حتقيق هذا اهلدف خصصت قطعة أرض ممزية يف اجلانب الغريب من القاهرة يف مدينة السادس من أكتوبر
إلنشاء مدينة العلوم ،وأطلقت مكتبة اإلسكندرية مسابقة دويلة مفتوحة للمعماريني واملصممني لوضع اتلصميمات هلذه
املدينة ،اليت نتطلع إىل أن تشمل تصميمات مبتكرة؛ للوصول يف نهاية املطاف إىل بناء أول متحف للعلوم ،ومرافق تعليمية
وحبثية يف مرص.
ً
شارك يف املسابقة ادلويلة  446متسابقا حتت راعية االحتاد ادلويل للمهندسني املعماريني .فاز باجلائزة األوىل ويستون
َّ
ً
ً
مبتكرا يتسم
تصميما
ويليامسون ورشاكؤه  Weston Williamson + Partnersمن اململكة املتحدة؛ حيث قدم
بالعاملية ،وحيقق أقىص إفادة من املبىن اذلي يتسم وفق اتلصميم املقدم بالعاملية ،والقابلية للتقسيم بسهولة.
ً
تهدف مدينة العلوم إىل إنشاء مركز عليم يشمل معارض علوم تفاعلية ،ومتحفا للمجمواعت ،ومراكز أحباث،
ً
ومركزا للمؤتمرات .وتكون مهمته إثارة الفضول العليم واالكتشاف ،ودراسة العلم واتلكنولوجيا؛ من خالل معارض
غري تقليدية ،وأنشطة تعليمية.

حفل توزيع جوائز مسابقة مدينة العلوم ادلويلة للعمارة
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مركز إلعداد القادة ومعهد ادلراسات املتقدمة
يهدف املركز إىل إعداد القيادات تلويل مواقع اإلدارة ىلع غرار عدد من اتلجارب املهمة يف هذا املجال ،اليت
وجدت يف اهلند وإسبانيا وغريهما .وسوف يتم إدماج موظيف املركز يف اجلامعة ابلحثية املزمع إقامتها يف أرض برج العرب
املخصصة للمكتبة .وتم االنتهاء من بناء اهليلك األسايس للمركز ،وحنن بصدد اختيار الكوادر اليت ستعمل به .وجيري
اآلن تأهيلهم؛ يلكونوا ىلع قدم املساواة مع أقرانهم يف ادلول الكربى.
أما معهد ادلراسات املتقدمة ،فهو يهدف إىل بناء آيلات حتليل احلقائق الكربى  ،Big Data Analyticاليت
ًّ
ًّ
واعمليا،
إقليميا
ستمكن مكتبة اإلسكندرية من اتلعامل مع اتلحديات الرقمية اجلديدة ،وتضمن أن حتتفظ بماكنها الرائد
وكذلك يمكنها من تقديم خدمات إضافية للباحثني املرصيني.

ذاكرة مرص املعارصة
يوثق مرشوع ذاكرة مرص املعارصة احلياة يف مرص خالل القرنني امليالديني اتلاسع عرش والعرشين ،من خالل أرشفة
وتوثيق تاريخ مرص من خالل الصور واألفالم والطوابع والعمالت والصحف واملجالت والوثائق وادلراسات اتلارخيية اليت
ً
خصيصا هلذه اذلاكرة .وتعد ذاكرة مرص أكرب مستودع ومكتبة رقمية يف الوطن العريب؛ حيث تضم أكرث من 125
كتُبت
ألف وحدة متنوعة ما بني الصور والوثائق والفيديو والصوتيات وأرشيف صحيف ،فيه ذاكرة لك املرصيني بال استثناء،
بدءا من الفالح البسيط والعامل املجد ،إىل امللوك والرؤساءً ،
ً
بدءا من األحداث اهلامة إىل يوميات املرصيني ،هذه اذلاكرة
ًّ
حايلا استكمال ذاكرة مرص إىل العام 2014م ،حيث ستنتيه
ستجعل متصفحها يعيش مع املرصيني كيفما اعشوا ،وجيري
بتويل السيد الرئيس عبد الفتاح السييس رئاسة مرص.

ذاكرة الوطن العريب
تهدف ذاكرة الوطن العريب أن تكون أكرب مكتبة رقمية تضم بني صفحاتها تاريخ العالم العريب بشىت صوره وفرتاته
ًّ
ًّ
ًّ
وثقافيا ،ومن أهم
واجتماعيا واقتصاديًّا
سياسيا
الزمنية .فسوف تؤرخ اذلاكرة تلاريخ الوطن العريب من خمتلف انلوايح:
ما يمزيها هو احلياد وتسليط الضوء ىلع جوانب جمهولة يف تاريخ الشعب العريب .فمن خالل ذاكرة الوطن العريب يستطيع
ً
مستعرضا اجلانب السيايس واالجتمايع واثلقايف ً
معا ،فبإماكنك أن تستعرض حياة
الزائر أن يتجول بني ثنايا اتلاريخ،
حاكم أو شاعر أو فنان تشكييل أو سيايس يف تلك الفرتة من خالل املوضواعت واألحداث املتنوعة اليت تضمها اذلاكرة.
وتهدف املرحلة األوىل من العمل إىل تغطية ما ال يقل عن  1200مادة وثائقية متنوعة ما بني صور ووثائق وقصاصات
صحفية وأفالم تسجيلية وغريها من  22دولة عربية .ويهدف فريق العمل إىل أن يصل حمتوى اذلاكرة إىل  40,000مادة
وثائقية بمرور مخس سنوات ىلع تدشني املوقع ،وتم االنتهاء من ابلنية األساسية للموقع؛ حبيث يمكن إطالقه يف نهاية اعم
2017م يف حالة موافقة فخامة الرئيس عبد الفتاح السييس ىلع إطالقه ،وراعيته.

املوقع الرئييس للسيد الرئيس عبد الفتاح السييس
تعمل مكتبة اإلسكندرية ىلع إعداد موقع رقيم خاص بفخامة الرئيس عبد الفتاح السييس؛ حبيث يضم السرية
اذلاتية للسيد رئيس اجلمهورية ومجيع الصور الرسمية اليت ختص املراحل والفرتات املختلفة يف حياة سيادته ،واخلطب
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اليت قام بإلقائها يف خمتلف املناسبات ،واألفالم الوثائقية والوثائق اليت من شأنها إثراء املوقع اإللكرتوين وإبراز أهميته
اتلارخيية ،ليس ىلع املستوى املحيل فقط بل ً
أيضا ىلع املستويني اإلقلييم وادلويل.
ويف هذا الشأن ،استعانت املكتبة بعدد من ابلاحثني الشباب؛ للعمل ىلع إعداد املوقع يف أحسن صورة ممكنة،
وعملت كذلك ىلع إعداد قواعد بيانات مرقمنة جلميع املواد املتاحة ،وىلع مجع األرشيف الصحيف الاكمل واملصور العريب
واألجنيب إلتاحته ىلع املوقع.

مرشوع توثيق قناة السويس
يأيت مرشوع توثيق قناة السويس من أجل إنشاء موقع إلكرتوين ذي طابع مرصي خالص ،يوثق بدوره تاريخ قناة
السويس منذ افتتاحها يف  17نوفمرب 1869م .ويكتشف من يتجول يف موقع ذاكرة مرص املعارصة العديد من الصور
والوثائق وأفالم الفيديو اليت توثق تاريخ قناة السويس منذ مشاهد أحداث حفر قناة السويس ،اليت بدأت بأول رضبة
ً
مرورا
فأس رمزية يف  25إبريل 1859م ،واستغرقت عمليات احلفر عرش سنوات ،ثم افتتاحها يف عهد اخلديوي إسماعيل،
بامللك فؤاد وامللك فاروق ثم تأميمها يف عهد الرئيس مجال عبد انلارص .وقد أاعد الرئيس السادات افتتاح القناة اعم
ً
1975م ،ووصوال إىل استكمال املرشوع بمرشوع قناة السويس اجلديدة واملشهد اتلارييخ لالفتتاح يف  6أغسطس 2015م.
ًّ
حايلا اتلعاون مع هيئة قناة السويس يف عدد من املشاريع اتلوثيقية اخلاصة بالقناة.
وجيرى

مرشوع طريق احلرير
تنبع فكرة املرشوع من الرغبة يف إرساء فكرة حوار احلضارات اإلنسانية ،وبيان اجلوانب املنرية فيها ،وانتقال
احلضارة اإلنسانية وتسلسلها من بدل إىل بدل ،وإاعدة اكتشاف شعوب طريق احلرير كمحاول ٍة لوصل املايض باحلارض من
يحُ
خالل رحلة عرب الزمان واملاكن َمل فيها اإلنسان إىل املايض؛ حيث اكن األجداد يناضلون من أجل بناء حضارة اإلنسان،
وإرساء عقيدة احلفاظ ىلع هذا اإلرث اإلنساين ،من هنا تتحرك مكتبة اإلسكندرية إللقاء الضوء ىلع دور مرص يف هذا
املرشوع ادلويل .وقد تم إصدار كتابني يف إطار هذا املرشوع املهم.

بيت السناري
ً
انطالقا من أهداف مكتبة اإلسكندرية يف نرش اثلقافة والويع ما بني اجلماهري ،فقد جهزت بيت السناري األثري
يف يح السيدة زينب؛ يلكون منارة للعلوم واثلقافة والفنون ،ويلخدم أهايل القاهرة بتعدد فئاتهم ،فابليت يقدم أنشطته
لألطفال يف برنامج شهري ،وكذا يقدم ابليت خدماته للشباب ،أما املرأة فلها نصيب كبري يف بيت السناري؛ حيث يقام هلا
العديد من الفعايلات .وباإلضافة إىل ذلك لكه ،فإن بيت السناري يقيم العديد من احلفالت الشهرية وانلدوات اتلثقيفية
واملعارض الفنية واملؤتمرات ادلويلة ،باإلضافة إىل ادلورات اليت يتم استقدام جمموعة من املتخصصني يف جماالت عدة
كأساتذة اجلامعة وكبار الفنانني والصحفيني واملتخصصني؛ يلعلموا املتدربني عدة جماالت يف العلوم ،ومنها أساسيات
ترميم اآلثار واخلط العريب ،ولك ما يتعلق بالعمارة والفنون اإلسالمية ،وأساسيات وقواعد اللغة العربية ،وما خيص
ً
ً
مصغرا من
نموذجا
السياسات اإلعالمية ،واللغات القبطية واملرصية القديمة ،وغريها من ادلورات .فبيت السناري يعد
مكتبة اإلسكندرية بكل فعايلاتها وأنشطتها.
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بيت السناري

مرشوع الرسائل العلمية
يهدف مرشوع الرسائل العلمية إىل إتاحة الرسائل العلمية للباحثني .تقتين مكتبة اإلسكندرية ما يقرب من 150.000
رسالة؛ وقد تم عمل اإلجراءات الفنية من فهرسة وتصنيف وتسجيل  1500رسالة بشلك إلكرتوين ىلع قاعدة تسجيل بيانات
الرسائل اجلامعية وقاعدة ابليانات ابلبليوغرافية ،وفق قواعد الفهرسة احلديثة وفورمات مارك  ،21ووفق املعايري القياسية
للبيانات ابلبليوغرافية .ساعد لك ذلك ىلع إتاحة هذه ابليانات ىلع موقع املكتبة للباحثني؛ الستيفاء املعلومات اخلاصة
بتلك الرسائل ،وسيتم إتاحة قاعدة الرسائل اجلامعية للباحثني يف مكتبة اإلسكندرية ،ويف سفارات املعرفة باجلامعات
املرصية.

مرشوع السينما املرصية
يقوم مرشوع احلفاظ ىلع تراث مرص السينمايئ بمكتبة اإلسكندرية ىلع حمورين:
املحور األول :عمل مرشوع ذاكرة مرص املعارصة ىلع جتميع واحلصول ىلع األفالم السينمائية الوثائقية والتسجيلية
ً
فيلما16 ،مم و 35مم بكر،
وحتويلها إىل صيغة رقمية ،وقد بدأت املرحلة األوىل بنجاح املرشوع يف احلصول ىلع 117
والعمل ىلع حتويلها لصيغة رقمية.
املحور اثلاين :فهو االستحواذ ىلع أرشيفات كبار الفنانني املرصيني ،فقد حصلت املكتبة ىلع األرشيف اخلاص بكل من
فاتن محامة ،ونور الرشيف ،ويوسف وهيب ،وتوفيق ادلقن ،وآخرين.
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اإلصدارات
ُ ليِّ
ً
ًّ
خاصا بالنرش ،وتقديم أعمال إبداعية وثقافية وفنية ترىق بذوق اجلمهور .يف هذا
اهتماما
تو مكتبة اإلسكندرية
ً
إصدارا ،منها موسوعتان وهما:
اخلصوص زادت حركة النرش يف املكتبة؛ حيث أصدرت املكتبة ما يقرب من ثالثة وسبعني
موسوعة القانون املدين (ً 17
جمدلا) ،وموسوعة مزارات ( 8جمدلات) .ومرفق بهذا اتلقرير قائمة إصدارات املكتبة من يويلو
2016م إىل إبريل 2017م.

املحور اثلالث :خدمات املكتبة
منذ افتتاح مكتبة اإلسكندرية اعم  ،2002تأسس دليها قطاع املكتبات ،آخذ يف اتلوسع وانلمو ،ويقدم خدماته
ً
للجمهور ،وخباصة ابلاحثني يف شىت العلوم واتلخصصات املهنية؛ منطلقا من هدف رئييس هو إتاحة املعرفة ىلع نطاق
ً
واسع .ويمكن حتقيق ذلك من خالل إجنازات قطاع املكتبات ،اذلي يتضمن عددا من املكتبات واإلدارات ،اليت تقدم
ً
خدمات وأنشطة خمتلفة وفقا ألهدافها األساسية .وتشمل اإلجنازات اليت تم حتقيقها هذا العام:

الشباكت واتلواصل
• يف يناير  ،2017أطلق قسم اخلدمات اتلعليمية منصة خدمات اتلعليم اإللكرتوين اتلابعة ملكتبة اإلسكندرية؛
وذلك لتشجيع زوار املكتبة ىلع اتلعلم اذلايت؛ وتمكينهم من تطوير إماكناتهم من خالل دورات اتلنمية اذلاتية ،ولتشجيع
املزيد من املستخدمني من مرص وحول العالم ىلع االتلحاق بادلورات اتلعليمية يف املكتبة .توفر املنصة جمموعة واسعة من
املزايا اليت تشمل تسليم املحتوى واتلعاون بني املعلمني واملتعلمني ،مثل( :منتديات املناقشة ،والواجبات ،واملسابقات،
ًّ
حايلا  20دورة إلكرتونية متاحة ىلع املنصة باللغات
ورصد أنشطة املشاركني ىلع اإلنرتنت) وأكرث من ذلك بكثري .ويوجد
العربية واإلجنلزيية والفرنسية.
• تستمر املكتبة يف توفري جمموعة من املوارد اإللكرتونية؛ تلمكني املستخدمني من تطوير مهاراتهم ىلع املستوى
املهين والشخيص .ويتم ً
أيضا حتديث هذه املجموعة ومراجعتها؛ بهدف إثراء املوارد اإللكرتونية ،وتوفري قواعد ابليانات
املطلوبة من قبل املستخدمني يف املكتبة.
• يف نهاية اعم  ،2015تضمنت جمموعة املوارد اإللكرتونية يف مكتبة اإلسكندرية  52قاعدة بيانات؛ وهذا ما
يتيح ملستخديم مكتبة اإلسكندرية الوصول إىل قرابة  218,000كتاب إلكرتوين 73,000 ،جملة إلكرتونية 1,800,000 ،رسالة
وأطروحة إلكرتونية .وحبلول منتصف اعم  2016وبعد إطالق بنك املعرفة املرصي ،تمكنت مكتبة اإلسكندرية من توفري
اشرتااكت  8قواعد بيانات يقدمها ابلنك ،مع احلفاظ ىلع إماكنية الوصول إىل نفس املوارد اإللكرتونية .وباإلضافة إىل ذلك،
تم إثراء قائمة املوارد اإللكرتونية ملكتبة اإلسكندرية بالعرشات من موارد الوصول املفتوح ،والتشجيع ىلع استخدامها،
وتوجيه مستخديم املكتبة إىل جمموعة من املنشورات العلمية الغنية اليت يمكن الوصول إيلها حبرية ىلع شبكة اإلنرتنت.
ٌّ
ً
• بني اعيم  2015و ،2017خدم لك من خدمات مكتبة اإلسكندرية اتلعليمية وبرنامج اتلوعية اتلعليمية جمموعة
ً
طابلا 147 ،من أعضاء هيئات اتلدريس 231 ،من املعلمني.
تضم  853من املستخدمني من اجلمهور العام2072 ،
َّ
• يف يناير  ،2017وقعت مكتبة اإلسكندرية مذكرة تفاهم مع مجعية املكتبات ومؤسسات املعلومات اإلفريقية؛
تلعزيز العالقات املهنية بني املكتبات يف إفريقيا ومكتبة اإلسكندرية ،وتسهيل سبل اتلعاون يف إجراء ابلحوث وبناء
القدرات والنرش.

35

• اتفق الطرفان ىلع عدة مشاريع ستجرى يف مجيع أحناء إفريقيا ،وهم بصدد وضع الصيغة انلهائية خلطة العمل؛
ومنها عرض الفعايلات واملؤتمرات الرئيسية يف خمتلف املكتبات اإلفريقية مبارشة ىلع اإلنرتنت؛ وتبادل اخلربات
والربامج اتلدريبية عرب اإلنرتنت بني املكتبيني األفارقة؛ واستضافة مكتبة اإلسكندرية ملؤتمر مجعية املكتبات ومؤسسات
املعلومات اإلفريقية لعام  .2019وسوف تسىع مكتبة اإلسكندرية ومجعية املكتبات ومؤسسات املعلومات اإلفريقية إىل
ابلحث عن فرص جلمع األموال دلعم تنفيذ املشاريع .باإلضافة إىل ذلك ،اختارت مجعية املكتبات ومؤسسات املعلومات
ً
ً
ًّ
إقليميا يف شمال
اإلفريقية موظفا من قطاع املكتبات بمكتبة اإلسكندرية (رئيس قسم الشباكت املعرفية)؛ يلكون ممثال
إفريقيا.
• مركز اللغات للمكتبات انلاطقة بالعربية اتلابع لالحتاد ادلويل جلمعيات ومؤسسات املكتبات :تستضيف مكتبة
اإلسكندرية هذا املركز اذلي تم إطالقه اعم 2007؛ يلمثل جمتمع املكتبات انلاطقة بالعربية يف االحتاد ادلويل جلمعيات
ومؤسسات املكتبات يف العالم العريب ،ويشجع أمناء املكتبات العرب ىلع االخنراط يف األنشطة املهنية واملشاركة يف
االحتاد ادلويل جلمعيات ومؤسسات املكتبات .وقد جنح مركز اللغات بتنظيم العديد من املؤتمرات ادلويلة .ويوفر املركز
ترمجة فورية باللغة العربية خالل املؤتمر السنوي لالحتاد ادلويل جلمعيات ومؤسسات املكتبات ،فيرتجم لواحئه وقواعده
ووثائقه اهلامة وإصداراته إىل اللغة العربية ،ويعمل ىلع إتاحتها عرب موقع االحتاد .جنح املركز يف تنظيم عدد من مؤتمرات
َّ
وفعايلات االحتاد ادلويل جلمعيات ومؤسسات املكتبات اإلقليمية خالل األعوام السابقة .ويف اعم  ،2016نظم املركز املؤتمر
ادلويل «ختطيط إدارة الكوارث يف املكتبات واألرشيفات واملتاحف»؛ ويف  21و 22مايو ،استضافت املكتبة ورشة عمل
«الرؤية ادلويلة ملنطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا» اتلابعة لالحتاد ادلويل جلمعيات ومؤسسات املكتبات.
إضافة إىل ذلك ،قام املركز باتلنسيق مع جامعة ادلول العربية (قسم املعلومات واتلوثيق) بتصميم وتكوين ديلل
شامل للمكتبات يف العالم العريب ،وهذا سزييد من اتلواصل واتلعاون بني املكتبات العربية .كذلك توفري املعلومات
واإلحصاءات ادلقيقة حول قطااعت املكتبات يف ادلول العربية ،وتكوين قوة إقليمية تتفاعل مع جمتمع املكتبات ادلويل.
ومن املتوقع إطالق ادليلل يف منتصف اعم .2017
• أطلقت مكتبة اإلسكندرية (قسم الشباكت اإلفريقية) املعرفة إلفريقيا (برنامج  BAIFAبمكتبة اإلسكندرية)
ً
ً
اعم  ،2016ويه خدمة معلوماتية تقدم لدلول اإلفريقية عددا هائال من املوارد اإللكرتونية املجانية عن موضواعت متنوعة،
مثل اثلقافة ،ونقل املعرفة ،والصحة ،وغريها؛ كما توفر برامج تدريبية ،منها دورات تدريبية يف حمو األمية املعلوماتية،
واتلطوير املهين باملكتبات ،باإلضافة إىل ادلورات األخرى باتلعاون مع  .Elsevierتقدم  BAIFAقرابة  10,000مورد
ً
ً
عضوا مسجال من  32دولة إفريقية.
إلكرتوين ومنشور مفتوح ،بأكرث من  5لغات .وتشمل  BAIFAشبكة من 255
• أطلقت مكتبة اإلسكندرية (وحدة الشبكة الفرنكوفونية) برنامج دبلوم علوم املعلومات واملكتبات DUSIB
يف فرباير  ،2017وهو درجة جامعية يف علوم املكتبات واملعلومات .يأيت باتلعاون بني مكتبة اإلسكندرية ،وجامعة سنجور
باإلسكندرية ،واملدرسة الوطنية العليا لعلوم املعلومات واملكتبات ،واملكتبة الوطنية بفرنسا ،واألصدقاء ادلويلني ملكتبة
ًّ
دويلا ،مدتها اعم واحد ،وادلراسة عن بعد يف جمال علوم املعلومات
اإلسكندرية يف فرنسا .ويعد ادلبلوم شهادة معتمدة
واملكتبات .يتم توفري ادلورات عرب اإلنرتنت من قبل جامعة سنجور واملدرسة الوطنية العليا لعلوم املعلومات واملكتبات،
ويليها اتلدريب العميل يف مكتبة اإلسكندرية ،واملكتبة الوطنية بفرنسا .وتستهدف الشهادة أمناء املكتبات وأخصائيي
خدمات املعلومات .وقد تم إطالق املوقع اإللكرتوين ،ومن املقرر أن تبدأ هذه الشهادة يف فرباير .2018
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إدارة العمليات اإلدارية
• مرشوع الرفوف املتنقلة :واجهت منطقة الرفوف املغلقة باملستوى الرابع السفيل ( )B4مشلكة حقيقية يف فرز
ً
خصيصا بعد تليق إهداء املعهد املليك لدلراسات االستوائية بأمسرتدام ( 400,000كتاب) .يف املرحلة
جمموعة الكتب املهداة،
األوىل فقط ،اليت تم االنتهاء منها يف فرباير  ،2016استطعنا نقل قرابة  500,000كتاب يف منطقة واحدة.
• مراكز املسح الضويئ اذلكية :اتلحول من ادلفع انلقدي إىل استخدام كروت ادلفع املسبق.
• مبادرة حنو معلم أفضل باإلسكندرية وأسيوط :حيث تم تدشني هذا املرشوع باتلعاون مع مؤسسة سويرس
ً
معتمدا ىلع
وستاركري مرص تلنفيذ برنامج تدرييب ،يهدف إىل توفري املعلمني (املدرسني) خبربة مهنية مثرية لالهتمام؛
توسيع أفقهم وتعريف املعلمني مهارات اتلعلم اذلايت ،وتدريبهم ىلع املهارات احلياتية والرتبوية اليت حيتاجونها .هذا
باإلضافة إىل تدريبهم ىلع املهارات اإلبداعية واهلامة اليت جيب أن يمتلكوها يف مجيع املجاالت املتعلقة بتعليم الطالب
من أجل االبتاكر والعمل بأفضل أسايلب اتلعليم .وتستهدف هذه املبادرة  60مدرسة ابتدائية حكومية يف اإلسكندرية
وأسيوط ،مع  300معلم خمتار ىلع مدى اعمني (أطلقت أغسطس  .)2016ويتضمن برنامج اتلدريب  4ورش عمل رئيسية
وورشة عمل متخصصة ملعليم العلوم .وستشمل املبادرة ً
أيضا مسابقات بني الطالب واملعلمني من املدارس املشاركة.

حفل افتتاح مبادرة «حنو معلم أفضل»

إدارة اتلطوير وابلحوث واتلكنولوجيا
• نظمت مكتبة اإلسكندرية اعم  2016مؤتمر اإلسكندرية ادلويل لآلثار ابلحرية والغارقة باتلعاون مع اإلدارة
املركزية لآلثار الغارقة بوزارة اآلثار ،بمناسبة مرور ً 20
اعما ىلع تأسيس اإلدارة املركزية.
ًّ
رسميا كما هو مقرر يف 6
• الطبعة العربية الاكملة ملعيار مارك  21ابلبليوجرايف :تم إطالق النسخة املطبوعة
نوفمرب 2015؛ وذلك بمناسبة افتتاح القمة الرابعة للكتاب .معيار مارك  21ابلبليوجرايف  -الطبعة ىلع اإلنرتنت .معيار
ًّ
حايلا عملية طباعة
مارك  :21السلطة ،واملقتنيات ،واتلصنيف ،واملجتمع :تم االنتهاء من الرتمجة ومراجعتها ،وجترى
الكتب.
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ًّ
حايلا
• تعريب تصنيف ديوي العرشي :االنتهاء من ترمجة تصنيف ديوي العرشي  23إىل اللغة العربية .وجترى
عملية توقيع اتفاقية مع رشكة  Pansoftومركز املكتبة الرقمية ىلع اإلنرتنت؛ تلطوير اتلطبيق العريب ىلع اإلنرتنت لنرش
وطباعة الرتمجات.
• يف اعم  ،2017استضاف قسم الكتاب الرقيم انلاطق باللغة العربية مؤتمر «حنو تصديق مرص ىلع معاهدة
مراكش» اذلي نظمه االحتاد ادلويل جلمعيات ومؤسسات املكتبات واالحتاد العاليم للمكفوفني ،ومكتبة اإلسكندرية؛
حيث َّ
ً
نداء إىل القيادة السياسية يف مرص؛ لترسيع اإلجراءات ادلستورية الالزمة للتصديق املرصي ىلع «معاهدة
وجه
مراكش؛ لتسهيل الوصول إىل املصنفات املنشورة لألشخاص املكفوفني أو ضعاف ابلرص أو غريهم ممن يتعرس عليهم قراءة
ً
دعما للماليني من املكفوفني يف مرص واملنطقة العربية.
املطبواعت»؛

الطبعة العربية ملعيار مارك ابلبليوجرايف

إدارة اإلتاحة ابلبليوجرافية
• يف اعم  ،2017انتىه املكتبيون من تطوير الضبط االستنادي ملكتبة اإلسكندرية ،ويه السياسة ابلبليوجرافية
والتسلسلية لقواعد الفهرسة احلديثة لوصف املصادر وإتاحتها .وقد استكملوا ترمجة مجيع القوائم ذات الصلة
إىل اللغة العربية.
• تطبيق معايري وصف املصادر وإتاحتها ىلع سجالت الضبط االستنادي ملكتبة اإلسكندرية.
ً
ابتداء من مايو  ،2017سوف يبدأ املفهرسون تطبيق قواعد وصف املصادر وإتاحتها ىلع مجيع السجالت
•
ً
ابلبليوجرافية اجلديدة بدال من .AACR2

إدارة املجمواعت واخلدمات العامة
تقدم املكتبة جمموعة واسعة من اخلدمات ملستخدميها :نرش املعلومات ،وخدمة ابلاحثني ،ونرش الويع دلى اجلمهور
العام يف خمتلف املجاالت؛ مع مرااعة خمتلف خلفيات املستخدمني ،والفئات العمرية املختلفة ،واالحتياجات اخلاصة.
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ً
وختتلف إدارات املكتبة يف تقديم اخلدمات واألنشطة وفقا ألهدافها ووظائفها الرئيسية .وتشمل إجنازات اإلدارة
هلذا العام:
• تقييم االشرتااكت احلايلة لدلوريات.
يف اعم  ،2016أطلق قطاع املكتبات مرشوعاً تلقييم اشرتااكته احلايلة يف أكرث من  400من املطبواعت ادلورية؛ لضمان
اتلوزيع الفعال ملوارده فيما يتعلق بسياسة تطوير جممواعت املكتبة ،واتلحليل املتداخل مع املجمواعت اإللكرتونية
ًّ
حايلا بتقييم إماكنية إتاحة الغابلية العظىم من العناوين
للمكتبات ،وقابلية استخدام هذه املوارد .ويقوم قطاع املكتبات
ىلع اإلنرتنت فقط.
• إعداد مكتبة أسايلب ابلحث ،ومكتبة رساج ادلين يولكيد.
ًّ
ً
سخيا من اعئلة ادلكتور بطرس اغيل.
إهداء
• تلقت مكتبة اإلسكندرية
• تتوقع مكتبة اإلسكندرية استقبال مكتبة ادلكتور فاروق ابلاز.

إدارة املجمواعت واخلدمات اخلاصة
َّ
نظمت مكتبتا الطفل والنشء يف الفرتة من اعم  2016إىل  2017الفعايلات اتلايلة:
• احتفايلة رأس السنة بمكتبة الطفل.
• ايلوم العاليم ذلوي االحتياجات اخلاصة.
• احتفايلة تلكريم ذوي االحتياجات اخلاصة القائمني ىلع عمل جدارية مستشىف الشاطيب.
• مسابقة مكتبة الطفل للمدارس.
• معرض لألعمال الفنية ذلوي االحتياجات اخلاصة.
• ختام األنشطة الصيفية بمكتبة الطفل  -اكتشف موهبة طفلك.
• مسابقة املدارس اإلعدادية اإلجنلزيية.
• ايلوم العاليم للطفولة.
• ايلوم العاليم للقراءة – القنصلية األمريكية.
• ماذر جوس أون ذا لوس.
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مكتبة اخلرائط
حتتوي مكتبة اخلرائط ىلع  7000خريطة متنوعة تغطي اكفة أحناء العالم ،مع الرتكزي بشلك خاص ىلع اإلسكندرية،
لاً
ومرص ،والعالم العريب ،وابلحر املتوسط .خالل فرتة اتلقرير ،نظمت مكتبة اخلرائط فعايلة كبرية احتفا بيوم نظم
املعلومات اجلغرافية.

مكتبة طه حسني ووحدة خدمات ذوي االحتياجات اخلاصة
َّ
نظمت مكتبة طه حسني ووحدة خدمات ذوي االحتياجات اخلاصة الربامج اآلتية:
• برنامج خاص وتدريب وظييف ىلع إجراء االختبارات انلفسية.
• برنامج خاص وتدريب وظييف ىلع اتلدخل املبكر وتطوير املهارات.
• اسرتاتيجيات السلوك العملية لألفراد املصابني باتلوحد.
• الربنامج الصييف ملكتبة طه حسني.2016 ،
• مكتبة طه حسني  -القراءة والكتابة بطريقة برايل.
• مكتبة طه حسني  -برنامج اتلوعية  -دعونا نبدع.
• مكتبة طه حسني  -برنامج اتلأهيل الرتبوي.

املحور الرابع :قطاع ابلحث األكادييم

ُْ
مركزا ًّ
ً
حبثيا يف
يعنىَ القطاع يف األساس بإجراء ادلراسات العلمية واألحباث يف خمتلف املجاالت ،ويضم أحد عرش
ختصصات عدة ،ومن أبرز ما قامت به مراكزه يف الفرتة األخرية:

مركز دراسات ادليمقراطية والسالم االجتمايع
تهدف أنشطة املركز إىل تنفيذ أهدافه يف تعزيز ادليمقراطية وثقافة السالم ،وتوسيع دور املرأة والشباب ،واتلعاون
مع املؤسسات الوطنية واإلقليمية وادلويلة ،وإقامة الرشااكت وحتقيق الرؤية داخل مرص وخارجها.
َّ
وباإلضافة إىل تقديم ادلورات اتلدريبية واالحتفال باأليام ادلويلة وإجراء ابلحوث ،نظم املركز هذا العام باتلعاون
ً
ً
ًّ
ناجحا بشأن األمن ادليمقرايط.
دويلا
مؤتمرا
مع مركز نظايم كنجوي
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مركز املخطوطات
َّ
يهتم مركز املخطوطات بفهرسة املخطوطات ودراستها وتوثيقها .هذا العام قدم املركز دورات تدريبية للجمهور
واملتخصصني من مرص والعالم ،بلغ جمموعهم  .378وقد أصبح املركز من خالل اتفاقية مع لكية اآلداب جبامعة اإلسكندرية،
مركز تدريب عميل للطلبة اجلامعيني وطلبة ادلراسات العليا يف اللكية ،وقام بنرش ثالثة كتب متخصصة.

مركز اخلطوط
أنشئ املركز للقيام بادلراسات وتوثيق الكتابات وانلقوش حول العالم يف خمتلف العصور.
ويستمر املركز يف نرش دورية أجبديات اخلاضعة للتحكيم ادلويل ،واليت يساهم يف نرشها دار النرش العاملية «بريل».
وقد أضاف املركز هذا العام إىل املكتبة الرقمية للنقوش واخلطوط ،وموقع تعلم اللغة اهلريوغليفية خطوة خبطوة.
كما استخدم املركز يف اعم 2016م رحلة الكتابة البتاكر دورة تعليمية ىلع منصة إيدكس.

مركز توثيق الرتاث احلضاري والطبييع
• يهتم املركز بتوثيق الرتاث املرصي ،وقد عمل ىلع عدة مشاريع تلحقيق أهدافه.
• هذا العام أكمل املركز ذاكرة األزهر؛ وهو مرشوع تلوثيق تاريخ األزهر ىلع شبكة اإلنرتنت ،وىلع عرض
ابلانوراما احلضارية (الاكلترشاما) .ويواصل اإلضافة إىل قاعدة ابليانات اخلاصة به إىل مكتبة الصور.
• وقد َّ
تم استخدام الاكلترشاما اخلاصة باملركز يف الرتويج ملرص يف الفعايلات الوطنية وادلويلة الكربى.

مركز دراسات اإلسكندرية وحضارة ابلحر املتوسط
تنصب اهتمامات مركز دراسات اإلسكندرية وحضارة ابلحر املتوسط يف ابلحث وتوثيق تراث اإلسكندرية الرثي
املادي واملعنوي ،ومعمارها ،وتنميتها املستدامة ،وآثارها.
أطلق املركز قاعدة بيانات نظم املعلومات اجلغرافية ،اذلي يعترب األول من نوعه يف مرص ،فيما يتعلق بنوع وندرة
وجودة املعلومات .وقد َّ
تم استخدام نظام املعلومات اجلغرافية هذا؛ دلعم حمافظة اإلسكندرية عدة مرات يف ظل قضايا
احلوكمة احلرضية ،وقد َّ
ً
مؤخرا من قِبل جامعتني حمليتني.
تم رشاؤه
خالل اعم 2016م َّ
تم االنتهاء من إعداد سبع دراسات حبثية ،طبعت اثنتان منهما :كتاب قرص املجوهرات امللكية،
واخلريطة اإلرشادية لإلسكندرية .ويف جمال قواعد ابليانات ،تم االنتهاء من قاعدة ابليانات اجلغرافية ملنطقيت العجيم
واملكس.
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حفل توزيع جوائز حسن فتيح للعمارة للعام  2016وافتتاح معرض املرشواعت الفائزة جبائزة RIBA

وفيما خيص اتلواصل اثلقايف املحيل وادلويل يقوم املركز بتنظيم حلقات نقاشية يف شلك ندوات واحتفايلات
ً
ومسابقات معمارية ،اكن أبرزها يف اعم 2016م؛ حيث َّ
وأيضا استضافة معرض
تم تنظيم مسابقة حسن فتيح للعمارة،
اجلمعية امللكية للمعماريني الربيطانيني.

مركز اإلسكندرية لدلراسات اهللينستية

ورشة عمل عن ابلقايا العظمية األثرية نظمها مركز اإلسكندرية لدلراسات اهللينستية بمكتبة اإلسكندرية

أنشئ مركز اإلسكندرية لدلراسات اهللينستية اعم 2008م ،ويقدم برناميج ادلبلوم واملاجستري يف ادلراسات
اهللينستية ،باتلعاون مع جامعة اإلسكندرية للطلبة املرصيني واألجانب.
يف اعم 2016م أنىه ستة طالب دراسة ادلبلومة املؤهلة لربنامج املاجستري .وتم منح درجة املاجستري يف ادلراسات
اهللينستية يف اتلخصصات املختلفة لـستة طالب ،واليت سوف تؤهلهم دلراسة ادلكتوراه يف املستقبل.
َّ
ً
يف اعم 2016م نظم املركز عددا من األنشطة األكاديمية والعلمية ،اشتملت ىلع ثالث حمارضات اعمة لعاملني من
مركز اآلثار األملاين وجامعة توبينجن ،إىل جانب تنظيم معرض صور عن آثار ادلتلا باتلعاون مع وزارة اآلثار املرصية،
ً
فضال عن تنظيم ورشة عمل عن دراسة العظام األثرية.
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ُ
أعد باحثو املركز العديد من ادلراسات ،اليت نشرِ َ بعضها يف جمالت علمية اعملية ،وألقوا حمارضات يف جامعات
أوكسفورد ،نلدن ،اكتانيا.
يف نهاية العام َّ
تم جتديد االتفاقية بني مؤسسة فادلوريانيس ايلونانية ومكتبة اإلسكندرية ملدة مخس سنوات قادمة
تنتيه يف سبتمرب 2022م.

مركز ادلراسات ابليئية CES
يهدف املركز إىل إجراء دراسات بيئية ،وتنظيم دورات تدريبية ،وإنشاء حلقة وصل بني الطلبة وابلاحثني واملؤسسات
املهتمة بأحباث العلوم ابليئية يف املنطقة ،ويطمح املركز ً
أيضا إىل تعزيز انلقاش العام ،ونرش الويع بالقضايا ابليئية املهمة،
ومساعدة صانيع القرار يف حل املشالك واختاذ القرارات الصائبة.
ينسق مركز ادلراسات ابليئية عدة مرشواعت وأنشطة متعددة األهداف؛ تلعزيز الفهم العام للبيئة وقضاياها
واحتياجاتها .تهدف بعض هذه املرشواعت إىل كيفية تغيري تعامل األشخاص مع بيئتهم ومواردها ،ومنها :مكتبة الطاقة
اخلرضاء ،مرشوع إاعدة اتلدوير (املرحلة األوىل) ،املعرفة واملوقف واملمارسة ،واألحباث ابليئية.

مركز ادلراسات والربامج اخلاصة CSSP
يهدف املركز إىل اتلعاون مع املؤسسات الوطنية وادلويلة دلعم ابلاحثني واملجتمع األكادييم كلك ،باإلضافة إىل
تعزيز شباكت اتلعاون ادلويل يف جمال املشاريع ابلحثية ،وتطوير الربامج العلمية واتلعليمية ،باإلضافة إىل إقامة الفعايلات
اليت ختدم املجتمع األكادييم املرصي والعريب ،ودعم العلوم واتلكنولوجيا من خالل برامج توعية اجلمهور.
ويستمر املركز يف تكوين شباكت من العلماء وابلاحثني يف مرص؛ للقيام جبلسات تدريبية تهدف إىل بناء القدرات،
وتطبيق برنامج املنح ابلحثية اتلابع ملكتبة اإلسكندرية.

مركز دراسات احلضارة اإلسالمية
قام املركز بعدد من األنشطة والفعايلات من أبرزها:
• ابلدء يف إعداد برنامج دلراسات الرتاث العليم الغريب.
• تنظيم ندوة عن «صناعة السكة يف احلضارة اإلسالمية» ،شارك فيها شباب ابلاحثني بأوراق حبثية ،وتمت
مناقشتها مع اخلرباء يف هذا املجال.
َّ
ً
ًّ
دويلا لدلراسات األندلسية.
مؤتمرا
• نظم
• يستعد إلصدار موسوعة املزارات اإلسالمية ،ويه أول موسوعة تصدرها مكتبة اإلسكندرية.
• يستعد إلصدار موسوعة «تكملة تاريخ اجلربيت» باالشرتاك مع مركز امللك فيصل لدلراسات يف الرياض.
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• اإلعداد إلطالق موقع احلضارة اإلسالمية.
• إصدار كتاب «عبقرية اتلأيلف يف احلضارة اإلسالمية» ،وهو كتاب يؤسس دلراسة نصوص الرتاث اإلساليم،
والكشف عن مدى صحتها من ناحية الشلك واملضمون.

افتتاح مؤتمر احلضارة اإلسالمية يف األندلس

مركز ادلراسات القبطية
يُعنىَ املركز بدراسة اتلاريخ واللغة والفن القبطي املرصي ،ويستمر املركز يف تنظيم عدد من ورش العمل.
دورات تدريبية وحمارضات تثقيفية ،ودورات ختصصية يف ترميم األيقونات القبطية باتلعاون مع وزارة اآلثار،
ودورات للغة القبطية ،وإقامة مواسم للثقافة القبطية يف القاهرة واإلسكندرية.
يف اعم 2016م شارك املركز يف ايلوم السنوي األول للرتاث القبطي ،واملؤتمر األثري يف العالم العريب ،ومؤتمر اجلمعية
ادلويلة لدلراسات القبطية.

معهد اتلدريب املهين
يهدف هذا املركز إىل تكثيف مجيع دورات اتلدريب واتلطوير املهين اليت تقدمها مكتبة اإلسكندرية من أجل
خدمة جمتمعنا بشلك أفضل ،باإلضافة إىل حتسني مرافق اتلدريب اتلابعة للمكتبة .قام املركز ،باتلعاون مع املراكز اتلابعة
للقطااعت وغريها من اإلدارات بمكتبة اإلسكندرية باتلايل:
• إنشاء دورات تدريبية.
• إنشاء إدارات /مراكز ألغراض اتلدريب.
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• نرش فهرس ادلورات اتلدريبية املهنية.
ًّ
حايلا ،يعمل معهد اتلدريب مع قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ إلنشاء موقع ىلع شبكة اإلنرتنت
•
سهل االستخدام؛ تلعزيز ادلورات ،وتسهيل عمليات التسجيل.
• تنسيق مرشوع إيدكس للتعلم عرب اإلنرتنت ،واملساعدة يف إنشاء وإطالق ثالث دورات ىلع اإلنرتنت تابعة
للمكتبة خالل العام املايض.

برنامج اتلعليم اإللكرتوين
تسىع مكتبة اإلسكندرية لإلسهام يف تطوير اتلعليم؛ فبدأت بربنامج  ،edXواذلي أنشأته جامعتا  MITوهارفارد
بالواليات املتحدة؛ تلوفري اتلعليم للجميع عن طريق إتاحة الربامج اتلعليمية اخلاصة بالعديد من اجلامعات املشاركة
يف هذا املرشوع بأسلوب مرن يف املواعيد وتفاعيل ،بهدف تعليم أكرث ً
يرسا ىلع لك راغيب اتلعلم يف مجيع أحناء العالم.
يريم هذا الربنامج اتلعلييم واسع االنتشار إىل إتاحة املادة العلمية عن احلضارة املرصية جلميع ادلارسني بالعالم ،وإتاحة
الربنامج العليم العاليم للطالب املرصي.
َّ
وقعت املكتبة اتفاقية رشاكة مع هيئة  ،edXوقد حرض بعض العاملني باملرشوع دورتني تدريبيتني.
وتشمل ادلورات اليت تم إجنازها حىت اآلن:
ً
دارسا من  143دولة.
• مدخل إىل احلضارة املرصية القديمة ،وقد سجل فيها 6611
ً
دارسا من  127دولة.
• إسهامات احلضارة اإلسالمية ،وقد سجل فيها 2744
ً
دارسا من  97دولة.
• رحلة الكتابة يف مرص ،وقد سجل فيها 1083
وتبدأ دورة جديدة يف شهر مايو 2017م بعنوان «أدب اإلسكندرية احلديث» ،وتشمل أهم الكتاب األجانب واملرصيني
اذلين كتبوا عن اإلسكندرية وتأثروا بها .كما جيري إعداد ثالث دورات أخرى يف القريب العاجل ،أوهلا عن احلركة
النسائية يف مرص.

املحور اخلامس :اتلواصل اثلقايف

ُْ
ً
يضم قطاع اتلواصل اثلقايف عددا من املرشواعت واملبادرات املهمة اليت تعنىَ بنرش اثلقافة واإلبداع ىلع نطاق واسع
من املجتمع؛ فيقوم القطاع باالشرتاك مع  Intelبتنظيم مسابقات ىلع الصعيد الوطين يف جمال ابتاكر «إنسان آيل ،»Robot
ً
يفوز فيها اعدة مدارس من حمافظات مرص املختلفة ،ويشارك الفائزون يف مسابقات دويلة ،كما ينظم القطاع مهرجان
ًّ
سنويا ،وبلغ عدد املشاركني فيه هذا العام حوايل  20ألف طالب وطابلة من اكفة مدارس مرص.
العلوم
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متاحف مكتبة اإلسكندرية
تضم املكتبة بني جنباتها العديد من املتاحف املتنوعة ،واليت تقدم خدمات وأنشطة متنوعة تستهدف مجيع الفئات
ٍّ
ً
دوما ىلع تطوير لك من متحف املخطوطات ،ومتحف اآلثار ،ومتحف تاريخ العلوم،
العمرية والعلمية .جيري العمل
ً
ومتحف السادات؛ وذلك تلحقيق هدف مكتبة اإلسكندرية يف أن تصبح مركزا لنرش اثلقافة .وكذلك تعمل املعارض
ادلائمة واملؤقتة يف املكتبة خلدمة األغراض اثلقافية واتلعليمية.
قامت متاحف املكتبة باالشرتاك مع انلخبة الوطنية املرصية للمجلس ادلويل للمتاحف بتنظيم «يوم متاحف
اإلسكندرية»؛ تلنسيق اجلهود مع هذه املتاحف ،والرتويج هلا ،والعمل كشبكة واحدة خلدمة حركة اثلقافة والسياحة.

متاحف مكتبة اإلسكندرية

مركز الفنون
َ َّ
نظم مركز الفنون يف الفرتة األخرية جمموعة فريدة ومتنوعة من الفعايلات الفنية من موسيىق ومرسح وسينما ،كما
ً
َّ
ً
كبريا ملا يزيد عن 15000
دشن املركز مهرجان الصيف ادلويل الرابع عرش من يويلو إىل  4سبتمرب 2016م ،واذلي يشهد إقباال
من اجلمهور ،ويضم جمموعة متمزية من الفنانني من مرص والعالم.
َّ
كما نظمت أوركسرتا مكتبة اإلسكندرية العديد من حفالت املوسيىق املتنوعة من الكالسيكيات اخلفيفة إىل
الكالسيكيات العاملية.
َّ
ً
كما واصل قسم تعليم الفنون تقديم األنشطة الفنية املختلفة لألطفال ،فنظم عددا من احلفالت من بينهم حفل
َّ
الغناء الرشيق باالشرتاك مع فريق ابن ابلدل ،وحفل تسليم شهادات الرويال سكول ،كما نظم  60ورشة عمل يف جماالت الفن
التشكييل واملرسح وأفالم اتلحريك.
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مركز القبة السماوية
جنح مركز القبة السماوية خالل اعم 2016م يف جذب ما يزيد عن  130000زائر ،وما تبعه من نسب حضور اعيلة يف
اكفة الربامج.
قام املركز ً
أيضا بتقديم عرض «اإلسكندرية مهد علم الفلك» بقاعة القبة السماوية ،وهو أول عرض  All Skyمن
ً
إنتاج مركز القبة السماوية العليم بمكتبة اإلسكندرية من خالل تكنولوجيا دجييستار ( .)5واستكماال هلذا انلجاح،
يقوم املركز يف الوقت احلارض بإنتاج عرضني للقبة بتمويل من برنامج ابلحوث واتلنمية واالبتاكر اتلابع لوزارة ابلحث
العليم.

معرض اإلسكندرية ادلويل للكتاب
َّ
نظمت مكتبة اإلسكندرية باالشرتاك مع اهليئة املرصية العامة للكتاب معرض اإلسكندرية للكتاب يف دورته
اثلاثلة عرشة ،واستضاف املعرض يف هذه ادلورة إيطايلا كضيف للرشف ،واليت حظيت بأنشطة ومعارض عديدة خالل
ً
نارشا ،وشهد  200حدث ثقايف شارك فيه  800مثقف وأديب من مرص واألردن والسعودية
املعرض اذلي شارك فيه حنو 260
وعمان وتونس وغريها ،كما شاركت الصني ألول مرة يف معرض اإلسكندرية ،وزار املعرض ما يزيد عن ستمائة ألف زائر.

معرض اإلسكندرية ادلويل للكتاب

مرشوع سفارات املعرفة
ُ
أسست سفارات املعرفة باتلعاون مع عدد من اجلامعات املرصية تلوفري خدمات مكتبة اإلسكندرية الرقمية اليت
يستطيع زوار املكتبة الوصول إيلها ،مثل مستودع األصول الرقمية  ،DARوهو أكرب مكتبة رقمية عربية ،وكتاب «وصف
مرص» ،ومرشوع ذاكرة مرص املعارصة ،ومرشوع حمارضات يف العلوم.
توفر املكتبة مواد علمية ،وتكنولوجية ،وثقافية هلذه السفارات؛ حيث ترتبط باملكتبة من خالل شباكت رقمية
عرب اإلنرتنت .كما تسهل سفارات املعرفة الوصول إىل العديد من املواقع اإللكرتونية اتلابعة ملكتبة اإلسكندرية ،وتوفر
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خدمات بث مبارش عرب اإلنرتنت اعيلة اجلودة؛ لعرض املؤتمرات واملحارضات والفعايلات اليت تقام يف مركز املؤتمرات
باملكتبة سواء أكانت مبارشة أم مسجلة.
أربع عرشة سفارة أنشئت يف الفرتة منذ بداية 2016م حىت كتابة هذا اتلقرير ،يف جامعات« :جنوب الوادي ،سوهاج،
طنطا ،كفر الشيخ ،قناة السويس ،دمنهور ،أسوان ،دمياط ،بورسعيد ،األزهر ،املنوفية ،بين سويف ،أسيوط ،عني شمس».

منتدى «تطوير اتلعليم يف مرص» بسفارة املعرفة يف جامعة بنها

مركز اللسانيات احلاسوبية العربية
جنح املركز يف تطوير اللغة العربية ومواصلة العمل ىلع مدونة اللغة العربية اليت تضم مائة مليون لكمة ،للك لكمة
ً
ًّ
لغويا .وباستخدام مرشوع لغة الشبكة العاملية كقاعدة.
منها  16تعريفا
انتهت مكتبة اإلسكندرية من مرشوع بوابة اللغة العربية؛ ذلا قامت املكتبة بنرش قاموس العامية املرصية ،وستقوم
بنرش القاموس األكدي السومري العريب ،وتقوم برقمنة جملة جممع اللغة العربية ،وقواميس اللغة العربية؛ يلتبلور لك هذا
ُ
يف انلهاية يف بوابة للغة العربية ىلع شبكة اإلنرتنت ،تقدم خدمات غري مسبوقة للمتحدثني بهذه اللغة.

املحور السادس :مبادرات تكنولوجيا املعلومات
هناك عدد من املبادرات يقوم بها قطاع تكنولوجيا املعلومات يف املكتبة ،تريم إىل تعميق إسهام املكتبة يف العالم
الرقيم.

إطالق مرشوع CEDEJ
• رقمنة جمموعة من املقاالت الصحفية (حوايل  800000مقال صحيف) ،باتلعاون مع مركز اتلوثيق وادلراسات
االقتصادية والقانونية واالجتماعية.
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• تم نرش أكرث من  261000مقال صحيف حىت اآلن.
• تم إطالق املوقع حبضور السفري الفرنيس ووفد من وزارة اخلارجية الفرنسية رشاكء املرشوع.
ًّ
حايلا يف املرحلة اثلانية من املرشوع.
• جيري العمل

متحف اآلثار االفرتايض
• إنشاء جولة افرتاضية ثالثية األبعاد ملتحف اآلثار بمكتبة اإلسكندرية ،وعرض العديد من القطع األثرية بشلك
افرتايض ،مزودة بعدة أدوات لالستكشاف وابلحث ختدم باحيث اآلثار واملستخدم العادي.
ًّ
افرتاضيا.
• يستمر العمل يف املسح الضويئ لقطع أثرية أخرى؛ بهدف توسيع املجموعة املعروضة

اجلولة االفرتاضية ملكتبة اإلسكندرية
ًّ
حايلا بإنشاء جولة دقيقة ثالثية األبعاد مزودة بمعلومات عن أبرز األماكن.
• يقوم فريق العمل

أرشيف اإلنرتنت
• االستمرار يف جتويد وحتديث أرشيف اإلنرتنت واخلدمات اليت يقدمها.
• العمل ىلع تطبيق آلة اسرتجاع صفحات اإلنرتنت  ،Open Wayback Machineباتلعاون مع اللجنة
اتلوجيهية اتلابعة للتحالف ادلويل حلفظ اإلنرتنت؛ وذلك تلحقيق استفادة أكرب وأكرث تفاعلية يف تصفح أرشيف
اإلنرتنت.

برنامج املؤسسة الرقمية %100
• يتم تنفيذ هذا الربنامج بمكتبة اإلسكندرية ،ويهدف إىل حتويل مجيع املعامالت وخطوط سري العمل املؤسسية
من يدوية إىل آيلة.
• تتعاون مكتبة اإلسكندرية مع وزارة تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات يف هذا املرشوع يف أبعاد متعددة ،منها
اتلدريب وتفعيل اتلوقيع اإللكرتوين وغريها.
ًّ
ًّ
ورقيا يف عدة معامالت مؤسسية مثل اإلجازات
فعليا بتطبيق تنظيم العمل ال
• قامت مكتبة اإلسكندرية
واتلعيينات وغريها.
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مرشوع موسوعة احلياة
• فريق العمل بمكتبة اإلسكندرية هو املسئول عن برجمة ابلنية اهليلكية ملوسوعة احلياة.
لاً

• اكن لفريق العمل بمكتبة اإلسكندرية ٌ
دور هام يف نقل وحتديث نظام موسوعة احلياة اكم
باتلعاون مع مؤسسة السميثسونيان و.MBL

يف إبريل املايض،

مرشوع املليون حمارضة Super Course
يهدف مرشوع املليون حمارضة إىل بناء قاعدة تضم مليون حمارضة ألبرز علماء العالم يف اكفة جماالت العلوم
ً
ّ
حايلًا ىلع موقع املكتبة
واتلكنولوجيا ،تتاح جمانا ىلع موقع مكتبة اإلسكندرية ،وجرى الرتكزي يف  170ألف حمارضة متاحة
ىلع املجاالت اتلايلة :الصحة العامة ،الزراعة ،اهلندسة ،ابليئة ،وىلع سبيل املثال يف «علم األوبئة  »Epidemiologyيوجد
أكرث من  3400حمارضة متاحة بست وعرشين لغة ،ختدم ما يزيد عن املليون طالب يف اكفة أحناء العالم.

املكتبة الرقمية العربية
أطلقت مكتبة اإلسكندرية املكتبة الرقمية العربية ىلع موقعها ىلع شبكة اإلنرتنت ،اليت تتيح من خالهل  30ألف
ً
كتاب جمانا ،يستطيع أي قارئ أن يتصفحها من مزنهل أو من أي ماكن آخر أو حىت من هاتفه املحمول ،هذه املكتبة تعد
اذلراع الرقيم للمكتبة تلقديم املعرفة للجمهور ،وتسىع مكتبة اإلسكندرية إىل أن تصل الكتب املتاحة بها إىل  33ألف
كتاب خالل الفرتة القادمة.

املكتبة الرقمية العاملية WDL
تتعاون  200مؤسسة من  100دولة ىلع إقامة املكتبة الرقمية العاملية ،اليت تتيح ىلع اإلنرتنت مواد كثرية وهامة بلغات
متعددة من مجيع ابلدلان ،ويقوم فريق عمل متاكمل بمكتبة اإلسكندرية باملساهمة يف الربجمة وحتديث نظام املكتبة
الرقمية .وقد قام فريق عمل املكتبة بدور رائد يف تطوير موقع املكتبة الرقمية العاملية ،من خالل إتاحة املوقع بأكرث من
لغة ،منها اللغة العربية.

برنامج لغة اتلواصل العاملية
يف إطار برنامج لغة اتلواصل العاملية اليت تقوم به مكتبة اإلسكندرية باتلعاون مع مؤسسة  ،UNDLتقوم مكتبة
اإلسكندرية بمتابعة اتلطورات يف حتويل كتاب عريب إىل لغة اتلواصل العاملية ًّ
آيلا ،ومنها إىل لغة طبيعية أخرى.

شباكت اتلواصل اإلفريقية
• هدفها اتلواصل بني جممواعت األكاديميني وابلاحثني بالقارة اإلفريقية ،من أصحاب االهتمامات املشرتكة،
تلبادل املعرفة يف املجاالت املختلفة (الزراعة ،ابليئة ،املكتبات ،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،الصحة
العامة ،طرق ابلحث).
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• للك جمال خمتلف شبكة تواصل تفاعلية ،وتتيح إصدار نرشة إلكرتونية بمعدل لك أسبوعني.
• للك جمال خمتلف جلنة علمية للتفاعل واإلجابة ىلع أسئلة ابلاحثني.
• الوضع احلايل :جتهزي قوائم الربيد اإللكرتوين من أجل إصدار النرشة اإللكرتونية ،جتميع املقاالت العلمية،
تطوير األداة الربجمية؛ إلتاحة إصدار النرشة اإللكرتونية.

احلاسب اآليل فائق الرسعة HPC
تقوم مكتبة اإلسكندرية بتوفري حاسب آيل فائق الرسعة الستخدامه يف ابلحوث واتلنمية يف جماالت علمية متعددة؛
وذلك من أجل مساعدة الطلبة وابلاحثني باجلامعات املرصية.
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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
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
Oracle

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

رشكة تكنولوجيا احلاسبات املتقدمة
مؤسسة أاغ خان
الواكلة الفرنسية للتنمية
الرشكة الوطنية للكيمياويات 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
األكاديمية 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

املفوضية األوروبية
الصـندوق العـريب لإلنـماء االقتصادي واالجتمايع
مؤسسة اكرنييج بنيويورك
الواكلة السويرسية للتنمية واتلعاون
أكاديمية ابلحث العليم واتلكنولوجيا
ابلنك ادلويل
إمارة قطر (مؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع)

َّ
إسهامات تعدت مخسة ماليني جنيه مرصي

وزارة املايلة املرصية
وزارة اإلساكن واملرافق واتلنمية العمرانية
مؤسسة لغة الشباكت الرقمية العاملية
ماريانا فاردينويانيس
وزارة السياحة املرصية
احلكومة اإليطايلة
الغرفة اتلجارية األمريكية

َّ
يَ ْ
إسهامات تعدت
مليون جنيه مرصي

مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية
منظمة ايلونسكو
الواكلة األمريكية للتنمية ادلويلة
مؤسسة فورد
سفارة الواليات املتحدة األمريكية
مؤسسة ألكسندر أوناسيس اخلريية
فودافون مرص
إسماعيل رساج ادلين

َّ
إسهامات تعدت مليون جنيه مرصي

جامعة جوتنربج /الواكلة السويدية للتنمية ادلويلة
أرامكو السعودية
ابلنك اإلساليم للتنمية
وزارة الزراعة يف الواليات املتحدة  -خدمة الزراعة
اخلارجية
وزارة اتلعاون ادلويل املرصية

جهات ماحنة أخرى

جامعة آرهوس (ادلنمارك)
مركز عبد السالم ادلويل للفزيياء انلظرية
جلنة أبو ظيب تلطوير اتلكنولوجيا
أكاديمية العلوم للعالم انلايم
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دار األوبرا بالقاهرة
جامعة القاهرة
واكلة اتلنمية ادلويلة الكندية
رشكة كريم
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)
مدينة األحباث العلمية واتلطبيقات اتلكنولوجية
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 األكادييم
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
حتسني كفاءة استخدام الطاقة وخفض اغزات االحتباس
احلراري
صندوق محاية ابليئة
معهد حبوث انلظم ابليئية
الربنامج الصيح للحركة األوروبية لعلوم احلياة العاملية
بيت األغشية األورويب
املنظمة األوروبية لألحباث انلووية (سرين)
واكلة الفضاء األوروبية
ابلنك املرصي تلنمية الصادرات
رشكة حديد عز
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
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منظمة السالم األخرض ادلويلة
املجموعة األكاديمية للتنمية
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
املعهد الفرنيس بمرص
معهد اتلعليم ادلويل
رشكة إنتل
املجلس املشرتك بني األكاديميات
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 والكيمياويات
رشكة اكشا
صندوق امللك عبد اهلل اثلاين للتنمية
رشكة كونياك مينوتلا املحدودة للقباب السماوية

كرييت للزيوت والغاز
مؤسسة الكويت للتقدم العليم
رشكة كورام للحلول اتلقنية
مؤسسة القيادة يف سبيل ابليئة واتلنمية (يلد ادلويلة)
جامعة ادلول العربية
جمموعة ليسيكو
مكتبة الكوجنرس
رشكة اليفبوي
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
مؤسسة مرص اخلري
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
موري سويش
مفيد قصبيج
نسيج للنظم العربية املتطورة
األكاديميات الوطنية للعلوم
ابلنك األهيل املرصي
املجلس القويم حلقوق اإلنسان
املجلس القويم للشباب
مؤسسة العلوم الوطنية
جهاز مرشواعت اخلدمة الوطنية
املركز القويم للفضاء
جملة نيترش
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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 سوديك
رشكة سوفت ماشني
رشكة القوى انلاعمة لإلنتاج الفين
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
بيسرتو تمارا اللبناين
رشكة تك نويلدج
تليكوم مرص
جامعة ادلول العربية
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
بنك االحتاد الوطين
مركز األمم املتحدة للمستوطنات البرشية
صندوق األمم املتحدة اإلنمايئ للمرأة
برنامج األمم املتحدة اإلنمايئ
برنامج األمم املتحدة للبيئة
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشئون الالجئني
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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قائمة اإليرادات واملرصوفات للسنة املايلة املنتهية يف  30يونية 2017
رقم اهلامش

2017/6/30

2016/6/30

جنيه مرصي

جنيه مرصي

اإليرادات
إيرادات حكومية
اعتمادات مايلة خمصصة من وزارة املايلة

)(1

إيرادات متنوعة

222,916,144

213,731,953

1,977,687

2,225,998

224,893,831

215,957,951

إيرادات أخرى
إيرادات مرشواعت َّ
ممولة

)(2

26,171,407

25,808,205

إيرادات النشاط اجلاري

)(3

19,887,629

19,486,910

فوائد دائنة

)(4

5,803,071

4,104,963

فروق عملة

)(5

20,366,119

2,332,458

إيرادات متنوعة

)(6

5,393,332

5,191,108

77,621,558

56,923,644

302,515,389

272,881,595

إمجايل اإليرادات

املرصوفات
)(187,733,286

)(174,129,855

أجور ومرتبات
مرصوفات إدارية وعمومية

)(7

)(93,570,788

)(95,572,931

خمصصات

)(8

)(21,000,000

)(2,500,000

اإلهالك

)(9

)(46,942,507

)(46,155,994

حمول للمال االحتيايط املمول لألصول اثلابتة

46,942,507

46,155,994

إمجايل املرصوفات

()302,304,074

()272,202,786

فائض النشاط اجلاري

211,315

678,809

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
اً
ً
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 2017
رقم اهلامش

2017/6/30

2016/6/30

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

142,904,851

99,638,358

37,287,701

25,252,517

31,568,073

26,349,892

22,539,986

18,451,975

234,300,611

169,692,742

األصول طويلة األجل
األصول اثلابتة (بالصايف)

)(5

مقتنيات مشرتاة

)(7

مرشواعت حتت اتلنفيذ

976,961,861

1,001,902,287

1,197,454

1,089,119

)(6

56,062,214

أصول طويلة األجل أخرى (بالصايف)

)(8

3,813,119

5,889,287

استثمارات يف شهادات ادخارية طويلة األجل

)(10

15,000,000

15,000,000

إمجايل األصول طويلة األجل

1,053,989,648

1,065,242,194

إمجايل األصول

1,288,290,259

1,234,934,936

استثمارات يف رشاكت تابعة

)(9

955,000

40,406,501

955,000

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 طويلة األجل

)(15

إمجايل االلزتامات واملال االحتيايط
احلسابات الرقابية وانلظامية

)(16

47,486,134

26,500,000

1,401,588

3,564,851

14,721,954

17,907,732

17,294,539

14,998,146
9,220,401

13,209,171

72,844,524

48,462,955

171,656,471

115,955,524

1,071,388,788

1,073,734,412

1,288,290,259

1,234,934,936

124,782,580

121,614,319

45,245,000

اهلوامش املرفقة يه جزء أسايس من اتلقرير املحاسيب ،وتقرأ معه.
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اهلوامش اخلاصة باملزيانية:
١ -١حسابات جارية ونقدية بالصندوق

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.

تمثل مبالغ باحلسابات اجلارية احلكومية واحلسابات
اجلارية اخلاصة؛ وذلك لتسوية فواتري املقاولني ،والرسوم،
واألموال املحتجزة.
٢ -٢ودائع األجل

١٠١٠استثمارات يف شهادات ادخارية طويلة األجل

يتمثل هذا ابلند يف قيمة ودائع ألجل دلى بنك عودة
تستحق لفرتات زمنية ترتاوح من شهر إىل اعم.

يتمثل الرصيد يف تكلفة استثمارات يف شهادات
ً
طويلة األجل ،ويعرتف باإليراد اخلاص بها وفقا ألساس
االستحقاق.

٣ -٣مدينون وأرصدة مدينة أخرى

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

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

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.

يشمل املبلغ حسابات مستحقة ادلفع للموردين يف
تاريخ املزيانية.
١٣١٣دائنون رشاء أصول ثابتة

٦ -٦مرشواعت حتت اتلنفيذ

املبالغ املستحقة للمقاولني واملستشارين واملوردين
اآلخرين حليازة أصول ثابتة.

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 إحالل وجتديد مركز املؤتمرات،
ومرشوع إحالل وجتديد ابلحرية الصناعية؛ تضاف إىل
األصول اثلابتة حني تصبح جاهزة لالستخدام.

١٤١٤دائنون وأرصدة دائنة أخرى
تمثل أرصدة دائنني مرشواعت ممولة ،وفائض بنك
ً
مقدما وأرصدة دائنة
االستثمار القويم واإلجيار املدفوع
أخرى.

٧ -٧املقتنيات املشرتاة

١٥١٥املال االحتيايط

استثمارات يف املقتنيات واملخطوطات واللوحات
الفنية انلادرة ،ويعاد تقييمها بشلك دوري من ِقبل جلنة
متخصصة.

تمويل حكويم من وزارة املايلة تلمويل املرشواعت
حتت اتلنفيذ واحلصول ىلع أصول جديدة ،ويتأثر بناتج
األنشطة التشغيلية وإهالك األصول اثلابتة.

٨ -٨أصول طويلة األجل أخرى (بالصايف)

١٦١٦احلسابات الرقابية وانلظامية

يمثل املبلغ صايف قيمة حق استخدام مكتبة اإلسكندرية
دائرة دويلة اكملة لالتصال ،وتكلفة رسوم عضوية
مكتبة اإلسكندرية كعضو مساهم يف الربامج اتلعليمية
اخلاصة بمؤسسة Massachusetts Non-profit
Corporation؛ لنرش الربامج اتلعليمية عرب اإلنرتنت.

تشمل قيمة املجمواعت انلادرة واملخطوطات واملعارض
ً
ادلائمة والقطع الفنية ،اليت َّ
تقيم وفقا للجان فنية
متخصصة ،باإلضافة إىل خطابات الضمان املقدمة من
الغري.
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أجندة الفعايلات

خالل الفرتة من يويلو  2016إىل يونية  ،2017قامت مكتبة اإلسكندرية بتنظيم واستضافة أكرث من  1171فعايلة،
لاً
معرضا ،و 96ندوة؛ وقامت املكتبة ً
ً
أيضا بتنظيم  51دورة تعليمية
منها  297حمارضة ،و 116ورشة عمل ،و 161حف  ،و34
وتدريبية .وقد ُع ِق َدت بعض هذه الفعايلات ألكرث من مرة خالل هذه الفرتة.

معرض الكتاب
• •معرض اإلسكندرية ادلويل للكتاب2017 ،

إطالق كتب
• •«الفن واتلجارة واثلقافة يف العالم اإلساليم وما بعده :من الفاطميني إىل
املغول»
• •«تطوير وترميم قرص املجوهرات امللكية» لألستاذ ادلكتور عيل رأفت
• •«الرهبنة القبطية يف وادي انلطرون يف القرن اتلاسع عرش»
• •«بنات انليل ...نساء مرصيات غرين اعملهن»
• •«فهرس خمطوطات علوم احلديث»
• •كتالوج الفنان حممود سعيد

احتفايلات
• •خترج ادلفعة األوىل بقسم اإلعالم
ً
• •أهال رمضان
• •افتتاح معرض اإلسكندرية ادلويل للكتاب
• •ختام مسابقة اإلسكندرية للكتابة
• •تكريم مدرسة املبتديان
• •أنا موهوب
• •مسابقة املدارس اإلعدادية اإلجنلزيية
• •احلفل السنوي لطالب مدرسة ابلايلة
• •إنسان أرت السنوي
• •ختام برنامج القراءة الكربى 2016
• •افتتاح برنامج القراءة الكربى 2017
• •توقيع كتاب أثينا العثمانية للاكتب ادلكتور أمحد أمني
• •توقيع رواية «صائد األقمار» بقلم أمحد أمني
• •توقيع كتاب «حواديت زينب كوتود»

• •ختام األنشطة الصيفية بمكتبة الطفل
• •رأس السنة بمكتبة الطفل
• •يوم ثقايف للسودان
• •توزيع جوائز مسابقة ارسم واحبث
• •توزيع جوائز املسابقة اثلامنة لطالب مدارس اإلسكندرية
• •يوم الفرح :احتفايلة يوم ايلتيم
• •نهاية العام ادلرايس للمدارس األوروبية باإلسكندرية – القسم اإلجنلزيي
• •نهاية العام ادلرايس للمدارس األوروبية باإلسكندرية – القسم الفرنيس
• •نهاية العام ادلرايس للمدارس األوروبية باإلسكندرية – القسم اإلجنلزيي ادلويل
• •برنامج اتلمزي واإلبداع
• •خترج طالب طب أسنان دفعة 2016-2015
• •خترج ادلفعة  75بكلية احلقوق (ايلوبيل املايس)
• •فاتن محامة :سيدة الشاشة العربية
• •عيد املواهب
• •السياسة انلقدية واالستقرار االجتمايع :جتربة مرصف بلنان
• •مركز فرست استب للبايله واملوسيىق
• •حفل فوللكوري
• •نهاية العام ادلرايس ملدرسة جيمس أكادييم ادلويلة
• •خترج طابلات مدرسة جريار لعام 2016
• •يوم نظم املعلومات اجلغرافية
• •عيد املسرية اخلرضاء مع اجلايلة املغربية
• •تكريم ذوي االحتياجات اخلاصة القائمني ىلع عمل جدارية مستشىف الشاطيب
• •تكريم الطالب املتمزيين
• •تأبني اعلم اآلثار اإلسالمية ادلكتور عبد الرمحن عبد اتلواب
• •تأبني اعلم اآلثار اإلسالمية ادلكتور حيىي الزيين
• •ختام مسابقة إنتل للعلوم واهلندسة 2017
• •ايلوم العاليم ملاكفحة اإلجتار بالبرش
• •ايلوم العاليم للتسامح
• •ايلوم العاليم للسالم
• •ايلوم العاليم ذلوي االحتياجات اخلاصة
• •ايلوم العاليم للمرأة
• •خترج طلبة مدرسة جنالكيس القومية
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• •مدارس يلدرز للغات
• •نهاية العام ادلرايس ملدارس معايل اإلسالم اخلاصة
• •مهرجان «مرص خانة» عن ابليوت األثرية
• •توقيع مذكرة تعاون بني مكتبة اإلسكندرية ومجعية املكتبات ومؤسسات
املعلومات اإلفريقية
• •نموذج حمااكة جملس األمن 2016
• •عيد األم  -مجعية أيادي الغد للتخاطب
• •توقيع مذكرة تفاهم بني إدارة املرشواعت اخلاصة بمكتبة اإلسكندرية وشبكة
تازة اتلنموية
• •املؤتمر السنوي جلمعية املدمنني املجهولني
• •يوم ايلتيم
• •ختام فصول املتمزيين يف عزف ابليانو
• •افتتاح حمارضات عن الربوتون ملعهد مهنديس الكهرباء واإللكرتونيات
• •ختام الربنامج الصييف ملركز القبة السماوية العليم
• •تسليم شهادات الرويال سكول 2016
• •خترج مدرسة شوتس األمريكية
• •توزيع جوائز مدينة العلوم ادلويلة
• •مؤتمر صحيف لإلعالن عن الفائزين يف مسابقة مدينة العلوم ادلويلة
• •عيد العلم
• •ستة تماثيل لرموز أدبية مرصية  -إزاحة الستار
• •مهرجان السويس
• •مراسم توزيع جوائز مسابقة «تازة» األدبية
• •نهاية العام ملدارس طيبة ادلويلة
• •ختام مهرجان اإلسكندرية السينمايئ ادلويل
• •افتتاح مهرجان اإلسكندرية السينمايئ ادلويل
• •ايلوم السنوي للرتاث القبطي
• •خترج لكية الطب برنامج اتلعليم ادلويل
• •جائزة حسن فتيح للعمارة لعام  - 2016احتفايلة توزيع جوائز
• •نموذج املحااكة للمنظمة ادلويلة للفرنكوفونية  – ٢٠١٦حفل اخلتام
• •االحتفايلة اخلتامية ملرشوع دعم وتوعية املجتمع السكندري لليوم العاليم
للنظافة
• •ختام مهرجان «مرسح بال إنتاج»
• •افتتاح مهرجان «مرسح بال إنتاج»
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• •مدارس طيبة اجلديدة للغات
• •مرشوع «حنو معلم أفضل»  -حفل افتتاح مرشوع «حنو معلم أفضل»
• •ختام ادلورة اتلدريبية املقامة من قطاع ماكتب الوزير بوزارة املايلة
• •ادلبلوم اجلاميع يف علوم املعلومات واملكتبات – حفل توقيع
• •«يوم املرأة  -ملحات من تاريخ املرأة»
• •ايلوم العاليم ألطفال التشوهات اخللقية
• •يوم ابلحرية العاليم 2016
• •ايلوم العاليم للمياه

سينما
• •معرض اإلسكندرية ادلويل للكتاب
o oمهرجان الفيلم األثري
o oعرض أفالم ذاكرة مرص
• •مهرجان اإلسكندرية لألفالم القصرية
• •جانب من تاريخ اخرتاع السينما
• •خمتارات من أنالوج زون
	«oنسخة عمل»
	«oبدون موسيىق»
	«oوندور»
	«oالبسمة احلمراء»
	«oالشقة رقم »5
	«oالوقوع يف انلفس»
	«oاملراية»
• •ملتىق األفالم التشكيلية الطويلة
	«oالروح الطليقة»
	«oهبوب الرياح»
	«oحنو األاعيل»
• •برنامج نادي السينما:
o oأنتوين كوين
«رياح اعصفة يف جامايكا»
«لورنس العرب»
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«أسد الصحراء»
«زوربا ايلوناين»
o oسري ذاتية
«تيش»
«مالكوم إكس»
«سيد درويش»
«الشبكة االجتماعية»
o oأفالم ديستوبيا
»1984«
«أي آي :اذلاكء االصطنايع»
«فهرنهايت »451
«املاتريكس»
«ثاء رمزا للثأر»
o oيوم األرض
«اتلوابع زلزال يف نيويورك»
«إيرين بروكوفيتش»
«براكن»
o oاجلاسوسية
«جسد األكاذيب»
«الفخ»
«ازدراع»
«والد العم»
o oاحلب املمنوع
«يوم جديد يف صنعاء القديمة»
«اسأل قلبك«
«يد إهلية«
«آخر املوهياكن«
«فيري زارا«
o oاحلب حول العالم
«نساء صغريات»
«موسيىق ولكمات»
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«  سيديت اجلميلة»
«اتلملك»
«كربياء وحتامل»
«الوسادة اخلايلة»
«ابلاب املفتوح»
«فيري زارا»
 30«دقيقة بعد منتصف الليل»
o oنساء معارصات
«نساء صغريات»
«سيديت اجلميلة»
«كربياء وحتامل»
«ابلاب املفتوح»
 30«دقيقة بعد منتصف الليل»
o oسينما اخليال العليم
«تطور»
«ثورة كوكب القرود»
«رجل الفضاء»
«جزيرة ادلكتور مورو»
o oاألدب العاليم يف السينما املرصية
«آه من حواء»
«األخوة األعداء»
«الرغبة»
o oروائع األدب العاليم
«نيكوالس نيلكيب»
«اغتسيب العظيم»
«أحدب نوتردام»
«اللص والكالب»
o oيوسف شاهني
«املصري»
«رصاع يف الوادي»
«املهرج الكبري»
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• •درس السينما رقم (« :)6تاريخ جائزة األوساكر»
• •عرض فيلم «أيام السادات»
• •ملتىق األفالم التسجيلية الطويلة
o oمرور ً 30
اعما ىلع وفاة شادي عبد السالم
o oيوم السالم العاليم
o oيوم جنيب حمفوظ
	«oاملعماري حسن فتيح»
• •الفيلم التسجييل« :دماء يف اهلاتف املحمول»
• •«رحالة»
• •ملتىق األفالم الروائية الطويلة
o oالسينما العربية
«ايلازريل»
«بس يا حبر»
o oالسينما اآلسيوية :مئوية ميالد ماسايك كوبايايش
()1996-1916
o oالسينما األسرتايلة« :بدل شارل»
o oالسينما الكردية اآلسيوية
«الطريق»
«السالحف يمكن أن تطري»
«اهلمس مع الريح»
o oسينما أمريكا الالتينية – بابل (بعد عرش سنوات)
• •عرض فيلم« :مسافر للشمال  ..مسافر للجنوب»
• •عرض فيلم «مملكة السماء» يف سفارات املعرفة بطنطا
• •عروض جديدة بمركز القبة السماوية العليم
• •العرض األول ألفالم ادلورة السابعة من مرشوع بالزا
• •فيلم «ال يكيف أن يكون اهلل مع الفقراء» يف ذكرى ميالد املعماري حسن
فتيح
• •ملتىق األفالم القصرية
o oملتىق األفالم القصرية – مسابقة األفالم القصرية يف
مهرجان اكن 2015
«o oابلطيخة»
• •برنامج السينما يف مهرجان الصيف  -مخسة أفالم مرصية قصرية
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• •مكتبة اإلسكندرية بني املايض واحلارض واملستقبل
• •خصوصية اللغة السينمائية
• •موضوع الشهر :الزواحف

ّ
و«ابلنانوة»
• •فيلمان نلايج إسماعيل« :أم أمرية»
• •فيلمان من أسبوع أفالم جوته« :كنا متمردين» و «النسور الصغرية»

مسابقات
• •جولة يف املتاحف املرصية
• •املدارس اإلعدادية اإلجنلزيية
• •آثار وحضارة
• •فنانون وأبطال من اإلسكندرية
• •مكتبة الطفل للمدارس
• •اآلثار والفنون القبطية يف مرص
• •االحتاد املرصي للشطرنج
• •اتلماثيل املرصية حول العالم
• •اتلاريخ يف لوحة
• •املدارس األملانية حول العالم
• •الروبوت «فرست يلجو»
• •األدب والفن يف السينما
• •فصول االمتياز 2017
• •املجمواعت واخلدمات العامة :املسابقة الشهرية
o oالفنون
o oتاريخ الفن
o oاملصورون السينمائيون املرصيون
o oاملرسح املرصي
o oعمارة املساجد
o oالرياضة
• •املسابقة اثلامنة للخط العريب لطالب مدارس اإلسكندرية
• •ايلوم العاليم للحياة الربية
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حفالت موسيقية
• •مهرجان الصيف ادلويل الرابع عرش
o oالفنان أمحد احلجار
o oعيل احلجار
o oعيل اهللباوي
o oفريق أندروميدا
o oفريق أقىص الوسط
o oأوركسرتا مكتبة اإلسكندرية بمصاحبة خادل الشويخ
o oحفل بغدادي جاز بيج باند
o oفريق بساطة
o oفريق بالك تيما
o oكورال القاهرة االحتفايل
o oفريق افتاكسات
o oفرقة انلفيخة
o oفايا يونان
o oفؤاد ومنيب
o oحنان مايض بمصاحبة أوركسرتا صوت مرص
o oهاين شاكر
o oجاز عود (سلوفينيا)
o oفريق كراكيب
o oفريق يل كومبانيون
o oاملايسرتو سليم سحاب
o oالفنان مارسيل خليفة
o oفريق مسار إجباري
o oالفنان حممد حمسن
	«oموسيىق من هنا» لفريق هاي دام وفريق امليناء
	«oموسيىق من هنا» لفريق صوت يف الزمحة وفريق وصلة
	«oموسيىق من هنا» لفريق تيليبويتك وفريق ديسؤردر
o oاملوسيقار عمر خريت بمصاحبة أوركسرتا مكتبة
اإلسكندرية
o oفريق قرار إزالة
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o oريما كشيش
o oفريق سمايع
o oفرقة سانتور (اهلند)
o oفريق شوارعنا
o oالشيخ زين
o oالفنانة سعاد مايس
o oفريق ستورم
o oالفنانة تانيا صالح
o oفريق اجليتس
o oويف جاز باند
• •فرقة أبو قري للفنون الشعبية
• •فريق األولة بدلي
• •موسيىق الشباب باإلسكندرية
• •أكاديمية الفنون باإلسكندرية
• •معرض اإلسكندرية ادلويل للكتاب – احتفال مجعية اإلسكندرية للراعية
اثلقافية واالجتماعية للمكفوفني بعيد األم وعيد ايلتيم
• •حفل موسييق :احلرضة
• •عيل احلجار
• •عيل اهللباوي
• •فرقة اخلن
• •املينا وهوس
• •فريق أندروميدا
• •فريق أقىص الوسط
• •فريق أرتني
• •فصل اجليتار وادلرامز بمدرسة الفنون
• •بيانو وفلوت مدرسة الفنون
• •سوزويك مدرسة الفنون
• •فصل بيانو ملتمزيين بقيادة جوهانا هورين
• •فرقة أوتوباس
• •أزرق سماوي
• •كورال أطفال مكتبة اإلسكندرية
• •وتريات :أوركسرتا مكتبة اإلسكندرية
• •موسيىق سيمفونية ألوركسرتا مكتبة اإلسكندرية
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• •أوركسرتا مكتبة اإلسكندرية السيمفوين ،وأوركسرتا الشباب ،وكورال املكتبة
• •أوركسرتا مكتبة اإلسكندرية :الفصول األربعة (فيفادلي)
• •فريق بساطة
• •فرقة «بيبة»
• •فريق بوهني السوداين
• •فريق اكيرويك
• •دينا الوديدي (مرص) وشيليس جرين (أمريكا)
• •عيد امليالد :كورال قيثارة السماء
• •دينا الوديدي
• •فريق DMW
• •فرقة انليل لإلنشاد ادليين والشعيب
• •احلفل اخلتايم لورشة عمل اجلرس الفنلندي املرصي
• •إنريكو ماسياس
• •حفل العائلة :خمتارات من أشهر مقطواعت املوسيىق الكالسيكية
• •فريوز كراوية (مزاجنج)
• •اهلارب وانلاي
• •فؤاد ومنيب
• •فرقة اجلمزية
• •جيدون كريمري وأوركسرتا «كريمرياتا بالطيقا»
• •ريسيتال جيتار مجايع :فرقة القاهرة لعازيف اجليتار
• •ريسيتال جيتار :كريم فريج وشادي نايج
• •اعزف اجليتار باكو رينرتيا وفرقته (املكسيك)
• •«إتش أو إتش»
• •حدوتة مرصية – يوم صويف
• •فريق هوس
• •كورال قيثارة السماء
• •فريق هاي دام
• •فريق ياكرنادا (أملانيا)
• •مهرجان حاكوي اجلاز
o oأكرم الرشقاوي جروب وهانرتتونز باند
o oبغدادي جاز بيج باند (مرص)
o oبرادين /ميشيلز بروجيكت
o oشادي القصري جروب وميشيل روندز (مرص)

79

o oتود ماركوس باند (أمريكا)
o oواف باند واكيرو بيج باند سوسييت (مرص)
• •الشباب يعزف ويغين (حفل دويل وإقلييم)
• •كنداكة
• •فريق كراكيب
• •سابرامنيم (اهلند)
• •فريق يل كومبانيون
• •يلايل السيدة
• •فريق حمطات
• •فريق مسار إجباري
• •ربايع ميديل الوتري
• •فريق ميكروفون
• •مهرجان من فات قديمة تاه
o oفرقة أمحد نبيل
o oفريق األولة بدلي
o oفريق دراويش القاهرة
o oفريق فالش باك
o oفريق غري مألوف
o oفريق ميكروفون
o oفرقة رانيا شعالن
o oعرض السمسمية
• •حفل موسييق :أشهر األاغين الفرنسية لفرقة «باري – اكيرو – تريو»
• •فرقة املولوية
• •حرب املزيكا 2
• •موسيىق بويلوود (اهلند)
• •حفل رأس السنة :أوركسرتا مكتبة اإلسكندرية
• •فريق نقطة وصل
• •األغنية انلوبية
• •فرقة نوبيات
• •أوبوا ،وكمان ،وبيانو
• •املوسيقار عمر خريت بمصاحبة أوركسرتا مكتبة اإلسكندرية
• •ريسيتال غناء أوبرايل
• •الوتريات واألورغن :أوركسرتا شباب مكتبة اإلسكندرية
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اتلقرير السنوي 2017-2016
• •أسامة اهلادي
• •ثنايئ العود
• •«خارج القفص»
• •ريسيتال بيانو
• •ريسيتال بيانو :فينتشيزنو شيربياين (إيطايلا)
• •ريسيتال بيانو :إيمان نور ادلين
• •مرشوع روح
• •فرقة سالسل
• •حفل صفصافة
• •فريق شوارعنا
• •إنشاد ديين :الشيخ حممود اتلهايم
• •شريين عبده وتيليبويتك
• •فرقة شربا اخليمة للغناء الشعيب
• •صولو باند
• •مرشوع رسور
• •حفل وتريات :أوركسرتا مكتبة اإلسكندرية
• •غناء صويف :املولوية املرصية
• •سوزويك مدرسة الفنون
• •حفل سيمفوين
o oأمسية موسيقية فرنسية
o oاحلفل االفتتايح ألوركسرتا حجرة مكتبة اإلسكندرية
o oأوركسرتا مكتبة اإلسكندرية
• •فريق حتوجية فن
• •تارا باند
• •فريق تربيعة
• •تياترو للموسيىق العربية
• •حفل غنايئ :كورال قرص اتلذوق للموسيىق العربية
• •املولوية املرصية
• •فرقة تراث
• •ترانسيستور باند
• •ريسيتال فيويلنة وهارب
• •فريق وسط ابلدل

81

مؤتمرات
• •املؤتمر ادلويل اثلاين عرش تلنمية األرايض اجلافة :مؤتمر اتلنمية املستدامة
األرايض اجلافة يف اعلم ما بعد 2015
• •اجلمعية املتوسطية اإلفريقية لألشعة فوق السمعية السادس عرش
• •اخلطة االسرتاتيجية لإلدارة املتاكملة للمياه احلضارية باإلسكندرية حىت 2030
• •مدراء معارض الكتب العربية
• •الشهر العاليم للتوعية ضد أورام اثلدي
• •مؤتمر اإلسكندرية السنوي ألمراض القلب 2017
• •يوم الرتاث القبطي
• •األمن ادليمقرايط يف أوقات اتلطرف والعنف
• •ختطيط إدارة الكوارث يف املكتبات واملتاحف واألرشيفات
• •أمراض الصدر يف األطفال 2017
• •اجلمعية املرصية للمكتبات
• •املؤتمر ادلويل اثلامن تلاريخ الرتبية ابلدنية والرياضة
• •تاريخ املياه يف مرص ومستقبلها
• •تفاعل مع العالم احلديث 2016
• •محلة ايلوم العاليم للمرأة  - 2017محلة «يه»
• •يوم الشباب ادلويل
• •احلضارة اإلسالمية يف األندلس
• •الفرنكوفونية العربية
• •إطالق مبادرة «انقذ حياة» لعالج مرىض فريوس يس
• •مؤتمر عن اهلندسة املياكنيكية
• •اثلقافات املتوسطية يف الفنون والعمارة
• •ملكة مجال العالم للسياحة وابليئة 2017
• •رواد األمل
• •شاركنا وصلت لفني
• •اتلخطيط االسرتاتييج للمرشواعت وسبل تهيئة مناخ االستثمار يف مرص
• •االستدامة الغذائية واملائية :وجهة نظر عربية
• •مؤتمر اإلسكندرية ادلويل لآلثار ابلحرية والغارقة
• •مستقبل املجتمعات العربية :املتغريات واتلحديات
• •إطالق املوقع اإللكرتوين جلمعية املهندسني املرصية
لاً
ً
وجنوبا
• •وجهات نظر املرأة الفرنكوفونية شما
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اتلقرير السنوي 2017-2016
• •دور ادلولة يف حتقيق اتلنمية املستدامة يف مرص يف ظل اتلحديات السياسية
واالقتصادية الراهنة
• •دور الشباب يف صناعة املستقبل :مبادرات من الواقع
• •العالم ينتفض :متحدون يف مواجهة اإلرهاب
• •قرنان من العالقات الفرنسية املرصية :مصري وآفاق مشرتكة
• •ترينكس :مثلث املياه والطاقة والغذاء
• •املرأة حياة
• •ايلوم العاليم لإليدز 2016
• •ايلوم العاليم لالتلهاب الكبدي الوبايئ 2016

دورات تعليمية
• •جلسة تعريفية لدلراسات بمركز اإلسكندرية لدلراسات اهللينستية
ُّ
• • رُ َّ
اإلسكندريون
شاح نصوص أفالطون وأرسطو
• •حضارة مرص القديمة – املستوى األول إىل الرابع
• •ادليانة املرصية القديمة – املستوى الرابع إىل السابع
• •اخلط انلبطي القديم
• •تدريب ىلع انلطق واضطرابات الكالم (ألويلاء األمور)
• •تدريب ىلع انلطق واضطرابات الكالم (للمختصني)
• •األساطري ايلونانية من خالل الفن وعلم اآلثار
• •ماجستري ادلراسات اهللينستية (ادلورة اثلامنة  -الفصل ادلرايس األول)
o oعلميَ انلبات والصيدلة
o oالعمارة اهللينستية وطبوغرافية اإلسكندرية
o oادليانات اهللينستية
o oاملنهجية ومهارات ابلحث
o oمصادر تاريخ احلقبة اهللينستية
• •ماجستري ادلراسات اهللينستية (ادلورة اثلامنة  -الفصل ادلرايس اثلاين)
o oاتلفاعل اثلقايف بني مرص وايلونان
o oاملدارس الفنية اهللينستية
o oفن اخلزف والفنون الصغرى يف العالم اهللينسيت
• •دبلوم ادلراسات اهللينستية (ادلورة اتلاسعة  -الفصل ادلرايس األول)
o oمقدمة يف اثلقافة ايلونانية
o oاتلاريخ ايلوناين
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o oاللغة ايلونانية 1
o oاللغة الالتينية 1
• •دبلوم ادلراسات اهللينستية (ادلورة اتلاسعة  -الفصل ادلرايس اثلاين)
o oالفن ايلوناين
o oاللغة ايلونانية 2
o oاللغة الالتينية 2
• •املصادر اتلارخيية دلخول اإلسالم مرص
• •كيفية قراءة بردية قبطية 1
• •كيفية قراءة بردية قبطية 2
• •تنمية برشية
• •الربنامج ادلويل للتدريب ىلع علوم املكتبات
o oتصنيف ديوي العرشي
ً
o oالفهرسة وفقا لقواعد «مارك »21
o oالفهرسة املوضوعية
• •مدخل إىل علوم القبطيات
• •مقدمة يف اخلط انلبطي
• •تعليم اللغة املرصية القديمة (اهلريوغليفية) – املستوى األول إىل السابع
• •كيفية تعامل األثري مع وسائل اإلعالم
• •ماجستري مصغر يف إدارة األعمال
• •ماذر جوس أون ذا لوس
• •جلسة تعريفية
• •ترميم الصور الفتوغرافية
• •الريفيت املعماري
• •مهارات وأرسار التسويق بالربيد اإللكرتوين
• •اتلنمية املستدامة
• •برنامج مكتبة طه حسني للتأهيل الرتبوي
• •مكتبة طه حسني تلعريف املبرصين بنظام بريل للقراءة والكتابة
• •برنامج األنشطة الصيفية بمكتبة طه حسني
• •تدريب برنامج TESOL
• •أسس ومبادئ الرتميم
• •تاريخ العمالت اإلسالمية وتصنيفها
• •تأثري مدرسة الفلسفة السكندرية يف الفلسفة اإلسالمية
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اتلقرير السنوي 2017-2016
• •دور ابلحث العليم يف انلهوض باملتاحف املرصية يف القرن الواحد والعرشين
• •املتاحف اتلخيلية ىلع اتلصوير ثاليث األبعاد (عميل)
• •الربنامج اتلدرييب للمتاحف اتلخيلية
• •تاريخ الفنون يف العالم

معارض فنية
• • – 1956وجهات نظر
• •املعرض األول لرموز الفن السابع
• •املعرض األول ملدرسة الرسم واجللود بليت السناري
• •املعرض اثلاين لرواد الفن السابع
• •ورشة عمل مدرسة الفنون ادلويلة السادسة يف لكية الرتبية انلوعية :النساء،
والسالم ،واتلنمية املستدامة
• •أبو سمبل يف عيون الفنانني
• •معرض «أجندة» – ادلورة العارشة
• •معرض اإلسكندرية ادلويل للكتاب
• •احتفايلة «يوم الرتاث اثلقايف العريب» بمقر األمانة العامة جلامعة ادلول العربية
• •اخلط العريب :معرض سيد إبراهيم؛ عميد اخلطاطني العرب
• •معرض صور املشاهد األثرية بادلتلا
• •جمموعة كتاب الفنان اجلديدة
• •األعمال الفنية اليت أهديت للمكتبة بمناسبة مرور  15اعم ىلع افتتاحها
• •معرض فن الطفل« :اعلم خاص»
• •مسابقة مكتبة الطفل للمدارس
• •ختام األنشطة الصيفية بمكتبة الطفل
• •اكسسوار حناس
• •اإلبداع من أجل السالم
• •دسبينا مورايتو
• •عرض وبيع ملنتجات تراثية
• •ادلكتور فاروق ابلاز وبطرس بطرس اغيل
• •ادلكتور حممد عبد العزيز مرزوق
• •احتفاالت املتحف املرصي بمرور  114اعم ىلع إنشائه
• •مرشوع تراث مرص اليح
• •معرض ابليئة
• •األعمال الفنية ذلوي االحتياجات اخلاصة
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• •عرض املرشواعت املعمارية املشاركة بمسابقة «مدينة العلوم»
• •افتتاح معرض «فاروق شحاتة :جتربة ممتدة»
• •فاتن محامة :سيدة الشاشة العربية
• •معرض أول مرة – ادلورة احلادية عرشة
• •السوق الرتايث «أيا ٍد مرصية»
• •اإلجتار يف البرش
• •حروفية :الفن واهلوية
• •مسابقة إنتل للعلوم واهلندسة 2017
• •اتلماثيل املتحركة

• •فلنتحدث الفرنسية ًّ
سويا
• •مسابقة لون يف القاهرة
• •أكرث من جمرد إعالن
• •املوسييق عيل إسماعيل وزوجته نبيلة قنديل
• •هلإ واحد وديانات ثالث :التسامح ادليين ىلع أرض انليل
• •لغتنا اجلميلة وقضايا العرص :معرض أعمال عميد اخلط العريب سيد إبراهيم
• •صور يف نادي الصيد
• •املرشواعت الفائزة جبائزة  RIBAلعام 2015
• •حاكية سناء
• •خمتارات من املقتنيات الفنية ملكتبة اإلسكندرية
• •الشيخ عبد ابلاسط عبد الصمد
• •سيناء :مهد الكتابة األجبدية
• •احتفايلة ايلوم العاليم للغة العربية
• •جائزة حسن فتيح للعمارة لعام 2016
• •ناس األماكن
• •انلاس يف بالدي
• •جولة «خري كمت» باملتحف املرصي
• •الصمت العنيف للبداية اجلديدة
• •معرض «الورشة»
• •ثالثون ً
اعما حفائر باملدخل الرشيق ملرص 2017-1987
• •قرنان من العالقات الفرنسية املرصية :مصري وآفاق مشرتكة
o oترام اإلسكندرية
o oبورتريهات من اآلثار الفرنسية يف مرص
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اتلقرير السنوي 2017-2016
• •كشف أرسار الربدي من املعىن إىل املغزى
• •املرأة يف الفن اإلساليم
• •ايلوم العاليم للربايل 2017
• •ايلوم العاليم لالمتناع عن اتلدخني 2016
• •ايلوم العاليم للحياة الربية
• •يوسف وهيب
• •املعرض الفين ملكتبة النشء
• •احتفايلة «خطك تراثك» بمتحف احلضارة

مهرجانات
• •املهرجان اثلقايف اثلالث للجمعية املرصية لفنون األرابيسك واملرشبية :كتابات
وزخارف تراثية
• •يوم يف حب اإلسكندرية 2017
• •معرض اإلسكندرية ادلويل للكتاب – مهرجان اإلسكندرية ادلويل اثلاين للشعر
العريب
• •اإلسكندرية ادلويل لألغنية
• •اإلسكندرية ملرسح الشباب – ادلورة السابعة
• •أرت شاور 1
• •أرت شاور 2
• •والد وبنات
• •افرح يف مكتبتك
• •املدارس املرصية للمرسح الفرانكفوين العاليم (القاهرة) – ادلورة الرابعة
عرش
• •احتفايلة إيراتوستينس 2017
• •ايلوم األورويب للغات 2016
• •احلرف الفرنكوفونية – ادلورة اثلاثلة
• •يوم القراءة احلُرة
• •يوم السالم العاليم
• •ايلوم العاليم ملراكز العلوم واملتاحف العلمية
• •من فات قديمه تاه ادلويل
• •احتفايلة العلوم  :2017العلم يف متناول اجلميع
• •األفالم العلمية 2016
• •الرتاث املرصي للمنتجات املرصية

87

• •ايلوم العاليم للطفولة
• •ايلوم العاليم لالتلهاب الكبدي الفريويس

منتديات
• •تعداد مرص 2017
• •قافلة اللكمات العرشة – ادلورة السادسة
• •مناقشة شفوية
• •محلة تاء مربوطة
• •حنو تصديق مرص ىلع معاهدة مراكش

حمارضات
• •نهج طبييع يف انلظام الغذايئ احلديث
• •دارسة يف كتاب «اتلاريخ املجموع ىلع اتلحقيق واتلصديق» للبطريرك سعيد
بن ابلطريق
• •أبو سمبل :رحلة مستدامة
• •جلسة تعريفية لدلراسات بمركز اإلسكندرية لدلراسات اهللينستية
• •رابطة شباب الصفوة األفارقة
• •اإلسكندرية يف ذاكرة مرص املعارصة
• •معرض اإلسكندرية ادلويل للكتاب – جمموعة اخلزف اإلساليم بمتحف أزوف
لآلثار واحلفريات بروسيا
• •اإلسكندرية بعيون إسبانية
• •أنا اغيل
• •إسكندرية القديمة
• •عواصم وموانئ مرص القديمة
• •يوم األندلس
• •آثار اإلسكندرية القديمة يف الفرتة ايلونانية الرومانية والعرص اإلساليم:
تهديدات وحتديات تراثية
• •أفروديت وٳيروس بني املصادر األدبية والشواهد األثرية
• •املخطوطات العربية واتلوثيق الرقيم
• •االحتفال بيوم املخطوط العريب
• •ديوانية الشعر العريب
• •عمارة اإلسكندرية احلديثة
• •فنان يف مرسمه :عرض رسم يح
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اتلقرير السنوي 2017-2016
• •أغسطس
• •آالم الظهر
• •العودة إىل املستقبل :قراءة يف قصيدة يلكوفرون الغامضة أيلكساندرا
• •جتاوز اهللينستية :نقد العرص اذلهيب يف رسد الكزموبويلتانية السكندرية
احلديثة
• •برنامج القراءة الكربى  – 2016مناقشة
• •عواصم اثلقافة العربية
• •كفافيس :أبو هول اإلسكندرية لدلكتور جرجيوري جاسدانيس
• •برنامج صيف  2017اخلاص بمكتبة الطفل
• •إدارة الفصول ادلراسية
• •مقارنة بني اتلواجد اإلساليم يف رسدينيا يف القرنني العرشين واحلادي
والعرشين مع تواجدهم فيها يف العصور الوسطى املبكرة
• •اتلواصل مع الفئات املستهدفة باستخدام السوشيال ميديا وتكنولوجيا
املعلومات
• •الفن املعارص يف كوريا اجلنوبية
• •خمطوطات قبطية :خمطوطات الفيوم نموذجاً
• •األقباط يف مرص يف العرصين األيويب واململويك
• •ترمجة األقباط للكتاب املقدس
• •اختالف اثلقافات واتلواصل بينها يف اعلم الفرنكفونية
• •تصوير املثقفني والفالسفة يف مرص خالل العرصين ايلوناين والروماين
• •دسبينا مورايتو
• •االضطرابات انلمائية وانلفسية لألطفال واملراهقني
• •توثيق حالة الرتاث املرصي بعد 2011
• •مرص يف العرص العثماين
• •لقاء الصالون ابلحري املرصي
• •نماذج نلجاح وتطور املرأة املرصية
• •اتلعليم اإللكرتوين
• •مرشوع إنسيفالون
• •أنرتبرين أيف
• •نماذج من عمائر حممد عيل باشا احلربية وادلينية بمدينة القاهرة
• •سمات الشخصية املرصية عرب العصور
• •احلوار املجتميع األول لوزارة املايلة
• •حروب اجليل الرابع وأثرها يف األمن القويم املرصي

89

• •برنامج رابطة شباب الصفوة الفرنكوفونيني
• •العمل احلر :رصاع احلارض
• •الكتابات اجلنائزية يف مرص القديمة
• •تاريخ العلوم يف احلضارة اإلسالمية
o oنشأة وتطور علم األثقال يف اتلقليد العليم العريب
الكالسييك (ق13-3 .ـه19-9/م) :تقديم منت انلصوص
وحتليل دالتله يف تاريخ املياكنياك
o oتاريخ العلوم يف احلضارة اإلسالمية الكالسيكية:
تقديم املبحث ومنهجيته وتقديم بلعض نتاجئه
الكربى
ً
مشهورا؟
• •كيف أصبح كفافيس
• •كيف قرأ شادي عبد السالم اتلاريخ؟
• •حروفية :الفن واهلوية
• •مرشوع «امللهم»
• •مجعية مهنديس الكهرباء واإللكرتونيات :حمارضة ما بعد اتلخرج 2016
• •مسابقة إنتل للعلوم واهلندسة  – 2017انطالق برنامج فضائك يف اإلسكندرية
• •قهوة املعرفة
• •رابطة شباب الصفوة
• •صعوبات اتلعلم
• •السيايس الفرنيس جان بيري شوفنمان
• •مناقشة كتاب «مساجد مرص» لدلكتور برنارد أوكني ،تالها توقيع الكتاب
• •حمارضات لطلبة اإلعالم جبامعة اإلسكندرية
• •حمارضة تعريفية عن خدمات املكتبة
• •اإلدارة بني انلظرية واتلطبيق
• •اذلاكرة يف كتابات املرأة :رواية «نص هجره أبطاهل» نموذجاً
• •اإلاعقة اذلهنية
• •رحلة إىل املريخ
• •آثار منطقة أنسانا القبطية باملنيا
• •أكرث من تسويق
• •حفائر جبل موىس ..كموقع للرتاث العاليم
• •متحف الفن اإلساليم بالقاهرة :ميالد جديد
• •متاحف اﻹسكندرية ورشيد بني الواقع واملأمول
• •اتلذوق املوسييق
• •رحليت يف فن الفسيفساء لسوزان سبايه
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• •خمترب الرسديات
• •منتدى احلوار الوطين للشباب
• •إطالق املعرفة إلفريقيا (برنامج  BAIFAبمكتبة اإلسكندرية) خالل
االجتماع اتلاسع عرش ألصدقاء املكتبة ادلويلني
• •عن اإلعالم
• •عن اكتشاف مقربة توت عنخ آمون
• •االسترشاق والغرب :حوار ثقايف وحضاري بني مرص وايلونان
• •تراثنا األثري ..رؤية للمستقبل
• •نظرة ىلع االقتصاد اإلساليم
• •السياسة يف الفن العريب احلديث
• •السياسة الرشعية
• •اسرتاتيجيات سلوكية عملية لألفراد املصابني باتلوحد
• •مهارات العرض اتلقدييم
• •برنامج اإلدارة الوقائية للبيئة
• •حمارضة عن الربوتون ملعهد مهنديس الكهرباء واإللكرتونيات
• •اتلعليم انلفيس لألطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة
• •حقائق احلياة  -طرق حديثة للتنقيب األثري (أسوان)
• •فن االستقبال وفن املائدة
• •إاعدة إحياء احلرف والفنون اإلسالمية
• •حقوق األقباط يف القدس
• •صالون السادات اثلقايف
o oرواد األعمال حيكون قصص جناحهم
o oايلوم العاليم لألرشيف
o oندوة ايلوم العاليم للمتاحف
o oالقيادة والرئيس السادات كنموذج حيتذى به
• •عرض متحف السادات
• •اتلوابيت يف مرص القديمة :ادلالالت اللغوية وادلينية والرمزية
• •إنقاذ احلياة ابلحرية

• •اكتشافات علمية لفزيياء الالترا ً
بناء ىلع قطع أثرية وجدت يف مرص
• •أرسار مكتبة اإلسكندرية القديمة :مصادر جديدة للتنوير الروماين
• •دورة الرتبية اجلنسية
كلُ ِّ
• •اخرت يتك
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• •برنامج خاص وتدريب وظييف ىلع االختبارات انلفسية
• •برنامج خاص وتدريب وظييف ىلع اتلدخل املبكر وتطوير املهارات
• •الرتاث الروحاين ملرص القديمة من خالل علم الـ AllatRa
• •الزواج انلاجح ومقوماته
• •انلصوص واملالبس :املاكنة اثلقافية لألنسجة واملالبس يف العرص ابلطليم
• •ندوة عن آيلات رضيبة القيمة املضافة
• •اجليش يف مرص القديمة (عرص اإلمرباطورية املرصية  1069-1550ق.م).
• •أسس االختيار انلاجح لرشيك احلياة
• •مدينة انلرص (نيكوبوليس) يف ضوء االكتشافات األثرية احلديثة بمدينة
اإلسكندرية
ُّ
تكيف برامج نظم املعلومات اجلغرافية
• •مفهوم
• •إسهامات احلضارة العربية يف علم الفلك
• •املنسق
• •نقوش وزخارف معبد اإلهلة ربيت يف أتريب بمرص العليا (صعيد مرص)
• •أثر الكوارث الطبيعية والبرشية يف حبريات الساحل الشمايل ملرص يف ضوء
املصادر الكالسيكية
• •بنك املعرفة املرصي
• •رحلة فانسليب األوىل إىل مرص
• •ابلعثة األثرية األملانية يف أتريب
• •املصادر اتلارخيية دلخول اإلسالم إىل مرص
• •تأثري احلضارات الرشقية يف جزيرة ساموثراقيا
• •دورة املعرفة احلديثة
• •أكذوبة العوملة
• •الساقية انلوبية
• •ما بعد معرض دروبا للطباعة
• •تمثيل مريم العذراء يف أيقونات بني ادليانات القبطية وابلزينطية
• •إحياء القاهرة اخلديوية بني جناح اتلجربة وحتديات تكرارها
• •الطريق الصاعد ألوناس :رحلة ملك واعلم وشعب
• •اعلم مونتيسوري
• •اجلذور انلظرية للعنف األصويل
• •طبوغرافية اإلسكندرية القديمة
• •حنو مستقبل أفضل للشباب
• •مرشوع «حنو معلم أفضل»
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• •أطرزة أواين ادلفن اهللينستية املكتشفة يف جبانات مدينة اإلسكندرية
• •استخدام تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات يف التسويق الفعال
• •من هو نوبل؟
• •دور املرأة يف حفظ الرتاث
• •دور املرأة يف قيام احلضارة املرصية القديمة
• •ايلوم العاليم للتوعية باتلوحد
• •ايلوم العاليم للساكن
• •كتابات ورسد ابلحر املتوسط :املهاجرون وابلحر املتوسط
• •مكتبة النشء ألويلاء األمور
• •مكتبة النشء للمدارس
• •شباب من أجل بيئة مستدامة وفهم أفضل

اجتمااعت
• •االجتماع السنوي اتلاسع عرش جلمعية أصدقاء مكتبة اإلسكندرية
• •قسم السكر اتلابع للكية الطب ،جامعة اإلسكندرية
ْ
• • ِعليَة ابلاحثون
• •مسابقة مكتبة الطفل للمدارس
• •مرشوع تعليم بال حدود :االجتماع األول يف التفيا
• •مرشوع تعليم بال حدود :االجتماع اثلاين يف السويد
• •اجلمعية العمومية اخلاص بمستشىف ابلدراوي
• •االجتماع األول للمجلس القويم للمرأة
• •االجتماع انلصف سنوي اخلاص باللجنة ادلائمة لقسم املكتبات املعنية بمن
يعانون صعوبات يف قراءة املطبواعت اتلابع لإلفال IFLA/ LPD
• •مسابقة إنتل للعلوم واهلندسة  – 2017معرض اإلسكندرية
• •اجتماع مع مخسة قضاة فرنكوفونيني يف اإلسكندرية والقاهرة
• •اجتماع مع مدراء مدارس وجامعات فرنكوفونيني
• •اجتماع مع طالب من جامعة سنجور
• •اجتماع مع وفد رفيع املستوى من الصحفيني األفارقة
• •خرباء العمل اإلقلييم بشأن تغري املناخ وأرض املستقبل
• •اللجان العلمية
• •أسبوع ريادة األعمال للمرأة باإلسكندرية
• •االجتماع السنوي اثلاين عرش للمكتب العريب اإلقلييم ألكاديمية العالم للعلوم
لدلول انلامية
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• •شباب من أجل اتلغيري –اتلقرير انلهايئ
• •شباب من أجل اتلغيري –اجتماع لرصد اتلقدم املحرز
• •رؤى شبابية من أجل مستقبل أفضل – مناقشة جممواعت متخصصة
• •رؤى شبابية من أجل السالم – مناقشة اعمة

عروض
• •مهرجان الصيف ادلويل الرابع عرش
o oعرض مرسيح« :عقل وعيل بابا»
o oأصايل للفللكور الشعيب (فلسطني)
	«oجنوب الوادي» للفنون انلوبية والسودانية
o oرقص شعيب :اكتا اكيل
• •معرض اإلسكندرية ادلويل للكتاب  -عرض فين بايله لألطفال
• •حفل بايله مدرسة الفنون
• •عرض رقص

o oألف َّيلنة (وجهات نظر)

o oفرقة اإلسكندرية للفنون الشعبية
	«oزهرة الصبار»
	«oاألمري الصغري»
• •ختام الربنامج الصييف اذلي تقدمه قاعة استضافة األطفال
• •ميرتوبويلتان أوبرا هاوس بنيويورك
	«oالفارس الوردي» ،تأيلف شرتاوس
	«oدون جيوفاين» ،تأيلف موتسارت
	«oيوجني أونيجني» ،تأيلف تشايكوفسيك
	«oايدومينيو» ،تأيلف موتسارت
	«oاحلب من بعيد» ،تأيلف اكيا سآرياهو
	«oالترافياتا» ،تأيلف فريدي
	«oروميو وجويلت» ،تأيلف جونو
	«oروسالاك» ،تأيلف فورجاك
	«oتريستان وإيزودلا» ،تأيلف فاجرن
o oمرسحية موسيقية« :ترام الرمل»
• •فنون شعبية فلسطينية يف إطار االحتفال بيوم األرض
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• •عرض حيك« :إززززز»
• •الفرقة القومية واملوسيىق العسكرية (فلسطني)
• •حفل بايله خاص بمؤسسة رشيد

عروض تقديمية
• •مسابقة املدارس اإلعدادية اإلجنلزيية
• •ندوة تعريفية عن قطاع تكنولوجيا املعلومات بمكتبة اإلسكندرية
• •اإلسكندرية الكوزموبويلتانية
• •بانوراما الرتاث جبامعة الفيوم
• •عرض بانوراما شارع املعز
• •جلسات تعلم اللغة اإلجنلزيية
• •برامج تواصل :سيارة كتايب اإللكرتوين
• •فيديو تقدييم عن مركز األنشطة الفرنكفونية ىلع  TV5 Mondeالرشق
األوسط
• •حاكية ِغنوة
o oشارل أزنافور
o oدايلدا
o oفريد األطرش
o oفرانك سيناترا
o oسيد درويش
o oاألغنية الوطنية

أنشطة القراءة
• •معرض اإلسكندرية ادلويل للكتاب
o oورشة حيك لألطفال
o oورشة حيك عن اثلالسيميا
o oقراءات قصصية شبابية (خمترب الرسديات)
• •قراءة شعرية باللغة العربية
»o oمنظر من اجلرس» آلرثر ميللر
o oخمتارات من شعر فدوى طوقان
o oخمتارات من شعر اغدة السمان
o oخمتارات من شعر سعاد الصباح
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• •قراءة مرسحية باللغة اإلجنلزيية
»o oقيرص ولكيوباترا» لربنارد شو
»o oاحلضيض» ملكسيم غوريك
	«oقصة حديقة احليوانات» إلدوارد أليب
• •قراءة شعرية باإلجنلزيية
o oخمتارات من شعر اكرول آن دايف
o oقصائد خمتارة للشاعر قسطنطني كفافيس
o oخمتارات من شعر بابلو نريودا

• •يوم القراءة احلُرة

• •جلسة قراءة شعرية :قصائد خمتارة للشاعر قسطنطني كفافيس
• •أنشطة القراءة 2017
	«oبيجمايلون» جلورج برنارد شو
	«oبيجمايلون» تلوفيق احلكيم (باللغة العربية)
o oخمتارات من شعر ويلم شكسبري
	«oأشطر من إبليس» ملحمود تيمور
»o oأم رتيبة» يلوسف السبايع
	«oالعم فانيا» ألنطون تشيكوف
• •ايلوم العاليم للقراءة

حلقات نقاشية
• •معرض اإلسكندرية ادلويل للكتاب  -مائدة مستديرة حول مالمح كتابة
املبدعني الشباب
• •نادي الكتاب
	«oفضويلة العلم» لسريل أيدون
	«oحوار احلضارات» لروجيه جارودي
	«oستيف جوبز والقصة املدهشة ملؤسس آبل» لاكرن
بلومنتال
	«oداعء الكروان» لطه حسني
	«oاألمري» نليكولو مكيافييل
	«oاإلنسان املتمرد» ألبلري اكمو
	«oاألعمدة السبعة للشخصية املرصية» مليالد حنا
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	«oاحلرام» يلوسف إدريس
	«oهذا هو علم ابليولوجيا ..دراسة يف ماهية احلياة
واألحياء» إلرنست ماير
• •مناقشة كتاب «راينهارد كاليست :حلم األوملبية»
• •مناقشة العدد  33من سلسلة «مراصد»
• •تمكني املرأة ملواجهة اتلطرف
• •املرأة واألمن األرسي

ندوات
• •صالح ادلين األيويب  199 ...معلومة
• •يللة سورية
• •إطاللة ىلع األدب الصيين
• •قرص اعبدين
• •احليل يف مرص
• •القيم اجلمايلة يف القاهرة اتلارخيية ودور اتلنسيق اثلقايف
• •الطيور املهاجرة (االحتاد ادلويل جلمعيات ومؤسسات املكتبات (اإلفال) ومركز
اإلفال للمكتبات العربية بمكتبة اإلسكندرية)
• •معرض اإلسكندرية ادلويل للكتاب
o oادلورة اثلاثلة من مؤتمر مرص املبدعة :دمياط
 999o oمربوك
o oدعوة للتفاؤل وحتقيق اذلات
o oدعوة للحياة
o oعبد العليم القباين ..شاعر يف ذاكرة اتلاريخ
o oعلميون بني العلم واإلبداع
o oاإلدمان حتدي يواجه املجتمع
o oإذاعة اإلسكندرية ..رحلة من اإلبداع
o oميثاق الرشف اإلعاليم العريب ..حتديات وطموحات
o oديوانية الشعر العريب
o oعرض كتاب «مرص هبة انليل» لألطفال
o oإبداع يف لك الفنون
o oفك رموز حجر رشيد :بزوغ علم املرصيات
o oيوميات وكيل نيابة
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o oاكتشف شخصيتك الرشيرة
o oمرص تستطيع
o oاملجتمع املدين يف مرص ..اآلفاق واملحاذير
o oاإلعالم اإللكرتوين حاضن وجمابه للتطرف
o oإثراء احلرف ايلدوية املهددة باالندثار :اخلزف والفخار
o oاإلتيكيت مهذب السلوكيات ومهندس األخالقيات
o oجتارب إبداعية عربية مع األديب الكبري حممد سلماوي
o oجتارب إبداعية عربية مع الروايئ السعودي حممد
املزيين
o oجتارب يف اإلبداع العريب ..جتربة الروائية الكويتية
فاطمة يوسف العيل
o oاتلطرف واإلرهاب وأسايلب املواجهة
o oأفالم ابلهجة املوسيقية ..تاريخ وحارض
o oاملنيس يف الغناء العريب
o oمن واحد لعرشة
o oفهرس خمطوطات علوم احلديث
o oالعالج بالفن
o oنظم املعلومات ودورها يف إدارة املؤسسات الكربى
o oاتلمزي املؤسيس يف اتلعليم ما قبل اجلاميع
o oجمموعة اخلزف اإلساليم بمتحف أزوف لآلثار
واحلفريات بروسيا
o oاإليطايلون ومساجد اإلسكندرية ..تراث متوسطي
ً
نموذجا
o oاملعيشة يف مرص ..شربا مرص
o oانطالق «ستارت هاب»
o oالقالئد وانلياشني واألوسمة ..تاريخ ليس للبيع
o oقصيديت يف أحلان زمان
o oنفسنة
o oروايات من منظور نسايئ
ُ o oعمان ..صورة احلاكية وحاكية الصورة
o oلقاء مفتوح مع الفنان والاكتب حسني نوح
o oلقاء مفتوح مع الاكتب عمر طاهر
o oفلسطني بوصلتنا
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o oأنشطة الرتاث الوريق باملركز املرصي اإليطايل للحفاظ
ىلع الصور األثرية
o oأشاكل شعرية متجاورة
o oأمسية شعرية
o oاإلعالم اخلاص ودوره يف بناء ادلولة
o oكتابة ادلراما اإلذاعية
o oإبداع األقايلم ىلع شاطئ اإلسكندرية
o oإاعدة قراءة اتلاريخ
o oاملتحف املدين يف روفرييتو ،إيطايلا
o oسوسن بدر ..جنمة لك األجيال
o oاملهرجان ادلويل اثلاين للشعر العريب
o oصورة سليف
o oالغناء يف اإلسكندرية بني املايض واحلارض
o oقراءات قصصية شبابية
o oجتليات روح
o oحتديات اإلرهاب يف سيناء
o oاملشهد اثلقايف بني اإلسكندرية ومركزية القاهرة
o oدورة للحياة وأدوار للمرأة
o oاهلوية املرصية يف الفن القبطي وتأثريها يف الفن املعارص
o oمستقبل املرسح العريب
o oمستقبل الصحافة املتخصصة
o oتأثري وسائل اإلعالم يف الرأي العام
o oطليان اإلسكندرية
o oاللبنانيون يف مرص
o oأدب مرص اإلسالمية يف ذاكرة األدب العريب
o oمساجد مرص
o oاخلطوات األوىل يف صناعة األفالم
o oدور وأهمية بصمة الصوت يف املجتمع
o oدور ابليت الفين للمرسح يف احلياة اثلقافية وعرض
مرسيح «مرص بينا لكنا»
o oدور الرتمجة يف نرش اثلقافات
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o oحاكية بطل ريايض حتدى الرسطان
o oعجائب وغرائب طاقة املرصيني
o oكتابة احلياة ..قراءة حبثية يف بيئة املبدع باإلسكندرية
o oموسيىق السبعينيات الشبابية ..نقلة نوعية حنو املستقبل
o oمعاهدات روما تلأسيس املجتمع األورويب
o oمبداعن يف املزنل
o oكشف أرسار الربدي :من املعىن إىل املغزى
o oاملسكوت عنه يف انلص الشعري بني الالويع والويع
دلى املبدع واملتليق
o oأصوات شعرية جديدة يف اإلسكندرية
o oونس الكتب
o oاملرأة والشعر
o oأنت املرشوع :اكتشف عمالتك ادلاخلية
o oالكوميديا الشبابية يف ادلراما املرصية
o oالشباب واجلوائز ادلويلة
o oالشباب يف ادلراما املرصية
• •اآلثار واألمن القويم املرصي
• •الفنون اتلطبيقية صمم وصنع يف مرص
• •املخطوطات العربية واتلوثيق الرقيم
• •ديوانية الشعر العريب
• •متحف آزوف والفن اإلساليم
• •حفل توقيع «ديوان الغالبة»
• •حفل توقيع رواية احلب يف باريس
• •تراث القاهرة العمراين
• •اتلواصل مع الفئات املستهدفة باستخدام السوشيال ميديا وتكنولوجيا
املعلومات
• •جهاز محاية املستهلك ودوره الفعال
• •هموم اثلقافة وصاحبة اجلاللة
• •مناقشة العدد  20من سلسلة «أوراق»
• •حفل توقيع كتاب ادلكتورة توحيد عبد الرمحن
• •اتلعليم بال حدود
• •أسبوع الكهرباء
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• •منتدى إطاللة األديب
o oاجلنتلمان يفضل القضايا اخلارسة
o oسرية حياة أديب
o oاألديبة جيالن صالح تناقش جمموعتها «هكذا
تكلمت ال لوبا»
o oاألديب مارك أجمد يناقش جمموعته «متاهة اجلرنال»
o oنادي الكتاب
ُ
o oعرض كتب يف عدة جماالت أدبية وثقافية
o oسينما حول العالم
o oالرقصات الشعبية يف العالم
o oيف حمبة وديع سعادة ..قصائد الشاعر وسريته
o oاألدب والفلسفة ..عن انلصوص األدبية اليت امزتجت
بالفلسفة
o oقراءة ومناقشة ىف أعمال احلضور اإلبداعية
o oقراءة ومناقشة ىف أعمال املشاركني
o oخمتارات من األدب العاليم
o oالعالم يغين
o oقيد ادلرس ..استضافة ومناقشة األديبة وانلاقدة النا
عبد الرمحن
o oاهلل ملاذا؟ عن مفهوم الرب دلى اإلنسان وعرب اتلاريخ
• •ندوة فنية عن الزيوت وشحومات رشكة Exxon Mobil
• •تزوير الوثائق اتلارخيية
• •فاتن محامة :سيدة الشاشة العربية
• •حروب اجليل الرابع وأثرها يف األمن القويم املرصي
• •كتابات ونقوش يونانية والتينية
• •عمارة حسن فتيح :وجهة نظر خمتلفة
ًّ
مناخيا يف مرص؟
• •كيفية حتقيق الزراعة اذلكية
• •ايلوم العاليم ملاكفحة اإلجتار بالبرش
• •صورة من العالم اآلخر
• •مهارات هامة للمقبلني ىلع الزواج
• •قراءة يف شواهد القبور ايلهودية
• •اتلعريف بأوملبياد العلوم
• •الفنون اإلسالمية
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• •املشاكوات اإلسالمية
• • ندوة جلنة اتلحكيم وتوزيع شهادات تقدير املشاركني بمسابقة (انلاس يف
بالدي)
• • جتربة مركز الكويت للفنون اإلسالمية يف راعية احلرف ايلدوية
• •انطالق «ستارت هاب»
• •األدب والرتاث واملجتمع
• •اإلدارة بني انلظرية واتلطبيق
• •الطب يف مرص القديمة
• •املتاحف حياة
• •خمترب الرسديات
	«oالفصل والوصل» لسعيد سالم
	«oبنية الرسد العجائيب يف القص العريب حىت القرن
السابع اهلجري» لدلكتور أمحد فرح
	«oأريج الرماد» ألمل رفعت
	«oأوضاع حمرمة» لسيناوى عبد اهلل الساليمة
	«oبياض ساخن» لدلكتورة سهري املصادفة
	«oإيقااعت من جرانيت» إليمان الزيات
	«oفاطمة تعيش احللم» ملحمد عباس عيل
	«oيف ممر الفرئان» ألمحد خادل توفيق
	«oجونالت قصرية تهفهف» لألديبة إيمان اعطف
	«oهونلدا ال تمطر رطبًا» لألديب عالء اجلابر
	«oابن القبطية» لويلد عالء ادلين
	«oامرأة ال تطل من انلافذة» لسهري شكري
	«oكديسة» لألديب حجاج أدول
	«oلك من عليها خان» لألديب السيد حافظ
	«oرمضان املسييح» و«ابلابا مات»
o oاقرأين وأقرؤك

َّ
o oاقرأ قصتك ،وتعلم فن اإللقاء
	«oشدو الرباءة» و«ما لن تقوهل شهرزاد»
o oقراءة للمجموعة القصصية «الصعلوك واخلاتمة» لألديب أمحد
حليم
«o oويل بني الضلوع دم وحلم» جلمال حسن
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	«oوجبة عشاء ذليذة» ملحمد رجب عبده
	«oيهود اإلسكندرية» ملصطىف نرص
	«oرايات املوىت» هلاين القط
o oندوة عمار عيل حسن يف خمترب الرسديات
«o oفينوس وميم املذكر» هلبة فاروق
«o oدومينو» نلاهد صالح
• • اتلواصل الالعنيف
• •لغتنا اجلميلة وقضايا العرص
• •رسطان األطفال :مشوار اتلحدي
• •اتلصوير مع مصطىف الرشعيب
• •يوم الشعر
• •مناقشة اعمة :رؤى شبابية للسالم
• •قراءات لكتابات نسائية معارصة
• •جتديد اخلطاب ادليين
• •منهج ابلحث العليم يف دراسة انلقوش واخلطوط املرصية القديمة
• •اسرتاتيجيات الرتميم بني املايض واحلارض
• •أوملبياد العلوم والروبوت
• •أرسار الرتاث انلويب
• •أرسار تصوير الطبيعة الصامتة
• •حتويل مسار ادلول – ادلول والقوة
• •أسبوع ريادة األعمال للمرأة باإلسكندرية
• •الطبيعة الصامتة :تطبيقات متنوعة يف تصوير املنتجات
• •تصوير الشارع كمرسح للحياة
• •الشعر الصويف يف حياة الشاعر جمدي انلجار
• •أبناء وأحفاد عمالقة الفكر
• •مستقبل اتلعليم اهلنديس يف مرص
• •مستقبل االحتاد األورويب
• • جائزة حسن فتيح للعمارة لعام 2016
• •أبطال حرب أكتوبر
• •تأثري اتلغريات املناخية يف احلضارة املرصية القديمة من منظور جيولويج
• •مبادرة إطالق محلة مائة ألف كتاب للعراق
• •املسارات املهنية لألطباء ...األفق املفقود
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• •الساقية انلوبية
• •الصحافة واإلعالم بني سيطرة احلكومة وسطوة رأس املال
• •سيكولوجية الفساد
• •عالقة الصورة الفوتوغرافية بالسينما
• •دور مؤسسات املجتمع املدين يف احلفاظ ىلع اآلثار
• •دور اإلدارة املركزية للمنافذ يف احلفاظ ىلع اآلثار من اتلهريب
• •الشارع  ..بيانوال احلاكيات
• • حنو تصديق مرص ىلع معاهدة مراكش
• •حنو صورة فوتوغرافية أفضل
• •أطباق مرصية تقليدية
• •استخدام تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات يف التسويق الفعال
• •احتفايلة يوم املياه
• •نظم الكتابة :اهلريوغليفية كنظام كتايب يف احلضارات القديمة

عروض
• •فرقة الوهج وفرقة اإلسكندرية للفنون الشعبية
• •القبة السماوية
• •عجائب العلوم

مرسح
• •«»1984
• •مهرجان الصيف ادلويل الرابع عرش
	«oعيد ميالد ماريونت»
	«oاحلادثة»
	«oكوكب الرشق» (السويد) :عرض مرسيح لألطفال
	«oحلد ما نثبت العكس»
• •«عقل وعيل بابا»
• •العروض املرسحية ملعرض اإلسكندرية ادلويل للكتاب
«o oنوبة كالم» :عرض مرسيح شعري
«o oأحوال شخصية»
«o oىلع باب الوايل»

104

اتلقرير السنوي 2017-2016
• •مهرجان اإلسكندرية ادلويل للمرسح املعارص
• •عروض مرشواعت اتلخرج لقسم املرسح ،لكية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية
2016
• •«اخلندق»
• •«عرس ادلم»
• •«رغبة حتت شجر ادلردار»
• •«ىلع اسم مرص»
• •«صور من احلقيقة»
• •«جيب اجلاكتة»
• •«ليس إال!»
• •«الصفحة رقم »13
• •«نزهة يف ميدان املعركة»
• •عرض مرسح العرائس« :رحيانة»
• •«جلسة رسية»
• •«سفر السقوط»
• •عرض حيك« :أدعوك تسجد»
• •«ختريف ثنايئ»
• •«القبو»
• •«الصندوق»
• •«اتلجربة»
• •«احلريق»
• • «العريس»
• •«يللة اختفاء النرس»
• •مرسح 3×10
• •«تيس تيس» :عرض مرسيح من تقديم فريق مرسح أطفال مكتبة اإلسكندرية
• •مهرجان «مرسح بال إنتاج»
	«oيف آخر الليل» (املغرب)
	 «oجبمايلون» (بلغاريا)
	«oنهر اخلوف» (تونس)
	«oالسايكو» (ابلحرين)
• •«سوناتا املثلث»
• •«سور الصني»
• •«امرأة يف الرمال»
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دورات تدريبية
• •فصل بيانو للمتمزيين حتت إرشاف جوهانا هورين
• •يف ترميم وحفظ املخطوطات واملجمواعت املطبوعة
• •طلبة برنامج اللغات اتلطبيقية بكلية اآلداب
• •يف تصنيف ديوي العرشي
• •يف ترميم األوراق وتصنيع األيلاف
• •يف املتاحف
• •تدريب ىلع الرتميم
• •برنامج مكتبة طه حسني للتأهيل الرتبوي لألطفال
• •مرشوع ترسيخ مبادئ احلقوق اإلنسانية للمتعايشني مع مرض اإليدز 2016
• •الربنامج اإلقلييم للتدريب ىلع تقييم املخاطر
• •برنامج تدريب طلبة اجلامعات الفرنكوفون يف اجلامعات املرصية
• •برنامج تدريب أعضاء هيئة اتلدريس الفرنكوفون من اجلامعات املرصية
• •النساء يف جمال األعمال :أسايلب اإلدارة املايلة

ورش عمل
• •زيارة مستشىف 57357
• •ست مهام إلجياد عمل
لاً
• •أه رمضان
• •معرض اإلسكندرية ادلويل للكتاب
o oعن انلقد األديب
o oللكتابة األدبية
o oعن اخلزف والفخار
o oفن تصميم ابلوسرت
o oكتابة السيناريو

َّ
o oيف القصة القصرية جدا
• •املوسيىق للشباب السكندري
• •لك ما هو طيب :املطبخ يف مرص القديمة
• •تطوير األندرويد
• •دورة قراءات أنرثوبولوجية يف العالم املعارص :جلسة الضغط واالستقرار واتلغيري
• •الربنامج الصييف ملتحف اآلثار
• •أسبوع األصم العريب :الصحة والسالمة
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• •تعليم اخلط العريب
• •اخلط العريب الصييف للطفل والنشء
• •عمل التشكيل اآليل للنصوص العربية
• •االحتفال بيوم املخطوط العريب تلالميذ املدارس
• • دورة متقدمة يف خطوط املخطوطات العربية حتت إرشاف ادلكتور نصار
منصور
• •عن اخلطوط واملخطوطات العربية
• •تعليم املقامات
• •ابلقايا العظمية األثرية بني املوقع واملعمل
• •فنان يف مرسمه
• •ورش عمل فنية للمدارس
• •برنامج نصف اعم  2017بمدرسة الفنون
• •برنامج صيف  2017بمدرسة الفنون
• •كن مبدع
• •برنامج القراءة الكربى 2016
o oاملرسح
o oاملوسيىق
َّ
o oفكر وعبرَّ عن نفسك
o oكتابة
• •رسم الاكريكاتري
• •فن اخلزف
• •برنامج صيف بوحدة إبدااعت الطفل والنشء
• •برنامج صيف بمكتبة الطفل
• •ختام األنشطة الصيفية بمكتبة الطفل :اكتشف موهبة طفلك
• • السينما
• •استخدام الكمبيوتر للمبتدئني
• •اكسسوار حناس
• •ابتكروا وشاركوا ىلع شبكة اإلنرتنت
• •صناعة الرءوس الكبرية لألزياء اتلنكرية
• •الكتابة اإلبداعية من منظور نسوي
• •اإلبداع من أجل السالم لألطفال والنشء
• •تعليم شنط كروشيه
• •الرسم لألطفال
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• •مدرسة تعليم فنون الرسم
• •اتلعليم بال حدود
• •األمن الغذايئ يف مرص
• •ابلحث يف املوارد اإللكرتونية (متقدم)
• •التسويق اإللكرتوين وإدارة وسائل اتلواصل االجتمايع
• •مرشوع إنسيفالون
• •توعية بيئية
• •اكتشف اعلم املخطوطات
• •فانوس رمضان
• •تعليم تصميم األزياء
• •موسيىق األفالم عن طريق االرجتال اجلمايع
• •العزف ىلع انلاي
• •ادلراسات املستقبلية يف األزمنة ما بعد العادية :جتارب عملية
• •أخالقيات حترير اجلينات ومناهج ابلحث
ُّ
• • ُحسن استخدام الوقت :أنشطة اخلمس دقائق تلعلم مجيع مستويات اللغة
اإلجنلزيية
• •تعليم السجاد ايلدوي
• •تعليم اللكيم ايلدوي
• •املرسح املزنيل
• •زيارات املستشفيات :ورش عمل العالج بالفن
• •دورة اتلنمية البرشية
• •السالم اإلنساين من منظور اتلواصل الالعنيف
• •«الرؤية العاملية» لإلفال

ً
• •برنامج اإلفال ادلويل ادلاعم دلور املكتبات يف اتلطوير استنادا إىل أجندة األمم
املتحدة لعام 2030
• •برنامج ابلحث للجميع
• •الربنامج ادلويل للتدريب ىلع علوم املكتبات
• •ايلوم العاليم للمتاحف
• •األسبوع العاليم للمتاحف 2017
• •حمارضات اإلنرتنت
• •مقدمة إىل الرتاث العريب وترمجته
• •مقدمة يف حتقيق املخطوطات الشعرية
• •دورة اثلقافة اإلسالمية

108

اتلقرير السنوي 2017-2016
• •الزخارف اإلسالمية
َ ُّ
• •ت َعلم وتدريس اللغة الفرنسية مع TV5Monde
• •تعليم منتجات وتقنيات اجلدل الطبييع
• •فلنتحدث الفرنسية ًّ
سويا :لنستكشف مكتبة اإلسكندرية
• •الليسيه الفرنيس باملعادي
• •دورة فهرسة املخطوطات
• •حتقيق انلصوص
• •احتفايلة متحف املخطوطات باتلعاون مع مستشىف أيادي لعالج الرسطان
• •أنشطة منتصف العام ادلرايس ملتحف املخطوطات 2017
• •قصة يف خمطوطة
• •تعليم فن احلصري
• •حيل املايكرو موزاييك
• •فن املوزاييك
• •تقنيات العروض املتحفية
• •خمترب الرسديات :ورشة عمل الوصايا العرش للاكتب بالعربية
• •زينة رأس السنة لألطفال
• •اتلواصل الالعنيف
• •فن األورجايم
• •تعليم العزف ىلع العود
• •الرسم واملوزاييك ذلوي االحتياجات اخلاصة
• •يوم صناعة الورق :صناعة الورق عند العرب
• •يوم صناعة الورق :رحلة الورق
• •فن اتلصوير
• •فصل بيانو للمتمزيين حتت إرشاف جوهانا هورين
• •مرشوع بيولت
• •بورتريه موزاييك
• •مهارات العرض
• •ورشة عمل تدريبية عن االجتار بالبرش
• •برنامج مركز القبة السماوية نلصف العام ادلرايس
• •برنامج مركز القبة السماوية للعام ادلرايس
• •الربنامج الصييف بمركز القبة السماوية
• •دمية ماريونيت
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• •قراءات وترمجات يف ادلراسات املستقبلية
• •زيارات املدارس – داخلية
• •سيناريو فيلم طويل لألستاذة مريم نعوم
• •حنت
• •سلسلة من العروض اتلقديمية عن احلضارة املرصية القديمة ملكتبة الطفل
• •صناعة املراكب الرتاثية
• •تعليم كتابة القصة القصرية
• •املشاركة املجتمعية يف استعادة املايض :األفالم التسجيلية والرتاث واألدب
واملجتمع
• •أسبوع ريادة األعمال للمرأة باإلسكندرية
• •إدارة الضغوط باستخدام األلعاب ادلرامية
• •الورش الصيفية لألطفال والنشء
• •دورة اتلنمية املستدامة
• •الفسيفساء املصغرة حتت إرشاف سوزان سبايه
• •مكتبة طه حسني – برنامج تواصل :هيا نبدع
• •برنامج نصف العام ملكتبة طه حسني
• •برنامج األنشطة الصيفية بمكتبة طه حسني
o oاعلم ابلحار
لاً
o oأه رمضان
• •إتيكيت حفالت الشاي لألطفال
• •عمل اتلكنولوجيا
• •اذكر عرش لكمات عن اإلنرتنت من خالل الاكريكاتري
• •اذكر عرش لكمات عن اإلنرتنت من خالل اإلنشاد
• •اذكر عرش لكمات عن اإلنرتنت من خالل اتلمثيل املرسيح
• •الربنامج الصييف ملتحف اآلثار
• •فن اخليامية
• •أفضل يشء فعلته يف حيايت :تعرف ىلع برنامج اتلبادل مع الواليات املتحدة
األمريكية
• •برنامج نصف العام ملكتبة الطفل 2017
• •امللتىق ادلويل اخلامس للمسح األثري بادلتلا
• •ورشة عمل تراثية للطفل والنشء
• •ورشة العمل السادسة للتنقيب األثري حتت املاء لألطفال
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• •املرسح
• •االرجتال املرسيح
• •فسيفساء الزجاج
• •ورشة عمل «تيفاين» (وحدات إضاءة بالزجاج املعشق) ،إرشاف الفنان سعد
روماين
• •مرشوع «حنو معلم أفضل»
• •ايلوم العاليم للطفولة
• •تعليم العزف ىلع الكمان
• •املتاحف اتلخيلية
• •الرتاث اثلقايف الرقيم Vi-seem
• •اجليل اثلاين لإلنرتنت
• •وزارة ابليئة (مدارس)
• •ايلوم العاليم ملرض الرسطان
• •كتابة رموز املايا
• •كتابات ورسد ابلحر املتوسط :املهاجرون وابلحر املتوسط
• •برنامج احلريف الصغري
• •برنامج مكتبة النشء نلصف العام
• •الربنامج الصييف ملكتبة النشء
• •عرض مواهب مكتبة النشء
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ملحات إحصائية

قطاع املكتبات
عضوية املكتبة الرئيسية

مستخدمو املكتبات املتخصصة

اجلمهور

٧٩٦٥

مكتبة طه حسني

١٥١٢

األطفال (سن )١١-٦

٣٤١٦

النشء (سن )١٦-١٢

مكتبة النشء

٢٠٣٩٥

٢٤٤٨

مكتبة الطفل

٢٦٧٠٢

املكفوفون وضعاف ابلرص

١٥٤

ذوو االحتياجات اخلاصة

١٤٤٠٠

ذوو االحتياجات اخلاصة

٢٢٧

قسم نوبل (زوار)

٣٥

أعضاء برنامج  BAIFAبمكتبة
اإلسكندرية

٣٠٠

إمجايل العضويات

١٤٥١٠

استخدام املوارد اإللكرتونية

خدمات املكتبة*
اخلدمة

العدد

أسئلة أجاب عنها املكتبيون

١٧١٦٨٢

أسئلة مرجعية جاهزة

١٤٨٥٧

أسئلة متعلقة باستخدام احلساب اآليل

٨٠٩

طلبات ابلحث ابلبليوجرايف

٧٥٨٨٨

اجللسات/ادلخول

١٦١٥٨٠

ابلحث/اتلصفح

٨٤٨٨٦٣

اسرتجاع نصوص اكملة

١٢٢٠٦٤

اسرتجاع ملخصات

١٦٧٩٠

روابط نلصوص اكملة خارجية

١٥٦٩

عمليات اسرتجاع (نصوص اكملة وملخصات)

١٣٨٨٦٣

اتلداول

طلبات ابلحث يف قواعد ابليانات

٥

تداول كتب األطفال

٧٨٩٩

طلبات توصيل املقاالت

٩٣

تداول كتب النشء

٤٦٣٤

طلبات الرفوف املغلقة

٤٧٩٩٩

عدد الصفحات املصورة

١١٢٢٢٤٦

حجوزات احلاسب اآليل

٥٥٤٤٠

حجر غرف ادلراسة

١٢٦١٩

مواعيد خاصة باألحباث

٠

اإلصدارات من ابلبليوجرافيا

٣٧٩٣٩٢

* املكتبة الرئيسية  +مكتبة الفنون والوسائط املتعددة

اإلهداءات
نوع املادة املهداة

عدد الوحدات املهداة

%

كتب

٨٣٨٢٦

%٨٩,٩

وسائط متعددة

٢٤٠١

%٠٢,٦

دوريات

٦٨٨٧

%٠٧,٤

أخرى

٩٢

%٠٠,١

إمجايل اإلهداءات

٩٣٢٠٦

%١٠٠

املقتنيات  -جمدلات
اللغة

القيمة اإلمجايلة (ج.م).

القيمة %

إمجايل الوحدات

الوحدات %

العربية

٥٠٠٥٥٠٢٢,٠٠

%٠٥.٣

٣٤٦

%٤٦,٥

اإلجنلزيية

٨٩١٩٩٨٠٦١,٠٠

%٩٤,٧

٣٩٨

%٥٣,٥

اإلمجايل

٩٤٢٠٥٣٠٨٣,٠٠

١٠٠,٠%

٧٤٤

١٠٠,٠%

املقتنيات  -سالسل
اللغة

القيمة اإلمجايلة (ج.م).

القيمة %

إمجايل الوحدات

الوحدات %

العربية

٢٩٧٠٣,٩١

%٣٥,٣

١٠٢

%٧٩,٧

اإلجنلزيية

٢٧٤٤٩,٥٠

%٣٢,٦

١٨

%١٤,١

أخرى

٢٧٠١١,٠٠

%٣٢,١

٨

%٠٦,٢

اإلمجايل

٨٤١٦٤.٤١

%١٠٠,٠

١٢٨

%١٠٠,٠

جمموعة مكتبة اإلسكندرية (عدد املجدلات)
كتب يف رفوف مفتوحة

٣١٤٦٧٨

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

٥٧٦١٧٢

كتب حتت اإلعداد (تشمل املجموعة الفرنسية)

٤٨٣٥٤٩

جمموعتا نوبل وشادي عبد السالم

٤٥١٧

جمموعة املكتبات املتخصصة (تشمل مواد الوسائط املتعددة)

١١٨٢٣٩

خرائط

٧٧٤٠

موارد برنامج  BAIFAبمكتبة اإلسكندرية

٩٩٨٠

جمموعة اإليداع

٣١٣٦٤

املجموعة الرقمية (الكتب املوجودة يف صورة رقمية فقط)

١٠٠١٦

دوريات علمية مطبوعة (تشمل دوريات مكتبة اإليداع)

٨٣٥٦

جمالت وجرائد يومية

٩٢

جمموعة مكتبة اخلرائط (أطلس – كتب علم رسم اخلرائط)

٥٧٠٠

قواعد بيانات إلكرتونية (تشمل قواعد بيانات اإليداع)

٦٥

جمالت دورية إلكرتونية (عناوين متمزية)

١١٣٠٠٣

كتب إلكرتونية

١٩٤٠٩٥

املخطوطات

٥٢٦٠

املجموعة انلادرة

١٦١٧٢

املجموعة اخلاصة

٨٧٩٠٧

امليكروفيلم

١١٠٥٩٠

جمموعة ادلوريات اخلاصة

٧٩٠

اإلمجايل

٢٠٩٨٢٨٥
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برنامج اتلواصل
برامج اتلدريب ىلع اتلدريس والرتبية (مكتبة النشء)

١٦٤٠

طالب (مكتبة النشء)

٤٠٠

طالب (مكتبة الطفل)

١٢٠

أكاديميون

٩١

طالب جامعيون

١٢٠٩

مدرسون (حنو تعليم متطور)

٢٦٣

إمجايل احلضور

٣٧٢٣

الربنامج ادلويل للتدريب ىلع علوم املكتبات
إمجايل املشاركني

ادلورات

ً
الفهرسة وفقا لقواعد «مارك »٢١

٣٠

تصنيف ديوي العرشي

١٥

دور املكتبات يف اتلنمية يف ظل جدول أعمال األمم املتحدة ٢٠٣٠

٤١

الفهرسة املوضوعية

٣٨

اإلمجايل

١٢٤

دورات ملحو األمية املعلوماتية
ادلورات

إمجايل املشاركني

ابلحث للجميع

٢٦

ابلحث يف املوارد اإللكرتونية (مستوى متقدم)

١٦

اجليل اثلاين لإلنرتنت

١٨

دورات متقدمة يف اإلنرتنت

٣٢

برنامج احلاسب اآليل للمبتدئني

١٥

اإلمجايل

١٠٧
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مركز املخطوطات

متحف املخطوطات

أنشطة الفهرسة واملعاجلة

أنشطة الفهرسة واملعاجلة

النشاط

العدد

النشاط

العدد

فهرسة املخطوطات املصورة ىلع ميكروفيلم

١٤٩٤

فهرسة ومعاجلة الكتب

٦٠٦٠

مراجعة بيانات فهرسة املخطوطات املصورة ىلع
ميكروفيلم

١١٦٠

فهرسة ومعاجلة ادلوريات

عنوانان ( ٧أعداد)

فهرسة ومعاجلة املقاالت

٠

رقمنة املخطوطات امليكروفيلمية

٢٩٦٣

رقمنة املخطوطات األصلية*

٤٦٨

تبادل املخطوطات**

٢٤٩

املخطوطات املرفوعة ىلع نظام أرشفة
املخطوطات اإللكرتوين

٣٨١

ترميم املخطوطات

٣٨

ترميم الكتب انلادرة واخلرائط

٢٦٩

تدريب ىلع الرتميم

٦

وحدات احلفظ

١١

املعاجلة الكيميائية للمخطوطات

٣٢

املعاجلة الكيميائية للكتب انلادرة واخلرائط

٢١٥

تدريب ىلع املعاجلة الكيميائية

٠

أنشطة وورش عمل

٤٤

إدخال بيانات املخطوطات املصورة ىلع
ميكروفيلم ىلع قاعدة بيانات امليكروفيلم
املحلية
مراجعة بيانات املخطوطات املصورة ىلع
ميكروفيلم ىلع قاعدة بيانات امليكروفيلم
املحلية
فهرسة املخطوطات األصلية

٢٥٠

مراجعة بيانات فهرسة املخطوطات األصلية

٦٣٣

إدخال بيانات املخطوطات األصلية ىلع قاعدة
بيانات داخلية

١٥٠

الزيارات
قاعة اطالع املخطوطات

٧٠٠

قاعة اطالع امليكروفيلم

٨٦٣

ً
ً
ً
خمطوطا يشمل  ٦٢٦٢عنوانا).
*  ٤٦٨عنوانا (يصل أرشيف املخطوطات الرقمية إىل ٤٢٣٨

** يشمل مرشوع املائة ألف خمطوط عدد  ١١۰۹٧٦خمطوطة.

الزيارات
قاعة عرض املخطوطات والكتب انلادرة

١٦٦٠٩

قاعة اطالع الكتب انلادرة واملجمواعت
اخلاصة

٣٠٤٩

متحف السادات

٨٠٠٠٠
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إدارة االستوديو
تصوير فيديو
الفعايلات املوثقة

١٢٨

أرشطة مرقمنة بتنسيقات خمتلفة

٧٠٥

عدد السااعت من األرشطة املرقمنة بتنسيقات خمتلفة

١٣١٥

عدد طلبات ابلث املبارش

١٩

عدد طلبات حتويل DVD

١١٤

اتلصوير الفوتوغرايف
الفعايلات املوثقة

٤٥٩

الفهرسة واألرشفة
أرشطة تمت أرشفتها

٧٠٥

عدد السااعت اليت تمت أرشفتها

٩١٠

صور تمت أرشفتها

٤٢٨٠٦

فيديوهات تمت أرشفتها

٩١٥

اإلنتاج
حلقات برنامج «أجندة مكتبة اإلسكندرية» األسبويع

٣٨

دورات وأفالم داعئية وتسجيلية وأفالم قصرية

١٦

قناة يوتيوب اخلاصة بمكتبة اإلسكندرية
املشرتكون

١٠٦١٣

املشاهدات

١٠٤٩٢٦٠

الفيديوهات املرفوعة

١٩٠

املشاراكت (ملفات الفيديو اليت تم
مشاركتها)

٨٤٤٨

أىلع املشاهدات ً
تبعا للموقع اجلغرايف
(ساعة املشاهدة)

مرص

%٥١,٠

السعودية

%٠٧,٨

الواليات املتحدة

%٠٤,٠

املغرب

%٠٥,٤

تونس

%٠٣,٥
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املعمل الرقيم
الرقمنة

تم رقمنتها ومعاجلتها

تم اتلعرف الضويئ ىلع حروفها

العربية

الالتينية

إمجايل

كتب

٨٤٤٦

٦٠٦١

١٤٥٠٧

صفحات

٢٨١٨٠٨٤

١٥٢٣٥٦٦

٤٣٤١٦٥٠

كتب

٩٣٠٦

٦٣٤٨

١٥٦٥٤

صفحات

٣٢٠٨٨٠٨

١٧٢٩٣٢٩

٤٩٣٨١٣٧

جرائد
تم معاجلتها واتلعرف الضويئ
ىلع حروفها

صفحات

٢٦٢٤٧٤

املرشواعت اخلاصة
الرقمنة

صفحات*

٢٨٦٤٣

* 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

ﻳﻭﻧﻳﺔ ۲۰۱۷
۲٤٤٦
۱۰۲۲
۳٤٦۸

ﻣﺎﻳﻭ ۲۰۱۷
٤۰۰۹
۱۹۱۲
٥۹۲۱

ﺇﺑﺭﻳﻝ ۲۰۱۷
۱۰٥۸۷
۲۳٥۱
۱۲۹۳۸

ﻣﺎﺭﺱ ۲۰۱۷
۱۹۱۷۷
۲۱۰٥
۲۱۲۸۲

ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ ۲۰۱۷
۱۱٥۲۰
۲۱۷۱
۱۳٦۹۱

ﻳﻧﺎﻳﺭ ۲۰۱۷
٥۳۷٥
۲۲۱۸
۷٥۹۳

ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ۲۰۱٦
۱٤۲٥٤
۲۷٦۲
۱۷۰۱٦

اﻟﺠﻮﻻت اﻹرﺷﺎدﻳﺔ

٦۹۳

ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ۲۰۱٦
۲۰۰۲۸
۲۰۷۲
۲۲۱۰۰

۸۰۰

۷٤۲
۷۰۲

۷۰۰

٦٤٥

٦۳۰

٦۰٤

ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ ۲۰۱٦
۱۱٦۷٤
۲۳۸۰
۱٤۰٥٤

ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ  ۲۰۱٦ﺃﻏﺳﻁﺱ ۲۰۱٦
۱۷٦۲۷
۸۲٥٥
۱٥۰۰
۱۱۸۹
۱۹۱۲۷
۹٤٤٤

ﻳﻭﻟﻳﻭ ۲۰۱٦
۱۷۱٥۸
۱٦۲۷
۱۸۷۸٥

ﻣﺻﺭﻳﻭﻥ
ﺃﺟﺎﻧﺏ
ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

٥۷٥

٥٦٦

٦۰۰

٥۱٤
٥۰۰

٤٦۰

٤٥٥

ﻋﺪد اﻟﺰوار

٤۰۰
۳۰۰

۲٤۲

۲۰۰
۱۰۰

ﻳﻭﻧﻳﺔ ۲۰۱۷
۲٤۲

ﻣﺎﻳﻭ ۲۰۱۷
٤٥٥

ﺇﺑﺭﻳﻝ ۲۰۱۷
٥٦٦

ﻣﺎﺭﺱ ۲۰۱۷
٦۹۳

ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ ۲۰۱۷
٦۰٤

ﻳﻧﺎﻳﺭ ۲۰۱۷
٥۱٤

ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ۲۰۱٦
٦۳۰

ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ۲۰۱٦
۷٤۲

ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ ۲۰۱٦
٦٤٥

ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ  ۲۰۱٦ﺃﻏﺳﻁﺱ ۲۰۱٦
۷۰۲
٤٦۰

ﻳﻭﻟﻳﻭ ۲۰۱٦
٥۷٥

۰
ﺍﻟﺟﻭﻻﺕ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﻳﺔ

زوار ﺧﺪﻣﺔ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻷﻃﻔﺎل
۳٥۰
۲۹٦
۲۳٤

۲۷۹

۳۰۰
۲٥۰

۲۱٦
۱٥٦

۱٤٥

۱۳۲
۱۰۰

۹۸

۱٥۰

۱۱٥

۷۳

ﻋﺪد اﻟﺰوار

۲۰۰

۱۰۰

٦۹

٥۰
ﻳﻭﻧﻳﺔ ۲۰۱۷
۹۸

ﻣﺎﻳﻭ ۲۰۱۷
۱٤٥

ﺇﺑﺭﻳﻝ ۲۰۱۷
۷۳

ﻣﺎﺭﺱ ۲۰۱۷
۲۳٤

ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ ۲۰۱۷
۱۳۲

ﻳﻧﺎﻳﺭ ۲۰۱۷
۱۰۰

ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ۲۰۱٦
۱۱٥
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ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ۲۰۱٦
۱٥٦

ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ ۲۰۱٦
۲۱٦

ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ ۲۰۱٦
٦۹

ﺃﻏﺳﻁﺱ ۲۰۱٦
۲۹٦

ﻳﻭﻟﻳﻭ ۲۰۱٦
۲۷۹

۰
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺭ

ﻛﺒﺎر اﻟﺰوار
٤۰۰

۳٦٥

۳٥۹

۳٥۰
۲۸۱

۲۹۹

۳۰۰

۲٦۸

۲٦۷

۲۳۳

۲۰۰

۱۷۲
۱۳٦

۷۲

٥٦

۱٥۰

٦٦

ﻋﺪد ﻛﺒﺎر اﻟﺰوار

۲٥۰

۱۰۰
٥۰

ﻳﻭﻧﻳﺔ ۲۰۱۷
٥٦

ﻣﺎﻳﻭ ۲۰۱۷
۳٥۹

ﺇﺑﺭﻳﻝ ۲۰۱۷
۲۸۱

ﻣﺎﺭﺱ ۲۰۱۷
۲٦۷

ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ ۲۰۱۷
۱۷۲

ﻳﻭﻧﻳﺔ ۲۰۱۷
٦۷۸
۳٥

ﻣﺎﻳﻭ ۲۰۱۷
۹٦۱
٤۰

ﺇﺑﺭﻳﻝ ۲۰۱۷
۱۹۸۹
۲٤۲

ﻣﺎﺭﺱ ۲۰۱۷
٤٦٦۷
۷۸

ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ ۲۰۱۷
۳٥۹۸
۱۷۷

ﻳﻧﺎﻳﺭ ۲۰۱۷
۲٦۸

ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ۲۰۱٦
۲۳۳

ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ۲۰۱٦
۳٦٥

ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ ۲۰۱٦
۲۹۹

ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ  ۲۰۱٦ﺃﻏﺳﻁﺱ ۲۰۱٦
۱۳٦
۷۲

ﻳﻭﻟﻳﻭ ۲۰۱٦
٦٦

زوار اﻟﺒﺎﻧﻮراﻣﺎ اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ

۰
ﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺍﺭ

۸۰۰۰
۷۰۰۰
٦۰۰۰
٥۰۰۰

ﻋﺪد اﻟﺰوار

٤۰۰۰
۳۰۰۰
۲۰۰۰
۱۰۰۰
ﻳﻧﺎﻳﺭ ۲۰۱۷
۹٤۹
۱۲۹

ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ۲۰۱٦
٥٤۰۲
۱٥۰

ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ۲۰۱٦
٤۹۲۹
۹٤

ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ ۲۰۱٦
٤۰٥۰
۱٦۲

ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ  ۲۰۱٦ﺃﻏﺳﻁﺱ ۲۰۱٦
٦۸٦۸
۲٦۹۸
۱٥۲
۷۸

ﻳﻭﻟﻳﻭ ۲۰۱٦
٤٦۲۸
۲۱۷

ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻤﺪارس

۰
ﻣﺻﺭﻳﻭﻥ
ﺃﺟﺎﻧﺏ

۲۰۰۰۰
۱۷٥۰۲

۱۸۰۰۰

۱٥۸۱٦

۱٦۰۰۰
۱٤۰۰۰
۱۱۷۷۰

۱۲۰۰۰

۷۱۲۳

۸۰۰۰

٦۲۲٤

ﻋﺪد اﻟﺰوار

۱۰۰۰۰

٦۰۰۰

٤٥٦٥

٤۰۰۰
٤٥
ﻳﻭﻧﻳﺔ ۲۰۱۷
٤٥

٦۹۹
ﻣﺎﻳﻭ ۲۰۱۷
٦۹۹

٥۱۱
ﺇﺑﺭﻳﻝ ۲۰۱۷
۷۱۲۳

ﻣﺎﺭﺱ ۲۰۱۷
۱٥۸۱٦

ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ ۲۰۱۷
٤٥٦٥

ﻳﻧﺎﻳﺭ ۲۰۱۷
٥۱۱

۳۱٥
ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ۲۰۱٦
۱۱۷۷۰
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ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ۲۰۱٦
۱۷٥۰۲

ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ ۲۰۱٦
٦۲۲٤

۳٥۱

ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ  ۲۰۱٦ﺃﻏﺳﻁﺱ ۲۰۱٦
۳٥۱
۳۱٥

٦۲۳
ﻳﻭﻟﻳﻭ ۲۰۱٦
٦۲۳

۲۰۰۰
۰
ﻁﻠﺑﺔ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ
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مركز القبة السماوية العليم
اﻟﺰﻳﺎرات ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻳﻭﻧﻳﺔ ۲۰۱۷
ﻣﺎﻳﻭ ۲۰۱۷
ﺇﺑﺭﻳﻝ ۲۰۱۷
ﻣﺎﺭﺱ ۲۰۱۷
ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ ۲۰۱۷
ﻳﻧﺎﻳﺭ ۲۰۱۷
ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ۲۰۱٦
ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ۲۰۱٦
ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ ۲۰۱٦
ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ ۲۰۱٦
ﺃﻏﺳﻁﺱ ۲۰۱٦
ﻳﻭﻟﻳﻭ ۲۰۱٦
۱۲۰۰۰
ﻳﻭﻧﻳﺔ ۲۰۱۷
٦
٤۸۹۰
۳٦٥٥

۱۰۰۰۰
ﻣﺎﻳﻭ ۲۰۱۷
۷
۳۱۲۳
٦۰۰۸

۸۰۰۰

ﺇﺑﺭﻳﻝ ۲۰۱۷
۸
۸٤۸٤
٦٥۰۹

٦۰۰۰

ﻣﺎﺭﺱ  ۲۰۱۷ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ ۲۰۱۷
۲۰
٦۱
۳٦٥٦
۳۳۳۱
۸٦۸۸
۱۰٤۱٤

ﻳﻧﺎﻳﺭ ۲۰۱۷
۱٥
۳٥۱۲
۷۹۹٦

٤۰۰۰

۰

۲۰۰۰

ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ  ۲۰۱٦ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ  ۲۰۱٦ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ  ۲۰۱٦ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ  ۲۰۱٦ﺃﻏﺳﻁﺱ  ۲۰۱٦ﻳﻭﻟﻳﻭ ۲۰۱٦
۳۱
۸۹
٤٦
۷
٥
۳
٦۰۰۱
۷۲٤٦
۲٦٦٥
۱۷۰۸
۲۳۰۰
۱۲۲۹
۸۹۹۹
۱۱۰۹۸
٦٥۰٥
۷٤٥۷
۸۲٦۹
۷٦٦٤

ﻣﺗﺣﻑ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ
ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻻﺳﺗﻛﺷﺎﻑ
ﺍﻟﻘﺑﺔ ﺍﻟﺳﻣﺎﻭﻳﺔ

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺯﻳﺎﺭﺍﺕ

مركز توثيق الرتاث احلضاري والطبييع
اﻟﺰﻳﺎرات ﻟﻤﺮﻛﺰ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺘﺮاث اﻟﺤﻀﺎري واﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
۳

ﻳﻭﻧﻳﺔ ۲۰۱۷

۲۱

ﻣﺎﻳﻭ ۲۰۱۷

۱٤

ﺇﺑﺭﻳﻝ ۲۰۱۷

۱۷

ﻣﺎﺭﺱ ۲۰۱۷

۸

ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ ۲۰۱۷

۱۸

ﻳﻧﺎﻳﺭ ۲۰۱۷

۱۸

ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ۲۰۱٦

۱٦

ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ۲۰۱٦

۱۰

ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ ۲۰۱٦

۸

ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ ۲۰۱٦

۲۲

ﺃﻏﺳﻁﺱ ۲۰۱٦

٦
۲٥
ﻳﻭﻧﻳﺔ ۲۰۱۷
۳

۲۰
ﻣﺎﻳﻭ ۲۰۱۷
۲۱

ﺇﺑﺭﻳﻝ ۲۰۱۷
۱٤

۱٥
ﻣﺎﺭﺱ ۲۰۱۷
۱۷

ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ ۲۰۱۷
۸

۱۰
ﻳﻧﺎﻳﺭ ۲۰۱۷
۱۸

ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ۲۰۱٦
۱۸

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺯﻳﺎﺭﺍﺕ
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ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ۲۰۱٦
۱٦

ﻳﻭﻟﻳﻭ ۲۰۱٦

٥
ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ ۲۰۱٦
۱۰

ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ  ۲۰۱٦ﺃﻏﺳﻁﺱ ۲۰۱٦
۲۲
۸

۰
ﻳﻭﻟﻳﻭ ۲۰۱٦
٦

ﺍﻟﺯﻳﺎﺭﺍﺕ

متحف اآلثار
اﻟﺰﻳﺎرات ﻟﻤﺘﺤﻒ اﻵﺛﺎر
۹۰۰۰
۸۰۰۰
۷۰۰۰
٦۰۰۰

٤۰۰۰

ﻋﺪد اﻟﺰﻳﺎرات

٥۰۰۰

۳۰۰۰
۲۰۰۰
۱۰۰۰
۰

ﻳﻭﻧﻳﺔ ۲۰۱۷
۱۳۷۹
۱۸۰
۲٦٥

ﻣﺎﻳﻭ ۲۰۱۷
۲۲۳۰
۲۹۰
٥٥۰

ﺇﺑﺭﻳﻝ ۲۰۱۷
۲۳۳۳
٤۷۳
٥۷۰

ﻣﺎﺭﺱ ۲۰۱۷
۳۱٤۲
٤۲۳
۷۰۰

ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ ۲۰۱۷
٤٦۰۷
۳۷۸
۷٦۰

ﻳﻧﺎﻳﺭ ۲۰۱۷
۳٤۰٥
۳٦۸
۳٤۲

ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ  ۲۰۱٦ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ۲۰۱٦
۱۸۱۰
۲٤۰۳
۲۷٦
۳۹٦
٥٤۰
٦۸۰
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ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ ۲۰۱٦
۲٤۳۲
۲۸۱
٥۱۸

ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ  ۲۰۱٦ﺃﻏﺳﻁﺱ ۲۰۱٦
۸۷۲٦
۳۸۳٤
۳٥۸
۱۷۸
۱٤۱۰
٦٤۲

ﻳﻭﻟﻳﻭ ۲۰۱٦
۷۰۳٦
۳۱۳
۱۰۲۰

ﻣﺻﺭﻳﻭﻥ
ﺃﺟﺎﻧﺏ
ﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺍﺭ
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االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
www.bibalex.org

۳۰۰۰۰۰۰۰

۲٥۰۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰۰
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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

خادل عبد الغفار
وزير اتلعليم العايل وابلحث العليم
مرص

خترج وزير اخلارجية املرصي سامح حسن شكري يف لكية احلقوق ،جامعة عني شمس اعم  .1975منذ
دَّ
ً
ً
عديدا من املناصب ادلبلوماسية .فيف اعم ،1978
اتلحاقه بوزارة اخلارجية للعمل ملحقا اعم  ،1976تقل
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
املرصية .ويف اعم  ،1995توىل منصب سكرتري املعلومات للرئاسة املرصية .أصبح سامح شكري
ألول مرة 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
اً
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
حصل خادل عبد الغفار ىلع درجة ابلاكلوريوس طب األسنان من جامعة عني شمس اعم  ،1984ودرجة
املاجستري يف األجسام املناعية للفريوسات باألسنان اعم  ،1989ودرجة ادلكتوراه عن اخلصائص الرسيرية
ً
رئيسا لقسم طب
واجلرثومية واملناعية يف حاالت اتلهاب رسيع اتلغذية اعم  .1995وعمل عبد الغفار
الفم وعالج اللثة والتشخيص واألشعة بكلية طب األسنان منذ اعم  ،2009قبل صدور قرار بتعيينه
ً
ً
وزيرا
عميدا لللكية ،ثم نائب رئيس جامعة عني شمس لشئون ادلراسات العليا وابلحوث قبل اختياره
ً
للتعليم العايل وابلحث العليم .كما عمل أستاذا ً
زائرا بكلية طب األسنان جامعة جورجيا بالواليات
ً
وأستاذا ً
زائرا بكلية طب األسنان جامعة تكساس هيوسنت بالواليات املتحدة
املتحدة األمريكية،
األمريكية .وقد حصل ىلع عدة جوائز علمية؛ منها املركز األول ألحسن حبث خالل املؤتمر ادلويل
للمؤسسة العاملية ألحباث طب األسنان  ،IADRوجائزة ادلولة التشجيعية يف العلوم الطبية ،كما نشـر
ً
 20حبثا يف دوريات وجمالت اعملية.
خترج وزير اثلقافة املرصي حليم انلمنم يف قسم الفلسفة بكلية اآلداب اعم  .1982فور خترجه بدأ
ًّ
وظيفيا حىت بلغ منصب رئيس حترير جملة
مسريته املهنية باتلحاقه بمؤسسة «دار اهلالل»؛ وتدرج بها
ً
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

حممد سلطان
حمافظ اإلسكندرية
مرص

عصام الكردي
رئيس جامعة اإلسكندرية
مرص

حصل حممد سلطان ىلع عدد من ادلرجات العلمية؛ منها بكالوريوس الطب واجلراحة جبامعة القاهرة
اعم  ،1994وماجستري يف جراحة العظام من جامعة القاهرة اعم  ،1999ودبلومة ادلراسات العليا يف
إدارة املستشفيات جامعة عني شمس  ،2001ودبلومة اجلودة الشاملة يف جمال الراعية الصحية باجلامعة
األمريكية يف القاهرة اعم  ،2002ودبلومة اتلنمية املؤسسية من جامعة كويزن الند بأسرتايلا اعم .2013
وتوىل عدة مناصب قيادية؛ منها نائب مدير معهد نارص للبحوث والعالج ،ومدير مركز األورام بني
اعيم  2001و ،2006ومدير اعم الطوارئ بوزارة الصحة من  2006إىل  ،2007ورئيس اإلدارة املركزية للراعية
ً
رئيسا هليئة
احلرجة والعاجلة من  2007إىل  ،2010ثم نائب رئيس هيئة اإلسعاف املرصية حىت  ،2011ثم
ً
ورئيسا ألمانة املراكز الطبية املتخصصة من  2013إىل ،2014
اإلسعاف املرصية من  2011إىل ،2013
ً
ورئيس قطاع الصحة والساكن بوزارة الصحة ،وحمافظا للبحرية منذ فرباير  .2015كما شارك يف وضع
اخلطة املستقبلية لضم مرافق اإلسعاف ،وصياغة مرسوم قانون بدمج مراكز ووحدات اإلسعاف الطيب
باملحافظات مع خدمات هيئة اإلسعاف املرصية.
هو عصام أمحد حممود الكردي؛ رئيس جامعة اإلسكندرية ،وأستاذ اتلحليل اإلنشايئ بقسم اهلندسة
اإلنشائية بكلية اهلندسة ،جامعة اإلسكندرية .حصل ىلع بكالوريوس اهلندسة املدنية من جامعة
ُ
ً
معيدا باللكية يف ذات العام ،إىل أن حصل
اإلسكندرية بتقدير امتياز مع مرتبة الرشف اعم  ،1981وع نِّي
ىلع ماجستري العلوم يف اهلندسة اإلنشائية من جامعة اإلسكندرية اعم  ،1985ثم دكتوراه الفلسفة يف
دور ٌ
اهلندسة املدنية من جامعة نورث إيسرتن األمريكية  .1992واكن هل ٌ
بارز يف إثراء العملية اتلعليمية
ُ
ًّ
ً
ً
ومديرا للعالقات
مستشارا ثقافيا
واثلقافية وتمثيل مرص يف عدد من املحافل ادلويلة؛ حيث ع نِّي
اثلقافية واتلعليمية يف الواليات املتحدة األمريكية وكندا ،وشغل منصب أمني اعم صندوق تطوير
اتلعليم برئاسة جملس الوزراء .كما شغل منصب نائب رئيس جامعة اإلسكندرية لشئون خدمة
ُ
ً
رئيسا جلامعة اإلسكندرية يف نوفمرب .2016
املجتمع وتنمية ابليئة ملدة اعم حىت ع نِّي
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أعضـاء بصفاتهم االعتبارية

إسماعيل رساج ادلين
مرص
ً
عضو اعتبارا من 2018

هو املدير املؤسس ملكتبة اإلسكندرية اجلديدة ،اليت افتتحت يف  ،2002وهو ًّ
حايلا املدير الفخري للمكتبة،
وعضو جملس أمنائها .ويعمل ً
ً
مستشارا لرئيس الوزراء املرصي يف جماالت اثلقافة والعلوم واملتاحف.
أيضا
وهو رئيس وعضو اللجان االستشارية لعدد من املؤسسات األكاديمية وابلحثية والعلمية وادلويلة؛ منها
منصب رئيس مشارك ملركز نظايم كنجوي ادلويل ،باإلضافة إىل عضويته يف اللجنة االستشارية العلمية
للتقرير العاليم للعلوم االجتماعية اعم  2013و ،2016وسيناريوهات املياه العاملية املدعمة من قبل ايلونسكو
اعم  .2013كما أنه عضو باملجلس اتلنفيذي ملوسوعة احلياة ( ،)2010ويرتأس املجلس اتلنفيذي للمكتبة
ً
الرقمية العاملية ( .)2010وقد توىل عددا من املناصب ادلويلة ،منها نائب رئيس ابلنك ادلويل (.)2000–1993
كما شارك يف رئاسة جلنة االحتاد اإلفرييق العليا للتكنولوجيا احليوية اعم ً ،2006
وأيضا جلنة االحتاد اإلفرييق
العليا للعلوم واتلكنولوجيا واالبتاكر« »STIيف الفرتة من  2012إىل  .2013هذا باإلضافة إىل عضويته بلجنة
منظمة «آيكان» من أجل حبث مستقبل اإلنرتنت اعم .2013
وتلىق ادلكتور رساج ادلين العديد من اجلوائز؛ حيث اكن أول من حيصل ىلع جائزة مؤسسة جرامني (الواليات
املتحدة األمريكية) مقابل جهوده الطويلة يف ماكفحة الفقر ( ،)1999كما حصل ىلع وسام الفنون واآلداب
َّ
َّ
بدرجة ضابط املقدم من احلكومة الفرنسية ( ،)2003وميدايلة بابلو نريودا املقدمة من حكومة تشييل (،)2004
و جائزة مؤسسة جامناالل باجاج دلوره يف نرش القيم اليت تبناها اغندي خارج اهلند ( .)2006كذلك ،حصل
َّ
ىلع وسام الشمس املرشقة ايلاباين املقدم من إمرباطور ايلابان ( ،)2008وجائزة "بطل الشباب" باملؤتمر العاليم
َّ
للشباب يف كوبيك ( ،)2008ووسام الرشف الفرنيس املقدم من رئيس فرنسا ( ،)2008وجائزة سوامينيثان
َّ
للحفاظ ىلع ابليئة (تشيناي ،اهلند ،)2010 ،وجائزة إجناز العمر اإلفريقية املقدمة من مؤسسة جوائز اتلمزي يف
اغنا ( ،)2010وميدايلة خدمة الصالح العام من األكاديمية الوطنية للعلوم بواشنطن العاصمة ( ،)2011ووسام
الفنون واآلداب بدرجة قائد من احلكومة الفرنسية ( .)2011باإلضافة إىل ذلك حاز امليدايلة اذلهبية جلمهورية
َّ
أذربيجان املقدمة من األكاديمية القومية للعلوم يف أذربيجان ( ،)2015ووسام الصداقة جلمهورية أذربيجان
َّ
مقدم من رئيس أذربيجان ( ،)2015وجائزة صندوق «ماريانا فاردينويانيس» ( ،)2016والشارة الفخرية من
رئيس أكاديمية بلغاريا للعلوم (.)2016
هذا باإلضافة إىل حمارضاته املتعددة يف مجيع أحناء العالم؛ حيث ألىق حمارضة مانديال يف جوهانسربج (،)2011
وحمارضة نكساس يف هونلدا ( ،)2011باإلضافة إىل إلقائه للخطاب االفتتايح الرئييس خالل القمة العاملية
األوىل للكتاب يف واشنطن العاصمة (.)2012
ٍّ
ً
أستاذا ً
بارزا يف لك من جامعة فاجينينجني وكويلج دو فرانس يف فرنسا .هذا باإلضافة إىل نرشه
كما عمل

ألكرث من  100كتاب ودراسة ،وما يزيد ىلع  500حبث يف العديد من املجاالت ،بما يف ذلك اتلكنولوجيا احليوية،
واتلنمية الريفية ،واالستدامة ،وقيمة العلم بالنسبة للمجتمع .كما قام بتقديم برنامج ثقايف ىلع اتلليفزيون
ًّ
ًّ
ً
تليفزيونيا باللغة العربية واللغة اإلجنلزيية .حصل
علميا
برناجمـا
املرصي (أكرث من  130حلقة) ،وأعد
إسماعيل رساج ادلين ىلع درجة ابلاكلوريوس يف اهلندسة من جامعة القاهرة ،ودرجة املاجستري وادلكتوراه
من جامعة هارفرد ،وحصل ىلع أكرث من  38دكتوراه فخرية.
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جاسنت يفو لني
الصني
ً
عضو اعتبارا من 2018

ميخائيل بيوتروفسيك
روسيا
ً
عضو اعتبارا من 2018

جوردون كونواي
اململكة املتحدة
ً
اعتبارا من 2017
عضو

حصل جاسنت يفو لني ىلع درجة ادلكتوراه يف االقتصاد من جامعة شياكغو اعم  .1986وعمل ككبري
خرباء االقتصاد وانلائب األول لرئيس ابلنك ادلويل؛ حيث اكن أول اقتصادي من دولة نامية يتوىل هذه
ً
ً
املناصب ،من يونية  2008إىل يونية  .2012كما عمل قبل ذلك ،ملدة  15سنةً ،
مؤسسا وأستاذا يف املركز
جمريا
الصيين لدلراسات االقتصادية يف جامعة بكني .وهل  18كتابًا من تأيلفه ،مثل «معجزة الصني :اسرتاتيجية
اتلنمية واإلصالح االقتصادي» ،و«اتلحول واتلنمية االقتصادية :الفكر ،واالسرتاتيجية ،والقابلية للتطبيق،
و«تبسيط االقتصاد الصيين» ،كما نرش أكرث من  100مقالة يف جمالت دويلة خاضعة للتحكيم ،وجمدلات جممعة
عن اتلاريخ واتلنمية واتلحول .باإلضافة إىل ذلك ،جاسنت لني ،هو زميل مراسل دلى األكاديمية الربيطانية،
َّ
وزميل أكاديمية العالم اثلالث للعلوم .ويف اعم  ،2007قدم مداخلة يف "حمارضات مارشال" جبامعة اكمربيدج،
َّ
ويف اعم  2011قدم حمارضة سيمون كوزنتس يف جامعة ييل ،وحمارضة السنوية املوسعة جلامعة األمم املتحدة يف
موزمبيق؛ حيث اكنت املحارضة األوىل من نوعها اليت تعقد يف دولة نامية.
ميخائيل بيوتروفسيك هو مدير متحف هريميتاج يف سان بطرسربج .درس يف جامعة القاهرة (،)1966-1965
وخترج مع مرتبة الرشف يف لكية ادلراسات الرشقية جبامعة والية يلنينغراد اعم 1967؛ حيث ختصص يف
ً
مساعدا لشئون ابلحوث فرع معهد ادلراسات الرشقية يف يلنينغراد من  1967إىل
ادلراسات العربية .عمل
 .1991ادلكتور بيوتروفسيك هو أكادييم يف األكاديمية الروسية للعلوم ،وعضو يف األكاديمية الروسية للفنون،
ٍّ
ورئيس احتاد املتاحف يف روسيا ،ورئيس لك من نادي سان بطرسربغ ادلويل وجملس إدارة اجلامعة األوروبية
يف سان بطرسربغ .حصل ىلع العديد من اجلوائز الوطنية وادلويلة؛ منها وسام أورانج  -ناسو من هونلدا
( ،)1996ووسام الرشف الرويس ( ،)1997ووسام الرشف الفرنيس ( 1998و ،)2004ووسام انلجمة الشمايلة
من السويد ( ،)1999االستحقاق للجمهورية اإليطايلة ( 2000و ،)2004ووسام القديس ميرسوب من كنيسة
األسقف األرمنية ( ،)2000ووسام ياروسالف احلكيم من أوكرانيا ( ،)2003ووسام االستحقاق من مجهورية
بونلدا ( ،)2004ووسام خدمة الوطن من روسيا ()2004؛ واجلائزة الرئاسية يف جمال الفن واألدب من روسيا
( ،)2003ووسام الرشف «الفخر» من جملس املفتني الرويس ،ووسام األسد الفنلندي ( ،)2005ووسام الشمس
املرشقة من ايلابان ( ،)2007وامليدايلة الفضية من أمسرتدام ( ،)2009وجائزة وودرو ويلسون من الواليات
املتحدة ( ،)2009ووسام اتلاج من مملكة بلجياك ( .)2011يف اعم  ،2011حصل ادلكتور بيوتروفسيك ىلع لقب
املواطن املكرم ملدينة سانت بطرسربغ.
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  .2004وع نِّي 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.
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زالتكو الجومدزجيا
ابلوسنة واهلرسك
ً
اعتبارا من 2017
عضو

حممد سلماوي
مرص

ً
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
دَّ
 .1989تقل 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.2015
توىل 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 األكاديمية ادلويلة للفنون والعلوم  WAASمنذ اعم 2006؛ ويرأس
جملس إدارة معهد ابلوسنة منذ اعم  .2005وهو عضو يف جملس أمناء مركز نظايم الگنجوي 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.
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
والكتاب العرب .حصل ىلع شهادة ابلاكلوريوس يف األدب اإلجنلزيي من جامعة القاهرة ودبلوم ٍ
يف 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 نِّي سلماوي
ُ
ً
حمررا للشئون اخلارجية اعم  .1970ويف اعم  ،1988ع نِّي يف منصب نائب وزير
يف صحيفة «األهرام»
ُ
نِّ
اثلقافة للعالقات اخلارجية ،كما عي يف منصب رئيس حترير صحيفة «األهرام ويكيل» اعم ،1991
ُ
وع نِّي 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.
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روزايلا أرتياجا سريانو يه أول سيدة تتوىل منصب نائب الرئيس والرئيس ادلستوري لإلكوادور من
ً
اعم  1996إىل  ،1998كما تقدلت سابقا منصب السكرترية العامة ملنظمة معاهدة اتلعاون يف منطقة
األمازون ،ونائبة لوزير اثلقافة ،ووزيرة اتلعليم.

روزايلا أرتياجا سريانو
اإلكوادور

ً
اعتبارا من 2017
عضو

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 األكاديمية 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.

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
اً
ً
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 نظايم الگنجوي 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».

كجيل ماجين بونديفيك
الرنويج
ً
عضو اعتبارا من 2016

ُ
كجيل ماجين بونديفيك هو املدير املؤسس ملركز أوسلو للسالم وحقوق اإلنسان ،وقد ع نِّي يف هذا املنصب
ُ
منذ افتتاح املركز يف أغسطس  .2005هو ً
أيضا مرشح الهويت ٌّ
وقس يف الكنيسة اللوثرية بالرنويج؛ كما ع نِّي
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 نِّي مرة أخرى من اعم  2001إىل  .2005واكن ً
وزيرا
ً
ووزيرا للكنيسة واتلعليم من اعم  1983إىل  .1986اكن كجيل ماجين
للخارجية من اعم 1989إىل ،1990
اً
ً
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
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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.
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 ورئيسه
لفاروق العقدة خربة بنكية واسعة؛ فيف اعم  ،2003اكن

فاروق العقدة
مرص

ً
اعتبارا من 2016
عضو

ريكسهب ميداين
أبلانيا

ً
اعتبارا من 2016
عضو

اتلنفيذي .ومن اعم  1983إىل  ،2002عمل برشكة «إيرفينج تراست» اليت أصبحت فيما بعد «بنك أوف
ً
مديرا
نيويورك»؛ حيث اكن ذا منصب نائب رئيس مساعد لقسم الرشق األوسط ،ثم نائبًا للرئيس ،ثم
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 1978؛ يلكون
ً
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

ريكسهب ميداين هو الرئيس األسبق دلولة أبلانيا من اعم  1997إىل  .2002وهو عضو يف أكاديمية
العلوم يف أبلانيا منذ اعم  ،2003وعضو أجنيب يف األكاديمية 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 األكاديمية؛ 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
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عمرو موىس سيايس ودبلومايس مرصي ،شغل منصب وزير اخلارجية املرصية ىلع مدار أكرث من عرش
لىَّ
سنوات ً
بدءا من اعم  1991إىل  ، 2001وتو األمانة العامة جلامعة ادلول العربية من يونية  2001إىل .2011
ً
رئيسا للجنة اخلمسني املكونة لوضع ادلستور املرصي يف سبتمرب 2013؛ ويه جمموعة متنوعة
انتُ ِخب
ُّ
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

وبصفته األمني العام جلامعة ادلول العربية ،أطلق «مبادرة جامعة ادلول العربية للسالم» من أجل
مناقشة وحل الزناع العريب اإلرسائييلَّ .
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
ً
عضو اعتبارا من 2016

دخل أندريس باسرتانا جمال السياسة اعم 1982؛ حيث فاز بعضوية جملس مدينة بوجوتا حىت اعم .1986
لىَّ
لىَّ
من اعم  1984إىل  ،1985تو منصب رئيس جملس مدينة بوجوتا .ويف الفرتة من اعم  1988إىل  ،1990تو
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.

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.
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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 األكاديميني 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 نِّي 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 نِّي
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 نظايم الگنجوي ادلويل.

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
ً
عضو اعتبارا من 2015

ويم كوك
هونلدا

ً
اعتبارا من 2014
عضو

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.
ويم كوك هو رئيس وزراء هونلدا ووزير الشئون العامة اعم  ،1994وأُع َ
يد 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 اعم  .1958وحصل ىلع درجة فخرية من جامعة نيانرود
ً
وزيرا لدلولة.
اهلونلدية ،ودرجة فخرية من جامعة مونسرت األملانية .ويف اعم  ،2003تم تعيينه
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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

بعد حصوهل ىلع درجة ادلكتوراه يف العلوم السياسية واتلاريخ من معهد موسكو للعالقات ادلويلة
اعم  ،1975بدأ ألكسندر يلخوتال حياته األكاديمية كمحارض يف معهد موسكو للشئون ادلويلة ،ثم
اً
ً
أصبح «زميل باحثا» يف األكاديمية ادلبلوماسية اتلابعة لوزارة اخلارجية الحتاد اجلمهوريات السوفيتية
ً
االشرتاكية .يف اعم  ،1988أصبح أستاذا للعلوم السياسية والعالقات ادلويلة يف األكاديمية ادلبلوماسية
ُ
ً
ومستشارا لرئيس احتاد اجلمهوريات
ونائب رئيس األكاديمية .وقد ع نِّي 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 لألكاديمية الروسية للعلم من اعم  1992إىل  ،1997وحمرر مشارك يف
جريدة احلوار األمين يف أوسلو بالرنويج من اعم  1994إىل  2000وأستاذ زائر يف جامعة نورث إيسرتن يف
بوسطن بالواليات املتحدة األمريكية من  1996إىل .1998

جورج فرناندو كويروجا

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.
لىَّ
تو 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.

روسيا
ً
عضو اعتبارا من 2015

بويلفيا
ً
عضو اعتبارا من 2015

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،
اً
واإلدماج والسياسة ،فضل عن قضايا اتلنمية.
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األمري تريك الفيصل
اململكة العربية السعودية
ً
اعتبارا من 2014
عضو

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  ،1973ع نِّي
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 نِّي
ُ
ً
سفريا بلالده بالواليات املتحدة األمريكية حىت فرباير  .2007سمو األمري
حىت يويلو 2005؛ حني ع نِّي
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.
كاً َّ لاً
فعا يف االجتمااعت السنوية للمنتدى االقتصادي العاليم ،والسيمبوزيوم
يعترب سيادته مشار
ً
ّ
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 لألمن.
ً
ًّ
فخريا جبامعة روما تور فرياغتا ،كما منحته مؤسسـة ابلحر األبيض
يف سبتمرب  ،2015أصبح أستاذا
املتوسـط يف نابويل بإيطايلا جائزة ابلحر األبيض املتوسط لدلبلوماسية يف نفس العام.

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

ً
اعتبارا من 2014
عضو

أكمل ادلين إحسان أوغلو
تركيا
ً
عضو اعتبارا من 2014

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 إسطنبولَّ .
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.
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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.
وتدرب يف نلدن وعمل أستاذا
جامعة القاهرة اعم ،1957
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 نفسه
ً
تقديرا إلسهاماته يف جمال
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  ،2004عيِّنت
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 األكاديمية 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 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
ُ
ًّ
ً
فخريا لعدد من املنظمات واملؤسسات ،وحصل ىلع الكثري من
رئيسا
خمتلفة حول العالم .وع نِّي
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

لىَّ
بروس ألربتس احلاصل ىلع قالدة العلوم الوطنية األمريكية اعم  ،2014تو رئاسة حترير جملة
ً
واحدا من أول ثالثة مبعوثني علميني للواليات
 Scienceالعلمية من اعم  2008إىل  ،2013كما اكن
َّ
 .2011ومنذ اعم  2000إىل  ،2009شارك يف رئاسة
املتحدة عينهم الرئيس أوباما من اعم  2009إىل ُ
املجلس املشرتك بني األكاديميات؛ ويه مؤسسة أنشئت يف أمسرتدام؛ من أجل تقديم املشورة
ٌ
العلمية للعالم ،ويقودها رؤساء  15أكاديمية وطنية للعلوم .هو ً
أيضا أستاذ بقسم الكيمياء احليوية
ً
رئيسا لألكاديمية الوطنية
والفزيياء احليوية جبامعة اكيلفورنيا بسان فرانسيسكو ،واكن قبل ذلك
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 اعم .2005
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لورديس أريزيب
املكسيك

حنان عرشاوي
فلسطني

ًّ
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.
َّ
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 حصلت 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

ً
ًّ
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 باألكاديمية 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.
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حسام بدراوي
مرص

لىَّ
حسام بدراوي طبيب مرصي بارز وسيايس معروف .تو رئاسة قسم أمراض النساء واتلويلد
ُ ُّ
عد ً
رائدا يف جمال الراعية الصحية اخلاصة؛
يف لكية الطب جامعة القاهرة يف اعيم  2009و .2010وي
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.
ً
ُ ُّ
أستاذا ً
زائرا يف عدد
تعد رمحة بورقية خبرية يف حقوق املرأة يف املغرب والعالم العريب ،كما تعمل
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 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 نِّي 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،
وحرر
كتب مايكل تشرينيا
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

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 .يُعد 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؛ كما ترأس عددا من املؤسسات القومية والعاملية،
عمل سابقا

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،
واملجلس العليم الفين ملرصد الصحراء والساحل من اعم  1993إىل  .2002وشغل ابللتايج منصب
نائب رئيس الصندوق العاليم تلنوع املحاصيل من اعم  2007إىل  .2011اكن عضو اللجنة العليا
ً
وأيضا
ملنظمة األغذية والزراعة ملتابعة أهداف األلفية لألمم املتحدة من اعم  2006إىل ،2011
عضو جملس تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية ،اتلابع لألمم املتحدة من اعم  2004إىل  .2005وهو
عضو اللجنة اتلوجيهية اتلابعة للمجموعة االستشارية للبحوث الزراعية ادلويلة  CGIARمن
اعم  2007إىل  ،2008وعضو املجلس االستشاري للجمعية من اعم 2006إىل  .2011وهو عضو أجنيب
ٍّ
يف األكاديمية الوطنية للعلوم للك من اكزاخستان ،وأوزباكستان ،وطاجكستان ،وكوردستان،
وجورجيا ،وروسيا .حصل ابللتايج ىلع العديد من اجلوائز ،وقام بالكتابة واملشاركة يف كتابة أكرث
ًّ
ً
علميا.
إصدارا
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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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 األكاديميات العلمية وعدد من جمالس اتلحرير ،ومنها جملة Proceedings of the
 ،National Academy of Sciencesوجملة  ،Science Magazineوجملة ،Gene Journal
وجملة .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
ليِّ
 1972إىل 1980؛ وذلك قبل تو ها رئاسة ادلولة.
ًّ
حايلا سفرية ايلونسكو للنوايا احلسنة ،وعضو بنادي مدريد ،كما أنها عضو فخري جبمعية
ويه
ً
حقوق 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

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.
دَّ
ً
بدأ العمل يف املجال ادلبلومايس يف سويرسا اعم  .1975تقل 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.
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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
كاً
ً
حمررا مشار 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
َّ
وتدرب ىلع علم املكتبات يف مكتبة فرانكفورت املحلية واجلامعية،
ماين ،وبريستول .كما درس
ولكية علم املكتبات يف كولونيا.

ُ
ً
رئيسا جلامعة
هانز فان جنلك هو رئيس سابق جلامعة أوترشت من اعم  1986إىل  ،1997ثم ع نِّي
اً
ًّ
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 األكاديمية األوروبية ،وزميل يف أكاديمية العلوم للعالم انلايم ،وعضو سابق يف جملس
العلوم االجتماعية اتلابع لألكاديمية 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

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 األكاديمية 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 األكاديميات ،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
ً
ُ
ً
عميدا للكية العلوم الرياضية.
السودان وعمل أستاذا جبامعة اخلرطوم ،ثم ع نِّي
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 ألكاديمية العالم للعلوم لدلول انلامية ،ورئيس األكاديمية
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 األكاديميات العلمية القائمة ىلع اجلدارة؛ منها أكاديمية العالم للعلوم
لدلول انلامية ،وأكاديمية العالم اإلساليم للعلوم ،واألكاديمية الكولومبية للعلوم ادلقيقة،
الفزييائية والطبيعية ،واألكاديمية امللكية ابللجيكية لعلوم ما وراء ابلحار ،وأكاديمية باكستان
للعلوم ،واألكاديمية اللبنانية للعلوم ،واألكاديمية الكوبية للعلوم ،واألكاديمية اإلفريقية للعلوم.

جان نويل جانينيه
فرنسا

جان نويل جانينيه مؤرخ وسيايس فرنيس ،قام بتدريس اتلاريخ املعارص بمعهد ادلراسات
ً
رئيسا ملحطتيَ راديو فرنسا وراديو فرنسا ادلويل.
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 ،
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طاهر بن جلون
املغرب /فرنسا

يونلدا اكاكباديس
اإلكوادور

مايكل كيلر
الواليات املتحدة األمريكية

ُّ
ً
واحدا من
طاهر بن جلون شاعر واكتب مغريب .ورغم أن اللغة العربية يه لغته األم ،فإنه يُعد
أعظم َّ
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
اً
األكاديمية .وهو مؤسس دار نرش  ،HighWire Pressكما شغل منصبًا مماثل بمطبعة جامعة
ستانفورد .وهو أستاذ زائر باألكاديمية الصينية للعلوم ،وأحد كبار زمالء الرئاسة بمجلس موارد
املكتبات واملعلومات؛ كما أنه عضو يف املجلس اخلاص بتاكمل بيانات األحباث اتلابع للمجلس
ً
الوطين للبحوث العلمية باألكاديمية 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 زميل دائم منتخب يف اجلمعية األمريكية تلقدم العلوم واألكاديمية 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
املجر

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 األكاديمية 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

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 األكاديمية امللكية للفنون اجلميلة بربشلونة .وحصل لويس
مونريال ىلع وسام الفنون واآلداب الفرنيس والوشاح األكرب للملكة إيزابيل الاكثويلكية من
إسبانيا.
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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
لىَّ
اكزو أوجورا هو رئيس مؤسسة ايلابان منذ أكتوبر  .2003تو عدة مناصب بوزارة اخلارجية
ايلابانية منذ اعم 1962؛ منها املدير العام إلدارة الشئون اثلقافية ،واملدير العام ملكتب الشئون
ُ
ً
ً
ومفوضا لليابان يف فيتنام من
سفريا فوق العادة
االقتصادية ،ووكيل نائب وزير اخلارجية .وع نِّي
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

رولوف رابينجا

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

رولوف رابينجا هو أستاذ فخري يف اتلنمية املستدامة واألمن الغذايئ جبامعة فاجينينجن
بهونلدا .ترأس هيئة جمالس األكاديميات 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
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ً
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.
ُ
ترأس ً
ً
مديرا
أيضا األكاديمية الفرنسية بروما «فيال ميدييس» من اعم  1997إىل  ،2002ثم ع نِّي
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 أيلتا رامفييل
جنوب إفريقيا

مامفيال رامفييل شخصية أكاديمية وسيدة أعمال وطبيبة جنوب إفريقيا ،وهلا ً
أيضا نشاطات يف
جمال مناهضة الفصل العنرصي .رامفييل يه املدير اتلنفيذي لرشكة  Letsema Circleورئيس
ُ
ً
ً
رئيسا لواكلة اتلكنولوجيا واالبتاكر.
مؤخرا
راعة فريق  . Dinokeng Scenariosوقد عيِّنت
ًّ
ً
إداريا للبنك ادلويل من اعم  2000إىل  ،2004وشاركت يف رئاسة اللجنة العاملية
مديرا
وعملت
ُ
ِّ
ً
للهجرة ادلويلة من اعم  2004إىل  .2005ويف اعم  ،1996عينت رامفييل نائبا لرئيس جامعة كيب
تاون ،تلصبح بذلك أول سيدة سوداء تتقدل هذا املنصب يف جامعة جنوب إفريقيا.
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.

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
و ،Revue française de science politiqueوEuropean Journal of International
 ،Affairsو ،The Middle East Journalوجمالت دويلة أخرى.
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روندا روالند شريير
الواليات املتحدة األمريكية

أديل سيمونز
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.iMediaEthics.org :
كاً
ً
ً
عملت ً
أيضا أستاذا مشار 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.

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
ٌ
ًّ
عضو بعديد من املؤسسات؛ منها املتحف امليداين ،وجملس
حايلا
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
لاً
ً
ً
كبريا جبامعيت برنستون
وعميدا ومسئو
شغلت أديل سيمونز منصب رئيس لكية هامبشري،
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.
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نيسيفور ديودونيه سوجلو
بنني

نيسيفور سوجلو هو رئيس مجهورية بنني من اعم  1991إىل  ،1996وأول قائد مدين يف تاريخ القارة اإلفريقية يتم
َّ
ًّ
دورا ً
أدى ً
نشطا يف الشئون ادلويلة ُكرئيس للجماعة االقتصادية دلول غرب إفريقيا.
ديمقراطيا .وقد
انتخابه
يف اعم  ،2002انتخب سوجلو ملنصب عمدة مدينة كوتونو ،وأعيد انتخابه اعم  .2008واكن وزير املايلة جلمهورية
ً
بداية من اعم  ،1963ثم أصبح ً
وزيرا لالقتصاد واملايلة .وفيما بعد ،أصبح املدير
بنني ملدة مخس عرشة سنة،
اتلنفيذي للبنك املركزي دلول إفريقيا الغربية ،ثم املدير اتلنفيذي ملجلس إدارة ابلنك ادلويل اعم 1979؛
َّ
أدى ً
دورا
حيث أطلق جمهودات ابلنك بهدف تعزيز اتلنمية االقتصادية جنوب الصحراء اإلفريقية الكربى؛ كما
ً
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.

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

وول سويناك

يف الس فيجاس ،وأستاذ مقيم بمعهد ماريمونت يف لوس أجنلوس يف اكيلفورنيا.
ُ
يف اعم  ،1994ع نِّي سفري ايلونسكو للنوايا احلسنة من أجل نرش اثلقافة اإلفريقية ،وحقوق اإلنسان،
وحرية اتلعبري ،واإلعالم واتلواصل.

نيجرييا

جونار ستالسيت هو رجل دين وسيايس نروييج .قاد حزب الوسط من  1977إىل  ،1979وتوىل
ً
األمانة العامة لالحتاد اللوثري العاليم من اعم  1985إىل  .1993كما عمل جونار ستالسيت أسقفا
ألوسلو بكنيسة الرنويج من اعم  1998إىل .2005

جونار ستالسيت

هو رئيس فخري للمؤتمر العاليم لألديان من أجل السالم ،وعضو سابق يف اللجنة الرنوجيية
ً
تقديرا جلهوده العاملية يف حتقيق السالم
جلائزة نوبل .حصل ىلع جائزة نيوانو للسالم اعم 2013؛
وتطبيق حقوق اإلنسان.

الرنويج

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
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ًّ
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

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 قِبل 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
ً
ً
عضوا يف جملس مركز اجلنوب من اعم  2001إىل  .2006نال عديدا من اجلوائز
إىل  ،2002كما اكن
واألوسمة وادلرجات الفخرية املحلية وادلويلة ،وهل عدة كتب.
سمو األمري احلسن بن طالل حاصل ىلع شهادة ابلاكلوريوس يف ادلراسات الرشقية من جامعة
أكسفورد ،اليت أتبعها بدرجة املاجستري.
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ً
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
كاً
ً
قِبَل ابلنك ادلويل ومنظمة ايلونسكو ،ورئيسا مشار للجنة ادلويلة املستقلة بكوسوفو.
ً
تقديرا جلهوده يف جمال املساواة بني اجلنسني
حصل اكرل ثام ىلع جائزة SFS Eauqlity Award؛
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

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
اً
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.
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

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
نظايم الگنجوي ادلويل ،وعضو جملس العالقات اخلارجية األورويب ،باإلضافة إىل مخس أكاديميات
أخرى .كما ترأست املجموعة رفيعة املستوى املعنية باحلرية واتلعددية يف وسائل اإلعالم اعيم 2011
ً
و .2012يف اعم  ،2015اكنت
عضوا يف جمموعتني رفيعيت املستوى معنيتني باألمن وادلفاع األورويب .ويه
ًّ
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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ويليام وولف
الواليات املتحدة األمريكية

فيديريكو مايور زاراجوزا
إسبانيا

ويليام وولف أستاذ جاميع ِّ
يدرس اهلندسة والعلوم اتلطبيقية بقسم علوم احلاسب اآليل يف
بعديد من األكاديميات واجلمعيات املحلية وادلويلة.
جامعة فرجينيا .وهو عضو
ٍ
ً
شغل عددا من املناصب طوال حياته العملية؛ منها رئيس األكاديمية 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
كاً
ً
ً
اآليل يف جامعة اكرنييج ميللون اعم  ،1968ثم أستاذا مشار 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.
دَّ
ً
عديدا من املناصب اهلامة؛ منها مدير اعم بايلونسكو من اعم
تقل 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
ستيفني جاي جودل هو أحد األعضاء ِّ
املؤسسني والنشطني ملجلس أمناء مكتبة اإلسكندرية،
وقد اكن شديد االلزتام بمبادئ العقالنية ووحدة األديان ،كما اكن اكتبًا 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
النشط يف أهم جوانب اتلقدم العليم.
أن 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
ً
عضوا يف جملس انلواب من اعم
ُمعني يف جملس الشيوخ من اعم  1995إىل  ،1999كما اكنت
 1991إىل  ،1995ووزيرة ادلولة للشئون األوروبية من اعم  1988إىل  ،1992وعمدة بدلية هوي
من اعم  1983إىل  .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
اً
ًّ
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
()2016–1946

معني قريش
باكستان
()2016–1930

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 – املدعوم
من مؤسسة غوردون وبييت مور – للتكنولوجيا «اكتلك» ،ومدير مركز األحياء الطبيعية للعلوم
واتلكنولوجيا فائقة الرسعة بمعهد اكيلفورنيا للتكنولوجيا .واكن ً
أيضا أحد أعضاء جملس
مستشاري الرئيس أوباما للعلوم واتلكنولوجيا ،واملبعوث العليم للواليات املتحدة األمريكية
لىَّ
ً
عضوا منتخبًا بعديد من األكاديميات واجلمعيات ادلويلة .تو
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.
ِّ
ًّ
حايلا الرئيس والرشيك املنفذ
معني قريش هو أحد خرباء االقتصاد ورموز السياسة .ويعمل
برشكة األسواق انلاشئة ( EMP Global LLCرشكة ذات مسئويلة حمدودة) .ويعمل أيضاً
بعد ٍد من جمالس إدارات الرشاكت اخلاصة والعامة .شغل منصب رئيس وزراء باكستان لفرتة
لىَّ
انتقايلة اعم  .1993وتو 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  1987إىل  . 1991وعمل ً
أيضا نائبًا لرئيس مؤسسة اتلمويل ادلويلة من اعم  1974إىل
 ، 1977ثم انلائب اتلنفيذي لرئيسها ومدير العمليات بها من اعم  1977إىل  .1981هذا باإلضافة
ً
مستشارا لعدد من
إىل عمله بصندوق انلقد ادلويل من اعم  1958إىل  .1970ترأس وعمل
َّ
املعنية بالشئون العامة وادلويلة.
املؤسسات واملفوضيات 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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اهليلك اتلنظييم باملكتبة

مدير املكتبة

نائب مدير املكتبة

إدارة املراجعة ادلاخلية

معهد رساج ادلين للبحوث
املتقدمة متعددة اتلخصصات

إدارة السكرتارية اتلنفيذية

املكتب الفين

إدارة الشئون القانونية

قطاع املرشواعت
واخلدمات املركزية

قطاع املكتبات

قطاع اتلواصل اثلقايف

قطاع ابلحث األكادييم

القطاع املايل واإلداري

إدارة النرش

إدارة اتلواصل والشباكت املعرفية

إدارة املعارض واملقتنيات الفنية

مركز ادلراسات والربامج اخلاصة

إدارة املوارد البرشية

إدارة اإلعالم

إدارة اتلطوير وابلحوث
واتلكنولوجيا

متحف اآلثار

مركز املخطوطات

إدارة الشئون املايلة

إدارة املرشواعت اخلاصة

إدارة اإلتاحة ابلبليوجرافية

مركز القبة السماوية العليم

مركز دراسات اخلطوط

إدارة الشئون اإلدارية

جهاز اتلعاون الفين

إدارة املجمواعت واخلدمات العامة

مركز الفنون

مركز توثيق الرتاث
احلضاري والطبييع

إدارة املراقبة املايلة

إدارة
املعمل الرقيم باإلسكندرية

إدارة املجمواعت واخلدمات اخلاصة

متحف املخطوطات

مركز دراسات اإلسكندرية
وحضارة ابلحر املتوسط

إدارة
املعمل الرقيم بالقاهرة

إدارة العمليات اإلدارية

مركز األنشطة الفرنكوفونية

مركز دراسات ادليمقراطية
والسالم االجتمايع

إدارة سفارات املعرفة

مركز اإلسكندرية لدلراسات
اهللينستية

مركز دراسات احلضارة اإلسالمية

مركز ادلراسات االسرتاتيجية

مركز دراسات اتلنمية املستدامة

مركز ادلراسات القبطية

معهد اتلدريب املهين

القطاع اهلنديس

قطاع األمن

قطاع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت

قطاع العالقات اخلارجية

إدارة الصيانة والتشغيل
لألعمال الكهرومياكنيكية

إدارة اتلأمني ادلاخيل

إدارة ابلنية اتلحتية والتشغيل

إدارة العالقات العامة
واالتصاالت ادلويلة

إدارة صيانة املنشآت
واخلدمات الفندقية

إدارة األمن الصنايع والسالمة
والصحة املهنية

املعهد ادلويل لدلراسات املعلوماتية

إدارة تنمية املوارد

إدارة اتلخطيط وادلعم اللوجسيت

مستودع األصول الرقمية
ونظم املكتبات املتاكملة

إدارة الزيارات

إدارة املشاريع واجلودة

إدارة اتلطبيقات املؤسسية واحللول
املتاكملة

إدارة االستوديو اتلليفزيوين

مركز اللسانيات احلاسوبية العربية

اهليلك اتلنظييم للقطااعت
٠ ٠مكتب مدير املكتبة
٠ ٠قطاع املرشواعت واخلدمات املركزية
٠ ٠قطاع املكتبات
٠ ٠قطاع اتلواصل اثلقايف
٠ ٠قطاع ابلحث األكادييم
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

إدارة املراجعة ادلاخلية

إدارة الشئون القانونية

إدارة السكرتارية اتلنفيذية

معهد رساج ادلين للبحوث
املتقدمة
متعددة اتلخصصات

وحدة االستقبال
وحدة السكرتارية – قطاع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وحدة السكرتارية املايلة

وحدة املراسالت واألرشيف
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املكتب الفين

قطاع املرشواعت واخلدمات املركزية

إدارة املعمل الرقيم باإلسكندرية
قسم اتلعرف الضويئ ىلع احلروف

إدارة املعمل الرقيم بالقاهرة

إدارة النرش
وحدة الشئون اإلدارية

قسم اتلنسيق واألعمال اإلدارية

إدارة املرشواعت اخلاصة
وحدة ادلراسات املستقبلية

وحدة اتلعرف الضويئ ىلع احلروف
العربية «مناوبة العمل األوىل»

وحدة األعمال اإلدارية والكتب

وحدة حقوق امللكية الفكرية
ومعرض الكتاب

وحدة اتلعرف الضويئ ىلع احلروف
الالتينية «مناوبة العمل األوىل»

وحدة الفهرسة الرقمية

وحدة املوقع اإللكرتوين

وحدة الشئون اإلدارية

وحدة اتلعرف الضويئ ىلع احلروف
العربية «مناوبة العمل اثلانية»

قسم املرشواعت اخلاصة

قسم اجلرافيك والطباعة

وحدة ادلعم املجتميع

وحدة اتلعرف الضويئ ىلع احلروف
الالتينية «مناوبة العمل اثلانية»

قسم املسح الضويئ واتلجهزي

وحدة املسح الضويئ واتلجهزي
املتقدمني

وحدة اجلرافيك

وحدة الطباعة

قسم ضمان اجلودة

وحدة املسح الضويئ امللون
«مناوبة العمل األوىل»

وحدة ضمان جودة الـ PDF
«مناوبة العمل األوىل»

وحدة اتلجهزي
«مناوبة العمل األوىل»

وحدة ضمان جودة اتلجهزي
«مناوبة العمل األوىل»

وحدة املراجعة

وحدة املسح الضويئ
«مناوبة العمل األوىل»

وحدة ضمان جودة الـ PDF
«مناوبة العمل اثلانية»

وحدة الرتمجة

وحدة اتلجهزي
«مناوبة العمل اثلانية»

وحدة ضمان جودة اتلجهزي
«مناوبة العمل اثلانية»

قسم الضبط اللغوي

قسم اتلوثيق وادلعم املجتميع

وحدة اتلوثيق

قسم ذاكرة مرص املعارصة
وحدة العالقات اثلقافية
وادلعم املعلومايت
وحدة الربامج ابلحثية

قسم بيت السناري
وحدة األنشطة

وحدة املسح الضويئ
«مناوبة العمل اثلانية»

وحدة الصيانة والشئون اهلندسية
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إدارة اإلعالم

مركز دراسات احلضارة اإلسالمية

جهاز اتلعاون الفين

وحدة اتلحرير الصحيف

وحدة اتلنسيق واملتابعة مع اهليئات
احلكومية

وحدة األرشيف الصحيف

قسم شئون العاملني ،واملحاسبة،
واإلدارة للموظفني ادلائمني

وحدة املركز الصحيف واألرشفة
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مركز ادلراسات االسرتاتيجية

قطاع املكتبات

إدارة اإلتاحة ابلبليوجرافية
وحدة الضبط االستنادي

قسم فهرسة املجمواعت العامة
وحدة فهرسة املجمواعت العربية
وحدة فهرسة
املجمواعت غري العربية

قسم فهرسة املجمواعت اخلاصة

إدارة املجمواعت واخلدمات العامة
قسم خدمات اإلتاحة
وحدة االستعارة واالشرتااكت
وحدة احلجوزات

قسم الفنون والعلوم اإلنسانية
وحدة الفنون
والوسائط املتعددة

إدارة املجمواعت واخلدمات
اخلاصة
وحدة مكتبة اخلرائط

قسم مكتبيت الطفل والنشء
وحدة مكتبة الطفل

وحدة مكتبة النشء

قسم خدمات ذوي االحتياجات
اخلاصة

وحدة ادلوريات واملراجع

وحدة اتلاريخ

وحدة برامج ذوي االحتياجات
اخلاصة

وحدة فهرسة املكتبات املتخصصة

وحدة اللغات واآلداب

وحدة مكتبة طه حسني

وحدة العلوم االجتماعية

قسم العلوم
وحدة مكتبة اإليداع

وحدة املعارف العامة

وحدة العلوم الطبيعية واتلطبيقية

قسم تنمية املقتنيات
وحدة سياسة تنمية املقتنيات
واختيار املجمواعت
وحدة اإلهداء واتلبادل
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إدارة العمليات اإلدارية

إدارة اتلواصل والشباكت املعرفية

قسم اإلعداد املادي للوسائط
املتعددة وإصالح الكتب

قسم اإلفال للمكتبات انلاطقة
باللغة العربية

وحدة اإلعداد املادي للوسائط
املتعددة

قسم خدمات املوقع اإللكرتوين

وحدة إصالح الكتب

قسم املوازنة والعمليات اإلدارية
وحدة الزتويد
وحدة املوازنة والعمليات
اإلدارية

قسم إدارة املجمواعت
وحدة االستالم والتسجيل واإلعداد
املادي (اإلهداءات)

وحدة املوارد اإللكرتونية
وحدة املوقع اإللكرتوين واخلدمات
املرجعية االفرتاضية

قسم الشباكت املعرفية
وحدة اتلواصل الفرنكوفوين
وحدة خدمات املكتبة إلفريقيا

قسم اخلدمات اتلعليمية

وحدة االستالم والتسجيل واإلعداد
املادي (الزتويد)

وحدة اتلعلم عن بعد

وحدة إدارة املخازن

وحدة اخلدمات اإلرشادية
واتلواصل

قسم إدارة جممواعت قاعة االطالع

وحدة برامج تدريب املكتبيني

وحدة مراكز اتلصوير

وحدة الرفوف املفتوحة
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إدارة اتلطوير وابلحوث
واتلكنولوجيا
قسم الكتاب الرقيم انلاطق
وحدة اإلنتاج

وحدة اتلدريب واتلواصل

قسم مكتبة املستقبل
وحدة األنظمة واتلطبيقات

وحدة إدارة املساحات واتلكنولوجيا

قسم ابلحوث
وحدة ابلحوث ابلبليوجرافية

وحدة املرشواعت ابلحثية

قطاع اتلواصل اثلقايف
وحدة املطبواعت
اتلعليمية والرتوجيية

قسم القااعت

وحدة احلجز واتلعاقدات

متحف اآلثار
قسم اآلثار ابلزينطية واإلسالمية

وحدة األغذية واملرشوبات

إدارة املعارض واملقتنيات الفنية

وحدة جتهزي القااعت واألحداث

مركز الفنون

قسم املقتنيات الفنية واملعارض
ادلائمة

وحدة الربجمة

وحدة متابعة القااعت

متحف املخطوطات
قسم الشئون اإلدارية

وحدة النرش

وحدة املجمواعت الفنية

قسم مدرسة الفنون

وحدة املوقع اإللكرتوين

وحدة املعارض ادلائمة

وحدة الرتبية الفنية

وحدة املعاجلة الكيميائية

وحدة الربامج واألنشطة

وحدة املعاجلة اآليلة
وتصنيع األيلاف

قسم األمناء واملعارض املؤقتة

قسم املعارض واملرشواعت الفنية

وحدة أمناء املتاحف

وحدة املرشواعت الفنية

وحدة املرشدين

وحدة املعارض املؤقتة

قسم األوركسرتا والكورال

قسم الكيمياء والضبط ابلييئ

قسم اتلبادل واألرشيف

وحدة أوركسرتا
مكتبة اإلسكندرية

وحدة اتلصوير واملسح الضوىئ
للميكروفيلم

وحدة الكورال

وحدة اتلبادل واألرشيف الرقيم

قسم اتلجهزيات الفنية
وحدة اإلضاءة

وحدة الصوت

وحدة اإلدارة املرسحية

قسم اإلرشاد املتحيف
وحدة متحف السادات

قسم الكتب انلادرة
واملجمواعت اخلاصة
وحدة الكتب انلادرة

قسم الصيانة والرتميم
وحدة صيانة وترميم املخطوطات
وحدة صيانة وترميم
الكتب انلادرة
وحدة اتلدريب ىلع الرتميم
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مركز القبة السماوية العليم
وحدة املوارد والتسويق

قسم اتلصميم واتلصنيع
وحدة اتلصميم

إدارة سفارات املعرفة
قسم الربامج واألنشطة
وحدة مسئويل اتلنسيق اإلقليميني

وحدة املتابعة اإلدارية والفنية

وحدة اتلصنيع

قسم مرسح القبة السماوية
وحدة عروض وبرامج
القبة السماوية
وحدة إنتاج العروض

قسم الربامج واألنشطة
وحدة األنشطة

وحدة الربامج
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مركز األنشطة الفرنكوفونية

قطاع ابلحث األكادييم
وحدة الشئون اإلدارية

مركز دراسات
اإلسكندرية وحضارة
ابلحر املتوسط

مركز ادلراسات القبطية

مركز توثيق الرتاث
احلضاري والطبييع

وحدة الشئون اإلدارية

مركز اإلسكندرية
لدلراسات اهللينستية

وحدة الرتاث
األثري واملعماري

قسم خدمات املعارض
واملقار اخلارجية

وحدة املقار اخلارجية

وحدة املادي الوثائيق

وحدة األفالم الوثائقية

وحدة العالقات اخلارجية

قسم الشئون
املايلة واإلدارية

وحدة الشئون اإلدارية

وحدة املايلة

وحدة قواعد ابليانات
ونظم املعلومات اجلغرافية

وحدة العالقات العامة

قسم شئون العاملني
واخلدمات
وحدة املخازن
واملشرتيات

وحدة شئون العاملني

قسم ابلنية املعلوماتية

وحدة اتلصوير
الفوتوغرايف ومعاجلة
الصور واملسح الضويئ

وحدة الطباعة
واملواد ادلاعئية

وحدة املعارض املؤقتة

قسم العالقات
اخلارجية والعامة

قسم اتلواصل اثلقايف

وحدة اتلواصل املجتميع

وحدة املرشواعت
والربامج اخلاصة

وحدة إدارة املحتوى

قسم توثيق
الرتاث احلضاري
وحدة الرتاث
الطبييع والالمادي

مركز دراسات
ادليمقراطية
والسالم االجتمايع

وحدة شئون املقر

وحدة األمن

قسم تقنيات نرش الرتاث

وحدة ادلعم الفين

وحدة املسح الضويئ
ثاليث األبعاد
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وحدة تصميم
واجهات اتلطبيقات

وحدة تطوير
انلظم واتلطبيقات

وحدة املؤثرات ابلرصية
وانلماذج ثالثية األبعاد

مركز املخطوطات

معهد اتلدريب املهين

مركز دراسات اخلطوط

وحدة الشئون اإلدارية

وحدة الفهرسة واتلحقيق

قسم ابلحوث والنرش
والفعايلات األكاديمية

قسم ادلراسات
والفعايلات األكاديمية

وحدة األنشطة
والفعايلات األكاديمية

قسم املخطوطات األصلية

وحدة ابلحوث والنرش
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مركز دراسات
اتلنمية املستدامة

مركز ادلراسات
والربامج اخلاصة
قسم األنشطة العلمية
وحدة دعم
وتطوير ابلاحثني
وحدة الربامج العلمية

القطاع اهلنديس
وحدة اخلدمات
اإلدارية واألرشيف

وحدة متابعة املوارد البرشية

املكتب الفين

إدارة الصيانة والتشغيل
لألعمال الكهرومياكنيكية
قسم القوى الكهربائية

إدارة صيانة املنشآت
واخلدمات الفندقية
قسم اخلدمات الفندقية

إدارة اتلخطيط وادلعم اللوجيسيت
قسم اتلخطيط

وحدة الصيانة الكهربائية

وحدة اخلدمات الفندقية
اخلارجية ومركز املؤتمرات

وحدة اتلخطيط واجلدولة

وحدة التشغيل الكهربايئ

وحدة اخلدمات
الفندقية ادلاخلية

وحدة اتلحكم
يف أرصدة املوارد

قسم اتليار اخلفيف
وأجهزة اتلحكم

قسم صيانة املنشآت

قسم ادلعم اللوجيسيت

وحدة اتلحكم املركزي

وحدة األعمال املعمارية

وحدة ادلعم واملوازنة

وحدة املراقبة
وادلوائر اتلليفزيونية

وحدة األعمال املدنية

وحدة الزتويد باملواد

وحدة املتابعة اللوجيستية

وحدة اتليار اخلفيف
وحدة صيانة األجهزة
اإللكرتونية واملعدات

قسم اتلكييف والتشغيل
وحدة صيانة اتلكييف

وحدة تشغيل أنظمة اتلكييف

قسم املياكنياك
وحدة ماكفحة احلريق

وحدة األنظمة املياكنيكية
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إدارة املشاريع واجلودة
قسم تكنولوجيا معاجلة املياه
واحلماية الاكثودية

قسم املشاريع ادلاخلية

وحدة معاجلة املياه
واتلعقيم الكيميايئ

وحدة تنفيذ املشاريع
لألعمال الكهربائية

وحدة احلماية الاكثودية
واملعمل الكيميايئ

وحدة تنفيذ املشاريع ألعمال
املياكنياك واتلكييف

قسم متابعة املشاريع اخلارجية

وحدة تنفيذ املشاريع لألعمال
املعمارية واملدنية

قسم القياسات وحتليل األعطال

قسم اتلصميم ادلاخيل

وحدة القياسات

وحدة تصنيع وجتديد األثاث

وحدة حتليل األعطال

وحدة اتلجهزيات اهلندسية
للمعارض واملؤتمرات

قسم احلدائق وانلباتات
ادلاخلية والصوب

قسم مراقبة وضمان اجلودة
وحدة مراقبة اجلودة
والسالمة والصحة املهنية

وحدة تنسيق
احلدائق اخلارجية

وحدة مراجعة املواد

وحدة انلباتات ادلاخلية
والصوب

قسم ماكفحة اآلفات
ومعاجلة املقتنيات
وحدة ماكفحة اآلفات

وحدة معاجلة املقتنيات
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القطاع املايل واإلداري
املكتب الفين
وحدة املوازنة

إدارة املراقبة املايلة
وحدة املرشواعت املمولة
وحدة حسابات املرشواعت املمولة
وحدة تقارير املرشواعت املمولة

قسم احلسابات العامة
واألصول اثلابتة
وحدة احلسابات العامة
وحدة األصول اثلابتة

قسم املدفواعت
وحدة السلف
واحلسابات احلكومية
وحدة املشرتيات والضبط املستندي

وحدة حسابات السفريات

وحدة ادلعم الفىن نلظام األورالك

إدارة املوارد البرشية

إدارة الشئون اإلدارية
وحدة املتابعة اإلدارية

وحدة املتابعة

قسم املشرتيات والعقود واتلخليص
اجلمريك

وحدة اتلدريب

قسم خدمات العاملني

وحدة العقود
وحدة اخلدمات اللوجيستية
واتلخليص اجلمريك

وحدة احلضور واإلجازات

وحدة املشرتيات

وحدة اتلأمني الطيب

قسم اتلعيينات والسجالت

قسم السفر واتلنقالت
وحدة اتلنقالت

وحدة سجالت العاملني

وحدة السفر

وحدة اتلعيينات

قسم املخازن

قسم االستحقاقات

وحدة منافذ ابليع

وحدة االستحقاقات

وحدة الرقابة ىلع املخزون

وحدة اتلأمينات االجتماعية

وحدة املخازن
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اإلدارة املايلة

قسم اخلزينة
وحدة خزينة احلساب اخلاص

وحدة خزينة احلساب احلكويم

وحدة اتلحصيل

قسم احلسابات العامة
وحدة حسابات املدفواعت

وحدة حسابات األجور واملرتبات

قسم السجالت واملوازنة
وحدة السجالت املايلة والشطب

وحدة حفظ السجالت

وحدة اتلقاير واملوازنة

قطاع األمن

إدارة األمن الصنايع والسالمة
والصحة املهنية
وحدة الشئون اإلدارية

إدارة اتلأمني ادلاخيل
قسم إدارة األزمات واألعمال
اإلدارية

قسم ماكفحة احلريق والسالمة
املهنية

قسم امللحقات

وحدة األعمال اإلدارية

وحدة تأمني مركز املؤتمرات

وحدة املاكفحة اآليلة للحريق

وحدة إدارة األزمات واتلفاوض

وحدة تأمني القبة السماوية

وحدة الويع واإلرشاد

وحدة تأمني مدخل املوظفني

وحدة األمانات

وحدة خمازن برج العرب واملناطق
اخلارجية

قسم االستقبال واتلحكم

قسم املناطق اخلارجية

وحدة األمن الصنايع

وحدة غرف اتلحكم

وحدة تأمني خمازن برج العرب

وحدة املاكفحة ايلدوية للحريق

وحدة االستقبال

وحدة تأمني املقرات اخلارجية

قسم اتلدريب األمين

قسم مبىن املكتبة الرئييس

وحدة املفقودات واملعثورات

وحدة املفاتيح

وحدة اتلدريب األمين

وحدة مداخل املكتبة
وحدة تأمني املتاحف واملعارض

وحدة قااعت االطالع

183

قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
قسم اتلصميم اجلرافييك للمواقع
اإللكرتونية وحمتواها
وحدة تصميم حمتوى املواقع
اإللكرتونية

إدارة اتلطبيقات املؤسسية
واحللول املتاكملة

وحدة اتلدريب واختبار الربجميات

وحدة اتلصميم اجلرافييك للمواقع
اإللكرتونية

إدارة ابلنية اتلحتية والتشغيل

قسم تشغيل عمليات الرقمنة

وحدة اتلوثيق واتلواصل

مركز اللسانيات احلاسوبية
العربية
وحدة املدونة اللغوية العربية

وحدة تنسيق عمليات الرقمنة

وحدة اتلحليل اللغوي واألدوات

قسم إدارة ابلنية اتلحتية

قسم لغة الشباكت العاملية

وحدة إدارة الشباكت

وحدة املعاجم احلاسوبية

وحدة إدارة انلظم

وحدة تطوير القواعد اللغوية

قسم التشغيل
وحدة االتصاالت
وحدة التشغيل الفين للمؤتمرات
والوسائط املتعددة
وحدة ادلعم الفين للمواقع
اخلارجية
وحدة ادلعم الفين
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املعهد ادلويل لدلراسات
املعلوماتية
وحدة اتلفاعل االفرتايض يف
تطبيقات العلوم واتلكنولوجيا

مستودع األصول الرقمية
ونظم املكتبات املتاكملة

قطاع العالقات اخلارجية

إدارة العالقات العامة واالتصاالت
ادلويلة

إدارة االستوديو اتلليفزيوين

وحدة االتصاالت واملراسم

وحدة الشئون اإلدارية
وتنسيق املرشواعت

وحدة اتلنسيق واملتابعة

وحدة اتلصوير الفوتوغرايف

إدارة الزيارات
وحدة الشئون اإلدارية

قسم االستقبال

قسم التشغيل

وحدة التسويق

وحدة االقرتاحات والشاكوى

وحدة اتلجهزيات الفنية

قسم اجلوالت اإلرشادية

وحدة التشغيل الفين

قسم اإلنتاج

وحدة اجلوالت اإلرشادية العربية

وحدة املونتاج

وحدة اجلرافيك املتحرك

وحدة الربامج واألفالم التسجيلية

وحدة األرشيف اتلليفزيوين
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إدارة تنمية املوارد
وحدة دعم املرشواعت

وحدة تعبئة املوارد

اإلدارة باملكتبة

مدير مكتبة اإلسكندرية

ادلكتور مصطىف الفيق

مدير

مصطىف الفيق دبلومايس مرموق ،ودليه خربة واسعة يف املجاالت السياسية واثلقافية اكتسبها من حياة مهنية زاخرة ىلع الساحة ادلويلة.
ىَّ
تول العديد من املناصب بوزارة اخلارجية املرصية ،أهمها منصب سفري مرص يف انلمسا وممثلها ادلائم باملنظمات ادلويلة يف فيينا؛ وسفري غري
مقيم يف مجهوريات سلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا؛ ومستشار ملرص يف نيودليه؛ ونائب قنصل والسكرتري ادلبلومايس بالقنصلية العامة والسفارة
ً
مندوبا ً
ً
دائما ملرص يف جامعة ادلول
مساعدا أول لوزير اخلارجية املرصية لشئون العرب والرشق األوسط ،واكن
املرصية يف نلدن .كذلك عمل
العربية ،والواكلة ادلويلة للطاقة اذلرية.
وىلع الصعيد الوطين ،شغل ادلكتور مصطىف الفيق منصب سكرتري رئيس اجلمهورية املرصية للمعلومات ،ومدير مكتب اإلعالم واملتابعة
اتلابع لرئاسة اجلمهورية .باإلضافة إىل ذلك ،اجته إىل العمل الربملاين؛ حيث شغل عدة مناصب من بينها رئيس جلنة الشئون العربية والعالقات
اخلارجية واألمن القويم بمجلس الشورى ،ورئيس جلنة العالقات اخلارجية بمجلس الشعب ،ونائب رئيس جلنة احلرية وحقوق اإلنسان.
ُّ
ً
ً
وخالل مسريته ،أسهم إسهامات كبرية يف املجتمع بصفته باحثًا ًّ
ً
ً
وإسهاما منه يف اتلعلم مدى احلياة ،فقد
ومعلما.
ومفكرا ومؤرخا واكتبًا
أدبيا
حارض يف عدد من أهم اجلامعات واملؤسسات ابلحثية واملراكز اثلقافية يف مرص واخلارج ،كما قام بتدريس العلوم السياسية لعرش سنوات
باجلامعة األمريكية يف القاهرة ،وعمل ً
مديرا ملعهد ادلراسات ادلبلوماسية ،وكذلك اكن الرئيس املؤسس للجامعة الربيطانية بمرص.

الصداقة املرصية انلمساوية يف السنوات العرش املاضية .وهو عضو املجلس القويم حلقوق اإلنسان ،واحتاد
ترأس ادلكتور مصطىف الفيق مجعية ُ
َّ
الكتاب ،واملجمع العليم املرصي اذلي أسس اعم  ،1798واملجلس األىلع للثقافة وغريها العديد من املنتديات واللجان.
ً
ونظرا خلربته الطويلة ومعرفته الغزيرة باتلاريخ والعلوم السياسية والعالقات ادلويلة ،فقد أسهم بشلك كبري يف األدب األكادييم يف العالم
َّ
ُ ِّ
ً
العريب؛ إذ ألف أكرث من عرشين كتابا ،منها «جتديد الفكر القويم» و«الرؤية الغائبة» .وتسلط مؤلفاته الضوء ىلع بعض القضايا الرئيسية اليت
َ
ك َّرس حياته دلعمها ،مثل اإلصالح السيايس والفكري ،والقضاء ىلع لك أشاكل اتلميزي ضد األقليات ،وأهمية الوحدة العربية واتلضامن.
لاً
ًّ ً
كثري من الصحف
كذلك يكتب مقا أسبوعيا ثابتا يف جرائد «األهرام» املرصية ،و«احلياة» ،و«املرصي ايلوم» ،باإلضافة إىل مقاالته يف ٍ
وادلوريات األخرى.
وقد َّ
كرمت مرص ادلكتور مصطىف الفيق بعدد من اجلوائز ،منها جائزة «انليل العليا» يف العلوم االجتماعية اعم  ،2010وجائزة «ادلولة اتلقديرية»
يف العلوم االجتماعية اعم  ،2003وجائزة «ادلولة التشجيعية» يف العلوم السياسية اعم  .1993كذلك ُمنح العديد من األوسمة ادلويلة ،منها وسام
استحقاق «اخلدمة املدنية» من مملكة إسبانيا اعم  ،1985ووسام االستحقاق الوطين بدرجة «قائد» من مجهورية فرنسا اعم  ،1989باإلضافة إىل
الوسام الرفيع للصليب الفيض من مجهورية انلمسا اعم .2001

نائب مدير مكتبة اإلسكندرية

هدى امليقايت

نائب مدير

هدى امليقايت؛ نائب مدير مكتبة اإلسكندرية ،حاصلة ىلع درجة ابلاكلوريوس يف االتصاالت الكهربائية من جامعة اإلسكندرية  -مرص،
ودرجة املاجستري يف املعاجلة املتوازية من جامعة يلفربول  -إجنلرتا .انضمت امليقايت 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 .كما أنها 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 .2009
باإلضافة إىل ذلك ،تولت امليقايت إدارة قطاع اتلواصل اثلقايف بمكتبة اإلسكندرية اعم  ،2013وأرشفت من خالل هذا املنصب ىلع أنشطة
اتلواصل يف جماالت الفنون والعلوم والرتاث ،وىلع اإلدارات املسئولة عن تنظيمها.
ُّ
ينصب اهتمام هدى امليقايت األسايس ىلع تعزيز مفهوم وأسايلب اتلعلم مدى احلياة دلى اجلمهور ،وكذلك تعزيز اتلعليم غري الرسيم دلى
طالب املدارس واجلامعات .ويه منارصة للمرأة وتلمكينها يف جمال العلوم خاصة؛ وذللك فيه تعمل مع شباكت نسائية حملية وإقليمية ىلع
ختطي أي حاجز وإزالة العقبات يف طريق تقدم املرأة يف املسارات والوظائف العلمية .ويف هذا الصدد ،قامت بتنظيم املؤتمر ادلويل «املرأة
يف العلوم» بمكتبة اإلسكندرية اعم  ،2007وجنحت يف نقل أمانة الشبكة العربية للمرأة يف العلوم واتلكنولوجيا إىل مكتبة اإلسكندرية.
ً
عضوا باملجلس القويم املرصي
وباإلضافة إىل ذلك لكه ،فيه عضو جملس اثلقافة واملعرفة بأكاديمية العلوم واتلكنولوجيا املرصية ،واكنت
للمرأة ،وبلجنة  Adhocاملختصة بتعليم العلوم يف املجلس ادلويل للعلوم  ICSUمن اعم  2010إىل  .2011كما أنها عضو بعديد من
املنظمات غري احلكومية ،واللجان واجلمعيات اثلقافية.
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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
اإلسكندرية .بدأت عملها بمكتبة اإلسكندرية كمحاسبة مبتدئة اعم  .2001تقدلت بعدها
من 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.
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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.

معهد رساج ادلين للبحوث املتقدمة متعددة اتلخصصات
نىه عديل
املدير

نىه عديل يه مديرة معهد رساج ادلين للبحوث املتقدمة متعددة اتلخصصات ،ويه ً
أيضا أستاذ
هندسة احلاسبات وانلظم بكلية اهلندسة ،جامعة اإلسكندرية .حصلت ىلع درجة ادلكتوراه يف علوم
احلاسب اآليل من جامعة اكمربيدج ،اململكة املتحدة ،يف اعم  .1995عملت يف عدة مناصب منذ
ًّ
اعم ًّ 1988
وخارجيا ،وشغلت منصب رئيس قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اتلابع
حمليا
ملكتبة اإلسكندرية حىت فرباير 2013؛ حيث تركزت مسئويلاتها ىلع االسرتاتيجية الشاملة تلكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت بمكتبة اإلسكندرية ،وتصميم سياسات ومنهجيات ابليانات اخلاصة به بما يف
ذلك تصميم مستودعها املؤسيس ومبادرات املكتبة الرقمية .نىه عديل يه أول نائبة لوزير االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات؛ حيث تولت املنصب حىت مارس  .2016كما قامت بكتابة واملشاركة يف كتابة
أكرث من  50منشور يف جمالت ومؤتمرات علمية.

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  .2001عُينِّ 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

نىه عمر
نائب رئيس القطاع

نىه عمر يه نائب رئيس قطاع املرشواعت واخلدمات املركزية بمكتبة اإلسكندرية .حصلت ىلع
ليسانس اآلداب يف اللغة الفرنسية وآدابها من لكية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية .ويف اعم ،1992
حصلت 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.
سامح فوزي
نائب رئيس القطاع

سامح فوزي هو نائب رئيس قطاع املرشواعت واخلدمات املركزية بمكتبة اإلسكندرية بالقاهرة.
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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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  2010إىل  ،2015ومرشف املرشواعت اخلاصة اتلابعة ملكتبة اإلسكندرية يف القاهرة
ً
ً
من اعم  2005إىل  .2010عمل أيمن منصور باحثا ومفتشا لآلثار باملجلس األىلع لآلثار من اعم 1998
إىل  ،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
ً
مصدرا للعمارة والفنون اإلسالمية» .وهو عضو احتاد املؤرخني العرب ،ومجعية
ىلع جدران احلمراء
َ
َّ
اآلثار باإلسكندرية .درس 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 األكاديمية 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
األكاديمية العربية للعلوم واتلكنولوجيا وانلقل ابلحري.
إسالم مصباح
نائب املدير
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إدارة اتلعاون الفين
حممد متويل
قائم بأعمال املدير

خترج حممد متويل يف لكية اتلجارة جبامعة اإلسكندرية وتقدل عدة مناصب يف عدد من اهليئات
واملؤسسات احلكومية ،بما يف ذلك مدير اعم للمحاسبة يف وزارة املايلة .انضم إىل مكتبة اإلسكندرية
يف اعم 1996؛ حيث توىل عدة مناصب ،مثل مستشار ملدير املكتبة منذ يناير  ،2014ومرشف ىلع
الشؤون املايلة واإلدارية للموظفني ادلائمني منذ أغسطس  ،2014وهو ًّ
حايلا القائم بأعمال مدير إدارة
اتلعاون الفين.

يشمل هذا القطاع ً
أيضا إدارة النرش.
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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 ،اليت
ً
مؤخرا .ويه حاصلة ىلع بكالوريوس السياحة من جامعة اإلسكندرية.
تم إطالقها

إدارة املجمواعت واخلدمات العامة
رانيا كالوي
املدير

يه ًّ
حايلا مدير إدارة املجمواعت واخلدمات العامة بمكتبة اإلسكندرية .خترجت يف املدرسة األملانية
باإلسكندرية اعم  1992وحصلت ىلع درجة ابلاكلوريوس بكلية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية يف
 .1997دليها تاريخ عميل حافل باملناصب يف مؤسسات متعددة اجلنسيات .انضمت إىل مكتبة
اإلسكندرية يف 2010؛ حيث تولت منصب مدير مكتبة الفنون والوسائط املتعددة ،ثم تدرجت يف
املناصب حىت تولت منصبها احلايل.

إدارة املجمواعت واخلدمات اخلاصة
مروة الغرباوي
املدير

يه مدير إدارة املجمواعت واخلدمات اخلاصة .انضمت إىل مكتبة اإلسكندرية يف اعم  2001وتولت
عدة وظائف ،منها أخصايئ تزويد ،ورئيس وحدة مرشوع الزتويد ،ورئيس قسم الزتويد ،وقائم بأعمال
رئيس قسم املوازنة والعمليات اإلدارية .وحصلت ىلع ابلاكلوريوس يف إدارة األعمال من لكية اتلجارة
(الشعبة اإلجنلزيية) جبامعة اإلسكندرية.
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إدارة العمليات اإلدارية

هند الشناوي
املدير

يه ًّ
حايلا مدير إدارة العمليات اإلدارية .حصلت ىلع درجة ابلاكلوريوس يف املحاسبة من جامعة
اإلسكندرية ،وبدأت حياتها العملية دلى الواكلة األمريكية للتنمية ادلويلة ،وشاركت يف عدد من
مشاريعها تلطوير ومساندة األعمال اتلجارية والصناعة اخلاصة بالقطاع اخلاص يف مرص .انضمت
إىل مكتبة اإلسكندرية اعم  2003كمدير وحدة الزتويد .وقد ساعدتها مهاراتها يف اإلدارة العامة،
والقيادة ،واللغات املتعددة ،ومعرفتها الواسعة بالعمليات اإلحصائية ىلع بناء خربة عملية قوية يف
مكتبة اإلسكندرية ،اليت يصل تارخيها فيها إىل  14اعم من  20اعم اكتسبت خالهلا خربات يف اإلدارة
واملوازنات ،وعمليات الزتويد.

إدارة اتلواصل والشباكت املعرفية
نبيل رضا
املدير

هو مدير إدارة اتلواصل والشباكت املعرفية بقطاع املكتبات بمكتبة اإلسكندرية ،ويرشف ىلع
خدمات قطاع املكتبات اتلعليمية ،والشباكت ،وأقسام اخلدمات اإللكرتونية ،باإلضافة إىل برنامج
اإلفال للمكتبات انلاطقة باللغة العربية .انضم إىل مكتبة اإلسكندرية يف يناير  2011وتقدل عدة
مناصب ،منها إدارة املوارد اإللكرتونية اخلاصة باملكتبة  ،وكذلك تواجد املكتبة ىلع شبكة اإلنرتنت
واملشاريع اإللكرتونية .قبل انضمامه إىل مكتبة اإلسكندرية ،عمل دلى القنصلية الربيطانية بمرص
لعرشين ً
اعما ،كما توىل عدة مناصب حملية وإقليمية .باإلضافة إىل ذلك ،عمل يف إدارة دورات
الكمبيوتر وفريق خدمة العمالء يف اإلسكندرية ،وأدار مرشوع تدريب إقلييم خاص بتكنولوجيا
املعلومات يف منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا .حصل رضا ىلع ماجستري إدارة األعمال يف
األعمال اتلجارية ادلويلة ،ودبلومة يف تدريب تكنولوجيا املعلومات ،وشهادة مهنية يف إدارة املوارد
البرشية .وهو عضو يف اللجنة اإلفريقية ادلائمة باإلفال.
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إدارة اإلتاحة ابلبليوجرافية
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  .2004ويه حاصلة
ىلع ليسانس يف ادلراسات ايلونانية الرومانية من جامعة اإلسكندرية.

إدارة اتلطوير وابلحوث واتلكنولوجيا
جينا يونس
املدير

ترتأس جينا يونس إدارة اتلطوير وابلحوث واتلكنولوجيا .بدأت عملها يف مكتبة اإلسكندرية اعم
 1999مفهرسة 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

رئيس القطاع

حممد سليمان ذو خربة تفوق السبعة عرش ً
اعما يف جماالت توثيق املخطوطات وتصنيفها،
وحفظ الرتاث ،والنرش ،والرقمنة .وهو أحد مؤسيس متحف ومركز املخطوطات اتلابِ َعني ملكتبة
اإلسكندرية اعم  .1996شارك يف تأسيس وتطوير معمل الرتميم امللحق بمتحف املخطوطات اعم
ً
مستشارا ملرشوع بنك اتلنمية اإلساليم اتلابع ملنظمة اتلعاون اإلساليم ،واذلي يهدف
 .2002عمل
ً
إىل إنقاذ خمطوطات مجهورية مايل اعم  .2008هذا باإلضافة إىل تقديمه عددا من االستشارات يف جمال
وحفظه إىل عدة مؤسسات؛ منها مركز ابلحوث وادلراسات الكويتية ،ومعهد املخطوطات
الرتاث
ِ
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
ً
عديدا
متتايلة للتلحني من قِبل مؤسسات و أوركسرتات مرصية ودويلة مرموقة .تتصدر أحلانه
من 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 .استطاع
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
ً
وتقديرا جلهوده كفنان ،حصل ىلع جائزة ادلولة لإلبداع الفين اليت
متخرج يف منحة «تشيفنينج».
ً
تقدمها وزارة اثلقافة 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

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 اعم ،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
وادلويلة ،ونرش هل  68حبثا
جائزة اتلمزي اإلداري من جامعة اإلسكندرية اعم .2016
ويشمل هذا القطاع ً
أيضا متحف املخطوطات ومتحف اآلثار.
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قطاع ابلحث األكادييم
عزة اخلويل
رئيس القطاع

األستاذة ادلكتورة عزة اخلويل يه رئيس قطاع ابلحث األكادييم 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 رئاسته اعم  .2014هلا كثري من املؤلفات اليت تتناول نطاقا
ً
واسعا من موضواعت األنرثوبولوجيا .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 .2000
ومن 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
عالء الشناوي
نائب املدير

ياسمني عبد انلور
نائب املدير

أيمن عيل
قائم بأعمال نائب مدير

حممد إسماعيل
قائم بأعمال نائب مدير
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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
ًّ
حايلا تسىع للحصول ىلع
الصيدالنية) من لكية الصيدلة ،جامعة اإلسكندرية ،مرص ،ويه
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.

مركز دراسات اإلسكندرية وحضارة ابلحر املتوسط
سحر محودة
املدير

سحر محودة يه أستاذة األدب اإلجنلزيي بقسم اللغة اإلجنلزيية وآدابها بكلية اآلداب ،جامعة
اإلسكندرية ،والرئيس السابق للقسم .ويه ًّ
حايلا عميد لكية الرتمجة واللغات جبامعة فاروس يف
اإلسكندرية ،ورئيس مركز اإلسكندرية لدلراسات اهللينستية ،ومركز دراسات اإلسكندرية
وحضارة ابلحر املتوسط اتلابعني ملكتبة اإلسكندرية .نالت جائزة جامعة اإلسكندرية للبحث
األكادييم 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
 ،1988وشهادة 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
ً
تقديرا
املرصيني يف القرنني اتلاسع عرش والعرشين؛ كما حاز شهادة وميدايلة رشف من جامعة املنوفية؛
جلهوده العلمية اعم .2003

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 ألكاديمية
الفنون .هذا باإلضافة إىل خربته األكاديمية 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

يه مدير معهد اتلدريب املهين بمكتبة اإلسكندرية؛ حيث انضمت للمكتبة يف ديسمرب  2014تلقوم
بإدارة دورات اتلدريب املهين اليت تقدمها املكتبة يف عدة جماالت مثل« :علوم املكتبات واملعلومات،
وترميم املخطوطات ،ورقمنة انلصوص العربية ،واخلطوط ،واللغات القديمة ،وحقوق اإلنسان».
حصلت ىلع درجة ابلاكلوريوس يف اآلثار ايلونانية والرومانية من جامعة اإلسكندرية ،وتولت منصب
منسق شبكة  EducationUSAيف مرص ،واكن مقرها يف أمديست اإلسكندرية AMIDEAST
بعد انضمامها إيلهم يف أكتوبر  .1994كما شاركت يف برنامج تدريب يف الواليات املتحدة ملستشاري
 ،EducationUSAوتم اختيارها كواحدة من عرشة مشاركني يف برنامج قادة املستشارين املهنيني
حول العالم للقيام بأحباث مستقلة عن اتلعليم العايل يف جمال الطب يف الواليات املتحدة ،واكن ذلك
براعية مكتب الشئون اتلعليمية واثلقافية اتلابع لوزارة اخلارجية األمريكية .أعطاها هذا املرشوع
معرفة متعمقة يف اتلعليم الطيب يف الواليات املتحدة األمريكية ،كما ساعدها ىلع تويل مسئويلة
املستشار لشبكة  EducationUSAفيما خيص ادلراسات العليا يف جمال الطب .يف مايو  ،2009حازت
جائزة وزارة اخلارجية األمريكية ملستشار الشئون اتلعليمية واثلقافية األكرث ً
تأثريا ،وذلك مقابل
عملها كمستشار لشبكة  ،EducationUSAيف مؤتمر .NAFSA

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

207

مركز اإلسكندرية لدلراسات اهللينستية
حممد قناوي
قائم بأعمال املدير

حصل ادلكتور حممد قناوي ىلع درجة ابلاكلوريوس يف اآلثار ايلونانية والرومانية من جامعة اإلسكندرية
ودرجة املاجستري يف اآلثار الرومانية من جامعة بولونيا يف إيطايلا ،ثم حصل بعد ذلك ىلع منحة
ُ
ادلكتوراه من جامعة سيينا يف إيطايلا .تليق أعماهل األساسية الضوء ىلع طرق املسح وادلتلا املرصية،
كما قام بنرش دراسة بعنوان «املناطق انلائية باإلسكندرية :آثار دتلا انليل الغربية ،مرص» (أركيوبريس،
أكسفورد  ،)2014باإلضافة إىل عدد من املقاالت .قام بإجراء أعمال ميدانية يف لك من مرص ويلبيا
وإيطايلا ،وتشمل آخر نشاطاته مواقع بطلمية يف صعيد ووسط مرص ،مثل أتريب .ادلكتور قناوي هو
كبري ابلاحثني يف مكتبة اإلسكندرية منذ  ،2011وقد أصبح ً
قائما بأعمال مدير مركز اإلسكندرية
لدلراسات اهللينستية يف يويلو  .2016كذلك ،يقوم باتلدريس يف لك من جامعة اإلسكندرية وجامعة
اكتانيا يف إيطايلا منذ اعم  ،2012باإلضافة إىل انلتجريس باجلامعة األمريكية بالقاهرة من  2012إىل
 .2014يف اعم  ،2012أصبح ادلكتور قناوي باحث مشارك فخري يف مرشوع منار اآلثار ،وأكادييم زائر
يف لكية اآلثار جبامعة أكسفورد.

ويشمل هذا القطاع ً
أيضا :مركز دراسات اتلنمية املستدامة.
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القطاع اهلنديس
طارق ياسني
رئيس القطاع

انضم طارق ياسني إىل مكتبة اإلسكندرية اعم 2003؛ حيث توىل منصب مدير اإلدارة اهلندسية ثم
لاً
توىل منصب رئيس القطاع اهلنديس اعم  .2012وقبل انضمامه إىل مكتبة اإلسكندرية ،عمل ممث
للمهندسني بمجموعة سنوهيتا /محزة لالستشارات أثناء املرحلة اثلانية ملرشوع إنشاء مبىن مكتبة
ومديرا ًّ
ً
ً
وقائما بأعمال ممثل املهندسني بمجموعة سنوهيتا/
فنيا
اإلسكندرية من اعم  2000إىل ،2003
محزة لالستشارات أثناء املرحلة اثلانية للمرشوع من اعم  1999إىل  ،2000وكبري مهندسني بمجموعة
ً
ومهندسا أول
سنوهيتا /محزة لالستشارات أثناء املرحلة األوىل للمرشوع من اعم  1995إىل ،1999
للمواقع برشكة 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 مرشوع مبىن برج األزهر يف اإلسكندرية من اعم  1987إىل ،1989
ومهندسا ًّ
ً
مدنيا بالرشكة املرصية السعودية للمقاوالت من اعم  1986إىل . 1987

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 باألكاديمية
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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إدارة الصيانة والتشغيل لألعمال الكهرومياكنيكية
فجر اجلرزاوي
املدير

حصلت ىلع درجة ابلاكلوريوس يف هندسة الكهرباء من جامعة اإلسكندرية اعم  ،1987ودليها
ً 30
اعما من اخلربة يف جمال (اتليما) الكهربايئ ،وأعمال ابلناء ،وإدارة املشاريع ،وضبط اجلودة .قبل
انضمامها إىل مكتبة اإلسكندرية ،عملت كمهندس مساحة دلى بوز أالن هاميلتون يف قاعدة
أبو قري ابلحرية؛ ويه رشكة أمريكية تعمل كوكيل لقيادة األنظمة ابلحرية لسالح ابلحرية
األمريكية وابلحرية املرصية ،من  2007إىل  .2014وعملت ً
أيضا كبري مفتيش انلظم الكهرومياكنيكية
ً
ومهندس ضبط اجلودة دلى مونتجومري واتسون هارزا من  2004إىل  ،2006وعملت قبل ذلك مفتشا
للنظم الكهرومياكنيكية دلى ميتاكف أند إدي انرتناشيونال من  2001إىل  ،2003وكبري مهنديس ضبط
اجلودة الكهربائية دلى املقاولني العرب /بلفور بييت (مرشوع مشرتك) من  1999إىل  ،2001ومهندس
مساعد دلى ميتاكف أند إدي انرتناشيونال من  1995إىل  ،1998ومهندس تصميم كهربايئ وميداين
دلى الرشكة املرصية للصنااعت املعدنية ،حتت إرشاف رشكة كويلجان ،من  1987إىل .1995

إدارة صيانة املنشآت واخلدمات الفندقية
طارق عوض
املدير

اكن طارق عوض ً
جزءا من رشكة سونيتا ومحزة أسوشياتس ككبري املهندسني امليدانيني؛ حيث شارك
ً
يف املرحلة اثلانية من تأسيس مكتبة اإلسكندرية يف الفرتة من  1999إىل  .2004واكن ً
ًّ
هندسيا
أيضا ممثال
عن الرشكة يف مصنع رشكة أيلكس أوتوموتيف اجلديدة من  2001إىل  ،2003ومدير فرع رشكة محزة
ً
أسوشياتس يف اإلسكندرية ،وممثال عن املهندسني يف مارينا سان ستيفانو والشاطئ اخلاص من  2004إىل
لاً
 ،2010وممث عن اإلدارة دلى رشكة سان ستيفانو لالستثمار العقاري من  2010إىل . 2011كما عمل طارق
عوض كممثل ملهنديس رشكة محزة أسوشياتس يف رشكة زاميل بادلمام باململكة العربية السعودية يف
الفرتة من  2011إىل  ،2015ويف مرشوع اجلسور اخلمسة يف اإلسماعيلية من  2015إىل  ،2016واكن املهندس
املرشف دلى  ADMاملسئولة عن إعداد وتصميم وتشييد مشاريع خمتلفة يف املوانئ واملنارات يف
الفرتة من  1993إىل 1998؛ ومهندس مدين مسئول عن مراقبة اجلودة واإلرشاف ىلع اهلندسة املدنية
واملعمارية يف قوات اهلندسة العسكرية يف الفرتة من  1989إىل .1992

يشمل هذا القطاع ً
أيضا إدارة املشاريع واجلودة.
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القطاع املايل واإلداري
حممد الشييح
رئيس القطاع

حممد الشييح حماسب اعم معتمد .اتلحق بمكتبة اإلسكندرية يف يويلو 2013؛ حيث عُينِّ
ً
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،
ً
متخصصا يف املحاسبة اعم  .1991وهو عضو بأىلع جهة اعتماد للمحاسبات
جامعة اإلسكندرية،
يف مرص؛ 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
عمرو عزت
نائب رئيس القطاع

حصل عمرو عزت ىلع درجة ابلاكلوريوس يف اتلجارة وإدارة األعمال من لكية اتلجارة ،جامعة حلوان
اعم  ،2000ثم حصل ىلع ماجستري إدارة األعمال من األكاديمية العربية للعلوم املايلة واملرصفية ،وهو
ًّ
حايلا مسجل يف برنامج ادلكتوراه يف إدارة األعمال جبامعة حلوان .انضم إىل مكتبة اإلسكندرية اعم
 2012كمساعد مدير للشئون املايلة واإلدارية بالقاهرة ،واستمر يف هذا املنصب حىت اعم  .2016وهو
يعمل ًّ
حايلا كنائب رئيس القطاع املايل واإلداري بالقاهرة .قبل انضمامه إىل مكتبة اإلسكندرية،
ىَّ
عمل عزت كمحاسب دلى رشكة سياحة من  2000إىل  ،2004كما تول منصب مدير الشئون املايلة
ىَّ
واإلدارية بمعهد دراسات السالم بالقاهرة اعم  ،2011ثم تول منصب رئيس إدارة الشئون املايلة
واإلدارية يف احلركة ادلويلة للسالم من  2004إىل .2011

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.
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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
املدير

رضوى األمري حاصلة ىلع بكالوريوس اتلجارة (ختصص حماسبة) من لكية اتلجارة ،جامعة
اإلسكندرية ،ويه ًّ
حايلا مدير إدارة الشئون اإلدارية؛ 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
ً
ًّ
إداريا ،وشغلت من بعدها عدة وظائف ومهام أخرى؛ ويه رئيس وحدة األعمال اإلدارية
مساعدا
والسكرتارية باإلدارة اهلندسية ،ورئيس قسم املشرتيات واملوازنة باإلدارة اهلندسية ،ورئيس وحدة
املؤتمرات والفعايلات بإدارة الشئون اإلدارية.
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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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قطاع األمن
أمحد جهاد
رئيس القطاع

لدَّ
ً
عديدا من املناصب بإدارة
حصل أمحد جهاد ىلع ليسانس القانون والرشطة اعم  .1981وتق
ابلحث 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 األمن الصنايع والسالمة والصحة املهنية
حممد عبد السالم خنيلة
نائب املدير

يشمل هذا القطاع ً
أيضا إدارة اتلأمني ادلاخيل.
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قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يوسف صالح
رئيس القطاع

يوسف صالح حاصل ىلع بكالوريوس هندسة احلاسبات من األكاديمية العربية للعلوم
واتلكنولوجيا وانلقل ابلحري اعم  .1997بدأ حياته العملية كمهندس دعم فين برشكة مانرتاك
مرص .ويف اعم  ،2001اتلحق بالعمل يف مكتبة اإلسكندرية ككبري مسئويل انلظم ،ثم عُينِّ
ً
رئيسا
ً
رئيسا لقسم التشغيل وادلعم الفين؛ حيث أسهم يف بناء ابلنية اتلحتية
لوحدة ادلعم الفين ثم
ً
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
لاً
تنفيذ مبادرات املكتبات الرقمية املختلفة املعنية باحلفظ الرقيم ،فض 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
ومعمل حتليل ابليانات االفرتايض اذلي يستخدم تقنية .3D

إدارة ابلنية اتلحتية والتشغيل
حممد اللطف
املدير

يشغل حممد اللطف ًّ
حايلا منصب مدير إدارة ابلنية اتلحتية والتشغيل يف قطاع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت بمكتبة اإلسكندرية .وحصل ىلع درجة ابلاكلوريوس يف علوم احلاسب اآليل من لكية
اهلندسة ،جامعة اإلسكندرية ،يف اعم  .2003كما حصل ىلع درجة املاجستري يف إدارة األعمال من
األكاديمية العربية للعلوم واتلكنولوجيا يف اعم  .2016وانضم إىل مكتبة اإلسكندرية يف  2003كمسئول
نظم ،ثم شغل العديد من املناصب اإلدارية يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حىت توىل
منصبه احلايل يف أكتوبر  .2016اللطف هو املسئول عن قيادة وتطوير واحلفاظ ىلع قابلية التشغيل
ابليين للبنية اتلحتية تلكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مكتبة اإلسكندرية ومسئول ً
أيضا عن
إدارة العمليات؛ مما يسهم يف حتقيق األهداف الرئيسية ملكتبة اإلسكندرية كمكتبة رائدة يف العرص
الرقيم .وتشمل مسئويلاته إدارة نظم اتلحصيل ،واملنشآت ،وإدارة اخلادم ،ودعم انلظام والصيانة،
وإدارة الشباكت وأنظمة االتصاالت والصوت وابليانات والتشغيل اآليل للماكتب .وشارك ً
أيضا يف
العديد من مشاريع املكتبة الرئيسية ،مثل تنفيذ ابلنية اتلحتية اتلقنية ملرشوع موسوعة احلياة ،ونظام
الرقمنة اتلابع ملعهد الكويت لألحباث العلمية.
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مستودع األصول الرقمية ونظم املكتبات املتاكملة
أمحد سمري
املدير

أمحد سمري هو املدير احلايل إلدارة مستودع األصول الرقمية ونظم املكتبات املتاكملة اتلابعة
لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .حصل ىلع بكالوريوس هندسة احلاسبات من لكية
اهلندسة ،جامعة اإلسكندرية اعم  .2011بدأ حياته العملية كمربمج برشكة فايزر لألدوية ،ثم
مهندس حاسبات بوزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات املرصية .ومن اعم  2002إىل ،2003
عُينِّ
ً
خبريا بنظام األمن يف الرئاسة املرصية .اتلحق بمكتبة اإلسكندرية 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 عُينِّ
ً
رئيسا لوحدة هندسة الربجميات ،ثم مدير مرشوع بقطاع
ً
ً
واسعا من املجاالت ذات الصلة باحلفظ
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .تتضمن خربته نطاقا
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.

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  ،2003اتلحق 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.
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إدارة اتلطبيقات املؤسسية واحللول املتاكملة
باسم السيد
املدير

ًّ
حايلا منصب مدير إدارة اتلطبيقات املؤسسية واحللول املتاكملة اتلابعة لقطاع
يشغل باسم السيد
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بمكتبة اإلسكندرية .حصل ىلع درجة املاجستري يف املعلوماتية
احليوية اعم  2009من لكية اهلندسة ،جامعة اإلسكندرية ،باإلضافة إىل ماجستري يف إدارة األعمال من
األكاديمية العربية للعلوم واتلكنولوجيا اعم  .2016انضم إىل مكتبة اإلسكندرية اعم  2004كمهندس
برجميات ،ثم شغل العديد من املناصب القيادية ،مثل قائد الفريق ومدير املرشوع يف قطاع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،حىت توىل منصبه احلايل يف ديسمرب .2016
شارك يف العديد من املشاريع اليت أقامتها مكتبة اإلسكندرية ،بما يف ذلك أرشيف ذاكرة مرص املعارصة
الرقيم ومرشوع رقمنة دار املحفوظات (األرشيف الوطين املرصي).
وقد أدت خربته وختصصه يف بناء أنظمة ختطيط موارد املؤسسات (أورالك) ،ونظم إدارة املحتوى
املؤسيس ،وتطبيقات اخلدمات املايلة إىل حتويل مكتبة اإلسكندرية إىل منظمة ال ورقية.

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 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 األكاديمية 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.
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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
بني اثلقافات .وساعدتها مهاراتها يف اإلدارة والقيادة
مكتبة اإلسكندرية منذ اعم  2001إىل أن تولت منصبها احلايل كمدير إدارة العالقات العامة.

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

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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. األهمية والصعوبات والشروط: توطين الدراسات المستقبلية في الثقافة العربية. حممد إبراهيم،•منصور
.2016 ، وحدة الدراسات املستقبلية. مكتبة اإلسكندرية: اإلسكندرية.20 أوراق
: اإلسكندرية.21  أوراق. ترمجة خلود سعيد. إطار مفاهيمي: الدراسات المستقبلية. ريتشارد أ،•سلوتر
.2016 ، وحدة الدراسات املستقبلية.مكتبة اإلسكندرية
 مكتبة:] [اجليزة. رسوم سلمى كمال. مجع إبراهيم شعراوي. حواديت زينب كوتود. معد، عادل،•موسى
.2016 ، مركز توثيق الرتاث احلضاري والطبيعي.اإلسكندرية
. مكتبة اإلسكندرية.)2016( 11  العدد،•أبجديات
: قصر النبيلة فاطمة الزهراء حيدر: تطوير وترميم قصر المجوهرات الملكية باإلسكندرية. علي،•رأفت
 مركز دراسات اإلسكندرية وحضارة. مكتبة اإلسكندرية: اإلسكندرية.دراسة تاريخية تحليلية ومعمارية
.2015 ،البحر املتوسط
 مكتبة: اإلسكندرية. تقدمي إمساعيل سراج الدين. مختارات:•روائع المدرسة المصرية في الخط العربي
.2016 ،اإلسكندرية
.2017 .•معجم التحفة الوفائية في العامية المصرية
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اتلقرير السنوي 2017-2016

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•ذاكرة مصر المعاصرة ،العدد  .26مكتبة اإلسكندرية.
•ذاكرة مصر المعاصرة ،العدد  .27مكتبة اإلسكندرية.
•ذاكرة مصر المعاصرة ،العدد  .28مكتبة اإلسكندرية.
•النجار ،عبد الرازق .المهام الوظيفية بالمتاحف .كراسات متحفية  .1اإلسكندرية :مكتبة اإلسكندرية؛
اللجنة الوطنية املصرية للمجلس الدويل للمتاحف (.2017 ،)ICOM
•عزب ،خالد .سلسلة استرشادية للمتاحف العربية .كراسات متحفية  .2اإلسكندرية :مكتبة اإلسكندرية؛
اللجنة الوطنية املصرية للمجلس الدويل للمتاحف (.2017 ،)ICOM
•عيسى ،ماهر ،ولؤي سعيد .المجموعات المتحفية وسياسة االقتناء( :واقع المتاحف المصرية) .كراسات
متحفية  .3اإلسكندرية :مكتبة اإلسكندرية؛ اللجنة الوطنية املصرية للمجلس الدويل للمتاحف (،)ICOM
.2017
•متاحف اليمن .كراسات متحفية  .4اإلسكندرية :مكتبة اإلسكندرية؛ اللجنة الوطنية املصرية للمجلس
الدويل للمتاحف (.2017 ،)ICOM
•متاحف الصين .كراسات متحفية .5
•نظامي الگنجوي.
•فهرس مخطوطات مكتبة اإلسكندرية.
•املصري ،سعيد .الشرع يحكم في البادية :دراسة لعملية أسلمة المجتمع البدوي في مصر.
مراصد  .34اإلسكندرية :مكتبة اإلسكندرية .وحدة الدراسات املستقبلية.2016 ،
•بور ،أمحد حممد ،وجليل كرميي ،وكرمي حممودي .مأزق الهوية في إيران :تحليل تلوي (ما ورائي)
كيفي لدراسات نظرية وتجريبية (إمبريقية) حول الهوية .ترمجة أمنية اجلميل ،وحممد عوض.
مراصد  .35اإلسكندرية :مكتبة اإلسكندرية .وحدة الدراسات املستقبلية.2016 ،
•اخليون ،رشيد .اتجاهات التطرف والغلو في التراث اإلسالمي .مراصد  .36اإلسكندرية :مكتبة
اإلسكندرية .وحدة الدراسات املستقبلية.2016 ،
•عبد احلميد ،شاكر .التفسير النفسي للتطرف واإلرهاب .مراصد  .37اإلسكندرية :مكتبة اإلسكندرية.
وحدة الدراسات املستقبلية.2017 ،
•ذاكرة مصر المعاصرة ،العدد  .29مكتبة اإلسكندرية.
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