مقدمت تعريفيت عن مكتبت مصر العامت بدمنهىر

 تم افتتاح مكتبة مصر العامةة بةنمور ر مة م السمةمس  7مةام  9002باسةم مكتبةة مبةارك العامةة
بنمور ر ،ك احنة من موظ مة مكتبات مبارك العامة فى جمر رمة مصر العربمة .قةن تةم العمةل

باالسم الحالى لممكتبة فقا لقرار السمن /رئمس المجمس األعمى لمق ات المسةمحة رقةم ( )67لسةوة

 9022الصانر فى  22أبرمل .9022

رؤية المكتبة
الور ض بالمست ى الثقافي لشعب محافظة البحمرة ت فمر كافة ال سائل األن ات التي تتمح له
 .التعرف عمى الثقافة المصرمة العربمة كذلك األجوبمة

رسالة المكتبة
وشر العمم الثقافة بمن أبواء محافظة البحمرة اإلسرام في توممة ال عي الثقافي اإلبناعي لنى أبواء
المجتمع البح ار ى تحقمق قنر كبمر من المشاركة اإلمجابمة الفعالة مع المجتمع عن طرمق ربطه

 .باألوشطة السنمات المستمفة التى تتمحرا المكتبة

أهناف المكتبة
 .وشر المعرفة الثقافة العم م ساصة العربمة مورا األجوبمة

ت فمر أ عمة اإلوتاج الفكرى توظممرا من كتب ن رمات م ان سمعمة بصرمة مسط طات

.في مجاالت المعرفة المستمفة

توظمم المحاضرات الون ات الثقافمة العمممة  ،اقامة المعارض المررجاوات من أجل سنمة

.المجتمع

 .ت فمر مصانر المعرفة البشرمة تمسمر استسنامرا جعمرا في متوا ل الباحثمن النارسمن
ت ثمق تارمخ البحمرة عبر العص ر المستمفة من سالل جمع الكتب الساصة بالبحمرة من واحمة ،
 .كتابة تارمخ المحافظة من واحمة أسرى
 .المشاركة في المواسبات النمومة ال طومة اإلجتماعمة
 .توممة ثقافة الطفل بكافة ال سائل
 .نعم حركة البحث العممى تشجمع األبحاث في مستمف المجاالت
 .المساهمة في وشر ثقافة الحاسب اآللى مح الجرل به
.م اكبة التط رات في تكو ل جما المعم مات تسرمل التنرمب عممرا ألفران المجتمع المحمى
إحماء تراث المشاهمر من أبواء البحمرة في مستمف المجاالت  ،احماء أعمالرم الفكرمة الثقافمة

 .الفومة مستمف العم م

تعممم األوشطة الفومة المستمفة لألطفال الم هبمن س اء في الرسم الم سمقى  ،األشغال المن مة
غمرها

 .تعممم المغات من سالل برامج بر ت ك الت ثقافمة مممزة

 مساحة المكتبة )29.000( :متر مربع.

 حص ةةمت المكتب ةةة عم ةةى اعتم ةةان موظم ةةة الم وس ةةك الن لم ةةة لتكة ة ن ه ةةى المرك ةةز ال حم ةةن بمحافظ ةةة
البحمرة لالستبار لمتنرمب عمى بروامج الرسصة الن لمة لمحاسب اآللى .ICDL



قعةةت المكتبةةة بر ت ك ة ل تعةةا ن مةةع ازرة االتصةةاالت تكو ل جمةةا المعم مةةات فةةى عةةام 9020

قنمت المكتبة بواء عممه-:
o

موحة ال ازرة لمتنرمب االستبار لبروامج الرسصة الن لمة لمحاسب اآللى ICDL V.4

 oبةةنأت بالمكتبةةة موةةذ وة فمبر  9029الموحةةة الثاومةةة لمتةةنرمب االستبةةار لبروةةامج الرسصةةة
الن لمة لمحاسب اآللى ICDL V.5



قعةةت المكتبةةة بر ت ك ة ل لمتعةةا ن مةةع المركةةز االقمممةةى لتكو ل جم ةا المعم مةةات هونسةةة الب ةرامج
 RITSECالتةةابع ل ة ازرة االتصةةاالت .قةةنمت المكتبةةة بوةةاء عممةةه المنحةةة التيريبيةةة التةةه ت ر ةةا
زارة االتصةةةةاالك تكن ل ايةةةةا المام مةةةةاك التةةةةه ت ةةةةه م ضةةةة ااك التصةةةةمي ) (Graphicsالةةةةة

) ،(Multi Mediaقن تم تسرمج ثالث نفعات من المتنربمن برا حتى اآلن.

مبانً المكتبت
تتك ن المكتبة من أربعة أجزاء رئمسمة هى:
 )1المبوة ةةى الرئمسة ةةى :مضة ةةم سمسة ةةة قاعة ةةات لالطة ةةالع االوتروة ةةت لكافة ةةة الفئة ةةات العمرمة ةةة،
باإلضةةافة إل ةةى قةةاعتمن لمت ةةنرمب تتس ةةع ال احةةنة لع ةةنن ( )95متةةنرب ،معم ةةالن لت ةةنرمب

الحاسب اآللى.

 )1مبوةى األوشةةطة :مضةم ( )24برج لةةة تشةمل معممةةمن لمحاسةب اآللةةى مجرةزمن بالشاشةةات
التفاعممةةة ،رس ةرمن لمغةةات مجر ةزمن بسحةةنث ال سةةائل السةةمعمة ،أربعةةة قاعةةات لألوشةةطة

الفومةةة المستمفةةة مةةن رسةةم م سةةمقى أشةةغال من مةةة .باإلضةةافة إلةةى قاعةةات أسةةرى لوةةانى
العم م أتمممه المكتبة ،قاعة ساصة بذ ى االحتماجات الساصة.

 )2مبوةةى المةةاتمرات :مضةةم قةةاعتمن لعقةةن الوةةن ات المقةةاءات رش العمةةل المستمفةةة تتسةةعان
معا لعنن ( )250فرنا ،متصمتان ناسمما .المبوى مز ن بسنمة الفمنم ك وفروس.

 )3حنمقةةة المكتب ةةة :تتضةةمن مسةةاحات سض ةراء اسةةعة مت سةةطرا مبوةةى المسةةرح الر مةةاوى،
باإلضافة إلى ركن ساص لممعارض.

بعض من األنشطت والخدماث المختلفت
التً تتيحها المكتبت ألبناء المجتمع
البحراوي والمحافظاث المجاورة
 تحت ى المكتبة عمى بروامج الوافذة األمرمكمة ،الةذى تفضةمت بافتتاحةه السةمنة /مارجرمةت سةك بى
(س ةةفمر ال الم ةةات المتح ةةنة األمرمكم ةةة بالق ةةاهرة) ف ةةى م ةةام  9020لتص ةةبح مكتب ةةة مص ةةر العام ةةة
بنمور ر هى األ لى بمن كافة مكتبات مصر العامة التى افتتح برا هذا البروامج .جةارى العمةل

عمى تح ممه إلى ركن أمرمكى كامل.

 أوشة ةةطة تقة ةةنمرا المكتبة ةةة لتسهمة ةةل الشة ةةباب الع ة ةامممن بمحافظة ةةة البحم ة ةرة ،مثة ةةل ن رات استبة ةةارات
الرسصة الن لمة لمحاسب اآللى  ICDLبو عمرا (موحة – ساصة منف عة).
 سةةنمات ترةةنف لرفةةع كفةةاءة شةةباب النارسةةمن البةةاحثمن ،مثةةل ن رات المغةةة االوجممزمةةة (عامةةة-
محانثة –  )....TOEFLالمغات األجوبمة األسرى التى لم تكن متاحة سةابقا بمحافظةة البحمةرة
كالمغة اإلمطالمة الم واومة.
 سنم ةةة الترجم ةةة المقنم ةةة لكاف ةةة أعض ةةاء ز ار المكتب ةةة ،بساص ةةة ط ةةالب الجامع ةةات الب ةةاحثمن
طةةالب الن ارسةةات العممةةا .التةةى تقة م كةةذلك باعةةنان اإلصةةنارات الساصةةة بالمكتبةةة فةةى المجةةاالت

السةةماحمة

الثقافمةةة ،التةةى كةةان أبرزهةةا كتمةةب " "Public Figure in Beheiraالةةذى تةةم

اشتراك المكتبة به في فعالمات التعا ن فمما بمورا بمن مكتبة ك زوسا اإلمطالمة.
 أوشطة لتسهمةل الشةباب لسة ق العمةل توممةة قةنراترم الذاتمةة ،مثةل ن رات التوممةة البشةرمة مستمفةة
الم ضة ة عات ،ن رات الت ةةنرمب ع ةةن بع ةةن ( (OTSفق ةةا لمتع ةةا ن الم ق ةةع م ةةع الغرف ةةة التجارم ةةة
األمرمكمة بالقاهرة بالتعا ن مع جامعة  Mind Leadersاألمرمكمةة .أوشةطة أسةرى لرفةع كفةاءة
الشةةباب العةةامممن فةةى المجةةاالت المتسصصةةة مثةةل ن رات بروةةامج  OPACالم جرةةة لمعةةامممن

فى مجال المكتبات.

 أوشةةطة فومةةة حرفمةةة تعمةةل عمةةى توممةةة الةةذ ق الفوةةى اسةةتسراج الطاقةةات اإلبناعمةةة لةةنى األطفةةال
الشة ةةباب ،مثة ةةل ن رات الرسة ةةم الم سة ةةمقى ،ن رات أسة ةةرى إلكسة ةةابرم مرة ةةارات ساصة ةةة ممكة ةةورم

استغاللرا فى س ق العمل فمما بعن ،مثل فن الوحت األشغال المن مة.
 أوشةةطة ساصةةة م جرةةة لةةذ ى اإلعاقةةات الذهومةةة ،السةةمعمة ،الحركمةةة البصةرمة ،ذلةةك مةةن سةةالل
ت فمر األجرزة البرامج الساصة لراالء الفئة فى قاعة ساصة برم مثل (بروامج إبصار – القارئ

اآللى .)OCR

 من نحن ؟
وح ةةن م جة ة ن ن عم ةةى س ةةمعة معت ةةرف بر ةةا ل ةةنموا السمفم ةةة األكانممم ةةة المعرفة ةة  ،السبة ةرة العممم ةةة ،
المر وة  ،االبناع  ،القنرة عمى تعزمز األعمال التجارمة بوجاح تز منها بالحم ل المثمى .

و اصةةل تقةةنمم االستشةةارات التجارمةةة مةةن سةةالل البحةةث التطة مر التسطةةمط االسةةتراتمجى األعمةةال ،
التسة ة ة مق المبمع ة ةةات  ،إنارة المة ة ة ارن البشة ة ةرمة عالق ة ةةات العم ة ةةل اإلنارة تكو ل جم ة ةةا المعم م ة ةةات ،
التسطمط المالى الرقابة  ،االستعاوة بمصانر سارجمة  ،الحم ل التنرمبمة .

المكتبةةة لةةنمرا التةزام اضةةح لتقةةنمم حمة ل التةةنرمب كمةةا تقة م بتعةةنمل تكممةةف برامجرةةا التنرمبمةةة فقةةا
الحتماج ةةات عمالئو ةةا  ،الت ةةنرمب مر ةةنف إل ةةى التومم ةةة المروم ةةة المطم ب ةةة م ةةن السبة ةراء ف ةةى مستمةةةف
القطاعات ( السنمات  ،الصمنلمة  ،البحرمة  ،الوفط  ،الخ ) .
المكتبةة تعتةةز بكفاءترةةا العالمةةة سبرترةةا لمسةةاعنة العمةةالء عمةةى تطة مر أنائرةةا لم صة ل إلةةى المعةةاممر
الن لمة  .وحن وتممز بالنمواممكمة فى عرض السنمات س اء كان فى مقر العمةل أ م قةع  ،اعطةاء
عمالئوا استمارات متى أمن  ،كمف اورم مرمن ن الحص ل عمى االستشارات التنرمب.
 ماذا نفال ؟

اووا وكشف عن راى الموظمات  ،اشراق مستقبمرم  ،ضمان استمرار ممزترا التوافسمة تط مر رأس
المال الفكرى البشةرى  .وحةن وسةعى جاهةنمن ألسةذ زمةام المبةانرة فةى اوشةاء تطة مر بمئةة العمةل مةع
شركائوا  ،تحقمق القممة األعمى لمساهمموا  ،وسرم بفسر فى توممة المجتمع .
 ما نؤمن به ؟

أن وك ة ن األفضةةل األكثةةر قممةةة فةةى التز مةةن باستشةةارات األعمةةال التةةنرمب فةةى الشةةرق األ سةةط ،
التزاموا ه لتحسمن أناء الموظمات  ،المساهمة فى وجاحرا .

وحن وركز عمى سمق قممة نائمة نعم عمالئوا .

عمموا أن ووجز هذا بتفان من سالل العمل الجماعى لنموا  ،الزمالء السبراء .

وحن ورشن بطرمقة بسمطة تساعن عمى جعل الموظمات أكثر قممة .
 لماذا نحن ؟

الموافسة فى الس ق الم م التغمرات العالممةة التةسثمر عمةى األعمةال التجارمةة  .لةذلك وحةن وعمةل مةع
عمالئوا كشركاء لت فر لرم حم ل محسوة لمتغمب عمى التحنمات فى السموارم األعمال المتغمرة .

عمالئوا هى أ ل متوا القص ى  ،كل ما وق م به ه العممل الت جه لف ائنها فى ورامة المطاف .

 استشاراك األامال
المكتبةةة تسةةاعن عمةةى إنارة موظمةةة العممةل عمةةى تحنمةةن تحقمةةق أهةةنافرم مةةن سةةالل تحسةةمن اسةةتسنام
الم ارن  ،تحنمن المشاكل أ الفرص  ،الت صمة بالحم ل .

وحن وساعن الموظمات عمى بواء القممة الوظرات الثاقبة التى تسمق مستقبال مشرقا مةن سةالل تقةنمم
مجم عة اسعة من العمممات التحممل السنمات لتحسمن أناء العمل نعم الوظمات .

العمةل مةع الةزمالء المرومةمن فرمةق نعةم كبمةر مةن السبةراء  ،وحةن ال وقتةرح تغممةر فقةط اومةا أمضةا
وعم ةةل عم ةةى المس ةةاهمة ف ةةى توفم ةةذا كم ةةا المروم ةةمن المس ةةتقممن ش ةةاغموا الرئمس ةةى هة ة رعام ةةة الموظم ةةات
عمالاوا التى وسنمرا .

 السنمات األستشارمة لممكتبة :


البحث التط مر

 التسطمط االستراتمجى األعمال
 المبمعات التس مق

 إنارة الم ارن البشرمة عالقات العمل
 اإلنارة

 تقومة المعم مات
 التسطمط المالى

الرقابة

 السنمات التنرمبمة :

المة م متطمةةب سة ق العمةةل العنمةةن مةةن اإلمكاومةةات التوافسةةمة المةةاهممن تةةسهمال عالمةةا المة ارن البشةرمة
هكةةذا  ،المكتبةةة تسةةاعن عمالئرةةا فةةى تحقمةةق هةةذا الرةةنف مةةن سةةالل برامجرةةا التنرمبمةةة المصةةممة

سصمصا لتتواسب مع استراتمجماترا .

متم تقنمم جممع الن رات التنرمبمة من قبل سبراء متسصصمن  ،شاغموا ه المعرفة لةمس فقةط عةن

حض ر الن رات التنرمبمة التى تسرم فى وجاح الموظمات .

 الف ائن لمعمالء :

 سنمات كاممة اهتماما شسصما من البنامة إلى الورامة
 تحسمن أناء أصحاب األعمال
 تعظمم العائن من االستثمار

 م فر المرارات المطم بة لكل ظمفة
 مبوى إطار لتتوممة الم ارن البشرمة

 الحفاظ عمى إوتاجمة أصحاب األعمال

 التسرمالت التنرمبمة :

المكتبة ت فر تسرمالت تنرمبمة تشمل ثةالث غةرف مكمفةة الرة اء صةالة غرفةة اجتمةاع الغةرف تسةع

من  20حتى  25متنرب

 بعض من التسرمالت المتحة :
 شبكة اتصال السمكمة
 ل حات إلكتر ومة

 المعنات السمعمة البصرمة ( ال سائط المتعننة )
 وسخ مستونات  /فاكس  /طباعة
 م ان تنرمبمة

حم ل االتصاالك اإلبيااية :

 نلمل الن رات التنرمبمة :

 االتصاالت الشسصمة

 إتمكمت العمل ة إتمكمت االوتروت
 أسالقمات األعمال
 كتابات العمل

حم ل القياية اإلبيااية :
 قائن السط ط األماممة
 قائن السط ط االنارمة

 العض الفعال فى فرمق العمل

 ابوى فرمق أحالمك
 مرارات الت جمه

 حفز فرمق أحالمك
 التنرمب

اإلرشان

 فرمق اإلتصال عن بعن
 الذكاء العاطفى

 صوع الق اررات اإلستراتمجمة
 إنارة الضغط

 فض الوزاعات

حم ل خيمة الامالء الفاالة :

 تقومات مركز االتصال
 إنارة مركز االتصال

 إنارة عالقات العمالء
 رعامة العمالء

 أساسمات السنمة المتممزة

 السنمة المتممزة ( متقنمة )

الحم ل اإلبيااية :

 حل المشكالت

 التط مر ال ظمفى
 إنارة التغممر

 عقن االجتماعات الفعالة

 اوشاء عر ض فعالة مقوعة
 مرارة إجراء المقابمة الشسصمة لمم ظفمن
 إنارة ال قت اإلبناعمة

