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نشأت مجعية مصر للثقافة وتنمية اجملتمع عام 1977 وكانت البداية يف مدرسة واحدة  فقط  حبي بوالق  ثم انتشرت 
األنشطة يف أحياء أخرى كثرية ومت إشهار اجلمعية يف 1978/10/18 ومنذ ذلك احلني امتد نشاط اجلمعية ليشمل 14 

موقعًا يف أحناء مجهورية مصر العربية تقدم أنشطة وخدمات يف جماالت خمتلفة.
إشهار  أعيد  وقد  التنفيذية،  والئحته   2002 لسنة   84 رقم  األهلية  واملؤسسات  اجلمعيات  قانون  ألحكام  اجلمعية  ختضع 

اجلمعية حتت رقم 131 لسنة 1984.
تتعدد أنشطة اجلمعية ويستفيد منها عشرات اآلالف من مجهور املستفيدين سنويًا، ومن خمتلف فئات اجملتمع العمرية 
)األطفال – الطالئع – الشباب – الكبار( وحقق وجودها يف حمافظات القاهرة واجليزة والقليوبية والفيوم التنوع واالنتشار 

والتكامل يف األنشطة واخلدمات .
وتنطلق اجلمعية إىل رؤية جديدة تتناسب واحتياجات اجملتمع وما يواجهه اجملتمع املصري من حتديات يف القرن احلادي 

والعشرين وخاصة بعد ثورة اخلامس والعشرين من يناير 2011.

ميادني العمل

يهدف هذا اجملال إىل اإلسهام يف دعم اجملاالت التعليمية التثقيفية من خالل إتاحة الفرصة لكافة أفراد اجملتمع 
لالستفادة من خدمات املكتبات ومواقع اجلمعية املنتشرة يف حمافظات مجهورية مصر العربية لتساهم بشكل أو 
بآخر يف رفع املستوى التعليمي والثقايف واالقتصادي واالجتماعي جلميع املستفيدين، من خالل خدمات متطورة 

تفي باحتياجاتهم:
• الربامج التدريبية والتعليمية: تنمية بشرية وتدريب مهين، حاسب آلي وخدمات تكنولوجيا املعلومات، دورات 	

اللغات، الرسم والفنون، املوسيقى، النشاط الرياضي، برامج وخدمات لرفع مهارات وقدرات األطفال.
• خدمات املعلومات: توفري خدمات وأوعية املعلومات بكافة أشكاهلا وأنواعها يف مجيع اجملاالت املوضوعية.	
• الربامج الثقافية والرتفيهية: ورش العمل، الندوات الثقافية والتوعية الصحية، العروض الثقافية والفنية 	

والسينمائية، املسابقات، املعارض الفنية، الزيارات املدرسية والرحالت،  األنشطة الشبابية والرياضية.

يهدف هذا اجملال إىل حتسني األحوال املعيشية إقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا وصحيًا للمواطنني يف املناطق الفقرية 
والعشوائية مبواقع عمل اجلمعية عن طريق توفري جمموعة متنوعة من اخلدمات واألنشطة:

اخلدمات واملساعدات االجتماعية - اخلدمات الطبية والصحية - فصول حملو األمية واالمتحانات الفورية - فصول 
ونوادي  األطفال  رياض   - البشرية  والتنمية  املهين  والتأهيل  التدريب   - التقوية  فصول   - التعليم  من  املتسربني 
األنشطة   - التوعية  ندوات   - األطفال  محاية  برامج   - األطفال  وقدرات  مهارات  لرفع  وخدمات  برامج   - الطفل 
الرياضية والشبابية - دورات احلاسب اآللي وخدمات تكنولوجيا املعلومات - دورات اللغات - األنشطة التثقيفية 

والفنية والرتفيهية.           

التنمية الثقافية والتعليمية

تنمية المجتمع المحيل

عن الجمعية
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القيم والمبادئالرسالةالرؤية المستقبلية

يهدف هذا اجملال إىل املساهمة يف متكني األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة من التمتع حبقهم يف العيش يف ظل 
جمموعة  توفري  خالل  من  باجملتمع  الدمج  مفهوم  لتطبيق  داعمة  وثقافية  وصحية  اجتماعية  رعاية  خدمات 

متنوعة من اخلدمات لرعاية األطفال الذين يعانون من:  
 - Down Syndrome متالزمة داون.

 - Cerebral Palsy الشلل الدماغي.
الرعاية الطبية والصحية:

•  التخصصات العالجية املختلفة.	
• تنمية قدرات ومهارات األطفال.	
• التدخل املبكر، التخاطب، الرتبية اخلاصة، العالج الطبيعي، العالج الوظيفي.	
• خدمات تعليمية: 	
•  مدرسة لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة  )حضانة - ابتدائي - تربية فكرية(.	
•  التدريب والتأهيل املهين.	
• األنشطة التثقيفية والفنية والرياضية.	
• برامج اإلرشاد والتوعية والتدريب ألهالي األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة.	

رعاية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة

جناح  مجعية مصر 
للثقافة وتنمية اجملتمع يف 
االرتقاء باملستوى الفكري 

والثقايف واالجتماعي 
للمواطن املصري

املســاهمة يف التنمية والتوعية
 يف اجملاالت الثقافية واالجتماعية 

والصحية والبيئية واالقتصادية 
جلميع فئات اجملتمع مبا فيهم ذوي 

االحتياجات اخلاصة 
وذلك باالستخدام األمثل ملوارد وقدرات 

وأصول اجلمعية.

املســاواة يف تقديم 
خدمة متميزة للجميع.

االلتزام والتفاني يف أداء 
العمل وتقديم اخلدمة.

النزاهة واملصداقية 
والشفافية يف العمل.

االبتكار والتجديد يف نظم 
العمل واخلدمات.



مجلس إدارة الجمعية



حتدد مبعرفة مكتب األستاذة / األمني العام بعد أعتماد 
اهليكل اجلديد من السادة أعضاء جملس اإلدارة
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االجتماعات الدورية لمجلس إدارة الجمعية 
وأهم القرارات

حتدد مبعرفة مكتب األستاذة / األمني العام
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زيارات هامة ألعضاء مجلس اإلدارة
واألمين العام 

حتدد مبعرفة مكتب األستاذة / األمني العام
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القسم األول 
خدمات تنمية المجتمع المحلي 

أواًل: التنمية البرشية المؤهلة لسوق العمل
تهدف برامج وأنشطة التنمية البشرية إىل بناء قدرات ومهارات الشباب ملواجهة حتديات سوق العمل حيث تالحظ أن 
معظم اخلرجيني ال حيصلون على القدر الكايف من التعليم والثقافة واخلربة اليت تتيح هلم احلصول على فرصة عمل، 
البشرية  التنمية  برامج  التالي يوضح  أسرتها، واجلدول  إعالة  املعيلة إلعانتها على  للمرأة  املهين  بالتأهيل  ُتعنى  كما 

املقدمة من خالل  املشروعات املختلفة :

القسم األول 
خدمات تنمية المجتمع المحلي 
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: الخدمات التعليمية
ً
ثانيا

ُيعد العمل على تغيري معارف ومهارات وسلوكيات املستهدفني من اخلدمات التعليمية هو اهلدف الرئيسي من تقديم 
هذه اخلدمات هلم.

توجه اخلدمات التعليمية باملشروعات لثالثة أنواع من املستفيدين وهم: 
العلم أمامهم. آفاق  األميني لتنميتهم وفتح  •	

املدراس لتوفري جمموعات تقوية منظمة وجمدولة وبأسعار رمزية جداً. طالب  •	
السلوك. الكتابة والقراءة وقوة الرتكيز واإلبداع وتعديل  األطفال لتنمية مهارات  •	

واجلداول التالية توضح عدد املستفيدين من اخلدمات التعليمية والفئات املستهدفة والربامج املقدمة هلم: 

 أ-محو األمية
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الربامج والدورات التعليمية لألطفال   ب- 

: الخدمات الصحية 
ً
ثالثا

إىل  املختلفة  اجلمعية  مشروعات  خالل  من  املقدمة  الصحية  اخلدمات  توجه 
البسطاء وحمدودي الدخل واحملتاجني من اجملتمع من الذين تعد تكلفة اخلدمات 
الصحية عبئًا عليهم فلقد ساهمت اجلمعية على مدار السنوات السابقة يف تطوير 
وجتهيز عدد من العيادات املتخصصة يف املستوصفات واملراكز الطبية البسيطة 
باألجهزة الطبية واملعدات  وحاليا توىل املشروعات أهمية كربى للتوعية الصحية 
الطبية  القوافل  خالل  من  جمانية  خدمة  لتوفري  وكذلك  والدورات  بالندوات 

واجلدول التالي يوضح أعداد املستفيدين من اخلدمات الصحية خالل عام 2016:
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: الخدمات االجتماعية
ً
رابعا

 أ- مساعدات اجتماعية

حفالت   ب- 

نادي الطفل  ج- 
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: األنشطة الثقافية
ً
خامسا

الوعى  لرفع  الثقافية  واألنشطة  اخلدمات  من  متنوعة  حزمة  توفري  يتم 
املواهب  وتنمية  اجملتمعي  والتواصل  الرتابط  وحتقيق  الثقايف  واملستوى 

والرتفيه والرتويح كما هو موضح باجلدول التالي 

: أنشطة ُممزية لكل موقع
ً
سادسا

1. مركز تنمية حلوان: نشاط األطفال ذوي االحتياجات الخاصة
سن  حتى  األطفال  من  الفئة  هلذه  اخلدمات  من  جمموعة  املركز  يقدم 
العاملني باملشروع  املدربني  12 سنة من خالل فريق عمل من األخصائيني 
يتوافر  كما  املختلفة  بالتخصصات  واألطباء  االستشاريني  إىل  باإلضافة 
خدمة  توفري  تتيح  اليت  والوسائل  والربامج  األجهزة  من  عدد  باملركز 
جيدة. وخالل عام 2016 قام املركز باستقبال 875 حالة جديدة باإلضافة 
املركز منذ إنشاءه  املرتددة على  القدمية  العمل مع احلاالت  إىل استمرار 

ويوضح اجلدول التالي أنواع اخلدمات وأعداد املستفيدين منها:



15
جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع

النادي الثقايف الريايض االجتمايع:  .2
 أ- الخدمات الشبابية والرياضية:

أنشطة الكشافة والكورال والمكتبة والمعسكرات:  ب- 

ُتعد اخلدمات الرياضية والشبابية النشاط الرئيسي بل هي اخلدمة األهم واألميز يف اخلدمات اليت يقدمها النادي بعني 
والنساء  الرجال  من  والكبار  والشباب  للنشء  أبوابه  فتح  حيث  اجملتمع،  خدمة  مراكز  باقي  عن  بها  وينفرد  بل  مشس 
يف  تنافس  رياضية  فرق  فتكونت  منهم  املوهبني  مبستوى  واالرتقاء  البدنية  اللياقة  ورفع  املختلفة  الرياضات  ملمارسة 
واإلهلام  الكشافة  برامج  للشباب  النادي  أتاح  كما  الرياضات.  بعض  يف  متخصصة  مدارس  وكذلك  احمللية  املسابقات 
الدولي اليت من شأنها خلق بيئة صحية يتزود منها الشباب مبجموعة من القيم واملبادئ تقودهم حلياة أفضل واجلدول 

التالي يوضح اخلدمات الرياضية املقدمة وأعداد املستفيدين منها.
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3.  مركز تنمية منشأة نارص: 

 أ-  النادي االجتمايع 

 ب-  نادي المرأة الريايض

 ج- فصول استضافة لألطفال

 د- قاعة مناسبات 

بعضوية  املشرتكة  العائالت  يستضيف  االجتماعي  النادي 
املركز والعضوية ملدة عام ومت عمل عضوية لعدد 108 أسرة 
حيق هلم دخول النادي واستفادة أطفاهلم باملالهي يف الفرتة 

املسائية بأجر رمزي. 

رياضية  بأجهزة  املركز  تزويد  مت  فقد  املركز  تطوير  خطة  إطار  يف 
بتجهيز  املنطقة  ألهالي  االجتماعي  املردود  يف  كبرية  طفرة  أحدثت 
قاعة جيم للسيدات وخالل املدة من شهر يوليو إىل شهر ديسمرب وصل 
اجليم  قاعة  جتهيز  مت  النشاط.  من  مستفيدة   84 إىل  املستفيدات  عدد 

للسيدات بعدد من األجهزة الرياضية اآلتية:
 TREADMILL )1

Crazy Exercise )2
Wheel )3
Balance)4

خيدم  النشاط  وهذا  طفل.   1935 لعدد  استضافة  فصول   4 املشروع  يضم 
مبالهي  املشروع  تزويد  أحدث  وقد  املنطقة  أهالي  من  كبرية  شرحية 
املشرفات  لألطفال زيادة يف عدد األطفال يف فصول االستضافة. وتقوم 
بعمل أنشطة متنوعة لألطفال: تعليم مبادئ اللغة اإلجنليزية- عروض 
واملراجيح-  البالستيكية  األلعاب  بعض  الكمبيوتر-  على  كرتون  أفالم 
على  املركز  حيرص  كما  حركي،  نشاط   - ترفيهية  حفالت  عمل 

التطعيمات الدورية لألطفال.

ُيعد من األنشطة الرتوجيية املفعلة باملركز واليت ختدم أهالي املنطقة وهو املتنفس 
الوحيد حيث يقام فيه املناسبات السعيدة حيث مت إقامة عدد 25 فرح ألهالي املنطقة.
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أواًل األعمال التي تمت بمركز األطفال ذوي االحتياجات الخاصة بالزيتون:

يف إطار التنسيق والتعاون مع طلبة كلية اهلندسة جامعة مصر الدولية حتت إشراف األستاذة الدكتورة / هبة صفي 
الدين عضو اجلمعية فقد قام طلبة الكلية بتنمية وتطوير ثالث مراكز تنمية جمتمع وهم: 

• مركز رعاية األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة.	
• النادي الثقايف الرياضي االجتماعي بعني مشس.	
• مركز تنمية منشأة ناصر.	

تسوية األرض بطبقة من اخلرسانة.. 1
تغطية األرض مبوكت أخضر.. 2
تزيني امللعب بفازات زرع طبيعي صغرية.. 3
عمل بعض األعمال الفنية اليت تساعد األطفال املعاقني. 4
 لتمييز األلوان.. 5

نبذة عن أعمال تطوير مراكز تنمية المجتمع 
)بالتعاون مع طالب كلية الهندسة جامعة مصر الدولية( 
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: النادي الثقايف الريايض االجتمايع بعني شمس
ً
ثانيا

جتديد السلك الشبكي اخلاص بسور حديقة األطفال. . 1
دهان اخللفية اخلاصة باحلديقة.. 2
عمل لعبة املتاهة بإطارات السيارات القدمية. . 3
عمل 2 لعبة مرجيحة بإطارات السيارات.. 4
 دهان وإصالح األلعاب بداخل احلديقة.. 5
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 األعمال التي تمت بمركز منشأة نارص للتنمية:
ً
ثالثا

مت تنفيذ عدد 2 مظلة حلماية األطفال من أشعة الشمس.. 1
مت إحاطة احلديقة بسور من السلك الشبكي .. 2
مت تركيب عدد 4 كشافات لزيادة اإلضاءة باحلديقة.. 3
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مركز رعاية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة

1. محور الرعاية الصحية

القسم الثاني 
خدمات رعاية األطفال 

ذوي االحتياجات الخاصة 

دأب املركز خالل عام 2016 على حتقيق رسالته من خالل حتسني نوعية 
برعايتهم وتأهيلهم ومساندة  االحتياجات اخلاصة  األطفال ذوي  حياة 

أسرهم تأكيدا على حقهم اإلنساني فى اجملتمع وفى احلياة.

2. محور التعليم
يهدف هذا احملور إىل تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية 
طبقًا إلمكانياته الذهنية والتحصيلية. ويدار هذا احملور كامال حتت إشراف 

من وزارة الرتبية والتعليم ويشمل:
• املدرسة االبتدائية ورياض أطفال الشلل الدماغي  من سن 5 إىل 8 سنوات  	

وملدة 7 سنوات للحصول على الشهادة االبتدائية ثم الدمج باملدارس العامة 
اإلعدادية .

• رياض األطفال املصابني مبتالزمة داون من سن 4 الي 6 ملدة سنتني لإلعداد 	
للدمج بالتعليم العام االبتدائي. 

• 	 12 اىل   6 الطفل من سن  ويقبل  للمعاقني ذهنيًا  الفكرية  الرتبية  مدرسة 
سنة وحيصل على شهادة التأهيل املهين فى سن من 18 اىل 21 سنة.

• الرياضية 	 األنشطة  وشق  األكادميي  الشق  على  التعليمي  املنهج  يشتمل 
والفنية واملوسيقية لتالميذ املدرسة االبتدائية ورياض االطفال ومدرسة 

الرتبية الفكرية.

القسم الثاني 
خدمات رعاية األطفال 

ذوي االحتياجات الخاصة 
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ويوضح اجلدول التالي أعداد املستفيدين من حمور التعليم

3. محور التدريب
اجملال  فى  مجاعية  أو  فردية  تدريبية  جلسات  تقديم  احملور  هذا  خالل  من  يتم 
 – البورتيدج  برامج  خالل  من  واحلركي  والذاتي  واللغوي  واالجتماعي  اإلدراكي 
التالي  اجلدول  ويوضح  والطبيعي  الوظيفي  والعالج  اخلاصة  الرتبية   – التخاطب 

أعداد املستفيدين:

4. محور المعرفة
وعاء   3256 حواىل  على  حتتوى  مكتبة  خالل  من  والثقافة  املعرفة  لتوفري  ويهدف 
اخلارجية  االستعارة  على  املكتبة  أنشطة  وتشتمل  وذويهم  املركز  أبناء  خلدمة 

ورواية القصص ومناقشتها ومشاهدة أفالم كرتونية والرسم والتلوين. 
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5.  محور األنشطة
ويهتم هذا احملور بإتاحة أنشطة داخلية وخارجية لألطفال بهدف الدمج يف اجملتمع وإطالق العنان هلم إلظهار مواهبهم 
الفنية والرياضية واجلدول التالي يبني حجم األنشطة املقدمة اليت مارسها األبناء خالل عام 2016، وأعداد املستفيدين 

منها:
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القسم األول: الخدمات الفنية المعلوماتية بالمكتبات 

القسم الثالث 
التنمية الثقافية

قامت اجلمعية خالل الفرتة من 2016/1/1 حتى 2016/12/31 بتقديم جمموعة متكاملة من الربامج والدورات واخلدمات 
املراحل العمرية إىل  الثقافية والفنية والعلمية لتلبية اهتمامات ورغبات األعضاء واملستفيدين يف خمتلف  واألنشطة 
جانب األنشطة املصاحبة لالطالع ودورات اللغات ودورات احلاسب اآللي، وذلك من خالل اجلمع بني اخلدمات التقليدية 
واخلدمات احلديثة واملتطورة باستخدام كافة الوسائل املتاحة )كتب- مراجع- مواد مسعية- بصرية- برامج حاسب 
املتطورة  العمل  التدريب على نظم  البشرية من خالل  العناصر  العاب تعليمية-...(. باإلضافة إىل تنمية  إىل- أنرتنت- 
يف جمال املكتبات وتكنولوجيا املعلومات. كما شهد هذا العام استمرار التعاون الثقايف مع العديد من اجلهات اليت تتفق 

ورسالة اجلمعية الثقافية ومن خالل هذه اجلهود متكنت املكتبات من حتقيق العائد اجملتمعي املستهدف.

1- االهتمام بتنمية املقتنيات 

أ - الشراء:

ب - اإلهداءات:

مت تزويد املكتبات خالل عام 2016 عن طريق الشراء واإلهداء بعدد )3404 جملد( مت توزيعها كالتالي:

مت تزويد املكتبات  بطريق الشراء خالل عام 2016 بعدد  )2858  جملد(.

1.  اإلهــداءات الــواردة:
ورد إىل اجلمعية )546 جملد ( من العديد من اجلهات املاحنة )كاهليئة العامة لقصور الثقافة، دار شجرة للنشر.......

إخل(، وقد استخدمت تلك اإلهداءات على مستويني:
	•دعم مكتبات مجعية مصر للثقافة وتنمية اجملتمع حيث مت قبول عدد )99 عنوان( )360 جملد( للمكتبات

الزائدة عن حاجة مواقع مكتبات ومشروعات اجلمعية بعدد 186 جملد 	•دعم اجلهات اخلارجية باجملموعات 

2.  االهداءات الصادرة:
تأكيدا لدور اجلمعية يف نشر اخلدمات الثقافية مت دعم اجلهات اخلارجية من اجلمعيات اخلريية واألهلية، ومكتبات 
املؤسسات االجتماعية ؛ حيث مت إهداء أوعية معلومات بإمجالي )9967  جملد(، وقد حرصت اجلمعية على إمداد هذه 

اجلهات بعناوين متنوعة تتناسب مع ميول املستفيدين منها، ومع فئاتهم العمرية املختلفة.

القسم الثالث 
التنمية الثقافية
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     يقوم القسم بدور وسيط بني قسمي التزويد وخدمات املستفيدين حيث يتم إتاحة بيانات األوعية اليت مت اقتناؤها عن 
SYMPHONY تبعًا إلجراءات وخطوات عمل  املعلومات اآللي  الشراء واإلهداء للبحث واالسرتجاع علي نظام  طريق 

مرتبة ومنظمة.

يعد نظام املعلومات Symphony من أحدث أنظمة إدارة املكتبات، وأوسعها انتشارا على مستوى مكتبات العامل، وهو نظام 
الدوريات،  الفنية لكل من اإلعارة، والفهرسة، وضبط  الوظائف األساسية للمكتبات يف األعمال  معياري متكامل يقدم 
واجلرد، كما يتم االعتماد عليه يف قياس األعمال اليت تتم على األوعية داخل املكتبة مثل: معدالت اإلعارة، واالطالع 

الداخلي، والبحث، وغريها من اخلدمات اليت تسهم يف تقديم املعلومات ألكرب عدد من الباحثني واملستفيدين.

الزائدة، واملتقادمة علميا؛ وعدم اإلقبال عليها بهدف تنقية  النسخ  التالفة،  املعلومات  التزويد باستبعاد أوعية  قام قسم 
جمموعات املكتبات، وحذف املواد املتقادمة من خالل جلنة االستبعاد ، وقد أقرت اللجنة: 

جملد   7450 بإمجالي   عنوان،   3956 عدد   وارجتاع  تالف،  وعاء  جملد   459 بإمجالي  عنوان،   399 عدد  تكهني   • •	
مكتبات  داخل  لالقتناء  تصلح  ال  واليت  عليها  اإلقبال  وعدم  العلمية،  املادة  وتقادم  النسخ،  لزيادة  اجلمعية  خمازن  إىل 

اجلمعية- لعدم احلاجة إليها مبكتبات اجلمعية، وإمكانية إهدائها إىل جهات خارجية.

ج-   االســتــبــــعــــــــــــاد :

3- النظام اآللي

2- اإلعداد الفين لألوعية )املعاجلة الفنية(
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بلغ عدد العضويات اجلديدة واجملددة واجملانية عام 2016 عدد )14304( عضواً وبيانها كالتالي:

من النتائج السابقة يتضح:

5-  خدمات املعلومات: 
قامت املكتبات خالل عام 2016 بتقديم عدد من خدمات املعلومات لألطفال 

والكبار، حيث بلغ إمجالي املستفيدين لكل خدمة كاالتي:

3-  العضويات
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القسم الثاين: خدمات التنمية الثقافية
1- أهم األنشطة الثقافية خالل عام 2016

أ -  النــدوات:
املوضوعات  الندوات عدداً من  )11374( عضواً، وقد تضمنت  والكبار بإمجالي حضور  )242( ندوة لألطفال  مت تنظيم عدد 
الوعى اجملتمعى  لرفع  والفنية  والثقافية  والتارخيية  واالجتماعية  واالقتصادية  الصحية  اهلامة يف خمتلف اجلوانب 

وذلك بالتعاون مع عدد من اهليئات واملؤسسات.

ورش العمل اخلاصة بالركن األمريكي:

• قامت مكتبة املعادى بتنفيذ عدد ) 17( ورشة عمل فى إطار أنشطة الركن األمريكي، بإمجالي حضور )420 (عضو، 	
كان من أهم هذه الورش:

• العقل والتفكري	 	
• كيفية عمل السرية الذاتية واملقابلة الشخصية	 	
• العمل حتت سن القانوني	 	
• إدارة الوقت وحتديد األهداف	 	
• ريادة األعمال	 	
• 	Education U. S. A 	
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2- األنشطة الفنية والثقافية 
واملختلفة،  املتنوعة  والرياضية  والثقافية  الفنية  والدورات  األنشطة  من  العديد  بتنفيذ   2016 عام  خالل  املكتبات  قامت 

وذلك على النحو التالي:
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3- األنشطة املصاحبة للقراءة:

قامت املكتبات خالل عام  2016 بتقديم عدد من األنشطة املصاحبة لإلطالع لألطفال والكبار، حيث بلغ إمجالي املستفيدين 
منها )72016( مستفيد. وكانت أبرز االنشطة كاالتى:
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 4- الزيارات املدرسية واجلامعية واجلماعية

:UCMAS 5-  دورات اليوسي ماس

تعترب  من أهم األنشطة اليت ساهمت فى زيادة أعداد املستفيدين وجذب أعضاء جدد للمكتبات، حيث تتواصل دائما املكتبات 
مع املدارس املختلفة والتعاون مع اإلدارات التعليمية، وكان إمجإىل الزيارات واحلضور كاآلتى:

من النتائج السابقة يتضح:

املهارات  لتنمية  املصممه  الربامج  أهم  من  ماس  اليوسى  يعترب 
العقليه والذهنية لألطفال من سن مابني 4 إىل 12 سنة 

من النتائج السابقة يتضح 
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القسم الثالث: أبرز األحداث
شهد هذا العام العديد من األحداث اليت كان أبرزها ما يلي: 

وبينار عن مقدمة لكتابة خمططات املنح
حضور الوبينار الذى عقد يف مركز معلومات السفارة األمريكية يوم 
األربعاء املوافق 24 فرباير 2016 عن كيفية كتابة املنح، والذى تناول 

املكونات األساسية لكتابة خمططات املنح.
اللقاء اإلقليمي ملؤسسة بيل وميلندا جيتس

العاملية  املكتبات  ملبادرة  اإلقليمي  اللقاء  الفنية  اإلدارة  مدير  حضور 
جيتس  وميلندا  بيل  مبؤسسة   Global Libraries Initiative
 -17 من  الفرتة  يف  واشنطن  بوالية  سياتل  مبدينة  عقد  والذى 
2016/1/21،  حيث مت تقديم عرض مرئي عن "الشبكة الدولية لقادة 
 International املكتبات الناشئني – الشرق األوسط ومشال أفريقيا
 Network of Emerging Library Innovators –
على  للمكتبات  العربي  االحتاد  ينفذه  والذى   ”MENA region
مستوى  على  الشركاء  من  العديد  مع  بالتعاون  اإلقليمي  املستوى 

الدول العربية ومصر، ومن بينهم اجلمعية.
احتفال مكتبة الفيوم بالعيد القومي للفيوم

إحتفلت مكتبة الفيوم بعيد الفيوم القومى ومت حضور السيد / وزير 
الثقافة حلمى النمنم والسيد املستشار/ وائل مكرم - حمافظ الفيوم، 
السيدة  وحبضور  باحملافظة،  والتنفيذية  الشعبية  القيادات  ومجيع 
االدارات  مديرى  من  وعدد  العام،  املدير  والسيد  اجلمعية  عام  أمني 
التخصصية باجلمعية. وقد أقيمت االحتفالية يوم 2016/3/20 . ومت 
اجراء مسابقة سواقينا مبشاركة عدد 150 طفل فاز منهم عدد 20 طفل 

ومت تسليم جوائز عينيه هلم. 
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تعالوا نرسم بلدنا، نغمة شقية:
سلوى  ود.  مصر  نهضة  دار  برعاية  الثقافى  املركز  احتفل 
نرسم  "تعالوا  الفنون  مبسابقيت  واملكرمني  بالفائزين  املعوض 
صالح  التشكيلي  الفنان  افتتح  حيث  شقية"  و"نغمة  بلدنا" 
"تعالوا نرسم بلدنا" يف حضور  بيصار معرض أعمال مسابقة 
خنبة من املشاركني بأعماهلم من الفئة العمرية من 8 - 25 
صالح  مسر  األطفال  كتب  رسامة  املبدعني  وشاركت  سنة، 
الفائزين  بأصوات  غنائية  فقرة  الثقايف  املركز  كورال  وقدم 

مبسابقة الغناء والعزف على البيانو "نغمة شقية". 
مهرجان العلوم واملرح:

من  أكثر  فيه  شارك  الذي  واملرح  العلوم  مهرجان  الثقايف  املركز  أقام 
”القبة  وهي  املكتبة  بقاعيت  أقيمت  فعاليات  ثالثة  خالل  من  طفاًل   65
واحليوانات  املثري“  الديناصورات  ”عامل  موضوع  عرض  السماوية“، 
كما  عنها.  وثائقي  فيلم  عرض  مع  االنقراض  وأسباب  املنقرضة 
واختتم  السرياميك“  ”عجائن  عمل  بورشة  األطفال  مجوع  اشرتكت 
بورشة عمل عن ”إعادة التدوير“ حيث صنع األطفال أشجاراً باستخدام 

أوراق اجملالت والكارتون.
أماكن وشخصيات أثرية:

بالتعاون مع إدارة الوعي األثري بقطاع اآلثار اإلسالمية والقبطية، أقام 
املركز الثقايف سلسلة من ورش العمل الفنية والثقافية والندوات بدأها 
الثقايف  الوعي  لنشر  أثرية“وذلك  وشخصيات  "أماكن  عمل  بورشة 
واحلضاري بآثار مصر وتعزيز املواطنة واالنتماء. وختلل الورشة ألعاب 
يف  باحلضور  وشارك  تارخيية.  أثرية  وأماكن  شخصيات  عن  بالبازل 
الورشة مع طالب املركز فتيات دار أجيا ماريا بكنيسة أرض اجلولف 

مبصر اجلديدة.

الدولي  القاهرة  مبعرض  الثقايف  املركز  كورال 
للكتاب:

شارك املركز الثقايف بفريق الكورال بقيادة أ. إيهاب عبد املنعم  - رئيس 
قسم املوسيقى بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب وقدم األطفال 
األطفال  وأغاني  الطربية  األغاني  من  فقرات  الناشرين  احتاد  جبناح 
وكذلك األغاني الوطنية وذلك بالتعاون والتنسيق مع دار نهضة مصر 

للنشر وجملة ميكي.
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تكريم طالب جامعة مصر الدولية ألعماهلم التطوعية مبشروعات اجلمعية:
نظم املركز الثقايف احتفالية جملس إدارة مجعية مصر للثقافة 
اهلندسة  بكلية  العمارة  قسم  طالب  لتكريم  اجملتمع  وتنمية 
إذ  التطوعي  للعمل  منوذجًا  قدموا  الذين  الدولية  مصر  جبامعة 
قاموا بتطوير أماكن األلعاب مبواقع اجلمعية التنموية مبركز 
أ.د. هبه صفي  الزيتون ومنشية ناصر وعني حلوان حتت إشراف 
الدين أستاذ التصميم بقسم العمارة بكلية اهلندسة وصاحبة فكرة 
ربط املنهج العلمي بالعمل امليداني من خالل البعد اإلنساني، ومت 
تسجيلية  عروضًا  قدموا  الذين  للطالب  التقدير  شهادات  تسليم 

وثائقية عن مشروعاتهم التطوعية.
تكريم مؤسسة أحلم ملكتبة 6 أكتوبر 

االتصاالت  وزير  القاضي  ياسر   / املهندس  السيد  حضور  يف 
وزيرة  والي  غادة   / الدكتورة  والسيدة  املعلومات  وتكنولوجيا 
مؤسسة  مع  بالتعاون  أحلم  مؤسسة  قامت  االجتماعي  التضامن 
مكتبة6   2016-3-28 االثنني  يوم  اجملتمع  لتنمية  مصر  فودافون 
بالقاهرة  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  مقارها  لتأهيل  أكتوبر 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بدمج  اهلدف  لتحقق  انطلق  مبشروع 
االحتفال  حضرت   " إعاقة  بال  جمتمع   " شعار  حتت  اجملتمع  يف 

السيدة األمني العام للجمعية.
مسابقة املركز الثقايف يف أدب القصة القصرية واملعرض السنوي للفنون »أنوثة«:

الثقايف ألدب  املركز  بالفائزين يف مسابقة  الثقايف  املركز  احتفل 
أستاذ   - املعوض  سلوى  ود.  الشروق  دار  برعاية  القصرية  القصة 
والكاتبة  الفخراني  حممد  الروائي  حبضور  بنيويورك  املكتبات 
عبد  مي  وأ.  املسابقة  بتحكيم  قاما  الذين  حممود  نهى  الصحفية 
املعرض  افتتاح  وكذلك  الشروق  بدار  التسويق  مسئول  اخلالق 
افتتح  وقد  »أنوثة«  عنوان  العام  هذا  محل  والذي  للفنون  السنوي 
املعرض الفنان التشكيلي والناقد الفين أ. صالح بيصار – أمني عام 

نقابة التشكيلني 
وآفاق  »املرأة  عن  الثامن  الدولي  العلمي  املؤمتر 

املستقبل«
 ) حلوان   – احملمدي  عرب   – العامة  )املعادي  مكتبات  من  كل  حضر 
املؤمتر العلمي الدولي الثامن بعنوان ) املرأة وافاق املستقبل( حتت رعاية 
كلية البنات لآلداب والعلوم والرتبية جبامعة عني مشس يف الفرتة 9،8 
مارس 2016وناقش املؤمتر قضايا املرأة يف الوطن العربي، وأسلوب توىل 

املناصب القيادية اهلامة يف اجملتمع .
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القسم الرابع: دورات بناء القدرات
1-  تدريس دورات احلاسب اآللي

الطالب  التبادل  برنامج  مع  والتعاون  الثقايف  املركز 
AIESEC الدولي

بالتعاون مع  الثقافى باالستعانة مبتدربني من دول خمتلفة  املركز  قام 
AIESEC باجلامعة األملانية حيث قدم  الدولي  التبادل الطالبي  برنامج 
طالب اهلند وسنغافورة والصني سلسلة من ورش العمل واحللقات النقاشية 
ألبناء املركز عن البيئة وحتدياتها وناقش الطالب اآلثار السلبية الناجتة 
عن التعامل السئ مع مشكالت البيئة. كما قدم طالب الصني ورش فنية 

يف فن األورجيامي ”طي الورق“وجلسات تعريفية باللغة الصينية. 
زيارة وفد سفارة اليابان باملركز الثقايف:

السيد  برئاسة  بالقاهرة  اليابان  سفارة  من  وفداً  الثقايف  املركز  زار 
هيدياكي ماماموتو  مدير املركز الثقايف الياباني والسيد حممد فتحي 
منسق الربامج الثقافية والسيد ميتسو من أعضاء املركز الثقايف الياباني، 

ومت االتفاق على اقامة برنامج يوم اليابان باملركز الثقافى. 
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2- دورات اللغات
تعليم اللغات األجنبية:

 :Access برنامج اكسس

يف  الدارسني  للطلبة  عام   16 إىل   14 من  العمرية  للفئة  األمريكية  السفارة  مع  بالتعاون  اكسس  برنامج  تنفيذ  يتم 
املدارس احلكومية وأصحاب الدخول الضعيفة ويتم التنفيذ من خالل: 

الوليد. العامة، شربا اخليمة، خالد بن  املعادي  اجلامعة األمريكية يف مكتبات  •	
العامة، مدينة نصر، حلوان.  املعادي  مؤسسة أميديست يف مكتبات  •	

من النتائج السابقة يتضح 
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3- االرتقاء مبهارات وكفاءات العاملني باجلمعية

مت خالل عام 2016 حضور العديد من املؤمترات وورش العمل والندوات كاالتي 
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باجلامعة   2016 مارس   26 يوم  عقد  والذى   ،Cairo Mini Maker Faire امليكرفري  معرض  بزيارة  اجلمعية  قامت 
اليدوية،  واملهندسني، وأصحاب احلرف  بالتقنيات احلديثة  املهتمني  استضافة عدد من  بالتحرير، حيث مت  األمريكية 
اللقاء إىل تعليم  ورواد األعمال و ذلك لعرض أفكارهم و مشاريعهم والكتشاف أفكار ومشروعات جديدة، يهدف هذا 
وتشبيك األفراد ببعضهم البعض، باإلضافة إىل التعرف على بعض التقنيات احلديثة يف العلم والتكنولوجيا، وذلك عن 
العامل ومشروعات ومسابقات، وقد مت  طريق ورش تعليمية وحماضرات للعديد من األفراد من أماكن خمتلفة عرب 

إعداد قائمة تتضمن كافة بيانات االتصال اخلاصة بالعارضني لالستفادة يف استحداث أنشطة جديدة للمكتبات.
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القسم الخامس: الدعاية واإلعالم:

• يعترب النشاط اإلعالمي هدف أساسي للتسويق واإلعالم عن أنشطة املكتبات والذي من خالله يتم تعريف املواطن 	
املصري واملؤسسات مبختلف أنواعها باجلهود واملساهمات املتميزة اليت تقدمها املكتبات، حيث كان للدعاية واإلعالم 

نصيب كبري من اهتمام العاملني من خالل اآلتي:
• النشرات اإللكرتونية عرب جمموعات التواصل االجتماعي 	
• اللقاءات اإلذاعية 	
• اللقاءات التليفزيونية	
• الصحف القومية	
• استخدام اإلمكانيات املتاحة بالربيد اخلاص)Gmail(  باملكتبة وذلك بإضافة بعض الفيديوهات اخلاصة بأنشطة 	

 )YouTube( املكتبة على
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أوال : البنية املعلوماتية )شبكات/أجهزة/ برجميات(:

ثانيا:الدعم الفنى لشبكات وخوادم املعلومات: 

:Facebook ثالثا:املوقع االلكرتونى وجمموعات  التواصل االجتماعى

أواًل: إدارة تكنولوجيا المعلومات

القسم الرابع 
اإلدارات المتخصصة

فى إطار تقديم خدمات وانشطة اجلمعية بصورة جيدة وتسهيل سري العمل فان دور االدارة احلفاظ على كفاءة تشغيل 
البنية املعلوماتية  وتطويرها وكذا تقديم الدعم الفين  املستمر جلميع اإلدارات واملواقع .

التشغيل املرخصة  جبميع مواقع اجلمعية.  	•االستمرار فى اختاذ اجراءات ضمان استخدام  نظم 
. العمل  الفنية طبقا الحتياجات  املواصفات  املعلومات ووضع  	•حتديد احتياجات تكنولوجيا 

املتخصصة  باإلدارات  العمل  احتياجات  لتلبية  وملحقاته  احلاسب  واجهزة  املعلومات  شبكات  كفاءه  ورفع  تطوير  •	
ومواقع اجلمعية املختلفة. 

)تدريب/امتحانات(  االعتماد  لتجديد   ICDL برنامج  لتنفيذ  املناسبة  بالربجميات  احلاسب  معامل  وإعداد  جتهيز  •	
وكذا تقديم موضوعات التدريب املناسبة للمستفيدين 

املاىل واالدارى . النظام  	•التجهيز واألعداد الفين جلهاز اخلادم لتشغيل االصدار اجلديد من 

احلاسب  واجهزة  املعلومات  خلوادم  اجلمعية   مواقع  جلميع  بعد  عن  الفين  الدعم  خدمة  وتطوير  تقديم  استمرار  •	
والربجميات للمساهمه  يف سرعة اجناز االعمال .

( مع  العامة  املعادي  – مكتبة  تنمية حلوان  – مركز  الثقايف  النادي   (  VPN»« 	•انشاء وجتهيز عدد 3 مواقع بشبكات 
املقر الرئيسي للمتابعة املركزية حلضور وانصراف العاملني بالبصمة بهذه املواقع.

الرئيسى. املقر  الوليد مع  »  لربط شبكة معلومات مكتبة خالد بن   »VPN الفنى لشبكة  الدعم  	•تقديم 
ان  الرئيسى وبعض مواقع اجلمعية  اليت ميكن  	•االنتهاء من جتهيز وأعداد وتشغيل عدد )12( ماكينة تصوير باملقر 

تستخدم كطابعة على شبكة املعلومات الداخلية
العامة  املعلومات مبكتبة 6 اكتوبر  الفنى ملخارج شبكة  	•االنتهاء من االختبارات والفحص 

ليزر/  40 طابعة   / 400 جهاز حاسب  )اكثر من  املعلومات  تكنولوجيا  املعلومات وأصناف  الفين لشبكات  والدعم  	•املتابعة 
...اخل( مبواقع اجلمعية، والتأكد من تشغيلها بكفاءة 

املعلومات  شبكة  على  ونشره  للجمعية  االلكرتونى  املوقع  استضافة  من  االنتهاء  •	
الدوليه )االنرتنت(  

للجمعية  االلكرتونى  املوقع  على  اجلمعية   واحداث  أخبار  نشر  فى  االستمرار  •	
ومشاركتها على كافة جمموعات التواصل اخلاصة مبواقع اجلمعية

األحداث  نشر  حيث  من  اجلمعية  مبواقع  التواصل  جملموعات  الدورية   املتابعة  •	
واألنشطة إىل جانب املتابعة املستمرة لزيادة عدد األعضاء املتابعني

القسم الرابع 
اإلدارات المتخصصة
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: إدارة الشئون اإلدارية
ً
ثانيا

املواقع  وكذا  للجمعية،  الرئيسي  باملقر  اخلاصة  املختلفة  العمل  جماالت  يف  هام  بدور  اإلدارية  الشئون  إدارة  قامت 
الرأمسالية جلميع مواقع اجلمعية، كما قامت مبتابعة  املوازنة  بإعداد  اإلدارة  الصدد فلقد قامت  اخلارجية. ويف هذا 

تنفيذ مجيع األعمال اخلاصة مبشروع أرض املنيا، عالوة على متابعة أعمال تطوير مكتبة 6 أكتوبر العامة.
ففضال عن ذلك فلقد قامت اإلدارة أيضًا بأعمال رفع كفاءة األثاث املوجود مبخازن اجلمعية، وأعمال متابعة تسليم 

املوقع اإللكرتوني اخلاص باجلمعية، باألضافة إىل توفري أجهزة البصمة اخلاصة باحلضور واألنصراف.
به من  اإلدارة كذلك من إختاذ اإلجراءات اخلاصة باخالء خمزن مركز اجلربتي، عالوة على ما قامت  أنتهت  كما 

جمهودات للحفاظ على كفاءة املباني وصيانتها.
وأخريا فلقد أنتهت اإلدارة أيضا من إجراءات اجلرد السنوي، كما ساهمت يف اإلعداد والتجهيز لإلجتماعات واملؤمترات 

والندوات اليت تعقدها اجلمعية بصورة دورية.

: إدارة تنمية الموارد البرشية
ً
ثالثا

املنفذ  العملي  للواقع  البشرية بكافة أعماهلا طبقا  املوارد  إدارة  تقوم 
تنظيمي  هيكل  وفق  العمالة  من  الفعلية  االحتياجات  دراسة  بعد 
حيقق متطلبات العمل باجلمعية مع كامل االلتزام بتطبيق اللوائح 

والقوانني املنظمة للعمل.

على  اجلمعية  إدارة  جملس  حرص  ضوء  فى   -
التنظيمية  القواعد  إرساء  و  اجلمعية  أداء  تطوير 
بها  العاملني  استقرار  على  والعمل  السليمة 
أوضاعهم  وحتسني  املتميز  األداء  على  وحتفيزهم 
للمشاكل  حلول  إجياد  وكذا  عام  بشكل 
فى  األخذ  مع  اجلمعية  تواجهها  التى  والصعوبات 
االعتبار طبيعة عمله و أهدافها مت البدء فى تنفيذ 
جمال  فى  استشارية  خدمات  تقديم  بشأن  اتفاق 
تنظيمي  هيكل  إلعداد  البشرية  املوارد  و  التنظيم 

يشمل الوظائف الرئيسية اليت حتتاجها اجلمعية وذلك المكانية تطبيق قواعد اإلدارة السليمة ومدى تعدد مستويات 
الوظائف وانعكاس ذلك على إمكانيه اختاذ القرار املناسب يف الوقت املناسب على أن يتم إعداد جدول ترتيب للوظائف بناءا 
على هذا اهليكل يتم فيه حتديد الوزن النسبى لكل وظيفة ثم يتم وضع قواعد تسكني العاملني على هذا اجلدول وكذا 

إعداد نظام لتقييم االداء مبختلف قطاعات اجلمعية على أسس موضوعية يتم بناء عليه وضع نظام للحوافز .

قسم شئون العاملني : 
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: اإلدارة المالية
ً
رابعا

تقوم االدارة املالية بدورها يف منظومة العمل باجلمعية من خالل احكام الرقابة يف ظل القوانني واللوائح الداخلية وكذا 
يف ضوء تعليمات وتوجيهات السيد / امني الصندوق 

كما تستخدم االدارة املالية النظام االلي لتسجيل البيانات املالية ويقوم مكتب حازم حسن للخربة االستشارية باملراجعة 
للجمعية  يتيح  االستثمارية مبا  األوعية  افضل  املالية وحتديد  االستثمارات  بادارة  االداء وكذا  وتقييم  علي اجلمعية 

لتحقيق افضل ماميكن ... األمر الذي يساعد اجلمعية على حتقيق أهدافها. 

وبناء عليه فقد حتسنت مؤشرات األداء على مستوى اجلمعية وذلك كما يلي:
1- زيادة إمجالي اإليرادات )بدون فروق العملة( بنسبة .......... عن العام السابق.

2- زيادة إمجالي املصروفات بنسبة ....... عن العام السابق.
3- زيادة مصروفات الصيانة والتطوير عن العام السابق بنسبة ........

4- زيادة صاف أصول اجلمعية بنسبة ........... عن العام السابق. 



أشنادل حممد أمني حلمي الثاني
األمني العام وعضو جملس اإلدارة

أشنادل حممد أمني حلمي الثاني
األمني العام وعضو جملس اإلدارة

الخاتمة




