
 لققاققمققاع مققت  ققعققالققيققاع ” يوم المرأة العالمي ” 
 يــوم المرأة العـــــالمى 

 
8112ابرايل  1  نشرة إخبارية 

 مكتبة مدينة نصر العامة
 لكل االعمــــار

 

 مكتبة مدينة نصر العامة تحتفل للعام الثانى على التوالى بيوم المرأة العالمى ...  -*
 ...   ICDLبدء المنحة المجانية الثانية للحصول على الرخصة الدولية  -*
 إحتفالية ساعة االرض مع االقليم الكشفى العربى واالتحاد العام للكشا ة والمرشداع  ... -*

  82128112 -  1118232211  -82128112مكتبة مدينة نصر العامة ش أحمد فخرى الموازى لمكرم عبيد مدينة نصر   

 فيسبوك: مكتبة مدينة نصر العامة   nasr.escd@gmail.comبريد إلكتروني: 

احتفلع مكتبة مدينة نصر العامة للعام الثانقي عقلقى   

التوالي بالتعاوت مع  ريق سفراء الشقبقاا القعقالقمقي 

تحع  8108مارس  9– 8بيوم المرأة العالمي يومي 

”  نشماء الحضر والريف يغيروت حياة المرأة” شعار 

تحايااً ألهداف التنمية القمقسقتقدامقة لقممقم القمقتقحقدة  

وخلق جو مناسا ألكبر عدد مت الفتيقاع القمقشقاركقة 

لدعمهم اجتماعياً واقتصادياً ونفسياً وريقاضقيقاً خق ل 

يومي االحتفال حيث كات مت ضمقت  قاعقلقيقاع القيقوم 

معقرض لقمعقمقال  -االول ) معرض لرائداع االعمال 

 -مقعقرض مقاسقسقاع وأنشقمقة مق بقيقة   -اليدوية 

ورش تقدريقبقيقة  -أنشمة تر يهية ومسابااع وجوائز 

ماتمر يضمم قصق  نقجقا   -ورش حكى المبادراع 

 بناع الريف والحضر وشخصياع عامة واع مييت (

كقرة ققدم  -وتضمت اليقوم القثقانقي )مقارثقوت عقجقل 

 تأمل ويوجا ( . -مسابااع وجوائز  -نسائية 

 

  ICDL  “ ”بدء المنحة الثانية للحصول على الرخصة الدولية  

تولى مكتبة مدينة نصر العامة اهتمقامقاً كقبقيقراً 

بالشباا لما لهم دور مقهقم  قى بقنقاء القومقت 

وتمدهم بما يحتقاجقونقل لقلقمقنقا سقة  قى سقوق 

العمل ويأتي ذلك مت خ ل تعاونها مع أصدقاء 

المكتبقة مقت رجقال االعقمقال لقتقفقعقيقل أهقداف 

المكتبة نحو الشقبقاا ومقت هقنقا كقانقع بقدايقة 

المنحة الثانية للحصول على الرخصة القدولقيقة 

للحاسا األلى والتي تتكوت مت ) القتقدريقا   

امتحاناع  علقيقة   بقمقاققة القمقهقاراع    01

سققاعققة امققتققحققانققاع  81الققمققادة الققعققلققمققيققة   

تجريبية ( وكانع بقدايقة القمقنقحقة  يقوم االحقد 

وذلك بعد عمل مااب ع  810818108الموا ق 

شخصية الخقتقيقار مقت سقيقدرسقوت بقالقمقنقحقة 

سقاعقة أيقام االحقد  018بإجمالي عدد ساعاع 

 والث ثاء والخميس مت كل اسبوع . 

 االمفال -الم ئع  -الشباا  -للكبار 



لققاققمققاع مققت  ققعققالققيققاع  
 احتفالية ساعة االرض

8112ابرايل  1  نشرة إخبارية 

  82128112 -  1118232211  -82128112مكتبة مدينة نصر العامة ش أحمد فخرى الموازى لمكرم عبيد مدينة نصر   

 فيسبوك: مكتبة مدينة نصر العامة   nasr.escd@gmail.comبريد إلكتروني: 

 أحداث قادمة:

 الرخصة الدولية لايادة الحاسا األلى  ICDLبدء دوراع        81081110االحد 

 بدء دورة االردوينو لممفال والم ئع .     81081112 السبع

 لممفال والم ئع . 3D Blenderبدء دورة                                   

 سنة . 08:8سنواع ،  2:1مت ست  يوسى ماسبدء دورة                            

 لممفال والم ئع . االتيكيعبدء دورة                             

 لممفال والم ئع والشباا . الخم العربىبدء دورة                                   

 صباحاً . 00معلوماع عامة عت يوم شم النسيم الساعة      81081112 السبع

 ورشة  نية عت شم النسيم الساعة الواحدة ظهراً .                           

 االحتفال بيوم اليتيم بالتعاوت مع جمعية زهرة مصر . 810811100االربعاء 

 صباحاً . 01حلاة نااش عت تحرير سيناء الساعة   810811181الث ثاء 

 إحتفالية ساعة االرض :
مت خ ل التعاوت المثمر بيت مكتبة مدينة نصر العامة مع   

االقليم الكشفي العربى واالتحاد العام للكشقا قة والقمقرشقداع 

ومع العقديقد مقت شقركقاء “  مصر  -برنامج البيئة العالمي ”

 فففقفقفقفقفقفقفقفقفقفقفقفقف           النجاح  ى االحتفال بساعة االرض: 

هههههههههههههههههههههههلوزارة البيئة المصرية  -

ععععععععععععععماسسة الاائد ص ح الديت أحمد للتنمية  -

ررررررررررررررررررررر جمعية عيت البيئة التعاونية  -

تققم االحققتققفققال بسققاعققة االرض بققاالسققتققعققراض لققلققفققرق 

والمجموعاع الكشفية المشاركة  ى الحدث الكبقيقر وامقفقاء 

االنوار الساعة الثامنة والنصف مسقاءاً والسقيقر بقمقشقاعقل 

(  قى امقار القدور  01الشموع لكتابة شعار االحتفالية )  

المجتمعي والبيئي الذى تاوم بل مكتبة مدينة نصقر القعقامقة 

للتوعية بترشيد استه ك الماقة كما تضمت االحتفال العقديقد 

مت ورش العمل الخاصة بتغير القمقنقا  والقمقاققة القنقظقيقفقة 

وأهمية المحا ظة على البيئة والماققة القنقظقيقفقة القمقتقجقددة 

وكيفية الحصول عليها كما تضمنع االحتفالقيقة حقفقل سقمقر 

شاركع  يل  رق الكشا ة مع قادة الو ود العربية و ى نهاية 

الحفل تم ام ق المصابيح الورقية وسم  رحة وبهجة جميع المشاركيت  ى الحدث وأخيراً تم تكقريقم شقركقاء 

 النجاح لهذا الحدث العظيم .                                         

 وقف االستنزاف النفسي :
 ي إمار الدور التنموي القذى تقاقدمقل القمقكقتقبقة 

ألعضائها تم تخصي  مقحقاضقرة  قي القثقاقا قة 

النفسية تحع عقنقوات خقمقواع عقمقلقيقة لقوققف 

االستنزاف النفسي وتأثقيقرهقا عقلقى القمقجقتقمقع. 

 وحاضر  يها أ1 احمد  رج اختصاصي نفسى

 أمي انشودة حياتي :
نظمع مكتبل مدينل نصر العامة ندوة  تقحقع عقنقوات   

امي انشودة حياتي   وذلك احتفاال بعيد االم وقدم الندوة 

  الدكتور 1 ضياء احمد خبير التنمية البشرية.


