
 نشرة شهرية تتناول فاعليات الشهر الحالي واألحداث القادمة للشهر المقبل ألنشطة وخدمات مكتبة المعادي العامة

8102شهر مارس وأبريل  النشرة اإلخبارية  

 مكتبة المعادي العامة
 بيت الثقافة والمعرفة

اقامت مكتبة المعادي العامة احتفاال بمناسبة عيدد اال  

حيد  تمدمدل الدحدفدت  د درات  710318102بتاريخ 

عزف على البيانو ب يادة االستاذة نسريل عبد العدزيدز 

لدلدفدنداندة تد دى  مدرس الموسي ى بالمكتبة و  رة غنائية

محمد واحدمدد عدبدد الدمدندعد  واالو الدشدندة واسدكدتد  

مسرحي لفريق استراحة وندوة عل العر ال بالشمديدت 

لألستاذ /عبد العزيز الدساوي مدرب التنمية البدردريدة 

 بالمكتبة.

واختت  الحفت بتكري  اال  المثالية للمكتبة السيدة مدندات 

عيسى وتكري  عدد مدل مددربدي ومددرسدي الدمدكدتدبدة 

وعدد مل اولياو االمور لنراطه  المتميدز  دي مدشدات 

 الطفولة واالمومة وخدمة المشتمع . 

احتفالية مكتبة المعادي بعيد األم وشهر المرأة

 ورشة عمل:)مهارات التواصل مع اآلخرين(

 عاليات وررة عمت: )مهارات التواصت مع االخريل( 

مع أ / عالو محمد ، أ /عبد العزيز الددسداوي مددربدي 

 التنمية البررية.

 

بحدمدور عددد  81817103وذلك يو  السبت الموا ق 

  مل الرباب واولياو االمور .

اقامت مكتبة المعادي العامة وررة  نية عل )التصدويدر 

و ل الحياة الصامتة( للفدندال الدمدصدور/ يداندي يدوسدف 

بحمور عددد مدل  011817103وذلك السبت الموا ق 

اعماو المكتبة والمهتميل بفل التصوير الدفدوتدوغدرا دي 

 وعدد مل طلبة المدارس الثانوي.

وقد ابدى الدحدامدرول اعدشدابدهد  بدالدورردة حديد  تد  

 عرض مرئي ألساسيات يذا الفل وت نياته وابداعاته.

 ورشة فنية:)التصوير وفن الحياة الصامتة(
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 مكتبة المعادي العامة
 بيت الثقافة والمعرفة

 أنشطة شهر أبريل :

 دورات تعليم اللغات :

تستمر المكتبة  ي ت دي  دورات تعلي  اللغات لدألطدفدات 

 والكبار )اإلنشليزية / الفرنسية / األلمانية(.

 

 

 

 

 ويت  عمت اختبار لتحديد المستوى قبت بداية الدورة.

ت د  مكتبة المعادي العامة دورات تعلي  الحاسدب اللدي 

للمبتدئيل والمحتر يل كما ت د  دورات تدريبية لدشدمديدع 

 الفئات العمرية مل األطفات والطلبة والكبار.

 

 

 

وت د  أيما دورات ورهادات معتمدة لبرنامج الرخصة 

 .ICDLالدولية ل يادة الحاسب اللي 

 : ICDLدورات الحاسب اآللي ، 
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 ظ 08 ا/عبد العزيز الدساوي االحتفال بيوم اليتيم 75/

 ظ 08 د/ايفا عزيز ندوة عن )االرشاد االسري( 0575

8075 
ورشة عمل عن) المواطنة وحب الوطن(

 بمناسبة االحتفال بعيد سيناء
 ظ 08 أ/فؤاد فرج

 ندوة طبية عن )الوقاية من مرض السكر( 8275
عدد من االطباء 

 المتخصصين
 ظ 08

 :UCMASدورات 

 .UCMASت د  المكتبة دورات تعلي  المهارات الحسابية عل طريق ت دي  دورات الـ 
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