
 

 -: قيمة المشاركة
 

 نوع االشتراك رسوم االشتراك 

 عضو الجمعية جنيه مصرى 350

 غيرعضو الجمعية جنيه مصرى 500

 عضو الجمعية) طلبة( جنيه مصرى 100

 غيرعضو الجمعية) طلبه( جنيه مصرى 200

 عضو الجمعية )طالب دراسات عليا( جنيه مصري 300

 جنيه مصري 350
)طالب دراسات غير عضو الجمعية 
 عليا(

 لجمعيةاللعرب أعضاء  دوالر  350

 للعرب غيراالعضاء دوالر  500

 أفراد 4عضو الجمعية )هيئة(  جنيه مصري 1400

 أفراد 4غير عضو الجمعية )هيئة(  جنيه مصري 2000

 خصم مميز 
تم عمل تخفيض ألخصائيي المكتبات المدرسية في كافة 

 جمهورية مصر العربية لرسوم اشتراك المؤتمر 

 .جنيه مصري 250عضو الجمعية 

 .جنيه مصري 400غير عضو الجمعية 
 

  لمعارضأسعار حجز :- 
 متر. 2*2قطعة  لناشري المطبوعات اجنيه   1000
غير  المواد جنيهاً لمنتجي البرمجيات وناشري  1500

 متر مربع. 2*2 المطبوعة
 

 أسعار الجلسات التسويقية: 
 .دقيقة 30جنيه مصري لجلسة مدتها  2000

 

 تسديد االشتراكات :- 
 المصرية تسدد االشتراكات بالمقر اإلداري للجمعية

 .المعلومات نقدا أو  بشيك باسم الجمعيةو للمكتبات

 :عنوان المراسلة- 
ش العشرين  تقاطع المساكن مع  -ش محمد جالل 1

 37239798فيصل    ت :  -ميدان رسالن
E-mail:ela_mail13@yahoo.com 

 

 

 
 

والمعلوماتجمعية المصرية للمكتبات لا  
جيزة       808المشهرة برقم    

 
 
 

 الجمعية المصرية للمكتبات 
 واألرشيف والمعلومات

 

 تنظم
 

 عشر التاسع المؤتمر القومي
2016 

 

 تحت عنوان

دور المكتبات ومراكز المعلومات في "

"التنمية الوطنية  

 تحت شعار

"المكتبة ركيزة التنمية"   

 
 

 

 المؤتمررئيس 
 أماني جمال مجاهدأ.د. 

 رئيس مجلس إدارة الجمعية

 

 -فعاليات المؤتمر:
 

  بحوث وتقااارير ودراسااااااااات حااالااة في أي من
 المحاور سابقة الذكر .

  عروض للنظم اآللياااة والبراما والشاااااااركاااات
عاملة في مجال تكنولوجيا  والمؤساااااااسااااااااات ال

 المعلومات
  عمل .موائد مستديرة وورش 
  تكريم الرواد الذين قدموا خدمات جليلة للمهنة

 من داخل التخصص وخارجه .
  معرض للكتب والدوريات وغيرها من مصاااااادر

المعلومات الساامعية والبصاارية وملفات البيانات 
 اآللية وأقراص الليزر .

  معرض األجهزة والمعدات الخاصااااة بتكنولوجيا
 المعلومات والمكتبات .

 ألثاثات التي تساااااتخدم في معرض التجهيزات وا
المكتبااااات ومراكز المعلومااااات وغيرهااااا من 

 المؤسسات

 -اإلسهام في محاور المؤتمر :
 

 15 ملخصااااااااات  مااايو الموعااد النهااائي لتقااديم
 وث.البح

 30  .مايو يتم الرد بقبول الملخص 
 15 .ًاغسطس تسليم البحث كامال 
 30  .اغسطس الرد بقبول البحث 
  نساااخة مطبوعة علر وروأ وأخر  يتم تساااليم

 في شكل الكتروني.
  وبالبحوث تقدم طلبات االشاااااااتراك في المعرض

 : االلكترونر للجمعيةعلر البريد 
E-mail:ela_mail13@yahoo.com 

 

*يرجى االلتزام بمواعيد تسلللللأليح ا بتى   تى ال 
يتح شللللللللللل للج التتللع مي ال ألسللللللللللللى  ال ألميلل  

 بىلمؤتمر.
 



- 

  

 

 

 القومي التاسع عشرالمؤتمر 

لمكتبات والمعلومات للجمعية المصرية ل

 واألرشيف 

 2016سبتمبر  22-20القاهرة 

 
 األخوات واألخوة

 المكتبيات والمكتبيون
 

نرحب دائمًا بحضراتكم في مؤتمركم السنوي الذي ينعقد 
كتبة مصر العامة فرع الزاوية مهذا العام في رحاب 

 . 2016 سبتمبرمن شهر  الثانيالنصف في  ءالحمرا
 

 
 

نلتقي لنحقق التواصل المهني واالجتماعي الختصاصي 
 المكتبات والمعلومات على مستوى مصر 

 ونضع لبنات التنمية الوطنية 
 نتشارك لنحقق التميز المرجو 

 نتعاون لنقدم لوطننا افضل االداء 
 

 ستعان هللا الم

 

 

  مقدمة  

 

تعد تنمية المجتمعات هدفا أساسيا تسعى اليه جميع الدول 
 بمؤسساتها المختلفة، وفى ظل النمو الهائل  

فى العالم من حولنا ال بد ان نؤمن ونعمل على أهمية  
دورالمكتبات فى التنمية الوطنية لمواكبة التغيرات 

تمتع به المتالحقة. ولطالما كانت التنمية حقا تاريخيا ت
الدول، فقد أصبحت ممارسة هذا الحق اليوم ضرورة حتمية 

 لتعايش الجميع معا فى ظل سماء واحدة.
 ولممارسة هذا التوجه يهدف  هذا المؤتمر الى : 

  تعزيز دور المكتبات فى التنمية الوطنية من خالل
توفير المعلومات بكافة أنواعها وأشكالها وتقديمها برامج 

ودة  للمساهمة فى تنفيذ التنموية  وأنشطة عالية الج
 المجتمعية.

  دعم وتشجيع صانعى السياسات ومتخذى القرارات
والمهتمين بالقضايا التنموية أن تدفع بشأن المكتبات 
 العربية كمصادر قوية على المستويين الوطنى واالقليمى. 

  اتاحة الفرصة للباحثين وأمناء المكتبات والمعلومات
ادل المعارف والخبرات حول طموحات للقاء والتحاور وتب
 ومتغيرات العصر.

 

 

 و هللا دائماً من وراء القصد ،،،، 
 

 أماني جمال مجاهدأ.د. 

 

 

 

 محاور المؤتمر
 

 

 لمحور األول ا : 
 

  .دور المكتبات كركيزة التنمية الوطنية

ويتضمن جميع أنواع المكتبات وتأثيرها في الخطط التنموية *

 –وطنية  –اطفال  –اكاديمية  –امة ع-الوطنية ) مدرسية 

 متخصصة (

 لمحور الثاني ا: 
 

المكتبااات والمعلومااات فاا   العاااملين فااي مجااالدور 

 .تنمية الوعي الثقافي المعلوماتي
 –اقتصادية  –ات التنمية ) ثقافية ئويشمل جميع مراحل وف*

 اجتماعية ( –تعليمية 

  الثالث:المحور 
 

 .التنمية الوطنيةلتحقيق تحديات المكتبات تجارب و
يتضمن جميع برامج اقسام المكتبات و المعلومات وتكنولوجيا *

 المعلومات وما تحققه من تنمية لدى الخريج لتأهيلة لسوق العمل

 

  الرابع:المحور 
       

دور تكنولوجيا المعلومات وتقنية االتصاالت في 

 التنمية الوطنية.

حة المصدر او ويتضمن جميع البرمجيات المتاحة سواء مفتو*

 غيرها وتطبيقات الويب المختلفة 

 

 

 


