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 الخطة العامة للمكتبةل ـــسج ۱

 لحمید عبد الرازقإعداد / محمد عبد ا
 

 

 سـجـل اخلطة العامة 

 للمكتبة والربنامج الزمني املقرتح
             

 مــدير املدرســـة                                                                                                   أخصائي املكتبة

) ....................................................................................... (                                                                ) ....................................................................................... ( 
 



 
 

 

 الخطة العامة للمكتبةل ـــسج ۲

 لحمید عبد الرازقإعداد / محمد عبد ا
 

 والربنامج الزمني للمكتبة اخلطة العامة 

 ٢٠٢٣/  ٢٠٢٢خالل العام الدراسي 

 مقدمة

فكان والبد من إعـداد هـذه اخلطـة العامـة والـرب�مج الـزمين للمكتبـة خـالل العـام الدراسـي احلـايل ، تتضـمن مجيـع األعمـال  ٢٠٢٣/  ٢٠٢٢ مع بداية العام الدراسي اجلديد     

 . ٢٠٢٣/  ٢٠٢٢تقوم مكتبة املدرسة بتقدميها وتنفيذها طوال شهور العام الدراسي  اإلدارية والتنظيمية واألعمال الفنية واألنشطة واخلدمات اليت سوف

 -: وقد مت قسمت اخلطة إىل ثالث أقسام التالية   

 : يتناول األعمال املالية واإلدارية القسم األول -

 : يتناول األعمال الفنية القسم الثاين -

 بوية: يتناول األنشطة الثقافية والرت  القسم الثالث -

احلـايل ، واألعمـال الـيت يـتم تنفيـذها خـالل العـام الدراسـي منهـا يوميـة  قبـل بـدء العـام الدراسـيوقد أفردت اخلطة يف صدرها األعمال اليت جيب تنفيذها من قبل أخصائي املكتبـة  

 وأخرى شهرية.

 



 
 



 
 

 

 الخطة العامة للمكتبةل ـــسج ۳

 لحمید عبد الرازقإعداد / محمد عبد ا
 



 

 على أسس علمية سليمة واجباتهلكي يؤدى  اخلاصة ابملكتبات ودراسة علوم املكتبات وعلوم الرتبية عة الئحة املكتبات املدرسية والنشراتقيام أخصائي املكتبة مبراج )١
ىل حظر استخدام قاعة املكتبة أو والتنبيه إ وتزويده بوسائل اإليضاح والالفتات املرشدةوجتميله العمل على توفري املكان املناسب للمكتبة وتزويده ابألاثث النموذجي وتنسيقه  )٢

 .٧/١٠/١٩٦٤يف  ١٨٨أاثثها يف غري أغراض املكتبة حسب النشرة العامة 
كت كعب الكتاب وعليه الرقم اخلاص على بعد بوصة من أسفل الكعب وترتيب الكتب على ياستكمال تسجيل الكتب وختمها خبامتي املكتبة وتصنيفها وفهرستها ولصق ت )٣

 وطبقا ألقسام التصنيف العشرة. خلاصاألرفف حسب الرقم ا
وارجتاع الكتب املنهجية اليت بطل  – ةتاجعزل الكتب الزائدة عن حاجة املكتبة أو اليت يقل أو يعلو مستواها عن مرحلة املدرسة وأخطار التوجيه هبا ليقوم بنقلها إىل املدارس احمل )٤

 ترميم الكتب وجتليد الثمني منها. -.٥/١٢/١٩٧٠ : يف ٢١٦استعماهلا إىل املخازن حسب النشرة العامة رقم 
 . اسيتشكيل جلنة املكتبة حسب البند الرابع من الئحة املكتبات املدرسية وعقد االجتماع األول لوضع بر�مج العمل ابملكتبة خالل العام الدر  )٥
 وجه الصرف وعرضه على موجه املكتبات العتماده حسب النشرة العامة رقم تشكيل جملس التنسيق والرقابة واإلشراف على حصيلة رسم املكتبة وإعداد مشروع امليزانية وأ )٦

 (      ) يف :   /   /
 . مبصادر املعلومات ابملكتبة ستعانةاليت ختدم املناهج الدراسية املختلفة ابالببليوجرافية القوائم الإعداد دراسة مناهج الصفوف املختلفة و  )٧
 يوزع به منهج الرتبية املكتبية  على حدة لكل صف دراسي ملكتباتومنهج ا إعداد دفرت حتضري حصة املكتبة )٨
 وتصنيع بدل التالف منها. استكمال سجالت املكتبة الرمسية واستيفاء بيا�هتا بدقة وجتليدها والتأكد من سالمة أختام املكتبة )٩

 املكتبة ملفاتوإعداد استكمال سجالت املكتبة اإلضافية وإعداد سجل الوسائل السمعية والبصرية  )١٠
 .كل منهابوختصيص دفرت لقيد الكتب وآخر لالستعارات واألنشطة إعداد مكتبات الفصول واملواد  )١١
 الكايف عن املكتبة وأنشطتها بني املدرسني والطالب وأولياء األمور وأهايل احلي ماإلعال )١٢
 درسة. توزيع العمل على األخصائيني ابملكتبة مبوجب حمضر يعتمد من موجه املكتبات ومدير امل )١٣

 




 
 

 

 الخطة العامة للمكتبةل ـــسج ٤

 لحمید عبد الرازقإعداد / محمد عبد ا
 



-   
 تنظيف وجتميل املكتبة. )١(
 فتح املكتبة قبل طابور الصباح واالهتمام مبظهرها وتوفري املناخ املناسب للقراءة والبحث )٢(
 حضور طابور الصباح واإلشراف على كلمة املكتبة ابإلذاعة املدرسية  )٣(
 تنظيم جمموعات املكتبة لتيسري استخدامها وذلك برتتيبها على الرفوف تصاعد� وفق الرقم اخلاص للكتاب )٤(
 الوسائل التعليمية) فور ورودها –الدور�ت  –تسجيل وختم وتصنيف املواد املكتبية اجلديدة (الكتب  )٥(
 إرشاد زوار املكتبة إىل قيد أمسائهم بسجل املرتددين على املكتبة )٦(
 ) من الئحة املكتبات املدرسية١٤( لالزم بشأ�ا حسب ما جاء ابلبنداالستعارات الداخلية واخلارجية ومتابعة املتأخرين يف رد الكتب املستعارة واختاذ اتيسري  )٧(
 تنفيذ حصص املكتبة وتدريس منهج الرتبية املكتبية وخدمة املناهج الدراسية  )٨(
  إحصاء النشاط املكتيب.سجل ومياً باط املكتيب أوًال أبول يملء بيا�ت إحصاء النش )٩(

- 

 -:عن طريق املختلفة االحتفال ابملناسبات الدينية والقومية واالجتماعية   )١(
ومسرحة بعض القصص اليت قرأها  عارض لرسوم األطفال واألعمال البارزة واملتميزة للمرتددين على املكتبة ،املعرض للكتب الثقافية اليت تتناول هذه املناسبات من خالل إقامة  -أ

 التالميذ يف املكتبة 
 إعداد قوائم ببليوجرافية ابلكتب واملراجع والدور�ت اليت ترتبط ابملناسبات الدينية والقومية واالجتماعية -ب
ة الكتبة وبراجمها وموضوعات ختدم املناسبات واهتمامات الورقية ) من إنتاج الطالب وإشراف أخصائي املكتبة تتضمن أنشط –املطو�ت  –وإعداد جملة املكتبة ( جملة احلائط  -ج

 الطالب



 
 

 

 الخطة العامة للمكتبةل ـــسج ٥

 لحمید عبد الرازقإعداد / محمد عبد ا
 

الطالب من القضا� واملشكالت  إعداد الندوات واحملاضرات وحلقات البحث والتناظر واليت يشارك فيها عدد من املفكرين والعلماء ورجال الدين واليت تتعرض ملا يشغل ابل -د
 املعاصرة  

 املدرسة لتقدمي أنشطة املكتبة وخدماهتا وإذاعة املقاالت اليت تتعلق ابجملتمع وقضا�ه  ختصيص يوم معني كل أسبوع يف إذاعة -ه
 استصدار قرار تشكيل جلنة املكتبة من إدارة املدرسة والتوثيق الجتماعاهتا شهر�ً ومتابعة تنفيذ قراراهتا  )٢(
ليت ترد للمكتبة حديثًا، مث يتم مراجعة فهرسة وتصنيف قسمني من أقسام املعرفة شهر�، وضع خطة ملراجعة اإلعداد الفين  للمكتبة عن طريق تصنيف وفهرسة اجملموعات ا )٣(

تصنيف يتم االنتهاء من مراجعة املعارف العامة والفلسفة و يف شهر نوفمرب مراجعة الد��ت والعلوم االجتماعية ... والتأكد من صحة أرقام ال ٢٠١٧وذلك يف شهر أكتوبر 
 كعوب الكتب وببطاقات الفهرسة اليت مت تسجيلها على  

 تبادل جمموعات الكتب بني مكتبات الفصول  )٤(
 عضاء األتشكيل مجاعة أصدقاء / صديقات املكتبة وإعداد بر�مج اجلماعة وتوزيع األنشطة اليت ميارسها  )٥(
ل مصادر وقنوات التزويد األخرى ، وصيانة املقتنيات ومحايتها حتديد احتياجات املكتبة من الكتب واملواد التعليمية وتزويدها عن طريق الشراء أو اإلهداء أو من خال )٦(

 واحملافظة علي مظهرها من خالل عمليات التجليد والرتميم
 تنظيم املسابقات الثقافية وتدريب الطالب على كيفية إعداد األحباث واملقاالت وامللخصات وأرشيف املعلومات  )٧(
طار اخلطة السنوية ابملدرسة يف جمال الرحالت ( إىل املكتبات العامة واملراكز الثقافية ومعارض الكتب ) واملسابقات الثقافية تنظيم األنشطة الثقافية اخلاصة ابملكتبة يف إ )٨(

 ) واملعارض واحملاضرات والندوات ( خاصة ما يتصل منها ابلقراءة والكتب
 واالهتمام هبمميوهلم تنمية و عمل دراسة علمية مليول القراءة الكتشاف الطالب املوهوبني ورعايتهم  )٩(
 تنفيذ مشروع اقرأ يف العطالت الدراسية ( إجازة نصف العام )  )١٠(
 ما يصدر من توجيهات يف هذا الشأنراءات الواردة بالئحة املكتبات و إجراء اجلرد السنوي جملموعات املكتبة ووفقا للقواعد واإلجو إعداد خطة فتح املكتبة صيًفا   )١١(



قوائم الببليوجرافية واملقاالت واألحباث ملناسبات الدينية والقومية واألدبية والعلمية وذكرى العظماء واألحداث اجلارية إبقامة املعارض وإعداد املسابقات وجمالت احلائط والاباالحتفال 
 ليت تنظمها اإلدارة التعليمية والوزارة.االشرتاك يف املسابقات واملعارض ا –وأرشيف املعلومات واأللبومات وتنظيم عقد الندوات واحملاضرات 



 
 

 

 الخطة العامة للمكتبةل ـــسج ٦

 لحمید عبد الرازقإعداد / محمد عبد ا
 



 ) من الئحة املكتبات املدرسية.١٦إجراء اجلرد السنوي للمكتبة حسب ما جاء ابلبند (


 املناسبة التاريخ املناسبة التاريخ
 بدء الثورة العرابية  عيد األضحى املبارك 
 ١٩١٩قيام ثورة   وات املسلحةعيد الق 
 عيد األسرة ( األم )  ذكرى وفاة أمري الشعراء امحد شوقي 
 املولد النبوي الشريف  عيد مدينة السويس واملقاومة الشعبية 
 يوم الصحة العاملي  أعياد الطفولة 
 العيد القومي حملافظة ............  إعالن حقوق اإلنسان 
 سيناء عيد حترير  عيد النصر 
 عيد العمال  عيد املكتبات 
 عيد اجلالء  عيد امليالد اجمليد 
 عيد الثورة  الثورة املصرية 
 وفاء النيل  عيد رأس السنة اهلجرية 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الخطة العامة للمكتبةل ـــسج ۷

 لحمید عبد الرازقإعداد / محمد عبد ا
 

  -األنشطة الثقافیة : -۱
 المطویات ] –مجلة مطبوعة  –[ مجالت حائط  النشاط الصحفي*  

 ] لخیص الكتب والقصص المرتبطة بالمناھج الدراسیة أو الكتب المرتبطة بالقراءة الحرةیقوم الطالب بت [ تلخیص الكتب والقصص* 

باإلض��افة إل��ى  –مس��ابقة أفض��ل ق��ارئ  –مس��ابقات ف��ي المھ��ارات المكتبی��ة  –مس��ابقة أفض��ل بح��ث  –مس��ابقة أفض��ل مق��ال  –[ مس��ابقة أفض��ل تلخ��یص  المس��ابقات والمناس��بات* 

 المسابقات المحلیة والوزاریة ]

مطبوع�ة وك�ذلك یمك�ن [ إعداد المقاالت من المجالت أو الكتب المناسبة لمستوى الطالب ویمكن االستفادة بھذه المقاالت في إع�داد مج�الت الح�ائط أو المج�الت ال إعداد المقاالت *

 ] االستفادة بھا في إذاعة المدرسة

 ] [ تجمیع قصاصات من الصحف والمجالت حول لموضوع معین تعمالھ واإلفادة منھاس –: عمل أرشیف للمعلومات وتنظیمھ تنظیما فنیاً أرشیف المعلومات* 

 ] توضیح خطوات إعداد البحث –تھیئة الطالب في المدرسة الثانویة إلعداد البحث  [ إعداد البحوث* 

 ] [ إعداد مقاالت من المجالت والكتب المبسطة إلذاعتھا في إذاعة المدرسة إذاعة مدرسیة* 

 ] سرد القصص –تسجیل ما تم استیعابھ في نماذج ثمرة القراءة  –قراءة كتب تثقیفیة وترویحیة  [ الحرةالقراءة * 

 ] تنظیم محاضرات ترتبط موضوعاتھا بالمناسبات الدینیة والوطنیة واالجتماعیة –تنظیم ندوات ومناظرات یشترك في فعالیتھا الطالب  [ الندوات والمحاضرات والمناظرات* 

: عم�ل ق�وائم ببلیوجرافی�ة للتع�رف بالكت�ب الجدی�دة وعرض�ھا ف�ي أم�اكن ظ�اھرة بالمدرس�ة والتع�رف ع�ن طری�ق اإلذاع�ة وسائل إیضاح عن الكتب والمكتب�ات :ة المكتبیةالدعای* 

 عمل معارض للكتب والمجالت والصور في المناسبات المختلفة –التعرف بالكتب التي تخدم كل مادة  –المدرسیة ومجالت الحائط 

 ممارستھا ألنشطتھا –قید محاضر اجتماعاتھا كل في دفتر خاص  –: تشكیل الجماعات جماعات أصدقاء المكتبة* 

 إجابات األسئلة المرجعیة* 

 الخدمات في المكتبة المدرسیة : -۲
عمل وسائل إیضاح لعناصر المنھج للمساعدة على اكتساب التالمیذ للمھارات  –قیام األمین بتدریس منھج المكتبات ومسك دفتر تحضیر لذلك  –: تنفیذ الحصة  حصة المكتبة* 

توزیع نماذج ثمرة القراءة ونماذج التلخیص ونماذج مصادر التعلم ونماذج  –تطبیق برنامج المھارات المكتبیة  –تطبیق درس من المنھج  –قراءة وظیفیة  –[ قراءة حرة المكتبة 

 ] المسابقات



 
 

 

 الخطة العامة للمكتبةل ـــسج ۸

 لحمید عبد الرازقإعداد / محمد عبد ا
 

 المعلمین ]  –لطالب [ ا االستعارات* 

 ] [ تطبیق برنامج المھارات المكتبیة المناسب لكل مرحلة تعلیمیة برامج المھارات* 

  ] لقراءة الحرةٍ [ مساعدة الطالب للوصول إلى المعلومات من خالل الكتب ومصادر التعلم المطبوعة والغیر مطبوعة من اجل خدمة المناھج الدراسیة وتنمیة ا اإلرشاد القرائي* 

 [ مساعدة الطالب للوصول إلى الحقائق والمعلومات من خالل  المراجع ] اإلرشاد المرجعي* 

 ] المجالت [ تكشیف أعداد الدوریات لمساندة المناھج الدراسیة واألنشطة والمناسبات من اجل إحاطة المعلمین والطالب بالموضوعات التي تشتمل علیھاالتكشیف * 

إعداد  -إعداد ببلیوجرافیات للكتب التي وردت حدیثا  –مساندة وإثراء المناھج الدراسیة ویتم توزیعھا على المدرسین  المختلفة منھا إعداد ببلیوجرافیات[  إعداد الببلیوجرافیات* 

رافیات لمؤلفات بعض المؤلفین وفقا الھتمامات إعداد ببلیوج -إعداد ببلیوجرافیات بالمناسبات المختلفة  -ببلیوجرافیات للمعارض ألوعیة المعلومات التي تم عرضھا بالمعرض 

 ] وغیرھا ... –القراء 

تحلیل اإلحصاءات لمعالجة نواحي الضعف في القراءات وكتابة  –تسجیل بیانات اإلحصاء یومیاً وإعداد رسوم بیانیة عنھا [  وتحلیلھ والتقریر الشھري والسنوي اإلحصاء* 

 ] التقریر الشھري والسنوي عن المكتبة 

 ]  ویتم انعقادھا مرة كل شھر على األقل وإعداد جدول أعمالھا وبحث الموضوعات التي تستھدف النھوض بالمكتبة  –تشكیلھا  [:  لجنة المكتبة *

 -: األعمال اإلداریة -۳
 للمكتبة جید التھویة واإلضاءة توفیر مكان مناسب* 

 واألنشطة ( وجود دوالیب ھذه المكتبات بحالة جیدة ) : للمكتبة وكذلك مكتبات الفصول والمواد األثاث النموذجي* 

 وتزویدھا بالالفتات المرشدة تجمیل وتنسیق المكتبة* 

 حصر الكتب والمراجع بأقسام المعرفة ( عدد النسخ وعدد العناوین ) وكذلك حصر أنواع الدوریات ( عامة / متخصصة ) أعدادھا – والدوریات المناسبة تزوید المكتبة بالكتب* 

 تسجیلھا بسجل المطبوعات الدوریة –

  بخاتمي المكتبة تسجیل الكتب وختمھا* 

 والزائدة عن الحاجة حسب تعلیمات الوزارة التخلص من الكتب والمجالت غیر الصالحة* 

 الرسمیة واإلضافیة مسك سجالت المكتبة* 



 
 

 

 الخطة العامة للمكتبةل ـــسج ۹

 لحمید عبد الرازقإعداد / محمد عبد ا
 

 خصم والجرد السنوي وقوائم الكتبوصور أذون اإلضافة وال مسك ملفات للنشرات والمكاتبات الصادرة والواردة* 

 صیانتھا -االستفادة منھا  –: توفیرھا وحصر أنواعھا ورقم وتاریخ إضافتھا    أجھزة العرض* 

 :األعمال التنظیمیة والفنیة  -٤
 اإلعداد الفني ألوعیة المعلومات : *
 ترتیب الكتب على األرفف وفقا ألرقامھا الخاصة – كتابة األرقام الخاصة على كعوب الكتب –تصنیف جمیع كتب المكتبة  : التصنیف -۱

 : اإلعداد الفني ألوعیة المعلومات* 
 ترتیب البطاقات في أدراج الفھرس الترتیب الصحیح والدقیق  –إنشاء الفھرس البطاقي للمكتبة : فھرس رئیسي بالمؤلف وإضافي بالموضوع والعنوان والمصنف  : الفھرسة -۲

 یة الجرد سنویا: القیام بعمل الجرد* 

 انتظام القید بھا واستیفاء البیانات بھا بدقة –: توفیر السجالت الرئیسیة والفرعیة  التسجیل* 



 
 

 

 الخطة العامة للمكتبةل ـــسج ۱۰

 لحمید عبد الرازقإعداد / محمد عبد ا
 

 
 م ۲۰۲۳/  ۲۰۲۲ لعاملعامة والبرنامج الزمني للمكتبة الخطة ا

 

 األعمال الفنیة األعمال اإلداریة والمالیة الشھر

 األعمال الثقافیة

المحاضرات و الندوات 
النشاط  معارض المسابقات مناظراتوال

 الصحفي

البومات 
مطویات 
 رسومات

أكتوبر 
۲۰۲۲ 

 الدراسيإعداد المكتبة للعام  -
 إعداد سجالت المكتبة -
 إعداد جدول حصة المكتبة -
تشكیل لجنة المكتبة ومجلس التنسیق  -

 والرقابة للمیزانیة واالجتماع األول لھما
قد تشكیل جماعة اصدقاء المكتبة وع -

فى  والثانياالجتماع األول أول الشھر 
 منتصف الشھر

تنظیم أرفف المكتبة وترتیب  -
تبعا ألقسام  الكتب علیھا

خطة تصنیف دیوي  المعرفة (
 )  العشري

قائمة ببلیوجرافیة : خدمة  -
 منھج...............

 ۷۳محاضرة : حرب أكتوبر 
وإعالء قیمة الوالء واالنتماء 

 .لمصر
بادرة الرئاسیة عن الم ندوة :

 .لألخضراتحضر 
استخدام المحمول :  مناظرة

لفترات طویلة والحاسب اآللي 
 اآلخر والرأي الرأيبین 

 البحث أو المقال :
 التغیرات المناخیة والحفاظ على البیئة

 مسابقات وزاریة :
 نجوم المكتبة فى القراءة -۱
 العربيتحدى القراءة  -۲
 للقراءة الوطنيالمشروع  -۳

بعنوان  معرض
: محمد رسول 

االنسانیة 
بمناسبة المولد 

 النبوي
 الشریف

مجلة المكتبة 
 عدد یتناول
انتصارات 

 ۷۳اكتوبر 
مولد و

 الرسول

:  مطویة
 الصحيالغذاء 

والحفاظ علي 
 لیاقة الجسم. 

عن : ألبوم 
أیطال حرب 

 ۷۳ أكتوبر

نوفمبر 
۲۰۲۲ 

االجتماع الشھري للجنة المكتبة  -
 ومجلس المیزانیة

 عقد اجتماعات جماعة أصدقاء المكتبة -
 عمل إحصاء النشاط المكتبي الشھري -

مراجعة فھرسة وتصنیف  -
 كتب المعارف العامة والفسفة.

إعطاء أصدقاء المكتبة فكرة  -
مبسطة عن خطة تصنیف دیوي 

ترتیب الكتب حسب الرقم  وأ
 الخاص 

 قائمة ببلیوجرافیة :..... -

محاضرة : العمل التطوعى 
ه اإلیجابى على الفرد وأثر

 والمجتمع.
ندوة : الزیادة السكانیة وأثرھا 

 على خطط التنمیة.
من المسئول عن :  مناظرة

ضعف القیم واألخالق الحمیدة 
 فى المجتمع

أبحاث ومقاالت فى موضوعات مسابقة : 
 نجوم المكتبة

الغش فى االمتحانات وضرره على  -۱
 المجتمع

ضرارھم مكافحة التدخین واالدمان وأ -۲
 على الفرد والمجتمع ككل.

التوبة جنوب مصر امتداد طبیعى لھا  -۳
 تحدث عنھا وھن أثارھا

المھن التي سیحتاجھا العالم  -٤
 مستقبال.

معرض عن 
 ال للتدخین

مجلة المكتبة 
الشھریة عدد 
خاص عن : 

 الطفولة

 البوم
أھم المعالم 
الحدیثة فى 

 مصر
رسم شعارات 

أو لوحات تمثل 
الروح 

اضیة فى الری
 التنافس

دیسمبر 
۲۰۲۲ 

االجتماع الشھري للجنة المكتبة  -
 ومجلس المیزانیة

 عقد اجتماعات جماعة أصدقاء المكتبة -
 عمل إحصاء النشاط المكتبي الشھري -

مراجعة فھرسة وتصنیف  -
كتب الدیانات والعلوم 

 االجتماعیة 
تدریب أصدقاء المكتبة على  -

 ب كیفیة اإلعارة الخارجیة للكت
 قائمة ببلیوجرافیة عن ....... -

 محاضرة : التنمر
ندوة : مخاطر العنف والتطرف 

 ( اإلرھاب )
مناظرة : فوائد وأضرار مواقع 

 التواصل االجتماعي

 عمر الفاروق للقصة -۱
 المسابقة الثقافیة الحرة -۲

فاظ على الممتلكات العامة حال -۱المقال 
 نرشید االنفاق والحفاظ على الموارد-۲

دور المجتمع فى محاربة  -٤من الھدر 
الغش والفساد البحث : التنمیة 

 المستدامة ضرورة لمصر 
اإلبداع الفنى ( الرسوم ) : برسم لوحھ 
من إبداعك تدعو فیھا الى الحفاظ على 

 البیئة من التلوث

 معرض
عن الحفاظ 
 على البیئة

مجلة المكتبة 
الشھریة عدد 

عن : 
الترشید 
والرفق 
 .بالحیوان

رسم لوحات 
تدعو فیھا 

للحفاظ على 
البیئة مطویات 

عن ترشید 
استھالك 
الكھرباء 

 والمیاه

 



 
 

 

 الخطة العامة للمكتبةل ـــسج ۱۱

 لحمید عبد الرازقإعداد / محمد عبد ا
 

 م ۲۰۲۳/  ۲۰۲۲ لعاملعامة والبرنامج الزمني للمكتبة الخطة اتابع 
 

 األعمال الفنیة األعمال اإلداریة والمالیة الشھر

 األعمال الثقافیة

المحاضرات و الندوات 
النشاط  رضمعا المسابقات والمناظرات

 الصحفي

البومات 
مطویات 
 رسومات

 ینایر
۲۰۲۳ 

االجتماع الشھري للجنة المكتبة  -
 ومجلس المیزانیة

 عقد اجتماعات جماعة أصدقاء المكتبة -
 عمل إحصاء النشاط المكتبي الشھري -

مراجعة فھرسة وتصنیف  -
 كتب اللغات والعلوم البحتة 

 قائمة ببلیوجرافیة :  -
 ورد حدیثا

ة : المساواة بین محاضر
الجنسین والحفاظ على حقوق 

 اإلنسان.
ندوة : الحفاظ على الھویة 
المصریة من خالل العادات 

 والتقالید المصریة

المقال : فضل التعاون على الفرد  -۱
 والمجتمع.

البحث : كیف تنمى شخصیتك  -۲
 واسلوبك في التعامل مع من حولك

 معرض عن
المكتبة 

المدرسیة 
ودورھا 

 وي الترب
 ورد حدیثا

مجلة المكتبة 
 الشھریة

عدد خاص 
عن : عید 

 المكتبات

 مطویة :
الریاضة 

وأھمیتھا البوم 
 : معالم

 محافظتي
 السیاحیة

 فبرایر
۲۰۲۲ 

االجتماع الشھري للجنة المكتبة  -
 ومجلس المیزانیة

 عقد اجتماعات جماعة أصدقاء المكتبة -
 عمل إحصاء النشاط المكتبي الشھري -
 د من أعمالیسج ما -

مراجعة فھرسة وتصنیف  -
 كتب العلوم التطبیقیة 

  عن : قائمة ببلیوجرافیة : -

محاضرة : الغذاء الصحي 
  والحفاظ علي لیاقة الجسم

ندوة :عن المبادرة الرئاسیة 
 حیاة كریمة

 الریاضي: التعصب  مناظرة
 مسئولیة من ؟

 : المقالالبحث أو 
ترشید استھالك المیاه والكھرباء -۱

 ضرورة حتمیة
التغیرات المناخیة والحفاظ على  -۲

 البیئة

 معرض 
 بعنوان :

مجلة المكتبة 
عدد یتناول 

االحداث 
 الجاریة

عن  مطویات
المبادرات 
الرئاسیة 

 والحكومیة

 مارس
۲۰۲۲ 

االجتماع الشھري للجنة المكتبة  -
 ومجلس المیزانیة

 عقد اجتماعات جماعة أصدقاء المكتبة -
 شاط المكتبي الشھريعمل إحصاء الن -
 ما یسجد من أعمال -

مراجعة فھرسة وتصنیف  -
  اآلدابكتب الفنون و 

  قائمة ببلیوجرافیة : عن : -

محاضرة : الرفق بالحیوان 
فاظ على الممتلكات حال ندوة :
 العامة 
الزواج المبكر بین  : مناظرة
 اآلخر والرأي الرأي

 : أبحاث ومقاالت
 ةبر الوالدین فریضة واجب -۱
 دور المرأة في بناء المجتمع -۲

معرض عن 
 تيمحافظ
بمناسبة المنیا 
 القوميالعید 

مجلة المكتبة 
 الشھریة

عدد خاص 
 عن :

 االمومة

 : البوم -
شخصیات 

مصریة صنعت 
 التاریخ 

رسم  -
شعارات أو 

 لوحات
المحافظة على 

 نھر النیل

 ابریل
۲۰۲۲ 

االجتماع الشھري للجنة المكتبة  -
 نیةومجلس المیزا

 عقد اجتماعات جماعة أصدقاء المكتبة -
 عمل إحصاء النشاط المكتبي الشھري -
 ما یسجد من أعمال -

مراجعة فھرسة وتصنیف  -
 والتراجم والتاریخ الجغرافیا

  قائمة ببلیوجرافیة : عن : -
التضحیة والتفاني  محاضرة :

 من أجل الوطن 
نعمة االمن واالمان  ندوة :

لعمل ر االب لفس مناظرة :
 علیھ بالخارج مالھ وما

 : أبحاث ومقاالت
عن  معرض حق الوطن والمشاركة في بنائھ

............... 
كتبة مجلة الم

الشھریة عدد 
عن : سیناء 

 أرض
 البطوالت

بمناسبة عید 
 تحریرھا

رسم لوحات 
تدعو فیھا 

للحفاظ على 
البیئة مطویات 

عن ترشید 
استھالك 
الكھرباء 

 والمیاه
 ورفع نتائجھ للتوجیھ المكتبة لتشكیل لجنة الجرد السنوي للمكتبة ثم اجراء الجرد السنوي عقب امتحانات الفصل الدراس الثاني ثم اجتماع للجنة العتماد الجرداجتماع لجنة 

 یستجد من أعمال ما


