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 مهارات البحث األكاديميعاليات مكتبة قطر الوطنية خالل شهر مارس تعزز ف
مكتبة قطر الوطنية تنظم في مارس ورشة التدريب عمى مهارات البحوث التي حظيت بإقبال كبير من طالب 

 الجامعات
 

استجابة  لطضطتا الية تتذ التدا  ةتطاب الضتتعا الاتببا ثو ثالةتبيمثو ا يتتبط ب ثو   –6112 مةةارس 1 قطةر  الدوحةة 
جسجض ف بيجة  قضذ الثضن    عضث بؤسس  قضذ لطجذة   ثالاطتث  ثجنب ت  الباجبتخ   تعر مترذ بتبذز الاط تط بتو 

عتطاط ا ثذا  الجي جايز ارثط البيجةت  البستجبذ  الفابل بت ثثذس الجطذ ا  ثالنمتذ  الةيم ت لصتلر برتبذات الةيتإ ثاا
عنتتط جنط برتتب فتتي المتترثذ الببضتتت   ثقتتط يللتتت ةاتتص فتتدب الفابل تتبت ثالتتثذس الجطذ ة تت    فتتي التتطثذ بت ا يبط ب تت 

 في الباجبخ ا يبط بي.ثسبئذ البرجب و ةإجلبو بربذات الةيإ نابيًب ةبفذًا ة و الضعا ثا سبجد  ثالةبيم و 
 

اقجصتتبط قتتبئ   س الجتتطذ ا الجتتي جنطبرتتب البيجةتت   تتعر متترذ بتتبذز الضتتثو عطتتإ  فب تت  الةيتتثإ فتتي  نمتتبوجستتطض ثذ 
نمتتبو باجبتتخ بجلتتط   الستتبع   عطتتإ الباذفتت  فتتي قضتتذ  ثججستت  بتتخ ذستتبل  بؤسستت  قضتتذ  إلضتتع  قتتطذات اإلنستتبو ثاا

قضتتذ بتتو  تتعر نمتتتذ  بيبن تتبت ستتتيبو جضتتث ذ فتتي قضتتذ الثضن تت  لطةيتتتثإ استتجذاج ا   ثججستت  البيجةتت  بتتخ  فتتتطاف 
 الباذف  ثصلر اإلةطاظ لألا بر البلةط .

 
 جلتبو ال مت   و ثصذح البرنطز ساطا السا ط  بط ذ المؤثو اإلطاذ   ثالج ض ض في بيجة  قضذ الثضن    قتبئًع   

بيجةتت  ي جنطبرتتب الجطذ ة تت  الجتتثذس التتجرتتطف فتتذط عنرتتب  ث بتتو البرتتبذات ا سبستت   الجتتي ال  نتتإ  ا الةيتتإ برتتبذات 
استج طا  قثاعتط الة بنتبت ةبرتبذات الةيتإ الجتي جبيتنر  بتو  فتذاط الباجبتخ  لإ  لبب  ب جطف في ببذز قضذ الثضن   

 في ي بجر  الم ص   ثالبرن   .الضذثذ   ةيفبو  ثفابل   
 

ت اإلليجذثن تت  فتتي ثجتتبةخ قتتبئًع   جلتتط  بيجةتت  قضتتذ الثضن تت  ليتتر ستتيبو قضتتذ ةبقتت   ن تت  ثبجنثعتت  بتتو قثاعتتط الة بنتتب
ب جطتتف فتتذثظ الباذفتت  بمتتر طذاستتبت المتتذ  ا ثستتتض ثالاطتتث  ثالجتتبذ ، ثالطذاستتبت اإلستتعب    ةابنتتا البثضتتتثعبت 
الب صصتتت  لألضفتتتبر ثال تتتبفا و. ثجبمتتتر فتتتدب اللثاعتتتط اإلليجذثن تتت  بتتتخ بيجةتتت  قضتتتذ الذقب تتت  بنةاتتتًب  ن تتتًب بتتتو بنتتتبةخ 

ا يبط ب تت . ثنف تتذ ةتتبيجثاو بيجةتت  قضتتذ الثضن تت  عطتتإ  يتتطإ الباذفتت  الجتتي جطةتتي ايج باتتبت ب جطتتف الج صصتتبت 
 ال طببت الجي جسرر  اذاو الةيثإ ثيجبة  البلبالت الةيم   .
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الل ب  ةبلةيثإ  بو  ار بثايةت  الضطتا الية تذ بتو    في ثذم  الجطذ ا  جسجض ف بيجة  قضذ الثضن   لطبذ  المبن   
ججضتتبو الثذمتت  الجتتي جذيتتر عطتتإ ث جيستت و برتتبذاجر  الةيم تت .  التتذا ة و فتتيضتتعا الابباتتبت ثالةتتبيم و ا يتتبط ب  و 

   اليل ةتت  الةيم تت    فضتتر البببذستتبت الةيم تت  بتتو  ذةتتخ ثيتتطات  ثستتجالط الاطستت  ا ثلتتإ الجتتي ج ضتتي الثيتتط  ا ثلتتإ
بتتب جلتتب  الاطستت  بتتبذز ةبذيتتر الضتتعا ةبلبط نتت  الجاط ب تت   ة ن 8فتتي    ستتبل ا ثاستتجذاج ا بت الةيتتإ  ثالثيتتط  المبن تت 

 المبن   الجي ج ضي الثيطج و ا  ذ  و في مرذ  ةذ ر البلةر.
 

ليضتتتثذ نتتطث   بصتتت  ةانتتتثاو  بتتبذز 72فتتتي  ثجتتطعث بيجةتتت  قضتتذ الثضن تتت  يتتر البرجبتتت و بتتو الباجبتتتخ ا يتتبط بي
ايجستبا جلتط  فتدب النتطث  البستبعط  لطةتبيم و فتي   ث  يجبة  ا ثذا  الةيم   ثنمذفب  ةبذير الضتعا ةبلبط نت  الجاط ب ت 

 بربذات ثقثاعط يجبة  ا ثذا  الةيم   ثضذ  نمذفب في الطثذ بت ا يبط ب  .
 

ثةابنا ثذس الجطذ ا البج صص  في الةيثإ ثالنمذ ا يبط بي  جنط  بيجةت  قضتذ الثضن ت  سطستط  بتو الفابل تبت 
بتتو الباجبتتخ. فيابطجرتتب يتتر متترذ جسجضتت ف البيجةتت  يطلتت  اليجتتا  ا  تتذا البجنثعتت  الجتتي جستتجرطف الفئتتبت الثاستتا 

تتاا  لطيبجةتت  اللضذ تت  ثطاط اليتتثاذاالنلبمتت   المتترذ    ثالجتتي ججنتتبثر فتتدا المتترذ   2  ثدلتت  فتتي  تتث  يجتتبا   عطنتتتح اليح
 ببذز ةصبل  الجطفبر في بذير الضعا في البط ن  الجاط ب  .

 
فتي اللتذاو  ثالجمل تف اليتثاذا  يجثا فدا اليجبا عطإ بابثع  بو البلبالت الجي جذثا لنب  عص  جابذا ث ةذات 

جةتط  اليبجةت  بتو بط تش ليجتبا   ث بثقتف فتي ذثا ت    ث اترو ث ثالي ب    ضبف   لإ يجبةبجرب في الصيبف  البيط ت . 
طذفتتب يثلتتر. ث يجتتا اليجتتبا ثطاط اليتتثاذا اللبذئتت  بتتو يتتثاذ ليبجتتا فتتي بثضتتثظ بتتب جلطبتتر لطلتتبذ  متت  جضتتذح ثارتت  ن

البب تتر  الجتتتي جاتتتط ضتتتبلجرب فتتتي اللتتذاو  البمتتتبةذ  ثالبستتتجبذ  الجتتتي جستتتجرطا ةرتتب فتتتي ي بجرتتتب  تتتعر الجاتتتبذا ثال ةتتتذات 
 الابط   الجي جبذ ةرب.

 
ن ت  فتي باتبر ببذز اطسبت جطذ ة   يثر بابثع  بح جبذ  بو البصبطذ اإلليجذث  ;6جنط  بيجة  قضذ الثضن   في 

البثستت لإ  ثفتتي   ثيستتفثذط  ثبصتتبطذ طاذ  ليستتنطذ لطنمتتذ  ثبابثعتتبت  نبيستتثز  فتتي باتتبر البثستت لإ  ث  ذفتتب 
الجتتي جيجتتثا عطتتإ ف تتط ثفبت ثجستتا عت بثستت ل    ثجستتا عت ليفتتعت بثستت ل   ي اتت   البنصتتبت اإلليجذثن تت  بتتو 

يتتدل   ةيتتبإ ثيجتتار  ليجذثن تت  فتتي نتتثايي ب جطفتت  ث فتتع  ثمبئل تت   ثنصتتثش نثجتتبت بثستت ل    ثبلتتبالت بثستتثع   ث 
 بو بابر البثس لإ.
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الفابل تتبت الب جطفتت  لبيجةتت  قضتتذ الثضن تت  ثباذفتت  البر تتط عتتو الفابل تتبت البلةطتت  لطبيجةتت    ذاتتإ ر تتبذ  لعمتتجذا  فتتي 
ar-news-ar/all-events-http://qnl.qa/news. 
 

 ةتعميقات الصور 
جطذ ا يثر بربذات الةيإ الجي نطبجرب بؤ ذًا بيجة  قضذ الثضن   في الثذم   منبو البمبذيثو : 1صورة رقم 

 بذير الضعا ةبلبط ن  الجاط ب  .
 
 

 ** انجرإ **
 تراث قطر والعالم العربي واإلسالمي والمستقبل.مد جسور المعرفة بين  –نبذة عن مكتبة قطر الوطنية 

بيجةتت  قضتتذ الثضن تت  فتتي بنطبتت    تتذ ذةي تت  جمسستتت جيتتت بططتت  بؤسستت  قضتتذ لطجذة تت  ثالاطتتث  ثجنب تت  الباجبتتخ. 
ثجطع  بيجة  قضذ الثضن   طثل  قضذ في بس ذ  جيثلرب بو االقجصبط اللبئ  عطإ اليذةثو  لتإ االقجصتبط اللتبئ  عطتإ 

بتتو  تعر  جبيتت  البصتبطذ العربتت  لطضتعا ثالةتبيم و ث فتتذاط الباجبتخ اللضتتذا عطتإ يتتطر ستثاو. ثقتتط  الباذفت   ثدلت 
جفضطت صبية  السبث الم    بثرا ةنت نبصذ  ذئت ز باطتز  طاذ  بؤسست  قضتذ لطجذة ت  ثالاطتث  ثجنب ت  الباجبتخ  

  .٠٢۱٠نثفبةذ  ۱٩ةبإلععو عو بمذثظ بيجة  قضذ الثضن   في 
 

ضتتتذ الثضن تتت  ةذستتتبلجرب بتتتو  تتتعر متتتعإ ثطتتتبئف  البيجةتتت  الثضن تتت   ثالبيجةتتت  الاببا تتت  ثالةيم تتت   جضتتتضطخ بيجةتتت  ق
ثالبيجةتت  الاببتتت . ثججبمتتر ثط فتتت  البيجةتت  الثضن تتت  فتتتي ابتتخ ثجستتتر ر الثصتتثر  لتتتإ بصتتبطذ الباذفتتت  الابلب تتت  دات 

لثمتتبئ  الجذام تت  الجتي ججنتتبثر طثلتت  الصتط  ةطثلتت  قضتذ ثالبنضلتت . يبتتب جلتث  البيجةتت  الثضن تت  يتدل  ةابتتخ البنمتثذات ثا
جبيجرب لطبرجب و ةبضبلاجرب.  ّبب ثط ف  البيجةت  الاببا ت  ثالةيم ت  فججاطتإ فتي طعت  الجاطت    قضذ ثالبنضل  ثيفطرب ثاا
ثالةيتتإ عطتتتإ اب تتتخ البستتتجث بت بتتتو  تتتعر جتتتثف ذ البتتثاط البضةثعتتت  ثالذقب تتت  البجضتتتّثذ  لطضتتتعا ثالةتتتبيم و. ثجةتتتذر 

اببتتتت  فتتتي جتتتثف ذ ال تتتتطببت البيجة تتت  ثالباذف تتت  لطاب تتتتخ ةرتتتطف نمتتتذ الباطثبتتتتبت ثجرث تتتط الاب تتتتخ ثط فتتت  البيجةتتت  ال
 ةبلبابذف العرب .

 
 لطجثاصر اإلععبي

 لطبر ط بو الباطثببت عو بيجة  قضذ الثضن     ذاإ الجثاصر بخ 
 + 9>2 589;99:9ا ربو بيسو ةذي  عطإ الربجف 

 gbaraka@qf.org.qa ث الةذ ط اإلليجذثني 

http://qnl.qa/news-events-ar/all-news-ar
http://qnl.qa/news-events-ar/all-news-ar
mailto:gbaraka@qf.org.qa
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 لباذف  البر ط بو الباطثببت عو بيجة  قضذ الثضن   عةذ اإلنجذنت   ذاإ ر بذ  بثقانب اإلليجذثني 
http://www.qnl.qa/home-ar 

  QNLib@  ث بجبةاجنب عطإ جث جذ 
 www.facebook.com/QatarNationalLibrary ثف سةث  

http://www.qnl.qa/home-ar
http://www.qnl.qa/home-ar
http://www.facebook.com/QatarNationalLibrary

