
 
 

 مارس في الوطنية قطر مكتبة فعاليات ُتَميِّز والثقافة التعلم روح

ها الشهر وفعاليات مكتبة قطر الوطنية أنشطة حققته الذي الكبير النجاحعد ب :2017مارس  1الدوحة، قطر، 
هدف توفير ب ؛الجاري مجموعة من الفعاليات وورش العمل خالل شهر مارس تنظيم ةالمكتب تواصل ،الماضي

 منصة للتعلم والثقافة.

تسلط الضوء على  ،"بعنوان "المحتوى أولا  ،ورشة تدريبية مجانيةتقديم وتبدأ فعاليات مكتبة قطر الوطنية ب
التعرف فضالا عن وسائل التواصل الجتماعي،  لتبادل المعلومات علىالمحتوى باعتباره الركيزة األساسية 

يصاله إلى الجمهور المستهدف. كما ستتضمن الورشة تدريباا عملياا   على كيفيةعلى أفضل الطرق لكتابته وا 
 كتابة محتوى ُمميز يحظى باهتمام المتابعين.

 تسلط "،"تاريخ الخط الكوفيمكتبة ورشة تدريبية مجانية بعنوان ال تنظممع متحف الفن اإلسالمي،  وبالتعاون
تتضمن الورشة جلسات تدريبية  كماوأهميته التاريخية.  ،وتفاصيل جماله ،الضوء على تاريخ الخط الكوفي

  .عملية لكتساب مهارات الكتابة بهذا الخط

الكاتب باللغة اإلنجليزية عن مرض التوحد، من تأليف صادراا  اا عرض الحلقة النقاشية لشهر مارس كتابستوت
الذي قد يكون محيراا في ، يقدم الكتاب نظرة متعمقة عن سلوك األطفال المصابين بالتوحدو ناوكي هيجاشيدا. 

مؤلف الكتاب، وهو شخص يعاني من مرض التوحد، على  جيبويكثير من األحيان لدى من يتعامل معهم. 
يتحدث بصوت مرتفع، ولماذا يكرر  لماذا :فسر بعض التصرفات التي يقوم بها مثليُ و  ،العديد من األسئلة

على أن األشخاص الكاتب نفس األسئلة، وما الذي يسبب له نوبات الهلع، ولماذا ُيحب أن يقفز. ويؤكد 
وحس الفكاهة والتعاطف، وأنهم بحاجة إلى التفهم والصبر والرحمة  ،الخيالبروح  تمتعونيالمصابين بالتوحد 
 ممن يحيطون بهم.

الوطنية جلسات تدريبية عملية مجانية حول الستخدام األمثل لمجموعة مختارة من وتنظم مكتبة قطر 
 رڤأو "، و"مصادر أوكسفورد"المصادر اإللكترونية التي توفرها في مجال الموسيقى، وهي: "ناكسوس"، و

 متوفرة في مصادر إلكترونية أخرى.  الوغيرها من المصادر المتعلقة بالموسيقى  ،"بروكويست"و، "ڤدراي



 
 

 دع  يُ الذي  ،كسل"إورشة عمل مجانية حول "استخدام برنامج مايكروسوفت  ذلك، تنظم المكتبةإلى باإلضافة و 
ستوفر ورشة العمل تدريباا عملياا حول الوظائف و  .من أكثر األدوات المستعملة في معالجة جداول البيانات

 إكسل، وخصائص التنسيق، والصيغ الرياضية المختلفة المستخدمة فيه. األساسية لبرنامج مايكروسوفت

مجانية ال العملورشة للطلب الكبير الذي أبداه الطالب الجامعيون والباحثون األكاديميون، تعود  استجابةو 
ُتركِّز هذه الورشة على مهارات البحث األساسية التي تنطبق على و  في مارس. حول مهارات البحث العلمي

جموعة واسعة من التخصصات وفروع المعرفة، وسُتغطي أربع وحدات هي: الحقيبة البحثية، وأساليب م
 واستراتيجيات البحث، وأساسيات الستشهادات المرجعية، وكتابة الورقة البحثية.

ورشة عمل مجانية حول "تصميم العروض  المكتبة تنظم الطالب، دعم في الوطنية قطر مكتبة من ورغبة
 ،وعملية تصميمه باستخدام برامج "باوربوينت" ،تتناول عناصر العرض التقديميالتي  ،التقديمية الفّعالة"

 وعوامل أخرى مهمة لتصميم عروض تقديمية َفع الة.

 الكتابية المهارات تعزيز هدفب ؛ورشة عمل مجانية حول "عملية الكتابة باللغة اإلنجليزية" المكتبة وتنظم
 بمراحل للتعريف جلسة العمل ورشة ستتضمنو  .الكتابة عملية بمراحل التعريف خالل من اإلنجليزية باللغة
 إلى وتحويلها ،األفكار لتبادل مجموعات في العمل فرصة للمشاركين تُتيح عملية أنشطة تتبعها الكتابة، عملية

 .الكتابة عملية لمراحل وفقاا  وتطويرها وتحريرها ،مكتوبة نصوص

" للكبار"التلوين  فعالية الوطنية قطر مكتبة تنظمإطار الجهود التي تبذلها المكتبة لصقل ملكات اإلبداع،  فيو 
 محاربة على القدرة يمنحنا كالتأمل، التلوين، أن والباحثين الخبراء بعض يرىو . كبير بإقبال تحظى التي

 .الفني التعبير عبر النفسي الضغط ومكافحة والنتباه التركيز إلى باإلضافة التوتر،

وعلى المستوى الخليجي، تشارك مكتبة قطر الوطنية في المؤتمر والمعرض السنوي الثالث والعشرين لجمعية 
مارس تحت شعار  9 – 7فرع الخليج العربي، الذي يقام في البحرين خالل الفترة من  –المكتبات الخاصة 

عتماد المهني واألكاديمي". التدريب والتأهيل في المكتبات والمعلومات: خريطة الطريق نحو ال"جودة برامج 
عن  اا تقديمي اا عرض ،سهير وسطاوي، الرئيس التنفيذي لمكتبة قطر الوطنية الدكتورة تقدمس ،خالل المؤتمرو 

 "القيادة المكتبية". التي تنعقد بعنوان ،في الجلسة الحوارية ،المهارات القيادية في العصر الرقمي



 
 

القتصاد القائم على  إلىقطر دولة تحول  مسيرة، عضو في مؤسسة قطر، تدعم جهود مكتبة قطر الوطنيةو 
الطالع على ثروة واسعة من المصادر المعرفية في مجموعتها المختارة بعناية إمكانية المعرفة، وذلك بإتاحة 

مجاناا لجميع المواطنين والمقيمين في قطر عبر موقع المكتبة على من قواعد البيانات اإللكترونية المتاحة 
 اإلنترنت.

لتسجيل في مصادر مكتبة قطر الوطنية اإللكترونية، الرجاء اللمزيد من المعلومات عن فعاليات المكتبة و 
  ar-http://qnl.qa/homeزيارة الرابط: 

 -انتهى-

 :الفعاليات جدول

 "أولا  المحتوى" بعنوان تدريبية ورشة
    2017 مارس  07: التاريخ
 مساءا  08:00 – 06:00: الوقت
 التعليمية المدينة خليفة، بن حمد بجامعة الطالب مركز ،(4) رقم الجتماعات قاعة: المكان

 
 التوحد مرض عن اإلنجليزية باللغة كتاب حول نقاشية حلقة

  2017 مارس 08: التاريخ
 مساءا  8:30 – 7:00: الوقت
 التعليمية المدينة نادي الخور، قاعة: المكان

 
 الموسيقى مجال في اإللكترونية المصادر من ُمختارة مجموعة حول تدريبية جلسات
 2017 مارس 15: التاريخ
  ظهراا  01:30 – صباحاا  09:00: الوقت
 التعليمية المدينة خليفة، بن حمد بجامعة الطالب مركز ،(1) رقم الحاسوب معمل: المكان

 
 "إكسل مايكروسوفت برنامج استخدام" حول تدريبية ورشة

  2017 مارس 16: التاريخ
  صباحاا  11:30 – 09:00: الوقت
 التعليمية المدينة خليفة، بن حمد بجامعة الطالب مركز ،(1) رقم الحاسوب معمل: المكان

 
 العلمي البحث مهارات حول عملية ورشة

 2017 مارس 19: التاريخ

http://qnl.qa/home-ar


 
 

 عصراا  03:30 – صباحاا  09:00: الوقت
 التعليمية المدينة خليفة، بن حمد بجامعة الطالب مركز الكمبيوتر، معمل: المكان

 
 "اإلنجليزية باللغة الكتابة عملية" حول تدريبية ورشة

 2017 مارس 20: التاريخ
 ظهراا 12:00 – صباحاا  09:00: الوقت
 التعليمية المدينة خليفة، بن حمد بجامعة الطالب مركز ،(1) رقم الكمبيوتر معمل: المكان

 
 "الفّعالة التقديمية العروض تصميم" حول تدريبية ورشة

    2017 مارس 25: التاريخ
  ظهراا  01:00 – صباحاا  09:00: الوقت
 التعليمية المدينة ،(LAS) والعلوم اآلداب مبنى ،(B008) رقم الحاسوب معمل: المكان

 
 "الكوفي الخط تاريخ" بعنوان تدريبية ورشة

    2017 مارس 26 :التاريخ
  ظهراا  01:00 – صباحاا  11:00 :الوقت
 التعليمية المدينة خليفة، بن حمد بجامعة الطالب مركز ،(1) رقم الجتماعات قاعة :المكان

 
 "للكبار التلوين" فعالية

 2017 مارس 27 :التاريخ
 مساءا  06:00 – 04:00 :الوقت
 ةيالتعليم المدينة نادي الخور، قاعة :المكان

 
 :مكتبة قطر الوطنية

 وتشجيع المنطقة، تراث على بالحفاظ تقوم وأن والثقافة، والبحوث التعلُّم مجالت في عالمياا  المتميزة المراكز من واحدة الوطنية قطر مكتبة تكون"أن 
 ."لإلنسان الروحي الجانب وصقل الستكشاف،

 
ر في مكتبة قطر الوطنية هي منظمة غير ربحية تأسست تحت مظلة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. وتدعم مكتبة قطر الوطنية دولة قط

الب والباحثين وأفراد مسيرة تحولها من القتصاد القائم على الكربون إلى القتصاد القائم على المعرفة، وذلك من خالل إتاحة المصادر الالزمة للط
جتمع، المجتمع القطري على حٍد سواء. وقد تفضلت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية الم

  .٢٠۱٢نوفمبر  ۱٩باإلعالن عن مشروع مكتبة قطر الوطنية في 
 

ظائف: المكتبة الوطنية، والمكتبة الجامعية والبحثية، والمكتبة العامة. وتتمثل وظيفة المكتبة تضطلع مكتبة قطر الوطنية برسالتها من خالل ثالث و 
شورات الوطنية في جمع وتسهيل الوصول إلى مصادر المعرفة العالمية ذات الصلة بدولة قطر والمنطقة. كما تقوم المكتبة الوطنية كذلك بجمع المن

تاحتها للمهتمين بمطالعتها. أّما وظيفة المكتبة الجامعية والبحثية فتتجلى في دعم التعليم والوثائق التراثية التي تتناول دولة ق طر والمنطقة وحفظها وا 



 
 

فير الخدمات والبحث على جميع المستويات من خالل توفير المواد المطبوعة والرقمية المتطّورة للطالب والباحثين. وتبرز وظيفة المكتبة العامة في تو 
 معرفية للجميع بهدف نشر المعلومات وتزويد الجميع بالمعارف الالزمة.المكتبية وال

 
 www.qnl.qa :الموقع اللكتروني

  QNLib@تويتر
 www.facebook.com/TheQatarNationalLibraryفيسبوك: 

 
 مكتب التصال اإلعالمي: 
 السيدة جيهان محسن بركه

 والتصال العامة العالقات قسم رئيس
  6034 4454 974+ الهاتف:

 gbaraka@qf.org.qaالبريد اللكتروني: 
 

 المعاضيد محمد كمام
 وصحفية عامة عالقات أخصائية
 3570 6677 974+ :الهاتف
 kmaadeed@qf.org.qaاإللكتروني:  البريد
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