
 
 

 مكخبت قطر الوطنيت حنبقش الخوجهبث الجديدة في بيئت المكخببث
 

برامج ثقافية وتعميمية  بطرحبرامجها الشهرية  تستأنف مكتبة قطر الوطنية :6102أكتوبر،  4الدوحه، قطر، 
 في قطر ونشر المعرفة في المجتمع القطري. العامة الخدماتمختمفة تهدف إلى تطوير قطاع 

 فان إيريكالسيد  ُيقدمها ،"لممكتبات العالمية البيئة في الجديدة التوجهات" حول عامة مكتبة ندوةالتنظم و 
انطالقًا من ، وآسيا وأفريقيا األوسط والشرق ألوروبا اإللكترونية المكتبة خدمات مركز رئيس نائب لوبيك،

 خدمات بمركز المشاركين تعريف إلى الندوة وتهدف. في قطر لدعم قطاع الخدمات العامةالرامية جهودها 
 حول المكتبات آلالف الدعم وتوفر، 7691 عام تأسست عالمية تعاونية جمعية وهي اإللكترونية، المكتبة
 .منها الفائدة وتحقيق المعموماتمصادر  إلى الوصول تسهيل مجال في العالم

 ،واليافعين باألطفال الخاصة اإللكترونية البيانات قواعد من مجموعة حول امجانيً  اتدريبً  ،كذلك ،المكتبة قدموت
 اإللكترونية بالمصادر المعمومات وأخصائيي والمعممين من اآلباء المشاركين تعريفسيتضمن التدريب حيث 
  .والمراهقين األطفال مع بفعالية استخدامها عمى وتدريبهم المكتبة، توفرها التي

 القيام كيفية" عنوان تحت شهرًيا ُتعقد التي العممي، البحث مهارات حول التعميمية الورشة المكتبة لتنظيموتعود 
 هذه وُتركِّز. والباحثين الجامعات طالب لدى البحوث كتابة مهارات تطوير هدف؛ بفي أكتوبر "بالبحوث
 المعرفة، وفروع التخصصات من واسعة مجموعة عمى تنطبق التي األساسية البحث مهارات عمى الورشة

 االستشهادات وأساسيات البحث، واستراتيجيات وأساليب البحثية، الحقيبة: هي وحدات أربع وسُتغطي
 .البحثية الورقة وكتابة المرجعية،

 ثقافة لنشر والتي تهدف ،لمكتب النقاشيةالحمقات  من الشهرية سمسمتها الوطنية قطر مكتبة تستأنفكما 
 المرأة، األمام، إلى تقّدمي" كتابتناقش الحمقة المخصصة لشهر أكتوبر و والمجتمع.  لدى الشباب القراءة

رادة والعمل،  عمى الضوء الكتاب ويسمط .ساندبرغ شيريلسيدة األعمال األمريكية  تأليف من ، "القيادة وا 
 تمّكن وبديهية قوية حموالً  ويقدم القيادية، األدوار إلى الوصول من وتمنعهن النساء تقّدم تعيق التي األسباب
 الشخصية، الروايات بين ويجمع المختمفة المرأة قضايا يعرض كما. قدراتهن أقصى بموغ من النساء

 النساء بحياة المحيطة واالنحياز الغموض أشكال كل عمى لمقضاء الدقيقة واألبحاث الواقعية، والمعطيات
 الشخصية قراراتها عن فتتحّدث األحيان، بعض في مثالً  تجربتها من الكاتبة وتتّخذ. وخياراتهنّ  العامالت
 .وعائمتها ولمهنتها لها المناسبة الخيارات التخاذ اليومية وكفاحاتها وأخطائها،

؛ "اإلنجميزية بالمغة الكتابة عممية"ورشة عممية مجانية حول  تنظم المكتبة ،الجامعية المرحمة طالبل اودعمً 
ستتضمن ورشة و  .الكتابة هدف تعزيز مهاراتهم الكتابية بالمغة اإلنجميزية من خالل التعريف بمراحل عمميةب



 
 

تُتيح لممشاركين فرصة العمل في  عممية تتبعها أنشطة الكتابة، عممية بمراحل لمتعريف جمسة العمل
 . الكتابة عممية لمراحل اوفقً  وتطويرها مكتوبة وتحريرها وتحويمها إلى نصوص األفكار لتبادل مجموعات

 عممية تدريبية جمسات ، عضو مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع،الوطنية قطر مكتبة وتنظم
 العموم مجال في توفرها التي اإللكترونية البيانات قواعد من لمجموعة األمثل االستخدام حول مجانية

 كميك ون"و ،"كور كامبريدج"و ،"ستور جي"و ،"سينجيج" مؤسسة بيانات قواعد مجموعة: وهي اإلنسانية،
 .العالمية لممجالت" زينيو" بيانات وقاعدة ،"درايڤ أوڤر"و ،"لاديجيت
نشاء اإلنسان قدرات إلطالق الرامية قطر مؤسسة رسالة مع المكتبة أهداف وتتسق  مع متقدم، مجتمع وا 

 اإلبداع مهارات وصقل المعرفة نشر خالل من 0202 الوطنية قطر رؤية أهداف المساهمة في تحقيق
 .المقبمة لألجيال

 
 المقبمة الفعاليات عن المعمومات من المزيد ومعرفة الوطنية قطر لمكتبة المختمفة الفعاليات في لالشتراك
 :زيارة يرجى لممكتبة،

ar-news-ar/all-events-http://www.qnl.qa/news 
 

 

 :ةتعميق الصور 

 لألطفال فعالية العودة إلى المدارس :1صورة 

 "صح عيشها"كتاب  حول نقاشية حمقة :2صورة 

 

 -انتهى-

 ليافعين باألطفال واتدريب مجاني حول قواعد بيانات خاصة 
  0279 أكتوبر 6 :التاريخ

  عصراً  20:22 - صباحاً  26:22 :وقتال

 مركز الطالب، بجامعة حمد بن خميفة، المدينة التعميمية المكان:

http://www.qnl.qa/news-events-ar/all-news-ar
http://www.qnl.qa/news-events-ar/all-news-ar


 
 

 

 العممي البحث مهارات حول عممية ورشة
 0279 ،أكتوبر  70:التاريخ
 عصراً  20:02 – صباحاً  26:22: الوقت
 التعميمية المدينة خميفة، بن حمد بجامعة الطالب مركز: المكان

 

 التوجهات الجديدة في البيئة العالمية لممكتبات""ندوة عامة حول 
 0279 ،أكتوبر  13 :التاريخ
 ظهرًا  70:22 –صباحًا  72:22  :الوقج

 حمد بن خميفة، المدينة التعميميةمركز الطالب بجامعة  المكبن:
 

 ورشة تدريبية حول "عممية الكتابة بالمغة اإلنجميزية" 
  0279أكتوبر  23 الخبريخ:

 ظهراً  7:220 –صباحًا  10:00 الوقج:

 معمل الحاسوب، مركز الطالب بجامعة حمد بن خميفة، المدينة التعميمية المكبن:

 
رادة والعمل، المرأة، األمام، إلى تقّدمي" كتابة نقاشية حول حمق   "القيادة وا 

 0279 أكتوبر 19 الخبريخ:

 مساءً  0:22 –  7:00:الوقج

 قاعة الخور، نادي المدينة التعميمية المكبن:

 

 العموم اإلنسانية جمسات تدريبية حول مجموعة مختارة من قواعد البيانات في مجال 
 0279 ،أكتوبر  76 :التاريخ
 ظهرًا  70:22 –صباحًا  72:22  :الوقج

 بجامعة حمد بن خميفة، المدينة التعميميةمركز الطالب   :المكبن

 

 

 مد جسور المعرفة بين تراث قطر والعالم العربي واإلسالمي والمستقبل. –مكتبة قطر الوطنية 



 
 

ر في مكتبة قطر الوطنية هي منظمة غير ربحية تأسست تحت مظمة مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع. وتدعم مكتبة قطر الوطنية دولة قط
ين وأفراد ثمسيرة تحولها من االقتصاد القائم عمى الكربون إلى االقتصاد القائم عمى المعرفة، وذلك من خالل إتاحة المصادر الالزمة لمطالب والباح

جتمع، المجتمع القطري عمى حٍد سواء. وقد تفضمت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية الم
  .٠٢۱٠نوفمبر  ۱٩باإلعالن عن مشروع مكتبة قطر الوطنية في 

 
المكتبة الوطنية، والمكتبة الجامعية والبحثية، والمكتبة العامة. وتتمثل وظيفة المكتبة تضطمع مكتبة قطر الوطنية برسالتها من خالل ثالث وظائف: 

شورات الوطنية في جمع وتسهيل الوصول إلى مصادر المعرفة العالمية ذات الصمة بدولة قطر والمنطقة. كما تقوم المكتبة الوطنية كذلك بجمع المن
تاحتها لممهتمين بمطالعتها. أّما وظيفة المكتبة الجامعية والبحثية فتتجمى في دعم التعميم والوثائق التراثية التي تتناول دولة قطر وال منطقة وحفظها وا 

فير الخدمات والبحث عمى جميع المستويات من خالل توفير المواد المطبوعة والرقمية المتطّورة لمطالب والباحثين. وتبرز وظيفة المكتبة العامة في تو 
 لمجميع بهدف نشر المعمومات وتزويد الجميع بالمعارف الالزمة. المكتبية والمعرفية
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