
 

 

 ستااد  م  ماادراتها المتووةةاالا لتسهيل مؤسسة قطر تواصل جهوده
 تسلط الضوء على مصادر التعلم  في ينايرمكتبة قطر الوطنية فعاليات 

العام الجديد، تقدم مكتاة قطر الوطوية، ةضو مؤسسة قطر للتراية  في مستهل – 2017يناير  3الدوحة، قطر، 
متووةة م  األوشطة والاعاليات في شهر ة ااق ،وكل المهتمي  االمعرفةها ئوأةضاوالعلوم وتومية المجتمع، لروادها 

ةداد لتسهيل االستااد  م  ا مت خصيص  م  ص  ، يواير للعام  دميهامستخثرو  المكتاة م  ماادرات ومصادر التعلم، وا 
 الجديد. 

لتعرف ةلى في االمجتمع  فرادأو ةملية لمساةد  الطالب والااحثي  ورشة تدرياية  ،يواير 15 اتاريخ ،مكتاةال وظمت  و 
فرصة حضورها ألكار ةدد  لضما  إتاحةمتكرر  ةملية ، وهي ورشة قطر الوطوية مكتاةلدى المجموةات المختلاة 

، وهي موجهة قواةد اياوات األطاالأخرى حول ورشة تقدم المكتاة  ،يواير 23 اتاريخو  .م  رواد المكتاة وزائريها
 للعائالت وأولياء األمور والمعلمي  والمراي .

 يوم مساءا ةضو في مؤسسة قطر، مكتاة قطر الوطوية، االتعاو  مع أوركسترا قطر الالهارمووية، وهي أيض  ستقيم و 
مياس   ، وهي حالة موسيقية ةامة للجميع، وفيها يقدم ةازف الكما  والملح  المكتاة"حالة "الالهارمووية في يواير،  18

 22. وفي اما يتاق مع موهج التعلم الشامل الدوحة مع الحب"إلى مجموةة م  مقطوةاته الموسيقية اعووا  " اليماوي
تعرف لكل م  يرغب في ال يقى""مقدمة الستديو الموس مكتاة قطر الوطوية ورشة ةمل ماتكر  اعووا تستضيف  ،يواير
 سلسلة م  األوشطة العملية.ةار الموسيقى استخدام التكوولوجيا في تأليف وةزف وتسجيل ةلى 

لجمهور  وقدمأ  "يسعدوا  المكتاة:االمجتمعية مشاركة الخشما ، مدير التوةية و التقول الدكتور  ووف وحول ذلك، 
المجموةات أل  و للعام الجديد.  ةامة الجمهورإلةداد الطالب والااحثي  و مة صم  لم  ام  الاعاليات المكتاة ااقة أخرى 

ورش ةملية لرواد وأهم خدماتها، وحرص دوم ا ةلى توفير  المكتاةيمثال  جوهر اإللكترووية والمصادر الرئيسية 
والاحث إللكترووية كياية االستااد  المثلى مما تقدمه المكتاة م  الكتب المطاوةة والمصادر االمكتاة للتعرف ةلى 

 ".فعاليات المكتاة متاحة للجميع كافةو والحصول ةلى المعلومات موها،  ،فيها

 26يواير، وفي  16 اتاريختقام التي اليدوية الاوو  واألةمال في ورشة صقل ملكاتهم اإلاداةية  األطااليستطيع و 
فإ  ةالو  ةلى ذلك، و مهارات التحدث أمام الجمهور في ورشة تااةلية مع خاراء المكتاة. سيتدراو  ةلى  ،يواير



 

في المكتاة للتواصل  ،يواير 27 اتاريخ ،فعالية اللقاء الشهري لألمهاتلحضور الدةو  موجهة لراات الايوت واألمهات 
 ألطاال.الماكر لتعليم الوتاادل األفكار حول التراية ومهارات 

تتواول كياية ورشة يواير  6 اتاريخستوظم المكتاة  ،الواجحةالعروض التقديمية  مجالولكل م  يريد صقل مهاراته في 
الطالب والااحثي  الجامعيي  لحضور ورشة تصميم الملصقات ، كما تدةو المكتاة اعالةالتقديمية العروض التصميم 
 .يواير 21تقام اتاريخ  الاحثية

لولاي فعالياتوا اطريقة فريد  وصمم : "امكتاة قطر الوطوية الكواري، مدير شؤو  الاحوث والتعلُّمتقول ةاير سعد و 
معرفة آرائهم ومالحظاتهم ةار موقعوا . ووحرص دوم ا ةلى ومختلف فئات المجتمعاحتياجات رواد المكتاة 

 ".التي تتالءم معهالاعاليات ااحتياجاتهم وم  ثم إةداد  للتعرف ةلىومكتب خدمات المستايدي  اإللكترووي، 

مت لتسليط الضوء ةلى جاوب م  ص  التي ااقة م  الاعاليات في شهر ديسمار  وظمتقد مكتاة قطر الوطوية كاوت و 
 لدولة. لثري م  التراث والثقافة في دولة قطر امواساة اليوم الوطوي 

اما يضم   ،ةلى مدار العاموالورش التدرياية والتثقياية مكتاة قطر الوطوية مجموةة متووةة م  الاعاليات توظم و 
م  كافة الائات واألةمار. لالطالع ةلى القائمة الكاملة المكتاة  تقديم ما يتوافق مع اهتمامات واحتياجات جميع زائري

 www.qnl.qa، يرجى زيار : المكتاة لاعاليات

  -انتهى  -

 

 مكتبة قطر الوطنية 

تضطلع مكتاة قطر الوطوية، ةضو مؤسسة قطر للتراية والعلوم وتومية المجتمع، امسؤولية الحااظ ةلى التراث 
تاحته للجميع. وم   الوطوي لدولة قطر م  خالل جمع التراث والتاريخ المكتوب الخاص االدولة والمحافظة ةليه وا 

تراثية متميز ، تقوم المكتاة اوشر وتعزيز رؤية ةالمية أةمق لتاريخ وثقافة  مكتاةخالل وظياتها كمكتاة احثية لديها 
موطقة الخليج. واوطالقا  م  وظياتها كمكتاة ةامة، تتيح مكتاة قطر الوطوية لجميع المواطوي  والمقيمي  في دولة 

واالستقالل في اتخاذ القرار لدى  قطر فرصا  متكافئة في االستااد  م  مرافقها وتجهيزاتها وخدماتها التي تدةم اإلاداع
روادها وتومية معارفهم الثقافية. وم  خالل وهوضها اكل هذه الوظائف تتاوأ المكتاة دورا  رياديا  في قطاع المكتاات 

 والتراث الثقافي في الدولة.

http://www.qnl.qa/


 

وتدةم مكتاة قطر الوطوية مسير  دولة قطر في االوتقال م  االةتماد ةلى الموارد الطايعية إلى توويع مصادر 
االقتصاد والحااظ ةلى استدامته، وذلك م  خالل إتاحة المصادر المعرفية الالزمة للطلاة والااحثي  وكل م  يعيش 

ى الحيا ، وتمكي  األفراد والمجتمع، والمساهمة في توفير ةلى أرض دولة قطر ةلى حٍد سواء لتعزيز فرص التعلُّم مد
مستقال أفضل للجميع. وقد تاضلت صاحاة السمو الشيخة موزا اوت واصر، رئيس مجلس إدار  مؤسسة قطر، 

 .  ٢٠۱٢ووفمار  ۱٩ااإلةال  ة  مشروع مكتاة قطر الوطوية في 

 www.qnl.qaموقع الويب: 
  http://qnl.qa/programs-and-services/subscribe-qnl-newsletterالوشر  اإلةالمية اإللكترووية: 

 QNLibتويتر: @
 QatarNationalLibrary إنستاجرام: 
 Qnlib سنابشات:
  www.facebook.com/TheQatarNationalLibraryفيساوك: 
  https://www.youtube.com/user/QNLibraryيوتيوب: 
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