
 
 

 الرقمية العبيكان مكتبة مععبر شراكتيا 

 اإللكترونية لمصادرها عربية مادة 52,000 ضيفت الوطنية قطر مكتبة

 العبيكان مكتبة معترخيص  اتفاقية مؤخًرا، الوطنية، قطر مكتبة وّقعت :5092 أكتوبر، 91 ،قطر الدوحة،
 المصادر من الحالية باقتيا المكتبة بيا تعزز ةجديد مادةً  25,000 من أكثر توفير بموجبيا يتم الرقمية،
 آالف عمى لالطالع قطــر دولــة في يعيش من لكل الفرصة وتتيح المتنوعة، اإللكترونية والمراجع المعرفية
 .العربية بالمغة اإللكترونية المعرفية المواد

 المعارف إثراء بيانات قاعدة عبر الرقمية العبيكان مكتبة توفرىا التي الجديدة، اإللكترونية المجموعة تشمل
 ،العرب الناشرين إصدارات من متميزة لمجموعة باإلضافة العبيكان نشر دار إصدارات تشمل والتي الرقمية
، واالقتصاد ،واليندسة ،البحتة العمومو  االجتماعية، والعموم واإلسالمية، الدينية العموم تشمل مختمفة مواضيع

 جامعية ورسائل ودوريات ومخطوطات إلكترونية اكتبً  توفر المجموعة كما. واآلداب والفنون ،والمغات التاريخ،و 
 مكتبة في والتخطيط اإلدارية الشؤون مدير السعيد، سعدي الميندس قعمّ  ،المناسبة بيذهو . اوصحفً  ومجالت

 عبر اإللكترونية مصادرىا في العربي المحتوى زيادةمن  الوطنية قطر مكتبةتمكن ست: "قائالً  الوطنية، قطر
 مصادر من االستفادةإمكانية  المكتبة عضاءأل تتاحوس .مع مكتبة العبيكان الرقميةالتي وقعتيا ىذه االتفاقية 

 . "تكن متاحة ليم من قبل ربما لم الجودة عالية عربية

 الخطوات أىم من الوطنية قطر مكتبة مع التعاون: "قائالً  ،الرقمية العبيكان مكتبة مدير ،عمار إبراىيم وصرح
 مع مميزة ثقافية وعالقات ضخمة اتيإمكان من المكتبة تممكو لما ،الرقمية العبيكان مكتبة اتخذتيا التي

 ."العالم دول من كبيرة مجموعةفي و  قطر بدولة والثقافية التعميمية المؤسسات

 مزيدالب في شتى المجاالت المتميز العربي الرقمي المحتوى دعمإلى  الرقمية العبيكان مكتبة تيدف: "وأضاف
صداراتو  إصداراتيا من  . "العربية بالمغة الميتمة العالم دول جميع في العرب الناشرين منكبير  عدد ا 

الشرق منطقة واحدًة من أكبر المكتبات في العالم العربي و  دعأن مكتبة العبيكان الرقمية ت   اإلشارة إلىجدر وت
االحتياجات التعميمية  مبيي امحتوى رقميً وتتيح  السعودية،المممكة العربية في  افرعً  02حيث تمتمك األوسط، 



 
 

أكثر من المكتبة وكافة الميتمين بالمحتوى العربي. وتضم  ،والمثقفين ،والباحثين ،والبحثية والمعرفية لمدارسين
 ضافة إلى مكتبة متخصصة لمطفل.باإل ،مئة ألف عنوان عربي وأجنبي

 ، عضو مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع،الوطنية قطر مكتبة رسالة سياق في االتفاقية ىذه وتأتي
اليادفة لنشر المعرفة، وصقل ممكات اإلبداع، وتعزيز االبتكار، والحفاظ عمى تراث األمة ألجيال المستقبل. 

 مجتمع بناءم في وتعمل المكتبة من خالل رسالتيا عمى تعزيز ثقافة التميز في دولة قطر، وأداء دور مي
 .المعرفة عمى قائمال قتصاداالمنفتح، قادر عمى االبتكار، ويطمح إلى تنمية القدرات البشرية في ظل 

 -انتهى -  

 

 مد جسور المعرفة بين تراث قطر والعالم العربي واإلسالمي والمستقبل. –مكتبة قطر الوطنية 
ر في مكتبة قطر الوطنية ىي منظمة غير ربحية تأسست تحت مظمة مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع. وتدعم مكتبة قطر الوطنية دولة قط

ين وأفراد ثمسيرة تحوليا 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 برسالتيا من خالل ثالث وظائف: 

شورات الوطنية في جمع وتسييل الوصول إلى مصادر المعرفة العالمية ذات الصمة بدولة قطر والمنطقة. كما تقوم المكتبة الوطنية كذلك بجمع المن
تاحتيا لمميتمين بمطالعتيا. أّما وظيفة المكتبة الجامعية والبحثية فتتجمى في دعم التعميم والوثائق التراثية التي تتناول دولة قطر وال منطقة وحفظيا وا 

فير الخدمات والبحث عمى جميع المستويات من خالل توفير المواد المطبوعة والرقمية المتطّورة لمطالب والباحثين. وتبرز وظيفة المكتبة العامة في تو 
 لمجميع بيدف نشر المعمومات وتزويد الجميع بالمعارف الالزمة. المكتبية والمعرفية
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 المعاضيد محمد كمام
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 عن مكتبة العبيكان الرقمية: نبذة

ن منذ إنشائيا نيجاً أنشئت مكتبة العبيكان لكي تكون منارة لمفكر والثقافة تضيء من المممكة العربية السعودية لمعالم العربي كمو، وقد تبنت مكتبة العبيكا 
 ،إسياميا في عالم النشر والترجمةتجمى في  مبنيًا عمى تحمل مسؤوليتيا االجتماعية في نشر العمم والثقافة والمعرفة بين أبناء الوطن والمنطقة، وىذا ما

آالف عنوان في كافة التخصصات وفروع العمم والمعرفة تقوم بتوزيعيا عمى مستوى العالم العربي عبر وكالئيا  ةإذ بمغت إصداراتيا أكثر من ثالث
أكبر  من واحدةتعد مكتبة العبيكان و لعالم. ومكاتبيا المنتشرة في مختمف العواصم العربية، وعبر المشاركة في جميع المعارض الدولية عمى مستوى ا

ئة ألف من العناوين العربية واألجنبية افرعًا في جميع أنحاء المممكة، تضم أكثر من م 02 مكتمت حيثالمكتبات في العالم العربي والشرق األوسط، 
 تة المعرفية والتربوية.   توفرىا لكل قارئ أو باحث أو طالب عمم، كما تضم مكتبة متخصصة لمطفل تمبي كافة احتياجا

يخدم االحتياجات التعميمية والبحثية والمعرفية لمدارسين والباحثين والمثقفين الميتمين بالمحتوى العربي من خالل  االمكتبة محتوى رقميً  أتاحت كما
داميا من خالل منصة بحث وواجيات تعامل معيارية، التي يمكن استخ ،التطوير المستمر لمكتبة العبيكان الرقمية وقاعدة بيانات إثراء المعارف الرقمية 

 وآليات الفيرسة والتكشيف وفقًا لممعايير الدولية وبما يحقق التكامل المعرفي والتكنولوجي في الوقت نفسو.
 

 : ولمحصول عمى المزيد من المعمومات، يرجى االتصال بـ
 مكتبة العبيكان الرقمية  –مدير التسويق  –م. مجدي الفرماوي 
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