بوابتك إلى
عالــم التعلُّم والمعرفة

احصــل على عضوية
المكتبــة اليوم!

العضوية مجانية
لكل س ّكان قطر من
المواطنني والمقيمني

لماذا الحصول
على عضوية
المكتبة؟
است�كشف
مصادرنا.
• أكرث من مليون كتاب بـ 15لغة
ودمى
•مكتبة لألطفال تحتوي على ُكتب وألعاب ُ
تعليمية
•مجموعة لليافعني تحتوي على ُكتب ومجالت ومصادر
مرتبطة بالمناهج الدراسية
•مخطوطات نادرة و ُكتب وخرائط وصور ومقتنيات
تاريخية في مكتبتنا الرتاثية
• ُكتب ومجالت ودوريات إلكرتونية و ُكتب صوتية
وفيديوهات وموسيقى ،للقراءة والتع ّلم والرتوي�ح
عن النفس عرب اإلنرتنت من أي مكان في العالم
•أقراص الفيديو ( )DVDsوأقراص مدمجة ()CDs
• مجالت ودوريات
•إمكانية االطالع على قواعد بيانات بحثية وأكاديمية
عرب اإلنرتنت من داخل المكتبة أو أي مكان خارجها
•وثائق تاريخية نادرة عن قطر والمنطقة عرب مكتبة
قطر الرقمية ()www.qdl.qa
• ُكتب ومقاالت من مكتبات أخرى من خالل خدمة اإلعارة
المتبادلة بني المكتبات وتوفري الوثائق

استمتع بالت�كنولوجيا!
• أجهزة حاسوب متاحة الستخدام الجميع
• آالت طباعة ونسخ الوثائق
• طباعة ثالثية األبعاد
• معدات التصوي�ر الفوتوغرافي وتصوي�ر الفيديو
• آالت موسيقية
• برمجيات التصميم
•أجهزة حاسوب محمولة وأجهزة لوحية (آيباد) وشاحن
للهواتف النقالة
• أحدث أجهزة ألعاب الفيديو
• اتصال مجاني باإلنرتنت عرب عرب شبكة الوايفاي الالسلكية
• محطات االستعارة واإلعادة الذاتية للكتب
• الت�كنولوجيا المساعدة لذوي اإلعاقة

مكانك للتفاعل
االجتماعي.

• معارض المكتبة الرتاثية
•فعاليات عامة ومعارض ومحاضرات
وورش عمل
• أماكن للقراءة والمطالعة
• غرف للدراسة الفردية والجماعية
•فري�ق من أخصائيي المعلومات لمساعدتك
عرب موقعنا اإللكرتوني وفي مبنى المكتبة
• مطعم ومقهى
• مرافق مهيئة الستخدام ذوي اإلعاقة
• جوالت تعريفية عامة وللمجموعات

انضم إلينا!
عضوية المكتبة* مجانية لكل سكان قطر
من المواطنني والمقيمني .للحصول على
عضوية المكتبة:
• ُيرجى زيارة موقعنا اإللكرتوني
 www.qnl.qaواضغط على «احصل على
عضوية المكتبة» في الصفحة الرئيسية
لبدء التسجيل
•أو أحضر بطاقة الهوية القطرية أو رخصة
اإلقامة إلى مكتب خدمات المستفيدين
في المكتبة
بإمكان األطفال واليافعني الحصول على
أيضا! ُيرجى من أولياء األمور
عضوية المكتبة ً
اتباع الخطوات نفسها ليحصل أبناؤهم على
عضويتهم الخاصة بهم في المكتبة.

*تخضع عضوية المكتبة للشروط واألحكام الموضحة
في سياسات مكتبة قطر الوطنية على الرابط:
www.qnl.qa/ar/policies/home

كم عدد الكتب التي يمكنني
استعارتها في المرة
الواحدة من المجموعة
الرئيسية؟
كعضو في المكتبة ،يمكنك:
•استعارة أربعة ُكتب بحد أقصى في المرة الواحدة لمدة
شخصيا
سواء بالحضور
يوما ،قابلة للتجديد مرتني،
21
ً
ً
ً
إلى مكتب خدمات المستفيدين أو عرب موقعنا على
اإلنرتنتwww.qnl.qa :
•استعارة أقراص الفيديو ( )DVDsواألقراص المدمجة
( )CDsوحقائب المواد ( )kitsلمدة  14يوم ،غري قابلة
للتجديد

األسئلة

المـت�ك

ما هي غرامات ت�أخري إعادة
الكتب أو فقدانها؟
موقوفا
ليست هناك غرامة على ت�أخري إعادة الكتب ،لكن حسابك سيصبح
ً
حتى تجديد استعارة هذه الكتب أو إعادتها .أما بالنسبة للمواد األخرى
مثل أقراص الفيديو ( )DVDsواألقراص المدمجة ( )CDsوحقائب المواد
ريال في اليوم لكل مادة منها.
( )kitsفغرامة ت�أخري إعادتها هي ً 20
ٍ
وفي حالة فقدان المادة المستعارة أو التسبب في تلف جسيم لها،
قطريا كرسوم
ريال
ستدفع ت�كلفة شراء مادة جديدة باإلضافة إلى ً 50
ً
إدارية.
هل أنت قلق من نسيان مواعيد إعادة المواد؟ ال تقلق ،سرتسل لك
المكتبة رسائل لتذكريك بموعد إعادة المواد على بريدك اإللكرتوني
المسجل لدينا.
ّ

كررة!

كيف أجد الكتاب الذي أبحث
عنه؟
يمكنك البحث في الفهرس اإللكرتوني على موقعنا
 www.qnl.qaأو استخدام أي من األجهزة اللوحية (آيباد)
على األرفف أو أجهزة الحاسوب المتاحة في كل أرجاء
المكتبةُ .يرجى تدوي�ن رقم التصنيف ،الذي ستجده على
كعب الكتاب ،واستخدام الخريطة اإللكرتونية في الفهرس
أيضا طلب المساعدة من أحد
لمعرفة مكان الكتاب .يمكنك ً
موظفي مكتب االستعالمات بالمكتبة.

ماذا أفعل إن لم أجد الكتاب
أو المادة التي أبحث عنها؟
إذا لم تجد ما تبحث عنه في الفهرس أو في مصادرنا
اإللكرتونية ،يمكنك طلب المادة التي تبحث عنها عرب خدمة
اإلعارة المتبادلة بني المكتبات وتوفري الوثائق .لمزيد من
المعلومات عن هذه الخدمة ،يرجى زيارة موقعنا اإللكرتوني
 www.qnl.qaأو مكتب خدمات المستفيدين بالمكتبة.

هل بإمكان الكبار والبالغني
استخدام مكتبة األطفال
واليافعني؟
نعم ،يستطيع الكبار والبالغون باستخدام بطاقات
عضويتهم في المكتبة استعارة الكتب والمواد من مكتبة
األطفال واليافعني.

هل باستطاعة األطفال
واليافعني استعارة الكتب
من المجموعة الرئيسية؟
عاما على األقل لكي
يجب أن يكون عمر عضو المكتبة ً 18
يتسنى له استعارة الكتب من المجموعة الرئيسية.
وبإمكان أولياء األمور استعارة الكتب من المجموعة
الرئيسية باستخدام بطاقات عضويتهم ليقرأها أطفالهم
تحت إشرافهم.

أين أستطيع
إيقاف سيارتي؟
توجد منطقتان إليقاف السيارات أمام المكتبة،
باإلضافة إلى خدمة صف السيارات ،كما ت�توفر
أماكن أخرى لوقوف السيارات في ساحة االحتفاالت
بالمدينة التعليمية ،مع إمكانية استخدام خدمة
النقل المجاني بالحافلة منها إلى المكتبة والعكس،
وذلك طوال ساعات عمل المكتبة.

نتطلع لزيارتك.
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تواصل معنا.
إذا كان لديك استفساراتُ ،يرجى التواصل
معنا عرب الربيد اإللكرتوني ،qnl@qnl.qa
أو اتصل بنا على الهاتف .4454 0100

تفاعل معنا.
@QNLib

Qnlib

QNLibrary

QatarNationalLibrary

TheQatarNationalLibrary

www.qnl.qa

