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2022

مـكـتـبــة

تخصص دولة اإلمارات العربية المتحدة شهر مارس من كل عام لالحتفاء 
بالقراءة وذلك بهدف ترسيخ ثقافة القراءة بين أفراد المجتمع، وإطالق 

المبادرات والبرامج التي تسهم في بناء مجتمع قارئ متسلح بالعلم والمعرفة.

وبهذه المناسبة ستنظم "مكتبة" أكثر من 100 فعالية وورشة خالل شهر 
مارس من هذا العام من ضمنها مجموعة من الندوات والورش التي تسلط الضوء 

على أهمية القراءة، كما ستطلق "مكتبة" مجموعة متنوعة من البرامج 
االفتراضية والواقعية المخصصة لألطفال، واليافعين، والكبار، واألكاديميين، 

للتشجيع على القراءة واالحتفاء بها باعتبارها وسيلة للمعرفة.

للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة:
https://Library.DCTAbuDhabi.ae

من تاريخ 1 إلى 31 مارس 2022.



بـــرنـــامـــج شـــهـــر الـــقـــراءة Week - 1

01
ً
11:00 صباحا

الفئة العمرية:
األطفال

مـــارس 2022
ورشة قرائية:

كهفي الصغير
كان والدي يحتفظ بأدوات الصيد والقنص، وعدة الفروسية، ولوازم التخييم 

والرحالت في غرفة صغيرة في طرف البيت. طلب مني والدي استخدامها فيما 
ينفع، فأطعت أمره .. فماذا سيفعل بها؟ عندما كنت صغيرًا، سعيت دائمًا 

لتعلم مهارات جديدة، وخضت مغامرات عديدة في البر والبحر. ها أنا أنقلها لكم 
يا أبنائي وبناتي لتلهمكم، وتمنحكم متعة القراءة. ولتتعرفوا من خاللها على 

قصص مستفادة من تجربتي وحياتي في الماضي. هكذا تعلمنا وتربينا، وأريدكم 
أن تعلموا أن األحالم العظيمة ال حدود لها!

للحجز والتواصل: 
KhalifaParkLibraryGroup@DCTAbuDhabi.ae

01
ً
12:00 ظهرا

الفئة العمرية:
حلقة اولى وثانية 

مـــارس 2022

02
ً
11:00 صباحا

الفئة العمرية:
األطفال

مـــارس 2022

نادي المبدعين
قصة عن اهمية القراءة وفوائدها 

اضغطوا هنا لالنضمام للورشة

ورشة قرائية:
قلم م�� العجيب

تمّنت مالال في صغرها الحصول على قلٍم عجيب لترسم ما تتمّناه وترغب 
في تحقيقه. لكْن، عندما كبرْت، تغّير عالمها وتغّيرت أمنياتها. فعندما ُمِنعت 
ا وكتبت عن  الفتيات من الّذهاب إلى المدرسة، استخدمت مالال قلًما حقيقيًّ

التحّديات التي كانت تواجهها. قرأ أشخاٌص من مختلف أنحاء العالم كلماتها 
وبدأت أمنياتها تتحّقق. قّصة حلم وإصرار وشجاعة مالال يوسفزاي التي 

أصبحت فيما بعد رمًزا معروًفا على المستوى الّدولي، وناشطة في مجال 
تعليم اإلناث، وأصغر شخص ينال جائزة نوبل للّسالم. 

للحجز والتواصل: 
 KhalifaParkLibraryGroup@DCTAbuDhabi.ae

https://cutt.us/mYQ2N


02
ً
11:30 - 11:00 صباحا

الفئة العمرية:
6-12 سنة

مـــارس 2022
لنتعلم حرفة

برنامج يهتم بتعليم الطالب الشغال اليدوية

اضغطوا هنا لالنضمام للورشة

بـــرنـــامـــج شـــهـــر الـــقـــراءة Week - 1

02
ً
3:30 - 4:30 عصرا

الفئة العمرية:
األطفال

مـــارس 2022
قصة "شيء يبحث

عن نفسه"
٢. مناقشة القّصة مع األطفال باستخدام الّدمى ١. قراءة القّصة 

٤. رسم "تأمالت عن القّصة" ٣. غناء  

للحجز والتواصل: 
AlAinLibrary@DCTAbuDhabi.ae 

02
5:00 - 6:00 مساًء

الفئة العمرية:
األطفال

مـــارس 2022
عمل فواصل كتب

ورشة فنية، يدوية

للحجز والتواصل: 
AlAinLibrary@DCTAbuDhabi.ae 

03
ً
3:30 - 4:30 عصرا

الفئة العمرية:
األطفال

مـــارس 2022
قصة "يا ليتني بطاطا"

٢. مناقشة القّصة مع األطفال باستخدام الّدمى ١. قراءة القّصة 
٤. رسم "تأمالت عن القّصة" ٣. غناء  

للحجز والتواصل: 
AlAinLibrary@DCTAbuDhabi.ae 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDVhYjczMjEtMzJhZi00NjZiLWI4YzMtYWMyOGFiYmJjYTVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2200d592b6-8b94-49ea-9d73-d02f56b4e4c9%22%2c%22Oid%22%3a%22eb2adfcc-1391-4bbe-b2c6-5c26fae68587%22%7d


03
5:00 - 6:00 مساًء

الفئة العمرية:
األطفال

مـــارس 2022
اصنع أغطية ¡ق�مك

ورشة فنية، يدوية 

للحجز والتواصل: 
AlAinLibrary@DCTAbuDhabi.ae 

03
5:00 مساًء

الفئة العمرية:
طالب الحلقة األولى والثانية 

مـــارس 2022
نادي المثقفين الصغار

عرض عن أهمية القراءة و تشجيع األطفال عليها 

اضغطوا هنا لالنضمام للورشة

بـــرنـــامـــج شـــهـــر الـــقـــراءة Week - 1

03
5:00 - 6:00 مساًء

الفئة العمرية:
لطالب الحلقة االولى و الثانية

مـــارس 2022
نادي ا§بداع للقراءة

برنامج يشجع االطفال على تحسين مستوى قرائتهم و تعبيرهم و نطقهم و 
القراءة امام زمالئهم بتعزيز ثقتهم بنفسهم و تعلم اساسيات القراءة االبداعية

اضغطوا هنا لالنضمام للورشة

04
ً
3:30 - 4:30 عصرا

الفئة العمرية:
األطفال

مـــارس 2022
ورشة خروف بالورق

ورشة فنية، لصناعة يدوية بالورق

للحجز والتواصل: 
AlAinLibrary@DCTAbuDhabi.ae 

https://cutt.us/jX8CZ
https://cutt.us/dtGFZ


بـــرنـــامـــج شـــهـــر الـــقـــراءة Week - 1

06
ً
3:30 - 4:30 عصرا

الفئة العمرية:
األطفال

مـــارس 2022

04
6:00 مساًء

الفئة العمرية:
األطفال

مـــارس 2022

نادي ألف ياء للقراءة
جلسة نقاشية

للحجز والتواصل: 
KhalifaParkLibraryGroup@DCTAbuDhabi.ae

قصة "الغول"
١. قراءة القّصة 

٢. مناقشة القّصة مع األطفال باستخدام الّدمى
٣. غناء 

٤. رسم "تأمالت عن القّصة"

للحجز والتواصل: 
KhalifaParkLibraryGroup@DCTAbuDhabi.ae

07
ً
10:00 - 11:00 صباحا

الفئة العمرية:
طالب المدارس

(حلقة اولى+ ثانية + ثالثة)

مـــارس 2022
ا¡رشيف والمكتبة 

الوطنية
ورشة قرائية ( زايد من التحدي الى االتحاد)

اضغطوا هنا لالنضمام للورشة

06
6:00 مساًء

الفئة العمرية:
الكبار

مـــارس 2022
صالون الجاحظ ا¡دبي

جلسة نقاشية

للحجز والتواصل: 
KhalifaParkLibraryGroup@DCTAbuDhabi.ae

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWQ4NjNiNjEtY2YyMi00MjcyLTkyZjEtMmUwNTI4MzhmNTY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2200d592b6-8b94-49ea-9d73-d02f56b4e4c9%22%2c%22Oid%22%3a%2241b87ab5-8845-4cc8-8d2d-0e8012d17dfd%22%7d


بـــرنـــامـــج شـــهـــر الـــقـــراءة Week - 1 & 2

07
ً
11:00 صباحا

الفئة العمرية:
طالب الحلقة األولى

مـــارس 2022
كّون لي قصة مصورة

يتم عرض بعض الصور لالطفال ويقوم الطفل بتكوين القصة منها

للحجز والتواصل: 
AlBahyaLibraryStaff@DCTAbuDhabi.ae

07
ً
10:00 - 11:00 صباحا

الفئة العمرية:
أطفال

مـــارس 2022
الكشف عن الستار

(الكاتبة خديجة قدسي)
تختص هذه المبادرة  بطالب المدارس، تستهدف المبادرة عقد  جلسة

حوارية يلتقي فيها الطالب بكتاب ورسامين لمناقشة أعمالهم، والتعرف
على شخصياتهم

للحجز والتواصل: 
AlAinLibrary@DCTAbuDhabi.ae

08
ً
9:00 - 10:00 صباحا

الفئة العمرية:
أطفال

مـــارس 2022
رحلة في كتاب

تستهدف هذه المبادرة طالب المدارس بهدف اإلبحار في كتب متنوعة ثقافية 
- دينية – تراثية، ومنح الطالب الفرصة للتعرف على محتوى الكتاب ومناقشته. 

للحجز والتواصل: 
AlAinLibrary@DCTAbuDhabi.ae

07
6:00 مساًء

الفئة العمرية:
الكبار

مـــارس 2022
نادي حديث الكتب

جلسة نقاشية

للحجز والتواصل: 
AlBahyaLibraryStaff@DCTAbuDhabi.ae



بـــرنـــامـــج شـــهـــر الـــقـــراءة Week - 2

08
ً
10:00 صباحا

الفئة العمرية:
األطفال

مـــارس 2022
برنامج لغتي العربية 

هويتي الوطنية
تقديم إطاللة على القراءات المرتبطة بإكسبو.  تحليل النصوص القرائية 

المرتبطة بإكسبو

للحجز والتواصل: 
AlAinLibrary@DCTAbuDhabi.ae

08
ً
10:00 صباحا

الفئة العمرية:
روضة

مـــارس 2022
حديقة القارئ

سلسلة من الورشة المسلية لألطفال قصص و حكم متجددة 

اضغطوا هنا لالنضمام للورشة

08
ً
11:00 صباحا

الفئة العمرية:
األطفال

مـــارس 2022
ورشة قرائية: 

ماذا تختار؟
لو أمكنك الذهاب الى أي مكان، فأين ستذهب ؟ إلى شاطئ البحر؟ أم الى 

الغابة؟ أم إلى البركان؟ أم إلى الصحراء؟ أم إلى المدينة؟ أم إلى الفضاء الخارجي؟  
من تحب أن تختار كصديق؟ كيف ستسافر؟ وكيف ستستمتع بوقتك؟

للحجز والتواصل: 
 KhalifaParkLibraryGroup@dctabudhabi.ae

08
ً
10:00 - 11:00 صباحا

الفئة العمرية:
األطفال

مـــارس 2022
القراءة الرقمية

محاضرة توعوية عن أهمية وفؤائد القراءة في تنمية وتطوير الذات

للحجز والتواصل: 
 AlBahyaLibraryStaff@DCTAbuDhabi.ae

https://cutt.us/kCges


08
- 

ً
11:00ً صباحا
12:00 ظهرا

الفئة العمرية:
طالب الحلقة الثانية

مـــارس 2022
ورش عمل اقرأ

جلسة قرائية مع الطالب لمشاركتهم القراءة وتشجيعهم على مشاركة زمالئهم 
هذا النشاط. تستهدف الورشة تشجيع الطالب على حب القراءة والمطالعة، من 
خالل عرض أهميتها بالنسبة لإلنسان، وتبيان الدور المحوري الذي لعبته على مر 
العصور والحضارات. تقدم بعض النصائح التباع االساليب السهلة والمفيدة التي 
تزيد من تعلق االنسان بالكتب والقراءة كما تعرض الجهود التي تقدمها الدولة 

والدوائر الحكومية التعليمية وغيرها في تعزيز القراءة بين أفراد المجتمع.

اضغطوا هنا لالنضمام للورشة

08
ً
11:00 صباحا

الفئة العمرية:
طالب الحلقة الثالثة

مـــارس 2022

بـــرنـــامـــج شـــهـــر الـــقـــراءة Week - 2

العالم السيبراني
االستخدام اآلمن للتكنولوجيا، وهي عبارة عن ورشات متعددة حول إرشاد 

األطفال في العالم السيبراني وتجنب خفاياه المرعبة من المتصيدين واألشخاص 
المتربصين والمتنمرين، وتعليم األطفال كيفية حماية أنفسهم وأهلهم 

والمجتمع منهم.

اضغطوا هنا لالنضمام للورشة

08
ً
12:00 ظهرا

الفئة العمرية:
روضة

مـــارس 2022
هيا نقرأ

تشجيع االطفال على القراءة

اضغطوا هنا لالنضمام للورشة

09
ً
9:00 - 10:00 صباحا

الفئة العمرية:
األطفال

مـــارس 2022
رحلة في كتاب

تأتي هذه المبادرة لطالب المدارس، الهدف اإلبحار في كتب متنوعة ثقافية - 
دينية – تراثية، وطرح الفرصة للطالب للتعرف على محتوى الكتاب ومناقشته. 

للحجز والتواصل: 
AlAinLibrary@DCTAbuDhabi.ae

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODU1Y2JhMTgtNmYzOS00ZTcxLWE0NTAtY2QxZGM3N2U2NDJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2200d592b6-8b94-49ea-9d73-d02f56b4e4c9%22%2c%22Oid%22%3a%2263b06162-e22b-4ada-9009-691642dabc38%22%7d
https://cutt.us/2GLv4
https://cutt.us/BUa4S


بـــرنـــامـــج شـــهـــر الـــقـــراءة Week - 2

09
 حجز مدارس

الفئة العمرية:
رياض األطفال

مـــارس 2022
أبجديات

برنامج مخصص لتعليم الحروف الهجائية

اضغطوا هنا لالنضمام للورشة

09
ً
11:00 صباحا

الفئة العمرية:
طالب الحلقة األولى

مـــارس 2022
تمثيل القصة

يقوم االطفال بقراءة القصة مع أصدقائهم ويعملون على تمثيل القصة 

اضغطوا هنا لالنضمام للورشة

10
ً
10:00 - 11:00 صباحا

الفئة العمرية:
أطفال

مـــارس 2022
الكشف عن الستار 

(الكاتبة خديجة قدسي)
 تختص هذه المبادرة  بطالب المدارس، تستهدف المبادرة عقد  جلسة حوارية 

يلتقي فيها الطالب بكتاب ورسامين لمناقشة أعمالهم، والتعرف على 
شخصياتهم

للحجز والتواصل: 
AlAinLibrary@DCTAbuDhabi.ae

09
- 

ً
11:00ً صباحا
12:00 ظهرا

الفئة العمرية:
طالب الحلقة الثانية والثالثة

مـــارس 2022
ورش عمل

فن الخطابة العربية
شرح عن تاثير الخطابة على الجمهور المتلقي وإمكانية اقناعهم 

باألسلوب الخطابي

اضغطوا هنا لالنضمام للورشة

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWM4YTYyYzktMzg5ZS00ZWE4LThjYTUtOWE3NzFjODM4MWI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2200d592b6-8b94-49ea-9d73-d02f56b4e4c9%22%2c%22Oid%22%3a%229de8f628-9b1d-4e5a-acda-fb40cf663121%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjZmMWZlNjUtYjk3MS00ZjAwLWFhYWUtNjQwMDg5YzQzMTFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2200d592b6-8b94-49ea-9d73-d02f56b4e4c9%22%2c%22Oid%22%3a%2263b06162-e22b-4ada-9009-691642dabc38%22%7d
https://cutt.us/URgNp


بـــرنـــامـــج شـــهـــر الـــقـــراءة Week - 2

10
- 

ً
11:00ً صباحا
12:00 ظهرا

الفئة العمرية:
طالب  الحلقة الثانية

مـــارس 2022
قراءة قصة

برنامج يشجع االطفال على تحسين مستوى قرائتهم وتعبيرهم ونطقهم 
والقراءة أمام زمالئهم 

اضغطوا هنا لالنضمام للورشة

10
ً
12:00 ظهرا

الفئة العمرية:
طالب الحلقة األولى

مـــارس 2022
كلمات كون منها قصة

عرض كلمات ليقوم الطالب بكتابة قصة باستخدام هذه الكلمات

اضغطوا هنا لالنضمام للورشة

10
5:00 - 6:00 مساًء

الفئة العمرية:
لطالب الحلقة االولى والثانية 

مـــارس 2022
نادي ا�بداع للقراءة

برنامج يشجع االطفال على تحسين مستوى قرائتهم وتعبيرهم 
ونطقهم والقراءة امام زمالئهم بهدف تعزيز ثقتهم بنفسهم وتعلم 

أساسيات القراءة االبداعية

اضغطوا هنا لالنضمام للورشة

10
5:00 مساًء

الفئة العمرية:
للكبار 

مـــارس 2022
جلسة استشارية

عن عسر القراءة
جلسة استشارية عن عسر القراءة

للحجز والتواصل: 
KhalifaParkLibraryGroup@DCTAbuDhabi.ae

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjgwZjk0YWEtYWNlYS00N2E0LTljNWItM2NmNGExMDJiMWE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2200d592b6-8b94-49ea-9d73-d02f56b4e4c9%22%2c%22Oid%22%3a%2263b06162-e22b-4ada-9009-691642dabc38%22%7d
https://cutt.us/2vBDa
https://cutt.us/dtGFZ


بـــرنـــامـــج شـــهـــر الـــقـــراءة Week - 2

10
7:00 - 8:00 مساًء

الفئة العمرية:
للكبار

مـــارس 2022
القراءة هي السعادة 

مفهوم القراءة و مفهوم السعادة
لماذا القراءة وماهي األساليب التي تساعدنا على القراءة

مجاالت القراءة وكيف نكون سعداء في حياتنا

اضغطوا هنا لالنضمام للورشة

11
ً
10:00 - 11:00 صباحا

الفئة العمرية: طالب المدارس
(حلقة اولى + ثانية + ثالثة)

مـــارس 2022
ا¡رشيف والمكتبة 

الوطنية
ورشة قراءة (خليفة رحلة المستقبل)

اضغطوا هنا لالنضمام للورشة

11
4:30 - 5:30 مساًء

الفئة العمرية:
أطفال

مـــارس 2022
برنامج هيا نقرأ  

سيستمتع األطفال بسماع قصة جميلة  (شارب أبو الشوارب)…
قراءة القصة + - العمل بفن الكوالج

اضغطوا هنا لالنضمام للورشة

10
- 

ً
11:00ً صباحا
12:00 ظهرا

الفئة العمرية:
طالب الحلقة الثانية

مـــارس 2022
ورش عمل لغتي 

العربية 
ورشة افتراضية بعنوان (لغتي العربية) يقدمها أمين المكتبة يتحدث من 

خاللها عن اللغة العربية وأهميتها ومكانتها ومميزاتها بهدف ترسيخ ثقافة 
القراءة باللغة العربية

اضغطوا هنا لالنضمام للورشة

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODZlYTM5OGItYzQ5ZC00MDFhLWFjNzYtNzk5ODM5ZTczMzk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2200d592b6-8b94-49ea-9d73-d02f56b4e4c9%22%2c%22Oid%22%3a%22538f53c3-8ac6-4a33-9d14-a1abfc8dc158%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjZkYzJmYzEtNzUwMS00NzlkLWEyMmEtMWQ5YjFlN2M4MjZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2200d592b6-8b94-49ea-9d73-d02f56b4e4c9%22%2c%22Oid%22%3a%228394db04-6878-4a10-8172-10d41ff901fc%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWY3ZGZmNmQtZWQxNC00N2QzLWJhNDUtMzUxZGRmZDFlOTI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2200d592b6-8b94-49ea-9d73-d02f56b4e4c9%22%2c%22Oid%22%3a%2241b87ab5-8845-4cc8-8d2d-0e8012d17dfd%22%7d
https://bit.ly/3IYweFW


بـــرنـــامـــج شـــهـــر الـــقـــراءة Week - 2

14
ً
10:00 - 11:00 صباحا

الفئة العمرية:
أطفال

مـــارس 2022
الكشف عن الستار 

(الكاتبة باسمة 
المصباحي)

تختص هذه المبادرة بطالب المدارس، تستهدف المبادرة عقد جلسة 
حوارية يلتقي فيها الطالب بكتاب ورسامين لمناقشة أعمالهم، 

والتعرف على شخصياتهم

للحجز والتواصل: 
AlAinLibrary@DCTAbuDhabi.ae

14
ً
11:00 صباحا

الفئة العمرية:
طالب الحلقة الثانية

مـــارس 2022
تحدي القصص

يقرأ األطفال مجموعة من القصص في وقت محدد وعليهم ان ينتهوا 
من قراءة أكبر عدد من القصص 

اضغطوا هنا لالنضمام للورشة

13
ً
4:00 عصرا

الفئة العمرية:
األطفال

مـــارس 2022
برنامج الغرس

برنامج تدريبي لألطفال في يومين منفصلين لتقوية جوانب الضعف 
في اللغة العربية من خالل األناشيد التربوية الهادفة

للحجز والتواصل: 
 KhalifaParkLibraryGroup@DCTAbuDhabi.ae

12
- 

ً
11:00ً صباحا
12:00 ظهرا

الفئة العمرية:
طالب الحلقة الثانية والثالثة

مـــارس 2022
ورش عمل القراءة 

وتكوين الملكة اللغوية  
إظهار جمال  القراءة ومدى تأثيرها اللغوي على القارئ

اضغطوا هنا لالنضمام للورشة

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YThmOTVkNmItNzI3NC00Y2YyLTk3ZjctMTkyODZmZDQwMTIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2200d592b6-8b94-49ea-9d73-d02f56b4e4c9%22%2c%22Oid%22%3a%2207379279-71fa-4816-8b87-c86bf1683e72%22%7d
https://cutt.us/n9h0U


بـــرنـــامـــج شـــهـــر الـــقـــراءة Week - 2 & 3

14
ً
3:00 - 4:00 عصرا

الفئة العمرية:
من عمر 12 سنة ومافوق

مـــارس 2022
ورشة المكتبة 

الرقمية
شرح مبسط عن مكتبات دار الكتب وكيفية انشاء عضوية وشرح 

عن قواعد البيانات

اضغطوا هنا لالنضمام للورشة

14
4:00 - 5:30 مساًء

الفئة العمرية:
أطفال

مـــارس 2022
ملتقى أصدقاء 

المكتبة - المواطنة 
ا§يجابية 

ملتقى أصدقاء المكتبة يجمع األطفال دون ١٢ عام، يلتقي فيه 
األطفال لعرض مواهبهم القرائية و الثقافية، في الدورة الثانية لهذا 

الشهر سنناقش مواضيع تخص المواطنة اإليجابية والقيم الحسنة، 
مستوحاة من كتب مكتبة األطفال.

للحجز والتواصل: 
AlAinLibrary@DCTAbuDhabi.ae

14
ً
9:00 - 10:00 صباحا

الفئة العمرية:
أطفال

مـــارس 2022
رحلة في كتاب 

تأتي هذه المبادرة لطالب المدارس، الهدف اإلبحار في كتب 
متنوعة ثقافية - دينية – تراثية، وطرح الفرصة للطالب في التعرف 

على محتوى الكتاب ومناقشته.

للحجز والتواصل: 
AlAinLibrary@DCTAbuDhabi.ae

https://cutt.us/ATqvP


15
ً
10:00 صباحا

الفئة العمرية:
أطفال

مـــارس 2022
برنامج لغتي العربية 

هويتي الوطنية
١. حكايا الضاد – تقديم عرض شيق لقصص عربية ممتعة.

٢. الربط بين القصص والهوية الوطنية

للحجز والتواصل: 
AlAinLibrary@DCTAbuDhabi.ae

15
ً
11:00 صباحا

الفئة العمرية:
أطفال

مـــارس 2022
ورشة قرائية: نور

الكل مشغول في البيت لالحتفال بنجاح نور في المدرسة. األمُّ ُتعّد 
الحلوى بالشكوالتة، والوالد يزيل كل العوائق في الطريق إلى 

الشرفة. األخ واألخت يتشوقان لتقديم هدية إليها. أّما نور، الُمحتفل 
ا ُممّيزة، وفي قلبها الحب واالمتنان. إن كانت تنقصها  بها، فهي حقًّ

حاسة واحدة، فهي ُتسّمي أفراد عائلتها حواسها األربعة.

للحجز والتواصل: 
KhalifaParkLibraryGroup@DCTAbuDhabi.ae

15
ً
11:00 - 11:30 صباحا

الفئة العمرية:
طالب الحلقة األولى والثانية

مـــارس 2022
ورشة قصتي

قراءة قصة للطالب تهدف الى تنمية مهارات الطالب 
للتفكير واالبداع

اضغطوا هنا لالنضمام للورشة

بـــرنـــامـــج شـــهـــر الـــقـــراءة Week - 1

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjMzMTk3YTgtZDZmYy00YTMwLTk3NWUtMzRhMGY3NDVlYmVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2200d592b6-8b94-49ea-9d73-d02f56b4e4c9%22%2c%22Oid%22%3a%22eb2adfcc-1391-4bbe-b2c6-5c26fae68587%22%7d


بـــرنـــامـــج شـــهـــر الـــقـــراءة Week - 1

15
- 

ً
11:00ً صباحا
12:00 ظهرا

الفئة العمرية:
طالب الحلقة األولى والثانية

مـــارس 2022
ورش عمل أهمية القراء 

في توسيع المدارك 
دورة افتراضية بعنوان دور القراءة في توسيع المدارك يتم من خاللها شرح 

أهمية القراءة وفوائدها على الفرد والمجتمع في توسيع مداركهم ورفع 
مستوى فهمهم، سيحضر الفعالية عدد من الطالب والمعلمين.

اضغطوا هنا لالنضمام للورشة

15
ً
11:00 صباحا

الفئة العمرية:
طالب الحلقة األولى 

مـــارس 2022
اسمعني قرائتك 

يقوم االطفال بقراءة القصة ألمينة المكتبة لتقوم بتصحيح القراءة 
لهم واختيار أحسن قارئ

اضغطوا هنا لالنضمام للورشة

15
ً
12:00 ظهرا

الفئة العمرية:
طالب الحلقة األولى والثانية

مـــارس 2022
تعرف على

المكتبة الرقمية 
تعريف الجمهور بالمكتبة الرقمية

اضغطوا هنا لالنضمام للورشة

15
4:00 - 5:30 مساًء

الفئة العمرية:
أطفال

مـــارس 2022
ملتقى أصدقاء المكتبة 

- المواطنة ا§يجابية 
ملتقى أصدقاء المكتبة يجمع األطفال دون ١٢ عام، يلتقي فيه األطفال لعرض 
مواهبهم القرائية و الثقافية، في الدورة الثانية لهذا الشهر سنناقش مواضيع 
تخص المواطنة اإليجابية والقيم الحسنة، مستوحاة من كتب مكتبة األطفال.

للحجز والتواصل: 
AlAinLibrary@DCTAbuDhabi.ae

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzQzYWFlNGItM2FjMS00YWExLTkxMzMtNTUyMzczYmEyMGI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2200d592b6-8b94-49ea-9d73-d02f56b4e4c9%22%2c%22Oid%22%3a%2207379279-71fa-4816-8b87-c86bf1683e72%22%7d
https://cutt.us/upG7X
https://cutt.us/7M2Xe


بـــرنـــامـــج شـــهـــر الـــقـــراءة Week - 1

15
4:30 - 5:30 مساًء

الفئة العمرية:
أطفال

مـــارس 2022
بطل القصة 

قصة يتم تقمص فيها شخص من الحضور شخصية بطل القصة

للحجز والتواصل: 
AlAinLibrary@DCTAbuDhabi.ae

15
7:00 - 8:00 مساًء

الفئة العمرية:
للكبار 

مـــارس 2022
مهارات القراءة ¡هداف 

البحث والتعليم 
محاور المحاضرة 

- استراتيجيات القراءة و طرق التفكير
- طرق القراءة الفعالة والبحث العلمي  

- القراءة والوعي المعرفي وأنواع الذكاء  
- القراءة و البحث العلمي و الهرم القرائي للباحثين 

للحجز والتواصل: 
AlAinLibrary@DCTAbuDhabi.ae

16
ً
9:00 - 10:00 صباحا

الفئة العمرية:
أطفال

مـــارس 2022
رحلة في كتاب 

تأتي هذه المبادرة لطالب المدارس، الهدف اإلبحار في كتب متنوعة ثقافية
- دينية – تراثية، وطرح الفرصة للطالب في التعرف على محتوى الكتاب 

ومناقشته. 

للحجز والتواصل: 
AlAinLibrary@DCTAbuDhabi.ae

15
6:00 مساًء

الفئة العمرية:
أصحاب الهمم

مـــارس 2022
نادي سفراء

أصحاب الهمم  
مبادرات القراءة الرائعة ألصحاب الهمم 

اضغطوا هنا لالنضمام للورشة

https://cutt.us/3qxNG


16
ً
11:00 صباحا

الفئة العمرية:
عائالت

مـــارس 2022
تحدي العائلة في 

القراءة
يقوم أمين المكتبة بتشكيل مجموعات من أفراد العائالت ليقرأ 

كل فرد من العائلة القصة ويقوم الفرد الثاني بتكملتها بما 
يؤدي الستماع الوالدين لقراءة أبنائهم والعمل على تحسينها 

في المستقبل

اضغطوا هنا لالنضمام للورشة

16
ً
11:00 صباحا

الفئة العمرية:
األطفال

مـــارس 2022
ورشة قرائية:

لميا السريعة   
لميا فتاة نشيطة سريعة وتحب الّلعب. سريعة في كل شيء. 

سريعة في الكالم وسريعة في الّلعب وسريعة في الرسم. 
معلمتها دائًما تنادي باسمها كي تتوقف عن الحركة والكالم. 
وكذلك أمها، دائًما توجهها إلى ما عليها القيام به ألنها أحياًنا 

تنسى ويشّت انتباهها. ورغم أن لميا ال تركز كثيًرا ودائمة الحركة، 
فهي دائمة الضحك والّلعب وتحب أصدقاءها كثيًرا. 

للحجز والتواصل: 
KhalifaParkLibraryGroup@DCTAbuDhabi.ae

بـــرنـــامـــج شـــهـــر الـــقـــراءة Week - 1

16
ً
11:00 - 11:30 صباحا

الفئة العمرية:
من 7-10 سنوات

مـــارس 2022
 
ً
لنصنع ح�

برنامج يركز على مهارات الطالب العصف الذهني وتعلم مهارات 
حل المشكلة 

للحجز والتواصل: 
AlAinLibrary@DCTAbuDhabi.ae

https://cutt.us/pOiLU


بـــرنـــامـــج شـــهـــر الـــقـــراءة Week -3

16
4:00 - 5:30 مساًء

الفئة العمرية:
األطفال

مـــارس 2022
ملتقى أصدقاء المكتبة 

- المواطنة ا§يجابية 
ملتقى أصدقاء المكتبة يجمع األطفال دون ١٢ عام، يلتقي فيه األطفال لعرض 
مواهبهم القرائية و الثقافية، في الدورة الثانية لهذا الشهر  سنناقش مواضيع 

تخص المواطنة اإليجابية والقيم الحسنة، مستوحاه من كتب مكتبة األطفال.

للحجز والتواصل: 
AlAinLibrary@DCTAbuDhabi.ae

16
4:30 - 5:30 مساًء

الفئة العمرية:
األطفال

مـــارس 2022
بطل القصة 

قصة يتم تقمص فيها شخص من الحضور شخصية بطل القصة

للحجز والتواصل: 
AlAinLibrary@DCTAbuDhabi.ae

17
ً
9:00 - 10:00 صباحا

الفئة العمرية:
األطفال

مـــارس 2022
رحلة في كتاب  

تأتي هذه المبادرة لطالب المدارس، الهدف اإلبحار في كتب 
متنوعة ثقافية - دينية – تراثية، وطرح الفرصة للطالب في التعرف 

على محتوى الكتاب ومناقشته. 

للحجز والتواصل: 
AlAinLibrary@DCTAbuDhabi.ae

17
ً
10:00 صباحا

الفئة العمرية:
روضة

مـــارس 2022
حديقة القارئ  

سلسلة من الورشة المسلية لألطفال تجمع قصصًا وحكمًا متجددة  

اضغطوا هنا لالنضمام للورشة

https://cutt.us/kCges


17
5:00 مساًء

الفئة العمرية:
الكبار 

مـــارس 2022
تنمية المهارات 
ا§دراكية لذوي 
صعوبات التعلم 

ملتقى أصدقاء المكتبة يجمع األطفال دون ١٢ عام، يلتقي فيه األطفال لعرض 
مواهبهم القرائية و الثقافية، في الدورة الثانية لهذا الشهر  سنناقش مواضيع 

تخص المواطنة اإليجابية والقيم الحسنة، مستوحاه من كتب مكتبة األطفال.

للحجز والتواصل: 
 KhalifaParkLibraryGroup@dctabudhabi.ae

17
5:00 - 6:00 مساًء

الفئة العمرية:
طالب الحلقة األولى والثانية

مـــارس 2022
نادي ا§بداع للقراءة

برنامج يشجع االطفال على تحسين مستوى قرائتهم وتعبيرهم 
ونطقهم والقراءة أمام زمالئهم بهدف تعزيز ثقتهم بنفسهم وتعلم 

أساسيات القراءة اإلبداعية.

اضغطوا هنا لالنضمام للورشة

Week - 3بـــرنـــامـــج شـــهـــر الـــقـــراءة

17
4:00 - 5:30 مساًء

الفئة العمرية:
أطفال

مـــارس 2022
ملتقى أصدقاء المكتبة 

- المواطنة ا§يجابية   
ملتقى أصدقاء المكتبة يجمع األطفال دون ١٢ عام، يلتقي فيه األطفال لعرض 
مواهبهم القرائية و الثقافية، في الدورة الثانية لهذا الشهر  سنناقش مواضيع 

تخص المواطنة اإليجابية والقيم الحسنة، مستوحاه من كتب مكتبة األطفال.

للحجز والتواصل: 
AlAinLibrary@DCTAbuDhabi.ae

https://cutt.us/dtGFZ


بـــرنـــامـــج شـــهـــر الـــقـــراءة Week - 3

18
ً
10:00 - 11:00 صباحا

الفئة العمرية:
طالب المدارس (ثانية + ثالثة)

مـــارس 2022
لعبة (المسيرة) عن 
الباني المؤسس   

لعبة ( المسيرة) عن الباني المؤسس يختبر المشارك فيها معلوماته عن دولة 
اإلمارات واآلباء المؤسسين للدولة.

اضغطوا هنا لالنضمام للورشة

18
4:30 - 5:30 مساًء

الفئة العمرية:
أطفال

مـــارس 2022
برنامج هيا نقرأ 

سيستمتع األطفال بسماع قصة جميلة ومفيدة (بائع البرتقال) كانت مشكلة 
العم سالمة (بائع البرتقال) أنه ال يقرأ وال يكتب، لكنه اهتدى إلى طريقة جميلة 

ليتعلم القراءة والكتابة، ترى ماذا فعل؟ …قراءة القصة + نشاط  كتابي

للحجز والتواصل: 
AlAinLibrary@DCTAbuDhabi.ae

20
6:00 مساًء

الفئة العمرية:
الكبار

مـــارس 2022
صالون الجاحظ ا¡دبي 

جلسة نقاشية

للحجز والتواصل: 
 KhalifaParkLibraryGroup@dctabudhabi.ae

21
5:00 - 6:00 مساًء

الفئة العمرية:
للزوار والجمهور العام

داخل المكتبة

مـــارس 2022
أذكياء ولكن صغار  

برنامج مسابقات يهدف الى تشجيع الطالب على اكتساب أكبر قدر 
من المعلومات العامة.

اضغطوا هنا لالنضمام للورشة

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2EwZjZkMzAtZGQ5NS00N2RjLTk3MjYtNzAxZDM0ZDg5MmJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2200d592b6-8b94-49ea-9d73-d02f56b4e4c9%22%2c%22Oid%22%3a%2241b87ab5-8845-4cc8-8d2d-0e8012d17dfd%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGRmMjQzMjctMjRiZi00MjMxLTg1M2ItMTA4MWY3YWM0NDRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2200d592b6-8b94-49ea-9d73-d02f56b4e4c9%22%2c%22Oid%22%3a%229de8f628-9b1d-4e5a-acda-fb40cf663121%22%7d


بـــرنـــامـــج شـــهـــر الـــقـــراءة Week - 3 & 4

21
10 صباحا 

الفئة العمرية:
للزوار والجمهور العام

مـــارس 2022
ورشة مع القيادة العامة 

للشرطة - المكتبة الرقمية، 
القراءة الرقمية وزارة شؤون 

الرئاسة، ا¡رشيف الوطني 
ودائرة صحة   

ورش بالتعاون مع جهات مختلفة لالحتفاء بيوم االم 

للحجز والتواصل: 
ALMarfaLibraryStaff@dctabudhabi.ae

22
ً
9:00 - 10:00 صباحا

الفئة العمرية:
أطفال

مـــارس 2022
رحلة في كتاب 

تأتي هذه المبادرة لطالب المدارس، الهدف اإلبحار في كتب متنوعة 
ثقافية - دينية – تراثية، وطرح الفرصة للطالب للتعرف على محتوى 

الكتاب ومناقشته.

للحجز والتواصل: 
AlAinLibrary@DCTAbuDhabi.ae

22
ً
11:00 صباحا

الفئة العمرية:
أطفال

مـــارس 2022
ورشة قرائية:

ابن ماجد  
ابن ماجد من أهّم ُعلماء البحر والفَلك في العالم، عاش في القرن الخامس 
عشر ميالدي في إحدى اإلمارات العربّية المّتحدة. تعلم فن وعلم اإلبحار، 
وقضى حياته في البحوث وفي تطوير أدوات وآالت لإلبحار كانت سباقة 

لعصرها. من أهم مؤلفاته كتاب "الفوائد في علم البحر والقواعد".

للحجز والتواصل: 
 KhalifaParkLibraryGroup@dctabudhabi.ae



22
ً

12:00

22
ً

10:00

23
ً

10:00 - 9:00

AlAinLibrary@DCTAbuDhabi.ae

23
ً

11:00

Week - 4

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGE4ZDkxMGItOGRlMi00NTM0LTg3MDMtMmU4MGY0ZDA0ZTM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2200d592b6-8b94-49ea-9d73-d02f56b4e4c9%22%2c%22Oid%22%3a%229de8f628-9b1d-4e5a-acda-fb40cf663121%22%7d
https://cutt.us/PMzBh
https://cutt.us/lyEHa


بـــرنـــامـــج شـــهـــر الـــقـــراءة Week -4

23
ً
11:00 صباحا

الفئة العمرية:
األطفال 

مـــارس 2022
ورشة قرائية: فم إيناس

شفتان أسنان ولسان، ماذا يخبرنا فم إيناس الصغيرة؟ ولماذا يشعر بالحزن أحيانًا؟

للحجز والتواصل: 
 KhalifaParkLibraryGroup@dctabudhabi.ae

23
ً
3:00 - 4:00 عصرا

الفئة العمرية:
من 12 سنة فمافوق

مـــارس 2022
ورشة المكتبة الرقمية

شرح مبسط عن مكتبات دار الكتب وكيفية انشاء عضوية وشرح عن قواعد 
البيانات

اضغطوا هنا لالنضمام للورشة

23
4:00 - 5:00 مساًء

الفئة العمرية:
الكبار

مـــارس 2022
القراءة هي السعادة

قراءة قصة من المكتبة االلكترونية

للحجز والتواصل: 
AlAinLibrary@DCTAbuDhabi.ae

23
4:00 - 5:00 مساًء

الفئة العمرية:
أطفال 

مـــارس 2022
العطاء في رمضان

تقويم األفعال الحميدة لشهر رمضان

للحجز والتواصل: 
AlAinLibrary@DCTAbuDhabi.ae

https://cutt.us/QtI19


بـــرنـــامـــج شـــهـــر الـــقـــراءة

23
4:30 - 5:30 مساًء

الفئة العمرية:
للكبار 

مـــارس 2022
المفكر الصغير  

محاور المحاضرة
٣. تدريبات مهارات تفكير ٢. تساؤالت فلسفية  قراءة قصصية    .١

للحجز والتواصل: 
AlAinLibrary@DCTAbuDhabi.ae

24
ً
9:00 - 10:00 صباحا

الفئة العمرية:
أطفال

مـــارس 2022
رحلة في كتاب  

تأتي هذه المبادرة لطالب المدارس، الهدف اإلبحار في كتب متنوعة 
ثقافية – دينية – تراثية، وطرح الفرصة للطالب في التعرف على محتوى 

الكتاب ومناقشته. 

للحجز والتواصل: 
AlAinLibrary@DCTAbuDhabi.ae

24
- 

ً
11:00ً صباحا
12:00 ظهرا

الفئة العمرية:
طالب الحلقة الثانية والثالثة

مـــارس 2022
ورش عمل القراءة 

المثمرة  
ندوة افتراضية بعنوان القراءة المثمرة تم من خاللها شرح أهمية القراءة 

وفوائدها على الفرد والمجتمع كما تطرح بعض المهارات التي يكتسبها القارى 
من خالل مواصلته القراءة. 

اضغطوا هنا لالنضمام للورشة

24
- 

ً
11:00ً صباحا
12:00 ظهرا

الفئة العمرية:
طالب الحلقة الثانية

مـــارس 2022
ورش عمل النخيل في 

دولة ا�مارات  
ورشة افتراضية توعوية  يقدمها أمين المكتبة يتحدث من خاللها عن النخيل في 

دولة اإلمارات وأنواعه وأخطر اآلفات التي تصيبه 

اضغطوا هنا لالنضمام للورشة

Week - 4

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2I1YmJiNjQtZjk2OS00ZGQ1LWJhZGQtMWJhZDJlM2Q5NjM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2200d592b6-8b94-49ea-9d73-d02f56b4e4c9%22%2c%22Oid%22%3a%2207379279-71fa-4816-8b87-c86bf1683e72%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmM1MzYxNWQtZDJmNS00MDhmLWI0MTMtNzQ5NTM1YTE1OWYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2200d592b6-8b94-49ea-9d73-d02f56b4e4c9%22%2c%22Oid%22%3a%228394db04-6878-4a10-8172-10d41ff901fc%22%7d


بـــرنـــامـــج شـــهـــر الـــقـــراءة Week - 4

24
4:00 - 5:00 مساًء

الفئة العمرية:
أطفال 

مـــارس 2022
شهر رمضان  

معلومات عن شهر رمضان وأهميته عند المسلمين 

للحجز والتواصل: 
AlAinLibrary@DCTAbuDhabi.ae

24
5:00 مساًء

الفئة العمرية:
الكبار

مـــارس 2022
الوعي الصوتي 

وأهميته في اكتساب 
مهارات القراءة

الوعي الصوتي وأهميته في اكتساب مهارات القراءة

للحجز والتواصل: 
 KhalifaParkLibraryGroup@dctabudhabi.ae

24
5:00 - 6:00 مساًء

الفئة العمرية:
الكبار

مـــارس 2022
نادي ا§بداع للقراءة

برنامج يشجع االطفال على تحسين مستوى قرائتهم وتعبيرهم ونطقهم 
والقراءة أمام زمالئهم بتعزيز ثقتهم بنفسهم و تعلم أساسيات القراءة االبداعية

اضغطوا هنا لالنضمام للورشة

25
4:30 - 5:30 مساًء

الفئة العمرية:
أطفال 

مـــارس 2022
برنامج هيا نقرأ

سيستمتع األطفال بسماع قصة جميلة (دماغ أختي مثقوب)
… قراءة القصة + - نشاط غيمة األفكار

للحجز والتواصل: 
AlAinLibrary@DCTAbuDhabi.ae

https://cutt.us/dtGFZ


بـــرنـــامـــج شـــهـــر الـــقـــراءة Week - 4

27
ً
2:00 - 3:00 ظهرا

الفئة العمرية:
أطفال 

مـــارس 2022
فانوس رمضان الضوئي

ورشة فنية يتعلم األطفال صنع فانوس رمضان الضوئي

للحجز والتواصل: 
AlAinLibrary@DCTAbuDhabi.ae

27
ً
3:30- 4:30 عصرا

الفئة العمرية:
أطفال 

مـــارس 2022
هل يمكنني
الخروج اÅن؟

جلسة لحكاية قصة تفاعلية

للحجز والتواصل: 
AlAinLibrary@DCTAbuDhabi.ae

28
ً
11:00 صباحا

الفئة العمرية:
روضة

مـــارس 2022
حديقة القارئ

سلسلة من الورشة المسلية لألطفال قصص و حكم متجددة 

اضغطوا هنا لالنضمام للورشة

28
- 

ً
11:00ً صباحا
12:00 ظهرا

الفئة العمرية:
طالب الحلقة الثانية

مـــارس 2022
ورش عمل

فوائد القراءة
ندوة افتراضية بعنوان فوائد القراءة يتم من خاللها طرح بعض فوائد القراءة 
وإعطاء بعض النصائح التي ينبغي للقارئ السير عليها من أجل االستفادة من 

القراءة.

اضغطوا هنا لالنضمام للورشة

https://cutt.us/kCges
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjBjNzVmYmYtN2VhYi00ODQ2LWI1MTMtZjM4MjlhNzBmMjU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2200d592b6-8b94-49ea-9d73-d02f56b4e4c9%22%2c%22Oid%22%3a%224379e2a3-08f8-42db-b8aa-0303771ef855%22%7d


بـــرنـــامـــج شـــهـــر الـــقـــراءة Week - 4 & 5

28
ً
11:00 صباحا

الفئة العمرية:
األطفال

مـــارس 2022
ورشة قرائية:

أين أجدك؟ 
أين أنت؟ عدت تلعبين معي لعبة الغّميضة! عّم تبحث الفتاة الّصغيرة؟

هل ستجده وأين؟

للحجز والتواصل: 
 KhalifaParkLibraryGroup@dctabudhabi.ae

28
ً
3:30 - 4:30 عصرا

الفئة العمرية:
أطفال 

مـــارس 2022
قصة "كائنات سقف 

الغرفة"
٢. مناقشة القّصة مع األطفال باستخدام الّدمى ١. قراءة القّصة 

٤. رسم "تأمالت عن القّصة" ٣. غناء 

للحجز والتواصل: 
AlAinLibrary@DCTAbuDhabi.ae

28
5:00 - 6:00 مساًء

الفئة العمرية:
أطفال 

مـــارس 2022
زينة رمضان

ورشة فنية، لتعلم صنع زينة لرمضان

للحجز والتواصل: 
AlAinLibrary@DCTAbuDhabi.ae

28
- 

ً
11:00ً صباحا
12:00 ظهرا

الفئة العمرية:
طالب  الحلقة الثانية

مـــارس 2022
ورش عمل التسامح

ورشة افتراضية يقدمها أمين المكتبة يتحدث من خاللها عن أهمية التسامح 
وقيم التسامح ومبادرات التسامح في دولة اإلمارات بهدف تثقيف المجتمع 

بأهمية التسامح ونهجه.

اضغطوا هنا لالنضمام للورشة

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjU2OTdiZmQtZjBlYy00NjZiLWExZTMtYjQ1MDQxNWNlY2Q5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2200d592b6-8b94-49ea-9d73-d02f56b4e4c9%22%2c%22Oid%22%3a%228394db04-6878-4a10-8172-10d41ff901fc%22%7d


29
- 

ً
11:00ً صباحا
12:00 ظهرا

الفئة العمرية:
طالب الحلقة الثانية

مـــارس 2022
ورشة عمل فن القراءة 

القواعد العشر في فن القراءة و االستمتاع بها، وزيادة الوعي لدى الطلبة 
وتنمية مهارات التعلم الذاتي والتفكير التحليلي الناقد وتوسيع المدارك وتعزيز 

الحس الوطني والعروبة والشعور باالنتماء إلى أمة واحدة. 

اضغطوا هنا لالنضمام للورشة

29
ً
12:00 ظهرا

الفئة العمرية:
طالب الحلقة الثانية والثالثة 

مـــارس 2022
ماهي المصادر 

ا�كترونية؟ 
تعريف الجمهور بالمصادر االكترونية في المكتبة الرقمية

اضغطوا هنا لالنضمام للورشة

Week - 5بـــرنـــامـــج شـــهـــر الـــقـــراءة

29
ً
2:00 - 3:00 ظهرا

الفئة العمرية:
األطفال

مـــارس 2022
فانوس رمضان بالورق 

ورشة فنية، لتعلم صنع زينة لرمضان

للحجز والتواصل: 
AlAinLibrary@DCTAbuDhabi.ae

29
t

ً
3:00 - 4:00 عصرا

الفئة العمرية:
من عمر 17 ومافوق

+طلبة الثانوية والجامعات

مـــارس 2022
ورشة

السيرة الذاتية

اضغطوا هنا لالنضمام للورشة

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjIwMThiOWQtZGZjNy00ZjJkLTgwNjUtNzk0MDZiOGM4Mjg1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2200d592b6-8b94-49ea-9d73-d02f56b4e4c9%22%2c%22Oid%22%3a%224379e2a3-08f8-42db-b8aa-0303771ef855%22%7d
https://cutt.us/jWJvv
https://cutt.us/QAGaA


بـــرنـــامـــج شـــهـــر الـــقـــراءة Week - 5

29
6:00 مساًء

الفئة العمرية:
الكبار

مـــارس 2022
استراحة سيدت ابوظبي 

(القسم العربي) 
جلسة نقاشية

للحجز والتواصل: 
 KhalifaParkLibraryGroup@dctabudhabi.ae

30
4:00 - 5:00 مساًء

الفئة العمرية:
أطفال

مـــارس 2022
العطاء في رمضان 

االخالق الحميدة في شهر رمضان

للحجز والتواصل: 
AlAinLibrary@DCTAbuDhabi.ae

30
ً
11:00 صباحا

الفئة العمرية:
األطفال 

مـــارس 2022
ورشة قرائية:
أحب الرياضة 

الرياضة صحة ونشاط، ولكن راني ال يمارس الرياضة كما يمارسها أخوه هاني القوي 
الجسم. سنرى في هذا  الكتاب  كيف سيندم راني… فهل سيسمع نصيحة أخيه… ؟

للحجز والتواصل: 
 KhalifaParkLibraryGroup@dctabudhabi.ae

30
- 

ً
11:00ً صباحا
12:00 ظهرا

الفئة العمرية:
طالب الحلقة الثانية والثالثة

مـــارس 2022
ورش عمل القراءة 

أسلوب حياة 
الترويج لترسيخ القراءة و جعلها أسلوب حياة و نمط نعتاد عليه في حياتنا. 
ورشة عمل مميزة عنوانها القراءة أسلوب حياة يتم من خاللها إبراز فوائد 
القراءة وأثرها اإليجابي على القارئ في منهجية حياته ويشرح من خاللها 

المقدم أن القراءة ليست مجرد مطالعة وانما هي منهجية وأسلوب حياة.

اضغطوا هنا لالنضمام للورشة
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