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الدوحة  -قطر

مالحظة :ستنعقد جميع جلسات المؤتمر في مركز قطر الوطني للمؤتمرات ،وسيتم توفير المواصالت للمشاركين من وإلى الفنادق التي تم نشر أسمائها على
الموقع اإللكتروني لمؤتمر ِمتلِ ب  2016قطر وكذلك الزيارات الميدانية ضمن البرنامجُ .يرجى العلم بأنه قد يكون هناك ما بين  20 - 15دقيقة كفارق توقيت في
تحرك الحافالت من الفنادق بحسب الفندق الذي تُ قيم فيه .وسيتم توفير المواصالت للراغبين في العودة إلى مركز قطر الوطني للمؤتمرات بعد انتهاء الزيارات
الميدانية.
السبت  23 -أبريل 2016
مساء
05:20
ً

مغادرة الحافالت من الفنادق إلى كتارا

مساء
10:00 - 06:00
ً

الحي الثقافي – كتارا :قرية ثقافية ُأنشئت لتجسد التراث المعماري القطري ،وهي
ً
مسرحا
جولة في الحي الثقافي  -كتارا وحضور واحدة من أشهر المعالم الثقافية في قطر ،وبها العديد من المرافق التي تشمل
ً
مفتوحا ،ودار أوبرا ،وسينما متعددة االستعماالت ،وقاعة مؤتمرات متعددة االستخدامات،
مأدبة عشاء خاصة للترحيب بالمشاركين
وشاطئ ،وسوق ،وبعض المعارض التي تسلط الضوء على التراث القطري.

مساء
10:20
ً

مغادرة الحافالت من كتارا إلى الفنادق

األحد –  24أبريل 2016
ً
07:30
صباحا

مغادرة الحافالت من الفنادق إلى مركز قطر الوطني للمؤتمرات

ً
09:30 - 08:30
صباحا

التسجيل

ً
09:30 - 08:30
صباحا

إفطار خفيف
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حفل االفتتاح وجلسة نقاشية  -القاعة الكبرى 2

موضوع الجلسة النقاشية :دور المكتبات في إطالق القدرات

مدير الجلسة :الدكتورة كلوديا لوكس ،مدير مشروع مكتبة قطر الوطنية

أعضاء الجلسة:

1.1السيد كورادو دي تيليو

ً
حاليا منصب مدير الخدمات ومنسق المنطقة الجنوبية الشرقية للمكتبات العامة في مدينة روما،
يشغل السيد كورادو
إيطاليا ،كما يشغل منصب رئيس اللجنة الدائمة لقسم المكتبات العامة التابع لالتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات
المكتبات (إفال) .يعمل السيد كورادو في مجال المكتبات العامة منذ عام  1998وتتنوع اهتماماته في هذا المجال بين
اإلدارة وتنمية المجموعات ومجموعات القراءة.

2.2الدكتورة هند المفتاح
ً
10:30 - 09:30
صباحا

ً
حاليا منصب نائب الرئيس للشؤون اإلدارية والمالية بمعهد الدوحة للدراسات العليا في قطر ،كما
تشغل الدكتورة هند
ً
ً
مشاركا في برنامج اإلدارة والسياسات العامة في كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية بالمعهد .وقد تبوأت
أستاذا
تعمل
مديرا للموارد البشرية في جامعة قطر (2004
الدكتورة هند عدة مناصب إدارية على مدى السنوات الماضية؛ إذ عملت
ً
تنفيذيا للمركز الثقافي للطفولة (- 2012
ومديرا
ومديرا للموارد البشرية في شركة الريل (،)2014 - 2012
 ،)2008ً
ً
ً
ً
ً
أيضا رئيس اللجنة التأسيسية لجمعية
مشاركا في جامعة قطر منذ عام  .2010والدكتورة هند المفتاح هي
 ،)2014وأستاذً ا
المكتبات والمعلومات في قطر.

3.3البروفيسور ِرم كولهاس

مهندس معماري عالمي مشهور وأستاذ دكتور في جامعة هارڤارد .وقد شغل البروفيسور كولهاس في عام 2014
منصب مدير المعرض الدولي الرابع عشر للهندسة المعمارية الذي تقيمه مؤسسة ڤينيس بينالي اإليطالية ُ
وأقيم في
مدينة البندقية تحت عنوان “األساسيات” ( .)Fundamentalsكما يرأس البروفيسور كولهاس المكتب الهندسي المعماري
الحضري ( )OMAوذراعه البحثي ( )AMOالذي يعمل في مجاالت خارج إطار الهندسة المعمارية مثل اإلعالم والسياسة
عدد من األعمال المنشورة في مجال الهندسة المعمارية .وقد َّصمم
والطاقة المتجددة والموضة .وللبروفيسور كولهاس ٌ
البروفيسور كولهاس العديد من المباني والمعالم المشهورة حول العالم من ضمنها مبنى المكتبة العامة الجديدة في
سياتل بالواليات المتحدة األمريكية ومبنى مكتبة قطر الوطنية.
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4.4الدكتورة سيوبهان رياردون

تشغل الدكتورة سيوبهان منصب المدير والرئيس التنفيذي للمكتبة المجانية في فيالدلفيا بالواليات المتحدة األمريكية.
ومنذ التحاقها بالمكتبة المجانية في فيالدلفيا ترأست الدكتورة سيوبهان مبادرة المكتبة إليصال خدماتها للمستخدمين
خارج جدرانها من خالل إيجاد مراكز للحاسوب واإلنترنت تُ سمى “هوت سبوتس” تُ قدم خدمة االستخدام المجاني للكمبيوتر
ً
ً
نسبيا من حيث الخدمات،
المهملة
واإلنترنت والتدريب على استخدامهما
مجانا بالتعاون مع منظمات محلية في األحياء ُ
وذلك من خالل تسيير أول “محطة تكنولوجيا متنقلة” في هذه األحياء في المدينة وكذلك في مطار فيالدلفيا الدولي حيث
ً
مجانا وتنزيل مواد المكتبة التي يرغبون في تصفحها أثناء سفرهم .كما ترأست
يستطيع المسافرون استخدام اإلنترنت
الدكتورة سيوبهان عملية إيجاد خطة استراتيجية خمسية طموحة للمكتبة تستلهم رسالة نشر المعرفة وتوجيه العملية
التعليمية وتشجيع حب االطالع.

5.5الدكتور ثيو كيمبرمان

يشغل الدكتور ثيو منصب مدير ورئيس مجلس أمناء مكتبة روتردام العامة في هولندا منذ مارس عام  ،2015وللدكتور
كيمبرمان خبرة واسعة في مجال إدارة المتاحف في هولندا حيث شغل منصب المدير العام للعديد منها .كما يعمل الدكتور
كيمبرمان منذ عام  2014كمدير مؤقت مستقل ومستشار مشاريع للعديد من المؤسسات الثقافية والتعليمية والعلمية
والهيئات الحكومية والتجارية.
تناقش هذه الجلسة كيف تتفاعل المكتبات مع احتياجات المجتمع من خالل تكييف خدماتها وعملها مع
هذه االحتياجات ،وسيتمكن المشاركون في هذه الجلسة من االطالع على تجارب ناجحة لخدمات جديدة
يظهر فيها دور التفكير اإلبداعي في تقديم خدمات مكتبية مميزة للمجتمع.
رئيس الجلسة :كورادو دي تيليو

األوراق المعروضة:

ً
12:30 - 11:00
ظهرا

الجلسة األولى
(االبتكار في الخدمات 1 .1مكتبة أوترخت في مرحلة انتقالية  /تون ڤان ڤليمرين ،مدير مكتبة أوتريخت العامة ،هولندا
المكتبية) – قاعة
2 .2تنسيق المساحات الرقمية :مركز لإلبداع  /إتيان ماكيويتز ،نائب مدير الفعاليات واالتصال بمكتبة ليون
االجتماعات 103
العامة ،فرنسا
3 .3إطالق إمكانات المكتبات العامة من خالل اإلعداد للمستقبل  /كيمبر فيندر ،مدير المكتبة العامة لمقاطعة
سينسيناتي وهاميلتون ،الواليات المتحدة األمريكية

4 .4مكتبة روتردام العامة  -عرض عام ألكبر مجموعة من الكتب حول الفيلسوف اإلنساني “إيراسموس” /
الدكتور ثيو كيمبرمان ،مدير ورئيس مجلس أمناء مكتبة روتردام العامة ،هولندا
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ورقة خاصة بعنوان “كيفية تحويل الرسالة الرئيسية للمكتبة إلى رسالة مناصرة”  -إيلونا كيش ،مديرة برنامج المكتبات العامة
 - )Public Libraries 2020( 2020قاعة االجتماعات 103

ً
02:00 - 01:00
ظهرا

الغداء – قاعة االجتماعات 104

ً
ظهرا
02:20

مغادرة الحافالت من مركز قطر الوطني للمؤتمرات إلى مكتبات أكاديمية قطر
تضم أكاديمية قطر مجموعة من المدارس الخاصة ،وهي عضو في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية
ً
ً
متميزا من مرحلة ما قبل المدرسة حتى المرحلة الثانوية .وهناك ثالث مكتبات
تعليما
المجتمع .وتوفر األكاديمية
في األكاديمية تلبي المراحل المختلفة من التعليم المدرسي وهي :مكتبة مرحلة التعليم المبكر ،التي تخدم
األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة ورياض األطفال والصف األول االبتدائي ،ومكتبة المدرسة االبتدائية التي
تخدم األطفال من الصف الثاني إلى الخامس االبتدائي ،والمدرسة الثانوية التي تخدم الطلبة من الصف السادس
حتى الصف الثاني عشر .وتُ قدم هذه المكتبات خدماتها لطالب المدرسة في المقام األول ،كما أن أولياء أمور
الطالب وموظفي مؤسسة قطر بإمكانهم االشتراك في المكتبات واالستفادة من خدماتها.

مساء
04:00 - 02:30
ً

جولة في مكتبات
أكاديمية قطر

مساء
04:20
ً

مغادرة الحافالت من أكاديمية قطر إلى مبنى مكتبة قطر الوطنية الجديد
ً
حاليا على قدم وساق في المبنى الجديد لمكتبة قطر الوطنية الذي صممه المعماري العالمي
يجري العمل
المعروف ِرم كولهاس .وقد ُص ِّمم مبنى مكتبة قطر الوطنية على مساحة قدرها  45ألف متر مربعة وفق
أحدث معطيات التكنولوجيا الحديثة بما ُيحفز الزوار على استكشاف مسيرة تطور المعرفة من الماضي إلى
الحاضر .كما ُيجسد الطابع المعماري العام للمبنى رؤية المكتبة المتمثلة في «مد جسور المعرفة بين تراث
قطر والعالم العربي واإلسالمي والمستقبل”.
تضطلع مكتبة قطر الوطنية برسالتها من خالل ثالث وظائف رئيسية وهي المكتبة الوطنية ،والمكتبة
الجامعية والبحثية ،والمكتبة العامة .وتتمثل وظيفة «المكتبة الوطنية» في جمع وتيسير الوصول إلى
مصادر المعرفة العالمية ذات الصلة بدولة قطر والمنطقة ،كما تقوم بجمع المنشورات والوثائق التراثية
التي تتناول معلومات عن دولة قطر والمنطقة وحفظها وإتاحتها للمهتمين بمطالعتهاّ .أما وظيفة
«المكتبة الجامعية والبحثية» فتتجلى في دعم التعليم والبحث العلمي على جميع المستويات من خالل
المتطورة للطالب والباحثين .وتبرز وظيفة «المكتبة العامة» في توفير
توفير المواد المطبوعة والرقمية
ّ
الخدمات المكتبية والمعرفية بهدف نشر المعلومات وتزويد الجميع بالمعارف الالزمة.

مساء
05:45 - 04:30
ً

جولة في مبنى مكتبة
قطر الوطنية

مساء
05:45
ً

مغادرة الحافالت من مبنى مكتبة قطر الوطنية الجديد إلى الفنادق ومركز قطر الوطني للمؤتمرات
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االثنين –  25أبريل 2016
ً
07:30
صباحا

مغادرة الحافالت من الفنادق إلى مركز قطر الوطني للمؤتمرات

ً
09:00 - 08:30
صباحا

إفطار خفيف – قاعة االجتماعات 104
تبنت المكتبات ممارسات جديدة بما يتناسب لتوفير مساحات للتعلم المجتمعي ،كما أوجدت
ً
طرقا جديدة لتوفير فرص ألفراد المجتمع لاللتقاء ببعضهم لتعلم مهارات وأفكار جديدة .وسيتم
خالل هذه الجلسة استعراض بعض األمثلة لما تقوم به المكتبات في هذا المجال.

ً
10:30 - 09:00
صباحا

ُّ
(التعلم
الجلسة الثانية
المجتمعي) – قاعة االجتماعات
103

رئيس الجلسة :جوزه المري
األوراق المعروضة:

1 .1التمويل اإلسالمي :موضوع جديد ُيهم أخصائيي المكتبات العامة  /بهناز القره داغي ،باحث أول في
كلية الدراسات اإلسالمية في قطر ،جامعة حمد بن خليفة ،قطر
للقَّراء وأخصائيي المكتبات /
2 .2ممارسة المكتبة الصينية المعاصرة “مكتبة  ”+والتنمية الشاملة ُ
وانج شيوي ،أكاديمية شنغهاي للعلوم االجتماعية ،الصين
3 .3إدارة المعرفة واإلمكانات الخالقة لدى المستخدمين  /داڤوركا باتيتش ،إسمينا مايتش،
وأليمكا بيالن سيميتش ،مكتبات مدينة زغرب ،كرواتيا

ً
ً
صباحا استراحة قهوة – قاعة االجتماعات 104
صباحا – 11:00
10:30
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تستكشف هذه الجلسة كيف يمكن للمكتبات تقديم خدمات لألطفال واليافعين بطرق
مبتكرة إليجاد الفرص والبيئة المالئمة لهم الكتساب مهارات جديدة وتنمية ملكة الخيال
والقدرات اإلبداعية لديهم.
رئيس الجلسة :كارول ميتشل
األوراق المعروضة:

ً
12:30 - 11:00
ظهرا

الجلسة الثالثة ( تطوير
المستقبل من خالل الخدمات
المقدمة لألطفال واليافعين)
ُ
– قاعة االجتماعات 103

ً
12:45
ظهرا

مغادرة الحافالت من مركز قطر الوطني للمؤتمرات إلى مكتبة جامعة جورجتاون

ً
02:00 – 01:00
ظهرا

تفتح مكتبة جامعة جورجتاون في قطر أبوابها ألفراد المجتمع في قطر ليتمكنوا من االستفادة
من كافة المواد والخدمات التي تقدمها .تحتوي المكتبة على حوالى  1.2مليون كتاب إلكتروني
و 150ألف مجلة إلكترونية و 90ألف كتاب ومادة .وتحظى مجموعات األدب واألفالم باهتمام
الخدمات المقدمة للجمهور في
ً
خصيصا لمساعدة من
صممة
خاص من قبل الجمهور .كما تقدم المكتبة تجهيزات وبرمجيات ُم َّ
مكتبة جامعة جورجتاون في
يعانون من ضعف في البصر ،مثل أجهزة تكبير الصور ومعدات تحويل النصوص المكتوبة إلى
قطر (زيارة ميدانية)
نصوص مسموعة .ويمكن للزوار كذلك استخدام مواد المكتبة وبعض مصادرها اإللكترونية
ً
أيضا برنامج خاص يسمح ألفراد المجتمع
أثناء تواجدهم في الحرم الجامعي .ويتوفر لدى المكتبة
باستعارة الكتب واصطحابها معهم إلى بيوتهمwww.qatar.sfs.georgetown.edu :

ً
03:00 - 02:00
عصرا

استراحة غداء  -جامعة جورجتاون

1 .1برامج وخدمات المكتبة لألطفال واألسر الناطقين باللغة العربية :اعتبارات للتخطيط والتنفيذ /
كارول ميتشل ،رئيس قسم خدمات األطفال بمكتبة قطر الوطنية ،قطر
2 .2من األصوات الرقمية إلى المعرفة المعلوماتية الرقمية :تطوير قدرات الطالب  /ڤيرجيليو
ميدينا ،مدرسة إس إي كي الدولية في قطر ،والدكتور روس جى تود ،كلية االتصال
والمعلومات بجامعة روتجرز

ً
عاما  /الدكتور ثيو
3 .3مكتبة روتردام العامة :توفير بيئة مناسبة للشباب من عمر  13إلى 23
كيمبرمان ،مدير ورئيس مجلس أمناء مكتبة روتردام العامة ،والسيدة أنيري برينينكمير ،مدير
وحدة الفروع بمكتبة روتردام العامة  ،هولندا
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03:20
عصرا

مغادرة الحافالت من جامعة جورجتاون إلى مكتبة كلية الدراسات اإلسالمية في قطر

ً
04:30 - 03:30
عصرا

الخدمات المقدمة لعامة
الجمهور في مكتبة كلية
الدراسات اإلسالمية في قطر
(زيارة ميدانية)

مساء
04:50
ً

مغادرة الحافالت من كلية الدراسات اإلسالمية في قطر إلى الفنادق ومركز قطر الوطني للمؤتمرات
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مكتبة أكاديمية تتبع كلية الدراسات اإلسالمية في قطر ،إحدى كليات جامعة حمد بن خليفة،
وتتيح لمختلف فئات الجمهور والمجتمع إمكانية االستخدام المجاني لموادها وخدماتها المكتبية ما
عدا االستعارة الخارجية لمواد المكتبة.

الثالثاء –  26أبريل 2016
ً
07:30
صباحا

مغادرة الحافالت من الفنادق إلى مركز قطر الوطني للمؤتمرات

ً
09:00 - 08:30
صباحا

إفطار خفيف – قاعة االجتماعات 104
سيتم في هذه الجلسة مناقشة العمل مع جهات خارج مجتمع المكتبات كوسيلة لتوسيع الخدمات
المكتبية بطريقة أفضل .وسيتم مناقشة أمثلة لشراكات قائمة بين بعض المكتبات وهذه الجهات
لمعرفة كيف أثمرت الشراكات الناجحة في توفير برامج وخدمات مكتبية متميزة.
رئيس الجلسة :سامية الشيبة

ً
10:30 - 09:00
صباحا

الجلسة الرابعة
(الشراكات) – قاعة
االجتماعات 103

األوراق المعروضة:
1 .1مكتبة روتردام العامة :إعادة تعريف وجودها في المدينة  /أنيري برينينكمير ،مدير وحدة الفروع بمكتبة
روتردام العامة ،هولندا
عزز العالقات  /چوليا جيلفاند ،كلية آيرڤين ڤالي،
وي ِّ
2 .2المكتبات األكاديمية والعامة :التآزر الذي يبني ُ
جامعة كاليفورنيا ،الواليات المتحدة األمريكية
3 .3ائتالف “ساسكاتشوان” لخدمات المكتبات والمعلومات ( / )SILSچيف باربر ،المدير التنفيذي لمكتبة
ريجينا العامة ،كندا
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برنامج مؤتمر ِم ِ
تلب  2016قطر
ً
11:00 – 10:30
صباحا

استراحة قهوة – قاعة االجتماعات 104

ً
11:20
صباحا

الش َّ
مغادرة الحافالت من مركز قطر الوطني للمؤتمرات إلى مكتبة مركز َ
فلح
ُّ
الش َّ
مكتبة مركز َ
وتعلم األطفال ذوي االحتياجات
فلح مكتبة خاصة تركز على المواد الخاصة بتعليم
ً
أيضا أولياء
الخاصة .وال تقتصر خدمات المكتبة على الطلبة والموظفين في المركز فقط بل تشمل
أمور الطلبة والباحثين وزائري المكتبة وكل من له اهتمام بقضايا اإلعاقة .وتقدم المكتبة ،إلى جانب
المجموعات المطبوعة والرقمية والوسائط المتعددة ،جلسات تدريبية حول الوعي المعلوماتي ،وخدمات
مرجعية ،وخدمة اإلحاطة الجارية ،باإلضافة إلى تدريب األطفال ذوي االحتياجات الخاصة حول الجوانب
الفنية للمكتبة إلعدادهم للحياة العملية.

ً
01:00 - 12:00
ظهرا

جولة في مكتبة مركز
الش َّ
َ
فلح لألطفال ذوي
االحتياجات الخاصة

ً
01:20
عصرا

الش َّ
مغادرة الحافالت من مركز َ
فلح إلى موقع الزُ بارة األثري

مساء
05:30 - 03:00
ً

مساء
05:50
ً

مساء
07:00 - 06:30
ً

جولة في قلعة الزبارة
وموقع الزبارة األثري
المدرج على قائمة
ُ
اليونسكو للتراث

 28 - 23أبريل
الدوحة  -قطر

يحتوي موقع الزبارة األثري على آثار مدينة الزبارة التاريخية ،وهي مدينة ساحلية قديمة محاطة بأسوار تقع
في الجزء الشمالي من دولة قطر ،وقد ازدهرت في نهاية القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر
كمركز للتجارة وصيد اللؤلؤ .وقد أدرجتها اليونسكو على قائمتها لمواقع التراث العالمي في يونيو .2013
ومدينة الزبارة األثرية ،وقلعة الزبارة المجاورة لها ،من المعالم السياحية األساسية لكل من يرغب في
استكشاف تراث دولة قطر وتاريخها.

مغادرة الحافالت من موقع الزبارة األثري إلى مدينة الخور

جولة في ميناء الخور
للقوارب

من خالل زيارة هذه الميناء سيكون بإمكان المشاركين االطالع على جزءٍ
أصيل من تاريخ قطر ،حيث ما
ٍ
يزال الصيادون يستخدمون هذا الميناء لتنزيل ما اصطادوه من أسماك وفي تجهيز قواربهم وشباكهم
للصيد كما كانوا يفعلون منذ مئات السنين .كما يوجد سوق صغير لألسماك بالقرب من الميناء ومنطقة
واسعة من أشجار المانجروف التي تعيش على مياه البحر.
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برنامج مؤتمر ِم ِ
تلب  2016قطر
مساء
07:20
ً

مغادرة الحافالت من مدينة الخور إلى الدوحة

مساء
09:00 - 08:00
ً

عشاء في مطعم برج الحمام  -اللؤلؤة

مساء
09:20
ً

مغادرة الحافالت من اللؤلؤة إلى الفنادق ومركز قطر الوطني للمؤتمرات

 28 - 23أبريل
الدوحة  -قطر

األربعاء –  27أبريل 2016
ً
07:30
صباحا

مغادرة الحافالت من الفنادق إلى مركز قطر الوطني للمؤتمرات

ً
9:00 - 8:30
صباحا

إفطار خفيف – قاعة االجتماعات 104
تعتمد االتجاهات الجديدة في خدمات المكتبات على مهارات الموظفين وقدراتهم ،وعليه تتناول هذه
الجلسة فرص التطوير المهني التي توفرها المكتبات لموظفيها لالنتقال إلى أنماط جديدة من أساليب
العمل والخدمات.

ً
10:30 – 09:00
صباحا

الجلسة الخامسة
(التطوير المهني
لموظفي المكتبات) –
قاعة االجتماعات 103

رئيس الجلسة :د .نوف الخشمان
األوراق المعروضة:
1 .1جمعية المكتبات والمعلومات في قطر :األدوار والتحديات والتطلعات المستقبلية  /عبير الكواري
وسامية الشيبة ،جمعية المكتبات والمعلومات في قطر
2 .2خطة عمل “هامستر”  /توماس ريهاك ،مدير مكتبة براغ العامة ،جمهورية التشيك
3 .3الفتاة صاحبة اللؤلؤة :المهنية المذهلة  /الدكتورة ماريان كورين ،مكتبة هولندا الوطنية
ِّ 4 .4
دور ،رئيس قسم خدمات اإلتاحة ،مكتبة قطر الوطنية
وظفهم واحتفظ بهم  /كاتيا ِم َّ

ً
ً
صباحا – 11:00
10:30
صباحا

استراحة قهوة – قاعة االجتماعات 104
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برنامج مؤتمر ِم ِ
تلب  2016قطر
ً
11:20
صباحا

شيرب
مغادرة الحافالت من مركز قطر الوطني للمؤتمرات إلى متاحف ِم ِ
متاحف ِمشيرب هي الوجهة الثقافية الجديدة التي تعكس تاريخ أربعة بيوت تراثية تم ترميمها في الحي
التراثي ضمن مشروع ِ
“مشيرب قلب الدوحة” .ويحكي أحد هذه المتاحف تاريخ استغالل العبيد في
ً
ً
هاما من خطة البناء إلعادة إحياء مركز المدينة
جزءا
أفريقيا والشرق األوسط .وتُ مثل هذه المتاحف األربعة
ً
أيضا على فنادق ومدارس ومساجد ومتاجر .ويحتوي أحد هذه المتاحف
التجاري القديم الذي سيحتوي
على مكتبة مدعومة من مكتبة قطر الوطنية.

ً
01:30 - 12:00
ظهرا

جولة في متاحف
ِمشيرب ومكتبتها
المدعومة من مكتبة
قطر الوطنية

ً
01:50
ظهرا

مغادرة الحافالت من متاحف ِم ِش ِيرب إلى متحف الفن اإلسالمي

مساء
03:30 – 02:00
ً

 28 - 23أبريل
الدوحة  -قطر

تُ غطي مجموعة مقتنيات المتحف النطاق الكامل للفن اإلسالمي ،حيث تحتوي على مخطوطات وأعمال
من السيراميك والمعادن والزجاج والعاج والمنسوجات واألعمال الخشبية واألحجار الكريمة .كما تُ غطي
ً
مجموعات المتحف منطقة جغرافية واسعة تمتد على ثالث قارات ،من إسبانيا في أوروبا ً
مرورا
غربا
ً
شرقا .وتُ ظهر مقتنيات المتحف التنوع الذي ُي َمَّيز
بدول شمال أفريقيا والشرق األوسط حتى الصين
ً
قرنا من الزمان ،من القرن السابع
العالم اإلسالمي كما تغطي فترة تاريخية ممتدة ألكثر من أربعة عشر
وحتى القرن العشرين الميالدي.

جولة في متحف الفن
اإلسالمي ومكتبته

ً
كتبا ومراجع متخصصة حول الفنون اإلسالمية ،باإلضافة
تضم مقتنيات مكتبة متحف الفن اإلسالمي
إلى فهارس المعارض التي تُ قام في المتحف ،وقوائم مقتنيات المتحف ،والدراسات ،وغيرها من
المراجع والمصادر .كما تحتوي المكتبة على مجموعة خاصة باألطفال .وتضم مقتنيات المكتبة مواداً
باللغة العربية واإلنجليزية ولغات أخرى عديدة ،ويبلغ عدد المواد التي تحتويها مجموعات المكتبة حوالي
 15,000مادة ،وهو ما يجعلها من أكبر المجموعات في المنطقة في مجال الفن اإلسالمي .وبإمكان
الجمهور العام االستفادة من جميع خدمات ومجموعات المكتبة بما في ذلك قاعة القراءة.
إذا كان لدى أحد المشاركين في مؤتمر ِمتلِ ب  2016قطر رغبة في االطالع على مادة معينة من مجموعة
أوال التأكد من وجودها عبر فهرس المكتبة المتوفر على
المواد النادرة المحفوظة في غرفة خاصةُ ،يرجى ً
اإلنترنت على الرابط التالي ،http://ecatalogue.qma.com.qa/ :وإذا تبين وجود المادةُ ،يرجى إرسال
رسالة إلكترونية إلى  sleavy@qm.org.qaقبل موعد زيارة المكتبة ب 24ساعة على األقل.
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برنامج مؤتمر ِم ِ
تلب  2016قطر
ً
03:50
عصرا

 28 - 23أبريل
الدوحة  -قطر

مغادرة الحافالت من متحف الفن اإلسالمي إلى سوق واقف
ُيتيح سوق واقف لزائريه أجواء األسواق العربية التراثية بكل ما فيها من زخم وصخب ،وتستوحي مبانيه
التصميم المعماري الذي ُيميز المباني القطرية القديمة ،وتزخر متاجره بالمشغوالت اليدوية والعطور
والتوابل واألقمشة والمنسوجات ،أما مطاعمه فتقدم أشهى األكالت القطرية التقليدية وغيرها من
مختلف المطابخ العالمية ،باإلضافة إلى وجود العديد من المقاهي العصرية.

مساء
07:00 - 04:00
ً

جولة في سوق واقف

مساء
07:20
ً

مغادرة الحافالت من سوق واقف إلى الفنادق ومركز قطر الوطني للمؤتمرات

الخميس  28أبريل 2016
ً
07:30
صباحا

مغادرة الحافالت من الفنادق إلى مركز قطر الوطني للمؤتمرات

ً
9:00 - 8:00
صباحا

إفطار خفيف – قاعة االجتماعات 104

ً
صباحا
10:30 - 09:00

الجلسة السادسة (اجتماع لجنة مجموعة المكتبات العامة التابعة لإلفال)  -قاعة االجتماعات 103

ً
11:50
ظهرا

مغادرة الحافالت من مركز قطر الوطني للمؤتمرات إلى الفنادق

مساء
07:00
ً

مغادرة الحافالت من الفنادق إلى مركز الشقب

مساء
09:00 - 07:30
ً

االحتفال الختامي في مركز الشقب  /عشاء خاص وعرض للخيول

مساء
09:20
ً

مغادرة الحافالت من مركز الشقب إلى الفنادق
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