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 برنامج المؤتمر
 

 نوفمبر 8الثالثاء، 

 التسجيل لما قبل المؤتمر: الدفع واستالم الشارات 17:00  – 8:30

 

 الدفع واستالم الشارات مؤتمر جمعية المكتبات األمريكية : –التسجيل لمعرض الشارقة الدولي للكتاب  17:00  – 10:00

 ورش العمل:
 

 أمناء المكتبات المدرسية يشجعون القراءة الحرة من خالل اإلبداع والمشاركة 15:00  – 9:00
 

 

 

 

 

 قاعة الفكر

 

ويعد  مدى الحياة. واستمرار النجاح وتعتبر ضرورية لتحصيل الطالب المهارات عملية متعددة القراءة هي
ألمناء  استراتيجيات الورشة التفاعلية توفر هذه اليوم تحدياً.الطالب عادة القراءة الحرة  إكساب

الوعي  واإلداريين لرفع معلمي الصفوف مع لتتشارك معا، والكتب األطفال المدرسية لجلب المكتبات
أمثلة األمريكية ب المتحدة من الواليات ويساهم الزمالء هذا الجهد. أولياء األمور في وإشراك
ألنشطة جديدة للتنفيذ وخطة  الحاضرون بالورشة قوائموسوف يطور  يمكن تكرارها. المبتكرة التي للطرق

 الجهد البالغ األهمية. هذا في المجتمع المدرسي والمعلمين وبقية إلشراك أولياء األمور
 

 ميسروا الجلسة

 
والثقافة، اإلمارات  أبوظبي للسياحة نية،البحوث الثقافية، قسم التعليم والمه مركز مدير آل مهيري، شيخة

 العربية المتحدة
 

 والثقافة، اإلمارات العربية المتحدة أبوظبي للسياحة قسم التعليم والمهنية، أمين مكتبة، رزيقي، آل سلمى
 

 العين. خالد، بن مدرسة محمد أمينة مكتبة مدرسية، آل شمسي، وضحة
 

مدرسة ديفيد سي بارو اإلبتدائية، أثينا، جورجيا، الواليات  ،مدرسيةأخصائي إعالم بمكتبة  بليمونز، أندي
 المتحدة األمريكية

 
الواليات المتحدة  إنديانا، جنوب بند، كالرك، ستانلي مدرسة المركز اإلعالمي، مدير بيرنت، كاثي

 األمريكية
 

، الواليات المتحدة إنديانا الموحدة، مدارس روسفيلأخصائي المكتبات وتكنولوجيا التعليم،  جيك، شيري

 .االمريكية
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 ورش عمل ما قبل المؤتمر

  ولغات أخرى عربيةاللغة الفهرسة المواد غير الكتب بطريقة وصف المصادر وإتاحتها:  17:00  – 10:00

 منتدي الكتاب األماكن محدودة( –)رسوم إضافية للتسجيل          

 

 فقد أصبحت معرفة المصادر وإتاحتها، وصف: وام تتبني العالم أنحاءفي جميع  المكتبات بما أن المزيد من
 المشاركون يتعلم سوف الورشة، هذه في. أمر حتمي الجديد المعيار هذا باستخدام المكتبة مواد فهرسة كيفية
 وأشرطة المخطوطات،و وصف المواد بخالف الكتب،تطبيق معيار وصف المصادر وإتاحتها ل كيفية

 سيتمكن. وصف المصادر وإتاحتها مفاهيم من واقعية إلخ. وسوف تتيح التدريبات أمثلة.. .الفيديو،
 وتدريبات عملية مصممة خصيصاً لهذا الغرض. اختبارات خالل من مهاراتهم تعزيز من المشاركون

 
 المتحدة العربية اإلمارات الشارقة، جامعة أخصائي فهرسة، ،العليمي ثروت

 على العمل ورش من في العديد بالتدريس وقام مفهرس 100 أكثر من بالتدريب واإلشراف على قام

 .للعاملين بالمكتبةالضبط االستنادي الوصفية و الفهرسة

 

 تهيئة مستودع البحوث المؤسسية الخاص بك 17:00  – 10:00

 األماكن محدودة( –)رسوم إضافية للتسجيل           

 

 

 المؤسسي المستودع مفهوم( سبارك) علمياألكاديمية والنشر التحالف المصادر  اقترح ،2002 عام في

 آالف لبت عاما، عشر ثالثة بعد. األكاديمي في آن واحد العالم في علميال تصالاال وتعزيز لتحديد
 لم يستطع ألسباب تتعلق بفجوة الميزانيات، الكثير ولكن الدعوة، هذه المعاهد من وغيرها الجامعات
 التمهيد هذه العمل ورشةتوفر . المؤسسي المستودع لتهيئة العملي كله هوالتوجيه ذلك من واألهم ،والوعي

 هذه جوانب من جانب كل تغطية وسيتم ،كامل بشكل يعمل مؤسسي مستودع إلنشاء يلزم لما الضروري
 .المستودع وتقنيات ،العمل وسير ،العاملين وإرشادات ،واإلجراءات ،السياسات ذلك في بما العملية،

 
 ، ثول، السعوديةالتقنية، مكتبة جامعة الملك عبد هللا للعلوم ومدير بحوث المستودعات ،باعيسى محمد

 
 ، ثول، السعوديةالتقنيةمكتبة جامعة الملك عبد هللا للعلوم و، المستودعات بحوث منسق ،جرنز داريل

   
 

 منتدى األدب

 نوفمبر 9، األربعاء

 معرض الشارقة الدولي للكتاب /التسجيل بمؤتمر جمعية المكتبات األمريكية  10:00  – 9:00

 
 
 
 
 
 

 دفع الرسوم، استالم الشارات، ردهة المكتبيين، صالة مركز إكسبو الشارقة
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 رئيس هيئة الشارقة للكتاب –أحمد العامري  –كلمة االفتتاح والترحيب  11:15  – 10:00

  
 

 "ألن التحول ضروري للمجتمعات التي نخدمها" – الكلمة الرئيسية
 

 

أوستن  كليةب المكتبات وعميد ،2017-2016لألعوام  رئيس جمعية المكتبات األمريكية تودارو، جولي د.

 مديرمن قبل  كانتو. مركزيتين ومكتبتين جامعيةة مكتب الخدمات المتكاملة إلحدى عشر تدير لمجتمعل
. استشاري وهي. المكتبة وإعدادات المكتبات أنواع جميع في خبرة اولديه عاما ثالثين من ألكثر مكتبة

 نموذج: الرقمي للعصر المكتبة وإدارة الياء، إلى األلف من التوجيه هماأحدث كتابين لها. ةومؤلف ،محاضر
 .جديد

 
أوستن، تكساس، أوستن للمجتمع،  بكلية المكتبات رئيس جمعية المكتبات األمريكية وعميد تودارو، د. جولي

  الواليات المتحدة األمريكية.

 قاعة الفكر

 والمعارض ستراحةاال 11:45  – 11:15
 

 برامج متزامنة( 3) (أ)جلسة ال 13:00  – 11:45
 

I. كيف يمكنك معرفة اتجاهات التكنولوجيا الحديثة لكي تلحق بها؟ 

 

 

فقط  تبرز التكنولوجيا نوأل .بالطبع التطورتواكب هذا  المكتبات وتكنولوجيا مستمر، تطور في التكنولوجيا
 عملال ورشةالمرئي و العرض هذا. أن تصلح لوضعك المحلي بالضرورة ا ليستفإنه ،عبر االتجاه السائد

 قرارات اتخاذ من يتمكنوا حتى احتياجاتهم سياق في التكنولوجيافي  التفكير كيفية الحضور سوف يعلم
 وتنفيذ تقنيات في للتفكير وسيلة وكوستيلقدم توسوف . التكنولوجيا في استثماراتهم توجيه بشأن سليمة

 االختيار معايير وتهيئة التكنولوجياإلى  حاجةال لتحديد مجموعات إلى الحضورسيتم تقسيم و. المشروعات
 .تكنولوجيالل التخطيط عمليةل اكتشافهم وتبادل الحل، لتحديد

 
 ، الواليات المتحدة األمريكية، نيويوركبروك ستوني جامعةمكتبات  الناشئة،التقنيات و البحث رئيس لورا كوستيلو

 

 قاعة الفكر

II. "مجتمعك واستفادة شراكإل المكتبة خدمات وتعزيز تخطيط" 

 

معالجة قضايا رئيسية  على تساعد التي مكتبة لوس إنجلوس العامة معروفة دولياً بالخدمات المتطورة
 جديدة ومجموعات خدمات إيجاد. المبكرة الطفولة مرحلة في األمية لمحو العامة الصحة من بالمجتمع

 خالل من المجتمع مع والتواصل متعمق وفهم ستراتيجيا تخطيطو ،ابتكار تطلبت مجتمعك فادةإو جذبل
سوف يشارككم  زابو جون مكتبي المدينة. األساليب من وغيرها الديموغرافي، والتحليل ،االستقصاءات

 الخدمات ةخالقبطريقة  عززأن ت مكتبةلل كيف ذلك في بما ،لوس إنجلوس العامة للنجاحمكتبة  صفةو
 .لمختلف المستفيدين والموارد

 
 كاليفورنيا، الواليات المتحدة األمريكية، ، مكتبة لوس إنجلوس العامةالمدينة، أخصائي مكتبات جون زابو 
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 منتدى األدب

III.  أين؟ متى؟ ولماذا؟ كل شئ عن أماكن الصناعمرحباً بكم في مكان الصناع: من؟ ماذا؟ 

 

 

 
اكتسبت أماكن الصناع شعبية بالواليات المتحدة وخارجها. ما كل هذا الجدل حولها؟ انضم إلينا لنناقش 
جميع التفاصيل حول أماكن الصناع! من؟ ماذا؟ أين؟ متى؟ ولماذا؟ ما هي أماكن الصناع؟ ما األسس 

 يتم كيف تحتاج إليهم المدارس؟ أين تنشأ تلك األماكن؟ لمن تعمل أماكن الصناع؟ لماذا الالزمة للبدء؟
سوف تغادر هذه الجلسة بمجموعة من األفكار حول كيفية البدء وستكون متحمساً  تمويلها؟ يتم كيف بناؤها؟

 .لتطبيق هذا النموذج من التعلم بمكتبتك
 

الواليات  ، جورجيا أثينا، االبتدائية، بارو سي مدرسة ديفيد مدرسية،أخصائي وسائط بمكتبة  ،بليمونز أندي
 المتحدة األمريكية

 منتدى الكتب

 ردهة المكتبيين بمركز إكسبو، وجلسة الملصقات ؛قاعة الثقافة، الغداء 14:30  – 13:00
 

 برامج متزامنة( 3) (ب)الجلسة  15:45  – 14:30

 

I. الخليج من نظر وجهات: األكاديمية المكتبات في االتجاهات 

 

 األكاديمية، للمجتمعات قيمتها إلثبات متزايدة ضغوطا العالم أنحاء جميع في األكاديمية تواجه المكتبات
 أمناء من تتكون التفاعلي للمائدة المستديرة العرض هذا يقدم. الخليج منطقة على أيضا هذا وينطبق

 المتعلقة الجوانب من واسعة مجموعة تغطي الخليج منطقة أنحاء مختلف من األكاديمية المكتبات
. والخدماتوالوصول للمجتمع  والبيانات، ،اإلتاحة ذلك في بما األكاديمية المكتبات في الجديدة باالتجاهات

 األفكارللحصول على  ،فى مناقشة مع أقرانهم وأعضاء االمائدة المستديرة االنخراطب المشاركون وسيقوم
 .مبتكرة ةيمكتب لممارسات والنصائح

 
 روندا ستركليت،، الجامعة األمريكية بالشارقة، اإلمارات؛ والتدريسمراجع ال أمينة مكتبة كريستيان فرنو،

أمينة مكتبة  ،ليندسي دانيال بيثأمينة مكتبة محو األمية المعلوماتية، الجامعة األمريكية بالشارقة، اإلمارات؛ 
كلية إخصائي خدمات المعلومات،  صليب، رياأبوظبي، اإلمارات؛ -جامعة نيويورك الخدمات العامة واإلتاحة،
 طب وايل كورنيل، قطر
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 دبمنتدى األ

 

II. تهيئة أماكن وأنشطة لجذب المراهقين 
 

 

 لتكون مكتبية العام، استطاعت تحويل مكتبة تشاتانوجا 2014كورين هيل، اختارتها مجلة المكتبة عام 

العامة بتعزيز ثقافة التغيير واإلبداع. فقد أصبح الطابق الثاني للمكتبة الرئيسية ملعباً للتعلم للشباب. وساعد 
المراهقون بالمنطقة على تطوير مكان يستطيعون فيه تصنيع المالبس، اللعب باأللعاب، االستمتاع بتناول 

 جيا ومريح كما أنه مفتوح ويتسم بالمرونة.لقد أصبح المكان فائق التكنولو الموسيقى.إنتاج الطعام، و
دراية باالتجاهات الحالية في التكنولوجيا والثقافة الشعبية وكذلك  لديهمويعتمد نجاحنا على العاملين الذين 

عملية التحول والدروس  قدرتنا على تغيير األنشطة إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك. وستصف كورين
 المستفادة والخطط المستقبلية لخدمات الشباب.

 

 الواليات المتحدة األمريكيةتينيسي، تشاتانوجا العامة،  مدير مكتبة، كورين هيل

 

 قاعة الفكر

 )أمام قاعة الفكر(، وجلسات الملصقات والمعارض استراحة، 16.15  – 15:45
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 برامج متزامنة( 3) )ج(الجلسة  17:30  – 16:15

I. كتابة األبحاث ومعايير تأثيرها: ما الذي يحتاج المكتبيون إلى معرفته؟ 
 

 

 

 العالمية المعرفة قاعدة فيمساهمتهم  زيادة إلىالمكتبيون المتخصصون بمنطقة الشرق األوسط يحتاجون 
 المجالت في النشر وكيفيةكاتباً و فعاالً  باحثاً  تصبحأن  كيفية بشأن إرشادات الجلسة هذه تتيح. للمهنة

 هيكلة ،ةمنشورال األبحاث تحسينو والجودة ،األبحاث نشر عملية نناقش سوفو. المحكمة أو المؤتمرات
 البحوث تأثيرومعايير  األبحاث شبكات، والمؤلف توصيف ،تكشيفالعملية والمراجعة  البحثية، المنشورات

 العلمي النشر مجال في المكتبيين المتخصصين بين الوعي من المزيد إعطاء هو هدفنا. قياسات التقييمو
 .اإلنتاجية البحثية بالمنطقة وزيادة المهنية الشخصية بناء في وأهميته

 

 سلطنة عمان –( SQUجامعة السلطان قابوس ) ،مدير مركز المعلوماتد. سيف الجابري، 

المملكة  –( KAUST) تقنيةوالمدير المكتبة المؤقتة بجامعة الملك عبد هللا للعلوم د. جي. كي. فيجاياكومار، 

 العربية السعودية
 

 قاعة الفكر

II. كيف تكون صانعا؟ 

 

. الدراسي اليوم أثناء الصنعو لالستكشافليس لدى الطالب أي فرص أو فرص قليلة جدا  األحيان، من كثير في
 اآلن للطالب يمكن المدارس، فيلصناع لأماكن  إدراج مع. ةالدراس ساعات بعد الهوايات هذه متابعة يتم ما وغالبا

لترى  مكان الطالب في نفسك ضع األشياء؟ هذه تفعل وأنت شعورك ما. المدرسة فيهم  ينماببتكار االصنع وال
 ما لها؟ مخطط هو كما األمور تسير ال عندما تشعر كيف. وأيضا مبتكراً  تكون صانعاً تصنع وعندما  تشعر كيف

ابتكار  ينأثناء إقامة الروابط ب إلينا انضم والفشل؟ التحديات خالل من العمل يمكننا كيف تفشل؟ أن يعنيه الذي
 .األساسية الدراسية المناهج موضوعات من وغيرها والعلوم، الرياضيات، واستكشاف

 

الواليات المتحدة ، إنديانا الموحدة، مدارس روسفيلوتكنولوجيا التعليم،  أخصائي المكتبات ،شيرى جيك
 .االمريكية

 منتدى الكتب

III. بناء جمعيات مكتبات قوية فى الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
 

  

 واالزدهار النمو المهنة في لكى تستمرفترة حرجة للمكتبات بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. ول اإنه 
فهي تحتاج إلى جمعيات حيوية قوية تستطيع أن تقدم الدعم والمساعدة والتوجيه والدعوة لتأييد للمكتبات. 

 سوف توفر جمعيات المكتبات بالمنطقة الجديد دائماً عن أنشطتها ونجاحاتها وما تقابله من تحديات.
 لتعزيز هذه الجمعياتقومان بإدارة المناقشة واإلمداد بالمصادر واألفكار يالجلسة سوف  يمقدم

 
 العربي للمكتبات والمعلومات اإلتحاد، رئيس الحلبيمحمد إمام د. خالد 

مصر الجديدة، القاهرة، ، ، مدير فنى المكتبات، جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمعهبة محمد إسماعيل
 مصر
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مصر الجديدة، القاهرة، ، المجتمع، مدير المركز الثقافي، جمعية مصر للثقافة وتنمية رشا حسين توفيق
 مصر

 منتدى األدب

 معرض الكتاب وشراء الكتب  – 17:30
 

 نوفمبر 10، لخميسا

 وتناول المشروباتالتسجيل  9:30 – 9:00
 

 الجلسة الرئيسية 10:15 – 9:30
 

 المستقبل لمكتبة شاراتاإلو االتجاهات: المستقبلب التفكير -الكلمة الرئيسية 

 

 

 واإلشارات االتجاهات استكشاف أهمية ندرك أن يمكننا ،باعتباره امتداد للحاضر المستقبل إلى نظرنا وإذا
. يمكن أن يساعد ذلك فى اإلشارة إلى المستقبل المفضل لعملنا وكيف حولنا، مكان كل في نواجهها التي

 العرض هذاسوف يساعد  ،المكتبات لمستقبل األمريكية المكتبات جمعية مركزمشاركة بعض ما يتم تعلمه ب
 .المستقبل مكتبات بناء في مثمر دور يجادإل منا كل
 

و، الواليات المتحدة غشيكا،المكتبات لمستقبل جمعية المكتبات األمريكية مركز مدير ،فيجيروا يلميج
 األمريكية

 قاعة الفكر
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10:30 – 11:45  (متزامنة برامج 3) )د( الجلسة 

I. العمل في التقييم من المستفادة الدروس: الطالب ونجاح األكاديمية المكتبات 

 

إضافة  كيفية من للتحقق جديدة طرق في الجامعي الحرم شركاء مع األكاديمية المكتبات أمناءيتواصل 

 المكتبات: العمل في تقييم"ال والجامعية جمعية المكتبات البحثيةمشروع  على تعرف. لمؤسساتهم قيمة

 بين النقاش بدء كيفية تعلم. أخرى مكتبات من للتكرار قابلة أمثلةويتضمن  ،"الطالب ونجاح األكاديمية
 على المحتمل المكتبة تأثير حول الجامعي بالحرم المصلحة )المنفعة( وأصحاب األكاديمية المكتبات أمناء
 األدلة على القائمة العروض تعزز التي واالستراتيجيات األفكار على والتعرف والنجاح، الطالب تعلم

 .ونجاح الطالب لتعليم األكاديمية إلسهام المكتبة
 
 

و، غشيكا، ،والجامعية جمعية المكتبات البحثية الخاصة، للمبادرات االستراتيجيين كبير كارا ملينفيت،

 الواليات المتحدة األمريكيةإلينوي، 

 قاعة الفكر 

II.  محو األمية بمكتبة المدرسة 

 

 مع لتعاونل اتمجموعالطالب ال تطويرمطورة ومحسنة ل مكتبات من! األمية محو برامج نتحدث دعونا
 البرامج سوف نناقش. المكتبات هى قلب األمية محو برامج تزال ال، المدرسة جدران خارج المكتبات
 برامج في األمية محو خالل من الطالب نمكن كيف. الطريقة بهذهنجاحها  إلى الذى يؤدي وما الناجحة
 مكتبتنا؟

 
الواليات المتحدة ، ندياناإ ،بيند ساوث كالرك، ستانلي مدرسة ،الوسائط مركز مدير برنيت، كاثي

 .االمريكية

 منتدى الكتب

III.  :المجتمع وخدمة والتنمية، ،التسويق الوصول للمجتمع،إحداث التأثير 

 

وف يشارك المتحدثان س، وعلى تواصل بمجتمعاتهم. وأكثر تفاعال تحتاج جميع المكتبات إلى أن تكون نشطة، 
تهم، مع توفير رؤى حول الدمج الناجح لمكتباتهم في المجتمع من خالل مجموعة متنوعة من البرامج، اخبر

المزيد من الفرص للحصول الذى يصنع والمحاضرات، والتأثير اإليجابي في المجتمع  ،والفعاليات ،والمعارض
من خالل  جعل هذه األنشطة نابضة بالحياة حول كيفيةدعم للمكتبات. يقدم العرض المرئي النصائح لعلى ا

مكتبتك، بلدراسة الذاتية" عن األحداث ل"تشمل هذه الجلسة إنتاج تقرير  التسويق والوصول للمجتمع.ممارسات 
 ، وبرامج التنمية.الوصول للمجتمعوالتسويق، و

 

 ميسروا الجلسة:
 الواليات المتحدة األمريكية ،نج، كاليفورنياااور ؛منسق تطوير المكتبات، جامعة تشابمانإسراء نوار، 

 اإلسكندرية، مصر، مكتبة اإلسكندرية ،رئيس قطاع المكتبات لمياء عبد الفتاح، 
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 منتدى األدب

 ، معارض المكتبة، جلسات الملصقات )خارج قاعة الفكر(استراحة 12:15 – 11:45
 

 برامج متزامنة( 3) )هـ(الجلسة   13:15 – 12:15

I. العمل مع المستمر التعليم دمج 

 

 
 

http://www.cnn.com/2016/10/13/world/nobel-prize-literature/index.html 
 التعلم أهداف تحقيق كيفية فيتعليمات عملية  عرضتو تعليمية كمنظمة للمكتبة رؤيةد. جولي تودارو  قدمت 

 تعريف ؛مثالية تعليمية بيئة خلق على الحضورسوف يركز . المؤسسات في االستراتيجيةوالعمل 
 الممارسات وأفضل النماذج دراسة المنظمة؛ وثائقو وأهداف، رسالةلغة التعليم ضمن  ودمج المصطلحات

 التعلم وأساليبالتعرف على الكفاءات و ؛التطويروبرامح  والتعليم المستمر، التدريب مع العمل بيئاتل
باإلضافة إلى  الفردي التعلم فيإلدارة الستخدامها لالمادة التدريبية على مصادر  ملتوتش. الفردية والتدريس

 .لبيئتهم المستمر التعلم برنامج تصميم
 

أوستن، ، للمجتمعأوستن  كليةب المكتبات وعميد ،رئيس جمعية المكتبات األمريكية تودارو، جولي الدكتورة
 الواليات المتحدة األمريكية

 قاعة الفكر

II. المدرسية المكتبات في والكفاح )النضال( النجاح: المكتبات المدرسية مشاركة 

 

باإلضافة إلى ما  مكتباتناب تعمل التي األدوات أو/و اإللكترونية والمواقع التطبيقات الخبرات، لتبادل فرصة
 .نتسأل بشأنه

 جورجيا،  أثينا، االبتدائية، بارو سي مدرسة ديفيد أخصائي وسائط بمكتبة مدرسية، ،بليمونز أندي
 الواليات المتحدة األمريكية

 

 

 منتدى الكتب

 ، ردهة المكتبيين بمركز إكسبو؛ وجلسة الملصقاتقاعة الثقافةالغداء،  15:00 – 13:30
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 برامج متزامنة( 3الجلسة )و( ) 16:15 – 15:00

III.  وما بعدها قراءة المبادرات: 2030دور المكتبات فى األهداف اإلنمائية لألمم المتحدة عام 

 

 

 قاعة الفكر

األهداف اإلنمائية  لتحقيق وطنية استراتيجيات وتنفيذ وضع عن المسؤولة هي العالم أنحاء جميع الدول في

 لتحقيق الحكومات لدعم بالنسبة حاسم المعلومات إلى سيكون الوصول. 2030المتحدة لعام  المستدامة لألمم

ولكنها فى  الجهود، هذه في النجاح يكونوا شركاء كافة أن المكتبات وأمناء ويمكن للمكتبات التنمية، أهداف
 إحدى االمثلة العظيمة هي اإلقليم أنحاء جميع في القراءة مبادرات حاجة إلى التنظيم، التضمين، والدعم.

 تالمكتبا دور للدعوة عن ألمناء المكتبات القيام يمكن ما حول النقاش في شارك. المكتبات إسهام كيفية على
 .مشاركون مؤثرون بأنهم

 
 

 
 

 
 
 

 مركز في والمعلمين المكتباتاالسترخاء في ردهة المكتبيين التى ستكون مفتوحة ألمناء قت الفراغ وو راحةستاال فتراتيمكنك خالل 
  مع الشكر الجزيل للدعم السخى الذي يقدمه رعاتنا. للكتاب الدولي الشارقة معرض أيام مدار على الشارقة إكسبو

 

 ، ردهة المكتبيين، بهو مركز إكسبو بالشارقةختام المؤتمر وتوزيع الشهادات 17:00 -  16:30

 معرض الكتاب، شراء الكتب  -  17:00


