
الكتيب اإلرشادي للمعلمين

تنــدرج إدارة المكتبــات تحــت قطــاع دار الكتــب فــي دائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي، وهــي تضــم مجموعة 
مــن المكتبــات العامــة تحــت مســمى “مكتبــة” التــي تســعى إلــى توفير أفضــل الخدمات المجتمعيــة المتنوعة 
لجميــع أفــراد المجتمــع، وتنظيــم العديــد مــن الفعاليــات ســعيًا إلــى تشــجيع الجمهــور علــى القــراءة للجمهــور، 
إلــى جانــب إتاحــة الفرصــة أمــام الموهوبيــن والمجموعــات ذات األنشــطة المتخصصــة على عرض مشــاركاتهم 

بالتنســيق مــع إدارة المكتبة.

دور المعلم أثناء الزيارة:

 • االطالع الكامل على كتيب تعليمات “مكتبة”
 • اإلشراف على الطالب

 • التعاون مع أمين المكتبة على تفعيل البرنامج المقدم
 • المحافظة على عهدة المكتبة وممتلكاتها

 • االلتزام بالمدة الزمنية المحددة للزيارة
 • إبالغ أمين المكتبة في حالة وجود طالب اليرغب في التصوير

• تقييم البرنامج المقدم من أمين المكتبة بعد االنتهاء من الزيارة 

شروط حجز الزيارة المدرسية للمكتبة:

 • التواصل مع الفرع  المراد حجزه. 
• تزويد المكتبة بالمعلومات التالية )عدد الطالب - عدد المشرفين - المدة الزمنية - تحديد اليوم 

 والتاريخ - المرحلة الدراسية - رقم التواصل والبريد اإللكتروني للمعلم(.
 • االطالع على محتوى برامج “مكتبة”، وتحديد البرنامج المناسب للطالب.

• إعالم أمين المكتبة في حالة وجود طالب من ذوي الهمم.

سياسة إلغاء الزيارة:

 • يجب إبالغ المكتبة في حالة إلغاء الحجز قبل 48 ساعة من الموعد  المحدد.
• تحتفظ المكتبه بحق إلغاء الحجز.  

التعليمات العامة للمكتبة:

 - اإللتزام باآلداب العامة والمحافظة على الهدوء داخل المكتبة.
 - ال يسمح بإدخال المأكوالت والمشروبات إلى مبنى المكتبة.

 - يتوجب وضع الهاتف الخلوي على الصامت.
- يسمح باستعارة الكتب لحاملي بطاقة عضوية المكتبة فقط.



- يرجى المحافظة على ترتيب الكتب على األرفف وترك الكتاب على الطاولة بعد اإلنتهاء من 
 استخدامه.

 - يمنع أخذ كتب من قسم الكبار وإعارتها ببطاقة الطفل.
 - إطلب المساعدة من أمين المكتبة إليجاد الكتاب الذي تبحث عنه.

- أخذ موافقة مسبقة من اإلدارة بخصوص التصوير.

أفرع مكتبات أبوظبي:

 منتزه خليفة
          هاتف: 026576182 - 02657617 

 مكتبة المرفأ
          هاتف: 026576047 - 026576014 

 مكتبة الوثبة
          هاتف: 026576016

 مكتبة الباهية
           هاتف: 026576118 - 026576120

           ساعات العمل: 
                     األحد - الخميس ) 8 صباحًا – 8 مساًء (

                    يوم السبت: ) 4  عصرًا – 8 مساًء (

 مكتبة زايد المركزية
           هاتف : 02-6576223  - 03-7118268 

           ساعات العمل:
                     األحد – الخميس ) 8 صباحًا – 8 مساًء (

                    يوم السبت: ) 4  عصرًا – 8 مساًء (

 مكتبة قصر الوطن 
          هاتف: 026576296



لالطالع على برامج وفعاليات “مكتبة”، أو لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:

https://library.dctabudhabi.ae

abudhabilibraries :االنستجرام

 Adlibraries :تويتر

abudhabilibraries :فيس بوك


