
 

كبار لل  ةالمكتبه المجمع  خدمات  

  

 نحن هنا من أجلك

من معرفتك بجميع   التأكد نريد و  اإلنترنت متاحه عبر خدمات المكتبة   جعلنحن نعمل دائًما على 
 .موجودة دائًما هناال، وتذكيرك بكل األشياء الرائعة لك الجديدة المتاحة مواردنا

قائمة األدوات للمعلمين  قد ترغب أيًضا التحقق من  .البالغين زوارنا هذه القائمة موجهة نحو 
 .والطالب

من الموارد التالية ، فيمكنك العثور على  عن كيفيه أستخدام أي  إذا كنت بحاجة إلى مساعدة 
      Niche Academyقناه التعليميه من خالل السريعة لمعظم هذه الموارد هنا ،    هات تعليميهفيديو 

 

عبر اإلنترنت  المكتبه بطاقة الحصول على  

، فيمكنك  بطاقةإذا كنت بحاجة إلى   بطاقة مكتبه،  خدماتنا أن يكون لديكتتطلب العديد من 
  .تسجيل البطاقة عبر اإلنترنت    :الرابط التاليمن مؤقتة    واحدة الحصول على 

طاقة أو  البولكنك بحاجة إلى مساعدة في العثور على رقم   مكتبهلل  بطاقة  بالفعل  إذا كانت لديك 
وسنقوم  ني يد إلكتروالبر ب  او  الهاتفالتواصل معنا من خالل الخاص بك ، فيرجى  السري رقم 

   ممكن.  بالبحث عن بياناتك الخاصه حتي تتمكن من التصفح في اقرب وقت

 

 

 

https://www.halifaxpubliclibraries.ca/blogs/post/tools-for-teachers-and-students/
https://www.halifaxpubliclibraries.ca/blogs/post/tools-for-teachers-and-students/
https://www.halifaxpubliclibraries.ca/blogs/post/tools-for-teachers-and-students/
https://www.halifaxpubliclibraries.ca/blogs/post/tools-for-teachers-and-students/
https://my.nicheacademy.com/halifaxpubliclibraries
https://www2.halifaxpubliclibraries.ca/assets/pages/registration/?_ga=2.185935341.57275246.1607649049-1236622430.1604888639


 

من خالل هاتف المكتبه تواصل معنا   

  5753-490-902على هاتف المكتبة إذا كان لديك أي أسئلة حول خدماتنا ، يمكنك االتصال بخط 
  .هناهاتف المكتبة خط  اقرأ المزيد عن  AskLib@halifax.caأو مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني 

   :منليعمل  خط اسأل المكتبة  يوجد طاقم عمل في  

 مساًء    9:00 - صباًحا   9:00االثنين إلى الخميس ، 

 مساًء   6:00 - صباًحا    9:00السبت ،  -الجمعة  

 مساًء ،   5:00 - مساءً  12:00األحد ، 

 .االتصال بك سنعاود ، وانتهاء ساعات العملبعد من يمكنك أيًضا ترك رسالة 

 

 خدمة اإلنترنت 

يمكنك  حيث  ،  المكتبه أبواب  الي خارج)واي فاي(  خدمه االنترنت  تصل قد  المكتبه فروع في بعض 

. المجاني  تصفح االنترنت  تتمكن من كي سيارتك أو الوقوف في الخارج بالقرب من المبنى  ركن  

 

بالبالغين  الخاصه الموضوعاتتصفح   

  . إضافة المزيدب  كل يوم ونقوم ، الموضوعات، ستجد دائًما الكثير من  البالغين ب الخاصه صفحة ال في 
  طهي للومقاطع فيديو  ،  المكتبهيستضيفها موظفو  عبر االنترنت  ترفيهيه/ تعليميه  برامج لدينا  أيضا 

ومدونات حول كيفية استخدام اإلنترنت  الكتب ،  باسماء   ، وقوائملديناالتغذيه  خبراء  منمقدمة  
 .والمزيد غير ذلك

 

 

 

 اقرأ

إلى   الوصول معلومات عن كيفيه فيما يلي  .القراءة لتحفزك علي مواصله لدينا الكثير من الطرق 
 .الكتب اإللكترونية والكتب الصوتية والمجالت والصحف

 

mailto:AskLib@halifax.ca
https://www.halifaxpubliclibraries.ca/news/ask-the-library-a-new-phone-line/
https://www.halifaxpubliclibraries.ca/adults/
https://halifax.bibliocommons.com/events/search/index?_ga=2.221717592.1724910982.1608052935-26885113.1583755503
https://www.youtube.com/watch?v=RtRdsneKDjc&feature=youtu.be


 

 

 OverDrive  الكتب اإللكترونية والكتب الصوتية عبر

متاح للتنزيل في شكل كتاب إلكتروني وكتاب   رقمي  محتوى تحتوي المكتبة على أكثر من مليون  
 . مثيرة لالهتمام على صفحتنا الرئيسيةكتبًا جديدة   نضع كل أسبوع ،  .صوتي

باللغات الفرنسية والصينية    كتبيمكنك العثور على  بلغات اخري،  كتب  بموقع المكتبه متوفر ايضا 
اللغات  الكتب بالعثور على المزيد من  يمكنك  .والعربية واإلسبانية والكورية واأللمانية والروسية

   .هنااالخري  

من خالل األجهزة اللوحية والهواتف أو أجهزة الكمبيوتر  اإللكترونية  مجموعتنايمكن الوصول إلى 
من   Libby للبدء ، قم بتنزيل تطبيق  . ( أو أجهزة القراءة اإللكترونيةمستعرض االنترنت)من خالل 

إذا كانت لديك أي أسئلة حول الوصول إلى هذه المجموعة    .خالل متجر التطبيقات المفضل لديك
كيفيه تحميل هذه  عن  أحد موظفو المكتبهوسيساعدك    بخط هاتف المكتبة   ، فيرجى االتصال

 . كيفية أستحدام برنامج لبي عنالتالي تحقق من منشور المدونة قم بال، أو البرامج

 AudioBookCloud  مسموعة عبرال الصوتيه كتبال

  AudioBookCloud هنا ها اضغط  إلى للوصول  ،مجانًاالمتوفرة اختر من بين آالف الكتب الصوتية 

 NoveList نوفاليست

عد  ي  حيث  نوفاليست(من خالل )  للكتب والكتب الصوتية  و التوصيات  بعض التفضيالتاحصل على 
تبحث  إذا كنت قد  او قرأته من قبل ن  ق أمشابه لشيء قد سبكتاب   هذا مصدًرا رائًعا للعثور على 

تعرف على   .إنه يشبه وجود مكتبة صغيرة في جيبك .مؤلفك المفضلل  عن المزيد من الكتب 
 . هنا  NoveListالمزيد حول

  PressReader الصحف عبر

آالف المنشورات   عن ، يمكنك البحث  PressReader باستخدام .ابق على اتصال مع أخبار العالم
 دء استخدامتعرف على كيفية ب  .وقراءة المقاالت المترجمة على الفورحسب البلد واللغة، 

 PressReader 

  RBDigital المجالت عبر

 .حد معين لألستعاره، بدون قيود أو اقرأ المجالت الرقمية كاملة و باأللوان على اإلنترنت مجانًا 
  .RBDigitalتعرف على كيفية بدء استخدام الكترونيه  مجلة  200اختر من بين أكثر من  
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لكترونيه اإل كتب الطبخ   

 الوصول إلى .كتاب طهي كندي محلي 40وصفة من أكثر من   3000إلى   يمكنك الوصول السريع
Cloud Cookbooks ،تعلم المزيد هنا  أو هنا.  

 

  كتب إلكترونية كالسيكية عبر مشروع جوتنبرج

مع التركيز على األعمال  ألف كتاب إلكتروني مجاني  60هو مكتبة تضم أكثر من ج وتنبرج مشروع 
   اقم بالوصول إلى مشروع جوتنبرج هن  .لهاالقديمة التي انتهت صالحية حقوق النشر 

 

 

بحاثأ  

يما يلي بعض الطرق التي يمكننا من  يه. فالعمل علو مشروع  لبدء   وقًت رائعً  ن يكون يمكن أ اآلن 
 .خاللها مساعدتك في بحثك

 

Ancestry.com 

اآلالف من سجالت األنساب من كندا والواليات المتحدة والمملكة المتحدة   يمكنك الوصول إلى
من قبل ،    Ancestryإذا لم تستخدم  . من هنا Ancestryالوصول إلى  .ودول أخرى حول العالم

رجى مالحظة أن الوصول  ي. التالية مدونة اله من خالل استخدامكيفية معرفة ب فننصحك بالبدء 
 .متاح فقط عند زيارة فرع مكتبات هاليفاكس العامة Ancestry Library Edition إلى

(يلج)مركز المرجع العام   

لموضوعات من  مقال حول مجموعة واسعة من ا  100،000،000يمكنك الوصول إلى أكثر من 
  Gale Generalادخل إلى  المنزلية  الواجبات أداء في  األطفال لمساعدةاألعمال األكاديمية 

Reference Centre   هنا. 

https://www.cloudcookbooks.ca/home/
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 شاهد

، يمكن الوصول إليها جميًعا  االن بثالث طرق محتوى الفيديو  االستمتاع بمشاهدةيمكنك 
 .باستخدام بطاقة المكتبة الخاصة بك

     Kanopy أفالم عبر

مجموعة واسعة من األفالم المستقلة والسينما الكالسيكية واألفالم الوثائقية   "كانوبي" تقدم
كل   . Kanopyتعرف على كيفية بدء استخدام  .األجنبيةومقاطع الفيديو التعليمية واألفالم 

 ./ شهر استعارات 5محدد بـ   مستخدم

  Hoopla األفالم والبرامج التلفزيونية عبر

استعارة األفالم والموسيقى والكتب الصوتية والكتب  هي خدمة وسائط رقمية تتيح لك    "هوبال"
استعاره ومشاهدة   كبدون انتظار ، يمكن ة.  اإللكترونية والقصص المصورة والبرامج التلفزيوني

بدون االتصال   ستمتاع بها الحًقا ى الهواتف أو األجهزة اللوحية لأل العناوين على الفور أو تنزيلها عل
 . من هنا hooplaستخدم تعلم كيف ت . باالنترنت

  / شهر   إستعارات 5محدد بـ   مستخدم كل  
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 تعلم 

 .ك شيًئا جديًدام خصيًصا لتعلعملت ، ولكن هذه الموارد  ك التعلم من أي مكان يمكن

Lynda.com  كومدوت  ليندا  

في مجموعة واسعة من  متخصصين خبراء يدرّسه فيديو تعليمي  4000اختر من بين أكثر من  
الموضوعات بما في ذلك األعمال والتصوير الفوتوغرافي وتصميم الجرافيك وإدارة المشاريع  

والتحضير للمقابالت  والرسوم المتحركة وإنتاج الصوت والموسيقى وتصميم الويب والتسويق 
  تستخدم تعلم كيف  أو  الوصول إلى ليندا هنا  .وغير ذلك الكثير ات العامةب خطاقاء الالوظيفية وال

Lynda 

Rocket Languages    لغاتروكت ل  

ممتًعا من  معد كي يجعل التعلم   روكت للغات  تطبيق  ن لك تحدياً كبيرا، جديدة   قد يشكل تعلم لغة
 ستيعابيه.ها حسب سرعتك وطاقتك اإلوتية التفاعلية التي يمكن إكمالخالل الدروس الص

،   الصينيهلغة مختلفة بما في ذلك: العربية ، الفرنسية ، األلمانية ،  خمسه عشريمكنك تعلم 
الهندية ، اإليطالية ، اليابانية ، الكورية ، لغة اإلشارة األمريكية ، اإلسبانية ، البرتغالية البرازيلية ،  

تبدأ  يف تعلم ك .اإلنجليزية للمتحدثين باإلسبانية ، اإلنجليزية للناطقين باليابانية ، أو الروسية
  .هنا  من  s Rocket Language التعلم من خالل 

    تصليح السيارات عبر مكتبة شيلتون

  يشمل Chilton Libraryعبر حول صيانة وإصالح السيارات تفصيلية يمكنك الوصول إلى معلومات  
 .خطوة بخطوة طرق التصليح، وإجراءات الصيانة و السيارات لبعض انواع األدلة الخاصة ذلك 

 

وقم بإعالمنا   معنا تواصلهل هناك شيء آخر يمكننا القيام به للمساعدة؟ من فضلك 
 !هنا من أجلك  نحن، بذلك

 

https://www.lynda.com/portal/sip?org=halifax.ca
https://www.halifaxpubliclibraries.ca/blogs/post/get-learning-with-lynda/
https://www.halifaxpubliclibraries.ca/blogs/post/get-learning-with-lynda/
https://www.halifaxpubliclibraries.ca/blogs/post/launch-into-learning-with-rocket-languages/
https://www.halifaxpubliclibraries.ca/blogs/post/launch-into-learning-with-rocket-languages/
https://www.halifaxpubliclibraries.ca/blogs/post/launch-into-learning-with-rocket-languages/
https://www.halifaxpubliclibraries.ca/resource/chilton-library/
https://www.halifaxpubliclibraries.ca/contact-us/

