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 OverDrive  علي موقعاللغات 

 
  DidYouKnowبواسطة   2020نوفمبر11
 

 .Broadly's Gender Spectrum Collectionمن مجموعة  Zackary Druckerتصوير

 

بعرض  المختص  OverDrive من علي موقعهل سبق لك أن أستعرت كتابًا 
أنك  اإللكترونية    كتبال أو ربما  باللغة اإلنجليزية؟  أنه ليس كتابًا  وأكتشفت 

كتب  أي  على  تعثر  لم  ولكنك  األنجليزية،  غير  أخرى  بلغة  القراءة  تفضل 
 إلكترونية باللغة التي تريدها على موقعنا اإللكتروني.  

 لقد وجدنا لك الحل في العثور علي كتب بلغات أخري!  

  هذا القسم  وسيكون في OverDrive عموق  علي  اً دجدي  قسماً لقد أنشأنا  
ولقد سمينا هذا القسم  اإلنجليزية.  اللغة  غير  بلغات أخري  اإللكترونية    الكتب

، ويمكن العثور علي هذه الغرفة في القائمة  المزيد من اللغاتالجديد بغرفة  
 ، بجوار عالمة التبويب "األطفال". بالموقع الرئيسية

https://www.halifaxpubliclibraries.ca/author/didyouknow/
https://halifax.overdrive.com/
https://halifax.overdrive.com/library/languages-room


انقر فوق Libbyتطبيق أو من علي   -  اختر، ثم   Exploreأستكشف   ، 
 .المزيد من اللغات 

 

 

 

 

 تفضل بالدخول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من خالل غرفة المزيد من اللغات!     OverDriveفي موقعمثال علي الكتب المعروضة  هذا   

 

https://halifax.overdrive.com/library/languages-room
https://halifax.overdrive.com/library/languages-room


  تشبه مختلفة و الالعديد من اللغات    ىلإ مقسمة  المزيد من اللغات    غرفة

عليهتقسيم  ال المكتبة  للكتب  المتعارف  كتالوج  اإل  في  )كتب  ارة ثمثل 

 . وهكذا(  -كتب األدب  -كتب العلميةال -والتشويق

 :حتى اآلن المتاحة لدينافيما يلي اللغات 

 الصينية  •                       الفرنسية •
 الفارسية   •                          العربية •

 الكورية  •                       األسبانية •

 مانية األل  •                         الهندية •
 الروسية  •

 
و    األطفال،  ،لكل من: البالغينالكتب  من    العديدتحتوي كل لغة على   •

 . الكتب العلميةأيضا خيالية وال  القصصكتب 
 

من   • المزيد  إلضافة  في با  كترونيةلاإل   الكتبنخطط  اللغات  من  لمزيد 
على بناًء  منها  المستقبل  عوامل  ال  :عدة  الكتب   مشهورة إضافة 

وإيضا بناء علي التمويل ،  هامن، وما هو متاح للشراء  مطلوبة بكثرةالو
 . الجديدةالكتب المتاح لشراء هذه 

 
  لك وهو أنك تستطيع األن تصفح و أستعراضجديد    أخر  خيارنحن لدينا  

.  الفرنسيةأو  بلغة أخري غير اللغة األنجليزية    ككل  OverDrive  موقع
الصينية أو العربية   باللغة  OverDrive  موقع  يمكنك اآلن تصفححيث أنه  

 أو اإلسبانية. 
 
" في الزاوية  للغة اللغة، انقر فوق القائمة المنسدلة "  ولتقوم بتغيير 

المفضلة  لغتك  وحدد  العليا،  في   اليمنى  بالصورة  موضح  هو  كما 
 األسفل! 

 



 

 

بمساعدتناالرجاء   نشر  قم  بلغات  الكتب  قراءة  عن  معلومة  ال  هذة  في 

 ن الذينير خأصدقائك، جيث أنك قد تساعد األبين  بين أفراد أسرتك و   مختلفة

 القراءة   ويفضلون  يرغبون  قد  لكنهمواإلنجليزية،    لغةاب  الكتب  قد ال يقرؤون

!غات أخريلب
 

 :للمزيد من المعلومات و

قطع مال، تحقق من هذا    Libbyأو  OverDriveلمعرفة المزيد حول استخدام

 التعليمية.  Niche Academyمن علي قناة  التالي التعليمي

 

 

 

 . OverDrive and Libbyعن كيفية أستخدام لمعرفة المزيد   هناأضغط أو 

 

 

 أنقر هنا للمشاهدة 

https://my.nicheacademy.com/halifaxpubliclibraries/course/1451
https://my.nicheacademy.com/halifaxpubliclibraries/course/1451
https://www.halifaxpubliclibraries.ca/blogs/post/meet-libby-by-overdrive/
https://my.nicheacademy.com/halifaxpubliclibraries/course/1451
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