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المقدمة

:أهمية القراءة•

لقراءة غذاء العقل ، ومصدر هام للمعرفة والثقافةا

رسالة المكتبة•

ةموقع المكتب•

ط الشارقةقع المكتبة في الساحة الثقافية في وست

أن تصبح المكتبة الوجهة األنسب للتعليم الذاتي

م2025خدمات وبرامج  سنة 



2

أهداف  المكتبة

:التعلم والمعلومات1.

توفير مواد المعرفة بشتى أشكالها في بيئة تعليمية آمنة وداعمة

:القراءة ومحو األمية.2

محو األمية بجميع أشكالها

:التنوع والشمولية.3

توفير خدمات المكتبة بصور متعددة

مواعيد العمل

من السبت إلى الخميس
مساءً 10-صباًحا8



القواعد العامة

سجل اسمك في سجل -2
.الزيارة عند االستعالمات

مرافق مع األطفال حضرأ-3
.سنوات8قل من األ

في اجعله الهاتف المحمول أو اغلق -4
.وضع الصامت قبل الدخول إلى المكتبة

الكمامةالتزم بارتداء -1

درجة واحرص على قياس 
الحرارة
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.المحافظة على الهدوء داخل المكتبة-5

اطلب المساعدة من المسؤول -6
.عند البحث عن الكتاب

.الجلوس معتدالً على الكرسي-7
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.الكتبال تصور -8

.ممتلكات المكتبةحافظ على -9

.قاعة القراءةال تأكل داخل -10
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.نظافة المكتبةعلى حافظ-11

اترك الكتاب على الطاولة -12
.بعد االنتهاء من قراءته

الكراسي بأماكنها ضع -13
.فور االنتهاء
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قاعات متنوعة

قاعة الدوريات•

قاعة القراءة•

قاعة اإلعاقة البصرية•

قاعة األطفال•



كيف تكون عضوا في مكتبة الشارقة العامة؟

.اإللكترونيمن متصفحك www.sharjahlibraries.aeالى منصة المكتبة ادخل -1

.اللغة العربية من هنااستخدم  -2
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http://www.sharjahlibraries.ae/


. لتكون عضواً من عائلة مكتبات الشارقة العامةهنااضغط -3

.تسجيلثم اضغط علي زر .. امأل الفارغات التالية -4

هنا ضغط ا
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.المسجلاإللكتروني رابط تفعيل حسابك علي البريد استقبال تأكد من -5

.لترقية العضويةحسابك  علي اضغط -6

.هنا للخطوة التاليةضغط ا
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.  العضوية المناسبة لكالختيار ترقية العضويةاضغط -7

.موافقثم اضغط علي زر .. اقرأ االلتزامات والتعهدات بعناية -8
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.التاليثم اضغط علي زر .. امأل الفارغات التالية -9

.التاليثم اضغط علي زر .. امأل الفارغات التالية -10
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.إنهاءثم اضغط علي زر .. ارفق المستندات المطلوبة-11

.تم ترقية الحساب-12

خاصة من هناحتياجات اباختيار قم 
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م مكتبة الشارقة العامة، يمكنكلالستفسارعن 

688851606: االتصال على الرقم .

البريد اإللكتروني

: shjlib@shjlib.gov.ae

https://spl.gov.ae/ من المعلوماتلمزيد

https://spl.gov.ae/ar/contact/1

https://www.bayut.com/mybayut

مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية

5796, اليرموك ، الشارقة

5796:ب.ص

رقم الهاتف 97165671117+ / 
97165660667+
:البريد اإللكتروني Info@schs.ae

التواصل واالستفسار
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https://spl.gov.ae/ar/contact/1
https://www.bayut.com/mybayut/ar/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/
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