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تخطيط المكتبة من الداخل



ةعراب-صور للمكتبة العامة الجديدة



ودورتعريف-العامةالمكتبة

:والمكتبةالكتاب

الصعيدلىعارتقائهاجلمنالالزمباألوكسجينوالمجتمع، تزودهالفردبحياةالرئيسيةالشرايينأحدهم

.الخ...االجتماعيالمهنيالعلميالذاتي النفسي

مواطنيهاباالرتقاءمن اجلملزماقانوناالبالدغالبيةفيومدينةقريةكلفيعامةمكتبةإقامةأصبحلذا

.المستوياتجميععلى



اليومالمكتبة العامة 

الجديد وهي ة البلديبناية كبيرة وحديثة وواسعة للمكتبة العامة عرابة في الجهة الغربية من البلدة ضمن مبنى أقيمت 

العرض ووسائل الحواسيب واألجهزة التقنية وعشرات كتاب 30000من أكثر وتضم بمساحة خمسمائة متر مربع 

الشواقلواقسام جديدة ومحتويات تقدر بماليينوالبصرية السمعية 



العامةالمكتبةجمهور

دائيةابتمدارستالميذمنكانبلدأيفيعامةمكتبةأيةكجمهورعرابةفيالعامةالمكتبةجمهوريتكون

.البلدفئاتكلمنمختلفةمهنأصحابومنوجامعاتمعاهدطالبومنوثانويةوإعدادية

اتالعشرالعامةالمكتبةيزور. الشبابمنهمأخرىمكتبةكأيةالعامةالمكتبةروادمن%70أنالمعلومومن

وأشرطةيديوفوأشرطةكتباالمكتبةفييطالعونأوويستعيرونيوميا،وغيرهموالطالبوالتالميذالشبابمن

كونويشار. العامةثقافتهماجلمنحتىاوالجامعيةاوالمدرسيةوظائفهملتحضيرمتنوعةوموادسماعية

أوموادعنحثالمكتبة للبوأجهزةواالنترنتالحواسيبيستعملونكبيرعددهنالكانكما.المتنوعةبالفعاليات

...وظائفهملتحضير



خدمات المكتبة العامة
ئف وطباعة وظا, ومطالعة في قاعة المطالعة في المكتبة, اعارة كتب وقصص ومصادر :من خدمات المكتبة العامة 

,  وظائفوارشاد التالميذ وطالب المدارس والجامعات في كيفية تحضير ال, ومساعدة الطالب في وظائفهم البيتية
اهدة أفالم تعليمية ومش, واستعمال االلعاب الترفيهية والتعليمية, و استعمال الحاسوب واالنترنت, والتحضير لالمتحانات

ى في شتى وباإلضافة الى ذلك هنالك العديد من المشاريع الحيوية األخر, والمشاركة بفعاليات متنوعة, وتثقيفية
...مجاالت الحياة ولشتى شرائح المجتمع



من مشاريع المكتبة العامة
فالأطكلشاركوبأكملهشهرمدارعلىالعامةالمكتبةفيعرابةوالروضات فيبساتين الألطفالالقصةمهرجان

الجيلدعنوخاصةوالكتابةالقراءةأهميةعلىالضوءالقاءالى يهدفوكانبالمهرجانعرابةفيبساتين والروضات ال

...والروضاتالبساتينمنالمبكر



العامةمشروع فرسان الضاد من مجلة الحياة لألطفال لطالب المدارس االبتدائية واإلعدادية في المكتبة 

عرابة-والمكتبة العامةالثقافة والرياضة وزارة : منفي المكتبة العامة بلدية عرابة تحت رعاية وبدعم » الكاتب الكبير: "مشروع

و بلدية عرابة 

على جناحّي قّصة وقصيدة :لألطفالمشروع المهرجان الثقافي الذي تقيمه مجلة الحياة 

رواية قّصة -مضمون المهرجان أ-4المدرسة : مكان اللقاء -3اربع حصص : مدة المهرجان الواحد -2على جناحّي قّصة وقصيدة : اسم المهرجان -1

ية للصفوف من مسابقة في اللغة العرب-مجموعة من القصائد واألناشيد الجماعيّة والتراثيّة ج-مالئمة للجيل او الطبقة ولكل طبقة قّصة وحوار االطفال عنها ب

ى عدد من الحياة لألطفال لكل الطالب المشاركين وكتابا وسالسل كتب وقصص وتوزع عل: وهدايا وجوائز تقّدمها الحياة لألطفال-5الّرابع وحتى الّسابع

طالب من طبقة واحدة او طبقتين متجاورتين 100-70عدد الطالب في كل مهرجان بين -6الفائزين في المسابقات في هذا المهرجان 

قيمة النّشاط تغطيه المكتبة العامة وبلدية عرابة-7



مهناشريفاميساألستاذ لفن كتابة القصة مع الكاتب المشهور " الكتابة االبداعية " من صفوف الخوامس والسادس اللذين انضموا الى مشروع الكرام 
قاعة االجتماعات ببلدية عرابة في 

:                             المشروعحسب التفاصيل التالية مهناشريفساميلفن كتابة القصة مع الكاتب المشهور األستاذ " الكتابة االبداعية " مشروع 
"الكتابة االبداعية /" فن كتابة القصة

بلدية عرابة -المكتبة العامة:                              المكان   

حسب اختيار المدرسة :                       الصفوف/الجيل

(وحسب الحاجة)لقاءات 10:                         عدد اللقاءات

كحد اقصى 40حتى :         عدد المشتركين المطلوب

مدرسةو المكتبة العامة وبلدية عرابة وطاقم ال-رئيس اتحاد الكتاب-مهناشريفساميالكاتب المشهور األستاذ :            المشرف على الورشة 

ةمجانا للمشتركين اذ سيتم تغطية التكاليف من المكتبة العامة وبلدية عراب:          تكاليف الدورة 

لفن كتابة القصة " الكتابة االبداعية " مشروع 



ביחדפרויקט קוראים 
כולל פרסים לתלמידים משתתפים בפרויקט  אלאטפאלאצדיקאאביחד מעמותת פרויקט קוראים 

ס בעראבה  "לתלמידי ספרייה ציבורית מבתי



עמותה למען השלום סכנין  : נוראלעלם"מופע תיאטרון 
ס בעראבה"ספרייה ציבורית מבתילתלמידי 



قديما والمدارس في عرابة كتاب التعليم 
االول من سلسلة كتاب الجزء 

"احكي لي يا جدي"

طبعة تجريبية اولى

العامة عرابةوالمكتبة عرابة المحلي ومجلس الثقافة والرياضة وزارة رعاية المشروع تحت 

هذه الطبعة مجاناتوزع 

محفوظةالطبع حقوق 

...:طريقة كانت ماديا او معنويا او معلوماتيابايةشكر خاص لجميع اللذين ساهموا في العمل وفي دعم الكتاب 

ابو كمال مدير البنك العربي عرابة-طهرئيس المجلس المحلي وادارة وموظفي البنك العربي فرع عرابة واحمد 

المرافقين من البنك العربي عرابةعرابة والموظفين مدير البنك العربي نائب رفيق ظاهر 



بدء مشروع الكتابة االبداعية

المشهور األستاذ لفن كتابة القصة مع الكاتب" الكتابة االبداعية " مشروع اللذين انضموا الىالكرام من صفوف الخوامس والسادس طالبنا وطالباتنا 
العامة ببلدية عرابةالمكتبة شليوطعفيف 



ספרים לפרויקטים בכתיבה יצירתיתהפקת 

כתיבה יצירתית  לתלמידי ספרייה ציבורית  מהנאשריף סאמיספר לפרויקט הסופר הפקת -

ס בעראבה כולל איסוף חומר והגהה ועריכה והוצאה לאור ופרסים והנפקת תעודות  "מבתי

לתלמידים משתתפים בפרויקט  

ס  "שלאיוט כתיבה יצירתית  לתלמידי ספרייה ציבורית מבתיעפיףספר לסדנאות הסופר הפקת -

בעראבה כולל איסוף חומר והגהה ועריכה והוצאה לאור ופרסים והנפקת תעודות לתלמידים  

משתתפים בפרויקט  

ס בעראבה עמותת  "לתלמידי ספרייה ציבורית מבתיאלדאדפורסאןספר לפרויקט הפקת -
אלאטפאלאצדיקאא

כולל איסוף חומר והגהה ועריכה והוצאה לאור ופרסים והנפקת תעודות לתלמידים משתתפים  
בפרויקט  

וטכס סופי לכבוד התלמידים המשתתפים בפרויקט כתיבה יצירתית והמורים והנהלת בתי הספר-



ضمن لقاء بين المسنين وطالب والبساتين والروضات
مشروع التراث والتواصل بين األجيال

قصص شعبية حكايات اهازيج



لقاء بهدف بث روح التوعية واالنتماء للبلد وتعزيز القناعات 20المكتبة العامة ضمن برنامجها المقرر لهذه السنة باستضافة طالب واطفال البلدة على مدار نشاط 
المؤكدة عند اهل البلد بالحب واالحترام لآلخرين ولغة الحوار ا

روع السنوي الذي في قاعة المكتبة العامة لمجموعة من أطفال البلدة وأهاليهم وذلك تزامناً مع نهاية المشحفالً اختتامي البطوفالعامة في بلدة عرابة نظمت المكتبة 
.طالب واألهاليالبيادر اللواتي عملن على تجنيد الومشاركة لمجلس المحلي وممثالت عن جمعية أعلنت عنه المكتبة بالتعاون مع وزارة الثقافة والعلوم وبإشراف 

بقي التعاون مستمر المحلي يعد األهل في عرابة أن يالمجلس الكتاب لألطفال وأهمية العناية بجيل االطفال أكدت اهمية وتضمن الحفل الذي اقيم بين آالف الكتب كلمة 
لذين يواكبون منذ بها على األهالي والطالب اوأثنى .ما بينه وبين المكتبة من أجل أن تبقى االخيرة تقدم خدماتها لجمهور القراء في البلدة وأن تقدم لهم كل ما هو مفيد

.االستمرارية في السنة الجديدةوامل ‘ مطلع السنة على الفعاليات والنشاطات التي تقدمها المكتبة العامة لهم
.لألطفالوتضمن الحفل فقرات ترفيهية وفكاهية هذا 

لقاء بهدف بث روح التوعية واالنتماء للبلد وتعزيز 20ويأتي نشاط المكتبة العامة ضمن برنامجها المقرر لهذه السنة باستضافة طالب واطفال البلدة على مدار 
ولغة الحوارالقناعات المؤكدة عند اهل البلد بالحب واالحترام لآلخرين 

http://www.wen.co.il/gallery_viewer.php?image=DSCF4984.jpeg&fld=newsimages/23286
http://www.wen.co.il/gallery_viewer.php?image=DSCF4975.jpeg&fld=newsimages/23286


مشروع المؤسسات العامة في عرابة ومن بينها المجلس المحلي والبريد
عرابة                                        طالب بستان 

يشاركون بمشروع المؤسسات العامة في عرابة ومن بينها المجلس المحلي والبريد

من مشروع عرابة للمكتبة العامة ومجلس عرابة المحلي ضفي تنظيم زيارة وفعالية ممتعة ومشوقة ومليئة بالمفاجئات ألطفال ومعلمات ومساعدات وأولياء أمور طالب بستان تم 
...المؤسسات العامة ومن بينها المجلس المحلي والبريد

اطبة صغارا ن الخدمات ألهل عرابة قر مكانت المفاجأة األولى بانتظارهم ان التقى األطفال ومعلمات ومساعدات وأولياء أمور طالب البساتين بشخصية مرموقة في عرابة قدمت الكثي
ذا فاجأهم أبو محمد اكناعنةكامل سيدوكبار في البالد وخارجها على مدار على أكثر من خمسين عاما وهو شخص عزيز على الجميع ويكنون له كل المحبة واالحترام والتقدير وهو ال

الحنين والشوق بعد طراف وطغى عليهاألبحضوره الغير متوقع وقدم لهم شرحا مفصال عن تاريخ البريد ومشواره فيه خالل الخمسين سنة الماضية وكان الموقف مؤثرا للغاية بين جميع
2004وانهاها عام 1964ان اعتزل المهنة التي بدأها عام 

لتاريخ نالت اعجاب الجميعريد والرسائل عبر االبثم قدم بعد ذلك السيد احمد الصح أبو الشادي مشكورا وصاحب التجربة الفريدة بعالم االمثال الشعبية والكتابة، قصصا وامثاال قديمة عن 

دوره ودور أعرب عن سعادته بزيارة األطفال والمعلمات والمساعدات وأولياء األمور له في مكتبه وقدم لهم شرحا مختصرا عنالذي المجلس المحلي رئيس والتقى األطفال فيما بعد 
لمرسلة والواردة لجميع خالل مئات الرسائل امنالمجلس المحلي بخدمة البلد، وتطرق الى موضوع البريد بما ان المجلس المحلي هو المؤسسة األكبر في البلد التي تتعامل مع البريد يوميا

الجهات

كما زار الطالب موظفين ومدراء اقسام وسلموهم رسائل من طرفهم كتبوها ووجهوها لهم ضمن إطار المشروع نفسه

ة العامة واعالمالمحلي ومواد عن المكتبجلسوعاد الجميع الى المكتبة العامة حيث كان بانتظارهم المزيد من المفاجئات واستلم كل واحد هدية عبارة عن كتاب صدر مؤخرا عن تاريخ الم

عليهاا الكثيرة التي حصلوماتوأعرب الجميع بنهاية اللقاء عن مدى فرحتهم واستفادتهم من الزيارة التي فاقت توقعاتهم وعن مدى سعادتهم بالمفاجئات والمحطات والمعلو

شكر وتقدير: الموضوع

...دمجلس المحلي والبريالأطفال ومعلمات ومساعدات وأولياء أمور طالب بستان العطاء والرواد بعرابة، نعمل حاليا على مشروع المؤسسات العامة في عرابة ومن بينهانحن 

وضات وبساتين ومدارس فتح ودعم وتجهيز حضانات ور: ومنها, بصفتكم المؤسسة الرئيسية األولى, نتقدم اليكم بهذه المناسبة بجزيل الشكر والتقدير على كل ما تقدمونه لنا في عرابة

هللافي طريق المزيد من الخير والعطاء ان شاء دمتم.البطوفببلدنا الحبيب عرابة 



المكتبة فيتحضيرات مستقبلية لتطوير إطار عمل المرشدات 

ة الثانية على التوالي، فقد ء للسنعفايسرني ان أتقدم اليكم مجددا بأسمى آيات الشكر والتقدير، على تعيين مرشدات من طرف قسم الشؤون في المكتبة العامة لمساعدة الطالب الض
بة العامة على لمتوفرة في المكتواساهمت هذه الخطوة كثيرا في احداث تطورات ملموسة على جميع األصعدة لدى األوالد، ومنها درجة االستفادة من الموارد الكثيرة والمتنوعة

ايدي الطاقم الذي تم اختياره من طرفكم 

يط ومثابر ويهتم باألوالد معطاء ومهني وقدير وجدي ونش: والذي استنتجته من خالل تعاملي مع المشروع للسنة الثانية على التوالي ان الطاقم يتمتع بصفات إيجابية كثيرة ومنها
الخ...من كل النواحي ومثقف ولديه افق واسع ومنضبط ولديه هدف واضح

خ حتى ان المشروع ال...او سلوكيايا كل هذه النقاط أحدثت بالفعل تطورا ملموسا لدى جميع األطفال اللذين يعملون معهم على جميع المستويات اما تعليميا او نفسيا او اجتماع
...يحظى باهتمام االهل كذلك بفضل ذلك، ويكنون االحترام والتقدير للقائمين على المشروع وللمجلس وللمرشدات

هللا في طريق الخير والعطاء لما فيه مصلحة بلدنا واهلهاادامكم 

مع االحترام

نزار حلو 

مدير المكتبة العامة

لوب فكاهي من مسرح في عرابة حضره قرابة مئة طالب وطالبة واألهالي والمعلمات في المكتبة العامة واستمتعوا جدا بمسرحية العلم نور بأسالنويدياتحفل نهائي رائع لكل 
السالم جزيل الشكر لكل المعلمات والقائمين على المشروع

ع وادامكم هللا في في عملهم لمساعدة الطالب والف تحية للجمي...وسرني استقبالهم والتعامل معهم ومساعدتهم في المكتبة العامة بفضل الرسالة الطيبة والمهنية واإلخالص
طريق الخير والعطاء المستمر



محاضرات 
البشرية وغيرها مجال التمية في 

•

الىالوصولمنتمكنهمبأدواتالمشاركينويزودوالطاقات،االفاقيفتحعلمالبشريةالتنمية•

كماأنفسهمبينوبينهمداخليسالمالىوتوصلهموالقدراتبالذاتالثقةوتعزيزالتحفيزالنجاح،

نبحثالذيالمنشودللهدفاالنسانيصلطبقتلومعينهواساليباسرارعنايضاويتحدث

.السعادةوهوكلناعنه

•

يساالحاسمننتخلصكيفيعلمناالشيءبعضحديثعلمهوNLPالعصبيةاللغويةالبرمجة•

عنمسؤولاللالواعيأعقلنامعنتواصلكيفتامه،بسهولهالسيئةوالعاداتالسلبيةوالمشاعر

.وتصرفاتناافكارنامعظم



زيارة القنصل الفرنسي العام 
وسام فارس, لالبحاثرئيس جمعية الجليل كناعنةيزور عرابة بمناسبة منح الدكتور حاتم , بمرتبة سفير, الفرنسي العام القنصل 

على ابحاثه وجهوده في مجال الصحة بالوسط العربي,ميتيرانالسيد فرانسوا ( الراحل) من رئيس الجمهورية( أعلى وسام شرف في فرنسا)الشرف
مجلس عرابة المحليالى زيارة القنصل الفرنسي العام 

المحلي مجلس عرابةالقنصل الفرنسي العام بحيفا بزيارة الى" فورجرونالون"قامت السيدة 
.نصليةوالسيد نبيل حسين المسؤول عن قسم الشؤون الداخلية في الق" دارمونيوني "نائب المدير والسيد " ارنو لوقا"في الزيارة كل من السيد ورافقها 

متنوعةوالبلد من نواحي عدة وطرح قضايا شرح عن المجلس واقيم حفل االستقبال في المكتبة العامة على شرف الوفد وتخلل البرنامج 
كريستيانجوناسرائيلفيالعامالفرنسيالقنصل

وقدمضيعرابهمجلسقاعةفياستقبلوقد ,القريةبزيارةوقام ,المحليعرابةمجلسرئيسلدعوةكريستيانجوناسرائيلفيالعامالفرنسيالقنصلاستجاب
تاريخيةلمحةالحضور

رئيس البرلمان البلجيكي
ة العامة في عرابة كما ، وأمين المكتبالمنطقةمن أهل باستقباله لفيف حيث كان لوبرتو،المنطقةجول شارل سمبروفيلالبرلمان البلجيكي ورئيس بلدية رئيس زار 

.وشارك في االستقبال طالب المدرسة 
عملالسفيرة البلجيكية بزيارة .واحتياجاتهاعرابهعن

امور وعدة ية، مفصال عن قرية عرابة وعدد سكانها واالوضاع التعليمية والمعيششرحاً وقدم عرابة، قرية فرانكنيهبنديكتبلجيكا في اسرائيل سفيرة زارت 
روف معيشتها سفيرة بلجيكا انها سعيدة جًدا بزيارة قرية عرابة، وتأتي الزيارة ضمن برنامج يهدف للتعرف عن كثب على البلدات العربية وظوقالت اجتماعية 

اقامة عالقات الزيارة للتعرف على االقلية العربية في البالد والعمل علىوهدفت معالم القرية واطلعت على مؤسساتها ومعالمها عن كثب، في جولة السفيرهوأجرت 
.البالد في والعربي اجتماعية وثقافية بين الشعب البلجيكي 

http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.aljalel.co.il/Files//imgfull/blj/2.jpg&imgrefurl=http://aljalel.co.il/art.php?ID=5298&h=480&w=640&tbnid=5y3kx2ZESbktFM:&docid=tgKlbx1HaJZnvM&itg=1&hl=iw&ei=QlroVaSgEK2O7AaurZ-gCw&tbm=isch&ved=0CHMQMyhOME5qFQoTCKTJ9tmK28cCFS0H2wodrtYHtA


مشروع تحضير لدراسة مواضيع الطب

مشروع تحضير الطالب الراغبين بدراسة الطب وطب االسنان والمواضيع الطبية األخرى، يعود عليهم بالنفع والفائدة

من شأن مثل هذه الكتب ان تسهل وتهيئ الطالب نفسيا لجو كتب الطب والجامعة والمحاضرات

الطبواكتساب ثروة لغوية ومصطلحات طبية وعلمية باإلنجليزية والتعرف على مواضيع وعالم 

قائمة بأسماء كتب الطب باللغة اإلنجليزية

:ومن تلك الكتب يوجد قسم كبير في المكتبة العامة عرابة

Atlas of Human Anatomy by Frank H. Netter, MD

Pathoma by Husain A. Sattar, MD

First Aid for the USMLE Step 1

Lippincott's Illustrated Review of Biochemistry

Pharmacology - Lippincott's Pharmacology and DIT’s Solid Pharmacology

Histology - Wheater's Functional Histology (color atlas) 

Physiology - BRS Physiology

Thieme Atlas of Anatomy – General Anatomy and Musculoskeletal System

http://www.amazon.com/Pharmacology-Lippincotts-Illustrated-Reviews-Series/dp/1451113145/ref=dp_ob_title_bk
http://www.doctorsintraining.com/pharmacology
http://www.amazon.com/Wheaters-Functional-Histology-Colour-Atlas/dp/044306850X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1277915643&sr=1-1
http://www.amazon.com/Pathology-North-American-Board-Review/dp/0781779413/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1277915123&sr=1-1
http://www.amazon.com/Physiology-Board-Review-Series-ebook/dp/B007JYEQKA/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1353975427&sr=1-1
https://www.amazon.com/dp/1416059512?tag=medischosucc-20&camp=213381&creative=390973&linkCode=as4&creativeASIN=1416059512&adid=1NJDV5NV499NXKAVQQXT&
http://www.pathoma.com/
https://www.amazon.com/dp/0071802320?tag=medischosucc-20&camp=213381&creative=390973&linkCode=as4&creativeASIN=0071802320&adid=1R5409CW8FXGQWR2XRMX&
https://www.amazon.com/dp/160406286X?tag=medischosucc-20&camp=213381&creative=390973&linkCode=as4&creativeASIN=160406286X&adid=1SH4RDMEGXQ4F1MCY77Q&
https://www.amazon.com/dp/1608316572?tag=medischosucc-20&camp=213381&creative=390973&linkCode=as4&creativeASIN=1608316572&adid=1TNXMG6CVQ82X6XM9163&
https://www.amazon.com/dp/0967009014?tag=medischosucc-20&camp=14573&creative=327641&linkCode=as1&creativeASIN=0967009014&adid=07T0NJQNT3CQ9JWX00QC&
https://www.amazon.com/dp/1609787609?tag=medischosucc-20&camp=213381&creative=390973&linkCode=as4&creativeASIN=1609787609&adid=1S97H4RTGVANPVB2H9XJ&
https://www.amazon.com/dp/1607148439?tag=medischosucc-20&camp=213381&creative=390973&linkCode=as4&creativeASIN=1607148439&adid=13PWY8ND20MSDC4GX6QV&
https://www.amazon.com/dp/0912912065?tag=medischosucc-20&camp=213381&creative=390973&linkCode=as4&creativeASIN=0912912065&adid=1F1GTZ226RW99RACGN63&
https://www.amazon.com/dp/0972556184?tag=medischosucc-20&camp=213381&creative=390973&linkCode=as4&creativeASIN=0972556184&adid=0MHVKHCDS8WRG5RV3JE0&


Netter's Anatomy Flash Cards

Med School Confidential

Clinically Oriented Anatomy

Grant's Dissector

High Yield Embryology

Lippincott's Illustrated Review of Biochemistry

First Aid for the Basic Sciences, General Principles

First Aid for the USMLE Step1

Kaplan's USMLE Step 1 Lecture Notes

Biochemistry - Lippincott's Biochemistry 

Microbiology - Clinical Microbiology Made Ridiculously Simple

Immunology - Blackwell’s How the Immune System Works or Lippincott’s Immunology

Pathology - Robbin's Pathologic Basis of Disease and/or WebPath (The Internet Pathology Laboratory for Medicine)

Physiology - BRS Physiology

Neuroscience - Nolte's The Human Brain

History and Physical - Bates' Guide to Physical Examination and History Taking

General - Stedman's Medical Dictionary

Planning - Careers in Medicine Website

Embryology- Human Embryology and Developmental Biology

http://www.amazon.com/Lippincotts-Illustrated-Reviews-Biochemistry/dp/160831412X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1289585301&sr=1-1
http://www.amazon.com/Clinical-Microbiology-Made-Ridiculously-Simple/dp/1935660039/ref=dp_ob_title_bk
http://www.amazon.com/Immune-Includes-Desktop-Edition-Editions/dp/0470657294/ref=dp_ob_title_bk
http://www.amazon.com/Immunology-Lippincotts-Illustrated-Reviews-Series/dp/1451109377/ref=dp_ob_title_bk
http://www.amazon.com/Robbins-Cotran-Pathologic-Basis-Disease/dp/1416031219/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1277915033&sr=1-1
http://library.med.utah.edu/WebPath/webpath.html
http://www.amazon.com/Pathology-North-American-Board-Review/dp/0781779413/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1277915123&sr=1-1
http://www.amazon.com/Physiology-Board-Review-Series-ebook/dp/B007JYEQKA/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1353975427&sr=1-1
http://www.amazon.com/Human-Brain-Introduction-Functional-Anatomy/dp/0323041310/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1277914754&sr=8-1
http://www.amazon.com/Bates-Physical-Examination-History-Taking/dp/1605478032/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1277915877&sr=1-2
http://www.amazon.com/Stedmans-Medical-Dictionary-Professions-Nursing/dp/1608316920/ref=dp_ob_title_bk
https://www.aamc.org/students/medstudents/cim/
http://www.amazon.com/Human-Embryology-Developmental-Biology-STUDENT/dp/0323053858/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1353977186&sr=1-1&keywords=human+embryology+and+developmental+biology


مشاريع مستقبلية
ان شاء هللا 

ع الطالب والمواد الالزمة للقيام بفعاليات مشتركة ماألبعادثالثيةادخال طابعة 
و األهالي في المكتبة العامة

http://www.3dprintingcenter.co.il/index.php/filaments-3d-printers-israel.html


בנושא מורשת המקום " מורשתלהכיר "פרויקט 
ציבוריתבספרייה , בעיריית עראבה

חלק גדול בקידום התרבות  בתמיכה ובנטילת חשוב מאוד בין היתר לספרייה תפקיד 
...והמורשת והקהילה והחברה 

בבניין  למורשת המקום מרכז מתכננות להקים , וספרייה ציבורית בעירייה, עיריית עראבה
ומהאזור  , יהודים וערבים, שיארח מבוגרים וצעירים, הספרייה הציבורית החדש בעירייה

...ושיענה על צרכי הציבור הרחב, ויכלול ויוצג כל מה שקשור למורשת המקום, בכלל

אנו רוצים מאוד וחשוב לנו ולקהילה להקים פרויקט זה בשנה הנוכחית ואנו מוכנים לתמוך  
...האפשרבו מצדנו ככל 



زاوية خذ وهات للمواطنين
وزاوية دعم المكتبات المدرسية

شخصية تقوم المكتبة العامة بتخصيص زاوية مرتبة مع رفوف ويحضر اليها كل من يرغب بذلك كتب المطالعة ال
...والخاصة به او كتب مدرسية بحالة جيدة ألوالده ولم يعد بحاجة اليها في بيته ويرتبها على الرفوف

وبإمكانه بالمقابل ان يفحص الكتب الموجودة على الرفوف والتي تبرع بها او استغنى عنها غيره واخذها 

نويا وهي بحالة كما تقوم المكتبة العامة بوضع نسخ من الكتب الزائدة لديها او التي تقوم بإخراجها من محتويات المكتبة س
جيدة وتضعها تحت تصرف المواطنين او منحها للمكتبات المدرسية

سيكون هذا القسم عند المدخل وخارج مبنى المكتبة العامة ومتاحا للجمهور في كل األوقات وفي كل األيام

على محبي وبهذا يمكن االستفادة من مخزون الكتب والثقافة في عرابة على اطار أوسع باإلضافة الى التوفير المادي
القراءة والمطالعة 



מימדהקרנות תלת 



المسرحيةكتابة فن " الكتابة االبداعية " 

حسب التفاصيل التالية المسرحية فن كتابة ل" الكتابة االبداعية " مشروع •

"كتابة ابداعية " /مسرحيةكتابة فن :                             المشروع•

بلدية عرابة -المكتبة العامة:                              المكان   •

حسب اختيار المدرسة :                       الصفوف/الجيل•

لقاءات 10:                         اللقاءاتعدد •

كحد اقصى 25حتى :         عدد المشتركين المطلوب•

المكتبة العامة وبلدية عرابة وطاقم المدرسة:            المشرف على الورشة •

ة العامة وبلدية مجانا للمشتركين اذ سيتم تغطية التكاليف من المكتب:          تكاليف الدورة •
عرابة

•



PGVنظرة مستقبلية 

الطفل    طفل الحضانة    طفل الروضة    طفل البستان   طالب المدرسة االبتدائية    طالب الثانوية

طالب الكلية طالب الجامعة  االهل والطفل شرائح فئات مجموعات 

ميزانيات  دخل دعم  مصروفات                                                     مبنى  مساحة  اقسام  زوايا توسع  فروع 

سامبحث    استقصاء  احتياجات  نواقص  اثراء                                             برامج  فعاليات  نشاطات زوايا اق

تجربة                                   المكتبة العامة                                  استفادة

ماضي    حاضر                                                                                         مستقبل  رؤية

انتاجات  ابداعات   محفزات                                                                          تجديدات  ابتكارات تعديالت

باحث اخصائي نويديةمهندس صحافي معلم مدرسة جمعية مؤسسة  نادي موظف مدير صيدلي تقني محامي طبيب ممرض 

(الخ...باختصار ربط المكتبة بكل الشرائح وبكل المهن وبكل المؤسسات وبكل المجاالت)


