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افتحوا صفحات التاريخ !

          
         
          
          
            
           


              
         
          
       


       
      



        
         
      

 
            
 

         



         

          
          
        
          

 



عبدالرحمن السميط
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info@almajidcenter.org

www.almajidcenter.org

يسرنا تواصلكم



فن التعامل مع الجمهور
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الوفاء لزايد

ذكرى زايد
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الوفاء لزايدمؤتمر مخدوم قولي
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يوم زايد
 للعمل ا�نساني

زايد
.. دولة في رجل
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زيارات خارجية

      
       
        
       
        
       
       
       


        
       
         
       
     
         
        
      



         



       
         
       


  

       
       
        
  
      



       
       
       
       
         
       
        



زيارة النادي ا%دبي
في المدينة المنورة وجامعة 

ا�مام محمد بن سعود

زيارات رسمية
ملتقى ا�بداع الثقافي السعودي 

يزور المركز
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زيارات خارجية


         
       
        

        
        


       
        
          
   
        
       
        
       
        
       
      
    
        




      
      
          
      


         
         
      
        


        
      
      
          
        

      
       
         
       

         




علماء أفغانستان يزورون المركز

مركز جمعة الماجد يبني جسور 
تعاون ثقافي مع المكتبات التركية 
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دورات    

 التميز في كتابة التقارير والمراسالت ا�دارية
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دورة متقدمة في
برامج أوفيس ٢٠٠٧
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دورات

        
        
        
 
       


         
       
      
      


      




       
      
 
       


     
       



        

    
        
        


         
 
        

  

فن ا�يتيكيت العام
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مشاركات مجتمعية


       
      

       
       
      
      
    

       
       
        

مركز جمعة الماجد ينظم يوما للتبرع بالدم لموظفيه

        
         
        
        
        

       
       
         
      
 
          

        


       
        



        

        
       

      
         
        
        






مركز جمعة الماجد
 يشارك في مجلس سالم النعيمي 

حول دور المؤسسات الثقافية في احترام القانون
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العادات والتقاليد القديمة
في ا�مارات

فن التعامل
مع الجمهور

محاضرات

مرحبا بالمهاجر
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تكريم

10

ا�دارة العامة %من الهيئات 
والمنشآت والطوارئ تكرم 

مركز جمعة الماجد

      
      
      
     

      


        
       
     

        

       
       
       
       
       

 

       
      
      

      


        
   
      
     
        

        




        
      
        
        



شرطة دبي
 تكرم مركز

 جمعة الماجد
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زيارات
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زيارات
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زيارات
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جديد إهداءات المركز

ما تبقى من أدب العميان في ا%ندلس
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طرق القوافل ومحطاتها
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13

جديد إهداءات المركز
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وقفة مع الزمن في ...
فن التصوير الفوتوغرافي
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موسوعة
ديكور المنزل
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رحلة القلم عبر العصور

رحلة القلم  عبر العصور
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رحلة القلم عبر العصور
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عمالت

18

العمالت
 التي كانت تستخدم في ا�مارات قبل االتحاد
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عمالت
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18

تاريخ االستشراق في روسيا

لمحة موجزة عن تاريخ االستشراق في روسيا
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19

تاريخ االستشراق في روسيا
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20

أعالم رحلو١...عبدالرحمن  السميط
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رجل بأمةالسميط                                        
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أعالم رحلوا...عبدالرحمن  السميط
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نظرات في كشف الظنونالمكتبات في ا@مارات قديمًا

نظرات في كشف الظنون 
من واقع فهرسة المخطوطات
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نظرات في كشف الظنونصور من اHمس
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خراريفالمكتبات في ا@مارات قديمًا
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حكايات شعبية  من التراث ا@ماراتي

خراريف
حكاية أبي السالسل
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تاريخ التبرع

      
       
       
       



          
   
  
        



         




    



       





        
         
  

























تاريخ
 التبرع بالدم
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التقادم الرقمي
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Digital Decay     التقادم  الرقمي
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التقادم الرقمي
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Technologypreservation
        
          
 
    


TechnologyEmulation

 
        
 
        


         
         
       
       
        
          
 

InformationMigration
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علماء من المغرب   -  ماء العينين
 – –

علماء من المغربالمكتبات في ا@مارات قديمًا
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علماء من المغرب
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استراحةحصاد ٢٠١٢

كلمات
من اللهجة ا�ماراتية

رمستنا
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من أسماء القصائد
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