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 ببمد سنترال  مجمة كيوساينس العالمية ألمراض القمب تنضم إلى قاعدة بيانات

 )الدوحة، قطر( 4102أبريل 8 

ببمد سنترال قاعدة البيانات الطبية فيرس  في لمجمة العالمية ألمراض القمب وممارساتوا إدراج موقع كيوساينس دوت كوم أعمن

(PubMed Central) أوسعيامن أبرز قواعد البيانات الدولية الشييرة المعنية بنشر المقاالت الطبية الحيوية و ، التي تعد واحدة 

 انتشارًا. 

قاعدة بيانات مجانية تعرض النصوص الكاممة لممقاالت الطبية والعموم الحيوية. وسوف تظير بيانات  ببمد سنترالوتعد 

عند البحث بالكممات األساسية بيانات القمب ضمن قاعدة جميع مقاالت المجمة العالمية ألمراض الاالقتباس وممخصات 

 وبأسماء المؤلفين.

، ببمد سنترال  بوضع المجمة في فيرس قاعدة بيانات"أنو  ،وفي ىذا السياق صرح آرند كوستر المدير التنفيذي لموقع كيوساينس

الموافقة عمى إدراجيا ضمن قاعدة البيانات تزداد فرص عثور الباحثين وأخصائيي الصحة والجميور عمييا وقراءتيا. وتعكس 

 إدراج مجالت كيوساينس في قاعدة البيانات العالمية  "يمثل. وأضاف "التزامنا بنشر مقاالت عمى أعمى مستوى من الجودة

 ."الطريق نحو استقطاب المزيد من أفضل الباحثين إلى دولة قطر خطوة ميمة في

لعممية تقييم شاممة من جانب لجنة المراجعة الفنية واختيار  ببمد سنترالعدة بيانات وتخضع المجالت التي يتم قبوليا ضمن قا

معاىد الصحة الوطنية األمريكية. والمعيار األساسي في قبول المجالت ووضعيا ضمن فيرس  األعمال وىي لجنة تابعة لييئة

والدقة العممية واإلسيام الذي تقدمو ليذا  ،األصالة واألىميةعدة عوامل من بينيا و  ،ىو القيمة العممية ليا ىذه، بياناتالقاعدة 
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الحقل العممي. كما ينبغي ليذه المجالت أن تكون عمى أعمى مستوى من الجودة والمصداقية والموضوعية في عممية تحكيم 

 المقاالت والضوابط األخالقية.

بالتعاون مع البروفيسور السير مجدي  "وممارساتوالمجمة العالمية ألمراض القمب "وأطمق موقع كيوساينس دوت كوم ىذا 

الذي يعد أحد أبرز جراحي القمب واألوعية الدموية عمى مستوى العالم، والذي اضطمع قبل ذلك  ،رئيس تحرير المجمةيعقوب، 

 .بتأسيس مركز قطر لبحوث القمب واألوعية الدموية

: "يشرفنا أن تنضم المجمة العالمية إلى مجموعة من أبرز المجالت ، قائالً عن سعادتو بيذا اإلنجاز يعقوبأعرب السير و 

. وىو أمر يعزز من مكانة المجمة ويضمن ليا الذيوع المتواصل في حقل الطب، كما ببمد سنترالالعالمية ضمن قاعدة بيانات 

 يمثل عالمة بارزة لممجمة". 

تأتي ىذه المجمة سابقة لنظيراتيا من المجالت حيث ىذا اإلنجاز التزام المجمة بأعمى المعايير العممية.  "يعكس يعقوب وأضاف

الورقية، كونيا مجمة إلكترونية مجانية متاحة أمام الجميع عبر اإلنترنت. وسوف يكون إلدراجيا في قاعدة البيانات العالمية أثر 

 ة لتكون مصدرًا عالميًا يرجع إليو الباحثون".ممحوظ في انتشارىا ووصوليا إلى آفاق جديد

وموقع كيوساينس دوت كوم. وىذا  مؤسسة قطر تؤىميا الجتذاب الباحثين إلىالحالي بمنزلة رفيعة  الوقتوتحظى المجمة في 

 . ء العالمالتميز العممي في دولة قطر واستقطاب المواىب البارزة من جميع أنحا بدوره يساعد المؤسسة في مسعاىا نحو تعزيز

 انتهى
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 مؤسسة قطر لممجالت العممية –حول دار بمومزبري 

، يعد موقع كيوساينس أحد منابر النشر العممي المحّكم عبر اإلنترنت. ويوفر بيئة متميزة 0202منذ أن تم تدشينو في ديسمبر 

الموقع نشر مجموعة من المجالت العممية وتعاونية في مجال البحوث، ليس لدولة قطر فحسب بل لمعالم أجمع. ويتولى 

المحّكمة  التي تتوفر فييا المعايير العالمية لتكون متاحة عبر الوصول الحر عمى شبكة اإلنترنت. لمزيد من المعمومات، يرجى 

 .www.QScience.com زيارة الموقع عمى الرابط التالي:

 بمومزبري لمنشرحول دار 

مؤسسة قطر لممجالت  –تأتي دار بمومزبري تعد دار بمومزبري لمنشر واحدة من أبرز دور النشر المستقمة في العالم أجمع. و 

 العممية لتمثل الشراكة الثانية ليا مع مؤسسة قطر.

 www.bloomsbury.com  

 آرند كوسترلالتصال: 

 مؤسسة قطر لممجالت العممية –دار بمومزبري 

 +93444540479الياتف: 

akuster@qf.org.qa       

www.QScience.com    

http://www.qscience.com/loi/qmj 
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