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لية "األسبوع الدولي ا"مؤسسة بمومزبري ـ قطر" تشارك في فعبوابة النشر اإللكترونية لـ 
 إلى المعمومات" لموصول المفتوح

شارك موقع "كيو ساينس" وىو بوابة النشر اإللكترونية  -4112نوفمبر  11 ،الدوحة
المفتوح  موصولل ي "األسبوع الدوليقطر" ف لمدوريات العممية الخاصة بـ "مؤسسة بمومزبري ـ

لباحثين بمزايا التمتع وا مبادرة دولية تيدف إلى تعريف األكاديميين لمعمومات" وىيإلى ا
 .إلى البحوث األكاديمية الرصينة المفتوح الوصولب

وشارك فييا ممثمون  مركز الطمبة لجامعة حمد بن خميفة,ظمت ىذه الفعالية الدولية في وقد ن  
درات و"المباجامعة "جورج تاون" في قطر, و "اليوية المفتوحة لمباحثين والمساىمين", عن 

الجوانب تمك الييئات  مناقشة ممثميوتضمن النشاط . "الحر الوصول العربية في مجال
المعمومات  إلى المفتوح الوصول في مجال والفوائد المتعددة التي يتيحيا النشر اإللكتروني

مكانيات توسعة ىذا المجال  في الشرق األوسط.  وا 

"مؤسسة قطر من  في ىذه الفعالية باعتبارىا جزء"مؤسسة بمومزبري ـ قطر"  وتأتي مشاركة
, وىي بصفتيا ىذه تدعم جيود المؤسسة األم في بناء لمتعميم والعموم وتنمية المجتمع"

 حمول عممية رصينة.وتسويق ل تطوير اإلبداعية والتقنية من خال القدرات القطرية

زيادة موقع "كيو ساينس دوت كوم" إمكانيات  استعرض المشاركون في الفعالية بإسمكما 
لتمكين المؤلفين والباحثين من  عبر اإلنترنت الييا المفتوح الوصول بنوك المعمومات لتوفير

  .المحكمة العممية من البحوث عمى اكبر عدد ممكن المجانيع االطالأبناء المنطقة من  

وقع لم فريق التحريرعرض مسودات بحوثيم عمى فرصة كبيرة لممشاركين ل الفعالية وقد وفرت
اي عممية نشر  اتمر بي "كيو ساينس دوت كوم". ومن جانبو شرح الفريق الخطوات التي

 مراحل التحكيم والمراجعة ثم القبول.  مؤلف أو بحث بما في ذلك
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 نا"انطالقا من أىداف :السياق يقول مدير "مؤسسة بمومزبري ـقطر" آراند كستروفي ىذا 
تاحة البحوث المعدة في قطر  االستراتيجية, فإن "مؤسسة بمومزبري ـقطر" تعمل عمى توفير وا 

 والمعنيين في سائر أرجاء العالم, خاصة وان التكنولوجيا الرقمية احدثت لجميور الباحثين
تغييرات ىائمة في عالم النشر الذي اصبح يغذ السير بعيدا عن النمط التقميدي المتمثل في 

أن , وبما بشكل مستمر مى خدمة الباحثين والمؤلفينالطباعة. إننا في المؤسسة نعمل ع
 لممعمومات, فإننا ماضون في ىذا اإلتجاه." عنوان المستقبل ىو الوصول المفتوح

كوم" الدكتور الوليد الخاجة فقد اضاف موقع "كيو ساينس دوت  التحرير عمى أما مسؤول
 المفتوح الوصول تعزيز رات عديدة في مجال"يشيد العالم العربي ودولة قطر مبادمن جانبو: 

لممعمومات جنبا إلى جنب مع اإلستثمار في البحوث والتنمية. إن التطورات التكنولوجية 
كال ومالمح الحصول عمى المعمومات والوصول غيير أشاألخيرة تعمل وبكل تأكيد عمى ت

 إلييا من دون قيود."

 


