
 
 

مؤسسة  –عبر بوابة "دار بمومزبري  خطوة رائدة تعكس رسالة مؤسسة قطر الرامية لنشر المعرفة
 قطر"

يوفران االطالع المجاني جامعة "يو سي إل قطر" وموقع "كيو ساينس دوت كوم" 
 عمى آخر بحوث عمم اآلثار في الشرق األوسط 

 

 )الدوحة، قطر(: 4102 ديسمبر 15

وموقع "كيو ساينس دوت خميفة، بن الجامعة الشريكة لجامعة حمد  ،"يو سي إل قطر" أطمقت
مبادرة ريادية شراكة جديدة و  ،مؤسسة قطر" -بوابة النشر اإللكتروني لـ "دار بمومزبري  ،كوم"

 الشرق األوسط، وتتيح إمكانية البحوث في عمم اآلثار في منطقة أحدث تسمط الضوء عمى 
مجموعات كتب دورية تصدر تحت عنوان: لى إلمباحثين والميتمين عبر اإلنترنت  الوصول الحر

 "سمسمة جامعة يو سي إل قطر حول عمم اآلثار واإلرث الثقافي."

دية في إطار حرص مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع عمى وتأتي ىذه الشراكة الريا
حياء التراث العربي واإلسالمي ، حيث يوفر موقع "كيو ساينس دوت كوم" منبرًا نشر المعرفة وا 

حول مجموعة كبيرة في جميع أنحاء العالم مثاليًا لنشر أعمال الباحثين القطريين واألجانب 
 ومتنوعة من العموم.

نشر الكتاب األول من ىذه السمسة ىذا األسبوع بعنوان "حرف وعموم: منظور عالمي إلى وقد تم 
، عالم توريس ويحتوي عمى مجموعة أبحاث حررىا ماركوس مارتينون ،قطع السيراميك األثرية"

الذي يعتبر باكورة الشراكة  ،. ويتوفر اآلن ىذا الكتاباآلثار من "يو سي إل" في المممكة المتحدة



 
 

لمتصفح والتنزيل من عمى موقع "كيو  متاحاً بات و  ،نترنتاإلبشكل مجاني عمى  ،لمؤسستينبين ا
 ساينس دوت كوم."

يستعرض أحد فصول الكتاب التقنيات القديمة التي استخدمت في المنطقة لتموين األواني الخزفية 
ما يسمى بالبريق المعدني. ففي الفترة الممتدة ما  بألوان جذابة في المراحل األولى لبداية ظيور

اىتدى الخزافون المسممون إلى إضافة جزيئات  ،القرن الثاني عشر الميالديو بين القرن التاسع 
 بريقاً  ياوىذا ما أكسب ،صغيرة من الفضة والنحاس إلى الطالء المستخدم في األواني الخزفية

 كبير من ذلك الوقت وحتى اآلن.       طالما حظي بإعجاب وتقدير ألقاً تو  ذىبياً 

 مؤسسة – بمومزبري دار"  تدعم المجتمع، وتنمية والعموم لمتربية قطر مؤسسةفي بصفتيا عضوًا 
 المنطقة والمنطقة قطر في أألدبية الثقافة إثراء إلى الرامية ورسالتيا مؤسسةال ميمة لمنشر" قطر

 فريدة تعاونية بحثية بيئة لتوفير ىاماً  محوراً " كوم دوت ساينس كيو" موقع ويعتبر. بأسرىا العربية
 عضو خميفة، بن حمد لجامعة الشريكة الجامعات إحدى ،"قطر إل سي يو" تعتبر بينما لمعمماء
  .الثقافي التراث دراسة في لمتميز رائداً  مركزاً  قطر، مؤسسة

قال مدير جامعة "يو سي إل قطر"  ،وبمناسبة اإلعالن عن ىذه السمسمة ونشر الجزء األول منيا
 المينية التي تجمع بين "مؤسسة قطر" و"جامعة يو سي الخالقيات واألالقيم ن إ" :ثيمو رىرين

وتمزم المؤسستين بمواصمة دعم البحث العممي كعنصر أساسي  ،والتفوقتقان اإل إلى" تطمح قطر
و أسواء تعمقت بالتراث والثقافة  فة،المختمفي بناء المعرفة. وىذا ينطبق عمى المجاالت المعرفية 

وال بد لنا  ،المجاالت العممية البحتة. إننا نعيش في مجتمع تشكمت مالمحو بحسب إرثو الثقافي
 المستقبل. من أجل بناءمن استيعابو وفيمو 

ومن ىنا فإن  ،حتى تصبح المعرفة أكثر فاعمية ال بد من إتاحتيا لمجميعأضاف السيد رىرين: "و 
في قطاع النشر العممي الحديث نترنت اإلالدفع باتجاه الوصول الحر والمجاني لممعمومات عبر 



 
 

ىذا مؤسسة قطر قطر" أن تأخذ ل إيو سي "يسعدنا في جامعة و يعتبر خطوة في غاية االىمية. 
ريات وعبر نشر الكتب والدو  ،من خالل دعم الوصول الحر لممعمومات ،األمر عمى محمل الجد

 وىما التطوران األىم في عممية نشر العمم والمعرفة عمى أوسع نطاق." ،العممية

: " يسعدنا ، قائالً كرستوفر ليونارد ،رئيس تحرير موقع "كيو ساينس دوت كوم" عّمق ،من جانبو
العممي الميم في الدوحة نتاجيا إالتعاون مع جامعة "يو سي إل قطر" والعمل عمى إتاحة  حقاً 

عمى اإلنترنت  ور أوسع من الميتمين والباحثين. إن توفير سمسمة الكتب ىذه مجاناً إلى جمي
وربما البناء عمييا بشكل  ،عمى ىذه األبحاثطالع اال ،وأينما كان ،يعني أن بمقدور أي كان

 ."والمنطقة عموماً  خصوصاً  لتاريخ قطر أفضليسيم في فيم 

 وم"نبذة عن موقع "كيو ساينس دوت ك

 فريداً  بحثياً  لمنشر اإللكتروني يوفر مناخاً  ليكون منبراً  4100الموقع في سبتمبر عام ُدشن ىذا 
لمعمماء والباحثين في قطر وسائر أرجاء العالم. وينشر ىذا المنبر مجموعة من الدوريات وقواعد 
البيانات والمعمومات التي تخضع لممراقبة والمراجعة من قبل أساتذة محكمين وتتميز بالجودة 

 لعالية والوصول الحر والمجاني مع مراعاة االلتزام بأعمى معايير النشر العممي.ا

ocn.SSS..wowcmoc 

 إلطالق قدرات اإلنسان -مؤسسة قطر

مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في 
معرفي من خالل إطالق قدرات مسيرة تحول اقتصادىا المعتمد عمى الكربون إلى اقتصاد 

  اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة قطر والعالم بأكممو.



 
 

الشيخ حمد بن  بمبادرٍة كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالد 0991تأّسست مؤسسة قطر سنة 
  خميفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.

بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع تمتزم مؤسسة قطر 
من خالل إنشاء قطاع لمتعميم يجذب ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين 
الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ عمى المعرفة. كما تدعم 

كنولوجيا عن طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. االبتكار والت
وتسيم المؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع متطّور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية 

 .االحتياجات المباشرة لممجتمع

 لكتروني: لمحصول عمى كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإل
http://www.qf.org.qa 
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