
 
 

  جامعة حمد بن خليفةدشن دار نشر تمؤسسة قطر 

بعد شراكة ناجحة استمرت لمدة سبع سنوات مع دار بمومزبري لمنشر، . 2102بر ديسم 22الدوحة، قطر، 
تدعى دار نشر خاص بيا نشر دار اعتزاميا تدشين عن مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع  أعمنت
خدمة الخطوة تطور وتوسع إمكانيات النشر في قطر مع االستمرار في  ىذه تعكس. و حمد بن خميفةجامعة 

وستقوم دار نشر جامعة  .اإلنتاج األدبي والفني في قطر وجميع أنحاء المنطقة المعرفة ورعايةأىداف نشر 
  ية.حمد بن خميفة بنشر كتب األطفال، والروايات، والكتب األكاديمية والتعميمية، بالمغتين العربية واإلنجميز 

، تمثل شراكة بين مؤسسة قطر 8002التي تأسست في عام ، "مؤسسة قطر لمنشر -دار بمومزبري "وكانت 
مؤسسة  –ري لمنشر، وضمت تحت مظمتيا داًرا لمنشر وناشًرا بحثًيا أكاديمًيا؛ وىما "دار بمومزبري ودار بمومزب

ئت ىذه المبادرة المشتركة ألداء دور وأنش مؤسسة قطر لممجالت العممية". –قطر لمنشر" و"دار بمومزبري 
مجتمع  رسالة مؤسسة قطر الرامية إلى إطالق قدرات اإلنسان وتعزيز قيمة المشاركة فيسبيل تحقيق ميم في 

التعمم البحوث، مع المساعدة في إرساء ثقافة حيوية قائمة عمى أيضًا بييتم بالتعميم المستمر مدى الحياة و 
لتحويل االقتصاد القطري من اقتصاد قائم عمى الكربون إلى اقتصاد لمبذولة والمعرفة في إطار المساعي ا

  قائم عمى المعرفة.  

الطرفين لمنشر في قطر، اتفق  ةقوياساسات  بإرسائياالذي أنشئت من أجمو  يدفا في تحقيق الوبعد نجاحي
مؤسسة قطر  -بمومزبري  دار مؤخًرا عمى إنياء شراكتيما الناجحة. وستواصل ىذه الدار التي تحولت من "

من نوعو في توفير منبر محمي ودولي فريد  المتمثمةميمتيا " إلى دار نشر جامعة حمد بن خميفة لمنشر
 واالكتشافات والتعميم.  تدريبلألعمال األدبية الصادرة بالمغتين العربية واإلنجميزية والثقافة وال

 



 
 

ا المؤقت ننبيابري لمنشر: "كما ىو مذكور في دار بمومز فيو  قالت، بيان أصدرتو بيذا الخصوصوفي 
دار بمومزبري لمنشر  ابموجبيتوفر ي تد الو العقمدة ىذا الشير  فقد انتيت ،الماضيأكتوبر  الصادر في شير

 مكتفية ذاتًيا من إنشاء دار نشرالمؤسسة تتمكن حتى  نقل المعرفةلتمكينيا من خدمات النشر لمؤسسة قطر
الذي قمنا  ؤالكفالمحمي بيا إلى الفريق دأبنا عمى االضطالع ن بتسميم الميام التي . ونحن نقوم اآلخاصة بيا

عمى األسس اعتماًدا النشر ون اعماليم في سيواصمو  .إنجازنا ليذه الميمةاالنتياء من بعد  بتدريبو وتطويره
لتولي زمام األمور مة . وقد بات اآلن لدى مؤسسة قطر األدوات والمعرفة والخبرة الالز قمنا بإرسائيا.التي 

دارة دار و   ".بشكل كامل بيا ةخاصالنشر الا 

تتسم بطابع التميز واألصالة في كتب المتمثمة في إصدار ميمتيا دار نشر جامعة حمد خميفة  وستواصل  
وتبادل دورات تدريبية عقد إطار مساعييا لتعزيز حب القراءة والكتابة ونقل ميارات النشر إلى قطر من خالل 

 مؤسسة قطر لمنشر" قد نشرت، خالل فترة الشراكة، أكثر من –بمومزبري  دار". وكانت برات بشكل منتظمالخ
عمى  واألطفال والشبابتستيدف البالغين وغير أدبية وفنية وأكاديمية وتجارية في مجاالت أدبية  إصدار 800

برنامج تدريبي رائد يقدم أنشطة وىو كما طرحت الشراكة البرنامج التدريبي "واحد، اثنان، اقرأ"،  حٍد سواء.
 عممية لتطوير مكتبات مدرسية تتميز بالفعالية والتحفيز.

مؤسسة قطر"  -اب "دار بمومزبري كت   العديد من ميمة، حيث فازأخرى ىذه الشراكة نجاحات حققت قد و  
 -جائزة سيف غباش و  لألدبجائزة الكتاب األولى" لميرجان أدنبرة الدولي  من بينيا، دولية بارزةجوائز أدبية ب

أفضل قصة جائزة ، فازت الدار ب8002. وفي شير نوفمبر بانيبال لمترجمة األدبية من العربية إلى اإلنجميزية
في جوائز اتصاالت ألدب الطفل الصادر بالمغة العربية، والتي تحظى بمكانة رائدة ومرموقة في العالم 

عن العديد من المبادرات التي تي استمرت لمدة سبع سنوات ال أثمرت الشراكةعالوة عمى ذلك، و العربي. 
استمر لمدة الذي  ،لمكتاب العرب "مقيم"الكاتب البرنامج  مثل تاب عمى صقل مياراتيماستيدفت مساعدة الكُ 

 لندن، بالشراكة مع مؤسسة دلفينا.العاصمة البريطانية عقد في و  ،ثمانية أسابيع



 
 

 ،"لممجالت العممية مؤسسة قطر –"دار نشر بمومزبري أعمالستتولى دار نشر جامعة حمد بن خميفة  كما
، أول منصة تتيح إمكانية الوصول المفتوح لألبحاث QScience.comمسؤولة عن تدشين التي كانت 

متنوعة من ، أصبحت المنصة مقصًدا لمجموعة 8000األكاديمية في منطقة الشرق األوسط. ومنذ بداية عام 
المجالت البحثية التي تغطي مجاالت القانون والتصميم والصحة العامة وطب القمب والتعميم وأبحاث األسرة 

 تكون متاحةفحسب، ولكنيا طالع عمييا االتتيح إمكانية وال تتميز ىذه المقاالت بأنيا والرعاية الصحية. 
المشاع  ى شبكة اإلنترنت بموجب رخصة، ويمكن إعادة استخداميا عمأيًضا شكل مجانيبلالستخدام 

 اإلبداعي. وتتفرد المنصة بتقديم ممخص مترجم بالمغة العربية لكل مقال. 

 سجل، لتوفير QScience.comمؤسسة قطر لممجالت العممية" منصة  –كما استخدمت "دار نشر بمومزبري 
والحفظ لألجيال  لمتسجيل لوقائع العديد من المؤتمرات التي أقيمت في قطر، وىو ما يجعميا قابمة

من خالل مؤسسة قطر لممجالت العممية" قد توسعت في اآلونة األخيرة  –القادمة.وكانت "دار نشر بمومزبري 
مجموعة واسعة من الكتب بشكل مجاني عمى شبكة اإلنترنت تغطي توفير ، مع نشر اصدارات أكاديمية

  عمم اآلثار. ويل اإلسالمي و مواضيع مثل عمم النفس وحقوق العمال المياجرين والتم

إلى صنع مستقبل يتميز بتحقيقيا إلنجازات خاصة  بارزة مع دار نشر جامعة حمد بن خميفة  وف تسعى وس
الدار ستوفر و  .عمى أعمى مستوى من الجودة واإلنتاجية الحفاظالمعايير الدولية لمنشر و االستمرار في تعزيز 

مؤسسة  –رونية والمنصات الرقمية المفتوحة، وستدمج دار بمومزبري اإللكتلمكتب المطبوعة و عروًضا مع ززة 
 أكاديمية إلكترونية عمى شبكة اإلنترنت.نشر قطر لممجالت العممية وأعماليا المرموقة في دار 

 انتهى

 

 



 
 

 

 

 إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

م دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادىا المعتمد مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدع
عمى الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة قطر والعالم بأكممو. تأس ست 

السمو الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى صاحبة  بمبادرٍة كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالد 0992مؤسسة قطر سنة 
 .الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا

تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع لمتعميم 
ات الضرورية القتصاٍد يجذب ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكي

مبنيٍّ عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. 
وتسيم المؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع متطو ر وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة 

 .لممجتمع
   http://www.qf.org.qa حصول عمى كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:لم

 

 نبذة عن جامعة حمد بن خليفة
 

الصاعدة التي تعتمد  تعد  جامعة حمد بن خميفة، عضو مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، إحدى الجامعات البحثية  
عمى التعاون الفريد بينيا وبين الشركاء الدولي ين والمحمي ين. وتسعى الجامعة من موقعيا في المدينة التعميمية إلى توفير فرص ال 
بيا َعبر مجموعة من البرامج المتعددة  مثيل ليا في مجال المنح الدراسية، والتدريس، واالكتشاف، والتعم م لجميع طال 

 صات.التخص

وتتضمن قائمة شركاء جامعة حمد بن خميفة كاًل من جامعة فرجينيا كومنولث في قطر، وكمي ة طب وايل كورنيل في قطر،   
كمي ة الشؤون الدولية في قطر،  – وجامعة تكساس إي أند أم في قطر، وجامعة كارنيجي ميمون في قطر، وجامعة جورجتاون

 .في قطر، وكمي ة لندن الجامعية في قطر  باريس -إي سينورثوسترن في قطر، وجامعة إتس  وجامعة
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