
 

تعاون مع بالالصندوق القطري لرعاية البحث العممي قاعدة بياناٍت جديدة ألبحاث 
 مكتبة قطر الوطنية

 عن نتائج البحوث المنشورة شاملالبحث التوفر خدمة 

أنشأ الصندوق القطري لرعاية البحث العممي، بالتعاون مع  .6102سبتمبر  27الدوحة، قطر، 
تاحتيا  مكتبة قطر الوطنية، قاعدة بيانات جديدة ألبحاثو، وذلك في إطار سعيو لنشر النتائج وا 

 لمباحثين والطالب وأفراد المجتمع. 

 لممستخدم الذي يأتي عمى شكل قاعدة بياناٍت الكترونية متقدمة يمكن ،ىذا المشروع المشتركويتيح 
. ويمكن أو تصفحيا البحثية التي يموليا الصندوقلممشروعات أي نتائج منشورة  البحث فييا عن

مؤسسة  شبكات من داخلمباشرة االطالع عمى النص الكامل لممواد المنشورة لمباحثين والطالب 
عمى دون الحاجة لمتسجيل في مكتبة قطر الوطنية، بينما يتطمب االطالع  قطر أو جامعة قطر

 شبكاٍت أخرى التسجيل في المكتبة.خالل من  مواد قاعدة البيانات ىذه

: لمصندوق القطري لرعاية البحث العممي، قائاًل المدير التنفيذي  ،عبدالستار الطائي وعمَّق الدكتور
يشكل في المكتبات فحسب، بل  التقدم الرقميعن قيِّمة رؤية  عمى تقديم ىذا المشروعيقتصر "ال 

كذلك يمنحنا والتي تتضمن نشر النتائج البحثية.  ،لصندوقاعمى استراتيجية  اممموسً  اًل دليأيًضا 
عمى المستوى  وترشيد لمنفقاتعما يمكن أن يحدثو التعاون من فعالية  دقيقة معرفة ىذا المشروع

معارف مباشرة من أعضاء ىيئة الألنو يتيح لمجميور الحصول عمى  ،التشغيمي داخل مؤسسة قطر
 التي تنص عمى صميم رسالتناذلك ضمن يقع وبأقل جيٍد ممكن. و  ،تدريس ذائعي الصيت عالمًيا

 ."تامطالع الجميع عمى ا إبقاء

الصندوق القطري لرعاية بوفي ىذا الصدد، قال السيد ىيثم عمي، رئيس قسم تكنولوجيا المعمومات 
منشورة من أكثر من  مادة 6,011البحث العممي: "ُأدرج في قاعدة البيانات حتى اآلن أكثر من 

مييا فوًرا وفي أي وقٍت ومن االطالع عمشروٍع مولو الصندوق، وباستطاعة المستخدم اآلن  011
أي جياز. وىذا خير مثاٍل عمى استخدام ما أنشأناه من بنيٍة أساسية متقدمة تعود بالنفع عمى 

 الباحثين والجميور مًعا".



كتبة قطر الوطنية: "إن استخدام نظم مدير مشروع  م ،لوكسالدكتورة كموديا قالت  ،من جيتيا
الموقع إما من خالل  ،النتائج النيائية لمبحوثلمشاركة تكنولوجيا المعمومات المتقدمة لدينا 

 ،مكتبة قطر الوطنيةلالموقع اإللكتروني أو  مصندوق القطري لرعاية البحث العممياإللكتروني ل
رسالتيا الرامية إلى دولة قطر في تحرزه النجاح الذي فرصًة لممشاركة في  والباحثينيوفر لمجميور 

المضي التعاون بيدف توطيد أواصر إلى دوًما عمى المعرفة. وتسعى المكتبة  يقوماقتصاد بناء 
وتوفير موارد تمبي احتياجات مجتمعنا من المعمومات. ونحن  ،نشر المعرفةنحو رسالتيا  قدًما في

نشاء روابط إعداد البحوث لدعم مع الصندوق القطري لرعاية البحث العممي  فخورون بتعاوننا وا 
 حتذى بو".نموذًجا يُ أضحت  التي مع ىذه المؤسسة بحثية

في  عضوانالصندوق القطري لرعاية البحث العممي ومكتبة قطر الوطنية  تجدر اإلشارة إلى أن
خالل ىذا التعاون إلى دعم مشاريع  وييدفان من، مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع

 .في قطرتنيض بمستوى نشر المعرفة  ،بحثية مبتكرة وعالية الجودة

 النهاية

 

 نبذة عن قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر 

من أجل تحقيق رؤية دولة قطر لتصبح مركًزا عالمًيا لريادة البحث والتطوير واإلبداع، يحتضن قطاع البحوث 
مؤسسة قطر بين جنباتو واحة العموم والتكنولوجيا في قطر بما تمثمو كمركز عالمي لإلبداع التكنولوجي والتطوير في 

واالستخدام التجاري، باإلضافة إلى الصندوق القطري لرعاية البحث العممي باعتباره إحدى الجيات ذائعة الصيت 
ؤسسات بحثية بارزة تعمل في مختمف ميادين عالمًيا في تمويل البحث العممي. كما يضم قطاع البحوث والتطوير م

 العموم، ومنيا معيد قطر لبحوث الطب الحيوي ومعيد قطر لبحوث الحوسبة ومعيد قطر لبحوث البيئة والطاقة.

 نبذة عن الصندوق القطري لرعاية البحث العممي 

البحث العممي في دولة  لتحقيق أىداف تعزيز ثقافة 6112تأسس الصندوق القطري لرعاية البحث العممي في عام 
قطر ولالرتقاء بمستوى المعرفة والتعميم من خالل توفير نظام دعم لمباحثين. وىو عضو في قطاع البحوث 

 والتطوير في مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع.

ية، وكذا مبادرات يشرف الصندوق القطري لرعاية البحث العممي عمى تمويل البحوث الرصينة المختارة بطريقة تنافس
التعاون فيما بين الجامعات والقطاع العام والخاص والحكومي وغير الحكومي من خالل الشراكات الفَعالة والمفيدة 
لمطرفين. وال يقتصر دور الصندوق القطري لرعاية البحث العممي عمى تمويل الباحثين المعروفين عالمًيا، لكنو 

مبي احتياجات دولة قطر. لممزيد من المعمومات، يرجى زيارة الموقع يتخصص أيًضا في تمويل البحوث التي ت
 .ooo.frwq.wwwاإللكتروني: 

http://www.qnrf.org/


 مد جسور المعرفة بين تراث قطر والعالم العربي واإلسالمي والمستقبل –مكتبة قطر الوطنية 

ظمة مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع. وتدعم مكتبة قطر الوطنية ىي منظمة غير ربحية تأسست تحت م
مكتبة قطر الوطنية دولة قطر في مسيرة تحوليا من االقتصاد القائم عمى الكربون إلى االقتصاد القائم عمى المعرفة، 

 وذلك من خالل إتاحة المصادر الالزمة لمطالب والباحثين وأفراد المجتمع القطري عمى حٍد سواء. وقد تفضمت
صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، باإلعالن 

 . ٠٢۱٠نوفمبر  ۱٩عن مشروع مكتبة قطر الوطنية في 

تضطمع مكتبة قطر الوطنية برسالتيا من خالل ثالث وظائف: المكتبة الوطنية، والمكتبة الجامعية والبحثية، 
العامة. وتتمثل وظيفة المكتبة الوطنية في جمع وتسييل الوصول إلى مصادر المعرفة العالمية ذات الصمة والمكتبة 

بدولة قطر والمنطقة. كما تقوم المكتبة الوطنية كذلك بجمع المنشورات والوثائق التراثية التي تتناول دولة قطر 
تاحتيا لمميتمين بمطالعتيا. أّما وظيفة ا لمكتبة الجامعية والبحثية فتتجمى في دعم التعميم والبحث والمنطقة وحفظيا وا 

عمى جميع المستويات من خالل توفير المواد المطبوعة والرقمية المتطّورة لمطالب والباحثين. وتبرز وظيفة المكتبة 
 زمة.العامة في توفير الخدمات المكتبية والمعرفية لمجميع بيدف نشر المعمومات وتزويد الجميع بالمعارف الال

 www.qnl.qaلممزيد من المعمومات عن مكتبة قطر الوطنية، يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني التالي: 
  QNLibتويتر@
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