
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

  

 (DOAJ) دليل المجالت العممية مفتوحة الوصولس دوت كوم" ضمن نإدراج مجالت "كيوساي

 

 )الدوحة، قطر( 3102يوليو  01

إدراج ست من أبرز مجالتيا العممية التابعة لموقع "كيوساينس دوت كوم"  مؤخرًا عنمؤسسة قطر  -أعمنت مجالت بمومزبري

ومن بين ىذه المجالت ، (DOAJ)ل" يل المجالت العممية مفتوحة الوصو ئم "دلالمختص بنشر مجالت البحث العممي ضمن قوا

 اومتسق اودقيق امجمة "كيوساينس كونكت" التي تقوم  بتغطية األبحاث العممية بمختمف تخصصاتيا، عمى أن يكون البحث سميم

 .مع المعايير األخالقية

إننا سعيدون بيذا الحدث، فمنذ عام  ، قائاًل"مؤسسة قطر –لمجالت بمومزبريالسيد أرند كوستر، المدير التنفيذي صرح و

 العالميين من نشر وترويج أعماليم". وأضاف"مباحثين لمنصة  ليتحول إلىاألبحاث العممية المميزة  نشروموقعنا يقوم ب 0202

ن ىذه المجالت ناجحة ود المبذولة لتكو الجي ،الوصول مفتوحةإدراج ىذه المجالت الست ضمن دليل المجالت العممية  ويتوج

ما سيترتب عمى ىذه الخطوة من إرتفاع أكيد في معدالت اإلستخدام واإلطالع عمى ىذه ل بكل المعايير. ونحن نتطمع

 .المجالت"

كيوساينس ، و المجمة الدولية لمقانون، كل من "دليل المجالت العممية مفتوحة الوصول"وتضم قائمة المجالت الست المنشورة في 

مجمة رؤى في الصحة المحمية ، و مجمة عموم الصحة المحمية والعالمية، و لمجمة العالمية ألمراض القمب وممارساتوا، و كونكت

مجمة طب الطوارئ والصدمات و العناية الوجيزة. وجميع ىذه المجالت تنشر عمى بوابة النشر اإللكترونية الخاصة ، و والعالمية

 QScience.com  عمى الموقع بمجالت بمومزبري مؤسسة قطر

( وىو قاعدة بيانات قابمة إلجراء RoMEO)مؤسسة قطر في مشروع  -بمومزبريمجالت ، فقد شاركت وباإلضافة إلى ذلك

عمى شبكة اإلنترنت والمواقع ذات المنشورة  لممقاالتاألرشفة الذاتية ب تعمقفي سياسات الناشرين فيما يمتخصصة  فييا البحث
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"بإمكان الباحثين الذين ينشرون أبحاثيم بموقع  "كيوساينس دوت  حول ىذا المشروع:كوستر  ويقول. خاصية الوصول المفتوح

كوم" أرشفة نسخة ما قبل الطبع وما بعده والنسخ المنشورة مع عدم وجود فترة حظر لممستخدم. ولكن بسبب تباين سياسات 

مسموح وما ىو ممنوع في ىذا الصدد، وىنا يمعب  خر، فقد يقع الباحث في حيرة بين ما ىوآاألرشفة الذاتية من ناشر إلى 

 ".( دورًا مميزًا حيث يساىم في توضيح ىذه التساؤالت ونحن سعداء لكوننا شركاء في مثل ىذا المشروعRoMEOمشروع )

 -انتهى-
 

 

 إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

ػن دولح لطش في هسيشج ذحىل الرصادها الوؼروذ ػلى الكشتىى إلى الرصاد هؤسسح لطش للرشتيح والؼلىم وذٌويح الوجروغ هٌظوح خاصح غيش ستحيح ذذ

 هؼشفي هي خالل إطالق لذساخ اإلًساى، توا يؼىد تالٌفغ ػلى دولح لطش والؼالن تأكوله. 

احثح السوى الشيخح هىصا وذرىلى ص -أهيش دولح لطش  -توثادسجٍ كشيوٍح هي صاحة السوى الشيخ حوذ تي خليفح آل ثاًي  5991ذأّسسد هؤسسح لطش سٌح 

 تٌد ًاصش سئاسح هجلس إداسذها.  

لطاع للرؼلين  ذلرضم هؤسسح لطش ترحميك ههورها االسرشاذيجيح راخ الفشوع الثالثيح الشاهلح للرؼلين، والثحىز والؼلىم، وذٌويح الوجروغ هي خالل إًشاء

 الوؼشفح. كوا هي اكرساب الوهاساخ والسلىكياخ الضشوسيح اللرصاٍد هثٌيٍّ ػلىيجزب ويسرمطة أسلى الجاهؼاخ الؼالويح إلى دولح لطش لروكيي الشثاب 

رطّىس ذذػن االتركاس والركٌىلىجيا ػي طشيك اسرخالص الحلىل الوثركشج هي الوجاالخ الؼلويح األساسيح. وذسهن الوؤسسح أيضاً في إًشاء هجروغ ه

 رياجاخ الوثاششج للوجروغ.وذؼضيض الحياج الثمافيح والحفاظ ػلى الرشاز وذلثيح االح

 .http://www.qf.org.qaللحصىل ػلى كافح هثادساخ هؤسسح لطش وهشاسيؼها، يشجى صياسج الوىلغ اإللكرشوًي: 
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