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AUB تنضم إلى برنامج بروكويست لنشر األطروحات والرسائل الجامعية العالمية 

 تتيح الجامعة إمكانية الوصول إلى أعمال الخريجين حول العالم من منطقة الشرق األوسط

 
بتوقيع اتفاقية للمساهمة بنشر أعمال الخريجين ضمن قاعدة  (AUB)كية في بيروت رياألمقامت الجامعة 

 & ProQuest Dissertations (PQDT) بيانات بروكويست لألطروحات والرسائل الجامعية

Theses™  وهي قاعدة بيانات رائدة تضم أطروحات ورسائل جامعية من كبرى جامعات العالم. وتكون ،

  .هم في هذه االتفاقيةبذلك الجامعة األولى في لبنان التي تسا

 

وكمشارك في برنامج بروكويست لنشر األطروحات والرسائل الجامعية، سوف تساهم الجامعة األمريكية في 

حتى وقتنا  1908بيروت باتاحة أطروحاتها ورسائلها الجامعية والمنشورات التي يرجع تاريخها الى عام 

طروحات والرسائل االجامعية. وتتضمن العديد منها الحالي لتكون متوفرة في قاعدة بيانات بروكويست لأل

بنصوص كاملة، التي سيستطيع الوصول إاليها ماليين الطالب والباحثين وذلك من خالل ,واجهة بروكويست 

، و )الباحث العلمي من  ®Primo ، وخدمات بريمواالستكشافية®Summon العالمية، ومحرك البحث

 Ei"، و"IET Inspec" فهرًسا لموضوعات رئيسية مثل 35، وأكثر من  Google Scholar(جوجل

Compendex"و ،"PubMed"و ،"PsycINFO"و ،"ERIC"و ،"SciFinder"وغير ذلك الكثير ،. 

 

ومن جانبه قال رافائيل سيدي، نائب الرئيس األول ومدير عام قسم حلول المعلومات في شركة بروكويست: 

في بيروت التي سيؤدي إلى نشر النتاج العلمي اللبناني للباحثين  "نحن نفخر بتعاوننا مع الجامعة األمريكية

حول العالم للمرة األولى. ويعّزز هذا التعاون من التزامنا بتنمية قاعدة بيانات بروكويست لألطروحات 

والرسائل الجامعية في جميع أنحاء العالم، ويواصل جمع إرث بروكويست من األطروحات والرسائل 

عاًما، وكذلك القيام بالتحويل الرقمي، والمحافظة عليه  80يع أنحاء العالم والذي امتد لـالجامعية من جم

  ".وتنظيمه ونشره وتعميمه

 



مليون متوفرة بنصوصها  2.3مليون من األطروحات والرسائل الجامعية والتي من بينها  4.7ومن خالل 

 3,000يتم استخدامها من قبل أكثر من الكاملة، فإن قاعدة بروكويست لألطروحات والرسائل الجامعية 

 .جامعة في شتى أنحاء العالم

 

ومن جانبه صّرح الدكتور لقمان مّحو، مدير مكتبات الجامعة األميركية في بيروت قائاًل: " التزمت الجامعة 

نشر ، بمساهمة خريجيها في البحوث والمعرفة العالمية. ويمثل 1866األمريكية في بيروت منذ افتتاحها عام 

أعمال الخريجين فرصة رائعة نبرز فيه إنتاجنا األكاديمي السابق والحالي ليكون متاحاً أمام المجتمعات 

 ".العالمية، وهو األمر الذي سيساعد الباحثين  ويفتح أبواب جديدة للتعاون

 

لفني المتحرر في وتقوم المبادئ البحثية والتعليمية في الجامعة األمريكية في بيروت على النموذج األمريكي ا

مجال التعليم العالي، حيث يشتمل على حرية الفكر والتعبير، واإلبداع، والتفكير النقدي، والمسؤولية المدنية، 

 من أعضاء هيئة التدريس. 900طالب ونحو 9,000 والقيادة.  وتضم الجامعة أكثر من 
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 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 من تتكون تعليمية هيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وهي. وممارساتها ومعاييرها التعليمية لفلسفتها كنموذج

 120 من أكثر حاليا   الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 9,100 حوالي يضم طالبيا   وجسما   عضو 900 من أكثر
 طبيا   تعليما   توّفر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج
 .سريرا   420  فيه مستشفى   يضم الذي الطبي مركزها في وتدريبا  
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