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 األميرآية تطلق موقعًا الكترونيًا ألرشفة الثورات العربية
 

الكتب والدوريات  أطلقت الجامعة األميرآية في بيروت موقعًا الكترونيًا خاصًا بأرشفة مقاالت
التذآارية في استحدثته مكتبة نعمه يافث  وهذا الموقع الذي. والمدونات الخاصة بالثورات العربية

يتم  http://aub.edu.lb.libguides.com/content.php?pid=261362 الجامعة وعنوانه
وله ويمكن ألي آان دخ. الثورات تحديثه باستمرار ويسهل قيام األساتذة والطالب بأبحاث حول هذه

 .بسهولة على االنترنت
 

الكتروني يتميز عن المواقع  وتقول فاطمة شرف الدين العاملة في المشروع  أن هذا الموقع هو دليل
بين دفتيه مصادر غربية وعربية في حين تكتفي  المشابهة في جامعات أميرآية ُأخرى بكونه يجمع

والموقع منظم بحيث يمكن . الغربية فقطبتغطية المحتويات باللغات  المواقع في الجامعات األُُخرى
 .على آل محتوياته العربية عبر نافذة واحدة االطالع

 
حولها لكن المشروع  وتوضح شرف الدين أن المكتبة دأبت على إعداد ملفات لمواضيع تترآز األبحاث

لتنقيب تجميع على االنترنت عوضًا عن ا الجديد يسمح للباحث بالحصول على هذه المعلومات من مرآز
 .للوصول إليها في خزائن وأدراج وملفات ورقية

 
الماضي وتغطي مواضيع  وهذا الدليل االلكتروني هو واحد من مئة موقع استحدثتها المكتبة في الربيع

األآاديمية المختلفة التي تقيمها الجامعة آالتاريخ  مختلفة شديدة االستقطاب للبحاثة من مثل البرامج
اللبناني  وستضم هده السلسلة قريبًا مواقع عن التاريخ. النفس وعلوم الكمبيوتر وادارة األعمال وعلم

 .والالجئين الفلسطينيين والخليج العربي
 

المعلومات التي  وتوضح شرف الدين أن وظيفة المكتبة هي مساعدة الطالب والباحثين على بلوغ
 .يريدونها بسرعة

 
واحدة من خمسة موظفين  ة شهاب الدين  على تطوير موقع أرشيف الثورات العربية وهيوتشرف  نبيل

الفهرسية وهي مواقع متعددة االختصاصات وتغطي  في المكتبة يقومون باعداد المواقع االلكترونية
   .مواضيع يشتد االقبال عليها

الدولية الدي أطلق هو  ؤونوتقول إن المكتبة تتعاون مع  معهد عصام فارس للسياسات العامة والش
 .دليلها االلكتروني أيضًا مبادرة  لتوثيق الثورات العربية وتحديث

المؤتمرات واألحداث  طبعًا لن نتمكن من تغطية آل شيء لكننا نضيء على أهم: "وتقول شهاب الدين
 ."حيثما تجري

http://aub.edu.lb.libguides.com/content.php?pid=261362


  الليبرالي   األميرآي   التعليمي وتعتمد النظام   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في 
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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