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تمهيد

يبّشــر  بمــا   2016 العــام  شــمعة  اختتمــت 

خيــرا للعــام 2017. ففــي الفصــل األخيــر مــن 

العــام، قــام أعضــاء مجلــس أمنــاء شــمعة 

فــي  ومميــز،  مكثــف  بنشــاط  الكويتييــن 

حملــة جديــدة لجمــع التبّرعــات، أفضــت إلــى 

المشــاريع  مــن  لمجموعــة  التمويــل  تأميــن 

ــى  ــوم عل ــاريع يق ــذه المش ــد ه ــة. أح المهّم

فــي  الموثقــة  الدراســات  عــدد  مضاعفــة 

شــمعة خــال ســنة واحــدة، أي رفــع عددهــا 

مــن 25 ألــف دراســة إلــى 50 ألــف فــي نهايــة 

العــام 2017. وســوف يعمــل الفريــق الفنــي 

هــذا  إلــى  للوصــول  جهــده  شــمعة  فــي 

الجديــد! الهــدف 

بمجموعــة  تمّيــز  قــد   2016 العــام  وكان 

ورش   5 إجــراء  أهمهــا  مــن  التطــورات.  مــن 

وهــي:  عربيــة  جامعــات   5 فــي  تدريبيــة 

علــوم  كليــة   - الخامــس  محمــد  جامعــة 

 - القاهــرة  جامعــة  المغــرب،  فــي  التربيــة 

مصــر،  فــي  للتربيــة  العليــا  الدراســات  كليــة 

العلــوم  كليــة   - الهاشــمية  الجامعــة 

 - البيــت  آل  جامعــة  األردن،  فــي  التربويــة 

كليــة العلــوم التربويــة فــي األردن، جامعــة 

–  كليــة التربيــة فــي الكويــت. مــا  الكويــت 

كان ملفتــا فــي هــذه الــورش تعّطــش طــاب 

الــذي  التدريــب  إلــى  والدكتــوراه  الماجســتر 

تقدمــه شــمعة مجانــا بمــا يســاعدهم علــى 

ــات  ــن الصعوب ــه م ــتهان ب ــزء ال يس ــي ج تخط

رســائلهم  إعــداد  فــي  تواجههــم  التــي 

تهــم.  وحا وأطر

فــي  تســجيله  يجــدر  الــذي  اآلخــر  والتطــور 

وللمــّرة  شــمعة  حصــول  هــو   2016 العــام 

ــت  ــة الكوي ــن مؤسس ــة م ــى منح ــى عل األول

الــدول  ثقــة  يعــزز  مّمــا  العلمــي،  للتقــدم 

ــن  ــة م ــذه المؤسس ــا له ــمعة لم ــة بش العربي

ســمعة طيبــة ويفتــح المجــال للحصــول علــى 

ســاهمت  لقــد  جديــدة.  مصــادر  مــن  منــح 

هــذه المنحــة والمنحــة التــي تلقتهــا شــمعة 

فــورد  مؤسســة  مــن  نفســه  العــام  فــي 

فــي فتــح بــاب جديــد لنشــاط شــمعة، هــو 

بــاب التفكيــر بنوعيــة البحــوث التربويــة فــي 

بــال  تشــغل  نوعيــة  وهــي  العربــي،  العالــم 

التربوييــن. الباحثيــن  مــن  الكثيــر 

وقــد اســتمرت شــمعة فــي تطويــر عملهــا 

وتوســيع رقعــة انتشــارها وتعاونهــا المباشــر 

مــع منتجــي المعرفــة التربويــة؛ ومــن ذلــك 

مثــا توقيــع اتفاقيتــي تعــاون فــي دولتيــن 

عربيتيــن جديدتيــن وهمــا الســودان )جامعــة 

أحفــاد( والجزائــر )مجلــة العلــوم النفســية 

والتربويــة الصــادرة عــن جامعــة الــوادي(.

ارحــب بأعضــاء مجلــس أمنــاء شــمعة الجــدد 

الذيــن انضمــوا الــى المجلــس خــال العــام 

مــن  منيمنــة  نــدى  الدكتــورة  وهــم:   2016

اللبنانيــة  الهيئــة  رئيســة  بصفتهــا  لبنــان 

ــن  ــس م ــر النوي ــيد ناص ــة، الس ــوم التربوي للعل

الســيد  حســن  والســيد  المتحــدة،  االمــارات 

عبــداهلل مــن مصــر.

الــذي  شــمعة  عمــل  فريــق  أشــكر  وأخيــرا، 

شــمعة  برســالة  ويؤمــن  بحمــاس  يعمــل 

رغــم  العمــل  فــي  وتفانيــه  جهــوده  ولــوال 

ــات لمــا كانــت شــمعة علــى مــا هــي  الصعوب

اليــوم. عليــه 

معلوف ريتا 

المديــرة التنفيذية

2017 شباط 
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التربويــة  العربيــة  المعلومــات  شــبكة 

ــة  ــات إلكتروني ــدة معلوم ــي قاع ــمعة« ه »ش

فــي  الصــادرة  التربويــة  الدراســات  توثــق 

البلــدان العربيــة فــي مجمــل مياديــن التربيــة، 

والفرنســية،  العربيــة،  الثــاث:  وباللغــات 

للباحثيــن  مجانــً  وتتيحهــا  واإلنكليزيــة، 

التربويــة. بالدراســات  والمهتميــن 

التــي  التربويــة  المعلومــات  شــمعة  تجّمــع 

ورســائل  وتقاريــر  ومقــاالت  كتــب  فــي  تــرد 

ــرة  ــوراه( متواف ــتير والدكت ــة )الماجس جامعي

ومراكــز  التربيــة،  وكليــات  الجامعــات،  لــدى 

والــوزارات  والدوريــات،  النشــر،  األبحــاث، ودور 

فــي  والعالميــة  اإلقليميــة  والمنظمــات 

بيانــات  بشــأنها  وتعــّد  العربيــة،  البلــدان 

بعــض  وفــي  وملخصــات،  ببليوغرافيــة 

الكاملــة. نصوصهــا  توّفــر  األحيــان 

تقديم شمعة
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مكنز شمعة التربوي
 International( بــادرت شــمعة منــذ إنشــائها إلــى تعريــب مكنــز المعهــد الدولــي للتربيــة

ــة  ــق التربوي ــيف الوثائ ــاده لتكش ــكو واعتم ــع لليونس IBE - Bureau of Education( التاب

فــي قاعــدة المعلومــات. وفــي العــام 2013 عملــت شــمعة علــى تحديــث المكنــز الثاثــي 

اللغــة الــذي وضــع للمــرة األولــى بمــا يتناســب مــع خصوصيــة العالــم العربــي.

اتفاقيات تعاون
العربيــة  الجامعــات  فــي  تربويــة  كليــات  مــع  تعــاون  اتفاقيــة   18 شــمعة  عقــدت 

وهــي:  التربــوي  بالمجــال  تعنــى  أبحــاث  ومراكــز  تربويــة  ومجــات 

مؤتمر شمعة 
نظمــت شــمعة والهيئــة اللبنانيــة للعلــوم التربويــة مؤتمــرا فــي 1 و 2 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 

ــة  ــودة والقيم ــة: الج ــات العربي ــي الجامع ــة ف ــي التربي ــوراه ف ــتير والدكت ــول »الماجس 2013، ح

ــة  ــة اللبناني ــتضافة الجامع ــان وباس ــي لبن ــي ف ــم العال ــة والتعلي ــة وزارة التربي ــة« برعاي المضاف

األميركيــة، بيــروت، لبنــان. هــدف المؤتمــر الــى تحديــد مشــاكل البحــث العلمــي فــي الرســائل 

ــذا  ــي ه ــة ف ــة واألجنبي ــات العربي ــض الجامع ــارب بع ــى تج ــرف عل ــة، التع ــات التربوي واألطروح

ــر البحــث التربــوي علــى مســتوى الماجســتير والدكتــوراه. الموضــوع وتحديــد آفــاق تطوي

أبرز أنشطة شمعة منذ 
بداياتها في العام 2007

1. كلية العلوم اإلنسانية )لبنان(

2. المعهد العالي للدكتوراه في اآلداب والعلوم اإلنسانية والتربوية - الجامعة اللبنانية )لبنان(

3.  كلية علوم التربية - جامعة محمد الخامس السويسي )المغرب(

4.  الجامعة اللبنانية األميركية )لبنان(

5.  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية - جامعة البلمند )لبنان(

6.  كلية اآلداب والعلوم - جامعة هايكازيان )لبنان(
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شراكة مع منظمة اليونسكو
عملهــا  كــون  اليونســكو  منظمــة  مــع  استشــارّية  بصفــة  ا  رســمّيً شــريًكا  شــمعة  أصبحــت 

وأنشــطتها تتناغــم مــع برامــج اليونســكو وأولوّياتهــا، علــى نحــو خــاّص فــي مياديــن الوصــول 

الحــّر إلــى المعلومــات، وضمــان جــودة التعليــم العالــي، والتعّددّيــة اللغوّيــة، والحفــاظ علــى اإلرث 

الرقمــي. وقــد جــاء إســداء المنّظمــة الشــراكة الرســمّية مــع شــمعة تتويًجــا للعاقــة القائمــة 

منــذ حيــن بيــن المنّظمتيــن وبخاصــة للتعــاون المتيــن الــذي قــام بيــن شــمعة ومكتــب اليونســكو 

اإلقليمــي للتربيــة فــي الــدول العربّيــة منــذ إنشــاء شــمعة.

7.  كلية العلوم التربوية - جامعة القديس يوسف )لبنان(

8.  كلية العلوم اإلنسانية - جامعة سيدة اللويزة )لبنان(

9.  كلية التربية - جامعة الكويت )الكويت(

10.  معهد الدراسات والبحوث التربوية - جامعة القاهرة )مصر( 

11.  كلية العلوم التربوية - الجامعة الهاشمية )األردن(

12.  كلية العلوم التربوية - جامعة آل البيت )األردن(

13.  جامعة األحفاد للبنات )السودان(

14.  مجلة الطفولة العربية الصادرة عن الجمعية الكويتية لتقّدم الطفولة العربية

15.  مجلة التدريس الصادرة عن جامعة محمد الخامس السويسي- كلية علوم التربية

16.  اللجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو )لبنان(

17.  مركز الدراسات اللبنانية )لبنان(

18.  مؤسسة رفيق الحريري )لبنان(

إضافــة الــى االتفاقيــات الموقعة، وافقت الدوريات اآلتيــة على إدراج النصوص

الكاملــة لمقاالتهــا في قاعدة المعلومات شــمعة:

19.  مجلــة العلــوم التربوية والنفســية الصادرة عن جامعــة البحرين - كلية التربيــة )البحرين(

20.  مجلــة العلــوم التربويــة الصادرة عــن جامعة القاهرة - كلية الدراســات العليــا للتربية )مصر(

21.  مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس الصادرة عن جامعة دمشق - كلية  التربية )سوريا(

22.  مجلة المدرسة المغربية الصادرة عن المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي   )المغرب(

23.  مجلة دفاتر التربية والتكوين الصادرة عن المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي  )المغرب(

24.  مجلــة علــوم التربية التــي يصدرها الدكتــور محمد أوزي )المغرب(

)ERIC( اتفاقية إريك                      
 Education Resources Information( عقــدت شــمعة مــع مركــز المعلومــات للمــوارد التربويــة

ERIC والتــي  Center- ERIC(  اتفاقيــة شــراكة تمكنهــا مــن تحصيــل الدراســات المتاحــة فــي 

ــي. ــم العرب ــي العال ــة ف ــع التربي ــى بمواضي تعن
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246,011

تقرير حول أنشــطة عام 2016

التــي  األنشــطة  ألهــم  مقتضًبــا  عرًضــا  التقريــر  هــذا  يقــّدم 
2016 العــام  خــال  شــمعة  بهــا  قامــت 

الزيارات إحصاءات 

شــهدت  شــمعة خــال العــام 2016 ارتفاعــً فــي عــدد زوار قاعــدة معلوماتهــا وصــواًل الــى 246,011 

زائــًرا مســجلين 342,222  زيــارة لـــ 1,807,859 صفحــة بمعــدل 20,501 زائــرًا و 28,519 صفحــة فــي 

ــاد  ــى اعتم ــمعة وال ــات ش ــتوى خدم ــين مس ــى تحس ــة ال ــة النوعي ــذه النقل ــود ه ــد، وتع ــهر الواح الش

ــع  ــا موق ــم 1(. أم ــاه رق ــي أدن ــم البيان ــر الرس ــات )انظ ــدة المعلوم ــوى قاع ــد إلدارة محت ــام جدي نظ

ــات  ــدة المعلوم ــى قاع ــور إل ــة العب ــكل بواب ــذي يش ــمعة( ال ــة )ش ــة التربوي ــات العربي ــبكة المعلوم ش

شــمعة  فقــد ســّجل 50,262 زائــرًا.

عــدد الــزوار والزيــارات لقاعــدة معلومــات شــمعة وصفحاتهــا لســنة 2014 

و2015 و2016

الزياراتعدد الزوار الصفحاتعدد  عدد 

عدد المستفيدين

 سنة  2014

 سنة  2015
1,653,655 سنة  2016

1,807,859

227,997

26,954

275,968
206,608

342,222

14,519

الرســم البياني رقم 1
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جديــد  نظــام  إلــى  واالنتقــال  اإللكترونــي  الموقــع  تحديــث 

المعلومــات لتخزيــن 

الــذي  )العربيــة واإلنكليزيــة(  اللغــة  الثنائــي  اإللكترونــي  بتحديــث موقعهــا  اســتمرت شــمعة 

يخــّول المســتخدم الولــوج إلــى قاعــدة المعلومــات والتعــّرف الــى رؤيــة شــمعة وأهدافهــا. كمــا 

تابعــت شــمعة إرســال النشــرة اإلخباريــة الشــهرية )e-newsletters 12( لباحثيــن وأكاديمييــن 

ــي. ــد إلكترون ــوان بري ــه  4,784  عن ــا مجموع ــي بم ــي والغرب ــن العرب ــي العالمي ــن ف تربويي

تعزيــز الحضــور على مواقع التواصــل االجتماعي

ــول  ــن الوص ــة تأمي ــي بغي ــل االجتماع ــع التواص ــى مواق ــا عل ــز حضوره ــمعة تعزي ــتكملت ش اس

ــباب،  ــة الش ــن فئ ــة م ــريحة ممكن ــر ش ــذب أكب ــدف ج ــتخدمين، وبه ــن المس ــدد م ــر ع ــى أكب إل

وقــد بلــغ عــدد متابعــي أخبارهــا 2,547 علــى الفايســبوك و 808 علــى تويتــر. 
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تجميع المعلومات وتكشيف
مضمونها )زيادة مضمون شمعة(

الوثائق إحصاءات 

3,414 وثيقــة. وبهــذا ارتفــع عــدد الوثائــق فــي  2016 مــن توثيــق  تمكنــت شــمعة خــال العــام 

 30,686 قاعــدة معلومــات شــمعة فــي اللغــات الثــاث: العربيــة، اإلنكليزيــة، الفرنســية إلــى 

17 بلــد عربــي إمــا صــادرة عنهــا أو  2( وهــذه تعــود الــى  )انظــر الرســم البيانــي أدنــاه رقــم 

ــت  ــى اإلنترن ــا عل ــة مجان 3( متاح ــم  ــاه رق ــي أدن ــم البيان ــر الرس 26,013 )انظ ــا  ــن بينه ــا، م حوله

لمســتخدمي قاعــدة معلومــات شــمعة.

 12,498 1,148 فصــًا فــي كتــاب،  ــا،  1,579 كتاب تتــوزع هــذه الوثائــق بحســب نوعهــا  كاآلتــي: 

262 دوريــة أكاديميــة عربيــة محكمــة.  1,800 مــن أعــداد تعــود لـــ   مقــاال تربويــا وردت فــي 

ــة. 82 جامع ــي  ــدت ف ــة أع ــالة/أطروحة جامعي ــرا، و9,570 رس 141 تقري ــى  ــة ال اضاف

الرســم البياني رقم 2

توزيع الدراســات في شمعة بحسب اللغات

العربية

االنكليزية
الفرنسية

87%

11%

2%
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إنتــاج الملّخصــات وتوفير النصــوص الكاملة

ارتفــع عــدد الملخصــات بنهايــة العــام 2016 الــى 11,638 ملخصــً، أمــا بالنســبة إلــى النصــوص 

كامــا  نصــا   4,369 توفيــر  تــّم  فقــد  شــمعة،  أولويــات  مــن  تأمينهــا  بــات  التــي  الكاملــة 

ــا،  ــا كام ــى 16,338 نص ــي إل ــوع الكل ــل المجم ــام 2016، فوص ــي الع ــمعة ف ــتخدمي ش لمس

مــع التأكيــد علــى التــزام شــمعة بالملكيــة الفكريــة عنــد توفيــر النصــوص الكاملــة، ويتــّم ذلــك 

عبــر تأميــن رابــط النــص الكامــل الــى مصــدره مباشــرة، أو مــن منتجــه مباشــرة أو مــن خــال 

إبــرام اتفاقيــة مــع الجهــة المســؤولة عــن هــذه النصــوص أي مــع ناشــر الدوريــة فــي مــا يخــّص 

المقــاالت أو مــع الجامعة/الكليــة فــي مــا يخــّص الرســائل/األطروحات 

الرســم البياني رقم 3

عدد الدراســات المتاحة في شــمعة بحسب البلدان

5227
4545

3787
1949

1751
1806

1194
1054

922
812
668
612

586
504

381
157

74
979

العراق   .
. األردن

مصر  .
فلسطين   .
السعودية  .

السودان  .
المغرب  .

لبنان  .
سوريا  .

الكويت   .
الجزائر  .

البحرين   .
. اإلمارات العربيــة المتحدة

اليمن  .
. ســلطنة عمان

تونس  .
قطر  .

. دول غيــر عربية
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التطوير المؤسسي والعالمية

االتفاقيات

ــوم  ــة العل ــع كلي ــل م ــان/ أبري ــي نيس ــى ف ــن االول ــام 2016، اتفاقيتي ــال الع ــمعة خ ــدت ش عق

يونيــو مــع جامعــة األحفــاد  )األردن( والثانيــة فــي حزيــران/  البيــت  آل  التربويــة فــي جامعــة 

التــي تصــدر عــن  بالرســائل واألطروحــات  تزويــد شــمعة  )الســودان(، ويتــم بموجبهــا  للبنــات 

الجامعتيــن. هاتيــن 

أمــا بالنســبة للدوريــات خــال العــام 2016، فقــد أتــت الموافقــة بــإدراج النصــوص الكاملــة فــي 

ــن: ــن اآلتيتي ــاالت الدوريتي ــمعة لمق ــات ش ــدة المعلوم قاع

- مجلــة التدريــس الصــادرة عــن جامعــة محمــد الخامــس السويســي - كليــة علــوم التربيــة 

)المغــرب(

- مجلــة العلــوم النفســية والتربوية الصادرة عن جامعــة الوادي )الجزائر(.

2016 تحميــل محتــوى قاعــدة معلومــات  الــى مــا ســبق، فقــد أنهــت شــمعة خــال العــام 

 Service وذلــك بعــد توقيــع اتفاقيــة شــراكة مــع »EBSCO« شــمعة فــي قاعــدة المعلومــات

EDS( EBSCO Discovery(  التــي تعتبــر مــن أهــم موّزعــي قواعــد المعلومــات فــي العالــم 

ــارها. ــيع انتش ــي توس ــاهم ف ــا يس ــي، مم ــي والغرب العرب

مــع  التعــاون  اتفاقيــة  توقيــع  خــال 

جامعــة  فــي  التربويــة  العلــوم  كليــة 

األردن  - البيــت  آل 
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المشــاركة والمســاهمة فــي المؤتمرات

ــاب  ــا لط ــا مرئي ــمعة عرض ــق ش ــن فري ــات م ــة معلوم ــة واختصاصي ــرة التنفيذي ــت المدي - قدم

الســنة الثالثــة فــي كليــة التربيــة -  الجامعــة اللبنانيــة )كانــون الثانــي/ ينايــر مــن العــام 2016(

- شــاركت المديــرة التنفيذيــة كمــا اختصاصيــة معلومــات مــن فريــق شــمعة فــي المؤتمــر 

االبتــكار،  فــي:  معــا  »للتفكيــر  بعنــوان  كان  والــذي  اللبنانيــة  المكتبــات  لجمعيــة  الثالــث 

المعلومــات بورشــة  الحفــظ والوصــول للمعلومــات«. كمــا شــاركت اختصاصيــة  المشــاركة، 

المجموعــات  وإدارة  تنميــة  فــي  الببليومتريــة  وتقنيــات  أدوات  »اســتخدام  حــول  تدريبيــة 

.)2016 مايــو   / )أيــار  المؤتمــر  قبــل  عقــدت  التــي  المكتبيــة« 

التعليــم  »مســتقبل  حــول  القاهــرة  فــي  عقــدت  نــدوة  فــي  التنفيذيــة  المديــرة  شــاركت   -

ــي، ووزارة  ــث العلم ــم والبح ــي للتعلي ــس التخصص ــة المجل ــت برعاي ــي«. كان ــم العرب ــي العال ف

ــي  ــكو اإلقليم ــب اليونس ــع مكت ــاون م ــة وبالتع ــر العربي ــة مص ــي جمهوري ــم ف ــة والتعلي التربي

األول/  )كانــون  القاهــرة  فــي  للعلــوم  اإلقليمــي  اليونســكو  ومكتــب  بيــروت،  فــي  للتربيــة 

 .)2016 ديســمبر 

المديــرة التنفيذيــة تعــّرف طــاب الســنة 

الثالثــة فــي كليــة التربيــة - الجامعــة 

ــة بقاعــدة المعلومــات شــمعة  اللبناني
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إجتماعات هيئات اإلشــراف

2016 )آذار/ وعمــًا بالنظــام الداخلــي، عقــد مجلــس أمنــاء شــمعة اجتماعيــن خــال العــام 

ــً  ــً وتنظيم ــمعة نهج ــال ش ــى أعم ــس عل ــرف المجل ــث يش ــر( حي ــرين الثاني/نوفمب ــارس وتش م

3  أعضــاء جــدد الــى المجلــس وهــم الدكتــورة نــدى منيمنــة بصفتهــا  وماليــً، كمــا انضــّم 

رئيســة الهيئــة اللبنانيــة للعلــوم التربويــة )لبنــان( والســيد ناصــر النويــس )االمــارات( والســيد 

حســن عبــد اهلل )مصــر(، 

أمــا اللجنــة التنفيذيــة، فقــد عقــدت عشــر اجتماعــات واتخــذت بموجبهــا مجموعــة القــرارات 

وتنفيــذ  نشــاطاتها  ومزاولــة  أنظمتهــا  تطبيــق  وحســن  شــمعة  أهــداف  تحقيــق  فــي  تصــّب 

قــرارات مجلــس األمنــاء.

االجتمــاع  فــي  أمنــاء شــمعة  مجلــس 

اليونســكو  مكتــب  فــي   2016 الثانــي 

بيــروت  - االقليمــي 

تدريبية ورش 

تنفيــذ مشــروع تطويــر قــدرات طــاب   2015 العــام  بــدأت فــي  بعــد أن كانــت شــمعة قــد 

ــال  ــة، أكملــت خ ــة التربي ــة –كلي ــة اللبناني ــي الجامع ــات التربيــة ف ــي كلي ــوراه ف الماســتر والدكت

2016 ورشــها التدريبيــة فــي خمــس كليــات: العــام 

- جامعــة محمــد الخامــس - الربــاط- كلية علــوم التربية )المغرب(: شــباط / فبراير 2016

- جامعــة القاهــرة- كليــة الدراســات العليــا للتربية )مصر(: شــباط / فبراير 2016
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ــع  هــذا وتجــدر اإلشــارة الــى أنــه مــا زال فــي برنامــج عمــل شــمعة القيــام بــورش تدريــب فــي أرب

توقيــع  علــى  الموافقــة  تعيــق  عثــرات  بســبب  لتاريخــه  بهــا  القيــام  تعــذر  مصريــة  جامعــات 

ــي.  ــم العال ــي وزارة التعلي ــا ف ــلطات العلي ــن الس ــة م ــى موافق ــاج ال ــك يحت ــون ذل ــات، ك االتفاقي

وســتعمل شــمعة علــى تذليــل العقبــات فــي العــام 2017.

الورشــة  خــال  تذكاريــة  صــورة 

التربيــة  علــوم  كليــة  فــي  التدريبيــة 

ــاط فــي جامعــة محمــد الخامــس - الرب

جامعــة  فــي  التربيــة  كليــة  عميــد 

شــمعة  فريــق  متوســطا  الكويــت 

الورشــة  خــال  الكليــة  وأســاتذة 

يبيــة ر لتد ا

- الجامعــة الهاشــمية - كليــة العلــوم التربوية )األردن(: نيســان/ أبريل 2016

- جامعــة آل البيــت – كليــة العلــوم التربوية )األردن(: أيار/ مايو 2016

- جامعــة الكويــت – كليــة التربيــة )الكويت(: كانون األول/ ديســمبر 2016
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وهبات منح 

-  مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي مــن خــال الجمعيــة الكويتيــة لتقــدم الطفولــة العربيــة: 

اميركــي(  دوالر   98,000 29,000 دينــار كويتــي )حوالــي  بقيمــة  لمــدة ســنة  قدمــت منحــة 

ــري« وهــذا يهــدف إلــى وصــف وتحليــل النشــر األكاديمــي فــي  ــح مشــروع »البحثي-التطوي لصال

ــة  ــي نوعي ــف ف ــاط الضع ــوة ونق ــاط الق ــن نق ــف ع ــة والكش ــة المحكم ــة العربي ــات التربوي الدوري

ــة(.  ــون )المنهجي ــي( والمضم ــب التوثيق ــكل )الجان ــي الش ــن ناحيت ــا، م ــورة فيه ــاالت المنش المق

أميركــي  دوالر   150,000 بقيمــة  ســنتين  لمــدة  منحــة  قدمــت  التربويــة:  فــورد  مؤسســة    -

لصالــح مشــروع »االنتــاج المعرفــي: حالــة البحــث التربــوي«. وهــذا يهــدف الــى دراســة اإلنتــاج 

ــوي،  ــال الترب ــي المج ــة ف ــات العربي ــاالت الدوري ــل مق ــال تحلي ــن خ ــي م ــوي العرب ــي الترب المعرف

ــال،  ــي المج ــن ف ــن متخصصي ــع باحثي ــية م ــة دراس ــروع بحلق ــذا المش ــمعة ه ــت ش ــد أطلق وق

وبــدأت بتحليــل المقــاالت ومقارنتهــا مــع معاييــر النشــر المعلنــة والمطبقــة فــي الدوريــات 

العربيــة والعالميــة علــى أن يتــّم فيمــا بعــد عــرض نتائــج األبحــاث، وتنظيــم ورش عمــل يتخللهــا 

محاضــرات يلقيهــا أكاديميــون عالميــون وعــرب ورؤســاء تحريــر دوريــات يعرضــون تجاربهــم فــي 

تحكيــم المقــاالت.

ــة 10,000دوالر  ــة بقيم ــت هب ــي: قدم ــزة الخراف ــورة فاي ــمعة الدكت ــاء ش ــس أمن ــو مجل -  عض

ــة. ــف الذكي ــع الهوات ــب م ــة تتناس ــات إلكتروني ــر تطبيق ــف تطوي ــة مصاري ــي لتغطي أميرك

أميركــي  دوالر   30,000 بقيمــة  هبــة  قــدم  الخيــري:  النــوري  اهلل  عبــد  الباقــي  عبــد  وقــف   -

شــمعة. فــي  الدراســات  عــدد  مضاعفــة  مصاريــف  لتغطيــة 

-  وقــف جائــزة أنــور النــوري : قــدم هبــة بقيمــة 20,000 دوالر أميركــي لتغطيــة مصاريــف ورش 

عمــل مــع أســاتذة  فــي كليــات التربيــة.

ــة 20,000  ــة بقيم ــا هب ــر: قدم ــز البح ــان عبدالعزي ــوري وعدن ــق الن ــود عبدالخال ــيدان محم -  الس

ــام 2017. ــه للع ــمعة وصيانت ــب ش ــار مكت ــة إيج ــي لتغطي دوالر أميرك
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مجلس األمناء

يتكــّون مجلس أمناء شــمعة من:

الدكتور حســن اإلبراهيم: رئيــس المجلس

الســيدة ســلوى الســنيورة بعاصيري: رئيســة اللجنة التنفيذية

الســيدة بســمة شــباني: أمينة ســر اللجنة التنفيذية

الدكتــور عدنان األمين: أميــن صندوق اللجنــة التنفيذية

الســيدة رانيا كســاب: عضو استشــاري في اللجنة التنفيذية

الدكتــورة ريمــا كرامي عكاري: عضو استشــاري في اللجنــة التنفيذية

الدكتــور حازم الببالوي 

الدكتورة عزيــزة البناني

الســيد خالد التركي 

الدكتــورة فايزة الخرافي

الســيد حسن عبد اهلل

الدكتــور عبــد المنعم عثمان

الدكتــور رؤوف الغصيني

الدكتورة نــدى منيمنة

الســيد محمود النوري 

الســيد ناصر النويس 

الدكتور حمــد الهمامي

اللجنة التنفيذية

أعضــاء  مــن  التنفيذيــة  اللجنــة  تتكــّون 

ــي: منتخبيــن مــن مجلــس األمنــاء كالتال

السيدة ســلوى الســنيورة بعاصيري، رئيسة

الدكتــور عدنان األميــن، أمين الصندوق

الســيدة بسمة شــباني، أمينة السر

الدكتورة ريمــا كرامي عكاري

الســيدة رانية كساب

الجهاز اإلداري

المديــرة  2016 مــن  العــام  تكــّون فريــق عمــل شــمعة فــي 

توثيــق  مجــال  فــي  موظفــات  خمــس  يعاونهــا  التنفيذيــة، 

واثنتيــن  كامــل  بــدوام  منهــن  ثاثــة  المعلومــات،  وإدارة 

بــدوام جزئــي. كمــا تســتعين شــمعة بفريــق عمــل لصياغــة 

الملخصــات بصــورة منتظمــة وبمستشــارين متخصصيــن غيــر 

الحاجــة. بحســب  وذلــك  متفرغيــن 
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مســاهمو الوقفية

الداعمون

المانحون

مؤسســة فورد التربوية

الســيد عدنــان عبدالعزيز البحر

الدكتورة فايــزة محمد عبدالمحســن الخرافي 

الســيد محمود عبــد الخالق النوري

مؤسســة الكويت للتقــدم العلمي

اللجنــة الوطنيــة اللبنانية لليونســكو






