التقرير السنوي 2016
شبكة المعلومات العربية التربوية (شمعة)

تمهيد
ّ
يبشــر
اختتمــت شــمعة العــام  2016بمــا

كليــة العلــوم التربويــة فــي األردن ،جامعــة

وقــد اســتمرت شــمعة فــي تطويــر عملهــا

خيــرا للعــام  .2017ففــي الفصــل األخيــر مــن

الكويــت – كليــة التربيــة فــي الكويــت .مــا

وتوســيع رقعــة انتشــارها وتعاونهــا المباشــر

العــام ،قــام أعضــاء مجلــس أمنــاء شــمعة

ّ
تعطــش طــاب
كان ملفتــا فــي هــذه الــورش

مــع منتجــي المعرفــة التربويــة؛ ومــن ذلــك

الكويتييــن بنشــاط مكثــف ومميــز ،فــي

الماجســتر والدكتــوراه إلــى التدريــب الــذي

مثــا توقيــع اتفاقيتــي تعــاون فــي دولتيــن

حملــة جديــدة لجمــع التبرّ عــات ،أفضــت إلــى

تقدمــه شــمعة مجانــا بمــا يســاعدهم علــى

عربيتيــن جديدتيــن وهمــا الســودان (جامعــة

تأميــن التمويــل لمجموعــة مــن المشــاريع

تخطــي جــزء ال يســتهان بــه مــن الصعوبــات

أحفــاد) والجزائــر (مجلــة العلــوم النفســية

المهمــة .أحــد هــذه المشــاريع يقــوم علــى
ّ

التــي تواجههــم فــي إعــداد رســائلهم

والتربويــة الصــادرة عــن جامعــة الــوادي).

مضاعفــة عــدد الدراســات الموثقــة فــي

وأطروحاتهــم.

شــمعة خــال ســنة واحــدة ،أي رفــع عددهــا

ارحــب بأعضــاء مجلــس أمنــاء شــمعة الجــدد

مــن  25ألــف دراســة إلــى  50ألــف فــي نهايــة

والتطــور اآلخــر الــذي يجــدر تســجيله فــي

الذيــن انضمــوا الــى المجلــس خــال العــام

العــام  .2017وســوف يعمــل الفريــق الفنــي

العــام  2016هــو حصــول شــمعة وللمــرّ ة

 2016وهــم :الدكتــورة نــدى منيمنــة مــن

فــي شــمعة جهــده للوصــول إلــى هــذا

األولــى علــى منحــة مــن مؤسســة الكويــت

لبنــان بصفتهــا رئيســة الهيئــة اللبنانيــة

الهــدف الجديــد!

ممــا يعــزز ثقــة الــدول
للتقــدم العلمــيّ ،

للعلــوم التربويــة ،الســيد ناصــر النويــس مــن

العربيــة بشــمعة لمــا لهــذه المؤسســة مــن

االمــارات المتحــدة ،والســيد حســن الســيد

وكان العــام  2016قــد تميّــز بمجموعــة

ســمعة طيبــة ويفتــح المجــال للحصــول علــى

عبــداهلل مــن مصــر.

مــن التطــورات .مــن أهمهــا إجــراء  5ورش

منــح مــن مصــادر جديــدة .لقــد ســاهمت

تدريبيــة فــي  5جامعــات عربيــة وهــي:

هــذه المنحــة والمنحــة التــي تلقتهــا شــمعة

وأخيــرا ،أشــكر فريــق عمــل شــمعة الــذي

جامعــة محمــد الخامــس  -كليــة علــوم

فــي العــام نفســه مــن مؤسســة فــورد

يعمــل بحمــاس ويؤمــن برســالة شــمعة

التربيــة فــي المغــرب ،جامعــة القاهــرة -

فــي فتــح بــاب جديــد لنشــاط شــمعة ،هــو

ولــوال جهــوده وتفانيــه فــي العمــل رغــم

كليــة الدراســات العليــا للتربيــة فــي مصــر،

بــاب التفكيــر بنوعيــة البحــوث التربويــة فــي

الصعوبــات لمــا كانــت شــمعة علــى مــا هــي

الجامعــة الهاشــمية  -كليــة العلــوم

العالــم العربــي ،وهــي نوعيــة تشــغل بــال

عليــه اليــوم.

التربويــة فــي األردن ،جامعــة آل البيــت -

الكثيــر مــن الباحثيــن التربوييــن.
ريتا معلوف
المديــرة التنفيذية

شباط 2017
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تقديم شمعة

شــبكة

المعلومــات

العربيــة

التربويــة

«شــمعة» هــي قاعــدة معلومــات إلكترونيــة
توثــق الدراســات التربويــة الصــادرة فــي
البلــدان العربيــة فــي مجمــل مياديــن التربيــة،
وباللغــات الثــاث :العربيــة ،والفرنســية،
واإلنكليزيــة ،وتتيحهــا مجانــً للباحثيــن
والمهتميــن بالدراســات التربويــة.

تجمــع شــمعة المعلومــات التربويــة التــي
ّ
تــرد فــي كتــب ومقــاالت وتقاريــر ورســائل
جامعيــة (الماجســتير والدكتــوراه) متوافــرة
لــدى الجامعــات ،وكليــات التربيــة ،ومراكــز
األبحــاث ،ودور النشــر ،والدوريــات ،والــوزارات
والمنظمــات اإلقليميــة والعالميــة فــي
وتعــد بشــأنها بيانــات
البلــدان العربيــة،
ّ
ببليوغرافيــة

وملخصــات،

وفــي

بعــض

ّ
توفــر نصوصهــا الكاملــة.
األحيــان
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أبرز أنشطة شمعة منذ
بداياتها في العام 2007

مكنز شمعة التربوي
بــادرت شــمعة منــذ إنشــائها إلــى تعريــب مكنــز المعهــد الدولــي للتربيــة (International
 )IBE - Bureau of Educationالتابــع لليونســكو واعتمــاده لتكشــيف الوثائــق التربويــة
فــي قاعــدة المعلومــات .وفــي العــام  2013عملــت شــمعة علــى تحديــث المكنــز الثالثــي
اللغــة الــذي وضــع للمــرة األولــى بمــا يتناســب مــع خصوصيــة العالــم العربــي.

مؤتمر شمعة
نظمــت شــمعة والهيئــة اللبنانيــة للعلــوم التربويــة مؤتمــرا فــي  1و  2تشــرين الثانــي /نوفمبــر
 ،2013حــول «الماجســتير والدكتــوراه فــي التربيــة فــي الجامعــات العربيــة :الجــودة والقيمــة
المضافــة» برعايــة وزارة التربيــة والتعليــم العالــي فــي لبنــان وباســتضافة الجامعــة اللبنانيــة
األميركيــة ،بيــروت ،لبنــان .هــدف المؤتمــر الــى تحديــد مشــاكل البحــث العلمــي فــي الرســائل
واألطروحــات التربويــة ،التعــرف علــى تجــارب بعــض الجامعــات العربيــة واألجنبيــة فــي هــذا
الموضــوع وتحديــد آفــاق تطويــر البحــث التربــوي علــى مســتوى الماجســتير والدكتــوراه.

اتفاقيات تعاون
عقــدت شــمعة  18اتفاقيــة تعــاون مــع كليــات تربويــة فــي الجامعــات العربيــة
ومجــات تربويــة ومراكــز أبحــاث تعنــى بالمجــال التربــوي وهــي:
 .1كلية العلوم اإلنسانية (لبنان)
 .2المعهد العالي للدكتوراه في اآلداب والعلوم اإلنسانية والتربوية  -الجامعة اللبنانية (لبنان)
 .3كلية علوم التربية  -جامعة محمد الخامس السويسي (المغرب)
 .4الجامعة اللبنانية األميركية (لبنان)
 .5كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  -جامعة البلمند (لبنان)
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 .6كلية اآلداب والعلوم  -جامعة هايكازيان (لبنان)

 .7كلية العلوم التربوية  -جامعة القديس يوسف (لبنان)
 .8كلية العلوم اإلنسانية  -جامعة سيدة اللويزة (لبنان)
 .9كلية التربية  -جامعة الكويت (الكويت)
 .10معهد الدراسات والبحوث التربوية  -جامعة القاهرة (مصر)
 .11كلية العلوم التربوية  -الجامعة الهاشمية (األردن)
 .12كلية العلوم التربوية  -جامعة آل البيت (األردن)
 .13جامعة األحفاد للبنات (السودان)
لتقدم الطفولة العربية
 .14مجلة الطفولة العربية الصادرة عن الجمعية الكويتية
ّ
 .15مجلة التدريس الصادرة عن جامعة محمد الخامس السويسي -كلية علوم التربية
 .16اللجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو (لبنان)
 .17مركز الدراسات اللبنانية (لبنان)
 .18مؤسسة رفيق الحريري (لبنان)
إضافــة الــى االتفاقيــات الموقعة ،وافقت الدوريات اآلتيــة على إدراج النصوص
الكاملــة لمقاالتهــا في قاعدة المعلومات شــمعة:
 .19مجلــة العلــوم التربوية والنفســية الصادرة عن جامعــة البحرين  -كلية التربيــة (البحرين)
 .20مجلــة العلــوم التربويــة الصادرة عــن جامعة القاهرة  -كلية الدراســات العليــا للتربية (مصر)
 .21مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس الصادرة عن جامعة دمشق  -كلية التربية (سوريا)
 .22مجلة المدرسة المغربية الصادرة عن المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (المغرب)
 .23مجلة دفاتر التربية والتكوين الصادرة عن المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (المغرب)
 .24مجلــة علــوم التربية التــي يصدرها الدكتــور محمد أوزي (المغرب)

اتفاقية إريك ()ERIC
عقــدت شــمعة مــع مركــز المعلومــات للمــوارد التربويــة (Education Resources Information
 )Center- ERICاتفاقيــة شــراكة تمكنهــا مــن تحصيــل الدراســات المتاحــة فــي  ERICوالتــي
تعنــى بمواضيــع التربيــة فــي العالــم العربــي.

شراكة مع منظمة اليونسكو
ً
شــريكا رســم ّيًا بصفــة استشــاريّة مــع منظمــة اليونســكو كــون عملهــا
أصبحــت شــمعة
خــاص فــي مياديــن الوصــول
وأنشــطتها تتناغــم مــع برامــج اليونســكو وأولويّاتهــا ،علــى نحــو
ّ
والتعدد ّيــة اللغو ّيــة ،والحفــاظ علــى اإلرث
الحــرّ إلــى المعلومــات ،وضمــان جــودة التعليــم العالــي،
ّ
ّ
تتويجــا للعالقــة القائمــة
المنظمــة الشــراكة الرســميّة مــع شــمعة
الرقمــي .وقــد جــاء إســداء
ً
ّ
المنظمتيــن وبخاصــة للتعــاون المتيــن الــذي قــام بيــن شــمعة ومكتــب اليونســكو
منــذ حيــن بيــن
اإلقليمــي للتربيــة فــي الــدول العربيّــة منــذ إنشــاء شــمعة.

7

تقرير حول أنشــطة عام 2016
ً
عرضــا مقتض ًبــا ألهــم األنشــطة التــي
يقــدم هــذا التقريــر
ّ
قامــت بهــا شــمعة خــال العــام 2016

عدد المستفيدين
إحصاءات الزيارات
شــهدت شــمعة خــال العــام  2016ارتفاعــً فــي عــدد زوار قاعــدة معلوماتهــا وصــو ًال الــى 246,011
زائـ ًرا مســجلين  342,222زيــارة لـــ  1,807,859صفحــة بمعــدل  20,501زائــرًا و  28,519صفحــة فــي
الشــهر الواحــد ،وتعــود هــذه النقلــة النوعيــة الــى تحســين مســتوى خدمــات شــمعة والــى اعتمــاد
نظــام جديــد إلدارة محتــوى قاعــدة المعلومــات (انظــر الرســم البيانــي أدنــاه رقــم  .)1أمــا موقــع
شــبكة المعلومــات العربيــة التربويــة (شــمعة) الــذي يشــكل بوابــة العبــور إلــى قاعــدة المعلومــات
ـجل  50,262زائــرًا.
شــمعة فقــد سـ ّ

الرســم البياني رقم 1
عــدد الــزوار والزيــارات لقاعــدة معلومــات شــمعة وصفحاتهــا لســنة 2014

1,807,859

و 2015و2016

سنة 2014
سنة 2015
سنة 2016

1,653,655

342,222
246,011
206,608
14,519
عدد الزوار
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275,968

227,997

26,954

عدد الزيارات

عدد الصفحات

تحديــث الموقــع اإللكترونــي واالنتقــال إلــى نظــام جديــد
لتخزيــن المعلومــات
اســتمرت شــمعة بتحديــث موقعهــا اإللكترونــي الثنائــي اللغــة (العربيــة واإلنكليزيــة) الــذي
يخــوّ ل المســتخدم الولــوج إلــى قاعــدة المعلومــات والتعــرّ ف الــى رؤيــة شــمعة وأهدافهــا .كمــا
تابعــت شــمعة إرســال النشــرة اإلخباريــة الشــهرية ( )e-newsletters 12لباحثيــن وأكاديمييــن
تربوييــن فــي العالميــن العربــي والغربــي بمــا مجموعــه  4,784عنــوان بريــد إلكترونــي.

تعزيــز الحضــور على مواقع التواصــل االجتماعي
اســتكملت شــمعة تعزيــز حضورهــا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي بغيــة تأميــن الوصــول
إلــى أكبــر عــدد مــن المســتخدمين ،وبهــدف جــذب أكبــر شــريحة ممكنــة مــن فئــة الشــباب،
وقــد بلــغ عــدد متابعــي أخبارهــا  2,547علــى الفايســبوك و  808علــى تويتــر.
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تجميع المعلومات وتكشيف
مضمونها (زيادة مضمون شمعة)

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

قاعــدة معلومــات شــمعة فــي اللغــات الثــاث :العربيــة ،اإلنكليزيــة ،الفرنســية إلــى 30,686
(انظــر الرســم البيانــي أدنــاه رقــم  )2وهــذه تعــود الــى  17بلــد عربــي إمــا صــادرة عنهــا أو
حولهــا ،مــن بينهــا ( 26,013انظــر الرســم البيانــي أدنــاه رقــم  )3متاحــة مجانــا علــى اإلنترنــت
لمســتخدمي قاعــدة معلومــات شــمعة.

تتــوزع هــذه الوثائــق بحســب نوعهــا كاآلتــي 1,579 :كتابــا 1,148 ،فص ـ ً
ا فــي كتــاب12,498 ،
مقــاال تربويــا وردت فــي  1,800مــن أعــداد تعــود لـــ  262دوريــة أكاديميــة عربيــة محكمــة.
اضافــة الــى  141تقريــرا ،و  9,570رســالة/أطروحة جامعيــة أعــدت فــي  82جامعــة.

الرســم البياني رقم 2
توزيع الدراســات في شمعة بحسب اللغات

2%
11%

87%

العربية
االنكليزية
الفرنسية
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ّ
الملخصــات وتوفير النصــوص الكاملة
إنتــاج
ارتفــع عــدد الملخصــات بنهايــة العــام  2016الــى  11,638ملخصــً ،أمــا بالنســبة إلــى النصــوص
الكاملــة التــي بــات تأمينهــا مــن أولويــات شــمعة ،فقــد
تــم توفيــر  4,369نصــا كامــا
ّ
لمســتخدمي شــمعة فــي العــام  ،2016فوصــل المجمــوع الكلــي إلــى  16,338نصــا كامــا،
ـم ذلــك
مــع التأكيــد علــى التــزام شــمعة بالملكيــة الفكريــة عنــد توفيــر النصــوص الكاملــة ،ويتـ ّ
عبــر تأميــن رابــط النــص الكامــل الــى مصــدره مباشــرة ،أو مــن منتجــه مباشــرة أو مــن خــال
ـص
إبــرام اتفاقيــة مــع الجهــة المســؤولة عــن هــذه النصــوص أي مــع ناشــر الدوريــة فــي مــا يخـ ّ
يخــص الرســائل/األطروحات
المقــاالت أو مــع الجامعة/الكليــة فــي مــا
ّ

الرســم البياني رقم 3
عدد الدراســات المتاحة في شــمعة بحسب البلدان

5227
4545

 .العراق

3787

 .األردن

1949
1751
1806

 .مصر
 .فلسطين
 .السعودية

1194
1054
922
812
668
612
586
504
381
157
74
979

 .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
عقــدت شــمعة خــال العــام  ،2016اتفاقيتيــن االولــى فــي نيســان /أبريــل مــع كليــة العلــوم
التربويــة فــي جامعــة آل البيــت (األردن) والثانيــة فــي حزيــران /يونيــو مــع جامعــة األحفــاد
للبنــات (الســودان) ،ويتــم بموجبهــا تزويــد شــمعة بالرســائل واألطروحــات التــي تصــدر عــن
هاتيــن الجامعتيــن.

أمــا بالنســبة للدوريــات خــال العــام  ،2016فقــد أتــت الموافقــة بــإدراج النصــوص الكاملــة فــي
قاعــدة المعلومــات شــمعة لمقــاالت الدوريتيــن اآلتيتيــن:
 مجلــة التدريــس الصــادرة عــن جامعــة محمــد الخامــس السويســي  -كليــة علــوم التربيــة(المغــرب)
 مجلــة العلــوم النفســية والتربوية الصادرة عن جامعــة الوادي (الجزائر).الــى مــا ســبق ،فقــد أنهــت شــمعة خــال العــام  2016تحميــل محتــوى قاعــدة معلومــات

شــمعة فــي قاعــدة المعلومــات « »EBSCOوذلــك بعــد توقيــع اتفاقيــة شــراكة مــع Service
 (EDS) EBSCO Discoveryالتــي تعتبــر مــن أهــم مو ّزعــي قواعــد المعلومــات فــي العالــم
العربــي والغربــي ،ممــا يســاهم فــي توســيع انتشــارها.

خــال توقيــع اتفاقيــة التعــاون مــع
كليــة العلــوم التربويــة فــي جامعــة
آل البيــت  -األردن
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المشــاركة والمســاهمة فــي المؤتمرات
 قدمــت المديــرة التنفيذيــة واختصاصيــة معلومــات مــن فريــق شــمعة عرضــا مرئيــا لطــابالســنة الثالثــة فــي كليــة التربيــة  -الجامعــة اللبنانيــة (كانــون الثانــي /ينايــر مــن العــام )2016

 شــاركت المديــرة التنفيذيــة كمــا اختصاصيــة معلومــات مــن فريــق شــمعة فــي المؤتمــرالثالــث لجمعيــة المكتبــات اللبنانيــة والــذي كان بعنــوان «للتفكيــر معــا فــي :االبتــكار،
المشــاركة ،الحفــظ والوصــول للمعلومــات» .كمــا شــاركت اختصاصيــة المعلومــات بورشــة
تدريبيــة حــول «اســتخدام أدوات وتقنيــات الببليومتريــة فــي تنميــة وإدارة المجموعــات
المكتبيــة» التــي عقــدت قبــل المؤتمــر (أيــار  /مايــو .)2016

 شــاركت المديــرة التنفيذيــة فــي نــدوة عقــدت فــي القاهــرة حــول «مســتقبل التعليــمفــي العالــم العربــي» .كانــت برعايــة المجلــس التخصصــي للتعليــم والبحــث العلمــي ،ووزارة
التربيــة والتعليــم فــي جمهوريــة مصــر العربيــة وبالتعــاون مــع مكتــب اليونســكو اإلقليمــي
للتربيــة فــي بيــروت ،ومكتــب اليونســكو اإلقليمــي للعلــوم فــي القاهــرة (كانــون األول/
ديســمبر .)2016

المديــرة التنفيذيــة تعـ ّرف طــاب الســنة
الثالثــة فــي كليــة التربيــة  -الجامعــة
اللبنانيــة بقاعــدة المعلومــات شــمعة
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إجتماعات هيئات اإلشــراف
وعمــ ً
ا بالنظــام الداخلــي ،عقــد مجلــس أمنــاء شــمعة اجتماعيــن خــال العــام ( 2016آذار/
مــارس وتشــرين الثاني/نوفمبــر) حيــث يشــرف المجلــس علــى أعمــال شــمعة نهجــً وتنظيمــً
وماليــً ،كمــا
انضــم  3أعضــاء جــدد الــى المجلــس وهــم الدكتــورة نــدى منيمنــة بصفتهــا
ّ
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
تصــب فــي تحقيــق أهــداف شــمعة وحســن تطبيــق أنظمتهــا ومزاولــة نشــاطاتها وتنفيــذ
ّ
قــرارات مجلــس األمنــاء.

مجلــس أمنــاء شــمعة فــي االجتمــاع
الثانــي  2016فــي مكتــب اليونســكو
االقليمــي  -بيــروت

ورش تدريبية
بعــد أن كانــت شــمعة قــد بــدأت فــي العــام  2015تنفيــذ مشــروع تطويــر قــدرات طــاب
الماســتر والدكتــوراه فــي كليــات التربيــة فــي الجامعــة اللبنانيــة – كليــة التربيــة ،أكملــت خــال
العــام  2016ورشــها التدريبيــة فــي خمــس كليــات:

 جامعــة محمــد الخامــس  -الربــاط -كلية علــوم التربية (المغرب) :شــباط  /فبراير 2016 جامعــة القاهــرة -كليــة الدراســات العليــا للتربية (مصر) :شــباط  /فبراير 201614

 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

صــورة

تذكاريــة

خــال

الورشــة

التدريبيــة فــي كليــة علــوم التربيــة
فــي جامعــة محمــد الخامــس  -الربــاط

عميــد كليــة التربيــة فــي جامعــة
الكويــت

متوســطا

وأســاتذة

الكليــة

فريــق
خــال

شــمعة
الورشــة

ا لتد ر يبيــة

هــذا وتجــدر اإلشــارة الــى أنــه مــا زال فــي برنامــج عمــل شــمعة القيــام بــورش تدريــب فــي أربــع
جامعــات مصريــة تعــذر القيــام بهــا لتاريخــه بســبب عثــرات تعيــق الموافقــة علــى توقيــع
االتفاقيــات ،كــون ذلــك يحتــاج الــى موافقــة مــن الســلطات العليــا فــي وزارة التعليــم العالــي.
وســتعمل شــمعة علــى تذليــل العقبــات فــي العــام .2017
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منح وهبات
 مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي مــن خــال الجمعيــة الكويتيــة لتقــدم الطفولــة العربيــة:قدمــت منحــة لمــدة ســنة بقيمــة  29,000دينــار كويتــي (حوالــي  98,000دوالر اميركــي)
لصالــح مشــروع «البحثي-التطويــري» وهــذا يهــدف إلــى وصــف وتحليــل النشــر األكاديمــي فــي
الدوريــات التربويــة العربيــة المحكمــة والكشــف عــن نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف فــي نوعيــة
المقــاالت المنشــورة فيهــا ،مــن ناحيتــي الشــكل (الجانــب التوثيقــي) والمضمــون (المنهجيــة).

 مؤسســة فــورد التربويــة :قدمــت منحــة لمــدة ســنتين بقيمــة  150,000دوالر أميركــيلصالــح مشــروع «االنتــاج المعرفــي :حالــة البحــث التربــوي» .وهــذا يهــدف الــى دراســة اإلنتــاج
المعرفــي التربــوي العربــي مــن خــال تحليــل مقــاالت الدوريــات العربيــة فــي المجــال التربــوي،
وقــد أطلقــت شــمعة هــذا المشــروع بحلقــة دراســية مــع باحثيــن متخصصيــن فــي المجــال،
وبــدأت بتحليــل المقــاالت ومقارنتهــا مــع معاييــر النشــر المعلنــة والمطبقــة فــي الدوريــات
ـم فيمــا بعــد عــرض نتائــج األبحــاث ،وتنظيــم ورش عمــل يتخللهــا
العربيــة والعالميــة علــى أن يتـ ّ
محاضــرات يلقيهــا أكاديميــون عالميــون وعــرب ورؤســاء تحريــر دوريــات يعرضــون تجاربهــم فــي
تحكيــم المقــاالت.

 عضــو مجلــس أمنــاء شــمعة الدكتــورة فايــزة الخرافــي :قدمــت هبــة بقيمــة 10,000دوالرأميركــي لتغطيــة مصاريــف تطويــر تطبيقــات إلكترونيــة تتناســب مــع الهواتــف الذكيــة.

 وقــف عبــد الباقــي عبــد اهلل النــوري الخيــري :قــدم هبــة بقيمــة  30,000دوالر أميركــيلتغطيــة مصاريــف مضاعفــة عــدد الدراســات فــي شــمعة.

 وقــف جائــزة أنــور النــوري  :قــدم هبــة بقيمــة  20,000دوالر أميركــي لتغطيــة مصاريــف ورشعمــل مــع أســاتذة فــي كليــات التربيــة.

 الســيدان محمــود عبدالخالــق النــوري وعدنــان عبدالعزيــز البحــر :قدمــا هبــة بقيمــة 20,000دوالر أميركــي لتغطيــة إيجــار مكتــب شــمعة وصيانتــه للعــام .2017
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مجلس األمناء

اللجنة التنفيذية

ـون مجلس أمناء شــمعة من:
يتكـ ّ

تتكــون اللجنــة التنفيذيــة مــن أعضــاء
ّ

الدكتور حســن اإلبراهيم :رئيــس المجلس

منتخبيــن مــن مجلــس األمنــاء كالتالــي:

الســيدة ســلوى الســنيورة بعاصيري :رئيســة اللجنة التنفيذية

السيدة ســلوى الســنيورة بعاصيري ،رئيسة

الســيدة بســمة شــباني :أمينة ســر اللجنة التنفيذية

الدكتــور عدنان األميــن ،أمين الصندوق

الدكتــور عدنان األمين :أميــن صندوق اللجنــة التنفيذية

الســيدة بسمة شــباني ،أمينة السر

الســيدة رانيا كســاب :عضو استشــاري في اللجنة التنفيذية

الدكتورة ريمــا كرامي عكاري

الدكتــورة ريمــا كرامي عكاري :عضو استشــاري في اللجنــة التنفيذية

الســيدة رانية كساب

الدكتــور حازم الببالوي
الدكتورة عزيــزة البناني
الســيد خالد التركي
الدكتــورة فايزة الخرافي

الجهاز اإلداري

الســيد حسن عبد اهلل
الدكتــور عبــد المنعم عثمان

تكــوّ ن فريــق عمــل شــمعة فــي العــام  2016مــن المديــرة

الدكتــور رؤوف الغصيني

التنفيذيــة ،يعاونهــا خمــس موظفــات فــي مجــال توثيــق

الدكتورة نــدى منيمنة

وإدارة المعلومــات ،ثالثــة منهــن بــدوام كامــل واثنتيــن

الســيد محمود النوري

بــدوام جزئــي .كمــا تســتعين شــمعة بفريــق عمــل لصياغــة

الســيد ناصر النويس

الملخصــات بصــورة منتظمــة وبمستشــارين متخصصيــن غيــر

الدكتور حمــد الهمامي

متفرغيــن وذلــك بحســب الحاجــة.

17

المانحون
مؤسســة فورد التربوية
الســيد عدنــان عبدالعزيز البحر
الدكتورة فايــزة محمد عبدالمحســن الخرافي
الســيد محمود عبــد الخالق النوري

مؤسســة الكويت للتقــدم العلمي

مســاهمو الوقفية

الداعمون

اللجنــة الوطنيــة اللبنانية لليونســكو
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