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تمهيد
بــدأت شــمعة العــام  2018باختتــام

الجامعيــة العربيــة مرتك ـ ًزا علــى دليــل

شــمعة

احتفاليــة الـ 10ســنوات على انطالقتها

الجمعيــة األميركيــة لعلــم النفــس

المرموقــة إلــى جانــب مجموعــة

ـم أعضــاء مجلــس
بحفــل اســتقبال ضـ ّ

( ،)APAوذلــك بســبب غيــاب مرجــع

المانحيــن الذيــن يؤمنــون برســالة

األمنــاء ومجموعــة مــن أصدقــاء

فــي العالــم العربــي م ّتفــق عليــه

شــمعة .ال بــد هنــا مــن توجيــه الشــكر

شــمعة مــن مختلــف المياديــن.

يســتند إليــه الباحــث لتوثيــق مراجعــه

إلــى جميــع المانحيــن ،أكانــوا أشــخاصًا

وقــد تم ّيــزت إنجــازات شــمعة فــي هــذا

تــم وضــع
وعــرض دراســته .وقــد
ّ

منحــا
قدمــوا
أو مؤسســات ،الذيــن ّ
ً

العــام بثالثــة عناويــن رئيســية :توســيع

الدليــل مجا ًنــا علــى موقــع شــمعة

لشــمعة لدعــم المصاريــف التشــغيلية

وتنويــع خدمــات شــمعة للباحثيــن

االلكترونــي.

أو لدعــم مشــاريع بحثيــة محــددة.

هــذه

ثقــة

المؤسســة

التربوييــن فــي العالــم العربــي ،والنقلــة
«النوعيــة» إلــى الســحابة الحاســوبية،

ثانيــً ،انتقلــت قاعــدة معلومــات

ّ
حققــت شــمعة
مــن ناحيــة أخــرى،

وجــذب مانــح جديــد.

شــمعة مــن التخزيــن علــى الخــادم

تقدمــً

دائــرة

( )Serverالمح ّلــي فــي بيــروت إلــى

عالقاتهــا

بــه

الســحابة الحاســوبية ( )Cloudوذلــك

والمؤسســات العالميــة المرموقــة؛

شــمعة لخدمــة الباحثيــن تســهي ً
ال

لحمايــة قاعــدة المعلومــات مــن 3

ً
مشــاركا
فقــد باتــت شــمعة عضــوً ا

إلنتــاج أبحــاث ذات نوعيــة جيــدة،

مخاطــر :عــدم ثبــات خدمــة االنترنــت

فــي «االتفــاق العالمــي التابــع لألمــم

متخصــص علــى إنتــاج 29
عمــل فريــق
ِّ

الــذي

قاعــدة

المتحــدة» ()UN Global Compact

فيديــو إرشــاد ّيًا وبنــاء علــى الــدروس

المعلومــات

المســتخدمين،

لمواكبــة أهــداف التنميــة المســتدامة.

المســتفادة فــي الــورش التدريبيــة

وتعــرّ ض

المعلومــات

يضــاف هــذا اإلنجــاز إلــى نجاحاتهــا

التــي قدمتهــا شــمعة فــي الســنوات

للقرصنــة ،وفقــدان بيانــات شــمعة

الســابقة

إقامــة

الثــاث الماضيــة لـــ  12مجموعــة

( .)Dataإذ ّ
إن الســحابة الحاســوبية

شــراكة رســمية بصفــة استشــارية

مــن طلبــة  10جامعــات فــي الــدول

تكفــل حفــظ المعلومــات ()Backup

مــع منظمــة اليونســكو ،وتوقيــع

العربيــة .ســتوضع هــذه الفيديوهــات

بطريقــة آمنــة.

اتفاقيــة مــع قاعــدة المعلومــات

أو ً
ال،

إســتكما ً
ال

لمــا

تقــوم

يســبِّب

انقطــاع

عــن
قاعــدة

الفصــل األول مــن العــام  .2019أيضــا،

ثالثــً ،تم ّيــز العــام ً 2018
أيضــا بانضمــام

أعــدت شــمعة،
وبالتوجــه نفســه
َّ

المفتــوح»

بالتعــاون

مــع

جامعــة

دليــل صياغــة األطروحــات والرســائل

إضافيــً
مــع

التــي

المنظمــات

شــملت

األميركيّــة إريــك (.)ERIC

بالمجــان خــال
علــى موقــع شــمعة
ّ

البلمنــد،

بتوســيع

«مؤسســات

المجتمــع

(Foundations

Society

)Open

وفــي العــام  2019تنطلــق رحلــة
العشــر ســنوات التاليــة!

إلــى الئحــة المانحيــن .وقــد اكتســبت

ريتا معلوف
المديــرة التنفيذية
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تقديم شمعة
شــبكة المعلومــات العربيــة التربويــة
«شــمعة» هــي قاعــدة معلومــات
ّ
توثــق الدراســات التربويــة
إلكترونيــة
الصــادرة فــي البلــدان العربيــة أو
عنهــا فــي مجمــل مياديــن التربيــة،
وباللغــات الثــاث :العربيــة ،الفرنســية،
واإلنكليزيــة ،وتتيحهــا مجانــً للباحثيــن
والمهتميــن بالدراســات التربويــة

تجمــع شــمعة المعلومــات التربويــة
التــي تــرد فــي كتــب ومقــاالت
وتقاريــر ورســائل جامعيــة (الماســتر
والدكتــوراه)

لــدى

متوافــرة

الجامعــات ،وكليــات التربيــة ،ومراكــز
األبحــاث ،ودور النشــر ،والدوريــات،
والــوزارات

والمنظمــات

اإلقليميــة

والعالميــة فــي البلــدان العربيــة،
وتعــد بشــأنها بيانــات ببليوغرافيــة
ّ
وملخصــات ،وفــي بعــض األحيــان
ّ
توفــر نصوصهــا الكاملــة.
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انجازات شمعة في لمحة
مكنز شــمعة التربوي
بــادرت شــمعة منــذ إنشــائها إلــى تعريــب مكنــز المعهــد الدولــي للتربيــة ( )IBEالتابــع
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.

اتفاقيــات تعاون
ّ
وقعت شــمعة اتفاقيات مع عدة شــركاء دوليين ،جامعات ،مؤسسات ودوريات:

الشركاء الدول ّيون
EBSCO Discovery Service (EDS( 1.1
فــي كانــون األول /ديســمبر  ،2015بــدأ العمــل علــى تحميــل محتــوى قاعــدة
معلومــات شــمعة فــي قاعــدة المعلومــات « ،»EBSCOوذلــك بعــد أن ّ
وقعــت
شــمعة اتفاقيــة مــع شــركة ( )EBSCO Discovery Service - EDSالتــي
تعتبــر مــن أهــم مو ّز عــي قواعــد المعلومــات فــي العالــم العربــي والغربــي،
ســيؤمن انتشــارا واســعًا لشــمعة
فوجــود محتــوى شــمعة مــن ضمــن ()EDS
ّ
ويظهرهــا ضمــن قواعــد المعلومــات العالميــة.
 2.2مركــز المعلومــات للمــوارد التربويــة إريك ()ERIC
خــال العــام  ،2016عقــدت 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.
 3.3منظمة اليونسكو
ً
أصبحــت شــمعة
شــريكا رســم ًيّا بصفــة استشــاريّة مــع منظمــة اليونســكو كــون
ـاص فــي
عملهــا وأنشــطتها تتناغــم مــع برامــج اليونســكو وأولويّاتهــا ،علــى نحــو خـ ّ
والتعدد ّيــة
مياديــن الوصــول الحــرّ إلــى المعلومــات ،وضمــان جــودة التعليــم العالــي،
ّ
ّ
المنظمة الشــراكة الرســميّة
اللغو ّيــة ،والحفــاظ علــى اإلرث الرقمــي .وقــد جــاء إســداء
ّ
المنظمتيــن وبخاصــة للتعــاون
تتويجــا للعالقــة القائمــة منــذ حيــن بيــن
مــع شــمعة
ً
المتيــن الــذي قــام بيــن شــمعة ومكتــب اليونســكو اإلقليمــي للتربيــة فــي الــدول
العرب ّيــة منــذ إنشــاء شــمعة.
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الجامعات
 4.4جامعة السلطان قابوس – كلية التربية وعمادة الدراسات العليا (سلطنة عمان).
 5.5جامعة األحفاد للبنات (الســودان).
 6.6جامعــة آل البيــت – كليــة العلوم التربوية (األردن).
 7.7الجامعة الهاشــمية – كلية العلوم التربوية (األردن).
 8.8جامعة ســيدة اللويزة  -كلية العلوم اإلنســانية (لبنان).
 9.9جامعــة القديس يوســف  -كليــة العلوم التربوية (لبنان).
 1010جامعــة هايغازيــان  -كلية اآلداب والعلوم (لبنان).
 1111جامعــة الكويــت – كلية التربية (الكويت).
 1212جامعــة القاهــرة – معهد الدراســات والبحوث التربوية (مصر).
 1313جامعــة البلمنــد – كليّة اآلداب والعلوم اإلنســانية (لبنان).
 1414الجامعــة اللبنانية األميركية (لبنان).
 1515مكتبــات الجامعــة األميركية في بيروت (لبنان).
 1616جامعــة محمــد الخامس السويســي  -كلية علوم التربية (المغرب).
 1717الجامعــة اللبنانيــة  -المعهــد العالــي للدكتــوراه فــي اآلداب والعلــوم اإلنســانية والتربويــة
( لبنــان) .

المؤسسات
 1818مؤسسة رفيق الحريري (لبنان).
 1919مركــز الدراســات اللبنانيــة (لبنان).
 2020اللجنــة الوطنيــة اللبنانيــة لليونســكو (لبنــان).

الدوريات
 2121المجلــة العربيــة لدراســات وبحــوث العلــوم التربويــة واإلنســانية الصــادرة عــن مؤسســة د.
حنــان درويــش للخدمــات اللوجســتية والتعليــم التطبيقــي (مصــر).
 2222مجلة جامعة فلسطين لألبحاث والدراسات الصادرة عن جامعة فلسطين (فلسطين).
 2323مجلــة جامعــة القــدس المفتوحــة للبحــوث االنســانية واالجتماعيــة الصــادرة عــن جامعــة
القــدس المفتوحــة (فلســطين).
 2424مجلــة جامعــة القــدس المفتوحــة لألبحــاث والدراســات التربويــة والنفســية الصــادرة عــن
جامعــة القــدس المفتوحــة (فلســطين).
 2525المجلــة الفلســطينية للتعليــم المفتــوح الصــادرة عــن جامعــة القــدس المفتوحــة
( فلســطين ) .
لتقــدم الطفولــة العربيــة
 2626مجلــة الطفولــة العربيــة الصــادرة عــن الجمعيــة الكويتيــة
ّ
(الكويــت).
 2727مجلــة التدريــس الصــادرة عــن جامعــة محمــد الخامــس السويســي -كليــة علــوم
التربيــة (المغــرب).
9

وافقــت الدوريات اآلتية على إدراج النصــوص الكاملة
لمقاالتهــا في قاعدة المعلومات شــمعة
 2828المجلــة الدوليــة للدراســات التربويــة والنفســية الصــادرة عــن مركــز رفــاد للدراســات
واألبحــاث (األردن).
 2929المجلــة الدوليــة للبحــوث فــي العلــوم التربويــة الصــادرة عــن المؤسســة الدوليــة
آلفــاق المســتقبل (أســتونيا).
 3030المجلــة العربيــة لضمــان جــودة التعليــم الجامعــي العالــي الصــادرة عــن مركــز تطويــر
التفــوق  -جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا اليمنيــة (اليمــن).
 3131المجلــة الدوليــة لتطويــر التفــوق الصــادرة عــن مركــز تطويــر التفــوق  -جامعــة العلوم
والتكنولوجيــا اليمنيــة (اليمن).
 3232مجلــة اقتصاديــات شــمال إفريقيــا الصــادرة عــن جامعــة حســيبة بــن بوعلــي الشــلف
(الجزائــر).
 3333مجلة علوم الرياضة الصادرة عن كلية التربية الرياضية  -جامعة ديالى (العراق).
 3434مجلــة العلــوم النفســية والتربويــة الصــادرة عــن جامعــة الشــهيد حمــه لخضــر
بالــوادي (الجزائــر).
 3535مجلــة المدرســة المغربيــة الصــادرة عــن المجلــس األعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث
العلمــي (المغــرب).
 3636مجلــة دفاتــر التربيــة والتكويــن الصــادرة عــن المجلــس األعلــى للتربيــة والتكويــن
والبحــث العلمــي (المغــرب).
 3737مجلة علوم التربية الصادرة عن الدكتور محمد أوزي (المغرب).
 3838مجلــة اتحــاد الجامعــات العربيــة للتربيــة وعلــم النفــس الصــادرة عــن جامعــة دمشــق
– كليــة التربيــة (ســوريا).
 3939مجلــة العلــوم التربويــة الصــادرة عــن جامعــة القاهــرة – كليــة الدراســات العليــا للتربية
(مصر).
 4040مجلــة العلــوم التربويــة والنفســية الصــادرة عــن جامعــة البحريــن – كليــة التربيــة
(البحريــن).

مؤتمر شــمعة
نظمــت شــمعة والهيئــة اللبنانيــة للعلــوم التربويــة مؤتمــ ًر ا 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 إلــى :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.
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العام  2018في لمحة

إتاحة

29,999

عقد

61

نصًا كام ً
ال
في قاعدة معلومات
شمعة

اتفاقية تعاون
منذ انطالق شمعة

حوالى

إتاحة

244,479

زيارة
لقاعدة معلومات شمعة

45,690

تسجيلة
في قاعدة
معلومات شمعة

11

احتفال شمعة بعيدها العاشر في بيروت
اســتكما ً
ال الحتفالهــا فــي الكويــت فــي أواخــر العــام  2017بذكــرى مــرور عشــر ســنوات
علــى انطالقهــا ،الــذي حضــره نخبــة مــن الشــخصيات العامــة والمانحيــن ورجــال األعمــال
العــرب ،أقامــت شــمعة فــي بدايــة عــام  2018حفـ ً
ا فــي فنــدق جفينــور روتانــا فــي بيــروت،
حيــث تــم عــرض فيديــو يختصــر مســيرة الـــ  10ســنوات األولــى .شــارك فــي هــذا االحتفــال
أصدقــاء شــمعة ونخبــة مــن الباحثيــن واختصاصيــي المعلومــات ومــدراء المؤسســات،
باإلضافــة إلــى رئيــس مجلــس أمنائهــا وعــدد مــن أعضــاء المجلــس.

خــال حفــل الذكــرى العاشــرة النطــاق شــمعة فــي الكويــت ،مــن اليميــن :أ .عــادل البحــر ،أ .عدنــان البحــر ،أ .عصــام البحــر ،د .ســليمان
العســكري ،د .مشــيرة الجزيــري (مانحــو شــمعة) ،د .حســن اإلبراهيــم (رئيــس مجلــس األمنــاء) ،أ .ريتــا معلــوف (المديريــة التنفيذيــة)،
أ .ســلوى الســنيورة بعاصيــري (عضــو مجلــس األمنــاء) ،أ .ناصــر الخرافــي ،أ .محمــد الغريبــة ،أ .منــاور النــوري ،أ .عبــد الرحمــن النــوري
(مانحــو شــمعة)

خــال حفــل الذكــرى العاشــرة النطــاق شــمعة فــي بيــروت ،مــن اليميــن :أ .بســمة شــباني (أمينــة سـ ّر اللجنــة التنفيذيــة) ،غنــوة شــاال،
ســارة المصــري ،ميــراي بــو أنطــون ،عبيــر أبــو ديــاب (فريــق شــمعة) ،أ .رانيــا كســاب (عضــو مجلــس األمنــاء) ،ســوزان رزق اهلل ،جيســيكا
سـ ّ
ـكر (فريــق شــمعة) ،د .ريمــا كرامــي (عضــو مجلــس األمنــاء) ،د .حســن اإلبراهيــم (رئيــس مجلــس األمنــاء) ،أ .ريتــا معلــوف (المديــرة
التنفيذيــة)
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مشــاريع شمعة في العام 2018
البرنامج التنفيذي لشمعة -المرحلة الثالثة
2018/12/31 – 2016/1/1

دعم من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي ()$200,000
فــي نهايــة العــام  ،2018انتهــت المنحــة الثالثــة مــن مشــروع البرنامــج
التنفيــذي لشــمعة الــذي آل إلــى المســاهمة فــي دعــم جهــود شــمعة ،وفــي
تنفيــذ برامجهــا وأنشــطتها الســتكمال تكويــن قاعــدة بيانيــة ومعلوماتيــة
المختصيــن فــي
تعنــى بقطــاع التربيــة ،ووضعهــا فــي متنــاول الباحثيــن
ّ
البلــدان العربيــة .وقــد شــمل برنامجهــا التنفيــذي الــذي دام  8ســنوات
( )2010متابعــة جمــع المعلومــات عــن البحــوث التربويــة وتنظيمهــا
وتخزينهــا ،وتحديــث قاعــدة البيانــات ومــا يتصــل بهــا مــن أمــور إعالميــة
إلكترونيــة وتشــبيك المؤسســات والباحثيــن التربوييــن ،وتنفيــذ البرامــج
األكاديميــة الالزمــة إلثــارة قضايــا البحــث التربــوي وتطويــره ونشــر
ثقافــة

التوثيــق

وتشــجيع

النشــر.

اإلنتاج المعرفي التربوي في البلدان العربية
2019/5/31 – 2016/6/1

بدعم من مؤسسة فورد التربوية ()$150,000
يســعى هــذا المشــروع إلــى وصــف المقــاالت التربويــة العربيــة المنشــورة
خــال الســنوات األخيــرة ،والمتوافــرة علــى قاعــدة بيانــات شــمعة وتحليلهــا،
ورصــد االتجاهــات البحثيــة والتوقــف عنــد التحديــات والفــرص ،ومناقشــة هــذه
القضايــا مــع االختصاصييــن وهيئــات تحريــر الدوريــات.

تحديدا إلى:
وهو يهــدف
ً

 1.1وصــف المالمح األساســية لإلنتاج المعرفــي التربوي العربي،
 2.2تحليــل وتقييــم نوعيــة البحوث المنشــورة في الدوريات التربويــة المحكمة،
 3.3تحليــل االتجاهــات البحثيــة فــي المقــاالت األكاديميــة عــن طريــق المقارنــات
ودراســات الحــاالت،
 4.4إثــارة قضايــا البحــث التربــوي مــع االختصاصييــن ،عــن طريــق المقابــات
والــورش ونشــر النتائــج.
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نواتج المشروع
وضعت بنتيجة هذا المشروع  11ورقة ،وبقيت ورقة واحدة ستنجز في العام .2019

األوراق المنجزة
 1.1نســخة مطــوّ رة عــن قواعــد النشــر المقــرّ رة والمطبّقــة فــي الدوريــات العربيــة
التربويــة.
 2.2مراجعــة تحليليــة لدراســات اإلدارة التربويــة فــي البلــدان العربيــة بيــن 2007
و.2016
 3.3مراجعــة نقديــة للمقــاالت المنشــورة فــي الدوريــات التربويــة العربيــة مــن
منظــور عالمــي :تربيــة الطفولــة المبكــرة.
 4.4مراجعــة نقديــة للمقــاالت المنشــورة فــي الدوريــات التربويــة العربيــة فــي
تعليــم التاريــخ علــى ضــوء االتجاهــات العالميــة.
 5.5نوعيــة المقــاالت المنشــورة فــي الدوريــات التربويــة العربيــة فــي تعليــم العلــوم
خــال األعــوام  :2015 – 2011مراجعــة نقديــة علــى ضــوء االتجاهــات العالميــة.
 6.6االتجاهات البحثية في المقاالت العربية في موضوع اإلنصاف في التعليم.
 7.7مراجعــة نقديــة مقارنــة للمقــاالت المنشــورة فــي الدوريــات العربيــة فــي
ميدانــي التربيــة وعلــم االجتمــاع.
 8.8المالمح العامة للمقاالت التربوية العربية ومناهج البحث فيها.
 9.9تقرير عن إنتاج الرسائل واألطروحات التربوية في البلدان العربية.
 1010كتابة خمس مقاالت قصيرة تعالج بعض القضايا البحثية التربوية.
 1111المالمــح العامة للدوريات التربوية العربية.

حلقة دراسية
كمــا عقــدت حلقــة دراســية فــي بيــروت عُ رضــت فيهــا األوراق ونوقشــت ،وشــارك
فيهــا مندوبــون عــن دوريــات علميــة عربيــة مــن دول المشــرق العربــي والمغــرب
ً
مشــاركا).
العربــي ،باإلضافــة إلــى فريــق شــمعة (المجمــوع 36

تداخل وتكامل
حصــل تداخــل بيــن هــذا المشــروع والمشــروع الســابق الممــوّ ل مــن قبــل مؤسســة
الكويــت للتقــدم العلمــي فــي العــام  ،2017لكنــه حصــل تكامــل وتراكــم ً
أيضــا.
عمــان (األردن)،
فقــد عُ رضــت بعــض أوراق مشــروع اإلنتــاج المعرفــي فــي ورشــة ّ
كمــا عُ رضــت أوراق مشــروع المعاييــر فــي حلقــة بيــروت (لبنــان) .والمحاضــرة
الرئيســية التــي ألقاهــا الدكتــور فــؤاد عبــد الخالــق عبــر الســكايب ألقيــت فــي
الورشــة ثــم أعيــد إلقاؤهــا فــي الحلقــة الدراســية .والدكتــور عبــد الخالــق هــو
عميــد كليــة التربيــة فــي جامعــة كاروالينــا الشــمالية (فــي شــابيل هيــل) ،وهــو
محــرر شــريك فــي مجلــة بحــوث تعليــم العلــوم ( .)2019-2015وهــذه المجلــة
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مصنفــة رقــم  1بيــن مجــات تعليــم العلــوم عالميــً ،ومــن العشــر األول بيــن
الم ّ
كشــفة مــن قبــل ( )Web of Scienceفــي فئــة البحــوث التربويــة
المجــات ُ
( 235مجلــة فــي العــام  .)2016وكانــت محاضرتــه بعنــوان «فلســفة التحريــر،
قضايــاه ،وأفضــل الممارســات مــن خــال تجربــة مجلــة بحــوث تعليــم العلــوم»
( .)Journal of Research in Science Teachingعلــى أن أهــم فوائــد هــذا
التكامــل تتلخــص فــي أن مســائل جــودة البحــوث والئحــة المعاييــر المقترحــة مــن
قبــل فريــق شــمعة نوقشــت مــع أوســع عــدد مــن ممثلــي هيئــات التحريــر فــي
الدوريــات التربويــة العربيــة ،فــي الخليــج والمشــرق والمغــرب والجنــوب العربــي .وقــد
معــا ( 54مشـ ً
ـاركا مــن  26دوريــة مــن
بلــغ مجمــوع المشــاركين فــي المشــروعين ً
 15دولــة عربيــة) .كمــا ُنشــرت األوراق البحثيــة المنتجــة فــي المشــروعين فــي عــدد
خــاص لمجلــة «إضافــات» ،العــدد .45

تطوير القدرات البحثية
2018/9/30 – 2014/10/1

بدعم من مؤسسة فورد التربوية ()$ 220,000
اختتمــت شــمعة فــي العــام  2018مشــروع تطويــر القــدرات البحثيــة بعــد أربــع
ســنوات متتاليــة مــن حصولهــا علــى المنحــة (عــام  .)2014وتمحــورت أبــرز أهــداف
هــذا المشــروع حــول تطويــر قــدرات طــاب الماســتر والدكتــوراه فــي كليــات
التربيــة مــن جهــة ،وتطويــر نوعيــة البحــوث التربويــة مــن جهــة أخــرى ،وذلــك
مــن خــال برنامــج تدريبــي لتنميــة مهــارات الطــاب فــي البحــث عــن المعلومــات
واســتخدامها فــي رســائلهم وأطروحاتهــم.

وقــد حققت شــمعة عبر هذا المشــروع اإلنجازات اآلتية:

إنتاج حقيبــة تدريبية:
ّ
متخصص،
تمكنــت شــمعة عبــر هــذا المشــروع مــن إنتــاج حقيبــة تدريبيــة من قبــل فريــق
ّ
تضمنــت خمــس وحــدات ،وهــي :البحث فــي قواعــد المعلومــات التربوية ،االستشــهادات
ّ
الملخصــات ،حقــوق الملكيــة الفكريــة ،ومراجعــة األدبيــات .ثابــر فريق
المرجعيــة ،صياغــة
التدريــب علــى تنقيــح محتــوى الحقيبــة وتطويرهــا طــوال فترة المشــروع.
تنفيــذ ورش تدريبية:
ّ
نفــذت شــمعة اثنتــي عشــرة ورشــة تدريبيــة (بــد ً
ال مــن عشــر ورش كمــا كان مقــرّ رًا
فــي المنحــة) فــي ســبع دول عربيــة (بــد ً
ال مــن خمــس دول) ،كالتالــي :الجامعــة
اللبنانيــة (ورشــتان تدريبيتــان) ،جامعــة محمــد الخامــس ،جامعــة القاهــرة (ورشــتان
15

تدريبيتــان) ،جامعــة آل البيــت ،الجامعــة الهاشــمية ،جامعــة الكويــت ،وجامعــة
الســلطان قابــوس.
ُ
عدت في العام  2018ثالث ورش تدريبية في كل من:
وأ ّ
 جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحدة – كليــة التربية (اإلمارات العربيــة المتحدة):آذار /مارس 2018؛
 الجامعــة األنطونيــة  -المكتبــة المركزية (لبنــان) :تموز /يوليو 2018؛ مكتــب اليونســكو اإلقليمــي فــي بيــروت (لبنــان) لطــاب الجامعــة اللبنانيــة:تمــوز /يوليــو .2018

صــورة تذكاريــة مــن الورشــة التدريبيــة
فــي جامعــة االمــارات العربيــة المتحــدة
– كليــة التربيــة (اإلمــارات العربيــة
المتحــدة)

صــورة تذكاريــة مــن الورشــة التدريبيــة
فــي مكتــب اليونســكو اإلقليمــي فــي
بيــروت (لبنــان)

صــورة تذكاريــة مــن الورشــة التدريبيــة
فــي الجامعــة األنطونيــة  -المكتبــة
المركزيــة (لبنــان)
16

وفي الخالصة ،شــارك في هذه الورش:

272
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طالــب ماســتر ودكتــوراه مــن  10جامعات مختلفــة في البلدان
العربيــة؛
أســتاذًا فــي مناهــج البحــث التربــوي لتدريب طالب في دورات
مســتقبلية؛
أمينــً للمكتبــات لتدريــب طــاب في دورات مســتقبلية.

اســتكما ً
ال لهــدف مــن أهــداف المشــروع الــذي يــؤول إلــى تأميــن اســتمرارية
واســتدامة هــذه الــورش ،أقامــت كليــة التربيــة  -جامعــة الســلطان قابــوس،
وكليــة التربيــة  -جامعــة الكويــت ،ورش تدريبيــة مبنيــة علــى الحقيبــة التدريبيــة
قد متهــا شــمعة للكليتيــن .ونظــرا ألهميــة وفعاليــة الــورش واالندفــاع
التــي ّ
الــذي بيّنــه الطــابُ ،
تقــرّ ر اســتكمال هــذه الــورش التدريبيــة ،وتجاوبــً مــع رغبــة
الجامعــات ،بغيــة تطويــر القــدرات البحثيــة لدفعــات جديــدة مــن طــاب الماســتر
والدكتــوراه.
إنتاج فيديوهات إرشــادية:
مــع انتهــاء مشــروع الــورش التدريبيــة ،ومــن بــاب إيمانهــا بأهميــة هــذه
الــورش وضــرورة توســيع نطــاق أثرهــا ،لمســت شــمعة حاجــة الطــاب الدائمــة
لتطويــر قدراتهــم البحثيــة فــي إعــداد رســائلهم وأطروحاتهــم الجامعيــة.
لــذا بــادرت خــال العــام  2018إلــى تنفيــذ مشــاريع تبغــي الوصــول إلــى أكبــر
عــدد ممكــن مــن الطــاب والباحثيــن ،منهــا :مشــروع الفيديوهــات اإلرشــادية.
هــذه الفيديوهــات هــي عبــارة عــن  29فيديــو إرشــادي ،تعكــس مــواد الحقيبــة
قد متهــا شــمعة فــي الــورش التدريبيــة فــي كليــات التربيــة،
التدريبيــة التــي ّ
ّ
اإلطــاع علــى هــذه
وتتنــاول اســتخدام مصــادر المعلومــات التربويــة .ســيُ تاح
مجانــي فــي الفصــل
الفيديوهــات علــى موقــع شــمعة اإللكترونــي بشــكل ّ
األول مــن العــام .2019

وهــي تتضمن:

10
 10فيديوهــات حــول االستشــهادات المرجعية؛
ّ
الملخصــات؛
 4فيديوهــات حــول صياغــة
 5فيديوهــات حــول حقــوق الملكيــة الفكريــة.

فيديوهــات حــول البحث فــي قواعــد المعلومــات التربوية؛
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نشر دليل صياغة األطروحات والرسائل الجامعية العربية (:)APA Arabic
الحظــت شــمعة غيــاب مراجــع علميــة فــي البلــدان العربيــة يســتند إليهــا الطــاب
فــي توثيــق المراجــع وعــرض الدراســات .لــذا تعاونــت شــمعة فــي العــام  2018مــع
جامعــة البلمنــد (لبنــان) لكتابــة دليــل صياغــة األطروحــات والرســائل الجامعيــة
العربيــة .يعتمــد هــذا الدليــل فــي جوهــره علــى دليــل الجمعيــة األميركيــة
لعلــم النفــس ،الطبعــة السادســة .ويهــدف إلــى تحديــد قواعــد واضحــة
لتنظيــم الرســائل واألطروحــات العربيــة فــي مجــال علــم النفــس والعلــوم
التربويــة واالجتماعيــة ،وتقنيــن طــرق اإلســناد واالستشــهاد ،واألخــذ باالعتبــار
أســاليب النشــر الحديــث ومتطلبــات النشــر اإلكترونــي عبــر قواعــد المعلومــات
عامــة لكيفيــة
والمســتودعات الرقميــة؛ كمــا يهــدف أيضــً إلــى إنشــاء قواعــد
ّ
أي نــوع مــن أنــواع المنشــورات.
كتابــة االستشــهادات المرجعيــة فــي ّ

توســيع عملية جمع وتوثيق الدراســات التربوية في شــمعة
2018/12/31 -2018/07/01

بدعــم من مؤسســات المجتمــع المفتوح ()$70,000( )OSF
فــي منتصــف العــام  ،2018حصلــت شــمعة علــى منحــة مــن مؤسســات المجتمــع
المفتــوح ( )Open Society Foundationلدعــم عمليــة جمــع وتوثيــق الدراســات
التربويــة فــي قاعــدة معلوماتهــا .الهــدف األول مــن هــذا المشــروع هــو إضافــة
 4000دراســة تربويــة (رســائل ماســتر ودكتــوراه ،مقــاالت علميــة ،تقاريــر تربويــة
بحثيــة ،إلــخ ).إلــى قاعــدة معلومــات شــمعة ،بغيــة تزويــد الباحثيــن بأكبــر عــدد
تــم التركيــز
ممكــن مــن الدراســات التربويــة المنتجــة فــي أو عــن البلــدان العربيــةّ .
أيضــً علــى إضافــة التقاريــر الصــادرة عــن منظمــات دوليــة مهتمــة بالتربيــة فــي
الــدول العربيــة ،األمــر الــذي ســاهم فــي وضــع معاييــر لتنظيــم عمليــة جمــع
ّ
فتمكنــت شــمعة مــن جمــع وفهرســة وتكشــيف 9411
واختيــار التقاريــر وتوثيقهــا.
وثيقــة خــال العــام  ،2018توزعــت علــى الشــكل اآلتــي 6855 :مقــا ً
ال؛  1634رســالة
 /أطروحــة؛  811عــددًا مــن دوريــة؛  27دوريــة؛  20فصــ ً
ا مــن كتــاب؛  23كتابــً؛ و18
تقريــرًا.
أمــا الهــدف الثانــي مــن هــذه المنحــة فهــو انتقــال قاعــدة معلومــات شــمعة مــن
التخزيــن علــى الخــادم المحلــي ( )Serverفــي بيــروت إلــى التخزيــن علــى الســحابة
الحاســوبية ( ،)Cloudوذلــك لحمايــة قاعــدة المعلومــات مــن  3مخاطــر :انقطــاع
قاعــدة المعلومــات عــن المســتخدمين بســبب عــدم ثبــات خدمــة اإلنترنــت ،تعــرّ ض
قاعــدة المعلومــات للقرصنــة ،وفقــدان بيانــات شــمعة ( ،)Dataإذ ّ
إن الســحابة
الحاســوبية تكفــل حفــظ المعلومــات ( )Backupبطريقــة آمنــة.
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اتفاقيات وشراكات دولية
ً
إضافــة إلــى اتفاقيتيــن دوليتيــن عُ قدتــا فــي الســنوات الماضيــة مــع (EBSCO
 )Discovery Service - EDSومركــز المعلومــات للمــوارد التربويــة إريــك (،)ERIC
وشــراكة مــع منظمــة اليونســكو ،عقــدت شــمعة فــي العــام  2018شــراكة
جديــدة مــع منظمــة األمــم المتحــدة  -غلوبــال كومباكــت (United Nations
 .)Global Compactتهــدف هــذه الشــراكة إلــى الوصــول للشــبكات المشــاركة
فــي اإلتفــاق العالمــي لألمــم المتحــدة مــن أكثــر مــن  160دولــة ،والوصــول
بالتالــي للشــراكات مــع أصحــاب المصالــح .وتهــدف أيضــً إلــى تقديــم أفضــل
اإلرشــادات والتدريبــات ،والمســاعدة بااللتــزام باســتراتيجية االســتدامة وأهــداف
التنميــة المســتدامة الســبعة عشــر ،والمســاهمة بإحــداث فــرق عبــر أربعــة
مجــاالت أساســية :حقــوق اإلنســان ،العمــل ،البيئــة ،ومكافحــة الفســاد.
كمــا عقــدت شــمعة  4اتفاقيــات تعــاون جديــدة تضــاف إلــى  40اتفاقيــة
عُ قــدت فــي الســنوات الماضيــة مــع كليــات التربيــة فــي الجامعــات العربيــة،
ومؤسســات دوليــة ،ومراكــز أبحــاث ،ومجــات تربويــة ،وهــي اآلتيــة:
 1.1جامعة اإلمارات العربية المتحدة  -كلية التربية (اإلمارات العربية المتحدة)؛
 2.2جامعة الروح القدس الكسليك  -كلية الفلسفة والعلوم اإلنسانية (لبنان)؛
 3.3مؤسســة الشــيخ ســعود بــن صقــر القاســمي لبحــوث السياســة العامــة
(اإلمــارات العربيــة المتحــدة)؛
 4.4مجلــة كليــة التربيــة ببــور ســعيد الصــادرة عــن جامعــة بــور ســعيد  -كليــة
التربيــة (مصــر).

د .حســن تيــراب ،عميــد كليــة التربيــة فــي جامعــة اإلمــارات

د .مــود اسطفان-هاشــم ،عضــو مجلــس األمنــاء ،واألب جــان

العربيــة المتحــدة ،وأ .ريتــا معلــوف ،المديــرة التنفيذيــة،

رعيــدي ،عميــد كليــة الفلســفة والعلــوم اإلنســانية فــي

خــال توقيــع اتفاقيــة التعــاون (آذار )2018

جامعــة الــروح القدس-الكســليك ،خــال توقيــع اتفاقيــة
التعــاون (كانــون األول )2018
19

إضافــة إلــى االتفاقيــات الموقعــة ،أتــت الموافقــة مــن  16دوريــة علــى إدراج
النصــوص الكاملــة لمقاالتهــا فــي قاعــدة المعلومــات شــمعة ،وهــي:
 5.5مجلــة القلــم الصــادرة عــن جامعــة القلــم للعلــوم االنســانية والتطبيقيــة
(اليمــن)؛
 6.6مجلــة كليــة التربيــة الصــادرة عــن كليــة التربيــة  -جامعة أســيوط (مصر)؛
 7.7بحــوث عربيــة فــي مجــاالت التربيــة النوعيــة الصــادرة عــن رابطــة التربوييــن
العــرب (مصــر)؛
 8.8دراســات عربيــة فــي التربيــة وعلــم النفــس الصــادرة عــن رابطــة التربوييــن
العــرب (مصــر)؛
Journal of Research in Curriculum, Instruction and 9.9
 Educational Technologyالصــادرة عــن رابطــة التربوييــن العــرب
( مصــر ) ؛
 1010مجلــة الجامــع فــي الدراســات النفســية والعلــوم التربويــة الصــادرة عــن
جامعــة محمــد بوضيــاف – المســيلة ،مخبــر المهــارات الحياتيــة (الجزائــر)؛
 1111مجلــة دراســات تربويــة ونفســية :مجلــة كليــة التربيــة بالزقازيــق الصــادرة
عــن جامعــة الزقازيــق  -كليــة التربيــة (مصــر)؛
 1212مجلــة العلــوم االنســانية جامعــة أم البواقــي الصــادرة عــن جامعــة
العربــي بــن مهيــدي ،أم البواقــي (الجزائــر)؛
 1313المجلــة العربيــة لعلــم النفــس الصــادرة عــن محمد الميــر (الجزائر)؛
 1414مجلــة العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية الصــادرة عــن جامعــة العربــي
التبســي  -تبســة (الجزائــر)؛
 1515مجلــة الرســالة للدراســات والبحــوث اإلنســانية الصــادرة عــن جامعــة
العربــي التبســي  -تبســة (الجزائــر)؛
 1616مجلــة الرســالة للدراســات اإلعالميــة الصــادرة عــن جامعــة العربــي
التبســي  -تبســة (الجزائــر)؛
 1717مجلــة األفــاق للدراســات اإلقتصاديــة الصــادرة عــن جامعــة العربــي
التبســي  -تبســة (الجزائــر)؛
 1818مجلــة االبــداع الرياضــي الصــادرة عــن معهــد علــوم وتقنيــات النشــاطات
البدنيــة والرياضيــة  -جامعــة محمــد بوضيــاف المســيلة (الجزائــر)؛
 1919مجلــة تنميــة المــوارد البشــرية الصــادرة عــن وحــدة تنميــة المــوارد
البشــرية  -جامعــة محمــد لميــن دباغيــن ،ســطيف ( 2الجزائــر)؛
 2020مجلــة العمــدة العلميــة الدوليــة فــي اللســانيات وتحليــل الخطــاب
الصــادرة عــن كليــة اآلداب واللغــات  -جامعــة محمــد بوضيــاف (الجزائــر).
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شمعة في أرقام

أهــم إحصاءات شــمعة خالل العام 2018

تجميــع المعلومات وتكشــيف مضمونها
زيادة مضمون شــمعة
إحصاءات الوثائق
ّ
تمكنــت شــمعة خــال العــام  2018مــن توثيــق  9,411وثيقــة .وبهــذا ارتفــع
مجمــوع الوثائــق المتاحــة إلكترونيــً فــي قاعــدة معلومــات شــمعة إلــى 45,690
وثيقــة متوافــرة فــي اللغــات الثــاث (العربيــة ،اإلنكليزيــة ،والفرنســية) وصــادرة
مــن وعــن  18بلــدًا عربيــً.

ا فــي كتــاب 25,914 ،مقــا ً
ـم هــذه الوثائــق 1,610 :كتا ًبــا 1,227 ،فصـ ً
ال تربويــً
تضـ ّ
وردت فــي  3,348مــن أعــداد تعــود لـــ  293دوريــة أكاديميــة عربيــة محكمــة.
عــدت فــي 161
إضافــة إلــى  178تقريــرًا ،و 13,120رســالة/أطروحة جامعيــة ُأ ّ
جامعــة.

178
1,610

1,227

25,914
مقال
رسالة /أطروحة
كتاب
فصل في كتاب

13,120

تقرير
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توزيع الدراسات
بحسب النوع
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توفير النصــوص الكاملة
وفــرت  7,429نصــً كام ـ ً
بــات تأميــن النصــوص الكاملــة مــن أولويــات شــمعة ،فقــد ّ
ا
نصــا
لمســتخدميها خــال العــام  ،2018فوصــل المجمــوع الك ّلــي إلــى ً 29,999

66%

كامــ ً
ا ،أي  66%مــن مجمــوع وثائــق شــمعة.
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نســبة النصــوص الكاملــة
المتوافــرة فــي شــمعة

نسبة النصوص الكاملة

عدد المســتفيدين
ـجلين
بلــغ عــدد زوار قاعــدة المعلومــات شــمعة  206,717زائ ـرًا خــال العــام  ،2018مسـ ّ
 244,479زيــارة لـــ  1,444,655صفحــة بمعــدل  17,226زائــرًا و  20,373صفحــة فــي
الشــهر الواحــد .أمــا موقــع شــبكة المعلومــات العربيــة التربويــة (شــمعة) الــذي يشـ ّ
ـكل
ســجل  43,502زائــرًا.
بوابــة العبــور إلــى قاعــدة المعلومــات شــمعة ،فقــد
ّ

36,925
30,773
28,954

11,452

15,586

15,381

11,580

5,789
يناير

فبراير

مارس

أبريل

مايو

8,224

13,628 12,501

يونيو
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عــدد الــزوار لقاعــدة معلومــات
شــمعة خــال العــام 2018
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يوليو

أغسطس

15,924

سبتمبر

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

33.5%
27.5%

15.5%
12.5%
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18-24

35-44

25-34

5.5%

5.5%

55-64

> 65

45-54

نســبة الــزوار بحســب الفئــة
العمريــة خــال العــام 2018

1
2

3
4

5
9

6

7

المغرب الواليات المتحدة
األمريكية

العراق

الجزائر

السعودية

مصر

األردن

فلسطين

8
لبنان

10
عمان
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أبرز عشــر دول زارت شمعة خالل 2018
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تفاعل المســتخدمين
تعــددت تفاعــات المســتخدمين مــع شــمعة خــال العــام  ،2018فبلغــت  394تفاعــل
ّ
ً
مقارنــة بـــ  294تفاعــل فــي العــام  .2017ومــن أهــم هــذه التفاعــات طلــب الخدمــات
قــدم فريــق شــمعة  161خدمــة إفراديــة للباحثيــن مرتبطــة مثــ ً
ا
اإلفراديــة ،حيــث
ّ
ً
مقارنــة بـــ  112خدمــة فــي
بمســاعدة الباحــث بطــرق البحــث فــي قاعــدة المعلومــات،
تقدمهــا شــمعة للباحثيــن مجانــً بفضــل
العــام  .2017اســتمرّ ت الخدمــات اإلفراديــة التــي ّ
مهتمــة بالبحــث التربــوي.
داعمــي شــمعة مــن أشــخاص ومؤسســات
ّ

161

112
60
50
39

2018
2017

47

49

2
الخدمات
اإلفرادية

إضافة الدراسة
الى شمعة

مواقع التواصل اشتراك في النشرة
اإللكترونية
االجتماعي
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تفاعــل المســتخدمين مــع شــمعة
فــي عامــي  2017و2018

موقــع شــمعة اإللكترونــي ونشــرتها
ا إل لكتر و نيــة
اســتمرّ ت شــمعة بتحديــث موقعهــا اإللكترونــي الثنائــي اللغــة (العربيــة
واإلنكليزيــة) الــذي يخــوّ ل المســتخدم الولــوج إلــى قاعــدة المعلومــات والتعــرّ ف
ّ
ســت نشــرات
إلــى رؤيــة شــمعة وأهدافهــا .كمــا أرســلت شــمعة خــال 2018
إلكترونيــة ( )e-newsletters 6لباحثيــن وأكاديمييــن تربوييــن فــي العالميــن
العربــي العالميــن العربــي والغربــي لمــا مجموعــه  6,754عنوانــا بريديــا إلكترونيــا.
24

66
54
33
15
التعاون
والشراكة

تفاعالت
أخرى

تعزيــز التواجــد علــى مواقــع التواصــل
االجتماعــي
اســتكملت شــمعة تعزيــز تواجدهــا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي بغيــة
تأميــن الوصــول إلــى أكبــر عــدد مــن المســتخدمين وجــذب أكبــر شــريحة ممكنــة
مــن فئــة الشــباب .فأصبــح عــدد معجبيهــا علــى صفحــة الفايســبوك  ،4,880إذ
أمــا بالنســبة لعــدد متابعيهــا
ارتفعــت نســبة المعجبيــن  14 %عــن العــام ّ .2017
متابعــا.
علــى تويتــر فقــد بلــغ 1,287
ً

3,469

2,547

2015
2016
2017

1,830

4,880

2018
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عــدد المعجبين لصفحة الفايســبوك

963

2015

808

2016
2017

643

2018

1,287
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عــدد المتابعين لصفحــة التويتر
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هيكلية المؤسســة والتطوير المهني
اجتماعات هيئات اإلشــراف
عمــ ً
ا بالنظــام الداخلــي ،عقــد مجلــس أمنــاء شــمعة اجتماعيــن خــال العــام
( 2018نيســان/أبريل وتشــرين الثاني/نوفمبــر) ،حيــث يُشــرف المجلــس علــى
ومنحــت العضويــة الفخريــة لثالثــة أعضــاء
أعمــال شــمعة نهجــً وتنظيمــً وماليــًُ .
مــن مجلــس األمنــاء :الدكتــور رؤوف الغصينــي ،الدكتــورة عزيــزة البنانــي ،والدكتــور
حــازم الببــاوي ،حيــث تســلموا درعــً تذكاريــً ورســالة شــكر وتقديــر لعطاءاتهــم
لشــمعة .كمــا انضمــت الدكتــورة مــود إسطفان-هاشــم كعضــو جديــد لمجلــس
أمنــاء شــمعة.

يخــص ال ّلجنــة ال ّتنفيذيــة ،فقــد ان ُتخبــت الدكتــورة ريمــا كرامــي رئيســة
أمــا فيمــا
ّ
للجنــة بعــد اســتقالة الســيدة ســلوى الســنيورة-بعاصيري .كمــا عقــدت اللجنــة
تصــب فــي تحقيــق
عشــرة اجتماعــات ،واتخــذت بموجبهــا مجموعــة قــرارات
ّ
أهــداف شــمعة وحســن تطبيــق أنظمتهــا ومزاولــة نشــاطاتها وتنفيــذ قــرارات
مجلــس األمنــاء.

مجلــس أمنــاء شــمعة فــي اإلجتمــاع
الثانــي

فــي

مكتــب

اليونســكو

اإلقليمــي فــي بيــروت ،مــن اليميــن :أ.
ريتــا معلــوف ،د .ريمــا كرامــي ،د .فايــزة
الخرافــي  ،د .عدنــان األميــن ،أ .ســلوى
بعاصيــري ،د .حمــد الهمامــي ،أ .بســمة
شــباني ،د .حســن االبراهيــم ،أ .رانيــا
كســا ب

الجهاز اإلداري
تكــوّ ن فريــق عمــل شــمعة فــي العــام  2018مــن المديــرة التنفيذيــة ،يعاونهــا
ســت اختصاصيــات فــي مجــال توثيــق وإدارة المعلومــات ،خمــس منهــن بــدوام
جزئــي .كمــا تســتعين شــمعة بفريــق عمــل
كامــل واختصاصيــة واحــدة بــدوام
ّ
متخصصيــن غيــر متفرغيــن،
لصياغــة الملخصــات بصــورة منتظمــة وبمستشــارين
ّ
وذلــك بحســب الحاجــة.
26

هيكلة شــمعة
بعــد عشــر ســنوات علــى انطالقهــا ،بــدأت شــمعة فــي العــام  2018بورشــة
متخصصــة بهــذا
هيكلــة فريــق العمــل والجهــاز اإلداري باالســتعانة بمستشــارة
ّ
ّ
خطــة أوّ ليــة
الشــأن ،إذ عُ قــد أحــد عشــر اجتماعــً فــي مقــرّ شــمعة ،حيــث وُ ضعــت
بغيــة تطويــر المؤسســة وهيكلتهــا ،ويســتكمل العمــل خــال العــام .2019

التطويــر المهني
شــارك فريــق شــمعة بالمؤتمــر الرابــع لجمعيــة المكتبــات اللبنانيــة تحــت عنــوان
«المكتبــات المتجــددة :الطريــق إلــى المســتقبل» لتنميــة مهــارات الفريــق (أيــار/
مايــو .)2018

فريــق شــمعة والمديــرة التنفيذيــة
خــال

المشــاركة

لجمعيــة

بالمؤتمــر

المكتبــات

الرابــع

اللبنانيــة

كمــا شــاركت المديــرة التنفيذيــة واختصاصيــة معلومــات مــن فريــق شــمعة
بــدورة تدريبيــة للمنظمــات غيــر الحكوميــة اللبنانيــة فــي حــرم الســفارة
الفرنســية تحــت عنــوان» التنظيــم واإلدارة» و»اإلدارة الماليــة» (تشــرين األول/
أكتوبــر .)2018

وشــاركت المديــرة التنفيذيــة واختصاصيــة معلومــات مــن فريــق شــمعة
بنــدوة تحــت عنــوان «أمنــاء المكتبــات لتنفيــذ خطــة األمــم المتحــدة 2030
وأهــداف التنميــة المســتدامة» فــي حــرم جامعــة الــروح القــدس -الكســليك
(كانــون األول /ديســمبر  .)2018هــذا وقــد انتقلــت شــمعة إلــى نظــام جديــد
لتخزيــن المعلومــات ،وأقامــت دورة تدريبيــة لفريقهــا فــي المقــرّ حــول كيفيــة
اســتخدام هــذا النظــام (تشــرين األول /أكتوبــر .)2018
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المساهمة في المؤتمرات
العلميــة والمجتمع التربوي
 1.1عرضــت المديــرة التنفيذيــة والدكتــورة مــود إسطفان-هاشــم ورقــة
بحثيــة فــي المؤتمــر الرابــع لجمعيــة المكتبــات اللبنانيــة تحــت عنــوان «
وعــي المعلومــات بيــن المكتبيِّيــن واألكاديميِّيــن» (أيــار /مايــو .)2018

د.

مــود

اسطفان-هاشــم،

عضــو

مجلــس األمنــاء ،وأ .ريتــا معلــوف،
المديــرة التنفيذيــة ،خــال العــرض فــي
المؤتمــر الرابــع لجمعيــة المكتبــات
ا للبنا نيــة

قد مــت المديــرة التنفيذيــة واختصاصيــة معلومــات مــن فريــق شــمعة
ّ 2.2
عرضــً مرئيــً لطــاب الماســتر ضمــن فعاليــات ملتقــى ()AUB Forum
الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت حــول البحــث فــي قواعــد المعلومــات
التربويــة (شــباط /فبرايــر .)2018

أ .ريتــا معلــوف ،المديــرة التنفيذيــة،
خــال العــرض لطــاب الماســتر فــي
الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت ()AUB
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قد مــت المديــرة التنفيذيــة واختصاصيــة معلومــات مــن فريــق شــمعة
ّ 3.3
محاضــرة لطــاب الماســتر فــي الجامعــة اللبنانيــة  -كليــة التربيــة حــول «
البحــث فــي قواعــد المعلومــات التربويــة» (كانــون األول /ديســمبر .)2018

أ .ريتــا معلــوف ،المديــرة التنفيذيــة،
خــال العــرض لطــاب الماســتر فــي
كليــة التربيــة فــي الجامعــة اللبنانيــة

إيرادات شــمعة الذاتية
خــال عــام  ،2018أطلقــت شــمعة الخدمتيــن اآلتيتيــن بغيــة
تأميــن اســتدامتها:

خدمــات اإلعالن الرقمي
أطلقــت شــمعة خــال عــام  2018خدمــة جديــدة علــى موقعهــا اإللكترونــي،
وهــي تقديــم خدمــات اإلعــان الرقمــي.
فقد مــت هــذه الخدمــة لثــاث مؤسســات بغيــة ترويــج إعالناتهــا لتصــل إلــى
ّ
كافــة مســتخدمي شــمعة ومتابعيهــا فــي البلــدان العربيــة ،مــن خــال
نشــر اإلعــان عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي (فايســبوك ،تويتــر ولينكــدإن)،
وإرســاله ألصدقــاء وشــركاء شــمعة بواســطة البريــد اإللكترونــي ،وإضافتــه
إلــى نشــرة شــمعة اإللكترونيــة الشــهرية وإلــى موقعهــا اإللكترونــي.
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هذه المؤسســات هي:
شــبكة «إكــوال» العالميــة ومركــز «جلوبــال تايــز لألطفــال» بجامعــة نيويــورك:
روّ جــت شــمعة للدورتيــن الثانيــة والثالثــة مــن المنحــة التمويليــة للمشــاريع
البحثيــة الصغيــرة والتجريبيــة فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.

جائــزة أنــور النــوري ألفضــل أطروحــة دكتــوراه فــي التربيــة فــي العالــم العربــي
لعــام  :2018روّ جــت شــمعة لهــذه الجائــزة التــي أطلقتهــا مؤسســة الكويــت
للتقــدم العلمــي.

كليــة التربيــة للدراســات العليــا فــي جامعــة هارفــارد :روّ جــت شــمعة للــدورة
التدريبيــة التــي ّ
نظمتهــا هــذه الكليــة فــي حــرم الجامعــة األميركيــة فــي
بيــروت (.)AUB

خدمات االستشــارية
قد مــت شــمعة خدمــة استشــارية لمؤسســة الكويــت
فــي العــام ّ ،2018
للتقــدم العلمــي ( )KFASحــول اختيــار أفضــل أطروحــة دكتــوراه فــي التربيــة
«لجائــزة أنــور النــوري ألفضــل أطروحــة دكتــوراه فــي التربيــة فــي العالــم
العربي».وقــد وضعــت لجنــة شــمعة لتقييــم أطروحــات الدكتــوراه قواعــد
العمــل وجــرى تحكيــم األطروحــات علــى عــدة مراحــل ،وصــو ً
ال إلــى ترشــيح
خمــس أطروحــات ،مرتبــة بحســب األولويــة ،وجــرى تقديــم هــذه الترشــيحات
إلــى مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي ضمــن التقريــر النهائــي لالستشــارة.
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المنــح والهبات
حصلــت شــمعة خــال العــام  2018علــى التبرعــات مــن
الجهــات اآلتيــة:
 1.1مؤسســات المجتمــع المفتــوح ( :)OSFقدمــت منحــة بقيمــة 70,000
دوالر أميركــي؛
 2.2وقــف عبــد الباقــي عبــد اهلل النــوري الخيــري :قــدم هبــة بقيمــة 29,970
دوالر أميركــي؛
 3.3ربــع وقــف خيــرات المرحــوم محمــد عبــد الرحمــن البحــر :قــدم هبــة
بقيمــة  20,000دوالر أميركــي؛
 4.4الســيد محمــود النــوري والســيد عدنــان عبــد العزيــز البحــر :قدمــا هبــة
بقيمــة  19,959دوالر أميركــي؛
 5.5وقفيــة جائــزة أنــور النــوري :قدمت هبــة بقيمــة  19,956دوالر أميركي؛
 6.6وقــف المرحــوم عبــد الرحمــن محمــد البحــر :قــدم هبــة بقيمــة 9,970
دوالر أميركــي؛
 7.7البنــك األهلــي الكويتــي :قــدم هبــة بقيمــة  9,870دوالر أميركي؛
 8.8بنــك البركــة :قــدم هبــة بقيمــة  4,989دوالر أميركي؛
 9.9منصــة  :GivingLoopتبرعــات فرديــة مختلفــة بقيمــة  550دوالر
أ مير كــي .

أمور تشــغيلية
اإليجار

بدعــم مــن الســيدين محمــود عبــد الخالــق النــوري وعدنــان عبــد
العزيــز البحــر ()$20,000
تــم تجديــده فــي أيار/مايــو  2015لمــدة ثــاث
مــا زال عقــد االيجــار الــذي
ّ

ســنوات ســاري المفعــول ،وذلــك بفضــل دعــم الســيدين محمــود عبدالخالــق
النــوري وعدنــان عبدالعزيــز البحــر.
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ـون مجلس أمناء شــمعة من:
يتكـ ّ
 الدكتور حسن اإلبراهيم رئيس المجلس -السيدة سلوى السنيورة-بعاصيري رئيسة اللجنة المالية

مجلس
األمناء

 الدكتورة ريما كرامي رئيسة اللجنة التنفيذية الدكتورة مود إسطفان-هاشم الدكتور عدنان األمين أمين صندوق اللجنة التنفيذية الدكتور حازم الببالوي (عضو فخري) الدكتورة عزيزة البناني (عضو فخري) الدكتورة فايزة الخرافي السيدة بسمة شباني أمينة سر اللجنة التنفيذية السيد حسن عبد اهلل عضو اللجنة المالية الدكتور عبد المنعم عثمان الدكتور رؤوف الغصيني (عضو فخري) السيدة رانيا كساب عضو استشاري في اللجنة التنفيذية وعضواللجنة المالية
 الدكتورة ندى منيمنة السيد محمود النوري عضو اللجنة المالية السيد ناصر النويس -الدكتور حمد الهمامي

تتكــون اللجنــة التنفيذيــة مــن أعضــاء منتخبيــن
ّ
مــن مجلــس األمنــاء كالتالــي:
الدكتورة ريما كرامي ،رئيســة

اللجنة
التنفيذية
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الدكتــور عدنان األميــن ،أمين الصندوق
الســيدة بسمة شــباني ،أمينة السر
الســيدة رانية كســاب ،عضو استشاري

مسا همو
الوقفية

مؤسســة فورد التربوية

وقــف المرحوم عبــد الرحمن محمد
ا لبحر

مؤسســة الكويت للتقــدم العلمي
الدكتــورة فايزة محمد عبد المحســن
السيد ســاير بدر الساير
ربــع وقف خيرات المرحــوم محمد عبد

الخرافي
الســيد محمود عبــد الخالق النوري

الرحمن البحر
الســيد عدنان عبــد العزيز البحر

مؤسســة الكويت للتقــدم العلمي

المانحون
مؤسســات المجتمــع المفتوح ()OSF
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الداعمون

اللجنــة الوطنيــة اللبنانية لليونســكو

SYRIA

LEBANON

MOROCCO

PALESTINE

IRAQ
KUWAIT

TUNISIA

JORDAN

ALGERIA

KSA

BAHRAIN
QATAR
UNITED ARAB EMIRATES
OMAN

EGYPT

LIBYA

SUDAN

تغطي
شمعة
الدراسات
التربوية
الصــادرة في البلدان
العربيــة التالية
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األردن

تونس

ســلطنة عمان

العراق

الكويت

المغرب

اإلمارات العربيــة المتحدة

الجزائر

السودان

فلسطين

لبنان

اليمن

البحرين

السعودية

سوريا

قطر

مصر

ليبيا
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