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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  تجمــع   

ورســائل  وتقاريــر  ومقــاالت  كتــب  فــي  تــرد 

جامعيــة )الماجســتير والدكتــوراه( المتوفــرة 

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 

شبكة المعلومات العربية التربوية )شمعة(
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مؤتمر شمعة 

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

2013، حــول » الماجســتير والدكتــوراه فــي التربيــة فــي الجامعــات العربيــة: الجــودة والقيمــة 

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

ــي  ــي ف ــث العلم ــاكل البح ــد مش ــى تحدي ــر ال ــذا المؤتم ــدف ه ــان.  ه ــروت، لبن ــة، بي األميركي

الرســائل واألطروحــات التربويــة، التعــرف علــى تجــارب بعــض الجامعــات العربيــة واألجنبيــة فــي 

هــذا الموضــوع وتحديــد آفــاق تطويــر البحــث التربــوي علــى مســتوى الماجســتير والدكتــوراه. 

أبرز إنجازات شمعة منذ 
بداياتها في العام 
2007 حتى 2014

مكنز شمعة التربوي

التابــع   )IBE( إلــى تعريــب مكنــز المعهــد الدولــي للتربيــة بــادرت شــمعة منــذ إنشــائها 

ــام  ــي الع ــات. وف ــدة المعلوم ــي قاع ــة ف ــق التربوي ــيف الوثائ ــاده لتكش ــكو واعتم لليونس

2013 عملــت شــمعة علــى تحديــث المكنــز الثاثــي اللغــة الــذي يوضــع للمــرة األولــى فــي 

ــي. ــم العرب ــة العال ــع خصوصي ــب م ــي ليتناس ــم العرب العال
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)ERIC( اتفاقية إريك

مــع  شــراكة  اتفاقيــة  شــمعة  عقــدت 

التربويــة  للمــوارد  المعلومــات  مركــز 

تمكنهــا مــن تحصيــل الدراســات المتاحــة 

فــي ERIC والتــي تعنــى بموضــوع التربيــة 

العربــي. العالــم  فــي 

1.   الجامعة اللبنانية - المعهد العالي للدكتوراه في اآلداب والعلوم اإلنسانية واإلجتماعية 

2.   جامعــة محمــد الخامس السويســي - اآلداب والعلوم اإلنســانية )المغرب(

3.   الجامعــة اللبنانيــة األميركية

4.   جامعــة البلمنــد - كلّيــة آداب وعلوم إنســانية )لبنان(

5.   جامعــة هايكازيــان - كليــة اآلداب والعلوم )لبنان(

6.   جامعــة القديــس يوســف - كلية العلــوم التربوية )لبنان(

7.   جامعــة ســيدة اللويــزة - كلية العلوم اإلنســانية )لبنان(

8.   جامعــة الكويــت – كليــة التربية )الكويت(

9.   جامعــة القاهــرة – معهد الدراســات والبحــوث التربوية )مصر( 

10.   مجلــة الطفولــة العربيــة الصادرة عــن الجمعيــة الكويتية لتقّدم الطفولــة العربية

11.   مجلــة التدريــس الصــادرة عــن جامعة محمد الخامس السويســي- كلية علــوم التربية

12.   اللجنــة الوطنيــة اللبنانية لليونســكو

13.    مركــز الدراســات اللبنانية

                                 اتفاقيات تعاون

ــات  ــة ومج ــات العربي ــي الجامع ــة ف ــات التربي ــع كلي ــاون م ــة تع ــمعة 13 إتفاقي ــدت ش عق

ــي: ــوي وه ــال الترب ــى بالمج ــاث تعن ــز أبح ــة ومراك تربوي
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تقرير األنشــطة عن العام 2015

التــي  األنشــطة  ألهــم  مقتضًبــا  عرًضــا  التقريــر  هــذا  يقــّدم 
 2015 العــام  خــال  شــمعة  بهــا  قامــت 

الزيارات إحصاءات 

ــى 206,608  ــواًل ال ــمعة وص ــات ش ــدة معلوم ــدد زوار قاع ــي ع ــرا ف ــً كبي ــام 2015 ارتفاع ــجل الع س

زائــًرا مســجلين 275,958 زيــارة لـــ 1,653,655 صفحــة بمعــدل 17,217 زائــرًا و22,997 صفحــة فــي 

ــادة 10 أضعــاف عــن العــام 2014، وتعــود هــذه النقلــة النوعيــة الــى تحســين  الشــهر الواحــد أي يزي

)انظــر  المعلومــات  قاعــدة  محتــوى  إلدارة  جديــد  نظــام  اعتمــاد  والــى  شــمعة  خدمــات  نوعيــة 

1(. أمــا موقــع شــبكة المعلومــات العربيــة التربويــة )شــمعة( الــذي  الرســم البيانــي أدنــاه رقــم 

ــرًا.  ــّجل 31,377 زائ ــد س ــمعة  فق ــات ش ــدة المعلوم ــى قاع ــور إل ــة العب ــكل بواب يش

عدد الزوار والزيارات لقاعدة معلومات شــمعة وصفحاتها لســنة 2014 و2015 

الزياراتعدد الزوار الصفحاتعدد  عدد 

عدد المستفيدين

 سنة  2014

 سنة  2015
1,653,655

227,997

26,954

275,968
206,608

14,519

الرســم البياني رقم 1



7

جديــد  نظــام  إلــى  واالنتقــال  اإللكترونــي  الموقــع  تحديــث 

المعلومــات لتخزيــن 

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

برؤيــة شــمعة وأهدافهــا.  المعلومــات كمــا يعــّرف  إلــى قاعــدة  الولــوج  المســتخدم  يخــّول 

مجموعــات  بــإدارة  الخــاص   )Symphony( التخزيــن  نظــام  مــن  نهائيــا  شــمعة  وانتقلــت 

ــإدارة محتــوى قواعــد المعلومــات الــذي ســاهم الــى حــد  المكتبــات إلــى نظــام )DL( الخــاص ب

كبيــر فــي زيــادة عــدد المســتخدمين. كذلــك تابعــت شــمعة إرســال النشــرة اإلخباريــة الشــهرية 

)e-newsletter( لباحثيــن وأكاديمييــن تربوييــن فــي العالميــن العربــي والغربــي بمــا مجموعــه 

4401 عنــوان بريــد إلكترونــي.

تعزيــز التواجــد على مواقع التواصــل االجتماعي

أخيــرا، ومــن أجــل تأميــن الوصــول إلــى أكبــر عــدد مــن المســتخدمين، وبهــدف جــذب أكبــر 

ــل  ــع التواص ــى مواق ــا عل ــز تواجده ــمعة تعزي ــتكملت ش ــباب، اس ــة الش ــن فئ ــة م ــريحة ممكن ش

االجتماعــي، وبلــغ عــدد متابعــي أخبارهــا 1885 علــى الفايســبوك و 664 علــى تويتــر
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تجميع المعلومات وتكشيف
مضمونها )زيادة مضمون شمعة(

الوثائق إحصاءات 

ــي  ــق ف ــدد الوثائ ــع ع ــذا ارتف ــق. وبه ــق 3709 وثائ ــن توثي ــام 2015 م ــال الع ــمعة خ ــت ش تمكن

قاعــدة معلومــات شــمعة فــي اللغــات الثــاث: عربــي، إنكليــزي، فرنســي )انظــر الرســم البيانــي 

أدنــاه رقــم 2( إلــى 27,262 مــن بينهــا 24676 صــادرة فــي 17 بلــدًا عربيــً والباقــي صــدر خــارج 

ــا لمســتخدمي قاعــدة معلومــات  البلــدان العربيــة )انظــر الرســم البيانــي رقــم 3( متاحــة مجان

شــمعة علــى اإلنترنــت.

ــاب، 11,026  ــي كت ــًا ف ــا، 1,106 فص ــي: 1,571 كتاب ــا  كاآلت ــب نوعه ــق بحس ــذه الوثائ ــوزع ه تت

ــا وردت فــي 1,691 عــددا تعــود لـــ 262 دوريــة أكاديميــة  عربيــة محكمــة. اضافــة  مقــاال تربوي

الــى 118 تقريــرا، و8,902 رســالة/أطروحة جامعيــة أعــدت فــي 82 جامعــة.

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

إلــى  بالنســبة  أمــا  ملخصــً،   10540 الــى   2015 العــام  بنهايــة  الملخصــات  عــدد  ارتفــع 

النصــوص الكاملــة التــي بــات تأمينهــا مــن أولويــات شــمعة، فقــد تــّم توفيــر 4107 نصــا كامــا 

مــع  كامــا،  نصــا   14579 إلــى  المجمــوع  فوصــل   ،2015 العــام  فــي  شــمعة  لمســتخدمي 

ــك  ــّم ذل ــة، إذ يت ــوص الكامل ــر النص ــد توفي ــة عن ــة الفكري ــمعة بالملكي ــزام ش ــى الت ــد عل التأكي

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

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

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

الرســم البياني رقم 3

عدد الدراســات المتاحة في شــمعة بحسب البلدان

4729
4315

3459
1801

1737
1651

1165
1024

881
768
553
549

386
367

295
155

74
813

العراق   .
. األردن

مصر  .
فلسطين   .
السعودية  .

السودان  .
المغرب  .

لبنان  .
سوريا  .

الكويت   .
. اإلمــارات العربية

البحرين   .
الجزائر  .

اليمن  .
. ســلطنة عمان

تونس  .
قطر  .

. البلــدان الغير عربية
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التطوير المؤسسي والعالمية

االتفاقيات

خــال العــام 2015، عقــدت شــمعة اتفاقيتين 

االولــى فــي نيســان/ أبريــل مــع مؤسســة رفيــق 

الدراســات  تحميــل  بموجبهــا  يتــم  الحريــري 

التربويــة الصــادرة عــن المؤسســة علــى موقــع 

 2015 العــام  أواخــر  فــي  والثانيــة  شــمعة، 

العلــوم  الهاشــمية-كلية  الجامعــة  مــع 

المشــاركة والمســاهمة فــي 

المؤتمــرات

1- فــي شــهر آذار/ مــارس مــن العــام 2015، 

الــدورة  فــي  تعريفــي  عــرض  لشــمعة  كان 

الّتحــاد  العــام  للمؤتمــر  واألربعيــن  الثامنــة 

القديــس  جامعــة  فــي  العربّيــة  الجامعــات 

التنفيذيــة  المديــرة  عرفــت  حيــث  يوســف، 

شــمعة  المعلومــات  بقاعــدة  المشــاركين 

تطويــر  فــي  ومســاهمتها  دورهــا  وأهميــة 

بقاعــدة  تعــّرف  التنفيذيــة  المديــرة 

مؤتمــر  خــال  شــمعة  المعلومــات 

العربّيــة الجامعــات  اّتحــاد 

ــائل  ــمعة بالرس ــد ش ــي األردن لتزوي ــة ف التربوي

واألطروحــات التــي تصــدر عــن هــذه الجامعــة.

فــي كانــون األول/ديســمبر 2015 بــدأ العمــل 

معلومــات  قاعــدة  محتــوى  تحميــل  علــى 

 »EBSCO« شــمعة فــي قاعــدة المعلومــات

ــع  ــة م ــمعة اتفاقي ــت ش ــد أن وقّع ــك بع وذل

 EBSCO Discovery Service( شــركة 

EDS(  التــي تعتبــر مــن أهــم موّزعــي قواعــد 

المعلومــات فــي العالــم العربــي والغربــي، 

 )EDS( ــن ــن ضم ــمعة م ــوى ش ــود محت فوج

ــا  ــمعة ويظهره ــعً لش ــارا واس ــيؤمن انتش س

ضمــن قواعــد المعلومــات العالميــة.

البحــث العلمــي التربــوي فــي الــدول العربيــة. 

 ،2015 األول/ديســمبر  كانــون  شــهر  فــي   -2

شــاركت المديــرة التنفيذيــة ومنســقة مشــروع 

ــات  ــادر المعلوم ــتخدام مص ــى اس ــب عل التدري

ــي  ــدى العرب ــة للمنت ــدورة الثالث ــي ال ــة ف التربوي

ــتدامة. ــة المس ــي والتنمي ــث العلم للبح

التنفيذيــة  المديــرة  قدمــت  كمــا   -3

ــام 2015  ــال الع ــات خ ــة معلوم واختصاصي

ــة  ــي كلي ــتر ف ــاب الماس ــن لط ــن مرئيي عرضي

اللبنانيــة. الجامعــة    - التربيــة 
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اجتماعات هيئات اإلشــراف

عقــد مجلــس أمنــاء شــمعة وعمــًا بالنظــام الداخلــي، اجتماعيــن خــال العــام 2015 )آذار/

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

وماليــً. وفــي االجتمــاع الثانــي الــذي عقــد فــي تشــرين الثانــي 2015، انضّمــت الســيدة رانيــا 

كّســاب كعضــو جديــد الــى المجلــس، كمــا تــّم انتخــاب أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة لشــمعة بعــد 

انقضــاء ثــاث ســنوات. أمــا اللجنــة التنفيذيــة، فقــد اجتمعــت ثمانــي مــّرات التخــاذ القــرارات 

التــي تكفــل تحقيــق أهــداف شــمعة وحســن تطبيــق أنظمتهــا ومزاولــة نشــاطاتها وتنفيــذ 

ــاء. ــس األمن ــرارات مجل ق

مشــاريع ومنح بحثية

• كانــت شــمعة قــد تقدمــت خــال العــام 2014 بمقتــرح لمؤسســة فــورد التربويــة لمشــروع 

ــر نوعيــة  ــر قــدرات طــاب الماســتر والدكتــوراه فــي كليــات التربيــة الــذي يهــدف الــى تطوي تطوي

البحــوث التربويــة مــن خــال برنامــج تدريبــي لتنميــة مهــارات الطــاب فــي البحــث عــن المعلومــات 

ــرب،  ــان، 1 المغ ــة )1 لبن ــات تربي ــي 10 كلي ــك ف ــم وذل ــائلهم وأطروحاته ــي رس ــتخدامها ف واس

ــى  ــة عل ــى الموافق ــمعة عل ــت ش ــام 2014 حصل ــة الع ــي نهاي ــر(.  ف ــت، 2 االردن، 5 مص 1 الكوي

تنفيــذ المقتــرح بمبلــغ 220,000 ألــف دوالر أميركــي وعلــى فتــرة ســنتين. وفــي بدايــة العــام 2015 

بــدأت شــمعة بتنفيــذ المشــروع وتــّم تطويــر الحقيبــة التدريبيــة باالســتعانة بفريــق متخصــص. 

وفــي حزيــران وتمــوز 2015، أجــرت شــمعة ورشــتين تدريبيتيــن تجريبيتيــن فــي كليــة التربيــة - 

الجامعــة اللبنانيــة علــى أن تســتكمل تنفيــذ التدريــب فــي تســع كليــات تربيــة خــال العــام 2016.   

أحــد  فــي  شــمعة  أمنــاء  مجلــس 

تــه عا جتما ا
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ــات   ــي الدوري ــم ف ــر التقيي ــول معايي ــري ح ــروع البحثي-التطوي ــدت مش ــد أع ــمعة ق ــت ش • كان

لتقــدم  الكويتيــة  الجمعيــة  مــع  بالشــراكة   2014 العــام  فــي  المحكمــة  العربيــة  التربويــة 

الطفولــة العربيــة للمؤسســة الكويتيــة للتقــدم العلمــي، وهــو يهــدف إلــى وصــف وتحليــل 

القــوة  نقــاط  عــن  والكشــف  المحكمــة  العربيــة  التربويــة  الدوريــات  فــي  األكاديمــي  النشــر 

)الجانــب  الشــكل  ناحيتــي  مــن  فيهــا،  المنشــورة  المقــاالت  نوعيــة  فــي  الضعــف  ونقــاط 

الــدرس. قيــد  المشــروع  هــذا  مــازال  )المنهجيــة(.  والمضمــون  التوثيقــي( 

ــوي  ــي الترب ــاج المعرف ــة اإلنت ــة لدراس ــورد التربوي ــة ف ــد لمؤسس ــروع جدي ــمعة بمش ــت ش • تقدم

ــع  ــل م ــراء ورش عم ــع اج ــوي م ــال الترب ــي المج ــة ف ــات عربي ــاالت دوري ــل مق ــمل تحلي ــي يش العرب

القّيميــن فــي الجامعــات العربيــة مــن عمــداء ورؤســاء جامعــات لتحســين البحــث التربــوي، وأتــت 

الموافقــة المبدئيــة عليــه بمبلــغ 150,000 دوالر أميركــي علــى أن يبــدأ العمــل عليــه فــي شــهر 

ــنتين. ــدة س ــك لم ــو 2016 وذل حزيران/يوني

ورشــة التدريــب التجريبيــة فــي كليــة 

اللبنانيــة الجامعــة  التربيــة، 

ورشــة التدريــب التجريبيــة فــي كليــة 

اللبنانيــة الجامعــة  التربيــة، 
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اإليجار

فــي شــهر أيار/مايــو، تــّم تجديــد اإليجــار لثــاث ســنوات بعــد أن تــّم التفــاوض علــى تخفيــض 

االيجــار الســنوي.

اإلداري الجهاز 

ثــاث  يعاونهــا  التنفيذيــة،  المديــرة  مــن   2015 العــام  فــي  شــمعة  عمــل  فريــق  تكــّون 

ــة  ــة تربي ــام 2013 اختصاصي ــي الع ــل ف ــق العم ــن فري ــن تضّم ــي حي ــات، ف ــات معلوم اختصاصي

ــق  ــمعة بفري ــتعين ش ــات. وتس ــي المعلوم ــى متخصص ــة إل ــة باإلضاف ــات عام ــارة عاق ومستش

ــك  ــن وذل ــر متفرغي ــن غي ــن آخري ــارين متخصصي ــة وبمستش ــورة منتظم ــات بص ــة الملخص صياغ

الحاجــة. بحســب 

مجلس األمناء

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 إستشــاري في اللجنة التنفيذية

الدكتــورة ريمــا كرامي, عضو إستشــاري في اللجنــة التنفيذية

الدكتــور حازم الببالوي

الدكتورة عزيــزة البناني 

الســّيد خالد علي التركي 

الدكتــورة فايزة الخرافي

الســيد حسن عبداهلل

الدكتــور عبــد المنعم عثمان 

الدكتــور رؤوف الغصيني

الدكتورة نــدى منيمنة

الســيد محمود النوري

الســيد ناصر النويس

الدكتور حمــد الهمامي

 أمور تشغيلية
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