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تمهيد

مــّرت  شــمعة  انطــالق  علــى  ســنوات  عشــر 

مؤسســة  فــي  تعمــل  أن  بصــر.  بلمحــة 

وتكمــل مــن حيــث بــدأ مــن ســبقك شــيء؛ 

لــك  يكــون  مؤسســة  فــي  تعمــل  وأن 

فيهــا دور فــي بنــاء حجــر تلــو اآلخــر شــيء 

بنــاء  فــي  أســاهم  أن  شــرُف  لــي  كان  آخــر. 

جانــب  الــى  شــمعة  فــي  اآلخــر  تلــو  حجــر 

وأفتخــر  أمنائهــا،  ومجلــس  مؤّسســيها 

العشــر فــي  بالســنوات  باالحتفــال شــخصيا 

ــي  ــا ف ــت وجوده ــي أثبت ــة الت ــذه المؤسس ه

فــي  أساســّية  كمرجعيــة  العربــي  العالــم 

الرصيــن. التربــوّي  التوثيــق  مجــال 

2017 باالحتفــال بالســنة  وقــد تمّيــز العــام 

العاشــرة لشــمعة، حيــث أقيــم حفــل عشــاء 

تــّم خاللــه تســليم  تكريمــي فــي الكويــت 

شــكر  كعربــون  شــمعة  لمانحــي  تــذكارات 

وتقديــر علــى دعمهــم لهــا منــذ إطالقهــا. 

بشــمعة  تعريفــي  فيديــو  انتــاج  تــّم  كمــا 

منــذ  مســيرتها  يلخــص  نفســها  للمناســبة 

بداياتهــا.

زيــادة   2017 العــام  فــي  أيضــا  والملفــت 

أضعــاف  ثالثــة  يقــارب  مــا  الــى  االنتاجيــة 

معــدل  كان  حيــث  الســابقة  الســنوات 

 3580 االخيــرة  التســع  للســنوات  االنتاجيــة 

دراســة فــي الســنة. أمــا انتاجيــة العــام 2017 

الــى  ذلــك  ويعــود  دراســة.   9603 فكانــت 

منحــة كريمــة مــن وقــف الســّيد عبدالباقــي 

عبــداهلل النــوري الخيــري التــي خصصــت لهــذا 

تحديــًدا. الغــرض 

ــه  ــذي تقدم ــب ال ــروع التدري ــتكماال لمش واس

شــمعة مجانــا لطــالب الماســتر والدكتــوراه 

فــي الجامعــات الحكوميــة العربيــة والــذي 

المشــروع  أختتــم  نهايتــه،  علــى  شــارف 

فــي  الســنة:  هــذه  خــالل  تدريــب  بورشــتي 

العليــا  الدراســات  كليــة  القاهــرة-  جامعــة 

للتربيــة، وفــي جامعــة الســلطان قابــوس – 

كليــة التربيــة )ســلطنة عمــان( وورشــة فــي 

2018 فــي جامعــة االمــارات. وبذلــك  أوائــل 

الذيــن   الطــالب  مجمــوع  وصــل  قــد  يكــون 

ــن  ــر م ــى أكث ــب إل ــذا التدري ــن ه ــتفادوا م اس

فــي  عليــا  دراســات  وطالبــة  طالــب  مئتــي 

عربّيــة. دول   7 فــي  التربويــة  العلــوم 

وجديــد شــمعة للســنة المنصرمــة هــو الــدور 

وهــو  أال  بــه،  تضطلــع  بــدأت  التــي  الجديــد 

البحــث  نوعيــة  تحســين  فــي  المســاهمة 

التربــوي. فقــد تــّم تنفيــذ مشــروعين بحثييــن 

عنــوان  تحــت  األول  الســنة،  هــذه  خــالل 

التربوّيــة«  الدوريــات  التحكيــم فــي  »معاييــر 

للتقــدم  الكويــت  مؤسســة  مــن  بتمويــل 

»اإلنتــاج  عنــوان  تحــت  والثانــي  العلمــي، 

العربيــة«  البلــدان  فــي  التربــوي  المعرفــي 

التربويــة،  فــورد  مؤسســة  مــن  بدعــم 

المعنييــن.  علــى  النتائــج  تعميــم  وســيتّم 

اســتدامة  شــمعة  تحّقــق  أن  آمــل  أخيــرا، 

ــات  ــن النجاح ــد م ــا المزي ــى له ــخة وأتمن راس

ــا العربيــة.  واالنجــازات التــي تخــدم مجتمعاتن

معلوف ريتا 

المديــرة التنفيذية
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التربويــة  العربيــة  المعلومــات  شــبكة 

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

فــي  الصــادرة  التربويــة  الدراســات  توثــق 

مجمــل  فــي  عنهــا  أو  العربيــة  البلــدان 

العربيــة،  الثــالث:  وباللغــات  التربيــة،  مياديــن 

مجانــً  وتتيحهــا  واإلنكليزيــة،  والفرنســية، 

التربويــة. بالدراســات  والمهتميــن  للباحثيــن 

التــي  التربويــة  المعلومــات  شــمعة  تجمــع 

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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احتفال شمعة بالذكرى العاشرة النطالقتها!
أقامــت  بحيــث  النطالقتهــا  العاشــرة  بالذكــرى  شــمعة  احتفلــت   ،2017 العــام  خــالل 

حفــل عشــاء فــي الكويــت، كّرمــت فيــه مانحيهــا وتــّم تســليمهم تــذكارات كعربــون 

شــكر وتقديــر علــى دعمهــم لشــمعة منــذ بداياتهــا. شــارك فــي االحتفــال نخبــة مــن 

الشــخصيات العاّمــة والمانحيــن ومــدراء مؤسســات ورجــال أعمــال عــرب، باإلضافــة إلــى 

عــدد مــن أعضــاء مجلــس أمنــاء شــمعة. 

ولهذه المناســبة، قّدمت شــمعة فيديو يختصر مســيرتها خالل الـ 10 ســنوات األولى.

خــالل  بيــروت  فــي  حفــل  تنظيــم  فــي  الذكــرى  بهــذه  احتفالهــا  شــمعة  ستســتكمل 

.2018 العــام 

2007-2017
 عشر سنوات من الجهد والمثابرة
 شمعة قاعدة المعلومات المجانية األولى في

التربية في العالم العربي

 بعــض أعضــاء مجلــس أمنــاء شــمعة 

العاشــرة  بالذكــرى  االحتفــال  خــالل 

اليميــن:  مــن  بــدءا  شــمعة  النطــالق 

الســيدة بســمة شــباني، الســيد محمــود 

األميــن،  عدنــان  الدكتــور  النــوري، 

بعاصيــري،  الســنيورة  ســلوى  الســيدة 

والســيدة  ابراهيــم،  حســن  الدكتــور 

معلــوف. ريتــا 

شــمعة  لمانحــي  تذكاريــة  صــورة 

ورئيســة  األمنــاء  مجلــس  رئيــس  مــع 

ــة.  ــرة التفيذي ــة والمدي ــة التنفيذي اللجن

مــن اليميــن: أ. عــادل البحــر ، أ. عدنــان 

ســليمان  د.  البحــر،  عصــام  أ.  البحــر، 

د.  الجزيــري،  مشــيرة  د.  العســكري، 

أ.  معلــوف،  ريتــا  أ.  االبراهيــم،  حســن 

الخرافــي،  ناصــر  أ.  بعاصيــري،  ســلوى 

أ.  النــوري،  منــاور  أ.  الغريبــة،  محمــد  أ. 

النــوري. عبدالرحمــن 

https://www.youtube.com/watch?v=bbYNTSN1TRQ
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البرنامج التنفيذي لشمعة
المرحلة الثالثة ]2016/1/1 – 2018/12/31[

 بدعــم مــن الصندوق العربي لإلنماء االقتصــادي واالجتماعي )$200,000(
برامجهــا  تنفيــذ  وفــي  شــمعة،  جهــود  دعــم  فــي  المســاهمة  إلــى  التنفيــذي  البرنامــج  يهــدف 

وأنشــطتها الســتكمال تكويــن قاعــدة بيانيــة ومعلوماتيــة تعنــى بقطــاع التربيــة، ووضعهــا فــي 

جمــع  متابعــة  التنفيــذي  برنامجهــا  ويشــمل  العربيــة.  الــدول  فــي  المختّصيــن  الباحثيــن  متنــاول 

ــا  ــل به ــا يتص ــات وم ــدة البيان ــث قاع ــا وتحدي ــا وتخزينه ــة وتنظيمه ــوث التربوي ــن البح ــات ع المعلوم

مــن أمــور إعالميــة إلكترونيــة وتشــبيك المؤسســات والباحثيــن التربوييــن وتنفيــذ البرامــج األكاديميــة 

ــر. ــجيع النش ــق وتش ــة التوثي ــر ثقاف ــره ونش ــوي وتطوي ــث الترب ــا البح ــارة قضاي ــة إلث الالزم

معايير التحكيم في الدوريات
]2017/12/31 – 2016/6/1[

بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي )$94,450(

أهداف المشروع
ــف . 1 ــة، والكش ــة المحكم ــة العربي ــات التربوي ــي الدوري ــوي ف ــي الترب ــر العلم ــل النش ــف وتحلي  وص

ــن       ــات، م ــذه الدوري ــي ه ــورة ف ــوث المنش ــة البح ــي نوعي ــف ف ــاط الضع ــوة ونق ــاط الق ــن نق ع

ناحيتــي الشــكل )الجانــب التوثيقــي( والمضمــون )المنهجيــة(.

ــر    . 2 ــات التحري ــل هيئ ــن قب ــا م ــن اعتماده ــراءات ُيستحس ــّكات وإج ــر ومح ــودة معايي ــع مس  وض

ــات. ــذه الدوري ــي ه ــوي ف ــث الترب ــر البح ــي تطوي ــاهم ف ــا يس بم

ــل . 3 ــة عم ــالل ورش ــن خ ــة م ــدان العربي ــي البل ــوي ف ــي الترب ــر العلم ــم والنش ــا التحكي ــارة قضاي  إث

ــن  ــة، م ــات العربي ــن الدوري ــدد م ــي ع ــر ف ــن بالنش ــؤولين والمعنيي ــن المس ــدد م ــا ع ــارك فيه يش

ــن.   ــن وباحثي ــر ومحكمي ــات تحري ــاء وهيئ رؤس

مشــاريع شمعة خالل العام 2017
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 تــم وضــع تقرير يصــف ويحّلل المجالت التربويــة العربية.. 1

ــة . 2 ــل شــروط النشــر والتحكيــم المعلنــة فــي 47 دوري ــر يصــف ويحّل   تــم وضــع تقري

ــة.  ــات العالمي ــي الدوري ــم ف ــر والتحكي ــروط النش ــة بش ــع المقارن ــة، م ــة عربي تربوي

فــي . 3 المطبقــة  والتحكيــم  النشــر  شــروط  ويحلــل  يصــف  ثــان  تقريــر  وضــع  تــم   

دوريــة،   32 علــى  اســتقصاء  إلــى  اســتنادا  وذلــك  العربيــة،  التربويــة  الدوريــات 

العربيــة، . 4 التربويــة  الدوريــات  فــي  والتوثيــق  اإلســناد  طــرق  حــول  دراســة  أجريــت   

وبخاصــة دراســة لوائــح المصــادر والمراجــع فــي 113 مقــاال، وقــد بلــغ عــدد المراجــع 

.4326 فيهــا 

 تــم وضــع »الطبعة األولــى« للمعاييــر )2017( باللغتين العربيــة واإلنكليزية.. 5

 عقــدت ورشــة العمــل فــي عمــان بتاريــخ 23-24 أكتوبــر 2017، وقــد شــارك فيهــا . 6

المشــرق  دول  وبعــض  العربــي  الخليــج  دول  مــن  تربويــة  دوريــات   10 عــن  ممثلــون 

مشــارًكا(.  21 )المجمــوع  شــمعة  فريــق  إلــى  باإلضافــة  العربــي، 

العالقــات مــع . 7 بإنشــاء شــبكة مــن  المؤسســة  المقدمــة مــن  المنحــة  أفســحت   

ــات  ــاد الجامع ــة، واتح ــة العربي ــالت التربوي ــي المج ــر ف ــات التحري ــة وهيئ ــات التربي كلي

العربيــة. وهــذه الشــبكة يمكــن البنــاء عليهــا لتنفيــذ أنشــطة جديــدة تخــدم الهــدف 

ــة. ــدان العربي ــي البل ــوي ف ــث الترب ــر البح ــو تطوي ــي أال وه النهائ

نواتج المشروع
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أهداف المشروع
يســعى هــذا المشــروع إلــى وصــف المقــاالت التربويــة العربيــة المنشــورة خــالل الســنوات 

األخيــرة، والمتوافــرة علــى قاعــدة بيانــات شــمعة وتحليلهــا، ورصــد االتجاهــات البحثيــة 

ــا مــع االختصاصييــن وهيئــات  والتوقــف عنــد التحديــات والفــرص، ومناقشــة هــذه القضاي

ــات.  ــر الدوري تحري

وهو يهــدف تحديًدا إلى:

 وصــف المالمح األساســية لإلنتاج المعرفــي التربوي العربي،. 1

 تحليــل وتقييــم نوعيــة البحوث المنشــورة في الدوريات التربويــة المحكمة،. 2

المقارنــات . 3 طريــق  عــن  األكاديميــة  المقــاالت  فــي  البحثيــة  االتجاهــات  تحليــل   

الحــاالت، ودراســات 

 إثــارة قضايــا البحــث التربــوي مــع االختصاصييــن، عــن طريــق المقابــالت والــورش . 4

ونشــر النتائــج. 

نواتج المشروع
وضعــت بنتيجــة هذا المشــروع 8 أوراق باإلضافة إلى 3 أوراق قيــد اإلعداد حالًيا:  

األوراق المنجزة
 المالمــح العامــة للدوريات التربويــة العربية.. 1

 قواعــد النشــر المقــررة والمطّبقة في الدوريات العربيــة التربوية.. 2

 مراجعــة تحليليــة لدراســات اإلدارة التربويــة في البلــدان العربية بين 2007 و2016.. 3

ــور . 4 ــن منظ ــة م ــة العربي ــات التربوي ــي الدوري ــورة ف ــاالت المنش ــة للمق ــة نقدي  مراجع

ــرة. ــة المبك ــة الطفول ــي: تربي عالم

ــم . 5 ــي تعلي ــة ف ــة العربي ــات التربوي ــي الدوري ــورة ف ــاالت المنش ــة للمق ــة نقدي  مراجع

ــة. ــات العالمي ــوء االتجاه ــى ض ــخ عل التاري

 نوعيــة المقــاالت المنشــورة فــي الدوريــات التربويــة العربيــة فــي تعليــم العلــوم . 6

العالميــة. االتجاهــات  مراجعــة نقديــة علــى ضــوء   :2015  –  2011 األعــوام  خــالل 

 االتجاهــات البحثيــة فــي المقــاالت العربية في موضوع اإلنصاف فــي التعليم.. 7

ــي . 8 ــي ميدان ــة ف ــات العربي ــي الدوري ــورة ف ــاالت المنش ــة للمق ــة مقارن ــة نقدي  مراجع

ــاع. ــم االجتم ــة وعل التربي

اإلنتاج المعرفي التربوي في البلدان العربية 
]2018/5/31 – 2016/6/1[

بدعم من مؤسسة فورد التربوية )$150,000(
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األوراق قيد اإلنجاز

 المالمــح العامــة للمقاالت التربويــة العربية.. 9

فــي . 10 محلًيــا  المنشــورة  واألبحــاث  عالمًيــا  المنشــورة  األبحــاث  بيــن  مقارنــة  دراســة   

التربويــة. اإلدارة  موضــوع 

العربية-ورقــة . 11 البلــدان  فــي  التربــوي  المعرفــي  اإلنتــاج  فــي  الكبــرى  االتجاهــات   

. ليفيــة تو

دراسية حلقة 

كمــا عقــدت حلقــة دراســية فــي بيــروت ُعرضــت فيهــا األوراق ونوقشــت، وشــارك فيهــا 

مندوبــون عــن دوريــات علميــة عربيــة مــن دول المشــرق العربــي والمغــرب العربــي، باإلضافــة 

ــارًكا(.  ــوع 36 مش ــمعة )المجم ــق ش ــى فري إل

وتكامل تداخل 

حصــل تداخــل بيــن هــذا المشــروع والمشــروع الســابق الممــّول مــن قبــل مؤسســة الكويــت 

للتقــدم العلمــي، لكنــه حصــل تكامــل وتراكــم أيًضــا. فقــد عرضــت بعــض أوراق مشــروع 

المعاييــر فــي حلقــة  أوراق مشــروع  المعرفــي فــي ورشــة عمــان، كمــا عرضــت  اإلنتــاج 

ــي  ــت ف ــكايب ألقي ــر الس ــق عب ــد الخال ــؤاد عب ــور ف ــا الدكت ــي ألقاه ــرة الت ــروت. والمحاض بي

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 )2015-2019(. وهــذه المجلــة مصنفــة رقــم 1 بيــن مجــالت تعليــم 

 Web of( العلــوم عالميــً، ومــن بيــن العشــر األول بيــن المجــالت المكشــفة مــن قبــل

Science( فــي فئــة البحــوث التربويــة )235 مجلــة فــي العــام 2016(. وكانــت محاضرتــه 

ــوث  ــة بح ــة مجل ــالل تجرب ــن خ ــات م ــل الممارس ــاه، وأفض ــر، قضاي ــفة التحري ــوان »فلس بعن

.)Journal of Research in Science Teaching( »تعليــم العلــوم

والئحــة  البحــوث  جــودة  مســائل  أن  فــي  تتلخــص  التكامــل  هــذا  فوائــد  أهــم  أن  علــى 

ممثلــي  مــن  عــدد  أوســع  مــع  نوقشــت  شــمعة  فريــق  قبــل  مــن  المقترحــة  المعاييــر 

هيئــات التحريــر فــي الدوريــات التربويــة العربيــة، فــي الخليــج والمشــرق والمغــرب والجنــوب 

العربــي. وقــد بلــغ مجمــوع المشــاركين فــي المشــروعين مًعــا )54 مشــارًكا مــن 26 دوريــة 

مــن 15 دولــة عربيــة(. كمــا ســتجمع األوراق البحثيــة المنتجــة فــي المشــروعين لتنشــر فــي 

ــة.  ــالت العربي ــدى المج ــن إح ــد م ــدد واح ــي ع ــد أو ف ــاب واح كت
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خــالل العــام 2017 ،  تمّكنــت شــمعة مــن توثيــق 9,217 وثيقــة بعدمــا كان عــدد الدراســات 

الموثقــة فــي العــام 2016، 3,414 وثيقــة. قامــت شــمعة بمضاعفــة إنتاجهــا التربــوي فــي 

قاعــدة معلوماتهــا مــن خــالل توظيــف 4 اختصاصيــي معلومــات جــدد بدعــم مــن وقــف 

عبــد الباقــي عبــد اهلل النــوري الخيــري.

مضاعفة عدد الدراسات في شمعة
 ]2017/12/31 – 2017/1/1[

بدعم من وقف عبد الباقي عبد اهلل النوري الخيري )$30,000(

الرســم البياني رقم 1
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تطوير تطبيقات إلكترونية تتناسب مع 
الهواتف الذكية

]2017/6/30 – 2016/12/15[

بدعــم مــن عضــو مجلــس أمنــاء شــمعة الدكتــورة فايــزة الخرافي 

)$10,000(

بمــا أّن شــمعة هــي قاعــدة معلومــات تتوجــه إلــى فئــة الشــباب مــن طــالب وباحثيــن، 

االتصــاالت،  التكنولوجــي فــي تعــدد وســائل  التقنــي والتطــور  التقــدم  وتتماشــى مــع 

ال ســيما فيمــا يخــّص األجهــزة الذكيــة التــي باتــت مــن ضروريــات جيــل الشــباب، دفــع 

يســتجيب  بتصميــم  اإللكترونــي  موقعهــا  تحديــث  إلــى   2017 العــام  خــالل  شــمعة 

اللوحيــة...(. يهــدف التصميــم  لجميــع أحجــام الشاشــات )الهواتــف الذكيــة، األجهــزة 

فــي  للبحــث  االســتخدام  ســهلة  بواجهــة  شــمعة  مســتخدمي  تزويــد  إلــى  الجديــد 

فــي  الصــادرة  التربويــة  الدراســات  إلــى  الوصــول  إمكانيــة  وتوفيــر  معلوماتهــا  قاعــدة 

عنهــا. أو  العربيــة  البلــدان 

شــهري   خــالل  شــمعة  المعلومــات  لقاعــدة  الزيارة/بالدقيقــة  معــدل 

2017 وديســمبر  نوفمبــر  مــع  مقارنــة   2016 وديســمبر  نوفمبــر 

  Nov - Dec 2016  Nov - Dec 2017

9.37

4.37

الرســم البياني رقم 2 
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تطوير القدرات البحثية 
 ]2018/9/30 – 2014/10/1[

بدعم من مؤسسة فورد التربوية )220,000 $(

ــذ  ــى تنفي ــام 2014 عل ــي  الع ــة ف ــورد التربوي ــة ف ــن مؤسس ــة م ــى الموافق ــول عل ــد الحص بع

مشــروع تطويــر قــدرات طــالب الماســتر والدكتــوراه فــي كليــات التربيــة الــذي يهدف الــى تطوير 

نوعيــة البحــوث التربويــة مــن خــالل برنامــج تدريبــي لتنميــة مهــارات الطــالب فــي البحــث عــن 

المعلومــات واســتخدامها فــي رســائلهم وأطروحاتهــم، وذلــك فــي 10 كليــات تربيــة. لتنفيــذ 

ــت  ــث تضّمن ــص بحي ــق متخّص ــتعانة بفري ــة باالس ــة التدريبي ــمعة الحقيب ــّورت ش ــروع، ط المش

خمــس وحــدات، وهــي: البحــث فــي قواعــد المعلومــات التربويــة، واالستشــهادات المرجعيــة، 

ــورش  ــة، ومراجعــة األدبيــات. قامــت شــمعة ب وصياغــة الملّخصــات، وحقــوق الملكيــة الفكري

تدريــب فــي 6 جامعــات حكوميــة عربيــة حّتــى 2016 )الجامعــة اللبنانيــة، جامعــة محمــد 

ــي  ــت(. ف ــة الكوي ــمية، جامع ــة الهاش ــت، الجامع ــة آل البي ــرة، جامع ــة القاه ــس، جامع الخام

ــمعة  ــت ش ــة. أكمل ــن كّل كلي ــتر/دكتوراه م ــب ماجس ــى 25 طال ــب حوال ــّم تدري ــة، ت كّل ورش

تنفيذهــا لهــذا المشــروع التدريبــي، وأجــرت خــالل العــام 2017، التدريــب فــي الكليتيــن اآلتيتيــن :

جامعة القاهرة- كلية الدراسات العليا للتربية )مصر(: أيار / مايو 2017 

جامعة السلطان قابوس – كلية التربية )سلطنة عمان(: أيلول / سبتمبر 2017

وبذلــك وصــل مجمــوع الطــالب الذيــن  اســتفادوا مــن هــذا التدريــب إلــى 205 طالًبــا فــي 

التربويــة. العلــوم 

صــور تذكاريــة مــن الورشــة التدريبيــة 

فــي كليــة التربيــة - جامعــة الســلطان 

ــان( ــلطنة عم ــوس )س قاب

صــور تذكاريــة مــن الورشــة التدريبيــة 

العليــا  الدراســات  كليــة  فــي  الثانيــة 

)مصــر( القاهــرة  جامعــة   - للتربيــة 



اتفاقيات تعاون 

ــة  ــات التربيــة فــي الجامعــات العربي ــات تعــاون جــدد مــع كلي عقــدت شــمعة 8 اتفاقي

ــوي، وهــي:  ــة تعنــى بالمجــال الترب ومجــالت تربوي

 مكتبــات الجامعــة األميركية فــي بيروت )لبنان(. 1

 جامعــة الســلطان قابــوس – كلية التربية )ســلطنة عمان(. 2

للخدمــات . 3 درويــش  حنــان  د.  مؤسســة  عــن  الصــادرة  واإلنســانية  التربويــة  العلــوم  وبحــوث  لدراســات  العربيــة  المجلــة   

)مصــر(. التطبيقــي  والتعليــم  اللوجســتية 

 مجلــة جامعة فلســطين لألبحاث والدراســات الصادرة عن جامعة فلســطين )فلســطين(.. 4

 مجلــة جامعــة القــدس المفتوحــة للبحوث االنســانية واالجتماعية الصادرة عن جامعــة القدس المفتوحة )فلســطين(.. 5

 مجلــة جامعــة القــدس المفتوحــة لألبحــاث والدراســات التربويــة والنفســية الصــادرة عــن  جامعــة القــدس المفتوحــة . 6

)فلســطين(.

 المجلــة الفلســطينية للتعليــم المفتــوح الصــادرة عن جامعــة القدس المفتوحة  )فلســطين(.. 7

 مجلــة جامعة فلســطين لألبحاث والدراســات الصادرة عن جامعة فلســطين )فلســطين(.. 8

PALESTINE IRAQ
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مــع  التعــاون  اتفاقيــة  توقيــع  خــالل 

كليــة التربيــة فــي جامعــة الســلطان 

قابــوس.

إضافــة الــى االتفاقيــات الموقعــة، أتــت الموافقــة مــن الدوريــات 

الســبع اآلتيــة علــى إدراج النصــوص الكاملــة لمقاالتهــا فــي 

قاعــدة المعلومــات شــمعة، وهــي:

ــوادي . 9 ــة الصــادرة عــن جامعــة الشــهيد حمــه لخضــر بال  مجلــة العلــوم النفســية والتربوي

ــر(. )الجزائ

 مجلــة علــوم الرياضــة الصادرة عن كليــة التربية الرياضية - جامعــة ديالى )العراق(.. 10

 مجلــة اقتصاديــات شــمال إفريقيــا الصــادرة عــن جامعــة حســيبة بــن بوعلــي الشــلف . 11

)الجزائــر(.

ــوق . 12 ــر التف ــز تطوي ــن مرك ــادرة ع ــي الص ــم الجامع ــودة التعلي ــان ج ــة لضم ــة العربي  المجل

ــن(. ــة )اليم ــا اليمني ــوم والتكنولوجي ــة العل - جامع

ــر التفــوق - جامعــة العلــوم . 13 ــر التفــوق الصــادرة عــن مركــز تطوي ــة الدوليــة لتطوي  المجل

ــن(. ــة )اليم ــا اليمني والتكنولوجي

ــاق . 14 ــة آلف ــة الدولي ــن المؤسس ــادرة ع ــة الص ــوم التربوي ــي العل ــوث ف ــة للبح ــة الدولي  المجل

ــتونيا(. ــتقبل    )أس المس

للدراســات . 15 رفــاد  مركــز  عــن  الصــادرة  والنفســية  التربويــة  للدراســات  الدوليــة  المجلــة   

)األردن(. واألبحــاث 
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يقّدم هذا التقرير عرًضا مقتضًبا ألهم 
احصائيات شمعة خالل العام 2017.

شــمعة في أرقام

مســجلين  زائــًرا   222,383  ،2017 العــام  خــالل  شــمعة  المعلومــات  قاعــدة  زوار  عــدد  بلــغ 

زائــرًا و27,094  صفحــة فــي الشــهر   18,532 1,681,900 صفحــة بمعــدل  لـــ  زيــارة   325,130

ــة العبــور  الواحــد.  أمــا موقــع شــبكة المعلومــات العربيــة التربويــة )شــمعة( الــذي يشــّكل بواب

43,507 زائــرًا. إلــى قاعــدة المعلومــات شــمعة  فقــد ســّجل 

الرســم البياني رقم 3

عدد الزيارات لقاعدة معلومات شــمعة وصفحاتها لألعوام 2014 و2015 و2016 و2017

عدد الصفحات

عدد الزيارات

26,954

275,958
1.653,655

227,997

342,222
1.807,859

1.681,900
325,130

إحصائيات 

عدد المستفيدين
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500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000
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نشرة شــمعة اإللكترونية 

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

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

ــن  ــن وأكاديميي ــهرية )e-newsletters 12( لباحثي ــة الش ــرة اإلخباري ــال النش ــمعة إرس ــت ش تابع

ــي.  ــد إلكترون ــوان بري ــه 5752 عن ــا مجموع ــي بم ــي والغرب ــن العرب ــي العالمي ــن ف تربويي

يحــذو هــذا االنخفــاض إلــى االنتقــال مــن نظــام تقليــدي إلــى نظــام يســتجيب لجميــع أحجــام 

ــباب  ــه لألس ــال إلي ــن االنتق ــد م ــذي كان الب ــة...( ال ــزة اللوحي ــة، األجه ــف الذكي ــات )الهوات الشاش

التــي ذكــرت فــي قســم تطويــر تطبيقــات إلكترونيــة )أعــاله( علًمــا أّن عــدد الــزوار والزيــارات 

ســيرتفع تدريجّيــا.

الرســم البياني رقم 4

عــدد الــّزوار لقاعــدة المعلومــات شــمعة خالل األعوام 2014 و2015 و2016 و2017
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246,011 222,383
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2015
2016
2017

2015
2016
2017

تعزيــز التواجــد على مواقع التواصــل االجتماعي 

 اســتكملت شــمعة تعزيــز تواجدهاعلــى مواقــع التواصــل االجتماعــي بغيــة تأميــن الوصــول 

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 أصبــح عــدد معجبيهــا علــى صفحــة  الفايســبوك 3,469. أّمــا بالنســبة لعــدد متابعيهــا 

ــا. ــغ  963 متابًع ــد بل ــر فق ــى تويت عل

الرســم البياني رقم 5

الرســم البياني رقم 6

عدد المعجبين لصفحة الفايســبوك

عــدد المتابعين لصفحة التويتر 

3469

1830

2547

643

808

963
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19,39911,689

1,593
1,208

الوثائق  إحصاءات 

تمّكنــت شــمعة خــالل العــام 2017 مــن توثيــق 9,217 وثيقــة. وبهــذا ارتفــع عــدد الوثائــق فــي 

قاعــدة معلومــات شــمعة فــي اللغــات الثــالث: العربيــة، اإلنكليزيــة، الفرنســية حيــث تعــود الــى 

ــا إّمــا صــادرة عنهــا أو حولهــا. 17 بلــًدا عربّيً

كتــاب،                      فــي  فصــاًل   1,208 كتاًبــا،   1,593 كاآلتــي:  نوعهــا   بحســب  الوثائــق  هــذه  تتــوزع 

عربيــة  أكاديميــة  دوريــة   274 لـــ   تعــود  أعــداد  مــن   2,567 فــي  وردت  تربوًيــا  19,399مقــاال 

محكمــة. إضافــة إلــى 161 تقريــر، و11,689 رســالة/أطروحة جامعيــة ُأعــّدت فــي 174 جامعــة.

الرســم البياني رقم 7

توزيع الدراســات بحسب النوع

تجميع المعلومات وتكشــيف مضمونها )زيادة مضمون شــمعة(

إنتــاج الملّخصــات وتوفير النصــوص الكاملة

ارتفــع عــدد الملخصــات بنهايــة العــام 2017 إلــى  16,284ملخصــً، أمــا بالنســبة إلــى النصــوص 

كامــال  نًصــا   7,283 توفيــر  تــّم  فقــد  شــمعة،  أولويــات  مــن  تأمينهــا  بــات  التــي  الكاملــة 

لمســتخدمي شــمعة فــي العــام 2017، فوصــل المجمــوع الكّلــي إلــى 24,201 نًصــا كامــال. 
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اجتماعات هيئات اإلشــراف

ــاء شــمعة اجتماعيــن خــالل العــام 2017 )نيســان/ وعمــاًل بالنظــام الداخلــي، عقــد مجلــس أمن

أبريــل وتشــرين الثاني/نوفمبــر( حيــث ُيشــرف المجلــس علــى أعمــال شــمعة نهجــً وتنظيمــً 

وماليــً. وتقــّرر منــح العضويــة الفخريــة ألعضــاء مجلــس أمنــاء شــمعة: الدكتــور رؤوف الغصينــي، 

ــالوي. ــازم البب ــور ح ــي، والدكت ــزة البنان ــورة عزي والدكت

ــرارات  ــة ق ــا مجموع ــذت بموجبه ــا واتخ ــر اجتماًع ــد عش ــدت أح ــد عق ــة، فق ــة الّتنفيذي ــا الّلجن  أم

وتنفيــذ  نشــاطاتها  ومزاولــة  أنظمتهــا  تطبيــق  وحســن  شــمعة  أهــداف  تحقيــق  فــي  تصــّب 

ــاء. ــس األمن ــرارات مجل ق

اإلداري الجهاز 

تكــّون فريــق عمــل شــمعة فــي العــام 2017 مــن المديــرة التنفيذيــة، يعاونهــا تســع موظفــات 

ــا  ــّي. كم ــدوام جزئ ــالث ب ــل وث ــدوام كام ــن ب ــّت منه ــات، س ــق وإدارة المعلوم ــال توثي ــي مج ف

تســتعين شــمعة بفريــق عمــل لصياغــة الملخصــات بصــورة منتظمــة وبمستشــارين متخّصصيــن 

ــر متفرغيــن، وذلــك بحســب الحاجــة. غي

هيكلية المؤسســة والتطوير المهني

االجتمــاع  فــي  أمنــاء شــمعة  مجلــس 

د.  اليميــن:  مــن  الكويــت  فــي  الثانــي 

الخرافــي،  فايــزة  د.  االبراهيــم،  حســن 

أ. ســلوى بعاصيــري، أ. ريتــا معلــوف، أ. 

د.  النــوري،  محمــود  أ.  شــباني،  بســمة 

األميــن. عدنــان 
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حــول  التدريــب  خــالل  شــمعة  فريــق 

التربويــة« الدراســات  »تكشــيف 

ــة  ــرة التفيذي ــع المدي ــة م ــالل المقابل خ

وعضــو مؤســس فــي شــمعة

المشــاركة والمســاهمة في المؤتمرات

مرئًيــا 	  عرًضــا  شــمعة  فريــق  مــن  معلومــات  واختصاصيــة  التنفيذيــة  المديــرة  قدمــت   

 )AUB( لطــالب الماســتر فــي قســم العلــوم التربويــة فــي الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت

.)2017 ) شــباط/  فبرايــر 

 	 Building a collaborative community of  « شــاركت شــمعة فــي منتــدى حــول   

 )AUB( بيــروت  فــي  األميركيــة  الجامعــة  نّظمتــه  التــي   »educational researchers

.)2017 فبرايــر  )شــباط/   )LAU( األميركيــة  الّلبنانّيــة  الجامعــة  مــع  بالتعــاون 

 شــاركت المديــرة التنفيذيــة فــي »منتــدى اليونســكو للمنظمــات غيــر الحكوميــة لعــام 	 

الحكوميــة،  غيــر  المنظمــات  لجنــة  ومكتــب  اليونســكو  منظمــة  نّظمتــه  الــذي   »2017

بالتعــاون مــع مؤسســة محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز )مســك الخيريــة(، فــي المملكــة 

.)2017 العربيــة الســعودية )أيار/مايــو 

»مطويــات 	  برنامــج  الــى  شــمعة  فــي  مؤســس  وعضــو  التنفيذيــة  المديــرة  اســتضيفت   

وبّثــت  الّزغبــي حيــث قّدمــوا فيــه مســيرة نجــاح شــمعة  تربويــة« مــع االعالمــي جــورج 

.)2017 مايــو  )أيــار/  )لبنــان(  الشــعب  صــوت  إذاعــة  علــى  الحلقــة 

التطويــر المهني

تدريبيــة  المكتبــات والمعلومــات جلســة  إدارة  بعلــوم  المتخصــص  قّدمــت شــمعة لفريقهــا 

أحمــد  األســتاذ  ترأســها  حيــث  الفريــق  مهــارات  لتنميــة  التربويــة«  الدراســات  »تكشــيف  حــول 

 .)2017 مــارس  )آذار/  طالــب 
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التــي كانــت 	  اللبنانيــة   المكتبــات  التنفيذيــة فــي محاضــرة لجمعيــة  المديــرة  شــاركت   

شــاركت  كمــا   .  »Intellectual Property and on Copyrights Session  « بعنــوان 

 Arabic Optical Character  « حــول  عمــل  بورشــة  المعلومــات  اختصاصيــة 

.  )  2017 فبرايــر   / شــباط   (  »  )Recognition )OCR

ورشــة  خــالل  المعلومــات  اختصاصيــة 

اللبنانيــة المكتبــات  لجمعيــة  العمــل 

ــات  ــن الجه ــات م ــى التبرع ــام 2017 عل ــالل الع ــمعة خ ــت ش حصل

ــة: اآلتي

 شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك. )زين(: أضافت مبلغ 100,000 دوالر على وقفية شمعة.	 

 السيد ساير بدر الساير: قدم هبة بقيمة 30,000 دوالر أميركي.	 

 ربع وقف خيرات المرحوم محمد عبدالرحمن البحر: قدم هبة بقيمة 19,970 دوالر أميركي.	 

 شركة االستثمارات الوطنية: قدمت هبة بقيمة 15,000 دوالر أميركي.	 

 وقف المرحوم عبدالرحمن محمد البحر: قدم هبة بقيمة 9,970 دوالر أميركي.	 

 البنك األهلي الكويتي: قدم هبة بقيمة 9,870 دوالر أميركي.	 

 بنك البركة: قدم هبة بقيمة 5,000 دوالر أميركي.	 

 GIVINGLOOP: وصلت تبرعات فردية شهرية عبر موقع GivingLoop الى 110 دوالر أميركي. 	 

الهبات والتبرعات 

المنح والهبات
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أونور تدريب 

»اســتخدام  الّتدريبــي حــول  الّثانيــة مشــروعها  2017، قّدمــت شــمعة وللمــّرة  العــام  خــالل 

»أونــور«  اإلنســان  وحقــوق  لالعنــف  الجامعيــة  الكليــة  فــي  التربويــة«  المعلومــات  مصــادر 

ــد  ــي قواع ــث ف ــي: البح ــدات، وه ــالث وح ــى ث ــا عل ــر طالًب ــة عش ــب خمس ــّم تدري ــان. ت ــي لبن ف

هــذا  مــردود  قيمــة  بلغــت  الملخصــات.  وصياغــة  المرجعيــة،  واالستشــهادات  المعلومــات، 

أميركــي. دوالر   1,960 التدريــب: 

خدمات المســتخدمين

التــي  اإلضافيــة  اإلفراديــة  الخدمــات  بعــض  لتغطيــة  مالــي  بــدل  بتحصيــل  شــمعة  قامــت 

وتقنيــن  تنظيــم  إلــى  التطــّور  هــذا  هــدف  البحثيــة.  مشــاريعهم  لدعــم  للباحثيــن  تقّدمهــا 

المعلومــات،  اختصاصيــي  قبــل  مــن  إجرائهــا  نفقــات  لتغطيــة  الخدمــات  مــن  النــوع  هــذا 

بحيــث تصبــح هــذه الخدمــة قائمــة بحــّد ذاتهــا، تلبيــة للعــدد المتزايــد مــن الطلبــات اإلفراديــة، 

وبســرعة أكبــر. إال أّنهــا أكملــت بهــذه الخدمــات مجاًنــا، وذلــك بفضــل داعمــي شــمعة مــن 

أشــخاص ومؤسســات مهتمــة بالبحــث التربــوي. بلــغ عــدد الطلبــات لعــام 2017: 108 طلبــات.

اإليجار 

وعدنــان  النــوري  عبدالخالــق  محمــود  الســيدين  مــن  بدعــم 

)$20,000( البحــر  عبدالعزيــز 

مــا زال عقــد االيجــار الــذي تــّم تجديــده فــي أيار/مايــو 2015 لمــدة ثــالث ســنوات ســاري المفعــول، 

وذلــك بفضــل دعــم الســيدين محمــود عبدالخالــق النــوري وعدنــان عبدالعزيــز البحــر .

مساهمات أخرى

أمور تشغيلية
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مكنز شــمعة التربوي

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

العــام  وفــي  المعلومــات.  قاعــدة  فــي  التربويــة  الوثائــق  لتكشــيف  واعتمــاده  لليونســكو، 

بمــا  األولــى  للمــرة  وضــع  الــذي  اللغــة  الثالثــي  المكنــز  تحديــث  علــى  شــمعة  عملــت   2013

العربــي. العالــم  خصوصيــة  مــع  يتناســب 

اتفاقيــات تعاون

عقــدت شــمعة اتفاقيــات تعــاون مــع كليــات التربيــة فــي الجامعــات العربيــة ومجــالت تربويــة 

ومراكــز أبحــاث تعنــى بالمجــال التربــوي، وهــي: 

 الجامعــة اللبنانيــة - المعهــد العالــي للدكتــوراه فــي اآلداب والعلــوم اإلنســانية والتربويــة . 1

)لبنــان(.

 جامعــة محمــد الخامــس السويســي - كليــة علوم التربيــة )المغرب(.. 2

 الجامعــة اللبنانيــة األميركيــة )لبنان(.. 3

 جامعــة البلمنــد- كلّيــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية )لبنان(.. 4

 جامعــة هايكازيــان - كليــة اآلداب والعلــوم )لبنان(.. 5

 جامعــة القديــس يوســف - كليــة العلوم التربويــة )لبنان(.. 6

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

 جامعــة الكويــت – كليــة التربيــة )الكويت(.. 8

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

 الجامعــة الهاشــمية – كليــة العلــوم التربوية )األردن(.. 10

 جامعــة آل البيــت – كليــة العلــوم التربوية )األردن(.. 11

 جامعــة األحفاد للبنات )الســودان(.. 12

 مجلــة الطفولــة العربيــة الصــادرة عــن الجمعيــة الكويتيــة لتقــّدم الطفولــة العربيــة . 13

)الكويــت(.

علــوم . 14 كليــة  السويســي-  الخامــس  محمــد  جامعــة  عــن  الصــادرة  التدريــس  مجلــة   

)المغــرب(. التربيــة 

 اللجنــة الوطنيــة اللبنانيــة لليونســكو )لبنــان(.. 15

 مركــز الدراســات اللبنانيــة )لبنان(.. 16

ملحق

أبرز إنجازات شمعة منذ بداياتها في العام 2007:
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 مؤسســة رفيق الحريــري )لبنان(.. 17

 اللجنــة الوطنيــة اللبنانيــة لليونســكو )لبنــان(.. 18

19 . Education Resources Information Center-( التربويــة  للمــوارد  المعلومــات  مركــز   

.)ERIC

20 ..Service )EDS( EBSCO Discovery 

إضافــة إلــى االتفاقيــات الموقعــة، أتــت الموافقــة مــن الدوريــات اآلتيــة علــى إدراج النصــوص 

الكاملــة لمقاالتهــا فــي قاعــدة المعلومــات شــمعة، وهــي:

 مجلــة اتحــاد الجامعــات العربيــة للتربيــة وعلــم النفــس الصــادرة عــن جامعــة دمشــق – كليــة . 21

التربيــة )ســوريا(.

للتربيــة والتكويــن والبحــث . 22 المجلــس األعلــى  الصــادرة عــن  التربيــة والتكويــن   مجلــة دفاتــر 

)المغــرب(. العلمــي 

 مجلــة العلــوم التربويــة والنفســية الصــادرة عن جامعــة البحريــن – كلية التربيــة )البحرين(.. 23

للتربيــة . 24 العليــا  الدراســات  كليــة   – القاهــرة  جامعــة  عــن  الصــادرة  التربويــة  العلــوم  مجلــة   

)مصــر(.

ــي . 25 ــث العلم ــن والبح ــة والتكوي ــى للتربي ــس األعل ــن المجل ــادرة ع ــة الص ــة المغربي ــة المدرس  مجل

)المغــرب(.

 مجلــة علــوم التربيــة الصادرة عــن الدكتور محمــد أوزي )المغرب(.. 26

مؤتمر شــمعة 

 ،2013 2 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر  1 و  نظمــت شــمعة والهيئــة اللبنانيــة للعلــوم التربويــة مؤتمــًرا فــي 

حــول »الماجســتير والدكتــوراه فــي التربيــة فــي الجامعــات العربيــة: الجــودة والقيمــة المضافــة« 

ــروت،  ــة، بي ــة األميركي ــة اللبناني ــتضافة الجامع ــان وباس ــي لبن ــي ف ــم العال ــة والتعلي ــة وزارة التربي برعاي

ــة،  ــات التربوي ــائل واألطروح ــي الرس ــي ف ــث العلم ــاكل البح ــد مش ــى: تحدي ــر إل ــدف المؤتم ــان. ه لبن

آفــاق  وتحديــد  الموضــوع،  هــذا  فــي  واألجنبيــة  العربيــة  الجامعــات  بعــض  تجــارب  علــى  التعــرف 

ــوراه. ــتير والدكت ــتوى الماجس ــى مس ــوي عل ــث الترب ــر البح تطوي
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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 الببــاوي )عضو فخري(

الدكتــورة عزيزة البنانــي )عضو فخري(

الدكتــورة فايزة الخرافي

الســيد حسن عبد اهلل

الدكتــور عبــد المنعم عثمان

الدكتــور رؤوف الغصينــي )عضو فخري(

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
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مســاهمو الوقفية 

الداعمون

اللجنــة الوطنيــة اللبنانية لليونســكو

المانحون

مؤسســة فورد التربوية

السيد ســاير بدر الساير

ربع وقــف خيرات المرحوم محمــد عبدالرحمن 

لبحر ا

وقــف المرحوم عبدالرحمــن محمد البحر

الســيد عدنــان عبدالعزيز البحر

شركة االســتثمارات الوطنية

الدكتورة فايــزة محمد عبدالمحســن الخرافي

الســيد محمود عبــد الخالق النوري

مؤسســة الكويت للتقــدم العلمي




