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يقضي ال�ب��اح�ث��ون ف��ي ال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي أوق��ات �ا ً
م��ن البحث املضني ع��ن امل��راج��ع اإللكترونية
التي تساعدهم في حتقيق أغراضهم البحثية.
وي � ��درك ه� ��ذه امل �ش �ق��ة ال �ب��اح �ث��ون ال �س��اع��ون
للحصول على درجة املاجستير أو الدكتوراه،
ف��إذا لم يكن لديه إمكانية الدخول إل��ى قواعد
البيانات العلمية العاملية عبر إح��دى املكتبات
الكبرى ،التي ع��ادة ال تتاح كاملة أيضاً ،فإن
عملية البحث س��وف تكلفه آالف ال ��دوالرات
ملتابعة وال��وص��ول ألح ��دث األوراق العلمية
امل�ت�ص�ل��ة مب �ج��ال ب�ح�ث��ه ،أو أن م�س��ح ال �ت��راث
العلمي سيتوقف لديه على املراجع الورقية.
بينما يحظى ال�ب��اح�ث��ون ف��ي م �ج��ال البحوث
ال �ت��رب��وي��ة ب ��وج ��ود «ش��م��ع��ة» ،وه���ي شبكة
امل� �ع� �ل ��وم ��ات ال��ع��رب��ي��ة ال� �ت ��رب ��وي ��ة (www.
 )shamaa.orgال �ت��ي ت��وف��ر ل �ه��م أح ��دث
ال �ب �ح��وث وال� ��دوري� ��ات احمل �ك �م��ة م��ن مختلف
اجل��ام��ع��ات ال �ع��رب �ي��ة ،وب� �ث�ل�اث ل� �غ ��ات ،ه��ي:
ال�ع��رب�ي��ة ،وال�ف��رن�س�ي��ة ،واإلجن �ل �ي��زي��ة م�ج��ان�اً.
ت��أس�س��ت «ش�م�ع��ة» ع��ام  2007ف��ي ب�ي��روت
كقاعدة معلومات إلكترونية ،ال تبغي الربح،
ت��وث��ق ال� ��دراس� ��ات ال �ت��رب��وي��ة ال� �ص���ادرة في
ال�ب�ل��دان العربية ف��ي مجمل ميادين التربية،
من كتب ومقاالت وتقارير ورسائل جامعية
(امل��اج�س�ت�ي��ر وال ��دك� �ت ��وراه) وتتيحها م�ج��ان�ا ً
للباحثني وامل�ه�ت�م�ين ب��ال��دراس��ات ال�ت��رب��وي��ة.
ت�ت�م�ي��ز «ش �م �ع��ة» ب��واج �ه��ة إل �ك �ت��رون �ي��ة غ��اي��ة
ف��ي التنظيم وال��دق��ة ،حيث ميكنك البحث عن
م�ق��ال أو أط��روح��ة أو ك�ت��اب أو فصل أو عدد
أو تقرير .فضالً عن تبويب وفهرسة رائعة،
إذ تشتمل اليوم على أكثر من  36000ألف
دراس��ة ،موزعة بنسبة  87في املائة دراسات
عربية ،و 11في املائة دراس��ات باإلجنليزية
و 2ف��ي امل��ائ��ة ب��ال �ف��رن �س �ي��ة ،وه ��ي دراس� ��ات
ع��ن ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي م��ن  135ج��ام �ع��ة ح��ول
العالم ،فيما يخص الشأن التربوي والتعليم،
إض ��اف ��ة ألق� �س ��ام خ��اص��ة ب�ت�ن�ف�ي��ذ م �ش��اري��ع
ف��ي ال �ت��رب �ي��ة ك� ��ورش ت��دري �ب �ي��ة وم ��ؤمت ��رات.
ال تتبع «شمعة» أي جهة حكومية ،بل تخضع
إلش� � ��راف م �ج �ل��س أم� �ن ��اء ع��رب��ي م��ؤل��ف من
شخصيات عربية مرموقة من ميادين مختلفة،
وبخاصة من احلقل التربوي .وهم :د .حسن
علي اإلبراهيم (رئيساً) ،وسلوى السنيورة
بعاصيري كرئيسة للجنة التنفيذية ،وبسمة
شباني (أمينة السر) ،والدكتور عدنان األمني
(أمني الصندوق) مستشار التعليم العالي في
مكتب اليونيسكو ،وه��و أول م��ن أطلق فكرة
إن �ش��اء «ش�م�ع��ة» ورئ�ي�س�ه��ا مل��دة  9س �ن��وات.
تستمر «ش �م �ع��ة» ب�خ��دم��ة ال�ب�ح��ث ال�ت��رب��وي
ومؤسسات
بفضل كل من يدعمها من أف��راد
ّ
ومتطوعني ،حيث حتتفل بالذكرى العاشرة
النطالقتها ( ،)2017 - 2007وه��ي تعمل

احل� ��ر ل �ل �م �ع �ل��وم��ات (.»)Open Access
وتضيف« :اجلدير بالذكر أيضا ً أن (شمعة)
وقعت اتفاقية م��ن مستوى عاملي م��ع شركة
EBSCO
Discovery
(Service
 )EDSالتي تعتبر م��ن أه��م م��وزع��ي قواعد
امل �ع �ل��وم��ات ف��ي ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي وال �غ��رب��ي».
وتوضح معلوف أنه «ميكن تزويد (شمعة)
بالدراسات مباشرة من الباحث عبر استمارة
متوافرة على موقع (شمعة) ،حيث يقوم الفريق
التقني من التأكد من توافقها مع معايير القبول
في (شمعة) قبل إدراجها في قاعدة املعلومات».
إذا كان الباحثون العرب لديهم ثقافة التعاون،
أم أن اخل ��وف م��ن ال �س��رق��ات العلمية يشكل
حاجزا ً أمام املجتمع البحثي العربي« ،رغم أن
مشاركة نتائج األبحاث مع اآلخرين ما زالت
تخيف بعض الباحثني ال�ع��رب ،إال أن��ه نلمس
تقدما ً ملحوظا ً في هذا املوضوع ،خصوصا ً أن
عدد الدراسات املتوافرة إلكترونيا ً على شبكة
اإلن�ت��رن��ت ف��ي ال�س�ن�ين األخ �ي��رة ارت �ف��ع كثيرا ً
مقارنة مع بدايات (شمعة) في  ،2007إذ تبلغ
حاليا ً نسبة الدراسات املتوافرة مع نصوصها
مناقصة علنية خلدمات
الكاملة  61في املائة في (شمعة) .فكلما تدنّى
لتقدمي خدمات إبادة
مستوى اخل��وف لدى الباحثني ،كلما ارتفعت
تعلن الشركة عن تصحيح بالشروط اإللزامية للمناقصة
نسبة الدراسات واألبحاث اإللكترونيّة .وكلما
ال �ت��ي ُن� �ش ��رت ي� ��وم اخل �م �ي��س  .18.1.2018ينشر
التصحيح بإطار "تصحيح وتوضيح رقم  "1مبوقع
ارت�ف�ع��ت نسبة ال��دراس��ات اإلل�ك�ت��رون�ي��ة على
الشركة بالعنوان حتت "مناقصات ومنشورات".
شبكة اإلنترنت ،كلما انخفضت نسبة السرقة
األدب � � � � �ي� � � � ��ة .حت � ��رص
(ش� �م� �ع ��ة) ع� �ل ��ى ن�ش��ر
ه ��ذا ال��وع��ي م��ن خ�لال
البرامج التدريبية التي
إسم املوقع :حريش ،حارة هـ.م.ع.ر
تطو ّرها وورش العمل

التي تنظمها لطالب املاستر وال��دك�ت��وراه في
كليات التربية ،والتي تبينّ فيها أهمية مشاركة
األب�ح��اث وال��دراس��ات العلمية م��ع اآلخ��ري��ن».
وح��ول أه��داف «شمعة» ف��ي العشر سنوات
املقبلة ،تؤكد د .ريتا معلوف(« :شمعة) هي
ال�ق��اع��دة املعلومات العربية التربوية األول��ى
املجانية التي ت ّوثق اإلنتاج الفكري التربوي في
أو عن البلدان العربية .ومؤخرا ً بدأت (شمعة)
تلعب دورا ً مهما ً في حتسني نوعية األبحاث
التربوية في العالم العربي من خالل النشاطات
واملشاريع البحثية التي تنفذها .وبالتالي ،لم
تع ّد تكتفي بأن تكون فقط مرجعيّة يعتمدها
الباحثون التربويون وك ّل من يهت ّم في املجال
ال �ت��رب��وي ع�ب��ر جتميع ال ��دراس ��ات وإت��اح�ت�ه��ا
لهم إل�ك�ت��رون�يّ�اً؛ ب��ل تتطلّع لتطوير األب�ح��اث
التربوية العلمية ،وذل��ك لبناء مجتمع تربوي
عربي ال يق ّل أهمية عن املجتمعات األجنبية».

ح��ال �ي��ا ع �ل��ى إص� � ��دار ك �ت �ي��ب ي � ��روي م�س�ي��رة
ال �ع �ش��ر س� �ن ��وات األول� � ��ى .وق� ��د وص� ��ل ع��دد
زائريها إل��ى نحو  35أل��ف زائ��ر شهرياً ،بعد
أن كانوا نحو ألفي زائر فقط في عام .2008
ت��واص �ل��ت «ال� �ش ��رق األوس� � ��ط» م ��ع امل��دي��رة
التنفيذية ل�ب��واب��ة «ش�م�ع��ة» ب�ب�ي��روت د .ريتا
م �ع �ل��وف ،ل �ل��وق��وف ع �ل��ى ح �ج��م م �ش��ارك��ات
الباحثني ال �ع��رب ،وه��ل يقومون مب � ّد البوابة
بعدد جيّد من األبحاث والدراسات ،أم ال تزال
ّ
«تغطي
املعدالت أقل من التوقعات؟ فأجابت:
�ص��ادرة في
(ش�م�ع��ة) ال��دراس��ات التربوية ال� ّ
 17دول��ة عربيّة بنسب متفاوتة .وال شك أن
حجم مشاركات الباحثني العرب مبد (شمعة)
ب��ال��دراس��ات ق��د ارت�ف��ع م��ع ال��وق��ت ،خصوصا ً
م ��ع ت� � ّوف ��ر وس ��ائ ��ل ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل �ع �ل��وم��ات
واالتصاالت التي س ّهلت لهم عملية املشاركة».
وح � ��ول ط� ��رق ت ��زوي ��د «ش �م �ع��ة» ب��األب �ح��اث
وال ��دراس ��ات ،أوض �ح��ت معلوف أن ذل��ك يتم
من خالل ع� ّدة ط��رق ،وه��ي« :توقيع اتفاقات
شراكة مع كليات التربية في اجلامعات العربية
واملجالت التربوية احملكمة ومراكز األبحاث
التي تعنى بالتربية والتعليم ،كما تتيح اتفاقية
تعاون مع مركز املعلومات للموارد التربوية
(إريك) ( )ERICتزويد (شمعة) بالدراسات
الصادرة باللغة اإلجنليزية من الدول العربية
أو من باحثني ع��رب .ونعتبر أن الشراكة مع
(إريك) هي خطوة كبيرة ومن أهم اإلجنازات
كمؤسسة عربية ،وأيضا ً من خالل اشتراكات
باملجالت الورقية التربوية احملكمة العربية ،أو
عبر ال��دراس��ات املتاحة إلكترونيا ً على شبكة
اإلن�ت��رن��ت باملجان أي عبر م�ص��ادر الوصول

وص��ف املناقصة :أع�م��ال إخ�ت��راق ش ��وارع ،تنفيذ ط��رق��ات ،تنفيذ بنى
حتتية ،مساحات عمومية مفتوحة وأعمال بستنة ملرحلة ب.

دعوة لتقدمي عروض لتنفيذ أعمال ترميم
في مكفيه موتسكني  -الرملة

شركة دانه هندساه م.ض  ،بكونها شركة مديرة لوزارة البناء واالسكان تدعو بهذا مقاولني
لتقدمي عروض وفقا ً للمفصل أعاله:
رقم املناقصة
اسم املوقع
وصف املناقصة

(مناقصة رقم )1/2018

املجلس الديني الرملة (فيما يلي" :املجلس") يدعو بهذا تقدمي عروض مناقصة
لتنفيذ أعمال ترميم في مكفيه موتسكني الرملة وفقا ً لشروط املناقصة ومستنداتها.
مقدم يستوفي كل الشروط التمهيدية املفصلة مبستندات املناقصة يحق له تقدمي
عرض للمناقصة .نوضح بهذا ان الشروط التمهيدية امللزمة هي الشروط املفصلة
مبستندات املناقصة .ميكن تلقي مستندات املناقصة في مكاتب املجلس ،شارع
الياهو جولومب  ،25الرملة .تصنيف مقاول  -مقاول مسجل بفرع الترميمات
بتصنيف أدنى  131او تسجيل بسجل املقاولني بتصنيف ج .1جولة مقاولني تعقد
بتاريخ  12شباط 2018 ،الساعة  .10:00نلتقي بشارع موتسكني  1-بالرملة.
االشتراك في جولة املقاولني هو الزامي.مقدم عرض لم يشترك في جولة
املقاولني لن يتمكن من االشتراك في املناقصة وعرضه يرفض بتاتاً.
يجب تقدمي ال�ع��رض ي��دوي�ا ً ووضعها ف��ى ص�ن��دوق املناقصات ف��ي سكرتارية
املجلس الديني وذلك حتى تاريخ  ،26شباط 2018 ،الساعة .14:00
املجلس غير ملزم بقبول أرخ��ص ع��رض ،او أي عرض ك��ان .يحق للمجلس ،بكل
وق��ت ،بإعالن ينشر ،تغيير مواعيد وش��روط اخ��رى متعلقة في املناقصة حسب
اعتباراته املطلقة.
في اي حال تناقض بني تعليمات هذا االعالن والتعليمات ال��واردة في مستندات
املناقصة تتغلب االخيرة.

املجلس الديني الرملة

تصنيف م��ق��اول يشمل ف���رع (وج���وب
جنمة  -اعمال حكومية)

م���ك���ان ش�����راء ك�����راس ال���ت���وج���ه لتلقي
عروض

تكلفة املواد للمناقصة
جولة مقاولني  -إضافية (مكان وموعد):
فترة تنفيذ
مكان وموعد أخير لتقدمي عرض
.1
.2
.3

.4
.5
.6

مناقصة رقم 6/2017
حريش  -حارة هـ.م.ع.ر.

أع �م��ال إخ �ت��راق ش���وارع .تنفيذ ش���وارع ،تنفيذ بنى حتتية،
مساحات عمومية مفتوحة وأعمال بستنة ملرحلة ب بحارة
هـ.م.ع.ر .بحريش.
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مكاتب دان��ه هندساه ش��ارع هركيفت  28تل ابيب-يافا،
بيت بنينات هسيتي

مجانا ً
 05/02/2018ال�س��اع��ة  11:30بغرفة اجل�ل�س��ات مبوقع
اإلنشاء ،مدخل جنوبي لبلدة أم القطف من اجتاه شارع 6353
بجانب بركة املياه باملجلس احمللي حريش.
 18شهرا ً

 28/02/2018الساعة 12:00 :ظهرا ً في مكاتب دانه هندساه
بشارع هركيفت  ،28تل ابيب-يافا ،بيت بنينات هسيتي.

يحق االشتراك فقط ملقدمي عروض الذين يستوفون متطلبات" :شركة مسجلة وفق القانون بدولة إسرائيل" ،تصنيف املقاول
املطلوب في" -الفرع" املذكور -ج )*( 5-فرع  ،200واملعترف بها ألعمال حكومية (جنمة) ويستوفون الشروط اإللزامية.
ميكن تلقي مادة املناقصة في مكاتب شركة إدارة املشروع ،دانه هندساه م.ض ،بالعنوان هركيفت  ،28بيت بنينات هسيتي
تل ابيب .بدءا ً من تاريخ  18/01/2018وحتى تاريخ  22/02/2018بني الساعات  10:00-15:00بني الساعات ،10:00-15:00
محبذ بتنسيق هاتفي مسبق بهاتف 03-5661266
شروحات تعطى أيضا ً بجولة مقاولني إلزامية ،التي ستعقد بتاريخ  05/02/2018الساعة  12:30بقاعة اجللسات مبوقع
اإلنشاء ،مدخل جنوبي لبلدة أم القطف من اجتاه شارع  ،6353بجانب بركة املياه باملجلس احمللي حريش .اإلشتراك بلقاء
املقاولني على امتداده  -إلزامي .هذه هي جولة إضافية ملقدمي العروض الذين لم يحضورا باجلولة األولى .مشتركي اجلولة
التي عقدت بـ 23/01/2018-غير مطالبني باحلضور.
يجب ادخال العرض لصندوق تلقي العروض مبكتب دانه هندساه م.ض بالعنوان املذكور بالسطر مكان وموعد اخير
للتقدمي حتى املوعد االخير املذكور بهذا السطر . .العرض الذي ال يكون في صندوق املناقصات باملوعد االخير لتقدمي العروض
ال يتم النظر فيه.
على مقدم العرض ان يرفق لعرضه كفالة بنكية مببلغ  610،000يشمل ض.ق.م (بالكلمات :ستمائة وعشر آالف ش.ج
يشمل ض.ق.م).سريان مفعول الكفالة حتى تاريخ .28/05/2018
كل عرض يستوفي في سريان املفعول على جميع تفاصيلها ،مركباتها ومالحقها وتلزم مقدم العرض على األقل ل90
يوما ً من املوعد االخير لتقدمي العروض.

 .7املقاول الذي ال يستوفي الشروط املفصلة اعاله ،و/او املفصلة في كراس التوجه لتلقي عروض سعر ،سيتم نفي عرضه ولن
يتم النظر فيها في جلنة املناقصات.

