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البيانات الشخصية:
 االســم الكامـل  :يعقوب يوسف حممد عبد هللا الكندري
 القـسم العلمـي  :قسم االجتماع واخلدمة االجتماعية .
 الكليــة  :العلوم االجتماعية.
 املؤسسة :جامعة الكويت.
 اجلنسية :كوييت.
 العنوان احلايل والدائم  :الرميثية  -قطعة  6شارع  - 6 ،منزل 8
 عنوان العمل الدائم :ص ب  68168كيفان ،جامعة الكويت :كلية العلوم االجتماعية ،قسم االجتماع واخلدمة
االجتماعية.
 مكتب 24898868 ،24981816 :فاكس ،24840634 :نقال)965( 99704545 :
 احلالة االجتماعية  :متزوج  ،ستة أبناء.
املؤهالت العلمية:
 :1998دكتوراه يف األنثروبولوجيا ،جامعة والية أوهايو ،الوالايت املتحدة (.)The Ohio State University
عنوان أطروحة الدكتوراهConsanguineous Marriage and its affects on the Spousal :
Concordance among "Al-Kandara" in Kuwait.

(زواج األقارب وأتثريه على التوافق الزواجي بني الكنادرة يف اجملتمع الكوييت).
 :1995ماجستري يف األنثروبولوجيا ،جامعة والية أوهايو ،الوالايت املتحدة )) The Ohio State University
The Social Functions of the “ Diwaniyyah” in Kuwait Society.
عنوان أطروحة املاجستري :
( الوظائف االجتماعية "للديوانية" يف اجملتمع الكوييت ).
 :1989بكالوريوس اجتماع  -جامعة الكويت ،الكويت.
جمال االهتمام واألحباث:
 اجملتمع والصحة (اجلسدية واالجتماعية والنفسية) (الصحة السكانية).
 األسرة والقرابة والزواج.
 التغري االجتماعي والثقايف.
 التكنولوجيا واجملتمع والثقافة.
 املواطنة واهلوية االجتماعية.
 الشرائح العمرية من املنظور الثقايف (طفولة ،مراهقني وشباب ،ومسنني).
املقررات التي مت تدريسها:
 طرق حبث.
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األنثروبولوجيا الطبية.
جمتمع اخلليج العريب.
القرابة والزواج.
مدخل انثروبولوجيا.
ثقافة اجملتمع العريب.
التغري االجتماعي والثقايف.
الثقافة والشخصية.
الثقافة والصحة واملرض.
مقدمة يف األنثروبولوجيا الفيزيقية.
موضوع خاص يف األنثروبولوجيا الفيزيقية.
اإلحصاء االستداليل (لطلبة الدراسات العليا).
نظرية أنثروبولوجية.

املقررات التي مت تدريسها بطريقة التعليم االلكرتوني:

 األنثروبولوجيا الطبية.
 مقدمة يف األنثروبولوجيا الفيزيقية.

املقررات التي مت تدريسها بطريقة التعلم عن بعد:

 مدخل أنثروبولوجيا.

العضوية يف اهليئات العلمية واجلمعيات املهنية التي مت االنضمام إليها:
 عضو اجلمعية األمريكية لألنثروبولوجيني )American Anthropological Association.(AAA
 عضـو املنظمـة الشـرق أوسـطية التابعـة جلمعيـة األمـريكيني األنثروبولوجيـة )The Middle East Section (MES
of the American Anthropological Association





عضو محعية األنثروبولوجيـا البيولوجيـة التابعـة جلمعيـة األمـريكيني األنثروبولوجيـة Biological Anthropological
)Section (BAS
عضـو اجلمعيـة األمريكيـة لألنثروبولـوجيني الفيـزيقيني )American Anthropology of Physical (AAPA
Anthropology
عضو اجلمعية العلمية للدراسـات الدينيـة األمريكيـة )The Society for the Scientific Study of .(SSSR
Religion
عضو اجلمعية دراسات عرب الثقافات Society for Cross Cultural Research SCCR



عضو اجلمعية األمريكية للصحة العامة American Public Health Association



عضو اجلمعية االجتماعية للشمال األوسط للوالايت املتحدة North Central Sociological Association



عضو اجلمعية غرب أوسطية للعلوم السياسية )Midwest Political Sciences Association (MPSA
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عضو امللتقى العريب للعلوم االجتماعية والصحة –بريوت.
عضو امللتقى العريب للعلوم االجتماعية والصحة -فرع الكويت.
عضو اجلمعية العربية لعلم االجتماع-بريوت.
عضو رابطة االجتماعيني.
عضو مجعية املعلمني الكويتية.
عضو مجعية أعضاء هيئة التدريس  -جامعة الكويت.
عضو اللجنة الوطنية الكويتية للنشاط البدين -دولة الكويت.
انئب الرئيس للجمعية الكويتية لألسرة وكبار السن (حتت التأسيس).
عضو اجلمعية اخلليجية اجلغرافية.
عضو جملس أمناء اإلرشاد الزواجي.
عضو مجعية معا األسرية.
عضو اجلمعية الكويتية لإلخاء الوطين.

اخل ربات الوييفية العلمية:
 1998 -1993معيد عضو بعثة  -قسم االجتماع واخلدمة االجتماعية.
 2004 -1998أستاذ مساعد  -قسم االجتماع واخلدمة االجتماعية.
 :2012 -2004أستاذ مشارك  -قسم االجتماع واخلدمة االجتماعية (التقدم للدرجة من سبتمرب .)2002
 :أستاذ -قسم االجتماع واخلدمة االجتماعية (التقدم للدرجة من يناير .)2008
-2012
 2010/2009و  :2015/2014أس ــتاذ زائ ــر يف قس ــم األنثروبولوجي ــا ،جامع ــة والي ــة أوه ــايو The Ohio State
 ،Universityالوالايت املتحدة األمريكية.
اخلربات العملية:

أوال-املناصب اإلشرافية:

 :2008 -2005عميد كلية العلوم االجتماعية  -جامعة الكويت.
 :2014 -2012مدير مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية.
 2005-2004عميد كلية الدراسات العليا املساعد للشئون الطالبية.
يونيو - 2003/نوفمرب :2003/رئيس قسم االجتماع واخلدمة االجتماعية ابلتكليف.
 1993-1991أمني مكتبة كلية اآلداب املسئول  -جامعة الكويت.
ثانيا-اخلربات الفنية واملهنية:

 :2014 -2012رئيس حترير جملة مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية.

4

أبريل 2015-

السيرة الذاتية أ.د .يعقوب يوسف الكندري

 :2014 -2012انئب رئيس جملس إدارة مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية.
 :2013 -2011استشاري اجتماعي-مكتب املدير العام -الديوان األمريي ،مكتب الشهيد.
 -2014اآلن عضو جملس إدارة مركز البحوث والدراسات الكويتية ،مبرسوم أمريي.
 :2014 -2012مستشار-اإلدارة املركزية لإلحصاء.
 :2013 -2010مستشار اجتماعي-مكتب اإلمناء االجتماعي التابع لديوان مسو رئيس جملس الوزراء.
 :2012-2010رئيس جمال الدراسات العليا بكلية العلوم االجتماعية  -جامعة الكويت.
 :2009-2003استشاري اجتماعي -إدارة الرعاية األسرية -الديوان األمريي ،مكتب الشهيد.
 :1993-1991أخصائي معلومات  -الديوان األمريي  -مركز الواثئق.
 1991-1989أخصائي معلومات مساعد  -مكتبة اآلداب  -جامعة الكويت.
(اإلنـتـــــاج العــــلــــمـي)
أوال :الكتب:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11

يعقوب يوسف الكندري ( .)2002الديوانية الكويتية :دورها االجتماعي والسياسي .الكويت :دار البالغ.
يعقــوب يوســف الكنــدري ( .)2003الثقافــة والصــحة واملــرض :رييــة جديــدة يف األنثروبولوجيــا املعا ــرة .الكويــت:
جملس النشر العلمي-جامعة الكويت.
يعقوب يوسف الكندري ( .)2005االستبيان :تصميمه وطـرق املعاجلـة اإلحصـائية يف العلـوم االجتماعيـة والسـلوكية.
بريوت :دار األحباب.
يعقوب يوسف الكندري ( .)2006طرق البحث الكمية والكيفية يف العلوم االجتماعية والسلوكية .الكويـت :جملـس
النشر العملي-جامعة الكويت.
يعقوب يوسف الكندري ( .) 2006طرق البحث عن املعلومات من خالل شبكة اإلنرتنت .الكويت :مكتبة املنار.
يعق ــوب يوس ــف الكن ــدري ( .)2006زواج األق ــارب يف الكوي ــت وعالقت ــه ب ــبعض املس ــتوايت االجتماعي ــة والثقافي ــة.
حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية .جامعة الكويت-جملس النشر العلمي .الرسالة -252احلولية .27
يعقــوب يوســف الكنــدري ( ،)2008العــادات والتقاليــد املرتبطــة مبرحلــة الوفــاة يف اجملتمــع الكــوييت .الكويــت :جامعــة
الكويت ،جملس النشر العلمي.
يعقوب يوسف الكندري ( .)2010التغري واحلداثة :األسرة الكويتية إمنوذجا .القاهرة :املكتب اجلامعي احلديث.
يعقوب يوسف الكندري ( .)2010قضااي حياتية من واقع احلياة االجتماعية ( 4أجزاء) .القاهرة :املكتبة العصرية.
يعقوب يوسف الكندري ( .)2010العادات االجتماعية لدورة املناسبات السنوية العامة يف اجملتمـع الكـوييت .حوليـات
اآلداب والعلوم االجتماعية .جامعة الكويت ،جملس النشر العلمي ،الرسالة  ،320حولية  ،31ص( .224 :حا ل
على جائزة الدولة التشجيعية يف جمال العلوم االجتماعية واإلنسانية).
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 .11يعق ــوب يوس ــف الكن ــدري ( .)0202الرعاي ــة االجتماعي ــة واالسـ ــتقرار األس ــري ل ــدوي الش ــهداء :دراس ــة ميدانيـ ــة.
الكويت :الديوان األمريي ،مكتب الشهيد (رئيس فريق الدراسة).
 .12علي زيد الزعيب و يعقوب يوسف الكندري ( .)2011الثقافة واجملتمع .الكويت :مطابع اجملموعة الدولية.
.13يعق ــوب يوس ــف الكن ــدري ( .)2014البس ــيط يف التحلي ــل اإلحص ــائي ابس ــتخدام ب ـرانمج احلزم ــة اإلحص ــائية للعل ــوم
االجتماعية  .SPSSالكويت :مطابع اهلدف.
.14يعقــوب يوســف الكنــدري ( ) 2015التيــارات الدينيــة يف الكويــت :النشــأة ،األهــداف ،األنشــطة ،التــأثري .الكويــت:
مطبعة اهلدف.
كتب حتت الطبع:
.15يعقــوب يوســف الكنــدري و خــرون (حتــت الطبــع) .قــيم املواطنــة واالنتمــاء يف ثقافــة اجملتمــع الكــوييت ودور املؤسســات
االجتماعية يف تعزيزها .بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
.16يعقوب يوسـف الكنـدري (حتـت الطبـع) (إعـداد وإشـراف) .األسـرة الكويتيـة :قائمـة ببلوجرافيـة عربيـة تـارة .الكويـت:
مكتب اإلمناء االجتماعي.
كتب مت االنتها منها:
 .17يعقوب يوسف الكندري و علي أسعد وطفة (مت االنتهاء منه) .النخب وثقافة التعصب يف اجملتمع الكوييت :دراسة يف
اجتاهات الشباب( .مت إرساله إىل مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية ،جامعة الكويت)
 .18يعقوب يوسف الكندري (مت االنتهاء منه) .قصة كتاب :سرية ذاتية وجتربة شخصية.
كتب حتت اإلعداد:
 .19يعقوب يوسف الكندري (حتت اإلعداد) ،معجم املصطلحات الصحية يف الرتاث الشعيب الكوييت( .يف املراجعة العامة
والتدقيق).
 .21يعقوب يوسف الكندري و سهري حسني البيلي (حتت اإلعداد) .العنف األسري يف اجملتمع الكوييت .الكويت :مكتب
اإلمناء االجتماعي.
.21يعقوب يوسف الكندري و مها مشاري السجاري (حتت اإلعداد) .األسرة والزواج والعالقات القرابية.

ثانيا :األ حباث والدراسات والتقارير العلمية:
14. Al-Kandari, Y and Poirier, Frank (2001) Modernization and Family Structure in Kuwait.
The Educational Journal. (60)15: 225-239.
15.Al-Kandari, Y.; Crews, D.; and Poirier, F. (2002). Length of Marriage and its Effect on
Spousal Concordance. American Journal of Human Biology. 14(1): 1-8.
16. Al-Kandari, Y.; Crews, D.; and Poirier, F. (2002) Consanguinity and Spousal
Concordance In Kuwait. Collegium Anthropologicum. 26 (Supp):1-13.
 .17يعقوب يوسف الكندري ( .)2001الصحة اجلسمية وعالقتها ببعض املتغريات االجتماعية الثقافية عند املسنني يف اجملتمع

الكوييت .جملة حبوث كلية اآلداب .جامعة املنوفية .عدد  .47ص ص .26-1
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.18يعقوب يوسف الكندري و محود فهد القشـعان ( .)2001عالقـة اسـتخدام شـبكة اإلنرتنـت ابلعزلـة االجتماعيـة علـى
طالب جامعة الكويت .جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية( .دولة اإلمارات العربية املتحدة)  )1(17ص ص 45-1
.19يعقوب يوسف الكندري ) 2002( .الدعم االجتماعي وعالقته مبعدالت ضغط الدم يف األسرة الكويتية .جملة العلـوم
االجتماعية ،2 :30 .ص ص.345-319:
.20مح ــود فهـ ـد القش ــعان و يعق ــوب يوس ــف الكن ــدري ( .)2002العوام ــل االجتماعي ــة واالقتص ــادية املؤدي ــة إىل تع ــاطي
املخدرات واملسكرات :دراسة ميدانية على عينة من املدمنني الكويتيني .اجمللة الرتبوية.65 .

21. Al-Kandari, Y. (2003) Religiosity and Its Relation to Blood Pressure among Selected
Kuwaitis. Journal of Biosocial Science. 35 (3): 463-472.

.22يعقوب يوسف الكندري ( .)2004بيولوجيا اجلماعات السكانية :مفهوم معا ر يف الدراسـات األنثروبولوجيـة .جملـة
شئون اجتماعية( .139-99 :86 .دولة اإلمارات العربية املتحدة).
.23يعقوب يوسف الكندري  ،عبدالوهاب الظفريي ( .)2004الرعاية االجتماعية ودورها يف حتقيق االستقرار األسري يف
اجملتمع الكوييت ،منوذج مكتب الشهيد .جملة كلية اآلداب-جامعة املنوفية.144-121 :59 .
.24يعقوب يوسف الكندري ( .) 2005التوافـق الزواجـي يف بعـض اخلصـائس اجلسـمانية وعالقتـه بـبعض املتغـريات .اجمللـة
العربية للغداء والتغدية.291-284 :13 .
.25يعق ــوب يوس ــف الكن ــدري ( .)2006زواج األق ــارب وعالقت ــه ابالس ــتقرار األس ــري يف دول ــة الكوي ــت .جمل ــة اآلداب
والعلوم-جامعة قطر.39-2889 ،
 .26يعقوب يوسف الكندري ( .)2006حمددات األمن االجتماعي للمجتمع الكوييت :ريية سوسيوثقافية .جملة دراسات
اخلليج واجلزيرة العربية ،120 .سنة .123-75 :32
 .27يعقوب يوسف الكندري وعفاف الرشـيدي ( .) 2006أسـاليب املعاملـة الوالديـة السـلبية وعالقتهـا بـبعض املتغـريات:
دراسة مقارنة ألبناء الشهداء وأبناء غري الشهداء يف اجملتمع الكوييت .جملة الطفولة العربية.23-8 :)26( 7 .
28. Al-Kandari, Y (2007). Prevalence of Obesity in Kuwait and its Relation to
Sociocultural Variables. Obesity Reviews. 71: 147-154.
29. Al-Kandari, Y. (2007). Fertility and its relation with sociocultural factors in Kuwaiti
Society. Eastern Mediterranean Medical Journal. 13(6): 1364-1371.
30. Abdel-Khaled, Ahmed and Al-Kandari, Yagoub (2007). Death Anxiety in Kuwaiti
Middle - Aged Personnel. OMEGA: Journal of Death and dying, 49, 287-297

.31يعقــوب يوســف الكنــدري )2008( .الديوانيــة الكويتيــة وأثرهــا علــى ــحة املســن يف اجملتمــع الكــوييت .جملــة دراســات
اخلليج واجلزيرة العربية. 348131 .
 .32يعقوب يوسف الكندري ( .)2007االستقرار األسري :دراسة مقارنة بني الوضع االجتماعي ألأسـر الشـهداء وألسـر
غري الشهداء .جملة شئون اجتماعية  -اجلامعة األمريكية-الشارقة -دولة اإلمارات العربية املتحدة.116-91 :98 ،
33. Al-Kandari, Y (2007). The Health consequences of consanguineous marriage in
Kuwait. Anthropology of Middle East. 2(2): pp: 74-86.
34. Al-Kandari, Y. & Al-Hadban, Ibrahim (2010). Tribalism, Sectarianism, and
Democracy in Kuwaiti Culture. Digest of Middle East Studies (DOMES). 268-285.
35. Al-Kandari, Y. (2011). Social Support and its Relationship to Hypertension and
General Health Status among Older Adults in the Mobile Care Unit in Kuwait.
Journal of Cross-Cultural Gerontology, 26(2):175-87.
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36. Al-Kandari, Y (2011). Religiosity, Social Support, and Health among the Elderly in
Kuwait. Journal of Muslim Mental Health.6(1): 81-98.
37. Al-Kandari, Y. and Crews, Douglas (2011) The Effect of Consanguinity on
Congenital Disabilities in the Kuwaiti Population. Journal of Biosocial Science. 43,
65–73.

.38محود فهد القشعان و يعقوب يوسف الكندري ( .)2011أتثري العوامل االجتماعية والثقافية على اجتاهات الشباب
حنو التدخني :دراسة ميدانية مقارنة على عينة من املدخنني وغري املدخنني .جملة مجعية علم االجتماع واخلدمة
االجتماعية ،جامعة امللك حممد بن سعود.78-36 :4 ،
 .93يعقوب يوسف الكندري ،محود فهد القشعان ،و حممد عبدالعزيز الضوحيي ( .)2011قيم املواطنة واالنتماء :دراسة
على عينة من الشباب يف اجملتمع الكوييت .جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية.)040( 97 .
 .42عبدهللا الغامن ،ويعقوب يوسف الكندري ،وإبراهيم اهلدابن ( )0200الندوات االنتخابية وأثرها يف توجيه السلوك
الفكري للناخبني :دراسة احلالة الكويتية .جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية ،جامعة الكويت-953 :040 ،
.403
.40حسني األنصاري و يعقوب يوسف الكندري ( .)0200الدور املعلومايت للديوانية الكويتية :منوذج ملصادر املعلومات
غري الرمسية .جملة العلوم االجتماعية.52-05 :)0(42 ،
42. Al-Kandari, Yagoub (2012). The affect of Internet use on teens and youth in Kuwaiti
society. Preston Journal of Social Sciences.3(1): 1-16.
43. Al-Kandari, Y. & Crews, D. (2014). Social Support and Health among Elderly
Kuwaitis. Journal of Biosocial Science. 46(4): 518-30.

 .44يعقوب يوسف الكندري ،مها مشاري السجاري ،محد عادل العسالوي ،و دالل خالد البالول (حتت الطبع).
استخدام شبكة التوا ل االجتماعي وأمهيتها وعالقة ذلك ببعض املتغريات االجتماعية :دراسة على عينة من الشباب
يف اجملتمع الكوييت .حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية.
45. Al-Sejari, M. & Al-Kandari, Y. (2014). Breast Cancer Knowledge and awareness
among Kuwaiti women. Journal of Gulf Studies and Arabian Peninsula. Kuwait
University.

 .44مها مشاري السجاري و يعقوب يوسف الكندري (حتت الطبع) .اجتاهات الوالدين حنو دمج أبنائهم مع الطلبة من
ذوي اإلعاقة يف الفصول الدراسية يف اجملتمع الكوييت :دراسة ميدانية سوسيوثقافية .اجمللة اإلنسانية ،جامعة البحرين،
مملكة البحرين.
47. Al-Kandari, Y. and Crews, Douglas (2014) Age, Social Support and Health among
Elderly Kuwaitis. Quality in Ageing and Older Adults. 15(3): pp:171-184.
خالد القحس و يعقوب يوسف الكندري (حتت الطبع) .األمهية املعلوماتية الستخدام تويرت :دراسة على عينة من 48.

أعضاء اهليئة التدريسية يف الكويت .اجمللة العربية للعلوم اإلنسانية ،جامعة الكويت.
49. Al-Kandari, Y. and Crews, Douglas. (In press). Health Variation by Sex and
Sociological Characteristics Among Elderly Kuwaitis. Journal of Social Sciences,
Kuwait University.
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 .52يعقوب يوسف الكندري ( .)2002دور الديوانية يف تعزيز جتربة الدميقراطية يف اجملتمع الكوييت .دراسة أعدت
للملتقى االجتماعي والثقايف السادس جلمعيات وروابط االجتماعيني يف دول جملس التعاون اخلليجي حول
(الدميقراطية االجتماعية والعنف) .املنامة.2002/12/26-23 :
 .51يعقوب يوسـف الكنـدري ( ) 2001التـأثري االجتمـاعي والنفسـي السـتخدام التكنولوجيـا :دراسـة يف العالقـة التفاعليـة
ب ــني اس ــتخدام ش ــبكة املعلوم ــات والس ــلوك اإلنس ــاين .حب ــث مق ــدم مل ــؤمر الفك ــر الفلس ــفي الع ــريب يف تفاع ــل العل ــوم
والثقافات .اجلامعة اللبنانية :كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 10-8 .أاير .2001

52. Al-Kandari, Y (2000). Islam and Tension in the Arabian Gulf. Paper presented in:
Religion and Transnationalism: Challenges of the 21st Century. Oct 19-22, 2000.
Houston, USA.

 .53يعقوب يوسف الكندري .جمتمع اخلليج العريب وحتدايت تكنولوجيا املعلومـات واالتصـال يف عصـر العوملـة .حبـث معـد
لندوة مكانة اخلليج العريب يف التاريخ املعا ر-جامعة اإلمارات العربية املتحدة -العني .2001/12
 .54يعقوب يوسف الكندري ( .)2002السمنة وعالقتها ببعض املتغريات الثقافية يف اجملتمع الكوييت .حبث مت عرضه يف
الندوة العربية األوىل للسمنة والنشاط البدين يف الوطن العريب .مركز الدراسات والبحوث .البحرين :املنامـة ،مـن الفـرتة
.2002/9/26-23
 .55يعقــوب يوســف الكنــدري ( .)2006التــأثريات االجتماعيــة والرتبويــة بتــومل شــبكة املعلومــات .حبــث مقــدم ملنتــدمل
الكويت لتنظيم استخدامات اإلنرتنت والنشر االلكـرتوين .وزارة اإلعـالم-الكويـت ،خـالل الفـرتة مـن  28-25مـارس
.2006
 .56يعقوب يوسف الكندري ( .) 2005أتثري املؤسسات غري الرمسية على فئة كبار السن يف اجملتمع الكوييت .حبث مقدم
ملؤمر الدوحة العاملي لرعاية املسنني يف ظل التطورات املعا رة املنعقد خالل الفرتة من .2005/4/6-4
 .57يعقوب يوسف الكندري ( .)2006اهلوية الوطنية وعالقتها مبنظومة القيم االجتماعية اخلا ة ابألسرة الكويتية .حبث
مقدم ملؤمر هوية األسرة الكويتية يف ظل ثقافة العوملة .مجعية اإل الح االجتماعي ،اللجنة النسائية.
 .58يعقــوب يوســف الكنــدري ( .)2006التفاعــل بــني اجلامعــة واجملتمــع :ال ـرتاث الشــعيب كبعــد تنمــوي .ورقــة مقدمــة يف
الــدورة شــبه اإلقليميــة حــول اســتجابة التعلــيم العــايل ملتطلبــات التنميــة االجتماعيــة التابعــة للمكتــب اإلقليمــي للمنظمــة
اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة خالل الفرتة من  18-17ديسمرب  ،2006مسقط ،عمان.
 .59يعقوب يوسف الكندري ( .) 2007دور التعليم يف غرس القيم املرتبطة بزراعة األعضاء والتربع هبا .ورقة عمل مقدمة
لليوم العاملي الثالث لزراعة األعضاء ،2007/10/28 .قاعة سلومل ،الكويت.
 .61يعقوب يوسف الكندري ( .)2008الرتبية الوالدية :ريية سوسيوثقافية .املؤمر اإلقليمـي ملركـز الطفولـة واألمومـة التـابع
للمجلس األعلى للتعليم حتت شعار حنو قانون موحد للطفل  3ـ  4مارس .2008
 .61يعقوب يوسـف الكنـدري ( .) 2005الصـحة اجلسـدية والنفسـية واالجتماعيـة للمسـنني .ورقـة معـدة مبناسـبة االحتفـال
ابليوم العاملي للصحة النفسية .مكتب اإلمناء -الديوان األمريي.2005/10/2-1 ،
 .62يعقــوب يوســف الكنــدري (  .)2004العمــل امليــداين يف الكويــت و ليــة تنفيــد املشــروعات امليدانيــة .ورقــة مقدمــة إىل
احللقة النقاشية حتت عنوان" :حنـو ليـة أكثـر فاعليـة لتنفيـد املشـروعات امليدانيـة " ،وذلـك خـالل الفـرتة مـن 23-22
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ديسمرب  .2004مركز الرتاث الشـعيب التـابع لـدول جملـس التعـاون اخلليجـي .املنعقـد ابلشـارقة -دولـة اإلمـارات العربيـة
املتحدة.
 .63يعقوب يوسف الكندري ( .) 2008دور التنشئة االجتماعية ،واإلعالم واجملتمع املدين يف دعم الوحـدة الوطنيـة .حبـث
مقدم إىل مؤمر الوحدة الوطنية املنعقد بتاريخ  ،2008/26-24برابطة االجتماعيني ،دولة الكويت.
 .64يعقوب الكندري ( .)2002فاعلية احلوار داخل األسرة .دراسة معدة لصاحل وزارة الرتبية-اإلدارة العامة ملنطقة مبارك
الكبري التعليمية-إدارة األنشطة الرتبوية-مراقبة اخلدمات االجتماعية والنفسية.
 .65يعقــوب يوســف الكنــدري ( )2002دورة احليــاة االجتماعيــة لدولــة الكويــت :مرحلــة الوفــاة .دراســة معــدة ملركــز الـرتاث
الشعيب لدول جملس التعاون اخلليج العريب-قطر.
 .66يعقــوب يوســف الكنــدري ( .)2007الصــحة اجلســدية واالجتماعيــة والنفســية للمســنني .االجتمــاعيون-76 :)1( .
.86
 .67يعقوب يوسف الكندري ( .)2007القبلية والطائفية يف ثقافة اجملتمع وأتثريمها على أبعاد التنمية االجتماعية.
االجتماعيون ،العدد .91-76 :2
 .68الزواج وتكوين األسرة ( .)2003منشور يف موسوعة األسرة .ج .1الكويت :اللجنة العليا الستكمال أحكام
الشريعة اإلسالمية-اللجنة الرتبوية.
 .69تطور العالقات التكافلية بني مؤسسات اجملتمع املدين الكويتية واألسرة .)2006( .منشور يف موسوعة األسرة.
ج .3الكويت :اللجنة العليا الستكمال أحكام الشريعة اإلسالمية-اللجنة الرتبوية.
 .70تطور دور األسرة الكويتية .)2006( .منشور يف موسوعة األسرة .ج .3الكويت :اللجنة العليا الستكمال أحكام
الشريعة اإلسالمية-اللجنة الرتبوية.
 .71يعقوب يوسف الكندري ( .)2010االغرتاب االجتماعي عند الشبان يف األسر حادية وثنائية العائل :دراسة عن
دور املؤسسات التطوعية يف اجملتمع الكوييت ،منوذج مكتب الشهيد .الكويت :الديوان األمريي ،مكتب الشهيد.
 .72يعقوب يوسف الكندري ( )2007األسرة واجملتمع .ورقة علمية غري منشورة مقدمة إىل جلنة املواطنة التابع جلهاز
األمن الوطين ،جملس الوزراء الكوييت.
 .73يعقوب يوسف الكندري ( .)2008دولة الرفاه .ورقة معدة ضمن مشروع خاص جلهاز البحوث والدراسات.
الكويت :الديوان األمريي( .ورقة مشرتكة مع د .روال دشيت ،د .مشعل السمحان)
 .74محود القشعان ،يعقوب الكندري ،سعاد البشر ( .)2008تدخني السجائر والشيشة يف دولة الكويت واالجتاهات
حنو هده الظاهرة :دراسة مسحية .دراسة معدة للجمعية الكويتية للمدخنني.
 .75يعقوب يوسف الكندري ( .)0228األسرة ابلية يف مواجهة عمليات التحديث .ورقة غري منشورة معدة لندوة:
"األزمات والصراعات حتدايت تواجه األسرة واجملتمع" .مكتب اإلمناء االجتماعي ابلتعاون مع مجعية أ دقاء الطفولة
 09نوفمرب  0228واملنعقدة يف مجعية ابامني الكويتية.
 .74يعقوب يوسف الكندري ( .)0228الطالق يف اجملتمع الكوييت وأتثري عمليات التحديث والتغري االجتماعي
الثقايف .ورقة مت املشاركة هبا يف مؤمر "األسرة العربية ..من املنظور املعا ر" ،خالل الفرتة من ،0228/5/7-5
املقام حتت رعاية مسو ويل العهد الشيخ نواف األمحد اجلابر الصباح ،الكويت.
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 .77يعقوب يوسف الكندري ( .)0223الدعم االجتماعي وعالقته ببعض األعراض الصحية لدمل املسنني الدين يتلقون
الرعاية املنزلية ابلكويت .مؤمر" :الرعاية املتكاملة للمسنني :رسالة – علم  -أخالق" .املنعقد يف مركز جامعة القاهرة
لرعاية املسنني خالل الفرتة  5-4مارس  ،2009القاهرة ،مجهورية مصر العربية.
 .78يعقوب يوسف الكندري ( .)2009أثر زواج األقارب على اإلعاقة يف اجملتمع الكوييت .دراسة مقدمة إىل مؤمر:
"دعم األسر لتمكني ذوي االحتياجات اخلا ة" .مؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانية وذوي االحتياجات اخلا ة
وشئون القصر ،خالل الفرتة من  19-17مارس  ،2009أبوظيب ،دولة اإلمارات العربية املتحدة.
 .79يعقوب يوسف الكندري ( .)2009الشباب واإلرهاب :دراسة عن أثر االغرتاب االجتماعي على السلوك العدواين
يف اجملتمع الكوييت .حبث مقدم إىل امللتقى التاسع جلمعيات وروابط االجتماعيني املنعقد يف أكتوبر يف الشارقة( .مت
إلغايه).
 .80يعقوب يوسف الكندري ( .)2009إدراك املفاهيم واألدوار االجتماعية للطفل يف ثقافة اجملتمع اخلليجي .ورقة
علمية غري منشورة مقدمة ملؤمر "بيان األهداف التعليمية والرتبوية لربانمج افتح اي مسسم-اجلزء الرابع (مت إلغايه).
يعقوب يوسف الكندري ( .)2010االندماج الثقايف بني جمتمعي البادية واحلضر يف اجملتمع الكوييت :دراسة
.81
ميدانية على عينة من كبار السن .دراسة مقدمة ملؤمر "املؤمر العريب الرتكي للعلوم االجتماعية :الثقافة ودراسات
الشرق األوسط" املنعقد خالل الفرتة من  ،2010/12/12-10أنقرة-تركيا.
 .80يعقوب يوسف الكندري ( .)0200الفروق بني الشباب والكبار يف طبيعة املعلومات املتداولة داخل الديوانية الكويتية
حبكم كوهنا أحد مصادر املعلومات غري الرمسية يف اجملتمع الكوييت .حبث مقدم إىل مؤمر :املؤمر السابع عشر جلمعية
املكتبات واملعلومات املتخصصة ،فرع اخلليج العريب  02-8مارس  0200مسقط ،سلطنة عمان.
 .89يعقوب يوسف الكندري ( .)0200الثقافة الدستورية والتارخيية ودورها يف تعزيز املواطنة :دراسة على عينة من
الشباب الكوييت .املؤمر األربعني جلمعية املعلمني الكويتية والدي وقع حتت شعار" :مناهج التعليم يف دولة الكويت
بني أت يل اهلوية وحتقيق التنمية" خالل الفرتة من  09-00مارس .0200

84. Al-Kandari, Yagoub Y. (2011). Political function of the "Diwaniyyah" in Kuwait
Society. Paper presented in: "Midwest Political Science Association (MPSA) Annual
National Conference", March 31-April 3, 2011, 69th, Chicago, USA

.85عبدالوهاب الظفريي ،حصة النا ر ،يعقوب الكندري ( .)2002السمات االجتماعية والداتية للطلبة املندرين بكلية
العلوم االجتماعية .دراسة خا ة لكلية العلوم االجتماعية.
 .86عبدالعزيز العمر ،حممد عبداحلميد طه ،يعقوب الكندري ،عادل الوقيان ،عادل مال هللا ( .)2002حماور
اسرتاتيجيات التعليم يف جامعة الكويت وتوايمها مع احتياجات سوق العمل .دراسة كمية غري منشورة معدة على
مستومل اجلامعة جمللس الوزراء.
 .87يعقوب يوسف الكندري ( .)2003األمن االجتماعي وعالقته ابألمن الوطين .حبث معد للجنة العليا الستكمال
تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية.
 .88يعقوب يوسف الكندري ( .)2012املفاهيم االجتماعية يف الدستور :األسرة واملواطنة منوذجني .ورقة منشورة يف جملة
اهلوية( 61-58 :69 .فرباير-مارس .)2012
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 .89يعقوب يوسف الكندري ( .)2012استشراف مستقبل املسرية االجتماعية يف دولة الكويت خالل العشرين عاما
القادمة .ورقة معدة لفريق استشراف املستقبل االجتماعي والرتبوي ،التابع للجنة العليا للعمل على استكمال أحكام
الشريعة اإلسالمية.
 .90يعقوب يوسف الكندري ( .)0200مكوانت السياسة االجتماعية القطاعية وحمدداهتا يف وزارات الشؤون
االجتماعية بدول جملس التعاون اخلليجي :الكويت إمنوذجا .ورقة علمية مقدمة إىل ورشة العمل احلوارية حول
السياسات االجتماعية و لية ياغتها ومتطلباهتا يف دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ،واملنعقدة يف البحرين
خالل الفرتة من  03-07نوفمرب .0200
 .30يعقوب يوسف الكندري ( .)0200االستقاللية األكادميية وقضااي التمويل ملراكز الدراسات :مركز دراسات اخلليج
واجلزيرة العربية يف جامعة الكويت إمنوذجا .املؤمر السنوي ملراكز الدراسات السياسية واإلسرتاتيجية يف العامل العريب:
حتوالت جيوسرتاتيجية يف سياق الثورات العربية ،خالل الفرتة من  07-05ديسمرب.

92. Poirier, Frank; Al-Kandari, Yagoub; and Ashkanani, Hassan (2013).
Anthropological Research: Understanding and Shaping Kuwait’s History, Health
Status and Self Image. Paper presented in the fifth Social Sciences Conference from
11-13 Feb. 2013.

 .39يعقوب يوسف الكندري ( .)0209أثر التنشئة االجتماعية على ثقافة ومستقبل احلوار يف اجملتمع .حبث مقدم إىل
ندوة ثقافة وهندسة احلوار مع اآلخر ،اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ،ابلتعاون مع املنظمة العربية للرتبية
والعلوم والثقافة ،على هامش معرض الكويت الثامن والثالثون للكتاب ،خالل الفرتة من  04-04نوفمرب .0209
 .34يعقوب يوسف الكندري ( .)0209املواطنة واالنتماء واهلوية الوطنية يف ثقافة اجملتمع الكوييت :دراسة على عينة من
الشباب الكوييت .حبث علمي مقدم إىل اللقاء العلمي الرابع للجمعية اجلغرافية اخلليجية واملقام يف املدينة املنورة يف
الفرتة بني  10-7فر  1435املوافق  13-10ديسمرب2013 .
 .95يعقوب يوسف الكندري ( .)2013احلالة الدينية يف الكويت .ورقة مقدمة إىل قطاع التطوير والتخطيط بوزارة
األوقاف والشئون اإلسالمية بدولة الكويت.
 .96يعقوب يوسف الكندري ( .)0204من الرعاية إىل التنمية للفئات االجتماعية املهمشة يف دول جملس التعاون .ورقة
علمية مقدمة إىل ورشة العمل احلوارية حول مراجعة أدوار ومهام قطاع الرعاية االجتماعية وجماالهتا وسياساهتا يف دول
جملس التعاون ،واملنعقدة يف الكويت خالل الفرتة من  00-02يناير .0204
 .97سهري البيلي و يعقوب يوسف الكندري ( .)0204عالقة بعض الوسائل اإلعالمية على السلوك العنيف عند
الطفل يف اجملتمع الكوييت :دراسة ميدانية .جملة حبوث.37-37 :2 .
 .98يعقوب يوسف الكندري ،وعبدهللا السلمان ،وحامد الفريح ،وحممد الفهد ( .)2014دراسة استطالعية خا ة عن:
مستومل الرضا الوظيفي عن األداء يف اإلدارة املركزية لإلحصاء .دراسة غري منشورة لصاحل اإلدارة املركزية لإلحصاء.
99. Al-Kandari, Y. Nomadic Life in the Arabian Gulf (unpublished manuscript).
أحباث حتت اإلعداد:
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100.
Al-Kandari, Y. & Al-Sejari, Maha. Health and Stress among old adult in
Kuwait Society. (Sent to the Biosocial Science Journal).
101.
Al-Kandari, Y & Abdelsattar, Ramadan. Social, Psychological, and
Demographic variables that Related to Breast-Feeding among Selected Kuwaiti
Mothers". (Funded project).
102.
Lubna Al-Qadi, Yagoub Al-Kandari, & Ibtesam Al-quad. New Perceptions of
Violence among Kuwaiti Women: Case study of Kuwait. (Sent to Sharqa Journal for
Humanities and Social Sciences).
االجتاهات الثقافية حنو العالقات مع دول اجلوار( .دراسة مشرتك مع د .إبراهيم انجي اهلدابن).
.029
Spousal importance in the elderly life (With Douglas Crews).
Modernity and women obesity in Kuwait.

104.
105.

ثالثا :مراجعة الكتب والتقارير:
يعقوب الكندري ( .)2001تقرير عن املؤمر الدويل للعلوم االجتماعية وتنمية اجملتمع .جملة
.106
العلوم االجتماعية.166-159 2 :29 .
يعقوب الكندري ( .)2002تقرير عن ندوة الشرق والغرب :حنو فهم أفضل .جملة العلوم
.107
االجتماعية .جملد  ،30العدد.4
يعقوب الكندري )2002( .مشاركة يف كتابة عن :األلفية اجلديدة :التحدايت واآلمال .جملة
.108
العلوم االجتماعية.8-175 ،1 :30 .
احلركات اإلسالمية والدميقراطية :املواقف واملخاوف املتبادلة .علي الكواري (معد) مراجعة كتاب:
.109
جملة العلوم االجتماعية)2001( .165-157 )4(:29 .
الثقافة والصحة واملرض Culture, Health, and Illness Author: Cecil G.
.110
) -Helman Oxford Butterworth Heinemann, Forth Edition (2000مراجعة كتاب
جمللة العلوم االجتماعية2 :30 .
األنثروبولوجيا الرمزية :دراسة نقدية مقارنة لالجتاهات احلديثة يف فهم الثقافة أتويلها .السيد
.111
حافظ األسود .مراجعة كتاب جمللة العلوم االجتماعية.
اهلوايت الوطنية واجملتمع العاملي واإلعالم :دراسات يف إجراءات تشكيل اهلوية يف ظل اهليمنة
.112
اإلعالمية العاملية .غسان منري محزة سنو و علي أمحد الطراح .مراجعة كتاب جمللة العلوم االجتماعية.
.482-478 :)2(31
يعقوب الكندري ( .)2004العلوم االجتماعية والصحية ودورها يف تنمية اجملتمع .جملة العلوم
.113
االجتماعية( .تقرير) .222-211 :)1(32
هباء عبدالقادر اإلبراهيم (حتت الطبع) .رحلة ناعة الكتاب والنشر من النساخة إىل الكتب
.114
اإللكرتونية :مع بة عن تطور ناعة الكتاب يف الكويت .مراجعة :د .يعقوب يوسف الكندري .ط،1
الكويت :مركز الواثئق التارخيية.
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رابعا :املقاييس املرتمجة واملعدة واملنشورة:
 .1مقياس االغرتاب االجتماعي .ترمجة واستخدام مقياس االغرتاب االجتماعي أببعاده الستة (العزلة
االجتماعية ،العجز ،انعدام املعين ،انعدام املعايري ،االغرتاب عن النفس ،االغرتاب الثقايف)
 .2مقياس التدين .إعداد مقياس خاص عن التدين.
 .3مقياس االستقرار األسري .إعداد مقياس االستقرار األسري أببعاده الستة (االجتماعية ،والنفسية ،والرتبوية،
واملعيشية ،واالقتصادية ،والصحية).
 .4مقياس اهلوية اجملتمعية .ترمجة واستخدام مقياسني للهوية االجتماعية.
 .5مقياس املواطنة (مع خرين) .إعداد مقياس املواطنة أببعادها الستة (االجتماعية ،والسياسية ،والقانونية،
والقانونية ،والدينية ،واألخالقية/الدوقية).
 .4مقياس االنتماء (مع خرين).

 .7مقياس سوء استخدام التلفاز.
 .8مقياس سوء استخدام ألعاب الفيديو.
 .3مقياس املعاملة الوالدية العنيفة ضد األبناء.
 .02مقياس السلوك العنيف ضد األخوة واألقران.
 .00مقياس املعاملة العنيفة من األبناء للوالدين.
 .12مقياس املشاعر السلبية للزوج.
 .13مقياس السلوك العنيف ضد الزوج.
 .14مقياس السلوك العنيف ضد اخلدم.
خامسا :املذكرات العلمية:
.1
.2
.3
.4

وسائل التحليل اإلحصائي ابستخدام الربانمج اإلحصائي  .)2000( SPSSمدكرة معدة لدورة وسائل وحتليل
البياانت ابستخدام الربانمج اإلحصائي.
طرق ووسائل البحث عن املعلومات عن طريق استخدام شبكة اإلنرتنت .)2001( .مدكرة معدة لدورة مقدمة
عامة لوسائل البحث ابستخدام شبكة اإلنرتنت.
مهارات االتصال والتأثري ابآلخرين ( )2002مدكرة معدة لدورة التدريبية عن التعامل مع الطلبة والتأثري فيهم.
تنمية املهارات االجتماعية والقيادية ( )2004مدكرة معدة لدورة تدريبية.

سادسا :املشاريع البحثية املدعومة:
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.1
.2
.3
.4
.5
.6

رئيس مشروع دورة احلياة االجتماعية لدولة الكويت :مرحلة الوفاة .مركز الرتاث الشعيب التابع لدول جملس
التعاون اخلليجي العريب .2003-2002
رئيس مشروع دورة احلياة للعام .مركز الرتاث الشعيب التابع لدول جملس التعاون اخلليجي العريب
.2005/2004
رئيس فريق البحث اخلاص بدراسة االستقرار األسري لدمل أبناء الشهداء التابع ملكتب الشهيد-الديوان
األمريي.
الدعم االجتماعي وعالقته مبعدالت ضغط الدم يف األسرة الكويتية( .مشروع مدعوم من إدارة األحباث-جامعة
الكويت).
معدالت انتشار زواج األقارب وعالقته ببعض ابددات الثقافية والصحية يف اجملتمع الكوييت( .مشروع مدعوم
من إدارة األحباث-جامعة الكويت).
زواج األقارب وعالقته ابالستقرار األسري (مشروع مدعوم من إدارة األحباث-جامعة الكويت) .2005

7. Social Support and its Relation to Hypertension and General Health Status
among Kuwaiti Elderly (funded by Kuwait University-Dept. of Research).
2005-

 .8رئيس مشروع دعم قيم املواطنة .اللجنة االستشارية العليا لتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية التابع للديوان
األمريي-دولة الكويت.2008-2007 ،

Kuwaiti Diwaniyya and its Effect on National Identity. Approved to be
funded by Sciences Po University; Paris, France.

9.

".11قيم املواطنة يف ثقافة اجملتمع الكوييت ودور املؤسسات االجتماعية يف تعزيزها" .مكتب اإلمناء االجتماعي،
التابع ملكتب مسو رئيس جملس الوزراء ،حبث مدعوم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.0200 ،
 .11العوامل االجتماعية والنفسية والدميوغرافية املرتبطة ابلرضاعة الطبيعية لدمل عينة من األمهات الكويتيات .مدعوم من
جامعة الكويت ،إدارة األحباث(OS01/11) .2011 ،
.12العنف ضد الزوجة وعالقته ببعض اخلصائس الثقافية والسيكولوجية يف اجملتمع الكوييت ،ابالشرتاك مع د .لبىن
القاضي ،دعم من جامعة الكويت ،إدارة األحباث.2012 ،
.13دور املدرسة يف تعزيز قيم املواطنة لدمل عينة من الطلبة يف اجملتمع الكوييت :دراسة ميدانية ،ابالشرتاك مع د .سهري
البيلي /حبث األولوية البحثية ،دعم من جامعة الكويت ،إدارة األحباث(RO02/12) .2013 ،
 .14النمط البدين املفضل بني الكويتيني والكويتيات :دراسة سوسيوثقافية ،ابالشرتاك مع الدكتورة مها السجاري ،دعم
من جامعة الكويت.(OS03/14) 2014 ،
سابعا :حتكيم أحباث وأشراف على رسائل علمية:
القيام بتحكيم العديد من األحباث العلمية للمجالت العلمية ابلية والعربية والعاملية اآلتية (عدد  109حبث-أنظر
ملحق السرية الداتية):
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أوال ،اجملالت العربيةواحمللية:

 -1جملة العلوم االجتماعية ،جملس النشر العلمي -جامعة الكويت.
 -2مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية ،جملس النشر العلمي -جامعة الكويت.
 -3جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية ،جملس النشر العلمي -جامعة الكويت.
 -4جملة أم القرمل للعلوم االجتماعية ،اململكة العربية السعودية ،مكة.
 -5اجمللة الرتبية ،جامعة الكويت ،جملس النشر العلمي -جامعة الكويت.
 -6جملة العلوم اإلنسانية ،جامعة البحرين ،مملكة البحرين.
 -7حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية ،جملس النشر العلمي -جامعة الكويت.
 -8حتكيم لعمادة البحث العلمي جامعة امللك سعود ،اململكة العربية السعودية.
 -9حتكيم لصاحل جامعة السلطان قابوس ،الدراسات العليا والبحث العلمي.
 -11حتكيم عدد من الكتب لصاحل سلسة عامل املعرفة ،الكويت ،اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب.
 -11جملة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية.

 -11جملة احتاد اجلامعات العربية لآلداب ،مجعية كليات اآلداب يف اجلامعات أعضاء احتاد اجلامعات العربية ،اململكة
األردنية اهلامشية.
 -11حتكيم خطة حبثية خا ة جمللس البحث العلمي ،سلطنة عمان.

 -11حتكيم عدد من األوراق العلمية للمؤمر السنوي الثالث ملراكز األحباث العربية التابع للمركز العريب لألحباث ودراسة
السياسات.
 -11جملة أنثروبولوجيا :اجمللة العربية للدراسات األنثروبولوجية املعا رة.

ثانيا ،اجملالت األجنبية العاملية:

American Journal of Public Health
-1
Obesity Reviews -2
Death Study -3
 Eastern Mediterranean Health Journal -4التابعة ملنظمة الصحة العاملية .WHO
Annals of Epidemiology -5
Journal of Youth Studies -6
.BMC Public Health -7

Journal of Gerontology: Social Science, Oxford Press -8
Social Science and Medicine -9
Aging & Mental Health
-11

ثالثا ،أعمال حتكيمية وإشرافية أخرى:
-11

حمكم خارجي جلائزة امللك خالد للعلوم االجتماعية ،اململكة العربية السعودية.2009 ،
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مشرف رئيس مشارك على طالب دكتوراه يف موضوع "الضغوط األسرية كما تدركها أمهات األطفال
-12
املعاقني" التابعة جلامعة عني مشس.2009 ،
حمكما خارجيا ومناقشا لرسالة دكتوراه بعنوان :نسق القرابة يف ريف دمشق-دراسة أنثروبولوجية
-13
اجتماعية ،تطبيقية (قرية القيسا) منوذجا ،جامعة دمشق ،اجلمهورية العربية السورية ،بتاريخ .2011/1/30
مناقشا لرسالة ماجستري بعنوان "دراسة لسلوك التنمر (مشاغبة األقران) وعالقته ببعض املتغريات
-14
الدميوجرافية والنفسية لدمل عينات من التالميد والتلميدات ابملرحلتني املتوسطة والثانوية بدولة الكويت 12 ،يناير
.2012
رئيسا ومناقشا لرسالة ماجستري بعنوان" :مسئولية احلاكم يف األنظمة العربية عن الفساد السياسي
-15
ابلتطبيق على مصر خالل الفرتة من  26 ،2011-1980مايو .2013
عضو جلنة فحس اإلنتاج العلمي للرتقية لدرجة أستاذ مشارك إلدارة أمانة اجملالس يف جامعة ل البيت
-16
يف اململكة األردنية اهلامشية.
عضو فحس إنتاج علمي ،للرتقية لدرجة أستاذ مشارك خا ة جبامعة امللك سعود ابململكة العربية
-17
السعودية ،أكتوبر .2013
عضو فحس إنتاج علمي ،للرتقية لدرجة أستاذ مشارك خا ة جبامعة امللك سعود ابململكة العربية
-18
السعودية ،ديسمرب .2013
حتكيم كتاب خاص مبركز األحباث الواعدة يف البحوث االجتماعية ودراسات املرأة ،التابعة جلامعة
-19
األمرية نورة بنت عبدالرمحن ،الرايض ،مارس .0204
حتكيم كتاب خاص عن املرأة مبركز األحباث الواعدة يف البحوث االجتماعية ودراسات املرأة ،التابعة
-21
جلامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن ،الرايض ،مايو .0204
عضو فحس إنتاج علمي ،للرتقية لدرجة أستاذ مشارك خا ة جبامعة البلقاء األردنية ،يف جمال العمل
-21
االجتماعي ،مايو .2014
حمكم جلائزة التمييز البحثي للجنة الدائمة جائزة األمرية نورة بنت عبدالرمحن للتميز البحثي لوكالة
-11
اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ،عمادة البحث العلمي ،جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن.
-11
.2014

عضو فحس إنتاج علمي ،للرتقية لدرجة أستاذ خا ة جبامعة الريموك ،يف جمال األنثروبولوجيا ،سبتمرب

عضو فحس إنتاج علمي ،للرتقية لدرجة أستاذ مشارك خا ة جبامعة البرتا األردنية ،يف جمال علم
-11
االجتماع ،أكتوبر .2014

حتكيم احلقيبة التدخل الرتبوي للوقاية من سلوكيات العنف لدمل الطلبة:األمان والسالمة يف البيئة
-11
املدرسية ،املعدة لصاحل وزارة الرتبية ولصاحل وزارة الدولة لشئون الشباب ،أكتوبر .0205/0204
عضو فحس إنتاج علمي ،للرتقية لدرجة أستاذ خاص جبامعة الريموك يف اململكة األردنية اهلامشية ،يف
-12
جمال علم األنثروبولوجيا ،ديسمرب .2014
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عضو فحس إنتاج علمي ،للرتقية لدرجة أستاذ مشارك خا ة جبامعة أم القرمل يف اململكة العربية
-12
السعودية ،يف جمال علم االجتماع ،ديسمرب .2014

ثامنا :املشاريع املهنية والعلمية املعدة:
















إعداد مشروع خاص مقرتح للجنة إنشاء دبلوم نظم املعلومات والتقنيات احلديثة للعلوم االجتماعية-2001 ،
.2002
إعداد لية عمل خا ة إلدارة الرعاية االجتماعية -مكتب الشهيد.2005-2004 ،
إعداد تصور ملشروع احلركة النسوية يف اخلليج العريب .مشروع على مستومل دول جملس التعاون اخلليجي
العريب .مركز البحوث العريب .الدوحة-قطر.2005/2004 .
إعداد تصور مقرتح خلطة عمل خا ة ابلشئون الطالبية لكلية الدراسات العليا جبامعة الكويت.2004 ،
إعداد مشروع خاص ملركز االستشارات االجتماعية واألسرية األسرية بكلية العلوم االجتماعية،
2006/2005
إعداد تصور مقرتح خلطة عمل خا ة بكلية العلوم االجتماعية.2005 ،
إعداد خطة مشروع خاص عـن إنشـاء مركـز العنـف مقـدم جلهـاز األمـن الـوطين ابالشـرتاك مـع الـدكتور عبـدهللا العوضـي
.2007/2006
إعداد خطة مشروع مقرتح إلدارة االستشارات األسرية-وزارة العدل حول وضع اسرتاتيجية خا ة لعمل اإلدارة
وتطوير اجلهاز اإلداري والفين فيها (ضمن فريق عمل) .2007/2006
إعداد خطة مشروع مقرتح خاص عن أكادميية الزواج ،مقدم إىل وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية،
.2007/2006
املشاركة يف إعدا د دراسة خا ة حول ازدايد سلوكيات العنف بني طلبة اجلامعة ،والصادر بقرار من مدير اجلامعة،
.2007/2006
إعداد خطة عمل مقرتحة للجنة تعزيز الوحدة الوطنية التابعة جلهاز األمن الوطين ،جملس الوزراء الكوييت-2007 ،
.2008
إعداد خطة مشروع خاص عن دعم قيم املواطنة ،للجنة العليا الستكمال أحكام الشريعة اإلسالمية ،التابع للديوان
األمريي .2008-2007
إعداد ورقة عمل خا ة للجنة البحوث والدراسات التابعة ملؤسسة اإلنتاج الرباجمي املشرتك جمللس التعاون لدول
اخلليج العربية.2008-2007.
تقيم تشعيب األنثروبولوجيا التابع لربانمج الدراسات االجتماعية والسلوكية التابع للجامعة األمريكية يف الكويت ،من
قبل األمانة العامة جمللس اجلامعات اخلا ة.2007/12 ،
إعداد مقرتح خاص لتشكيل جلنة القيم الربملانية .جهاز البحوث والدراسات التابع للديوان األمريي.2009 ،
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إعداد مقرتح مشروع دولة الرفاه ودور الطبقة الوسطى يف اجملتمع جلهاز البحوث والدراسات التابع للديوان األمريي
ابالشرتاك مع د .روال دشيت و د .مشعل السمحان.2008 ،
إعداد مقرتح التنمية االجتماعية يف جماالت الطفولة والشباب وذوي االحتياجات اخلا ة جلهاز البحوث والدراسات
التابع للديوان األمريي ابالشرتاك مع د .أمحد جعفر أبل ود .فواز العنزي.2009 ،
إعداد تصور خطة تطوير إدارة البحوث والدراسات ملكتب اإلمناء االجتماعي التابع ملكتب ديوان مسو رئيس جملس
الوزراء ،يناير .2011
إعداد تصور هليكل إداري مقرتح مقدم إلدارة البحوث والدراسات ملكتب اإلمناء االجتماعي التابع ملكتب ديوان مسو
رئيس جملس الوزراء ،يناير .2011
املشاركة يف كتيب بعنوان "احرتام القانون" ادر عن وكالة األنباء الكويتية ضمن محلة تعزيز القيم األخالقية يف
اجملتمع ،ديسمرب .2010
إعداد ورقة خا ة عن مسرية حضرة احب السمو الشيخ باح األمحد اجلابر الصباح ضمن اإلعداد ملؤمر العمل
االجتماعي الدي تنظمه رابطة االجتماعيني.2011 ،
املشاركة يف إعداد مقرتح إسرتاتيجية خا ة ملشروع اإلرشاد الزواجي واملقدم لألمانة العامة لألوقاف.2011 ،
تقدمي ورقة حتوي على ريية اجتماعية خا ة ملواجهة االختالالت االقتصادية الداخلية ،مقدمة كجزء خاص ملشروع
للجنة االستشارية لبحث التطورات االقتصادية العاملية وابلية ،واملكلفة من قبل مسو أمري البالد الشيخ باح األمحد
اجلابر الصباح.0200 ،
املشاركة يف إعداد اإلسرتاتيجية اجلديدة ملكتب الشهيد.0200 ،
إعداد خطة حبثية عن اجتاهات أولياء األمور حنو استخدام احلافالت املدرسية لنقل أبنائهم ،جلهاز تقيم أداء األداء
احلكومي.0200 ،
إعداد تصور خطة عمل مقرتحة إلدارة مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية جلامعة الكويت.0200 ،
إعداد التقرير اخلتامي لفريق عمل دراسة ظاهرة العنف لدمل الشباب بدولة الكويت ،والدي يتضمن جمموعة من
الربامج واملشاريع اخلا ة ابلشباب ،مقدم لوزارة الدولة لشئون الشباب ،يناير .0204
اإلشراف العام على دراسة مشاكل الزواج وأثرها على اجملتمع الكوييت ،املقدمة إىل وزارة العدل بدولة الكويت ،والدي
أعدها مركز اآلراء اخلليجية الستطالعات الرأي واإلحصاء ،وكتابة جزء من الدراسة.0204 ،
املشاركة ضمن فريق الدراسة اخلا ة واملقدمة إىل وزارة اإلعالم حتت عنوان "أثر الصحافة اإللكرتونية يف الرأي العام
الكوييت ،والدي أعدها مركز اآلراء اخلليجية الستطالعات الرأي واإلحصاء .0204
إعداد ورقة عمل خا ة عن جلنة املظاهر السلبية لالحتفاالت الوطنيةـ ،لوزارة اإلعالم ،الكويت ،سبتمرب .0204
إعداد اخلطة التنفيدية التشغيلية ملشروع مركز العنف لصاحل مكتب اإلمناء االجتماعي ،أكتوبر.0204 ،
إعداد اخلطة التنفيدية التشغيلية ملشروع اإلرشاد الزواجي لصاحل مكتب اإلمناء االجتماعي ،أكتوبر.0204 ،

تاسعا :أعمال أكادميية مميزة:

 -1جوائز:

19

2015- أبريل

 يعقوب يوسف الكندري.د.السيرة الذاتية أ
.2012/2011 حا ل على جائزة الدولة التشجيعية يف جمال العلوم االجتماعية واإلنسانية لعام
احلصول على جائزة الكويت لإلنتاج العلمي ابلعلوم االجتماعية واإلنسانية التابعة ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي لعام
.2008
2003/2002 احلصول على جائزة أفضل ابحث مميز من فئة الشباب يف جمال العلوم االجتماعية واإلنسانية لعام
 دورها االجتماعي:مكافئة تقديرية عينية من اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب عن كتاب الديوانية الكويتية
.2003-2002 .والثقايف






: شخصية مدرجة ضمن-2

2007  من عامWho’s Who in the World * شخصية مدرجة ضمن إ دار

.2009  عامWho’s Who in Kuwait  شخصية كويتية حملية إ دار200 * شخصية مدرجة ضمن
:الــزيارات العــلمية واملشـــاركة باملــؤتـمـرات:عاشرا












: املؤمترات األجنبية غري العربية،أوال
The Sacred and the Secular: Finding Religion Dimensions in the word
Beyond Religion. Nov., 5-7 1999. Boston, USA
What do you know about the Religious Institutions? And How have we come
to Know it? Nov. 5-7,1999. Boston, USA
Religion and Transnationalism: Challenges of the 21st Century. Oct 19-22,
2000. Houston, USA.
Gender, Religious Organization and Practice. Oct 19-22, 2000. Houston,
USA. Present a Paper: The Islamic Influence of Islam on the Political and
Social Structure in the Arabian Gulf. (Islam and Tension in the Arabian
Gulf)
American Association of Physical Anthropology (AAPA) in the annual
meeting 1999 and presented a paper as a poster: "The Health consequences
of consanguineous marriage in Kuwait".
The Future of Humanist Sociology. Association for Humanist Sociology.
2006 Annual Meeting. Radisson Hotel and Suites Downtown in St. Louis,
Missouri. November 1-5, 2006. Present a paper: "Fertility in Kuwait".
Workshop on American Indian Issues. Department of Anthropology, The
Ohio State University; Historical Society and the Eastern Shawnee Tribe of
Oklahoma; 22-24 April 2010.
Social Justice. 138th Annual Meeting & Expo. American Public Health
Association. Denver, Colorado, from 6-10 November 2010.
Midwest Political Science Association (MPSA) Annual National Conference,
March 31-April 3, 2011, 69th, Chicago, USA. Present a paper: Political
function of the "Diwaniyyah" in Kuwait Society.
 الثقافة ودراسات الشرق األوسط" املنعقد خالل الفرتة: املشاركة يف "املؤمر العريب الرتكي للعلوم االجتماعية

 وإعداد دراسة بعنوان " االندماج الثقايف بني جمتمعي البادية،تركيا- أنقرة،2010/12/12-10 من
) (مؤمر ثنائي اللغة." دراسة ميدانية على عينة من كبار السن:واحلضر يف اجملتمع الكوييت
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TM's First World cardiovascular, diabetes, and obesity online conference.
Presented and a paper entitled: ""Prevalence of Obesity and its relation to
some sociocultural variables in Kuwait". September, 22-24, 2011. Online
present paper on Sept. 23ed, 2011.
The American Public Health Association 139th Annual Meeting &
Exposition, "Healthy Communities Promote Healthy Minds and Bodies."
Presented a poster entitled: "Social, Psychological, and Demographic
variables that Related to Breast-Feeding among Selected Kuwaiti Mothers".
(CO. Ramadan Abdelsattar) Submitted for the International Health program
Washington, D.C., from Oct. 29-Nov. 2, 2011.
The Annual North Central Sociological Association meeting, “Renewing
Sociology: Living Traditions & Creative Beginnings”. Presented a paper
entitled: Health, Stress, and Social Isolation among Kuwaiti Old Adults.
Pittsburgh, Pennsylvania, 12-15, 2012.
TargetMetting's Second World cardiovascular, diabetes, and obesity online
conference. Presented and a paper entitled: "Obesity among Kuwaiti
Women". September, 11-14, 2012. Online present paper on Sept. 12, 2011.
The 35th Annual International Conference on The Psychology of The Self:
Is Self An Illusion? Washington DC, from 18-21 October, 2012.
The Thirteen North Central Sociological Association Annual meeting, “In
Defense of Theory”. Presented a paper entitled: “Breast cancer knowledge
and awareness among Kuwaitis’ women” Indianapolis, Indiana, from April
4-7, 2013.
The annual Meeting of the Association of the Humanist Sociology, Racism,
Capitalism, Crisis & Resistance in Arlington, Virginia (VA) from 9-13
October, 2013. Presented and a paper entitled: “Social, Psychological, and
Demographic variables that Related to Breast-Feeding among Selected
Kuwaiti Mothers”.
The MediAsia FilmAsia conference, Osaka, Japan, from 8-10 November,
2013. Presented a paper entitled: “Information Importance of Using Twitter
Among Selected Faculty Members” Presented by Khaled Al-Qahs (First
Author).
The fourteenth North Central Sociological Association Annual meeting,
“Doing Good: Positive Behaviour, Promising Program, Promoting
Change”. Presented a paper entitled: “Obesity among Kuwaiti Women and
Its relationship with some sociocultural characteristics” Cincinnati, Ohio,
from April 9-13, 2014.
International Scholarship Symposium, at The Ohio State University,
Presented by Office of International Affairs and International Affairs
Faculty Council, Friday, February 27, 2015. Presented a paper entitled:
"School's roles in enhancing the citizenship knowledge and values among
selected Students in Kuwaiti society: Practical study".
The 73rd annual Midwest Political Science Association (MPSA)
conference, from 16-19 April, 2015 Chicago, USA. Presented a paper
entitled: "The role of school in enhancing citizenship knowledge and values
in Kuwait society: an applied study".
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ثانيا ،املؤمترات العربية:


















مؤمر أمناط احلياة والصحة يف العامل العريب .امللتقى العريب للعلوم االجتماعية والصحة .لبنان؛ 10-8
نوفمرب  .2001مشاركة بورقة بعنوان :الدعم االجتماعي وعالقته مبعدالت ضغط الدم يف األسرة الكويتية.
املؤمر السنوي الثاين والثالثون للمركز الدميوجرايف ابلقاهرة .قضااي السكان والتنمية-17 .
 .2002/12/20واملشاركة بورقة :الصحة اجلسمية وعالقتها ببعض املتغريات االجتماعية الثقافية عند
املسنني يف اجملتمع الكوييت.
املؤمر السنوي الثالث والثالثون للمركز الدميوجرايف ابلقاهرة .قضااي السكان والتنمية وحتدايت القرن احلادي
والعشرين .2003/12/18-16 .واملشاركة بورقة" :العوامل والسمات الثقافية وأثرها على معدالت
اخلصوبة يف اجملتمع الكوييت".
املشاركة يف املؤمر العلمي التاسع عشر للخدمة االجتماعية حتت شعار ضمان اجلودة واالعتماد يف تعليم
اخلدمة االجتماعية مبصر والوطن العريب .جامعة حلوان-مجهورية مصر العربية.2006/3/13-12.
املشاركة يف املؤمر العلمي الدويل العشرون للخدمة االجتماعية حتت شعار" :اخلدمة االجتماعية بني
املتغريات ابلية والعاملية" واملنعقد خالل املدة من  ،2007/3/12-11جبامعة حلوان-القاهرة ،مجهورية
مصر العربية.
املشاركة يف مؤمر "تقومي األداء اجلامعي وحتسني اجلودة" .التابع للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،جامعة
الدول العربية ،وتقدمي ورقة الكلية عن :جتربة كلية العلوم االجتماعية يف االعتماد األكادميي .شرم الشيخ،
مجهورية مصر العربية.2007/5/31-27-
املشاركة يف "املؤمر السنوي الثامن والثالثون لقضااي السكان والتنمية (الواقع والتحدايت)" ،خالل الفرتة من
 18-16ديسمرب  ،2008ابملقطم ،جبمهورية مصر العربية.
املشاركة يف مؤمر" :الرعاية املتكاملة للمسنني :رسالة – علم  -أخالق" .املنعقد يف مركز جامعة القاهرة
لرعاية املسنني خالل الفرتة  5-4مارس  ،2009القاهرة ،مجهورية مصر العربية .واملشاركة بورقة بعنوان:
الدعم االجتماعي وعالقته ببعض األعراض الصحية لدمل املسنني الدين يتلقون الرعاية املنزلية ابلكويت.
املشاركة يف املؤمر السنوي الثاين ملراكز األحباث والتابع للمركز العريب لألحباث ودراسات السياسات والدي
أقيم مت عنوان "القضية الفلسطينية ومستقبل املشروع الوطين الفلسطيين" واملنعقد يف الدوحة خالل الفرتة من
 02-8ديسمرب .0209
املشاركة يف ندوة األمن يف اخلليج العريب التابعة ملركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية ،ابلتعاون
مع مركز أكسفورد للدراسات اإلسالمية التابع جلامعة أكسفورد ،خالل الفرتة من  10-9ديسمر،
 ،2013دولة اإلمارات العربية املتحدة ،واملشاركة بورقة عمل حول الدميوغرافيا يف اخلليج.

 املشاركة يف ا للقاء العلمي الرابع للجمعية اجلغرافية اخلليجية واملقام يف املدينة املنورة يف الفرتة بني 10-7

فر  1435املوافق  13-10ديسمرب 2013 .واملشاركة بورقة بعنوان" :املواطنة واالنتماء واهلوية
الوطنية يف ثقافة اجملتمع الكوييت :دراسة على عينة من الشباب الكوييت".
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ثالثا ،املؤمترات اخلليجية:
















املشاركة يف مؤمر "دعم األسر لتمكني ذوي االحتياجات اخلا ة" .مؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانية
وذوي االحتياجات اخلا ة وشئون القصر ،خالل الفرتة من  19-17مارس  ،2009أبوظيب ،دولة
اإلمارات العربية املتحدة .واملشاركة برائسة جلسة وتقدمي ورقة علمية بعنوان" :أثر زواج األقارب على
اإلعاقة يف اجملتمع الكوييت".
مؤمر مستقبل العلوم اإلنسانية واالجتماعية .من  2001/4/3-1يف مدينة العني يف اإلمارات العربية
املتحدة .مشاركة بورقة" :التأثري االجتماعي الستخدام شبكة اإلنرتنت على الشباب يف اجملتمع الكوييت".
ندوة مركز الرتاث الشعيب" .جتربة مركز الرتاث الشعيب امليدانية وأعمال النشر يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة" .الشارقة 8-7 .نوفمرب .2001
الندوة العربية األوىل حول السمنة والنشاط البدين يف الوطن العريب .املنامة-البحرين-24 .
.2002/9/26
امللتقي االجتماعي لدول اخلليج العريب املنعقد يف البحرين-املنامة خالل الفرتة من 2003/12/2-1
واملشاركة بورقة :دور الديوانية الكويتية يف تعزيز الدميقراطية يف اجملتمع الكوييت.
امللتقى العريب الثالث للمسنني .اجمللس األعلى لشئون األسرة .الدوحة.2004/4/1-30 .
مؤمر الدوحة العاملي لرعاية املسنني يف ظل التحوالت املعا رة .املقام خالل الفرتة من 2005/4/6-4
يف الدوحة-قطر .واملشاركة بورقة بعنوان" :أتثري املؤسسات غري الرمسية على فئة كبار السن يف اجملتمع
الكوييت".
املؤمر العريب الثاين للسمنة والنشاط البدين .واملشاركة بورقة بعنوان :التوافق الزواجي يف بعض اخلصائس
اجلسمانية وعالقته ببعض املتغريات خالل الفرتة من  15-13ديسمرب  ،2005املنامة ،مملكة البحرين.
املشاركة يف اجتماعات جلنة عمداء كليات اآلداب والعلوم االجتماعية واإلنسانية لدول جملس التعاون
اخلليجي املنعقد يف الدوحة خالل الفرتة من .2005/12/12-11
املشاركة يف مؤمر " اطر وتداعيات االنتشار النووي" املنعقد يف مملكة البحرين .وزارة الداخلية ابلتعاون مع
مركز اخلليج للدراسات اإلسرتاتيجية 11-10 ،سبتمرب .2006
املشاركة يف الدورة شبه اإلقليمية حول استجابة التعليم العايل ملتطلبات التنمية االجتماعية التابعة للمكتب
اإلقليمي للمنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة خالل الفرتة من  18-17ديسمرب  ،2006مسقط،
عمان .وتقدمي ورقة بعنوان" :التفاعل بني اجلامعة واجملتمع :الرتاث الشعيب كبعد تنموي".
املشاركة يف مؤمر الشباب العريب وحتدايت القرن احلادي والعشرين املنعقد يف جامعة الشارقة ،دولة اإلمارات
العربية املتحدة خالل الفرتة من  .2007/11/7-6وتقدمي حبث بعنوان "االغرتاب االجتماعي عند
الشباب يف األسر حادية وثنائية العائل :دراسة عن دور املؤسسات التطوعية يف اجملتمع الكوييت ،منوذج
مكتب الشهيد.
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املشاركة يف اجتماعات جلنة عمداء كليات اآلداب والعلوم االجتماعية واإلنسانية لدول جملس التعاون
اخلليجي املنعقد يف جامعة اإلمارات العربية املتحدة ابلعني خالل الفرتة من .2007/12/12-10
وتقدمي ورقة خا ة "بتجربة االعتماد األكادميي لكلييت اآلداب والعلوم االجتماعية جبامعة الكويت".
املشاركة بورقة علمية بعنوان" :الفروق بني الشباب والكبار يف طبيعة املعلومات املتداولة داخل الديوانية
الكويتية حبكم كوهنا أحد مصادر املعلومات غري الرمسية يف اجملتمع الكوييت" يف مؤمر مجعية املكتبات
اخلليجية السابع عشر ،مسقط ،عمان املنعقد خالل الفرتة من  02-8مارس ( .0200قدمها د .سلطان
الدحياين).
حضور ندوة اخلدمة االجتماعية الطبية واليت محلت عنوان "مستقبل وتطلعـات" ،وأقامهـا قسم التدريب
والتطوير ابلتعاون مع قسم اخلدمة االجتماعية يف مستشفى امللك عبد العزيز للحرس الوطين يف اإلحساء،
بتاريخ  04سبتمرب .0200
املشاركة يف امللتقى الثاين عشر للجمعية اخلليجية لإلعاقة حتت شعار :الدمج اجملتمعي الشامل يف ضوء
اإلتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة " ،خالل الفرتة بني  8-5مايو  .0200واملشاركة بورقة
مشرتكة مع د .مها مشاري السجاري بعنوان" :اجتاهات الوالدين حنو دمج أبنائهم مع الطلبة من ذوي
اإلعاقة يف الفصول الدراسية يف اجملتمع الكوييت :دراسة ميدانية سوسيوثقافية".
املشاركة يف الندوة اإلسرتاتيجية حتت عنوان" :التغريات اإلقليمية احلالية ،ومستقبل اخلليج العريب" بتاريخ 17
سبتمرب  ،2012يف مركز اإلمارات للدراسات اإلسرتاتيجية واملستقبلية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة،
أبوظيب.
املشاركة يف اجتماع األمانة العامة للواثئق لدول جملس التعاون اخلليجي املنعقد يف مدينة العني بدولة
اإلمارات العربية املتحدة خالل الفرتة من .2012/11/8-7
املشاركة يف ورشة عمل حوارية عن "السياسات االجتماعية و لية ياغتها ومتطلباهتا يف دول جملس التعاون
لدول اخلليج العربية" ،واملنعقدة يف البحرين خالل الفرتة من  03-07نوفمرب  ،0200واملشاركة بورقة
بعنوان" :مكوانت السياسة االجتماعية القطاعية وحمدداهتا يف وزارات الشؤون االجتماعية بدول جملس
التعاون اخلليجي :الكويت إمنوذجا".
املشاركة يف املؤمر السنوي ملراكز الدراسات السياسية واإلسرتاتيجية يف العامل العريب :حتوالت جيوسرتاتيجية يف سياق
الثورات العربية ،خالل الفرتة من  07-05ديسمرب ،وتقدمي ورقة بعنوان" :االستقاللية األكادميية وقضااي التمويل
ملراكز الدراسات :مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية يف جامعة الكويت إمنوذجا".
املشاركة يف ندوة "اتريخ الشيخ عيسى بن علي ل خليفة بني التدوين التوثيق" يف مملكة البحرين خالل الفرتة بني
 00-00مايو .0204

The International Conference of Social Science and Education. Dubai, United Arab
of Emirates, Aug. 23-24, 2014. Presented a paper entitled: "Breast Cancer
Knowledge and Awareness among Kuwaiti Women. Presented by Maha Al-Sejari
(The first author).
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رابعا ،املؤمترات احمللية:



















مؤمر الكويت األول لإلنرتنت -اجلمعية الكويتية للحاسوب -من  -.2000/11/22-20الكويت.
مشاركة بورقة :العزلة االجتماعية التأثري االجتماعي الستخدام اإلنرتنت على الشباب يف اجملتمع الكوييت.
املؤمر الدويل للعلوم االجتماعية وتنمية اجملتمع من  2001/4/12-10يف املعهد العريب للتخطيط.
مشاركة بورقة" :العوامل املؤدية لتعاطي املخدرات واملسكرات :دراسة ميدانية على عينة من املدمنني
الكويتيني"
املؤمر الدويل الثاين لكلية العلوم االجتماعية الواقع حتت شعار" :العلوم االجتماعية والصحية ودورها يف
تنمية اجملتمع"  2003/12/8-6يف مركز املؤمرات جبامعة الكويت-الشويخ .املشاركة بورقة :االستقرار
األسري :دراسة مقارنة بني األسر ابلية وأسر الشهداء.
مؤمر اخلليج األول للصحة النفسية املنعقد يف الكويت الوقع خالل الفرتة من 2003/12/10-8
واملشاركة بورقة بعنوان" :العوامل االجتماعية املؤدية لتعاطي املخدرات :دراسة على عينة من املدمنني"
احللقة النقاشية حول :إساءة معاملة الطفل .الديوان األمريي ،مكتب اإلمناء االجتماعي .الكويت-12 ،
 ،2004/12/14بغرفة جتارة و ناعة الكويت .املشاركة بورقة بعنوان" :االجتاهات غري السوية للتنشئة
االجتماعية :دراسة مقارنة ألبناء الشهداء وأبناء األسر من غري الشهداء".
امللتقى ابلي األول للخدمة االجتماعية .جامعة الكويت-قسم االجتماع واخلدمة االجتماعية .رئيس
جلسة.2005/3/8-6 .
املشاركة يف االحتفال العاملي للصحة النفسية ملكتب اإلمناء االجتماعي املنعقد يف اتريخ -1
 ،2005/10/2وتقدمي ورقة بعنوان :الصحة اجلسدية والنفسية واالجتماعية للمسنني.
مؤمر هوية األسرة الكويتية يف ظل ثقافة العوملة .املشاركة بورقة بعنوان "اهلوية الوطنية وعالقتها مبنظومة القيم
االجتماعية اخلا ة ابألسرة الكويتية" .مجعية اإل الح االجتماعي ،اللجنة النسائية-20 .
.2006/3/21
منتدمل الكويت لتنظيم استخدامات اإلنرتنت والنشر االلكرتوين .املشاركة بورقة حتت عنوان" :التأثري
االجتماعي والرتبوي بتومل شبكة املعلومات" .وزارة اإلعالم-الكويت  28-25 .مارس .2006
املؤمر األول لرعاية القصر حتت شعار" :إدارة منة ألموال القصر..ورعاية متميزة الحتياجاهتم" .املشاركة
بورقة عن "األمن االجتماعي للقا ر" .اهليئة العامة لشئون القصر ،الكويت.2006/3/28-27 .
املشاركة يف امللتقى الثامن جلمعيات وروابط االجتماعيني بدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية حتت
شعار الوحدة الوطنية .واملشاركة ببحث "القبلية والطائفية يف ثقافة اجملتمع وأتثريمها على أبعاد التنمية
االجتماعية" .رابطة االجتماعيني-الكويت.2007/2/5-3 ،
املشاركة يف مؤمر اإلرشاد األسري ،والدي وقع حتت شعار اإلرشاد األسري :حنو أمان أسري ،وزارة العدل-
إدارة االستشارات األسرية.2007/3/6-4 ،
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املشاركة يف املنتدمل الوطين للفتيات والدي وقع حتت شعار " :مكني الفتاة الكويتية :مطلب حضاري وريية
مستقبلية" واملنعقد خالل الفرتة من  – 2007/3/27-26الكويت .واملشاركة بورقة بعنوان :األمن
االجتماعي لألسرة".
املشاركة يف مؤمر "قضااي املياه يف دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية" والدي نظمه اجلمعية اجلغرافية
اخلليجية ،ورائسة اجللسة األوىل ،واملنعقد خالل الفرتة من  ،2007/3/28-27الكويت.
املشاركة يف ندوة" :تدريس علوم املكتبات واملعلومات يف دول جملس التعاون اخلليجي :الواقع واملستقبل".
كلية العلوم االجتماعية ،قسم املكتبات واملعلومات .واملنعقد يف اتريخ  .2007/3/14مركز املؤمرات،
الشويخ-جامعة الكويت.
املشاركة يف املنتدمل اخلليجي اخلامس لشاابت الكويت ،والتعقيب على ورقة دولة الكويت عن القيم
االجتماعية حتت عنوان" :خطوط رئيسة يف احلياة العصرية" ،مجعية الكشافة الكويتية ،من -17
.2007/10/22
املشاركة يف اليوم العاملي الثالث لزراعة األعضاء وتقدمي ورقة بعنوان" :دور التعليم يف غرس القيم املرتبطة
بزراعة األعضاء والتربع هبا" ،2007/10/28 .قاعة سلومل ،الكويت.
املشاركة يف مؤمر "األسرة العربية ..من املنظور املعا ر" ،خالل الفرتة من  ،2008/5/7-5املقام حتت
رعاية مسو ويل العهد الشيخ نواف األمحد اجلابر الصباح ،الكويت .واملشاركة بورقة" :التغري االجتماعي
والثقايف وأثره على الطالق يف اجملتمع الكوييت".
املشاركة ضمن وفد الكويت يف ندوة "خطة التنمية الثقافية جمللس التعاون لدول اخلليج العربية" ،املنعقدة
حتت رعاية وزير اإلعالم الشيخ باح اخلالد الصباح خالل الفرتة من .2008/5/15-13
املشاركة يف مؤمر الكويت تطمح لدلك والدي نظمه االحتاد العام لطلبة ومتدريب اهليئة العامة للتعليم
التطبيقي خالل الفرتة من  24-23مارس  ،2009الكويت ،واملشاركة بورقة عمل عن :التعليم العايل:
مشكالته ،ومعوقاته ،وحلول.
املشاركة يف املؤمر العاملي للنشاط البدين والصحة العامة الدي نظمته اللجنة الوطنية للنشاط البدين كلية
الطب جبامعة الكويت ،خالل الفرتة من  15-14أبريل .2009
املشاركة يف املوسم الثقايف الرابع لكلية العلوم االجتماعية جبامعة الكويت والدي جاء حتت شعار "دراسات
تطبيقية يف العلوم االجتماعية" واملنعقد يف اتريخ  29يوليو  2009واملشاركة ابلبحث املدعوم " :الدعم
االجتماعي وعالقته ببعض األعراض الصحية لدمل املسنني الدين يتلقون الرعاية املنزلية يف الكويت".
املشاركة يف مؤمر كلية العلوم االجتماعية الرابع حتت شعار" :العلوم االجتماعية :حلول عملية لقضااي
جمتمعية" .جامعة الكويت ،كلية العلوم االجتماعية ،خالل الفرتة من  03نوفمرب  0 -ديسمرب .0202
املشاركة يف املؤمر األربعني جلمعية املعلمني الكويتية والدي وقع حتت شعار" :مناهج التعليم يف دولة
الكويت بني أت يل اهلوية وحتقيق التنمية" خالل الفرتة من  09-00مارس  ،0200واملشاركة بورقة
بعنوان" :املعارف الدستورية والتارخيية ودورها يف تعزيز مفاهيم االنتماء والوالء".
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املشاركة يف املؤمر العلمي الثالث لقسم علم النفس جبامعة الكويت حتت عنوان "البحوث النفسية وتطبيقاهتا
امليدانية" ورئيس اجللسة الرابعة ،خالل الفرتة من  28-26أبريل .2011
املشاركة يف املؤمر اخلليجي األول ملربة الدعم االجيايب ملرضى السرطان ،واملشاركة بورقة بعنوان" :أثر الدعم
األسري على مرضى السرطان" ،من الفرتة من  08-07أكتوبر  ،0200الكويت.
املشاركة يف املؤمر الثالث للتنمية األسرية لوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية املقام خالل الفرتة من 02-07
أكتوبر  ،0200والتعقيب على الورقة املقدمة من اإلدارة يف اجللسة األوىل واليت جاءت بعنوان" :املشاركة
الزوجية يف اجلوانب املادية وأثرها على االستقرار األسري" بتاريخ  07أكتوبر .0200
ملشاركة يف مؤمر التوعوي للوقاية من األمراض والظواهر السلبية الشائعة ،واملشاركة بورقة عمل بعنوان "دور
املؤسسات يف تنمية اهلوية الوطنية وتعزيز مفاهيم الوالء واالنتماء" ،خالل الفرتة من .0200/00/7-4
املشاركة يف امللتقى الثامن لقسم االجتماع واخلدمة االجتماعية حتت عنوان" :أثر سياسة التنمية على األمن
االجتماعي للمواطن" ،وتقدمي ورقة مشرتكة (د .مها السجاري) حول اهلوية الوطنية يف مقابل اهلوية الفرعية
يف ثقافة اجملتمع الكوييت ،خالل الفرتة من  03-07مارس .0200
املشاركة يف مؤمر كلية العلوم االجتماعية اخلامس والدي جاء حتت عنوان "العلوم االجتماعية :شركاء يف
التنمية" خالل الفرتة من  13-11فرباير  2013واملشاركة بورقة مشرتكة يف اجللسة األوىل مع أ.د فرانك
بوريري  Frank Poirierو أ .حسن أشكناين بعنوانAnthropological Research: Understanding :
and Shaping Kuwait’s History, Health Status and Self Image










املشاركة يف امللتقى السنوي التاسع لقسم االجتماع واخلدمة االجتماعية والدي وقع حتت عنوان "قضااي
وسياسات محاية الطفل" ،خالل الفرتة من .0209/9/08-04
املشاركة يف ندوة ثقافة وهندسة احلوار مع اآلخر ،اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ،ابلتعاون مع
املنظمة العربية للرتبية والعلوم والثقافة ،على هامش معرض الكويت الثامن والثالثون للكتاب ،خالل الفرتة
من  04-04نوفمرب  ،0209وتقدمي ورقة بعنوان" :أثر التنشئة االجتماعية على ثقافة ومستقبل احلوار يف
اجملتمع".
املشاركة يف ورشة العمل احلوارية حول مراجعة أدوار ومهام قطاع الرعاية االجتماعية وجماالهتا وسياساهتا يف
دول جملس التعاون ،واملنعقدة يف الكويت خالل الفرتة من  00-02يناير  ،0204وتقدمي ورقة علمية
بعنوان" :من الرعاية إىل التنمية للفئات االجتماعية املهمشة يف دول جملس التعاون".
املشاركة يف ندوة" :أزمة التطور احلضاري يف الوطن العريب...إعادة تفكري" .واملقامة يف مهرجان القرين
الثقايف العشرين ،خالل الفرتة من  04-04يناير  ،0204ورائسة اجللسة السادسة.
املشاركة يف احللقة النقاشية حتت عنوان " :قضااي األمن الوطين واسرتاتيجيات التنمية يف دول جملس التعاون
اخلليجي" وذلك خالل الفرتة من  5-9فرباير .0204
املشاركة يف احللقة النقاشية حتت عنوان "التشريعات االجتماعية ودورها يف التنمية وحركة اجملتمع بني الواقع
واملستقبل" واليت نظمتها رابطة االجتماعيني خالل الفرتة من  08-07فرباير  ،0204وترأس اجللستني.
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 املشاركة يف امللتقى السنوي احلادي عشر لقسم االجتماع واخلدمة االجتماعية ابلتعاون مع األمانة العامة
لألوقاف والدي وقع حتت عنوان "الصحة واجملتمع  :قضااي معا رة" ،خالل الفرتة من  25-23مارس
 .0205واملشاركة بورقة مشرتكة مع د .مها السجاري بعنوان" Breast cancer knowledge and :
"awareness among Kuwaiti women

 مشاركة يف حضور مؤمرات وندوات حملية متعددة داخل الكويت ،مثل امللتقيات العلمية اليت ينظمها قسم
االجتماع واخلدمة االجتماعية السنوية ،املؤمر الدويل األول ملكتب الشهيد حتت شعار :العطاء الوطين :والء
وارتقاء بال حدود  2001/4/23-21ومؤمر اإلمناء واحللقات النقاشية السنوية ،إضافة إىل العديد من
املؤمرات وامللتقيات العلمية كمشارك.
حادي عشر،املهام واألنـشـطة واألعمال اإلدارية:
أوال :األعمال اجلارية وأعمال اللجان:
 -1على مستوى اخلارجي:
 -1عض ــو جمل ــس األمان ــة العام ــة ملرك ــز الواثئ ــق والدراس ــات ب ــدول جمل ــس التع ــاون ل ــدول اخلل ــيج العربي ــة،
.2014-2012
International Section Editorial Advisory Board for the Journal of Health Care -2
Finance International Section

-9
-4
-5
-6
-7
-8

عض ــو اهليئ ــة العلمي ــة جملل ــة "عل ــوم اإلنس ــان واجملتم ــع" ،دوريـ ــة دوليـ ــة حمكمـ ــة ،إ ــدار لكلي ــة العل ــوم
اإلنسانية واالجتماعية جبامعة بسكرة ،اجلزائر.
عضــو جلنــة عمــداء كليــات اآلداب والعلــوم االجتماعيــة واإلنســانية علــى مســتومل دول جملــس التعــاون
اخلليجي2008-2005 .
عضو جلنة متابعة التو يات ملؤمر الدوحة العاملي للمسنني يف ظل التحوالت املعا رة-2005 .
عضو جلنة البحوث والدراسات اخلا ة ابلربامج ذات املضامني االجتماعية .مؤسسة اإلنتاج املشـرتك
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية.2008-2007 ،
عضــو جلنــة الصــياغة لتو ــيات مــؤمر الشــباب العــريب وحتــدايت القــرن احلــادي والعش ـرين املنعقــد يف
جامعة الشارقة ،دولة اإلمارات العربية املتحدة خالل الفرتة من .2007/11/7-6
عضــو جلنــة التحكــيم لــألوراق العلميــة للمــؤمر الســنوي الثالــث ملراكــز األحبــاث العربيــة :جملــس التعــاون
اخلليجــي :السياســة واالقتصــاد يف ظــل املتغ ـريات اإلقليميــة والدوليــة ،للمركــز الع ـريب لألحبــاث ودراســة
السياسات.

 -2على مستوى دولة الكويت:
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 -9عضو جلنة تقيم مكتبة املرحوم الدكتور/يوسف الدوخي (وزارة التعليم العايل) .1992
 -10عض ــو اللجن ــة الفني ــة لإلش ـراف عل ــى تنفي ــد الغاي ــة األوىل م ــن غ ــاايت إس ـرتاتيجية التعل ــيم الع ــام،
واخلا ة ابملسامهة يف حتقيق التفاعل مع العصر احلايل مبا يتطلبه من حرية فكر وجتارب مع ديناميكية
التغيري دون تعارض مع اخلصو ية الثقافية للمجتمع .التابعة لوزارة الرتبية التعليم العايل-2004 .
 -11عضو جلنة ياغة الربامج واخلطط الكفيلة حبماية الشـباب مـن مظـاهر التعصـب والتطـرف الـديين
(جلنة الوسطية) .التابعة لوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية-2005 ،
 -12عض ــو جلن ــة "مش ــروع أكادميي ــة ال ــزواج" الص ــادرة بقـ ـرار م ــن وزي ــر األوق ــاف والش ــئون اإلس ــالمية،
-2006
 -13عضو الفريق االجتماعي اخلاص إبعداد اخلطة االجتماعية التابعة للجنـة االستشـارية العليـا للعمـل
على تطبيق الشريعة اإلسالمية.2004 ،
 -14عضو اللجنة اخلا ة بوضع ريية حاليـة ومسـتقبلية ودراسـة إسـرتاتيجية إدارة االستشـارات األسـرية
ووضــع التصــور لعمــل قســم اإلرشــاد الزواجــي وحــديثي الــزواج وإنشــاء مركــز الســتقبال حــاالت العنــف
التابعة لوزارة العدل.2006 ،
 -15عض ــو جلن ــة دراس ــة حم ــاور اسـ ـرتاتيجيات التعل ــيم جبامع ــة الكوي ــت وم ــا يتعل ــق مب ــدخالت اجلامع ــة
وأتهيلها ضمن التخصصات العلمية القائمة ومبا يكفل حسن توجيهها للتخصصات املطلوبة لسوق
العمل ،بقرار ادر عن جملس الوزراء 2003-2002
 -16عض ـ ــو جلن ـ ــة دراس ـ ــة قواع ـ ــد الرعاي ـ ــة االجتماعي ـ ــة املقدم ـ ــة للش ـ ــهداء وذويه ـ ــم وتق ـ ــدمي املقرتح ـ ــات
والتو يات املناسبة بشأهنا .مكتب الشهيد-2002 ،
 -17انئب رئيس جملس ابء ومعلمني اثنوية عبدهللا العسعوسي-حمافظة حويل 2004-2003
 -18عضــو اللجنــة التحضــريية للمــؤمر الــدويل اخلــامس واخلــاص حــول العنــف ضــد املـرأة ملكتــب اإلمنــاء
االجتماعي-الديوان األمريي .مارس( .2005/مل يعقد املؤمر ،مت إلغايه)
 -19عضــو ال لجنــة العلميــة للمــؤمر الــدويل األول لألبعــاد الرتبويــة لعــالج ظــاهرة اإلرهــاب والتطــرف يف
دولة الكويت للفرتة من  27-26ديسمرب .2005
 -20عضــو اللجنــة الفنيــة لنــدوة :جتربــة دولــة الكويــت يف جمــال اإلرشــاد األســري" والــيت تنظمهــا وزارة
العدل-إدارة االستشارات األسرية .واملزمع إقامتها خالل الفرتة من  15-13نوفمرب 2006
 -21عضو اللجنة العلمية ملؤمر الكويت الدويل األول لدوي االحتياجات اخلا ة يف جمتمع املعلومـات
بدول جملس التعاون اخلليجي حتت شعار" :حنو جمتمع معلومايت للجميع" .والدي عقد خالل الفـرتة
من  13-11مارس .2006
 -22رئــيس فريــق خــاص لتعزيــز قــيم املواطنــة .اللجنــة االستشــارية للعمــل علــى اســتكمال تطبيــق أحكــام
الشريعة اإلسالمية .الديوان األمريي.-2007 ،
 -23عض ــو فري ــق العم ــل اخل ــاص بدراس ــة الظـ ـواهر السياس ــية واالجتماعي ــة املرتبط ــة بعملي ــة التجن ــيس.
الديوان األمريي ،جهاز البحوث والدراسات-2007 ،
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 -24عض ــو فري ــق العم ــل اخل ــاص بدراس ــة اخلريط ــة االجتماعي ــة والسياس ــية  .ال ــديوان األم ــريي ،جه ــاز
البحوث والدراسات.2008-2007 ،
 -25عضو فريق عمل خاص بدراسة اخلريطة االجتماعية االقتصادية .الديوان األمريي ،جهاز البحوث
والدراسات.2008-2007 ،
 -26عضو جلنة تعزيز الوحدة الوطنية .جهاز األمن الوطين ،جملس الوزراء الكوييت.2008-2007 ،
 -27رئ ــيس جلن ــة التحك ــيم جل ــائزة املس ــئولية االجتماعي ــة وال ــيت تق ــام عل ــى مس ــتومل الكوي ــت للش ــركات
واملؤسسات العامة واخلا ة.2008/2007 ،
 -28عض ـ ـ ــو فري ـ ـ ــق عم ـ ـ ــل لدراس ـ ـ ــة انتش ـ ـ ــار الت ـ ـ ــدخني يف الكوي ـ ـ ــت .اجلمعي ـ ـ ــة الكويتي ـ ـ ــة للت ـ ـ ــدخني،
.2009/2008
 -29رئيس جلنة مصغرة إلعداد مشاريع خا ة ابلتنمية االجتماعية .جهاز األمن الوطين ،جملس الوزراء
الكوييت.2010/2009 ،
 -30عضو اللجنة الوطنية للنشاط البدين والصحة-2009 ،
 -31عضــو اللجنــة التنظيمي ــة للمــؤمر واملق ــرر العلمــي للنشــاط الب ــدين والصــحة ،ال ــدي تنظمــه اللجن ــة
الوطنيــة للنشــاط البــدين والصــحة وكليــة الطــب جبامعــة الكويــت واملزمــع عقــده خــالل الفــرتة 16-12
أبريل .2009
 -32عضو اللجنة العلمية واإلدارية واملالية للمؤمر واملقرر العلمي للنشاط البدين والصحة ،الدي تنظمه
اللجنة الوطنية للنشاط البدين والصحة وكلية الطب جبامعة الكويت واملزمع عقده خالل الفرتة -12
 16أبريل .2009
 -33عض ــو جلن ــة تطوعي ــة إلع ــداد خط ــة مش ــروع اإلرش ــاد الزواج ــي ،وعض ــو اللجن ــة املص ــغرة إلع ــداد
اإلسرتاتيجية اخلا ة هبدا املشروع-2011 ،
 -94رئيس الفريق البحثي لدراسة "قيم املواطنة يف ثقافة اجملتمع الكوييت ودور املؤسسات االجتماعية يف
تعزيزها" .مكتب اإلمناء االجتماعي ،التابع ملكتب مسو رئيس جملس الوزراء.
 -95عضو اللجنة املنظمة العليا ملؤمر العمل االجتماعي ،املقرتح انعقاده شهر نوفمرب .0200
 -94عضو اللجنة العلمية ملؤمر العمل االجتماعي ،املقرتح انعقاده شهر نوفمرب .0200
 -97رئيس اللجنة التحضريية ملؤمر مكتب اإلمناء االجتماعي والدي يقع حتت شعار :املواطنة والدولة،
ضرورات وحتدايت" والدي سيعقد خالل الفرتة من  9-0أبريل .0200
 -98مقرر اللجنة العليا ملؤمر مكتب اإلمناء االجتماعي والدي يقع حتت شعار :املواطنة والدولة ،ضرورات
وحتدايت" والدي سيعقد خالل الفرتة من  04-00مارس .0200
 -39عضو جلنة مصغرة منبثقة من اللجنة االستشارية لبحث التطورات االقتصادية العاملية وابلية لتقدمي
تصور خاص ملواجهة االختالالت االقتصادية الداخلية ،أغسطس .0200
 -40انئب الرئيس للجمعية الكويتية لألسرة وكبار السن (غري املشهرة وحتت التأسيس).
 -41عضو جلنة إعداد مشروع مركز اإلرشاد الزواجي.2012/2011 ،
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 -42عضو جلنة استشراف املستقبل االجتماعي والرتبوي يف دولة الكويت ،التابعة للجنة االستشارية العليا
للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية( ،اللجنة االجتماعية).2012/2011 ،
 -43عضو اللجنة االستشارية يف اإلدارة املركزية لإلحصاء.2013/2012 ،
 -44عضو جلنة دراسة احتياجات اإلدارة العامة لإلحصاء من العاملني.2012 ،
 -45عضو فريق العمل لكتابة التقرير الوطين للتنمية البشرية ابلتعاون مع برانمج األمم املتحدة اإلمنائي
 ،UNDPوكتابة فصل التماسك االجتماعي اخلاص به.2012 ،
 -46عضو اللجنة التحضريية ملشروع مسح الدخل واإلنفاق األسري لعام  ،2013/2012اإلدارة املركزية
لإلحصاء.
 -47رئيس جلنة خا ة بفحس ومراجعة الردود على مكاتبات معايل وزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية،
اإلدارة املركزية لإلحصاء.2013/2012 ،
 -48رئيس جلنة خا ة لوضع بعض الضوابط اإلضافية لشغل الوظائف اإلشرافية ،اإلدارة املركزية لإلحصاء،
.2013/2012
 -43عضو اهليئة االستشارية ملركز اآلراء اخلليجية الستطالعات الرأي واإلحصاء.-0200 ،
 -52عضو يف فريق خلية تفكري Think Tankخاص إببداء الرأي االجتماعي حول االنتخاابت
الربملانية للعام  ،0200اتبعة لوزارة اإلعالم قطاع التنمية.
 -50عضو اللجنة العلمية لندوة "األمن الوطين الكوييت يف ظل املتغريات ابلية واإلقليمية" واليت عقدت
خالل الفرتة من  09-00مايو .0209
 -50مقرر جلنة التقييم جلائزة اإلنتاج العلمي للعلوم االجتماعية واإلنسانية لعام 0209م ملؤسسة الكويت
للتقدم العلمي.
 -59انئب رئيس فريق عمل لدراسة ظاهرة العنف لدمل الشباب بدولة الكويت ،بقرار وزاري من وزارة
الدولة لشئون الشباب ،واملشرف العام واملقرر العلمي ألعمال الفرق الفرعية.0209 ،
 -54عضو اللجنة العلمية للمؤمر العاملي األول لألمن الرايضي ،والدي ينظم حتت مظلة االحتاد الدويل
الرايضي للشرطة 04-09 ،مارس .0204
 -55انئب رئيس اللجنة التنفيدية لتو يات دراسة العنف لدمل الشباب بدولة الكويت ،بقرار وزاري من
وزارة الدولة لشئون الشباب.0204 ،
 -54رئيس الفريق االستشاري للعمل التطوعي والدي يضم يف عضويته تسعة جهات حكومية ،بقرار وزاري
من وزارة الدولة لشئون الشباب.0204 ،

 -3على مستوى اجلامعة:
 -57عضو هيئة حترير جملة العلوم االجتماعية-جامعة الكويت ،جملس النشر العلمي2013-2012 ،

31

أبريل 2015-

السيرة الذاتية أ.د .يعقوب يوسف الكندري
 -58عضــو هيئ ــة حتري ــر حولي ــة اآلداب والعل ــوم االجتماعيــة-جامع ــة الكوي ــت ،جمل ــس النش ــر العلم ــي،
2007-2005
 -59عضو اللجنة املركزية لدعم اجلامعة.2006/2005 .
 -60عضو اللجنة اخلا ة لدراسة مقرتح اللجنة الوطنية لتسيري املعلومات اجلغرافية وإنشاء املركز الوطين
لنظم املعلومات اجلغرافية.2006/2005 .
 -61عضو جملـس إدارة ـندوق الضـمان االجتمـاعي-جامعـة الكويـت 2002-1999؛ -2004
.2006
 -62عضو اجمللس األعلى جلامعة الكويت2008-2005 ،
 -63عضو جلنة العمداء ،جامعة الكويت2008 -2005 ،
 -64عضو جلنة الشئون العلمية ،جامعة الكويت2008-2005 ،
 -65عضو جلنة املنسقني للمباين اجلامعية2004/2003 .
 -66عضو اللجنة اإلشرافية على اختيار مرشحني النتخاابت ـندوق الضـمان االجتمـاعي ،لألعـوام:
2006/2005 ،2003/2002 ،2001/2000
 -67عض ـ ـ ـ ــو جمل ـ ـ ـ ــس الكلي ـ ـ ـ ــة ،لكلي ـ ـ ـ ــة الدراس ـ ـ ـ ــات العلي ـ ـ ـ ــا-جامع ـ ـ ـ ــة الكوي ـ ـ ـ ــت ،2005-2004
2011/2010
 -68عضو جلنة العمادة -كلية الدراسات العليا2005-2004 .
 -69عضو جلنة الشئون الطالبية-كلية الدراسات العليا2005-2004 ،
 -70عضو جلنة النظر يف تظلمات الطلبة لكلية الدراسات العليا2005-2004 ،
 -71عضو جلنة النظر يف مشكالت املباين اخلا ة جبامعة الكويت-موقع الشويخ2005-2004 ،
 -72عضو جلنة إعداد دراسة خا ة حول ازدايد سلوكيات العنف بني طلبة اجلامعة والصادر بقرار من
مدير اجلامعة.2007/2006 ،
 -73عضــو جلن ــة تقي ــيم نظ ــام املق ــررات املعم ــول ب ــه يف جامع ــة الكوي ــت وحب ــث إمكاني ــة تعم ــيم النظ ــام
السنوي املعمول به يف بعض الكليات بقرار من مدير اجلامعة رقم .2007/2006 ،2572
 -74عضــو جلنــة دراســة مقــرتح إنشــاء مركــز الكويــت الســتنهاض اهلمــم واملعــروض علــى جملــس جامعــة
الكويت.2009/2008 ،
 -75عضــو جلنــة النظ ــر يف مقــررات التــدريب املي ــداين لكليــة الدراس ــات العليــا ،بق ـرار م ــن عميــد كلي ــة
الدراسات العليا ،جبامعة الكويت2012 ،
 -76عضو جلنة اختيار رئيس قسم اإلعالم جبامعة الكويت.2012 ،
 -77مقــرر جلنــة ملقابلــة املتقــدمني لشــغل الوظــائف اإلشـرافية الشــاغرة يف مركــز دراســات اخللــيج واجلزيــرة
العربية جبامعة الكويت.
 -78عضــو اللجنــة التنســيقية اخلا ــة بفحــس وتقيــيم األحبــاث العلميــة املقدمــة ليــوم امللصــق لكليــات
العلوم اإلنسانية ،وترشيح الفائزين هلا.2013 ،
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 -79عضو جلنة تقييم رئيس القانون اخلاص جبامعة الكويت.2013 ،
 -80رئيس اللجنة املنظمة ملـؤمر التطـور الـدميوغرايف يف دول جملـس التعـاون لـدول اخللـيج العربيـة والـدي
نظمـ ــه مركـ ــز دراسـ ــات اخللـ ــيج واجلزيـ ــرة العربيـ ــة خـ ــالل الفـ ــرتة  24-23أبريـ ــل  2013يف جامعـ ــة
الكويت.
 -81رئــيس اللجنــة املنظمــة ملــؤمر قضــااي ــحية يف دول جملــس التعــاون اخلليجــي والــدي نظمــه مركــز
دراسات اخلليج واجلزيرة العربية خالل الفرتة  30-29أبريل  2014يف جامعة الكويت.

 -4على مستوى الكلية:
 -82رئيس جلنة الرتقيات بكلية العلوم االجتماعية.2014/2013 ،2013/2012 ،
 -83عضو جملس كلية العلوم االجتماعية منتخب ممثال عن فئة األساتدة.0209/0209 ،
 -84رئيس جملس كلية العلوم االجتماعية ،جامعة الكويت 2008-2005
 -85رئيس جملس ريساء األقسام-كلية العلوم االجتماعية-جامعة الكويت2008-2005 ،
 -86رئيس جلنة البعثات ،كلية العلوم االجتماعية – جامعة الكويت2008-2005 ،
 -87رئــيس جملــس العالقــات واملنظمــات الدوليــة ،كليــة العلــوم االجتماعيــة-جامعــة الكويــت -2006
.2008
 -88عضو اللجنة االستشارية للوحدة البحثية واإلحصائية لكلية العلوم االجتماعية واملسهم يف إنشائها
.2001
 -89عض ــو جلن ــة إع ــداد دراس ــة ح ــول حتدي ــد مع ــايري والي ــات تق ــومي رج ــات كلي ــة العل ــوم االجتماعي ــة
2002/2001
 -90عضــو جملــس الكليــة-كلي ــة العلــوم االجتماعيــة ممــثال ع ــن األســاتدة واألســاتدة املســاعدين للع ــام
اجلامعي 2005-2004
 -91رئــيس املــؤمر الــدويل الثالــث للعلــوم االجتماعيــة ،والــدي يقــع حتــت شــعار" :العلــوم االجتماعي ــة
والدراسات البينية من منظور تكاملي" .2006
 -92املنس ــق الع ــام وعض ــو اللجن ــة التحض ــريية العلي ــا للم ــؤمر ال ــدويل للعل ــوم االجتماعي ــة وتنمي ــة اجملتم ــع -10
2001/4/12
 -93مقرر جلنة االتصاالت اخلارجيـة وعضـو جلنـة امليزانيـة للمـؤمر الـدويل للعلـوم االجتماعيـة وتنميـة اجملتمـع -10
2001/4/12
 -94عضو جلنة التظلم اخلا ة ابلكلية للعام الدراسي 2000/1999
 -95عضــو جلنــة البــت يف طلبــات تعــديل درجــات الطلبــة يف االمتحــاانت النهائيــة ابلكليــة -2000
2001؛ 2002/2001
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 -96عض ـ ــو اللجن ـ ــة اإلش ـ ـ ـرافية الختي ـ ــار ممث ـ ــل م ـ ــن أعض ـ ــاء اهليئ ـ ــة التدريس ـ ــية جملل ـ ــس الكلي ـ ــة للع ـ ــام
2000/1999؛ 2002-2001
 -97عض ـ ــو جلن ـ ــة إنش ـ ــاء مش ـ ــروع دبل ـ ــوم نظ ـ ــم املعلوم ـ ــات والتقني ـ ــات احلديث ـ ــة للعل ـ ــوم االجتماعي ـ ــة،
.2002/2001
 -98عضو جلنة القياس ابلكلية .2002/2001
 -99رائد مجعية العلوم االجتماعية 2003-2001
 -100عضو جلنة إعداد دراسة حول أوضاع الطلبة املندرين لكلية العلوم االجتماعية 2002/2001
 -101عضو اللجنة التحضريية إلقامة الندوة الدولية حول الشرق والغرب 2002/2001
 -102مقرر جلنة تقصي حقائق يف الكلية2002/2001 .
 -103عضو جلنة الوظائف األكادميية املساندة ابلكلية 2002/2001
 -104املنســق العــام وعضــو اللجنــة التحضــريية العليــا ملــؤمر الكليــة الثــاين للعلــوم االجتماعيــة والصــحية
ودورها يف تنمية اجملتمع.2003/4/8-6 .
 -105عضو اللجنة العلمية ملؤمر الكلية الثاين للعلوم االجتماعية والصحية ودورها يف تنمية اجملتمع-6 .
.2003/4/8
 -106مقرر جلنة انتقال كلية العلوم االجتماعية.2003/2002 .
 -107مقرر جلنة التقرير السنوي للكلية 2004/2003 ،2002/2001 ،
 -108عضو جلنة التعينات-يف كلية العلوم االجتماعية 2004/2003
 -109عضو جلنة البعثات-يف كلية العلوم االجتماعية 2004/2003
 -110عض ــو يف العدي ــد م ــن جل ــان الكلي ــة اخلا ــة ابملق ــابالت للرتش ــيحات لش ــغل وظ ــائف املعي ــدين،
ومساعدي املدرس واملساعدين العلميني يف األقسام العلمية.
 -111منسـ ـ ـ ــق كليـ ـ ـ ــة العل ـ ـ ـ ــوم االجتماعيـ ـ ـ ــة ملشـ ـ ـ ــروع الت ـ ـ ـ ــدريب االلكـ ـ ـ ــرتوين ابسـ ـ ـ ــتخدام نظـ ـ ـ ــام Netg
2004/2003
 -112عضو جلنة مقابالت املرشحني لبعثات قسم اجلغرافيا للعام الدراسي .2004/2003
 -113عضــو جلنــة دراســة لفــيض العــبء التدريســي لشــاغلي درجــة األســتاذية لكليــة العلــوم االجتماعيــة
.2006/2005
 -114رئيس اللجنة التنظيمية لندوة اإل الح السياسي يف الوطن العريب من منظور مقـارن بكليـة العلـوم
االجتماعية واملقامة خالل الفرتة من 2005/12/5-4
 -115رئيس اللجنة املنظمة ملؤمر "توقاذر" :مخسون عاما على أتسـيس االحتـاد األوريب ومخسـة وعشـرون
عاما على أتسيس جملس التعاون اخلليجي :االجنازات وتطلعات املستقبل" .وحدة الدراسات األوربية
واخلليجيــة-كليــة العلــوم االجتماعيــة ،جامعــة الكويــت ،خــالل الفــرتة مــن  17-16أبري ـل .2007
مركز املؤمرات ،الشويخ.
 -116عضو جلنة دعم البحث العلمي 2009/2008
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 -117أمني سر جلنة دعم البحث العلمي .2011/2010
 -118رئيس جلنة اجملال للدراسات العليا .2012/2011 ،2011/2010
 -119مقرر اللجنة التنسيقية لتحديد ومتابعة لية تنفيد مدكرة التفاهم املربمة بني كلية العلوم االجتماعية
وكلية الطب جبامعة الكويت .2011
 -120عضو جلنة تقييم أداء رئيس قسم االجتماع واخلدمة االجتماعية.2012/2011 ،
 -121عضو اللجنـة التحضـريية ملـؤمر كليـة العلـوم االجتماعيـة اخلـامس ،حتـت عنـوان العلـوم االجتماعيـة:
شركاء يف التنمية املزمع عقده خالل الفرتة من  21-19ديسمرب .2012
 -122مقرر اللجنة العلمية ملؤمر كلية العلوم االجتماعية اخلامس .2012
 -123عضو جلنة اختيار رئيس قسم علم النفس بكلية العلوم االجتماعية ،مارس .2012
 -004مقرر جلنة النظر يف شغل وظيفة أعضاء هيئة تدريس من خارج املبتعثني ابلكلية ،يونيو .0200
 -005مقــرر اللجنــة التنســيقية املنوطــة بتحديــد ومتابعــة ليــة تنفيــد مقــرتح إنشــاء دبلــوم يف ــحة الطفــل
ال ـ ـ ـوارد مبـ ـ ــدكرة التفـ ـ ــاهم املربمـ ـ ــة بـ ـ ــني كليـ ـ ــة العلـ ـ ــوم االجتماعيـ ـ ــة وكليـ ـ ــة الطـ ـ ــب جبامعـ ـ ــة الكويـ ـ ــت،
.0209/0200
 -004مقرر جلنة جائزة التدريس املتميز لكلية العلوم االجتماعية للعام الدراسي .0204/0209
 -007عضــو اللجنــة املنظمــة العليــا للملتقــى األول لكليــة العلــوم االجتماعيــة وابلتعــاون مــع وزارة الصــحة
العامــة ومكتــب اإلمنــاء االجتمــاعي التــابع لــديوان رئــيس جملــس الــوزراء حتــت عنـوان "طفولــة يف أمــان"
واليت عقدت خالل الفرتة من  7-5مايو .0204

 -5على مستوى القسم العلمي:
 -128أمني سر جملس القسم 2001-2000 ،؛ 2002-2001
 -129مقرر جلنة االستشارات والتدريب يف القسم العلمي للعام الدراسي 2000/1999
 -130عضــو يف جلنــة اجلــدول الدراســي يف القســم العلمــي للعــام الدراســي -2000 ،2000 /1999
2001
 -131عضو يف جلنة املكتبات يف القسم العلمي للعام الدراسي 2000/1999
 -132مقرر جلنة تطوير حائف التخرج اخلا ة بتخصس األنثروبولوجيا يف القسم العلمي
 -133مقرر جلان تطوير حائف التخرج يف القسم العلمي -2000
 -134مقرر جلنة التقرير السنوي للقسم 2001/2000،؛ 2002/2001؛ 2004/2003
 -135عضو جلنة التطوير والتخطيط يف القسم العلمي 2001-2000 ،؛ .2002/2001
 -136عضو جلنة دعم البحث العلمي يف القسم العلمي 2002/2001
 -137عضو جلنة املكتبات يف القسم العلمي2005-2004 ،
 -138عضو جلنة امليزانية واألجهزة يف القسم العلمي2005-2004 ،
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 -139مقرر جلنة التعينات-قسم االجتماع واخلدمة االجتماعية2004/2003 .
 -140مقرر جلنة البعثات-قسم االجتماع واخلدمة االجتماعية2004/2003 .
 -141مقــرر جلنــة تقــدير احتياجـات املبــاين اجلامعيــة اجلديــدة يف موقعهــا اجلديــد ،الشــدادية علــى مســتومل
القسم 2005-2004
 -142عضو جلنة دراسة اقرتاح مسمى حماضر للجامعة يف القسم العلمي .2006/2005
 -143مقرر جلنة دعم البحث العلمي .2012/2011 ،2011/2010 ،2009/2008
 -144عضو جلنة اجلوائز اخلا ة ابلباحث املتميز وأفضل ابحث من الشباب.2009/2008 .
 -145عضو جلنة اختيار رئيس قسم االجتماع واخلدمة االجتماعية .2010/2009
 -146عضو جلنة البعثات .2011/2010
 -147عضو جلنة التعيينات .2012/2011
 -148عضو اللجنة األكادميية .2013/2012
 -149مقرر جلنـة اختيـار الباحـث املتميـز وأفضـل ابحـث مـن الشـباب  ،2012/2011وعضـو اللجنـة
.2013/2012
 -052عضــو اللجنــة العلميــة للملتقــى العاشــر للقس ـم والــدي يقــع حتــت عن ـوان" :الشــباب واجملتمــع ...
قضااي معا رة" .خالل الفرتة من  9-0أبريل .0204

ثانيا :أعمال إدارية بالتكليف:













القيام أبعمال مدير جامعة الكويت خالل الفرتة من .2005/12/12-11
عمي ــد كلي ــة العل ــوم االجتماعي ــة ابلوكال ــة خ ــالل الف ــرتة م ــن1999/9/ -1999/8/ :؛ -2000/8/5
2000/9/2؛ 2002/9/-2001/8/؛ 2002/9/21-2002/8/10
القيـ ــام أبعمـ ــال عميـ ــد شـ ــئون الطلبـ ــة جبامعـ ــة الكويـ ــت خـ ــالل الفـ ــرتة مـ ــن -8 ،2006/11/15-14
.2006/8/29
رئ ــيس قس ــم االجتم ــاع واخلدم ــة االجتماعي ــة ابلوكال ــة خ ــالل الف ــرتة م ــن.2003/11-2003/6/22 :
(حل ـ ـ ــني اختي ـ ـ ــار رئ ـ ـ ــيس قس ـ ـ ــم) .ابإلض ـ ـ ــافة إىل 1999/9/ -1999/8/؛ 2000/1-1999/12؛
2008/9/15-2000/8/5؛ .2002/9/21-2002/8/10
العميــد املســاعد للشــئون الطالبيــة بكليــة العلــوم االجتماعيــة ابلوكالــة خــالل الفــرتة مــن -2002/8/10
2002/9/21
رئ ــيس قس ــم العلـ ــوم السياس ـ ـية ابلوكال ــة خـ ــالل الف ــرتة مـ ــن 1999/9/-1999/8/؛ -2002/8/10
2002/9/21
رئيس قسم املكتبات واملعلومات ابلوكالة خالل الفرتة من 2002/9/1-2002/8/10
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ثالثا :أعمال تطوعية يف خدمة اجملتمع:






عضـو جلنــيت التكافــل االجتمـاعي واللجنــة الشــعبية ورئــيس فـرع جبمعيــة الرميثيــة التعاونيـة أثنــاء فــرتة االحــتالل
العراقي الغاشم على دولة الكويت ،ابإلضافة إىل العمل كمؤذن وإمـام وخطيـب متطـوع أثنـاء هـده الفـرتة يف
مسجد سلمان الفارسي مبنطقة الرميثية.
عضــو اللجنــة التطوعيــة املشــرفة علــى إعــادة إعمــار كليــة اآلداب ،وإدارة املكتبــات اجلامعيــة جبامعــة الكويــت
بعد االحتالل العراقي الغاشم.
متطوع يف مكتب الشهيد -الديوان األمريي.
املشاركة التطوعية يف العديد من اللجان العلمية والفنية واالجتماعية.

ثاني عشر :املهارات العملية يف جمـال احلاسوب:








استخدام برامج املكتب  Officeواستخدام برانمج العرض  Power Pointيف العملية التدريسية.
استخدام برانمج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( SPSSإدخال وحتليل) وإعداد العديد من الدورات وورش
العمل ذات لة.
استخدام برامج لتصميم فحات اإلنرتنت ،وتصميم موقع مؤمر كلية العلوم االجتماعية الدويل األول ،واإلشراف
على تصميم موقع الكلية احلايل ،وموقع مؤمر الكلية الثاين.
القيام بتدريس مقرر التعليم اإللكرتوين  e-learningجبامعة الكويت.
القيام بتدريس مقرر عن طريق التعلم عن بعد واستخدام القاعات الدكية.
استخدام الربامج اخلا ة ابلربيد اإللكرتوين مثل برامج .Outlook, Netscape, and Eudora
املشاركة يف مؤمر عاملي عرب اإلنرتنت واملشاركة بورقة علمية.

ثالث عشر :دورات ومقررات مت اجتيازها:
 اجتياز جمموعة من الدورات التدريبية يف جمال احلاسب اآليل أثناء العمل اإلداري.
 اجتياز جمموعة من الدورات التدريبية اخلا ة مبهارات الفردية واالتصال مثل إدارة الوقت ،وكتابة التقارير ،ومهارات
االتصال وغريها من الدورات يف جمال تنمية املهارات االجتماعية أثناء العمل اإلداري.
 اجتياز املقرر العاملي للنشاط البدين املقام يف كلية الطب جبامعة الكويت خالل الفرتة من  16-12أبريل .2009
رابع عشر :أعمال أكادميية عامة يف خدمة اجملتمع:
 -1إعداد دورات تدريبية يف جماالت متعددة:
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وسائل التحليل اإلحصائي ابستخدام الربانمج اإلحصائي  - SPSSمقدمة عامة
أسس البحث من خالل استخدام شبكة املعلومات (اإلنرتنت) ،وإعداد كتاب خاص هبدا املوضوع.
أسس وقواعد كتابة البحث العلمي ،2003/3/19-15 .ملعهد الدراسات القضائية.
دورة تدريبية عن التعامل مع الطلبة والتأثري فيهم2002/6/5-1 .
دورة تدريبية عن :املهارات القيادية واالجتماعية للقيادة الوسطى2004/1/14-10 .
املشاركة ابلدورة التدريبية ملشروع دورة احلياة االجتماعية لدولة الكويت-مرحلة الوفاة ،واخلا ة مبركز الرتاث
الشعيب يف قطر التابع لدول جملس التعاون اخلليجي .2001/9/18-15
املشاركة ابلدورة التدريبية ملشروع دورة العام لدولة الكويت ،واخلا ة مبركز الرتاث الشعيب يف قطر التابع
لدول جملس التعاون اخلليجي.2004/6/3-5/31.
املشاركة ضمن الدورة التدريبية اخلا ة إبدارة اخلدمة االجتماعية والنفسية لوزارة الرتبية واخلا ة ابملخدرات.
(السلوك اإلدماين والتفكك األسري).2005/4/19 ،12 -
دورة تنمية املهارات البحثية لصاحل مركز الدراسات والبحوث التابع لوزارة الداخلة.2008/10/17-5 ،
دورة تدريبية عن األمن الوطين والتنمية االجتماعية ،معدة لكلية األمن الوطين بوزارة الداخلية ،خالل الفرتة
من  17-15نوفمرب  ،2011فندق كراون بالزا ابالشرتاك مع د .علي الزعيب.
دورة تدريبية عن" :الدعم االجتماعي للمسنني وأساليب التعامل معهم" معدة ملكتب االستشارات
والتدريب بكلية العلوم االجتماعية جبامعة الكويت لصاحل وزارة الشئون االجتماعية والعمل ،من اتريخ -4
 8مارس .2012
برانمج تدرييب مقدم إىل كلية األمن الوطن لقياديي وزارة الداخلية حتت عنوان "الرتكيبة السكانية للعمالة
الوافدة وأثرها على األمن الوطين" خالل الفرتة من  14-12مارس  2013يف فندق حياة رجينسي.

 -2ورش العمل واحللقات النقاشية واحملاضرات ورئاسة اجللسات:










املشاركة يف العديد من احللقات النقاشية اخلا ة أبسر الشهداء ملكتب الشهيد-الديوان األمريي.
تقدمي استشارات أسرية ألسر الشهداء.
حماضرة عن :التو يات الواجب إتباعها من قبل الباحث االجتماعي قبل الدخول إىل العمل احلقلي
 2001/9/15رابطة االجتماعيني .الكويت.
حماضرة العوملة واجملتمع .جامعة الكويت( 1999/11/2 .رئيس جلسة)
حماضرة عن "الديوانية الكويتية واألسرة" (جامعة الكويت) 2000/11/21
مؤسسات الدولة واجملتمع ودورها يف بناء اإلنسان .يف مكتب الشهيد (رئيس جلسة) 2001/4/23
حماضرة عن فوائد ومساوئ استخدام شبكة اإلنرتنت 2000/12/21
حماضرة عن فن كسب القلوب 2003/7
ورشة عمل بعنوان االستقرار األسري .مكتب الشهيد2003/11 .
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حماضرة عن "زواج األقارب واألمراض الوراثية" ،مركز خدمة اجملتمع والتعليم املستمر -قسم التوعية
اجملتمعية -جامعة الكويت 2003/9/9
حماضرة عن :االحتياجات األساسية والثانوية والسلوك اإلنساين .ضمن الربانمج التدرييب اخلاص ملكتب
الشهيد .2003/10/26-19
حماضرة عن املراحل العمرية واخلصائس السلوكية .ضمن الربانمج التدرييب اخلاص ملكتب الشهيد -19
.2003/10/26
حماضرة عن :العالقات املهنية .ضمن الربانمج التدرييب اخلاص ملكتب الشهيد .2003/10/26-19
املشاركة يف حماضرات خا ة عن الوضع الدراسي لطلبة كلية العلوم االجتماعية للسنوات 2001/2000
و .200/2001
حماضرة عن :مساوئ استخدام اإلنرتنت .مجعية إحياء الرتاث-قرطبة2002/5/29 .
حماضرة عن التأثري االجتماعي والنفسي لتداول األسهم يف سوق األوراق املالية (البور ة) يف اجملتمع
الكوييت .حماضرة خا ة يف مقر أحد مرشحي غرفة جتارة و ناعة الكويت.2005 ،
ورشة عمل عن طرق إدخال البياانت ابلربانمج اإلحصائي  . SPSSمكتب الشهيد.2004/5/2 .
ورشة عمل عن طرق حتليل البياانت ابلربانمج اإلحصائي  . SPSSمكتب الشهيد.200/6/8-6 .
ورشة عمل عن مهارات التعامل مع اآلخرين ،ملوظفي كلية الدراسات العليا-جامعة الكويت،
.2005/9/7
ورشة عمل عن مهارة االتصال مع العمالء ملوظفي مكتب الشهيد من األخصائيني االجتماعيني– خالل
شهر أبريل وبواقع  3ورش موزعة على ثالثة أسابيع.
ورشة عمل عن البحث العلمي ،معدة ملوظفي إدارة البحوث والدراسات يف مكتب اإلمناء االجتماعي
التابع لديوان رئيس جملس الوزراء ،ملدة ثالثة أايم .2011/1/4،6،9
ورشة عمل عن إدخال البياانت اإلحصائية من خال استخدام الربانمج اإلحصائي SPSS
.2011/12/12
املشاركة يف ندوة فاق السياحة يف دول جملس التعاون اخلليجي .ضمن فعاليات هال فرباير .اهليئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب.2003/2/1 .
حماضرة بعنوان :أهلي سندي .خا ة للطلبة املستجدين يف جامعة الكويت وأولياء أمورهم مبناسبة قرب
حلول العام الدراسي اجلديد . 2004/9/8 .فندق رجينسي ابالس
املشاركة يف امللتقى ابلي األول للخدمة االجتماعية ،جبامعة الكويت .رئيس جلسة.2005/3/6 .
املشاركة يف ندوة ملن يهمه األمر واخلاص ابلربانمج األول حول رجات كلية العلوم االجتماعية وسوق
العمل .حتت رعاية وزير التخطيط والتنمية اإلدارية د .معصومة املبارك ،وذلك بتاريخ .2006/4/22
املشاركة يف احللقة النقاشية اخلا ة عن دور مراكز الدراسات اإلسرتاتيجية يف التنمية البشرية يف دولة
الكويت ،وذلك ابلقاعة الدولية بكلية العلوم االجتماعية وابلتعاون مع مكتب اإلمناء االجتماعي.
.2006/4/29
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املشاركة يف احللقة النقاشية املعنونة" :اخلطر الطائفي على الوحدة الوطنية" وذلك ابلقاعة الدولية بكلية
العلوم االجتماعية.2007/3/3 ،
املشاركة يف ندوة مشكلة الطالق ،أسباهبا واحللول املقرتحة واليت نظمتها جريدة األنباء الكويتية.
.2007/1/31
املشاركة يف ندوة أتخر سن الزواج يف اجملتمع الكوييت واليت نظمتها جملة مسرة.2007/2/24 ،
املشاركة يف حلقات نقاشية لصصية متعددة خا ة ألسر الشهداء.
املشاركة يف ورشة عمل بعنوان" :متطلبات التأهيل للتقدم حنو مسارات االعتماد األكادميي" واليت عقدت
على هامش مؤمر "تقومي األداء اجلامعي وحتسني اجلودة" .التابع للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،جامعة
الدول العربية .شرم الشيخ ،مجهورية مصر العربية.2007/5/31-27-
املشاركة يف اللقاء التنويري الطاليب لكلية العلوم االجتماعية واليت نظمته مجعية العلوم االجتماعية مبناسبة
قبول طلبة جدد للكلية للعام الدراسي .2008-2007
املشاركة يف حماضرات عامة متعددة يف منتدايت رمسية وغري رمسية متعددة.
رئيس جلسة ابور االجتماعي :البعد االجتماعي لقضااي املسنني وذلك يف مؤمر الدوحة العاملي لقضااي
املسنني يف ظل التحوالت املعا رة ،بتاريخ  ،2005/4/6اجللسة العلمية السادسة.
رئيس اجللسة الثانية من املؤمر اخلليجي األول لتنمية األسرة وتقدم الطفولة .املنعقد خالل الفرتة من -28
 30نوفمرب  2005بفندق النخيل-الكويت.
رئيس جلسة دور املشرع الكوييت يف حفظ حقوق املعلم .ملؤمر إشراقات مستقبلية يف تطوير التعليم.
الكويت ،مجعية املعلمني .2006/3/20-18
رئيس اجللسة االفتتاحية ملؤمر مؤمر هوية األسرة الكويتية يف ظل ثقافة العوملة .مجعية اإل الح االجتماعي،

اللجنة النسائية.2006/3/21-20 .






رئيس اجللسة الثانية من اليوم الثاين يف ندوة "رقمنة وتطوير ابتومل العريب ،حتت شعار حنو ثقافة التجديد"
معهد األحباث.2006/4/5-4-
املشاركة يف حماضرة" :أوزابكستان اليوم" اليت نظمتها السفارة األوزبكية ابلتعاون مع كلية العلوم االجتماعية
ابلقاعة الدولية-كلية العلوم االجتماعية-جامعة الكويت.2006/5/22 ،
رئيس اجللسة الرابعة يف الدورة شبه اإلقليمية حول استجابة التعليم العايل ملتطلبات التنمية االجتماعية
التابعة للمكتب اإلقليمي للمنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة خالل الفرتة من  18-17ديسمرب
 ،2006مسقط ،عمان.
رئيس جلسة الرضا الزواجي واملشكالت األسرية( ،اجللسة السابعة )2006/3/5-يف مؤمر اإلرشاد
األسري ،والدي وقع حتت شعار اإلرشاد األسري :حنو أمان أسري ،وزارة العدل-إدارة االستشارات
األسرية2007/3/6-4 ،
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رئيس اجللسة األوىل ملؤمر "قضااي املياه يف دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية" والدي نظمه اجلمعية
اجلغرافية اخلليجية ،واملنعقد خالل الفرتة من  ،2007/3/28-27الكويت.
رئيس اجللسة السادسة ملؤمر "تقومي األداء اجلامعي وحتسني اجلودة" .التابع للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية،
جامعة الدول العربية .شرم الشيخ ،مجهورية مصر العربية.2007/5/31-27-
رئيس اجللسة السابعة اليت جاءت بعنوان "خربات من واقع األسرة العربية" ملؤمر "األسرة العربية ..من
املنظور املعا ر" ،خالل الفرتة من  ،2008/5/7-5املقام حتت رعاية مسو ويل العهد الشيخ نواف
األمحد اجلابر الصباح ،الكويت.
رئيس اجللسة االفتتاحية لندوة "االنفتاح الكوييت اآلسيوي" يف الفرتة  22ديسمرب  ،2008بقاعة بنك
الكويت الدويل بكلية العلوم االجتماعية ،جامعة الكويت.
رئيس اجللسة الرابعة للمؤمر العلمي الثالث لقسم علم النفس جبامعة الكويت حتت عنوان "البحوث النفسية
وتطبيقاهتا امليدانية" خالل الفرتة من  28-26أبريل .2011
حماضرة عن التعصب من املنظور االجتماعي ،بافظة مبارك الكبري ،روضة اجلوري.2007/12/3 ،
املشاركة حبلقة نقاشية بعنوان" :أتثري اإلعالم على اجملتمع" جمللة الكويت  ،املنعقدة جبمعية الصحفيني
الكويتية.2008/3/18 ،
حماضرة عن التحدايت االجتماعية اليت تواجه األمن الوطين ،لكلية الرتبية األساسية ضمن املوسم الثقايف
للعام اجلامعي .2008/4/14 ،2008/2007
حماضرة عن األسرة الكويتية العصرية ،بتنظيم من وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ،إدارة النشاط الثقايف،
مسجد العصفور ،مايو.2008/
املشاركة يف ندوة" :األزمات والصراعات حتدايت تواجه األسرة واجملتمع"وإعداد ورقة بعنوان" :األسرة ابلية
يف مواجهة عمليات التحديث .مكتب اإلمناء االجتماعي ابلتعاون مع مجعية أ دقاء الطفولة  23نوفمرب
 2008واملنعقدة يف مجعية ابامني الكويتية.
ورشة عمل بعنوان" :أساسيات البحث العلمي" ،مكتب الشهيد ،الديوان األمريي.2009/3/3 ،
رائسة اجللسة الرابعة ملؤمر" :دعم األسر لتمكني ذوي االحتياجات اخلا ة" .مؤسسة زايد العليا للرعاية
اإلنسانية وذوي االحتياجات اخلا ة وشئون القصر ،خالل الفرتة من  19-17مارس  ،2009أبوظيب،
دولة اإلمارات العربية املتحدة.
املشاركة بورقة عمل عن" :التعليم العايل :الواقع ،واملعوقات ،واحللول" .وذلك خالل مؤمر "الكويت تطمح
لدلك" والدي نظمه االحتاد العام لطلبة ومتدريب اهليئة العامة للتعليم التطبيقي خالل الفرتة من 24-23
مارس  ،2009الكويت.
املشاركة بندوة اإلذاعة اخلا ة ابلوحدة الوطنية واملواطنة واإلشاعات ،مبناسبة قرب انتخاابت جملس األمة
لعام  .2009إذاعة الربانمج العام ،دولة الكويت 12 ،مايو .2009
حماضرة عن البيت السعيد ملربة طريق اإلميان ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 8 ،يوليو .2009
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املشاركة يف اليوم اإلرشادي للطلبة املبتعثني للوالايت املتحدة األمريكية اليت نظمتها قائمة املستقبل الطاليب
حتت شعار "مستجد" يف شرياتون الكويت ،بتاريخ  29يوليو .2009
حماضرة بعنوان "أسرتك مسئوليتك" ،بتنظيم من اندي الفتاة الكوييت ،بتاريخ  25أكتوبر .2009
حماضرة لصصية عن "خطة البحث العلمي" لطلبة مناهج البحث يف كلية الرتبية األساسية ،اهليئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب 26 ،أكتوبر .2009
حماضرة عن االنتماء واملواطنة يف ديوانية الوحدة الوطنية بتاريخ .2010/9/21
رئيس ندوة "تقييم اخلطة التنموية و ليات املتابعة" التابعة ملركز الدراسات اإلسرتاتيجية جبامعة الكويت،
.2010/10/27
املشاركة يف اجللسة السادسة مللتقى ومعرض النجاحات األول حتت شعار "الدعم اجملتمعي التنموي..جناح
جمتمع" خالل الفرتة  6-5ديسمرب  ،2010مبحاضرة عن" :أين الكويت من التنمية اجملتمعية" .فندق
جي دبليو ماريوت ،الكويت.
حماضرة عن االنتماء واملواطنة ،لوزارة الشئون االجتماعية والعمل ،مشروع من كسب يدي ،مبناسبة
احتفاالت الكويت ابلعيد الوطين 23 ،فرباير .2012
رائسة اجللسة الثانية يف امللتقى الثامن لقسم االجتماع واخلدمة االجتماعية حتت عنوان" :أثر سياسة التنمية
على األمن االجتماعي للمواطن" ،خالل الفرتة من  03-07مارس .0200
املشاركة يف ندوة "اإلرشاد األسري ضرورة أم ترف" التابعة جلمعية معا األسرية واملشاركة بورقة عمل بعنوان
"اإلرشاد األسري :هل أ بح ضرورة؟" 8 ،يناير .2013
رائسة اجللسة التاسعة للمحور اخلاص الدي وقع حتت عنوان" :دول اخلليج والربيع العريب" ،للندوة الرئيسة
ملهرجان القرين الثقايف التاسع عشر حتت عنوان" :ارتدادات الربيع العريب :ربيع العرب...ما له وما عليه"
خالل الفرتة  15-13يناير .2013
املشاركة مبحاضرة حتت عنوان" :مستجدات نظام الرتقيات واألحباث" ،خالل امللتقى األول للتطوير
الداخلي لقسم علم النفس ،والدي جاء حتت عنوان حنو قسم علمي أكثر ميزا" .خالل الفرتة من -22
 23يناير .2013
املشاركة يف حلقة نقاشية يف امللتقى الثاين للمشروع الوطين التوعوي (والء) لتعزيز قيم املواطنة حتت عنوان
"دور املؤسسات التعليمية والرتبوية يف تعزيز قيم املواطنة" والدي أقيم يف مجعية الصحفيني الكويتية بتاريخ
 30يناير .2013
املشاركة يف ندوة "الكويت والتنمية البشرية" والدي أعدها "جتمع شارك وراقب" ابلتعاون مع رابطة
االجتماعيني بتاريخ  4فرباير .2013
املشاركة يف ندوة "املواطنة" عن البعد االجتماعي للمواطنة والدي نظمه مشروع مواطنة يف القاعة الدولية
بكلية العلوم االجتماعية جبامعة الكويت بتاريخ  5فرباير .2013
املشاركة بندوة بعنوان "رعاية كبار السن يف املنزل :هللا خيليهم لنا" والدي أعدها مكتب اإلمناء االجتماعي
بتاريخ  10فرباير .2013
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املشاركة بندوة العنف :أسبابه وعالجه ،والدي أعدهتا اللجنة االستشارية للعمل على استكمال أحكام
الشريعة اإلسالمية 12 ،فرباير .2013
رائسة اجللسة اخلامسة للمؤمر الدويل اخلامس لكلية العلوم االجتماعية واليت جاءت حتت عنوان قضااي
اجتماعية ونفسية بتاريخ  12فرباير .2013
املشاركة احللقة النقاشية اخلا ة للمؤسسات الرتبوية ضمن مشروع والء لتعزيز قيم املواطنة ،والدي يعد
حلقة حتضريية للمؤمر العام للمشروع التوعوي لتعزيز قم املواطنة 5 ،مارس .2013
املشاركة يف احللقة النقاشية حتت عنوان "السعادة األسرية..ثقافة ومهارة" مبناسبة يوم األسرة العاملي .رابطة
االجتماعيني وابلتعاون مع وزارة الصحة (إدارة تعزيز الصحة) 20 ،مارس .2013
ورشة عمل حتت عنوان "املعلم فكر وثقافة :الدور يف تعزيز مفاهيم املواطنة" مت إعدادها للملتقى السابع
جمللس مدراء املرحلة الثانوية مبنطقة الفروانية التعليمية التابع لإلدارة العامة ملنطقة الفروانية التعليمية الدي وقع
حتت عنوان" :األمن الفكري ومواجهة التحدايت" يف فندق كراون بالزا  24مارس .2013
رائسة اجللسة األوىل املعنونة "اإلعالم يف محاية الطفل" للملتقى السنوي التاسع لقسم االجتماع واخلدمة
االجتماعية والدي وقع حتت عنوان "قضااي وسياسات محاية الطفل" ،خالل الفرتة من -04
.0209/9/08
رائسة اجللسة األوىل للندوة العلمية" :األمن الوطين الكوييت يف ظل املتغريات ابلية واإلقليمية" ،التابعة لكلية
األمن الوطين ،خالل الفرتة من  09-00مايو  ،0209يف فندق كراون بالزا.
املشاركة يف ندوة "قضااي الطفل والطفولة يف اجملتمع املعا ر" اليت نظمها مركز دراسات اخلليج واجلزيرة
العربية جبامعة الكويت خالل الفرتة من  07-04سبتمرب  ،0209واملشاركة بورقة "إدراك املفاهيم الثقافية
للطفل يف جمتمع اخلليج العريب".
حماضرة بعنوان" :الوطنية واملواطنة :مفاهيم وتسايالت" ،للمكتبة الوطنية الكويتية التابعة للمجلس الوطين
للثقافة والفنون واآلداب ،بتاريخ  92أكتوبر .0209
حماضرة بعنوان" :أسباب العنف عند الشباب" ،مت تقدميها للجمعية اجلغرافية الكويتية 07 ،ديسمرب،
.0209
رئيس اجللسة السادسة املعنونة" :الدين والتطور احلضاري" لندوة" :أزمة التطور احلضاري يف الوطن
العريب...إعادة تفكري" .واملقامة يف مهرجان القرين الثقايف العشرين ،خالل الفرتة من  04-04يناير
.0204
رئيس اجللسة على مدار يومني للحلقة النقاشية حتت عنوان "التشريعات االجتماعية ودورها يف التنمية
وحركة اجملتمع بني الواقع واملستقبل" واليت نظمتها رابطة االجتماعيني خالل الفرتة من  08-07فرباير
.0204
رئيس اجللسة النقاشية حتت عنوان "الشباب بني الطائفية والقبلية" واليت عقدت يف امللتقى العاشر لقسم
االجتماع واخلدمة االجتماعية والدي جاء حتت عنوان" :الشباب واجملتمع  ...قضااي معا رة" ،خالل
الفرتة من  9-0أبريل .0204
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رئيس اجللسة الرابعة للملتقى األول لكلية العلوم االجتماعية وابلتعاون مع وزارة الصحة العامة ومكتب
اإلمناء االجتماعي التابع لديوان رئيس جملس الوزراء حتت عنوان "طفولة يف أمان" واليت عقدت خالل الفرتة
من  7-5مايو .0204
املشاركة يف فريق خلية تفكري Think Tankخاص إببداء الرأي االجتماعي حول مفهوم األمن الوطين
والتنمية ،اتبعة جلهاز الدراسات والبحوث يف الديوان األمريي 09 ،فرباير .0200
املشاركة يف عدد من اللقاءات التنويرية للطلبة املستجدين واملستمرين يف كلية العلوم االجتماعية ويف
الدراسات العليا جبامعة الكويت.
كتابة مقاالت حفية متعددة غري منتظمة يف جريدة الوطن ،الرأي العام ،والقبس.
املشاركة يف العديد من التحقيقات واملقابالت الصحفية يف الصحف واجملالت والنشرات ابلية والعربية
واألجنبية.

 -3مقابالت تلفزيونية وإذاعية متعددة ومتنوعة:
إجراء العديد من اللقاءات واملقابالت التلفزيونية واإلذاعية ،ويف القنوات ابلية والفضائية املتنوعة واملتعددة
يف الشئون االجتماعية العامة( .أنظر ملحق السرية الداتية).
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