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املؤهالت العلمية
 حصل على البكالوريوس من جامعة الكويت كلية الرتبية ختصص علم االجتماع عام 4691م. حصللل علللى شللدا ا اجاجسللتم عللام 4661م وشللدا ا الللدكتورا يف  69ابريللل عللام 4661م ختصللصأصللوت تربيللة مللن جامعللة بتسللرب يف الللوال ا اجتةللدا .كانللت أاروحللة الللدكتورا عللن الرتبيللة االقيقيللة يف
القصص اليت رواها الرسوت صلى هللا عليه وسلم ].[1
اخلربات العملية واإلجنازات املهنية
 عض للو هيا للة الت للدريا يف كلي للة الرتبي للة االساس للية يف اهليا للة العام للة للتعل لليم التتبيقل ل والت للدري منل ل 4661م إىل اآلن.
 6242م حصل على ترقية أستاذ كتور يف 6242-5-41م. 4241-6241م رئيا جلنة الرتقياا يف قسم االصوت واال ارا الرتبوية. 6245-6241رئيا جلنة البةوث واجؤمتراا يف قسم االصوت واإل ارا الرتبوية. 6245-6241م مستشار وحماضر يف شركة كنوز ورموز ليستشاراا والتدري .6241م قدم ورقة بعنوان :النزاهة االكا ميية .ورقة مقدمة جلتقى "النزاهة اجملتمعية ...رؤية أم غاية؟"،اهلياة العامة للتعليم التتبيق والتدري برعاية رئيا جملا الوزراء مسو الشيخ جابر اجبارك .فندق
سيمفوين ستايل  :قاعة االحتفاالا الكربى .الكويت.
 6241م شارك يف تقدمي ورقة مقدمة جلتقى "الر ا يف اعدا اجعلم الشرع " وذلك حتت عنواناتقان مداراا غرس القيم ونشر االقيق احلميدا :مدارا اجعلم الرائد" .وزارا االوقاف والشاون
اإلسيمية  -فندق موفينبيك6241-4-624 .م.
 6241م شارك يف اجنتدى العلم الرابع لكلية الرتبية االساسية ال ي كان حتت عنوان ور الرتبية يفمواجدة ز ا معدالا اجلرمية .وقدم ورقة بعنوان ور الرتبية والتعليم يف مواجدة اجلرمية وذلك يف يوم
االربعاء 6241-1-61م يف فندق را يسون بلو ،الكويت.
6241م قدم حماضرا بعنوان "التنمية ال اتية للمعلم عبا ا" ضمن فعالياا السراج اجنم يف مسرح اهليالةاخلمية العاجية.
6241م مقرر جلنة الرتقياا يف كلية الرتبية االساسية. عضو فريق عمل مشروع الر ا (الشبابية) السراج اجنم يف وزارا االوقاف.2

6246م ق للدم ورق للة للةلق للة النقاش للية اجنعق للدا يف 6246-1-61م بعن لوان ع لليج العن ل يف اجملتم للعالكوييت حتت اشراف اللجنة الوانية جعاجلة العن االسري.
6244م عض لو يف فريللق تفعيللل ور اجراكللز البة يللة .اللجنللة االستشللارية العليللا للعمللل علللى اسللتكماتتتبيق أحكام الشريعة اإلسيمية – الديوان االممي.
6242م 6241-م عضو يف فريق التتوير جشروع تعزيز وأتصيل القيم الرتبوية اجستمدا من الشريعةاإلسيمية (وزارا الرتبية).
  6242م رئيا جلنة "ظاهرا الدروس اخلصوصية أسباهبا وعيجدا" (وزارا الرتبية والتعليم).  6242م عضلو يف مشلروع االهتمللام بتلبلة البعلوث اإلسلليمية .اللجنلة االستشلارية العليللا للعملل علللىاستكمات تتبيق أحكام الشريعة اإلسيمية – الديوان االممي.
  6225م أستاذ مشارك.  6229م شللارك يف بض للعة حلق للاا م للن ال للربطمي التلفزي للوين (اري للق االم للل) ال ل ي ع للر يف تلفزي للونالكويت يف سبتمرب  6229وهو برطمي يعاجل مشكلة اجخدراا.
  6229م رئيا "فريق التأهيل ال قايف" يف مكت اإلمناء االجتماع التابع للديوان االممي.6229م قدم حماضرا "اجعللم اجصلنوع أم اجتبلوع ملن منرلور معللم الكويلت االوت" ضلمن فعاليلاا اجلؤمتر
الرتبوي  15يف مجعية اجعلمني الكويتية.
 6221م قلدم ورشللة عملل بعنلوان كيل نؤسللا أسلرا طجةللة وذللك يف اجنتللدى اللوا للفتيللاا حتللتشعار متكني الفتاا الكويتية متل حضاري ورؤية مستقبلية (مجعية الشفافية الكويتية).
  6221م  6221-طئ رئيا قسم االصوت واإل ارا الرتبوية.  6221م إىل  6242رئيا قسم االصوت واإل ارا الرتبوية. 6221م عضللو فريللق عمللل "جلنللة تضللمني اجنللاهي موضللوعاا قاصللة" .اجركللز العللرب للبةللوث الرتبويللة(مكت الرتبية العرب لدوت اخلليي).
 6221م 6229-م عضو يف فريق التوازن ال قلايف يف اللجنلة االستشلارية العليلا للعملل عللى اسلتكماتتتبيق أحكام الشريعة اإلسيمية – الديوان االممي.
 6229م 6226-م عضللو يف فريللق "الكش ل عللن جوان ل الرتبيللة اإلسلليمية يف القضللا اجعاصللرا" يف
اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكمات تتبيق أحكام الشريعة اإلسيمية – الديوان االممي.
 6229-م  6245-مستشار يف شركة ( يزاين وورلد)( .ابلع ملن مفكلرا صلناع النجلاح إىل اآلن أك لر

من  100أل نسخة).

 اجشاركة يف ورشة العمل االوىل جوسوعة الكويت للعامل اإلسيم  :وزارا االوقاف والشلؤون اإلسليميةيف الفرتا  44-42مايو 6244م.
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 6244م حضللور منتللدى التعللليم العللاج يف ب (التعللليم يف جمتمللع اجعرفللة) ( Education in )knowledge societyملن  -1إىل  5ملايو 6244م .ركلز اجنتلدى عللى  1حملاور أساسلية
وه ل  :اجللتعلم واجعلللم يف جمتمللع اجعرفللة والقلليم كمةللرك للعمليللة التعليميللة وقصللائص البياللة اجعرفيللة
للمدرسة.
  6229حضور مؤمتر يف اجملكة اجتةدا قيت الفرتا من  6 - 1سبتمرب  6229بعنوان:The international Academy on Critical Thinking Oxford
  6242 – 6221م قل للدم وراا يف "أسل للا كتابل للة اج ل ل كراا التعليميل للة" جركل للز القيل للاس والتقل للوميوالتنميللة اجدنيللة :اهلياللة العامللة للتعللليم التتبيق ل والتللدري وذلللك لع للدت ورا (اييايللة أ م) يف كللل فصللل
راس .
  6226م رئلليا فريللق جلنللة عمللل لتللألي كتللاب "مدللاراا احليللاا للمرحلللة االبتدائيللة" (مخسللة أج لزاء)م للع ليل للني للمعل للم وذل للك يف اللجن للة االستش للارية العلي للا للعم للل عل للى اس للتكمات تتبي للق أحك للام الشل لريعة
اإلسلليمية – الللديوان االمللمي .قللات معللاة وزيللر الرتبيللة ووزيللر التعللليم العللاة  .رشلليد للد احلمللد "وإن
مشروع مقرر (مداراا احلياا) اليت أعدته اللجنة للص االوت من اجرحلة االبتدائية ليندض برهلاط صلا قا
على مدى اهتمام اللجنة ابجملات الرتبوي وحرصدا على إايرائه وإسدامه يف تعزيز قرباته ."...
  6226ورشة عمل حتت عنوان "كي تب ملفك الشخص ؟"ضلمن فعاليلاا اجلؤمتر الرتبلوي  14يفمجعية اجعلمني الكويتية.
  6224 - 6222م مدير اجركز اإلسيم جدينة ستيت كوجل يف والية بنسلفانيا االمريكية.  4666م إىل  6224م عمللل أك للر مللن  922سللاعة كمرشللد تربللوي و يل يف مؤسسللة روك فيللواإلصيحية يف الوال ا االمريكية.
  6224 – 6222م نشر جمموعة مقاالا تربوية يف جريدا السنرت يل اتمي االمريكية. 6222م قللدم ورقللة يف جامعللة بللن سللتيت االمريكيللة اللليت عقللدا م لؤمترا علميللا حتللت عن لوان "منللاهيالتعليم يف العصور الوستى" .كانت الورقة بعنوان "إسداماا اجسلمني الرتبوية أايناء العصور الوستى".
  4666م عضللو فريللق عم لل يف جلنللة مشللروع الرؤيللة اجسللتقبلية للتعللليم الللدي يف الكويللت يف اللجنللةاالستشارية العليا للعمل على استكمات تتبيق أحكام الشريعة اإلسيمية – الديوان االممي.
 4665م شللارك يف اج لؤمتر العلم ل ال للاين الحتللا البللة الكويللت فللرع الللوال ا اجتةللدا ،وكانللت ورقللةالبةث بعنوان "رصد وحتليل ظاهرا االمية يف الوان العرب مع الرتكيز على ولة الكويت".
 4665م ش للارك يف اللق للاء الس للنوي ال ال للث للتجم للع اإلس لليم يف أمريك للا الش للمالية وكان للت الورق للةاجقدمة بعنوان " ور اجسلم يف وحدا االمة".
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 4666-4669م رئيا اللجنة الرتبوية يف مجعية اجعلمني الكويتية.
4669م شارك يف مناقشاا ندوا اليونسكو يف ولة قتر حوت موضوع "التعليم بي حدو ".

 كان عضواً يف اللجنة ال قافية يف مجعية اإلصيح االجتماع 4666-4699م. كللان عضللواً يف جلنللة تقيلليم مللندي الرتبيللة الوانيللة للص ل ال الللث اجتوسللك جللدارس الكويللت يف عللام4696م4662-م.
 عمل يف سلك التدريا يف اجرحلة اجتوستة 4666-4691م.-

حماس يف وزارا الصةة العامة  4696م.4691 -
نشر جمموعة مقاالا وقصص يف العديد من اجلرائد واجمليا العربية واالجنبية.

الكتب والدراسات
-

أل أ . .بدر ملك العديد من الكت والدراساا مندا -4 :السبق الرتبوي يف فكر

الشافع  ،ابالشرتاك مع قليل حممد أبو اال وتقدمي  .عجيل جاسم النشم  - 6 .قصص رواها
الرسوت صلى هللا عليه وسلم ( ، [2])6-4وقدم للكتاب  .صديق عبد العريم -1 .من وح احملنة:
انتباعاا وتتلعاا خنبة من اجملتمع الكوييت -1 .الزهر الندي يف وص مجات النيب صلى هللا عليه
وسلم -5الصرب ضياء -9 .حكا ا اهلدهد -1 .مفاهيم أساسية يف أصوت الرتبية -9 .ترااينا الرتبوي:
ننتلق منه وال ننغلق فيه ،ابالشرتاك مع  .لتيفة الكندري (مكتبة التال اجلامع ) -6 .تعليقة أصوت
الرتبية ،ابالشرتاك مع  .لتيفة الكندري (مكتبة الفيح) -42 .قصة العقد الفريد شركة مركز الرسوم
اجتةركة ( – 46 .)C.A.Cمداراا احلياا للص الرابع واخلاما االبتدائ اللجنة االستشارية العليا
للعمل على استكمات تتبيق أحكام الشريعة اإلسيمية – الديوان االممي – 41 .خمتصر كتاب ترااينا
الرتبوي ابالشرتاك مع  .لتيفة الكندري (مكتبة الفيح) – 41 .تربية اجرأا من منرور الشيخ حممد
الغزاة ،ابالشرتاك مع  .لتيفة الكندري ،جملة العلوم الرتبوية .أكتوبر ( )6221العد الرابع ،جامعة
القاهرا :معدد الدراساا الرتبوية -45 .التعليم الدي  :تصوراا لتةسني اجخرجاا ،ابالشرتاك مع .
لتيفة الكندري ،يف جملة جملة احلياا التيبة (جملة فكرية فصلية متخصصة تصدر من لبنان وتعىن بشؤون
االجتدا والفكر اإلسيم ) .العد  ,45السنة  , 5صي  6221م ,لبنان -49 .صورا اجرأا يف
كت اللغة العربية يف اجرحلة االبتدائية يف ولة الكويت ( 6221م) ابالشرتاك مع  .عل حممد

اليعقوب و  .لتيفة الكندري حبث منشور يف مؤمتر "حقوق اإلنسان  :التةديد  ..والتبديد رؤى
تربوية" :معدد الدراساا الرتبوية جامعة القاهرا )41 .سلسلة تربية االبناء ،ابالشرتاك مع  .لتيفة
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الكندري ،الصندوق الوقف للتنمية العلمية واالجتماعية :وزارا االوقاف ( )49( .)6221الفكر
الرتبوي عند معلم الكويت االوت الشيخ يوس القناع ابالشرتاك مع  .لتيفة الكندري ()6225

اجمللة الرتبوية يف جامعة الكويت( :العد  ، 19اجمللد  ،46شعبان  4169هل  -سبتمرب  6225م).
( )46ما ال نعلمه الوال ط :تربية اجرأا من منرور الشيخ حممد الغزاة .اجملكة العربية السعو ية  :ار
الراية للتنمية الفكرية ( )64 .)6225قم االمور الوسك :التوجيه :ال واب أم العقاب .الصندوق
الوقف للتنمية العلمية واالجتماعية :وزارا االوقاف ( )66 .)6225شخصية اجعلم ورؤا من منرور
الشيخ يوس القناع  :اإلاار النرري والنشاط اجيداين ( .)6225يف كتاب الكويت ال الث،

الكويت :وزارا اإلعيم )61 .سلسلة تربية االبناء اخلامسة (عباراا و الالا) ( )6229الصندوق
الوقف للتنمية العلمية واالجتماعية :وزارا االوقاف )61( .اجضامني الرتبوية للعيقاا الزوجية يف

حديث أم زرع ( )6229ابالشرتاك مع  .حمسن الصاحل  .القاهرا :جملة مستقبل التعليم العرب)65 .
"وظائ اجرأا وصورهتا يف كت العلوم والر ضياا يف اجرحلة االبتدائية بدولة الكويت" ابالشرتاك مع .
لتيفة الكندري (6229م) .معدد الدراساا الرتبوية جامعة القاهرا .أكتوبر العد الرابع ،جامعة
القاهرا :معدد الدراساا الرتبوية ( .)69أت ي التفل ابلضرب يف الفكر الرتبوي اإلسيم  :راسة

نقدية .جملة :راساا تربوية ونفسية .العد  .99كلية الرتبية جبامعة الزقازيق( .يوليه 6242م))61( .
مفدوم الرتبية الوانية ومقوماهتا ومعوقاهتا لدى البة كلية الرتبية االساسية بدولة الكويت -جملة العلوم
الرتبوية :معدد الدراساا الرتبوية جامعة القاهرا اجمللد السابع عشر العد ال اين (اجلزء ال اين) أبريل
6226م )69 .سلسلة تربية االبناء السا سة" :أفضل  422اريقة للةصوت على االبن/االبنة اليت
تريد" )6226( .الصندوق الوقف للتنمية العلمية واالجتماعية :وزارا االوقاف )66( .تصوراا
اجعلمني واجعلماا وتصرفاهتم جتا العقاب البدين يف اجدارس اجتوستة يف ولة الكويت (6226م) جملة
كلية الرتبية جامعة االزهر العد  414اجلزء االوت )12( .اجلوان التلربوية المساء اَّلل احلسىن (جملة
كلية الرتبية ،جامعة بندا ،اجمللد  ،46العد  ،92أكتوبر .مصر) )14( .واقع تتبيق الرتبية اإلسيمية
يف القضا اجعاصرا من وجدة نرر اجعلمني بدولة الكويت (جملة عامل الرتبية ،عد أكتوبر6226 ،م)،
القاهرا :جملة عامل الرتبية ،العد  ،66السنة ( 42أكتوبر) .من ص  45إىل  )16( .99الدروس

اخلصوصية ابجرحلة ال انوية بدولة الكويت :الواقع واالسباب والعيج)( ،جامعة اجنيا :اجؤمتر العلم
التاسع من  44-42نوفمرب 6226م بعنوان حتد ا التعليم يف العامل العرب) ابالشرتاك )11( .ور
اجعلم يف وقاية الناشاة من التترف الفكري 6226-م( -جملة كلية الرتبية جامعة االزهر ،العد ،416
ج " )11( .)4راسة حتليلية" حوت مدى اهتمام كت وأهداف الص اخلاما االبتدائ بتنمية قيم

اجواانة الوجدانية يف موا اللغة العربية والرتبية اإلسيمية واللغة اإلجنليزية بدولة الكويت .جملة علم النفا
اجعاصر والعلوم اإلنسانية .كلية اآل اب :جامعة اجنيا .يوليو 6226م ،اجمللد العشرون .ابالشرتاك مع .
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عل اليعقوب )15( .اآلراء الرتبوية عند عبدهللا النوري 6226-م( -ابالشرتاك)( ،جملة كلية الرتبية
جامعة االزهر ،العد  )19( .)411اآلراء الرتبوية عند عائشة عبدالر ن "بنت الشاائ" (6226م)
(ابالشرتاك) القاهرا :جملة عامل الرتبية ،العد  ،12السنة  .42من ص  45إىل  )11 .19تربية التفل
يف سم أعيم النبيء (ابالشرتاك) (جملة التفولة .جامعة القاهرا :كلية ر االافات6242 ،م ،العد
الرابع -يناير) )19 .معوقاا تربية اجرأا يف الفكر الرتبوي اإلسيم وتداعياهتا اجعاصرا( .ابالشرتاك)
جملة البةث يف الرتبية وعلم النفا .جامعة اجنيا .اجمللد  ،66العد  ،6أكتوبر )16 .أسباب توجه
التلبة الكويتيني حنو مدارس التعليم اخلاص االجنيب والعرب بدولة الكويت من منرور البة كلية الرتبية
االساسية .جملة العلوم الرتبوية .معدد الدراساا الرتبوية جامعة القاهرا .اجمللد – 49العد  -1يوليو
6242م.
  )12اجضامني الرتبوية يف فكر اإلمام الشافع  .جامعة سوهاج ،اجمللة الرتبوية ،العد ،69يوليو 6242م.
 )14الرتبية االجتماعية يف القصة النبوية .جملة الرتبية :جامعة االزهر ،العد  411اجلزء ال الث
(6242م).
  )16صورا اجرأا يف كت العلوم والر ضياا يف اجرحلة اجتوستة بدولة الكويت .صورا اجرأايف كت العلوم والر ضياا يف اجرحلة اجتوستة بدولة الكويت .جملة البةث يف الرتبية وعلم النفا.
جامعة اجنيا .اجمللد  ،25العد  ، 1ابريل 2012م .اجلزء ال الث.
 )11صورا اجرأا يف االم ات الشعبية من منرور البة كلية الرتبية االساسية يف الكويت .جامعة
القاهرا :جملة العلوم الرتبوية ،العد ال اين ،إبريل 6244م ،اجلزء االوت ،اجمللد التاسع عشر)11 - .
سلسلة تربية االبناء السابعة" :الصداقة االسرية" .الصندوق الوقف للتنمية العلمية واالجتماعية :وزارا
االوقاف.
-15- Malek, B & Al-Kanderi, L (2004). Education and Ecology

From Al-Ghazaly's Perspectives. In Future of the Arab
Education. Number (33) Vol: 10. Egypt.
 -19الفلسفة الرتبوية عند هور غار نر وسبل االفلا ا مندلا عربيلا .جمللة العللوم الرتبويلة .معدلد الدراسلاا
الرتبوية-جامعة القاهرا ،اجمللد -62العد  1يوليو  6246اجلزء االوت.
 -11التعص  :قواار وخماار .جملة نقد وتنوير :مقارابا نقدية يف الرتبية واجملتمع .جملة فكرية
ورية حمكمة – إصدار قاص – مارس/آذار – .6245
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 6245 -19أتلي كتاب مناهي البةث الرتبوي :مناذج وتتبيقاا .مكتبة الفيح .ط.4
الدورات (حضور الدورة)
الللوع اإلعيم ل ( )Media Awarenessمركللز القيللاس والتقللومي والتنميللة اجدنيللة:

اهلياة العامة للتعليم التتبيق والتدري .


اجل للو ا يف التعل لليم  6229م ( Total Quality Management in

 )Educationمركز القياس والتقومي والتنمية اجدنية :اهلياة العامة للتعليم التتبيق والتدري .


ورا كمللرب ج يف مدللاراا اسللتخدام احلاس ل اآلة Cambridge, IT ( 6229 ،

 )Skillsمن معدد الشات للتدري االهل .
ورا اجختتللاا االنسلليابية  6221م ( .)Flow Chartingمركللز القيللاس والتقللومي

والتنمية اجدنية :اهلياة العامة للتعليم التتبيق والتدري .
ورا اإلرشل للا االكل للا مي  4661مAdvisory( ،

والتقومي والتنمية اجدنية :اهلياة العامة للتعليم التتبيق والتدري .

 .)Academicمركل للز القيل للاس

حضللور اج لؤمتر الللدوة اخلللاص بتجربللة رليللو امييليللا الرتبويللة الافللات احلضللانة ومرحلللة ر

االافات ال ي نرمتدا اجلمعية الكويتية لتقدم التفولة العربية (.)6246
اإلسهامات الفكرية
كت أ . .بدر ملك ابالشرتاك مع قليل أبواال أوت راسة أايبتلت أن اإلملام الشلافع صلاح سلبق
تربوي ،كما أن  .بدر يعترب أوت من ط ى بضرورا تتوير وإحياء فكلرا التعليقلة الرتبويلة وذللك ابالشلرتاك
مع  .لتيفة الكندري .فيما يل نب ا جا سبق ذكر .
إن الشللافع أصللل نرللر ا صللا قة تسللتةق أن جتعللله صللاح صللدارا يف حقللل الرتبيللة والتعللليم .قللام بللدر

ملك بتألي كتاب السلبق الرتبلوي يف فكلر اإلملام الشلافع ابالشلرتاك ملع فضليلة الشليخ قليلل حمملد أبلو
اال ل ر لله هللا تع للاىل ،ونش للر ع للام  4126ه ل ل 4696م .ولق للد ق للات أ . .عجي للل النش للم  -العمي للد
السلابق لكليلة الشلريعة يف جامعلة الكويلت – يف تقدميله للكتلاب "إنله مل تلر ابلبلات أو للرى يف اخلللاار،
أن إمامنللا شالشللافع ل لله يف علللم الرتبيللة م للدقل ،بللله أن يك للون ل لله سللبق يف قض للا ومسللائله ونرر ت لله.
واعتللربا الوت وهلللة أن ه ل عللوى يصللع حتقيقدللا وإايباهتللا فبللدأا بق لراءا الكتللاب وأق ل ا أتنقللل يف
اينللا الرتبويللة قاصللة ،فتكش ل ة أن الللدعوى هلللا سللند مللن ال بللوا والصللةة ،فأجللللت اإلمللام وأكربتلله
وأيقنت أن هللا حبا من اخلم ما مل حي غلم  ،وأنله ملازات كالشلما لللدنيا حقلا ،وعافيلة لدبلدان صلدقا،
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فما من عامل سل زمانه إال حتررا مسائله ونفدا بضاعته ،واإلملام الشلافع ملازات البلاح ون يكتشلفون
فريد رر  ،ومجيل صنعه".
عر االستاذ قليفة عبدهللا التونسل الكتلاب يف جمللة اللبي لعلدا حلقلاا واعتلرب حماوللة ملن احمللاوالا
اجلللا ا السلللمة العلللوم وإبلراز عرمللة العتللاء اإلسلليم (جملللة الللبي 4696م-عللد -4224الكويللت-
ص .)61استفتح التونس اجقات بقوله "جاذا نرب أجيالنا عللى موائلد الغلرب وترااينلا يكلتط ابلعتلاء الل ي
اسللتوع حضللاراا االر العرمللى يف رللر حضللارته الللدافق" (ص  .)61أمللا االسللتاذا الفاضلللة واجربيللة
الكرمي للة :نس لليبة عب للدالعزيز اجت للوع ( 4661م) فق للد عمل للت عل للى اس للت مار الكت للاب يف اجمل للات النر للري
والعمل ل علللى حللد س لواء فف ل كتاهبللا "رؤيللة جللندي تربللوي اجتمللاع ايقللايف إسلليم " ويف اجلللزء اخلللاما
نشللرا كتللاب "مسللتةقاا اال ل العلللم" ذكللرا يف مقدمتلله أرللا اسللتعانت يف بلورتلله علللى كتللاب السللبق

الرتبللوي يف فكللر اإلمللام الشللافع كمرجللع أساسل الرللا "وجللدا أييللة تربويللة كبللما يف هل ا اجرجللع التيل
وقب للوت ممت للاز م للن احلاضل لرين (أي ل للدوراهتا التدريبي للة) ."..اس للتخدمت الباح للة الفاض لللة كت للاب الس للبق يف
وراهتا التدريبية لدمداا ،ويف مقاالهتا ،وقامت بتلخيصه وإضافة بعض الشواهد واالفكار عليه.
التعليقة

يف كتلاب "ترااينللا الرتبللوي :ننتلللق منلله وال ننغلللق فيلله" قلام أ . .بللدر ملللك مللع  .لتيفللة الكنللدري ببيللان
تفصيل هل ا اجشروع مع تقدمي حملة اتر ية عن نشوء التعليقلة .التعليقلة -مجعدلا تعلاليق ونقصلد هبلا مل كرا
التالل أو اجعللم يسللجل فيدلا ملا يتصللل لوضلوع العللم الل ي يدرسله .علرف اجسلللمون التعليقلة منل أك للر

مللن أل ل سللنة واسللتخدموها يف العلللوم العقليللة والنقليللة ومللع مللرور الللزمن والسللباب ك للما اقتفللت كلمللة
التعليقة من الساحة العملية والعلمية.
قات اجستشار الرتبوي (يف مركز البةوث والدراساا الكويتية :االمانة العامة جمللا الوزراء)  .يوس
عبداجعت "وتوقفت اويي أمام :التعليقة التعليمية كوسيلة إلحياء وتتوير ترااينا الرتبوي وأشدد أن
كتابكما قدم هب ا االمر "فتةاً" جديداً" واعترب  .سام حممد نصار – عميد معدد الدراساا
والبةوث الرتبوية يف جامعة القاهرا -يف راسة موجزا أن فكرا التعليقة كما عرضناها قد نفضت الغبار
عن أصل من أصوت الرتبية اإلسيمية.
ق للام أعض للاء هيا للة الت للدريا االفاض للل يف قس للم االص للوت واإل ارا الرتبوي للة – كلي للة الرتبي للة االساس للية -يف
اجتمللاعدم بتللاريخ  64ابريللل 6226م ابلتأكيللد علللى أييللة نشللر فك للرا التعليقللة كأس لللوب مللن أسللالي
التعل لليم والبة للث .كم للا ش للاركنا يف ن للدوا م للن ن للدواا اجوس للم ال ق للايف ال ال للث والعش للرون يف كلي للة الرتبي للة
االساسية بتاريخ  6226-46-6م فعرضنا فكرا التعليقة مع مناذج لتعاليق ايبنلا واالباتنلا .كملا قلدمنا
فكللرا التعليقللة كورشللة عمللل حتللت عن لوان "كي ل تب ل ملفللك الشخص ؟"ضللمن فعاليللاا اج لؤمتر الرتبللوي
احلا ي وال يايني يف مجعية اجعلملني الكويتيلة ( 6226م) وكلان ملن أهلم أهلداف اجلؤمتر تقلدمي نرلرا جلا ا
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وجدي للدا حن للو أس للالي التعل لليم ،و راس للة التوجد للاا يف جم للات إع للدا وتنمي للة اجعل للم ،واكتش للاف وتت للوير
التاقاا الكامنة للمعلمني واجعلماا ،ومتدني التدريا .وصلفت جريلدا االنبلاء وجمللة اجعللم التعليقلة رلا
مللن روائللع ال لرتاث كمللا قصصللت جملللة آفللاق اجلامعيللة صللفةة قاصللة لعللر الفكللرا .وقللام اجركللز الشللبه
اإلقليم للتفولة واالمومة (وزارا الرتبية – اليونسكو) بعمل وراا تدريبية وإصلدار أك لر ملن كتلاب علن
التعليقللة وارائللق تتبيقدللا يف حملليك االسللرا واجدرسللة .وأصللبةت التعليقللة ركيللزا أساسللية يف كتللاب "مدللاراا
احلي للاا للمرحل للة االبتدائي للة" يف اللجن للة االستش للارية العلي للا للعم للل عل للى اس للتكمات تتبي للق أحك للام الشل لريعة
اإلسيمية – الديوان االممي .والتعليقة أيضلا ركيلزا أساسلية يف ورا أسلا كتابلة اجل كراا التعليميلة والليت
تقللام يف مرك للز القيللاس والتق للومي والتنميللة اجدني للة يف اهلياللة العام للة للتعللليم التتبيق ل والتللدري وذل للك للع للام
الدراس  6229 – 6221م.

قاملت جمللة اجعرفلة السلعو ية بنشلر مقلات علن التعليقلة التعليميلة وشلرحنا فيله ابلتفصليل أييلة هل
اجمارسة التار ية (العد  455فربايلر  6229م) عللى أملل إحيلاء اللرتاث العلرب ون اإلقليت ابلتواصلل
مع معتياا العصر.
] [1قامللت جريللدا ال للوان بنشللر نص ل صللفةة عللن االاروح للة (جريللدا ال للوان ،اجلمعللة  66ص للفر
 4149هل  61 -يونيو  4661م ،الوان اإلسيم ص .)1
] [2كت ل حمللرر اجملتم لع ال قللايف يف جملللة اجملتمللع "وفكللرا الكتللاب حبللد ذاهتللا إبللداع مجيللل ،واقتيللار رائللع،
وإجنللاز مشللكور فلتاجللا حلمللت وأط أتصللفح كت ل احلللديث اللليت هتللتم غالبللا ابلتبوي ل الفقد ل أو الرتتي ل
حبس حروف اهلجاء ااجلا حلملت بكتلاب لملع القصلص الليت رواهلا النليب صللى هللا عليله وسللم" (جمللة
اجملتمع (الكويت) :عد .)4224
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