السيرة األكاديمية للدكتور علي أسعد وطفة
علي أسعد وطفة  /أستاذ علم االجتماع التربوي بجامعتي دمشق والكويت
سوري الجنسية من مواليد دمشق . 1955
العنوان  :د.علي أسعد وطفة ،ص ب  17122اخلالدية – دولة الكويت
هاتف منزل  )00965(22634132:موبايل )00965(99567650
Email: watfaali @hotmail.com
Sit: www.watfa.net
الشهادات العلمية:
 ليسانس في الفلسفة وعلم االجتماع من جامعة دمشق ( .1979تقدير جيد جدا) دبلوم الدراسات العليا في علم االجتماع من جامعة مشق ( 1981امتياز) ماجستير في علم االجتماع التربوي من جامعة كان  Caenفي فرنسا عام ( .1985درجة شرف)عنوان األطروحة (الالمساواة وتكافؤ الفرص التعليمية في التعليم العام في سوريا) لغة األطروحة الفرنسية.
 دكتوراه في علم االجتماع التربوي من جامعة كان ( Caenفرنسا) ( .1988درجة شرف )عنوان األطروحة"تكافؤ الفرص التربوية في التعليم العالي والجامعي الفرنسي) لغة األطروحة الفرنسية

السيرة الوظيفية األكاديمية:
( -)1أستاذ في كلية التربية بجامعة دمشق اعتبارا من .1999/8/26
( -)2أستاذ مساعد في الكلية المذكورة من  1994/8/1حتى 1999/8/25
( -)3مدرس في كلية التربية بجامعة دمشق من  1989/7/23حتى .1994/7/31
( -)4معيد في كلية التربية بجامعة دمشق اعتبارا من 1982/1/28وحتى .1989/7/22
( – )5خبير في التخطيط التربوي في المجلس األعلى في دولة قطر عام .1998-1997
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مناصب علمية سابقة:
( -)1وكيل كلية التربية بجامعة دمشق من  1993/8/11ولغاية .1995/8/1
( -)2رئيس شعبة التربية وعلم النفس في الموسوعة العربية من  1995 /7/1لغاية .1997/8/30
( -)3رئيس قسم أصول التربية في كلية التربية من  1995/9/1لغاية .1996/9/1
( -)4أعير إلى جامعة الكويت – قسم أصول التربية منذ عام  -1997حتى اآلن.

جوائز تقديرية:
 .1جائزة الباحث المتميز لجامعة الكويت في مجال اآلداب والعلوم اإلنسانية في عام .2009
 .2شهادة تقدير من صاحب السمو سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة عام .2001
 .3جائزة الملصق العلمي للعلوم اإلنسانية في الجامعة .2010
 .4جائزة حميد بن راشد للعلوم االجتماعية . 2014

عضوية دائمة في المؤسسات والهيئات العلمية التربوية:
 عضو اتحاد الكتاب العرب .
 عضو رابطة الكتاب السوريين.
 عضو اتحاد كتاب سورية األحرار .
 عضو الشبكة العالمية للتربية على حقوق اإلنسان.
 عضو الشبكة الجامعية العربية للتربية على حقوق اإلنسان(.عضو مؤسس)
 عضو الهيئة االستشارية لمجلة منتوري بجامعة قسنطينة في الجزائر.
 عضو الهيئة االستشارية لمجلة دراسات الصادرة عن اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات العربية المتحدة.
 عضو الهيئة االستشارية لمجلة العلوم اإلنسانية بجامعة المجمعة في السعودية.
 عضو الهيئة االستشارية لمجلة العلوم اإلنسانية جامعة العربي بن مهيدي  -أم البواقي  -الجزائر .
 عضو الهيئة االستشارية لمجلة العلوم النفسية (لبنان) .
 مستشار مركز التنمية األسرية (المملكة العربية السعودية).
 عضو جمعية تنظيم األسرة في سوريا (عضو مؤسس).
 الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العرب.

كتب مؤلفة:
( -)1العنف والعدوانية في التحليل النفسي ،الهيئة العامة السورية للكتاب ،وزارة الثقافة السورية ،دمشق.2008 ،
( -)2الجمود والتجديد في العقلية العربية :مكاشفات نقدية ،وزارة الثقافة السورية ،دمشق.2007 ،
( -)3بنية السلطة وإشكالية التسلط التربوي في الوطن العربي ،مركز دراسات الوحدة العربية.1999 ،
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( -)4التربية تاريخا والفكر التربوي تطورا (بالمشاركة) ،شركة مطبعة الفيصل ،الكويت.2005 ،
( -)5التنشئة االجتماعية في دولة الكويت ،مكتبة الطالب ،الكويت.2004 ،
( -)6التربية قبل المدرسية ،مكتبة الطالب ،بالمشاركة ،الكويت.1993 ،
( -)7علم االجتماع المدرسي :بنيوية الظاهرة المدرسية ووظيفتها ،بالمشاركة ،مكتبة الطالب ،الكويت.2003 ،
( -)8المدخل إلى التربية ،الجامعة العربية المفتوحة ،الكويت.2002 ،
( -)9التربية إزاء تحديات التعصب والعنف في الوطن العربي ،مركز اإلمارات العربية للدراسات والبحوث اإلستراتيجية.2002،

( -)10واقع التنشئة االجتماعية واتجاهاتها في سوريا ،مركز اإلمارات العربية للدراسات والبحوث االستراتيجية.2001 ،
( -)11ع لم االجتماع التربوي وقضايا الحياة التربوية المعاصرة ،الفالح ،الكويت.1998 ،
( -)12بنية االتصال التفاعلي في الجامعة ،بالمشاركة ،دار معد ،دمشق.1996 ،
( -)13الشباب والمرأة ،بالمشاركة ،دار الينابيع ،دمشق.1994 ،
( -)14الشباب قيم واتجاهـات ومـواقف ،بالمشاركة ،دار الينـابيع ،دمشـق.1994 ،
( -)15التعليم المفرد ،بالمشاركة ،وزارة التربية.1993 ،
( -)16التربية وحقوق اإلنسان ،دار السياسة ،بالمشاركة ،الكويت.1998 ،
( -)17علم االجتماع التربوي ،مقرر جامعي ،جامعة دمشق.1990 ،
( -)18الثقافة العربية :أسئلة التطور والمستقبل( ،مجموعة مؤلفين) مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت.2003 ،
( ) 19التربية والتنوير في تنمية المجتمع العربي( :عدد من المؤلفين) مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت.2005 ،
تأليف الفصل الرابع – معادلة التنوير في التربية العربية رؤية نقدية في إشكالية الحداثة التربوية
( )20مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،قضايا الراهن وأسئلة المستقبل( ،مجموعة مؤلفين) ،مركـز دراسـات الوحـدة
العربية ،بيروت.2008 ،
( )21قضايا حقوق اإلنسـان –رؤيـة شـعوب الجنـوب( ،مجموعـة مـؤلفين) ،شـركاء التنميـة للبحـوث والدراسـات )،،(PID
أعمـال المـؤتمر العلمـي األول ،المشـاركة فـي بحـ "التربيـة علــى حقـوق اإلنسـان فـي منظــور عينـة مـن المــوجهين
التربويين" ،القاهرة.2011 ،
( )22المقدمة في برامج التربية (،مجموعة مؤلفين ) جامعة الكويت ،كلية التربية ،مطبعة الجامعة ،الكويت .2011
( )23تكافؤ الفرص األكاديمية في جامعة الكويـت :تـأثير متغيـرات الوسـط االجتمـاعي ،مركـز دراسـات الخلـيج والجزيـرة
العربية ،جامعة الكويت ،العدد  29يناير .2011
( )24أصول التربية :إضاءات نقدية معاصـرة ،لجنـة التـأليف والتعريـب والنشـر ،مجلـس النشـر العلمـي ،جامعـة الكويـت،
.2011
( )25رأسمالية المدرسة في عالم متغير :الوظيفـة االسـتالبية للعنـف الرمـزي والمنـاهج الخفيـة ،اتحـاد الكتـاب العـرب،
.2011
( )26العدوانية في سيكولوجيا فرويـد :إرهاصـات المفهـوم فـي التحليـل النفسـي ،مركـز الرافـدين للدراسـات والبحـوث
االستراتيجية ،أيار  /مايو – .2012
( )27تحديات الهوية الوطنية والشـعور باالنتمـاء الـوطني لـدن عينـة مـن طـالب جامعـة الكويـت ،مركـز دراسـات الخلـيج
والجزيرة العربية ،جامعة الكويت ،إصدارات خاصة  ،العدد .2013 ،34
( )28التربية العربية والحداثة  :رهانات الحداثة التربوية في عالم متغير  ،لجنة التأليف والتعريـب والنشـر ،مجلـس النشـر
العلمي ،جامعة الكويت.2013 ،
( ) 29سوسيولوجيا التربية  :إضاءات معاصرة في علم االجتماع التربوي  ،مطبعة الفيصل  ،الكويت . 2013 ،
( )30اتجاها ت طالب جامعة الكويت نحو الثورات الشبابية العربية ،مركـز دراسـات الخلـيج والجزيـرة العربيـة  ،اإلصـدارات
الخاصة  ،العدد  36يونيو /حزيران ،الكويت . 2013
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( .)31الهوية وقضاياها في الوعي العربي المعاص ،مشـاركة مـع مجموعـة مـؤلفين  ،مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة،
بيروت .2013 ،
( )32قراءات في فكر خلدون النقيب  ،مشاركة مع مجموعة مؤلفين ،مؤسسة سلطان عويس الثقافية ،دبي .2014 ،
( - )33إشــكاليات العربيــة وقضــايا التعريــب فــي جامعــة الكويــت  ،مركــز دراســات الخلــيج والجزيــرة العربيــة ،سلســلة
اإلصدارات الخاصة ،العدد  ، 39أغسطس . 2014
( - )34الديمقراطية التربوية ،مجموعة مؤلفين مجموعة مؤلفين ،مركز دراسـات الوحـدة العربيـة ،بيـروت .1999 ،الفصـل
العاشر – الفعاليات الديمقراطية ومظاهرها في جامعة الكويـت  :رراء عينـة مـن الطـالب وأعضـاء الهيئـة التدريسـية فـي
مستون األداء الديمقراطي لجامعة الكويت .

كتب مترجمة:
( -)1إميل دوركهايم :التربية والمجتمع ،دار الوسيم . 1991
( -)2اليكس ميكشيللي :الهوية ،دار الوسيم ،دمشق .1993
( -)3جان كلود فيلو :الالشعور ،دار معد ،دمشق .1995
( -)4بيير بورني :فلسفة الحب ،دار طالس ،دمشق .1996
( -)5مجموعة مؤلفين :الطفل والتلفزيون ،بالمشاركة ،وزارة الثقافة ،دمشق .1996
( -)6جوديت الزار :سوسيولوجيا االتصال الجمـاهيري ،بالمشاركة ،دار الينـابيع ،دمشق .1995

أبحاث علمية محكمة أكاديميا
.1

مجلة جامعة دمشق :التحديات اإلعالمية في الـوطن العـربي :مـواقف الشباب من تلفاز الشرق األوسط،
دراسة سوسيولوجية إعالمية في جنوب سورية ،المجلد  ،8عددان 32./31 :كانون أول .1992

.2

مجلة جامعة دمشق ،أثر متغيري الجنس والمستوى التعليمي لـألب عـلى الفترة الزمنية التي يقضيها
الشباب في مشاهدة التلفزيون في محافظة درعا .المجـلد  ،9العـددان (.1993 )34-33

.3

المجلة التربوية بجامعة الكـويت ،ا لتفـاعل الـتربوي بيـن الطـالب وأعضاء الهيئة التدريسية :دراسة مقارنـة
بيـن جـامعتي الكـويت ودمشـق .المجلة التربوية جامعة الكويت .عدد  27ربيع.1993 .

.4

مجلة جامعة دمشق ،الشباب والتلفزيون فـي سـوريا ،المجلد رقم  ،9العددان  34/33حزيران .1993

.5

مجلة جامعة مؤته ،أثر متغيري الجنس والمستوى التعليمي لـألب عـلى الفترة الزمنية التي يقضيها
الشباب في مشاهدة التلفزيون في محافظة درعا .مجلة جامعة مؤنه للبحوث والدراسات :المجـلد
التاسـع ،العـدد الثـالث ،أيلول .1994

.6

مجلة الطفولة والتنمية الصادرة عن المجلس العربي للطفولة والتنمية :المضامين التربوية لسيكولوجيا
فرويد في مجال الطفولة المبكرة ،العدد  .2004 ،12طفل

.7

التعريب ،مجلة نصف سنوية محكمة تصدر عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،المركز العربي
للتعريب والترجمة والتأليف والنشر بدمشق“ ،االغتراب واألنسنة في مفهوم الفردانية :المغامرة الفكرية
الفردانية في الثقافة الغربية ،السنة الخامسة عشر ،العدد  ،28حزيران (يونيو)  ،2005صص .153-129
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.8

مجلة ثقافات :مجلة علمية محكمة ،صادرة عن كلية اآلداب بجامعة البحرين :جان جاك روسو فيلسوف
الحرية واألب الروحي للتربية الحديثة ،العددان الحادي عشر والثاني عشر ( 2005صص . )181-168

.9

مجلة العلوم االجتماعية بجامعة الكويت ،نسق العالقات العاطفية ومستواها بين الشباب في سوريا :العدد
 ،4المجلد  ،23شتاء .1995

.10

مجلة جامعة حلب للعلوم اإلنسانية ،اتجاهات الشباب نحو عادات الزواج ومظاهره ،مجلة جامعة حلب،
المجلد  ،11العددان .1995 ،44/43

.11

مجلة شؤون اجتماعية ،توظيفات أوقات الفراغ عند الشباب في سوريا ،مجلة شؤون اجتماعية ،مجلة
علمية محكمة أكاديميا تصدر عن جمعية االجتماعيين في اإلمارات العربية المتحدة (متؤامة مع الجامعة
األمريكية في الشارقة ) ،العدد  46صيف .1995

.12

مجلة جامعة الملك سعود :العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية :المتغيرات التربوية للمشاهدة التلفزيونية
عند األطفال في سوريا :بحث ميداني في العالقة بين الطفل والتلفزيون في محافظة درعا ،المجلد ،8
العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية (ج .1996 )1صص .310-279-

.13

مجلة شؤون اجتماعية ،مواقف الشباب من وسائل اإلعالم الجماهيرية في سوريا :دراسة استطالعية
ميدانية في مدينة دمشق .مجلة شؤون اجتماعية ،مجلة علمية محكمة أكاديميا تصدر عن جمعية
االجتماعيين في اإلمارات العربية المتحدة (متؤامة مع الجامعة األمريكية في الشارقة) العدد  49ربيع
.1996

.14

مجلة الفكر العربي ،الشواخص االجتماعية لوضعية المرأة االغترابية في الوطن العربي .مجلة فكرية
محكمة تصدر عن مركز اإلنماء العربي للدراسات والبحوث ،عدد  82شتاء .1996

.15

مجلة الفكر العربي :السياسات التربوية في الوطن العربي:شعارات قومية وممارسات قطرية ،مجلة الفكر
العربي ،محكمة دورية محكمة تصدر عن مركز اإلنماء القومي في بيروت  /عدد  ،90خريف .1997

.16

مجلة جامعة دمشق لآلداب والعلوم اإلنسانية والتربوية ،العالقة التربوية بين الطفل والتلفزيون في محافظة
درعا ،المجلد /13العدد الثاني(.1997/صص .)141-77

.17

مجلة التعريب ،مكاشفات تربوية في إشكالية السلطة والحرية ،مجلة صادرة عن المنظمة العربية للتربية
والثقافة والعلوم ،محكمة أكاديميا مكاشفات تربوية في إشكالية السلطة والحرية ،العدد  ،16السنة ،8
كانون األول ديسمبر.1998 ،

.18

مجلة عالم الفكر الكويتية ،محكمة أكاديميا :المظاه ر االغترابية في الشخصية العربية :بحث في إشكالية
القمع التربوي ،المجلد  ،72العدد الثاني ،أكتوبر/ديسمبر ،1998 ،صص .281-241

.19

مجلة العلوم اإلنسانية لجامعة منتوري (قسنطينة ) :مظاهر التسلط في الثقافة والتربية العربية المعاصرة،
عدد ،11حزيران /يوليو (.1999صص .)33-7

.20

مجلة شؤون اجتماعية ،التربية بين ضرورة السلطة ومجازفات التسلط ،العدد  61السنة  16ربيع 1999
صص(.)103-69
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.21

مجلة اتحاد الجامعات العربية ،الفعاليات الديمقراطية ومظاهرها في جامعة الكويت ،العدد  ،37يناير(كانون
الثاني)  ،2000صص182-122

.22

مجلة التعريب :نصف سنوية محكمة ،المركز العربي للتعريب والترجمة ،المنظمة العربية للتربية والثقافة
والعلوم ،إشكالية المفهوم في الخطاب العربي المعاصر ،عدد  ،19السنة العاشرة ،حزيران يونيو ،2000
صص .160-131

.23

مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية :مواقف طالب جامعة الكويت من قضايا المساواة بين الرجل والمرأة
في ضوء بعض المتغيرات التعليمية واالجتماعية ،عدد  98يوليو /أغسطس  /سبتمبر (2000صص -183
(.)250ملف .)616

.24

مجلة شؤون اجتماعية ،األداء الديمقراطي للجامعات العربية ،عدد  ،68السنة  ،17شتاء  ،2000صص -71
( .112ملف .)658

.25

مجلة عالم الفكر الكويتية :الطموحات السياسية وأبعادها القومية واالجتماعية عند عينة من طالب جامعة
دمشق ،المجلد  ،29العدد ،أكتوبر /ديسمبر ،2000 ،صص .247-206

.26

مركز اإلمارات العربية للدراسات والبحوث االستراتيجية :المنطلقات التربوية لتأصيل قيم التسامح إزاء تحديات
التعصب والعنف في الوطن العربي ،العدد 2000 ،65

.27

مجلة التعريب :نصف سنوية محكمة ،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،مفهوم العقلية ،تضاريس
وتخوم ،العدد  ،22كانون األول /ديسمبر  ،2001صص 238-197

.28

مجلة العلوم التربوية في جامعة دمشق :السمات الديمقراطية للتنشئة االجتماعية في المجتمع الكويتي
المعاصر ،المجلد  ،17العدد األول ،2001 ،صص .269 -211

.29

مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية :مجلة محكمة تصدر عن جامعة الكويت" :نسق االنتماء االجتماعي
وأولياته في المجتمع الكويتي المعاصر :مقاربة سوسيولوجية في جدل االنتماءات االجتماعية واتجاهاتها
“العدد  108السنة  ،29يناير .2003

.30

مجلة شؤون عربية :التربية العربية بين حداثتين ،مجلة شؤون عربية ،األمانة العامة لجامعة الدول العربية،
عدد  107سبتمبر  /أيلول . 2001

.31

مركز اإلمارات العربية للدراسات والبحوث اإلستراتيجية :واقع التنشئة االجتماعية واتجاهاتها في سوريا،
عدد .2001 ،58

.32

المجلة التربوية تصدر عن جامعة الكويت :اتجاهات التقليد والحداثة في العقلية العربية السائدة :دراسة في
المضامين الخرافية للتفكير لدى عينة من المجتمع الكويتي ،عدد  ،65خريف  ،2002صص .179-129
(ملف . )814

.33

مجلة شؤون اجتماعية :اتجاهات التجديد والتقليد في العقلية العربية :قراءة سوسيولوجية في أراء عينة
من المثقفين الكويتيين ،مجلة شؤون اجتماعية ،العدد  77ربيع (2002صص ()127-87رقم الملف .)811
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.34

مجلة عالم الفكر الكويتية :التعصب ماهية وانتشارا في الوطن العربي ،المجلد  30العدد  ،3يناير/مارس،
 ،2002صص .125-79

.35

مجلة عالم الفكر الكويتية :التحديات السياسية واالجتماعية في الكويت والوطن العربي ،عالم الفكر
الكويتية المجلد 3 ،31يناير مارس ،2003 ،صص .109-65

.36

مجلة اتحاد الجامعات العربية ،الثقافة العربية اإلسالمية إزاء تحديات العولمة وفرصها ،آراء عينة من أعضاء
الهيئة التدريسية جامعة الكويت ،مجلة اتحاد الجامعات العربية ،العدد الحادي واألربعين ،أبريل/نيسان،
 ،2003صص  .159-101الرمز ( .898هوية).

.37

مجلة التعريب :مفهوم التربية بين إشكالية البناء ومقتضيات التعريب :إضاءات جديدة في منهجي بناء
المفهوم وتعريبه ،مجلة التعريب ،مجلة نصف سنوية محكمة تصدر عن المركز العربي للتعريب والترجمة
والتأليف والنشر بدمشق ،العدد  ،25السنة  ،13حزيران(يونيو)  ،2003صص .196 -147

.38

مجلة العلوم التربوية بجامعة دمشق ،إشكالية المساواة بين الجنسين في جامعة الكويت ،مجلة جامعة
دمشق ،المجلد ،20العدد األول ،2004 ،صص .62-11

.39

مجلة رسالة الخليج :التربية العربية إزاء تحديات العولمة :آراء عينة من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة
الكويت ،مجلة رسالة الخليج ،صادرة عن مكتب التربية العربي لدول الخليج محكمة أكاديميا ،في العدد
 .2004 ،90رمز (( )899هوية)

.40

مجلة شؤون اجتماعية :األسس المنهجية لألهداف التربوية في البلدان العربية" ،مجلة شؤون اجتماعية،
العدد  ،81ربيع  .2004صص .83-35

.41

التعريب ،مجلة نصف سنوية محكمة تصدر عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،المركز العربي
للتعريب والترجمة والتأليف والنشر بدمشق“ ،االغتراب واألنسنة في مفهوم الفردانية :المغامرة الفكرية
الفردانية في الثقافة الغربية ،السنة الخامسة عشر ،العدد  ،28حزيران (يونيو)  ،2005صص .153-129

.42

مجلة العلوم االجتماعية (جامعة الكويت) :اتجاهات طالب جامعة الكويت نحو عادات الزواج ومظاهره
االجتماعية ،مجلة العلوم االجتماعية بجامعة الكويت ،المجلد  ،33العدد  .2005 ،3صص .557-512

.43

مجلة جامعة دمشق ،األهداف التربوية العربية :دراسة تحليلية نقدية مقارنة ،المجلد  ،21العدد األول،
 ،2005صص .143-83

.44

مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية :مؤشرات التفكير التواكلي لدى عينة من الشباب في المجتمع
الكويتي ،مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ،العدد  116السنة  ،31يناير/كانون الثاني  ،2005صص
.)978( .221-151

.45

مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية :مجلة محكمة تصدر عن جامعة الكويت“ :إشكالية التربية على
حقوق اإلنسان في النظام التعليمي الكويتي :آراء وتطلعات أعضاء الهيئة التعليمية" “
32

123

924 2006
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.46

مجلة عالم الفكر الكويتية :ثقافة الطفل العربي في زمن التحديات :دور التربية العربية في بناء ثقافة
المواجهة واالنطالق ،عالم الفكر الكويتية المجلد  3 ،34يناير مارس ،2006 ،صص -187

.47

مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس ،األداء التربوي للمدرسة الكويتية في منظور عينة من
طالبها ،العدد  2المجلد السادس ،تموز  ،2008صص .101-55

.48

مجلة عالم الفكر الكويتية :التربية العربية والعولمة بنية التحديات وتقاطع اإلشكاليات ،عالم الفكر
الكويتية ،العدد  ،2المجلد  ،36أكتوبر ديسمبر  ،2008صص .562-525

.49

مجلة اتحاد الجامعات العربية ،تأثير المستوى التعليمي لألبوين في مستوى التحاق الطالب بجامعة
الكويت وتوزعهم بين الكليات الجامعية ،العدد  ،51كانون أول ديسمبر  ،2008صص .303-265

.50

مجلة رسالة الخليج العربي :المدارس الخاصة األجنبية في دولة الكويت كما يراها أولياء تالميذ
المرحلة االبتدائية ،مجلة رسالة الخليج ،صادرة عن مكتب التربية العربي لدول الخليج في الرياض،
محكمة أكاديميا ،العدد  1429/ ،109هـ  2008م( .صص .)70-13

.51

مجلة شؤون اجتماعية :من الرمز والعنف إلى ممارسة العنف الرمزي :قراءة في الوظيفة البيداغوجية
للعنف الرمزي في التربية المدرسية ،مجلة شؤون اجتماعية ،العدد  104شتاء  2009السنة  26صص -9
( 45رقم الملف .)1013

.52

التعريب ،مجلة نصف سنوية محكمة تصدر عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،المركز
العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر بدمشق“ ،إشكاليات الدمج التربوي للتقانة والمعلوماتية في
الوسط المدرسي ،العدد  ،36حزيران (يونيو)  ،2009صص .137-107

 .53مجلة إضافات ،المجلة العربية لعلم االجتماع ،مجلة أكاديمية فصلية محكمة تصدر عن الجمعية
العربية لعلم االجتماع بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية ،البينة الرمزية واألسطورية للمقدس،
حضور المقدس وانحساره في الثقافة العربية ،العدد  8خريف  ،2009صص .57-35
.54

مجلة دراسات ،فصلية محكمة تصدر عن اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات ،من التراث إلى الموروث الشعبي:
تحديات الهوية التراثية في عصر العولمة ،العددان ( )26-25أغسطس –آب  /أكتوبر – تشرين أول ،2009
صص )1026( .216-187

.55

المجلة التربوية ،الرسائل الصامتة في المدرسة :قراءة أيديولوجية في الوظيفة الطبقية للمنهاج
الخفي ،المجلد  ،24العدد  ،94مارس  /آذار .2010 ،صص .78-15

.56

رسالة التربية ،مجلة فصلية محكمة تصدر عن وزارة التربية في سلطنة عمان ،إشكالية الدمج
التكنولوجي في المؤسسة المدرسية ،العدد  ،28يونيو ،2010 ،صص  .101-84ملف رقم .993

.57

مجلة اتحاد الجامعات العربية ،التطلعات الوحدوية لدى طالب جامعة الكويت ،موافقة رقم  430تاريخ
( 2010/8/12ملف رقم .)1074

.58

مجلة شؤون اجتماعية اإلماراتية ،التربية على حقوق اإلنسان في المدرسة الكويتية في منظور عينة
من الموجهين التربويين ،العدد  109ربيع  2011الستة ( – 28صص ()75-43رقم الملف .)1021
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.59

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ،تكافؤ الفرص األكاديمية في جامعة الكويت :تأثير متغيرات
الوسط االجتماعي ،مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ،جامعة الكويت ،العدد  29يناير ( .2011ملف
.)980

.60

مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية :مواقف طالب جامعة الكويت واتجاهاتهم نحو العمالة الوافدة
العدد  ،139السنة  ،36أكتوبر  ،2010صص ( 97-17ملف .)985

.61

ثقافات ،مجلة فكرية محكمة صادرة عن كلية اآلداب في جامعة البحرين ،المرتكزات
السوسيولوجية للظواهر السيكولوجية عند فيكوتسكي ،العدد  .2011 ،24صص ( 182-169ملف رقم
.)984

.62

المجلة التربوية -جامعة الكويت ،البدون من منظور عينة من طالب جامعة الكويت :دراسة
سوسيولوجية في ضوء بعض المتغيرات االجتماعية ،العدد  ،99الجزء األول ،يونيو ، 2011صص 75-15
(ملف رقم .)1073

.63

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية بجامعة المجمعة (السعودية)  ،تحديات التعصب وخلفياته الثقافية
في المجتمع الكويتي ،العدد األول ،يونيو  .2012صص ( 78-13ملف رقم .)1163

.64

حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية ،جامعة الكويت ،محددات السلوك االنتخابي النيابي ودينامياته في
دولة الكويت :قراءة سوسيولوجية في آراء طالب جامعة الكويت ،الحولية  32الرسالة ( 2012 ،152رقم
الملف .)1075

.65

التعريب ،مجلة نصف سنوية محكمة تصدر عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،المركز
العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر بدمشق ،علم اإلنسان "األنتروبولوجيا التربوية :علم
في طور االرتقاء ،العدد  ،41كانون األول /ديسمبر  ،2011صص .133-97

.66

مجلة شؤون اجتماعية اإلماراتية ،في مفهوم األخالق :قراءة فلسفية معاصرة  ،السنة  -30العدد
 -119خريف  ( 2013صص .)124-91

.67

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ،جامعة الكويت  ،تحديات الهوية الوطنية والشعور باالنتماء
الوطني لدى عينة من طالب جامعة الكويت ،إصدارات خاصة  ،العدد ( .2013 ،34ملف .)5-1147

.68

مجلة كلية التربية بجامعة األزهر ،تقاطعات العامية والفصحى في اللسان العربي المعاصر  :االزدواجية
في اللغة العربية من منظور سوسيولوجي  ،العدد  ، 151ديسمبر . 2012

.69

مجلة العلوم التربوية  :مجلة محكمة ربع سنوية تصدر عن معهد الدراسات التربوية بجامعة القاهرة ،
األداء األيديولوجي للمدرسة في منظور بيير بورديو :العنف الرمزي بوصفه ممارسة طبقية في المدرسة
 ،المجلد  ،21العدد األول  ،يناير /كانون الثاني  ( 2013 ،صص . )46-1

.70

مجلة دراسات  :مجلة محكمة تصدر اتحاد كتاب اإلمارات العربية  ،الطاقة الرمزية للمقدس  ،العدد – 29
خريف  ، 2011صص . 157-147
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.71

الفكر السياسي  :مجلة فصلية محكمة تصدر عن اتحاد الكتاب العرب في سوريا  :بين السلطة والتسلط:
دراسة تحليلية -العدد  -3صيف . 1998

.72

مجلة شؤون اجتماعية  :الشواخص االجتماعية لوضعية المرأة االغترابية في الوطن العربي .مجلة فكرية
محكمة ،عدد  55خريف  .1997صص .148 -139

.73

التعريب ،مجلة نصف سنوية محكمة تصدر عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،المركز العربي
للتعريب والترجمة والتأليف والنشر بدمشق  ،العربية بين الحضور واالنحسار في جامعة الكويت  ،آراء
عينة من اعضاء الهيئة التدريسية  ،العدد  ، ،44يونيو /حزيران  ، 2013 ،صص . )120-69

.74

مجلة كلية التربية جامعة األزهر  ،هجانة التخاطب اللساني وتقاطعاته األكاديمية في جامعة الكويت  :آراء
عينة من أعضاء الهيئة التدريسية في إشكالية التعريب  ،العدد  ،155أكتوبر  ،2013صص . )58-1

.75

مجلة كلية التربية جامعة األزهر  :المظاهر اإلشكالية للمقيمين غير محددي الجنسية في الكويت  ،العدد
 ،153نيسان /إبريل  2013مجلة كلية التربية جامعة األزهر . 2013

.76

مجلة العلوم اإلنسانية جامعة مونتوري -قسنطينة  :مظاهر التعريب في جامعة الكويت  :آراء عينة من
أعضاء الهيئة التدريسية  ،عدد  ،39جوان  /يناير –  -2013صص . 49-7

.77

هل اللغة العربية أصولية :رؤية نقدية في نظرية جيمس كوفمان  ،مجلة دراسات ،اتحاد كتاب اإلمارات
العربية ،العدد  – 34شتاء  2013صص 30-13

بحوث منشورة في مراكز بحثية إليكترونية
.78

مركز الرافدين للدراسات والبحوث االستراتيجية  ،رؤية نقدية في وثيقة األهداف التربوية المطورة في
دولة قطر  ،سبتمبر http://www.alrafedein.com/images/alrafedean_dr_Ali_watee13.pdf . 2012 ،

.79

وثيقة األهداف العامة للتربية وأهداف المراحل الدراسية واألسس العامة لبناء المناهج الدراسية في
الدول األعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج  ،بالمشاركة مع حمد بن يوسف الهمامي ومحمد بن
خلفانا لشيدي ومرزوق أحمد مرزوق  ،مكتب التربية العربي لدول الخليج  2003 - 1423 ،م .

مقاالت فكرية تربوية منشورة في الدوريات العربية
.1

دراسات عربية :الواقع المأزوم للمدرسة العربية ،مجلة دراسات عربية الصادرة في باريس ،مجلة ثقافية
فصلية محكمة تصدر عن مركز دراسات عربية ،عدد  6/5آذار نيسان ،السنة الثانية والثالثون.1990 ،

.2

مجلة المعلم العربي :الذكاء واالنتماء االجتماعي ،مجلة المعلم العربي ،مجلة تربوية فصلية محكمة تصدر
عن وزارة التربية في سورية :مركز البحوث لتربوية ،وزارة التربية في سوريا ،العدد الثاني 1990

.3

مجلة النضال اليمنية :الحامل والجنين ،مجلة النضال اليمنية ،عدد .1990 ،72

.4

مجلة المعلم العربي :االنتماء الثقافي واالجتماعي والتحصيل المدرسي ،مجلة المعلم العربي ،مجلة
تربوية فصلية محكمة تصدر عن وزارة التربية في سورية :مركز البحوث لتربوية ،وزارة التربية في سوريا،
العدد األول .1991

.5

مجلة النضال اليمنية :الديمقراطية التربوية ،مجلة النضال اليمنية ،عدد .1991 ،75
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.6

بناة األجيال :التعلم واإلعالن ،مجلة بناة األجيال ،مجلة فصلية محكمة تصدر عن نقابة المعلمين في
سوريا ،العدد الرابع ،تشرين أول.1992 ،

.7

بناة األجيال :دور وسائل اإلعالم في التنشئة االجتماعيـة ،مجلة بناة األجيال ،مجلة فصلية محكمة تصدر
عن نقابة المعلمين في سوريا ،العـدد الثـاني ،نيسان 1992

.8

مجلة المعلم العربي :األصول االجتماعية للتباين اللغوي عند األطفال ،مجلة المعلم العربي ،مجلة تربوية
فصلية محكمة تصدر عن وزارة التربية في سورية :مركز البحوث لتربوية ،وزارة التربية في سوريا ،العدد
األول .)131(.1992

.9

مجلة المعلم العربي :الثقافة والتربية ،مجلة المعلم العربي ،مجلة تربوية فصلية محكمة تصدر عن وزارة
التربية في سورية :مركز البحوث لتربوية ،وزارة التربية في سوريا ،العدد الثاني .1992

.11

مجلة الموقف األدبي :الثقافة والتربية ،مجلة الموقف األدبي ،مجلة فصلية محكمة تصدر عن اتحاد الكتاب
العرب في سوريا  /عدد  260/256تشرين الثـاني وكـانون األول .1992

.11

األسبوع األدبي :الفن والجنون ،األسبوع األدبي ،مجلة تصدر عن اتحاد الكتاب العرب في سوريا ،عدد
.1993 ،389

.12

مجلة المعرفة السورية :الخوارق النفسية علم أم سحر؟ إضاءة سوسيولوجية ،مجلة المعرفة السورية،
مجلة شهرية محكمة تصدر عن وزارة الثقافة في سوريا ،عـدد  ،362تشرين الثاني .1993

.13

مجلة المعرفة السورية :المضامين االجتماعية والتربوية لنظرية التحليل النفسي ،مجلة المعرفة السورية،
مجلة شهرية محكمة تصدر عن وزارة الثقافة في سوريا ،عدد 354آذار (.1993الملف )121

.14

مجلة المعلم العربي :االتجاهات السوسيولوجية لنظرية التنشئة ،مجلة المعلم العربي ،مجلة تربوية
فصلية محكمة تصدر عن وزارة التربية في سورية :مركز البحوث لتربوية ،وزارة التربية في سوريا ،العدد
الثـاني .1993

.15

مجلة المعلم العربي :جماعات األقران رؤية تربوية ،مجلة المعلم العربي ،مجلة تربوية فصلية محكمة تصدر
عن وزارة التربية في سورية :مركز البحوث التربوية ،وزارة التربية في سوريا ،العدد الرابع .1993

.16

مجلة المعلم العربي :دور جماعة األقران في التنشئة االجتماعية ،مجلة المعلم العربي ،مجلة تربوية
فصلية محكمة تصدر عن وزارة التربية في سورية :مركز البحوث التربوية ،وزارة التربية في سوريا ،العدد
الثالث .1993

.17

مجلة الموقف األدبي :الهوية بين الحضور واالستالب ،مجلة الموقف األدبي ،مجلة فصلية محكمة تصدر
عن اتحاد الكتاب العرب في سوريا  /عدد ،266 ،حزيران .1993

.18

مجلة الموقف األدبي :أنتروبولوجيا اللغة والعرق ،مجلة الموقف األدبي ،مجلة فصلية محكمة تصدر عن
اتحاد الكتاب العرب في سوريا  /تشرين أول ،عدد .1993 ،270

.19

مجلة التربية القطرية :اللغة واالتصال االجتماعي ،مجلة التربية القطرية ،مجلة تربوية فصلية محكمة ،عدد
 ،111السنة  ،23ديسمبر .1994
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.21

مجلة الشرطة :الثورة التربوية ،مجلة الشرطة ،شهرية تصدر عن وزارة الداخلية في سوريا ،عدد  ،335آب
.1994

.21

مجلة العربي :تربيه متغيرة لزمن متغير ،مجلة العربي ،مجلة دورية شهرية تصدر في الكويت عدد ،433
ديسـمبر .1994

.22

مجلة المعلم العربي :التلفزيون طريق جديد إلى عالم الراشدين ،مجلة المعلم العربي ،مجلة تربوية
فصلية محكمة تصدر عن وزارة التربية في سورية :مركز البحوث لتربوية ،وزارة التربية في سوريا ،العـدد
الـرابع (1994ص.)27-21

.23

مجلة المعلم العربي :المالمح االجتماعية لالتصاالت ،مجلة المعلم العربي ،مجلة تربوية فصلية محكمة
تصدر عن وزارة التربية في سورية :مركز البحوث التربوية ،وزارة التربية في سوريا ،العدد الثالث
(1994صص.)82-71

.24

مجلة المعلم العربي :سوسيولوجيا المدرسة ،مجلة المعلم العربي ،مجلة تربوية فصلية محكمة تصدر عن
وزارة التربية في سورية :مركز البحوث التربوية ،وزارة التربية في سوريا ،العدد الثاني (1994صص .41-30

.25

مجلة الموقف األدبي :اللغـة واالنتمـاء االجتمـاعي ،مجلة الموقف األدبي ،مجلة فصلية محكمة تصدر عن
اتحاد الكتاب العرب في سوريا  /عـدد  282تشـرين أول .)163(.1994

.26

مجلة الموقف األدبي :تأمالت في مفهومي الحب والجنس ،مجلة الموقف األدبي ،مجلة فصلية محكمة
تصدر عن اتحاد الكتاب العرب في سوريا  278 /حزيران .1994

.27

مجلة الموقف األدبي :لغات التواصل االجتماعي ،مجلة الموقف األدبي ،مجلة فصلية محكمة تصدر عن
اتحاد الكتاب العرب في سوريا  /عدد  /275/274/273كانون الثاني شباط آذار .1994

.28

مجلة بناة األجيال :التلفزيون والطفل ،مجلة بناة األجيال ،مجلة فصلية محكمة تصدر عن نقابة المعلمين
في سوريا ،جريدة بناة األجيال ،عدد  ،40شباط 1994

.29

مجلة دراسات عربية :اتجاهات كل من الجنسين نحـو السمات المحبوبة في الجنس اآلخر ،مجلة دراسات
عربية الصادرة في باريس ،أيلول/تشرين أول1994 .

.31

المستقبل العربي :التحديات اإلعالمية في الوطن العربي  :بحث في مضمون الدعايـة اإلعالمية لتلفـاز
الشـرق األوسط ،المستقبل العربي ،مجلة تصدر عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت ،مجلة تصدر
عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت ،عدد  187أيلول /سبتمبر.1994 ،

.31

المعرفة السورية األسرار الوراثية للسلوك االجتمـاعي ،مجلة المعرفة السورية ،مجلة شهرية محكمة
تصدر عن وزارة الثقافة في سوريا ،عـدد  273أيلول /سبتمبر.1994

.32

المعرفة السورية :أسرار التنويم المغناطيسي ،مجلة المعرفة السورية ،مجلة شهرية محكمة تصدر عن
وزارة الثقافة في سوريا ،عدد  369حزيران يونيو .1994

.33

مجلة التربية القطرية :مواقف الشباب من وسائل اإلعالم ،مجلة التربية القطرية ،مجلة تربوية فصلية
محكمة ،العدد  ،113السنة  ،24يونيو .1995
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.34

مجلة الشرطة :التلفزيون والمعلوماتية ،مجلة الشرطة ،شهرية تصدر عن وزارة الداخلية في سوريا ،عدد
 351كانون أول .1995

.35

مجلة الشرطة :تجارة األعضاء البشرية ،مجلة الشرطة ،شهرية تصدر عن وزارة الداخلية في سوريا ،عدد
 349أيلول .1995

.36

مجلة العربي :علم نفس الجنين ،مجلة العربي ،شهرية ثقافية تصدر في الكويت ،عدد  443أكتوبر 1995

.37

مجلة المعرفة السورية :المالمح االجتماعية لثورة االتصال المتقدمة ،مجلة المعرفة السورية ،مجلة
شهرية محكمة تصدر عن وزارة الثقافة في سوريا ،عدد  382تموز يوليو.1995 ،

.38

المستقبل العربي :الثقافة وأزمة القيم في الـوطن العـربي ،المستقبل العربي ،مجلة تصدر عن مركز
دراسات الوحدة العربية في بيروت ،العدد  .1995/2 ،192صص .67 -53

.39

األسبوع األدبي :اإلسقاطات النفسية لزالت اللسان ،األسبوع األدبي ،أسبوعية تصدر عن اتحاد الكتاب
العرب في سوريا ،عدد  ،533كانون أول .1996

.41

األسبوع األدبي :التجليات الرمزية لألحالم عند فرويد ،األسبوع األدبي ،تصدر عن اتحاد الكتاب العرب في
سوريا ،عدد  ،529أيلول .1996

.41

األسبوع األدبي :التلفزيون والمطالعة ،األسبوع األدبي ،مجلة تصدر عن اتحاد الكتاب العرب في سوريا،
عدد  ،515حزيران .1996

.42

األسبوع األدبي :قطوف من أدب الحب في الغرب ،األسبوع األدبي ،مجلة تصدر عن اتحاد الكتاب العرب
في سوريا ،عدد  ،509شباط .1996

.43

مجلة المعرفة السورية :األسس الفيزيولوجية والنفسية للعنف والعدوانية ،مجلة المعرفة السورية ،مجلة
شهرية محكمة تصدر عن وزارة الثقافة في سوريا ،العدد  ،399كانون األول /ديسمبر .1996

.44

مجلة المعلم العربي :الخلفيات النفسية واالجتماعية لتكون الشخصية ،مجلة المعلم العربي ،مجلة تربوية
فصلية محكمة تصدر عن مركز البحوث التربوية في وزارة التربية في سوريا ،العدد الثاني 1996

.45

مجلة المعلم العربي :النظام التربوي المصغر ،مجلة المعلم العربي ،مجلة تربوية فصلية محكمة تصدر عن
وزارة التربية في سورية :مركز البحوث التربوية ،وزارة التربية في سوريا ،العدد األول 1996

.46

مجلة المعلومات :التلفاز واللغة ،مجلة المعلومات(تصدر عن مركز المعلومات القومي في سوريا) ،العدد
 49تشرين أول/أكتوبر.1996/

.47

مجلة المعلومات :المظاهر االجتماعية لالغتراب اإلنساني ،مجلة المعلومات(مركز المعلومات القومي)،
العدد  ،43نيسان .1996

.48

مجلة المعلومات :تأمالت في الجوانب العبقرية لنظرية بافلوف ،مجلة المعلومات(مركز المعلومات القومي)،
العدد  ،40كانون الثاني.1996 ،

.49

مجلة المعلومات :جدل العالقة بين التلفاز واألسرة ،مجلة المعلومات(مركز المعلومات القومي) ،العدد ،42
آذار.1996 ،
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.51

مجلة المعلومات :مبادئ التربية الديمقراطية ،مجلة المعلومات(مركز المعلومات القومي) ،العدد  46تموز
.1996

.51

مجلة الموقف األدبي :البنية الالشعورية للغة عند جاك الكان ،مجلة الموقف األدبي ،مجلة فصلية محكمة
تصدر عن اتحاد الكتاب العرب في سوريا  /عدد  303تموز عام .1996

.52

المستقبل العربي :الخلفيات االجتماعية للتفاعل التربوي في الجامعات العربية ،جامعة دمشق أنموذجا:
المستقبل العربي ،مجلة تصدر عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت ،العدد  ،214كانون األول
ديسمبر .1996

.53

األسبوع األدبي :الفطري والمكتسب في اللغة ،األسبوع األدبي ،إتحاد الكتاب العرب في سوريا ،عدد
 ،562أيار .1997

.54

مجلة العربي الكويتية :اإلرهاب التربوي ،مجلة العربي ،صادرة في الكويت ،عدد  ،460مارس(آذار) .1997

.55

مجلة المعرفة السورية :الذكاء بين الوراثة والبيئة ،مجلة المعرفة السورية ،مجلة شهرية محكمة تصدر
عن وزارة الثقافة في سوريا ،السنة  ،36العدد  ،410تشرين الثاني/نوفمير( ،1997صص .)123-107

.56

مجلة المعلم العربي :البحث التربوي :مفاهيم وأصول منهجية ،المعلم العربي ،مجلة تربوية فصلية
محكمة تصدر عن مركز البحوث التربوية في وزارة التربية في سوريا ،عدد ( ،1997 ،3صص .)25-11

.57

مجلة بناة األجيال :التنشئة االجتماعية ،نظرية الدور والموقف ،مجلة بناة األجيال ،مجلة فصلية محكمة
تصدر عن نقابة المعلمين في سوريا ،عدد  22نيسان .1997

.58

األسبوع األدبي :التربية وأوليات القيم اإلسالمية في مجال حقوق اإلنسان ،األسبوع األدبي ،مجلة تصدر
عن اتحاد الكتاب العرب في سوريا ،عدد  ،626سبتمبر/أيلول .1998

.59

التربية الكويتية :القدرات العقلية بين الوراثة والبيئة ،التربية الكويتية ،مجلة تربوية محكمة تصدر عن مركز
البحوث التربوي في وزارة التربية في الكويت ،العدد  ،25السنة الثامنة/نيسان /إبريل .1998

.61

مجلة البيان الكويتية :مقاربات منهجية في الفصل بين مفهومي السلطة والتسلط ،مجلة البيان
الكويتية محكمة صادرة عن رابطة األدباء في الكويت العدد  ،340نوفمبر.)71-53( ،1998 ،

.61

مجلة التربية القطرية :المالمح المنهجية للبحث التربوي المعاصر ،مجلة التربية القطرية ،مجلة تربوية
فصلية محكمة ،العدد  124السنة  27مارس  1998صص(.)132 -122

.62

مجلة التربية القطرية :بحث في ماهية السلطة التربوية ،مجلة التربية القطرية ،مجلة تربوية فصلية
محكمة ،عدد  ،25السنة  ،27يونيو /حزيران( ،1998 ،صص .)132-128

.63

مجلة المعلم العربي :التفاعل التربوي ودوره في بناء الشخصية ،المعلم العربي ،مجلة تربوية محكمة
تصدر عن مركز البحوث التربوي في وزارة التربية في سوريا ،عدد ( ،1998 ،2صص )11-4
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.64

مجلة الموقف األدبي :تأمالت ثقافية في مفهوم الشخصية ،مجلة الموقف األدبي(صادرة عن اتحاد الكتاب
العرب) ،السنة الثامنة والعشرون/أيلول (.1998صص .)13 -9

.65

مجلة الموقف األدبي :تأمالت ثقافية في مفهوم الشخصية ،مجلة الموقف األدبي(صادرة عن اتحاد الكتاب
العرب) ،السنة الثامنة والعشرون/أيلول (.1998صص .)13 -9

.66

مجلة بناة األجيال :القيم التربوية في نظرية التحليل النفسي ،بناة األجيال ،عدد  ،28تشرين أول /أوكتوبر،
 ،1998صص .55-48

.67

المستقبل العربي :األهداف التربوية في الوطن العربي :رؤية نقدية ،المستقبل العربي ،مجلة فكرية
سياسية تصدر عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت ،العدد /230نيسان /إبريل.1998/

.68

التربية الكويتية :بنية السلطة التربوية في مرآة الثقافة التربوية المعاصرة :التربية الكويتية ،مجلة تربوية
محكمة تصدر عن مركز البحوث التربوي في وزارة التربية في الكويت ،العدد  ،28السنة التاسعة ،يناير
( ،1999صص .)23-6

.69

التربية الكويتية :تأمالت نقدية في إشكالية العالقة بين المدرسة واألسرة ،التربية الكويتية ،مركز البحوث
التربوية ،عدد  31أكتوبر  1999صص 89-68

.71

التربية الكويتية :حقوق اإلنسان وقيم التسامح في اإلسالم :التربية الكويتية ،مجلة تربوية محكمة تصدر
عن مركز البحوث التربوي في وزارة التربية في الكويت ،العدد  ،29إبريل (1999صص )25 6

.71

مجلة التقدم العلمي :ثورة التكنولوجيا الطبية والعالج البيوني ،التقدم العلمي( ،تصدر عن مؤسسة
الكويت للتقدم العلمي) عدد  ،28أكتوبر/ديسمبر(1999 ،صص )68-62

.72

مجلة التقدم العلمي :روائز الذكاء قراءة في عبقرية بينيه الفرد :التقدم العلمي ،تصدر عن مؤسسة التقدم
العلمي في الكويت عدد  ،27يوليو/سبتمبر(.1999 ،صص )67-65

.73

مجلة المعرفة السعودية :ثورة المعلومات واالغتراب التربوي ،المعرفة السعودية ،مجلة شهرية تصدر عن
وزارة المعارف في السعودية ،العدد  ،44مارس/آذار ( .1999ملف .)199

.74

مجلة المعرفة السورية :التربية بين ضرورة السلطة ومجازفات التسلط ،مجلة المعرفة(دورية محكمة تصدر
عن وزارة الثقافة في سوريا) السنة  ،38العدد  ،426آذار(مارس)  .1999صص(.)110-70

.75

مجلة التربية القطرية :واقع اإلصالح التربوي القطري واتجاهاته في ضوء التحديات والتطلعات المستقبلية،
مجلة التربية القطرية ،العدد  ،28مارس /آذار ،1999 ،صص .105-84

.76
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المعرفة السورية :ثقافة الموت كيف نواجه الخوف؟ المعرفة ،مجلة تصدر عن وزارة ،الثقافة في سورية،
العدد  ،519كانون األول  ،2006صص( .)75-62رقم الملف .971

.150

المجلة التربوية (جامعة الكويت ) ،قراءة نقدية ومراجعة كتاب "تريبه اإلبداع وإبداع التربية “لمؤلفه الدكتور
مجدي عزيز إبراهيم (تكليف بتاريخ .)2007/1/14

.151

إعداد كتيب في سلسلة مشروع التحليل المتعدد للدراسات السابقة  Content meta Analysisلصالح
المجلة التربوية في جامعة الكويت يتضمن تحليل األعداد الصادرة من المجلة بدءا من العدد  70حتى العدد
 .77تاريخ .2006/7/3

.152

مجلة التسامح :مجلة فكرية إسالمية تصدر عن وزارة األوقاف في عمان ،التجليات اإلنسانية في مفهوم
المواطنة ،العدد  ،15فبراير.2007 ،

.153

األسبوع األدبي :النزعة اإلنسانية في التربية :أنسنة التربية وتربية اإلنسان ،اتحاد الكتاب العرب ،العدد
 ،1046تاريخ .2007/3/10

.154

الهوية( ،تصدر عن الديوان األميري) الهوية الوطنية والعمالة الوافدة في الكويت ،هواجس وطنية وتحديات
ثقافية ،العدد  50يوليو -أغسطس  .2007صص.45-40
20

.155

المستقبل العربي ،العمالة الوافدة وتحديات الهوية الثقافية في دول الخليج العربي ،المستقبل العربي
العدد  ،344تشرين األول (أكتوبر)  ،2007صص .81-68

http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/344-06.pdf
.156

األسبوع األدبي ،اإلنسان المخصب تكنولوجيا :ماذا بقي من إنسانية اإلنسان؟ مقابلة مع المفكر
الفرنسي جويل روسني .اتحاد الكتاب العرب ،العدد  1091تاريخ .2008/2/16

.157

المعرفة السورية :الطاقة التدميرية للعنف السيكولوجي في التربية؟ المعرفة ،مجلة تصدر عن وزارة،
الثقافة في سورية ،العدد  ،534آذار  ،2008صص( .)20-20رقم الملف .994

.158

مجلة الهوية( :تصدر عن الديوان األميري) التسويق الرأسمالي للمدرسة :النموذج الرأسمالي الجديد
للتربية في زمن العولمة ،العدد  52فبراير .54-50 .2008

.159

المعرفة السورية :الدالالت اإلنسانية المعاصرة في مفهوم االغتراب ،المعرفة ،مجلة تصدر عن وزارة،
الثقافة في سورية ،العدد  ،535نيسان  ،2008صص( .)234-223رقم الملف .920

.160

األسبوع األدبي ،مفهوم العلمانية :قراءة في سياق تاريخي  ،اتحاد الكتاب العرب ،العدد  ،1097تاريخ
(.2008/3/29ملف , )1003

.161

مجلة الهوية( :تصدر عن الديوان األميري) التطوير التربوي في الكويت تحديات وتطلعات مستقبلية،
العدد  53مايو .54-50 .2008

.162

األسبوع األدبي :صدمة االغتراب :اإلنسان العربي بين ثقافتين ،اتحاد الكتاب العرب ،العدد  1107تاريخ
.2008/6/14

.163

المعرفة السورية :المقدس رموز وطقوس وأساطير ،المعرفة ،مجلة تصدر عن وزارة ،الثقافة في
سورية ،العدد  ،538تموز  ،2008صص( .)92-74رقم الملف .1007

.164

مجلة التربية القطرية (محكمة تصدر عن اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم) التسويق الرأسمالي
للمدرسة :النموذج الرأسمالي الجديد للتربية في زمن العولمة ،العدد  163السنة السادسة والثالوثون ،ديسمبر 2117
(صص .)118-92

.165

بناة األجيال :في فلسفة األهداف التربوية :قراءة منهجية في المفهوم والمضمون ،مجلة بناة األجيال،
مجلة فصلية محكمة تصدر عن نقابة المعلمين في سوريا ،العدد  ،62كانون الثاني( .2007 ،صص)49-39 :

.166

مجلة الطفولة العربية :فلسفة لألطفال :تحليل نقدي لرؤية إبداعية (مقالة مترحمة) ،المجلد العاشر،
العدد  ،37ديسمبر ،2008 ،صص ( .109-104طفل)

.167

المعرفة السورية ،في مفهوم الالعنف عند غاندي ،العدد  ،546السنة ،48آذار ،2009 ،صص(.)65-41
(ملف .)999

.168

مجلة إضافات (المجلة العربية لعلم االجتماع) مجلة فصلية صادرة في بيروت ،إعادة اإلنتاج :في سبيل
نظرية عامة لنسق التعليم (بيار بورديو وجان – كلود باسرون( ،العدد الخامس ،شتاء (فبراير) .2009

21

.169

مجلة التقدم العلمي :احتواء الطفرات التكنولوجية وتوظيفها إنسانيا( ،تصدر عن مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي) عدد  ،64مارس(2009 ،صص )99-94

.171

المعرفة السورية ،صادرة عن وزارة الثقافة في سوريا ،في ماهية الرمز ووظيفته ،العدد ،547
السنة ،48نيسان ،2009 ،صص(..)123-103

.171

مجلة دراسات ،مجلة فصلية محكمة تصدر عن اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات ،االغتراب خارج حدود
األيديولوجيا :قراءة معاصرة في وحدة التكوين النفسي واالجتماعي للمفهوم ،العددان  ،23-22سبتمبر /
ديسمبر ن  ،2008صص (131-125ملف رقم .)920

.172

مجلة بناة األجيال ،صادرة عن نقابة المعلمين في سوريا في دمشق ،عقلنة العنف قراءة فلسفية في
البعد األخالقي ،العددان  ،71-70الفصالن األول والثاني .2009

.173

مجلة الطفولة العربية :المدرسة المدججة بالتكنولوجيا :أين هو الجانب اإلنساني ،المجلد العاشر،
العدد  ،39يونيو2009 ،ت ،صص .123-109

.174

مجلة رسالة المعلم ،مجلة تربوية صادرة عن وزارة التربية في األردن ،تأمالت تربوية في المنهاج
الخفي ،المجلد  ،47العددان الثالث والرابع ،نيسان  2009صص .92 -86

.175

المعرفة السورية ،صادرة عن وزارة الثقافة في سوريا ،المرتكزات السوسيولوجية للظواهر
السيكولوجية عند فيكوتسكي ،العـدد  551السنة  - 48شعبان  1430هـ  -أغسطس  /أب ،2009
صص( .)156-134رقم الملف .984

.176

المعرفة السورية ،صادرة عن وزارة الثقافة في سوريا ،فن التربية على التسامح ،العـدد  553السنة
 - 48شوال  1430هـ  -نوفمبر -تشرين أول  ،2009صص( .)39-16رقم الملف.1033

.177

موقع معهد الشرق العربي في لندن ،العنف الديني من منظور سوسيولوجي ،أخبار الشرق – 19
تشرين األول /أكتوبر .http://www.thisissyria.net/2009/10/19/writers/01.html ،2009

.178

مجلة إضافات ،المجلة العربية لعلم االجتماع ،مجلة أكاديمية فصلية محكمة تصدر عن الجمعية
العربية لعلم االجتماع بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية ،بيار بورديو وجان كلود باسرون :إعادة
اإلنتاج في سبيل نظرية عامة لنسق التعليم ،لعدد  5شتاء  ،2009صص .195-175

.179

مجلة رراء الخليج ،الدور الطبقي للتعليم الخاص في دول الخليج ،تصدر عن مركز الخليج لألبحاث ،العدد
 ،63ديسمبر  ،2009صص .77-74

.180

موقع تنوير ،موقع فكري ثقافي ،صدام األصوليات ،تاريخ النشر .2009/11/23
http://www.kwtanweer.com/articles/readarticle.php?articleID=2364

.181

مجلة العربي ،هل يؤثر العنف التربوي في دماغ الطفل ،العدد  ،614يناير  ،2010صص  .177-172ملف
.1015

.182

المعرفة السورية ،صادرة عن وزارة الثقافة في سوريا ،التربية في معترك الحداثة ،العـدد  556السنة
 – 48كانون الثاني ،2010 ،صص ( .)79-64ملف .3-1038
22

.183

المعرفة السورية ،صادرة عن وزارة الثقافة في سوريا ،الدور اإلنساني للمدرسة في النظام
الرأسمالي الجديد ،العـدد  560السنة  – 48إيار ،2010 ،صص ( .)31-16ملف 5-1066

.184

مجلة الطفولة العربية :قراءة ومراجعة نقدية وعرض لكتاب الدكتور سامي محمد نصار بعنوان" :قضايا
تربوية في عصر العولمة وما بعد الحداثة ،إصدار الدار المصرية اللبنانية ،العدد ،41ديسمبر  ،2009صص -66
.74

.185

المعرفة السورية ،صادرة عن وزارة الثقافة في سوريا ،الهويات األصولية في زمن العولمة ،العـدد 557
السنة  – 48شباط  /فبراير ،2010 ،صص ( .)55-35ملف .3-1062

.186

بناة األجيال ،اآلثار اإلنسانية لالندماج التقاني في المدرسة ،صادرة عن نقابة المعلمين في سوريا في
دمشق ،السنة  ،18العدد  ،73الفصل الرابع .2009 ،ملف .993

.187

مجلة إضافات (المجلة العربية لعلم االجتماع) مجلة فصلية صادرة في بيروت ،األصوليات الدينية في
منظور علم االجتماع السياسي ،مقابلة مع عالم االجتماع الكندي جان غي فيالنكور (ترجمة) ،العدد
التاسع ،شتاء  ،2010صص  .161-153رقم الملف .1060

.188

المعرفة السورية ،صادرة عن وزارة الثقافة في سوريا ،التراث الشعبي والهوية :األصول الثقافية للهوية
التراثية ،العـدد  559السنة  – 48نيسان /أبريل ،2010 ،صص ( .)59-38ملف .2-1026

.189

مركز التنمية األسرية ،الذاتانية والموضوعية في نظرية المعرفة ،قراءة في طبيعة اإلدراكات الخاطئة،
مركز التنمية األسرية ،موقع المستشار/9 ،يونيو:2010/

http://www.almostshar.com/web/Subject_Desc.php?Subject_Id=2762&Cat_Subject_Id=36&Cat_Id=3

.190

مجلة التربية القطرية( ،محكمة تصدر عن اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم) في
تقاطعات التربية والعولمة ،العدد  171السنة الثامنة والثالثون ،ديسمبر ( 2009صص ( .)136-120رقم الملف
.)1061

مجلة دراسات :مجلة فصلية تصدر عن اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات ،من التراث إلى الموروث الشعبي :تحديات
الهوية التراثية ف زمن العولمة ،أغسطس /أكتوبر ،العدد (( .215-97 ،2009 ،)26/25الملف رقم .)1026
.191

مجلة رراء الخليج (تصدر عن مركز الخليج لألبحاث) ديناميات التنمية الثقافية في الخليج العربي ،من
ثقافة الممانعة إلى ثقافة االنطالق العدد  ،70يوليو  ،2010صص ( .38-33ملف ( .)1075ثقافة)

.192

المعرفة السورية ،صادرة عن وزارة الثقافة في سوريا ،أين الجانب اإلنساني في الثقافة الكونية
المعاصرة ؟ ،العـدد  562السنة  – 48يوليو  /تموز ،2010 ،صص (( .)49-29ملف ( .)4-1071ثقافة)

.193

موقع تنوير اإلليكتروني ،الفكر العربي ومشكلة التخلف ،1010/7/19 ،قسم الثقافة:
.2010/7/19 http://www.kwtanweer.com/articles/categoryarticles.php?categoryID=10

.194

مجلة الطفولة العربية :قراءة نقدية في كتاب :الجدل الخالق :التحدي الذهني في غرفة الصف،
استكتاب بمجلة الطفولة العربية ،مرجع رقم  10/132/8تاريخ .2010/7/17

.195

مجلة المستقبل العربي ،هل تراجع الشعور القومي العربي :قراءة في آراء طالب جامعة الكويت،
العدد  ،378س  ،33آب/أغسطس  ،2010صص .22-7
23

.196

مجلة رراء الخليج ،صدام الهوية والعولمة في دول الخليج العربي ،العدد  ،71أغسطس ،2010 ،صص
 ،48-45ملف رقم .1079

.197

مجلة بناة األجيال ،فلسفة التربية على حقوق اإلنسان في زمن العولمة ،صادرة عن نقابة المعلمين
في سوريا في دمشق ،العدد  ،74الفصل األول .2010 ،صص  ،37-30ملف رقم .965

.198

مجلة قضايا إسالمية معاصرة ،مجلة متخصصة تصدر عن مركز دراسات فلسفة الدين في بغداد،
العنف الديني في سياق الحداثة :األسس الرمزية واألسطورية للعنف الديني ،العدد  44-43صيف وخريف
 .2010رقم الملف .1068

.199

موقع تنوير اإلليكتروني ،في سيكولوجيا األخالق والحضارة عند فرويد ،1010/8/14 ،قسم الثقافة:
.2010/8/14 http://www.kwtanweer.com/articles/categoryarticles.php?categoryID=10

.200

مجلة التربية القطرية( ،محكمة تصدر عن اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم) التربية
األخالقية في منظور دوركهايم ،العدد  170السنة الثامنة والثالثون ،سبتمبر ( 2009صص ( .)156-142رقم
الملف .)4-1058

.201

المعرفة السورية ،صادرة عن وزارة الثقافة في سوريا ،األسس الرمزية واألسطورية لنشأة األخالق
في سيكولوجيا فرويد ،العـدد  566السنة  – 49تشرين الثاني  /نوفمبر ،2010 ،صص (( .)73-59ملف
.)1085

.202

مجلة رراء الخليج ،تصدر عن مركز الخليج العربي لألبحاث ،الدور الحضاري للتربية في دول الخليج
العربي :من أزمة الفكر إلى مأزق اإلصالح ،العدد  ،74نوفمبر ،2010 ،صص  .20-15ملف رقم .1095

.203

المعرفة السورية ،صادرة عن وزارة الثقافة في سوريا ،التربية األخالقية في سوسيولوجيا دوركهايم،
العـدد  567السنة  – 49كانون األول  /ديسمبر ،2010 ،صص (( .)247-233ملف .)1058

.204

مجلة التقدم العلمي ،صادرة عن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،فلسفة الزمن ،العدد  ،71ديسمبر،
 ،2010صص ( 17-12رمز الملف .)1096

.205

المجلة التربوية ،صادرة عن جامعة الكويت ،قراءة في كتاب محمد الترتوري ،في نظرية المعرفة والواقع
التربوي العربي ،العدد ،97ديسمبر( ،2010 ،صص ( ) ،)542 -525ملف .)1080

.206

المعرفة السورية ،صادرة عن وزارة الثقافة في سوريا ،األسس النقدية لالستثمار التربوي في رأس
المال البشري ،العـدد  568السنة  – 49كانون الثاني  /يناير ،2011 ،صص (( .)37-20ملف .)1092

.207

المعرفة السورية ،صادرة عن وزارة الثقافة في سوريا ،في الممانعة الثقافية للتنمية في الوطن
العربي ،العـدد  569السنة  – 49شباط  /فبراير ،2011 ،صص (( .)100-84ملف .)3-1075

.208

شؤون عربية  ،مجلة فصلية قومية صادرة عن األمانة العامة لجامعة الدول العربية ،في الممانعة
الثقافية للتنمية في العالم العربي ،العـدد  144شتاء  -2010صص ( .-205-191ملف .)3-1075

.209

مجلة دراسات (اتحاد كتاب اإلمارات) ،قراءة في كتاب الدكتور عبد هللا بدران :الفنون الخبرية في وكاالت
األنباء ،العدد  ،27تشرين الثاني( ،2009 ،ملف .)1105
24

.210

مجلة الطفولة العربية :التربية على السالم بأبعاد كونية ،العدد  ،45ديسمبر  ،2010صص .118-110
(ملف .)1034

.211

مجلة رراء الخليج ،تصدر عن مركز الخليج العربي لألبحاث ،االستالب الرمزي للمرأة في الخليج العربي،
العدد  ،77فبراير ،2011 ،صص ( .30-24ملف .)4-1071

.212

مجلة رراء الخليج ،تصدر عن مركز الخليج العربي لألبحاث ،البدون في الخليج العربي :إضاءة
سوسيولوجية ،العدد  ،78مارس ،2011 ،صص ( .36-32ملف .)1072

.213

المعرفة السورية ،صادرة عن وزارة الثقافة في سوريا ،في االغتراب الثقافي المعاصر ،العـدد 571
السنة  – 50نيسان  /إبريل( ،2011 ،ملف .)6-1001

.214

مجلة رراء الخليج ،تصدر عن مركز الخليج العربي لألبحاث ،مالمح التجربة الديمقراطية في الكويت،
العدد  ،79إبريل ،2011 ،صص ( .51-47ملف .)1108

.215

المعرفة السورية ،صادرة عن وزارة الثقافة في سوريا ،ما بعد الحداثة ،العـدد  572السنة  – 50أيار /
مايو( ،2011 ،ملف .)1107

.216

مجلة الطفولة العربية :قراءة في كتاب الجدل الخالق ،تأليف ديفيد وروجر جونسون ،العدد  ،47يونيو
 ،2011صص ( .110-102ملف .)1184

.217

المعرفة السورية ،صادرة عن وزارة الثقافة في سوريا ،أنسنة التربية في زمن الحداثة ،العـدد 575
السنة  – 50تموز  /يوليو ،2011 ،صص ( 102-87ملف .)1110

.218

مجلة رراء الخليج ،تصدر عن مركز الخليج العربي لألبحاث ،طبائع االستبداد عند الكواكبي في ضوء
الثورات العربية المعاصرة  ،العدد  ،83أغسطس ،2011 ،صص ( .68-62ملف  .)119ونشرت أيضا في موقع
مساواة للتربية على حقوق اإلنسان والثقافة المدنية:

.219

المعرفة السورية ،صادرة عن وزارة الثقافة في سوريا ،العنف الرمزي ،العـدد  576السنة  – 50أيلول /
سبتمبر ،2011 ،صص ( 124-108ملف .)1126

.220

مجلة الطفولة العربية :مرتكزات التربية األخالقية في عصر متغير ،العدد  ،49ديسمبر ،2011 ،صص
( .105-87ملف .)4-1124

.221

مجلة التربية القطرية( :محكمة تصدر عن اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم) التجليات
االقتصادية للتربية والتأهيل البشري :المظاهر اإلشكالية لمسألة االستثمار في البشر ،العدد  ،176السنة
األربعون ،سبتمبر ( 2011صص .)113-81

.222

مجلة رراء الخليج :تصدر عن مركز الخليج العربي لألبحاث ،الوحدة الخليجية في منظور طالب جامعة
الكويت ،العدد  ،92مايو ،2012 ،صص ( .46-42ملف .)2003

.223

مجلة الموقف األدبي (مجلة أدبية شهرية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق)  ،فلسفة الموت:
تأمالت وجودية ،العدد  491آذار  /مارس  ،2012صص .47-37
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مجلة الطفولة العربية :تأمالت نقدية في التأسيس التربوي لحقوق الطفل ،العدد  ،50مارس آذار

.224

 ،2012صص ( .90-82ملف .)3-1037
مجلة الباحثة ،جان جاك روسو ...و األخالق هل أدى تقدم العلوم والفنون إلى تقدم األخالق أم إلى

.225

فسادها؟!!  ،العدد  ،18السنة السادسة.2012 ،
.226

مجلة الباحثة ،الثورة الكوبرنيكية في التربية ،العدد  ،17السنة الخامسة.2011 ،

.227

مجلة الباحثة ،أصل العنف التربوي  ،العدد  ،14السنة الرابعة .2010 ،

.228

مجلة الباحثة ،نظرية التحليل النفسي و تفسير خفايا النفس؟ !! ،العدد  ،12السنة الرابعة .2010 ،

.229

مجلة الباحثة ،رسالة في التسامح ،العدد  ،11السنة الثالثة .2009 ،

.230

مجلة رراء الخليج :تصدر عن مركز الخليج العربي لألبحاث ،النخب وثقافة التعصب في الخليج العربي
(إضاءة ميدانية) ،العدد  ،93يونيو ،2012 ،صص ( .28-23ملف .)2004

.231

مركز الرافدين للدراسات والبحوث االستراتيجية  :رؤية نقدية لوثيقة األهداف التربوية
المطورة في دولة قطر  ،سبتمبر  . 2012رقم الملف . 432
http://www.alrafedein.com/images/alrafedean_dr_Ali_watee13.pdf

.232

مجلة التقدم العلمي :

الطاقة العالجية للتنويم المغنطيسي  ،العدد  ،77أغسطس  . 2012صص -67

 . 73ملف .167
مجلة الطفولة العربية :قراءة نقدية في كتاب في التربية والتحول الديمقراطي  :دراسة تحليلية
.233
للتربية النقدية عند هنر ي جيرو  :تأليف سعيد اسماعيل عمرو تقديم حامد عمار  ،الدار المصرية اللبنانبة
 , 2011ل ،العدد  ،53ديسمبر  ،2012صص ( .114-104ملف .)1178
العربي .مجلة الطفولة العربية( .ع .)2001( .)6

.234

مجلة الطفولة العربية :اإلصالح الرتبوي يف الوطن

.235

مجلة إضافات (المجلة العربية لعلم االجتماع) مجلة فصلية صادرة في بيروت،إشكاليات التربية

العربية في فكر خلدون حسن النقيب ،العددان  -21/20خريف وشتاء . 2013
مجلة مدارك  ،تصدر عن مؤ سسة مدارك لألبحاث والدراسات  ،الطاقة االستالبية للعنف الرمزي ،
.236
العددان .2013 ،18-17
.237

مجلة التقدم العلمي :

عشرة أخطاء تربوية يجب تفاديها  ،العدد  ،82سبتمبر/ايلول  . 2013صص -29

. 33
االستالب الحقوقي لإلنسان في العالم العربي  ،مركز الرافدين للدراسات والبحوث االستراتيجية مايو/
.238
إيار . 2012
هل يتفلسف األطفال  ،مجلة نقد وتنوير – مقاربات نقدية في التربية والمجتمع – إصدار خاص  ،يناير/
.239
كانون الثاني .2014 ،
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مجالت إليكترونية
.1

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية ،التربية على االستبداد في العالم العربي :هل
يأتي زمن التربية على المواطنة؟  ،2011/9/10موقعhttp://www.mokarabat.com/s8533.htm :

.2

المركز العربي للدراسات واألبحاث ،لماذا تخرج المظاهرات من الجوامع وليس من الجامعات؟  2011/9/23الموقع

http://www.arabicenter.net/ar/news.php?action=view&id=1333&PHPSESSID=58f40f437d1907
8dc1c9e4ee705deb77
سيريا بوليتيك (موقع سياسي استراتيجي ) أين هي الطائفة العلوية في جغرافية الثورة

.3

السوريةhttp://syria-politic.com/ar/Default.aspx?subject=171:
.4

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية ،من ديكتاتور صغير في الجامعة إلى وزير:
الوصولية السياسية في الوسط األكاديميhttp://www.dctcrs.org/s7294.htm ،

.5

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية ،الطائفة العلوية في قفص االتهام !! :قراءة
سوسيولوجية  ...أين هي الطائفة العلوية في جغرافية الثورة السورية ؟http://www.dctcrs.org

.6

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية ،تماهيات الروح الفاوستية في الخطاب
السلطاني :قراءة في سمات الخطاب السياسي لصعاليك االستبداد وأكباشه،
http://www.dctcrs.org/s7297.htm

.7

شبكة النبأ المعلوماتية ،فن التربية على التسامح ،شبكة النبأ المعلوماتية -األحد /29كانون
الثاني/5 - 2012/ربيع األول1433/

http://www.annabaa.org/nbanews/2012/01/272.htm
.8

شبكة النبأ المعلوماتية( ،الالعنف) ضد العنف منهجا ثوريا الثورة السلمية في منظور غاندي ،شبكة
النبأ المعلوماتية -الثالثاء /17كانون الثاني23 - 2012/صفر1433/

http://www.annabaa.org/nbanews/2012/01/141.htm
.9

شبكة النبأ المعلوماتية ،التربية على االستبداد في الوطن العربي :هل جاء زمن التربية على
المواطنة ،شبكة النبأ المعلوماتية -شبكة النبأ المعلوماتية -األحد /2تشرين األول/4 - 2011/ذو
القعدة1432/
http://www.annabaa.org/nbanews/2011/10/016.htm#top

.10

شبكة النبأ المعلوماتية ،ثورة المعلومات واالغتـراب التربـوي ،شبكة النبأ المعلوماتية -األربعاء
/2تشرين الثاني/5 - 2011/ذو الحجةhttp://annabaa.org/nbanews/2011/11/015.htm :1432/

.11

شبكة النبأ المعلوماتية ،رمزيات العنف الديني المقدس وأساطيره ،شبكة النبأ المعلوماتية -االثنين
/6شباط/13 - 2012/ربيع األول:1433/
http://www.annabaa.org/nbanews/2012/02/057.htm
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.12

الحضارية ،حدود النمذجة أو في أوهام النمذجة في العقالنية العلمية  ،األربعاء. 2010/10/27 :

http://www.alhadhariya.net/dataarch/dr-falsafyyah/index62.htm
.13

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية ،تماهيات الروح الفاوستية في الخطاب
السلطاني .ينايرhttp://www.dctcrs.org/s7297.htm ، 2012 ،

.14

شبكة النبأ المعلوماتية ،الممارسة الطبقية للمؤسسة المدرسية ،األداء األيديولوجي للمدرسة في
منظور بيير بورديو ،شبكة النبأ المعلوماتية -األربعاء /28آذار/7 - 2012/جمادى األولى.1433/

http://www.annabaa.org/nbanews/2012/03/309.htm

.15

شبكة النبأ المعلوماتية ،الطاقة االستالبية للعنف الرمزي ،الثالثاء /8آيار/16 - 2012/جمادى
اآلخرhttp://www.annabaa.org/nbanews/2012/05/085.htm.1433/

.16

موقع معهد الشرق في لندن  ،الثورات العربية :زيف األساطير وسقوط األوهام  ،موقع أخبار الشرق  -الثالثاء12 ،
تشرين/1أكتوير  12:51 2112بتوقيت دمشق  ( http://www.levantnews.com/ .رقم الملف )2032

.17

مركز الرافدين للدراسات والبحوث االستراتيجية  ،األسس العلمية للتنشئة االجتماعية  :إضاءة نقدية ميدانية ،
اخلميس . 2112/9/21

.18

مركز الرافدين للدراسات والبحوث االستراتيجية  ،مظاهر النمو االنفعالي والعاطفي عند الجنين ،

. 2112/5/26
.19

http://www.alrafedein.com/news.php?action=view&id=4615

http://www.alrafedein.com/news.php?action=view&id=3624

مركز الرافدين للدراسات والبحوث االستراتيجية

،

رؤية نقدية لوثيقة األهداف التربوية المطورة في

دولة قطر  ،سبتمبر  . 2012رقم امللف . 432

مؤتمرات وندوات:
 -1مؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعية المنعقد في كوبنهاغن من  6إلى  12آذار عام  .1995عضو الوفد
الرسمي للجمهورية العربية السورية
 -2المؤتمر الوطني للتنمية االجتماعية المنعقدة في دمشق من  1إلى  10كانون الثاني .1995
 -3اللجنة الوطنية للتنمية االجتماعية المنعقدة في دمشق من  15إلى  20شباط .1995
 -4ورشة عمل العصف الدماغي المنعقد في دمشق  1992بإشراف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
رئاسة جلسة ومشاركة بورقة
 -5الندوات السكانية التي عقدتها كلية التربية جامعة دمشق (مشروع التربية السكانية) (من عام .)1995-1992
مقرر مشروع التربية السكانية
 -6اإلشراف العلمي على المعسكرات العلمية التربوية لكلية التربية منذ عام 1991حتى عام .1995
 -7دورات التأهيل التربوي لمدرسي الجامعة التي عقدت في جامعات البعث وحلب ودمشق.)1995-1992(.
محاضر
28

 -8مؤتمر الشبكة العربية للتطوير المهني ألعضاء الهيئة التدريسية المنعقد في دمشق بين  27 -24إبريل نيسان
( .1995مشاركة بورقة ورئاسة جلسات )
 -9ندوة اللغة العربية للعمالة األجنبية في الوطن العربي المنعقدة في الدوحة قطر بين  24و  26كانون األول
ديسمبر ( .1996مشاركة برئاسة جلسة)
 -10المؤتمر التربوي األول لكلية التربية بجامعة دمشق .1997
 -11المؤتمر التربوي لكليتي التربية في جامعة دمشق والجامعة اللبنانية ،بيروت .1998
 -12المؤتمر التربوي السابع والعشرون :الخطط التعليمية وأبعاد التنمية الشاملة ،الكويت  24-21 /مارس .1998
 -13المؤتمر العالمي األول حول الدين واألسرة في وقاية الشباب من تعاطي المخدرات ،الكويت  /18-16/مارس
.1998
 -14رؤية مستقبلية لدور تنموي جديد للمرأة في المجتمع الكويتي  6-4/أيار /مايو .1998
 -15المؤتمر العلمي الثاني :مناهج المرحلة الثانوية الواقع واستراتيجيات التغيير ،الكويت  10-7/آذار ممارس .1998

 -16المؤتمر التربوي لجمعية المعلمين الكويتية(الشباب والمستقبل) ،والكويت .1999
 -17المؤتمر الدولي حول اإلدارة التربوية والمتطلبات المستقبلية ،الكويت  9-7مارس .1999
 -18مؤتمر الفلسفة الدولي األول المنعقد في الكويت في .2001/11/4
 -19العملية التعليمية التعلمية إلى أين؟ المنعقد في األردن بجامعة الملك حسين بن طالل في معان بتاريخ -3
 .2004/5/4تم تقديم ورقة عمل حول :اتجاهات الحداثة في التربية العربية المعاصرة.
 -20المؤتمر الدولي الرابع ،الحاجات النفسية واالجتماعية والتربوية للشباب في دول مجلس التعاون الخليجي،
المنعقد في الكويت في الفترة ما بين  16-13ديسمبر .2003
 -21مؤتمر شبكة حقوق اإلنسان المنعقد في القاهرة في الفترة ما بين  26-24أبريل .2004 ،تم تقديم ورقة
عمل حول التربية على حقوق اإلنسان في جامعتي دمشق والكويت.
 -22الملتقى المفتوح لالستشارات والتدريب تحت عنوان :نحو انطالقة فاعلة في تنمية المجتمع المنعقد في
 .2004/11/29تم تقديم ورقة عمل حول التوظيفات العلمية للمجموعة اإلحصائية .Spss
 -23الملتقى العلمي :التعليم الواقع واستشراف المستقبل ،برعاية جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة
الكويت ،عقد بتاريخ  ،2005/17-16الكويت(مشاركة بالتعقيب على ورقة الدكتور بو بكر أحمد باقادر اإلصالح
التربوي كيف ولماذا؟ ).
 -24مؤتمر اإلعالم والطفل رؤية مستقبلية  /المنعقد في المنامة البحرين  /24-22نوفمبر  ،2004تقديم ورقة
بعنوان :ثقافة الطفل العربي إزاء التحديات اإلعالمية في عصر العولمة :دور التربية في بناء ثقافة المواجهة
واالنطالق.
 -24مؤتمر كلية التربية السادس في جامعة اليرموك المنعقد في مدينة اليرموك بتاريخ  24-22تشرين الثاني
( :2005تم تقديم بحث بعنوان (الهوية العربية والتحديات الثقافية للعولمة :دور التربية العربية في بناء هوية
عربية متجددة).
 -25المؤتمر الخليجي حول “دور اآلباء في تنشئة األبناء “المنعقد في الكويت بتاريخ  26-24إبريل/نيسان 2006
(تمت المشاركة بصفة مقرر عام للمؤتمر ).
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 -26ندوة التربية والتعليم في مواجهة تحديات الهوية والعولمة ،عقدت في شيراتون الكويت ،بتاريخ ،2006/3-15
(مشاركة رئيسية) أعد الندوة وأدارها صالح العاقل ،المشاركون :علي وطفة ،فايزة المانع مديرة تحرير
الهوية ،د.عدنان الرفاعي (وكيل وزارة التخطيط) ،د .عبد المنعم عثمان عميد الدراسات التربوية في الجامعة
العربية المفتوحة.
 – 27مؤتمر تدريس حقوق اإلنسان والحركة السياسية والديمقراطية في الوطن العربي ،المنعقدة في القاهرة
قندق شبرد  6-5مايو ( 2007تمت المشاركة كمعقب على ورقة الدكتور أحمد نوفل بعنوان “تدريس حقوق
اإلنسان في الجامعات والمجتمع األردني ")
 -28مؤتمر تعليم حقوق اإلنسان في الجامعات العربية" مؤتمر ينظمه قسم القانون بالجامعة األمريكية في
القاهرة وشركاء التنمية للبحوث واالستشارات والتدريب “عقد في  17-16سبتمبر  2006قي الجامعة
األمريكية في القاهرة (المشاركة ببحث عنوانه :ثقافة حقوق اإلنسان لدى عينة من طالب جامعة الكويت).
 -29المؤتمر الوطني لتطوير التعليم في دولة الكويت المنعقد في شيراتون الكويت في  19-17فبراير  ،2008تمت
المشاركة بورقة حول األهداف التربوية العامة في دولة الكويت.
 -30مؤتمر “نحو قانون موحد لحماية الطفل العربي ،المنعقد في شيراتون الكويت في  /4-3مارس  ،2008برعاية
المجلس األعلى للتعليم في دولة الكويت :المركز اإلقليمي للطفولة واألمومة( .تمت المشاركة بصفة المقرر
العلمي للمؤتمر).
 -40مؤتمر قضايا حقوق اإلنسان – رؤية شعوب الجنوب مؤتمر مشترك بين الدورية الدولية لحقوق اإلنسان
( ،)SURوشركاء التنمية للبحوث واالستشارات والتدريب ( ،)PIDالقاهرة ،فندق شبرد ،قاعة نفرتيتى ،الدور
العاشر 19-18 ،فبراير ( ،2009تمت المشاركة ببحث عنوانه :التربية على حقوق اإلنسان في المدرسة الكويتية
في منظور عينة من الموجهين التربويين :دراسة استطالعية" وتالها رئاسة جلسة في المؤتمر ).
 -41مؤتمر "الهوية في الخليج العربي ...التنوع ووحدة االنتماء" المنعقد في المنامة (البحرين) تحت رعاية جاللة
ملك البحرين في قاعة الغزال بفندق الريتز كارلتون ،بتاريخ  16-15أبريل /نيسان  ،2009وكانت المشاركة بورقة
عنوانها “تحديات الهوية في دول الخليج العربي :قراءة سوسيولوجية في تناقضات الهوية واالنتماء.
 -42مؤتمر جامعة فاس في المغرب ،المدرسة الربيعية الدولية للعمل االجتماعي في المغرب العربي16-10 ،

مايو ( 2111المشاركة ورقة حول تقاطعات التربية والعولمة في العالم العربي).
 -42مؤتمر كلية التربية بجامعة الكويت _ إعداد معلم التربية الخاصة لإلعاقات البسيطة والمتوسطة – عقد في
دولة الكويت  2010-13-11في دولة الكويت (المشاركة عضو اللجنة العلمية للمؤتمر).2010 .
 -43مؤتمر إصالح التعليم القانوني في العالم العربي (التحديات الفرص ) ،برعاية اتحاد الجامعات العربية بالتعاون
مع جامعة جونز هوبكنز في الواليات المتحدة األمريكية  ،عقد في عمان فندق الندمارك بتاريخ . 2012/ 11/19-18
المشاركة بورقة بحث حول ( التربية على حقوق اإلنسان بجامعة الكويت) .
 -44ندوة ( قراءات في فكر خلدون النقيب ) بإشراف ورعاية مؤسسة سلطان بن علي عويس الثقافية المنعقدة
في دبي في  15-14نوفمبر (تشرين الثاني)  . 2012المشاركة بمحاضرة بعنوان( الفكر التربوي في
سوسيولوجيا النقيب ).
 -45ندوة ( التربية والتنمية المجتمعية في المناطق الجافة) برعاية جامعة الدول العربية (المركز العربي لدراسة
المناطق الجافة) بتاريخ  13-11تشرين األول (أكتوبر)  . 2012المشاركة بمحاضرة بعنوان (التنمية الثقافية في
دول الخليج العربي) .
( )46الملتقى الدولي المنعقد بجامعة تبسة في الجزائر بعنوان – تعليمية المواد  :الواقع واآلفاق  -يومي -10
 . 2013 /4/11المشاركة كانت بورقة موسومة  :العربية بين الحضور واالنحسار في جامعة الكويت .
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( ) 47المؤتمر العالمي الرابع للغة العربية وآدابها بجامعة ماليزيا اإلسالمية تم تقديم بحث عنوانه :
أنتروبولوجيا الرمز :في البناء الرمزي للحضارة اإلنسانية ،عقد في الجامعة اإلسالمية من  17-15مايو أيار
.2013
( )48مؤتمر كلية التربية بجامعة الكويت حول ( التربية وقضايا التنمية في المجتمع الخليجي ) المنعقد في
ريجنسي الكويت في  -18-16مارس /آذار  . 2015المشاركة في عضوية اللجنة العلمية للمؤتمر .
( )49مؤتمر المركز العربي لألبحاث في قطر حول (دول مجلس التعاون الخليجي :السياسة واالقتصاد في ظل
المتغيرات اإلقليمية والدولية( المنعقد في الدوحة في  /8-6كانون األول/ديسمبر  . 2014المشاركة بورقة بحثية
عنوانها " -إشكالية الدور التنموي للتربية في دول الخليج العربي قراءة نقدية.

مؤمترات وندوات يف الفرتة ما بني 2010- 2008
رقم
1

تاريخ

عنوان املؤمتر وطبيعة املشاركة
19 17

2008

2008
4 3

2008
2008

.1

SUR

.2

PID
19 18

.4

.5

2009

16 15

.3

2009

2009

10
16

2010

2010 13 11

2009

2010

2010

31

تحكيم أبحاث علمية وكتب ومشاريع أبحاث و أعمال علمية للترقية.

تحكيم كتب ومشاريع بحثية علمية:
 .1القيم التربوية لدن طلبة كلية التربية في جامعة الكويت :بحث مقدم إلى المجلة التربوية بجامعة الكويت
تاريخ .1999/4/7
.2

تحكيم كتاب مقدم للنشر إلى دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث في اإلمارات العربية المتحدة
(دبي) بعنوان “استثمار وقت الفراغ في ظل الهدي النبوي “بتاريخ .2007 /1/10

.3

تحكيم مشروع البح الموسوم “طبيعة التعاون بين البيت والمدرسة ،رقم  00/03Toمشروع بحث مقدم إلى
إدارة األبحاث في جامعة الكويت بتاريخ .2003/11/16

.4

بعنوان :مشكالت تعلم اللغة العربية مقدم إلى مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت،

.5

تحكيم مشروع بح

بتاريخ .2004/6/18
بعنوان :اتجاهات معلمي المرحلة المتوسطة في الكويت نحو العقاب البدني وفقا
تحكيم مشروع بح
لمتغيرات الجنس والخبرة واالختصاص والتأهيل التربوي ،رقم  04/02Toالمقدم إلى إدارة األبحاث بجامعة

الكويت بتاريخ .2004/5/17
.6

تحكيم مخطوط نظرية المعرفة والواقع التربوي المعاصر ،كتاب من تأليف الدكتور محمد الترتوري،
مقدم للنشر في مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت ،رقم  4395تاريخ .2007-10-16

.7

تحكيم كتاب الدكتور محمد جواد رضا ،التربية العربية خارطة طريق ،مقدم للنشر في مركز دراسات
الوحدة العربية في بيروت .2003

.8

تحكيم كتاب “ تعليم مبادئ حقوق اإلنسان في مناهج المواد االجتماعية للمرحلة المتوسطة
في المملكة العربية السعودية لمؤلفيه :الدكتور سعود بن حسين الزهراني والدكتور عبد هللا بن
سليمان الفهد ،وهو كتاب مقدم لنيل جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج لعام .2008-2007

.9

تحكيم كتاب :تعليم اتجاهات الشباب نحو التطرف واإلرهاب ،وهو كتاب مقدم لنيل جائزة مكتب
التربية العربي لدول الخليج لعام  .20010- ،2009رقم كتاب التكليف 11م.ع 6821/تاريخ .2010/5/30

تحكيم مشروع بحثي بعنوان “ الصعوبات التعليمية في تدريس مادة العلوم كما يراها معلمو
.10
المرحلة المتوسطة في دولة الكويت ،مشروع البحث رقم TT01 /11مقدم من قبل :الدكتور جعفر
جعفر والدكتور علي حسن إبراهيم ،عمادة األبحاث واالستشارات والتدريب بجامعة الكويت ،رقم  ،116تاريخ
.2011/3/27
تجكيم جوائز أبحاث التميز العلمي في جامعة القصيم ،عمادة البحث العلمي وأمانة جوائز التميز
.11
العلمي – جامعة القصيم ،تاريخ .2011/11/30
.12

تحكيم كتاب " تربية حل النزاعات "

.

وهو كتاب مقدم للنشر في المجلس الوطني للثقافة والفنون

واآلداب ،رقم اإلحالة  / 005218تاريح  2يونيو /حزيران .2013

تحكيم أبحاث
 .1المرأة في زمن العولمة ،بحث مقدم للنشر في مجلة شؤون اجتماعية بتاريخ .2003/12/22
.2

استحداث نظام االنتساب بواسطة التعليم عن بعد بجامعة الملك فيصل باإلحساء :بحث مقدم إلى
المجلة التربوية بجامعة الكويت تاريخ .2002/11/10

.3

صراع تداخل األدوار األسرية والعلمية لدن المرأة العاملة في السعودية ،بحث مقدم للنشر في مجلة شؤون
اجتماعية بتاريخ .2003/10/27

.4

عوائد برامج محو األمية من منظور الدارسين والمدرسين :دراسة حالة ،بحث مقدم للنشر في مجلة العلوم
التربوية في قطر بتاريخ .2003/5/6

.5

اتجاهات طالبات تربية الطفل في كليات مدينة عمان نحو مهنة معلمة رياض األطفال ،بحث مقدم للنشر في
مجلة شؤون اجتماعية بتاريخ .2004/5/16
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.6

الشعور بالوحدة النفسية وعالقته بتبادل العالقات االجتماعية :بحث مقدم إلى المجلة التربوية بجامعة
الكويت تاريخ .2004/6/2

.7

ا لمعارف والمهارات واالتجاهات التي يحتاجها التعليم العالي من خريجي المرحلة الثانوية :بحث مقدم إلى
المجلة التربوية بجامعة الكويت تاريخ .2004/1/27

.8

المشكالت التي تواجه أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية :بحث مقدم إلى مجلة اتحاد
الجامعات العربية تاريخ .2003/6/24

.9

المشكالت األكاديمية التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في جامعة اإلسراء الخاصة :بحث مقدم للنشر في
مجلة اتحاد الجامعات العربية بتاريخ .2003/8/3

.11

معوقات البح

العلمي ومقترحات تطويره من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة اإلسراء الخاصة:

بحث مقدم للنشر في مجلة اتحاد الجامعات العربية بتاريخ .2003/8/3

.11

التسليع التربوي في الوطن العربي :بحث مقدم للنشر في المجلة التربوية بجامعة الكويت بتاريخ
.2002/12/28

.12

إمكانية قيام جامعة عربية فضائية مفتوحة تحت نظام التعليم عن بعد :بحث مقدم للنشر في مجلة عالم
الفكر الكويتية بتاريخ .2000/5/29

.13

المرأة العربية واإلعالم الواقع المهني والصورة الذهنية :دراسة في األدبيات :بحث مقدم للنشر في مجلة
شؤون اجتماعية بتاريخ .2002/5/28

.14

الدور الديمقراطي للنقابات المهنية ،بحث مقدم للنشر في مجلة شؤون اجتماعية بتاريخ .2004/9/13

.15

تقييم الطلبة لبرنامج الدراسات العليا في التربية بجامعتي القدس وبير زيت ،بحث مقدم للنشر في مجلة
اتحاد الجامعات العربية بتاريخ .2004/9/1

.16

حق الطفل في التعليم في المملكة العربية السعودية بين الفكر التربوي اإلسالمي والمواثيق الدولية
المعاصرة ،بحث مقدم للنشر في مجلة رسالة الخليج الصادرة عن مكتب التربية العربي لدول الخليج بتاريخ

.1425/11/30
.17

ا لمفاهيم المكية في كتب التربية اإلسالمية للصفوف العليا من المرحلة االبتدائية ،بحث مقدم للنشر في
المجلة التربوية بجامعة الكويت بتاريخ .2005/3/7

.18

م صفوفة القيم لدن عينة من الجانحين وغير الجانحين في األردن ،بحث مقدم للنشر في مجلة العلوم
التربوية في جامعة قطر بتاريخ .2005/3/8

.19

الممارسات الديمقراطية في النظام التربوي في دولة الكويت ،بحث مقدم للنشر في المجلة التربوية
بجامعة الكويت بتاريخ .2006/1/3

.21

اللعب ووظائفه في تربية األطفال :قراءة في التراث التربوي اإلسالمي .بحث مقدم للنشر في مجلة
األحمدية الصادرة عن دار البحوث اإلسالمية وإحياء التراث بتاريخ .2006/2/26

.21

األسرة التونسية ومظاهر الحداثة  :دراسة تحليلية ناقدة :بحث مقدم للنشر في مجلة شؤون اجتماعية
بتاريخ .2005/10/28

.22

األسس والمرتكزات للتحول الديمقراطي في الوطن العربي :األردن دراسة حالة ،بحث مقدم للنشر في
مجلة شؤون اجتماعية بتاريخ .2006/3/5

.23

واقع ممارسة الطلبة للحرية األكاديمية في الجامعات األردنية الرسمية ،بحث مقدم للنشر في مجلة العلوم
التربوية بجامعة قطر ،بتاريخ .2006/4/12

.24

تقويم برامج تدريب معلمي التربية الخاصة في المملكة العربية السعودية وتطويرها في ضوء مدركاتهم عن
احتياجاتهم التدريبية ،بحث مقدم للنشر في المجلة التربوية بجامعة الكويت بتاريخ .2006/5/1

.25

اإلعداد المهني للمعلمين في المؤسسات التربوية في دولة الكويت ،بحث مقدم للنشر في المجلة التربوية
التحاد الجامعات العربية مقرها كلية التربية جامعة دمشق بتاريخ .2006/5/10

.26

اتجاهات القيادات التربوية حول فاعلية مساهمة القطاع الخاص في إنشاء مؤسسات للتعليم العالي في دولة
الكويت ،بحث مقدم للنشر في مجلة اتحاد الجامعات العربية ،رقم -125م-م تاريخ مايو.2006/
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.27

” ،Academic dishonesty among students at the Hashemite university in Jordanبحث مقدم للنشر
في المجلة التربوية بجامعة الكويت بتاريخ .2006/12/20

مسح القيم العالمي في مصر (القضايا العامة ) ،بحث مقدم للنشر في مجلة شؤون اجتماعية (اإلمارات
.28
العربية المتحدة) بتاريخ .2006/12/19
االختيار الزوجي حسب مدركات الشباب الكويتيين والشباب األمريكيين ،بحث مقدم للنشر في المجلة
.29
التربوية ،بجامعة الكويت ،تاريخ  2007/3/25رقم .2007-192
" أثر بعض المتغيرات الشخصية للخادمات على قيام األسرة الخليجية بوظيفة التنشئة االجتماعية :دراسة
.30
ميدانية على عينة من األسر السعودية “بحث مقدم للنشر في مجلة رسالة الخليج العربي تاريخ
1428/3/19هـ رقم .14/24
.31

" األخطاء الشائعة في إعداد الدروس اليومية لدن طالبات معلمات الشريعة في التربية العملية في جامعة
مؤتة ،بحث مقدم للنشر في المجلة التربوية ،تاريخ .2007/5/27

اتجاهات طلبة كلية التربية في سلطنة عمان نحو مهنة التعليم – دراسة ميدانية – كلية التربية في صاللة
.32
نموذجا ،بحث مقدم للنشر في المجلة التربوية ،رقم  2005/523تاريخ .2005/11/22
األسس المعيارية الختيار القيم التربوية ،بحث مقدم للنشر في مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية ،رقم
.33
 3374تاريخ .2007/7/8
الممارسات التربوية الديمقراطية في المدرسة الكويتية ،بحث مقدم للنشر في مجلة جامعة دمشق
.34
للعلوم التربوية ،رقم  3368تاريخ .2007/8/19
ثقافة حقوق اإلنسان لدن عينة من الطالب في جامعة الكويت ،بحث مقدم للنشر في مجلة جامعة دمشق
.35
للعلوم التربوية ،رقم  2295تاريخ .2007/4/30
غياب التوافق بين األجندة التعليمية في الكويت واحتياجات سوق العمل :دراسة سوسيولوجية ،بحث مقدم
.36
للنشر في المجلة التربوية ،بجامعة الكويت ،رقم  308تاريخ .2007/5/1
جدل الثابت والمتحول وأبعاده التربوي في الثقافة لعربية المعاصرة ،بحث مقدم للنشر في مجلة جامعة
.37
دمشق للعلوم التربوية ،رقم  2294تاريخ .2007/4/30
نحو بناء نظرية لالندماج االجتماعي ،بحث مقدم للنشر في مجلة شؤون اجتماعية (اإلمارات العربية
.38
المتحدة) بتاريخ .2006/12/19
.39

درجة مم ارسة معلمي التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية لمبادئ الديمقراطية في التدريس الصفي في
قصبة المفرق ،بحث مقدم للنشر في المجلة التربوية ،بجامعة الكويت ،رقم  593تاريخ .2007/10/16

تحليل مالئمة مخرجات التعليم العالي الحتياجات سوق العمل السعودي ،بحث مقدم للنشر في المجلة
.40
التربوية ،بجامعة الكويت ،رقم  562تاريخ .2007/10/22
أ ثر استخدام أسلوب االكتشاف الموجه في تدريس علم االجتماع لدن طالب المرحلة الثانوية ،بحث مقدم
.41
للنشر في المجلة التربوية بجامعة الكويت رقم  2007/799تاريخ .2007/12/24
البعد الوطني والبعد العالمي في مناهج الدراسات االجتماعية في سلطنة عمان ،بحث مقدم
.42
للنشر في المجلة التربوية في جامعة الكويت ،رقم  2008/84تاريخ .2008/1/19
.43

المفهوم الطبيعي للتربية بين ابن سينا وحان جاك روسو :بحث مقدم للنشر في مجلة عالم الفكر
الكويتية رقم  001310تاريخ .2008/3/17

مفاهيم وخصائص االقتصاد اإلسالمي في كافة المقررات الدراسية للمواد االجتماعية في دولة
.44
الكويت للتعليم العام ،بحث مقدم للنشر في المجلة التربوية بجامعة الكويت رقم  2008/469تاريخ
.2008/6/29
تحكيم مشروع البحث الختامي رقم  To03/04بعنوان Academic Freedom of Kuwait university
.45
 Faculty with issues Related to Islamic and Arabic Heritageوهو مشروع بحث مقدم لعمادة
شؤون األبحاث في كلية التربية رقم  607تاريخ .2008/10/8
34

دور التفاعل االجتماعي في بناء المعرفة لدن الطفل ،بحث مقدم للنشر في مجلة عالم الفكر
.46
الكويتية ،رقم  004425تاريخ .2008/10/5
.47

التربية السياسية عند ابن رشد ،بحث مقدم للنشر في مجلة عالم الفكر الكويتية ،تاريخ .2008/7/20

تصميم موقع تعليمي على االنترنيت وقياس أثره في تحصيل طلبة مساق مناهج التربية اإلسالمية في
.48
جامعة آل البيت ،بحث مقدم للنشر في المجلة التربوية ،رقم  2008/639تاريخ .2008/10/14
بناء فرق التعلم كمدخل للتحسين المدرسي ،بحث مقدم للنشر في المجلة التربوية ،رقم
.49
 2008/787تاريخ .2008/11/19
.51

" اتجاهات الطالبة الجامعية السعودية نحو األستاذة الجامعية الناجحة :دراسة ميدانية
مطبقة على طالبات قسم الدراسات االجتماعية" ،بحث مقدم للنشر في مجلة شؤون اجتماعية
رقم ش/ا/ص ،141 /2118/تاريخ .2008/11/10

مقاربة فكرية للحرب كظاهرة اجتماعية :غزو أمريكا للعراق مثاال “بحث مقدم للنشر في مجلة
.51
شؤون اجتماعية ،التاريخ ،2009/2/9 :المرجع :ش/ا/ص58/2009/
 .52دراسة حول المهن غير التقليدية للمرأة العربية – مملكة البحرين “بحث مقدم للنشر في مجلة
شؤون اجتماعية ،التاريخ ،2009/1/7 :المرجع :ش/ا/ص.11 /2009/
اتجاهات طالبات كلية التربية األساسية نحو مقرر المنهج التربوي في العالقة بين الجنسين،
.53
بحث مقدم للنشر في المجلة التربوية رقم  2009 /323تاريخ .2009/4/15
اتجاهات طلبة الجامعة األردنية نحو نظام العالمات بالرموز ،بحث مقدم للنشر في المجلة التربوية
.54
رقم  2009 /279تاريخ .2009/3/26
بابا أعرف كيف تفكر"دور المعرفية االجتماعية في تنمية الكفاءات التواصلية لدن أطفال
.55
الحضانة والرياض .بحث مقدم للنشر في مجلة الطفولة العربية رقم  .90/98/8تاريخ .2009/4-20
" تأثير الهوية الوطنية على األمن الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة" بحث مقدم للنشر
.56
في مجلة شؤون اجتماعية اإلماراتية .التاريخ ،2009/5/27 :المرجع :ش/ا/ص.175/2009/
تقويم األستاذ الجامعي :دراسة تحليلية لواقع الممارسات ورؤية للتطوير المستقبلي" .بحث
.57
مقدم للنشر في المجلة التربوية رقم  2009 /638تاريخ .2009/5/31
دور المنظمات العربية غير الحكومية في تعزيز التربية من أجل المواطنة الديمقراطية لدن
.58
طالب التعليم العام ،بحث مقدم للنشر في المجلة التربوية بجامعة الكويت ،رقم  735تاريخ .2009/6/14
فاعلية برنامج إرشادي لتنمية مستون االنتماء الوطني لدن طلبة جامعة تعز ،بحث مقدم
.59
للنشر بمجلة رسالة الخليج ،رقم البحث  ،1444رقم اإلرسال  140/41تاريخ .2010 .1431/1/12
العولمة من وجهة نظر الطلبة الجامعيين :دراسة وصفية ،بحث مقدم للنشر بمجلة رسالة
.60
الخليج ،رقم البحث  ،1451رقم اإلرسال  14/83تاريخ .2010 .1431/2/22
مفهوم الفاعلية وأدواره النظرية في استراتيجيات التعلم ،بحث مقدم للنشر بمجلة عالم الفكر
.61
الكويتية ،رقم اإلرسال  ،002454تاريخ .2010 /5/30
درجة ممارسة مديري المدارس ألدوارهم اإلدارية الجديدة الفاعلة من وجهة نظر المشرفين
.62
التربويين في محافظة العاصمة عمان “بحث مقدم للنشر في مجلة شؤون اجتماعية ،التاريخ:
 ،2010/6/3المرجع :ش/ا/ص218/2010/
تقويم كفايات مديري مدارس المرحلة األساسية التابعة لوكالة الغوث في األردن في التعامل
.63
مع المعلمين الجدد من وجهة نظر المشرفين التربويين ،بحث مقدم للنشر في مجلة شؤون
اجتماعية ،التاريخ ،2010/6/2 :المرجع :ش/ا/ص.202/2010/
إدارة المعرفة ودورها في تطوير مؤسسات التعليم العالي ،بحث مقدم للنشر في مجلة شؤون
.64
اجتماعية ،التاريخ ،2010/2/22 :المرجع :ش/ا/ص.93/2010/
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تحكيم الوثائق المعدة من قبل اللجنة الوزارية (لجنة المواطنة وتنمية الوالء الوطني بوزارة التربية)
.65
بتكليف من وزارة التربية عن عمادة كلية التربية رقم  10تاريخ .2010/7/7
فاعلية برنامج مقترح لتنمية ثقافة حقوق اإلنسان للطالبة المعلمة بقسم الجغرافية بجامعة
.66
األميرة نورة بنت عبد الرحمن بمدينة الرياض ،بحث مقدم للنشر بمجلة رسالة الخليج ،رقم البحث
 ،1476رقم اإلرسال  14/316تاريخ .2010 .1431/7/23
دور الطالب الجامعي العراقي بعد االحتالل األمريكي للعراق ،بحث مقدم للنشر في مجلة
.67
المستقبل العربي رقم التكليف 2010/1452 ،تاريخ .2010/3/10
الكفايات المهنية المتطلبة لعضو هيئة التدريب من وجهة نظر المتدربين وعالقتها ببعض
.68
المتغيرات ،بحث مقدم للنشر في المجلة التربوية بجامعة الكويت ،رقم  ،210/1168تاريخ . 2010/12/20
تحكيم مشروع وزارة التربية حول إدماج القيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان في المدرسة
.69
الكويتية ،تاريخ  2011/12/5بتكليف من الوزارة وعن طريق السيد عميد كلية التربية .
نحو فلسفة لتربية اإلرادة – الحرية -عند الطفل العربي ،بحث مقدم للنشر في مجلة الطفولة
.70
العربية ،مرجع رقم  11/11/8تاريخ .2011/1/26
درجة إدراك الطلبة في جامعة اليرموك لمظاهر السلطوية في التعليم الجامعي وارتباط ذلك
.71
بحالة االغتراب لديهم من وجهة نظر الطلبة أنفسهم .بحث مقدم للنشر في مجلة اتحاد الجامعات
العربية للتربية وعلم النفس رقم  2011/ 837تاريخ .2011/1/20
دراسة مساق في تنمية مهارات التفكير في التفكير الخرافي لدن الطالبات الجامعيات ،بحث
.72
مقدم للنشر في مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس رقم  2011/ 795تاريخ .2011/2/7
دور أعضاء هيئة التدريس بجامعة طيبة في تعزيز قيم المواطنة لدن طالبهم ،بحث مقدم للنشر
.73
في مجلة رسالة الخليج ،رقم  /14/88تاريخ  1432/3/24هجرية. )2011/2/28( .
اتجاهات المرأة السورية نحو الزواج السياحي دراسة ميدانية على عينة في مدينة دمشق،
.74
بحث مقدم للنشر في مجلة شؤون اجتماعية (الشارقة جمعية االجتماعيين) ،التاريخ ،2011/4/4 :المرجع:
ش/ا/ص.103/2011/
.75

درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية ألخالقيات العمل في مدونة قواعد السلوك

الوظيفي من وجهة نظرهم،

بحث مقدم للنشر في المجلة التربوية بجامعة الكويت ،رقم ،2011/582

تاريخ . 2011/5/8

توافر ثقافة الحوار وأهميتها لدن طالب وطالبات كلية التربية بجامعة القصيم وعالقتها
.76
بالتحصيل الدراسي “دراسة ميدانية تطبيقية على طالب وطالبات كلية التربية بجامعة
القصيم ،بحث مقدم للنشر بمجلة رسالة الخليج ،رقم البحث  ،1476رقم اإلرسال  14/166تاريخ
.2011 .1432/6/6
.77

اإلساءة لألطفال :أسبابها ومخاطرها ،بحث مقدم للنشر في مجلة عالم الفكر الكويتية ،تاريخ

.2011/5/26

تقييم الطلبة لدور المدرسة الثانوية في األردن في إكساب طلبتها ثقافة مفاهيم المواطنة
.78
من وجهة نظر الطلبة أنفسهم ،بحث مقدم للنشر في مجلة اتحاد الجامعات العربية ،رقم 2011/0614
رقم البحث  526تاريخ . 2011/6/8
" سوسيولوجيا العنف :دراسة في الحضرية والعنف ضد األطفال" بحث مقدم للنشر في مجلة
.79
شؤون اجتماعية اإلماراتية ،المرجع :ش/ا/ص ،69 /2011/التاريخ2011 / 6 / 12 :
" العنف األسري وتأثيره على الخصائص النفسية السلوكية لدن األطفال المراهقين
.80
الجزائريين" ،بحث مقدم للنشر في مجلة شؤون اجتماعية اإلماراتية ،المرجع ::ش/ا/ص،127 /2011/
التاريخ.2011 / 7 / 5 :
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"العنف األسري وتأثيره على الخصائص النفسية السلوكية لدن األطفال المراهقين
.81
الجزائريين" ،بحث مقدم للنشر في مجلة شؤون اجتماعية اإلماراتية ،المرجع ::ش/ا/ص،127 /2011/
التاريخ.2011 / 7 / 5 :
أثر تعديل بعض التشريعات الناظمة لالنتخابات البرلمانية في الكويت على تركيبة مجالس
.82
األمة الكويتية :دراسة تحليلية مقارنة ،بحث مقدم للنشر في مجلة شؤون اجتماعية اإلماراتية ،المرجع:
ش/ا/ص ،76 /2011/التاريخ.2011 / 6 / 26 :
القيم التربوية الممارسة لدن طلبة جامعة الملك فيصل في المملكة العربية السعودية ،بحث
.83
مقدم للنشر في مجلة رسالة الخليج ،رقم  /14/228تاريخ  1432/8/16هجرية. )2011/7/18( .
التنمية البشرية لمعلمات الروضة وأثرها في مفهوم المواطنة لدن أطفال ما قبل المدرسة،
.84
بحث مقدم للنشر في مجلة الطفولة العربية ،مرجع رقم  11/157/8تاريخ .2011/7/30
تنمية قيم المواطنة العالمية لدن طلبة المرحلة الجامعية ،بحث مقدم للنشر في مجلة شؤون
.85
اجتماعية اإلماراتية ،المرجع :ش/ا/ص ،188 ، /2011/تاريخ .2011/10/11

.86

معوقات العمل التطوعي لدن الطالبة الجامعيـة :دراسة اسةتعية  ،بحـث مقـدم للنشـر فـي مجلـة

شؤون اجتماعية اإلماراتية ،المرجع :ش/ا/ص ،178 ، /2011/تاريخ .2011/10/6

حق الطفل السعودي في االلتحاق برياض األطفال بين جهود الدولة ووعي المجتمع ،بحث
.87
مقدم للنشر في مجلة الطفولة العربية ،مرجع رقم  11/165/8تاريخ .2011/11/28
تحكيم جائزة جامعة القصيم للتميـز العلمـي ،بحـث الـدكتورة :هالـة محمـد عبـد السـميع الغلبـان ،
.88
عنوان البحث( :جودة الحياة وعالقتها بالتدين لدى أمهات األبناء ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة) .رقـم بـدون،
تاريخ .2011/10/20
.89

مهارات التفكير الجماعي وتأثيرها على جودة اتخاذ القرار لدن عينة من طالب الجامعة ،بحث
مقدم للنشر في مجلة رسالة الخليج العربي ،رقم التكليف  /1/55تاريخ .)2012/1/17( 1433 /2/20

دور المرأة في قيادة التغيير( :دراسة تطبيقية على منظمات المرأة العاملة في األردن"( ،
.90
بحث مقدم للنشر في مجلة شؤون اجتماعية اإلماراتية ،المرجع :المرجع :ش/ا/ص ،188 ، 34 /2012/تاريخ
.2012/3/4
الشباب وتحوالت منظومة القيم :شباب ضواحي المدن نموذجا ،بحث مقدم للنشر في مجلة
.91
شؤون اجتماعية اإلماراتية ،المرجع :المرجع :التاريخ ،2011 / 12 / 25 :المرجع :ش/ا/ص279/2011/
 .92أبعاد وانعكاسات الفكر الصهيوني على خريطة الصراع العربي -اإلسرائيلي في زمن
السالم" ،بحث مقدم للنشر في مجلة شؤون اجتماعية اإلماراتية ،التاريخ - 2012 / 4 / 3 :المرجع:
ش/ا/ص78/2012/
تحكيم بح لنبل جائزة جامعة القصيم (صورة الجسم وعالقتها بمفهوم الذات لدن مجموعة
.93
من المراهقين والمراهقات كفيفي البصر) المقدم من قبل الدكتورة هالة محمد عبد السميع الغلبان
لنيل جائزة جامعة القصيم للتميز العلمي ،بتاريخ .2012/4/13
التحول الديمقراطي في الوطن العربي قراءة للمشهد السياسي العربي والسينايوهات
.94
المستقبلية ،بحث مقدم للنشر في مجلة شؤون اجتماعية اإلماراتية  /المرجع :ش/ا/ص 170/2012/تاريخ
.2012/7/25

المسرح العيجي في مناهض

.95

فاةل

.96

إسهامات الشبك االجتماة

العنف المجتمعي  ،بحث مقدم للنشر في مجلة شؤون اجتماعية

اإلماراتية ،التاريخ - 2012 / 9 / 18 :المرجع :المرجع  :ش/ا/ص. 220/2112/

– الف س بوك ) - (Face bookفي التغيرات الثقاف

واالجتماة

واألخيق

وتأثرها ببعض المتغيرات "دراسة ميدانية على طلبة جامعة طيبة بالمدينة المنورة"  ،بحث مقدم للنشر في
مجلة رسالة الخليج العربي رقم  14/226تاريخ .2012 . 1433/11/17
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.97

النسق الق مي لعيب جامع القص م  ،بحث مقدم للنشر في مجلة رسالة الخليج العربي رقم  14/2تاريخ
 .2012 - 1433/2/13رقم البحث  - 1614عام .2012

.98

تنم

الوةي المعلوماتي في المجتمع األكاد مي  :دراس ميدان

ةلى أةضاء هيئ التدريس في جامع البلقاء،

بحث مقدم للنشر في المجلة التربوية بجامعة الكويت رقم  670تاريخ . 2013/5/27
.99

التعلم بالممارس

كمدخل لتعوير األداء المؤسسي وتحسين المخرجات في مؤسسات التعلمي العالي  ،بحث

مقدم للنشر في المجلة التربوية بجامعة الكويت رقم  2013/ 7490تاريخ . 2013/6/4

 .100تدويل التعل م كمدخل لزيادة القدرات التنافس

للجامعات المصري  ،بحث مقدم للنشر في المجلة التربوية

بجامعة الكويت رقم  2013/ 900تاريخ . 2013/7/8

 .101دور الجامعات في تنمية المجتمع المحلي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالبة  ،بحث مقدم
للنشر في المجلة التربوية بجامعة الكويت رقم  314تاريخ . 2014/3/25
 .102قراءة في كتاب الدكتور حامد عمار  :عولمة اإلصالح التربوي بين الوعود واإلنجاز والمستقبل  ،تكليف من
قبل مجلة الطفولة العربية في الكويت ( الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية ) مرجع رقم -/2/192/8
تاريخ . 2012 /12/16

مناقشة اطروحات
 .1تصور مقترح لتوطين تدريب معلمات رياض األطفال بمدارس المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية
في ضوء االتجاهات الحديثة للتدريب  .رسالة ماجستير مقدمة من الطالبة ذكريات خالد المزروع للحصول
على درجة الماجستير في اإلدارة التربوية بكلية التربية بالجامعة الخليجية  .تاريخ . 2012/1/6
 .2تفعيل ممارسة المعلمين األوائل لمهامهم اإلشرافية بالمدارس الحكومية بمملكة البحرين.

رسالة

ماجستير مقدمة من الطالب إبراهيم سلمان أحمد حسن للحصول على درجة الماجستير في اإلدارة
التربوية بكلية التربية بالجامعة الخليجية  .تاريخ . 2012/1/7
 .3أساليب تطوير تقييم معلمي المرحلة المتوسطة بدولة الكويت في ضوء الفكر اإلداري المعاصر  .رسالة
ماجستير مقدمة من الطالبة نجلة محمد حمد المري للحصول على درجة الماجستير في اإلدارة التربوية
بكلية التربية بالجامعة الخليجية  .تاريخ . 2012/1/8

دورات تدريبية ومحاضرات عامة
.1

البحث العلمي وفقا للبرنامج اإلحصائي  Spssدورة نظمها مركز خدمة المجتمع بجامعة الكويت خالل
الفترة من  2004/8/14إلى .2004/8/18

.2

التحليل اإلحصائي وفقا للبرنامج اإلحصائي  ،Spssدورة نظمها مركز خدمة المجتمع بجامعة الكويت خالل
الفترة من  2004/7/17إلى .2004/7/21

.3

األسس العلمية التربوية للطفولة المبكرة ،دورة نظمها مركز خدمة المجتمع بجامعة الكويت خالل الفترة
من  2004/3/14إلى .2004/3/23

.4

مهارات البحث االجتماعي والتربوي ،دورة نظمها مركز خدمة المجتمع بجامعة الكويت خالل الفترة من
 2003/6/21إلى .2003/7/2

.5

التحليل اإلحصائي باستخدام البرنامج  Spssدورة نظمها مركز خدمة المجتمع بجامعة الكويت للباحثين
االجتماعيين والتربويين خالل الفترة من  2005/5/7إلى .2005/5/11

.6

التحليل اإلحصائي باستخدام البرنامج  Spssدورة نظمها مركز خدمة المجتمع بجامعة الكويت لمدراء
مؤسسات شركات الطيران في الكويت خالل الفترة من  2005/5/14إلى .2005/5/8
38

.7

التحليل اإلحصائي باستخدام البرنامج  Spssدورة نظمها مركز خدمة المجتمع بجامعة الكويت لطالب
الدراسات العليا في كلية العلوم بجامعة الكويت خالل الفترة من  2005/7/2إلى .2005/7/6

.8

تصميم وتحليل االستبانات باستخدام برنامج Spssبرنامج تدريبي لطالب الماجستير والدراسات العليا
نظمه مركز خدمة المجتمع بجامعة الكويت خالل الفترة من  2005/9/24إلى .2005/9/28

.9

التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج Spssدورة تدريبية لطالب الماجستير نظمه مركز خدمة المجتمع
بجامعة الكويت خالل الفترة من  2006/3/11إلى .2006/3/15

.11

المظاهر االغترابية في الشخصية العربية :إشكالية القمع التربوي ،محاضرة ألقيت في الندوة العلمية
الثالثة ضمن الموسم الثقافي لكلية التربية بتاريخ .1997/12/21

اتجاهات الحداثة في التربية العربية ،محاضرة ألقيت في الموسم الثقافي لكلية التربية في /11/12
.11
.2001
الدور الحضاري للتربية في دول الخليج العربي من أزمة الفكر إلى مأزق اإلصالح ،محاضرة في الموسم
.12
الثقافي لكلية التربية يوم االثنين بتاريخ .2010/12/27
.13
.14

عضوية اللجان المهنية:
 .1لجنة تأليف كتاب المدخل إلى التربية في الجامعة العربية المفتوحة تاريخ 1/19م.2002
 .2لجنة بناء اإلطار المفاهيمي لكلية التربية عام .2004
 .3لجنة التنوع لتطبيق معايير االعتماد األكاديمي في كلية التربية عام .2004
 .4اللجنة الوطنية لدمج حقوق اإلنسان في التعليم الكويتي لجنة عام .2002
 .5لجنة تقويم وتطوير برامج الكلية في عام .2004
 .6اللجنة الوطنية لتأليف منهج دراسي لحقوق اإلنسان عام .2003
 .7اللجنة التربوية اإلقليمية لصياغة األهداف التربوية في دول مجلس التعاون الخليجي عام .2002
 .8اللجنة األكاديمية في قسم أصول التربية بجامعة الكويت
 .9لجنة الجدول الدراسي في قسم أصول التربية بجامعة الكويت
 .11لجنة الميزانية في كلية التربية بجامعة الكويت
 .11لجنة الماجستير في كلية التربية بجامعة الكويت
 .12لجان مقابالت الطالب المستجدين في كلية التربية بجامعة الكويت
 .13لجان االمتحان الشامل لطالب الماجستير في قسم أصول التربية بكلية التربية
 .14لجنة منسق األبحاث في قسم األصول في كلية التربية جامعة الكويت

 .15لجنة االعتماد األكاديمي في كلية التربية جامعة الكويت.
.16

الخبرات التدريسية:
 -1مقررات للدراسيات العليا والماستر في جامعة دمشق من :1997-1988
أصول التربية ،التربية المقارنة ،التخطيط التربوي ،اإلدارة التربوية ،رياض األطفال ،علم االجتماع التربوي،
فلسفة التربية.

 -2مقررات للدراسيات العليا والماستر في جامعة الكويت من :2008-1997
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مقرر االتجاهات المعاصرة في علم االجتماع التربوي ،مقرر االتجاهات المعاصرة في التخطيط التربوي،
مقرر دراسات مستقلة ،مقرر التربية في دول الخليج ،مقرر التربية المقارنة ،مقرر مناهج البحث العلمي
مقرر فلسفة التربية ،مقرر تعليم الكبار ،مقرر موضوعات خاصة.

 -3مقررات في مرحلة اإلجازة في جامعة دمشق من :1997-1988
 علم االجتماع التربوي لطالب السنة الثالثة ،فلسفة التربية لطالب دبلوم التأهيل التربوي -فلسفة التربية لطالب السنة الرابعة - ،الثقافة الفلسفية لطالب السنة األولى

-4مقررات في مرحلة اإلجازة في جامعة عمر المختار خالل الفترة :1994-1993
 مقرر علم االجتماع التربوي لطالب الثانية - ،مقرر أصول التربية لطالب السنة الثالثة - ،مقرر علم النفساالجتماعي لطالب السنة الثانية ,

-5مقررات في مرحلة اإلجازة في جامعة الكويت من :2008-1997
مقرر اإلدارة التربوية ،مقرر أصول التربية ،مقرر علم االجتماع التربوي ،مقرر تطور الفكر التربوي ،مقرر مبادئ
التربية،
مقرر التربية ما قبل المدرسية ،مقرر اإلعالم التربوي ،مقرر النظام التربوي في الكويت،

-6مقررات في كلية التربية في الجامعة العربية المفتوحة في الكويت
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