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  الكويت .  -1989جامعة الكويت  -كلية الرتبية  –بكالوريوس االجتماع الرتبوي 

   ماجستري الفلسفة يف التعليم املستمر جامعةMichigan- 1993  . الواليات املتحدة األمريكية 

  دكتوراه  الفلسفة يف التعليم املستمر جامعةSussex – 1996 .بريطانيا 

 ( حمكم يف جملةJOURNAL OF SOCIAL BEHAVIOR PERSONALITY  NEW ZEALAND )

2007 . 

  2006- 2002مساعد نائب مدير جامعة الكويت لشئون خدمة اجملتمع  . 

  2010رئيس فريق االعتماد األكادميي جلامعة الشرق األوسط االريكية باجمللس األعلي للجامعات اخلاصة . 

  2012-2010مستشار ثقايف ورئيس للمكتب الثقايف بالقاهرة . 

 2013الرتبية العملية بكلية الرتبية  عضو باجمللس االستشاري ملركز. 

  2013رئيس قسم أصول الرتبية. 

   2014حمكم يف جائزة اخلليفة الرتبوية . 

  2014 بوزارة الدولة لشئون الشبابنائب رئيس جلنة البحث والدراسات . 

  2014عضو يف الفريق الرئيسي للمؤمتر الوطين لتطوير التعليم . 

  حولي اللواء م. الشيخ/ أمحد النواف االمحد الصباح ظومستشار حماف 2014عضو جملس إدارة حمافظ حولي  

  1992- 1990وزارة اإلعالم  –مراقب املطبوعات اخلارجية  . 

  حاصل على درجة املاجستري من جامعة Michigan –  1993- 1992الواليات املتحدة االمريكية  . 

  حاصل علي درجة الدكتوراه من جامعةSussex   1993 -1996 . 



  2002- 1997جامعة الكويت  –مدرس بقسم اصول الرتبية . 

  2002-جامعة الكويت  –استاذ مساعد بقسم اصول الرتبية . 

  2006 –جامعة الكويت  –استاذ بقسم أصول الرتبية . 

  2010-للتقدم العلمي يف جمال البحوث االنسانية حاصل على جائزة الدولة التابعة ملؤسسة الكويت. 

( " إسهامات دار رعاية املسنني بدولة الكويت يف تلبيتها حلاجات املقيمني فيها 1999عيسى  االنصاري وحممد الصاوي ) .1

 ، كلية الرتبية جامعة االزهر .  92" جملة الرتبية العدد 

اقف طلبة جامعة الكويت من قضايا املساواة بني الرجل واملرأة يف ضوء بعض ( " مو2000عيسى االنصاري، على أسعد ) .2

جملس النشر العلمي  -يوليو 98العربية العدد املتغريات التعليمية واالجتماعية ". جملة  دراسات اخلليج واجلزيرة 

 جامعة الكويت . 

حنو وسائل اإلعالم وبعض العوامل املؤثرة فيها" ( " اجتاهات التالميذ الكوييتني وأولياء امورهم 2001عيسى االنصاري ) .3

 السنة السادسة عشر ، جامعة قطر. 17كلية الرتبية  ، العدد 

4. Alansari E. effects of gender and education on the moral reasoning of Kuwait 
UNIVERSITY STUDENTS JOURNAL BEHAVIOR AND PERSONALITY VOL 

.29.NO.8 YEAR 2002. NEW ZEALAND . 

( " اهداف ومعوقات وتطلعات الدارسني مبراكز تعليم الكبار يف دولة الكويت " اجمللة الرتبوية 2002عيسى االنصاري ) .5

 . جملس النشر العلمي . جامعة الكويت .  62العدد  16اجمللد 

لكويتية املعاصرة " جملة شئون (" دوافع ومضامني الرتبية على حقوق اإلنسان يف مناهج املدرسة ا2004عيسى االنصاري ) .6

 ، مجعية االجتماعيني ، االمارات العربية املتحدة .  21، لسنة 84اجتماعية ، العدد 

نقدية مقارنة جملة جامعة دمشق  حتليليه(" األهداف الرتبوية العربية " دارسة 2005عيسى االنصاري  ، علي أسعد  .7

 ، العدد االول ، جامعة دمشق  21للعلوم الرتبوية ، اجمللد 

8. Alansari , e. the dynamic interplay of student motivation and cognition in the 
college of education students at Kuwait university journal of social behavior 

and personality , vol. 33. No. 4, year 2005 , new Zealand .  



( " اجتاهات طالب جامعة الكويت حنو عادات الزواج ومظاهرة االجتماعية " جملة 2005عيسى االنصاري ، علي أسعد) .9

 ، جملس النشر العلمي ، جامعة الكويت. 33، جملد  3العلوم االجتماعية عدد

،  24درجة توافر مبادئ الرتبية املستمرة يف الربامج جملة العلوم االنسانية ، عدد  ( " تقدير2005عيسى االنصاري ) .10

 جامعة منتوري ، قسنطينه اجلزائر . 

( " معايري الدافعية لدي املشاركني يف برامج مركز خدمة اجملتمع والتعليم املستمر جبامعة 2006عيسى االنصاري ) .11

 ، جامعة عني مشس ، مجهورية مصر العربية .  4، عدد  الكويت " جملة آفاق جديد يف تعليم الكبار

(" القيم األخالقية املتضمنة يف جمالت األطفال الكويتية "  دارسة حتليلية " اجمللة الرتبوية ، 2006عيسى االنصاري ) .12

 ، جملس النشر العلمي ، جامعة الكويت .  79، العدد  20اجمللد 

13. Alansari , e. Implementation of co-operative learning in the center for 
community service and continuing education at Kuwait university. Australian 

journal of adult education, vol, 46,no.2,july 2006, pp.264-282. Australia. 
14. ALANSARI, EISSA M. AND AISHEHAB , ALI.J. THE NEED FOR CONTINUING 

Education in management Development: Case of Kuwait University. Social 
Behavior and personality,2006,34(8),1027-1034. New Zeland.  

( املعلومات املتضمنة يف برامج االطفال بالتليفويون الكوييت : دراسة حتليلية جملة العلوم 2006عيسى االنصاري) .15

 , جامعة البحرين ممكلة البحرين. 3لد السابع ن العدد الرتبوية والنفسية ، اجمل

16. Alandari,E and Albustan, S Center for Continuing Education in Management 
Development: Case of Kuwait University: A Model in Leadership Fo Adult and 

Continuing Education. College Student Journal, June 2009,Alabama. USA.  

جملة جامعة ،( واقع البحث العلمي يف جامعة الكويت من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس2011عيسى االنصاري ) .17

 ، جامعة الشارقة ، دولة االمارات العربية املتحدة. 22، العدد 8الشارقة للعلوم االنسانية واالجتماعية، اجمللد 

 ،(" ممارسة طالب كلية الرتبية جبامعة الكويت للدميقراطية الرقمية داخل اجلامعة2012)عيسى االنصاري، رمضان عبد القادر  .18

 مجهورية مصر العربية". لقاهرة "، معهد الدارسات الرتبوية، جامعة ا2، العدد20جملة العلوم الرتبوية اجمللد 

  دراسة حتليلية عن مركز خدمة اجملتمع والتعليم املستمر جبامعة الكويت، أطروحة  دكتوراه للطالب جاسم

 م. 1999العربية " )حمكم خارجي( الكندري، جامعة عني مشس، القاهرة " مجهورية مصر 

  دارسة عن تكامل الربامج التدريبية بني جامعة الكويت واهليئة العامة للتعليم التطبيقي بدولة الكويت، أطروحة

 م. 2002دكتوراه للطالبة سعاد الشبو، جامعة نوتنجهام" بريطانيا املمكلة املتحدة"



1992   لواليات املتحدة األمريكية".اجلمعية األمريكية للتعليم املستمر " ا 

1997  اململكة املتحدة "  مجعية التعليم املستمر " بريطانيأ. 

1997  اململكة املتحدة " مجعية التعليم املستمر " بريطانيأ.  

1997  اململكة املتحدة "عية التعليم املستمر " بريطانيأ مج. 

1999  "مجعية كفاءة التعليم " املمكلة املتحدة 

1999   " اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية " الكويت. 

2000  ."اجلمعية الدولية لتحسني األداء التدرييب " بريطانيا اململكة املتحدة 

2003  ."مكتب البحوث والدرسات التابع للديوان األمريي " الكويت 

2014 
2014 

 . "مجعية التعليم املستمر جبامعة عني مشس " مصر 

  .  حمكم يف جائزة اخلليفة الرتبوية 

  .نائب رئيس جلنة البحث والدراسات باهليئة العامة للشباب 

 

 

 )جامعة الكويت    تعليم الكبار ) برنامج املاجستري 

 201  جامعة الكويت  مبادئ الرتبية 

 202 جامعة الكويت اإلعالم الرتبوي 

 203  اهليئة العامة للتعليم التطبيقي   األهداف الرتبوية 

 222  جامعة الكويت  أصول الرتبية 

 100  جامعة  التدريب يف برامج التعليم املستمرمبادئSussex 



2003-2004  عضو اللجنة األكادميية بقسم اصول الرتبية 

2004-2005   األكادميية بقسم اصول الرتبيةعضو اللجنة 

2005-2007  رئيس اللجنة األكادميية بقسم اصول الرتبية 

  عضو اللجنة االكادميية لربنامج األعتماد األكادميي بكلية الرتبية 

2005-2006 
  عضو جلنة املسار التدرييب والفين التابعة للجان العاملة مبشروع املدينة اجلامعية

 اجلديدة بالشدادية .

2013-2013  عضو جلنة الرتقيات والبعثات بقسم اصول الرتبية 

1999  . عضو جلنة إدخال مفاهيم الدميقراطية وحقوق اإلنسان مبناهج التعليم بوزارة الرتبية 

2002   الكويتعضو اللجنة التحضريية للمؤمتر الوطين لتطوير التعليم العام يف دولة 

2003 
  عضو فريق العمل اخلاص لفئة التعليم املستمر وتعليم الكبار باللجنة التحضريية

 للمنتدي الوطين الكوييت للتعليم  للجميع

2006   وزارة الداخلية –رئيس جلنة الدراسات والبحوث باجمللس األعلي للمرور 

 1992مارس 
  إلقاء حمضارة عن تطوير جهود دولة الكويت يف األمية وتعليم الكبار جامعة والية متشجن

 األمريكية

 1995مايو 
  العمليةورشة عمل عن دور مركز خدمة اجملتمع  والتعليم املستمر جبامعة الكويت يف 

 جامعة ساسكس باململكة املتحدة . –الرتبوية والتدريبية بدولة الكويت 

 1997أكتوبر 
 وزارة الرتبية .  -منطقة الفروانية التعليمية –التعليم"  إلقاء حماضر بعنوان " تبسيط

 .1999فرباير 



 1999فرباير 
  جامعة  –إلقاء حماضر بعنوان " قراءة تربوية لبعض الربامج اإلعالمية" كلية الرتبية

 قطر.

 وزارة الرتبية. –منطقة حولي التعليمية  –إلقاء حماضرة بعنوان" العمل اإلبداعي"   1999مارس 

 2000اكتوبر 
 والعوملة يف اجملتمعات  ورقة حبث بعنوان الرتبية واهلوية العربية إزاء حتديات احلداثة

 العربية املعاصرة" ثم تقديم الورقة بطلب من األمانة العامة لألوقاف .

 2001مارس 
  ،مقالة بعنوان " تضاريس احلق يف التاريخ العربي " مت نشرها مبجلة العربي الكويتية

 .515،2001العدد 

 2001إبرايل 
 ملعلمني الكويتية بعنوان" اإلرهاب إلقاء حماضرة يف املؤمتر األول والعشرين جلمعية ا

 الرتبوي يف العملية الرتبوية ".

حبث مت تقدميها بطلب من جهاز الدارسات والبحوث االستشارية بالديوان األمريي  ورقة  2001مايو 

 وكانت بعنوان" واقع التعليم يف الوطن العربي والتحديات اليت يواجهها".

 

 رابطة اإلجتماعيني بالكويت.ملوسم الثقايف السابع والعشرين  ليف ا مشارك بندوة " اإلرهاب"  2002إبريل 

 2002مايو  –إبريل 

  دارسة حبثية بعنوان" مركز خدمة اجملتمع والتعليم املستمر جبامعة الكويت" الواقع

والطموح والتحديات" ورقة قدمت للمؤمتر الوطين لتطوير التعليم العام يف دولة الكويت، 

 نوان حنو تربية متميزة وتعليم أفضل.والذي جاء حتت ع

2003  عضو جلنة برنامج الثانوي العامة للنظام املوحد بوزارة الرتبية 

2004 
  أمني عام للجنة الدائمة لعمداء خدمة اجملتمع والتعليم املستمر جبامعات دول جملس

 السعودية.اململكة العربية  _التعاون اخلليجي التابعة جمللس التعاون اخلليجي بالرياض

2005   وزارة الداخلية . –رئيس جلنة االزدحام املروري باجمللس األعلي للمرور 

 2005إبريل 

  دراسة حبثية بعنوان ) دوافع املشاركني يف برامج مركز خدمة اجملتمع والتعليم املستمر

رة جبامعة الكويت ( قدمت ملؤمتر التعليم املستمر وتعليم الكبار جبامعة عني مشس بالقاه

. 

 2006مارس 
  دارسة حبثية بعنوان) تطوير مفاهيم التعليم التعاوني لطلبة كلية الرتبية جبامعة

 الكويت( قدمت ملؤمتر التعليم املستمر وتعليم الكبار جبامعة عني مشس بالقاهرة .



 2011يناير 
  حماضرة عن دور املكتب الثقايف الكوييت بالقاهرة جتاه تعزيز التعاون الثقايف بني دولة

 مصر. –الكويت ومجهورية مصر العربية ،جامعة املنصورة 

 يف مؤمتر  مشاركManchester,Uk,1999, ICSEI  . بورقة عمل عنوانها واقع التعليم املستمر بدولة الكويت 

  1999اململكة األردنية اهلامشية   -مشارك يف مؤمتر الرتبية القادم ، عمان . 

  2001بندوة" وسائل اإلعالم يف دعم التعليم" اللجنة الوطنية الكويتية للرتبية والعلوم والثقافة مشارك . 

  مشارك يف مؤمترICSEI 2001 Canada,Toronto, . 

 مجهورية مصر  -القاهرة  -جامعة عني مشس  -ورشة عمل حلقوق املسنني والرعاية اإلجتماعية والرتبوية هلم

 . 2001العربية 

  والذي جاء حول " قضية اإلرهاب" 2002مشارك باملوسم الثقايف السابع والعشرين لرابطة  االجتماعية لعام ،– 

 الكويت. 

  مشارك بورقة عمل عن دور مركز خدمة اجملتمع والتعليم املستمر جبامعة الكويت يف خدمة اجملمتع الكوييت، مؤمتر

 جبامعة قطر. 2004التعليم املستمر 

 عمل حول تطوير مفهوم التعليم التعاوني جبامعة الكويت ، مؤمتر التعليم املستمر وتعليم الكبار  بورقة مشارك

 ، مجهورية مصر العربية. 2008جبامعة عني مشس القاهرة 

 االمارات  – 2012نوفمرب  17-مؤسسة سلطان بن علي العويس -مشارك يف ملتقي قراءات يف فكر خلدون النقيب

 العربية املتحدة.

 رك يف مؤمتر " رؤية استشرافية ملستقبل التعليم يف مصر والعامل العربي يف ضوء التغريات اجملتمعية املعاصرة " مشا

 جهورية مصر العربية " .  – 2013فرباير  20-جامعة املنصورة 

 اناملكـــــ السنة م الدورةــــــــــاس

 2000 دورة التأهيل ملعلمي املدارس ومعاهد اجليش الكوييت
لضباط  –كلية الرتبية  -مكتب االستشارات والتدريب

 اجليش الكوييت



 2006 املعلمني للممارسة الرتبوية الدميقراطيةتأهيل 
مدرسني  –كلية الرتبية  -مكتب االستشارات والتدريب

 بدولة الكويت –بوزارة الرتبية 

كويتيني والذي جاء بعنوان" دور جامعة جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عن أفضل حبث لطلبة الدارسات العليا ال .1

 م. 1997الكويت يف برامج التعليم املستمر وخدمة اجملتمع" 

 م. 2010جائزة الدولة يف جمال العلومن اإلنسانية واإلجتماعية التابعة ملؤسسة الكويت للقدم العلمي  .2

 ، دار اخلط للنشر ، الكويت.2009مقدمة يف األعالم الرتبوي  .1

 ، دار حورس للطباعة والنشر، الكويت. 2008مدخل إىل اصول الرتبية  .2


