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 الخبرة الدراسية :

 1990عام        أصول تربيةماجستير تربية                                 التخصص :  

  Hull Universityالجامعة : 

 التخصص الدقيق : تطور فكر تربوي 

 1995دكتوراه  الفلسفة في التربية                     التخصص : أصول التربية عام 

 Hull Universityالجامعة : 

 عالي القيق : فلسفة التعليم التخصص الد

 The Effect of Admission Policy and Demographic andعنوان األطروحة : 

personal .  

Considerations on Student Kuwait University                                    

 1986عام      اجتماعيات بكالوريوس في التربية                  التخصص :   

 كلية التربية  –الجامعة : جامعة الكويت 

 1977دبلوم معلمين ) بعد الثانوية ( 

 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب . –الجامعة : معهد المعلمين 

 

 : الخبرة الوظيفية

حاصل علي دبلوم 1977بعد الثانوية العامة( سنة   (معهد المعلمين 

وكان من ضمن الطلبة  1986الكويت سنة  من جامعة حاصل على بكالوريوس في التربية  

 سمو األمير الراحل الشيخ جابر رحمة هللا المتفوقين الذين تشرفوا باستالم شهاداتهم من

 " على شهادة الماجستير في التربية من بريطانيا تخصص "تطور الفكر التربوي حاصل  

1990  

 - 1995بريطانيا سنة من  حاصل على شهادة الدكتوراه في فلسفة التربية 

 - في جامعة الكويت عمل مدرسا في مدارس الكويت قبل انضمامه كمعيد 

فرع محافظة األحمدي في -  جمعية الكويتية عضو جمعية المعلمين الكويتية وكان أمين سر 

  1986-1982الفترة من 

  97-95الكويت برئاسة مدير الجامعة من  أمين سر المجلس العلمي االستشاري لجامعة

 - 99/2000 - 98/99 أمين سر لجنة النظام الجامعي للعام الجامعي 

  التربوية في المجلس االستشاري للتقنيات  عضو سابق -

 – الكويتية كاتب صحفي جريدة الرأي العام 

 - عضو جمعية الصحافيين الكويتية

  في الدورات  المحلية والعالمية وشارك حضر العديد من الندوات العلمية والمؤتمرات  

  والتربوية التدريبية

جامعة -مستوى كلية التربية  شارك في عضوية الكثير من اللجان التربوية على 

لجان وزارة التربية ومنها رئاسة لجنة تطوير وتأليف مناهج رياض األطفال  الكويت،وكذالك في

  األول والثاني للمستوى

University of Portsmouth الدكتوراه من جامعة مشرف محلي على رسالة - 



  المؤلفات والبحوث العلمية

 كتاب مبادئ تربيه  -

مبادئ التربية –كتاب مشترك حول    - 

 - أثر المبنى المدرسي لرياض األطفال في العلمية التربوية  

 - اتجاهات البحث التربوي و معوقاتة في الكويت 

 االنجليزية التفكير في مستقبل الكويت لدى الشباب باللغة- 

  2005دراسة تحليلية نقدية –في الكويت  رؤية تربوية لبعض مشكالت طالب التعليم العام  -

  2003ترسيخ الديمقراطية  دور مؤسسات التعليم العالي في الكويت في    -

 2005الكويت  التفكير التواكلي لدى عينة من طلبة جامعة    - 

  2005تطوراً " معاينات في جدل الواقع والنظر "  كتاب التربية تاريخاً و الفكر التربوي   -    

ية في منظور عينة من الموجهين حقوق االنسان وقيم التسامح في المدرسة الكويت  -

  .2010مجلة شؤون اجتماعية  -التربويين "

البدون من منظور عينة من جامعة الكويت دراسة سوسيولوجية في ضوء بعض  -

 2010المجلة التربوية  –المتغيرات االجتماعية 

دراسة ميدانية مقارنه بين كلية  –اتجاهات طلبة كليات التربية نحو مهنة التعليم  -

مجلة  –جامعة الفرات انموذجا  –جامعه الكويت وكليه التربية بالحسكة  –ربية الت

 .2011جامعة دمشق للعلوم التربوية والنفسية 

( الخاص NCATEمدى تطبيق كلية التربية بجامعة الكويت لمعيار االنكيت ) -

 .2011المجلة التربوية  –بالخدمات الطالبية من وجهة نظر طالبها 

 

  الصلة بالتدريس مية ذاتالعل المقررات 

 - إعالم تربوي 

 - تطور فكر تربوي    

 - أصول تربية   

 - مبادئ تربية  

 تعليم عالي لطلبة الماجستير فلسفة - 

 

 



 : اإلشراف والتحكيم

 العنوان                                               التفاصيل      

 معة محكم لبحوث تربوية مدعومة من الجا – 1

 بريطانيا            ) مشرف داخلي ( –إشراف على رسالة دكتوراه  – 2

 University Portsmouth–مشرف على رسالة دكتوراه من جامعة  – 3

 

 

 : العضوية

 اللجان -أوال  :

 نوع العضوية     اسم اللجنة    

 2006عضو             مجلس األمه       

 ستشاري لجامعة الكويت برئاسة مديرة الجامعة .أمين ســر     المجلس اال      

 أمين ســر     لجنة النظام الجامعي .      

 وزارة التربية    طفال للمستويين األول والثاني رئيس           لجنة تطوير مناهج رياض األ      

 لية  ك مستوىشارك في عضوية الكثير من اللجان التربوية على                          

 جامعة الكويت وكذلك في لجان وزارة التربية ومنها  –التربية                           

  ج رياض األطفال للمستويين األولرئاسة لجنة تطوير وتأليف مناه                          

 والثاني.                          

 استقال ( لجنة البيئة المؤقتة )          رئيس          

 لجنة الشباب والرياضة          مقرر          

 اللجنة التعليمة .            عضو        

 في لجنة التحقيق في مشروع الفحم المكلسن والمدينة اإلعالمية              عضو      

 لجنة الميزانيات والحساب الختامي              عضو       

 جنة الداخلية والدفاع ل         عضو          

 

 

 



 : المؤتمرات والندوات

الشريع ، س. مشكالت الشباب الكويتي " دراسة مسحية تحليلية " ، مؤتمر جمعية  – 1

 المعلمين ، إبريل 

     1990 . 

الشريع ، س. دور مؤسسات التعليم العالي في الكويت في ترسيخ الديمقراطية ، مؤتمر  – 2

 قسم أصول 

 . 1999جامعة الكويت ، نوفمبر  –كلية التربية  – التربية     

الشريع ، س. اتجاهات البحث التربوي ومعوقاته في الكويت ، مؤتمر مدينة المللك عبد  - 3

 العزيز 

 . 2000الجامعية ، الرياض ،       

 الشريع ، س. تعليم الكبار ومحو األمية في الوطن العربي ، مكتب التربية العربي للثقافة - 4

 والفنون 

 . 2001تونس  –واآلداب      

حضر العديد من الندوات العلمية والمؤتمرات المحلية والعالمية وشارك في الدورات  -5

 التدريبية التربوية.

. ) ورقة حول الندوة األقليمية حول المقاربات الحديثة في تعليم الموهبين والمتميزين  -6

 .2010ابريل  –سوريا  –.حمص تجربة دولة الكويت (  

الواليات المتحده –كلورادو   AERAحضور مؤتمر الجمعية األمريكية لأل]حاث التربوية  -7

 2010مايو  –االميريكيه 

 
 :       الجـوائـز

 مقدمة من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي      1994جائزة المركز األول للبحوث اإلنسانية     – 1
 والتربوية واالجتماعية .      

 

 

  

 
 
 
 
 


