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 : الخبرة العلمية: أوال

============= 
 . 1990 – 1989الكويت  –وزار  التربية  –مةرس اجتماعيات  -
 . 1992 – 1990وزار  اإلعالم  –مراقب المطبوعات الخارجية  -
ألمريكية الواليات المتحة  ا -  Michiganمن جامعة  حاصل على ةرجة الماجستير  -

1992   - 1993 . 
 . Sussex  1996 – 1993جامعة  من ة الةكتوراهحاصل على ةرج  -
 . 2002 - 1997جامعة الكويت  –مةرس بقسم أصول التربية  -
-الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتةريب  –مةرس منتةب بقسم اإلةار  و أصول التربية  -

 . 1997 – 1998 الكويت
 . 2006 –جامعة الكويت  –ل التربية أستاذ بقسم أصو  -

 . 2010 العربيةورئيس المكتب الثقافي في جمهورية مصر مستشار  -

 2014 -قسم أصول التربية بكلية التربية في جامعة الكويت رئيس  -

 . 2015 - بابوزير الةولة لشؤون الشمعالي ستشار م -

 2015 –محافظ حولي الشيخ أحمة نواف األحمة الصباح سعاة  ر مستشا -

  2016 -الكويت للتقةم العلمي مؤسسة  –الكويت اإلليكترونية لجامعة اللجنة التأسيسية رئيس نائب  -
 : الخبرة المهنية: ثانيا

 . 1999 وزار  التربية –محكم لألبحاث بمركز البحوث التربوية  -
 Journal of Social Behavior and Personality) محكم في مجلة -

New Zealand) 2007 . 
 . 2009 جامعة الكويتمجلس النشر العلمي ب –محكم في المجلة التربوية  -
 . 2006 – 2002مساعة نائب مةير جامعة الكويت لشئون خةمة المجتمع  -
رئيس فريق االعتماة األكاةيمي لجامعة الشرق األوسط االمريكية بالمجلس  -

 . 2010على للجامعات الخاصة األ

 2009-1997-مجلس إةار  جمعية خيطان والزهراء التعاونية رئيس و عضو  -
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 : علمياإلنتاج ال

الكويت في تلبيتها  إسهامات دار رعاية المسنين بدولـة "(1999األنصاري ومحمة الصاوي ) عيسى  .1
 كلية التربية جامعة األزهر. , 92مجلة التربية العةة  , "لحاجات المقيمين فيها

 

واة بين المسا مواقف طلبة جامعة الكويت من قضايا "(2000)وطفة على أسعة ، عيسى األنصاري  .2
مجلة ةراسات الخليج والجزير  ، الرجل والمرأة في ضوء بعض المتغيرات التعليمية واالجتماعية "

 مجلس النشر العلمي جامعة الكويت.  –يوليو  98العربية العةة 
 
اتجاهات التالميذ الكويتيين وأولياء أمورهم نحو وسائل اإلعالم وبعض  "(2001عيسى األنصاري )  .3

 جامعة قطر. ,الساةسة عشر  السنة 17العةة  ,كلية التربية  "ؤثرة فيهاالعوامل الم
 
4. Alansari, E. Effects of Gender and Education on the Moral Reasoning of Kuwait 

University Students, Journal of Social Behavior and Personality, vol. 29, No. 8 , 

Year 2002 , New Zealand . 
            

الكويت   في دولة أهداف ومعوقات وتطلعات الدارسين بمراكز تعليم الكبار "(2002األنصاري )  عيسى .5
 جامعة الكويت.  ,مجلس النشر العلمي  , 62العةة  16المجلة ، المجلة التربوية ,"

 
المدرسة الكويتية  دوافع ومضامين التربية على حقوق اإلنسان في مناهج "(2004عيسى األنصاري ) .6

اإلمارات العربية  ,جمعية االجتماعيين  ,21السنة  , 84العةة ، مجلة شئون اجتماعية "المعاصرة
 المتحة . 

 
 "اسة تحليلية نقدية مقارنةدر األهةاف التربوية العربية :"  "(2005) وطفة علي أسعة ، عيسى األنصاري  .7

 جامعة ةمشق.  ,العةة األول ، 21المجلة ، مجلة جامعة ةمشق للعلوم التربوية
 
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.             
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الزواج  اتجاهات طالب جامعة الكويت نحو عادات "(2005)وطفة علي أسعة ، عيسى األنصاري  .9
جامعة ، مجلس النشر العلمي، 33مجلة ، 3عية عةة مجلة العلوم االجتما "ومظاهره االجتماعية

 الكويت. 

 

 والخطط     تقدير درجة توافر مبادئ التربية المستمرة في البرامج "(2005عيسى األنصاري ) .10
مجلة العلوم ، والطلبة " الدراسية التي تقدمها جامعة الكويت كما يتصورها أعضاء الهيئات التدريسية

 الجزائر. ، قسنطينة، جامعة منتوري ، 24عةة ، اإلنسانية
 

المجتمع والتعليم  معايير الدافعية لدى المشاركين في برامج مركز خدمة "(2006عيسى األنصاري ) .11
جمهورية ، جامعة عين شمس، 4عةة ، " مجلة آفاق جةية  في تعليم الكبارالمستمر بجامعة الكويت

 مصر العربية.
 "دراسة تحليلية ":القيم األخالقية المتضمنة في مجالت األطفال الكويتية " "(2006ألنصاري )عيسى ا  .12

 , مجلس النشر العلمي , جامعة الكويت. 79, العةة 20المجلة ، المجلة التربوية
13. Alansari , E. Implementation of Cooperative 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 AlShehab , 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. 
ــالتليفزيون الكــويتي: دراســة "(2006عيسددى األنصدداري )  .15 ــال ب ــرامج األطف  المعلومــات المتضــمنة فــي ب

 جامعة البحرين, مملكة البحرين. , 3المجلة السابع، العةة ، مجلة العلوم التربوية والنفسية ة"يتحليل
16. Alansari , E and Albustan , S Center for Continuing Education and Community 

Service at Kuwait University: A Model in leadership for Adult and Continuing 

Education. College Student Journal , June 2009, Alabama, USA. 
واقـع البحــل العلمـي فــي جامعـة الكويــت مـن وجهــة نظـر أعضــاء هيئــة  "( 2011عيسـى األنصــاري    .17

, جامعـة الشـارقة  2, العـدد  8علوم االنسانية واالجتماعية , المجلـد مجلة جامعة الشارقة لل "التدريس
 . , دولة االمارات العربية المتحدة

 

 والتحكيم: اإلشراف
=========== 

ةراسدة تحليليدة عدن مركدز خةمدة المجتمدع والتعلديم المسدتمر بجامعدة الكويدت, أطروحدة ةكتدوراه للطالددب  -
 م . 1999 اهر ,جمهورية مصر العربية. )محكم خارجي(جامعة عين شمس, الق جاسم الكنةري,
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 ،ةراسة عن تكامل البرامج التةريبية بين جامعة الكويت والهيئدة العامدة للتعلديم التطبيقدي بةولدة الكويدت -
 م. 2002 بريطانيا,المملكة المتحة . جامعة نوتنجهام, أطروحة ةكتوراه للطالبة سعاة الشبو,

 .2010 –رسائل الماجستير لطلبة كلية التربية بجامعة الكويت عةة من على االشراف  -

 : هنية والفخريةعضوية الجمعيات العلمية والم
 الواليات المتحة  األمريكية.  –الجمعية األمريكية للتعليم المستمر   1992 -
 الكويت.  –جمعية المعلمين الكويتية   1993 -

 المملكة المتحة .  –جمعية التعليم المستمر البريطانية   1997 -

 المملكة المتحة . –جمعية كفاء  التعليم   1999 -

 الكويت. –الجمعية الكويتية لتقةم الطفولة العربية   1999 -

 المملكة المتحة   –بريطانيا  -الجمعية الةولية لتحسين األةاء التةريبي  2000 -

 الكويت –مكتب البحوث والةراسات التابع للةيوان األميري  2003 -

 مصر  –جمعية التعليم المستمر بجامعة عين شمس  2010 -

 

 : دريسهاالمقررات التي تم ت
  2005    جامعة الكويت   تعليم الكبار ) برنامج الماجستير ( -
  1997    جامعة الكويت    التربية مباةئ 201 -

    2010  جامعة الكويت   اإلعالم التربوي  202 -
   1998 - 1999يقيالهيئة العامة للتعليم التطب   األهةاف التربوية 203 -
 1997  جامعة الكويت    أصول التربية 222 -
  2000  جامعة الكويت     التربية اإلسالمية 224 -
  Sussex    1996جامعة  برامج التعليم المستمر مباةئ التةريب في 100 -

     
 اللجان العلمية على مستوى الجامعة والكلية والقسم العلمي:

 عضو اللجنة األكاةيمية بقسم أصول التربية  - 2004 -2003 
 عضو اللجنة األكاةيمية بقسم أصول التربية  -  2005 -2004
 رئيس اللجنة األكاةيمية بقسم أصول التربية  -  2007 – 2005

 امج االعتماة األكاةيمي بكلية التربية عضو اللجنة األكاةيمية لبرن - 
 عضو لجنة المسار التةريبي والفني التابعة للجان العاملة بمشروع المةينة -  2006 -2005

 الجامعية الجةية  بالشةاةية.     
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 : اللجان الخارجية
 

1998  للتنمية المجتمعية باألمانة العامة لألوقاف. نائب رئيس الصنةوق الوقفي 
1999  الةيمقراطية وحقوق اإلنسان بمناهج التعليم بوزار  التربية و لجنة إةخال مفاهيمعض. 
2002  .عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لتطوير التعليم العام في ةولة الكويت 

2003   عضو فريق العمل الخاص لفئة التعليم المستمر وتعليم الكبار باللجنة التحضيرية
 طني الكويتي للتعليم للجميع. للمنتةى الو 

2006   وزار  الةاخلية –ئيس لجنة الةراسات والبحوث بالمجلس األعلى للمرور ر 
2016   التربية .وزار   –لجنة تقييم النظام الثانوي بةولة الكويت عضو 

 
 : أنشطة خدمة المجتمع

الكبار   إلقاء محاضر  عن تطور جهوة ةولة الكويت في محو األمية وتعليم -  1992مارس 
 جامعة والية متشجن األمريكية. –

ن ةور مركز خةمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الكويت ورشة عمل ع  1995  مايو
جامعة ساسكس بالمملكة  –في العملية التربوية والتةريبية بةولة الكويت 

 المتحة .

وزار   –منطقة الفروانية التعليمية  –" تبسيط التعليم "إلقاء محاضر بعنوان  1997أكتوبر 
 1999التربية. فبراير 

  "قراءة تربوية لبعض البرامج اإلعالمية "محاضر  بعنوانإلقاء   1999فبراير 
 جامعة قطر. –كلية التربية  

وزار   –منطقة حولي التعليمية  – "العمل اإلبداعي "إلقاء محاضر  بعنوان  1999مارس 
 التربية.

 لحداثةالتربية والهوية العربية اإلسالمية إزاء تحديات ا "ورقة بحث بعنوان  2000أكتوبر 
تم تقةيم الورقة بطلب من األمانة  "والعولمة في المجتمعات العربية المعاصرة

 العامة لألوقاف.
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تم نشرها بمجلة العربي  "تضاريس الحق في التاريخ اإلسالمي "مقالة بعنوان  2001مارس 
 2001, 515الكويتية,العةة

 "عية المعلمين الكويتية بعنوانإلقاء محاضر  في المؤتمر األول والعشرين لجم  2001إبريل 
 ".اإلرهاب التربوي في العملية التربوية

ورقة بحث تم تقةيمها بطلب من جهاز الةراسات والبحوث االستشارية   2001مايو
واقع التعليم في الوطن العربي والتحديات  "بالةيوان األميري وكانت بعنوان

 التي يواجهها".
" في الموسم الثقافي السابع والعشرين لرابطة اباإلرهمشارك بنةو  "  2002إبريل 

 بالكويت. ناالجتماعيي
مايو  –إبريل 

2002 
 ةراسة بحثية بعنوان "مركز خةمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الكويت" 

ورقة قةمت للمؤتمر الوطني لتطوير التعليم العام  "الواقع والطموح والتحديات
 تحت عنوان نحو تربية متميز  وتعليم أفضل. والذي جاء ، في ةولة الكويت

2003  عضو لجنة برنامج الثانوية العامة للنظام الموحة بوزار  التربية 
2004   أمين عام اللجنة الةائمة لعمةاء خةمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعات

 -ةول مجلس التعاون الخليجي التابعة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض

 لمملكة العربية السعوةيةا 
 وزار  الةاخلية –رئيس لجنة االزةحام المروري بالمجلس األعلى للمرور   2005

ةراسة بحثية بعنوان ) ةوافع المشاركين في برامج مركز خةمة المجتمع   2005إبريل 
والتعليم المستمر بجامعة الكويت( قةمت لمؤتمر التعليم المستمر وتعليم 

 ن شمس بالقاهر  الكبار بجامعة عي
ةراسة بحثية بعنوان ) تطوير مفاهيم التعليم التعاوني لطلبة كلية التربية   2006مارس 

بجامعة الكويت( قةمت لمؤتمر التعليم المستمر وتعليم الكبار بجامعة عين 
 شمس بالقاهر 

محاضر  عن ةور المكتب الثقافي الكويتي بالقاهر  تجاه تعزيز   2011يناير 
لثقافي بين ةولة الكويت وجمهورية مصر العربية , جامعة التعاون ا
 مصر . –المنصور  

 

 المشاركة في ورش العمل والمؤتمرات :
 بورقة عمل عنوانها واقع ICSEI, 1999 , Manchester, U.Kمشاركة في مؤتمر  -1
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 التعليم المستمر بةولة الكويت.   
 . 1999ة األرةنية الهاشمية المملك –عمان ، مشارك في مؤتمر التربية القاةم -2

 . 2001اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة  "وسائل اإلعالم في ةعم التعليم "مشارك بنةو  -3

 .Canada , Toronto , 2001 ICSEIمشارك في مؤتمر  -4

مهورية جامعة عين شمس القاهر  ج –ورشة عمل لحقوق المسنين والرعاية االجتماعية والتربوية لهم  -5
 . 2001مصر العربية 

قضية  "والذي جاء حول، 2002مشارك بالموسم الثقافي السابع والعشرين لرابطة االجتماعيين لعام  -6
 الكويت. – "اإلرهاب

مشارك بورقة عمل عن ةور مركز خةمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الكويت في خةمة  -7
 بجامعة قطر. 2004المجتمع الكويتي , مؤتمر التعليم المستمر 

مشارك بورقة عمل حول تطوير مفهوم التعليم التعاوني بجامعة الكويت, مؤتمر التعليم المستمر  -8
 , جمهورية مصر العربية. 2008القاهر   ,وتعليم الكبار بجامعة عين شمس

  
 : الدورات التدريبية

 

 المكددان السنة اسدددم الةور 
رس ومعاهة ةور  التأهيل التربوي لمعلمي المةا

 الجيش الكويتي
 –مكتب االستشارات والتةريب  2000

 لضباط الجيش الكويتي -كلية التربية 

 2006 تأهيل المعلمين للممارسة التربوية الةيمقراطية
 –مكتب االستشارات والتةريب 

 مةرسين بوزار  التربية –كلية التربية 
 بةولة الكويت

 الجوائز العلمية :
 

ؤسسة الكويت للتقةم العلمي عن أفضل بحث لطلبة الةراسات العليا الكويتيين والذي جاء جائز  م .1
 م 1997   "ةور جامعة الكويت في برامج التعليم المستمر وخةمة المجتمع "بعنوان

 م 2010التابعة لمؤسسة الكويت للتقةم العلمي.  واالجتماعيةجائز  الةولة في مجال العلوم اإلنسانية  .2

 المنشورة: الكتب
 , ةار الخط للنشر , الكويت . 2009في االعالم التربوي مقةمة  .1

 , ةار حورس للطباعة والنشر , الكويت . 2008مةخل إلى أصول التربية  .2


