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 لدكتور علي أسعد وطفة لألستاذ ا األكاديمية السيرة  

 

 . الكويتبجامعة في كلية التربية  أستاذ علي أسعد وطفة /

 .  1955مواليد دمشق   

 

 

 

 

 

 

 : الشهادات العلمية

 تقدير جيد جدا( ). 1979ليسانس في الفلسفة وعلم االجتماع من جامعة دمشق   -

 امتياز(  ) 1981مشق د من جامعة  الدراسات العليا في علم االجتماع دبلوم -

 شرف(  درجة). 1985في فرنسا عام  Caen من جامعة كانفي علم االجتماع التربوي  ماجستير  - 

 .  لغة األطروحة الفرنسية( الالمساواة وتكافؤ الفرص التعليمية في التعليم العام في سوريا)عنوان األطروحة 

تكافؤ الفرص  " (عنوان األطروحة شرف درجة )  .1988)فرنسا(  Caen من جامعة كان  علم االجتماع التربوي دكتوراه في  - 

 لغة األطروحة الفرنسية  ( في التعليم العالي والجامعي الفرنس ي التربوية
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 : السيرة الوظيفية األكاديمية 

 .  1999/ 8/ 26أستاذ في كلية التربية بجامعة دمشق اعتبارا من  -(1)

 1999/ 8/ 25حتى  1994/ 8/ 1من  أستاذ مساعد في الكلية املذكورة -(2)

 .  1994/ 7/ 31حتى  1989/ 7/ 23مدرس في كلية التربية بجامعة دمشق من  -(3)

 . 1989/ 7/ 22وحتى 1982/ 28/1معيد في كلية التربية بجامعة دمشق اعتبارا من  -(4)

 .  1998-1997خبير في التخطيط التربوي في املجلس األعلى في دولة قطر عام  –( 5)

 حتى اآلن.  -1997قسم أصول التربية منذ عام  –أعير إلى جامعة الكويت   -(6)

 :  مناصب علمية سابقة

 .  1995/ 8/ 1ولغاية   1993/ 8/ 11بجامعة دمشق من  وكيل كلية التربية -(1)

 .  1997/ 30/8لغاية  1995/ 7/ 1رئيس شعبة التربية وعلم النفس في املوسوعة العربية من  -(2)

 . 1996/ 9/ 1لغاية  1995/ 1/9رئيس قسم أصول التربية في كلية التربية من  -(3)

 حتى اآلن.  -1997قسم أصول التربية منذ عام  –أعير إلى جامعة الكويت  -(4) 

 : علمية  جوائز

 . 2009في عام جائزة الباحث املتميز لجامعة الكويت في مجال اآلداب والعلوم اإلنسانية  .1

 . 2001شهادة تقدير من صاحب السمو سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة عام  .2

 . 2010في الجامعة للعلوم اإلنسانية جائزة امللصق العلمي  .3

 . 12/2015/ 21راشد للعلوم االجتماعية املسابقة الحادية والثالثين تاريخ د بن  جائزة حمي .4
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 العلمية التربوية:  والهيئاتعضوية دائمة في المؤسسات      

 www.tanwair.comمدير مركز نقد وتنوير للدراسات اإلنسانية  ❑

 .  رئيس تحرير مجلة نقد وتنوير للعلوم اإلنسانية  ❑

 تحرير مجلة العلماء العرب للعلوم اإلنسانية .  سنائب رئي  ❑

 . ومقره في بيروتفي العالم العربي عضو مجلس إدارة الصندوق العربي لحقوق اإلنسان  ❑

 .   2020عضو هيئة تحرير مجلة التربية بجامعة األزهر  ❑

 .  عضو اتحاد الكتاب العرب ❑

 عضو رابطة الكتاب السوريين.  ❑

 . عضو اتحاد كتاب سورية األحرار ❑

 عضو الشبكة العاملية للتربية على حقوق اإلنسان.   ❑

 . عضو مؤسس( )عضو الشبكة الجامعية العربية للتربية على حقوق اإلنسان.  ❑

 .  عضو املجلس العربي للعلوم االجتماعية في بيروت ❑

 في الجزائر.عضو الهيئة االستشارية ملجلة منتوري بجامعة قسنطينة  ❑

 عضو الهيئة االستشارية ملجلة دراسات الصادرة عن اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات العربية املتحدة.  ❑

 .  عضو الهيئة االستشارية ملجلة العلوم اإلنسانية بجامعة املجمعة في السعودية ❑

 . الجزائر -البواقي  أم  -عضو الهيئة االستشارية ملجلة العلوم اإلنسانية جامعة العربي بن مهيدي  ❑

 عضو الهيئة االستشارية ملجلة كلية التربية بجامعة تكريت. ❑

 .  عضو الهيئة االستشارية ملجلة العلوم النفسية )لبنان( ❑

 اململكة العربية السعودية(.)مستشار مركز التنمية األسرية   ❑

 عضو مؤسس(. )في سوريا   جمعية تنظيم األسرة عضو ❑

 . للمترجمين واللغويين العربالجمعية الدولية عضو  ❑

 عضو في اللجنة العلمية لجائزة حامد عمار التربوية.  ❑

 .  هيئة تحرير اإلصدار التربوي للمركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج عضو ❑

http://www.tanwair.com/
http://www.aunhr.eg.net/aunhr_ar/index.html
http://www.almostshar.com/web/Consultant_Desc.php?Consultant_Id=122&Cat_Id=3
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 عضو الهيئة االستشارية ملجلة دراسات في اإلنسانية في العهد العالي للدراسات التطبيقية في جامعة قفصة.   ❑

 .  عضو هيئة التحرير في مجلة األستاذ الصادرة عن كلية التربية بجامعة بغداد ❑

 عضو الهيئة االستشارية ملجلة دراسات تربوية في الجامعة األردنية ,  ❑

 . الخارجيين في الجامعة العربية املفتوحةرئيس املحكمين  ❑

 الحكمة في بغداد.  بيتمجلة محكمة صادرة عن ،  عضو الهيئة االستشارية ملجلة دراسات اجتماعية ❑

 تأليف منفرد  – كتب مؤلفة

ـــــــــــــ  التربية1) ـــــ ـــــــــ ـــــ ، جامعة لجنة التأليف والتعريب والنشروالتنمية املستدامة : تحديات الوجود واملصير ،    ( ـــــــــــــــــــــــــ

 . 2022الكويت ، مجلس النشر العلمي ، 

2022  

لجنـة التـأليف والتعريـب  ( _____ التربيـة األخالقيـة في الفلســـــــــــــفـة الكـانطيـة: مكـاشـــــــــــــفـات نقـديـة معـاصـــــــــــــرة ،  2)

 .  2022علمي ، ، جامعة الكويت ، مجلس النشر الوالنشر

2022  

ــ  (  3) ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ مكاشفات نقدية في الجوانب الخفية للحياة  األمية األكاديمية في الفضاء الجامعي العربي :ــ

 .  2021،   ، مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية، جامعة الكويتالجامعية

 2021 

(4  )  ، :   ا ة     علي أســـــــــــــعـــــد وطفـــــة  إشككككككككككككمككككاليككككة التعلي  ا لكترجائ ج كككككديككككا كككك  في  ككككككككككككو   ككككا كككككة  و ج ككككا 

 . 2021، الكويت ،  7، سلسلة إصدارات االستكتاب ، العدد  سوسيولو ية في  دليات التفاعل جالتأثير

2021 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   (5) ـــــ ــــــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ،  ، حوليات كلية اآلداب بجامعة الكويت هوم ا عالم التربوي التأصيل ا بيستيمولوجي ملف ـــــــــــــــــــــــــ

2021  . 

2021 

ــــ  (  6) ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الية  ك: قراءة نقدية في إش  مستقبل التعلي  العالي الخليجي في  و  الثو ة الصناعية ال ابعةــ

 .  2020( ، الكويت  47الصيرورة واملصير، سلسلة اإلصدارات الخاصة ، العدد )

2020  

أجهام املقدس جمطلقا   في زمن األجبئة : ما بين الدين جاأليديولو يا الدينية في موا هة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   (  7)

 .  2020الكويت ، جامعة   –حوليات اآلداب    و ج ا !

2020 

ــ   (  8) ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية  الع بية جإشمالية التع يب في العال  الع بئــ

 .  2019الطبعة األولى ، الكويت ، 

2019 
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ــــــــــ  (   9) ــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ، مركز دراسات الخليج والجزيرة  إشماليات الع بية ج ضايا التع يب في  امعة الكويتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  2014، أغسطس  39العربية، سلسلة اإلصدارات الخاصة، العدد 

2014 

ـــ   (10) ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ،  كديات الهوية الوطنية جالشعو  باال تما  الوطني لدى عينة من طالب  امعة الكويت ـ

 . 2013، 34مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية، جامعة الكويت، إصدارات خاصة، العدد 

2013 

ــــ   (  11) ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لجنة التأليف والتعريب  ، التربية الع بية جالحداثة:  ها ات الحداثة التربوية في عال  متغير ــ

 . 2013والنشر، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، 

2013 

ــــــــ  (  12) ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ، مطبعة الفيصل، الكويت، سوسيولو يا التربية: إ ا ات معاص ة في عل  اال تماع التربوي ـــ

2013 . 

2013 

ــ  (  13) ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ، مركز دراسات الخليج ا جاهات طالب  امعة الكويت  كو الثو ات الشبابية الع بيةــ

يونيو/ حزيران،  36مركز دراســــــات الخليج والجزيرة العربية، اإلصــــــدارات الخاصــــــة، العدد والجزيرة العربية،  

 . 2013الكويت  

2013 

ــــ  (  14) ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عي، مركز دراسات  تأثير متغيرات الوسط االجتما   مافؤ الف ص األكاديمية في  امعة الكويت:ــ

 . 2011يناير   29الخليج والجزيرة العربية، جامعة الكويت، العدد 

2011 

لجنة التأليف والتعريب والنشر، مجلس النشر   أصول التربية: إ ا ات  قدية معاص ة،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (  15)

 . 2011العلمي، جامعة الكويت، 

2011 

ــــ  (  16) ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الوظيفة االستالبية للعنف الرمزي واملناهج الخفية، اتحاد   أسمالية املد سة في عال  متغير:ــ

 .  2011الكتاب العرب، 

2011 

ــ   (17) ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة   العنف جالعدجا ية في التكليل النفس ي،ــــــــــــــــ

 .2008السورية، دمشق، 

2008 

ــ    -(18) ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ مكاشفات نقدية، وزارة الثقافة السورية، دمشق،  الجمود جالتجديد في العقلية الع بية:ــــــــــــــــ
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دمشق:   .7 مـواقفمجلة  امعة  العـربي:  الـوطن  في  اإلعالمية  األوسط التحديات  الشرق  تلفاز  من  دراسة  ،  الشباب 

 . 1992كانون أول  32/.31عددان: ، 8ملجلد ا، سوسيولوجية إعالمية في جنوب سورية

متغيري الجنس واملستوى التعليمي لـألب عـلى الفترة الزمنية التي يقضيها الشباب في مشاهدة  أثر  ،  مجلة  امعة دمشق .1

 . 1993( 34-33العـددان )، 9. املجـلد التلفزيون في محافظة درعا

بيـن جـامعتي لتفـاعل الـتربوي بيـن الطـالب وأعضاء الهيئة التدريسية: دراسة مقارنـة  ا،  املجلة التربوية بجامعة الككويت .2

 . 1993ربيع.  27. املجلة التربوية جامعة الكويت. عدد الكـويت ودمشـق

 .  1993حزيران  34/ 33العددان ، 9املجلد رقم ، الشباب والتلفزيون فـي سـوريا، مجلة  امعة دمشق .3

الشباب في مشاهدة    أثر متغيري الجنس واملستوى التعليمي لـألب عـلى الفترة الزمنية التي يقضيها،  مجلة  امعة مؤ   .4

 .  1994أيلول ، العـدد الثـالث،  . مجلة جامعة مؤنه للبحوث والدراسات: املجـلد التاسـعالتلفزيون في محافظة درعا

املضامين التربوية لسيكولوجيا فرويد في مجال  الصادرة عن املجلس العربي للطفولة والتنمية:    مجلة الطفولة جالتنمية .5

 طفل  . 2004،  12العدد ، الطفولة املبكرة

والعلوم،  التع يب .6 للتربية والثقافة  العربية  املنظمة  للتعريب  ،  مجلة نصف سنوية محكمة تصدر عن  العربي  املركز 

االغتراب واألنسنة في مفهوم الفردانية: املغامرة الفكرية الفردانية في الثقافة  “  ،والترجمة والتأليف والنشر بدمشق

 .153-129صص ، 2005( يونيو)حزيران ، 28العدد ، شرالسنة الخامسة ع ، الغربية

https://www.dovepress.com/psychology-research-and-behavior-management-journal
https://www.dovepress.com/psychology-research-and-behavior-management-archive53-v1282
https://doi.org/10.2147/PRBM.S169918
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جان جاك روسو فيلسوف الحرية واألب  صادرة عن كلية اآلداب بجامعة البحرين:  ،  مجلة علمية محكمة  مجلة ثقافات: .7

 . (181-168صص ) 2005العددان الحادي عشر والثاني عشر  ، الروحي للتربية الحديثة

املجلد ،  4: العدد  نسق العالقات العاطفية ومستواها بين الشباب في سوريا،  يتمجلة العلوم اال تماعية بجامعة الكو  .8

 .  1995شتاء ، 23

الزواج ومظاهره،  مجلة  امعة حلب للعلوم ا اسا ية .9 املجلد ،  مجلة جامعة حلب،  اتجاهات الشباب نحو عادات 

 . 1995، 44/ 43العددان ، 11

مجلة علمية محكمة ،  مجلة شؤون اجتماعية  ،الفراغ عند الشباب في سورياتوظيفات أوقات  ،  مجلة شؤجن ا تماعية .10

(  أكاديميا الشارقة  في  األمريكية  الجامعة  )متؤامة مع  املتحدة  العربية  اإلمارات  في  ، تصدر عن جمعية االجتماعيين 

 .  1995صيف  46العدد 

سعود:   .11 امللك  والدراسات  مجلة  امعة  التربوية  عند  العلوم  التلفزيونية  للمشاهدة  التربوية  املتغيرات  اإلسالمية: 

سوريا: في  درعا  األطفال  محافظة  في  والتلفزيون  الطفل  بين  العالقة  في  ميداني  التربوية ،  8املجلد  ،  بحث  العلوم 

  .310-279-صص  .1996  (1والدراسات اإلسالمية )ج

دراسة استطالعية ميدانية في مدينة :  في سوريا  ماهيريةمواقف الشباب من وسائل اإلعالم الج،  مجلة شؤجن ا تماعية .12

مجلة علمية محكمة أكاديميا تصدر عن جمعية االجتماعيين في اإلمارات العربية  ،  مجلة شؤون اجتماعية.  دمشق

 . 1996ربيع  49العدد ( املتحدة )متؤامة مع الجامعة األمريكية في الشارقة

. مجلة فكرية محكمة تصدر عن  االجتماعّية لوضعّية املرأة االغترابية في الوطن العربيالشواخص  ،  مجلة الفك  الع بئ .13

 . 1996شتاء    82عدد ، مركز اإلنماء العربي للدراسات والبحوث

الع بئ:   .14 الفك   قطريةمجلة  وممارسات  قومية  العربي:شعارات  الوطن  في  التربوية  العربي،  السياسات  الفكر  ، مجلة 

 . 1997خريف  ، 90تصدر عن مركز اإلنماء القومي في بيروت / عدد محكمة دورية محكمة 

،  العالقة التربوية بين الطفل والتلفزيون في محافظة درعا،  لآلداب والعلوم اإلنسانية والتربوية  مجلة  امعة دمشق .15

 (.  141-77صص ).1997/العدد الثاني/ 13ملجلد ا

http://www.uob.edu.bh/uob__files/436/issue11-12/11_12_168_181.pdf
http://www.uob.edu.bh/uob__files/436/issue11-12/11_12_168_181.pdf
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التع يب .16 تربوية  ،  مجلة  والحرية  في مكاشفات  السلطة  والثقافة  ،  إشكالية  للتربية  العربية  املنظمة  عن  مجلة صادرة 

، كانون األول ديسمبر، 8السنة ،  16العدد ، إشكالية السلطة والحرية فيمكاشفات تربوية   محكمة أكاديميا ، والعلوم

1998. 

الكويتية .17 الفك   عال   أكاديميا،  مجلة  في  :  مككمة  االغترابية  القمع  املظاهر  إشكالية  في  بحث  العربية:  الشخصية 

 . 281-241صص ، 1998، أكتوبر/ديسمبر، العدد الثاني، 72املجلد ، التربوي 

، 11عدد ، مظاهر التسلط في الثقافة والتربية العربية املعاصرةلجامعة منتوري )قسنطينة (:  مجلة العلوم ا اسا ية  .18

 (.  33-7.)صص 1999حزيران /يوليو 

-69صص)،  1999  ربيع  16السنة    61العدد  ،  التربية بين ضرورة السلطة ومجازفات التسلط،  مجلة شؤجن ا تماعية .19

103 .) 

يناير)كانون الثاني( ،  37العدد  ،  الفعاليات الديمقراطية ومظاهرها في جامعة الكويت ،  مجلة ا كاد الجامعات الع بية .20

 182-122صص، 2000

للتعريب والترجمة،  نصف سنوية محكمةمجلة التع يب:   .21 العربي  للتربية والثقافة والعلوم،  املركز  العربية  ، املنظمة 

 .  160-131صص ، 2000حزيران يونيو ، السنة العاشرة، 19عدد ، إشكالية املفهوم في الخطاب العربي املعاصر

مواقف طالب جامعة الكويت من قضايا املساواة بين الرجل واملرأة في ضوء  مجلة د اسات الخليج جالجزي ة الع بية:   .22

 (.616(.)ملف 250-183صص ) 2000يوليو/ أغسطس / سبتمبر  98عدد ، بعض املتغيرات التعليمية واالجتماعية

 .112-71صص  ،  2000شتاء  ،  17السنة  ،  68عدد    ،العربيةاألداء الديمقراطي للجامعات  ،  مجلة شؤجن ا تماعية .23

 (.  658)ملف 

،  عند عينة من طالب جامعة دمشقالطموحات السياسية وأبعادها القومية واالجتماعية  :  مجلة عال  الفك  الكويتية .24

 . 247-206صص ، 2000، أكتوبر /ديسمبر، العدد، 29املجلد 

االسترا يجية:   .25 جالبكوث  للد اسات  الع بية  ا ما ات  تحديات  املنطلقات  م  ز  إزاء  التسامح  قيم  لتأصيل  التربوية 

  2000، 65العدد ، التعصب والعنف في الوطن العربي
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 ،تضاريس وتخوم،  مفهوم العقلية،  املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،  نصف سنوية محكمةمجلة التع يب:   .26

 238-197صص ، 2001كانون األول /ديسمبر ، 22د العد

دمشق .27 في  امعة  التربوية  العلوم  املعاصرمجلة  الكويتي  املجتمع  في  االجتماعية  للتنشئة  الديمقراطية  السمات   :، 

 .  269 -211صص ، 2001، العدد األول ، 17املجلد 

مجلة محكمة تصدر عن جامعة الكويت: "نسق االنتماء االجتماعي وأولياته  مجلة د اسات الخليج جالجزي ة الع بية:   .28

، 29السنة    108العدد  “  مقاربة سوسيولوجية في جدل االنتماءات االجتماعية واتجاهاتها في املجتمع الكويتي املعاصر:  

 . 2003يناير 

ب  :مجلة شؤجن ع بية .29 العربية  العربية،  مجلة شؤون عربية،  ين حداثتينالتربية  العامة لجامعة الدول  عدد ،  األمانة 

 .  2001سبتمبر / أيلول  107

، 58عدد  ،  واقع التنشئة االجتماعية واتجاهاتها في سوريام  ز ا ما ات الع بية للد اسات جالبكوث ا سترا يجية:   .30

2001. 

اتجاهات التقليد والحداثة في العقلية العربية السائدة: دراسة في املضامين :  املجلة التربوية  صد  عن  امعة الكويت .31

 .  (814)ملف . 179-129صص ، 2002خريف ، 65عدد ، الخرافية للتفكير لدى عينة من املجتمع الكويتي

اتجاهات التجديد والتقليد في العقلية العربية: قراءة سوسيولوجية في أراء عينة من املثقفين :  مجلة شؤجن ا تماعية .32

 (. 811رقم امللف )(127-87صص )2002ربيع  77العدد ، مجلة شؤون اجتماعية ،الكويتيين

صص  ،  2002،  يناير/مارس،  3العدد    30املجلد  ،  التعصب ماهية وانتشارا في الوطن العربيمجلة عال  الفك  الكويتية:   .33

79-125. 

عالم الفكر الكويتية املجلد ،  التحديات السياسية واالجتماعية في الكويت والوطن العربي: مجلة عال  الفك  الكويتية .34

 .  109-65صص ،  2003، يناير مارس3، 31

https://gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1082:2012-06-14-17-03-51&catid=145:2011-04-09-07-47-04
https://gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1082:2012-06-14-17-03-51&catid=145:2011-04-09-07-47-04
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آراء عينة من أعضاء الهيئة  ، الثقافة العربية اإلسالمية إزاء تحديات العوملة وفرصها، مجلة ا كاد الجامعات الع بية .35

صص  ،  2003،  أبريل/نيسان،  العدد الحادي واألربعين،  جلة اتحاد الجامعات العربيةم،  التدريسية جامعة الكويت

 . )هوية(. 898. الرمز 101-159

،  مفهوم التربية بين إشكالية البناء ومقتضيات التعريب: إضاءات جديدة في منهجي بناء املفهوم وتعريبه:  مجلة التع يب .36

،  مجلة نصف سنوية محكمة تصدر عن املركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر بدمشق،  مجلة التعريب

 .196 -147صص ، 2003حزيران)يونيو( ، 13السنة ، 25العدد 

 لدجامل،  مجلة جامعة دمشق،  املساواة بين الجنسين في جامعة الكويت  إشكالية،  مجلة العلوم التربوية بجامعة دمشق .37

 . 62-11صص ، 2004، العدد األول ، 20

، آراء عينة من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الكويتالتربية العربية إزاء تحديات العوملة:  مجلة  سالة الخليج:   .38

( 899رمز )  .2004،  90في العدد  ،  أكاديمياصادرة عن مكتب التربية العربي لدول الخليج محكمة  ،  مجلة رسالة الخليج

 )هوية( 

، 81العدد  ،  مجلة شؤون اجتماعية،  "التربوية في البلدان العربيةاألسس املنهجية لألهداف  :  مجلة شؤجن ا تماعية .39

 .  83-35. صص 2004ربيع 

والعلوم،  التع يب .40 للتربية والثقافة  العربية  املنظمة  للتعريب  ،  مجلة نصف سنوية محكمة تصدر عن  العربي  املركز 

الفردانية: املغامرة الفكرية الفردانية في الثقافة  الغتراب واألنسنة في مفهوم  ا“   ،والترجمة والتأليف والنشر بدمشق

  .153-129صص ، 2005( يونيو)حزيران ، 28العدد ، السنة الخامسة عشر، الغربية

،  االجتماعيةاتجاهات طالب جامعة الكويت نحو عادات الزواج ومظاهره )جامعة الكويت(: مجلة العلوم اال تماعية  .41

 .557- 512. صص 2005، 3العدد ، 33املجلد ، مجلة العلوم االجتماعية بجامعة الكويت

صص  ،  2005،  العدد األول ،  21املجلد  ،  األهداف التربوية العربية: دراسة تحليلية نقدية مقارنة،  مجلة  امعة دمشق .42

83-143.  
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مجلة  ،  مؤشرات التفكير التواكلي لدى عينة من الشباب في املجتمع الكويتي:  د اسات الخليج جالجزي ة الع بية  مجلة .43

 (.  978). 221-151صص ،  2005يناير/كانون الثاني ، 31السنة  116العدد ، دراسات الخليج والجزيرة العربية

الع بية:   .44 جالجزي ة  الخليج  د اسات  الكويت:مجلة  جامعة  عن  تصدر  محكمة  حقوق  “  مجلة  على  التربية  إشكالية 

. 2006،  أ توب ،  32السنة  ،  123العدد  “   "اإلنسان في النظام التعليمي الكويتي: آراء وتطلعات أعضاء الهيئة التعليمية

(924) 

الكويتية:    .45 الفك   عال   املواجهة مجلة  ثقافة  بناء  في  العربية  التربية  دور  التحديات:  زمن  في  العربي  الطفل  ثقافة 

 -187صص ، 2006، يناير مارس 3، 34عالم الفكر الكويتية املجلد ، واالنطالق

للتربية جعل  النفسمجلة ا كاد   .46 التربوي للمدرسة  ،  الجامعات الع بية  في منظور عينة من طالبهااألداء  ، الكويتية 

 . 101-55صص ، 2008تموز ، املجلد السادس 2العدد 

العدد ،  عالم الفكر الكويتية،  بنية التحديات وتقاطع اإلشكالياتالتربية العربية والعوملة  :  مجلة عال  الفك  الكويتية .47

 .  562-525صص ، 2008أكتوبر ديسمبر ، 36املجلد ، 2

املستوى التعليمي لألبوين في مستوى التحاق الطالب بجامعة الكويت وتوزعهم تأثير  ،  الجامعات الع بيةمجلة ا كاد   .48

 .303-265صص ، 2008ون أول ديسمبر نكا، 51العدد  ،بين الكليات الجامعية

مجلة  ،  املرحلة االبتدائيةأولياء تالميذ    املدارس الخاصة األجنبية في دولة الكويت كما يراها:  الع بئ  مجلة  سالة الخليج .49

هـ    1429/ ،  109العدد  ،  ايمحكمة أكاديم،  في الرياضصادرة عن مكتب التربية العربي لدول الخليج  ،  رسالة الخليج

 . (70-13)صص . م 2008

قراءة في الوظيفة البيداغوجية للعنف الرمزي  :  من الرمز والعنف إلى ممارسة العنف الرمزي   مجلة شؤجن ا تماعية: .50

 (. 1013رقم امللف ) 45-9صص  26السنة  2009شتاء   104العدد ، مجلة شؤون اجتماعية، التربية املدرسيةفي 

املركز العربي للتعريب  ،  تصدر عن املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  مجلة  صف سنوية مككمة،  التع يب .51

، 36العدد  ،  التربوي للتقانة واملعلوماتية في الوسط املدرس يإشكاليات الدمج  “  ، والترجمة والتأليف والنشر بدمشق

   .137-107صص ، 2009( يونيو)حزيران 
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مجلة أكاديمية فصلية محكمة تصدر عن الجمعية العربية لعلم ،  املجلة الع بية لعل  اال تماع،  مجلة إ افات .52

حضور املقدس وانحساره  ،  الرمزية واألسطورية للمقدسالبينة  ،  االجتماع بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية

 . 57-35صص ، 2009خريف   8لعدد ا، في الثقافة العربية

تحديات الهوية  :  من التراث إلى املوروث الشعبي،  فصلية محكمة تصدر عن اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات،  د اساتمجلة   .53

 ( 1026) .  216-187صص  ،  2009تشرين أول    –أكتوبر   آب /–( أغسطس 26-25العددان )،  التراثية في عصر العوملة

العدد ،  24املجلد  ،  الرسائل الصامتة في املدرسة: قراءة أيديولوجية في الوظيفة الطبقية للمنهاج الخفي،  املجلة التربوية .54

 .  78-15. صص 2010، مارس / آذار، 94

إشكالية الدمج التكنولوجي في املؤسسة  ،  سلطنة عمانمجلة فصلية محكمة تصدر عن وزارة التربية في  ،   سالة التربية .55

 .  993. ملف رقم 101-84صص ، 2010، يونيو، 28العدد ، املدرسية

ا تماعية   .56 اإلنسان  ا ما ا ية،  مجلة شؤجن  على حقوق  الكويتية  التربية  املدرسة  منظور  في  من  في  املوجهين عينة 

   .(1021)رقم امللف (75-43)صص  –  28 الستة  2011ربيع  109العدد ، التربويين

،  تأثير متغيرات الوسط االجتماعي:  في جامعة الكويت  تكافؤ الفرص األكاديمية،  م  ز د اسات الخليج جالجزي ة الع بية .57

 . (980)ملف . 2011 يناير  29العدد ،  جامعة الكويت، مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية

، 139العدد مواقف طالب جامعة الكويت واتجاهاتهم نحو العمالة الوافدة مجلة د اسات الخليج جالجزي ة الع بية:  .58

 (. 985)ملف  97-17، صص 2010، أكتوبر 36السنة 

البك ين،   .59 في  امعة  اآلداب  كلية  عن  صاد ة  مككمة  فك ية  مجلة  السوسيولوجيةثقافات،  للظواهر    املرتكزات 

 .  (984ملف رقم ) 182-169صص   .2011، 24العدد  السيكولوجية عند فيكوتسكي،

البدون من منظور عينة من طالب جامعة الكويت: دراسة سوسيولوجية في ضوء  ،   امعة الكويت  -املجلة التربوية .60

 (.  1073)ملف رقم  75-15صص ، 2011يونيو ، الجزء األول ، 99العدد بعض املتغيرات االجتماعية، 

بمجلة   .61 جا دا ية  ا اسا ية  املجمعةالعلوم  املجتمع ،  )السعودية(  جامعة  في  الثقافية  وخلفياته  التعصب  تحديات 

 .  (1163ملف رقم ) 78-13صص . 2012يونيو ، العدد األول ، الكويتي

http://www.uob.edu.bh/uob__files/436/issue24/24_169_182.pdf
http://www.uob.edu.bh/uob__files/436/issue24/24_169_182.pdf
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في دولة الكويت:   محددات السلوك االنتخابي النيابي ودينامياتهجامعة الكويت،  حوليات اآلداب جالعلوم اال تماعية،   .62

 (.  1075)رقم امللف   2012، 152الرسالة  32، الحولية قراءة سوسيولوجية في آراء طالب جامعة الكويت

تصدر عن املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، املركز العربي للتعريب    التع يب، مجلة  صف سنوية مككمة .63

، كانون 41العدد  عل  في طو  اال  قا ،    األ ترجبولو يا التربوية:عل  ا اسان "،  والترجمة والتأليف والنشر بدمشق

   .133-97، صص 2011األول/ ديسمبر 

 2013 خريف -119العدد  -30السنة ، في مفهوم األخالق: قراءة فلسفية معاصرةمجلة شؤجن ا تماعية ا ما ا ية،  .64

 (.  124-91) صص 

تحديات الهوية الوطنية والشعور باالنتماء الوطني لدى  ،  د اسات الخليج جالجزي ة الع بية،  امعة الكويت  م  ز ؤ  .65

 (. 5-1147)ملف  .2013، 34العدد ، ، إصدارات خاصةعينة من طالب جامعة الكويت

االزدواجية في اللغة العربية  :  مجلة كلية التربية بجامعة األزهر، تقاطعات العامية والفصحى في اللسان العربي املعاصر .66

 .  2012ديسمبر ، 151العدد ، من منظور سوسيولوجي

التربويةمجلة   .67 عن  :  العلوم  تصدر  سنوية  ربع  محكمة  األداء  ،  القاه ة  بجامعةالتربوية  الدراسات  معهد  مجلة 

، العدد 21املجلد  ،  األيديولوجي للمدرسة في منظور بيير بورديو: العنف الرمزي بوصفه ممارسة طبقية في املدرسة

 .  (46-1) صص  2013،  يناير/ كانون الثاني، األول 

العربية  مجلة محكمة تصدر:  مجلة د اسات .68 اإلمارات  كتاب  للمقدس،  اتحاد  الرمزية  خريف    –  29العدد  ،  الطاقة 

 .  157-147 صص، 2011

السياس ي .69 سوريا:  الفك   في  العرب  الكتاب  اتحاد  عن  تصدر  محكمة  فصلية  دراسة  بين  :  مجلة  والتسلط:  السلطة 

 . 1998صيف  -3العدد  -تحليلية

. مجلة فكرية محكمة، عدد الشواخص االجتماعّية لوضعّية املرأة االغترابية في الوطن العربي:  مجلة شؤجن ا تماعية .70

 . 148 -139صص  .1997خريف  55
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للتربية    التع يب، .71 العربية  املنظمة  للتعريب  مجلة نصف سنوية محكمة تصدر عن  العربي  املركز  والعلوم،  والثقافة 

آراء عينة من اعضاء الهيئة  ،  العربية بين الحضور واالنحسار في جامعة الكويت،  والترجمة والتأليف والنشر بدمشق

 . (120-69صص ، 2013، يونيو/ حزيران، ،44العدد ، التدريسية

التخاطب  ،  مجلة كلية التربية  امعة األزه  .72 الكويتهجانة  في جامعة  آراء عينة من  :  اللساني وتقاطعاته األكاديمية 

 . (58- 1، صص 2013، أكتوبر 155العدد ، أعضاء الهيئة التدريسية في إشكالية التعريب

، نيسان  153العدد  ،  املظاهر اإلشكالية للمقيمين غير محددي الجنسية في الكويت:  مجلة كلية التربية  امعة األزه  .73

 .  2013 لة كلية التربية جامعة األزهر  مج 2013 إبريل/ 

آراء عينة من أعضاء الهيئة  :  مظاهر التعريب في جامعة الكويت:  قسنطينة  -مجلة العلوم ا اسا ية  امعة مو تو ي .74

 . 49-7صص  -2013 –، جوان / يناير  39عدد ، التدريسية

اتحاد كتاب اإلمارات العربية، العدد ،  مجلة د اسات،  هل اللغة العربية أصولية: رؤية نقدية في نظرية جيمس كوفمان .75

 . 30-13صص  2013شتاء  – 34

مجلة دولية    –  مجلة التربية جا بيستيمولو يا  –بنية التحديات وتقاطع اإلشكاليات  :  التربية العربية في معترك الحداثة .76

السادس والسابع   في العددان. بو زريعة -باملدرسة العليا لألساتذة محكمة تصدر عن مخبر التربية واإلبيستيمولوجيا

 . 29-8صص  . 2014 –

املجلد الثالث    مجلة ا كاد الجامعات الع بية للتربية جعل  النفس،،  التطلعات الوحدوية لدى طالب جامعة الكويت .77

 . 64-37 صص.  2015، نيالعدد الثا، عشر

والتغريب  .78 التعريب  للتربية والثقافة    ،التع يب،  في مفهومي  العربية  املنظمة  مجلة نصف سنوية محكمة تصدر عن 

، ديسمبر )كانون األول (  47/ العدد  24السنة  ،  والعلوم، املركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر بدمشق

2014 . 

، خريف  39العدد  ،  فصلية تصدر عن اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات، املثقف النقدي مفهوما وداللة: مجلة  مجلة د اسات .79

 .  (77-55)صص . 2014
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، مقاربات نقدية في العالقة بين التربية والتنمية:  الدور التنموي للتربية في دول الخليج العربي مجلة شؤجن ا تماعية: .80

 (112-71) صص  | اجتماعية شؤون 33 نةس ال 2016 شتاء،  132 العدد | اجتماعية شؤونمجلة شؤون اجتماعية، 

األزه  .81 بجامعة  التربية  كلية  الكويتمجلة  جامعة  لطالب  السياسية  املشاركة  أبعاد  األكاديمية :  ،  املتغيرات  تأثير 

 . 2015، أكتوبر، األول  ءالجز، 165العدد ، واالجتماعية

اتجاهات طالب جامعة الكويت ودرجة رضاهم عن األداء الحكومي والبرملاني  ،  شمسمجلة كلية التربية بجامعة عين   .82

 .221-159صص   .2016، الجزء الثاني،  40العدد ، في دولة الكويت

: تعزيز الهوية الوطنية في دولة الكويت  –املشاركة في البحث الوطني حول  ،  املجلس الوطني للثقافة جالفنون جاآلداب .83

 .  2016مايو . اف املستقبلدراسة الواقع واستشر 

 . 2015مايو/ إيار ، األول اإلصدار ، مركز نقد وتنوير للدراسات اإلنسانية، في مفهوم النخبة مقا بة بنا ية .84

، 140العدد  ،  شؤون اجتماعية،  دور جامعة الكويت في تعزيز قيم املواطنة لدى طالبها،  علي أسعد وطفة وسعد الشريع .85

 . 35 السنة 2018شتاء 

في  .86 املستدامة  التنمية  أ ل  التربية من  جالتنمية:  للطفولة  الع بئ  املجلس  الصاد ة عن  جالتنمية  الطفولة  مجلة 

 .  2018/ مايو   31العدد ، م حلة الطفولة

87. Development in the Kuwaiti society in the perspective  of a sample of Kuwait University students  Journal: 

ARID International Journal of Multidisciplinary Scientific Researches (AIJMSR) Date: 16 May 2018. 

ا فه  إزا  بعض التكديات اال تماعية ج السياسية ال اهنة .88    علي أسعد جطفة،      آ ا  طالب  امعة الكويت جمو

   .  2019 يو يو  523ال سالة حوليات كلية اآلداب بجامعة الكويت ، ، الصويالن   جزها 

نمية البش ّية: .89
ّ
جاجز    من النمّو اال تصادّي إلى الت

ّ
مجلة  ،  مجلة الط يق،  علي أسعد جطفة،    مسا ات االحتوا  جالت

 .  2018، ، صيف26 العدد،  الط يق
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مجلة د اسات ا تماعية الصاد ة عن  ،   قدية في امل  كزات السوسيولو ية ملفهوم التنمية املستدامة  صياتق  .90

 . 2018 -41العدد ، جهي مجلة  صف سنوية مككمة -بيت الحكمة في بغداد 

يو  يو ،  79  العدد،  مجلة الطفولة الع بية،  البكث عن هوية في زمن افتراض ي:  التربية ا عالمية في العص  ال  مي .91

 . 2019 يوليو 

 . 2109األ دن إيا  ،  مجلة املنتدىإ ازة بالنش  ، التربية ا عالمية في الفضا  ال  مي .92

افقة بالنش ،  الجامعة جالتنمية من ج هة  ظ  أعضا  الهيئة التد يسية .93 الخطاب     ،  مجلة  امعة دمشق مو

 . 9/5/2019 ا يخ  219

مجلة متندى .  من الصدمة إلى التوازن جمن اليأس إلى األمل،  الصناعية ال ابعةاالستالب الوظيفئ في زمن الثو ة   .94

افقة بالنش ، الفك  الع بئ  .  2019، مو

افقة ،  كاد الكتاب الع با،  ك مجلة الفك  السياس ي من صدمة املستقبل إلى املو ة الثالثة .95  . 2019مو

 . 2019 يوليو  -يو يو، 97العدد ، الهوية الكويتيةمجلة ، ا  االصطناعيك الهوية ا اسا ية في موا هة الذ .96

افقة بالنش ، م  ز د اسات استرا يجية، أجهام ثو ية  .97  .  2019، مو

  ج وة    دميرية  أيديولو يا  التلقين بوصف     :  للتلقين  االستالبئ  الدج   موا هة  في  الع بية للجامعات  التنوي ي   الدج    - .98

،     جهيل الفلسفيةمجلة الحكمة  استالبية  للد اسات جال،    للد اسات  ،  شنمؤسسة الحكمة  العدد     في  صد  

 .  2022  ، املجلد العاش ائ ، الثا

، سبتمبر،  رؤية نقدية في وثيقة األهداف التربوية املطورة في دولة قطر،  الرافدين للدراسات والبحوث االستراتيجية  مركز .99

2012 .http://www.alrafedein.com/images/alrafedean_dr_Ali_watee13.pdf 

األهداف .100 لبناء    وثيقة  العامة  الدراسية واألسس  املراحل  وأهداف  للتربية  األعضاء العامة  الدول  في  الدراسية    املناهج 

ومرزوق أحمد  مع حمد بن يوسف الهمامي ومحمد بن خلفانا لشيدي باملشاركة ، بمكتب التربية العربي لدول الخليج

 . م 2003 - 1423، مكتب التربية العربي لدول الخليج، مرزوق 

http://www.alrafedein.com/images/alrafedean_dr_Ali_watee13.pdf
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 .    2021يوليو،  ،  10العدد   مجلة نقد وتنوير   ، !!!!اإلنتاج األكاديمي العربي: تتويج للجهل وتأصيل لألوهام .101

بيت  .102   ، اجتماعية  دراسات  مجلة   ، الجديدة  الليبرالية  في فضاء  البيئية  املسألة  املصير،  تحديات  أم  البيئة  تحديات 

 .  2020/ 9/ 7، تاريخ  184/ 14الحكمة بغداد ، املوافقة رقم :  

، مجلة كلية التربية ، جامعة   نظور جديد للمفهوم في سياق فلسفيالتأصيل البيداغوجي ملفهوم التربية البيئية نحو م .103

.    2022.  41-1 ، الصفحة2022، يناير 193، العدد 41املجلد األزهر ،  

https://jsrep.journals.ekb.eg/article_238695.html 

 .   2023،  39، مجلة أخالق ، العدد  الكانطية الفلسفة في األخالقية التجليات  .104

  منشورة في الدوريات العربية مقاالت فكرية تربوية 

 https://tanwair.com/archives/11814.    2021يونيو،  األيديولوجيا والعلم: توافق أم صدام؟نقد  وتنوير :  .1

مجلة ثقافية فصلية محكمة ،  مجلة دراسات عربية الصادرة في باريس،  الواقع املأزوم للمدرسة العربيةد اسات ع بية:   .2

  .1990، السنة الثانية والثالثون ، آذار نيسان 6/ 5عدد ، تصدر عن مركز دراسات عربية

مجلة تربوية فصلية محكمة تصدر عن وزارة التربية  ،  مجلة املعلم العربي،  واالنتماء االجتماعيالذكاء  مجلة املعل  الع بئ:   .3

   1990العدد الثاني ، وزارة التربية في سوريا، في سورية: مركز البحوث لتربوية

 . 1990، 72عدد ، مجلة النضال اليمنية، الحامل والجنين: مجلة النضال اليمنية .4

مجلة تربوية فصلية محكمة  ،  مجلة املعلم العربي،  نتماء الثقافي واالجتماعي والتحصيل املدرس ياال مجلة املعل  الع بئ:   .5

 .  1991العدد األول ، وزارة التربية في سوريا،  تصدر عن وزارة التربية في سورية: مركز البحوث لتربوية

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

،  العدد الرابع،  مجلة فصلية محكمة تصدر عن نقابة املعلمين في سوريا،  مجلة بناة األجيال،  التعلم واإلعالنبناة األ يال:   .7

 .  1992، تشرين أول 

.     2021فبراير،  ، مجلة نقد وتنوير ،  علي أسعد وطفة ،  في الحقل الداللي للرمز .8

https://tanwair.com/archives/10243 

https://jsrep.journals.ekb.eg/issue_32703_34363_.html
https://jsrep.journals.ekb.eg/article_238695.html
https://tanwair.com/archives/11814
https://tanwair.com/author/eldueno
https://tanwair.com/archives/10243
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التنشئة االجتماعيـةبناة األ يال:   .9 في  بناة األجيال،  دور وسائل اإلعالم  نقابة  ،  مجلة  مجلة فصلية محكمة تصدر عن 

 .   1992نيسان ، العـدد الثـاني، املعلمين في سوريا

العربية  .10 الخليج  دول  في  العالي  التعليم  أس،    سياسات  وطفةعلي  ،   عد  وتنوير  نقد  مجلة  .       2020نوفمبر،   ، 

https://tanwair.com/archives/705  

 https://tanwair.com/archives/6777.    2020نوفمبر،  ، نقد وتنوير ،  علي أسعد وطفة  ،  فن التربية على التسامح .11

مجلة تربوية فصلية محكمة ،  مجلة املعلم العربي،  األصول االجتماعية للتباين اللغوي عند األطفالمجلة املعل  الع بئ:   .12

 (.131).1992العدد األول ، وزارة التربية في سوريا،  تصدر عن وزارة التربية في سورية: مركز البحوث لتربوية

مجلة تربوية فصلية محكمة تصدر عن وزارة التربية في سورية:  ،  مجلة املعلم العربي،  الثقافة والتربيةمجلة املعل  الع بئ:   .13

 . 1992العدد الثاني ، وزارة التربية في سوريا، مركز البحوث لتربوية

در عن اتحاد الكتاب العرب في مجلة فصلية محكمة تص،  مجلة املوقف األدبي،  الثقافة والتربيةمجلة املو ف األدبئ:   .14

 . 1992تشرين الثـاني وكـانون األول  260/ 256سوريا / عدد  

 . 1993، 389عدد ، مجلة تصدر عن اتحاد الكتاب العرب في سوريا، األسبوع األدبي، الفن والجنون : األسبوع األدبئ .15

مجلة شهرية  ،  جلة املعرفة السوريةم،  ؟ إضاءة سوسيولوجيةالخوارق النفسية علم أم سحر مجلة املع فة السو ية:   .16

 . 1993تشرين الثاني ، 362عـدد ، محكمة تصدر عن وزارة الثقافة في سوريا

مجلة شهرية  ،  مجلة املعرفة السورية،  املضامين االجتماعية والتربوية لنظرية التحليل النفس يمجلة املع فة السو ية:   .17

 ( 121امللف .)1993آذار   354عدد، محكمة تصدر عن وزارة الثقافة في سوريا

الع بئ:   .18 التنشئةمجلة املعل   لنظرية  السوسيولوجية  العربي،  االتجاهات  املعلم  تربوية فصلية محكمة ،  مجلة  مجلة 

 . 1993العدد الثـاني ، وزارة التربية في سوريا،  تصدر عن وزارة التربية في سورية: مركز البحوث لتربوية

مجلة تربوية فصلية محكمة تصدر عن وزارة  ،  مجلة املعلم العربي،  األقران رؤية تربويةجماعات  مجلة املعل  الع بئ:   .19

 .  1993العدد الرابع ، وزارة التربية في سوريا، التربية في سورية: مركز البحوث التربوية

https://tanwair.com/author/eldueno
https://tanwair.com/archives/705
https://tanwair.com/author/eldueno
https://tanwair.com/archives/6777
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الع بئ:   .20 املعل   االجتماعيةمجلة  التنشئة  في  األقران  العربي،  دور جماعة  املعلم  تربوية  ،  مجلة  محكمة مجلة  فصلية 

 . 1993العدد الثالث ، وزارة التربية في سوريا، تصدر عن وزارة التربية في سورية: مركز البحوث التربوية 

األدبئ:   .21 املو ف  الحضور واالستالبمجلة  بين  األدبي،  الهوية  املوقف  اتحاد  ،  مجلة  مجلة فصلية محكمة تصدر عن 

 . 1993حزيران ، 266، الكتاب العرب في سوريا / عدد

مجلة فصلية محكمة تصدر عن اتحاد الكتاب  ،  مجلة املوقف األدبي،  أنتروبولوجيا اللغة والعرق مجلة املو ف األدبئ:   .22

 .  1993، 270عدد ، العرب في سوريا / تشرين أول 

القط ية:   .23 التربية  االجتماعيمجلة  القطرية،  اللغة واالتصال  التربية  تربوية فصلية محكمة،  مجلة  ، 111عدد  ،  مجلة 

 .  1994ديسمبر ، 23نة الس 

 . 1994آب ، 335عدد ، شهرية تصدر عن وزارة الداخلية في سوريا، مجلة الشرطة، الثورة التربوية مجلة الش طة: .24

 . 1994ديسـمبر ، 433مجلة دورية شهرية تصدر في الكويت عدد ، مجلة العربي، تربيه متغيرة لزمن متغيرمجلة الع بئ:  .25

مجلة تربوية فصلية محكمة تصدر ،  مجلة املعلم العربي،  ون طريق جديد إلى عالم الراشدينالتلفزي مجلة املعل  الع بئ:   .26

 (.  27-21)ص1994العـدد الـرابع  ، وزارة التربية في سوريا، عن وزارة التربية في سورية: مركز البحوث لتربوية

مجلة تربوية فصلية محكمة تصدر عن وزارة  ،  العربيمجلة املعلم  ،  املالمح االجتماعية لالتصاالت  مجلة املعل  الع بئ: .27

 (. 82-71)صص1994العدد الثالث ، وزارة التربية في سوريا، التربية في سورية: مركز البحوث التربوية

مجلة تربوية فصلية محكمة تصدر عن وزارة التربية في ،  مجلة املعلم العربي،  سوسيولوجيا املدرسةمجلة املعل  الع بئ:   .28

 .41- 30)صص 1994العدد الثاني ، وزارة التربية في سوريا، ركز البحوث التربويةسورية: م 

مجلة فصلية محكمة تصدر عن اتحاد الكتاب  ،  مجلة املوقف األدبي،  اللغـة واالنتمـاء االجتمـاعيمجلة املو ف األدبئ:   .29

 (.  163.)1994تشـرين أول   282العرب في سوريا / عـدد 

مجلة فصلية محكمة تصدر عن اتحاد  ،  مجلة املوقف األدبي،  ت في مفهومي الحب والجنستأمال مجلة املو ف األدبئ:   .30

 .  1994حزيران  278الكتاب العرب في سوريا / 
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مجلة فصلية محكمة تصدر عن اتحاد الكتاب  ،  مجلة املوقف األدبي،  لغات التواصل االجتماعي  مجلة املو ف األدبئ: .31

 .  1994آذار  نون الثاني شباط/ كا275/ 273/274العرب في سوريا / عدد 

،  مجلة فصلية محكمة تصدر عن نقابة املعلمين في سوريا،  مجلة بناة األجيال،  التلفزيون والطفلمجلة بناة األ يال:   .32

  1994شباط ، 40عدد ، جريدة بناة األجيال

مجلة دراسات عربية الصادرة  ،  السمات املحبوبة في الجنس اآلخر اتجاهات كل من الجنسين نحـومجلة د اسات ع بية:   .33

 1994أيلول/تشرين أول. ، في باريس

العربي  :املستقبل الع بئ .34 في الوطن  في  :  التحديات اإلعالمية  لتلفـاز الشـرق األوسطبحث  الدعايـة اإلعالمية  ،  مضمون 

العربي بيروت،  املستقبل  في  العربية  دراسات الوحدة  مجلة تصدر عن مركز  ،  مجلة تصدر عن مركز دراسات الوحدة 

 . 1994، سبتمبر  / أيلول   187عدد ، العربية في بيروت

السو ية   .35 االجتمـاعياملع فة  للسلوك  الوراثية  السورية،  األسرار  املعرفة  وزارة  ،  مجلة  مجلة شهرية محكمة تصدر عن 

 . 1994سبتمبر/ أيلول   273عـدد ، الثقافة في سوريا

مجلة شهرية محكمة تصدر عن وزارة الثقافة في ،  مجلة املعرفة السورية،  املغناطيس يأسرار التنويم  املع فة السو ية:   .36

 . 1994حزيران يونيو  369عدد ، سوريا

العدد ،  مجلة تربوية فصلية محكمة، مجلة التربية القطرية، مواقف الشباب من وسائل اإلعالممجلة التربية القط ية:  .37

 .1995يونيو ، 24السنة ، 113

كانون أول    351عدد  ،  شهرية تصدر عن وزارة الداخلية في سوريا،  مجلة الشرطة،  التلفزيون واملعلوماتّية  مجلة الش طة: .38

1995 . 

أيلول    349عدد  ،  شهرية تصدر عن وزارة الداخلية في سوريا،  مجلة الشرطة،  تجارة األعضاء البشريةمجلة الش طة:   .39

1995 . 

   1995أكتوبر  443عدد ، شهرية ثقافية تصدر في الكويت، العربيمجلة ، علم نفس الجنينمجلة الع بئ:  .40
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مجلة شهرية محكمة تصدر  ،  مجلة املعرفة السورية،  املالمح االجتماعية لثورة االتصال املتقدمةمجلة املع فة السو ية:   .41

 . 1995، تموز يوليو 382عدد ،  عن وزارة الثقافة في سوريا

الع بئ .42 القي:  املستقبل  وأزمة  العـربيالثقافة  الـوطن  في  العربي،  م  الوحدة  ،  املستقبل  دراسات  مركز  تصدر عن  مجلة 

 .  67 -53. صص 1995/ 2، 192العدد ، العربية في بيروت

،  أسبوعية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب في سوريا،  األسبوع األدبي،  اإلسقاطات النفسية لزالت اللسان:  األسبوع األدبئ .43

 . 1996كانون أول ، 533عدد 

عدد ،  تصدر عن اتحاد الكتاب العرب في سوريا ،  األسبوع األدبي،  التجليات الرمزية لألحالم عند فرويد:  األسبوع األدبئ .44

 .  1996أيلول ، 529

حزيران  ،  515عدد  ،  مجلة تصدر عن اتحاد الكتاب العرب في سوريا،  األسبوع األدبي،  التلفزيون واملطالعة:  األسبوع األدبئ .45

1996 . 

عدد ، مجلة تصدر عن اتحاد الكتاب العرب في سوريا ، األسبوع األدبي، قطوف من أدب الحب في الغرب: وع األدبئاألسب  .46

 .  1996شباط ، 509

مجلة شهرية محكمة ،  مجلة املعرفة السورية،  األسس الفيزيولوجية والنفسية للعنف والعدوانيةمجلة املع فة السو ية:   .47

 .  1996كانون األول /ديسمبر ، 399العدد ، تصدر عن وزارة الثقافة في سوريا

الع بئ:   .48 املعل   الشخصيةمجلة  لتكون  واالجتماعية  النفسية  العربي،  الخلفيات  املعلم  فصلية  ،  مجلة  تربوية  مجلة 

  1996العدد الثاني ، محكمة تصدر عن مركز البحوث التربوية في وزارة التربية في سوريا

مجلة تربوية فصلية محكمة تصدر عن وزارة التربية  ،  مجلة املعلم العربي،  النظام التربوي املصغرمجلة املعل  الع بئ:   .49

 1996العدد األول ، وزارة التربية في سوريا، في سورية: مركز البحوث التربوية

املعلومات:   .50 واللغةمجلة  القو ،  التلفاز  املعلومات  مركز  عن  املعلومات)تصدر  سوريا(مجلة  في  تشرين    49العدد  ،  مي 

   .1996أول/أكتوبر/
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نيسان  ، 43العدد ، مجلة املعلومات)مركز املعلومات القومي(، املظاهر االجتماعية لالغتراب اإلنساني مجلة املعلومات:  .51

1996 . 

، 40العدد  ،  ي(مجلة املعلومات)مركز املعلومات القوم،  تأمالت في الجوانب العبقرية لنظرية بافلوفمجلة املعلومات:   .52

 .  1996، كانون الثاني

 . 1996،  آذار ،  42العدد  ،  مجلة املعلومات)مركز املعلومات القومي(،  جدل العالقة بين التلفاز واألسرةمجلة املعلومات:   .53

 .  1996تموز  46العدد ، مجلة املعلومات)مركز املعلومات القومي(، مبادئ التربية الديمقراطيةمجلة املعلومات:  .54

مجلة فصلية محكمة تصدر عن  ،  مجلة املوقف األدبي،  البنية الالشعورية للغة عند جاك الكانمجلة املو ف األدبئ:   .55

 . 1996تموز عام  303اتحاد الكتاب العرب في سوريا / عدد 

الع بئ:   .56 الجامعات  املستقبل  في  التربوي  للتفاعل  االجتماعّية  املستقبل  ،  العربّيةالخلفيات  أنموذجا:  دمشق  جامعة 

 . 1996كانون األول ديسمبر ، 214العدد ، مجلة تصدر عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت، العربي

 . 1997أيار ، 562عدد ، الكتاب العرب في سوريا اتحاد، األسبوع األدبي، الفطري واملكتسب في اللغة: األسبوع األدبئ .57

 .  1997مارس)آذار( ، 460عدد ، صادرة في الكويت،  مجلة العربي، اإلرهاب التربوي مجلة الع بئ الكويتية:  .58

مجلة شهرية محكمة تصدر عن وزارة الثقافة  ،  مجلة املعرفة السورية،  الذكاء بين الوراثة والبيئة:  مجلة املع فة السو ية .59

 (. 123-107)صص ، 1997ر تشرين الثاني/نوفمي، 410العدد  ، 36السنة ، في سوريا

مجلة تربوية فصلية محكمة تصدر عن  ،  املعلم العربي،  مفاهيم وأصول منهجية:  البحث التربوي   مجلة املعل  الع بئ: .60

 (.  25-11)صص ، 1997، 3عدد  ، مركز البحوث التربوية في وزارة التربية في سوريا

مجلة فصلية محكمة تصدر عن  ،  مجلة بناة األجيال،  واملوقفنظرية الدور  ،  التنشئة االجتماعية:  مجلة بناة األ يال .61

 .  1997نيسان  22عدد ، نقابة املعلمين في سوريا

مجلة تصدر عن اتحاد الكتاب  ،  األسبوع األدبي،  التربية وأوليات القيم اإلسالمية في مجال حقوق اإلنسان:  األسبوع األدبئ .62

 . 1998سبتمبر/أيلول ،  626عدد ، العرب في سوريا
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مجلة تربوية محكمة تصدر عن مركز البحوث  ،  التربية الكويتية،  القدرات العقلية بين الوراثة والبيئةتربية الكويتية:  ال .63

 .  1998السنة الثامنة/نيسان /إبريل ، 25العدد ، التربوي في وزارة التربية في الكويت

مجلة البيان الكويتية محكمة صادرة  ،  تسلطقاربات منهجية في الفصل بين مفهومي السلطة وال: مالبيان الكويتيةمجلة   .64

 (. 71-53)، 1998، نوفمبر، 340عن رابطة األدباء في الكويت العدد 

، مجلة تربوية فصلية محكمة،  مجلة التربية القطرية،  املالمح املنهجية للبحث التربوي املعاصرمجلة التربية القط ية:   .65

 (. 132 -122)صص 1998مارس   27السنة  124العدد 

، 25عدد  ،  مجلة تربوية فصلية محكمة،  مجلة التربية القطرية،  بحث في ماهية السلطة التربوية مجلة التربية القط ية:   .66

 (.  132-128)صص ، 1998، يونيو /حزيران، 27السنة 

بناء الشخصيةمجلة املعل  الع بئ:   .67 في  التربوي ودوره  العربي،  التفاعل  عن مركز  مجلة تربوية محكمة تصدر  ،  املعلم 

 ( 11-4)صص ، 1998، 2عدد ، البحوث التربوي في وزارة التربية في سوريا

السنة  ،  مجلة املوقف األدبي)صادرة عن اتحاد الكتاب العرب(،  تأمالت ثقافية في مفهوم الشخصيةمجلة املو ف األدبئ:   .68

 (.  13 -9.)صص 1998الثامنة والعشرون/أيلول 

السنة  ،  مجلة املوقف األدبي)صادرة عن اتحاد الكتاب العرب(،  ي مفهوم الشخصيةتأمالت ثقافية فمجلة املو ف األدبئ:   .69

 (.  13 -9.)صص 1998الثامنة والعشرون/أيلول 

صص  ،  1998،  تشرين أول /أوكتوبر،  28عدد  ،  بناة األجيال،  القيم التربوية في نظرية التحليل النفس ي  مجلة بناة األ يال: .70

48-55 . 

مجلة فكرية سياسية تصدر عن  ،  املستقبل العربي،  األهداف التربوية في الوطن العربي: رؤية نقديةاملستقبل الع بئ:   .71

 .  1998/نيسان/ إبريل/ 230العدد ، مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت
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مجلة تربوية محكمة تصدر ،  لكويتية: التربية ابنية السلطة التربوية في مرآة الثقافة التربوية املعاصرةالتربية الكويتية:   .72

 (.  23-6)صص ، 1999يناير ، السنة التاسعة، 28العدد ، عن مركز البحوث التربوي في وزارة التربية في الكويت

عدد  ،  مركز البحوث التربوية،  التربية الكويتية،  تأمالت نقدية في إشكالية العالقة بين املدرسة واألسرةالتربية الكويتية:   .73

 89- 68صص  1999 أكتوبر 31

الكويتية:   .74 اإلسالم:التربية  في  التسامح  وقيم  اإلنسان  الكويتية  حقوق  مركز  ،  التربية  تصدر عن  تربوية محكمة  مجلة 

 ( 25 6صص )1999إبريل ، 29العدد ، البحوث التربوي في وزارة التربية في الكويت

تصدر عن مؤسسة الكويت للتقدم )،  التقدم العلمي،  ثورة التكنولوجيا الطبية والعالج البيونيالتقدم العلمي:  مجلة   .75

 (68-62صص )1999، أكتوبر/ديسمبر، 28عدد ( العلمي

تصدر عن مؤسسة التقدم العلمي في ،  : التقدم العلميروائز الذكاء قراءة في عبقرية بينيه الفردالتقدم العلمي:  مجلة   .76

 ( 67-65.)صص 1999، ليو/سبتمبريو ، 27الكويت عدد 

مجلة شهرية تصدر عن وزارة املعارف  ،  املعرفة السعودية،  ثورة املعلومات واالغتراب التربوي مجلة املع فة السعودية:   .77

 (. 199ملف ) . 1999مارس/آذار ، 44العدد ، في السعودية

دورية محكمة تصدر عن وزارة  )مجلة املعرفة،  لتربية بين ضرورة السلطة ومجازفات التسلطامجلة املع فة السو ية:   .78

 (.  110-70). صص1999آذار)مارس( ، 426العدد ، 38الثقافة في سوريا( السنة 

مجلة التربية  ،  واقع اإلصالح التربوي القطري واتجاهاته في ضوء التحديات والتطلعات املستقبلية:  مجلة التربية القط ية .79

   .105-84صص ، 1999، مارس /آذار، 28العدد ، القطرية

العدد ،  شهرية محكمة تصدر عن اتحاد األدباء في الكويت،  مجلة البيان،  اآلفاق الرمزية للحلممجلة البيان الكويتية:   .80

 . 19-8صص ، 2000مارس ، 356

القط ية:   .81 التربية  والعاطفيمجلة  النفس ي  لالغتراب  املبكرة  التربوية  القطرية،  الخلفيات  تربوية  ،  التربية  فصلية  مجلة 

 (.  371رقم .)118 -108صص ، 2000ديسمبر / ، 31/ عدد 28السنة ، محكمة
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مجلة  ،  مجلة التربية الكويتية ،  التوظيفات التربوية ملنهج التحليل النظمي في املؤسسة املدرسيةمجلة التربية الكويتية:   .82

،  يناير / كانون الثاني،  10السنة  ،  32العدد  ،  تربوية محكمة تصدر عن مركز البحوث التربوي في وزارة التربية في الكويت

 .145-132صص ، 2000

التربوية  البحوث  مركز عن تصدر،  محكمة  تربوية مجلة :  التربية فيزيولوجي، مجلة نحو على يفسر أن للعنف يمكن هل .83

 .2000 أبريل/ مارس .،126 العدد 27 سنة،  الكويت دولة في

، 35العدد ، مجلة التربية الكويتية، صادر بالفرنسية، العنف والتربيةعرض كتاب نقدي لكتاب مجلة التربية الكويتية:  .84

 .124-116صص ، 2000، أكتوبر/تشرين أول ، 10السنة 

في كتاب  مجلة التقدم العلمي الكويتية:   .85 العلمي،  للدكتور عبد الرحمن األحمد  التربية الحياتيةقراءة نقدية  ،  التقدم 

 (. 46-44.)صص 2000، أكتوبر/ديسمبر، 32عدد 

مجلة تربوية محكمة تصدر عن  ،  مجلة الطفولة العربية ،  التربية والقوى الخفية عند األطفالمجلة الطفولة الع بية:   .86

 )طفل(  .92-88صص ، ،2000مايو ، 3العدد ، العلمي الجمعية الكويتية للتقدم

بناة األ يال:   .87 تنتظرنامجلة  التي  واملهمة  الخالقة  ،  ،  الديمقراطية  ديوي  األجيالجون  العام ،  بناة  االتحاد  صادرة عن 

 .36-32صص ، 2000، نيسان / ابريل، 34للمعلمين في سورية عدد 

العدد  ،  12السنة  ،  مجلة ثقافية تصدر في الكويت،  مجلة عرب،  للحضارة  التربويةصراع األجيال والسجون  مجلة ع ب:   .88

 .  (197)ملف  .25-22صص ، 2000ديسمبر ، 120

مجلة تصدر عن اتحاد الكتاب العرب في  ،  األسبوع األدبي،  إشكالية الزمن في الثقافة العربية املعاصرة:  األسبوع األدبئ .89

 . 2001/ 6/ 9، 762عدد ، سوريا

العدد ،  املستقبل العربي ،  بنية الوعي الوحدوي واتجاهاته: دراسة حالة طالب جامعة الكويت:  مجلة املستقبل الع بئ .90

 .  2001، فبراير، 246

الكتاب العرب،  األسبوع األدبي،  الحداثة هزائم وانتصارات:  األسبوع األدبئ .91 اتحاد  ، 2/2001/ 15،  788العدد  ،  جريدة 

 . 5-4صص 

http://www.annabaa.org/nbanews/2012/05/365.htm
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مجلة أدبية شهرية محكمة تصدر عن رابطة األدباء  ،  مجلة البيان،  في مفهوم العدوانية اإلنسانيةمجلة البيان الكويتية:   .92

 . 20 -10صص ، 2001/ يناير 366العدد ، في الكويت

ديسمبر  ،  377عدد  ،  الكويترابطة األدباء في  ،  مجلة البيان،  مقاربات في الحداثة وما بعد الحداثةمجلة البيان الكويتية:   .93

   .62-37صص ، 2001كانون أول / 

، يونيو/سبتمبر،  138/ 137عددان  ،  التربية القطرية،  الديمقراطية الخالقة واملهمة التي تنتظرنامجلة التربية القط ية:   .94

 .225-220صص ، 2001

، 15العدد  ،  في مفهوم العقلية  قراءة سوسيولوجية،  مجلة فصلية تصدر عن اتحاد كتاب وأدباء اإلماراتمجلة د اسات:   .95

2001 . 

، 122العدد  ،  12السنة  ،  مجلة ثقافية تصدر في الكويت،  مجلة عرب،  قضايا التربية العاطفية عند الشبابمجلة ع ب:   .96

 (. 31-30)ص 2001ديسمبر 

تشرين  ،  43العدد  ،  الخامسةالسنة  ،  مجلة فكر ونقد،  مقاربات في الحداثة وما بعد الحداثةمجلة فك  ج قد املغ بية:   .97

 .  118-95صص ، 2001، الثاني / نوفمبر

الع بية .98 الطفولة  األطفالمجلة  عند  الهوية  بناء  في  ودورها  االجتماعية  التنشئة  العربية،  :  الطفولة  ، 8العدد  ،  مجلة 

 )طفل(  .104- 52صص ، 2001، سبتمبر

 .  2002/ 3/ 9تاريخ  ،  798عدد  ،  اتحاد الكتاب العرب،  األسبوع األدبي،  واملعلوماتيةالهوية في زمن األنترنيت  :  األسبوع األدبئ .99

األدبئ .100 الهوية وهزائمها:  األسبوع  األدبي،  تصدعات  العرب،  األسبوع  الكتاب  / 17،  820العدد  ،  اتحاد  . 8/2002دمشق 

(856) 

 . 2002/ 9/ 28تاريخ  826العدد  ، الكتاب العرباتحاد ، األسبوع األدبي، مفاتن العوملة ومثالبها:  األسبوع األدبئ .101

كتابات  ،  : الريف السوري نموذجااملقدس وممتهنوه: العقلنة ونسيج املطلقات الشعبيةمجلة ا بداع جالعلوم ا اسا ية:   .102

العدد  ،  مجلة اإلبداع والعلوم اإلنسانية،  معاصرة الثالث عشر  47ص  /تموز  ،  املجلد  . 82-75صص  ،  2002حزيران 

 . 852عنوان املقالة األصلي هو: عقلنة املقدس رقم امللف 
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القط ية:   .103 التربية  الجامعيمجلة  التعلي   في  الذاتئ  جاالصطفا   اال تماعي  والثقافية    العقلية الخلفيات  :  االصطفا  

التعليمية الفرص  التربية،  لتكافؤ  والثقافة  ،  مجلة  للتربية  القطرية  الوطنية  ، 31السنة  ،  141العدد  ،  والعلوماللجنة 

 .148-124صص  ، 2002، تموز/ يونيو

،  مؤسسة الكويت للتقدم العلمي،  مجلة التقدم العلمي،  إضاءات نقدية في مفهوم العوملةمجلة التقدم العلمي الكويتية:   .104

 .33-31صص ، 2002، يوليو/سبتمبر، 39العدد 

ابريل / يونيو ،  38العدد  ،  مجلة التقدم العلمي ،  تربوية في تنمية الذكاءدور التكنولوجيا المجلة التقدم العلمي الكويتية:   .105

 (. 640.)رقم امللف 2002، 43-40صص ، نيسان / حزيران / 

صص  ،  2002،  يناير مارس،  37العدد،  مجلة التقدم العلمي،  واملعلوماتية اإلنترنيتالهوية في زمن  :  مجلة التقدم العلمي .106

38-45. 

، 2002،  مارس /آذار،  10العدد  ،  مجلة الطفولة العربية،  غة األطفال بين الفطرة واالكتساب: لالع بيةمجلة الطفولة   .107

 )طفل(  .103-98صص 

الكويتية .108 الع بئ  العربية:  مجلة  الثقافة  ومأزق  الزمن  العربي،  إشكالية  الثاني،  529العدد  ،  مجلة  تشرين   / ، ديسمبر 

 . 22-16صص ، 2002

 .178-174صص ، 2002سبتمبر  526العدد ، مجلة العربي، سلطة التربية ومجازفات التسلطمجلة الع بئ:  .109

،  35العدد  ،  منتدى الكلمة للدراسات واألبحاث،  الكلمة،  الخرافة والالمعقول في العقل العربي املعاصرمجلة الملمة:   .110

 . 812. امللف رقم 150-134صص ، 2002ربيع ، 9السنة 

-76صص، 2002، مارس/آذار، 221العدد ، صادرة عن وزارة اإلعالم، مجلة الكويت، الوعي الديمقراطي: مجلة الكويت .111

78. 

آب / ،  282العدد  ،  املستقبل العربي،  إشكالية الهوية واالنتماء في املجتمعات العربية املعاصرة:  مجلة املستقبل الع بئ .112

 .  817. امللف رقم 113-96صص ، 2002، أغسطس
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،  31العدد  ،  الكويت،  مجلة الهوية،  قراءة في جدل مفهومين متقاطبين،  تصدعات الهوية وهزائمهامجلة الهوية الكويتية:   .113

 .9-8صص ، 2002، سبتمبر

 2002، / يوليو /تموز 42/43العدد ، بناة األجيال، املضامين االجتماعية للنظرية التربويةمجلة بناة األ يال:  .114

 .185-168صص ، 2002ربيع ، 109العدد  ، شؤون عربية، ملقدس في الثقافة العربية املعاصرةعقلنة امجلة شؤجن ع بية:   .115

هل نحن أمام اجتياح تربوي منظم؟ شؤون  ،  عوملة التربية العربية فيما بعد الحادي عشر من سبتمبرمجلة شؤجن ع بية:   .116

 .226-213صص ، 2002خريف ، 111العدد ، األمانة العامة لجامعة الدول العربية، عربية

في:  األسبوع األدبئ .117 الطبيعية  والتربية النزعة  الفلسفة  األسبوع ،  التربية عند ابن طفيل األندلس ي: حي بن يقظان رائعة 

 .  930. رمز 2003/  1/ 313تاريخ  ، 893العدد ، األدبي

العامة للتربية وأهداف املراحل الدراسية واألسس العامة لبناء املناهج    وثيقة األهداف:  م  ز التربية الع بئ لدجل الخليج  .118

مع حمد بن يوسف الهمامي ومحمد بن خلفانا    باملشاركة،  بمكتب التربية العربي لدول الخليجالدراسية في الدول األعضاء  

 .  م 2003 - 1423، مكتب التربية العربي لدول الخليج، ومرزوق أحمد مرزوق  لشيدي

 . 18/10/2003 ا يخ  879، العدد، األسبوع األدبي،  صورة اإلنسان في املشروع التربوي العربي املعاصر: ع األدبئاألسبو  .119

 .  2003/ 9/ 20تاريخ ، 875العدد ، األسبوع األدبي، العقلية العربيةمعادلة التنوير في :  األسبوع األدبئ .120

القط ية:   .121 التربية  املدرسةمجلة  في  الديمقراطية  إلى  املدرسة  ديمقراطية  من  التربوية:  القطرية،  الديمقراطية  ، التربية 

 .  887. الرمز 94-78صص ، 2003سبتمبر ،  32السنة ، 46العدد 

الع بية .122 الطفولة  امجلة  تربوية:  ومعطيات  تاريخية  حقائق  املتوحشون:  العربية،  ألطفال  الطفولة  ، 14العدد  ،  مجلة 

 )طفل(  .123-100صص  ، 2003، مارس/ آذار

 30-26صص ، 2003، فبراير/شباط ، 531العدد ، مجلة العربي ، بين الفن والجنون  مجلة الع بئ الكويتية: .123

صص  ، 2003،  يناير،  231العدد  (  عن وزارة اإلعالم الكويتية   صادرة)مجلة الكويت ،  جرائم ضد الطفولةمجلة الكويت:   .124

 )طفل( . 12-18

http://www.awu-dam.org/alesbouh%20802/879/isb879-008.htm
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،  الديوان األميري ،  مجلة الهوية،  ودورها في تشكيل الهوية  املبكرةالتجارب االنفعالية للطفولة  :  مجلة الهوية الكويتية .125

 )طفل( . (45-40صص )2003، أغسطس /آب، يوليو، 34الغرسة 

بحث قدم ملركز  ،  تجربة مركز خدمة املجتمع في إدماج القوى العاملة الكويتية في القطاع الخاصم  ز خدمة املجتمع:   .126

 .  2003الكويت ، خدمة املجتمع بجامعة الكويت

 . 2004/ 5/ 8تاريخ   906العدد ، األسبوع األدبي، التربية العربية وإشكالية الحداثة: األسبوع األدبئ .127

  2004/ 6/ 26تاريخ  913 العدد، املضامين اإلنسانية في مفهوم التسامح األسبوع األدبئ:  .128

األدبئ .129 البدائية:  األسبوع  الشعوب  عند  التفكير  األدبي،  طبيعة  العرب،  األسبوع  الكتاب  تاريخ  ،  915العدد  ،  اتحاد 

10 /7 /2004  . 

: قراءة في األصول النفسية لألنساق التربوية السيكولوجي للفعل التربوي مكاشفات في التكوين  مجلة التربية القط ية:   .130

 .127-82صص  2004يونيو ، 33السنة ، 149العدد ، مجلة التربية القطرية،  املعاصرة

الع بية:   .131 الطفولة  الكريممجلة  والقرآن  السنة  في  التربوية  للتنبيهات  في اإلسالم: قراءة معاصرة  األطفال  مجلة  ،  تربية 

 .  931. الرمز 85-73صص ، 2004، مارس/ آذار،  18العدد ، املجلد الخامس، ولة العربيةالطف

الع بية:   .132 التربيةمجلة الطفولة  في  الكوبرنيكية  الحديثة:  الثورة  التربية  في مفاهيم  بنيوية  املجلد ،  16العدد  ،  مقاربات 

 . 149 -136صص . 2003سبتمبر ، الرابع

الطفولة العربية والصراع على املصير: في إستراتيجية  مجلة شؤجن ع بية الصاد ة عن األما ة العامة للجامعة الع بية:   .133

 .  101-74صص ، 2004خريف ، 119العدد ، البناء الثقافي للطفل العربي

السو ية .134 للتربية:  املع فة  االجتماعية  النزعة  في خفايا  و ،  املعرفة،  مكاشفات  في سورية،  زارةمجلة تصدر عن  ، الثقافة 

 . 865(. رقم امللف 184-148صص) ، 2004كانون الثاني ، 42السنة، 484العدد 

 . 2004فبراير ، 37العدد ، أزمة الهوية في املجتمعات العربية املعاصرة، تصدر عن الديوان األميري ، مجلة الهوية .135

العدد ،  تأليف خالد الرميض ي،  "النظريات وإخفاق التطبيقاتأسس التربية بين تناقض  قراءة في كتاب "املجلة التربوية:   .136

 (.  212 -204صص ( 2005مارس)آذار( ، 74
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صيف   11العدد  ،  التسامحقيم  التربية على    مجلة فكرية إسالمية تصدر عن وزارة األوقاف في عمان:مجلة التسامح:   .137

   .237-212صص ، 2005

كتاب صادر عن الهيئة اللبنانية للعلوم ،  الجودة في الجامعات العربيةمان  مراجعة كتاب: ض،  مجلة الطفولة الع بية .138

 .91-86صص ، 2005، ديسمبر، املجلد السابع، 25العدد ، مجلة الطفولة العربية، 2005التربوية في بيروت عام 

)دورية محكمة تصدر عن وزارة  مجلة املعرفة  ،  ثقافة األطفال العرب إزاء تحديات األلفية الثالثةمجلة املع فة السو ية:   .139

 (. 182-158. صص)2005أبريل)نيسان( ، 499العدد ، 44السنة ، الثقافة في سوريا(

مجلة شهرية محكمة تصدر عن وزارة  ،  مجلة املعرفة السورية،  سيكولوجيا املعرفة اإلنسانيةمجلة املع فة السو ية:   .140

 .2005 ،أيلول / سبتمبر ، 504عـدد ، 44السنة ، الثقافة في سوريا

،  لهويات الثقافية إزاء تحديات االتصال والتقانة في عصر العوملةا )تصدر عن الديوان األميري في الكويت(: مجلة الهوية .141

 . (970(. ملف)45-42صص ، 2005، نوفمبر/ تشرين الثاني، 43العدد 

مايو/  ،  41العدد  ،  ديات الثقافيةالهوية العربية اإلسالمية والتح)تصدر عن الديوان األميري في الكويت(:    مجلة الهوية .142

   (.539(. ملف)27-24صص ، 2005، أيار

؟ قراءة في آراء عينة من أعضاء الهيئة التدريسية  أي إنسان ينبغي أن يشكله املشروع التربوي العربي املعاصر  مجلة الهوية: .143

 .  2005فبراير ، 40العدد ، في جامعة الكويت

 .94-72صص ، 2005شتاء ، 124العدد ، شؤون عربية،  ح في مواجهة التطرف التسامالتربية على ، مجلة شؤجن ع بية .144

الجديد:   .145 فصليةاملنطلق  فكرية  مقارنة،  مجلة  أنتروبولوجية  مكاشفات  التقليدية:  والعقلية  البدائية  العقلية  ،  بين 

   ( 946.)ملف رقم 142-105صص ، 2005، بيروت، 8العدد ، املنطلق الجديد

أغسطس  ،  42العدد  ،  الشخصية العربية بين أزمة الهوية ومقومات الوجود،  تصدر عن الديوان األميري ،  مجلة الهوية .146

2005 . 

-102صص  ،  2006،  مارس /آذار،  26العدد  ،  املجلد السابع،  التربية على املواطنة في عالم متغير  مجلة الطفولة الع بية: .147

109. 



 34 

 .  2006، إبريل/نيسان، 89العدد ، اإلعجاز التربوي في عصر النبوة، تصدر عن نادي تراث اإلمارات، مجلة   اث .148

مايو /يونيو  ،  45العدد  ،  التفاعل التربوي في املدرسة ودوره في بناء هوية الطفل،  تصدر عن الديوان األميري ،  مجلة الهوية .149

 .45-40صص، 2006

األدبئ:   .150 أناألسبوع  للمدرسة  يمكن  غير   هل  مجتمع  في  ديمقراطية  العرب،  ؟ديمقراطيتكون  الكتاب  جريدة  ،  اتحاد 

 . 2006/ 9/ 30تاريخ   1025األسبوع األدبي العدد 

في مجتمع طبقياألسبوع األدبئ:   .151 التربية  العرب،  ديمقراطية  الكتاب  العدد  ،  اتحاد  األدبي  األسبوع  تاريخ    1026جريدة 

7 /10 /2006 . 

تحرير أرثر ل. كوستا  ،  استكشاف وتقص ي عادات العقل:  : قراءة ومراجعة نقدية وعرض لكتابمجلة الطفولة الع بية .152

 . 91-83صص ، 2006، سبتمبر /أيلول ، 28العدد ،  املجلد السابع، ،بينا كاليك

،  519العدد  ،  الثقافة في سورية،  مجلة تصدر عن وزارة،  املعرفة؟  ثقافة املوت كيف نواجه الخوف:  املع فة السو ية .153

 . 971(. رقم امللف 75-62صص)، 2006 كانون األول 

ملؤلفه الدكتور مجدي عزيز  “  "تريبه اإلبداع وإبداع التربيةقراءة نقدية ومراجعة كتاب  ،  جامعة الكويت ()  املجلة التربوية .154

 .  (2007/ 1/ 14تكليف بتاريخ ) إبراهيم

لصالح املجلة التربوية في  Content meta Analysisمشروع التحليل املتعدد للدراسات السابقة سلسلة  في  إعداد  تيب  .155

 .  2006/ 7/ 3تاريخ . 77حتى العدد  70بدءا من العدد جامعة الكويت يتضمن تحليل األعداد الصادرة من املجلة 

العدد ، التجليات اإلنسانية في مفهوم املواطنة، مجلة فكرية إسالمية تصدر عن وزارة األوقاف في عمانمجلة التسامح:   .156

  .  2007، فبراير، 15

فياألسبوع األدبئ:   .157 التربية وتربية اإلنسان النزعة اإلنسانية  الكتاب العرب،  التربية: أنسنة  تاريخ  ،  1046العدد  ،  اتحاد 

10 /3 /2007  . 

الديوان األميري(  ،  الهوية .158 الكويت)تصدر عن  في  الوافدة  الوطنية والعمالة  ،  هواجس وطنية وتحديات ثقافية،  الهوية 

  . 45-40صص. 2007أغسطس   -يوليو 50العدد 
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تشرين  ،  344املستقبل العربي العدد  ،  الثقافية في دول الخليج العربيالعمالة الوافدة وتحديات الهوية  ،  الع بئاملستقبل   .159

 . 81-68صص ، 2007األول )أكتوبر( 

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

: ماذا بقي من إنسانية اإلنسان؟ا،  األسبوع األدبئ .160
ً
. مقابلة مع املفكر الفرنس ي جويل روسني  إلنسان املخّصب تكنولوجيا

   .2008/ 2/ 16تاريخ  1091العدد ، اتحاد الكتاب العرب 

،  الثقافة في سورية،  مجلة تصدر عن وزارة،  الطاقة التدميرية للعنف السيكولوجي في التربية؟ املعرفة:  املع فة السو ية .161

 .994(. رقم امللف 20-20صص)، 2008 آذار، 534العدد 

األميري(  ):  الهويةمجلة   .162 الديوان  عن  للمدرسةتصدر  الرأسمالي  زمن  :  التسويق  في  للتربية  الجديد  الرأسمالي  النموذج 

  . 54-50. 2008فبراير  52العدد ، العوملة

،  الثقافة في سورية،  مجلة تصدر عن وزارة،  املعرفة،  الدالالت اإلنسانية املعاصرة في مفهوم االغتراب:  املع فة السو ية .163

 .920(. رقم امللف 234-223صص)،  2008 نيسان، 535العدد 

)ملف  . 2008/ 3/ 29تاريخ ،  1097العدد  ،  اتحاد الكتاب العرب،  مفهوم العلمانية: قراءة في سياق تاريخي ، األسبوع األدبئ .164

1003 , ) 

الديوان األميري(  :  مجلة الهوية .165 الكويت تحديات وتطلعات مستقبلية)تصدر عن  في  التربوي    مايو  53العدد  ،  التطوير 

2008 .50-54 .  

  .2008/ 6/ 14تاريخ  1107العدد ،  اتحاد الكتاب العرب، اإلنسان العربي بين ثقافتين :صدمة االغتراب :األسبوع األدبئ .166

 تموز ،  538العدد  ،  الثقافة في سورية،  مجلة تصدر عن وزارة،  املعرفة،  وأساطيراملقدس رموز وطقوس    املع فة السو ية: .167

 .1007(. رقم امللف 92-74صص)، 2008

القط ية .168 التربية  والعلوم(  )  مجلة  والثقافة  للتربية  القطرية  الوطنية  اللجنة  عن  تصدر  الرأسمالي  محكمة  التسويق 

في  :  للمدرسة للتربية  الجديد  الرأسمالي  العوملةالنموذج  والثالثون   163العدد  ،  زمن  السادسة    2007ديسمبر  ،  السنة 

 .  (108-92صص )

http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/344-06.pdf
http://www.awu-dam.org/esbou1000/1091/isb1091-003.htm
http://www.awu-dam.org/esbou1000/1097/isb1097-003.htm
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مجلة فصلية محكمة ،  مجلة بناة األجيال،  في فلسفة األهداف التربوية: قراءة منهجية في املفهوم واملضمون بناة األ يال:   .169

 (  49-39. )صص: 2007، كانون الثاني، 62العدد ، تصدر عن نقابة املعلمين في سوريا

الع بية .170 الطفولة  لألطفال  : مجلة  إبداعية:  فلسفة  لرؤية  نقدي  مترحمة()   تحليل  العاشر،  مقالة  ،  37العدد  ،  املجلد 

 )طفل(  .109-104صص ، 2008، ديسمبر

 . (999ملف )(. 65-41صص)، 2009، آذار، 48السنة، 546العدد ، في مفهوم الالعنف عند غاندي ، املع فة السو ية .171

إعادة اإلنتاج: في سبيل نظرية عامة لنسق  ،  مجلة فصلية صادرة في بيروت(  )املجلة العربية لعلم االجتماع  مجلة إ افات .172

 .  2009شتاء )فبراير( ،  العدد الخامس، )كلود باسرون –التعليم )بيار بورديو وجان  

العلمي)،  احتواء الطفرات التكنولوجية وتوظيفها إنسانيامجلة التقدم العلمي:   .173 (  تصدر عن مؤسسة الكويت للتقدم 

 ( 99-94صص )2009، مارس، 64عدد 

، 2009،  نيسان،  48السنة،  754العدد  ،  ماهية الرمز ووظيفتهفي  ،  صادرة عن وزارة الثقافة في سوريا،  املع فة السو ية .174

 (..  123-103صص)

قراءة  : االغتراب خارج حدود األيديولوجيا ، اإلماراتمجلة فصلية محكمة تصدر عن اتحاد كتاب وأدباء ، مجلة د اسات .175

للمفهوم  واالجتماعي  النفس ي  التكوين  في وحدة  ن  ،  23-22العددان  ،  معاصرة  ديسمبر   / -125صص  ،  2008سبتمبر 

 .  (920ملف رقم )131

األ يال .176 بناة  دمشق،  مجلة  في  سوريا  في  املعلمين  نقابة  عن  قراءة،  صادرة  العنف  في    عقلنة  األخالقي فلسفية  ،  البعد 

 .  2009الفصالن األول والثاني ، 71-70العددان 

، يونيو،  39العدد  ،  املجلد العاشر،  أين هو الجانب اإلنساني:  املدرسة املدججة بالتكنولوجيا  مجلة الطفولة الع بية: .177

 . 123-109صص ، ت2009

العددان ،  47املجلد  ،  تأمالت تربوية في املنهاج الخفي،  مجلة تربوية صادرة عن وزارة التربية في األردن،  مجلة  سالة املعل  .178

 .  92 -86صص  2009نيسان ، الثالث والرابع

http://civicegypt.org/?p=25339
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،  لوجية عند فيكوتسكياملرتكزات السوسيولوجية للظواهر السيكو ،  صادرة عن وزارة الثقافة في سوريا،  املع فة السو ية .179

   .984رقم امللف  (.156-134صص)، 2009أب أغسطس /  -هـ   1430شعبان  - 48السنة   551العـدد 

هـ    1430شوال   -  48السنة    553العـدد  ،  فن التربية على التسامح،  صادرة عن وزارة الثقافة في سوريا،  املع فة السو ية .180

 . 1033(. رقم امللف39-16صص)، 2009 تشرين أول -نوفمبر  -

تشرين األول/ أكتوبر    19  –أخبار الشرق  ،  العنف الديني من منظور سوسيولوجي،  مو ع معهد الش ق الع بئ في لندن .181

2009 ،http://www.thisissyria.net/2009/10/19/writers/01.html . 

إ افات .182 اال تماعاملج،  مجلة  لعل   الع بية  لعلم ،  لة  العربية  الجمعية  عن  تصدر  محكمة  فصلية  أكاديمية  مجلة 

في سبيل نظرية عامة    اإلنتاجإعادة  :  بيار بورديو وجان كلود باسرون،  االجتماع بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية

 .  195-175صص ، 2009 شتاء  5لعدد ، لنسق التعليم

ديسمبر  ، 63العدد  ،  تصدر عن مركز الخليج لألبحاث،  الدور الطبقي للتعليم الخاص في دول الخليج،  الخليج مجلة آ ا    .183

 . 77-74صص ، 2009

.  2009/ 11/ 23تاريخ النشر ، صدام األصوليات، مو ع فك ي ثقافي، مو ع  نوي  .184

articles/readarticle.php?articleID=2364/http://www.kwtanweer.com  

 .  1015ملف . 177-172صص ، 2010يناير ، 614العدد ،  هل يؤثر العنف التربوي في دماغ الطفل، مجلة الع بئ .185

، كانون الثاني –  48السنة    556العـدد  ،  التربية في معترك الحداثة،  صادرة عن وزارة الثقافة في سوريا،  املع فة السو ية .186

  .3-1038ملف  (.79-64صص )، 2010

 560العـدد ، الدور اإلنساني للمدرسة في النظام الرأسمالي الجديد، صادرة عن وزارة الثقافة في سوريا، املع فة السو ية .187

 5-1066(. ملف 31-16، صص )2010إيار،  – 48السنة 

الع بية .188 الدكتور سامي محمد نصار:  مجلة الطفولة  لكتاب  نقدية وعرض  في   قراءة ومراجعة  تربوية  بعنوان: "قضايا 

  .74-66صص ، 2009ديسمبر ، 41العدد، إصدار الدار املصرية اللبنانية، عصر العوملة وما بعد الحداثة

http://www.thisissyria.net/2009/10/19/writers/01.html
http://www.thisissyria.net/2009/10/19/writers/01.html
http://www.kwtanweer.com/articles/readarticle.php?articleID=2364
http://www.kwtanweer.com/articles/readarticle.php?articleID=2364
http://www.reefnet.gov.sy/booksproject/ma3refa/560/3schoolrole.pdf
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شباط   –   48السنة    557العـدد  ،  الهويات األصولية في زمن العوملة،  صادرة عن وزارة الثقافة في سوريا،  املع فة السو ية .189

 .  3-1062(. ملف 55- 35صص )، 2010، فبراير / 

،  18السنة  ،  صادرة عن نقابة املعلمين في سوريا في دمشق،  اآلثار اإلنسانية لالندماج التقاني في املدرسة،  بناة األ يال .190

 .  993. ملف 2009، الفصل الرابع، 73العدد 

إ افات  .191 االجتماع  مجلة  لعلم  العربية  بيروت(  )املجلة  في  صادرة  فصلية  علم  ،  مجلة  منظور  في  الدينية  األصوليات 

صص  ،  2010شتاء  ،  العدد التاسع،  مقابلة مع عالم االجتماع الكندي جان غي فيالنكور )ترجمة(،  االجتماع السياس ي

 . 1060رقم امللف  .153-161

العـدد ،  األصول الثقافية للهوية التراثية:  التراث الشعبي والهوية،  صادرة عن وزارة الثقافة في سوريا،  املع فة السو ية .192

   .2-1026(. ملف 59-38صص )، 2010، نيسان/ أبريل –  48السنة  559

األسرية،   .193 التنمية  املعرفةمركز  نظرية  في  واملوضوعية  التنمية  الذاتانية  مركز  الخاطئة،  اإلدراكات  طبيعة  في  قراءة   ،

 :  2010/يونيو/ 9األسرية، موقع املستشار، 

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

القط ية،   .194 التربية  والعلوم(  مجلة  والثقافة  للتربية  القطرية  الوطنية  اللجنة  عن  تصدر  التربية  )محكمة  تقاطعات  في 

 (.  1061(. )رقم امللف 136-120)صص  2009السنة الثامنة والثالثون، ديسمبر   171، العدد والعوملة

ن التراث إلى املوروث الشعبي: تحديات الهوية  مجلة فصلية تصدر عن اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات، م  مجلة د اسات: .195

 (. 1026. )امللف رقم 215-97، 2009(، 26/ 25التراثية ف زمن العوملة، أغسطس/ أكتوبر، العدد ) 

)تصدر عن مركز الخليج لألبحاث( ديناميات التنمية الثقافية في الخليج العربي، من ثقافة املمانعة    مجلة آ ا  الخليج  .196

 (. )ثقافة( 1075. )ملف 38-33، صص 2010، يوليو 70إلى ثقافة االنطالق العدد 

  562العـدد  ،  ؟عاصرةأين الجانب اإلنساني في الثقافة الكونية امل، صادرة عن وزارة الثقافة في سوريا،  املع فة السو ية .197

 (. )ثقافة( 4-1071(. )ملف 49-29، صص )2010يوليو / تموز،  – 48السنة 

http://www.almostshar.com/web/Subject_Desc.php?Subject_Id=2762&Cat_Subject_Id=36&Cat_Id=3
http://www.almostshar.com/web/Subject_Desc.php?Subject_Id=2762&Cat_Subject_Id=36&Cat_Id=3
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، قسم الثقافة: 1010/ 7/ 19، الفكر العربي ومشكلة التخلف ، مو ع  نوي  ا ليكترجائ .198

http://www.kwtanweer.com/articles/categoryarticles.php?categoryID=10 19 /7/2010  . 

لتحدي الذهني في غرفة الصف، استكتاب بمجلة : قراءة نقدية في كتاب: الجدل الخالق: امجلة الطفولة الع بية .199

 . 2010/ 7/ 17تاريخ  10/ 132/ 8الطفولة العربية، مرجع رقم 

، 33، س  378العدد ، ة في آراء طالب جامعة الكويتقراء : هل تراجع الشعور القومي العربيمجلة املستقبل الع بئ،   .200

 .22-7، صص  2010آب/أغسطس 

، ملف  48-45، صص 2010، أغسطس، 71العدد صدام الهوية والعوملة في دول الخليج العربي، مجلة آ ا  الخليج،  .201

   .1079رقم 

صادرة عن نقابة املعلمين في سوريا في دمشق،  فلسفة التربية على حقوق اإلنسان في زمن العوملة، ، مجلة بناة األ يال .202

 .965، ملف رقم 37-30. صص 2010الفصل األول، ، 74العدد 

العنف الديني في  مجلة متخصصة تصدر عن مركز دراسات فلسفة الدين في بغداد، مجلة  ضايا إسالمية معاص ة،  .203

 .  1068. رقم امللف 2010صيف وخريف  44-43، العدد س الرمزية واألسطورية للعنف الدينيسياق الحداثة: األس

، قسم الثقافة:  1010/ 8/ 14، سيكولوجيا األخالق والحضارة عند فرويد في، مو ع  نوي  ا ليكترجائ .204

http://www.kwtanweer.com/articles/categoryarticles.php?categoryID=10 14 /8/2010  . 

التربية األخالقية في منظور صدر عن اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم(  )محكمة تمجلة التربية القط ية،   .205

 (.  4-1058(. )رقم امللف 156-142)صص  2009السنة الثامنة والثالثون، سبتمبر   170العدد ، دوركهايم

األسس الرمزية واألسطورية لنشأة األخالق في سيكولوجيا فرويد، ، صادرة عن وزارة الثقافة في سوريا،  املع فة السو ية .206

 (. 1085(. )ملف 73-59، صص )2010تشرين الثاني / نوفمبر،  – 49السنة   566العـدد 

ليج العربي: من أزمة  الدور الحضاري للتربية في دول الخ، تصدر عن مركز الخليج العربي لألبحاث، مجلة آ ا  الخليج  .207

 .1095. ملف رقم 20-15، صص 2010، نوفمبر، 74، العدد الفكر إلى مأزق اإلصالح

http://www.kwtanweer.com/articles/categoryarticles.php?categoryID=10
http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_378_7-22%20ali%20assad%20watfah.pdf
http://www.kwtanweer.com/articles/readarticle.php?articleID=2532
http://www.kwtanweer.com/articles/categoryarticles.php?categoryID=10
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  49السنة    567العـدد  التربية األخالقية في سوسيولوجيا دوركهايم،  ، صادرة عن وزارة الثقافة في سوريا،  املع فة السو ية .208

 (. 1058(. )ملف 247-233، صص )2010كانون األول / ديسمبر،  –

، صص  2010، ديسمبر،  71، صادرة عن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، فلسفة الزمن، العدد  مجلة التقدم العلمي .209

 (.  1096)رمز امللف  12-17

د الترتوري، في نظرية املعرفة والواقع التربوي العربي، صادرة عن جامعة الكويت، قراءة في كتاب محماملجلة التربوية،   .210

 (.1080(، ( )ملف  542 -525، )صص 2010،ديسمبر، 97العدد 

العـدد األسس النقدية لالستثمار التربوي في رأس املال البشري،  ، صادرة عن وزارة الثقافة في سوريا،  املع فة السو ية .211

 (.  1092(. )ملف 37-20، صص )2011كانون الثاني / يناير،  –  49السنة  568

السنة    569العـدد    في املمانعة الثقافية للتنمية في الوطن العربي،، صادرة عن وزارة الثقافة في سوريا،  املع فة السو ية .212

 (. 3-1075(. )ملف 100-84، صص )2011شباط / فبراير،  – 49

العامة لجامعة ال،  شؤجن ع بية .213 دول العربية، في املمانعة الثقافية للتنمية في  مجلة فصلية قومية صادرة عن األمانة 

 (.  3-1075. )ملف -205-191صص   -2010شتاء   144العربي، العـدد  العالم

)اتحاد كتاب اإلمارات(، قراءة في كتاب الدكتور عبد هللا بدران: الفنون الخبرية في وكاالت األنباء، العدد   مجلة د اسات .214

 (. 1105، )ملف 2009، تشرين الثاني، 27

 (.1034)ملف  .118-110، صص 2010، ديسمبر 45م بأبعاد كونية، العدد : التربية على السال مجلة الطفولة الع بية .215

الخليج  .216 آ ا   لألبحاث،  مجلة  العربي  الخليج  مركز  عن  تصدر  العربي،  الخليج  في  للمرأة  الرمزي  العدد  االستالب   ،77  ،

 (. 4-1071. )ملف 30-24، صص 2011فبراير، 

، 78، العدد  البدون في الخليج العربي: إضاءة سوسيولوجية، تصدر عن مركز الخليج العربي لألبحاث،  ليج مجلة آ ا  الخ .217

 (. 1072. )ملف 36-32، صص 2011مارس، 

الثقافة في سوريا،  املع فة السو ية .218 الثقافي املعاصر، صادرة عن وزارة  العـدد  في االغتراب  /    –  50السنة    571،  نيسان 

 (. 6- 1001، )ملف 2011إبريل، 
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، إبريل، 79، العدد  مالمح التجربة الديمقراطية في الكويت، تصدر عن مركز الخليج العربي لألبحاث،  مجلة آ ا  الخليج  .219

 (.1108. )ملف 51-47، صص 2011

، )ملف  2011أيار / مايو،    –  50السنة    572العـدد    ،داثةما بعد الح،  ، صادرة عن وزارة الثقافة في سوريااملع فة السو ية .220

1107 .) 

، صص  2011، يونيو 47، العدد قراءة في كتاب الجدل الخالق، تأليف ديفيد وروجر جونسون : مجلة الطفولة الع بية .221

 (. 1084)ملف  .102-110

/    –  50السنة    575العـدد  أنسنة التربية في زمن الحداثة،  ،  ، صادرة عن وزارة الثقافة في سوريااملع فة السو ية .222 تموز 

 (.  1110ملف ) 102-87، صص 2011يوليو، 

طبائع االستبداد عند الكواكبي في ضوء الثورات العربية  ، تصدر عن مركز الخليج العربي لألبحاث،  مجلة آ ا  الخليج  .223

للتربية على حقوق    ونشرت أيضا في موقع مساواة  (.119. )ملف  68-62، صص  2011،  ، أغسطس83العدد    ،  املعاصرة

 :  اإلنسان والثقافة املدنية

، 2011أيلول / سبتمبر،    –  50السنة    576العـدد  العنف الرمزي،  ،  ، صادرة عن وزارة الثقافة في سوريااملع فة السو ية .224

 (. 1126)ملف  124-108صص 

)ملف    . 105-87، صص  2011،  ، ديسمبر49العدد  ،  في عصر متغير  مرتكزات التربية األخالقية:  مجلة الطفولة الع بية .225

1124-4.) 

القط ية .226 التربية  االقتصادية    :مجلة  التجليات  والعلوم(  والثقافة  للتربية  القطرية  الوطنية  اللجنة  عن  تصدر  )محكمة 

البشر للتربية في  االستثمار  ملسألة  اإلشكالية  املظاهر  البشري:  األربعون ،  176العدد  ،  والتأهيل   2011  سبتمبر،  السنة 

 (.  113-81)صص 

العدد ،  الوحدة الخليجية في منظور طالب جامعة الكويتتصدر عن مركز الخليج العربي لألبحاث،  مجلة آ ا  الخليج:   .227

 (. 2003. )ملف 46-42، صص 2012، ، مايو92
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العدد ،  تأمالت وجودية فلسفة املوت:  ،  مجلة أدبية شهرية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق() مجلة املو ف األدبئ   .228

 .  47-37صص ، 2012آذار / مارس  491

. 90-82، صص  2012  ، مارس آذار50العدد  ،  تأمالت نقدية في التأسيس التربوي لحقوق الطفل  مجلة الطفولة الع بية: .229

 (.  3-1037)ملف 

، 18العدد  ،  ..و األخالق هل أدى تقدم العلوم والفنون إلى تقدم األخالق أم إلى فسادها؟!!.  جان جاك روسو،  مجلة الباحثة .230

 .  2012، السنة السادسة

 .  2011، ، السنة الخامسة17لعدد ا، الثورة الكوبرنيكية في التربية، مجلة الباحثة .231

   .2010، ، السنة الرابعة14العدد ، العنف التربوي أصل ، مجلة الباحثة .232

  .2010، ، السنة الرابعة12العدد  ، !!تفسير خفايا النفس؟و  نظرية التحليل النفس ي، مجلة الباحثة .233

   .2009، ، السنة الثالثة11العدد ، رسالة في التسامح، مجلة الباحثة .234

،  النخب وثقافة التعصب في الخليج العربي )إضاءة ميدانية(تصدر عن مركز الخليج العربي لألبحاث،  مجلة آ ا  الخليج:   .235

 (. 2004. )ملف 28-23، صص 2012، ، يونيو93العدد 

افدين للد اسات جالبكوث االسترا يجية .236 ، ط لوثيقة األهداف التربوية املطو ة في دجلة    ؤية  قدية: م  ز ال 

 http://www.alrafedein.com/images/alrafedean_dr_Ali_watee13.pdf. 432    امللف  . 2012سبتمبر 

 . 167ملف . 73-67صص . 2012، أغسطس 77العدد ، للتنويم املغنطيس ي الجيةالعالطاقة : مجلة التقدم العلمي .237

دراسة تحليلية للتربية النقدية عند هنري  :  في التربية والتحول الديمقراطي  نقدية في كتاب  قراءة  مجلة الطفولة الع بية: .238

،  2012  ، ديسمبر 53العدد  ،  ل,    2011الدار املصرية اللبنانبة  ،  تأليف سعيد اسماعيل عمرو تقديم حامد عمار:  جيرو

 (. 1178. )ملف 114-104صص 

 (.  2001(. )6مجلة الطفولة العربية. )ع . اإلصالح التربوي في الوطن العربيمجلة الطفولة الع بية:  .239

بيروت،إشكاليات التربية العربية في فكر خلدون مجلة فصلية صادرة في  مجلة إ افات )املجلة الع بية لعل  اال تماع(   .240

 .  2013خريف وشتاء  -21/ 20العددان  حسن النقيب،
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مدا ك .241 مؤسسة  ،  مجلة  عن  والدراساتتصدر  لألبحاث  الرمزي ،  مدارك  للعنف  االستالبية  ، 18-17العددان  ،  الطاقة 

2013. 

 .  33-29صص . 2013، سبتمبر/ايلول  82العدد ، عشرة أخطاء تربوية يجب تفاديها : مجلة التقدم العلمي .242

 . 2012االستراتيجية مايو/ إيار مركز الرافدين للدراسات والبحوث ، االستالب الحقوقي لإلنسان في العالم العربي .243

األطفال .244 يتفلسف  ج نوي ،  هل  واملجتمع    –  مجلة  قد  التربية  في  نقدية  الثاني،  إصدار خاص  –مقاربات  كانون  ، يناير/ 

2014. 

مجلة التقدم العلمي   أسعد وطفة،    ترجمة علي   – علم األعصاب الدماغية: أزمة تطور أم انطالق  مجلة التقدم العلمي    .245

 .  2016، أكتوبر 95)تصدر عن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي( عدد 

  2016أبريل،  27، مجلة نقد وتنوير علي أسعد وطفة – الثقافة وأزمة القيم في الوطن العربي  .246

النفسية   .247 وخلفياته  للحلم  الرمزية  فيلو    –اآلفاق  كلود  وطفة   –جان  أسعد  علي     ترجمة 

  2016أبريل،  26

  2016، مركز نقد وتنوير، نيسان 264، اإلصدار مظاهر التعريب في الحضارة العربية علي وطفة، م  ز  قد ج نوي  .248

املرأة   .249 ضد  استالبية  رمزية  ممارسة  بوصفه  األسود  وطفة  – الّزي  أسعد   ، علي 

   .2016مارس،  26 263، اإلصدار  م  ز  قد ج نوي 

 .  2016نقد وتنوير، العدد الخامس نيسان إيار  ،علي وطفة –األمل في زمن عربي موحش  ، مركز نقد وتنوير .250

املرتكزات السوسيولوجية للظواهر السيكولوجية عند فيكوتسكي: هل يمكن إرجاع الظاهرة النفسية إلى أرومتها الثقافية؟   .251

 .  2018، أنفاس من أجل الثقافة واإلنسان ،إيار -

 . 2018مارس، ، أنفاس من أجل الثقافة واإلنسان –"ِبيجماليون" أنموذجا : األسس األسطورية للنجاح املدرس ي .252

 .  2018، فبراير،  بيداغوجية الحداثة ـ أنفاس من أجل الثقافة واإلنسان .253

 

 .  2018فبراير  أنفاس من أجل الثقافة واإلنسان شعلة التنوير في زمن عربي مظلم ـ .254

الدماغية .255 انطالق  :  علم األعصاب  أم  العلمي )تصدر عن مؤسسة  ،  ترجمة علي أسعد وطفة  – أزمة تطور  التقدم  مجلة 

 .  2016 ، أكتوبر95العلمي( عدد الكويت للتقدم 

 

نيوزيلنداا .256 اإلنسانية ملسجد  املأساة  مرامي  في  الديني:  التطرف  مواجهة  في  الدين ،  لدين  بال حدود، قسم  مؤمنون  مركز 

 . 2019مارس ، وقضايا املجتمع الراهنة

 . 2019، فبراير، والعلوم اإلنسانيةمركز مؤمنون بال حدود، قسم الفلسفة  التربية في مواجهة الدور االستالبي للصورة. .257

قسم  ،  بحث محكم منشور في مؤمنون بال حدود،  من النمّو االقتصادّي إلى الّتنمية اإلنسانّية: مسارات االحتواء والّتجاوز  .258

 .  2019 إبريل، الفلسفة والعلوم اإلنسانية

والتثوير؟ .259 التغيير  ملطلب  العربية  التربية  تستجيب  هل  كورونا:  نق  صدمة  إبريل  مجلة   / وتنوير     .   2021د 
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261.  

 

 مجالت إليكترونية 

النظ ية جالحقوق املد ية .1 التربية على  ،  م  ز دمشق للد اسات  يأتي زمن  العربي: هل  العالم  في  التربية على االستبداد 

 http://www.mokarabat.com/s8533.htm: موقع،  2011/ 9/ 10؟ املواطنة

واألبحاثاملركز   .2 للدراسات  الجامعات؟  ،  العربي  من  وليس  الجوامع  من  املظاهرات  تخرج  املوقع    2011/ 9/ 23ملاذا 

iew&id=1333&PHPSESSID=58f40f437d19078dc1chttp://www.arabicenter.net/ar/news.php?action=v

9e4ee705deb77 

بوليتيك .3 (    سيريا  استراتيجي  سياس ي  السورية)موقع  الثورة  جغرافية  في  العلوية  الطائفة  هي  http://syria-:أين 

politic.com/ar/Default.aspx?subject=171 

النظ ية جالحقوق املد ية .4 إلى وزير،  م  ز دمشق للد اسات  في الجامعة  في  الوصولية السي :  من ديكتاتور صغير  اسية 

 http://www.dctcrs.org/s7294.htm، الوسط األكاديمي

.. أين هي . الطائفة العلوية في قفص االتهام !!: قراءة سوسيولوجية، م  ز دمشق للد اسات النظ ية جالحقوق املد ية .5

  http://www.dctcrs.org؟ الطائفة العلوية في جغرافية الثورة السورية

قراءة في سمات  :  تماهيات الروح الفاوستية في الخطاب السلطاني،  م  ز دمشق للد اسات النظ ية جالحقوق املد ية .6

 ،  السياس ي لصعاليك االستبداد وأكباشهالخطاب 

http://www.dctcrs.org/s7297.htm 

.. أين هي الطائفة العلوية في جغرافية  .  الطائفة العلوية في قفص االتهام !!: قراءة سوسيولوجية:  محلة إيالف اإلليكترونية 

 ؟  الثورة السورية
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/ربيع  5 - 2012الثاني/ /كانون 29األحد  -شبكة النبأ املعلوماتية، فن التربية على التسامح، شبكة النبأ املعلوما ية .7

 1433األول/ 
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 http://www.annabaa.org/nbanews/2012/01/272.htm 

  -شبكة النبأ املعلوماتية، نف منهجا ثوريا الثورة السلمية في منظور غاندي )الالعنف( ضد الع، شبكة النبأ املعلوما ية .8

 1433صفر/ 23 - 2012/كانون الثاني/ 17الثالثاء 

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

هل جاء زمن التربية على املواطنة، شبكة النبأ  : التربية على االستبداد في الوطن العربي، شبكة النبأ املعلوما ية .9

 1432و القعدة/ /ذ 4 - 2011/تشرين األول/ 2األحد  -شبكة النبأ املعلوماتية  -املعلوماتية

http://www.annabaa.org/nbanews/2011/10/016.htm#top 

 

 - 2011/تشرين الثاني/ 2األربعاء  -املعلوماتيةثورة املعلومات واالغتـراب التربـوي، شبكة النبأ ، شبكة النبأ املعلوما ية .10

 http://annabaa.org/nbanews/2011/11/015.htm: 1432/ذو الحجة/ 5

 - 2012/شباط/ 6االثنين  -شبكة النبأ املعلوماتية ،رمزيات العنف الديني املقدس وأساطيره، شبكة النبأ املعلوما ية .11

 :  1433/ربيع األول/ 13

://www.annabaa.org/nbanews/2012/02/057.htmhttp 

 .  2010/ 27/10األربعاء: ، النمذجة في العقالنية العلميةحدود النمذجة أو في أوهام ، الحضا ية .12

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

املد ية .13 جالحقوق  النظ ية  للد اسات  دمشق  السلطاني،  م  ز  الخطاب  في  الفاوستية  الروح  ، 2012،  يناير.  تماهيات 

http://www.dctcrs.org/s7297.htm 

شبكة  ،  األداء األيديولوجي للمدرسة في منظور بيير بورديو،  املمارسة الطبقية للمؤسسة املدرسية،  املعلوما ية  شبكة النبأ .14

 .1433/جمادى األولى/ 7 - 2012/آذار/ 28األربعاء  -املعلوماتيةالنبأ 

http://www.annabaa.org/nbanews/2012/03/309.htm 
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النبأ .15 الرمزي   الطاقة،  املعلوما ية  شبكة  للعنف  اآلخر/ 16 -  2012/آيار/ 8الثالثاء  ،  االستالبية   .1433/جمادى 

banews/2012/05/085.htmhttp://www.annabaa.org/n 

لندن .16 في  الشرق  معهد  األوهام  ،  موقع  وسقوط  األساطير  زيف  العربية:  الشرق موقع  ،  الثورات    02الثالثاء،   - أخبار 

 (  2032)     امللف  /http://www.levantnews.com. بتوقيت دمشق 12:51 2012/أكتوير 1تشرين

االسترا يجية .17 جالبكوث  للد اسات  افدين  ال  االجتماعية،  م  ز  للتنشئة  العلمية  ميدانية:  األسس  نقدية  ، إضاءة 

 http://www.alrafedein.com/news.php?action=view&id=4615. 2012/ 9/ 20الخميس 

االسترا يجية .18 جالبكوث  للد اسات  افدين  ال  الجنين،  م  ز  عند  والعاطفي  االنفعالي  النمو  .  2012/ 5/ 26،  مظاهر 

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

افدين للد اسات جالبكوث االسترا يجية .19 سبتمبر ،  لوثيقة األهداف التربوية املطورة في دولة قطر رؤية نقدية،  م  ز ال 

 .  432رقم امللف  . 2012

 :  وندواتمؤتمرات  

. عضو الوفد الرسمي للجمهورية  1995آذار عام    12إلى    6مؤتمر القمة العاملي للتنمية االجتماعية املنعقد في كوبنهاغن من    -1

 العربية السورية  

 . 1995كانون الثاني  10إلى  1من  املؤتمر الوطني للتنمية االجتماعية املنعقدة في دمشق  -2

 . 1995 شباط  20إلى  15اللجنة الوطنية للتنمية االجتماعية املنعقدة في دمشق من  -3

دمشق    -4 في  املنعقد  الدماغي  العصف  عمل  جلسة    1992ورشة  رئاسة  والعلوم.  والثقافة  للتربية  العربية  املنظمة  بإشراف 

 ومشاركة بورقة 

(. مقرر مشروع  1995-1992من عام  )  )مشروع التربية السكانية(  السكانية التي عقدتها كلية التربية جامعة دمشقالندوات    -5

 التربية السكانية  

 .  1995حتى عام 1991اإلشراف العلمي على املعسكرات العلمية التربوية لكلية التربية منذ عام  -6

 (. محاضر  1995-1992)دورات التأهيل التربوي ملدرس ي الجامعة التي عقدت في جامعات البعث وحلب ودمشق. -7

http://www.annabaa.org/nbanews/2012/05/085.htm
http://www.annabaa.org/nbanews/2012/05/085.htm
http://www.levantnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14686:2012-10-02-10-52-07&catid=75:opinion-writers&Itemid=83
http://www.levantnews.com/
http://www.alrafedein.com/images/alrafedein_draliwatfa_14.pdf
http://www.alrafedein.com/news.php?action=view&id=4615
http://www.alrafedein.com/images/draliwatfa33.pdf
http://www.alrafedein.com/news.php?action=view&id=3624
http://www.alrafedein.com/images/alrafedean_dr_Ali_watee13.pdf
http://www.alrafedein.com/images/alrafedean_dr_Ali_watee13.pdf
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. )مشاركة  1995إبريل نيسان    27  -24د في دمشق بين  مؤتمر الشبكة العربية للتطوير املنهي ألعضاء الهيئة التدريسية املنعق  -8

 بورقة ورئاسة جلسات ( 

بين    -9 الدوحة قطر  في  املنعقدة  العربي  الوطن  في  للعمالة األجنبية  العربية  اللغة  .  1996كانون األول ديسمبر    26و  24ندوة 

   )مشاركة برئاسة جلسة(

 .1997املؤتمر التربوي األول لكلية التربية بجامعة دمشق  -10

 .1998بيروت ، املؤتمر التربوي لكليتي التربية في جامعة دمشق والجامعة اللبنانية -11

 . 1998مارس  24-21الكويت /  ، املؤتمر التربوي السابع والعشرون: الخطط التعليمية وأبعاد التنمية الشاملة -12

 . 1998/ مارس 18-16الكويت /، اطي املخدراتاملؤتمر العاملي األول حول الدين واألسرة في وقاية الشباب من تع -13

 . 1998أيار /مايو  6-4رؤية مستقبلية لدور تنموي جديد للمرأة في املجتمع الكويتي /  -14

 . 1998آذار ممارس  10-7الكويت / ، املؤتمر العلمي الثاني: مناهج املرحلة الثانوية الواقع واستراتيجيات التغيير -15

 .1999والكويت ،  معية املعلمين الكويتية)الشباب واملستقبل(املؤتمر التربوي لج -16

 .1999مارس   9-7الكويت ، املؤتمر الدولي حول اإلدارة التربوية واملتطلبات املستقبلية -17

 .  2001/ 4/11مؤتمر الفلسفة الدولي األول املنعقد في الكويت في  -18

إلى أين؟    -19 التعلمية  التعليمية  بتاريخ  العملية  في معان  في األردن بجامعة امللك حسين بن طالل  . تم  2004/ 5/ 4- 3املنعقد 

 تقديم ورقة عمل حول: اتجاهات الحداثة في التربية العربية املعاصرة.  

يت  املنعقد في الكو ،  الحاجات النفسية واالجتماعية والتربوية للشباب في دول مجلس التعاون الخليجي،  املؤتمر الدولي الرابع  -20

 .2003ديسمبر  16-13في الفترة ما بين 

. تم تقديم ورقة عمل حول التربية  2004،  أبريل  26-24مؤتمر شبكة حقوق اإلنسان املنعقد في القاهرة في الفترة ما بين    -21

 على حقوق اإلنسان في جامعتي دمشق والكويت.

في  امللتقى املفتوح لالستشارات والتدريب تحت عنوان: نحو انطالقة    -22 في تنمية املجتمع املنعقد  . تم  2004/ 11/ 29فاعلة 

 .  Spssتقديم ورقة عمل حول التوظيفات العلمية للمجموعة اإلحصائية 

عقد بتاريخ  ، برعاية جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، امللتقى العلمي: التعليم الواقع واستشراف املستقبل  -23

 مشاركة بالتعقيب على ورقة الدكتور بو بكر أحمد باقادر اإلصالح التربوي كيف وملاذا؟ (. ) الكويت، 2005/ 16-17
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البحرين    -24 املنامة  في  املنعقد   / رؤية مستقبلية  والطفل  نوفمبر  24-22مؤتمر اإلعالم  بعنوان،  2004/  ثقافة  :  تقديم ورقة 

 .  التربية في بناء ثقافة املواجهة واالنطالقدور : الطفل العربي إزاء التحديات اإلعالمية في عصر العوملة

تم تقديم  ):  2005  تشرين الثاني   24-22مؤتمر كلية التربية السادس في جامعة اليرموك املنعقد في مدينة اليرموك بتاريخ    -24

 الهوية العربية والتحديات الثقافية للعوملة: دور التربية العربية في بناء هوية عربية متجددة(.  )بحث بعنوان 

تمت املشاركة  )  2006إبريل/نيسان    26-24املنعقد في الكويت بتاريخ  “   دور اآلباء في تنشئة األبناء“   املؤتمر الخليجي حول   -25

 بصفة مقرر عام للمؤتمر (.

والتعل  -26 التربية  والعوملةندوة  الهوية  تحديات  مواجهة  في  الكويت،  يم  شيراتون  في  )مشاركة  ،  2006/ 3-15بتاريخ  ،  عقدت 

العاقل الندوة وأدارها صالح  الهوية،  علي وطفة:  املشاركون ،  رئيسية( أعد  الرفاعي  ،  فايزة املانع مديرة تحرير  د.عدنان 

 د. عبد املنعم عثمان عميد الدراسات التربوية في الجامعة العربية املفتوحة.  ، وكيل وزارة التخطيط()

  6-5املنعقدة في القاهرة قندق شبرد  ،  مؤتمر تدريس حقوق اإلنسان والحركة السياسية والديمقراطية في الوطن العربي  –  27

قوق اإلنسان في الجامعات واملجتمع  تدريس ح“  تمت املشاركة كمعقب على ورقة الدكتور أحمد نوفل بعنوان)  2007مايو  

 األردني "(  

 مؤتمر ينظمه قسم القانون بالجامعة األمريكية في القاهرة وشركاء  "مؤتمر تعليم حقوق اإلنسان في الجامعات العربية  -28

ركة ببحث  املشا)قي الجامعة األمريكية في القاهرة    2006سبتمبر    17-16عقد في  “  التنمية للبحوث واالستشارات والتدريب 

 (. ن لدى عينة من طالب جامعة الكويتثقافة حقوق اإلنسا : عنوانه

تمت املشاركة بورقة  ،  2008فبراير    19-17في  املؤتمر الوطني لتطوير التعليم في دولة الكويت املنعقد في شيراتون الكويت    -29

 .  حول األهداف التربوية العامة في دولة الكويت

برعاية املجلس األعلى  ،  2008/ مارس  4-3املنعقد في شيراتون الكويت في  ،  موحد لحماية الطفل العربينحو قانون  “  مؤتمر  -30

 . شاركة بصفة املقرر العلمي للمؤتمر(تمت امل ). املركز اإلقليمي للطفولة واألمومة: للتعليم في دولة الكويت

وشركاء  ، (SURن الدورية الدولية لحقوق اإلنسان ) رؤية شعوب الجنوب مؤتمر مشترك بي –مؤتمر قضايا حقوق اإلنسان   -40

( والتدريب  واالستشارات  للبحوث  نفرتيتى،  فندق شبرد،  القاهرة،  (PIDالتنمية  العاشر،  قاعة  ،  2009فبراير    19-18،  الدور 

التربية على حقوق اإلنسان في املدرسة الكويتية في منظور عينة من املوجهين التربويين: دراسة  :  )تمت املشاركة ببحث عنوانه

 .  استطالعية" وتالها رئاسة جلسة في املؤتمر (

تحت رعاية جاللة ملك البحرين في  (  مؤتمر "الهوية في الخليج العربي... التنوع ووحدة االنتماء" املنعقد في املنامة )البحرين  -41

تحديات الهوية في دول  “  وكانت املشاركة بورقة عنوانها،  2009أبريل/ نيسان    16-15بتاريخ  ،  ة الغزال بفندق الريتز كارلتون قاع

 .  قراءة سوسيولوجية في تناقضات الهوية واالنتماء: الخليج العربي
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املشاركة  ) 2010 مايو 16-10، املغرب العربيفي  املدرسة الربيعية الدولية للعمل االجتماعي، مؤتمر جامعة فاس في املغرب -42

 .  ورقة حول تقاطعات التربية والعوملة في العالم العربي(

عقد في دولة الكويت    – كلية التربية بجامعة الكويت _ إعداد معلم التربية الخاصة لإلعاقات البسيطة واملتوسطة    مؤتمر   -42

 .2010. لعلمية للمؤتمر(املشاركة عضو اللجنة ا)في دولة الكويت  11-13-2010

بالتعاون مع جامعة    مؤتمر إصالح التعليم القانوني في العالم العربي )التحديات الفرص (، برعاية اتحاد الجامعات العربية   -43

 .  2012/  11/ 19-18عقد في عمان فندق الندمارك بتاريخ ، جونز هوبكنز في الواليات املتحدة األمريكية

 .  املشاركة بورقة بحث حول ) التربية على حقوق اإلنسان بجامعة الكويت(

 

- 14في فكر خلدون النقيب ( بإشراف ورعاية مؤسسة سلطان بن علي عويس الثقافية املنعقدة في دبي في    ندوة ) قراءات  -44

 الفكر التربوي في سوسيولوجيا النقيب (.   )املشاركة بمحاضرة بعنوان. 2012 نوفمبر )تشرين الثاني( 15

الدول العربية )املركز العربي لدراسة املناطق الجافة(    ندوة ) التربية والتنمية املجتمعية في املناطق الجافة( برعاية جامعة  -45

 .  بعنوان )التنمية الثقافية في دول الخليج العربي( املشاركة بمحاضرة. 2012تشرين األول )أكتوبر(  13-11بتاريخ 

املشاركة  .  2013/  4/ 11-10  يومي  -الواقع واآلفاق  :  تعليمية املواد  – ن  افي الجزائر بعنو   ( امللتقى الدولي املنعقد بجامعة تبسة 46)

 .  العربية بين الحضور واالنحسار في جامعة الكويت: كانت بورقة موسومة

ال مز: في البنا     أ ترجبولو يا:  ( املؤتمر العاملي الرابع للغة العربية وآدابها بجامعة ماليزيا اإلسالمية تم تقديم بحث عنوانه47)

 .  2013 مايو أيار  17-15، عقد في الجامعة اإلسالمية من ال مزي للحضا ة ا اسا ية

- 16مؤتمر كلية التربية بجامعة الكويت حول ) التربية وقضايا التنمية في املجتمع الخليجي ( املنعقد في ريجنس ي الكويت في  ( 48)

 .  جنة العلمية للمؤتمراملشاركة في عضوية الل. 2015مارس /آذار  -18

اإلقليمية   املتغيرات ظّل  في واالقتصاد السياسة :الخليجي التعاون  مجلس دول لألبحاث في قطر حول )  العربي  املركز( مؤتمر  49)

في    )والدولية  الدوحة  في  بورقة بحثية عنوانها  .  2014 ديسمبر/األول  كانون  / 8-6املنعقد   التنموي  الدور  إشكالية"  -املشاركة 

 نقدية.   قراءة العربي  الخليج  دول  في للتربية

 2018- 2008في الفترة ما بين   مؤ م ات ج دجات 

  ا يخ   عنوان املؤ م  جطبيعة املشا  ة    

50 
فبراي    19- 17املؤ م  الوطني لتطوي  التعلي  في دجلة الكويت املنعقد في شيرا ون الكويت في 

 ،  مت املشا  ة بو  ة حول األهداف التربوية العامة في دجلة الكويت.  2008
2008 
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51 
/ ما س  4-3مؤ م  "  كو  ا ون موحد لحماية الطفل الع بئ، املنعقد في شيرا ون الكويت في  

، ب عاية املجلس األعلى للتعلي  في دجلة الكويت: امل  ز ا  ليمي للطفولة جاألمومة. ) مت 2008

 املشا  ة بصفة املق   العلمي للمؤ م (. 

2008 

52 

ب الجنوب مؤ م  مشترك بين الدج ية الدجلية   ؤية شعو   –مؤ م   ضايا حقوق ا اسان 

(، القاه ة، PID(، جش كا  التنمية للبكوث جاالستشا ات جالتد يب )SURلحقوق ا اسان )

، ) مت املشا  ة ببكث 2009فبراي   19-18فندق شبرد،  اعة  ف  يتى، الدج  العاش ، 

ظو  عينة من املو هين عنوا  : التربية على حقوق ا اسان في املد سة الكويتية في من

 التربويين: د اسة استطالعية" ج الها   اسة  لسة في املؤ م  (.  

2009 

53 

مؤ م  "الهوية في الخليج الع بئ... التنوع ججحدة اال تما " املنعقد في املنامة )البك ين(  كت 

أب يل/  يسان   16-15 عاية  اللة ملك البك ين في  اعة الغزال بفندق ال يتز كا لتون، بتا يخ 

، جكا ت املشا  ة بو  ة عنوانها "  كديات الهوية في دجل الخليج الع بئ:   ا ة  2009

 سوسيولو ية في  نا ضات الهوية جاال تما .  

2009 

54 
مؤ م   امعة فاس في املغ ب، املد سة ال بيعية الدجلية للعمل اال تماعي في املغ ب الع بئ،  

 )املشا  ة ج  ة حول  قاطعات التربية جالعوملة في العال  الع بئ(.   2010مايو  10-16
2010 

55 

مؤ م  كلية التربية بجامعة الكويت _ إعداد معل  التربية الخاصة لإلعا ات البسيطة  

في دجلة الكويت )املشا  ة عضو اللجنة    2010-13-11عقد في دجلة الكويت  –توسطة  جامل 

 العلمية للمؤ م (. 

2010 

56 
ما س   18-16املنعقد خالل الفترة من ،  مؤ م  التربية ج ضايا التنمية في املجتمع الخليجي

 . املشا  ة في عضوية اللجنين التنظيمية جالعلمية .2015
2015 

57 

مؤ م  " دجل مجلس التعاجن الخليجي: السياسة جاال تصاد في ظل املتغيرات ا  ليمية املنعقد  

كا ون األجل ديسمبر  8-6 ا يخ ، في الدجحة بأش اف امل  ز الع بئ لألبكاث جد اسة السياسات

2014 . 

 . ة"املشا  و بو  ة " إشمالية الدج  التنموي للتربية في دجل الخليج الع بئ   ا ة  قدي

2014 
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58 

 2015 وفمبر   20-17منتدى د اسات الخليج جالجزي ة الع بية املنعقد في الدجحة بتا يخ 

املشا  ة بو  ة " أبعاد املشا  ة السياسية .  باش اف امل  ز الع بئ لألبكاث جد اسة السياسات

  أثير املتغيرات األكاديمية "  :  للطالب في  امعة الكويت

2015 

59 

هيئة األم   ،  International peace initiative for syrie لي السالم في سو يااملؤ م  الدج 

املشا  ة بو  ة عن التربية جالتعلي  في ظالل   –  2014ما س  9-8املتكدة / املنعقد في فيينا 

 . الثو ة السو ية

2014 

60 

 2018مايو   8-6الفترة من في الدجحة في  املؤ م  الدجلي العلمي الثالث للمسؤجلية اال تماعية

املشا  ة بو  ة عنوانها )  .   كت شعا  التعلي  مسؤجلية مجتمعية في ظل األزمات جاملتغيرات

 .  من  ها ات التغير إلى إشمالية التغيير: الدج  الحضا ي للتربية الع بية

2018 

61 

  21-19اجي في الفترة لينم  –املنعقد في ماليزيا ، املؤ م  الدجلي األجل حول التنمية املستدامة

املشا  ة بو  ة ) األدا  التنموي للحكومة الكويتية من منظو  طالب  امعة  . 2017 وفمبر 

 الكويت جفق متغيرات ا تمائه  السياس ي جاال تماعي . 

2017 

62 

 يسان   4 -2"التربية جالتعلي  العالي في الوطن الع بئ: مشكالت جحلول" في الفترة  املؤ م  الدجلي

 م 2019

التربية جالتنمية املستدامة : املشا  ة بو  ة.  األ دن -إ بد كلية التربية  -في  حاب  امعة اليرموك 

 املبك ة   في م حلة الطفولة

 

2019 

 . أعمال علمية للتر يةج   أبكاث علمية ج تب جمشا يع  ككي  أبكاث

 :  ومشاريع بحثية علميةتحكيم كتب 

كلية   .1 طلبة  لدى  التربوية  الكويتالقي   في  امعة  تاريخ  التربية  الكويت  بجامعة  التربوية  املجلة  إلى  مقدم  بحث   :

7 /4 /1999 . 

  في اإلمارات العربية املتحدة )دبي( بعنوان ككي   تاب مقدم للنش  إلى دا  البكوث للد اسات ا سالمية جإحيا  التراث   .2

 .2007/ 1/ 10بتاريخ “ استثما  ج ت الف اغ في ظل الهدي النبوي “

البيت جاملد سة“    ككي  مش جع البكث املوسوم  .3 بين  إلى إدارة    To03 /00رقم  ،  طبيعة التعاجن  مشروع بحث مقدم 

 . 2003/ 11/ 16األبحاث في جامعة الكويت بتاريخ 
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بتاريخ  ،  مقدم إلى مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت    ككي  مش جع بكث بعنوان: مشكالت تعل  اللغة الع بية .4

18 /6 /2004 . 

ملتغيرات   .5 جفقا  البدائ  العقاب  الكويت  كو  في  املتوسطة  امل حلة  معلمي  ا جاهات  بعنوان:  بكث  مش جع   ككي  

التربوي  جالتأهيل  جاالختصاص  جالخبرة  بتاريخ    To02 /04رقم  ،  الجنس  الكويت  بجامعة  األبحاث  إدارة  إلى  املقدم 

17 /5 /2004 . 

ا ع  تحكيم مخطوط   .6 مقدم للنشر في  ،  كتاب من تأليف الدكتور محمد الترتوري ،  التربوي املعاص  ظ ية املع فة جالو

 . 2007-10-16تاريخ  4395رقم ، مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت

مقدم للنشر في مركز دراسات الوحدة العربية  ،  التربية الع بية خا طة ط يق،  تحكيم كتاب الدكتور محمد جواد رضا .7

 .  2003في بيروت 

كتابتحكي .8 الع بية “  م  اململكة  في  املتوسطة  للم حلة  اال تماعية  املواد  مناهج  في  ا اسان  حقوق  مبادئ  تعلي  

وهو كتاب مقدم لنيل جائزة  ،  الدكتور سعود بن حسين الزهراني والدكتور عبد هللا بن سليمان الفهد:  ملؤلفيهالسعودية  

 .  2008-2007لعام  مكتب التربية العربي لدول الخليج

 ا زة مكتب التربية الع بئ لدجل وهو كتاب مقدم لنيل  ،  تعلي  ا جاهات الشباب  كو التط ف جا  هاب:  تحكيم كتاب .9

 . 2010/ 5/ 30تاريخ  6821م.ع/ 11رقم كتاب التكليف  .20010-، 2009لعام الخليج 

العلوم  ما ي اها معلمو امل حلة املتوسطة في دجلة الصعوبات التعليمية في  د يس مادة  “  تحكيم مشروع بحثي بعنوان  .10

رقم  ،  الكويت البحث  إبراهيم:  مقدم من قبل TT01/  11مشروع  عمادة  ،  الدكتور جعفر جعفر والدكتور علي حسن 

 .  2011/ 3/ 27تاريخ ، 116رقم ، األبحاث واالستشارات والتدريب بجامعة الكويت

جامعة    –عمادة البحث العلمي وأمانة جوائز التميز العلمي  ،  القصي  جكي   وا ز أبكاث التميز العلمي في  امعة   .11

 . 2011/ 11/ 30تاريخ ، القصيم

وهو كتاب مقدم للنشر في املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، رقم اإلحالة  .  تحكيم كتاب " تربية حل النزاعات " .12

   .2013يونيو/ حزيران  2تاريح  /005218

النسائي وتحكيم أعمال األستاذة    .13 للتميز  الرحمن  بنت عبد  نورة  األميرة  لنيل جائزة  املتقدمين  الباحثين  تحكيم أعمال 

 .  2019خليفة لنيل جائزة األميرة نورة للتمّيز النسائي.  محمد خالد الدكتورة هند

 أعمال علمية للتر ية. ج   أبكاث  ككي  أبكاث علمية ج تب جمشا يع

 فحص إنتاج علمي:  ترقيات 

ج  .1 العلميفكص  ا  تاج  الجعنيني  ككي   سالمة  نعيم  بتاريخ    للدكتور  أستاذ  درجة  إلى  للترقية  األردنية  الجامعة  من 

22 /8 /2004  . 
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العلمي .2 ا  تاج  ج ككي   ياسين  فكص  حامد  نوال  بتاريخ  للدكتورة  أستاذ  درجة  إلى  للترقية  القرى  أم  جامعة  من   ،

 (. 2004يونيو  6هـ. )1425/ 1/ 17

، من جامعة أم القرى للترقية إلى درجة أستاذ بتاريخ  للدكتور عبد اللطيف بن حسين فرج  فكص ج ككي  ا  تاج العلمي .3

 (. 2005مايو    13هـ)1426/ 4/ 22

في كلية    عبد هللا املجيدلي للد تو   فكص ا  تاج العلم .4 التربية بجامعة دمشق وفقا لقرار رئيس للتر ية إلى أستاذ 

 . 11/2006/ 7جامعة دمشق تاريخ 

أستاذ في كلية التربية بجامعة امللك  للتر ية إلى د  ة    فوزية بنت بك  بن  اشد البك  فكص ا  تاج العلمي للد تو ة   .5

 . 2007يونيو  13تاريخ  230سعود، رقم 

أستاذ مشارك في كلية املعلمين للتر ية إلى د  ة    مساعد بن عبد هللا بن حمد النوح فكص ا  تاج العلمي للد تو    .6

 .  2007نوفمبر  26تاريخ  426بجامعة امللك سعود، رقم 

للترقية إلى درجة أستاذ مشارك في كلية التربية بجامعة أم    بنت أحمد زمزمي  فضيلةفكص ا  تاج العلمي للد تو ة   .7

 ( 2007نوفمبر /  15هـ. )  1428/ 11/ 4القرى بتاريخ 

للد تو    .8 العلمي  ا  تاج  املطرفيفكص  تخصص    على مصلح صالح  في  مشارك  أستاذ  لدرجة  العلمية  للترقية  املقدم 

 (.  2009هـ. )  1430/ 12/ 1ة أم القرى بتاريخ )التربية اإلسالمية(. في كلية التربية بجامع

املقدم للترقية إلى أستاذ مشارك في جامعة آل البيت في األردن    عبود الحراحشة  فكص ا  تاج العلمي للد تو  مكمد .9

 .  2010تاريخ كانون الثاني  2219)رقم اإلرسال 

ية إلى أستاذ مشارك تخصص تربية إسالمية  املقدم للترق،  سال  بن يحي مف ح الزه اائفكص ا  تاج العلمي للد تو   .10

 .  2010/ 9/ 26.  1431/ 10/ 17تاريخ  36893وعلم نفس في جامعة امللك عبد العزيز، )رقم اإلرسال 

املقدم للترقية إلى درجة أستاذ مشارك في قسم اللغة العربية   خليل عزمئ خليل   اعينفكص ا  تاج العلمي الد تو   .11

 .  2010/ 12/ 5/ تاريخ 146/ 10/ 16/ 25امعة الهاشمية )رقم اإلرسال أم/ وآدابها في كلية اآلداب بالج

الزبون فكص ا  تاج العلمي للد تو    .12 التربوية ،  مكمد سلي  عودة  في قسم اإلدارة  إلى أستاذ مشارك  للترقية  املقدم 

 . 11/2010/ 8تاريخ 427/ل ت/ 11/ 5بكلية العلوم التربوية بالجامعة األردنية، )رقم اإلرسال 

للد تو    .13 العلمي  الدراسات  ، ال هاائ حتمل عبيداتفكص ا  تاج  في تخصص مناهج  إلى درجة أستاذ  للترقية  قدم 

االجتماعية وأساليب تدريسها في قسم )قسم املناهج والتدريس( كلية التربية بجامعة الحسين بن طالل، )رقم اإلرسال  

 . 2011/ 3/ 16تاريخ 12/ 51234

تكليف من  عضا  الهيئة التد يسية في كلية التربية األساسية للتر ية إلى أستاذ مشا ك(  فكص ا  تاج العلمي )أحد أ .14

 .  2011/ 3/ 22قبل رئيس لجنة الترقيات بكلية التربية األساسية بدولة الكويت الدكتورة فوزية يوسف العبد الغفور تاريخ  

ستاذ في تخصص األصول واإلدارة التربوية في املقدم للترقية إلى درجة أ  ،حسن الطعاائفكص ا  تاج العلمي للد تو    .15

 (.  2011/ 5/ 3تاريخ   2011/ 50كلية العلوم التربوية بجامعة مؤتة )رقم اإلرسال 
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املقدم للترقية إلى درجة أستاذ مشارك في تخصص  ،  عا ض بن سعد مبا ك الشه اائفكص ا  تاج العلمي للد تو    .16

والعلوم   اآلداب  كلية  في  طبية(  اجتماعية  عبد  )خدمة  امللك  بجامعة  االجتماعية  والخدمة  االجتماع  قسم  اإلنسانية، 

 (.  2011/ 7/ 2تاريخ  28015العزيز )رقم اإلرسال 

املقدم للترقية إلى درجة أستاذ في تخصص )أصول التربية( في كلية التربية  فكص ا  تاج العلمي للد تو   الل السناد،   .17

 (.  2011/ 10/ 31/ق. ر تاريخ 145قسم أصول التربية بجامعة دمشق )رقم اإلرسال 

أستاذ في كلية املعلمين بجامعة  النوح للتر ية إلى د  ة    مساعد بن عبد هللا بن حمد فكص ا  تاج العلمي للد تو    .18

 . 2012سبتمبر .  1433/ 11/ 11تاريخ  1176امللك سعود، رقم 

املقدم للترقية إلى درجة أستاذ مشارك  ، عبد ال حمن بن عبد هللا عبد ال حمن العم ي العلمي للد تو   فكص اال تاج .19

في تخصص )تنمية اجتماعية( في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، قسم االجتماع والخدمة االجتماعية بجامعة امللك عبد  

 (.  2013/ 2/ 11/خ/أ تاريخ 11694العزيز )رقم اإلرسال 

املقدم للترقية إلى درجة أستاذ مشارك في تخصص )علم    سهام أحمد أحمد العزب،  ال تاج العلمي للد تو ةفكص ا .20

اجتماع أسري ( في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، قسم االجتماع والخدمة االجتماعية بجامعة امللك عبد العزيز )رقم  

 (.  2013/ 5/ 13/خ/ تاريخ 24265اإلرسال 

املتقدمة للترقية إلى درجة أستاذ في تخصص )علم  ،  آمال بنت ب هان عا ف فلمباني للد تو ة  فكص اال تاج العلم .21

 (.  2016/ 4/ 3اجتماع تربوي( في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، بجامعة امللك عبد العزيز )/خ/أ تاريخ 

أستاذ مشارك في كلية التربية بجامعة  املتقدم للترقية إلى درجة    عبد هللا بن مزعل الحربي  فكص اال تاج العلمي للد تو   .22

 .  (2015) 1436/ 10/ 6تاريخ  1346حفر الباطن الرقم 

املقدم للترقية إلى أستاذ مشارك في جامعة امللك عبد   مشبب بن غ امة حسن األسم ي فكص اال تاج العلمي للد تو   .23

 .  2014/ 6/ 22تاريخ 25381العزيز في اململكة العربية السعودية )رقم اإلرسال 

للترقية إلى أستاذ في تخصص أصول التربية    املتقدمة  عائشة بنت سيف صالح األحمديفكص اال تاج العلمي للد تو ة   .24

 .  2016/ 6/ 23 تاريخ  Eh140274135اململكة العربية السعودية )رقم اإلرسال   بجامعة طيبة في املدينة املنورة

املتقدم للترقية إلى درجة أستاذ مشارك في تخصص )أصول    أحمد حسن صالح القواسمةفحص االنتاج العلمي للدكتور   .25

 .2017/ 22/6التربية بجامعة طيبة تاريخ  التربية( في كلية

االنتاج .26 للدكتورة    فحص  فلمبانالعلمي  عاكف  برهان  بنت  )علم ،  آمال  تخصص  في  أستاذ  درجة  إلى  للترقية  املتقدمة 

 (. 2016/ 4/ 3اجتماع تربوي( في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، بجامعة امللك عبد العزيز )/خ/أ تاريخ 

رقية إلى أستاذ مشارك في كلية التربية  أحمد سمان املتقدمة للت  رويدة بنت عبد الحميدفحص اإلنتاج العلمي للدكتورة   .27

 .  2019/  2/ 12.  1440/ 6/ 6، بجامعة طيبة

 .  2019، لترقية إلى أستاذ في كلية التربية بجامعة األمير سطام بن عبد العزيزثالب لفحص اإلنتاج العلمي للدكتور  .28
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 تحكيم أبحاث  

 .2003/ 12/ 22اجتماعية بتاريخ بحث مقدم للنشر في مجلة شؤون ، املرأة في زمن العوملة .1

اال تساب  .2 التربوية   استكداث  ظام  املجلة  إلى  باإلحساء: بحث مقدم  امللك فيصل  بجامعة  بعد  التعليم عن  بواسطة 

 . 2002/ 11/ 10بجامعة الكويت تاريخ 

اجتماعية    بحث مقدم للنشر في مجلة شؤون ،  ص اع  داخل األدجا  األس ية جالعلمية لدى امل أة العاملة في السعودية .3

 . 2003/ 10/ 27بتاريخ 

بحث مقدم للنشر في مجلة العلوم التربوية في ،  : دراسة حالةعوا د ب امج مكو األمية من منظو  الدا سين جاملد سين .4

 .  2003/ 5/ 6قطر بتاريخ 

بحث مقدم للنشر في مجلة  ،  ا جاهات طالبات   بية الطفل في كليات مدينة عمان  كو مهنة معلمة  ياض األطفال .5

 . 2004/ 16/5شؤون اجتماعية بتاريخ 

: بحث مقدم إلى املجلة التربوية بجامعة الكويت تاريخ  الشعو  بالوحدة النفسية جعال ت  بتبادل العال ات اال تماعية .6

2 /6 /2004 . 

املجلة التربوية : بحث مقدم إلى  ملعا ف جاملها ات جاال جاهات التي يكتا ها التعلي  العالي من خ يجي امل حلة الثا ويةا .7

 .1/2004/ 27بجامعة الكويت تاريخ 

أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية: بحث مقدم إلى مجلة اتحاد الجامعات العربية    املشكالت التي  وا   .8

 . 2003/ 6/ 24تاريخ 

للنشر في مجلة اتحاد  : بحث مقدم  املشكالت األكاديمية التي  وا   أعضا  هيئة التد يس في  امعة ا س ا  الخاصة .9

 .  2003/ 3/8الجامعات العربية بتاريخ  

بحث    معو ات البكث العلمي جمقترحات  طوي ه من ج هة  ظ  أعضا  الهيئة التد يسية في  امعة ا س ا  الخاصة: .10

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

 .  2002/ 12/ 28للنشر في املجلة التربوية بجامعة الكويت بتاريخ  بحث مقدم التسليع التربوي في الوطن الع بئ: .11

الفكر  إمما ية  يام  امعة ع بية فضا ية مفتوحة  كت  ظام التعلي  عن بعد .12 في مجلة عالم  للنشر  : بحث مقدم 

 . 2000/ 5/ 29الكويتية بتاريخ 

ا ع املنهي جالصو ة الذهنية: .13 دراسة في األدبيات: بحث مقدم للنشر في مجلة شؤون اجتماعية    امل أة الع بية جا عالم الو

 .  2002/ 5/ 28بتاريخ 

 . 2004/ 9/ 13بحث مقدم للنشر في مجلة شؤون اجتماعية بتاريخ ، الدج  الديمق اطئ للنقابات املهنية .14

زيت .15 جبير  القدس  بجامعتي  التربية  في  العليا  الد اسات  لبر امج  الطلبة  في  ،   قيي   للنشر  مقدم  اتحاد  بحث  مجلة 

 .  2004/ 1/9الجامعات العربية بتاريخ  
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بحث  ،  حق الطفل في التعلي  في اململكة الع بية السعودية بين الفك  التربوي ا سالمئ جاملواثيق الدجلية املعاص ة .16

 . 1425/ 11/ 30مقدم للنشر في مجلة رسالة الخليج الصادرة عن مكتب التربية العربي لدول الخليج بتاريخ 

بحث مقدم للنشر في املجلة التربوية ،  املكية في  تب التربية ا سالمية للصفوف العليا من امل حلة االبتدا يةملفاهي   ا .17

 . 3/2005/ 7بجامعة الكويت بتاريخ  

شر في مجلة العلوم التربوية في جامعة  نبحث مقدم لل،  مصفوفة القي  لدى عينة من الجا كين جغير الجا كين في األ دن .18

 .  2005/ 3/ 8قطر بتاريخ 

بحث مقدم للنشر في املجلة التربوية بجامعة الكويت بتاريخ  ،  املما سات الديمق اطية في النظام التربوي في دجلة الكويت .19

3 /1 /2006  . 

قراءة في التراث التربوي اإلسالمي. بحث مقدم للنشر في مجلة األحمدية الصادرة عن    اللعب ججظا ف  في   بية األطفال: .20

 . 2006/ 2/ 26مية وإحياء التراث بتاريخ دار البحوث اإلسال 

الحداثة .21 جمظاه   التواسية  بتاريخ  األس ة  اجتماعية  شؤون  مجلة  في  للنشر  مقدم  بحث  ناقدة:  تحليلية  دراسة   :

28 /10 /2005  . 

الع بئ .22 الوطن  في  الديمق اطئ  للتكول  جامل  كزات  دراسة حالةاألسس  األردن  مجلة شؤون  ،  :  في  للنشر  مقدم  بحث 

 . 2006/ 3/ 5تاريخ اجتماعية ب

ا ع مما سة الطلبة للح ية األكاديمية في الجامعات األ د ية ال سمية .23 بحث مقدم للنشر في مجلة العلوم التربوية ،  ج

 .4/2006/ 12بتاريخ ، بجامعة قطر

ه    قوي  ب امج  د يب معلمي التربية الخاصة في اململكة الع بية السعودية ج طوي ها في  و  مد كاته  عن احتيا ات .24

 .2006/ 5/ 1بحث مقدم للنشر في املجلة التربوية بجامعة الكويت بتاريخ ، التد يبية

بحث مقدم للنشر في املجلة التربوية التحاد الجامعات  ،  ا عداد املنهي للمعلمين في املؤسسات التربوية في دجلة الكويت .25

 . 2006/ 5/ 10العربية مقرها كلية التربية جامعة دمشق بتاريخ  

دجلة  .26 في  العالي  للتعلي   مؤسسات  إاشا   في  الخاص  القطاع  مساهمة  فاعلية  حول  التربوية  القيادات  ا جاهات 

 .  2006م تاريخ مايو/ -م-125رقم ، بحث مقدم للنشر في مجلة اتحاد الجامعات العربية، الكويت

27.  Academic dishonesty among students at the Hashemite university in Jordan”  ، بحث مقدم للنشر في

 .12/2006/ 20املجلة التربوية بجامعة الكويت بتاريخ 

(  اإلمارات العربية املتحدةمجلة شؤون اجتماعية )بحث مقدم للنشر في  ،  القضايا العامة ()مسح القي  العاملئ في مص    .28

 .  2006/ 12/ 19بتاريخ 

بجامعة  ،  مقدم للنشر في املجلة التربويةبحث  ،  االختيا  الزججي حسب مد كات الشباب الكويتيين جالشباب األم يكيين .29

 .  2007-192رقم   2007/ 3/ 25تاريخ ، الكويت
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دراسة ميدانية  :  اال تماعيةأث  بعض املتغيرات الشخصية للخادمات على  يام األس ة الخليجية بوظيفة التنشئة  "   .30

 . 14/ 24هـ رقم 1428/ 3/ 19تاريخ  بحث مقدم للنشر في مجلة رسالة الخليج العربي “ على عينة من األسر السعودية

بحث  ،  األخطا  الشائعة في إعداد الد جس اليومية لدى طالبات معلمات الش يعة في التربية العملية في  امعة مؤ ة"   .31

 .  2007/ 5/ 27تاريخ ، املجلة التربويةمقدم للنشر في 

، كلية التربية في صاللة نموذجا  –دراسة ميدانية    –  ا جاهات طلبة كلية التربية في سلطنة عمان  كو مهنة التعلي  .32

 .  2005/ 11/ 22تاريخ  2005/ 523رقم ، بحث مقدم للنشر في املجلة التربوية

تاريخ    3374رقم  ،  للعلوم التربوية  دمشقبحث مقدم للنشر في مجلة جامعة  ،  األسس املعيا ية الختيا  القي  التربوية .33

8 /7 /2007  . 

رقم ،  بحث مقدم للنشر في مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية،  املما سات التربوية الديمق اطية في املد سة الكويتية  .34

 .  2007/ 8/ 19تاريخ  3368

بحث مقدم للنشر في مجلة جامعة دمشق للعلوم ،   امعة الكويتثقافة حقوق ا اسان لدى عينة من الطالب في   .35

 .  2007/ 4/ 30تاريخ  2295رقم ، التربوية

افق بين األ ندة التعليمية في الكويت جاحتيا ات سوق العمل .36 بحث مقدم للنشر  ،  د اسة سوسيولو ية:  غياب التو

 . 5/2007/ 1تاريخ  308رقم ، بجامعة الكويت، في املجلة التربوية

بحث مقدم للنشر في مجلة جامعة دمشق للعلوم ،   دل الثابت جاملتكول جأبعاده التربوي في الثقافة لع بية املعاص ة .37

 .  2007/ 4/ 30تاريخ  2294رقم ، التربوية

بتاريخ  (  اإلمارات العربية املتحدة مجلة شؤون اجتماعية )بحث مقدم للنشر في  ،   كو بنا   ظ ية لال دماج اال تماعي  .38

19 /12 /2006  . 

، د  ة مما سة معلمي التربية ا سالمية في امل حلة الثا وية ملبادئ الديمق اطية في التد يس الصفئ في  صبة املف ق  .39

 . 2007/ 10/ 16تاريخ  593رقم ، بجامعة الكويت، بحث مقدم للنشر في املجلة التربوية

العالي الحتيا ات سوق   .40 التعلي   مال مة مخ  ات  السعودي كليل  التربوية،  العمل  املجلة  في  للنشر  مقدم  ، بحث 

 .  2007/ 10/ 22تاريخ  562رقم ، بجامعة الكويت

بحث مقدم للنشر في  ،  ث  استخدام أسلوب اال تشاف املو   في  د يس عل  اال تماع لدى طالب امل حلة الثا ويةأ .41

   .2007/ 12/ 24تاريخ   2007/ 799املجلة التربوية بجامعة الكويت رقم 

التربوية في   بحث مقدم للنشر في املجلة،  في سلطنة عمان  البعد الوطني جالبعد العاملئ في مناهج الد اسات اال تماعية .42

 .  2008/ 1/ 19تاريخ  2008/ 84رقم ، جامعة الكويت

 001310بحث مقدم للنشر في مجلة عالم الفكر الكويتية رقم  :  املفهوم الطبيعي للتربية بين ابن سينا جحان  اك  جسو  .43

 .  2008/ 3/ 17تاريخ 
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، للمواد االجتماعية في دولة الكويت للتعليم العام  مفاهي  جخصا ص اال تصاد ا سالمئ في كافة املق  ات الد اسية .44

 . 2008/ 6/ 29تاريخ   2008/ 469بحث مقدم للنشر في املجلة التربوية بجامعة الكويت رقم 

 Academic Freedom of Kuwait university Faculty with  بعنوان   To03/ 04  تحكيم مشروع البحث الختامي رقم .45

issues Related to Islamic and Arabic Heritage    وهو مشروع بحث مقدم لعمادة شؤون األبحاث في كلية التربية

 . 2008/ 10/ 8تاريخ  607 رقم

 004425رقم  ،  مجلة عالم الفكر الكويتيةبحث مقدم للنشر في  ،  دج  التفاعل اال تماعي في بنا  املع فة لدى الطفل .46

 .  2008/ 10/ 5تاريخ 

 . 2008/ 7/ 20تاريخ ، بحث مقدم للنشر في مجلة عالم الفكر الكويتية، التربية السياسية عند ابن  شد .47

، وقياس أثره في تحصيل طلبة مساق مناهج التربية اإلسالمية في جامعة آل البيت  االنترنيتتصميم موقع تعليمي على   .48

 .  2008/ 10/ 14تاريخ  2008/ 639رقم ، قدم للنشر في املجلة التربويةبحث م

 . 11/2008/ 19تاريخ    2008/ 787رقم  ،  بحث مقدم للنشر في املجلة التربوية،  بنا  ف ق التعل   مدخل للتكسين املد س ي .49

مطبقة على طالبات  س   د اسة ميدا ية  :   كو األستاذة الجامعية الناجحة " ا جاهات الطالبة الجامعية السعودية .50

 . 11/2008/ 10تاريخ  ،  140/  2008ش/ا/ص/ حث مقدم للنشر في مجلة شؤون اجتماعية رقم  ب،  "الد اسات اال تماعية

للح ب  ظاه ة   .51 للع اق مثاال   : غزج ا تماعيةمقا بة فك ية  اجتماعية“  أم يما  في مجلة شؤون  للنشر  مقدم  ،  بحث 

   58/ 2009ش/ا/ص/ :  املرجع، 2/2009/ 9: التاريخ

الع بية   .52 للم أة  التقليدية  البك ين  –د اسة حول املهن غير  في مجلة شؤون اجتماعية“  مملكة  للنشر  ،  بحث مقدم 

 .  11/ 2009ش/ا/ص/ :  املرجع، 1/2009/ 7: التاريخ

للنشر في املجلة بحث مقدم  ،  ا جاهات طالبات كلية التربية األساسية  كو مق   املنهج التربوي في العال ة بين الجنسين .53

 .  2009/ 4/ 15تاريخ  2009/ 323التربوية رقم 

 2009/  279بحث مقدم للنشر في املجلة التربوية رقم  ،  ا جاهات طلبة الجامعة األ د ية  كو  ظام العالمات بال موز  .54

 .  2009/ 3/ 26تاريخ 

بحث  . طفال الحضا ة جال ياضدج  املع فية اال تماعية في  نمية الكفا ات التواصلية لدى أ"بابا أع ف  يف  فك  .55

 .  2009/ 4-20. تاريخ 90/ 98/ 8مقدم للنشر في مجلة الطفولة العربية رقم 

بحث مقدم للنشر في مجلة شؤون اجتماعية  "  أثير الهوية الوطنية على األمن الوطني لدجلة ا ما ات الع بية املتكدة"   .56

 .  175/ 2009ش/ا/ص/ : املرجع، 2009/ 5/ 27: التاريخ. اإلماراتية

ا ع املما سات ج ؤية للتطوي  املستقبلي".  :   قوي  األستاذ الجامعي .57 في املجلة د اسة  كليلية لو للنشر  بحث مقدم 

 .  2009/ 5/ 31تاريخ  2009/ 638التربوية رقم 
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بحث ،   العام دج  املنظمات الع بية غير الحكومية في تعزيز التربية من أ ل املواطنة الديمق اطية لدى طالب التعلي .58

 .  2009/ 6/ 14تاريخ  735رقم ، مقدم للنشر في املجلة التربوية بجامعة الكويت

تعز .59 طلبة  امعة  لدى  الوطني  اال تما   مستوى  لتنمية  إ شادي  ب  امج  رسالة  ،  فاعلية  بمجلة  للنشر  مقدم  بحث 

 .  2010. 1431/ 1/ 12تاريخ   140/ 41رقم اإلرسال ،  1444رقم البحث ، الخليج

، 1451رقم البحث  ،  بحث مقدم للنشر بمجلة رسالة الخليج،  د اسة جصفية:  العوملة من ج هة  ظ  الطلبة الجامعيين .60

 .  2010. 1431/ 2/ 22تاريخ  14/ 83رقم اإلرسال 

اإلرسال  رقم  ،  بحث مقدم للنشر بمجلة عالم الفكر الكويتية،  مفهوم الفاعلية جأدجا ه النظ ية في استرا يجيات التعل  .61

 . 2010/ 5/ 30تاريخ ، 002454

في مكافظة  .62 التربويين  املش فين  ج هة  ظ   من  الفاعلة  الجديدة  ا دا ية  ألدجا ه   املدا س  مدي ي  مما سة  د  ة 

  218/ 2010املرجع: ش/ا/ص/ ، 2010/ 6/ 3التاريخ: ، بحث مقدم للنشر في مجلة شؤون اجتماعية“ العاصمة عمان

مدا س امل حلة األساسية التابعة لوكالة الغوث في األ دن في التعامل مع املعلمين الجدد من   قوي   فايات مدي ي   .63

التربويين املش فين  اجتماعية،  ج هة  ظ   شؤون  مجلة  في  للنشر  مقدم  املرجع:  ،  2010/ 6/ 2التاريخ:  ،  بحث 

 .  202/ 2010ش/ا/ص/ 

العالي .64 التعلي   مؤسسات  في  طوي   جدج ها  املع فة  مق،  إدا ة  اجتماعيةبحث  شؤون  مجلة  في  للنشر  التاريخ:  ،  دم 

 .  93/ 2010املرجع: ش/ا/ص/ ، 2010/ 2/ 22

وزارة  )لجنة املواطنة وتنمية الوالء الوطني بوزارة التربية( بتكليف من     ككي  الوثا ق املعدة من  بل اللجنة الوزا ية .65

 .  2010/ 7/ 7تاريخ  10كلية التربية رقم التربية عن عمادة 

افية بجامعة األميرة  و ة بنت عبد  فاعلية  .66 ب  امج مقترح لتنمية ثقافة حقوق ا اسان للطالبة املعلمة بقس  الجغ 

ال ياض بمدينة  الخليج،  ال حمن  رسالة  بمجلة  للنشر  مقدم  البحث  ،  بحث  اإلرسال  ،  1476رقم  تاريخ    14/ 316رقم 

23 /7 /1431 .2010  . 

، بحث مقدم للنشر في مجلة املستقبل العربي رقم التكليف،  االحتالل األم يمئ للع اقدج  الطالب الجامعي الع اقي بعد   .67

 . 2010/ 3/ 10تاريخ  2010/ 1452

، بحث مقدم للنشر  ات املهنية املتطلبة لعضو هيئة التد يب من ج هة  ظ  املتد بين جعال تها ببعض املتغيراتيالكفا .68

 .  2010/ 12/ 20، تاريخ 210/ 1168رقم ، في املجلة التربوية بجامعة الكويت

  2011/ 12/ 5تاريخ  ،  مش جع جزا ة التربية حول إدماج القي  الديمق اطية جحقوق ا اسان في املد سة الكويتية ككي    .69

 .  بتكليف من الوزارة وعن طريق السيد عميد كلية التربية

ا  ادة   .70 لتربية  فلسفة  الع بئ  -الح ية  – كو  الطفل  ف،  عند  للنشر  العربيةبحث مقدم  الطفولة  رقم ،  ي مجلة  مرجع 

 . 2011/ 26/1تاريخ  11/ 11/ 8
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من    د  ة إد اك الطلبة في  امعة اليرموك ملظاه  السلطوية في التعلي  الجامعي جا  باط ذلك بكالة االغتراب لديه  .71

 2011/  837النفس رقم  بحث مقدم للنشر في مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم  .  ج هة  ظ  الطلبة أ فسه 

   .2011/ 1/ 20تاريخ 

بحث مقدم للنشر في مجلة اتحاد  ،  د اسة مساق في  نمية مها ات التفكير في التفكير الخ افي لدى الطالبات الجامعيات .72

   .2011/ 2/ 7تاريخ  2011/  795الجامعات العربية للتربية وعلم النفس رقم 

، بحث مقدم للنشر في مجلة رسالة الخليج،   ي  املواطنة لدى طالبه دج  أعضا  هيئة التد يس بجامعة طيبة في تعزيز   .73

 .  (2011/ 2/ 28). هجرية 1432/ 3/ 24/ تاريخ 14/ 88رقم 

جاهات امل أة السو ية  كو الزجاج السياحي د اسة ميدا ية على عينة في مدينة دمشق .74
ّ
، بحث مقدم للنشر في مجلة  ا 

   .103/ 2011، املرجع: ش/ا/ص/ 2011/ 4/ 4التاريخ: ، الشارقة جمعية االجتماعيين()شؤون اجتماعية 

بحث  ،  د  ة مما سة معلمي التربية ا سالمية ألخال يات العمل في مدج ة  واعد السلوك الوظيفئ من ج هة  ظ ه  .75

 .  2011/ 5/ 8، تاريخ 2011/ 582رقم ، الكويتمقدم للنشر في املجلة التربوية بجامعة 

اف  ثقافة الحوا  جأهميتها لدى طالب جطالبات كلية التربية بجامعة القصي  جعال تها بالتكصيل الد اس ي .76 د اسة  “    و

للنشر بمجلة رسالة الخليج، رقم   ميدا ية  طبيقية على طالب جطالبات كلية التربية بجامعة القصي ، بحث مقدم 

 . 2011.  6/1432/ 6تاريخ  14/ 166رقم اإلرسال  ، 1476البحث 

 . 26/5/2011 ا يخ ، بحث مقدم للنشر في مجلة عالم الفكر الكويتية، جمخاط ها ا سا ة لألطفال: أسبابها .77

،   قيي  الطلبة لدج  املد سة الثا وية في األ دن في إ ساب طلبتها ثقافة مفاهي  املواطنة من ج هة  ظ  الطلبة أ فسه  .78

 .  2011/ 6/ 8تاريخ  526رقم البحث   2011/ 0614رقم ، مقدم للنشر في مجلة اتحاد الجامعات العربيةبحث 

األطفال" .79 جالعنف  د  الحض ية  في  د اسة  العنف:  اجتماعية  سوسيولو يا  شؤون  مجلة  في  للنشر  مقدم  بحث   "

   2011/  6/  12: التاريخ ،69/ 2011ش/ا/ص/ : املرجع، اإلماراتية

بحث مقدم للنشر  ، "األس ي ج أثيره على الخصا ص النفسية السلو ية لدى األطفال امل اهقين الجزا  يينالعنف  " .80

 . 2011/    7/   5: التاريخ ،127/ 2011ش/ا/ص/ : :املرجع، في مجلة شؤون اجتماعية اإلماراتية

بحث مقدم للنشر  ، "امل اهقين الجزا  يينالعنف األس ي ج أثيره على الخصا ص النفسية السلو ية لدى األطفال  " .81

 . 2011/    7/   5: التاريخ ،127/ 2011ش/ا/ص/ : :املرجع، في مجلة شؤون اجتماعية اإلماراتية

الكويتية .82 األمة  الكويت على    يبة مجالس  في  البرملا ية  لال تخابات  الناظمة  التش يعات  بعض  تعديل  دراسة    :أث  

  6/    26:  التاريخ،  76/  2011ش/ا/ص/ :  املرجع،  في مجلة شؤون اجتماعية اإلماراتيةبحث مقدم للنشر  ،  تحليلية مقارنة

/ 2011  . 

في مجلة  القي  التربوية املما سة لدى طلبة  امعة امللك فيصل في اململكة الع بية السعودية .83 للنشر  ، بحث مقدم 

 .  (2011/ 7/ 18هجرية. ) 1432/ 8/ 16/ تاريخ 14/ 228رسالة الخليج، رقم 
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بحث مقدم للنشر في مجلة  التنمية البش ية ملعلمات ال ج ة جأث ها في مفهوم املواطنة لدى أطفال ما  بل املد سة،   .84

 .2011/ 7/ 30تاريخ  11/ 157/ 8الطفولة العربية، مرجع رقم 

العاملية لدى طلبة امل حلة الجامعية .85 في مجلة شؤون اجتماعية  ،   نمية  ي  املواطنة  للنشر  اإلماراتية،  بحث مقدم 

 .  10/2011/ 11، تاريخ 188، / 2011ش/ا/ص/ : املرجع

ــر في مجلة شـــؤون اجتماعية  د اسكككة اسكككتطالعية:  معو ات العمل التطوعي لدى الطالبة الجامعية .86 ، بحث مقدم للنشـ

 .  2011/ 10/ 6، تاريخ  178،  / 2011ش/ا/ص/ :  اإلماراتية، املرجع

املجتمع  .87 ججعي  الدجلة  بين  هود  األطفال  ب ياض  االلتكاق  في  السعودي  الطفل  مجلة  ،  حق  في  للنشر  مقدم  بحث 

 . 2011/ 11/ 28تاريخ  11/ 165/ 8الطفولة العربية، مرجع رقم 

جودة : )عنوان البحث، هالة محمد عبد الســـميع الغلبان:  بحث الدكتورة،  للتميز العلميالقصككي    امعة    ا زة ككي    .88

 .  2011/ 10/ 20تاريخ  ، رقم بدون .  الحياة وعالقتها بالتدين لدى أمهات األبناء ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة(

بحث مقدم للنشر في مجلة  ،  مها ات التفكير الجماعي ج أثيرها على  ودة ا خاذ الق ا  لدى عينة من طالب الجامعة .89

 .  (2012/ 1/ 17) 1433/  2/ 20تاريخ / 1/ 55رقم التكليف ، رسالة الخليج العربي

التغيير:   .90 في  يادة  في األ دن)دج  امل أة  العاملة  في مجلة    ،") د اسة  طبيقية على منظمات امل أة  للنشر  بحث مقدم 

 . 2012/ 3/ 4، تاريخ 188، 34/ 2012ش/ا/ص/ : املرجع: شؤون اجتماعية اإلماراتية، املرجع

شباب  واح .91 القي :  منظومة  ج كوالت   الشباب 
 
املدن  موذ ا اجتماعية  ،  ي  شؤون  مجلة  في  للنشر  مقدم  بحث 

 279/ 2011ش/ا/ص/ : املرجع، 2011/   12/   25: التاريخ: املرجع: اإلماراتية، املرجع

بحث مقدم للنشر في ،  في زمن السالم" ا س ا يلي  -أبعاد جااعماسات الفك  الصهيوائ على خ يطة الص اع الع بئ .92

 78/ 2012ش/ا/ص/ : املرجع -  2012/   4/   3: التاريخمجلة شؤون اجتماعية اإلماراتية، 

امل اهقين   .93 من  مجموعة  لدى  الذات  بمفهوم  جعال تها  الجس   )صو ة  القصي   لنبل  ا زة  امعة  بكث   ككي  

للتميز    السميع الغلبان لنيل جائزة جامعة القصيماملقدم من قبل الدكتورة هالة محمد عبد    جامل اهقات  فيفئ البص (

 . 2012/ 4/ 13بتاريخ ، العلمي

بحث مقدم للنشر  ،  التكول الديمق اطئ في الوطن الع بئ   ا ة للمشهد السياس ي الع بئ جالسينايوهات املستقبلية .94

 . 2012/ 7/ 25تاريخ  170/ 2012ش/ا/ص/ : في مجلة شؤون اجتماعية اإلماراتية / املرجع

بحث مقدم للنشر في مجلة شؤون اجتماعية اإلماراتية، التاريخ:  ،  ة املس ح العالجي في مناهضة العنف املجتمعيفاعلي .95
 .  220/ 2012ش/ا/ص/ : املرجعاملرجع:  - 2012/   9/  18

في التغيرات الثقافية جاال تماعية جاألخال ية ج أث ها    -  (Face book)الفيس بوك    –إسهامات الشبكة اال تماعية   .96

بحث مقدم للنشر في مجلة رسالة الخليج ،  دراسة ميدانية على طلبة جامعة طيبة باملدينة املنورة"ببعض املتغيرات "

 .2012. 1433/ 11/ 17تاريخ  14/ 226العربي رقم 

 2/1433/ 13تاريخ  14/ 2مجلة رسالة الخليج العربي رقم بحث مقدم للنشر في ، النسق القيمي لطالب  امعة القصي  .97

 .  2012عام   - 1614 . رقم البحث 2012 -
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املجتمع األكاديمي .98 في  املعلوماتئ  الوعي  البلقا ،  :   نمية  في  امعة  التد يس  ميدا ية على أعضا  هيئة  بحث  د اسة 

 .  2013/ 5/ 27تاريخ  670مقدم للنشر في املجلة التربوية بجامعة الكويت رقم 

العالي  .99 التعلمي  مؤسسات  في  املخ  ات  ج كسين  املؤسس ي  األدا   لتطوي   باملما سة  مدخل  مقدم  ،  التعل   بحث 

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

املجلة التربوية بجامعة  بحث مقدم للنشر في  ،   دجيل التعلي   مدخل لزيادة القد ات التنافسية للجامعات املص ية .100

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

والطالبة .101 التدريس  أعضاء هيئة  نظر  وجهة  املحلي من  املجتمع  تنمية  في  الجامعات  املجلة ،  دور  في  للنشر  مقدم  بحث 

 .  2014/ 3/ 25 تاريخ 314التربوية بجامعة الكويت رقم 

عمار .102 حامد  الدكتور  كتاب  في  واملستقبلعوملة  :  قراءة  واإلنجاز  الوعود  بين  التربوي  مجلة  ،  اإلصالح  قبل  من  تكليف 

 . 2012/ 12/ 16تاريخ  -/ 2/ 192/ 8الطفولة العربية في الكويت ) الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية ( مرجع رقم  

 

 

السعودية .103 للمرأة  السياس ي  التمكين  في  املدني  املجتمع  مجلة شؤو ،  دور  في  للنشر  مقدم  اإلماراتية، بحث  اجتماعية  ن 
 .  112/ 2016ش/ا/ص/ : املرجعاملرجع:  - 2016/   7/   18التاريخ: 

دور الدورات التدريبية في رفع مستوى املعارف العلمية واملهارات الفنية لطالب وطالبات قسم التربية الفنية بجامعة امللك   .104

 . 6/2016/ 13/تاريخ   684بحث مقدم للنشر في املجلة التربوية بجامعة الكويت رقم ، سعود

بحث مقدم للنشر في مجلة شؤون  ،  رؤية مستقبلية لتطوير آليات تنظيم املجتمع في ممارسة الحوكمة بالجمعيات األهلية  .105

 . 102/ 2016ش/ا/ص/ : املرجعاملرجع:  - 2016/   7/  18اجتماعية اإلماراتية، التاريخ: 

في الج .106 في تضخم العالقات  العوامل املسهمة  التدريس الكشف عن  بحث ،  امعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة 
 .  2016/ 5/6/تاريخ   671مقدم للنشر في املجلة التربوية بجامعة الكويت رقم 

الكفا .107 في ضويمستوى ممارسة  للمعلمين  املهنية  األردنية  ءات  التعليم  في وزارة  للتنمية  الوطنية  أنموذج مقترح  :  املعايير 

 . 5/2016/ 8/تاريخ   551في املجلة التربوية بجامعة الكويت رقم بحث مقدم للنشر ، للتطوير

 . 5/2016/ 11/تاريخ    298املرجع  .  بحث مقدم للنشر في مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية،  تعليم املرأة في دولة قطر .108

الدراس ي لطالب املعالجة من وجهة  واقع التعليم املساند بمدارس وكالة الغوث الدولية في قطاع غزة وأثره على التحصيل   .109

 .  2016/ 3/ 20/تاريخ  311نظر املعلمين املساندين، بحث مقدم للنشر في املجلة التربوية بجامعة الكويت رقم 

/   27بحث مقدم للنشر في مجلة شؤون اجتماعية اإلماراتية، التاريخ:  ،  حقوق اإلنسان واالختالفات الثقافية في العراق .110

 .  67/ 2016ش/ا/ص/ :  املرجع املرجع: - 2016/  4

بحث مقدم إلى مجلة  :  دج  كلية التربية بجامعة ا سكند ية في   بية املواطنة من ج هة  ظ  أعضا  الهيئة التد يسية .111
 .  2016/ 4/ 4تاريخ  375/ت/ 12الرقم مك/ ، اتحاد الجامعات العربية

املراهق .112 لدى  األسري  للعنف  واالجتماعية  النفسية  اإلماراتية،  ،  اآلثار  اجتماعية  مجلة شؤون  في  للنشر  مقدم   -بحث 

 . 2017/   3/   27. التاريخ: 72/ 2016ش/ا/ص/ : املرجعاملرجع: 
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فاعلية برنامج تدريبي مستند للنظرية املعرفية والثقافية لتشكيل الهوية في تطوير الوعي الذاتي واملفاهيم السياسية لدى   .113

مرجع  بحث مقدم للنشر في مجلة الطفولة العربية  .  غوث الدولية في األردنطالبات الصف الخامس في مدارس وكالة ال
 . 2015/ 1/ 31التاريخ  15/ 7/ 8

بحث مقدم  ،  أهم القضايا التربوية والتعليمية حول مبادرة التعليم ملرحلة جديدة في النظام التعليمي العام بدولة قطر  .114

 .  9/2014/ 21/تاريخ  1561  املرجع. للنشر في مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية

بحث مقدم للنشر في مجلة شؤون اجتماعية اإلماراتية،  ،  دراسة سوسيولوجية ملعاناة املرأة الفقيرة:  املرأة وظاهرة الفقر .115

 .  41/ 2015ش/ا/ص/ : املرجعاملرجع:  - 2015/   12/   7التاريخ: 

بحث مقدم للنشر في  ،  الشباب نحو األزمة السوريةوسائل االتصال االجتماعي اإلليكترونية في تشكيل الرأي العام لدى    .116

 .  67/ 2016ش/ا/ص/ : املرجعاملرجع:  - 2016/   3/   14مجلة شؤون اجتماعية اإلماراتية، التاريخ: 

بحث مقدم للنشر في  ،  العالقة بين املعرفة األخالقية والسلوك األخالقي لدى طلبة الصف الثاني املتوسط باملدينة املنورة .117

 . 2015/ 8/ 30/تاريخ   880املجلة التربوية بجامعة الكويت رقم 

في جامعة السلطان قابوس .118 أكاديميا ةمدى رضاهم عن تخصصاتهم  : الظروف األسرية واالقتصادية للطلبة املتأخرين 

 .  6/2015/ 17/تاريخ   745بحث مقدم للنشر في املجلة التربوية بجامعة الكويت رقم ، دراسة ميدانية

النشر اإلليكتروني    .119 العربية السعودية كأحد االتجاهات والتجارب  تفعيل دور  باململكة  العلمي  البحث  في تحقيق عوملة 
العلمي البحث  تطوير  في  الحديثة  رقم  ،  العاملية  الكويت  بجامعة  التربوية  املجلة  في  للنشر  مقدم  /تاريخ    545بحث 

11 /5 /2015  . 

ا .120 العربية  اململكة  في  التعليم  الدوليةتزييف  الخبرات  في ضوء  بجامعة  ،  لسعودية  التربوية  املجلة  في  للنشر  بحث مقدم 
 .  2015/ 23/5/تاريخ   594الكويت رقم 

التربوية .121 األساليب  في استخدام  القرآني  رقم  ،  املنهج  الكويت  بجامعة  التربوية  املجلة  في  للنشر  مقدم  /تاريخ    931بحث 

13 /9 /2015  . 

بحث مقدم للنشر في  ، ساسية في وكالة الغوث للسلوك األخالقي من وجهة نظر املعلميندرجة ممارسة مديري املدارس األ  .122

 . 2015/ 9/ 28/تاريخ   991املجلة التربوية بجامعة الكويت رقم 

 . 2015/ 9/ 20/تاريخ   980بحث مقدم للنشر في املجلة التربوية بجامعة الكويت رقم ، تحديات التعليم العالي في مصر .123

ي وعالقته باألفكار الالعقالنية لدى طلبة جامعة طيبة، بحث مقدم للنشر في املجلة التربوية بجامعة  التسويف األكاديم  .124

 .  2015/ 6/ 7/تاريخ   687الكويت رقم 

دور إدارة املعرفة في تحقيق معايير ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي في الجامعات الحكومية بالسعودية، بحث مقدم   .125
 .  2015/ 10/ 11/تاريخ   1070ة بجامعة الكويت رقم للنشر في املجلة التربوي

درجة ممارسة مديري التعليم ما بعد األساس ي ملهارات تقويم األداء الوظيفي من وجهة نظر املعلمين بمحافظة الداخلية  .126

 .  10/2015/ 7/تاريخ   733بحث مقدم للنشر في املجلة التربوية بجامعة الكويت رقم ، بسلطنة عمان

بجامعة  التعليم   .127 التربوية  املجلة  في  للنشر  مقدم  بحث  السعودية،  في  التعليم  سلم  لتطوير  مقترحة  كصيغة  الساس ي 

 .  2015/ 15/2/تاريخ   198الكويت رقم 
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بحث مقدم للنشر في املجلة التربوية ،  صور الفساد األكاديمي كما يدركها طلبة الدراسات العليا في الجامعات السعودية .128

 .  2014/ 12/ 21/تاريخ  1459بجامعة الكويت رقم 

التنمية املهنية ملعلمي املدارس الليلية بمدينة تبوك في ضوء مجتمع املعرفة، بحث مقدم للنشر في املجلة التربوية بجامعة   .129

 .  2014/ 7/12/تاريخ  1388الكويت رقم 

ر في املجلة التربوية بجامعة  بحث مقدم للنش ،  املنظمة املتعلمة وإمكانية تطبيقها من قبل املشرفين التربويين في األردن .130
 .  2014/ 10/ 19/تاريخ  1146الكويت رقم 

والتخصص .131 بالنوع  وعالقتها  الخرطوم  بجامعة  التربية  كلية  طالب  لدى  التعلم  املجلة ،  أساليب  في  للنشر  مقدم  بحث 

 .  2014/ 9/ 2/تاريخ  890التربوية بجامعة الكويت رقم 

لدى طالب جامعة   .132 الحوار  ثقافة  اكتساب  السعوديةأساليب  في  بجامعة  ،  طيبة  التربوية  املجلة  في  للنشر  بحث مقدم 

 .  2014/ 11/ 16/تاريخ  1294الكويت رقم 

تقدير الطالبات املعلمات واملشرفين األكاديميين لكفايات التدريس، بحث مقدم للنشر في املجلة التربوية بجامعة الكويت   .133
 . 2014/ 9/ 10/تاريخ  954رقم 

بحث مقدم للنشر  ،  األكاديمية واإلدارية التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم التطبيقية بالرستاقاملشكالت   .134

 . 7/2014/ 17/تاريخ   828في املجلة التربوية بجامعة الكويت رقم 

في املجلة   بحث مقدم للنشر،  دور الجامعات في تنمية املجتمع املحلي من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة .135

 .  2014/ 3/ 25/تاريخ  314التربوية بجامعة الكويت رقم 

/تاريخ    371التربية الحوارية ودورها في تعزيز األمن الفكري، بحث مقدم للنشر في املجلة التربوية بجامعة الكويت رقم   .136
6 /4 /2014  . 

العالقة  .137 الجامعي والطالب من وجهة نظر أعضاء هيئة  مستوى  بين األستاذ  في جامعة حائل  التربوية  بحث ،  التدريس 

 .  2014/ 3/ 16/تاريخ   269مقدم للنشر في املجلة التربوية بجامعة الكويت رقم 

معوقات استخدام التعليم املدمج بمدارس التعليم األساس ي بسلطنة عمان من وجهة نظر معلمي العلوم، بحث مقدم   .138

 .  5/2014/ 22/تاريخ   544للنشر في املجلة التربوية بجامعة الكويت رقم 

األردن   .139 انتخابات  العاصفة:  2013تجربة  مع  أم هدنة  اجتماعية  ؟  خطوة لإلصالح  مجلة شؤون  في  للنشر  مقدم  بحث 
 .  27/ 2015ش/ا/ص/ : املرجعاملرجع:  - 2015/   10/   14اإلماراتية، التاريخ: 

التربوية ،  دراسة تحليلية:  1960-ت1379مفهوم التربية عند بديع الزمان سعيد النورس ي) .140 بحث مقدم للنشر في املجلة 

 .  2014/ 4/ 20/تاريخ  432بجامعة الكويت رقم 

مدى امتالك مدرس ي اللغة العربية الكفايات التعليمية الالزمة لتدريس مادة التعبير الكتابي في الحلقة الثانية من التعليم  .141

 .  2014/ 5/ 5/تاريخ  451كويت رقم  بحث مقدم للنشر في املجلة التربوية بجامعة ال، دراسة ميدانية، الساس ي

واقع البحث العلمي وسبل تطويره بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية من وجهة نظر املسؤولين األكاديميين، بحث مقدم   .142
 .  5/2014/ 11/تاريخ   499للنشر في املجلة التربوية بجامعة الكويت رقم 
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في جامعتي القدس وبيرزيت بفلسطين وجامعة امللك فيصل في   إدراكات أعضاء هيئة التدريس ملتطلبات القيادة النوعية .143

 .  2014/ 22/5/تاريخ   545بحث مقدم للنشر في املجلة التربوية بجامعة الكويت رقم ، السعودية

نموذج تدريس ي مقترح قائم على تكامل الذكاءات املتعددة وأساليب التعلم لتنمية مهارات التفكير االستقصائي واالتجاه   .144

التدريس لطالب التخصصات العلمية بكلية التربية، بحث مقدم للنشر في املجلة التربوية بجامعة الكويت رقم    نحو مهنة 

 .  2014/ 6/ 22/تاريخ  695

145. ( اإلسرائيلي  العربي  الصراع  من  األمريكية  اإلدارة  مواقف  في  مجلة شؤون  1996-1991دراسة  في  للنشر  مقدم  بحث   )

 . 255/ 2014ش/ا/ص/ : املرجعاملرجع:  - 2014/   8 /  19اجتماعية اإلماراتية، التاريخ: 

بحث مقدم للنشر في مجلة شؤون اجتماعية اإلماراتية، التاريخ:  ،  درجة الوعي بحقوق اإلنسان لدى األسر في السعودية .146

 .  44/ 2014ش/ا/ص/ : املرجعاملرجع:  - 2014/   2/  3

بحث مقدم للنشر في مجلة شؤون اجتماعية  ،  الخليج العربياالستراتيجية الجديدة لحلف شمال األطلس ي في منطقة   .147

 .  571/ 2014ش/ا/ص/ : املرجعاملرجع:  - 2014/    12/   7اإلماراتية، التاريخ: 

بحث مقدم للنشر في الحوليات التربوية الرقم  ،  بحث كيداني مقارن :  التعليم وتكريس قيم املواطنة في املجتمع املصري  .148

 .  2018/ 3/ 18/ تاريخ 193

بحث مقدم للنشر في مجلة شؤون  .  ممارسة قيادة التغيير من قبل مديرات مراكز اإلشراف التربوي بمنطقة الرياض  واقع .149
 2018/   4/   15. التاريخ: 159/ 2018ش/ا/ص/ : املرجع -اجتماعية اإلماراتية، 

 ك سعود، لالبيئة التعليمية في تحسين مستوى التحصيل األكاديمي من وجهة نظر طالب كلية التربية في جامعة امل  إسهام .150

 .  2018/ 5/ 1/تاريخ  293بحث مقدم للنشر في املجلة التربوية بجامعة الكويت رقم 

مقدم للنشر في املجلة التربوية بحث    تطوير املوارد البشرية لدى مديري مراكز التربية الخاصة األهلية بمدينة الرياض، .151

 . 2016/ 1/ 12/تاريخ  26بجامعة الكويت رقم 

بحث مقدم  ،  االتجاهات املعاصرة في التنمية البشرية املستدامة ودور الجامعة في تحقيقيها دراسة حالة جامعة نجران .152
 . 2017/ 1/ 12/تاريخ    26للنشر في املجلة التربوية بجامعة الكويت رقم 

لبحث املهنية حسب إطار التطوير البحثي البريطاني لدى طالبات الدراسات العليا بالكليات اإلنسانية  مدى توفر مهارات ا .153

 . 2017/ 1/ 8/تاريخ  72بحث مقدم للنشر في املجلة التربوية بجامعة الكويت رقم  بجامعة امللك سعود من وجهة نظرهن،

مظاهر   .154 مواجهة  في  األسرة  لدور  مستقبلية  الفكري رؤية  اجتماعية  ،  االنحراف  شؤون  مجلة  في  للنشر  مقدم  بحث 

 .  2017/   9/  13. التاريخ: 525/ 2017ش/ا/ص/ : املرجع -اإلماراتية، 

نظر   .155 وجهة  من  اإلسالمية  املواطنة  لقيم  الحكومية  عبيد  بني  لواء  مدارس  في  الثانوية  املرحلة  طالبات  ممارسة  درجة 
 .  2017/ 30/4/تاريخ   577التربوية بجامعة الكويت رقم بحث مقدم للنشر في املجلة ، املعلمات

بحث مقدم  ،  عالقة خصائص األسرة الجزائرية بأساليب التنشئة االجتماعية لألبناء في ضوء الرهاصات العوملة الثقافية .156

 .  2017/ 5/ 7/تاريخ   601للنشر في املجلة التربوية بجامعة الكويت رقم 

ماث  اإلبداع .157 تربوي  العوملةضرورة حتمية وتحد  في عصر  الكويت رقم  ،  ل  التربوية بجامعة  املجلة  في  للنشر  بحث مقدم 

 .  2017/ 10/ 11/تاريخ  1046
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،  املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،  العنف الرمزي في دورات االندماج االجتماعي للمهاجرين السوريين إلى أملانيا .158

 .  341مرجع .  2017/ 6/ 9

بحث مقدم للنشر  .  الفيس بوك نموذجا  –معات مستخدمي شيبكات التواصل االجتماعي  الذكاء الثقافي لدى طلبة الجا .159

 .  2017 -6-7املوافق في  304/ ت/ 12الرقم مك/  –في مجلة اتحاد الجامعات العربية  

األسترالي   .160 الكومنوولث  في  بالواليات  املدرسة  قبل  ما  رقم    –تربية  مرجع  العربية  الطفولة  مجلة  في  للنشر  مقدم  بحث 
 . 2017/ 17/4تاريخ  8/ 54/ 17

بحث مقدم للنشر   -مواقع التواصل االجتماعي ودورها في زيادة املعرفة بالقضايا السياسية لدى طلبة الجامعات األردنية .161

 . 2017/ 12/ 28تاريخ   53/ 2017الرقم  . في مجلة اتحاد الجامعات العربية

فاعلية برنامج مقترح قائم على مدخل التعلم االستراتيجي في تنمية مهارات االستماع الناقد والتنظيم الذاتي لدى طالب   .162

 2016/ 12/ 4/تاريخ  1298بحث مقدم للنشر في املجلة التربوية بجامعة الكويت رقم  املرحلة االعدادية،

بحث مقدم للنشر في املجلة التربوية الرقم    –ب في جامعة نزوى  واقع االتصال األكاديمي بين املرشدين األكاديميين والطال  .163
 .  2016/ 11/ 14تاريخ  1206

بحث مقدم للنشر في املجلة التربوية بجامعة الكويت رقم  ،  مؤشرات جودة أداء متعلم التعليم األساس ي في كوت دايفور  .164

 .  2016/ 9/ 21/تاريخ  947

ا .165 في عصر  ماثل  تربوي  الكويت رقم  ،  لعوملةاإلبداع ضرورة حتمية وتحد  التربوية بجامعة  املجلة  في  للنشر  بحث مقدم 

 .  2016/ 10/ 11/تاريخ  1046

ضوء   .166 في  اليمنية  الجمهورية  في  الثانوية  املوهوبين  مدرسة  في  التربوية  واألنشظة  التدريس  الستراتيجيات  مقترح  تصور 
 .  10/2016/ 4/تاريخ   475رقم   بحث مقدم للنشر في املجلة التربوية بجامعة الكويت، املعايير الدولية

وسائل االتصال االجتماعي اإلليكترونية في تشكيل الرأي العام لدى الشباب نحو األزمة السورية، بحث مقدم للنشر في    .167

 . 67/ 2016ش/ا/ص/ : املرجع: املرجع - 2016/   3/   14مجلة شؤون اجتماعية اإلماراتية، التاريخ: 

ة الغوث الدولية في قطاع غزة وأثره على التحصيل الدراس ي لطالب املعالجة من وجهة  واقع التعليم املساند بمدارس وكال .168

 .  2016/ 3/ 20/تاريخ  311نظر املعلمين املساندين، بحث مقدم للنشر في املجلة التربوية بجامعة الكويت رقم 

في وزارة   .169 للتنمية  الوطنية  املعايير  في ضوء  للمعلمين  املهنية  الكفايات  األردنيةمستوى ممارسة  أنموذج مقترح  :  التعليم 
 . 5/2016/ 8/تاريخ   551بحث مقدم للنشر في املجلة التربوية بجامعة الكويت رقم ، للتطوير

التدريس  .170 في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة  في تضخم العالقات  العوامل املسهمة  بحث ،  الكشف عن 

 .  2016/ 5/6/تاريخ   671رقم   مقدم للنشر في املجلة التربوية بجامعة الكويت

بحث مقدم للنشر في مجلة شؤون  ،  رؤية مستقبلية لتطوير آليات تنظيم املجتمع في ممارسة الحوكمة بالجمعيات األهلية  .171

 . 102/ 2016ش/ا/ص/ : املرجع: املرجع - 2016/   7/  18اجتماعية اإلماراتية، التاريخ: 

بحث مقدم إلى مجلة  :  املواطنة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسيةدور كلية التربية بجامعة اإلسكندرية في تربية   .172
 .  2016/ 4/ 4تاريخ  375/ت/ 12الرقم مك/ ، اتحاد الجامعات العربية
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السعودية .173 للمرأة  السياس ي  التمكين  في  املدني  املجتمع  اإلماراتية، ،  دور  اجتماعية  مجلة شؤون  في  للنشر  مقدم  بحث 

 .  112/ 2016ش/ا/ص/ : ع: املرجعاملرج - 2016/   7/   18التاريخ: 

دور الدورات التدريبية في رفع مستوى املعارف العلمية واملهارات الفنية لطالب وطالبات قسم التربية الفنية بجامعة امللك   .174

 . 6/2016/ 13/تاريخ   684بحث مقدم للنشر في املجلة التربوية بجامعة الكويت رقم ، سعود

/   27في العراق، بحث مقدم للنشر في مجلة شؤون اجتماعية اإلماراتية، التاريخ:    حقوق اإلنسان واالختالفات الثقافية .175
 .  67/ 2016ش/ا/ص/ :  املرجع: املرجع - 2016/  4

 . 5/2016/ 11/تاريخ    298املرجع  .  بحث مقدم للنشر في مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية،  تعليم املرأة في دولة قطر .176

النفسية   .177 املراهقاآلثار  لدى  األسري  للعنف  اإلماراتية،  ،  واالجتماعية  اجتماعية  مجلة شؤون  في  للنشر  مقدم   -بحث 

 . 2016/   3/   27. التاريخ: 72/ 2016ش/ا/ص/ : املرجع: املرجع

بالذكائين  .178 وعالقتها  االجتماعي  التواصل  مواقع  مقدم    استخدام  بحث  اليرموك،  جامعة  طلبة  لدى  واللغوي  االجتماعي 

 .2018/ 12/ 28/ تاريخ 55رقم ، للنشر في مجلة اتحاد الجامعات العربية

بحث مقدم  ،  الجامعة في تحقيقها )دراسة حالة جامعة نجران(االتجاهات املعاصرة في التنمية البشرية املستدامة ودور   .179

 .  2017/ 1/ 2/ تاريخ 26لكويت / رقم للنشر في املجلة التربوية لجامعة ا

نموذجا( .180 التربية  )كلية  املواطنة  على  التربية  أهداف  تحقيق  في  طيبة  جامعة  شؤون  ،  دور  مجلة  في  للنشر  مقدم  بحث 
 86/  2019املرجع: ش/ ا /ص/ -2019/   01/   26التاريخ: ، اجتماعية

 مناقشة اطروحات 

مقترح .1 رياض    تصور  معلمات  تدريب  في ضوء لتوطين  السعودية  العربية  باململكة  الشرقية  املنطقة  بمدارس  األطفال 
رسالة ماجستير مقدمة من الطالبة ذكريات خالد املزروع للحصول على درجة املاجستير  .  االتجاهات الحديثة للتدريب 

 .  2012/ 1/ 6تاريخ . في اإلدارة التربوية بكلية التربية بالجامعة الخليجية

املعل .2 البحرين.تفعيل ممارسة  بمملكة  الحكومية  باملدارس  األوائل ملهامهم اإلشرافية  رسالة ماجستير مقدمة من    مين 
.  للحصول على درجة املاجستير في اإلدارة التربوية بكلية التربية بالجامعة الخليجية  الطالب إبراهيم سلمان أحمد حسن 

 .  2012/ 1/ 7تاريخ 

رسالة ماجستير مقدمة  .  دولة الكويت في ضوء الفكر اإلداري املعاصرأساليب تطوير تقييم معلمي املرحلة املتوسطة ب .3
.  للحصول على درجة املاجستير في اإلدارة التربوية بكلية التربية بالجامعة الخليجية  من الطالبة نجلة محمد حمد املري 

 .  2012/ 1/ 8تاريخ 

  تدريبية ومحاضرات عامة دورات

اإلحصائي   .1 للبرنامج  وفقا  العلمي  من    Spssالبحث  الفترة  خالل  الكويت  بجامعة  املجتمع  خدمة  مركز  نظمها  دورة 

 . 2004/ 8/ 18إلى  2004/ 8/ 14

للبرنامج اإلحصائي   .2 الفترة من  ،  Spssالتحليل اإلحصائي وفقا  الكويت خالل  بجامعة  املجتمع  نظمها مركز خدمة  دورة 

 . 2004/ 7/ 21إلى  2004/ 7/ 17
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  2004/ 3/ 14دورة نظمها مركز خدمة املجتمع بجامعة الكويت خالل الفترة من  ،  األسس العلمية التربوية للطفولة املبكرة .3

 .  2004/ 3/ 23إلى 

إلى   2003/ 6/ 21خدمة املجتمع بجامعة الكويت خالل الفترة من    دورة نظمها مركز،  مهارات البحث االجتماعي والتربوي  .4

2 /7 /2003  . 

البرنامج   .5 باستخدام  االجتماعيين    Spssالتحليل اإلحصائي  للباحثين  الكويت  بجامعة  املجتمع  نظمها مركز خدمة  دورة 

 .  2005/ 5/ 11إلى  2005/ 5/ 7والتربويين خالل الفترة من 

دورة نظمها مركز خدمة املجتمع بجامعة الكويت ملدراء مؤسسات شركات    Spssج  التحليل اإلحصائي باستخدام البرنام .6

 .  2005/ 5/ 8إلى  2005/ 5/ 14الطيران في الكويت خالل الفترة من 

دورة نظمها مركز خدمة املجتمع بجامعة الكويت لطالب الدراسات العليا في    Spssالتحليل اإلحصائي باستخدام البرنامج   .7

 .  2005/ 7/ 6إلى   2005/ 7/ 2لكويت خالل الفترة من كلية العلوم بجامعة ا

برنامج تدريبي لطالب املاجستير والدراسات العليا نظمه مركز خدمة    Spssتصميم وتحليل االستبانات باستخدام برنامج .8

 .  9/2005/ 28إلى  2005/ 9/ 24املجتمع بجامعة الكويت خالل الفترة من 

تدريبية لطالب املاجستير نظمه مركز خدمة املجتمع بجامعة الكويت  دورة    Spssالتحليل اإلحصائي باستخدام برنامج .9

 .  2006/ 3/ 15إلى  2006/ 3/ 11خالل الفترة من 

محاضرة ألقيت في الندوة العلمية الثالثة ضمن املوسم  ،  املظاهر االغترابية في الشخصية العربية: إشكالية القمع التربوي  .10

 .  1997/ 12/ 21الثقافي لكلية التربية بتاريخ 

 .2001/ 11/ 12محاضرة ألقيت في املوسم الثقافي لكلية التربية في ، اتجاهات الحداثة في التربية العربية .11

محاضرة في املوسم الثقافي لكلية التربية ،  الدور الحضاري للتربية في دول الخليج العربي من أزمة الفكر إلى مأزق اإلصالح .12

 . 2010/ 12/ 27بتاريخ يوم االثنين 

 2018املوسم الثقافي األول لقسم أصول التربية مايو    – محاضرة عن الدور التنموي للتربية في دول الخليج العربي  القاء    .13

 .  2015 كلية التربيةلقسم أصول التربية في املوسم الثقافي  إلقاء محاضرة عن إشكاليات اللغة العربية في  .14

 عضوية اللجان المهنية:  

 .2002م1/ 19التربية في الجامعة العربية املفتوحة تاريخ لجنة تأليف كتاب املدخل إلى  .1

 .  2004لجنة بناء اإلطار املفاهيمي لكلية التربية عام  .2

 .  2004لجنة التنوع لتطبيق معايير االعتماد األكاديمي في كلية التربية عام  .3

 .  2002اللجنة الوطنية لدمج حقوق اإلنسان في التعليم الكويتي لجنة عام  .4

 .  2004لجنة تقويم وتطوير برامج الكلية في عام  .5
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 .2003اللجنة الوطنية لتأليف منهج دراس ي لحقوق اإلنسان عام  .6

 . 2002اللجنة التربوية اإلقليمية لصياغة األهداف التربوية في دول مجلس التعاون الخليجي عام  .7

 اللجنة األكاديمية في قسم أصول التربية بجامعة الكويت   .8

 لجنة الجدول الدراس ي في قسم أصول التربية بجامعة الكويت   .9

 لجنة امليزانية في كلية التربية بجامعة الكويت   .10

 في كلية التربية بجامعة الكويت   لجنة املاجستير .11

 لكويت  لجان مقابالت الطالب املستجدين في كلية التربية بجامعة ا .12

 لجان االمتحان الشامل لطالب املاجستير في قسم أصول التربية بكلية التربية   .13

 لجنة منسق األبحاث في قسم األصول في كلية التربية جامعة الكويت   .14

 .  لجنة االعتماد األكاديمي في كلية التربية جامعة الكويت .15

 :  لجان علمية خارجية

املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب في ،  الهوية الوطنية في الكويت  اللجنة الوطنية الكويتية لدراسة سبل تعزيز .1

8 /2 /2016  . 

 

 :  التدريسيةات لخبرا

 

 :  1997-1988مق  ات للد اسيات العليا جاملاستر في  امعة دمشق من  -1

التربية  املقارنة،  أصول  التربوي ،  التربية  التربوية،  التخطيط  األطفال،  اإلدارة  التربوي ،  رياض  االجتماع  فلسفة  ،  علم 

 التربية. 

 :  1820-1997للد اسيات العليا جاملاستر في  امعة الكويت من مق  ات  -2

 ،  االتجاهات املعاصرة في التخطيط التربوي مقرر ، االتجاهات املعاصرة في علم االجتماع التربوي  مقرر 

 مقرر مناهج البحث العلمي، التربية املقارنةمقرر ، مقرر التربية في دول الخليج،  مقرر دراسات مستقلة

 . مقرر التربية والتنمية .مقرر موضوعات خاصة، مقرر تعليم الكبار، فلسفة التربيةمقرر  

 :1997-1988مق  ات في م حلة ا  ازة في  امعة دمشق من  -3

 فلسفة التربية لطالب دبلوم التأهيل التربوي  ، علم االجتماع التربوي لطالب السنة الثالثة -

 الثقافة الفلسفية لطالب السنة األولى   -، السنة الرابعةفلسفة التربية لطالب  -

http://www.watfa.net/Cvvwatfa233.htm#أعلى_المستندد
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 : 1994-1993خالل الفترة مق  ات في م حلة ا  ازة في  امعة عم  املختا  -4

مقرر علم النفس االجتماعي    -،  التربية لطالب السنة الثالثةمقرر أصول    -،  مقرر علم االجتماع التربوي لطالب الثانية  -

 ,   لطالب السنة الثانية

 : 1820-1997مق  ات في م حلة ا  ازة في  امعة الكويت من -5 

، مقرر مبادئ التربية،  مقرر تطور الفكر التربوي ،  مقرر علم االجتماع التربوي ،  مقرر أصول التربية،  مقرر اإلدارة التربوية

 ،  مقرر النظام التربوي في الكويت، مقرر اإلعالم التربوي ،  مقرر التربية ما قبل املدرسية. مقرر اإلعالم التربوي 


