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 اإلّزبج اىعيٍَ: أوالً: 
 اىجحىس املْشىسح يف جمالد عيَُخ حمنَخ ٍفهشسخ: (1)

، المجمػػة التربويػػة، مجمػػس النلػػر العممػػي، جامعػػة 9111االكتئػػاب وعبلقتػػل بالتحاػػيؿ الدراسػػي عػػاـ  .9
 ، الكويت. 52الكويت عدد 

النلر  ، مجمة العمـو االجتماعية، مجمس0229المكونات الفرعية لمقياس الثقة بالنفس والخجؿ عاـ  .0
 ، العدد الثالث، جامعة الكويت ، الكويت. 01العممي، مجمد 

، مجمػػة دراسػػات الخمػػي  0220تحاػيؿ الدراسػػي وعبلقتػػل بالمخػػاوؼ المرقػػية وقمػػؽ االمتحػػاف عػػاـ ال .3
 .والجزيرة العربية، مجمس النلر العممي، جامعة الكويت، الكويت

ة الكويػت، دراسػة وبائيػة تعاطي المواد المؤثرة في األعاػاب بػيف طػبلب مرحمػة التعمػيـ الجػامعي بدولػ .5
، مجمػػس النلػػر 05، الحوليػػة 021داب والعمػػـو االجتماعيػػة، العػػدد ، حوليػػات كميػػة اآل0223عػػاـ 

 العممي، جامعة الكويت، الكويت.
، مجمػة 0225التحايؿ الدراسي وعبلقتل بالثقة بالنفس لػد  طػبلب المرحمػة الثانويػة وطالباتهػا عػاـ  .2

 ، مجمس النلر العممي، جامعة الكويت، الكويت.0العدد 30العمـو االجتماعي، مجمد
، المجمة التربوية ، 0225عاـ انية وعبلقتها ببعض سمات اللخاية )دراسات ارتباطية(، العدو  .2

 النلر العممي، جامعة الكويت. مجمس
7. Academic Achievement and its relationship with Anxiety, self 
Steam, Optimism, and pessimism in Kuwaiti student. (2004) social 
Behavior and personality an international journal, new Zealand.  
8. insomnia  and its relation with depression and symptoms(2006)   
psychological reports, 2006. PP 171 – 175.  

مكتػػب اإلنمػػاج االجتمػػاعي، إدارة البحػػوث ، 9112القمػػؽ لػػد  الكػػويتييف بعػػد العػػدواف العراقػػي عػػاـ . 1
 . والدراسات، دولة الكويت

، مجمػة كميػة التربيػة ،  9112االقطرابات النفسية المترتبة عمى الغػزو العراقػي لدولػة الكويػت عػاـ  .92
 ، مار.  02جامعة الزقازيؽ عدد 

فسػػية، رابطػػة األخاػػائييف ، مجمػػة دراسػػات ن9111الوسػػواس القهػػرى لػػد  األطفػػاؿ الكػػويتييف عػػاـ  .99
 ، مار.  8، مجمد النفسييف

اإلسػػكندرية، ، مجمػػة كميػػة اآلداب، جامعػػة 9118افعيػػة لئلنجػػاز وعبلقتهػػا بمسػػتو  الطمػػوح عػػاـ الد .90
 ، مار. العدد الثاني 2مجمد 

لمدراسػات النفسػية، ، المجمػة الماػرية 9118اللخاية الفاامية وعبلقتها بالتفػاؤؿ والتلػاـؤ عػاـ  .93
 ، القاهرة. 02عدد  8مجمد 
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 ، بالقاهرة. 1، دراسات نفسية، مجمد 9111ة الكبر  عاـ خمسلالثقة بالنفس وعبلقتها بالعوامؿ ا .95
 ، العدد الثالث. 99دراسات نفسية، مجمد  0229اللعور بالسعادة وعبلقتل بسمات اللخاية عاـ  .92
، 30، المجمة المارية لمدراسػات النفسػية، العػدد 0229. االنبساط وعبلقتل باالنفعاالت السمبية عاـ 92

 العربية. ، جمهورية مار  99مجمد 
. االعتمػػاد عمػػى االسػػتقبلؿ فػػي المجػػاؿ اإلدراكػػي وعبلقتػػل بالػػذكاج العػػاـ وحػػب االسػػتطبلع لػػد  طفػػؿ 91

 ، مجمة عمـ النفس، كمية التربية، جامعة المنيا. 9118الروقة عاـ 
. التسػػويؼ الدراسػػي وعبلقتػػل بالثقػػة بػػالنفس والكػػذب لػػد  عينػػات مػػف طػػبلب وطالبػػات الهيئػػة العامػػة 98
 ، مجمة كمية التربية، جامعة المناورة، جمهورية مار العربية. 0223يـ التطبيقي والتدريب عاـ لمتعم
، مجمػػػة دراسػػػات نفسػػػية، رابطػػػة 9112. األسػػػرة الكويتيػػػة واآلثػػػار النفسػػػية لمعػػػدواف العراقػػػي عػػػاـ 91

 األخاائييف النفسييف، القاهرة ، جمهورية مار العربية. 
جامعػة  -، كميػة اآلداببػالنمو لػد  األطفػاؿ، مجمػة عمػـ الػنفس المعااػربيعي وعبلقتل . اإلرقاع الط02

 المنيا، جمهورية مار العربية. 
، مجمػػة عمػػـ الػػنفس 0223. إدراؾ أسػػاليب المعاممػػة الوالديػػة التػػي يمارسػػها اآلبػػاج مػػ  األبنػػاج عػػاـ 09

 ، جامعة المنيا ، مار. 95المعاار، العدد 
، مجمػة المػػنه  0223قتػل بالقػػغوط النفسػية وتقػدير الػذات عػاـ . االتجػا  نحػو مهنػة التػدريس وعبل00

العممي والسموؾ، جمعيػة المرلػديف النفسػييف بالتعػاوف مػ  قسػـ عمػـ الػنفس، كميػة اآلداب جامعػة طنطػا، 
 جمهورية مار العربية.

، 0225. أثػػر متغيػػرات التسػػويؼ الدراسػػي، االكتئػػاب والدافعيػػة لئلنجػػاز عمػػى التحاػػيؿ الدراسػػي عػػاـ 03
، جمعيػػة المرلػػديف النفسػػييف بالتعػػاوف مػػ  قسػػـ عمػػـ الػػنفس، كميػػة اآلداب مجمػػة المػػنه  العممػػي لمسػػموؾ

 جامعة طنطا، جمهورية مار العربية.
راض الجسمية وعبلقتها بالقمؽ واالكتئاب لد  طػبلب والطالبػات الهيئػة العامػة لمتعمػيـ واألع  . اللكاو 05

 المارية لمدراسات النفسية.، المجمة 0222التطبيقي والتدريب عاـ 
. األعراض الجسمية والنفسية وعبلقتها بالتحايؿ الدراسي لد  طبلب وطالبػات الهيئػة العامػة لمتعمػيـ 02

 . 0221يوليو  98التطبيقي والتدريب، مجمة عمـ النفس المعاار والعمـو اإلنسانية، العدد 
الكػػويتي  لػػد  عينػػة مستعرقػػة مػػف المجتمػػ . التمػػوث البيئػػي وعبلقتػػل بػػاألمراض الجسػػمية والنفسػػية 02
( مجمة المنه  العممي والسموؾ، جمعية المرلديف النفسييف بالتعاوف م  قسـ عمػـ الػنفس، كميػة 0293)

 اآلداب جامعة طنطا، مار. 
. التفاؤؿ والتلاـؤ وعبلقتهما بالتحايؿ الدراسي لػد  طمبػة التعمػيـ الجػامعي بدولػة الكويػت، الجمعيػة 01

  . 0221فبراير  5إلى  0 الساب  علر خبلؿ الفترة مف العمميلمدراسات النفسية، المؤتمر 
ي مػدارس غير المفظي عمى طمبة الافوؼ مف السادس إلى الثاني علػر فػ 999. تقنيف اختبار بينا 08

 . 0221وزارة التربية، دولة الكويت، مجمة عمـ النفس المعاار عاـ 
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الثقػػة بػػالنفس وعبلقتهػػا بالقػػدرات اإلبداعيػػة والتحاػػيؿ الدراسػػي لػػد  طػػبلب وطالبػػات كميػػة التربيػػة  .01
األساسية بالهيئة العامة لمتعمػيـ التطبيقػي والتػدريب، مجمػة دراسػات نفسػية، رابطػة األخاػائييف النفسػييف 

 . ـ0299المارية، القاهرة عاـ 
ب وطالبػات المرحمػة، تقنيف مقياس اللػعور التباعػدى مػف وقػ  فرانػؾ ويميػامز لػد  عينػة مػف طػبل .32

 . 0292عاـ  المعاار، مجمة عمـ النفس بدولة الكويت
الفروؽ في أساليب التعميـ لد  طمبة المرحمة المتوسطة في دولة الكويػت فػي قػوج بعػض متغيػرات  .39

 ، جامعة طنطا. ، مجمة المنه  العممي والسموؾ، كمية اآلداب0292اللخاية 
(2) 

 
 فزد ثذعٌ ٍِ ٍؤسسبد حبثُخ: حبىس عيَُخ ّ

اتجاهات الوعي البيئي لد  أطفػاؿ بدولػة الكويػت )بااللػتراؾ(، بحػث مػدعوـ مػف الهيئػة العامػة تنمية  .9
 ـ. 0229لمبيئة عاـ 

بػالنمو الجسػمي والنفسػي منػذ الػوالدة وحتػى العػاـ الثػاني )بااللػتراؾ(، تطور سموؾ التغذية وعبلقاتػل  .0
 ـ. 0220بحث مدعـو مف مؤسسة الكويت لمتقدـ العممي عاـ 

أثػػػر المفػػػاهيـ البيئيػػػة وعبلقاتػػػل بػػػالنمو الجسػػػمي والنفسػػػي لمطفػػػؿ منػػػذ الػػػوالدة وحتػػػى العػػػاـ الثػػػاني  .3
 ـ.  0223)بااللتراؾ(، بحث مدعـو الهيئة العامة لمبيئة، يوليو عاـ 

دور األنلطة المااحبة لمعممية التعميمية فػي تنميػة الػوعي لػد  طػبلب كميػات التربيػة بدولػة الكويػت  .5
 ـ.0228حث مدعـو مف الهيئة العامة لمبيئة، مايو عاـ )بااللتراؾ(، ب

اتجاهات بعض لرائح المجتم  الكويتي نحو المحافظة عمى المحميات الطبيعيػة كححػد ماػادر حمايػة  .2
 ـ. 0222لمبيئة، عاـ البيئة، بحث مموؿ مف الهيئة العامة 

مػف المجتمػ  الكػويتي، التموث البيئػي وعبلقتػل بػاألعراض الجسػمية والنفسػية لػد  عينػات مستعرقػة  .2
 ـ. 0221بحث مدعـو مف الهيئة لمبيئة عاـ 

ب: 
ً
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            اىزحنٌُ اىعيٍَ ىيجحىس اخلبسخُخ :                                                                                             ثبُّ

 :اهلُئخ اىعبٍخ ىيجُئخ (1)
دارتها مف وجهة نظر طمبة كمية التربية بجامعة ال .9 كويت، المقدـ مف ملروع القاعات الدراسية بنيتها وا 

 ، جامعة الكويت.د. جاسـ الحمداف، كمية التربية
 ."ـ0222عاـ الرسالة اإلعبلمية وموقعها في استراتيجية اإلعبلـ الكويتي ملروع " .0
ملروع تحثير التموث الكيميائي ألتربة الهواج الجوى عمى التكويف النفسي لمبالغيف مف الجنسيف في  .3

 ـ.0221ـ ، عاـ 0222المجتم  الكويتي عاـ 
دور األنلطة الماحبة لمعممية التعميمية في تنمية الوعي البيئي لد  كميات التربية بدولة ملروع " .5

 ."ـ0221الكويت عاـ 
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دور المعمـ في تنمية الوعي البيئي لد  طبلب المرحمتيف االبتدائية والمتوسطة بدولة الكويت "ع ملرو  .2
 ."ـ0228عاـ 

 , جميس اىْشش اىعيٍَ, خبٍعخ اىنىَذ:يىً االخزَبعُخ واجمليخ اىرتثىَخحمنٌ ىذي جميخ اىع( 2)
 ـ.0222األساليب الوقائية لمحد مف ملكبلت اللباب االجتماعية عاـ  .9
 ـ.0228العبلقة بيف الملكبلت النفسية والمجتمعية لممرأة المطمقة والتحايؿ الدراسي ألبنائها عاـ  .0

3. " spearman's Hypothesis tested in Yemen on the on the Items of the 
standard progressive matrices plus " . 

فولي لتلخيص األفراد ذوى دالالت ادؽ وثبات الاورة األردنية مف مقياس تقدير التوحد الط .5
 (، ) مجمة العمـو التربوية(. Cars2-HFاقطراب التوحد الذيف يتمتعوف بقدرات مرتفعة ) 

أثر استخداـ استراتيجية التعميـ المتمايز في تنمية مهارات التفكير االبداعي وتحسيف االتجاهات نحو  .2
 التربوية(. مقرر التفسير لد  طمبة الاؼ الثاني الثانوى ، ) مجمة العمـو

اإلساجة الجنسية في مرحمة الطفولة وعبلقتها بكؿ مف مفهـو الذات والتوافؽ الجنسي. ) مجمة العمـو  .2
 االجتماعية (.

التوجل نحو الحياة والقدرة عمى إدراؾ االنفعاالت كمنبئات بالسعادة لد  عينة مف موظفي الجامعة  .1
 االجتماعية(.المتزوجيف في قوج بعض المتغيرات. ) مجمة العمـو 

8. Psychosocial characteristics of smokers: A case study of student 
smokers in Imam Abdurrahman bin Feisal university  )مجمة العمـو االجتماعية( ، 

 اىزحنٌُ ىيرتقُبد ىيذسخبد اىعيَُخ : (3)
استاذ ملارؾ بقسـ التربية بكمية تحكيـ االنتاج العممي لمدكتورة / بمقيس بنت اسماعيؿ داغستاني،  .9

 التربية بجامعة الممؾ سعود ، لمترقي إلى درجة استاذ.
تحكيـ اإلنتاج العممي لمدكتورة / نجاة سميماف الحمداف المتقدمة لمترقية إلى درجة أستاذ ملارؾ في  .0

 تربية الموهوبيف تخاص مناه  الموهوبيف في جامعة الخمي  العربي ، مممكة البحريف.

 حتنٌُ حبىس املشمض اىعشثٍ ىيجحىس اىرتثىَخ ىذوه اخليُح :  (4)
 دراسة لتعرؼ التجارب القائمة في الدوؿ األعقاج المرتبطة بالسموكيات الطبلبية. .9
 دراسة لتعرؼ نماذج عالمية في معالجة مظاهر السموؾ السمبي لمطبلب. .0
األعقاج بمكتب التربية العربي  دراسة ظاهرة السموكيات السمبية لد  طبلب التعميـ العاـ في الدوؿ .3

 لدوؿ الخري .
 برنام  عبلجي وقائي لمعالجة السموؾ الوقائي. .5
 حقيبة تدريبية لمعامميف في المدرسة لتطبيؽ البرنام  العبلجي الوقائي. .2
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ب: اىذوساد اىزذسَجُخ واىْذواد:
ً
 ثبىث

 ٍزذسة:  (1)
 08(: مركػز القيػػاس والتقػويـ والتنميػة المهنيػة بالهيئػػة خػبلؿ الفتػرة مػػف 9111مهػارات القيػادة ) .9

 ـ. 9111مايو  1ابريؿ وحتى 
والتنميػػة  ، مركػػز القيػػاس والتقػػويـ90/90/0229إلػػى  8مقدمػػة فػػي االنترنػػت خػػبلؿ الفتػػرة مػػف  .0

 المهنية، الهيئة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب.
، مركػػز القيػػػاس والتقػػويـ والتنميػػػة 0223مػػايو  5إلػػػى  9اػػائي خػػػبلؿ الفتػػرة مػػف التحميػػؿ اإلح .3

 المهنية، الهيئة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب. 
، لػػـر اللػػيم بجمهوريػػة ماػػر العربيػػة 0228تحسػػيف الفعاليػػة اإلداريػػة لممتػػدربيف التنفيػػذييف   .5

 ـ. 92/5/0228وحتى  2/5/0228خبلؿ الفترة مف 
 95/2/0221وحتػى  92/2/0221قيادية والسموكية لممدير المتميز خبلؿ الفترة مف المهارات ال .2

 بالمممكة المتحدة. 
 ٍذسة:  (2)

 ـ. 98/3/0223وحتى  9/3/0223تحهيؿ مدرسي الطمبة الفائقيف، وزارة التربية، خبلؿ الفترة مف  .9
 . 9111تدريب أعقاج هيئة التدريس الجدد في الهيئة عمى استخداـ االختبارات التحايمية عاـ  .0

ب: املؤىفبد و
ً
 اىنزت املْشىسح: ساثع

 (، دار آرا لمنلر، الكويت. 0222سيكولوجية االبتكار والتفوؽ العقمي ) .9
 ( الطبعة الثانية، مركز روبي لمتوزي ، الكويت. 0291عمـ النفس النمائي ) .0
 (، مكتبة الفبلح، الكويت. 9118مـ نفس اللخاية )ع .3
 (، الجامعة العربية المفتوحة، الكويت. 0223عمـ نفس النمو في المراهقة ) .5
 (، مكتبة بف كثير، الكويت. 0225قيـ العمؿ الوالج ) .2
كتاب مستخماات رسائؿ الماجستير والدكتورا  لمطمبة الكويتييف في القاهرة لمفترة الزمنية مف عاـ  .2

0292  ،0295 . 
في القاهرة لمفترة الزمنية مف عاـ  جستير والدكتورا  لمطمبة الكويتييفكتاب مستخماات رسائؿ الما .1

9115  ،0221 . 
ة الكويتييف في القاهرة لمفترة الزمنية مف عاـ كتاب مستخماات رسائؿ الماجستير والدكتورا  لمطمب .8

9110  ،9113  . 
 ـ. 0292 – 0292كتاب يوميات المكتب الثقافي الكويتي في القاهرة، وثائقي عاـ  .1
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ب: 
ً
أحببس ٍُذاُّخ مت اإلشـشا  عيُهـب يف جميـس ا ٍـخ ووصاسح شـئىُ خبٍس

 جميس ا ٍخ: 
 ملكبلت اللباب الكويتي.  .9
 الققية اإلسكانية، معقمة تبحث عف حؿ.  .0
 ملكبلت الخدـ وآثارها عمى األسرة الكويتية.  .3
 ققية التوظيؼ، مقدـ إلى )المؤتمر الوطني لمعمالة الوطنية( وزارة اللئوف االجتماعية والعمؿ.  .5
 العمالة الوافدة وأبعادها. .2
 المرور ققية وطنية. .2
 دراسة مقارنة بيف نظامي الفاميف والمقررات في التعميـ العاـ.  .1
  الاحية  )دراسة تحميمية(.  مستو  الخدمات .8
 أولويات المواطف الكويتي ) دراسة وافية(. .1

 . وجهة نظر الناخبيف في العبلقة بيف السمطتيف التلريعية والتنفيذية. 92
 ت وآراج النواب. . دور الاحافة الكويتية في التحثير عمى اطروحا99
 . حقوؽ المرآة السياسية )دراسة وافية تحميمية(. 90

ب: 
ً
 رصٌَُ ثعض االخزجبساد واملقبَُس اىْفسُخ عيً اىْحى اىزبيل: سبدس
 مقياس اللخاية الفاامية.  .9
 مقياس الثقة بالنفس.  .0
 مقياس أساليب المعاممة الوالدية.  .3
 مقياس االنتماج.  .5
غير المفظي عمى طمبة الافوؼ )السادس إلى الثاني علر( في دولػة  لمذكاج 999تقنيف اختبار بيتا  .2

 الكويت.
 تقنيف مقياس اللعور التباعدى مف بطارية فرانؾ ويميامز لئلبداع.  .2
الوق  المعيلي لمطمبة الدارسيف في الخارج )جمهورية مار العربيػة(، وعمػؿ تقريػر ة تاميـ استبان .1

 مبتعثيف. عممي عف دراسة الواق  المعيلي لمطمبة ال
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ب: 
ً
 اىعيٍَ عيً اىشسبئو اىعيَُخ )املبخسزري واىذمزىسآ(: اإلششا سبثع
 سسبىخ(: 12اإلششا  اىعيٍَ عيً اىشسبئو اىعيَُخ: ) (1)
اإلحقاٌ، دساعت ححهٛهٛت فٙ ضٕء يخغٛشاث انشخصٛت، جايعت عٍٛ شًظ، كهٛت انخشبٛت  .1

 و، )انباحث: حًذ بهّٛ انعجًٙ(. 2002، قغى عهى انُفظ انخشبٕ٘ عاو 

انكٕٚخٛت، جايعت طُطا، كهٛت اٜداب، قغى عهى انذٔافع ٔاالحجاْاث َحٕ قشاءة انصحف  .2

 ٚضس٘(. و. )انباحث: َاصش شباب ان2002ًٕانُفظ عاو 

يذٖ فاعهٛت بشَايج إسشاد٘ يقخشح فٙ حًُٛت يغخٕٖ انخًكٍٛ انُفغٙ انًُٓٙ نذٖ عُٛت  .3

و. )انباحننث: فٓننذ 2009يننٍ انًطهقنناث انعنناياث بننٕصاسة انخشبٛننت بذٔنننت انكٕٚننج، عنناو 

 انظفٛش٘(. 

ج إسشاد٘ عهٗ بعض يخغٛشاث انشخصٛت نذٖ انًذيٍ، دساعت إكهُٛٛكٛت )إسشناد بشَاي .4

انذساعناث انعهٛنا، جايعنت انقناْشة، جًٕٓسٚنت يصنش انعشبٛنت. )انباح نت: َفغٙ(، بًعٓنذ 

 يشٚى حغٍ أحًذ انبصٛش٘(. 

إششاف عهٗ سعانت انذكخٕساِ يقذيت نهحصٕل عهٗ دسجت دكخٕساِ انفهغنفت فنٙ انخشبٛنت  .5

حخصص عهى انُفظ انخشبٕ٘ نهباحث: عايش فٓذ عناطف انقحطناَٙ، يعهنى حشبٛنت بذَٛنت 

بٕصاسة انخشبٛت بذٔنت انكٕٚج بعُٕاٌ )فعانٛت بشَايج حذسٚبٙ نخًُٛت انًٓاساث انٕجذاَٛت 

ضٛا فنٙ انًشحهنت انًخٕعنطت بذٔننت انكٕٚنج حشبٛنت انغشدقنت نذٖ انخايٛز انًْٕٕبٍٛ سٚا

 جايعت جُٕب انٕاد٘. 

إشننشاف عهننٗ سعننانت انننذكخٕساِ فننٙ انخشبٛننت حخصننص حكُٕنٕجٛننا حعهننٛى نهباحننث:  انننذ  .6

عبذانًُعى يحًذ انُفٛغٙ سئٛظ قغى حاعنٕب بذٔننت انكٕٚنج ٔعُنٕاٌ انشعنانت )فاعهٛنت 

جٛت كهٛنش ٔأرشْننا عهنٗ انخفكٛنش االبخكنناس٘ حكُٕنٕجٛنا انٕاقنع انًعنضص باعننخخذاو اعنخشاحٛ

ٔسضننا انطنناب عننٍ يقننشس انًعهٕياحٛننت نهصننف انعاشننش بذٔنننت انكٕٚننج، كهٛننت انخشبٛننت 

 جايعت عٍٛ شًظ. 

إششاف عهٗ سعانت انذكخٕساِ يقذيت نهحصٕل عهٗ دسجت دكخٕساِ نهباح ت:  ٕنت حًٛذ  .7

ان نشٔة انهغٕٚنت ٔانفٓنى عبٕد حغٍٛ بعُٕاٌ )فاعهٛت َظشٚت حجٓٛض انًعهٕياث فنٙ حًُٛنت 

 انصف انغادط انًخٕعط بذٔنت انكٕٚج. انفشائٙ نذٖ طانباث 

إشننشاف عهننٗ سعننانت انًاجغننخٛش يقذيننت نهحصننٕل عهننٗ دسجننت انًاجغننخٛش فننٙ اٜداب  .8

حخصنننص عهنننى اننننُفظ نهباح نننت: يُنننٗ دأد عنننهًٛاٌ انشنننًش٘، بعُنننٕاٌ )حبننناٍٚ شنننذة 

نًعُفننٍٛ فننٙ ضننٕء بعننض االضننطشاباث يننا بعننذ انصننذيت نننذٖ عُٛننت يننٍ ا طفننال ا

 انًخغٛشاث انًٕقفٛت ، كهٛت اٜداب ، جايعت طُطا. 

إششاف عهٗ سعانت انًاجغخٛش يقذيت يٍ انباح ت:  هٕد يهبظ انًطٛش٘ حخصص عهنى  .9

انننُفظ انخشبننٕ٘ ٔعُٕآَننا: أرننش بشَننايج قننائى عهننٗ َظشٚننت انننزكاءاث انًخعننذدة ٔ فننض 

جايعننت  –ٚننج يننٍ كهٛننت انخشبٛننت انًشننكاث انغننهٕكٛت نننذٖ أطفننال انشٔضننت بذٔنننت انكٕ

 ديٛاط.
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ٙ انعهننٕو حننٕل اعننخخذاو فننٙ انخشبٛننت يقخننشح فنن ِاإلشننشاف عهننٗ سعننانت انننذكخٕسا .10

ض( فٙ حًُٛت يٓاساث انجذل انعهًنٙ ننذٖ حايٛنز انصنف انغنادط فنٙ دٔننت َظشٚت )حشٚ

 (، كهٛت انخشبٛت، جايعت عٍٛ شًظ. انحذادانكٕٚج. )انباح ت: عاحقت 

نذكخٕساِ فنٙ عهنى َفنظ اإلعاقنت نهباح نت: يٕضنٙ عبنذ  اإلششاف عهٗ سعانت ا .11

عايش انعجًٙ بعُٕاٌ فعانٛت بشَايج قائى عهٗ أعنهٕب انًحنأالث انًُفصنهت فنٙ حًُٛنت 

 –يٓاساث انخفاعم االجخًاعٙ ٔانحذ يٍ انغهٕك انًُطٙ ننذٖ رٖٔ اضنطشاب انخٕحنذ 

 جايعت جُٕب انٕاد٘.  –كهٛت انخشبٛت 

  هنف حًٛنذ قٛناط :نهباح ت ٔانخأْٛم اإلعاقت فٙ انذكخٕساِ سعانت عهٙ االششاف .12

 اضنطشاب رٔ٘ أطفنال ننذ٘ انبصشٚت انزاكشة حًُٛت فٙ انحغٙ نهخكايم بشَايج فعانٛت)

 .انكٕٚج دٔنت فٙ انخٕحذ

 :  سسبىخ عيَُخ( 33)ٍْبقشخ  ٍْبقشخ سسبئو دسخخ املبخسزري واىذمزىسآ (2)
 ( ٍْبقشخ سسبئو دسخخ املبخسزري:2/1)
عقو لجنة مناقلة رسالة الماجستير )ممتحف خارجي( بعنواف " أساليب التعمـ والدافعية لئلنجاز لد   .9

طبلب فائقي ومتوسطي التحايؿ في المرحمة الثانوية بدولة الكويت"، )دراسة تنبؤية(، جامعة الخمػي  
 ـ. 32/92/0228العربية، البحريف، والمقدمة مف الطالب: فهد عايد لداد الظفيرى، بتاريم 

فػػي تنميػػة  TRIZعقػػو لجنػػة مناقلػػة رسػػالة الماجسػػتير )ممػػتحف خػػارجي( بعنػػواف فاعميػػة برنػػام   .0
اإلبداعي لػد  التبلميػذ المتفػوقيف تحاػيميًا فػي الحمقػة الثانيػة مػف المرحمػة االبتدائيػة بمممكػة التفكير 

ـ، جامعػة الخمػي  95/9/0221البحريف، والمقدمة مف الطالب: عبدالوهاب أحمد عمػي البػرى بتػاريم 
 العربي، البحريف. 

 3 – خداـ اختبػار بيتػاواف " تطػوير اسػتعقو لجنػة مناقلػة رسػالة الماجسػتير )ممػتحف خػارجي( بعنػ .3
(Beta III )  90إلػى  92مػف لمذكاج غير المفظي كحداة لمكلؼ عف الطمبة الموهوبيف لمفئة العمريػة 

الحاػػوؿ عمػػى درجػػة الماجسػػتير فػػي التربيػػة الخااػػة،  سػػنة فػػي البيئػػة الكويتيػػة "كجػػزج مػػف متطمبػػات
تيبػػػػػي بتػػػػػاريم )تخاػػػػػص تربيػػػػػة الموهػػػػػوبيف(، والمقدمػػػػػة مػػػػػف الطالػػػػػب: ناسػػػػػؼ تركػػػػػي سػػػػػعد الع

 ـ، جامعة الخمي  العربي، البحريف. 92/9/0221
عقو لجنة مناقلة رسالة الماجستير )ممتحف خارجي(، بعنواف " الػذكاج العػاطفي وعبلقتػل بالمهػارات  .5

القيادية لمطبلب فائقي ومتوسطي وقعاؼ التحايؿ في المرحمة الثانوية بدولة الكويت، والمقدمة مػف 
 ف. ـ ، جامعة الخمي  العربي، البحري03/99/0221الطالبة: مريـ إبراهيـ القطاف بتاريم 

بعنػواف " المهػارات القياديػة وعبلقتهػا بحبعػاد  رسػالة الماجسػتير )ممػتحف خػارجي( عقو لجنة مناقلة .2
الثقة بالنفس لد  الطمبة المتػوفيف ومتوسػطي التحاػيؿ الدراسػي مػف الجنسػيف فػي المرحمػة الثانويػة 

يد بتػػاريم مػػف الطالػػب: عبػػدا  محمػػد السػػو  بدولػػة الكويػػت : تخاػػص تربيػػة الموهػػوبيف(، والمقدمػػة
 ـ ، جامعة الخمي  العربي، البحريف. 05/99/0221
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عقو لجنة مناقلة لرسالة الماجستير )ممتحف خارجي( لمطالبة: نهمة حسف محمد محمود عمي تحت  .2
 . عنواف "دراسة مقارنة بيف العنؼ قد المرأة والعنؼ قد الرجؿ وعبلقتل ببعض متغيرات اللخاية

عقو لجنة مناقلة رسالة الماجستير )ممتحف خارجي( بعنواف "فاعمية العػبلج المعرفػي السػموكي فػي  .1
تنمية السموؾ اإليثارى لد  األطفاؿ المعاقيف باريا باسـ الطالبة: مرفت يوسػؼ مسػعود كميػة التربيػة 

 بالبحر األحمر جامعة جنوب الوادى. 
ي( لمباحثػة: دعػاج إبػراهيـ محمػد حسػف الطويػؿ عقو لجنة مناقلة رسالة الماجسػتير )ممػتحف خػارج .8

وعنػػواف الرسػػالة " تنميػػة بعػػض الػػذكاجات المتعػػددة لػػد  األطفػػاؿ ذوى اإلعاقػػة الباػػرية المػػدمجيف " 
 بكمية رياض األطفاؿ قسـ العمـو النفسية جامعة القاهرة. 

ث: محمد االح عقو لجنة مناقلة رسالة الماجستير في التربية المقدمة )ممتحف خارجي( مف الباح .1
جاسـ الافار تخاص الاحة النفسية بكمية التربية بالغردقة جامعة جنوب الوادى وعنػواف الرسػالة " 

 مفهـو الذات لد  طبلب المرحمة االبتدائية ذوى اعوبات التعمـ في دولة الكويت. 
، بعنواف يفلمباحثة: ربيعة محمد محمود ياس. عقو لجنة مناقلة رسالة الماجستير )ممتحف خارجي( 92

 -، دراسة تطبيقية مف كمية التجارة ""تحثير المتغيرات اللخاية والتنظيمية عمى مستو  االغتراب الوظيفي
 جامعة مدينة السادات. 

. عقػػو لجنػػة مناقلػػة رسػػالة الماجسػػتير )ممػػتحف خػػارجي( لمباحثػػة: أمػػؿ زكريػػا محمػػد القاقػػي كميػػة 99
"برنػام  لتحسػيف التوااػؿ بػيف األطفػاؿ العػادييف والمعػوقيف رياض أطفاؿ جامعة القػاهرة وعنػواف الرسػالة 

  . ذهنيًا القابميف لمتعمـ في روقة الدم "
لجنة مناقلػة رسػالة الماجسػتير )ممػتحف خػارجي( المقدمػة مػف الباحػث: نػواؼ نهػار عبػدا   . عقو90

  محمد لاف  المطيرى.  
فػػي التربيػػة )ريػػاض أطفػػاؿ( المقدمػػة مػػف  . عقػػو لجنػػة مناقلػػة رسػػالة الماجسػػتير )ممػػتحف خػػارجي(93

الباحث: محمػود عبداللػكور أحمػد عبػدا  بعنػواف "برنػام  إرلػادى باسػتخداـ أنظمػة المعػب لخفػض لػدة 
 التعمثـ لد  أطفاؿ ما قبؿ المدرسة" مف كمية رياض األطفاؿ، جامعة القاهرة. 

(، لمباحثػة الماػرية: بسػمة سػعد . رئيس لجنػة الحكػـ والمناقلػة لرسػالة الماجسػتير )ممػتحف خػارجي95
  . متولي الطناني لنيؿ درجة الماجستير في التربية )رياض أطفاؿ( في كمية رياض األطفاؿ بجامعة القاهرة

المقػػدـ لنيػػؿ درجػػة الحكػػـ والمناقلػػة رسػػالة الماجسػػتير )ممػػتحف خػػارجي( فػػي البحػػث  . رئػػيس لجنػػة92
ث: أيمػف دانيػاؿ لػنودة وعنػواف الرسػالة "فاعميػة برنػام  الماجستير في العمـو النفسية المقدمة مػف الباحػ

إرلػػادى لتعػػديؿ بعػػض االقػػطرابات السػػموكية الناتجػػة عػػف ألػػكاؿ اإلسػػاجة لؤلطفػػاؿ ذوى اإلعاقػػة العقميػػة 
 القابميف لمتعميـ" مف كمية التربية لمطفولة المكبرة، قسـ العمـو النفسية جامعة القاهرة. 

عقو جنة المناقلة والحكـ عمى رسالة الماجستير لمباحثة: موقي عبدا  عامر العجمػي وعنوانهػا . 92
"فعاليػػػة اسػػػتخداـ اسػػػتراتيجية التكامػػػؿ الحسػػػي فػػػي تنميػػػة مهػػػارات اإلدراؾ الباػػػرى لػػػد  األطفػػػاؿ ذوى 

  .  0292 –الغردقة  –جامعة جنوب الوادى  –اقطرابات التوحد" كمية التربية 
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لنيػؿ درجػة الماجسػتير فػي  رسػالة الماجسػتير فػي البحػث المقػدـ والحكػـ عمػى مناقلػةالجنة . عقو ل91

التربية تخاص مناه  وطرؽ تدريس )المغة العربية( لمباحثة خولة حميد عبود حسػيف وعنػواف الرسػالة " 
ـ في مدرسة تنمية أداج تدريس المهارات المغوية لد  معممي المغة العربية وعبلقتل بتحايؿ وأداج طالباته

أكاديمية الموهبة الملتركة في دولػة الكويػت" )بحػث فعػؿ تلػاركي( مػف كميػة التربيػة جامعػة عػيف لػمس 
0298 . 

      ٍْبقشخ سسبئو دسخخ اىذمزىسآ:  (2/2)
عقػػو لجنػػة مناقلػػة رسػػالة الػػدكتورا  )ممػػتحف خػػارجي( بعنػػواف " بعػػض القػػغوط وعبلقتهػػا بنوعيػػة  .98

الحياة لد  العماؿ بالجماهيرية الميبية لد  ثبلث بيئات مهنية، دراسة مقارنػة، والمقدمػة مػف إبػراهيـ 
 ـ، مف كمية اآلداب، جامعة االسكندرية. 92/1/0299أبو بكر محمد أبسط بتاريم 

المقدمة مف الباحثة: هياج أحمػد عمػي القنػدى  مناقلة رسالة الدكتورا  )ممتحف خارجي( عقو لجنة .91
الػداخمي لمبػاني البعثػات الدبموماسػية"  وعنوانها " التراث الفني الكويتي في اياغة معاارة لمتاػميـ

 . 39/3/0293بكمية الفنوف التطبيقية بجامعة حمواف بتاريم 
عقو لجنة مناقلة رسالة الدكتورا  )ممتحف خارجي( المقدمة مػف الطالػب: ياسػيف عبػدا  الفارسػي  .02

 05/5/0293وموقوعها "النقابات المهنية والتطور الديمقراطي في الكويت، دراسة ميدانية بتػاريم 
 كمية التجارة جامعة قناة السويس. 

مقدمػػة مػػف الطالػػب: عبػػدا  محمػػد سػػويد عقػػو لجنػػة مناقلػػة رسػػالة الػػدكتورا  )ممػػتحف خػػارجي( ال .09
برنػػام  ، القائػػد الرمػػز" فػػي تنميػػة القيػػادة واالتجاهػػات نحوهػػا وقػػدرات السػػويد وموقػػوعها " فاعميػػة 

التفكيػػر اإلبػػداعي لػػد  طمبػػة المرحمػػة المتوسػػطة فػػي دولػػة الكويػػت" بجامعػػة الخمػػي  العربػػي بدولػػة 
 . 02/5/0293البحريف بتاريم 

أحمػد إبػراهيـ رالػد والرسػالة لة الػدكتورا  )ممػتحف خػارجي( لمطالبػة: إيمػاف عقو لجنة مناقلػة رسػا .00
بعنواف "دراسة تدخمية لمد  فعالية ثبلثة طرز مف الموجػة الثالثػة لمعػبلج السػموكي: العػبلج الجرحػى 
السموكي أو العبلج بقسـ التحميؿ المعرفي السموكي، والعبلج والتقبؿ وااللتزاـ في خفض حدة أمػراض 

ب التوافؽ الحاد والماحوب بمزاج اكتئابي لػد  األطفػاؿ " تحػت إلػراؼ د. مػدحت عبدالحميػد اقطرا
 أبو زيد ، مف كمية اآلداب جامعة اإلسكندرية قسـ عمـ النفس. 

)ممػتحف خػارجي( مػف جامعػة الخمػي  العربػي بمممكػة البحػريف  عقو لجنػة مناقلػة رسػالة الػدكتورا  .03
ولي وموقػوعها: " أثػر منهػاج متطػور فػي العمػـو لمموهػوبيف باسـ الطالبة: عائلة ناار محمػد الهػ

الاغار عمى المجاالت النمائية والتفكير الناقد واالهتمامات العممية لد  أطفاؿ الرياض بدولة الكويت 
 " كجزج مف متطمبات الحاوؿ عمى درجة الدكتورا  في تربية الموهوبيف. 

عقو لجنة مناقلة رسالة الدكتورا  )ممتحف خارجي( مقدمة مف الباحثة: خمود محمد إبػراهيـ حسػف  .05
بعنواف " مد  فاعمية برنام  تدريبي سموكي مقترح لتنمية مهارات السموؾ التكيفي وأثر  عمى خفػض 



13 
 

امعػة ذهنيػًا بكميػة اآلداب قسػـ عمػـ الػنفس بج األطفػاؿ بعض االقػطرابات السػموكية لػد  عينػة مػف 
 اإلسكندرية. 

رسالة الدكتورا  )ممتحف خارجي( مقدمة مف الباحثة: أمؿ جميؿ عمي المرسػي عقو لجنة المناقلة  .02
بعنواف "استخداـ األلعاب الفنية التلكيمية لخفض حدة اقطراب نقص االنتبػا  وفػرط النلػاط الحركػي 

 القاهرة. لد  أطفاؿ الروقة" بكمية رياض األطفاؿ بقسـ العمـو النفسية جامعة 
عقو لجنػة مناقلػة عمػى رسػالة الػدكتورا  )ممػتحف خػارجي( لمباحثػة: سػميرة أحمػد عبػدا  اسػحاؽ  .02

لمحاوؿ عمػى درجػة الػدكتورا  فػي اآلداب تخاػص عمػـ الػنفس تحػت عنػواف " جػودة الحيػاة ومنػاخ 
داب القػػغوط لػػد  عينػة مػػف العػامميف بالقطػػاع النفطػػي فػي دولػػة الكويػػت" آ العمػؿ وأسػػاليب مواجهػة

 الزقازيؽ. 
عقو لجنة مناقلػة لرسػالة دكتػورا  الفمسػفة فػي التربيػة )ممػتحف خػارجي( تخاػص تربيػة خااػة،  .01

مسار سمعي، لمباحثة: مناؿ جعفر محمد عثماف الحمداف والرسالة بعنواف: " فعاليػة برنػام  إرلػادى 
مػػي ذوى معرفػػي سػػموكي قػػائـ عمػػى اسػػتراتيجيات المواجهػػة فػػي خفػػض القػػغوط النفسػػية لػػد  معم

اإلعاقة السمعية لممرحمة األساسية في دولة الكويػت " ، بكميػة التربيػة قسػـ الاػحة النفسػية جامعػة 
 الزقازيؽ. 

عقػػو لجنػػة مناقلػػا رسػػالة الػػدكتورا  )ممػػتحف خػػارجي( لمباحػػث: عبػػدالعزيز دلػػيـ مهػػدى العجمػػي  .08
قسػػـ التربيػػة الخااػػة(، لمحاػػوؿ عمػػى درجػػة الػػدكتورا  فػػي كميػػة الدراسػػات العميػػا لمتربيػػة )المتقػػدـ 

وعنواف الرسالة " برنام  قائـ عمى نظرية هاريسػوف وبرامسػوف ألسػاليب التفكيػر وأثػر  عمػى مهػارات 
التفكير والذاكرة العاممة لد  عينة مف طمبة الاؼ السادس المتوسط ذوى اعوبات الػتعمـ فػي مػادة 

 جامعة القاهرة.  –كمية التربية لمدراسات العميا الرياقيات بدولة الكويت" 
عقو لجنة مناقلة لرسالة الدكتورا  في التربية )ممػتحف خػارجي( تخاػص )إدارة تربويػة( لمباحثػة:  .01

أنوار فتح ا  فتح ا  نانا والرسالة بعنواف " استراتيجية مقترحة لترليد القػرار التربػوى فػي المدرسػة 
استخداـ األساليب اإلدارية الحديثػة "، بكميػة التربيػة قسػـ التربيػة المقارنػة الثانوية العامة في مار ب

 واإلدارة التعميمية جامعة بنها. 
عقو لجنة مناقلة لرسػالة الػدكتورا  )ممػتحف خػارجي( المقدمػة مػف الباحثػة: فاطمػة محمػد السػعيد  .32

روفيػػؿ النفسػػي لػػد  األطفػػاؿ إبػػراهيـ الميثػػي لنيػػؿ درجػػة الػػدكتورا  فػػي التربيػػة والرسػػالة بعنػػواف " الب
( كمحػػؾ تلخياػػي" مػػف كميػػة لتربيػػة لمطفولػػة PEP3الػػذاتوييف باسػػتخداـ الممػػؼ النفسػػي التربػػوى )

 النفسية جامعة القاهرة. المبكرة قسـ العمـو 
عقو لجنة مناقلة رسالة الدكتورا  )ممتحف خارجي( لمباحثة مريـ عبدالرحيـ وعنواف البحػث )تقيػيـ  .39

ي متمايز لمموهػوبيف مػف طمبػة الاػؼ الخػامس عمػى مسػتو  تحاػيمهـ واتجاهػاتهـ أثر برنام  إثرائ
 نحو الرياقيات بدولة الكويت( جامعة الخمي  العربي، كمية الدراسات العميا ، مممكة البحريف. 
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عقو لجنة مناقلة وملرؼ عمى الباحث: عبدالعزيز لناف عايد وقد حاؿ عمى درجة الدكتورا  في  .30
( بتاريم النفس مف جام عمـ  ـ. 93/8/0291عة المنوفية )لبيف الكـو

الباحث خالد عبدالمنعـ محمػد النفيسػي لنيػؿ درجػة الػدكتورا  عقو لجنة مناقلة والحكـ عمى رسالة  .33
في التربية والرسالة بعنواف " فاعمية تكنولوجيا الواق  المعزز باستخداـ اسػتراتيجية كيمػر وأثرهػا عمػى 

ب عف مقرر المعموماتية لماؼ العالر بدولة الكويت" مف جامعة عػيف التفكير االبتكارى ورقا الطبل
 . 2/2/0298لمس بتاريم 

عقو لجنة مناقلة رسالة الدكتورا  لمباحث: عيد سعود لارع لبلؿ الظفيرى وعنواف البحث " فعالية  .35
لئلنجػاز لػد  برنام  تدريبي في تنمية الكفاجة االجتماعية لػد  المتػحخريف دراسػيا وأثػر  عمػى الػداف  

 . جامعة جنوب الوادى - طبلب المرحمة المتوسطة بدولة الكويت" كمية التربية بالغردقة

     حضىس سسبئو دسخخ املبخسزري واىذمزىسآ ىيطيجخ اىنىَزُني يف اجلبٍعبد املصشَخ: (2/3)
منػاه  لمحاوؿ عمػى درجػة الماجسػتير فػي  حقور مناقلة الطالبة: عاتقة مكي حسف ياسيف الحداد .9

جامعػػة طنطػػا وحقػػر المناقلػػة عميػػد الكميػػة د. محمػػد اللػػيم  –وطػػرؽ تػػدريس العمػػـو كميػػة التربيػػة 
  مية.ووكبلج الك

والرسالة كانت بعنواف " فاعمية استخداـ بعض استراتيجيات التعمـ النلط في تنميػة االتجػا  السػتيعاب 
المفاهيـ في العمـو وبعض مهارات التفكير األساسية ، واالتجا  نحو التعمـ النلط لد  تبلميذ المرحمة 

 اإلعدادية. 
جهاد محمد سعيد أحمد  مطالبة:لتربية تخاص تربية خااة لحقور مناقلة رسالة الماجستير في ا .0

لعبلج اعوبات القراجة لد  األطفاؿ " بكمية التربية جامعة عيف  Prebبعنواف " استخداـ برنام  
 لمس.

دالؿ عبد المحسف مدع  محمد المدع  بعنواف " : حقور مناقلة رسالة الماجستير باسـ الطالبة .3
الاحية بالخارج بكمية الخدمة االجتماعية جامعة العوامؿ المؤثرة عمي إقباؿ الكويتييف لتمقي الخدمات 

 حمواف.
عبد ا  مطمؽ فهد القويحي  :حقور مناقلة رسالة الماجستير في المحاسبة المقدمة مف الدارس .5

والرسالة بعنواف " تقويـ دور لجاف المراجعة في تعزيز ثقة أاحاب الماالح وحماية حقوقهـ في 
دارة األعماؿ جامعة حمواف. الماارؼ التجارية بالكويت " بكمية   التجارة وا 

بدر أحمد عبد المطيؼ االح الرجيب بكمية طب  سالة الماجستير لمطالب رائد طبيب:حقور مناقلة ر  .2
 األسناف ػ تخاص عبلج جذورػ القار العيني ػ جامعة القاهرة.
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عة حمواف والرسالة زينب اإلبراهيـ بكمية التربية الفنية جاممناقلة رسالة الماجستير لمطالبة:  حقور .2
اياغات تلكيمية معاارة قائمة عمي زخارؼ السدو الكويتي الستحداث مكمبلت الز  " واف:بعن

 باللالة الحريرية".
أساليب التنلئة ية بندر سميماف القمبلس بعنواف "بدر ناقلة درجة الماجستير لمدارسة: حقور م .1

" بكمية ذج تطبيقيةي ػ دراسة حالة لنمااالجتماعية والثقافية لمجهولي النسب في المجتم  الكويت
 اآلداب جامعة حمواف قسـ عمـ االجتماع .

سرور جرماف سرور المطيرى والرسالة بعنواف " تغيير مفهـو مناقلة الماجستير لمباحث:  حقور .8
 ( كمية التجارة جامعة حمواف. 0293إلى  9112األمف القومي الكويتي ودالالتل في الفترة مف 

قياس فاعمية برنام  اإلرلاد السموكي ، مقترح لخفض حدة نواف "رسالة الماجستير بعحقور مناقلة  .1
السموؾ النمطي التكرارى لد  عينة مف األطفاؿ التوحدييف " الطالبة / خمود محمد إبراهيـ مف جامعة 

 اإلسكندرية ػ مار.
لعبلقة بيف دراسة امناقلة رسالة الماجستير لمطالبة: ريـ خالد السمحاف بعنواف :" حقور .92

تبني مفهـو البنؾ اإللكتروني وتحقيؽ الميزة التنافسية بالتطبيؽ عمي البنوؾ اإلسبلمية الكويتية" مف 
 كمية التجارة جامعة عيف لمس.

عمي حسيف القامس وعنواف فاطمة عبد ا  مناقلة رسالة الماجستير لباحثة:  حقور .99
بكمية اآلداب جامعة حمواف قسـ االستعراقي " ينوجرافيا في المسرح األسس الجمالية لمسالرسالة " 

 الديكور المسرحي . 
محمد الحمد حسيف دلتي والرسالة بعنواف " تقييـ مناقلة رسالة الماجستير لمباحث:  حقور .90

فاعمية األبعاد التنظيمية المااحبة لعممية وق  المعايير المحاسبية بدولة الكويت " كمية التجارة 
 جامعة حمواف

القيـ ة فبلح الرليدى وعنواف الرسالة "فريد ة رسالة الماجستير لمباحثة: مناقلحقور  .93
 " بكمية التربية جامعة حمواف .الفناف سامي محمد دراسة تحميمية التاميمية في أعماؿ

ى مطمؽ السبيعي وعنواف الرسالة فهد علو  مناقلة رسالة الماجستير لمباحث: حقور .95
 التكامؿ بيف منهجي الدراسات العممية والتربية الفنية لطبلبتاميـ وحدات تدريسية قائمة عمي "

 بكمية التربية الفنية جامعة حمواف بالزمالؾ .، المرحمة المتوسطة بدولة الكويت
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سعد فهيد عبد ا  العنز  وعنواف الرسالة :"  رسالة الماجستير لمباحث: حقور مناقلة  .92
عار األسهـ في سوؽ رأس الماؿ )البوراة ( القياس المحاسبي ألثر المخاطر السياسية عمي أس

 دراسة تطبيقية عمي سوؽ الماؿ الكويتي " بكمية التجارة جامعة بنها .
والرسالة بعنواف "   أحمد مناور يعقوب ارخو سالة الماجستير لمباحث: حقور مناقلة ر  .92

الهندسة تحفيؼ األداج األمثؿ في ممر لبكات االستلعار البلسمكية " مف كمية الهندسة قسـ 
 الكهربائية جامعة بور سعيد.  

 حضىس سسبئو دسخخ اىذمزىسآ:  (2/4)
حقور مناقلة رسالة الدكتورا  بعنواف "الرقا عف الحياة والملاركة السياسية في قوج  .91

آلداب والعمـو والتربية المتغيرات الديمجرافية دراسة تحميمية" في جامعة عيف لمس ػ كمية البنات ل
 دانة عبد العزيز الكندرى.  لمطالبة:

أحمد نزاؿ غازى اللمرى والرسالة بعنواف "  لة رسالة الدكتورا  باسـ الطالب : حقور مناق .98
عمي أبو مية " تحت إلراؼ األستاذ الدكتور: معايير االستدالؿ النحوى عند النحاة ػ دراسة تحاي

 .08/8/0293ؽ المكاـر بكمية دار العمـو جامعة القاهرة يـو األربعاج المواف
فالح فهد هادى الدوسرى والرسالة بعنواف " قلة رسالة الدكتورا  باسـ الطالب: حقور منا .91

" مف كمية البنات جامعة عيف   9112ػ  9129دور الكويت في دعـ الققايا الخميجية والعربية 
 لمس. 

رسالة يوسؼ فهد حنتوش مجمي العازمي والقلة رسالة الدكتورا  باسـ الطالب: حقور منا .02
بعنواف " نموذج مقترح لتطوير إدارة العبلقات العامة في األندية الرياقية في قوج الجودة اللاممة 

 بدولة الكويت " بكمية التربية الرياقية بنيف ، جامعة حمواف ػ بالهـر .
عمر الدوسرى بعنواف " الققايا االجتماعية قلة رسالة الدكتورا  باسـ الطالب: حقور منا .09

 " بكمية اآلداب قسـ التاريم جامعة القاهرة . 9182وحتى عاـ  9120اف الكويتي مف عاـ في البرلم
نجاة الزيد بحكاديمية الفنوف بالهـر وعنواف الرسالة " مناقلة رسالة الدكتورا  لمطالبة:  حقور .00

 عبلقة عروض الموسيقى بالمدونات الغنائية الكويتية ػ دراسة تحميمية " . 
زيد مهدى خبلوى العنزى بكمية دار العمـو جامعة  الدكتورا  لمطالب:مناقلة رسالة  حقور .03

 القاهرة وعنواف الرسالة " المنه  النحوى لمبكرى بيف التنظير والتطبيؽ ".
محمد سعد الهاجرى بكمية التربية جامعة طنطا قسـ مناقلة رسالة الدكتورا  لمطالب:  حقور .05

" تطوير برام  التنمية المهنية ألعقاج هيئة التدريس في  التربية المقارنة ػ إدارة تعميمية ، بعنواف
 قوج االتجاهات الحديثة لجامعة الكويت ".
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منى عبد العزيز عبد ا  الزيد الرسالة بعنواف  را  لمطالبة:حقور مناقلة لرسالة الدكتو  .02
 .:"اورة المرأة عند إمروج القيس " قسـ المغة العربية بكمية اآلداب جامعة اإلسكندرية 

محمد سعد مفرح مبارؾ الزماناف العازمي الرسالة مناقلة رسالة الماجستير لمطالب:  حقور .02
بعنواف  " نموذج مقترح لتفعيؿ دور الرعاية المهنية في تطوير الموارد البلرية في القطاع الحكومي 

 بدولة الكويت مف معهد الدراسات البيئية جامعة مدينة السادات.
را  الفمسفة في عمـ النفس اإلكمينيكي بعنواف " المخططات حقور مناقلة رسالة دكتو  .01

المعرفية السمبية في عبلقتها بان  القرار والقدرة عمي حؿ الملكبلت لد  مرقي الوسواس القهرى 
نجبلج عبد الحميد عبد الرحمف اليوسؼ بكمية اآلداب جامعة : واألسوياج الكويتييف باسـ الطالبة

 القاهرة قسـ عمـ النفس.
محمد سعد الهاجرى بكمية التربية جامعة طنطا قسـ : ر مناقلة رسالة الدكتورا  لمطالبحقو  .08

إدارة تعميمية، بعنواف "تطوير برام  التنمية المهنية ألعقاج هيئة التدريس في  -التربية المقارنة 
 قوج االتجاهات الحديثة لجامعة الكويت"

  عمي جار ا  سويد  المرى وعنواف جار ا: حقور مناقلة رسالة الدكتورا  باسـ الطالب  .01
 الرسالة " النظاـ القانوني لممرافؽ العامة االقتاادية" بكمية الحقوؽ جامعة عيف لمس.

 -أحمد عنتر أحمد أحمد : حقور مناقلة رسالة الدكتورا  في فمسفة التربية باسـ الباحث .32
وأثر  في تحسيف االنتبا  وخفض  عنواف الرسالة "تنمية المهارات الحسية باستخداـ أدوات منتسورى

االقطرابات السموكية لد  األطفاؿ ذوى اإلعاقة العقمية القابميف لمتعميـ" مف كمية رياض األطفاؿ قسـ 
 العمـو النفسية جامعة القاهرة.

غاوف عبد ا  العيداف بعنواف "الدور الفكرى : حقور مناقلة رسالة الدكتورا  لمطالبة .39
جيؿ الرواد في نهقة الحركة التلكيمية الكويتية" بكمية التربية الفنية جامعة والفمسفي لمماوريف مف 

 حمواف بالزمالؾ.
بدر دحيـ عبد ا  الرليدى بعنواف " عبلقات تجارية ا  لمطالب: حقور مناقلة رسالة الدكتور  .30

 القاهرة . بيف مواني الخمي  ولرؽ آسيا في العار العباسي الثاني" بكمية اآلداب قسـ التاريم جامعة
عبد العزيز مطيراف وسمى دبى السويط وعنواف مناقلة رسالة الدكتورا  لمطالب:  حقور .33

أثر استخداـ التعمـ التلاركي القائـ عمي اللبكة العالمية لتنمية مهارات البحث العممي " الرسالة
بمعهد الدراسات التربوية جامعة  اسية في الكويت وتفكيرهـ الناقد "الرقمي لد  طمبة كمية التربية األس

 القاهرة .  
ريهاـ فهد ناار الرغيب لمحاوؿ عمي درجة مناقلة رسالة الدكتورا  لمباحثة:  حقور .35

نقد جماليات األعماؿ  "دكتورا  الفمسفة في النقد الفني تخاص نقد تلكيمي والرسالة بعنواف 
مختارة ألعماؿ فناني مار ودوؿ الخمي  التلكيمية لفنوف ما بعد الحداثة ػ دراسة مقارنة لنماذج 

 مف أكاديمية الفنوف ػ المعهد العالي لمنقد الفني قسـ النقد التلكيمي .  " العربي 
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محمد حاجي عمي ا  في مناه  وطرؽ التدريس لمباحث: حقور مناقلة رسالة الدكتور  .32
مي معايير الجودة في حسيف خاجة وعنواف الرسالة " فاعمية برنام  مقترح لمتربية العممية قائـ ع

تنمية األداج المهني واالتجا  نحو مهنة التدريس لمطبلب معممي الرياقيات بكمية التربية األساسية 
 بدولة الكويت " بكمية الدراسات التربوية بجامعة القاهرة .

عجب فهيد سعيد حمد ألهاجرى وعنواف الرسالة " مناقلة رسالة الدكتورا  لمباحث:  حقور .32
 محاسبة الدولية ػ دراسة مقارنة " بكمية التجارة جامعة عيف لمسمعايير ال

ملارى عايض حمود عويد المطيرى الرسالة بعنواف مناقلة رسالة الدكتورا  لمباحث:  حقور .31
" دور الرقابة البرلمانية في قبط أعماؿ وتارفات السمطة التنفيذية ػ دراسة مقارنة وتطبيقية عمي 

 ة الحقوؽ جامعة بني سويؼ . النظاـ في الكويت " . بكمي

ب: 
ً
 ثهب:  مت االشرتاكاىيدبُ اىزٍ ثبٍْ

 اىيدبُ اىذاخيُخ ثبهلُئخ:  (1)
 (.9118لجنة بحث ظاهرة الرسوب والتسرب بالهيئة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب ) .9
 لجنة التقويـ الذاتي، الهيئة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب، معيار: التنظيـ واإلدارة.  .0
 ـ.98/99/0222( بتاريم 0291/0222عقو لجنة الترقيات عمي مستو  الهيئة بالقرار رقـ ) .3
 ـ.02/3/0221( بتاريم 803/0221رئيس لجنة الترقيات بالهيئة بالقرار رقـ ) .5
( الاػادر بتػاريم 0131الهيئػة العامػة لمتعمػيـ التطبيقػي والتػدريب بػالقرار رقػـ )رئيس لجنة الترقيات ب .2

 ـ. 01/92/0221
( بتػػاريم  803/0221رئػيس لجنػة الترقيػػات بالهيئػة العامػة لمتعمػػيـ التطبيقػي والتػدريب بػػالقرار رقػـ ) .2

 ـ.0221/أكتوبر 39
 ـ.0221حتى  0221لتدريب مف رئيس لجنة البحوث التطبيقية بالهيئة العامة لمتعميـ التطبيقي وا .1
( 235رئيس لجنة مراجعة بند الئحة الترقيػات الخااػة بحعقػاج هيئػة التػدريس بالهيئػة بػالقرار رقػـ ) .8

 ـ. 0221مارس  2الاادر في 
رئيس لجنة تطوير نظاـ دعـ األبحاث العممية، قمف إطار إلكتروني متكامؿ في الهيئة العامػة لمتعمػيـ  .1

 .0221/0292التطبيؽ والتدريب، عاـ 
 ثبُّب: اىيدبُ عيً ٍسزىي اىنيُخ: 

الدراسػي عقو لجنة البعثات بالكمية لمنظر في ترليحات األقساـ العممية عف طريؽ لجنة الكمية لمعػاـ  .9
 ـ. 9118/  9111

 ـ. 0221رئيس لجنة الترقيات بقسـ عمـ النفس بقرار داخمي مف عمادة الكمية عاـ  .0
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 ـ. 0228 – 0222عقو لجنة الترقيات بالكمية لؤلعواـ  .3
( الاػادر بتػاريم 3928بػالقرار رقػـ ) 0228/0221بالكمية عف العاـ الدراسػي عقو لجنة الترقيات  .5

 ـ، مف الهيئة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب. 1/99/0228
 (92بالقرار رقـ ) 0221/0292عقو لجنة التعيينات واالنتدابات عمى مستو  الكمية لمعاـ الدراسي  .2

 ـ. 9/92/0221الاادر بتاريم 
 ـ. 95/92/0221( الاادر بتاريم 31عقو المجنة االستلارية العميا لمكمية بالقرار رقـ ) .2

 ثبىثًب: اىيدبُ اخلبسخُخ:
 ـ.9188لجنة بناج المجموعات المكتبية ، وزارة التربية عاـ  .9
 ـ. 9181لجنة تطوير المناه  االجتماعية، وزارة التربية عاـ  .0
عقػػو لجنػػة تقػػويـ العوامػػؿ المسػػاهمة فػػي زيػػادة معػػدؿ السػػموؾ العػػدواني لمطمبػػة الػػذكور فػػي المرحمػػة  .3

 ـ، وزارة التربية. 9118وحتى منتاؼ إبريؿ  9111الثانوية خبلؿ الفترة مف نوفمبر 
 ـ. 9112النفسي، وزارة التربية لجنة تقويـ التحايؿ الدراسي والتوافؽ  .5
في مجػاؿ " اإلنسػانيات " مؤسسػة الكويػت لمتقػدـ  0225عقو لجنة التحكيـ لجائزة أفقؿ بحث لعاـ  .2

 ـ.01/90/0225العممي، 
عقػػػو دراسػػػة الظػػػػواهر السػػػمبية المنبثقػػػة عػػػػف المػػػؤتمر الػػػوطني، بمجمػػػػس األمػػػة لمعػػػاـ الدراسػػػػي  .2

 ـ. 0228/0221
ذ اسػػتراتيجية العمػػـو والتكنولوجيػػا واالبتكػػار فػػي العػػالـ اإلسػػبلمي ) عقػػو المجمػػس االستلػػارى لتنفيػػ .1

 .0295اإليسيسكو( ممثؿ دولة الكويت في المجمس عاـ 
 عقو لجنة المنح والبعثات الداخمية في األمانة العاـ لمجمس الجامعات الخااة.  .8

ب: 
ً
 املشبسمخ يف املؤمتشاد اىعيَُخ: ربسع
، كمية التربية األساسية، 9118الدولي األوؿ لطفؿ الروقة، عاـ رئيس المجنة العممية، المؤتمر  .9

 الكويت.
 ـ.9111عقو المجنة العممية لمؤتمر الخدمة النفسية، كمية العمـو االجتماعية، جامعة الكويت عاـ  .0
 ـ.0229مقرر االجتماع الثامف لمجنة أقساـ عمـ النفس بجامعات دوؿ مجمس التعاوف الخميجي عاـ  .3
 03/0/9118ب  علر لعمـ النفس، كمية التربية، جامعة عيف لمس خبلؿ الفترة مف المؤتمر الرا .5

 ـ.02/0/9118وحتى 
المؤتمر الدولي الثاني لمركز اإلرلاد النفسي تحت مسمى: "اإلرلاد النفسي لؤلطفاؿ ذوى االحتياجات  .2

 ـ.01/90/9112وحتى  02الخااة " كمية التربية ػ جامعة عيف لمس، خبلؿ الفترة مف 
:  09الملاركة  في فعاليات المؤتمر الوطني لتطوير التعميـ في دولة الكويت خبلؿ الفترة مف   .2

 ـ بورقة عممية عف ) رعاية اإلبداع في المؤسسات التربوية (.05/5/0220
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المؤتمر العالر لمركز االرلاد النفسي ، كمية التربية، جامعة عيف لمس، خبلؿ الفترة مف  .1
 ـ. 92/90/0222وحتى  93/90/0222

 90/2/0228المؤتمر األوؿ لبحوث الرسائؿ الجامعية ، المممكة األردنية الهالمية، خبلؿ الفترة مف  .8
 ـ )مهمة رسمية (.0228( 9919ـ ، بالقرار رقـ  )95/2/0228وحتى 

 Studies an Research Center for Arab andحقور المؤتمر الدولي بعنواف "    .1
Mediterranean world –Geneva  95/90/0228" والذى عقد بسويسرا خبلؿ الفترة مف 

 مهمة رسمية (.ـ( )5/90/0228الاادر بتاريم  3525ـ ) قرار الهيئة رقـ 91/90/0228وحتى 
( الذى عقد   ARCHE +10حقور المؤتمر اإلقميمي العربي حوؿ التعميـ العالي ) .92

تحت اسـ " دعـ البحث العممي في الهيئة  بالجمهورية المبنانية م  تقديـ ورقة باسـ دولة الكويت
العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب بدولة الكويت " بدعوة مف األكاديمييف المهتميف إلعداد دراسات ) 

 ـ.0221مايو  2وحتى  0221مايو  5مهمة رسمية ( خبلؿ الفترة مف 
لمملاركة في  PUTTSBUGH PUBLIC SCHOOL CENTERتمبية دعوة مركز  .99

 8/ 99ت المركز والتعرؼ عمى تكنولوجيا التعميـ التقني بالواليات المتحدة خبلؿ الفترة  مف فعاليا
ـ ) 0221يوليو  01( الاادر بتاريم 0993/0221ـ. بالقرار رقـ  )95/8/0221وحتى  0221/

 مهمة رسمية (.
ية في حقور افتتاح المؤتمر الدولي األوؿ بعنواف : " عمـو اإلنساف التطبيقية والتكنولوج .90

وذلؾ بمقر كمية االقتااد المنزلي جامعة حمواف،  8/2/0293األلفية الثالثة " يـو االربعاج الموافؽ 
 جمهورية مار العربية.

 باإلقافة إلى الملاركة في عدد المؤتمرات العممية داخؿ وخارج دولة الكويت. .93
ارض بمدنية نار حقور افتتاح معرض القاهرة الدولي الخامس واألربعيف لمكتاب بحرض المع .95

 بجمهورية مار العربية ، ممثبًل عف سفارة دولة الكويت في القاهرة.
حقور المؤتمر العممي الساب  علر تحت عنواف " استراتيجيات تمكيف المعمميف والمتعمميف  .92

 ـ.0295يونيو  02: 02العرب مف جدارات مجتم  المعرفة " خبلؿ الفترة مف 
الدراسات العربية التي نظمتها بالتعاوف م  المركز العممي حقور مؤتمر إدارة معهد البحوث و  .92

 ـ .0295يونيو  02:  05العربي لمدراسات واألبحاث اإلنسانية ) منبر الحرية ( في الفترة مف 
حقور المؤتمر القومي الثامف علر بالتعاوف م  جامعة الدوؿ العربية بعنواف "تطوير  .91

:  92وج المتغيرات العالمية المعاارة" وذلؾ في الفترة مف منظومة اإلداج في الجامعات العربية في ق
 بمقر جامعة الدوؿ العربية. 0295أغسطس  99

حقور مؤتمر المجمس االستلارى لتنفيذ استراتيجية تطوير العمـو والتكنولوجيا واالبتكار في  .98
ـ 1/92/0295مف  البمداف اإلسبلمية، مقر االيسيسكوا ، الرباط ، المممكة المغربية وذلؾ في الفترة

 ـ ) مهمة رسمية (.92/92/0295وحتى 
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حقور مؤتمر انعقاد الدورة التاسعة لمجنة الكويتية الجزائرية الملتركة التي تـ عقدها في  .91
العاامة الجزائرية بناج عمى دعوة رسمية مف وزارة التعميـ العالي والبحث العممي في الجزائر لزيارة 

 02- 09طبلع عمى النظـ الدراسية فيها لمفترة الممتدة مف عدد مف الجامعات الجزائرية واال
 ـ.90/0295/
حقور المؤتمر االقتاادى الذى تـ عقد  في مدينة لـر الليم برفقة ااحب السمو أمير  .02

الببلد الليم / اباح األحمد الجابر الاباح ، حفظل ا  ورعا  ووفد دولة الكويت الملارؾ في 
 ـ. 92/3/0292إلى   93/3/0292 المؤتمر بتاريم في الفترة مف

إلى  09/1/0292حقور المؤتمر العممي الذى تـ عقد  في لندف في الفترة مف  .09
00/1/0292. 

حياج التراث مف  .00 الملاركة في مؤتمر مهرجاف اللباب العربي لمثقافة والفنوف وا 
 في القاهرة ولـر الليم. ) متحدث رئيسي(. 08/99/0292ـ وحتى 09/99/0292

المؤتمر الخامس علر لموزراج المسئوليف عف التعميـ العالي والبحث العممي في حقور  .03
 في مدينة اإلسكندرية. 01/90/0292وحتى  02/90/0292الوطف العربي في الفترة 

ا: 
ً
 يف جمبه خذٍخ اجملزَع :عبشش
 (.39/3/0223( : 9/2/9118مستلار بإدارة البحوث والدراسات، األمانة العامة لمجمس األمة )  .9
الملاركة في الحمقة النقالية لممعممات والموجهات الفنيات لمخدمة االجتماعية بعنواف ) الطريؽ إلى  .0

 ـ(.08/3/0220النجاح والتي أقيمت يـو األربعاج الموافؽ 
اإللراؼ عمى برنام  األمـ المتحدة األلماني لدعـ قدرات وزارة لئوف مجمس األمة خبلؿ الفترة مف  .3

 ـ.32/2/0225وحتى  9/1/0223
 ـ.9/5/0222وحتى 9/5/0225مستلار وزارة لئوف مجمس األمة اعتبارًا مف  .5
ـ، بمكتب 9/1/0222وحتى 9/1/0225ندب جزئي لمدة يوماف في األسبوع لمدة عاـ اعتبارًا مف  .2

نائب رئيس مجمس الوزراج ووزير الدولة للئوف مجمس الوزراج ووزير الدولة للئوف مجمس األمة ، 
 راؼ عمى البرام  واألنلطة واألبحاث التي تنفذها الوزارة.لئلل

لدوؿ إدارة الجمسة األولى لمدولة الثالثة علر لمموسـ الثقافي التربوى لممركز العربي لمبحوث التربوية  .2
،  92العمؿ التربوى الملترؾ، وحدة أهداؼ وتنوع خبرات" يومي الخمي ، الكويت تحت عنواف "

 ـ.91/5/0222
 في لقاجات إذاعية وتميفزيونية عف الملكبلت النفسية واالجتماعية والتربوية.االلتراؾ  .1
(، والذى أجيز مف الهيئة اعتبارًا مف ت النفسية والتربوية واالجتماعيةاألفؽ لبلستلاراااحب مكتب ) .8

 ـ.0229يوليو  3
 ، إدارة المساجد.محاقرات عامة، وزارة األوقاؼ .1
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 ، مركز تنمية المجتم .وزارة اللئوف االجتماعية محاقرات عامة، .92
 ، المدارس.محاقرات عامة، وزارة التربية .99
 ، احيفة الرأى العاـ.كاتب احفي .90

 حبدٌ عشش: أّشطخ ٍزفشقخ:
 :إخبصح اىزفشغ اىعيٍَ(1)

في كؿ  0292/0299، والعاـ الدراسي 0221/0292تـ ققاج إجازة التفرغ العممي لمعاـ الدراسي 
 لندف وجامعة أركنساس في الواليات المتحدة األمريكية لمبحث العممي والتحليؼ األكاديمي.مف جامعة 

ىيَنزت اىثقبيف أثْبء فرتح اىعَو مشئُس رىقُع ثشورىمىه رعبوُ ثني اجلهبد املخزيفخ ورىل (2)
 يف اىقبهشح :

المعهد د. فهد  توقي  اتفاقية وبروتوكوؿ بيف معهد الفنوف المسرحية بدولة الكويت ويمثمل عميد .9
الهاجرى وكمية اآلداب بجامعة حمواف أ.د سهير عبدالسبلـ وبحقور سعادة السفير أ. سالـ الزماناف 
ورئيس المكتب الثقافي أ. د. فريح العنزى، حيث يهدؼ البروتوكوؿ إلى التعاوف العممي بيف معهد 

 لخبرات العممية بينهما.الفنوف المسرحية بدولة الكويت وكمية اآلداب بجامعة حمواف وتبادؿ ا
توقي  البروتوكوؿ والتعاوف بيف معهد الفنوف المسرحية بدولة الكويت ويمثمل عميد المعهد د.فهد  .0

الهاجرى وعميد كمية اآلداب بجامعة عيف لمس أ.د. سوزاف القميني وبحقور وكيؿ كمية اآلداب 
ئيس المكتب الثقافي أ. د. بجامعة عيف لمس أ. د. ماطفى مرتقى، وقد عقد االجتماع في مكتب ر 

فريح العنزى وبحقور  استهؿ رئيس المكتب الثقافي االجتماع بكممة ترحيبية بالوفديف الكويتي 
والمارى وأكد عمى قرورة تدعيـ العبلقات العممية والثقافية بيف البمديف اللقيقيف ورحب بفكرة 

لمسرحية بكممة بهذ  المناسبة التعاوف في مجاؿ الفف المسرحي ورد كؿ مف عميد معهد الفنوف ا
وكذلؾ عميدة كمية اآلداب بجامعة عيف لمس ، واختتـ االجتماع بتوقي  بروتوكوؿ التعاوف بينهما 

 وقدـ رئيس المكتب الثقافي دروع تذكارية لموفديف باسـ المكتب الثقافي.
ل عميد المعهد د. توقي  اتفاقية تعاوف وبروتوكوؿ بيف معهد الفنوف المسرحية بدولة الكويت ويمثم .3

فهد الهاجرى وكمية اآلداب بجامعة اإلسكندرية أ.د. عباس محمد حسف سميماف ورئيس المكتب 
الثقافي أ. د. فريح العنزى، حيث يهدؼ البروتوكوؿ إلى التعاوف العممي بيف معهد الفنوف المسرحية 

 بينهما. بدولة الكويت وكمية اآلداب بجامعة االسكندرية وتبادؿ الخبرات العممية
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 اجلَعُبد اىعيَُخ: ثبٍّ عشش: عضىَخ 
 عقو جمعية المعمميف الكويتية.  .9
 عقو جمعية عمـ النفس المارية.  .0
 عقو جمعية الاحفييف الكويتية.  .3
عقو رابطة أعقاج هيئة التدريس، لمعامميف بالهيئة العاـ لمتعميـ التطبيقي والتدريب، ورئػيس المجنػة  .5

 . 0222 – 0225الفنية بها خبلؿ الفترة مف 
 جمعية عمـ النفس األمريكية. عقو  .2
 الجمعيات السعودية لمعمـو النفسية واالجتماعية والتربوية. عقو  .2
 جمعية عمـ النفس الكويتية.  عقو  .1
 

 هذا وبا  التوفيؽ ،،،،
 


