
من إصدارات المركز



املركز يف سطور

�أنشئ املركز العريب للبحوث الرتبوية دلول اخلليج مبوجب القرار رمق )6(  الصادر 	 
عن املؤمتر العام الثاين لأحصاب املعايل وزراء الرتبية والتعلمي واملعارف يف دول اخلليج 
العربية اذلي عقد يف مدينة الرايض يف الفرتة من )21-23( جامدى الآخرة 1397 

هـ  )9-11( مايو 1977 م،  زاول املركز معهل 1979م.
قلميي هجاز متخصص يف البحوث 	  املركز العريب للبحوث الرتبوية دلول اخلليج مركز اإ

وادلراسات الرتبوية  دلول اخلليج، يتخذ من دوةل الكويت مقرًا هل. وللمركز خشصية 
اعتبارية . وخيدم يف املقام الأول ادلول الأعضاء ابملكتب، وىه:

             دوةل الإمارات العربية املتحدة
             مملكة البحرين
             دوةل الكويت

             اململكة العربية السعودية
             سلطنة عامن

             دوةل قطر    
           مث انضمت اإىل عضوية مكتب الرتبية العريب دلول اخلليج امجلهورية المينية  

بتارخي 8 حمرم 1424 هـ / املوافق 11 مارس 2003 م
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هيدف املركز اإىل الإسهام يف تطوير العملية الرتبوية وتمنيهتا يف ادلول الأعضاء عىل 	 
�أسس علمية، مبا يضمن لها التجدد والتاكمل، عىل النحو اذلي جيعلها عاماًل مؤثًرا، 
وقوة فعاةل يف تمنية الرثوة البرشية والتطوير الاجامتعي والاقتصادي لدلول الأعضاء 

بوجه خاص وللأمة العربية بوجه عام.
وللمركز جملس �أمناء يتكون من عضو من لك دوةل من ادلول الأعضاء ابلإضافة اإىل 	 

مدير املركز وممثل عن مكتب الرتبية العريب دلول اخلليج ابلرايض. ويتوىل جملس 
الأمناء الإرشاف الاستشاري عىل برامج املركز ونشاطاته من خالل اجامتعاته يف 

دورتني لك عام.
وي�أيت الاهامتم ابلنرش العلمي للبحوث وادلراسات اليت يقوم هبا املركز حزيًا واسعًا 	 

كبريًا من ادلراسات والبحوث يف لك جمالت  املركز عددًا  �أصدر  من معهل، ولقد 

الرتبية والتعلمي.
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الإصدارات احلديثة للمركز العريب للبحوث الرتبوية
 دلول اخلليج - الكويت

مدرسة التعلمي اجلامع 2016م:
العامل واملنظامت الرتبوية، وجتاواًب مع  التعلمي اجلامع اهامتم معظم دول   لقد انل موضوع 
عداد هذه ادلراسة ابلتعاون مع مكتب الرتبية ادلويل جبنيف  الاهامتم العاملي قام املركز ابإ
طارًا مرجعيًا حول  التابع ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة. وتعد هذه ادلراسة اإ

التعلمي اجلامع، كام تتضمن مفهومه وغاايته والصيغ احلديثة لتطبيقه.
هنا تتضمن هيلكها  ذا اكنت هذه ادلراسة دلياًل مرجعيًا حول مدرسة التعلمي اجلامع، فاإ واإ

دارهتا وتقوميها. ومصادرها واإ
وتضم هذه الوثيقة ثالثة �أجزاء: 

طار مرجعي حول التعلمي اجلامع: مفهومه وغاايته وصيغ تطبيقه يف املدرسة  �أوًل: اإ
دارهتا وتقوميها  اثنيًا: دليل مرجعي حول مدرسة التعلمي اجلامع: هيلكهتا ومصادرها واإ

اثلثًا دليل مرجعي حول معلية التعلمي والتعمل يف مدرسة التعلمي اجلامع: ختطيطه وتطبيقاته وتقوميه 

عدد الصفحات: 208 صفحة.
سعر البيع     : 2 دينار كوييت .
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دارة السلوك الطاليب يف ادلول الأعضاء مبكتب الرتبية العريب دلول اخلليج  اإ
)5 �أجزاء( 2015م:

دارة السلوك الطاليب يف  اإ جناز هذا املرشوع بعناية ومشولية كبرية لأمهية   قام املركز ابإ
طار العملية التعلميية. وقد مصم حمتواه ليتضمن اجلزء الأول من جتارب ادلول الأعضاء  اإ
املرتبطة ابلسلوكيات الطالبية، وتضمن اجلزء الثاين من مناذج عاملية يف معاجلة السلوك 
السليب دلى الطلبة، وتضمن اجلزء الثالث من دراسة السلوكيات السلبية دلى الطلبة يف 
ادلول الاعضاء، �أما اجلزء الرابع من املرشوع فقد تضمن برانمج عاليج ووقايئ ملعاجلة 
السلوك السليب دلى الطالب، وتضمن اجلزء اخلامس حقيبة تدريبية لتطبيق الربانمج 

العاليج والوقايئ يف املدارس. 

عدد الصفحات: 1163 صفحة.
سعر البيع      : 15 دينار كوييت. 
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صعوابت التعمل، دراسة حتليلية، 2015م:
 تضمن برانمج صعوابت التعمل اذلي �أجراه املركز دراسة 
سرتاتيجيات تدريسها  حتليلية ملشلكة صعوابت التعمل واإ
�أيًضا  العاليج يف التعلمي الابتدايئ. كام تضمن الربانمج 
التعرف عىل  التعمل هبدف  مقياس ملسستوايت صعوابت 
املقياس  هذا  مزااي  ومن  املشلكة،  يعانون  اذلين  الطلبة 

وجود دليل لتطبيقه. 
عدد الصفحات: 1270 صفحة.

سعر البيع     : 16 دينار كوييت.

تعزيز القمي يف مناجه التعلمي العام، 2015م :
جراهئا   تضمن هذا الربانمج جبانب ادلراسة اليت قام ابإ
القمي  تعلمي  لتعزيز  تثقيفية  توعوية  مواد  نتاج  اإ املركز 
واكتساهبا مبدارس التعلمي العام واجملمتع احمليل. كام تضمن 
آليات  � حول  تدريبية  وحقيبة  القميية  للرتبية  عام  طار  اإ
اإىل  ابلإضافة  هذا  املدريس.  اجملمتع  يف  الرتبية  تطبيق 
الرتبية  جمال  يف  والعاملية  قلميية  الإ واملامرسات  التجارب 

التقوميية.
 عدد الصفحات: 1037 صفحة.
سعر البيع     : 16 دينار كوييت.
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عداد معمل التعلمي العام ، 2015م: معايري برامج اإ
يتناول  الأول  اجلزء  جز�أين،  من  الكتاب  هذا  يتكون 
عداد معمل التعلمي العام،  �أحدث املعايري املطورة لربامج اإ
املعايري  لتطبيق  رشادي  اإ دليل  الثاين  اجلزء  ويتضمن 
بقية  اإىل  عداد املعمل وذكل ابلإضافة  اإ املطورة يف برامج 
نشاء هذه الربامج �أو عند  الأمور اليت جيب مراعاهتا يف اإ

تطويرها. 
عدد الصفحات: 431 صفحة.

سعر البيع     : 12 دينار كوييت.

تفعيل دور التقنية يف تعلمي اللغة العربية وتعلمها، 2015م:
هتدف هذه ادلراسة اإىل التعرف عىل تطورات التقنيات 
والتطبيقات  وتعلمها،  العربية  اللغة  تعلمي  يف  احلديثة 
املعارصة لها يف التدريس ودورها يف ضوء نتاجئ ادلراسات 

اليت مت مسحها وحتليلها. 
 عدد الصفحات: 286 صفحة. 

سعر البيع     : 4.500 دينار كوييت.
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 دليل مرجعي يف �أساليب تدريس وتقومي كفاايت التحصيل ادلرايس يف مادة العلوم، 
2015م:

�أصدر املركز هذا ادلليل يف سلسةل الأدةل املرجعية يف 
الأساسسية  للمواد  الكفاايت  وتقومي  التدريس  �أساليب 
التحصيل  كفاايت  تقومي  ادلليل  هذا  ويتناول  الثالثة، 
و�أمهية  مهنا  الاسستفادة  آلية  و� العلوم  مادة  يف  ادلرايس 

منحى الكفاايت التعلميية ودواعي تطبيقه. 
عدد الصفحات: 908 صفحة.

سعر البيع     : 10.500 دينار كوييت.

 برانمج تعوييض للمهارات الأساسسية )اللغوية- احلسابية- احلاسوبية( 2015م:
تعزيز  هبدف  وذكل  العلمي  حمتواه  لضخامة  لكرتونيًا  اإ الربانمج  هذا  بتنفيذ  املركز  قام 
املرحةل  يف  الأولية  الصفوف  يف  الطالب  دلى  واحلاسوبية  واحلسابية  اللغوية  املهارات 
الابتدائية يف ادلول الأعضاء مبكتب الرتبية العريب دلول اخلليج ملن مل يصلوا اإىل مسستوى 
تقان يف التعلمي، حيث يعمل الربانمج التعوييض عىل مساعدهتم عىل استيعاب القمي  الإ

واملعارف والسلوكيات املتصةل هبذه املهارات. 
عدد الصفحات: 3 اسطواانت.
سعر البيع     : 8 دينار كوييت.
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برانمج بناء �أدوات تقومي برامج ومرشوعات املكتب و�أهجزته 2015م:
من  حققته  ما  معرفة  هو  الربامج  تقومي  من  الهدف  ن  اإ
عىل  والوقوف  وفاعليهتا،  كفاءهتا  مدى  وقياس  جناح، 
ويف  وتصمميها  ختطيطها  يف  والضعف  القوة  جوانب 
مدخالهتا ومعليات تنفيذها وخمرجاهتا، والتوصل اإىل �أدةل 
مقنعة تساعد عىل اختاذ قرارات مناسسبة بش�أن جدواها، 

وكيفية الإفادة من نواجتها.
عدد الصفحات: 405 صفحة. 

سعر البيع     : 5 دينار كوييت. 

التوجيه املهين للطالب ،2014م:
للميول  مقياس  تطبيق  مت  دراسة  املرشوع  هذا  تضمن 
جراء ادلراسة للتعرف  املهنية ودليل تطبيق يف سسياقه اإ
عىل املؤرشات املهنية لسوق العمل وعالقهتا مبؤرشات 
سوق  واملؤرشات الاقتصادية يف  البرشية  املوارد  تمنية 

العمل يف ادلول الأعضاء.
عدد الصفحات: 326 صفحة.

سعر البيع     : 7.500 دينار كوييت.
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عداد معلمي اللغة العربية ورفع كفاايهتا)5( �أجزاء،2014م: مجموعة اإ
ادلراسة املسحية. عدد الصفحات 862 

سعر البيع 10,00 دينار كوييت.
احلقيبة التدريبية 1-3 عدد الصفحات 484 

سعر البيع 7,500 دينار كوييت.
احلقيبة التدريبية 4-6 عدد الصفحات 390 

سعر البيع 7.500 دينار كوييت.
احلقيبة التدريبية 7-9 عدد الصفحات 338 

سعر البيع 7,500 دينار كوييت.
احلقيبة التدريبية 10-12 عدد الصفحات 411

سعر البيع 7,500  دينار كوييت.

جراء ادلراسة  توصل املركز اإىل نتاجئ هامة بعد تنفيذ هذا املرشوع مت بلورهتا من خالل اإ
�أربعة حقائب تدريبية غطت  صدار  اليت احتلت اجلزء الأول ومت اسستكامل املرشوع ابإ

السسنوات ادلراسسية حبسب تقسسميها الأاكدميي املعروف 3-1. 6-4. 9-7. 12-10 .
عدد الصفحات: 2512 صفحة.

سعر البيع     : 40 دينار كوييت.
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مجموعة املعامج اللغوية املدرسسية، 2013م :
للجهود  املسحية  نتاجئ ادلراسة  بتنفيذ هذا املرشوع يف ضوء  اهامتمه  املركز لك  �أوىل   

املعجمية املدرسسية، وبد�أ بوضع ادلليل املعياري لإعدادها واشسمتلت عىل املعامج التالية:

املعامج اللغوية املدرسسية دراسة مسحية عدد الصفحات     176 سعر البيع  3 دينار كوييت.
املعجم اللغوي املدريس املصور         1-3 عدد الصفحات 213 سعر البيع 6 دينار كوييت.  
املعجم اللغوي املدريس                 4-6 عدد الصفحات 280 سعر البيع 6 دينار كوييت.
املعجم اللغوي املدريس                 7-9عدد الصفحات 446 سعر البيع 7 دينار كوييت.

معجم مصطلحات العلوم الطبيعية     10-12عدد الصفحات361 سعر البيع 8 دينار كوييت.
معجم مصطلحات العلوم الإنسانية   10-12 عدد الصفحات 401 سعر البيع 8 دينار كوييت.

عدد الصفحات: 1877 صفحة.
سعر البيع     : 38 دينار كوييت.
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العربية،  اللغة  �أساليب تدريس وتقومي كفاايت التحصيل ادلرايس يف  دليل مرجعي يف 
2013م:

التحصيل  كفاايت  مبوضوع  العاملي  من الاهامتم  انطالقًا 
ادلرايس ملا هل من �أمهية يف التحصيل ادلرايس يف املواد 
الأساسسية اكللغة العربية والعلوم والرايضيات قام املركز 
بتنفيذ هذا الربانمج لتحقيق �أقىص مسستوايت اجلودة يف 
تدريس مثل هذه املواد ويف التحصيل ادلرايس للطالب 

هبا. 
عدد الصفحات: 527 صفحة.

سعر البيع     : 10 دينار كوييت.

تطوير املكتبات املدرسسية خلدمة تعلمي اللغة العربية، 2013م:
تتناول هذه ادلراسة ادلور املسستقبيل للمكتبات املدرسسية 
دليل  ويصاحهبا  وتعلمها،  العربية  اللغة  تعلمي  تطوير  يف 
العام  التعلمي  مراحل  يف  املدرسسية  املكتبة  ابسستخدام 
من  فادة  لالإ والأنشطة  ادلروس  من  مقرتحة  مناذج  مع 

املكتبات املدرسسية.
عدد الصفحات: 317 صفحة.

سعر البيع     : 4 دينار كوييت.
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اقتصادايت التعلمي 2012م :
جناز هذا املرشوع هبدف بناء معايري ووضع  قام املركز ابإ
آليات تعني عىل التوظيف الأمثل ملوارد التعلمي وتقليل  �
الرتبوية  املرشوعات  يف  والبرشي  املايل  الهدر  نسسبة 
ووضع الأسس واملعايري الاقتصادية اليت حتقق املصلحة 

املتبادةل بني القطاعني ادلويل والتجاري. 
عدد الصفحات: 180 صفحة.

سعر البيع     : 3 دينار كوييت.

تمنية اجتاه طالب التعلمي العام حنو القراءة احلرة 2012م: 
تتناول هذه ادلراسة سسبل تطوير دور مؤسسات اجملمتع 
احلرة  القراءة  حنو  العام  التعلمي  طالب  اجتاه  تعزيز  يف 
احلرة  القراءة  تربوي جملالت  دليل  ادلراسة  ويلحق هبذه 

لطالب التعلمي العام. 
عدد الصفحات: 435 صفحة.

سعر البيع     : 6 دينار كوييت. 
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واقع اسستخدام اللغة العربية يف وسائل الإعالم 2012م:
 يف احلديث عن اللغة العربية يف العرص احلايل والعوامل 
الإعالم  وسائل  اإىل  فيه  التطرق  من  لبد  فهيا  املؤثرة 
ابلعالقة  ويرجع الاهامتم  فهيا،  العربية  احللقة  واسستخدام 
بني اللغة العربية والإعالم اإىل �أن ادلول تريد زايدة وعي 

جممتعاهتا بلغهتا القومية. 
عدد الصفحات: 125 صفحة.

سعر البيع     : 3 دينار كوييت.

تمنية البيئة املدرسسية لتحسني تعلمي اللغة العربية وتعلمها 2011م:
 يتكون هذا الربانمج من دراسة ميدانية حول مظاهر 
الضعف اللغوي يف اجملمتع املدريس وخطة سسبل عالهجا، 
تعلمي  خلدمة  الصفي  غري  النشاط  برامج  لتفعيل  ودليل 

اللغة العربية وتعلمها.
عدد الصفحات: 592 صفحة.

سعر البيع     : 5 دينار كوييت. 
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حقيبة همارات التفكري للصفوف من،1-12، )4( �أجزاء، 2011م:
صدر هذا الكتاب يف �أربع حقائب لتمنية همارات التفكري يف خمتلف املواد ادلراسسية يف 
جمال الاجامتعيات، وجمال العلوم، وجمال الفنون اللغوية، وجمال الرايضيات، وقد غطت 
هذه احلقائب مجيع صفوف مراحل التعلمي العام. واشسمتلت عىل ادلليل العام لتمنية همارات 
التفكري، ودليل املعمل ودليل نشاطات الطالب. ويعد هذا املرجع من �أمه املراجع يف تمنية 

همارات التفكري.
حقيبة همارات التفكري: للصفوف )1-3(     عدد الصفحات 388    سعر البيع 6,00 دينار كوييت.
حقيبة همارات التفكري: للصفوف )4-6(     عدد الصفحات 501     سعر البيع 6,00 دينار كوييت.
حقيبة همارات التفكري: للصفوف )7-9(     عدد الصفحات  499    سعر البيع 6,00 دينار كوييت.
حقيبة همارات التفكري: للصفوف )10-12(  عدد الصفحات 509    سعر البيع 6,00 دينار كوييت.    

عدد الصفحات: 1897 صفحة. 
سعر البيع     : 24 دينار كوييت.
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تطوير مهنج الرايضيات والعلوم للمعوقني برصاًي،)4( �أجزاء 2011م:
 هدف هذا املرشوع اإىل تطوير مهنج الرايضيات للمعوقني 
برصاًي وتبلورت نتاجئ ادلراسة يف شلك توصيف املهنج 
اإىل دليل  ضافة  اإ العلوم والرايضيات  املوحد وكفاايته يف 
العلوم  لتعلمي  ودليل مرجعي  الرايضيات،  لتعلمي  مرجعي 

لهذه الفئة. 
عدد الصفحات: 1128 صفحة. 

سعر البيع     : 10 دينار كوييت.

املؤسسة اخلليجية لالستامثر التعلميي، 2011م:
نشاء  اإ جدوى  عن  الكشف  اإىل  ادلراسة  هذه  هتدف   
مؤسسة خليجية لالستامثر التعلميي، وذكل من �أجل حتفزي 
القطاع اخلاص يف ادلول املشاركة بني القطاعني اخلاص 
واحلكويم وفق معايري و�أسس اقتصادية حتقق املصلحة. 

 عدد الصفحات: 234 صفحة. 
سعر البيع     : 4 دينار كوييت. 
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سرتاتيجيات تدريسها  2011م: بناء واثئق مناجه اللغة العربية واإ
�أربعة  وتعلمها، وصدر يف  العربية  اللغة  تعلمي  تطوير  الإصدار مضن مرشوع   اكن هذا 

جمدلات، بيان حمتواها كام ييل:
الأعضاء  ادلول  وبناهئا يف  العربية  اللغة  مناجه  مسحية يف ختطيط  دراسة  الأول:  اجملدل 

مبكتب الرتبية العريب دلول اخلليج.
وت�أليف طرق  العربية  اللغة  مناجه  لتخطيط عنارص  جرائية  واإ معيارية  �أدةل  الثاين:  اجملدل 

تدريسها.
العام يف ضوء  التعلمي  الأساسسية مبراحل  واملهارات  اللغوي  احملتوى  وثيقة  الثالث:  اجملدل 

معايري علمية حمددة.
اجملدل الرابع: حقائب تدريبية لبناء مناجه اللغة العربية املرشفني عىل تطبيقها يف الصفوف 

1-12 مبراحل التعلمي العام. 

عدد الصفحات: 1833 صفحة.
سعر البيع      : 10 دينار كوييت.  
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تطوير مسستوى الت�أليف والإبداع يف �أدب الطفل،2010م:
هيدف تطوير مسستوى الت�أليف والإبداع يف �أدب الطفل يف املقام الأول اإىل الهنوض هبذا 

النوع من الأدب لغواًي لأنه وضع من �أجل �أطفالنا الصغار 
التعبري  بدقة  املمزوج  التعلمي  ودقة  العلمي  خياهلم  وتربية 
خالل  من  املؤلفني  دلى  الإبداع  وتمنية  الأديب  والتذوق 

ادلليل املصاحب لدلراسة. 
 عدد الصفحات: 546 صفحة. 
سعر البيع     : 6 دينار كوييت.

الثالث الأوىل من املرحةل  للصفوف  املهارات الأساسسية 
بتدائية يف الرايضيات والعلوم واحلاسوب 2009م: الإ

جراء هذه ادلراسة مضن براجمه ومرشوعاته �أيضا واشسمتل حمتواها يف   قام املركز ابإ
 اجلانب النظري عىل عدة موضوعات هممة تتعلق مبا ييل:-

- املبادئ الرتبوية اليت يقوم علهيا تدريس املهارات 
 الأساسسية.

 - معايري اختيار احملتوى املعريف للمهنج.
 - تعريف املهارة.

 - عالقة املهارات ابلأهداف السلوكية.
 - عالقة املهارات ابلكفاايت.
 - كيف يمت اكتساب املهارة؟.

كام تضمنت ادلراسة املهارات الأساسسية للرايضيات 
بتدائية. والعلوم واحلاسوب للصفوف الثالثة الأوىل من املرحةل الإ

عدد الصفحات: 118 صفحة.                سعر البيع     : 1.500 دينار كوييت. 
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الصندوق الوطين دلمع التعلمي 2009م:
لربانمج  والتطبيقية  النظرية  الأطر  الإصدار  هذا  تضمن 
الأعضاء  ادلول  التعلمي يف  الوطين دلمع  الصندوق  نشاء  اإ
حتديدها  مت  واليت  اخلليج  دلول  العريب  الرتبية  مبكتب 
نشاء  من خالل ادلراسة اليت هدفت اإىل طرح مقرتح ابإ
الصندوق الوطين دلمع التعلمي ووضع الإطار التنظميي هل، 
المتويل اليت سسيعمتد  لكيانه، ومصادر  القانوين  والأساس 

علهيا. 
عدد الصفحات: 187 صفحة. 

سعر البيع     : 2 دينار كوييت.

الكفاايت التعلميية للمتعلمني ابملرحةل الثانوية  2009م:
براجمه ومرشوعاته  جراء هذه ادلراسة مضن  املركز ابإ قام 
الأعضاء  ادلول  يف  الرتبوية  القيادات  لعناية  اسستجابة 
الكفاايت  مبوضوع  اخلليج  دلول  العريب  الرتبية  مبكتب 
التعلميية للمتعلمني ابملرحةل الثانوية. وقد �أجريت ادلراسة 
تعريف  وتضمنت  الرتبوي  للبحث  العلمية  للمهنجية  وفقًا 

الكفاية و�أثرها عىل العملية التعلميية. 
عدد الصفحات: 193 صفحة.

سعر البيع     : 2.500  دينار كوييت.
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دليل توحيد ضوابط الرمس الإماليئ: الطبعة الثانية 2009م:
اكن  عندما  ادلليل  هذا  وضع  اإىل  احلاجة  ظهرت 
املتخصصون يف اللغة العربية يبحثون مشالكت ضعف 
الطلبة يف الإمالء وكيف ميكن معاجلهتا، ومت وضع توحيد 
ضوابط الرمس الإماليئ لتجنب �أخطاء كتابة اللكامت يف 
النصوص الإمالئية. ويقبل معلمو اللغة العربية عىل اقتناء 

هذا ادلليل كأحد �أدوات ت�أسيس اللغة العربية. 
عدد الصفحات: 170 صفحة.

سعر البيع     : 3 دينار كوييت. 

التاكمل بني املواد ادلراسسية  2009م:
مصادر  عدة  عىل  الربانمج  هذا  تنفيذ  يف  املركز  اعمتد 
مرجعية من �أمهها التعلمي يف جممتع املعرفة، والتاكمل بني 
املواد ادلراسسية وكونه رضورة حمتية يف املناجه املطبقة يف 
جممتع املعرفة. مث يبني الربانمج العمليات املعرفية ودورها 
متام معلية التعمل، وتاكمل املواد ادلراسسية، ويف هذا  يف اإ
وسسبل  املناجه  حملتوى  حتلياًل  الإصدار  تضمن  السسياق 

تاكملها. 
. عدد الصفحات: 168 صفحة 

سعر البيع     : 2.500 دينار كوييت.
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املهنج الشامل املوحد يف اللغة العربية 2008م:
 ميثل املهنج الشامل الإطار العام لتطوير تعلمي اللغة العربية وتعلمها مبراحل التعلمي العام، 

وقد صدر يف سستة جمدلات احتوت عىل:
اجملدل الأول: عنارص املهنج الشامل.

هذه  تدريس  يف  التطبيقية  والصيغ  التحدث  وهمارات  الاسسامتع  همارات  الثاين:  اجملدل 
املهارات ابملرحةل الابتدائية.

اجملدل الثالث: معجم �ألفاظ اللغة العربية لطفل املرحةل الابتدائية.
اجملدل الرابع: التقنيات الرتبوية الالزمة لتطبيق طرق تدريس اللغة العربية.

اجملدل اخلامس: مناذج مقرتحة لأساليب الأداء وطرق التدريس يف مراحل التعلمي العام     
) الصفوف 12-1 ( .

اجملدل السادس: املالزم واملراجع. 

عدد الصفحات: 1208 صفحة.
سعر البيع      : 10 دينار كوييت. 
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الوزن النسسيب للمواد ادلراسسية  2006م:
 �أصدر املركز هذا املطبوع يف شلك مجموعة يضمها غالف حقائيب وتتضمن هذه 

 اجملموعة سستة �أجزاء عىل النحو التايل:    
 اجلزء الأول     : الوزن النسسيب للمواد ادلراسسية يف التعلمي العام.

 اجلزء الثاين     : دراسات مرجعية.
 اجلزء الثالث    : كفاايت التعمل الأساسسية.

 اجلزء الرابع     : دليل تطبيق معايري تقدير الوقت للمواد ادلراسسية.
 اجلزء اخلامس  : دليل حتليل متغريات وقت المتدرس.

اجلزء السادس: دليل اسستخدام �أداة تقدير الوزن النسسيب للمواد.
عدد الصفحات: 483 صفحة.

سعر البيع     : 5 دينار كوييت .
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وثيقة الأهداف العامة للتعلمي و�أهداف املراحل ادلراسسية يف ادلول الأعضاء، 2006م:
�أن يبد�أ العمل يف تطوير نظم التعلمي   اكن من الطبيعي 
جياد وثيقة  يف ادلول الأعضاء يف مكتب الرتبية العريب ابإ
موحدة لأهداف التعلمي و�أهداف املراحل ادلراسسية. وقد 
ركز املركز يف معهل عىل وضع هذه الوثيقة لينطلق مهنا يف 

معلية تطوير نظم التعلمي.
عدد الصفحات: 68 صفحة. 

سعر البيع     : 1.250 دينار كوييت.

وضع مهنجية لتضمني املناجه مفاهمي خاصة 2006م:
مواكبة الاجتاهات  يف  اخلليج  دلول  الرتبوية  للبحوث  العريب  املركز  رساةل  من  انطالقًا 

عداد �أبناء ادلول الأعضاء يف مكتب  العاملية املعارصة يف اإ
التقنية  متغرياهتا  بلك  احلياة  مع  ليتفاعلوا  العريب  الرتبية 
طريق  عن  ل  اإ ذكل  يت�أىت  لن  احلال  وبطبيعة  والعلمية. 
جمالت  يف  خاصة  مفاهمي  املناجه  لتضمني  مهنجية  وضع 
بعيهنا مثل الأوضاع البيئية والساكنية والصحية والوطنية 
واملهنية واملعلوماتية، وقد قام املركز بتنفيذ هذا املرشوع 
تربوية  دراسة  جراء  اإ طريق  عن  املطلوبة  املهنجية  لوضع 

عداد دليل للتطبيقات امليدانية. متاكمةل واإ
عدد الصفحات: 293 صفحة.

سعر البيع     : 3 دينار كوييت. 
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وثيقة الأهداف العامة للمواد ادلراسسية مبراحل التعلمي يف ادلول الأعضاء مبكتب الرتبية 
العريب دلول اخلليج 2006م:

التعلمي  نظم  تطوير  العمل يف  يبد�أ  �أن  الطبيعي  من  اكن 
جياد وثيقة  يف ادلول الأعضاء يف مكتب الرتبية العريب ابإ
موحدة لأهداف التعلمي و�أهداف املراحل ادلراسسية. وقد 
ركز املركز يف معهل عىل وضع هذه الوثيقة لينطلق مهنا يف 

معلية تطوير نظم التعلمي.
. عدد الصفحات: 141 صفحة 

سعر البيع     : 1.500 دينار كوييت. 

سلسةل البحوث وادلراسات الرتبوية: الإصدار الثاين  2002 م:
عدد الصفحات: 250 صفحة 

سعر البيع     : 1.500 دينار كوييت.

سلسةل البحوث وادلراسات الرتبوية الإصدار 
الأول 1992 - 1993 م:

 عدد الصفحات: 250 صفحة. 
سعر البيع     : 1.500 دينار كوييت.
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دراسة تقوميية ملناجه العلوم املوحدة يف دول اخلليج العربية يف املرحةل الثانوية للصف الثاين 
عرش 2001م:

بد�أت رحةل التقومي الشامل ملناجه العلوم املوحدة يف التعلمي 
للمرحةل  العلوم  مناجه  بتقومي  العربية  اخلليج  بدول  العام 
الثانوية،  للمرحةل  العلوم  مناجه  تقومي  مت  كام  بتدائية،  الإ
و�أصدر املركز ادلراسة التقوميية اخلاصة بذكل وبعد �أن مت 
تعممي مناجه العلوم حىت الصف الثاين عرش لكف املركز 
لتنفيذ  واملتخصصني  اخلرباء  من  عدد  خرباء مضت  جلنة 

هذا الربانمج .
عدد الصفحات: 380 صفحة.

سعر البيع     : 2  دينار كوييت. 

دليل تدريس العلوم يف التعلمي العام الإصدار الثاين،2001م:
العلوم  العرص رضورة تطوير تدريس   تفرض مقتضيات 
ويف مقدمهتا التقدم العلمي املذهل، والثورة التكنولوجية 
وفلسفات  نظرايت  وظهور  الفضاء،  وثورة  احلديثة، 
يف  املعارصة  التوهجات  ادلليل  ويتضمن  للتعمل.  جديدة 
جمال تدريس العلوم، و�أهداف تدريس العلوم ابلتعلمي العام 
مراحل معلية  العلوم مث  مناجه  اخلليج، وحمتوى  دول  يف 
ومناذج  العلوم  معلمي  لتدريب  العامة  واخلطة  التدريس، 

لبعض برامج التدريب. 
عدد الصفحات: 463 صفحة.

سعر البيع     : 2 دينار كوييت.
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دليل التقومي الشامل للمدرسة يف دول اخلليج العربية، 2000م:
اشسمتل ادلليل يف حمتواه العلمي عىل عدة عنارص هامة نبعت 
العملية  علهيا  تقوم  تربوية  املدرسة مؤسسة  كون  �أمهيهتا من 

التعلميية، وهذه العنارص يه: 
الأعضاء ومعرفه جوانب  املدرسة يف ادلول  واقع  تشخيص 

القوة وجوانب الضعف يف �أداهئا و�أهدافها.
بوظيفهتا  القيام  عىل  قادرة  تربوية  مكؤسسة  املدرسة  تطوير 

بفاعلية.
اعامتد دليل معل لتقومي املدرسة تقوميًا شاماًل ذاتيًا �أو خارجيًا.
رفع كفاءة التعلمي وحتسني نوعيته عن طريق معاجلة جوانب 

الضعف وتعزيز جوانب القوة اليت يكشف عهنا التقومي الشامل للمدرسة.
 عدد الصفحات: 168 صفحة. 
سعر البيع     : 2 دينار كوييت.

دليل تدريس الرايضيات يف التعلمي العام، 2000م:
ابلنسسبة  مبتابعة لك جديد  املركز  قام  الرايضيات  مناجه  تطوير وتوحيد  طار معلية  اإ يف 
للامدة والطريقة والتقنية خالل العقود الثالثة الأخرية اليت تطورت فهيا مادة الرايضيات 

تقنية  تدريسها  اسستخدمت يف  �أن  بعد  وخباصة  هائاًل  تطورًا 
احلاسوب، وقد حرص املركز عىل وضع هذا ادلليل يف تدريس 
الرايضيات متضمنًا ما طر�أ عىل مناجه الرايضيات من حيث 
يف  املسستخدمة  احلديثة  والتقنيات  التدريس  وطرق  احملتوى 

التقومي مبراحل التعلمي العام. 
عدد الصفحات: 233 صفحة.

سعر البيع     : 2 دينار كوييت.
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 دراسة حول تعلمي الأطفال بطييئ التعمل مبراحل التعلمي العام 1997م:
دول  اهامتم  من  ادلراسة  هذه  جراء  اإ يف  املركز  انطلق 
املشالكت  ومعاجلة  الاحتياجات  بذوي  العريب  اخلليج 
قدمت  وقد  العام.  التعلمي  مبراحل  تعلميهم  تواجه  اليت 
وعالجية  تشخيصية  عدة خدمات  ميدانيًا  ادلراسة  هذه 
ملشالكت بطييئ التعمل وطرق ت�أهيلهم وفق الاجتاهات 

العاملية املعارصة. 
عدد الصفحات: 173 صفحة.

سعر البيع     : 1.750 دينار كوييت.

الأرقام العربية: نش�أهتا وتطورها التارخيي، 1996م:
ذ  اإ العربية،  �أصالهتا  عىل  دلياًل  العربية  الأرقام  حتتاج  ل 
هل  اإ لهمك  »واإ الكرمي  آن  القر� يف  ذكرها  اإىل  الإشارة  يكفي 
ذن ل خالف عىل �أصاةل الأسامء العربية للأعداد،  واحد« اإ
العد اليت  الكتاب تطور نظم  ول جدال حولها. ويتناول 
نش�أة  تناول  كام  العصور،  مر  عىل  الإنسان  اسستخدهما 
وتطور الأرقام ورموز الأعداد عند السومريني والبابليني.

عدد الصفحات: 70 صفحة. 
سعر البيع     : 1 دينار كوييت.
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سلسةل الفقرات الاختبارية لتقومي التحصيل ادلرايس،1990 - 1993م:
طار تنفيذ  صدار هذه السلسةل يف اإ قام املركز يف الفرتة ما بني عام 1990 - 1993 م ابإ
نشاء بنوك  برانمج ت�أليف الكتب املطورة واملوحدة يف العلوم والرايضيات وذكل هبدف اإ

الأسسئةل.
فقرات اختباريه لتقومي التحصيل يف الرايضيات الصف الأول، 1990م .

عدد الصفحات 135.      سعر البيع 2 دينار كوييت.
فقرات اختباريه لتقومي التحصيل يف الرايضيات الصف السابع، 1990م .

عدد الصفحات 365 .    سعر البيع 2 دينار كوييت.
فقرات اختباريه ومناذج من الاختبارات التحصيلية لرايضيات الصف الرابع الابتدايئ،1995م. 

عدد الصفحات 520.            سعر البيع 2 دينار كوييت.
الفقرات الاختبارية لتقومي التحصيل يف العلوم الصف الثالث الابتدايئ، 1996م.

عدد الصفحات 333.    سعر البيع 2 دينار كوييت.
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املوامس الثقافية الرتبوية
قامة مومسه الثقايف الرتبوي منذ عام 1414 هـ - 1994 م وحرص عىل  بد�أ املركز يف اإ
قامة دوراته يف الأعوام التالية كنشاط ثقايف تربوي اثبت مضن نشاطاته. وقد �أقام املركز  اإ
�أمهيهتا  العام 22 دورة طرح خاللها املوضوعات والقضااي الرتبوية اليت تظهر  حىت هذا 

عىل الساحة الرتبوية.
�أخطار املسكرات واخملدرات والبث الإعاليم الأجنيب. )ادلورة الأوىل(

  الكويت: املركز 1414هـ - 1994م.
املسكرات  �أخطار  قضية  املومس  هذا  حمارضات  تناولت 
واخملدرات والبث الإعاليم الأجنيب و�أثر هذه الأخطار عىل 
اجملمتع العريب املسمل، فعىل املؤسسات الاجامتعية �أن تؤدي 

دورها دلرء هذه الأخطار.
  عدد الصفحات: 187 صفحة.  

  سعر البيع     : 1 دينار كوييت.

العزوف عن القراءة بني الشسباب العريب اخلليجي. )ادلورة الثانية(
 الكويت: املركز، 1415هـ - 1995م.

�أفراد  الإنرتنت عىل  التكنولوجية وسسيطرة  الثورة   يف ضوء 
قضية  املركز  طرح  واملعرفة  للثقافة  مصدرًا  بوصفهام  اجملمتع 
ليناقش  القراءة  عن  اخلليجي  العريب  الشسباب  عزوف 
احملارضون يف هذا املومس دواعي العزوف عن القراءة، و�أثره 
يف حياة الفرد واجملمتع ودور املؤسسات الاجامتعية يف تمنية 

الوعي القرايئ دلى الشسباب. 
 عدد الصفحات: 190 صفحة. 
سعر البيع     : 1 دينار كوييت.

28



التمنية البرشية يف دول اخلليج العربية ودور الرتبية يف العمل من �أجلها.
)ادلورة الثالثة(  الكويت : املركز، 1416هـ - 1996م.

حنو  اجملمتع  وتطلعات  الرتبوية  الأهداف  من  انطالقا 
مسستقبل �أبنائه اختار املركز موضوع املومس الثقايف الرتبوي 
يف دورته الثالثة ليناقش احملارضون الصورة املرتقبة دلور 
التطبيقية  الأفاكر  ومناقشة  البرشية،  التمنية  يف  الرتبية 

لتخطيط القوى البرشية لالسستفادة القصوى مهنا.
 عدد الصفحات: 177 صفحة.
سعر البيع     : 1 دينار كوييت.

)ادلورة  واجملمتع.  واملدرسة  البيت  بني  مشرتكة  مسؤولية  املعارصة  للحياة  الفرد  عداد  اإ
الرابعة( الكويت : املركز، 1418هـ - 1997م.

عداد الفرد للحياة املعارصة وسط التطورات والتغريات  ن اإ اإ
اخملتلفة جعل من هذا املوضوع قضية تشغل عقول كثري 
من املربني واملفكرين وقد انقش احملارضون مع احلارضين 

جابة عن التساؤلت الآتية: - �أبعاده يف حماوةل لالإ
 كيف نعد �أبناءان للحياة املقبةل اليت سسيخوضون غامرها يف 

ظل الثورات العلمية والتكنولوجية؟
 عدد الصفحات: 198 صفحة. 
سعر البيع     : 1 دينار كوييت.
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الغش يف الامتحاانت –  اخلصوصية –  ادلروس   : التعلميية  العملية  مؤثرة يف  ظواهر 
الواجبات غري الصفية. )ادلورة اخلامسة(  الكويت : املركز، 1419هـ - 1998م.

ادلورة صدى حليوية  هذه  الكبري عىل  قبال  لالإ لقد اكن 
اثرهتا  واإ هبا،  �أرسة  واهامتم لك  عاجلهتا،  اليت  املوضوعات 
ملشاعر خمتلفة من فئات اجملمتع، وتعدد الآراء حول دواعهيا 

وتفاوت وهجات النظر بش�أن معاجلهتا.
 عدد الصفحات: 258 صفحة.
سعر البيع     : 1 دينار كوييت.

املؤسسات  ودور  مسستقبلها،  وتطلعات  واقعها،  العربية،  اخلليج  دول  يف  الطفل  تربية 
الاجامتعية يف حتقيق �أهدافها. )ادلورة السادسة( الكويت : املركز، 1420هـ - 1999م.

العامل،  دول  اهامتم  من  الأول  املركز  حيتل  املوضوع  هذا 
املتقدم مهنا والنايم، ولقد تناول املوضوع خنبة من اخلرباء 
لهذه  جعل  مما  وخرباهتم  هجودمه  وقدموا  واملتخصصني 

ادلورة ماكنة ممتزية بني اللقاءات الثقافية الرتبوية.
 عدد الصفحات: 179 صفحة. 
سعر البيع     : 1 دينار كوييت.
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شسبكة الإنرتنت، ما لها وما علهيا . )ادلورة السابعة(
 الكويت : املركز، 1420هـ - 2000م.

هذا املوضوع يشمل العامل اليوم جبميع فئاته ومؤسساته، 
جممتعاتنا  يف  �أرسة  ولك  فرد  لك  اهامتم  عىل  ويسستحوذ 

العربية والإسالمية.

 عدد الصفحات: 115 صفحة.
سعر البيع     : 1 دينار كوييت.

الرتاث الشعيب ودوره يف تمنية الثقافة العربية. )ادلورة الثامنة(
 الكويت : املركز، 1422هـ - 2001م.

لأي  الشعيب  الرتاث  �أن  ىل  اإ املوضوع  هذا  �أمهية  ترجع 
�أرست  اليت  حضارهتا  و�أصول  ثقافهتا  جذور  ميثل  �أمة 
قواعدها عرب اترخيها منذ اكنت، وما جد علهيا، واحلفاظ 
وتتحمل  الرجال  �أعناق  يف  �أمانة  الشعيب  الرتاث  عىل 

مسؤوليهتا الأجيال.

 عدد الصفحات: 162 صفحة.
سعر البيع     : 1 دينار كوييت.
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الرتبية البيئية و�أثرها يف توعية الشسباب للحفاظ عىل البيئة يف دول اخلليج العربية. )ادلورة 
التاسعة( الكويت : املركز، 1423هـ - 2002م.

رس اختيار املركز لهذا املوضوع �أنه يشغل العامل لكه بعد 
تشلك  واليت  البيئة  تلوث  عن  النامجة  الأخطار  توايل 
مسؤولية مشرتكة للك اجملمتعات الإنسانية، واحملافظة علهيا 

واجب عىل لك الأفراد وامجلاعات.
 عدد الصفحات: 194 صفحة.
سعر البيع     : 1 دينار كوييت.

الرتبية الصحية والنفسسية : رضورة حياة ملسستقبل الفرد واجملمتع. 
)ادلورة العارشة( الكويت : املركز، 1424هـ - 2003م.

اكن اختيار هذا املوضوع نتيجة �أمهية الرتبية الصحية يف 
والنفسسية  البدنية  الأمراض  دواعي  فيه  استرشت  عرص 
وبرها  اجملمتعات يف جوها  اذلي طوق  التلوث  بعد جهمة 

وحبرها.
 عدد الصفحات: 129 صفحة.
سعر البيع     : 1 دينار كوييت.
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ثقافة الطالب .. �أين موقعها يف مدارسسنا؟ . )ادلورة احلادية عرشة(
الكويت : املركز ،1425هـ - 2004م.

لقد اكن اختيار هذا املوضوع تلبية لهامتمات السادة قادة 
الرتبية يف ادلول الأعضاء مبكتب الرتبية واسستجابة حلاجة 
قصور واحض يف  من  يعاين  اذلي  الرتبوي  للميدان  ملحة 
اجملال املعريف لغياب الرافد الثقايف لطالب التعلمي العام يف 

مدارسسنا العربية.
 عدد الصفحات: 121 صفحة.
سعر البيع     : 1 دينار كوييت.

دور الرتبية يف التمنية اجملمتعية )ادلورة الثانية عرشة(
الكويت : املركز ،1426هـ - 2005م.

مداد  يؤكد هذا املوضوع مسؤولية املؤسسات الرتبوية يف اإ
يف  شامةل  لتمنية  املؤهةل  العنارص  من  ابحتياجاته  اجملمتع 
خمتلف جمالت احلياة من خالل مناجه مطورة تربز �أمهية 
التمنية اجملمتعية يف عرص تزتامح فيه املتغريات، وتتنافس فيه 

التحدايت، وتتعرض ادلول النامية لغزو فكري خطري.
 عدد الصفحات: 119 صفحة. 
سعر البيع     : 1 دينار كوييت.
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 العمل الرتبوي املشرتك: وحدة �أهداف وتنوع خربات
 )ادلورة الثالثة عرشة(

الكويت : املركز ،1427هـ - 2006م.
هذا املوضوع ليس غريبا عن اخلط اذلي رمسه املركز منذ 
بد�أ موامسه الثقافية الرتبوية، ولكنه جزء حيوي مهنا؛ فهذا 
املوضوع يطوف بنا يف داخل املنظامت واملؤسسات اليت 

تقود حركة احلياة الرتبوية؛ فتعين ابلتخطيط الرتبوي. 
 عدد الصفحات: 176 صفحة.
سعر البيع     : 1 دينار كوييت.

)ادلورة  انقد  وتفكري  تواصل  همارات  الإعالمية:  الرتبية 
الرابعة عرشة(

الكويت : املركز ،1428هـ - 2007م.
الشاهد  يزود  مهنام  الك  �أن  يف  والرتبية  الإعالم  يلتقي 
والقارئ والسامع مبعلومات متجددة ترثي رصيده املعريف 
والنظرة  الفهم  دقة  عىل  الإنسان  فتعني  الفكرية  وقدرته 

التحليلية والتقوميية.
 عدد الصفحات: 163 صفحة.
سعر البيع     : 1 دينار كوييت.
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التعلمي اجلامع طريق الرتبية اإىل املسستقبل )ادلورة اخلامسة عرشة(
الكويت : املركز ،1429هـ - 2008م.

اجلامع  التعلمي  به  حيظى  ملا  املوضوع  هذ  اختيار  مت  لقد 
من اهامتم عاملي مزتايد، لرتباطه الوثيق ب�أهداف »التعلمي 
للجميع« وما يشلكه من �أساس لعمليات الإصالح الرتبوي 

يف النظم التعلميية ابدلول النامية واملتقدمة.
 عدد الصفحات: 174 صفحة.
سعر البيع     : 1 دينار كوييت.

مدارسسنا هل ميكن �أن تكون جاذبة )ادلورة السادسة عرشة(
الكويت : املركز ،1430هـ - 2009م.

جبميع  الرتبوية  احلركة  ثراء  اإ هو  املوضوع  هذا  هدف 
للعملية  تربوي  علمي  بناء  حنو  ملبد�أ  وحتقيقًا  عنارصها، 
دلول  العريب  الرتبية  مبكتب  الأعضاء  ادلول  يف  الرتبوية 

اخلليج.
 عدد الصفحات: 170 صفحة.
سعر البيع     : 1 دينار كوييت.
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التقومي الشامل للمدرسة )ادلورة السابعة عرشة(
الكويت : املركز ،1431هـ - 2010م.

هذه  يف  دارت  اليت  الوقائع  لريصد  الكتاب  هذا  صدر 
خرباء  حمارضات  من خالل  فاعلياته  مسستعرضًا  ادلورة، 
ثراء من مداخالت احلضور  متخصصني يف موضوعاته، وابإ

اليت عرضت يف يويم املومس.
 عدد الصفحات: 170 صفحة.
سعر البيع     : 1 دينار كوييت.

تعلمي املسستقبل هل تصنعه مدارس احلارض  )ادلورة الثامنة عرشة(
الكويت : املركز ،1432هـ - 2011م.

قد اختار املركز هذا املوضوع نظرًا ملا حيظى به من �أمهية 
دون  الأعضاء  ادلول  جممتع  ويف  الرتبوية  الساحة  عىل 
عنارصها،  بلك  الرتبوية  احلركة  لإثراء  وهادفًا  اسستثناء، 
وحتقيقًا ملبد�أ حنو بناء واقع علمي تربوي واع بلك �أبعاد قطاع 
ومالبساهتا  وقضاايها،  الرتبوية  العملية  وجمالت  التعلمي، 
احلساسة املؤثرة يف ادلول الأعضاء مبكتب الرتبية العريب 

دلول اخلليج.
 عدد الصفحات: 157 صفحة.
سعر البيع     : 1 دينار كوييت.
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�أولوايت التعلمي : املتغريات والتحدايت والفرص، )ادلورة التاسعة عرشة( 
الكويت : املركز 1433ه - 2012م.

لقد اسسهتدفت فاعليات هذ املومس رصد املتغريات املؤثرة 
من  التعلمي  منظومة  تواهجه  وما  التعلميية  العملية  عىل 
حتدايت، وما يتاح �أماهما من فرص للوقوف عىل الأولوايت 
التعلميية اليت جيب �أن ت�أخذ هبا املنظومة التعلميية يف ادلول 

الأعضاء مبكتب الرتبية العريب دلول اخلليج.
 عدد الصفحات: 142 صفحة.
سعر البيع     : 1 دينار كوييت.

تمنية الثقافة : اسستدامة للتمنية )ادلورة العرشون(
 الكويت : املركز 1434ه - 2013م.

يف هذا املومس مت تناول حمورين عىل مدار يومني، فاكن 
حمور اليوم الأول هو: »ثقافتنا اجملمتعية و�أثرها يف التمنية«، 
»دور  وهو:  آخَر  � حمورًا  املومس  تناول  الثاين  اليوم  ويف 

الرتبية يف تكوين ثقافة التمنية املسستدامة«.
 عدد الصفحات: 146 صفحة.
سعر البيع     : 1 دينار كوييت.
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املواطنة الفعاةل : تبد�أ من املدرسة )ادلورة احلادية والعرشون(
 الكويت : املركز 1435ه - 2014م.

املواطنة الفاعةل ودور املدرسة يف تكويهنا وجعلها نشطة 
العمل  ليمت  جيابية مؤثرة يف اجملمتع املدريس،  اإ آاثر  � وذات 
لرتسسيخها  صفية  غري  �أو  صفية  بنشاطات  ت�أصيلها  عىل 
خدمة  �أبنائنا  نفوس  يف  فاعةل  مسسمترة  بصفة  وتعزيزها 
دلول  العريب  الرتبية  مبكتب  الأعضاء  ادلول  يف  لأوطاننا 

اخلليج.
 عدد الصفحات: 117 صفحة.
سعر البيع     : 1 دينار كوييت.

صعوابت التعمل العةل اخلفية يف التحصيل ادلرايس )ادلورة الثانية والعرشون(
 الكويت : املركز 1436ه- 2015م.

التعمل هلم احلق يف الاهامتم  ن الأطفال ذوي صعوابت  اإ
اسسهتدفت  وقد  متيزي،  دومنا  الأطفال  لك  مثل  والتعلمي 
فاعليات هذا املومس، صعوابت التعمل بوصفها العةل اخلفية 
مسبباهتا  وتوضيح  تعريفها  ليمت  ادلرايس،  التحصيل  يف 
لتقدم  الرتبوي  امليدان  معها، وعالهجا يف  التعامل  وكيفية 
لدلول الأعضاء مبكتب الرتبية العريب دلول اخلليج �أحدث 

اإسرتاتيجيات التعامل معها يف مدارس التعلمي العام.
 عدد الصفحات: 112 صفحة.
سعر البيع     : 1 دينار كوييت.
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 احللقات النقاش�یة
 

�رخي  عنوان احللقة النقاش�یة ا�ورة
ل�رش  ا

�دد 
لصف�ات  املبلغ ا

1 
عزوف الش�باب اخللیجي عن 

 الثقافة العلمیة
1997 167 00 1 

2 
 هاالٕهدار يف التعلمي : دواعی

 و�ٔسالیب �ال�ه
1997 167 00 1 

 1 00 167 1998 ا�ٔم�ة التك�ولوج�ة 3

4 
معمل الغد وحتد�ت القرن 

 احلادي والعرش�ن
1998 147 00 1 

5 
مس�تق�ل التعلمي يف دول اخللیج 

 العربیة
1998 147 00 1 

6 
نفاق والعائد يف التعلمي يف  االٕ

 دول اخللیج العربیة
1999 147 00 1 

7 
التعلمي ا�ٔج�يب يف دول اخللیج 

 العربیة
2001 97 00 1 

8 
الك�اب املدريس يف عرص 

 املعلوماتیة
2004 85 00 1 

9 

�ٔسالیب التقومي يف التعلمي العام 
و�ٔ�رها يف حتسني �ٔداء الطالب 

 وتطو�ر املناجه ا�راس�یة

2006 133 00 1 

 1 00 56 2008 التطو�ر النوعي يف التعلمي 10

11 

ال�شاطات املدرس�یة �ري 
الصف�ة : ما موقعها من العملیة 

 الرتبویة ؟

2009 109 00 1 

12 
س�بل �منیة �ارات احلوار �ى 

 الطالب
2013 94 00 1 

13 
تطو�ر الب��ة املدرس�یة .. 

 مسؤولیة مشرتكة
2015 92 00 1 
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 مسستقبليات تربوية
اإصدار ربع سسنوي ب�أحدث نواجت البحث الرتبوي

اجملدل الأول 

العدد الأول 
تعلمي ما قبل املدرسة �أساس للتعلمي مدي احلياة

العدد الثاين 
تعلمي الرايضيات والعلوم وتعلمها يف مدارس التعلمي العام

العدد الثالث 
نفاق عليه متويل التعلمي العام وترشسيد الإ

العدد الرابع 
اإسرتاتيجيات حديثة يف تعلمي اللغة وتعلمها
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 مسستقبليات تربوية
اإصدار ربع سسنوي ب�أحدث نواجت البحث الرتبوي

اجملدل الأول 

العدد اخلامس 
دمج ذوي صعوابت التعلمي يف مراحل التعلمي العام

العدد السادس 
الاعامتد الأاكدميي والتمنية املهنية للمعلمني

العدد السابع 
رعاية املوهوبني واملتفوقني

العدد الثامن 
شسباكت التواصل الاجامتعي ووظائفها يف الرتبية
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 مسستقبليات تربوية
اإصدار ربع سسنوي ب�أحدث نواجت البحث الرتبوي

اجملدل الثاين 

العدد الأول 
الرشاكة اجملمتعية املعارصة يف التعلمي

العدد الثاين 
دور التعلمي يف بناء جممتع املعرفة

العدد الثالث 
اسستخدام تقنية املعلومات يف التعلمي

العدد الرابع 
اسرتاتيجيات التدريس 
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وحدة التوثيق واملعلومات يف املركز

مرسح املركز

شارع یوسف إبراھیم الغانم  — 3قطعة  —الشامیة  —الكویت 

 الموقع  االلكتروني
Www.gaserc.com
البرید االلكتروني 

gaserc@gaserc.com

 العنوان البریدي
71656الشامیة  –12580ص. ب. 

 الفاكس
 (965) 24830571

 ھواتف المركز :
     24830766)965(+

24830428    )965(+

 المكتبة
 (+965) 24846898


