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تقـــديـم
يحر����ص مكت���ب الرتبي���ة العرب���ي ل���دول اخلليج عل���ى �إث���راء املكتب���ة الرتبوي���ة العربية
بالإ�ص���دارات اجلديدة ،التي هي نتاج براجمه وم�ش���روعاته يف جم���االت عمله املتعددة،
خلدمة املكتبة الرتبوية العربية ,و�س ّد ثغراتها ,عن طريق ن�شر الأعمال الرتبوية الرائدة,
وعر����ض التجارب الرتبوي���ة العاملية املعا�صرة ,وم���ا يتناول املناهج وطرائ���ق التدري�س ,
وو�سائل تقومي الطالب فيها ,كما ين�شر الإنتاج الإبداعي املتميز للطفل العربي.
ويت�ضم���ن هذا الكتي���ب تعريفـًا موجزًا ب�إ�ص���دارات املكتب خالل ال���دورة املالية احلالية
(1436و1437هـ2015 /و2017م) .وقد َّمت ت�صنفيها ح�سب �أجهزة املكتب.
ن�أمل �أن يجد الباحثون الرتبويون واملهتمون يف هذا الدليل و�سيلة للو�صول �إلى �إ�صدارات
املكتب احلديثة.
واهلل املوفق,,,
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أوالً:
إصـدارات املركز الرئيسي
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اس��م الكتاب  :اإلط��ار املفهوم��ي املرجعي لبرنام��ج التطوير املهن��ي ملعلمي
ومشريف التربية اإلسالمية .
اسم املؤلف  :مكتب التربية العربي لدول الخليج
تاريخ الصدور 1437 :هـ 2016/م.

يه���دف هذا الكتاب (الإط���ار) �إلى حتديد منهجية امل�شاريع �أو املنتج���ات اخلا�صة بكل مرحلة
من مراحل برنام���ج «التطوير املهني ملعلمي وم�شريف الرتبية اال�سالمية»؛ بد ًءا مبنهج التطوير
املهن���ي الذي يتبناه الربنامج والذي يعتمد على مفهوم املجتمع املهني التعليمي ،ومرو ًرا مبنهج
بناء الكفاي���ات املهنية �سواء للمعلمني �أو امل�شرفني ومنهج درا�س���ة االحتياج التدريبي ،لتحديد
احتياجا ملعلم���ي وم�شريف الرتبي���ة الإ�سالمي���ة ،وانتها ًء مبنهج
�أولوي���ات الكفاي���ات التي متث���ل
ً
التدري���ب املتبع لتنمي���ة قدرات املعلمني وامل�شرف�ي�ن يف جمال الكفايات املهني���ة التي متثل لهم
الأولوية يف التدريب.

اسم الكتاب  :دليل املشرف التربوي املعزز لكفايات معلمي التربية اإلسالمية.
اسم املؤلف  :مكتب التربية العربي لدول الخليج
تاريخ الصدور 1437 :هـ 2016/م.

ي�أت���ي هذا الكت���اب «دليل الإ�ش���راف الرتبوي املع���زز لكفايات املعلم�ي�ن» لي�سلط ال�ضوء
عل���ى �أبرز املهارات واملعارف الواجب امتالكها من قبل امل�شرف ل�ضمان حدوث التنمية
املهنية للمعلمني يف جمال الرتبية الإ�سالمية.

اسم الكتاب  :الكفايات املهنية ملشريف التربية اإلسالمية.
اسم املؤلف  :مكتب التربية العربي لدول الخليج
تاريخ الصدور 1437 :هـ 2016/م.

يق���دم ه���ذا الكتاب الكفايات املهنية للم�شرفني الرتبويني يف جم���االت ت�شري �إلى دور الإ�شراف
الرتبوي يف الرتبية اال�سالمية يف حتقيق عدة جماالت هي:
•حتديث عمليه الإ�شراف الرتبوي .
•متهني املعلم.
•تدري�س املنهج .
•حت�سني تعلم الطالب .
•خدمة املجتمع وحتقيق ال�شراكة بني املدر�سة والأ�سرة.
•ن�شر ثقافة التطوير املهني الت�شاركي.

دليــل اإلصــدارات
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اسم الكتاب  :التطوير املهني ملشريف التربية اإلسالمية  :حقيبة تدريبية .
اسم املؤلف  :مكتب التربية العربي لدول الخليج
تاريخ الصدور 1437 :هـ 2016/م.

يه���دف ه���ذا الكت���اب (احلقيبة) �إل���ى تقدمي الع���ون الالزم للم�شرف�ي�ن الرتبوي�ي�ن �أو م�شريف
التدري���ب ومعلمي الرتبي���ة الإ�سالمية يف جمال التدريب على الكفاي���ات الآتية � :إ�سرتاتيجيات
التدري�س احلديثة وتطبيقاتها يف تدري�س منهج الرتبية اال�سالمية ،وتنمية مهارات فهم الن�ص
القر�آين لدى الطالب  ,والتعرف على التحديثات التي ت�ؤثر يف تعليم منهج الرتبية اال�سالمية،
وتنمية مهارات تدري�س احلديث ال�شريف لدى املعلم  ،والتعرف على �أ�ساليب تربية الفرد على
العقيدة ال�صحيحة؛ بهدف تي�سري توظيف تلك الكفايات يف جمال تدري�س الرتبية الإ�سالمية.

اسم الكتاب  :الكفايات املهنية ملعلمي التربية اإلسالمية .
اسم املؤلف  :مكتب التربية العربي لدول الخليج
تاريخ الصدور 1437 :هـ 2016/م.

يقدم هذا الكتاب الكفايات املهنية العامة ملعلمي الرتبية الإ�سالمية من معارف ومهارات وقيم
واجتاه���ات التي تلزمهم للقيام ب����أداء �أدوارهم املهنية الت�شاركية فيم���ا يتعلق بتحقيق مفهوم
املجتم���ع املهن���ي التعليمي ،وعملية تخطيط املنهج وتطويره وتقومي���ه ،وعمليتي التعليم والتعلم
لبن���اء خ�ب�رات التعلم لدى الطالب ،و�إتقان حمت���وى املنهج وعملياته ،وخدم���ه املجتمع ،وبناء
ال�شراكة الفعالة بني املدر�سة والبيت .

اسم الكتاب  :التطوير املهني ملعلمي التربية اإلسالمية  :حقيبة تدريبية .
اسم املؤلف  :مكتب التربية العربي لدول الخليج
تاريخ الصدور 1437 :هـ 2016/م.

يه���دف هذا الكت���اب (احلقيبة) �إل���ى �إح���داث التطوير املهن���ي ملعلمي الرتبي���ة الإ�سالمية يف
جم���االت التفكري و�أ�سالي���ب تنميتها يف املنهج الدرا�س���ي ،والتعرف عل���ى �إ�سرتاتيجيات �إدارة
ال�ص���ف الدرا�س���ي ،وتوظيف التقنية احلديث���ة يف تدري�س املنهج  ،بالإ�ضاف���ة �إلى التعرف على
الإ�سرتاتيجي���ات احلديث���ة يف تقيي���م ن���واجت التعلـّ���م يف جماالته املعرفي���ة واملهاري���ة ال�سلوكية
والوجداني���ة ،وهدف���ت احلقيبة كذلك الى �إك�س���اب املعلمني بع�ض امله���ارات يف �أ�ساليب حفظ
القران الكرمي من خالل املقارنة بني الأ�ساليب القدمية واحلديثة.
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اس��م الكت��اب :تحليل مصادر بن��اء الكفاي��ات املهنية ملعلمي التربية اإلس�لامية
ومشرفيها .
اسم املؤلف  :مكتب التربية العربي لدول الخليج
تاريخ الصدور 1437 :هـ 2016/م.

يه���دف هذا الكتاب (الوثيق���ة) �إلى تقدمي و�صف حتليلي ملجموعة العنا�ص���ر التي ي�ستند �إليها
يف بن���اء الكفاي���ات املهنية للمعلمني وامل�شرف�ي�ن؛ �أم ًال يف الإ�سهام يف تطوي���ر الكفايات املهنية
ل���دى املعلمني وامل�شرفني الرتبويني يف الرتبية الإ�سالمية ؛ يف ظل غياب هذا الأمر يف درا�سات
ومناهج وطرق تدري�س الرتبية الإ�سالمية.

اسم الكتاب  :دليل يف تأليف الكتب املدرسية للتربية اإلسالمية.
اسم املؤلف  :مكتب التربية العربي لدول الخليج.
تاريخ الصدور 1437 :هـ2016 /م.

ي�أتي ه���ذا الكتاب (الدليل) �ضمن برنامج « وثائق مطورة ملناهج الرتبية الإ�سالمية» ،ويهدف
يف املق���ام الأول �إل���ى م�ساعدة َمن يقوم ببن���اء وت�أليف الكتاب املدر�س���ي للرتبية الإ�سالمية يف
التعلي���م العام ،ويحاول �أن يقدم بع�ض املوا�صفات الالزم توافرها يف هذه الكتب ،ويقدم بع�ض
الأف���كار الن�ي�رة ،واملقرتحات البناءة ،واخلط���وات املفيدة التي تو�ضح مع���امل الطريق ،وتكون
مر�شدً ا م�ساعدً ا عند الت�أليف والبناء.

اس��م الكتاب  :مصفوفات امل��دى والتتابع ملناهج التربية اإلس�لامية يف التعليم
العام.
اسم املؤلف  :مكتب التربية العربي لدول الخليج.
تاريخ الصدور 1437 :هـ2016 /م.

ي�أت���ي هذا الكتاب �ضم���ن برنامج « وثائق مط���ورة ملناهج الرتبية الإ�سالمي���ة» ،ويقدم الكتاب
خارط���ة توج���ه خمططي املناه���ج وم�صمميها يف بن���اء املنهج وتطويره ,حيث حت���دد العنا�صر
الأ�سا�سية لكل مكون من مكونات املنهج ,ومدى ارتباط كل عن�صر مبا قبله ومبا بعده ,واملو�ضوع
ال���ذي ينا�سب كل عن�صر ,وامل�ستوى الذي يقدم فيه .وتهدف الوثيقة �إلى تقدمي خرائط بنائية
متكامل���ة ملناه���ج الرتبية الإ�سالمي���ة ,كما يعتمد عليه���ا م�ؤلفو املناهج يف ت�ألي���ف كتب الرتبية
الإ�سالمية يف خمتلف ال�صفوف التعليمية ,وت�شمل اخلرائط البنائية �أهداف املنهج التعليمية,
وكفايات املتعلم ,ومفاهيم املحتوى وتوزيعها على امل�ستويات التعليمية يف التعليم العام.

دليــل اإلصــدارات
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اسم الكتاب  :الوثيقة العامة ملناهج التربية اإلسالمية
اسم املؤلف  :مكتب التربية العربي لدول الخليج.
تاريخ الصدور 1437 :هـ2016 /م.

ي�أتي هذا الكتاب (الوثيقة) �ضمن برنامج « وثائق مطورة ملناهج الرتبية الإ�سالمية» ،ويت�ضمن
املرتك���زات الأ�سا�سي���ة ,وامل�سلم���ات ,والأ�س�س واملنطلق���ات التي ت�ؤخذ يف االعتب���ار عند تطوير
املنه���ج ,واملعايري التي يلتزم بها مثل املعايري اخلا�صة بجمي���ع عنا�صر املنهج مبفهومه الوا�سع
مثل فل�سفة املنهج ,و�أهدافه التعليمي���ة ,وحمتواه ,وطرق التدري�س ،والتقومي وو�سائل وم�صادر
التعل���م ملنهج الرتبية الإ�سالمي���ة ,وكذلك موا�صفات املتعلم ,وم�ستوي���ات الأهداف و�ضوابطها
وجماالته���ا ,والكفايات الأ�سا�سية ,وم�ستوياتها ,و�إج���راءات حتديدها ,و�أ�س�س مفاهيم الرتبية
الإ�سالمية وت�صنيفها .

اسم الكتاب  :اإلطار املرجعي ملناهج التربية اإلسالمية.
اسم املؤلف  :مكتب التربية العربي لدول الخليج.
تاريخ الصدور 1437 :هـ2016 /م.

ي�أت���ي هذا الكتاب (الإطار) �ضمن برنامج «وثائق مطورة ملناهج الرتبية الإ�سالمية» ,ويهدف
�إلى توفري الأ�سا�س النظري الذي ميكن �أن تبنى عليه مكونات هذا الربنامج  ,ويعني خمططي
مناه���ج الرتبية الإ�سالمية يف مراحل التعليم العام بال���دول الأع�ضاء يف مكتب الرتبية العربي
لدول اخلليج يف عمليات البناء والتطوير.

اس��م الكتاب  :األهداف التعليمية والكفايات األساس��ية واملفاهيم ملناهج التربية
اإلسالمية بالتعليم العام للصفوف (.)12-1
اسم املؤلف  :مكتب التربية العربي لدول الخليج.
تاريخ الصدور 1437 :هـ2016 /م.

ي�أت���ي هذا الكتاب �ضمن برنامج « وثائق مطورة ملناهج الرتبية الإ�سالمية» ،ويت�ضمن منظومة
الأهداف التعليمية ملناهج الرتبية الإ�سالمية وتوزيعها على امل�ستويات التعليمية يف التعليم العام
لل�صفوف من ( , )12-1وقائمة الكفايات الأ�سا�سية للمتعلمني مبنهج الرتبية الإ�سالمية عند
م�ستوياتها املختلف���ة .وقائمة املجاالت واملفاهيم الرئي�سة ملناه���ج الرتبية الإ�سالمية وتوزيعها
على �صفوف التعليم العام.
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اسم الكتاب  :كيف تصمم قوائم إرش��ادات التقويم الذاتي وكيف تستخدمها يف
التقويم التكويني ومنح الدرجات
اسم املؤلف  :سوزان م .بروكهارت
اسم املترجم  :د .معتصم يوسف مصطفى
تاريخ الصدور 1436 :هـ 2015/م.

يق���دم كت���اب «كيف ت�صم���م قوائم �إر�ش���ادات التق���ومي الذاتي وكي���ف ت�ستخدمه���ا يف التقومي
التكوين���ي ومن���ح الدرجات» �أمثلة و�شروح م���ن اال�ستخدام الفعال واملدرو����س لقوائم �إر�شادات
التق���ومي الذاتي ،مبا يف�ضي �إلى مزيد من التدري����س والتعلـّم الإ�سرتاتيجيني ,وي�ساعد املعلمني
ب�ش���كل فاعل يف حل امل�شكالت ذات العالقة بهذه القوائم .كما يثري الكتاب يف نفو�س املد ّر�سني
الرغبة يف ا�ستخدام قوائم و�إر�شادات التقومي الذاتي لزيادة فاعلية التدري�س ,وتقومي الطالب
من خاللها ،وحفزهم على �إ�شراك الطالب بخا�صة يف تقومي التعلم.

اسم الكتاب  :إستراتيجيات التقويم التكويني لكل صف دراسي :أدوات عمل
اسم املؤلف  :سوزان م .بروكهارت
اسم املترجم  :أ .د .عبداهلل زيد الكيالني
تاريخ الصدور 1436 :هـ2015 /م.

يه���دف هذا الكتاب �إلى تعريف املعلمني واملتعلم�ي�ن بالو�سائل التي يحتاجون �إليها حتى يقوموا
�أنف�سه���م داخل غرف���ة ال�صف � ,إذ يقدم �أكرث من �ستني و�سيلة ميك���ن ا�ستخدامها مع الطالب
يف كل م�ستوى و�صف.

اسم الكتاب  :شراكات املدرسة واألسرة واملجتمع :دليلك للعمل
اسم املؤلف  :جويس ل .إبستين وزمالؤها
اسم املترجم  :د .محمد بالل الجيوسي
تاريخ الصدور 1436 :هـ 2015/م.

ي�ساع���د هذا الكت���اب (الدليل) مديري املناط���ق التعليمية واملدار�س عل���ى تكوين �شراكات مع
�أولي���اء الأم���ور وجمال�س املدار�س وامل�شرفني � . .إلخ واملحافظة عليها� ,إذ �إنه يقدم لهم مفتاحـًا
له���ذه ال�ش���راكات ,و�إن كان الكتاب يقوم على البحث الرتبوي� ,إال �أنه عملي �-أي�ضـًا -يف تنظيم
ه���ذه ال�شركات من خالل ما يقدمه من �أمثلة و�أدوات عملية و�إ�سرتاتيجية مبا ي�ؤدي يف النهاية
�إلى تعليم الطالب ب�شكل �أف�ضل.

دليــل اإلصــدارات
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اسم الكتاب  :التحقق من الفهم  :تقنيات يف التقويم التكويني لصفك الدراسي
فـــري
اسم املؤلف  :دوغالس فيشر (و) نانســـــي
ّ
اسم املترجم  :د .محمد بالل الجيوسي
تاريخ الصدور 1436 :هـ2015 /م.

يقدم امل�ؤلفان يف هذا الكتاب ما لديهما من خربات تقنية كبرية يف الطرائق العلمية التي ثبت
جنوعه���ا لت�شخي�ص معرفة الطالب ومفاهيمه���م القبلية قبل بدء التدري����س ،ولر�صد تعلمهم
عل���ى نحو منتظ���م -يف م�سريتهم .ويت�ضمن الكتاب �-أي�ض ًا� -أمثل���ة حمددة متنوعة وم�شاهد�صفية جتعل املفاهيم والتقنيات املتنوعة تنب�ض باحلياة.

اسم الكتاب  :الغرب يلتقي الشرق  :أفضل املمارسات ملعلمين خبراء يف الواليات
املتحدة األمريكية والصين
اسم املؤلف  :ليزلي غرانت (و) جيمس سترونج (و) إكزيانكروان إكزو
(و) باتريشيا بوب (و) ييلنج صن (و) كاثرين لتل
اسم املترجم  :د .محمد بالل الجيوسي
تاريخ الصدور 1436 :هـ2015 /م.

ي�ساعد هذا الكتاب املعلم على �أن يزيد من فـَهم الطالب باال�ستعانة بتقوميات تكوينية مبتكرة،
ف�����إذا ا�ستخدمت هذه التقومي����ات بانتظام ف�إنها متكن كل معلم من حتدي����د ما يعرفه الطالب،
وم ��ا يحتاجون �إلى معرفت ��ه ،وحتديد الأمناط الفعالة من التدخ�ل�ات التدري�سية .بالإ�ضافة �إلى
ن�شاطات مثرية متنوعة ميكن �أن تبني الفهم ،مبا يف ذلك :الكتابة التفاعلية ،وامللفات ،والعرو�ض
املتعددة للو�سائط ،ومنظومات ا�ستجابة اجلمهور ،و�إ�شارات اليد التفاعلية ،وغريها كثري.

والف َّ
ضع ُ
الر َّ
طم  :املنهج والتدريس
اسـم الكتاب ُّ :
اسم املؤلف  :تيري جو سويم (و) ليندا واتسون
اسم املترجم  :أ .د .بلقيس إسماعيل داغستاني
سنة النشــر 1436 :هـ2015 /م.

يه����دف هذا الكتاب �إلى �إر�شاد القارئ لكيفية اكت�ساب املهارات ال�ضرورية من �أجل تقدمي رعاي ٍة
عالية اجلودة للأطفال ال ُّر َّ�ضع وال ُف ُطم يف �أي مكان تعليمي ,من خالل تقدمي املعلومات اعتمادا
عل����ى النظريات والبحوث احلديثة ،بالإ�ضافة �إلى املعايري اخلا�صة ب�إعداد املعلم ،ويقدم الكتاب
�أ�ساليب رعاية ،و�أ�ساليب تعليمية منا�سبة ،بالإ�ضافة �إلى تقدمي �أفكار ملناهج جمموعات الأطفال
وال�صغ����ار ،والأطف����ال ب�صفة خا�ص����ة داخل ه����ذه املجموعات .ويوف����ر الكتاب �-أي�ض���� ًا -لـمر ّبي
الطفول����ة املبكرة ،والإداري��ي�ن ،واملهتمني بهذه املرحل����ة ،والآباء والأمه����ات ،معلومات عملية من
املمكن ا�ستخدامها فو ًرا؛ من �أجل دعم الرعاية الأف�ضل ،والتعليم لكل الأطفال.
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اس��م الكت��اب  :التش��جيع الصف��ي  :كيف أس��اعد الط�لاب ىلع املحافظة ىلع
إيجابيتهم وتركيزهم
اسم املؤلف  :جوان يونج
اسم املترجم  :د .محمد بالل الجيوسي
تاريخ الصدور 1437 :هـ 2016/م.

يحاول كتيب «الت�شجيع ال�صفي :كيف �أ�ساعد الطالب على املحافظة على �إيجابيتهم وتركيزهم؟»
ا�ستك�ش����اف العوام����ل التي ته����دد البيئة ال�صفي����ة ،وكيف ي�ستطي����ع املعلمون حتويله����ا �إلى عوامل
�إيجابية و�أن كانت �صغرية� ,إال �أن �أثرها كبري ,عن طريق الت�شجيع ،والفكاهة ،والتدبر ،واحللم،
والف�ض ��ول ،واالمتنان ،وتعليم الطالب م ��ن �أخطائهم ،واالحتفاء بنجاحاتهم ،واالنخراط -على
نح����و ن�شط -يف التعلـّم ,وم����ن خالل �إ�سرتايتجي����ات �صفية جمربة ،و�أن�شط����ة وطقو�س ،ي�ستطيع
املعلمون ا�ستخدامها مبا�شرة لتبديد �آثار التوتر النف�سية ،و�إن�شاء ثقافة �صفية داعمة.

اسم الكتاب  :إستراتيجيات التعلم الرقمي :كيف أكلف الطالب بمهمات القرن الحادي
والعشرين وأقومها؟
اسم املؤلف  :مايكل فيشر
اسم املترجم  :د .محمد بالل الجيوسي
تاريخ الصدور 1437 :هـ 2016/م.

يح���اول كتي���ب «�إ�سرتاتيجيات التعلـّ���م الرقمي :كي���ف �أكلف الطالب مبهم���ات القرن احلادي
والع�شري���ن و�أقومها؟» ا�ستك�شاف �أن���واع املهمات التي ت�ستحق امل�ضي يف دروب الإنرتنت ،وكيف
ي�ستطي���ع املعلمون والطالب رفع م�ست���وى التفاعالت العاملية لتح�س�ي�ن عملهم ،وكيف ي�ستطيع
املعلم���ون تقومي امل�شروعات الرقمية وغري ذلك من الأعم���ال .كما يقدم الكتيب ن�صائح عملية
حول الأحكام واملغزى ،واملواطنة الرقمية ،والتقومي التكويني ،وامللفات الرقمية.

اسم الكتاب  :اإلدارة الصفية اإليجابية  :كيف أطور قواعد فعالة لتبعات مأمولة يف
مدرستي؟
اسم املؤلف  :ريتشارد ل .كروين
اسم املترجم  :د .محمد بالل الجيوسي
تاريخ الصدور 1437 :هـ 2016/م.

يحاول كتيب «الإدارة ال�صفية الإيجابية  :كيف �أطور قواعد فعالة لتبعات م�أمولة يف مدر�ستي؟»
جعل املدار�س بيئات �أكرث ان�سجامـًا وعد ًال ,حيث ي�ستطيع املعلمون جتاوز م�شكالت االن�ضباط,
واالنكب���اب على العمل احلقيقي يف التعليم والتعلـّم ,من خ�ل�ال ما يقدمونه من ا�سرتاتيجيات
وا�ضحة و�إيجابية متكن املعلمني والإداريني من تطوير قواعد وعواقب فعالة.

دليــل اإلصــدارات
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اس��م الكتاب  :املعلم املرن  :كيف أبقى إيجابيًا وفعاالً عند التعامل مع شخصيات
وسياسات صعبة.
اسم املؤلف  :ألن ن .مندلر
اسم املترجم  :د .محمد بالل الجيوسي
تاريخ الصدور 1437 :هـ 2016/م.

يقدم كتاب « املعلم املرن :كيف �أبقى �إيجابيـًّا وفعا ًال عند التعامل مع �شخ�صيات و�سيا�سات
�صعب����ة» حل����و ًال ملا يعرت�ض املعلمني من م�شكالت �أن ت�صنع الف����رق من حيث حتقيق الإ�شباع
ال����ذي يحتاج����ه كل معلم وطالب����ه  ،وتهيئة املن����اخ املنا�سب ل����ه جلعل ال�سيا�س����ات اجلامدة
�أك��ث�ر مرونة ،والط��ل�اب امل�شاغبني �أكرث تعاونـًا ،والوالدين املتح ّدي����ن �أكرث دعمـًا ،والزمالء
امل�ستخفني �أكرث احرتامـًا.

اسم الكتاب  :معلم الدقائق الخمس  :كيف أزيد وقت التعلم يف فصلي
اسم املؤلف  :مارك بارنز
اسم املترجم  :د .محمد بالل الجيوسي
تاريخ الصدور 1437 :هـ 2016/م.

يه���دف كتاب « معلم الدقائ���ق اخلم�س  :كيف �أزيد الوقت للتعلـّ���م يف ف�صلي» �إلى �إيجاد ف�صل
متمحور حول الطالب ,يوجهه تدري�س تفاعلي خمت�صر ,يقوم به معلمون حاذقون يعرفون متى
ينبغ���ي �أن يتنح���وا جانبـًا ,حيث يقوم���ون بتقدمي درو�س �سريعة ت�ستث�ي�ر الفكر وجتعل الطالب
ينطلق���ون للبحث عن املعن���ى ب�أنف�سه���م� ,أو مب�ساعدة �أقرانه���م ,وا�ستخ���دام مفاهيم و�أدوات
زودهم بها املعلم يف دقائق معدودات لإيجاد ف�صل متحور حول الطالب.

اسم الكتاب  :إرساء ثقافة مدرسية :كيف نعرفها  ،ونقومها  ،ونعيد تشكيلها
اسم املؤلف  :ستيف جرو ِن ْرت (و) تود هويتاكر
اسم املترجم  :عبداهلل زيد الكيالني
تاريخ الصدور 1437 :هـ 2016/م.

يقدم هذا الكتاب للقيادات املدر�سية كل ما حتتاج �إليه لتح�سني الثقافة واملناخ املدر�سي ومن بينها:
•�إ�سرتاتيجيات الثقافة التي ت�ساعد املعلمني يف تب ّني اجتاهات ،و تطلعات ،و�سلوكات �إيجابية.
•�إط���ار مرجعي ميكن من حتديد نوع الثقافة ال�سائدة يف املدر�سة ،والنوع املف�ضل ،والأفعال
التي ت�ساعد على بناء اجل�سور بني الثقافات املختلفة يف املدر�سة.
توجهات عامة لتوظيف معلمني ،وتدريبهم ،و�إعادة تدريبهم ليعملوا جاهدين على حت�سني
• ّ
ثقافة املدر�سة.
•�إر�شادات حول كيفية ت�صميم وت�شكل فريق �إر�ساء ثقافة مدر�سية ناجحة.
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اسم الكتاب  :خمس ركائز لتحسين التعلم  :كيف تضع األولويات من أجل نتائج أقوى
يف مدرستك
اسم املؤلف  :طوني فرونتيير (و ) جيمس ريكاباو
اسم املترجم  :وليد أبو بكر
تاريخ الصدور 1437 :هـ 2016/م.

يه���دف هذا الكتاب �إل���ى و�ضع �إطار عمل قابل للتنفيذ �أمام املربـّ�ي�ن ووا�ضعي ال�سيا�سات و�أ�صحاب
ال�ش����أن ،لتنظي���م املبادرات التي حت�سن تعلـّ���م الطالب ،وو�ضع �أولوياتها .وه���و يقدم طريقة لتع ّرف
املمار�س���ات الت���ي يغلب عليها �أن حت�سن تعلـّم الطالب �إذا ما قورن���ت باجلهود التي ت�ستلزم االنتباه،
والوقت ،واملوارد ،ولكن و�سيلتها �ضعيفة �أو معدومة يف حت�سني تعلـّم الطالب .والكتاب يقدم الركائز
املطلوب���ة لتح�سني تعلـّم الطال���ب ،وي�صفها بـ :البنية ،العينة ،املعاي�ي�ر ،الإ�سرتاتيجية ،والت�صورات
حول الذاتّ ،ثم يوفر �أمثلة للجهود املرتبطة يف العادة بكل ركيزة ،وي�صف فر�ص جناحها ومزالقها،
وي�ستحث �أ�صحاب ال�ش�أن يف التعليم على ا�ستخدامها لتحقيق نتائج ح�سنة يف تعلـّم الطالب.

اسم الكتاب  :تسريع التع ّلم  :ثمانية أساليب لوضع جميع الطالب ىلع درب النجاح األكاديمي
اسم املؤلف  :سوزي بيبر رولنز
اسم املترجم  :د .شحدة فارع
تاريخ الصدور 1437 :هـ 2016/م.

يق���دم هذا الكت���اب خطة حمددة تتكون من ثمانية �أ�سالي���ب تدري�سية ثبتت فعاليتها من خالل
البحوث والدرا�سات ت�ساعد املعلم يف ح ّل م�شكالت الطالب املتعرثين �أكادمييـًّا من خالل:
•تو�ضيح معايري التعلـّم و�أهدافه للطالب.
•تعزيز مفردات الطالب لأنها مفتاح النجاح الأكادميي.
•تعزيز دافعية الطالب وفعاليته الذاتية لكي ي�صبح ن�شطـًا ومتفاع ًال ومتفائ ًال يف ال�صـّف.
•تزويد الطالب بالتغذية الراجعة الفورية مل�ساعدته على التح�سن �أكادمييـًّا.
•معاجلة الثغرات يف املعرفة واملهارات يف �سياق التعلـّم اجلديد.

اسم الكتاب  :دليل املعلم لكتاب :التدريس فن وعلم
اسم املؤلف  :روبرت ج .مارزانو (و) جون ل .براون
اسم املترجم  :د .شحدة فارع
تاريخ الصدور 1437 :هـ 2016/م.

يه���دف ه���ذا الكتاب �إلى م�ساعدة معلم���ي التعليم العام يف تطوي���ر �إ�سرتاتيجياتهم التدري�سية
م���ن �أج���ل حت�س�ي�ن التح�صي���ل ل���دى الط�ل�اب� ,إذ توفر ه���ذه الإ�سرتاتيجي���ات خلفي���ة دقيقة
و�شامل���ة لعل���م التدري����س ،بالإ�ضافة �إلى الف���ن يف التدري�س الذي يتمثل يف كيفي���ة تنفيذ املعلم
له���ذه الإ�سرتاتيجيات يف التدري�س الفعل���ي .ويعد هذان العن�ص���ران �ضروريني لتح�سني معدل
التح�صيل لدى الطالب ومن �أجل �إيجاد مدار�س ناجحة.

دليــل اإلصــدارات
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تعلـم أفضل من خالل تدريس منظم  :إطار نقل املسؤولية بالتدريج
اسم الكتاب :
ّ
اسم املؤلف  :دوجالس فيشر (و) نانسي فراي
اسم املترجم  :أسعد محمد علي أسعد
تاريخ الصدور 1437 :هـ 2016/م.

يتن����اول كتاب «تعلـّ����م �أف�ضل من خالل تعليم منظم� :إطار نق����ل امل�س�ؤولية بالتدريج» ما يجب
�أن يك����ون عليه املعلم على معرفة تامة بطالبه وباملحتوى الذي يتعامل معه ،و�أن يق ّيم فهمهم
لذل����ك املحت����وى بانتظام ،و�أن يخط����ط درو�سه املرتابط����ة ب�شكل هادف ،و�أن ينق����ل م�س�ؤولية
التعليم منه �إليهم.

اسم الكتاب  :كيف تصمم أسئلة لتقويم تفكير الطالب.
اسم املؤلف  :سوزان م .بروكهارت.
اسم املترجم  :عبداهلل بن زيد الكيالني
تاريخ الصدور 1437 :هـ 2016/م.

يط���رح هذا الكتاب مبادئ عامة يف ت�صميم �أ�سئلة ومهم���ات م�ستهدفة ت�ستويف معايري حمددة
وتق��� ِّوم قدرة الطالب عل���ى التفكري يف م�ستوياته العليا .وي�ستعني الكت���اب بع�شرات الأمثلة عرب
ال�صفوف واملواد الدرا�سية ،كما يطرح الكتاب «بنك الأفكار» الذي ميكن �أن ي�ستخدمه املعلمون
للقفز ـ ـ واملبادرة ب�أفكارهم وهم يبتكرون يف تقوميهم.

اسم الكتاب  :أكثر من مائة طريق لتقدير وتحفيز موظفي مدرستك.
اسم املؤلف  :إيميلي إي هوك.
اسم املترجم  :مكتب التربية العربي لدول الخليج.
تاريخ الصدور 1437 :هـ 2016/م.

يه���دف هذا الكت���اب �إلى م�ساعدة مدي���ري املدار�س وم�شرفيها يف ت�شجي���ع املعلمني واملوظفني
وتزويده���م بطرق عملية �سهلة اال�ستخدام وغري مكلفة ملكاف�أة موظفيهم وتقدير جهودهم� ،إذ
يحتوي على �أكرث من مائة فكرة ،مق�سمة �إلى ثالث فئات ح�سب اجلهد الذي تتطلبه :بني قليل،
ومعتدل ،و�أخرى تتطلب جهدً ا �أكرب.
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اس��ـم الكتاب  :الدروس الفنلندية  :الدروس املستفادة من تجربة التغيير واإلصالح
التعليمي يف فنلندا
اسـم املؤلف  :باسي سالبرج
اسـم املترجم :صالح علي القرني
سنة النشــــر 1437 :هـ2016 /م.

يتن���اول هذا الكتاب كيفية تطور عملية �إ�صالح التعلي���م يف فنلندا منذ احلرب العاملية الثانية.
وه���و �أول كتاب للقراء على م�ست���وى العامل يحكي كيف ا�ستطاعت فنلن���دا �إيجاد نظام تعليمي
مت���ت الإ�شادة بعدالت���ه وجودته العالية على ح ّد �س���واء حتى �أ�شار اخلرباء �إل���ى التجربة ب�أنها
«معجزة تربوية».

اس��م الكتاب  :وضع الدرجات حصافة  ..ال تعس��ف  :إستراتيجيات التقييم التي تحفز
التالميذ وتساعدهم ىلع التع ّلم.
اسـم املؤلف  :مايرون ديوك  -تمهيد :كين أوكنر
اسم املترجم  :د .شحدة فارع
تاريخ الصدور 1437 :هـ 2016/م.

يه���دف هذا الكتاب �إلى �سدِّ الثغ���رة بني التح�صيل الأكادميي للط�ل�اب املعلمني وممار�ساتهم
يف الواق���ع العملي� ،إذ يحف���ز املعلمني على الت�أمل يف جوانب جناحه���م وف�شلهم وتفهم احللول
الت���ي يقدمه���ا الكتاب ,وذلك من خالل و�ضع الدرجات بح�صاف���ة ال بتع�سف ,وتطبيق مهارات
التدري���ب بخا�ص���ة ما يكت�سبونه خ�ل�ال املمار�سات ال�صفي���ة ,ومراعاة التعلـّ���م وكيفية حت�سني
م�ست���وى الطالب م���ن دون الرتكيز عل���ى �إعطاء الدرج���ات ,مع �ضرورة الرتكي���ز على �أهمية
العالقات بني املعلم والطالب والعالقات بني الطالب و�آبائهم ،وبني الطالب وزمالئهم �أي�ضـًا.
حيث �إن العالقات الإيجابية �شرط �أ�سا�سي لنجاح عملية التعليم والتعلـّم.

اس��م الكت��اب  :التع ّلم املقلوب  :بوابة ملش��اركة الطالب (الكت��اب املرافق للصف
املقلوب).
اسـم املؤلف  :جوناثان بيرجمان (و) آرون سامز.
اسم املترجم  :أ .د .عبداهلل بن زيد الكيالني.
تاريخ الصدور 1437 :هـ2015 /م.

يه���دف ه���ذا الكتاب �إل���ى �إعانة املعلم�ي�ن و�إر�شادهم �إلى كيفي���ة حتويل ال�صف���وف �إلى التعلم
املقل���وب ,لي�شبع���وا حاجات كل طالب ،من خالل جمموعة �أن�شط���ة يقدمها امل�ؤلفان حول عمل
معلمني وخرباء يف التكنولوجيا ومتخ�ص�صني يف التعليم املهني ,ت�صف �أثر التعلـّم املقلوب على
طالبه���م وهم يتابعون م�س���اره ,وكيف وجهوا طالبهم نحو تعلـّم �أك�ث�ر تقدمـًا وتكوين عالقات
�إيجابية بينهم.
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اســم الكتـــاب  :الرياضــيات الجميلة
اســم املؤلــف  :مارتن إريكســــــــون
اس��م املترجم  :د .معروف عبدالرحمن سمحان (و) د .فوزي بن أحمد صالح الذكير
(و) د .خالد عوض حياصات.
تـاريخ الصــدور 1437 :هـ2016 /م.

يتن����اول هذا الكت����اب مفاهيم واكت�شاف����ات ريا�ضية جميلة ،حيث يف�سح املج����ال �أمام القارئ
�إل����ى تع ّرف جمال الريا�ضيات ،وذلك بت�صنيفه للموا�ضي����ع الريا�ضية على هيئة فئات مكونة
م����ن كلمات و�صور و�صيغ ريا�ضي����ة ومربهنات و�إثباتات وم�سائل حملولة و�أخرى غري حملولة،
تنتظر ح ًال.

اسم الكتاب  :التعـليم املعتمد علـى املعـايـير  :األسـس واملفــاهيـم النظــريـة
اسم املؤلف  :د .عبد اهلل السعدوي (و) د .صالح الشمراني
تاريخ الصدور 1437 :هـ2016 /م.

ميث���ل الكتاب واجهة مهمة و�ضروري���ة للتعليم املعتمد على املعايري ،حي���ث �إنه يوفر للم�س�ؤولني
والباحث�ي�ن واملهتم�ي�ن املعلوم���ات الالزمة حول تاريخ حرك���ة املعايري الرتبوية .وم���ا يت�صل بها
م���ن مفاهي���م وم�صطلحات علمي���ة .وكذلك خطوات و�أ�سالي���ب �إعداد املعايري ل���كل مكون من
و�سبل مراجعتها وتقوميه���ا� ،إ�ضافة �إلى تقدمي العديد
مكون���ات النظام واملمار�س���ات التعليمية ُ
م���ن النماذج الدولي���ة يف هذا املجال .وكيف ميكن بناء املعايري وتطبيقها يف �إطار ال�سعي لرفع
م�ستوى اجلودة يف الأنظمة التعليمية وحت�سني �أدائها.

ّ
وحل
اس��م الكتاب  :ش��حذ إب��داع الطالب  :طرق عمل ّي��ة لتعزيز التفكي��ر االبتكاري
املشكالت
اسم املؤلف  :باتي درابو
اسم املترجم  :وليد أبو بكر
تاريخ الصدور 1437 :هـ2016 /م.

ي�ب�رز ه���ذا الكتاب بحيوي���ة و�شمول :كي���ف ت�ستطي���ع الدرو����س الإبداعية التعامل م���ع توقعات
معاي�ي�ر املناهج واملعاي�ي�ر الأ�سا�سية امل�شرتكة ،وتو�سيعها ،وكيف ميك���ن دمج االبتكار والتقييم
يف املمار�س���ات اليومي���ة يف الغرف���ة الدرا�سية ،وكيف تط���ور «خارطة طري���ق �إبداعية» لتوجيه
التعليم���ات ،وكي���ف ميكن تعزيز التفك�ي�ر الإبداعي ،وتدعمه .و�إ�ضافة �إل���ى ذلك ،ف�إن الكتاب
يقدم ( )40فكرة بعنوانْ :
وام�ض» ،تبثّ روح اال�ستك�شاف يف الدر�س.
«خذ ِ
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اسم الكتاب  :البحث والتجديد التربوي :قيادة التعلم يف القرن الحادي والعشرين.
اسم املؤلف  :منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.
اسم املترجم  :مكتب التربية العربي لدول الخليج.
تاريخ الصدور 1437 :هـ 2016/م.

يع��� ُّد ه���ذا امل�صنف جزء ًا من جمموعة ثرية م���ن �سال�سل تقارير منظم���ة التعاون االقت�صادي
والتنمي���ة ع���ن بيئات التعلم التجديدي���ة� .إذ �إن «قي���ادة التعلم» ق�ضية م�ؤ�س�سي���ة؛ لأنها ت�ساعد
على �إعداد االجت���اه ،واال�ضطالع بامل�سئولية عن و�ضع التعلم يف القلب واملحافظة عليه كذلك،
وه���ذا �أ�صبح �أم ًرا متزايد التعقيد يف الإعدادات املزمع �إجرا�ؤها يف القرن احلادي والع�شرين،
واملطالب���ة بالتجديد وجتاوز بط���والت الأداء الفردي للق���ادة ،ويحتاج �إلى كث�ي�ر من الإ�شراك
والإدماج مع ال�شركاء املتنوعني على م�ستويات خمتلفة.

اسم الكتاب :أبجديات املساواة بين الجنسين يف التعليم :القدرة ،السلوك ،الثقة.
اسم املؤلف  :منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.
اسم املترجم  :مكتب التربية العربي لدول الخليج.
تاريخ الصدور 1437 :هـ 2016/م.

يحاول هذا الكتاب حتديد ملاذا يكون الفتيان البالغني من العمر ( )15عامـًا �أكرث عر�ضة من
الفتيات للتح�صيل املتدين ب�شكلك عام ،وملاذا حت�صل الفتيات مب�ستوى الأداء العايل البالغات
عاما على �أداء �أقل يف الريا�ضيات والعلوم وحل امل�شكالت مقارنة مع الفتيان
من العمر (ً )15
ذوي الأداء العايل .كما تو�ضح الأدلة يف التقرير �أن التباينات بني اجلن�سني يف الأداء املدر�سي
تنبع من مواقف الطالب اجتاه التعلم و�سلوكهم باملدر�سة ،ومن كيفية اختيارهم لق�ضاء �أوقات
فراغهم ،ومن الثقة التي يتوافرون عليها� ،أو ال يتوافرون عليها ،يف قدراتهم كطالب.

اسم الكتاب  :استشراف السياسة التربوية 2015م :تحقيق اإلصالحات
اسم املؤلف  :منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.
اسم املترجم  :مكتب التربية العربي لدول الخليج.
تاريخ الصدور 1437 :هـ 2016/م.

ويه���دف كتاب «ا�ست�ش���راف ال�سيا�سة الرتبوية 2015م :حتقيق الإ�صالح���ات» �إلى م�ساعدة �صانعي
ال�سيا�سات الرتبوية يف اختيار الإ�صالح املنا�سب لدولهم� ،إذ يقدم الكتاب اجتاهات و�إ�سرتاتيجيات
لإج���راء التجدي���د امل�ستقبلي ،من خالل ا�ستعرا�ض جتارب دول خمتلف���ة يف الإ�صالح الرتبوي .كما
يوف���ر الكتاب نظ���رة مقارنة عل���ى اجتاه ال�سيا�س���ات الإ�صالحي���ة ،وت�ستك�ش���ف �إ�صالحات حمددة
َّمت تبنيه���ا عرب منظم���ة  OECDعلى مدار ال�سن���وات ال�سبع املا�ضية ،مل�ساع���دة بلدان عديدة على
اال�ستفادة من التجارب امل�ستحدثة ،و�صو ًال الختيار الإ�صالحات التي تنا�سب احتياجات بلدانهم.
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اسم الكتاب  :املهارات األساسية للجميع :املكاسب التي ستجنيها البلدان.
اسم املؤلف  :منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.
اسم املترجم  :مكتب التربية العربي لدول الخليج.
تاريخ الصدور 1437 :هـ 2016/م.

يقدم هذا الكتاب ملحة عن الفوائد االقت�صادية واالجتماعية املذهلة التي �سوف تك�سبها جميع
البل���دان ،بغ����ض النظر عن الرثوة الوطني���ة� ،إذا �ضمنت حق كل طفل لي����س فقط يف االلتحاق
بالتعلي���م ،بل من خ�ل�ال هذا التعليم ،يف احل�ص���ول على ما ال يقل عن امل�ست���وى الأ�سا�سي من
املهارات الالزمة للم�شاركة الكاملة يف املجتمع.

اسم الكتاب  :التعليم يف الجمهورية اليمنية خالل العقد األول من القرن الحادي
والعشرين
اسم املؤلف  :الدكتور عبدالسالم الجويف (و ) األستاذ عبداملنعم خضر
تاريخ الصدور 1436 :هـ2015 /م.

يه���دف هذا الكتاب �إلى �إبراز �أه���م اجلهود املبذولة من وزارة الرتبي���ة يف اجلمهورية اليمنية
بداية من التخطيط الإ�سرتاتيجي للتنمية التعليمية ,وتوفري املوارد املالية ,والإ�صالحات الفنية
والإداري���ة ,وم���ن ثم عر�ض التقدم املح���رز يف كافة امل�ستويات ,و�صو ًال �إل���ى الدرو�س امل�ستفادة
والتوجهات امل�ستقبلية.

اسم الكتاب  :تط��ور األنظمة التعليمية يف الدول األعضاء بمكتب التربية العربي
لدول الخليج :إنجازات وقصص نجاح  ،باللغتين العربية واإلنجليزية
اسم املؤلف  :سعيد بلقشلة ( و) املصطفى حديكي
تاريخ الصدور 1436 :هـ2015 /م.

يت�ضم���ن هذا الكت���اب (التقرير) �أهم املعلوم���ات الإح�صائية وامل�ؤ�ش���رات الرتبوية يف التعليم
الأ�سا�س���ي والثان���وي ،وبرام���ج تعلي���م الكبار م���ع �إي�ضاح مدى التق���دم يف كل دول���ة من الدول
الأع�ض���اء يف املكتب ،كما يربز الكتاب �أهم التجارب يف الدول الأع�ضاء مبكتب الرتبية العربي
لدول اخلليج وم�ؤ�شرات ذلك النجاح.
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اس��م الكتاب  :إس��تراتيجية التدريس التبادلي ُ :س ٌ
��بل جديدة لتحس��ين استيعاب
املقروء يف فصول تعليم اللغة العربية
اسم املؤلف  :أسامة زكي السيد علي العربي
تاريخ الصدور 1437 :هـ 2016/م.

يعر�����ض ه����ذا الكت����اب لأب����رز �إ�سرتاتيجي����ات ا�ستيعاب املق����روء يف ميدان تعلي����م اللغات،
وي�سري الكت����اب وفق منهجية موحدة انطلقت من قناعات امل�ؤل����ف املهنية املدعومة بنتائج
الدرا�س����ات ال�سابق����ة ،واخلربة البحثي����ة وامليدانية يف تعليم اللغة العربي����ة لأبنائها ،ولغري
الناطق��ي�ن بها ،حيث بينّ امل�ؤل����ف كيفية تطبيق �إ�سرتاتيجية التدري�����س التباديل يف ف�صول
و�س ُب ِل
تعلي����م اللغة العربية -م����ن خالل ن�صو�ص م�أخوذة م����ن كتب تعليم اللغ����ة العربيةُ -
تقومي �أداء املتعلمني يف ا�ستيعابهم املقروء من خالل قوائم تقدير �أداء يف كل �إ�سرتاتيجية
من �إ�سرتاتيجياتها الفرعية.

اسم الكتاب  :الدليل العملي لصحة الطفل
اسم املؤلف  :د .الجوهرة بنت فهد بن خالد آل سعود
تاريخ الصدور 1437 :هـ 2016/م.

يهدف كتاب «الدليل العملي ل�صحة الطفل» �إلى الإجابة عن كل ت�سا�ؤالت الأم اخلا�صة ب�صحة
الطف���ل وكيفية الوقاية من الأمرا�ض ال�شائع���ة يف مرحلة الطفولة ،واجراءات الرعاية والعالج
املنا�س���ب ،والعادات ال�صحي���ة ،كذلك يقدم الكت���اب ُ�سبل حماية الطفل م���ن املخاطر وكيفية
تقدمي الإ�سعافات الأولية املنا�سبة له يف حاالت الطوارئ املختلفة.

اسم الكتاب  :النشاط غير الصفي يف التعليم  :تعليم املهارات :دليل لألنشطة غير الصفية
اسم املؤلف  :د .حسان بن صالح الحقباني
تاريخ الصدور 1437 :هـ 2016/م.

يق ��دم كت ��اب « الن�شاط غري ال�صف ��ي يف التعليم العام  :تعليم امله ��ارات – دليل للأن�شطة غري
ال�صفي���ة» مائة مه���ارة تب�سط املفاهيم واملهارات بلغة �سهلة وا�ضح���ة ,ويقدم �أمثلة من الواقع
الفعل���ي للطالب واهتماماتهم وميوله���م ,ومن ثم ي�ستطيع املعلم تدري���ب الطالب عليها بي�سر
و�سهولة .ويقوم الكتاب على ا�ستغالل احل�ص�ص الإ�ضافية «ح�ص�ص االنتظار» التي تخ�ص�ص
ل���كل معلم ,حيث يق���دم له الكتاب مادة منهجي���ة جتذب الطالب واملعلم عل���ى حد �سواء ,كما
تقدم فائدة مبتغاة لكل منهما.
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يـظلـِـم املستقبل
اسم الكتاب  :رحلة يف دنيا املعرفة  :أنيـــروا عقول املتعلمين قبل أن ُ
اسم املؤلف  :أ .د .عبداللطيف حسين حيدر الحكيمي
تاريخ الصدور 1437 :هـ2015 /م.

يعر����ض هذا الكت���اب (الق�ص���ة) للرتبويني و�أولي���اء الأمور وق���ادة املجتمع املهتم�ي�ن بالرتبية
والتعلي���م ،خطة متكاملة للنهو�ض بالتعليم يف جميع مراحله :ريا�ض الأطفال ،ومرور ًا بالتعليم
الأ�سا�س���ي ،ثم التعليم الثانوي ،وانته���ا ًء بالتعليم اجلامعي .حيث رحلة تعلُّم طويلة امتدت نحو
خم�س�ي�ن عام ًا ،ا�ستخل����ص منها امل�ؤل���ف مقاربة جدي���دة يف حت�سني التعليم وتنمي���ة التفكري.
وته���دف هذه املقاربة �إلى �إك�س���اب املتعلمني منهجية فعالة ،ترتكز عل���ى عادات التفكري املنتج
بو�صفه���ا �سلوكات ذكية توقظ عقول املتعلمنيّ ،
وتن�شطه���ا ،وتوجه اهتمامهم الكت�ساب معارف
جدي���دة؛ حيث يكون���ون قادرين على عي�ش حي���اة كرمية هانئة ،ولي�صبح���وا �أع�ضا ًء فاعلني يف
جمتمعهم ،وقادرين على دفع عجلة التنمية امل�ستدامة يف بالدهم �إلى الأمام.

اسم الكتاب  :محمد أحمد الرشيد  :ريادة يف العمل التربوي املشترك
اسم املؤلف  :مكتب التربية العربي لدول الخليج
تاريخ الصدور 1437 :هـ2016 /م.

يعر����ض ه���ذا الكتاب ملا قدمه حممد بن �أحمد الر�شي���د -رحمه اهلل -من جهود ،خالل الفرتة
التي تولى فيها �إدارة املكتب بكفاياته الإدارية والفنية وطموحه نحو ت�أ�سي�س جهاز فاعل و�سبـّاق
يف منظوم���ة العم���ل اخلليجي امل�ش�ت�رك ,م�ستفيدً ا من الدع���م الكبري لقادة ال���دول الأع�ضاء،
الذي���ن �صادق���وا على النظام الأ�سا�س���ي للمكتب ,وتعه���دوا م�سريته باالهتم���ام والرعاية ,كما
يق���دم الكتاب جمموعة من �آرائه -رحم���ه اهلل -و�أفكاره الرتبوية ,و�أخ ًريا يعر�ض الكتاب لآراء
ممن عا�صروه �أثناء قيادته للمكتب.
جمموعة ّ

اسم الكتاب  :تجويد التعليم بين التنظير والواقع
اسم املؤلف  :أ .د .عبداللطيف حسين حيدر
تاريخ الصدور 1437 :هـ2016 /م.

يهت���م هذا الكتاب مبو�ضوع جتويد التعليم على م�ستوى املدر�سة واملعلم والربامج التعليمية من
مناه���ج درا�سية وبرامج جامعية ،ب�صفتها مو�ضوعات ملحة على م�ستوى العامل يف يومنا هذا.
ويتن���اول الكتاب هذا املو�ضوع احليوي م���ن منظور نقدي بهدف عك�س ال�صورة احلقيقة للواقع
وعقدت حوله م�ؤمترات
وو�ضع معاجلات للرقي به� .إذ �إن هذا املو�ضوع تناولته كتابات عديدةُ ،
ون���دوات وور�ش عمل كثرية ،بل ميكن القول� :إن���ه �أكرث املو�ضوعات تداو ًال الآن يف التعليم �سواء
العام �أم العايل.
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اسم الكتاب  :برنامج التربية األسرية لطالب التعليم العام  -منظومة كفايات التربية
األس��رية اإليجابي��ة -1 :دليل املعلم يف تنمي��ة الكفايات العقلية
واملعرفية لدى طلبة التعليم العام.
اسم املؤلف  :مكتب التربية العربي لدول الخليج
تاريخ الصدور 1437 :هـ 2016/م.

يقدم هذا الكتاب (الدليل) للمعلم الكفايات العقلية املعرفية التي يجب �أن يقدمها لطالبه:
•كفاي���ة حل امل�ش���كالت ,وتت�ضمن مهارة حتدي���د امل�شكلة ,ومهارة جم���ع املعلومات  ,وتوليد
البدائل واختيار احلل وتقييمه.
•مهارات تعليم التفكري ,وتت�ضمن مهارات التخطيط ,وو�ضع الأهداف ق�صرية املدى وبعيدة املدى.
•تقييم النتائج ,وتت�ضمن التفكري يف عواقب الأمور  ,واتخاذ القرارات يف املواقف املختلفة.
•التفكري املنطقي ,ويت�ضمن :تو�ضيح العالقة بني الأفكار  ،وامل�شاعر ،وال�سلوك ،واال�ستنتاج
الواقعي  ,و�أخطاء التفكري.

اسم الكتاب  :برنامج التربية األسرية لطالب التعليم العام -منظومة كفايات التربية
األس��رية اإليجابية -3 :دليل املعلم يف تنمية الكفايات االنفعالية
لدى طلبة التعليم العام.
اسم املؤلف  :مكتب التربية العربي لدول الخليج
تاريخ الصدور 1437 :هـ 2016/م.

يه����دف هذا الكت����اب (الدليل) �إلى رفع كفايات املعلمني يف تدري����ب طالبهم يف املراحل العمرية
املختلفة على �إتقان الكفايات االنفعالية ,ويقدم معرفة نظرية عن الكفايات االنفعالية والكفايات
الفرعية التي تنبثق عنها  ,كما يقدم الأن�شطة والتدريبات التي يرتجم املعلمون بها هذه الكفايات
�إلى تدريب عملي مثمر وفعال ,ي�سمح للطالب �أن يعي�شوا اخلربات االنفعالية ب�إتقان.

اسم الكتاب  :برنامج التربية األسرية لطالب التعليم العام -منظومة كفايات التربية
األس��رية اإليجابي��ة -5 :دليل املعلم يف تنمي��ة الكفايات الصحية
والجسمية لدى طلبة التعليم العام.
اسم املؤلف  :مكتب التربية العربي لدول الخليج
تاريخ الصدور 1437 :هـ 2016/م.

يهدف هذا الكتاب (الدليل) �إلى م�ساعدة املعلمني ورفع كفاءتهم يف تنمية الكفايات اجل�سمية
وال�صحي���ة ,وذلك بتزويدهم باملعلومات التي تتعلق بالأمن ال�صحي والغذائي  ,واملهارات التي
متكنه���م من تنمية هذه الكفايات لدى الطلبة ,وت�سه���م الكفيات اجل�سمية وال�صحية يف تنمية
ال�شخ�صية املتكاملة لدى الطالب.

دليــل اإلصــدارات
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اسم الكتاب  :برنامج التربية األسرية لطالب التعليم العام -منظومة كفايات التربية
األسرية اإليجابية -2 :دليل املعلم يف تنمية الكفايات األسرية لدى
طلبة التعليم العام.
اسم املؤلف  :مكتب التربية العربي لدول الخليج
تاريخ الصدور 1437 :هـ 2016/م.

يه���دف هذا الكت���اب (الدلي���ل) �إلى تزوي���د املعل���م باملعلومات وامله���ارات والأن�شط���ة املتعلقة
بالكفاي���ات الأ�سرية لكي يعملوا على ت�ضمينها املو�ضوع���ات التعليمية التي يدر�سونها للطالب،
مب���ا ي�سهم يف متكني الطالب من القي���ام ب�سلوكات �إيجابية داخل الأ�س���رة ,وبناء حياة �أ�سرية
�سليمة .

اسم الكتاب  :برنامج التربية األسرية لطالب التعليم العام  -منظومة كفايات التربية
األسرية اإليجابية -4 :دليل املعلم يف تنمية الكفايات االجتماعية
لدى طلبة التعليم العام.
اسم املؤلف  :مكتب التربية العربي لدول الخليج
تاريخ الصدور 1437 :هـ 2016/م.

يهدف ه���ذا الكتاب (الدليل) �إلى تزوي���د املعلمني باملعلومات والأن�شط���ة التي ت�ساعدهم على
تدريب طالبهم يف املراحل العمرية املختلفة ,على �إتقان الكفايات االجتماعية ,ويتعرفون على
املعلومات املتعلقة بها ,ويتدربون على املهارات املرتبة مبمار�ستها ،مبا ي�سهم يف متكني الطالب
يف حت�سني �أدائم لأدوارهم يف الأ�سرة.

اسم الكتاب  :برنامج التربية األسرية لطالب التعليم العام -منظومة كفايات التربية
األس��رية اإليجابية -6 :دليل املعلم يف تنمية الكفايات األكاديمية
لدى طلبة التعليم العام.
اسم املؤلف  :مكتب التربية العربي لدول الخليج
تاريخ الصدور 1437 :هـ 2016/م.

يهدف هذا الكتاب (الدليل) �إلى م�ساعدة املعلمني والآباء واملر�شدين الرتبويني ورفع كفاءتهم
يف تنمي���ة امله���ارات الأكادميية لدى الط�ل�اب ,من خالل و�ضع برنام���ج �إر�شادي جمعي يوظفه
املر�شد الرتبوية لتنمية املهارات الطالب بخا�صة �ضعاف التح�صيل مما يزيد دافعيتهم ,وبناء
اجتاهات �إيجابية لديهم نحو التعلم.
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اسم الكتاب  :برنامج التربية األسرية لطالب التعليم العام -منظومة كفايات التربية
األس��رية اإليجابية -7:الدليل اإلرشادي يف التربية األسرية لواضعي
املناهج واملشرفين التربويين واملعلمين.
اسم املؤلف  :مكتب التربية العربي لدول الخليج
تاريخ الصدور 1437 :هـ 2016/م.

يه���دف ه���ذا الكتاب (الدلي���ل) �إلى تو�ضي���ح �أدوار وا�ضع���ي املناهج ,وامل�شرف�ي�ن ,واملديرين,
واملر�شدي���ن الرتبوي�ي�ن ,واملعلم�ي�ن يف كيفي���ة توظي���ف كفاي���ات الرتبي���ة الأ�سري���ة يف املدر�سة
وت�ضمينها يف املناهج والن�شاطات املرافقة ,ويف توجيهات املعلمني واملر�شدين.

اسم الكتاب  :برنامج التربية األسرية  :رياض األطفال
اسم املؤلف  :مكتب التربية العربي لدول الخليج
تاريخ الصدور 1437 :هـ 2016/م.

يهدف هذا الكتاب �إلى تقدمي درو�س تدريبية تت�ضمن ن�شاطات تطبقها املعلمات بهدف ال�سلوك
الإيجاب���ي لدى الأطفال  ,من خالل ما متتلكه املعلمة من �أ�ساليب متعددة يف الإعداد والإر�شاد
والتهذيب ,و�صو ًال �إلى غر�س ال�سلوك القومي.

اسم الكتاب  :برنامج التربية األسرية  :للصفوف من 12-10
اسم املؤلف  :مكتب التربية العربي لدول الخليج
تاريخ الصدور 1437 :هـ 2016/م.

يه���دف هذا الكتاب �إلى تق���دمي مواقف تربوي���ة َّمت توظيفها لتحقيق كفاي���ات الرتبية الأ�سرية
الإيجابي���ة ,حي���ث يق���دم الكتاب املعلوم���ات ,وبناء امله���ارات ,وتكوين االجتاه���ات وال�سلوكات
املرغ���وب فيها ,ويتم ذلك من خالل ثالثة مو�ضوعات رئي�س���ة هي :العنف الأ�سري ,ال�سلوكات
اخلطرة كالتدخني ,والإدمان على الإنرتنت واملوبايل ،وكفاية حل امل�شكالت واتخاذ القرارات.

دليــل اإلصــدارات
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اسم الكتاب  :برنامج التربية األسرية لطالب التعليم العام  :إطار عام لتنمية التربية
األسرية مشتم ً
ال ىلع منظومة الكفايات.
اسم املؤلف  :مكتب التربية العربي لدول الخليج
تاريخ الصدور 1437 :هـ 2016/م.

يق ��دم هذا الكتاب (الإطار) اخلطوط العري�ض ��ة ملكونة الرتبية الأ�سرية وعنا�صرها ,واجلهود
والربام���ج وكاف���ة التدخالت التي تهدف �إلى حتقي���ق هذه املكونات؛ به���دف النهو�ض بالأ�سرة
لتحقيق كامل وظائفها وا�ستقرارها ومتا�سكها .وي�ستند هذا الإطار �إلى منطلقات وثوابت متيز
خ�صو�صيتن���ا الثقافية ,و�إلى الر�ؤية اخلليجية للأ�سرة املن�شودة ,يف �ضوء التغريات املت�سارعة,
والتحليل املو�ضوعي للأ�سرة اخلليجية ,واالنفتاح على اخلربات العاملية يف هذا املجال.

اسم الكتاب  :برنامج التربية األسرية  :للصفوف من .6-1
اسم املؤلف  :مكتب التربية العربي لدول الخليج
تاريخ الصدور 1437 :هـ 2016/م.

يهدف هذا الكتاب �إلى تقدمي درو�س تدريبية تت�ضمن ن�شاطات يطبقها املعلمون بهدف تعريف
الط�ل�اب ببع����ض القيم الت���ي يحثنا الدين احلني���ف على التم�س���ك بها والعم���ل مبوجبها قو ًال
وعم ًال ،ومتثلها يف احلياة ,والتعريف ببع�ض ال�سلوكات الإيجابية التي يجب العمل مبوجبها يف
املج���االت املختلفة مثل� :آداب الزيارة ,وتر�شيد اال�سته�ل�اك ,واحلفاظ على البيئة ,واالعتذار
عند اخلط�أ� ..إلخ.

اسم الكتاب  :برنامج التربية األسرية  :للصفوف من .9-7
اسم املؤلف  :مكتب التربية العربي لدول الخليج
تاريخ الصدور 1437 :هـ 2016/م.

يه���دف هذا الكتاب �إلى تق���دمي مواقف تربوي���ة َّمت توظيفها لتحقيق كفاي���ات الرتبية الأ�سرية
الإيجابي���ة ,حي���ث يق���دم الكتاب املعلوم���ات ,وبناء امله���ارات ,وتكوين االجتاه���ات وال�سلوكات
املرغ���وب فيها ,ويت���م ذلك من خ�ل�ال �أربعة مو�ضوعات رئي�س���ة هي �:إدارة الوق���ت ,ومهارات
احلياة ,اجلل�سة الأ�سرية ,مناذج من القيم الإ�سالمية.
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اســم القصة :سامح أبو برقوقة
اسم املؤلف  :السيد نجم
سنة النشــر 1436 :هـ2015 /م.

ت�أت���ي هذه الق�صة �ضمن جهود املكتب املت�صلة باالهتم���ام بالطفل رعاية وتوجيهـًا وتربية ,من
خ�ل�ال برنام���ج م�ستمر بعن���وان «�سل�سلة الكتب الثقافي���ة للأطفال « .وق���د ا�ستهدف الربنامج
الإ�سهام يف �سدِّ النق�ص يف جمال �أدب الأطفال باملكتبة العربية ,وتعزيز مناهج التعليم بن�شاط
ال �صف���ي ي�سه���م يف ت�شجي���ع الطفل على القراءة وتنمي���ة ذائقته الثقافية .وق���د اختريت ق�صة
«�سامح �أبو برقوقة» للأ�ستاذ ال�سيد جنم  ,ملا متيزت به من �أ�سلوب �شائق وما احتوت عليه من
معلومات �سليمة.

اســم القصة :سامح قوي مثل األسد
اسم املؤلف  :السيد نجم
سنة النشــر 1436 :هـ2015 /م.

ت�أت���ي هذه الق�صة �ضمن جهود املكتب املت�صلة باالهتم���ام بالطفل رعاية وتوجيهـًا وتربية ,من
خ�ل�ال برنامج م�ستم���ر بعنوان «�سل�سل���ة الكتب الثقافي���ة للأطفال» .وقد ا�سته���دف الربنامج
الإ�سهام يف �سدِّ النق�ص يف جمال �أدب الأطفال باملكتبة العربية ,وتعزيز مناهج التعليم بن�شاط
ال �صف���ي ي�سه���م يف ت�شجي���ع الطفل على القراءة وتنمي���ة ذائقته الثقافية .وق���د اختريت ق�صة
«�سامح قوي مثل الأ�سد» للأ�ستاذ ال�سيد جنم  ,ملا متيزت به من �أ�سلوب �شائق وما احتوت عليه
من معلومات �سليمة.

اســم القصة :وحيد ال يحب الوحدة
اسم املؤلف  :السيد نجم
سنة النشــر 1436 :هـ2015 /م.

ت�أت���ي هذه الق�صة �ضمن جهود املكتب املت�صلة باالهتم���ام بالطفل رعاية وتوجيهـًا وتربية ,من
خ�ل�ال برنامج م�ستم���ر بعنوان «�سل�سل���ة الكتب الثقافي���ة للأطفال» .وقد ا�سته���دف الربنامج
الإ�سهام يف �سدِّ النق�ص يف جمال �أدب الأطفال باملكتبة العربية ,وتعزيز مناهج التعليم بن�شاط
ال �صف���ي ي�سه���م يف ت�شجي���ع الطفل على القراءة وتنمي���ة ذائقته الثقافية .وق���د اختريت ق�صة
«وحيد ال يحب الوحدة» للأ�ستاذ ال�سيد جنم  ,ملا متيزت به من �أ�سلوب �شائق وما احتوت عليه
من معلومات �سليمة.

دليــل اإلصــدارات

31

اســم القصة :عرائس ندى
اسم املؤلف  :أحمد محمد طوسون عبد العزيز
سنة النشــر 1436 :هـ2015 /م.

ت�أت���ي هذه الق�صة �ضمن جهود املكتب املت�صلة باالهتم���ام بالطفل رعاية وتوجيهـًا وتربية ,من
خ�ل�ال برنام���ج م�ستمر بعن���وان «�سل�سلة الكتب الثقافي���ة للأطفال « .وق���د ا�ستهدف الربنامج
الإ�سهام يف �سدِّ النق�ص يف جمال �أدب الأطفال باملكتبة العربية ,وتعزيز مناهج التعليم بن�شاط
ال �صف���ي ي�سه���م يف ت�شجي���ع الطفل على القراءة وتنمي���ة ذائقته الثقافية .وق���د اختريت ق�صة
«عرائ����س ندى» للأ�ست���اذ �أحمد حممد طو�سون عبدالعزيز ,ملا متيزت به من �أ�سلوب �شائق وما
احتوت عليه من معلومات �سليمة.

اسم القصة  ::السلحفاء والعقاب
اسم املؤلف  :أحمد طوسون
سنة النشر 1437 :هـ2016 /م.

ت�أت���ي هذه الق�صة �ضمن جهود املكتب املت�صلة باالهتم���ام بالطفل رعاية وتوجيهـًا وتربية ,من
خ�ل�ال برنامج م�ستم���ر بعنوان «�سل�سل���ة الكتب الثقافي���ة للأطفال» .وقد ا�سته���دف الربنامج
الإ�سهام يف �سدِّ النق�ص يف جمال �أدب الأطفال باملكتبة العربية ,وتعزيز مناهج التعليم بن�شاط
ال �صف���ي ي�سه���م يف ت�شجي���ع الطفل على القراءة وتنمي���ة ذائقته الثقافية .وق���د اختريت ق�صة
«ال�سلحفاء والعقاب» للأ�ستاذ �أحمد طو�سون  ,ملا متيزت به من �أ�سلوب �شائق وما احتوت عليه
من معلومات تربوية �سليمة.

اسم القصة  :ثواب املعروف
اسم املؤلف  :السيد هاشم القماحي
سنة النشر 1437 :هـ2016 /م.

ت�أت���ي هذه الق�صة �ضمن جهود املكتب املت�صلة باالهتم���ام بالطفل رعاية وتوجيهـًا وتربية ,من
خ�ل�ال برنامج م�ستم���ر بعنوان «�سل�سل���ة الكتب الثقافي���ة للأطفال» .وقد ا�سته���دف الربنامج
الإ�سهام يف �سدِّ النق�ص يف جمال �أدب الأطفال باملكتبة العربية ,وتعزيز مناهج التعليم بن�شاط
ال �صف���ي ي�سه���م يف ت�شجي���ع الطفل على القراءة وتنمي���ة ذائقته الثقافية .وق���د اختريت ق�صة
«ث���واب املعروف» للأ�ستاذ ال�سيد ها�ش���م القماحي  ,ملا متيزت به من �أ�سلوب �شائق وما احتوت
عليه من معلومات تربوية �سليمة.
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اسم القصة  :كتاب التاريخ
اسم املؤلف  :أحمد طوسون
سنة النشر 1437 :هـ2016 /م.

ت�أت���ي هذه الق�صة �ضمن جهود املكتب املت�صلة باالهتم���ام بالطفل رعاية وتوجيهـًا وتربية ,من
خ�ل�ال برنامج م�ستم���ر بعنوان «�سل�سل���ة الكتب الثقافي���ة للأطفال» .وقد ا�سته���دف الربنامج
الإ�سهام يف �سدِّ النق�ص يف جمال �أدب الأطفال باملكتبة العربية ,وتعزيز مناهج التعليم بن�شاط
ال �صف���ي ي�سه���م يف ت�شجي���ع الطفل على القراءة وتنمي���ة ذائقته الثقافية .وق���د اختريت ق�صة
«كت���اب التاريخ» للأ�ستاذ �أحمد طو�سون  ,ملا متيزت ب���ه من �أ�سلوب �شائق وما احتوت عليه من
معلومات تربوية �سليمة.

اسـم القصة :سر القرية العفية
اسم املؤلف  :السيد هاشم القماحي
سنة النشر 1437 :هـ2016 /م.

ت�أتي ه���ذه الق�صة �ضمن جهود املكتب املت�صلة باالهتمام بالطفل رعاية وتوجيهـًا وتربية ,من
خ�ل�ال برنامج م�ستمر بعن���وان «�سل�سلة الكت���ب الثقافية للأطفال» .وق���د ا�ستهدف الربنامج
الإ�سه���ام يف �س���دِّ النق�ص يف جم���ال �أدب الأطفال باملكتب���ة العربية ,وتعزي���ز مناهج التعليم
بن�ش ��اط ال �صفي ي�سهم يف ت�شجيع الطفل على الق ��راءة وتنمية ذائقته الثقافية .وقد اختريت
ق�ص���ة «�س���ر القرية العفية» للأ�ستاذ ال�سيد ها�شم القماحي  ,مل���ا متيزت به من �أ�سلوب �شائق
وما احتوت عليه من معلومات تربوية �سليمة.

اسـم القصة :أمام قاضي املدينة
اسم املؤلف  :محمد عاشور عبد العزيز
سنة النشر 1437 :هـ2016 /م.

ت�أت���ي هذه الق�صة �ضمن جهود املكتب املت�صلة باالهتم���ام بالطفل رعاية وتوجيهـًا وتربية ,من
خ�ل�ال برنامج م�ستم���ر بعنوان «�سل�سل���ة الكتب الثقافي���ة للأطفال» .وقد ا�سته���دف الربنامج
الإ�سهام يف �سدِّ النق�ص يف جمال �أدب الأطفال باملكتبة العربية ,وتعزيز مناهج التعليم بن�شاط
ال �صف���ي ي�سه���م يف ت�شجي���ع الطفل على القراءة وتنمي���ة ذائقته الثقافية .وق���د اختريت ق�صة
«�أم���ام قا�ض���ي املدينة» للأ�ستاذ حممد عا�شور عبدالعزيز  ,ملا متيزت به من �أ�سلوب �شائق وما
احتوت عليه من معلومات تربوية �سليمة.

دليــل اإلصــدارات
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اسـم القصة :الفالح الحكيم
اسم املؤلف  :انتصار عبد املنعم
سنة النشر 1437 :هـ2016 /م.

ت�أت���ي هذه الق�صة �ضمن جهود املكتب املت�صلة باالهتم���ام بالطفل رعاية وتوجيهـًا وتربية ,من
خ�ل�ال برنامج م�ستم���ر بعنوان «�سل�سل���ة الكتب الثقافي���ة للأطفال» .وقد ا�سته���دف الربنامج
الإ�سهام يف �سدِّ النق�ص يف جمال �أدب الأطفال باملكتبة العربية ,وتعزيز مناهج التعليم بن�شاط
ال �صف���ي ي�سه���م يف ت�شجي���ع الطفل على القراءة وتنمي���ة ذائقته الثقافية .وق���د اختريت ق�صة
«الف�ل�اح احلكي���م» للأ�ستاذة انت�صار عبداملنع���م ,ملا متيزت به من �أ�سل���وب �شائق وما احتوت
عليه من تربوية �سليمة.

اسـم القصةّ :قن الدجاج
اسم املؤلف  :منال عبد العزيز السالم
سنة النشر 1437 :هـ2016 /م.

ت�أت���ي هذه الق�صة �ضمن جهود املكتب املت�صلة باالهتم���ام بالطفل رعاية وتوجيهـًا وتربية ,من
خ�ل�ال برنامج م�ستم���ر بعنوان «�سل�سل���ة الكتب الثقافي���ة للأطفال» .وقد ا�سته���دف الربنامج
الإ�سهام يف �سدِّ النق�ص يف جمال �أدب الأطفال باملكتبة العربية ,وتعزيز مناهج التعليم بن�شاط
ال �صفي ي�سهم يف ت�شجيع الطفل على القراءة وتنمية ذائقته الثقافية .وقد اختريت ق�صة «قن
الدج���اج» للأ�ستاذة منال عبدالعزيز ال�سامل ,ملا متي���زت به من �أ�سلوب �شائق وما احتوت عليه
من معلومات تربوية �سليمة.

اسم الكتاب  :أحب العربية  :كتاب املعلم السابع.
اسم املؤلف  :ناصف مصطفى عبدالعزيز
تاريخ الصدور 1437 :هـ2016 /م.

تعر�����ض مادة كت����اب املعلم ال�ساب����ع اخلطة الكامل����ة للدر�س ,فكل �صفح����ة يف كتاب الطالب
تقابله����ا �صفحة يف كتاب املعلم ,وهي تعر�ض م�صغ����رة يف �أعلى �صفحة كتاب املعلم ,وحتوي
الأه����داف من الدر�س� ,أم����ا ال�صفحتان الأخريان فقد �صغرت����ا وادجمتا يف �صفحة واحدة ,
ويف كل منهم����ا خطة التدري�����س واحلل ,كما يحتوي كل در�س على �أن�شط����ة �إ�ضافية ت�ستخدم
فيها اللغة بطريقة �إيجابية.
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اسم الكتاب  :أحب العربية  :كتاب املعلم الثامن.
اسم املؤلف  :ناصف مصطفى عبدالعزيز
تاريخ الصدور 1437 :هـ2016 /م.

تعر�����ض مادة كت����اب املعلم الثام����ن اخلطة الكاملة للدر�����س ,فكل �صفح����ة يف كتاب الطالب
تقابله����ا �صفحة يف كتاب املعلم ,وهي تعر�ض م�صغ����رة يف �أعلى �صفحة كتاب املعلم ,وحتوي
الأه����داف من الدر�س� ,أم����ا ال�صفحتان الأخريان فقد �صغرت����ا وادجمتا يف �صفحة واحدة ,
ويف كل منهم����ا خطة التدري�����س واحلل ,كما يحتوي كل در�س على �أن�شط����ة �إ�ضافية ت�ستخدم
فيها اللغة بطريقة �إيجابية.

اسم الكتاب  :أحب العربية  :كتاب املعلم التاسع.
اسم املؤلف  :ناصف مصطفى عبدالعزيز
تاريخ الصدور 1437 :هـ2016 /م.

تعر�����ض مادة كت����اب املعلم التا�س����ع اخلطة الكامل����ة للدر�س ,فكل �صفح����ة يف كتاب الطالب
تقابله����ا �صفحة يف كتاب املعلم ,وهي تعر�ض م�صغ����رة يف �أعلى �صفحة كتاب املعلم ,وحتوي
الأه����داف من الدر�س� ,أم����ا ال�صفحتان الأخريان فقد �صغرت����ا وادجمتا يف �صفحة واحدة ,
ويف كل منهم����ا خطة التدري�����س واحلل ,كما يحتوي كل در�س على �أن�شط����ة �إ�ضافية ت�ستخدم
فيها اللغة بطريقة �إيجابية.

اسم الكتاب  :أحب العربية  :كتاب املعلم العاشر.
اسم املؤلف  :ناصف مصطفى عبدالعزيز
تاريخ الصدور 1437 :هـ2016 /م.

تعر�����ض م����ادة كت����اب املعلم العا�شر اخلط����ة الكاملة للدر�����س ,فكل �صفحة يف كت����اب الطالب
تقابله����ا �صفحة يف كت����اب املعلم ,وهي تعر�ض م�صغرة يف �أعل����ى �صفحة كتاب املعلم ,وحتوي
الأهداف من الدر�س� ,أما ال�صفحتان الأخريان فقد �صغرتا وادجمتا يف �صفحة واحدة  ,ويف
كل منهم����ا خطة التدري�س واحل����ل ,كما يحتوي كل در�س على �أن�شط����ة �إ�ضافية ت�ستخدم فيها
اللغة بطريقة �إيجابية.
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اسم الكتاب  :أحب العربية  :كتاب املعلم الحادي عشر.
اسم املؤلف  :ناصف مصطفى عبدالعزيز
تاريخ الصدور 1437 :هـ2016 /م.

تعر����ض مادة كتاب املعلم احلادي ع�شر اخلط���ة الكاملة للدر�س ,فكل �صفحة يف كتاب الطالب
تقابله���ا �صفحة يف كت���اب املعلم ,وهي تعر�ض م�صغ���رة يف �أعلى �صفحة كت���اب املعلم ,وحتوي
الأه���داف من الدر�س� ,أما ال�صفحت���ان الأخريان فقد �صغرتا وادجمتا يف �صفحة واحدة  ,ويف
كل منهما خطة التدري�س واحلل ,كما يحتوي كل در�س على �أن�شطة �إ�ضافية ت�ستخدم فيها اللغة
بطريقة �إيجابية.

اسم الكتاب  :أحب العربية  :كتاب املعلم الثاني عشر.
اسم املؤلف  :ناصف مصطفى عبدالعزيز
تاريخ الصدور 1437 :هـ2016 /م.

تعر����ض مادة كتاب املعلم الث���اين ع�شر اخلطة الكاملة للدر�س ,ف���كل �صفحة يف كتاب الطالب
تقابله���ا �صفحة يف كت���اب املعلم ,وهي تعر�ض م�صغ���رة يف �أعلى �صفحة كت���اب املعلم ,وحتوي
الأه���داف من الدر�س� ,أما ال�صفحت���ان الأخريان فقد �صغرتا وادجمتا يف �صفحة واحدة  ,ويف
كل منهما خطة التدري�س واحلل ,كما يحتوي كل در�س على �أن�شطة �إ�ضافية ت�ستخدم فيها اللغة
بطريقة �إيجابية.

اسم الكتاب  :القاموس العربي اإلنجليزي لألطفال(مع مسرد إنجليزي  -عربي).
اسم املؤلف  :محمود إسماعيل صالح ,ناصف مصطفى عبدالعزيز ،مختار الطاهر حسين.
تاريخ الصدور 1437 :هـ2016 /م.

ي�شتم���ل ه���ذا الكت���اب (القامو�س) عل���ى الكلم���ات والتعبريات العربي���ة مع مقابالته���ا باللغة
الإجنليزي���ة ويقدم لكل كلمة عربي���ة مثال �أو �أكرث على ا�ستعمالها يف جملة تامة .بالإ�ضافة �إلى
معلوم���ات �صرفي���ة  ,و�صيغ الأفعال ,كما ي�شتمل على عدد كب�ي�ر من ال�صور التو�ضيحية  .وذيل
القامو����س مبلحق اللوحات امل�صورة لبع�ض املو�ضوع���ات  ،وملحق �آخر حلروف الهجاء العربية
و�أ�سماءه���ا والأرقام و�أ�سماء ال�شهور القمرية وال�شم�سي���ة و�أيام الأ�سبوع  ,بالإ�ضافة �إلى م�سرد
باللغتني العربية والإجنليزية .
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اسم الكتاب  :مجلة رسالة الخليج العربي
اسم املؤلف  :مكتب التربية العربي لدول الخليج
تاريخ الصدور 1437 :هـ2016 /م.

متث���ل جملة ر�سالة اخلليج العربي وعا ًء من �أوعية الن�ش���ر الفعالة مبكتب الرتبية العربي لدول
اخللي���ج ,وم�صد ًرا من م�صادر ن�شر املعرفة الرتبوية املتخ�ص�صة وتوفريها يف الدول الأع�ضاء
باملكتب .وتعد املجلة �أداة �ضرورية يف احلقل الرتبوي للباحثني والدار�سني واملهتمني يف املنطقة
بخا�ص���ة ودول العامل العربي ب�صفة عام���ة التي ت�سهم يف حتقيق �أهداف املكتب واهتماماته يف
تطوير الرتبية والتعليم مبا يتفق وتعاليم ديننا احلنيف و�سمات الدول الأع�ضاء باملكتب.

2
ثـانيــا:
ً

إصدارات املركز العربي للبحوث
التربوية لدول الخليج
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اسم الكتاب  :تعزيز القيم يف مناهج التعليم العام  :إطار عام للتربية القيمية.
اسم املؤلف  :املركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج.
تاريخ الصدور 1436 :هـ2014 /م.

يحتوي ه���ذا الكتاب (الإطار) على العديد من القيم لتعزيزه���ا وتعليمها للمتعلمني من خالل
حتدي���د الكفاي���ات العامة للرتبية القيمي���ة ,وتو�صيف القيم الرتبوية التي يج���ب �أن تـُ�ضمن يف
املناه���ج الدرا�سي���ة مع بيان �أهميتها ودوره���ا يف احلياة ,وتو�ضيح كيفية بن���اء منظومة القيم,
وحتدي���د �آليات ت�ضمينها يف املناه���ج الدرا�سية ,وعر�ض بع�ض �أ�سالي���ب تدري�س القيم وقيا�س
م���دى حتقيقها ,وو�ضع �أدلة بالفاعلي���ات والن�شاطات ال�صفية وغ�ي�ر ال�صفية يف تطبيق القيم
مبدار�س التعليم العام يف الدول الأع�ضاء مبكتب الرتبية العربي لدول اخلليج.

اسم الكتاب  :تعزيز القيم يف مناهج التعليم العام  :إنتاج مواد توعوية تثقيفية لتعزيز
تعليم القيم واكتسابها ملدارس التعليم العام واملجتمع املحلي.
اسم املؤلف  :املركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج.
تاريخ الصدور 1436 :هـ2014 /م.

يه���دف هذا الكت���اب �إلى تعزي���ز �إنتاج امل���واد التوعوية التثقيفي���ة لتعليم القي���م واكت�سابها يف
مدار�س التعليم العام واملجتمع املحلي ,حيث ميكن ا�ستخدام هذه املواد التوعوية يف ربط القيم
باملواق���ف احلياتية يف �سياق جمتمع���ي ,ومن ثم تطبيق هذه القيم الرتبوي���ة يف �أثناء كل مقام
يتطلبها يف املجتمع.

اسم الكتاب  :برنامج بناء أدوات تقويم برامج ومشروعات املكتب وأجهزته :الدليل
املرجعي لتقويم برامج مكتب التربية العربي لدول الخليج وأجهزته.
اسم املؤلف  :املركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج.
تاريخ الصدور 1436 :هـ2015 /م.

ي�سته���دف هذا الكت���اب (الدليل) و�ضع �إطار مرجعي عام لعملية تق���ومي الربامج وامل�شروعات
الرتبوي���ة ملكت���ب الرتبية العرب���ي لدول اخللي���ج و�أجهزته ,حي���ث ي�شتمل على معاي�ي�ر التقومي
و�أ�ساليبه ,مع مناذج للأدوات امل�ستخدمة يف عملية التقومي.
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اس��م الكتاب  :تعزيز القيم يف مناهج التعليم العام  :دراس��ة مسحية عن التجارب
واملمارسات اإلقليمية والعاملية يف مجال التربية القيمية.
اسم املؤلف  :املركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج.
تاريخ الصدور 1436 :هـ2014 /م.

يه���دف هذا الكت���اب (الدرا�سة) �إلى تع ّرف واقع التج���ارب واملمار�سات يف جمال تعزيز القيم
يف مناه���ج التعلي���م العام يف ال���دول الأع�ضاء مبكت���ب الرتبية العرب���ي لدول اخللي���ج ,و�أي�ضـًا
لال�ستف���ادة بها نف�سها مما هو �إيجابي منها عند بع�ض الأقاليم والبلدان العربية والإ�سالمية,
وكذلك العاملية يف جمال الرتبية القيمية.

اس��م الكتاب  :تعزيز القيم يف مناهج التعليم الع��ام  :حقيبة تدريبية حول آليات
تطبيق التربية القيمية يف املجتمع املدرسي
اسم املؤلف  :املركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج.
تاريخ الصدور 1436 :هـ2014 /م.

يتي���ح هذا الكتاب (احلقيب���ة) فر�صة تدريب املعلم�ي�ن وكل عنا�صر الفئ���ة امل�ستهدفة على
�إ�سرتاتيجيات تدري�س القيم و�أ�سالي���ب تقوميها ,وتزويدهم بنماذج تطبيقية من الدرو�س,
وكذل���ك تدريبهم عل���ى �أ�ساليب تقومي اكت�ساب القيم وكيفي���ة مواجهة �صعوبات �إجراء مثل
هذا التقومي.

اسم الكتاب  :برنامج بناء أدوات تقويم برامج ومشروعات املكتب وأجهزته :تطبيق
الدليل املرجعي لتقويم برام��ج مكتب التربية العربي لدول الخليج
وأجهزته ىلع ثالثة من برامج املكتب.
اسم املؤلف  :املركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج.
تاريخ الصدور 1436 :هـ2015 /م.

يقدم هذا الكتاب تطبيقـًا عمليـًّا للإطار املرجعي العام لتقومي برامج وم�شروعات مكتب
الرتبية العربي لدول اخلليج و�أجهزته على ثالثة مناذج من الربامج التي نفذها املكتب.
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اسم الكتاب  :مدرسة التعليم الجامع.
اس��م املؤلف  :املركز العربي للبح��وث التربوية لدول الخلي��ج ،بالتعاون مع مكتب
التربية الدولي بجينيف التابع لليونسكو
تاريخ الصدور 1437 :هـ2016 /م.

يهدف هذا الكتاب (الدرا�سة) �إلى �إطالع املعلمني ومديري املدار�س على �أمثلة ناجحة ودرو�س
ملهم���ة ناجت���ة عن املمار�س���ات الناجح���ة للتعليم اجلام���ع يف مناطق خمتلفة م���ن العامل ,كي
يكت�سب���وا فهمـًا �أف�ض���ل للكيفية التي يتم من خالله���ا التغلب على العقبات الت���ي تواجه تطبيق
مب���ادئ وممار�س���ات التعليم اجلامع ,كما يقدم الكت���اب املعلومات املوثقة ل�صن���اع ال�سيا�سات
التعليمي���ة كي يتمكنوا من و�ضع �أولوياتهم املتعلقة ب�إ�ص�ل�اح النظم التعليمية ،ولإتاحة الفر�ص
املتكافئة لتطبيق �سيا�سات التعليم للجميع.

اسم الكتاب  :تفعيل دور التقنية يف تعليم اللغة العربية وتعلمها.
اسم املؤلف  :املركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج.
تاريخ الصدور 1436 :هـ2015 /م.

يه���دف هذا الكتاب (الدرا�سة) �إلى تع ّرف واقع اال�ستفادة من التقنيات احلديثة يف تعليم اللغة
العربي���ة وتعلمه���ا  ,ومن ثم اخل���روج باقرتاح حلول تعال���ج الواقع الراهن لتعلي���م اللغة العربية
وحت�سينه من خالل توظيف هذه التقنيات وا�ستخدامها بفاعلية من قبل املعلمني واملتعلمني على
ال�س���واء  ,مع الأخذ بعني االعتبار معطيات الواقع ,كما يهدف الكتاب �إلى و�ضع معايري �أ�سا�سية
لتطوير الربجميات التطبيقية يف جمال للغة العربية ومعايري مت�صلة با�ستخدامها يف التعليم.

اس��م الكتاب  :معايير برام��ج إعداد معلم التعليم الع��ام -1 :معايير مطورة لبرامج
إعداد معلم التعليم العام.
اسم املؤلف  :املركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج.
تاريخ الصدور 1436 :هـ2015 /م.

يهدف هذا الكتاب �إلى و�ضع معايري مطورة لربامج �إعداد معلم التعليم العام ,وكيفية �إعداده
عمليـًّ���ا وفق قواعد حمددة تنظم عمل ًّيا التعليم والتع ّلم ،وحتدد الطرق والو�سائل الالزمة لهذا
الإعداد بغية الو�صول �إلى معلم قادر على القيام بالأدوار الع�صرية املطلوبة منه ,ولي�ؤدي دوره
الفاعل يف تنمية الرثوة الب�شرية ويف حت�سني نوعية التعلم.

دليــل اإلصــدارات
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اسم الكتاب  :صعوبات التعلم :العلة الخفية يف التحصيل الدراسي.
اسم املؤلف  :املركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج.
تاريخ الصدور 1436 :هـ2015 /م.

ي�ض���م هذا الكت���اب وقائع املو�سم الثق���ايف للمركز العربي للبحوث الرتبوي���ة لدول اخلليج  ,يف
دورته الثانية والع�شرين  ,التي عقدت مبقر املركز يف دولة الكويت خالل يومي 24و 25جمادى
الآخرة 1436هـ املوافق  13و 14ابريل 2015م  ,حتت �شعار�« :صعوبات التعلم  :العلة اخلفية
يف التح�صيل الدرا�سي».

اسم الكتاب  :تطوير البيئة املدرسية  :مسؤولية مشتركة-الحلقة النقاشية :الدورة
الثالثة عشرة.
اسم املؤلف  :املركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج.
تاريخ الصدور 1436 :هـ2015 /م.

ي�ض���م ه���ذا الكتاب وقائع احللق���ة النقا�شية الثالثة ع�ش���رة للمركز العرب���ي للبحوث الرتبوية
لدول اخلليج ,حتت عنوان «تطوير البيئة املدر�سية  :م�س�ؤولية م�شرتكة» ,و�ضمت احللقة عددًا
م���ن املحا�ضرات ح���ول جمال البيئة املدر�سي���ة ,ودارت مناق�شات ح���ول املو�ضوع من اخلرباء
واملعلم�ي�ن واملعلم���ات و�أولياء الأم���ور ,مما �أ�سهم يف حتقي���ق التفاعل الإيجاب���ي بني فاعليات
احللقة وح�ضورها.

اس��م الكتاب  :معايير برامج إعداد معلم التعليم العام :دليل إرشادي شامل لتطبيق
املعايير املطورة لبرامج إعداد املعلم.
اسم املؤلف  :املركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج.
تاريخ الصدور 1436 :هـ2015 /م.

يه���دف هذا الكتاب �إلى تع ّرف كيفية تطبيق املعاي�ي�ر املطورة لربامج �إعداد املعلم ,مبدِّ �إدارة
كلي���ة الرتبية بالتوجيهات واملبادئ الع���ام والقانونية والرتبوية الأ�سا�سية ال�ضرورة ل�سري العمل
يف الكلي���ة ،وم�ساعدتها على �إعداد املعلمني واملعلمات .كما يهدف الكتاب �إلى م�ساعدة �أع�ضاء
هيئة التدري�س بكليات الرتبية �إلى بناء الربامج وتو�صيف املقررات ,وو�ضع نطم التقومي � ..إلخ.
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اسم الكتاب  :دليل مرجعي يف أساليب تدريس وتقويم كفايات التحصيل الدراسي
لطالب التعليم العام يف مادة العلوم (متضمن البرامج الحاسوبية).
اسم املؤلف  :املركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج.
تاريخ الصدور 1436 :هـ2015 /م.

يه���دف ه���ذا الكتاب (الدليل) �إلى تنمي���ة عملية التح�صيل الدرا�س���ي وتطويرها للمتعلم ,كما
يفي���د املعلم باعتباره املوج���ه واملر�شد ليطلق له العنان يف ابتكار �أ�سالي���ب التعليم والتع ّلم التي
تعزز التح�صيل يف املقرر ذاته ,وقد روعي يف الدليل �أي�ضـًا �أن يرافقه قر�ص مدمج يحتوي على
برجميات تعليمية حا�سوبية لتمكني املعلم واملتعلم من ا�ستخدام هذا الدليل.

اس��م الكتاب  :إدارة الس��لوك الطالب��ي يف الدول األعضاء بمكت��ب التربية العربي لدول
الخليج :الجزء األول  :تجارب الدول األعضاء املرتبطة بالسلوكيات الطالبية.
اسم املؤلف  :املركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج.
تاريخ الصدور 1436 :هـ2015 /م.

يه���دف برنامج �إدارة ال�سلوك الطالبي مبكتب الرتبية العربي لدول اخلليج �إلى درا�سة �أ�سباب
انت�ش���ار مظاه���ر ال�سلوك ال�سلبي لدى طالب التعليم العام يف ال���دول الأع�ضاء ,وو�ضع برنامج
عالج���ي وقائ���ي للت�صدي لهذه الظاهرة .ويلقي هذا الكتاب (اجل���زء الأول) �إلى �إلقاء ال�ضوء
على جتارب ال���دول الأع�ضاء املرتبطة بال�سلوكات الطالبية وممار�ساتها يف جمال التعامل مع
ال�سلوكات ال�سلبية للطالب.

اسم الكتاب  :إدارة السلوك الطالبي يف الدول األعضاء بمكتب التربية العربي لدول
الخليج :الجزء الثاني  :نماذج عاملية يف معالجة الس��لوك الس��لبي
لدى الطلبة.
اسم املؤلف  :املركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج.
تاريخ الصدور 1436 :هـ2015 /م.

يه���دف برنامج �إدارة ال�سلوك الطالبي مبكتب الرتبية العربي لدول اخلليج �إلى درا�سة �أ�سباب
انت�ش���ار مظاه���ر ال�سلوك ال�سلبي لدى طالب التعليم العام يف ال���دول الأع�ضاء ,وو�ضع برنامج
عالج���ي وقائي للت�صدي لهذه الظاهرة .ويعر����ض هذا الكتاب (اجلزء الثاين) بع�ض النماذج
العاملية الناجحة يف معاجلة ال�سلوكات ال�سلبية لدى طالب املدار�س.

دليــل اإلصــدارات

43

اس��م الكتاب  :إدارة الس��لوك الطالبي يف الدول األعضاء بمكت��ب التربية العربي
لدول الخليج :الجزء الثالث  :دراس��ة السلوكيات السلبية لدى الطالب
يف الدول األعضاء.
اسم املؤلف  :املركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج.
تاريخ الصدور 1436 :هـ2015 /م.

يه���دف برنامج �إدارة ال�سلوك الطالبي مبكتب الرتبي���ة العربي لدول اخلليج �إلى درا�سة �أ�سباب
انت�ش���ار مظاهر ال�سلوك ال�سلبي لدى ط�ل�اب التعليم العام يف ال���دول الأع�ضاء ,وو�ضع برنامج
عالج���ي وقائي للت�صدي لهذه الظاهرة .ويعر�ض هذا الكت���اب (اجلزء الثالث) نتائج الدرا�سة
امليداني���ة الت���ي مت �إجرا�ؤه���ا حول مع���دالت انت�شار ال�سل���وكات ال�سلبية لدى الط�ل�اب يف الدول
الأع�ضاء ,و�أنواعها ,والأ�سباب التي تقف وراءها من وجهة نظر الهيئة التعليمية.

اس��م الكتاب  :إدارة الس��لوك الطالبي يف الدول األعضاء بمكت��ب التربية العربي
لدول الخليج :الجزء الرابع  :برنامج عالجي ووقائع ملعالجة الس��لوك
لدى الطلبة.
اسم املؤلف  :املركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج.
تاريخ الصدور 1436 :هـ2015 /م.

يه���دف برنامج �إدارة ال�سلوك الطالبي مبكتب الرتبية العربي لدول اخلليج �إلى درا�سة �أ�سباب
انت�ش���ار مظاه���ر ال�سلوك ال�سلبي لدى طالب التعليم العام يف ال���دول الأع�ضاء ,وو�ضع برنامج
عالج���ي وقائي للت�صدي له���ذه الظاهرة .ويقدم ه���ذا الكتاب (اجلزء الراب���ع) جمموعة من
الإ�سرتاتيجيات والإجراءات العملية للتعامل مع امل�شكالت ال�سلوكية املختلفة لدى الطلبة.

اسم الكتاب  :إدارة السلوك الطالبي يف الدول األعضاء بمكتب التربية العربي لدول
الخليج :الج��زء الخامس  :حقيبة تدريبية لتطبيق البرنامج العالجي
والوقائي يف املدارس.
اسم املؤلف  :املركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج.
تاريخ الصدور 1436 :هـ2015 /م.

يه���دف برنامج �إدارة ال�سلوك الطالبي مبكتب الرتبية العربي لدول اخلليج �إلى درا�سة �أ�سباب
انت�ش���ار مظاه���ر ال�سلوك ال�سلبي لدى طالب التعليم العام يف ال���دول الأع�ضاء ,وو�ضع برنامج
عالجي وقائي للت�صدي لهذه الظاهرة .وي�ضم هذا الكتاب (اجلزء اخلام�س) عنا�صر احلقيبة
التدريبي���ة الت���ي مت �إعداده���ا لتدري���ب املر�شدين النف�سي�ي�ن ,واالخت�صا�صي�ي�ن االجتماعيني,
واملعلمني ,على كيفية تطبيق الربنامج العالجي الوقائي يف املدر�سة.
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اسم الكتاب  :مجلة مستقبليات تربوية
اسم املؤلف  :املركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج
تاريخ الصدور 1437 :هـ2016 /م.

ته����دف جمل����ة م�ستقبليات تربوي����ة �إلى ر�صد الأعم����ال البحثية والتج����ارب الرتبوي املتميزة
املعني����ة بالرتبي����ة والتعليم عل����ى امل�ستوي��ي�ن الإقليمي والعامل����ي ,وا�ستخال�ص �أب����رز نواجتها,
وعر�ضه����ا الأ�سلوب مب�س����ط ويقدم ملخ�صـً����ا ينا�سب وا�ضع����ي ال�سيا�س����ات التعليمية و�صناع
القرار بالدول الأع�ضاء.

3
ثالثــــا:
ً

إصدارات املركز التربوي للغة العربية
لدول الخليج
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اسم الكتاب  :أساليب تقويم الطلبة يف اللغة العربية  :الواقع واملأمول.
اسم املؤلف  :محمد جابر قاسم (و) علي عبداملحسن الحديبي (و) محمد عبيد الظنحاني
تاريخ الصدور 1437 :هـ2016 /م.

يهدف هذا الكتاب (الدرا�سة) �إلى ت�شخي�ص واقع التقومي يف اللغة العربية بالدول الأع�ضاء يف
مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج  ,وت�ضع يف �ضوء هذا الواقع مقرتحات وت�صورات لتطويرها
للو�صول بها �إلى امل�ستوى امل�أمول للتقومي يف اللغة العربية.

اس��م الكتاب  :معايير تعليم اللغة العربي��ة يف الصفوف األولى :نموذج تطبيقي،
املجلد األول.
اسم املؤلف  :محمد جابر قاسم (و) علي عبداملحسن الحديبي
تاريخ الصدور 1436 :هـ2015 /م.

يه���دف ه���ذا الكتاب (الدرا�س���ة) �إلى �أن ي�ض���ع �أمام املهتم�ي�ن واملعنيني بتعليم اللغ���ة العربية
وتعلمها منوذجـًا تطبيقيـًّا ملعايري تعليم اللغة العربية يف الدول الأع�ضاء مبكتب الرتبية العربي
لدول اخلليج للإفادة منه يف تطوير هذه املناهج وتكاملها على م�ستوى هذه الدول .

اس��م الكتاب  :معايير تعليم اللغة العربي��ة يف الصفوف األولى :نموذج تطبيقي،
املجلد الثاني.
اسم املؤلف  :محمد جابر قاسم (و) علي عبداملحسن الحديبي
تاريخ الصدور 1436 :هـ2015 /م.

هذا هو اجلزء الثاين من كتاب «معايري تعليم اللغة العربية يف ال�صفوف الأولى :دليل تف�سريي,
الذي ي�ضع �أمام املهتمني واملعنيني بتعليم اللغة العربية وتعلمها منوذجـًا تطبيقيـًّا ملعايري تعليم
اللغ���ة العربية يف الدول الأع�ض���اء مبكتب الرتبية العربي لدول اخللي���ج للإفادة منه يف تطوير
هذه املناهج وتكاملها على م�ستوى هذه الدول .
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اسم الكتاب  :بحوث مؤتمر اتجاهات حديثة يف تع ّلم اللغة العربية وتعليمها.
اس��م املؤلف  :املركز الترب��وي للغة العربية لدول الخلي��ج ،و وزارة التربية والتعليم
بدولة اإلمارات العربية املتحدة ،و جامعة الشارقة.
تاريخ الصدور 1437 :هـ2016 /م.

يعر����ض ه���ذا الكتاب لبحوث م�ؤمت���ر ال�شارقة ال���دويل الثاين «اجتاهات حديث���ة يف تعلم اللغة
العربية وتعليمها» الذي انعقد يف جامعة ال�شارقة يومي 22و 32جمادى الأولى 1437هـ املوافق
2و 3مار�س 2016م.

تعلـم اللغة العربية
اسم الكتاب  :ضعف مخرجات
ّ
اسم املؤلف  :محمد جابر قاسم  ،علي عبداملحسن الحديبي
تاريخ الصدور 1437 :هـ2016 /م.

يه���دف هذا الكت���اب (الدرا�سة) �إل���ى ا�ستق�صاء جوان���ب ومظاهر �ضعف خمرج���ات التعليم
يف اللغ���ة العربي���ة يف ال���دول الأع�ضاء مبكتب الرتبي���ة العربي لدول اخللي���ج ,وكذلك الأ�سباب
والعوامل امل�ؤثرة يف �ضعف املخرجات ,وو�ضع املقرتحات واحللول والإجراءات ملعاجلة وحت�سني
هذا ال�ضعف ,وحتديد دور امل�ؤ�س�سات التعليمية يف تنمية هذه املخرجات  ,ومن ثم و�ضع خطط
وبرامج لتحقيق �أكرب فائدة يف معاجلة هذه امل�شكلة.

4
رابعــا :
ً

إصدارات املركز العربي للتدريب
التربوي لدول الخليج
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اسم الكتاب  :بناء وتحليل مؤشرات األداء التربوي :دليل املدرب
اسم املؤلف  :املركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج.
تاريخ الصدور 1436 :هـ2015 /م.

يه���دف ه���ذا الكت���اب (الدليل) �إل���ى �إك�ساب املدرب�ي�ن القدرة عل���ى قراءة وحتلي���ل امل�ؤ�شرات
الرتبوي���ة ,وبي���ان �أ�ساليب وط���رق تنفيذها عل���ى كافة امل�ستوي���ات ,من �أجل حتقي���ق الأهداف
الرتبوية من �إك�ساب املعارف واملهارات وال�سلوكات واالجتاهات ,من خالل الدليل.

اسم الكتاب  :تحليل السياسات التربوية :دليل املدرب.
اسم املؤلف  :املركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج.
تاريخ الصدور 1436 :هـ2014 /م.

يه����دف هذا الكتاب (الدليل) �إلى �إك�ساب املدرب��ي�ن القدرة على قراءة وحتليل ال�سيا�سات
الرتبوية ،وكيفية �صياغتها  ,وحتليلها  ,والعمل على تطويرها با�ستمرار ملواكبة م�ستجدات
النظ����ام التعليمي بكافة مكونات����ه ,مما يتطلب تطوير املهارات من �أجل التمكن من معرفة
طبيع����ة ال�سيا�س����ات الرتبوي����ة ,وفهمها بعم����ق  ,وتعزيز املق����درة على حتليله����ا ,من خالل
مفردات الدليل.

اسم الكتاب  :إعداد الحقائب التدريبية :دليل املدرب.
اسم املؤلف  :املركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج.
تاريخ الصدور 1436 :هـ2014 /م.

ت�أتي �أهمية هذا الكتاب (الدليل) �إلى �أنه ي�ؤطر ومينهج عملية �إعداد املواد التدريبية ,واالنتقال
به���ا من املفه���وم واملمار�سة التقليدية غ�ي�ر املنهجية �إلى املفهوم العلم���ي احلديث وال�شامل يف
�إعداده���ا وتنظيمها مبختلف حمتوياتها وعنا�صرها ,من خالل بناء �آلية منظمة وحمكمة وفق
معايري علمية وعملية يف ت�صميم تلك احلقائب التدريبية مبا يخدم الأهداف التدريبية للفئات
امل�ستهدف���ة ,ويتوافق م���ع �أحدث التطورات والإ�صدارات به���ذا اخل�صو�ص ,مبا يرثي يف الوقت
نف�سه املدرب باتباع منهجية متكاملة وموثقة تكون مبثابة مرجعية علمية مواحدة ذاتية التعلم
يف تنفيذ التدريب وقيا�س نتائجه.

دليــل اإلصــدارات
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اسم الكتاب  :بناء وتحليل مؤشرات األداء التربوي :حقيبة املتدرب.
اسم املؤلف  :املركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج.
تاريخ الصدور 1436 :هـ2015 /م.

يهدف ه���ذا الكتاب (احلقيب���ة) �إلى �إك�ساب املتدرب�ي�ن القدرة على ق���راءة وحتليل امل�ؤ�شرات
الرتبوي���ة ,وبي���ان �أ�ساليب وط���رق تنفيذها عل���ى كافة امل�ستوي���ات ,من �أجل حتقي���ق الأهداف
الرتبوية من �إك�ساب املعارف واملهارات وال�سلوكات واالجتاهات ,من خالل احلقيبة وتطبيقها.

اسم الكتاب  :تحليل السياسات التربوية :حقيبة املتدرب.
اسم املؤلف  :املركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج.
تاريخ الصدور 1436 :هـ2014 /م.

يه����دف هذا الكتاب (احلقيبة) �إلى �إك�ساب املتدربني الق����درة على قراءة وحتليل ال�سيا�سات
الرتبوي����ة ،وكيفية �صياغتها ,وحتليله����ا ,والعمل على تطويرها با�ستم����رار ملواكبة م�ستجدات
النظ����ام التعليم����ي بكافة مكوناته ,مما يتطل����ب تطوير املهارات من �أج����ل التمكن من معرفة
طبيع����ة ال�سيا�سات الرتبوية ,وفهمها بعمق  ,وتعزيز املقدرة على حتليلها ,من خالل مفردات
هذه احلقيبة.

اسم الكتاب  :إعداد الحقائب التدريبية :حقيبة املتدرب.
اسم املؤلف  :املركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج.
تاريخ الصدور 1436 :هـ2014 /م.

ت�أت���ي �أهمي���ة هذا الكت���اب (احلقيبة) �إلى �أن���ه ي�ؤطر ومينه���ج عملية �إعداد امل���واد التدريبية,
واالنتق���ال به���ا من املفه���وم واملمار�س���ة التقليدية غري املنهجي���ة �إلى املفه���وم العلمي احلديث
وال�شام���ل يف �إعداده���ا وتنظيمها مبختلف حمتوياتها وعنا�صره���ا ,من خالل بناء �آلية منظمة
وحمكم���ة وفق معايري علمي���ة وعملية يف ت�صميم تلك احلقائب التدريبي���ة مبا يخدم الأهداف
التدريبي���ة للفئات امل�ستهدفة ,ويتوافق مع �أحدث التطورات والإ�صدارات بهذا اخل�صو�ص ,مبا
ي�ث�ري يف الوق���ت نف�سه املت���درب باتباع منهجية متكامل���ة وموثقة تكون مبثاب���ة مرجعية علمية
مواحدة ذاتية التعلم يف تنفيذ التدريب وقيا�س نتائجه.
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اسم الكتاب  :اإلطار املرجعي للتدريب التربوي
اسم املؤلف  :املركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج.
تاريخ الصدور 1436 :هـ2014 /م.

يهدف هذا الكتاب (الإطار) �إلى م�ساعدة امل�ؤ�س�سات التعليمية ب�شكل رئي�س يف الإدارة الفاعلة
لعملي���ة ت�صمي���م وتنفيذ وتقيي���م الربام���ج التدريبية  ,الت���ي ت�ستهدف املعلم�ي�ن واملوظفني يف
امل�ؤ�س�سات ,وبالتايل يوفر هذا الإطار املرجعي �أداة لبناء قدرات امل�ؤ�س�سات ,وبخا�صة يف جمال
كيفية اال�ستجابة لالحتياجات التدريبية للفئات امل�ستهدفة.

مكتب التربية العربي لدول الخليج
ص .ب  - 94693الريـاض 11614
تليفــون00966114800555 :
فاكـــس00966114802839 :
www.abegs.org
a b e gs @ a b e gs . org

