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تقـــديـم

يحر�ـــس مكتـــب الرتبيـــة العربـــي لـــدول اخلليج علـــى اإثـــراء املكتبـــة الرتبويـــة العربية 
باالإ�صـــدارات اجلديدة، التي هي نتاج براجمه وم�صـــروعاته يف جمـــاالت عمله املتعددة، 
خلدمة املكتبة الرتبوية العربية، و�صّد ثغراتها، عن طريق ن�صر االأعمال الرتبوية الرائدة، 
وعر�ـــس التجارب الرتبويـــة العاملية املعا�صرة، ومـــا يتناول املناهج وطرائـــق التدري�س ، 

وو�صائل تقومي الطالب فيها، كما ين�صر االإنتاج االإبداعي املتميز للطفل العربي.
ويت�صمـــن هذا الكتيـــب تعريفـًا موجًزا باإ�صـــدارات املكتب خالل الـــدورة املالية احلالية 

)1436و1437هـ/ 2015و2017م(. وقد متَّ ت�صنفيها ح�صب اأجهزة املكتب.

ناأمل اأن يجد الباحثون الرتبويون واملهتمون يف هذا الدليل و�صيلة للو�صول اإلى اإ�صدارات 
املكتب احلديثة.

واهلل املوفق،،،





أواًل:
1إصـدارات املركز الرئيسي
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اســم الكتاب : اإلطــار املفهومــي املرجعي لبرنامــج التطوير املهنــي ملعلمي 
ومشريف التربية اإلسالمية .

اسم املؤلف : مكتب التربية العربي لدول الخليج
تاريخ الصدور : 1437هـ /2016م.

يهـــدف هذا الكتاب )االإطـــار( اإلى حتديد منهجية امل�صاريع اأو املنتجـــات اخلا�صة بكل مرحلة 
من مراحل برنامـــج »التطوير املهني ملعلمي وم�صريف الرتبية اال�صالمية«؛ بدًءا مبنهج التطوير 
املهنـــي الذي يتبناه الربنامج والذي يعتمد على مفهوم املجتمع املهني التعليمي، ومروًرا مبنهج 
بناء الكفايـــات املهنية �صواء للمعلمني اأو امل�صرفني ومنهج درا�صـــة االحتياج التدريبي، لتحديد 
اأولويـــات الكفايـــات التي متثـــل احتياًجا ملعلمـــي وم�صريف الرتبيـــة االإ�صالميـــة، وانتهاًء مبنهج 
التدريـــب املتبع لتنميـــة قدرات املعلمني وامل�صرفـــني يف جمال الكفايات املهنيـــة التي متثل لهم 

االأولوية يف التدريب.

اسم الكتاب : دليل املشرف التربوي املعزز لكفايات معلمي التربية اإلسالمية.
اسم املؤلف : مكتب التربية العربي لدول الخليج

تاريخ الصدور : 1437هـ /2016م.

ياأتـــي هذا الكتـــاب »دليل االإ�صـــراف الرتبوي املعـــزز لكفايات املعلمـــني« لي�صلط ال�صوء 
علـــى اأبرز املهارات واملعارف الواجب امتالكها من قبل امل�صرف ل�صمان حدوث التنمية 

املهنية للمعلمني يف جمال الرتبية االإ�صالمية.

اسم الكتاب : الكفايات املهنية ملشريف التربية اإلسالمية.
اسم املؤلف : مكتب التربية العربي لدول الخليج

تاريخ الصدور : 1437هـ /2016م.

يقـــدم هـــذا الكتاب الكفايات املهنية للم�صرفني الرتبويني يف جمـــاالت ت�صري اإلى دور االإ�صراف 
الرتبوي يف الرتبية اال�صالمية يف حتقيق عدة جماالت هي:

• حتديث عمليه االإ�صراف الرتبوي .	
• متهني املعلم.	
• تدري�س املنهج .	
• حت�صني تعلم الطالب .	
• خدمة املجتمع وحتقيق ال�صراكة بني املدر�صة واالأ�صرة.	
• ن�صر ثقافة التطوير املهني الت�صاركي.	
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اسم الكتاب : الكفايات املهنية ملعلمي التربية اإلسالمية .
اسم املؤلف : مكتب التربية العربي لدول الخليج

تاريخ الصدور : 1437هـ /2016م.

يقدم هذا الكتاب الكفايات املهنية العامة ملعلمي الرتبية االإ�صالمية من معارف ومهارات وقيم 
واجتاهـــات التي تلزمهم للقيام بـــاأداء اأدوارهم املهنية الت�صاركية فيمـــا يتعلق بتحقيق مفهوم 
املجتمـــع املهنـــي التعليمي، وعملية تخطيط املنهج وتطويره وتقوميـــه، وعمليتي التعليم والتعلم 
لبنـــاء خـــربات التعلم لدى الطالب، واإتقان حمتـــوى املنهج وعملياته، وخدمـــه املجتمع، وبناء 

ال�صراكة الفعالة بني املدر�صة والبيت .

اسم الكتاب : التطوير املهني ملشريف التربية اإلسالمية : حقيبة تدريبية .
اسم املؤلف : مكتب التربية العربي لدول الخليج

تاريخ الصدور : 1437هـ /2016م.

يهـــدف هـــذا الكتـــاب )احلقيبة( اإلـــى تقدمي العـــون الالزم للم�صرفـــني الرتبويـــني اأو م�صريف 
التدريـــب ومعلمي الرتبيـــة االإ�صالمية يف جمال التدريب على الكفايـــات االآتية : اإ�صرتاتيجيات 
التدري�س احلديثة وتطبيقاتها يف تدري�س منهج الرتبية اال�صالمية، وتنمية مهارات فهم الن�س 
القراآين لدى الطالب ، والتعرف على التحديثات التي توؤثر يف تعليم منهج الرتبية اال�صالمية، 
وتنمية مهارات تدري�س احلديث ال�صريف لدى املعلم ، والتعرف على اأ�صاليب تربية الفرد على 
العقيدة ال�صحيحة؛ بهدف تي�صري توظيف تلك الكفايات يف جمال تدري�س الرتبية االإ�صالمية.

اسم الكتاب : التطوير املهني ملعلمي التربية اإلسالمية : حقيبة تدريبية .
اسم املؤلف : مكتب التربية العربي لدول الخليج

تاريخ الصدور : 1437هـ /2016م.

يهـــدف هذا الكتـــاب )احلقيبة( اإلـــى اإحـــداث التطوير املهنـــي ملعلمي الرتبيـــة االإ�صالمية يف 
جمـــاالت التفكري واأ�صاليـــب تنميتها يف املنهج الدرا�صـــي، والتعرف علـــى اإ�صرتاتيجيات اإدارة 
ال�صـــف الدرا�صـــي، وتوظيف التقنية احلديثـــة يف تدري�س املنهج ، باالإ�صافـــة اإلى التعرف على 
االإ�صرتاتيجيـــات احلديثـــة يف تقييـــم نـــواجت التعلـّـــم يف جماالته املعرفيـــة واملهاريـــة ال�صلوكية 
والوجدانيـــة، وهدفـــت احلقيبة كذلك الى اإك�صـــاب املعلمني بع�س املهـــارات يف اأ�صاليب حفظ 

القران الكرمي من خالل املقارنة بني االأ�صاليب القدمية واحلديثة.
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اســم الكتــاب: تحليل مصادر بنــاء الكفايــات املهنية ملعلمي التربية اإلســالمية 
ومشرفيها .

اسم املؤلف : مكتب التربية العربي لدول الخليج
تاريخ الصدور : 1437هـ /2016م.

يهـــدف هذا الكتاب )الوثيقـــة( اإلى تقدمي و�صف حتليلي ملجموعة العنا�صـــر التي ي�صتند اإليها 
يف بنـــاء الكفايـــات املهنية للمعلمني وامل�صرفـــني؛  اأماًل يف االإ�صهام يف تطويـــر الكفايات املهنية 
لـــدى املعلمني وامل�صرفني الرتبويني يف الرتبية االإ�صالمية ؛ يف ظل غياب هذا االأمر يف درا�صات 

ومناهج وطرق تدري�س الرتبية االإ�صالمية.

اسم الكتاب : دليل يف تأليف الكتب املدرسية للتربية اإلسالمية.
اسم املؤلف : مكتب التربية العربي لدول الخليج.

تاريخ الصدور : 1437هـ/ 2016م.

ياأتي هـــذا الكتاب )الدليل( �صمن برنامج » وثائق مطورة ملناهج الرتبية االإ�صالمية«، ويهدف 
يف املقـــام االأول اإلـــى م�صاعدة َمن يقوم ببنـــاء وتاأليف الكتاب املدر�صـــي للرتبية االإ�صالمية يف 
التعليـــم العام، ويحاول اأن يقدم بع�س املوا�صفات الالزم توافرها يف هذه الكتب، ويقدم بع�س 
االأفـــكار النـــرية، واملقرتحات البناءة، واخلطـــوات املفيدة التي تو�صح معـــامل الطريق، وتكون 

مر�صًدا م�صاعًدا عند التاأليف والبناء.

اســم الكتاب :  مصفوفات املــدى والتتابع ملناهج التربية اإلســالمية يف التعليم 
العام.

اسم املؤلف : مكتب التربية العربي لدول الخليج.
تاريخ الصدور : 1437هـ/ 2016م.

ياأتـــي هذا الكتاب �صمـــن برنامج » وثائق مطـــورة ملناهج الرتبية االإ�صالميـــة«، ويقدم الكتاب 
خارطـــة توجـــه خمططي املناهـــج وم�صمميها يف بنـــاء املنهج وتطويره، حيث حتـــدد العنا�صر 
الأ�ضا�ضية لكل مكون من مكونات املنهج, ومدى ارتباط كل عن�ضر مبا قبله ومبا بعده, واملو�ضوع 
الـــذي ينا�صب كل عن�صر، وامل�صتوى الذي يقدم فيه. وتهدف الوثيقة اإلى تقدمي خرائط بنائية 
متكاملـــة ملناهـــج الرتبية االإ�صالميـــة، كما يعتمد عليهـــا موؤلفو املناهج يف تاأليـــف كتب الرتبية 
االإ�صالمية يف خمتلف ال�صفوف التعليمية، وت�صمل اخلرائط البنائية اأهداف املنهج التعليمية، 

وكفايات املتعلم، ومفاهيم املحتوى وتوزيعها على امل�صتويات التعليمية يف التعليم العام.
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اسم الكتاب :  اإلطار املرجعي ملناهج التربية اإلسالمية.
اسم املؤلف : مكتب التربية العربي لدول الخليج.

تاريخ الصدور : 1437هـ/ 2016م.

ياأتـــي هذا الكتاب )االإطار( �صمن برنامج »وثائق مطورة ملناهج الرتبية االإ�صالمية«،  ويهدف 
اإلى توفري االأ�صا�س النظري الذي ميكن اأن تبنى عليه مكونات هذا الربنامج ، ويعني خمططي 
مناهـــج الرتبية االإ�صالمية يف مراحل التعليم العام بالـــدول االأع�صاء يف مكتب الرتبية العربي 

لدول اخلليج يف عمليات البناء والتطوير.

اسم الكتاب : الوثيقة العامة ملناهج التربية اإلسالمية
اسم املؤلف : مكتب التربية العربي لدول الخليج.

تاريخ الصدور : 1437هـ/ 2016م.

ياأتي هذا الكتاب )الوثيقة( �صمن برنامج » وثائق مطورة ملناهج الرتبية االإ�صالمية«، ويت�صمن 
املرتكـــزات االأ�صا�صيـــة، وامل�صلمـــات، واالأ�ص�س واملنطلقـــات التي توؤخذ يف االعتبـــار عند تطوير 
املنهـــج، واملعايري التي يلتزم بها مثل املعايري اخلا�صة بجميـــع عنا�صر املنهج مبفهومه الوا�صع 
مثل فل�صفة املنهج، واأهدافه التعليميـــة، وحمتواه، وطرق التدري�س، والتقومي وو�صائل وم�صادر 
التعلـــم ملنهج الرتبية االإ�صالميـــة، وكذلك موا�صفات املتعلم، وم�صتويـــات االأهداف و�صوابطها 
وجماالتهـــا، والكفايات االأ�صا�صية، وم�صتوياتها، واإجـــراءات حتديدها، واأ�ص�س مفاهيم الرتبية 

االإ�صالمية وت�صنيفها .

اســم الكتاب :  األهداف التعليمية والكفايات األساســية واملفاهيم ملناهج التربية 
اإلسالمية بالتعليم العام للصفوف )12-1(.

اسم املؤلف : مكتب التربية العربي لدول الخليج.
تاريخ الصدور : 1437هـ/ 2016م.

ياأتـــي هذا الكتاب �صمن برنامج » وثائق مطورة ملناهج الرتبية االإ�صالمية«، ويت�صمن منظومة 
االأهداف التعليمية ملناهج الرتبية االإ�صالمية وتوزيعها على امل�صتويات التعليمية يف التعليم العام 
لل�صفوف من )1-12( ، وقائمة الكفايات االأ�صا�صية للمتعلمني مبنهج الرتبية االإ�صالمية عند 
م�صتوياتها املختلفـــة. وقائمة املجاالت واملفاهيم الرئي�صة ملناهـــج الرتبية االإ�صالمية وتوزيعها 

على �صفوف التعليم العام.
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كيف تصمم قوائم إرشــادات التقويم الذاتي وكيف تستخدمها يف  اسم الكتاب : 
التقويم التكويني ومنح الدرجات

سوزان م. بروكهارت اسم املؤلف : 
د. معتصم يوسف مصطفى اسم املترجم : 

1436هـ /2015م. تاريخ الصدور : 

يقـــدم كتـــاب »كيف ت�صمـــم قوائم اإر�صـــادات التقـــومي الذاتي وكيـــف ت�صتخدمهـــا يف التقومي 
التكوينـــي ومنـــح الدرجات« اأمثلة و�صروح مـــن اال�صتخدام الفعال واملدرو�ـــس لقوائم اإر�صادات 
التقـــومي الذاتي، مبا يف�صي اإلى مزيد من التدري�ـــس والتعلـّم االإ�صرتاتيجيني، وي�صاعد املعلمني 
ب�صـــكل فاعل يف حل امل�صكالت ذات العالقة بهذه القوائم. كما يثري الكتاب يف نفو�س املدّر�صني 
الرغبة يف ا�صتخدام قوائم واإر�صادات التقومي الذاتي لزيادة فاعلية التدري�س، وتقومي الطالب 

من خاللها، وحفزهم على اإ�صراك الطالب بخا�صة يف تقومي التعلم.

شراكات املدرسة واألسرة واملجتمع: دليلك للعمل اسم الكتاب : 
جويس ل. إبستين وزمالؤها اسم املؤلف : 

د. محمد بالل الجيوسي اسم املترجم : 
1436هـ /2015م. تاريخ الصدور : 

ي�صاعـــد هذا الكتـــاب )الدليل( مديري املناطـــق التعليمية واملدار�س علـــى تكوين �صراكات مع 
اأوليـــاء االأمـــور وجمال�س املدار�س وامل�صرفني . . اإلخ واملحافظة عليها، اإذ اإنه يقدم لهم مفتاحـًا 
لهـــذه ال�صـــراكات، واإن كان الكتاب يقوم على البحث الرتبوي، اإال اأنه عملي -اأي�صـًا- يف تنظيم 
هـــذه ال�صركات من خالل ما يقدمه من اأمثلة واأدوات عملية واإ�صرتاتيجية مبا يوؤدي يف النهاية 

اإلى تعليم الطالب ب�صكل اأف�صل.

إستراتيجيات التقويم التكويني  لكل صف دراسي: أدوات عمل اسم الكتاب : 
سوزان م. بروكهارت اسم املؤلف : 

اسم املترجم :  أ. د. عبداهلل زيد الكيالني
1436هـ/ 2015م. تاريخ الصدور : 

يهـــدف هذا الكتاب اإلى تعريف املعلمني واملتعلمـــني بالو�صائل التي يحتاجون اإليها حتى يقوموا 
اأنف�صهـــم داخل غرفـــة ال�صف ، اإذ يقدم اأكرث من �صتني و�صيلة ميكـــن ا�صتخدامها مع الطالب 

يف كل م�صتوى و�صف.
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التحقق من الفهم : تقنيات يف التقويم التكويني لصفك الدراسي اسم الكتاب : 
دوغالس فيشر  )و(  نانســـــي فـــرّي اسم املؤلف : 

اسم املترجم :  د. محمد بالل الجيوسي
1436هـ/ 2015م. تاريخ الصدور : 

يقدم املوؤلفان  يف هذا الكتاب ما لديهما من خربات تقنية كبرية يف الطرائق العلمية التي ثبت 
جنوعهـــا لت�صخي�س معرفة الطالب ومفاهيمهـــم القبلية قبل بدء التدري�ـــس، ولر�صد تعلمهم 
-علـــى نحو منتظـــم- يف م�صريتهم. ويت�صمن الكتاب -اأي�صًا- اأمثلـــة حمددة متنوعة وم�صاهد 

�صفية جتعل املفاهيم والتقنيات املتنوعة تنب�س باحلياة.

الغرب يلتقي الشرق : أفضل املمارسات ملعلمين خبراء يف الواليات  اسم الكتاب : 
املتحدة األمريكية والصين

)و(  إكزيانكروان إكزو ليزلي غرانت )و( جيمس سترونج  اسم املؤلف : 
                     )و(  باتريشيا بوب  )و(  ييلنج صن )و( كاثرين لتل

اسم املترجم :  د. محمد بالل الجيوسي
1436هـ/ 2015م. تاريخ الصدور : 

ي�صاعد هذا الكتاب املعلم على اأن يزيد من فـَهم الطالب باال�صتعانة بتقوميات تكوينية مبتكرة، 
فــــاإذا ا�صتخدمت هذه التقوميــــات بانتظام فاإنها متكن كل معلم من حتديــــد ما يعرفه الطالب، 
وم����ا يحتاجون اإلى معرفت����ه, وحتديد الأمناط الفعالة من التدخ����ات التدري�ضية. بالإ�ضافة اإلى  
ن�صاطات مثرية متنوعة ميكن اأن تبني الفهم، مبا يف ذلك: الكتابة التفاعلية، وامللفات، والعرو�س 

املتعددة للو�صائط، ومنظومات ا�صتجابة اجلمهور، واإ�صارات اليد التفاعلية، وغريها كثري. 

م : املنهج والتدريس ع والُفطَّ الرُّضَّ اسـم الكتاب : 
تيري جو سويم )و( ليندا واتسون اسم املؤلف : 

اسم املترجم :  أ. د. بلقيس إسماعيل داغستاني
1436هـ/ 2015م. سنة النشــر : 

يهــــدف هذا الكتاب اإلى اإر�صاد القارئ لكيفية اكت�صاب املهارات ال�صرورية من اأجل تقدمي رعايٍة 
ع والُفُطم يف اأي مكان تعليمي، من خالل تقدمي املعلومات اعتمادا  �صَّ عالية اجلودة لالأطفال الرُّ
علــــى النظريات والبحوث احلديثة، باالإ�صافة اإلى املعايري اخلا�صة باإعداد املعلم، ويقدم الكتاب 
اأ�صاليب رعاية، واأ�صاليب تعليمية منا�صبة، باالإ�صافة اإلى تقدمي اأفكار ملناهج جمموعات االأطفال 
وال�صغــــار، واالأطفــــال ب�صفة خا�صــــة داخل هــــذه املجموعات. ويوفــــر الكتاب -اأي�صــــًا- لـمرّبي 
الطفولــــة املبكرة، واالإداريــــني، واملهتمني بهذه املرحلــــة، واالآباء واالأمهــــات، معلومات عملية من 

املمكن ا�صتخدامها فوًرا؛ من اأجل دعم الرعاية االأف�صل، والتعليم لكل االأطفال.
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اســم الكتــاب :  التشــجيع الصفــي : كيف أســاعد الطــالب ىلع املحافظة ىلع 
إيجابيتهم وتركيزهم

اسم املؤلف : جوان يونج
اسم املترجم : د. محمد بالل الجيوسي

تاريخ الصدور : 1437هـ /2016م.

يحاول كتيب »الت�صجيع ال�صفي: كيف اأ�صاعد الطالب على املحافظة على اإيجابيتهم وتركيزهم؟« 
ا�صتك�صــــاف العوامــــل التي تهــــدد البيئة ال�صفيــــة، وكيف ي�صتطيــــع املعلمون حتويلهــــا اإلى عوامل 
اإيجابية واأن كانت �صغرية، اإال اأن اأثرها كبري، عن طريق الت�صجيع، والفكاهة، والتدبر، واحللم، 
والف�ض����ول, والمتنان, وتعليم الطاب م����ن اأخطائهم, والحتفاء بنجاحاتهم, والنخراط -على 
نحــــو ن�صط- يف التعلـّم، ومــــن خالل اإ�صرتايتجيــــات �صفية جمربة، واأن�صطــــة وطقو�س، ي�صتطيع 

املعلمون ا�صتخدامها مبا�صرة لتبديد اآثار التوتر النف�صية، واإن�صاء 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 : 1437هـ /2016م.

يحـــاول كتيـــب »اإ�صرتاتيجيات التعلـّـــم الرقمي: كيـــف اأكلف الطالب مبهمـــات القرن احلادي 
والع�صريـــن واأقومها؟« ا�صتك�صاف اأنـــواع املهمات التي ت�صتحق امل�صي يف دروب االإنرتنت، وكيف 
ي�صتطيـــع املعلمون والطالب رفع م�صتـــوى التفاعالت العاملية لتح�صـــني عملهم، وكيف ي�صتطيع 
املعلمـــون تقومي امل�صروعات الرقمية وغري ذلك من االأعمـــال. كما يقدم الكتيب ن�صائح عملية 

حول االأحكام 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 : 1437هـ /2016م.

يحاول كتيب »االإدارة ال�صفية االإيجابية : كيف اأطور قواعد فعالة لتبعات ماأمولة يف مدر�صتي؟« 
جعل املدار�س بيئات اأكرث ان�ضجام�ًا وعدًل, حيث ي�ضتطيع املعلمون جتاوز م�ضكات الن�ضباط, 
واالنكبـــاب على العمل احلقيقي يف التعليم والتعلـّم، من خـــالل ما يقدمونه من ا�صرتاتيجيات 

وا�صحة واإيجابية متكن املعلمني واالإداريني من تطوير قواعد وعواقب فعالة.
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اسم الكتاب : معلم الدقائق الخمس : كيف أزيد وقت التعلم يف فصلي
اسم املؤلف : مارك بارنز

اسم املترجم : د. محمد بالل الجيوسي
تاريخ الصدور : 1437هـ /2016م.

يهـــدف كتاب » معلم الدقائـــق اخلم�س : كيف اأزيد الوقت للتعلـّـــم يف ف�صلي« اإلى اإيجاد ف�صل 
متمحور حول الطالب، يوجهه تدري�س تفاعلي خمت�صر، يقوم به معلمون حاذقون يعرفون متى 
ينبغـــي اأن يتنحـــوا جانبـًا، حيث يقومـــون بتقدمي درو�س �صريعة ت�صتثـــري الفكر وجتعل الطالب 
ينطلقـــون للبحث عن املعنـــى باأنف�صهـــم، اأو مب�صاعدة اأقرانهـــم، وا�صتخـــدام مفاهيم واأدوات 

زودهم بها املعلم يف دقائق معدودات الإيجاد ف�صل متحور حول الطالب.

اســم الكتاب :  املعلم املرن : كيف أبقى إيجابيًا وفعااًل عند التعامل مع شخصيات 
وسياسات صعبة.

اسم املؤلف : ألن ن. مندلر
اسم املترجم : د. محمد بالل الجيوسي

تاريخ الصدور : 1437هـ /2016م.

ًّا وفعااًل عند التعامل مع �صخ�صيات و�صيا�صات     يقدم كتاب » املعلم املرن: كيف اأبقى اإيجابيـ
�صعبــــة« حلــــواًل ملا يعرت�س املعلمني من م�صكالت  اأن ت�صنع الفــــرق من حيث حتقيق االإ�صباع 
الــــذي يحتاجــــه كل معلم وطالبــــه ، وتهيئة املنــــاخ املنا�صب لــــه جلعل ال�صيا�صــــات اجلامدة 
اأكــــرث مرونة، والطــــالب امل�صاغبني اأكرث تعاونـًا، والوالدين املتحّديــــن اأكرث دعمـًا، والزمالء 

امل�صتخفني اأكرث احرتامـًا.

اسم الكتاب : إرساء ثقافة مدرسية: كيف نعرفها ، ونقومها ، ونعيد تشكيلها
اسم املؤلف : ستيف جروِنْرت )و( تود هويتاكر

اسم املترجم : عبداهلل زيد الكيالني
تاريخ الصدور : 1437هـ /2016م.

يقدم هذا الكتاب للقيادات املدر�صية كل ما حتتاج اإليه لتح�صني الثقافة واملناخ املدر�صي ومن بينها:
• اإ�صرتاتيجيات الثقافة التي ت�صاعد املعلمني يف تبّني اجتاهات، و تطلعات، و�صلوكات اإيجابية. 	
• اإطـــار مرجعي ميكن من حتديد نوع الثقافة ال�صائدة يف املدر�صة، والنوع املف�صل، واالأفعال 	

التي ت�صاعد على بناء اجل�صور بني الثقافات املختلفة يف املدر�صة. 
• توّجهات عامة لتوظيف معلمني، وتدريبهم، واإعادة تدريبهم ليعملوا جاهدين على حت�صني 	

ثقافة املدر�صة. 
• اإر�صادات حول كيفية ت�صميم وت�صكل فريق اإر�صاء ثقافة مدر�صية 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 : 1437هـ /2016م.

يهـــدف هذا الكتاب اإلـــى و�صع اإطار عمل قابل للتنفيذ اأمام املربـّـــني ووا�صعي ال�صيا�صات واأ�صحاب 
ال�صـــاأن، لتنظيـــم املبادرات التي حت�صن تعلـّـــم الطالب، وو�صع اأولوياتها. وهـــو يقدم طريقة لتعّرف 
املمار�صـــات التـــي يغلب عليها اأن حت�صن تعلـّم الطالب اإذا ما قورنـــت باجلهود التي ت�صتلزم االنتباه، 
والوقت، واملوارد، ولكن و�صيلتها �صعيفة اأو معدومة يف حت�صني تعلـّم الطالب.  والكتاب يقدم الركائز 
املطلوبـــة لتح�صني تعلـّم الطالـــب، وي�صفها بـ: البنية، العينة، املعايـــري، االإ�صرتاتيجية، والت�صورات 
حول الذات، ثّم يوفر اأمثلة للجهود املرتبطة يف العادة بكل ركيزة، وي�صف فر�س جناحها ومزالقها، 

وي�صتحث اأ�صحاب ال�صاأن يف التعليم على ا�صتخدامها لتحقيق نتائج ح�صنة يف تعلـّم الطالب.

اسم الكتاب : تسريع التعّلم : ثمانية أساليب لوضع جميع الطالب ىلع درب النجاح األكاديمي
اسم املؤلف : سوزي بيبر رولنز
اسم املترجم : د. شحدة فارع

تاريخ الصدور : 1437هـ /2016م.

يقـــدم هذا الكتـــاب خطة حمددة تتكون من ثمانية اأ�صاليـــب تدري�صية ثبتت فعاليتها من خالل 
ًّا من خالل: البحوث والدرا�صات ت�صاعد املعلم يف حّل م�صكالت الطالب املتعرثين اأكادمييـ

تو�صيح معايري التعلـّم واأهدافه للطالب.	•
تعزيز مفردات الطالب الأنها مفتاح النجاح االأكادميي.	•
تعزيز دافعية الطالب وفعاليته الذاتية لكي ي�صبح ن�صطـًا ومتفاعاًل ومتفائاًل يف ال�صـّف.	•
ًّا.	• تزويد الطالب بالتغذية الراجعة الفورية مل�صاعدته على التح�صن اأكادمييـ
معاجلة الثغرات يف املعرفة واملهارات يف �صياق 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 : 1437هـ /2016م.

يهـــدف هـــذا الكتاب اإلى م�صاعدة معلمـــي التعليم العام يف تطويـــر اإ�صرتاتيجياتهم التدري�صية 
مـــن اأجـــل حت�صـــني التح�صيـــل لـــدى الطـــالب، اإذ توفر هـــذه االإ�صرتاتيجيـــات خلفيـــة دقيقة 
و�صاملـــة لعلـــم التدري�ـــس، باالإ�صافة اإلى الفـــن يف التدري�س الذي يتمثل يف كيفيـــة تنفيذ املعلم 
لهـــذه االإ�صرتاتيجيات يف التدري�س الفعلـــي. ويعد هذان العن�صـــران �صروريني لتح�صني معدل 

التح�صيل لدى الطالب ومن اأجل اإيجاد مدار�س ناجحة.
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اسم الكتاب : تعلـّم أفضل من خالل تدريس منظم : إطار نقل املسؤولية بالتدريج
اسم املؤلف : دوجالس فيشر )و( نانسي فراي

اسم املترجم : أسعد محمد علي أسعد
تاريخ الصدور : 1437هـ /2016م.

يتنــــاول كتاب »تعلــّـــم اأف�صل من خالل تعليم منظم: اإطار نقــــل امل�صوؤولية بالتدريج«  ما يجب 
اأن يكــــون عليه املعلم على معرفة تامة بطالبه وباملحتوى الذي يتعامل معه، واأن يقّيم فهمهم 
لذلــــك املحتــــوى بانتظام، واأن يخطــــط درو�صه املرتابطــــة ب�صكل هادف، واأن ينقــــل م�صوؤولية 

التعليم منه اإليهم. 

اسم الكتاب : كيف تصمم أسئلة لتقويم تفكير الطالب.
اسم املؤلف : سوزان م. بروكهارت.

اسم املترجم : عبداهلل بن زيد الكيالني
تاريخ الصدور : 1437هـ /2016م.

يطـــرح هذا الكتاب مبادئ عامة يف ت�صميم اأ�صئلة ومهمـــات م�صتهدفة ت�صتويف معايري حمددة 
م قدرة الطالب علـــى التفكري يف م�صتوياته العليا. وي�صتعني الكتـــاب بع�صرات االأمثلة عرب  وتقـــوِّ
ال�صفوف واملواد الدرا�صية، كما يطرح الكتاب »بنك االأفكار« الذي ميكن اأن ي�صتخدمه املعلمون 

للقفز ــــ واملبادرة باأفكارهم 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 : 1437هـ /2016م.

يهـــدف هذا الكتـــاب اإلى م�صاعدة مديـــري املدار�س وم�صرفيها يف ت�صجيـــع املعلمني واملوظفني 
وتزويدهـــم بطرق عملية �صهلة اال�صتخدام وغري مكلفة ملكافاأة موظفيهم وتقدير جهودهم، اإذ 
يحتوي على اأكرث من مائة فكرة، مق�صمة اإلى ثالث فئات ح�صب اجلهد الذي تتطلبه: بني قليل، 

ومعتدل، واأخرى تتطلب جهًدا اأكرب.



20

اســـم الكتاب : الدروس الفنلندية : الدروس املستفادة من تجربة التغيير واإلصالح 
التعليمي يف فنلندا

اسـم املؤلف : باسي سالبرج
اسـم املترجم: صالح علي القرني

سنة النشــــر : 1437هـ/ 2016م.

يتنـــاول هذا الكتاب كيفية تطور عملية اإ�صالح التعليـــم يف فنلندا منذ احلرب العاملية الثانية. 
وهـــو اأول كتاب للقراء على م�صتـــوى العامل يحكي كيف ا�صتطاعت فنلنـــدا اإيجاد نظام تعليمي 
متـــت االإ�صادة بعدالتـــه وجودته العالية على حّد �صـــواء حتى اأ�صار اخلرباء اإلـــى التجربة باأنها 

»معجزة تربوية«.  

اســم الكتاب : وضع الدرجات حصافة .. ال تعســف : إستراتيجيات التقييم التي تحفز 
التالميذ وتساعدهم ىلع التعّلم.
اسـم املؤلف : مايرون ديوك - تمهيد: كين أوكنر

اسم املترجم : د. شحدة فارع
تاريخ الصدور : 1437هـ /2016م.

يهـــدف هذا الكتاب اإلى �صدِّ الثغـــرة بني التح�صيل االأكادميي للطـــالب املعلمني وممار�صاتهم 
يف الواقـــع العملي، اإذ يحفـــز املعلمني على التاأمل يف جوانب جناحهـــم وف�صلهم وتفهم احللول 
التـــي يقدمهـــا الكتاب، وذلك من خالل و�صع الدرجات بح�صافـــة ال بتع�صف، وتطبيق مهارات 
التدريـــب بخا�صـــة ما يكت�صبونه خـــالل املمار�صات ال�صفيـــة، ومراعاة التعلـّـــم وكيفية حت�صني 
م�صتـــوى الطالب مـــن دون الرتكيز علـــى اإعطاء الدرجـــات،  مع �صرورة الرتكيـــز على اأهمية 
العالقات بني املعلم والطالب والعالقات بني الطالب واآبائهم، وبني الطالب وزمالئهم اأي�صـًا. 

حيث اإن العاقات الإيجابية �ضرط اأ�ضا�ضي لنجاح عملية التعليم والتعل�ّم.

اســم الكتــاب : التعّلم املقلوب : بوابة ملشــاركة الطالب )الكتــاب املرافق للصف 
املقلوب(.

اسـم املؤلف : جوناثان بيرجمان )و( آرون سامز.
اسم املترجم : أ. د. عبداهلل بن زيد الكيالني.

تاريخ الصدور : 1437هـ/ 2015م.

يهـــدف هـــذا الكتاب اإلـــى اإعانة املعلمـــني واإر�صادهم اإلى كيفيـــة حتويل ال�صفـــوف اإلى التعلم 
املقلـــوب،  لي�صبعـــوا حاجات كل طالب، من خالل جمموعة اأن�صطـــة يقدمها املوؤلفان حول عمل 
معلمني وخرباء يف التكنولوجيا ومتخ�ص�صني يف التعليم املهني، ت�صف اأثر التعلـّم املقلوب على 
طالبهـــم وهم يتابعون م�صـــاره، وكيف وجهوا طالبهم نحو تعلـّم اأكـــرث تقدمـًا وتكوين عالقات 

اإيجابية بينهم.
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اســم الكتـــاب : الرياضــيات الجميلة
اســم املؤلــف : مارتن إريكســــــــون

اســم املترجم : د. معروف عبدالرحمن سمحان )و( د. فوزي بن أحمد صالح الذكير 
)و( د. خالد عوض حياصات.

تـاريخ الصــدور : 1437هـ/ 2016م.

يتنــــاول هذا الكتــــاب مفاهيم واكت�صافــــات ريا�صية جميلة، حيث يف�صح املجــــال اأمام القارئ 
اإلــــى تعّرف جمال الريا�صيات، وذلك بت�صنيفه للموا�صيــــع الريا�صية على هيئة فئات مكونة 
مــــن كلمات و�صور و�صيغ ريا�صيــــة ومربهنات واإثباتات وم�صائل حملولة واأخرى غري حملولة، 

تنتظر حاًل. 

اسم الكتاب : التعـليم املعتمد علـى املعـايـير : األسـس واملفــاهيـم النظــريـة
اسم املؤلف : د. عبد اهلل السعدوي )و( د. صالح الشمراني

تاريخ الصدور : 1437هـ/ 2016م.

ميثـــل الكتاب واجهة مهمة و�صروريـــة للتعليم املعتمد على املعايري، حيـــث اإنه يوفر للم�صوؤولني 
والباحثـــني واملهتمـــني املعلومـــات الالزمة حول تاريخ حركـــة املعايري الرتبوية. ومـــا يت�صل بها 
مـــن مفاهيـــم وم�صطلحات علميـــة. وكذلك خطوات واأ�صاليـــب اإعداد املعايري لـــكل مكون من 
مكونـــات النظام واملمار�صـــات التعليمية و�ُصبل مراجعتها وتقوميهـــا، اإ�صافة اإلى تقدمي العديد 
مـــن النماذج الدوليـــة يف هذا املجال. وكيف ميكن بناء املعايري وتطبيقها يف اإطار ال�صعي لرفع 

م�صتوى اجلودة يف االأنظمة التعليمية وحت�صني اأدائها. 

اســم الكتاب :  شــحذ إبــداع الطالب : طرق عملّيــة لتعزيز التفكيــر االبتكاري وحّل 
املشكالت
اسم املؤلف : باتي درابو

اسم املترجم : وليد أبو بكر
تاريخ الصدور : 1437هـ/ 2016م.

يـــربز هـــذا الكتاب بحيويـــة و�صمول: كيـــف ت�صتطيـــع الدرو�ـــس االإبداعية التعامل مـــع توقعات 
معايـــري املناهج واملعايـــري االأ�صا�صية امل�صرتكة، وتو�صيعها، وكيف ميكـــن دمج االبتكار والتقييم 
يف املمار�صـــات اليوميـــة يف الغرفـــة الدرا�صية، وكيف تطـــور »خارطة طريـــق اإبداعية« لتوجيه 
التعليمـــات، وكيـــف ميكن  تعزيز التفكـــري االإبداعي، وتدعمه. واإ�صافة اإلـــى ذلك، فاإن الكتاب 

يقدم )40( فكرة بعنوان: »خْذ وام�ِس«، تبّث روح اال�صتك�صاف يف الدر�س. 
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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 : 1437هـ /2016م.

يعـــدُّ هـــذا امل�صنف جزءًا من جمموعة ثرية مـــن �صال�صل تقارير منظمـــة التعاون االقت�صادي 
والتنميـــة عـــن بيئات التعلم التجديديـــة. اإذ اإن »قيـــادة التعلم« ق�صية موؤ�ص�صيـــة؛ الأنها ت�صاعد 
على اإعداد االجتـــاه، واال�صطالع بامل�صئولية عن و�صع التعلم يف القلب واملحافظة عليه كذلك، 
وهـــذا اأ�صبح اأمًرا متزايد التعقيد يف االإعدادات املزمع اإجراوؤها يف القرن احلادي والع�صرين، 
واملطالبـــة بالتجديد وجتاوز بطـــوالت االأداء الفردي للقـــادة، ويحتاج اإلى كثـــري من االإ�صراك 

واالإدماج مع ال�صركاء املتنوعني على م�صتويات خمتلفة.

اسم الكتاب : استشراف السياسة التربوية 2015م: تحقيق اإلصالحات
اسم املؤلف : منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.
اسم املترجم : مكتب التربية العربي لدول الخليج.

تاريخ الصدور : 1437هـ /2016م.

ويهـــدف كتاب »ا�صت�صـــراف ال�صيا�صة الرتبوية 2015م: حتقيق االإ�صالحـــات« اإلى م�صاعدة �صانعي 
ال�صيا�صات الرتبوية يف اختيار االإ�صالح املنا�صب لدولهم، اإذ يقدم الكتاب اجتاهات واإ�صرتاتيجيات 
الإجـــراء التجديـــد امل�صتقبلي، من خالل ا�صتعرا�س جتارب دول خمتلفـــة يف االإ�صالح الرتبوي. كما 
يوفـــر الكتاب نظـــرة مقارنة علـــى اجتاه ال�صيا�صـــات االإ�صالحيـــة، وت�صتك�صـــف اإ�صالحات حمددة 
متَّ تبنيهـــا عرب منظمـــة  OECD على مدار ال�صنـــوات ال�صبع املا�صية، مل�صاعـــدة بلدان عديدة على 

اال�صتفادة من التجارب امل�صتحدثة، و�صواًل الختيار االإ�صالحات التي تنا�صب احتياجات بلدانهم.

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 : 1437هـ /2016م.

يحاول هذا الكتاب حتديد ملاذا يكون الفتيان البالغني من العمر )15( عامـًا اأكرث عر�صة من 
الفتيات للتح�صيل املتدين ب�صكلك عام، وملاذا حت�صل الفتيات مب�صتوى االأداء العايل البالغات 
من العمر )15( عاًما على اأداء اأقل يف الريا�صيات والعلوم وحل امل�صكالت مقارنة مع الفتيان 
ذوي االأداء العايل. كما تو�صح االأدلة يف التقرير اأن التباينات بني اجلن�صني يف االأداء املدر�صي 
تنبع من مواقف الطالب اجتاه التعلم و�صلوكهم باملدر�صة، ومن كيفية اختيارهم لق�صاء اأوقات 

فراغهم، ومن الثقة التي يتوافرون عليها، اأو ال يتوافرون عليها، يف قدراتهم كطالب.
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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 : 1437هـ /2016م.

يقدم هذا الكتاب ملحة عن الفوائد االقت�صادية واالجتماعية املذهلة التي �صوف تك�صبها جميع 
البلـــدان، بغ�ـــس النظر عن الرثوة الوطنيـــة، اإذا �صمنت حق كل طفل لي�ـــس فقط يف االلتحاق 
بالتعليـــم، بل من خـــالل هذا التعليم، يف احل�صـــول على ما ال يقل عن امل�صتـــوى االأ�صا�صي من 

املهارات الالزمة للم�صاركة الكاملة يف املجتمع.

التعليم يف الجمهورية اليمنية خالل العقد األول من القرن الحادي  اسم الكتاب : 
والعشرين

الدكتور عبدالسالم الجويف )و ( األستاذ عبداملنعم خضر اسم املؤلف : 
1436هـ/ 2015م. تاريخ الصدور : 

يهـــدف هذا الكتاب اإلى اإبراز اأهـــم اجلهود املبذولة من وزارة الرتبيـــة يف اجلمهورية اليمنية 
بداية من التخطيط االإ�صرتاتيجي للتنمية التعليمية، وتوفري املوارد املالية، واالإ�صالحات الفنية 
واالإداريـــة، ومـــن ثم عر�س التقدم املحـــرز يف كافة امل�صتويات، و�صواًل اإلـــى الدرو�س امل�صتفادة 

والتوجهات امل�صتقبلية.

تطــور األنظمة التعليمية يف الدول األعضاء  بمكتب التربية العربي  اسم الكتاب : 
لدول الخليج: إنجازات وقصص نجاح ، باللغتين العربية واإلنجليزية

سعيد بلقشلة ) و( املصطفى حديكي اسم املؤلف : 
1436هـ/ 2015م. تاريخ الصدور : 

يت�صمـــن هذا الكتـــاب )التقرير( اأهم املعلومـــات االإح�صائية واملوؤ�صـــرات الرتبوية يف التعليم 
االأ�صا�صـــي والثانـــوي، وبرامـــج تعليـــم الكبار مـــع اإي�صاح مدى التقـــدم يف كل دولـــة من الدول 
االأع�صـــاء يف املكتب، كما يربز الكتاب اأهم التجارب يف الدول االأع�صاء مبكتب الرتبية العربي 

لدول اخلليج وموؤ�صرات ذلك النجاح.
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اســم الكتاب : إســتراتيجية التدريس التبادلي : ُســبٌل جديدة  لتحســين استيعاب 
املقروء  يف فصول تعليم اللغة العربية

اسم املؤلف : أسامة زكي السيد علي العربي
تاريخ الصدور : 1437هـ /2016م.

يعر�ــــس هــــذا الكتــــاب الأبــــرز  اإ�صرتاتيجيــــات ا�صتيعاب املقــــروء يف ميدان تعليــــم اللغات، 
وي�صري الكتــــاب وفق منهجية موحدة انطلقت من قناعات املوؤلــــف املهنية املدعومة بنتائج 
الدرا�صــــات ال�صابقــــة، واخلربة البحثيــــة وامليدانية يف تعليم اللغة العربيــــة الأبنائها، ولغري 
الناطقــــني بها، حيث بنّي املوؤلــــف كيفية تطبيق اإ�صرتاتيجية التدري�ــــس التباديل يف ف�صول 
تعليــــم اللغة العربية -مــــن خالل ن�صو�س ماأخوذة مــــن كتب تعليم اللغــــة العربية- و�ُصُبِل 
تقومي اأداء املتعلمني يف ا�صتيعابهم املقروء من خالل قوائم تقدير  اأداء يف كل اإ�صرتاتيجية 

من اإ�صرتاتيجياتها الفرعية.

اسم الكتاب : الدليل العملي لصحة الطفل
اسم املؤلف : د. الجوهرة بنت فهد بن خالد آل سعود

تاريخ الصدور : 1437هـ /2016م.

يهدف كتاب »الدليل العملي ل�صحة الطفل« اإلى  االإجابة عن كل ت�صاوؤالت االأم اخلا�صة ب�صحة 
الطفـــل وكيفية الوقاية من االأمرا�س ال�صائعـــة يف مرحلة الطفولة، واجراءات الرعاية والعالج 
املنا�صـــب، والعادات ال�صحيـــة، كذلك يقدم الكتـــاب �ُصبل حماية الطفل مـــن املخاطر وكيفية 

تقدمي االإ�صعافات االأولية املنا�صبة 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 : 1437هـ /2016م.

يق���دم كت���اب » الن�ضاط غري ال�ضف���ي يف التعليم العام : تعليم امله���ارات – دليل لالأن�صطة غري 
ال�صفيـــة«  مائة مهـــارة تب�صط املفاهيم واملهارات بلغة �صهلة وا�صحـــة، ويقدم اأمثلة من الواقع 
الفعلـــي للطالب واهتماماتهم وميولهـــم، ومن ثم ي�صتطيع املعلم تدريـــب الطالب عليها بي�صر 
و�صهولة.  ويقوم الكتاب على ا�صتغالل احل�ص�س االإ�صافية »ح�ص�س االنتظار« التي تخ�ص�س 
لـــكل معلم، حيث يقـــدم له الكتاب مادة منهجيـــة جتذب الطالب واملعلم علـــى حد �صواء، كما 

تقدم فائدة مبتغاة لكل منهما. 
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اسم الكتاب : رحلة يف دنيا املعرفة : أنيـــروا عقول املتعلمين قبل أن يـُظلـِـم املستقبل
اسم املؤلف : أ. د. عبداللطيف حسين حيدر الحكيمي

تاريخ الصدور : 1437هـ/ 2015م.

يعر�ـــس هذا الكتـــاب )الق�صـــة( للرتبويني واأوليـــاء االأمور وقـــادة املجتمع املهتمـــني بالرتبية 
والتعليـــم، خطة متكاملة للنهو�س بالتعليم يف جميع مراحله: ريا�س االأطفال، ومرورًا بالتعليم 
االأ�صا�صـــي، ثم التعليم الثانوي، وانتهـــاًء بالتعليم اجلامعي. حيث رحلة تعلُّم طويلة امتدت نحو 
خم�صـــني عامًا، ا�صتخل�ـــس منها املوؤلـــف مقاربة جديـــدة يف حت�صني التعليم وتنميـــة التفكري. 
وتهـــدف هذه املقاربة اإلى اإك�صـــاب املتعلمني منهجية فعالة، ترتكز علـــى عادات التفكري املنتج 
بو�صفهـــا �صلوكات ذكية توقظ عقول املتعلمني، وتن�ّصطهـــا، وتوجه اهتمامهم الكت�صاب معارف 
جديـــدة؛ حيث يكونـــون قادرين على عي�س حيـــاة كرمية هانئة، ولي�صبحـــوا اأع�صاًء فاعلني يف 

جمتمعهم، وقادرين على دفع عجلة التنمية امل�صتدامة يف بالدهم اإلى االأمام.

اسم الكتاب : تجويد التعليم بين التنظير والواقع
اسم املؤلف : أ. د. عبداللطيف حسين حيدر

تاريخ الصدور : 1437هـ/ 2016م.

يهتـــم هذا الكتاب مبو�صوع جتويد التعليم على م�صتوى املدر�صة واملعلم والربامج التعليمية من 
مناهـــج درا�صية وبرامج جامعية، ب�صفتها مو�صوعات ملحة على م�صتوى العامل يف يومنا هذا.  
ويتنـــاول الكتاب هذا املو�صوع احليوي مـــن منظور نقدي بهدف عك�س ال�صورة احلقيقة للواقع 
وو�صع معاجلات للرقي به. اإذ اإن هذا املو�صوع تناولته كتابات عديدة، وُعقدت حوله موؤمترات 
ونـــدوات وور�س عمل كثرية، بل ميكن القول: اإنـــه اأكرث املو�صوعات تداواًل االآن يف التعليم �صواء 

العام اأم العايل.

اسم الكتاب : محمد أحمد الرشيد : ريادة يف العمل التربوي املشترك
اسم املؤلف : مكتب التربية العربي لدول الخليج

تاريخ الصدور : 1437هـ/ 2016م.

يعر�ـــس هـــذا الكتاب ملا قدمه حممد بن اأحمد الر�صيـــد -رحمه اهلل- من جهود، خالل الفرتة 
التي تولى فيها اإدارة املكتب بكفاياته االإدارية والفنية وطموحه نحو تاأ�صي�س جهاز فاعل و�صبـّاق 
يف منظومـــة العمـــل اخلليجي امل�صـــرتك، م�صتفيًدا من الدعـــم الكبري لقادة الـــدول االأع�صاء، 
الذيـــن �صادقـــوا على النظام االأ�صا�صـــي للمكتب، وتعهـــدوا م�صريته باالهتمـــام والرعاية، كما 
يقـــدم الكتاب جمموعة من اآرائه -رحمـــه اهلل- واأفكاره الرتبوية، واأخرًيا يعر�س الكتاب الآراء 

جمموعة مّمن عا�صروه اأثناء قيادته للمكتب. 
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اسم الكتاب : برنامج التربية األسرية لطالب التعليم العام - منظومة كفايات التربية 
األســرية اإليجابيــة: 1- دليل املعلم يف تنميــة الكفايات العقلية 

واملعرفية لدى طلبة التعليم العام.
اسم املؤلف : مكتب التربية العربي لدول الخليج

تاريخ الصدور : 1437هـ /2016م.

يقدم هذا الكتاب )الدليل( للمعلم الكفايات العقلية املعرفية التي يجب اأن يقدمها لطالبه:
• كفايـــة حل امل�صـــكالت، وتت�صمن مهارة حتديـــد امل�صكلة، ومهارة جمـــع املعلومات ، وتوليد 	

البدائل واختيار احلل وتقييمه.
• مهارات تعليم التفكري، وتت�صمن مهارات التخطيط، وو�صع االأهداف ق�صرية املدى وبعيدة املدى.	
• تقييم النتائج، وتت�صمن التفكري يف عواقب االأمور ، واتخاذ القرارات يف املواقف املختلفة.	
• التفكري املنطقي، ويت�صمن: تو�صيح العالقة بني االأفكار ، وامل�صاعر، وال�صلوك، واال�صتنتاج 	

الواقعي ، واأخطاء التفكري.

اسم الكتاب : برنامج التربية األسرية لطالب التعليم العام -منظومة كفايات التربية 
األســرية اإليجابية: 3- دليل املعلم يف تنمية الكفايات االنفعالية 

لدى طلبة التعليم العام.
اسم املؤلف : مكتب التربية العربي لدول الخليج

تاريخ الصدور : 1437هـ /2016م.

يهــــدف هذا الكتــــاب )الدليل( اإلى رفع كفايات املعلمني يف تدريــــب طالبهم يف املراحل العمرية 
املختلفة على اإتقان الكفايات االنفعالية، ويقدم معرفة نظرية عن الكفايات االنفعالية والكفايات 
الفرعية التي تنبثق عنها ، كما يقدم االأن�صطة والتدريبات التي يرتجم املعلمون بها هذه الكفايات 

اإلى تدريب عملي مثمر وفعال، ي�صمح للطالب اأن يعي�صوا اخلربات االنفعالية باإتقان.

اسم الكتاب : برنامج التربية األسرية لطالب التعليم العام -منظومة كفايات التربية 
األســرية اإليجابيــة: 5- دليل املعلم يف تنميــة الكفايات الصحية 

والجسمية لدى طلبة التعليم العام.
اسم املؤلف : مكتب التربية العربي لدول الخليج

تاريخ الصدور : 1437هـ /2016م.

يهدف هذا الكتاب )الدليل( اإلى م�صاعدة املعلمني ورفع كفاءتهم يف تنمية الكفايات اجل�صمية 
وال�صحيـــة، وذلك بتزويدهم باملعلومات التي تتعلق باالأمن ال�صحي والغذائي ، واملهارات التي 
متكنهـــم من تنمية هذه الكفايات لدى الطلبة، وت�صهـــم الكفيات اجل�صمية وال�صحية يف تنمية 

ال�صخ�صية املتكاملة لدى الطالب. 
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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 : 1437هـ /2016م.

يهدف هـــذا الكتاب )الدليل( اإلى تزويـــد املعلمني باملعلومات واالأن�صطـــة التي ت�صاعدهم على 
تدريب طالبهم يف املراحل العمرية املختلفة، على اإتقان الكفايات االجتماعية، ويتعرفون على 
املعلومات املتعلقة بها، ويتدربون على املهارات املرتبة مبمار�صتها، مبا ي�صهم يف متكني الطالب 

يف حت�صني اأدائم الأدوارهم يف االأ�صرة.

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 : 1437هـ /2016م.

يهـــدف هذا الكتـــاب )الدليـــل( اإلى تزويـــد املعلـــم باملعلومات واملهـــارات واالأن�صطـــة املتعلقة 
بالكفايـــات االأ�صرية لكي يعملوا على ت�صمينها املو�صوعـــات التعليمية التي يدر�صونها للطالب، 
مبـــا ي�صهم يف متكني الطالب من القيـــام ب�صلوكات اإيجابية داخل االأ�صـــرة، وبناء حياة اأ�صرية 

�صليمة .

اسم الكتاب : برنامج التربية األسرية لطالب التعليم العام -منظومة كفايات التربية 
األســرية اإليجابية: 6- دليل املعلم يف تنمية الكفايات األكاديمية 

لدى طلبة التعليم العام.
اسم املؤلف : مكتب التربية العربي لدول الخليج

تاريخ الصدور : 1437هـ /2016م.

يهدف هذا الكتاب )الدليل( اإلى م�صاعدة املعلمني واالآباء واملر�صدين الرتبويني ورفع كفاءتهم 
يف تنميـــة املهـــارات االأكادميية لدى الطـــالب، من خالل و�صع برنامـــج اإر�صادي جمعي يوظفه 
املر�صد الرتبوية لتنمية املهارات الطالب بخا�صة �صعاف التح�صيل مما يزيد دافعيتهم، وبناء 

اجتاهات اإيجابية لديهم نحو التعلم.
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اسم الكتاب : برنامج التربية األسرية لطالب التعليم العام -منظومة كفايات التربية 
األســرية اإليجابية:7- الدليل اإلرشادي يف التربية األسرية لواضعي 

املناهج واملشرفين التربويين واملعلمين.
اسم املؤلف : مكتب التربية العربي لدول الخليج

تاريخ الصدور : 1437هـ /2016م.

يهـــدف هـــذا الكتاب )الدليـــل( اإلى تو�صيـــح اأدوار وا�صعـــي املناهج، وامل�صرفـــني، واملديرين، 
واملر�صديـــن الرتبويـــني، واملعلمـــني يف كيفيـــة توظيـــف كفايـــات الرتبيـــة االأ�صريـــة يف املدر�صة 

وت�صمينها يف املناهج والن�صاطات املرافقة، ويف توجيهات املعلمني واملر�صدين. 

اسم الكتاب : برنامج التربية األسرية : رياض األطفال
اسم املؤلف : مكتب التربية العربي لدول الخليج

تاريخ الصدور : 1437هـ /2016م.

يهدف هذا الكتاب اإلى تقدمي درو�س تدريبية تت�صمن ن�صاطات تطبقها املعلمات بهدف ال�صلوك 
االإيجابـــي لدى االأطفال ، من خالل ما متتلكه املعلمة من اأ�صاليب متعددة يف االإعداد واالإر�صاد 

والتهذيب، و�صواًل اإلى غر�س ال�صلوك القومي.

اسم الكتاب : برنامج التربية األسرية : للصفوف من 12-10
اسم املؤلف : مكتب التربية العربي لدول الخليج

تاريخ الصدور : 1437هـ /2016م.

يهـــدف هذا الكتاب اإلى تقـــدمي مواقف تربويـــة متَّ توظيفها لتحقيق كفايـــات الرتبية االأ�صرية 
االإيجابيـــة، حيـــث يقـــدم الكتاب املعلومـــات، وبناء املهـــارات، وتكوين االجتاهـــات وال�صلوكات 
املرغـــوب فيها، ويتم ذلك من خالل ثالثة مو�صوعات رئي�صـــة هي: العنف االأ�صري، ال�صلوكات 
اخلطرة كالتدخني، واالإدمان على االإنرتنت واملوبايل، وكفاية حل امل�صكالت واتخاذ القرارات.
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اسم الكتاب : برنامج التربية األسرية : للصفوف من 6-1.
اسم املؤلف : مكتب التربية العربي لدول الخليج

تاريخ الصدور : 1437هـ /2016م.

يهدف هذا الكتاب اإلى تقدمي درو�س تدريبية تت�صمن ن�صاطات يطبقها املعلمون بهدف تعريف 
الطـــالب ببع�ـــس القيم التـــي يحثنا الدين احلنيـــف على التم�صـــك بها والعمـــل مبوجبها قواًل 
وعماًل، ومتثلها يف احلياة، والتعريف ببع�س ال�صلوكات االإيجابية التي يجب العمل مبوجبها يف 
املجـــاالت املختلفة مثل: اآداب الزيارة، وتر�صيد اال�صتهـــالك، واحلفاظ على البيئة، واالعتذار 

عند اخلطاأ.. اإلخ.

اسم الكتاب : برنامج التربية األسرية : للصفوف من 9-7.
اسم املؤلف : مكتب التربية العربي لدول الخليج

تاريخ الصدور : 1437هـ /2016م.

يهـــدف هذا الكتاب اإلى تقـــدمي مواقف تربويـــة متَّ توظيفها لتحقيق كفايـــات الرتبية االأ�صرية 
االإيجابيـــة، حيـــث يقـــدم الكتاب املعلومـــات، وبناء املهـــارات، وتكوين االجتاهـــات وال�صلوكات 
املرغـــوب فيها، ويتـــم ذلك من خـــالل اأربعة مو�صوعات رئي�صـــة هي :اإدارة الوقـــت، ومهارات 

احلياة, اجلل�ضة الأ�ضرية, مناذج من القيم الإ�ضامية.

اسم الكتاب : برنامج التربية األسرية لطالب التعليم العام : إطار عام لتنمية التربية 
األسرية مشتماًل ىلع منظومة الكفايات.

اسم املؤلف : مكتب التربية العربي لدول الخليج
تاريخ الصدور : 1437هـ /2016م.

يق���دم هذا الكتاب )الإطار( اخلطوط العري�ض���ة ملكونة الرتبية الأ�ضرية وعنا�ضرها, واجلهود 
والربامـــج وكافـــة التدخالت التي تهدف اإلى حتقيـــق هذه املكونات؛ بهـــدف النهو�س باالأ�صرة 
لتحقيق كامل وظائفها وا�صتقرارها ومتا�صكها. وي�صتند هذا االإطار اإلى منطلقات وثوابت متيز 
خ�صو�صيتنـــا الثقافية، واإلى الروؤية اخلليجية لالأ�صرة املن�صودة، يف �صوء التغريات املت�صارعة، 

والتحليل املو�صوعي لالأ�صرة اخلليجية، واالنفتاح على اخلربات العاملية يف هذا املجال.
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اســم القصة:  سامح أبو برقوقة
اسم املؤلف :  السيد نجم

سنة النشــر :  1436هـ/ 2015م.

تاأتـــي هذه الق�صة �صمن جهود املكتب املت�صلة باالهتمـــام بالطفل رعاية وتوجيهـًا وتربية، من 
خـــالل برنامـــج م�صتمر بعنـــوان »�صل�صلة الكتب الثقافيـــة لالأطفال ». وقـــد ا�صتهدف الربنامج 
الإ�ضهام يف �ضدِّ النق�س يف جمال اأدب الأطفال باملكتبة العربية, وتعزيز مناهج التعليم بن�ضاط 
ال �صفـــي ي�صهـــم يف ت�صجيـــع الطفل على القراءة وتنميـــة ذائقته الثقافية. وقـــد اختريت ق�صة 
»�صامح اأبو برقوقة« لالأ�صتاذ ال�صيد جنم ، ملا متيزت به من اأ�صلوب �صائق وما احتوت عليه من 

معلومات �صليمة.

وحيد ال يحب الوحدة  اســم القصة: 
السيد نجم اسم املؤلف : 

1436هـ/ 2015م. سنة النشــر : 

تاأتـــي هذه الق�صة �صمن جهود املكتب املت�صلة باالهتمـــام بالطفل رعاية وتوجيهـًا وتربية، من 
خـــالل برنامج م�صتمـــر بعنوان »�صل�صلـــة الكتب الثقافيـــة لالأطفال«. وقد ا�صتهـــدف الربنامج 
الإ�ضهام يف �ضدِّ النق�س يف جمال اأدب الأطفال باملكتبة العربية, وتعزيز مناهج التعليم بن�ضاط 
ال �صفـــي ي�صهـــم يف ت�صجيـــع الطفل على القراءة وتنميـــة ذائقته الثقافية. وقـــد اختريت ق�صة 
»وحيد ال يحب الوحدة« لالأ�صتاذ ال�صيد جنم ، ملا متيزت به من اأ�صلوب �صائق وما احتوت عليه 

من معلومات �صليمة.

سامح قوي مثل األسد اســم القصة: 
السيد نجم اسم املؤلف : 

1436هـ/ 2015م. سنة النشــر : 

تاأتـــي هذه الق�صة �صمن جهود املكتب املت�صلة باالهتمـــام بالطفل رعاية وتوجيهـًا وتربية، من 
خـــالل برنامج م�صتمـــر بعنوان »�صل�صلـــة الكتب الثقافيـــة لالأطفال«. وقد ا�صتهـــدف الربنامج 
الإ�ضهام يف �ضدِّ النق�س يف جمال اأدب الأطفال باملكتبة العربية, وتعزيز مناهج التعليم بن�ضاط 
ال �صفـــي ي�صهـــم يف ت�صجيـــع الطفل على القراءة وتنميـــة ذائقته الثقافية. وقـــد اختريت ق�صة 
»�صامح قوي مثل االأ�صد« لالأ�صتاذ ال�صيد جنم ، ملا متيزت به من اأ�صلوب �صائق وما احتوت عليه 

من معلومات �صليمة.
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اســم القصة:  عرائس ندى
اسم املؤلف :  أحمد محمد طوسون عبد العزيز

سنة النشــر :  1436هـ/ 2015م.

تاأتـــي هذه الق�صة �صمن جهود املكتب املت�صلة باالهتمـــام بالطفل رعاية وتوجيهـًا وتربية، من 
خـــالل برنامـــج م�صتمر بعنـــوان »�صل�صلة الكتب الثقافيـــة لالأطفال ». وقـــد ا�صتهدف الربنامج 
الإ�ضهام يف �ضدِّ النق�س يف جمال اأدب الأطفال باملكتبة العربية, وتعزيز مناهج التعليم بن�ضاط 
ال �صفـــي ي�صهـــم يف ت�صجيـــع الطفل على القراءة وتنميـــة ذائقته الثقافية. وقـــد اختريت ق�صة 
»عرائ�ـــس ندى« لالأ�صتـــاذ اأحمد حممد طو�صون عبدالعزيز، ملا متيزت به من اأ�صلوب �صائق وما 

احتوت عليه من معلومات �صليمة.

اسم القصة :: السلحفاء والعقاب
اسم املؤلف :  أحمد طوسون

سنة النشر : 1437هـ/ 2016م.

تاأتـــي هذه الق�صة �صمن جهود املكتب املت�صلة باالهتمـــام بالطفل رعاية وتوجيهـًا وتربية، من 
خـــالل برنامج م�صتمـــر بعنوان »�صل�صلـــة الكتب الثقافيـــة لالأطفال«. وقد ا�صتهـــدف الربنامج 
الإ�ضهام يف �ضدِّ النق�س يف جمال اأدب الأطفال باملكتبة العربية, وتعزيز مناهج التعليم بن�ضاط 
ال �صفـــي ي�صهـــم يف ت�صجيـــع الطفل على القراءة وتنميـــة ذائقته الثقافية. وقـــد اختريت ق�صة 
»ال�صلحفاء والعقاب« لالأ�صتاذ اأحمد طو�صون ، ملا متيزت به من اأ�صلوب �صائق وما احتوت عليه 

من معلومات تربوية �صليمة.

اسم القصة : ثواب املعروف
اسم املؤلف : السيد هاشم القماحي

سنة النشر : 1437هـ/ 2016م.

تاأتـــي هذه الق�صة �صمن جهود املكتب املت�صلة باالهتمـــام بالطفل رعاية وتوجيهـًا وتربية، من 
خـــالل برنامج م�صتمـــر بعنوان »�صل�صلـــة الكتب الثقافيـــة لالأطفال«. وقد ا�صتهـــدف الربنامج 
الإ�ضهام يف �ضدِّ النق�س يف جمال اأدب الأطفال باملكتبة العربية, وتعزيز مناهج التعليم بن�ضاط 
ال �صفـــي ي�صهـــم يف ت�صجيـــع الطفل على القراءة وتنميـــة ذائقته الثقافية. وقـــد اختريت ق�صة 
»ثـــواب املعروف« لالأ�صتاذ ال�صيد ها�صـــم القماحي ، ملا متيزت به من اأ�صلوب �صائق وما احتوت 

عليه من معلومات تربوية �صليمة.
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اسم القصة : كتاب التاريخ
اسم املؤلف : أحمد طوسون

سنة النشر : 1437هـ/ 2016م.

تاأتـــي هذه الق�صة �صمن جهود املكتب املت�صلة باالهتمـــام بالطفل رعاية وتوجيهـًا وتربية، من 
خـــالل برنامج م�صتمـــر بعنوان »�صل�صلـــة الكتب الثقافيـــة لالأطفال«. وقد ا�صتهـــدف الربنامج 
الإ�ضهام يف �ضدِّ النق�س يف جمال اأدب الأطفال باملكتبة العربية, وتعزيز مناهج التعليم بن�ضاط 
ال �صفـــي ي�صهـــم يف ت�صجيـــع الطفل على القراءة وتنميـــة ذائقته الثقافية. وقـــد اختريت ق�صة 
»كتـــاب التاريخ« لالأ�صتاذ اأحمد طو�صون ، ملا متيزت بـــه من اأ�صلوب �صائق وما احتوت عليه من 

معلومات تربوية �صليمة.

اسـم القصة: سر القرية العفية
اسم املؤلف : السيد هاشم القماحي

سنة النشر : 1437هـ/ 2016م.

تاأتي هـــذه الق�صة �صمن جهود املكتب املت�صلة باالهتمام بالطفل رعاية وتوجيهـًا وتربية، من 
خـــالل برنامج م�صتمر بعنـــوان »�صل�صلة الكتـــب الثقافية لالأطفال«. وقـــد ا�صتهدف الربنامج 
االإ�صهـــام يف �صـــدِّ النق�س يف جمـــال اأدب االأطفال باملكتبـــة العربية، وتعزيـــز مناهج التعليم 
بن�ض���اط ل �ضفي ي�ضهم يف ت�ضجيع الطفل على الق���راءة وتنمية ذائقته الثقافية. وقد اختريت 
ق�صـــة »�صـــر القرية العفية« لالأ�صتاذ ال�صيد ها�صم القماحي ، ملـــا متيزت به من اأ�صلوب �صائق 

وما احتوت عليه من معلومات تربوية �صليمة.

اسـم القصة: أمام قاضي املدينة
اسم املؤلف : محمد عاشور عبد العزيز

سنة النشر : 1437هـ/ 2016م.

تاأتـــي هذه الق�صة �صمن جهود املكتب املت�صلة باالهتمـــام بالطفل رعاية وتوجيهـًا وتربية، من 
خـــالل برنامج م�صتمـــر بعنوان »�صل�صلـــة الكتب الثقافيـــة لالأطفال«. وقد ا�صتهـــدف الربنامج 
الإ�ضهام يف �ضدِّ النق�س يف جمال اأدب الأطفال باملكتبة العربية, وتعزيز مناهج التعليم بن�ضاط 
ال �صفـــي ي�صهـــم يف ت�صجيـــع الطفل على القراءة وتنميـــة ذائقته الثقافية. وقـــد اختريت ق�صة 
»اأمـــام قا�صـــي املدينة« لالأ�صتاذ حممد عا�صور عبدالعزيز ، ملا متيزت به من اأ�صلوب �صائق وما 

احتوت عليه من معلومات تربوية �صليمة.
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اسـم القصة: ّقن الدجاج
اسم املؤلف : منال عبد العزيز السالم

سنة النشر : 1437هـ/ 2016م.

تاأتـــي هذه الق�صة �صمن جهود املكتب املت�صلة باالهتمـــام بالطفل رعاية وتوجيهـًا وتربية، من 
خـــالل برنامج م�صتمـــر بعنوان »�صل�صلـــة الكتب الثقافيـــة لالأطفال«. وقد ا�صتهـــدف الربنامج 
الإ�ضهام يف �ضدِّ النق�س يف جمال اأدب الأطفال باملكتبة العربية, وتعزيز مناهج التعليم بن�ضاط 
ال �صفي ي�صهم يف ت�صجيع الطفل على القراءة وتنمية ذائقته الثقافية. وقد اختريت ق�صة »قن 
الدجـــاج« لالأ�صتاذة منال عبدالعزيز ال�صامل، ملا متيـــزت به من اأ�صلوب �صائق وما احتوت عليه 

من معلومات تربوية �صليمة.

اسـم القصة: الفالح الحكيم
اسم املؤلف : انتصار عبد املنعم
سنة النشر : 1437هـ/ 2016م.

تاأتـــي هذه الق�صة �صمن جهود املكتب املت�صلة باالهتمـــام بالطفل رعاية وتوجيهـًا وتربية، من 
خـــالل برنامج م�صتمـــر بعنوان »�صل�صلـــة الكتب الثقافيـــة لالأطفال«. وقد ا�صتهـــدف الربنامج 
الإ�ضهام يف �ضدِّ النق�س يف جمال اأدب الأطفال باملكتبة العربية, وتعزيز مناهج التعليم بن�ضاط 
ال �صفـــي ي�صهـــم يف ت�صجيـــع الطفل على القراءة وتنميـــة ذائقته الثقافية. وقـــد اختريت ق�صة 
»الفـــالح احلكيـــم« لالأ�صتاذة انت�صار عبداملنعـــم، ملا متيزت به من اأ�صلـــوب �صائق وما احتوت 

عليه من تربوية �صليمة.

اسم الكتاب :  أحب العربية : كتاب املعلم السابع.
اسم املؤلف : ناصف مصطفى عبدالعزيز

تاريخ الصدور : 1437هـ/ 2016م.

تعر�ــــس مادة كتــــاب املعلم ال�صابــــع اخلطة الكاملــــة للدر�س، فكل �صفحــــة يف كتاب الطالب 
تقابلهــــا �صفحة يف كتاب املعلم، وهي تعر�س م�صغــــرة يف اأعلى �صفحة كتاب املعلم، وحتوي 
االأهــــداف من الدر�س، اأمــــا ال�صفحتان االأخريان فقد �صغرتــــا وادجمتا يف �صفحة واحدة ، 
ويف كل منهمــــا خطة التدري�ــــس واحلل، كما يحتوي كل در�س على اأن�صطــــة اإ�صافية ت�صتخدم 

فيها اللغة بطريقة اإيجابية. 
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اسم الكتاب :  أحب العربية : كتاب املعلم التاسع.
اسم املؤلف : ناصف مصطفى عبدالعزيز

تاريخ الصدور : 1437هـ/ 2016م.

تعر�ــــس مادة كتــــاب املعلم التا�صــــع اخلطة الكاملــــة للدر�س، فكل �صفحــــة يف كتاب الطالب 
تقابلهــــا �صفحة يف كتاب املعلم، وهي تعر�س م�صغــــرة يف اأعلى �صفحة كتاب املعلم، وحتوي 
االأهــــداف من الدر�س، اأمــــا ال�صفحتان االأخريان فقد �صغرتــــا وادجمتا يف �صفحة واحدة ، 
ويف كل منهمــــا خطة التدري�ــــس واحلل، كما يحتوي كل در�س على اأن�صطــــة اإ�صافية ت�صتخدم 

فيها اللغة بطريقة اإيجابية. 

اسم الكتاب :  أحب العربية : كتاب املعلم الثامن.
اسم املؤلف : ناصف مصطفى عبدالعزيز

تاريخ الصدور : 1437هـ/ 2016م.

تعر�ــــس مادة كتــــاب املعلم الثامــــن اخلطة الكاملة للدر�ــــس، فكل �صفحــــة يف كتاب الطالب 
تقابلهــــا �صفحة يف كتاب املعلم، وهي تعر�س م�صغــــرة يف اأعلى �صفحة كتاب املعلم، وحتوي 
االأهــــداف من الدر�س، اأمــــا ال�صفحتان االأخريان فقد �صغرتــــا وادجمتا يف �صفحة واحدة ، 
ويف كل منهمــــا خطة التدري�ــــس واحلل، كما يحتوي كل در�س على اأن�صطــــة اإ�صافية ت�صتخدم 

فيها اللغة بطريقة اإيجابية. 

اسم الكتاب :  أحب العربية : كتاب املعلم العاشر.
اسم املؤلف : ناصف مصطفى عبدالعزيز

تاريخ الصدور : 1437هـ/ 2016م.

تعر�ــــس مــــادة كتــــاب املعلم العا�صر اخلطــــة الكاملة للدر�ــــس، فكل �صفحة يف كتــــاب الطالب 
تقابلهــــا �صفحة يف كتــــاب املعلم، وهي تعر�س م�صغرة يف اأعلــــى �صفحة كتاب املعلم، وحتوي 
االأهداف من الدر�س، اأما ال�صفحتان االأخريان فقد �صغرتا وادجمتا يف �صفحة واحدة ، ويف 
كل منهمــــا خطة التدري�س واحلــــل، كما يحتوي كل در�س على اأن�صطــــة اإ�صافية ت�صتخدم فيها 

اللغة بطريقة اإيجابية. 
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اسم الكتاب :  أحب العربية : كتاب املعلم الحادي عشر.
اسم املؤلف : ناصف مصطفى عبدالعزيز

تاريخ الصدور : 1437هـ/ 2016م.

تعر�ـــس مادة كتاب املعلم احلادي ع�صر اخلطـــة الكاملة للدر�س، فكل �صفحة يف كتاب الطالب 
تقابلهـــا �صفحة يف كتـــاب املعلم، وهي تعر�س م�صغـــرة يف اأعلى �صفحة كتـــاب املعلم، وحتوي 
االأهـــداف من الدر�س، اأما ال�صفحتـــان االأخريان فقد �صغرتا وادجمتا يف �صفحة واحدة ، ويف 
كل منهما خطة التدري�س واحلل، كما يحتوي كل در�س على اأن�صطة اإ�صافية ت�صتخدم فيها اللغة 

بطريقة اإيجابية. 

اسم الكتاب :  أحب العربية : كتاب املعلم الثاني عشر.
اسم املؤلف : ناصف مصطفى عبدالعزيز

تاريخ الصدور : 1437هـ/ 2016م.

تعر�ـــس مادة كتاب املعلم الثـــاين ع�صر اخلطة الكاملة للدر�س، فـــكل �صفحة يف كتاب الطالب 
تقابلهـــا �صفحة يف كتـــاب املعلم، وهي تعر�س م�صغـــرة يف اأعلى �صفحة كتـــاب املعلم، وحتوي 
االأهـــداف من الدر�س، اأما ال�صفحتـــان االأخريان فقد �صغرتا وادجمتا يف �صفحة واحدة ، ويف 
كل منهما خطة التدري�س واحلل، كما يحتوي كل در�س على اأن�صطة اإ�صافية ت�صتخدم فيها اللغة 

بطريقة اإيجابية. 

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

تاريخ الصدور : 1437هـ/ 2016م.

ي�صتمـــل هـــذا الكتـــاب )القامو�س( علـــى الكلمـــات والتعبريات العربيـــة مع مقابالتهـــا باللغة 
االإجنليزيـــة ويقدم لكل كلمة عربيـــة مثال اأو اأكرث على ا�صتعمالها يف جملة تامة. باالإ�صافة اإلى 
معلومـــات �صرفيـــة ، و�صيغ االأفعال، كما ي�صتمل على عدد كبـــري من ال�صور التو�صيحية . وذيل 
القامو�ـــس مبلحق اللوحات امل�صورة لبع�س املو�صوعـــات ، وملحق اآخر حلروف الهجاء العربية 
واأ�صماءهـــا واالأرقام واأ�صماء ال�صهور القمرية وال�صم�صيـــة واأيام االأ�صبوع ، باالإ�صافة اإلى م�صرد 

باللغتني العربية واالإجنليزية .
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اسم الكتاب : مجلة رسالة الخليج العربي 
اسم املؤلف : مكتب التربية العربي لدول الخليج

تاريخ الصدور : 1437هـ/ 2016م.

متثـــل جملة ر�صالة اخلليج العربي وعاًء من اأوعية الن�صـــر الفعالة مبكتب الرتبية العربي لدول 
اخلليـــج، وم�صدًرا من م�صادر ن�صر املعرفة الرتبوية املتخ�ص�صة وتوفريها يف الدول االأع�صاء 
باملكتب. وتعد املجلة اأداة �صرورية يف احلقل الرتبوي للباحثني والدار�صني واملهتمني يف املنطقة 
بخا�صـــة ودول العامل العربي ب�صفة عامـــة التي ت�صهم يف حتقيق اأهداف املكتب واهتماماته يف 

تطوير الرتبية والتعليم مبا يتفق وتعاليم ديننا احلنيف و�صمات الدول االأع�صاء باملكتب.
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ثـانيــًا:
إصدارات املركز العربي للبحوث 

التربوية لدول الخليج

2
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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 : 1436هـ/ 2014م.

يحتوي هـــذا الكتاب )االإطار( على العديد من القيم لتعزيزهـــا وتعليمها للمتعلمني من خالل 
حتديـــد الكفايـــات العامة للرتبية القيميـــة، وتو�صيف القيم الرتبوية التي يجـــب اأن تـُ�صمن يف 
املناهـــج الدرا�صيـــة مع بيان اأهميتها ودورهـــا يف احلياة، وتو�صيح كيفية بنـــاء منظومة القيم، 
وحتديـــد اآليات ت�صمينها يف املناهـــج الدرا�صية، وعر�س بع�س اأ�صاليـــب تدري�س القيم وقيا�س 
مـــدى حتقيقها، وو�صع اأدلة بالفاعليـــات والن�صاطات ال�صفية وغـــري ال�صفية يف تطبيق القيم 

مبدار�س التعليم العام يف الدول االأع�صاء 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 : 1436هـ/ 2014م.

يهـــدف هذا الكتـــاب اإلى تعزيـــز اإنتاج املـــواد التوعوية التثقيفيـــة لتعليم القيـــم واكت�صابها يف 
مدار�س التعليم العام واملجتمع املحلي، حيث ميكن ا�صتخدام هذه املواد التوعوية يف ربط القيم 
باملواقـــف احلياتية يف �صياق جمتمعـــي، ومن ثم تطبيق هذه القيم الرتبويـــة يف اأثناء 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 : 1436هـ/ 2015م.

ي�صتهـــدف هذا الكتـــاب )الدليل( و�صع اإطار مرجعي عام لعملية تقـــومي الربامج وامل�صروعات 
الرتبويـــة ملكتـــب الرتبية العربـــي لدول اخلليـــج واأجهزته، حيـــث ي�صتمل على معايـــري التقومي 

واأ�ضاليبه, مع مناذج لاأدوات امل�ضتخدمة يف عملية التقومي.
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اســم الكتاب :  تعزيز القيم يف مناهج التعليم العــام : حقيبة تدريبية حول آليات 
تطبيق التربية القيمية يف املجتمع املدرسي

اسم املؤلف : املركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج.
تاريخ الصدور : 1436هـ/ 2014م.

يتيـــح هذا الكتاب )احلقيبـــة( فر�صة تدريب املعلمـــني وكل عنا�صر الفئـــة امل�صتهدفة على 
اإ�صرتاتيجيات تدري�س القيم واأ�صاليـــب تقوميها، وتزويدهم بنماذج تطبيقية من الدرو�س، 
وكذلـــك تدريبهم علـــى اأ�صاليب تقومي اكت�صاب القيم وكيفيـــة مواجهة �صعوبات اإجراء مثل 

هذا التقومي.

اســم الكتاب :  تعزيز القيم يف مناهج التعليم العام : دراســة مسحية عن التجارب 
واملمارسات اإلقليمية والعاملية يف مجال التربية القيمية.

اسم املؤلف : املركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج.
تاريخ الصدور : 1436هـ/ 2014م.

يهـــدف هذا الكتـــاب )الدرا�صة( اإلى تعّرف واقع التجـــارب واملمار�صات يف جمال تعزيز القيم 
يف مناهـــج التعليـــم العام يف الـــدول االأع�صاء مبكتـــب الرتبية العربـــي لدول اخلليـــج، واأي�صـًا 
لال�صتفـــادة بها نف�صها مما هو اإيجابي منها عند بع�س االأقاليم والبلدان العربية واالإ�صالمية، 

وكذلك العاملية يف جمال الرتبية القيمية.

اسم الكتاب :  برنامج بناء أدوات تقويم برامج ومشروعات املكتب وأجهزته: تطبيق 
الدليل املرجعي لتقويم برامــج مكتب التربية العربي لدول الخليج 

وأجهزته ىلع ثالثة من برامج املكتب.
اسم املؤلف : املركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج.

تاريخ الصدور : 1436هـ/ 2015م.

ًّا لالإطار املرجعي العام لتقومي برامج وم�صروعات مكتب  يقدم هذا الكتاب تطبيقـًا عمليـ
الرتبية العربي لدول اخلليج واأجهزته على ثاثة مناذج من الربامج التي نفذها املكتب.
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اسم الكتاب :  مدرسة التعليم الجامع.
اســم املؤلف : املركز العربي للبحــوث التربوية لدول الخليــج، بالتعاون مع مكتب 

التربية الدولي بجينيف التابع لليونسكو
تاريخ الصدور : 1437هـ/ 2016م.

يهدف هذا الكتاب )الدرا�صة( اإلى اإطالع املعلمني ومديري املدار�س على اأمثلة ناجحة ودرو�س 
ملهمـــة ناجتـــة عن املمار�صـــات الناجحـــة للتعليم اجلامـــع يف مناطق خمتلفة مـــن العامل، كي 
يكت�صبـــوا فهمـًا اأف�صـــل للكيفية التي يتم من خاللهـــا التغلب على العقبات التـــي تواجه تطبيق 
مبـــادئ وممار�صـــات التعليم اجلامع، كما يقدم الكتـــاب املعلومات املوثقة ل�صنـــاع ال�صيا�صات 
التعليميـــة كي يتمكنوا من و�صع اأولوياتهم املتعلقة باإ�صـــالح النظم التعليمية، والإتاحة الفر�س 

املتكافئة لتطبيق �صيا�صات التعليم للجميع. 

اسم الكتاب :  تفعيل دور التقنية يف تعليم اللغة العربية وتعلمها.
اسم املؤلف : املركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج.

تاريخ الصدور : 1436هـ/ 2015م.

يهـــدف هذا الكتاب )الدرا�صة( اإلى تعّرف واقع اال�صتفادة من التقنيات احلديثة يف تعليم اللغة 
العربيـــة وتعلمهـــا ، ومن ثم اخلـــروج باقرتاح حلول تعالـــج الواقع الراهن لتعليـــم اللغة العربية 
وحت�صينه من خالل توظيف هذه التقنيات وا�صتخدامها بفاعلية من قبل املعلمني واملتعلمني على 
ال�صـــواء ، مع االأخذ بعني االعتبار معطيات الواقع، كما يهدف الكتاب اإلى و�صع معايري اأ�صا�صية 

لتطوير الربجميات التطبيقية يف جمال للغة العربية ومعايري مت�صلة با�صتخدامها يف التعليم.

اســم الكتاب :  معايير برامــج إعداد معلم التعليم العــام: 1- معايير مطورة لبرامج 
إعداد معلم التعليم العام.

اسم املؤلف : املركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج.
تاريخ الصدور : 1436هـ/ 2015م.

يهدف  هذا الكتاب اإلى و�صع معايري مطورة لربامج اإعداد معلم التعليم العام، وكيفية اإعداده 
ا التعليم والتعّلم، وحتدد الطرق والو�صائل الالزمة لهذا  ــا وفق قواعد حمددة تنظم عمليًّ ًـّ عمليـ
االإعداد بغية الو�صول اإلى معلم قادر على القيام باالأدوار الع�صرية املطلوبة منه، وليوؤدي دوره 

الفاعل يف تنمية الرثوة الب�صرية ويف حت�صني نوعية التعلم.
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اسم الكتاب :  تطوير البيئة املدرسية : مسؤولية مشتركة-الحلقة النقاشية: الدورة 
الثالثة عشرة.

اسم املؤلف : املركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج.
تاريخ الصدور : 1436هـ/ 2015م.

ي�صـــم هـــذا الكتاب وقائع احللقـــة النقا�صية الثالثة ع�صـــرة للمركز العربـــي للبحوث الرتبوية 
لدول اخلليج، حتت عنوان »تطوير البيئة املدر�صية : م�صوؤولية م�صرتكة«، و�صمت احللقة عدًدا 
مـــن املحا�صرات حـــول جمال البيئة املدر�صيـــة، ودارت مناق�صات حـــول املو�صوع من اخلرباء 
واملعلمـــني واملعلمـــات واأولياء االأمـــور، مما اأ�صهم يف حتقيـــق التفاعل االإيجابـــي بني فاعليات 

احللقة وح�صورها.

اسم الكتاب :  صعوبات التعلم: العلة الخفية يف التحصيل الدراسي.
اسم املؤلف : املركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج.

تاريخ الصدور : 1436هـ/ 2015م.

ي�صـــم هذا الكتـــاب وقائع املو�صم الثقـــايف للمركز العربي للبحوث الرتبويـــة لدول اخلليج ، يف 
دورته الثانية والع�صرين ، التي عقدت مبقر املركز يف دولة الكويت خالل يومي 24و25 جمادى 
االآخرة 1436هـ املوافق 13 و14 ابريل 2015م ، حتت �صعار: »�صعوبات التعلم : العلة اخلفية 

يف التح�صيل الدرا�صي«.

اســم 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 : 1436هـ/ 2015م.

يهـــدف  هذا الكتاب اإلى تعّرف كيفية تطبيق املعايـــري املطورة لربامج اإعداد املعلم، مبدِّ اإدارة 
كليـــة الرتبية بالتوجيهات واملبادئ العـــام والقانونية والرتبوية االأ�صا�صية ال�صرورة ل�صري العمل 
يف الكليـــة، وم�صاعدتها على اإعداد املعلمني واملعلمات. كما يهدف الكتاب اإلى م�صاعدة اأع�صاء 
هيئة التدري�س بكليات الرتبية اإلى بناء الربامج وتو�صيف املقررات، وو�صع نطم التقومي .. اإلخ.
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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 : 1436هـ/ 2015م.

يهـــدف هـــذا الكتاب )الدليل( اإلى تنميـــة عملية التح�صيل الدرا�صـــي وتطويرها للمتعلم، كما 
يفيـــد املعلم باعتباره املوجـــه واملر�صد ليطلق له العنان يف ابتكار اأ�صاليـــب التعليم والتعّلم التي 
تعزز التح�صيل يف املقرر ذاته، وقد روعي يف الدليل اأي�صـًا اأن يرافقه قر�س مدمج يحتوي على 

برجميات تعليمية حا�صوبية لتمكني املعلم واملتعلم من ا�صتخدام هذا الدليل.

اسم الكتاب :  إدارة  السلوك الطالبي يف الدول األعضاء بمكتب التربية العربي لدول 
الخليج: الجزء الثاني : نماذج عاملية يف معالجة الســلوك الســلبي 

لدى الطلبة.
اسم املؤلف : املركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج.

تاريخ الصدور : 1436هـ/ 2015م.

يهـــدف برنامج اإدارة ال�صلوك الطالبي مبكتب الرتبية العربي لدول اخلليج اإلى درا�صة اأ�صباب 
انت�صـــار مظاهـــر ال�صلوك ال�صلبي لدى طالب التعليم العام يف الـــدول االأع�صاء، وو�صع برنامج 
عالجـــي وقائي للت�صدي لهذه الظاهرة. ويعر�ـــس هذا الكتاب )اجلزء الثاين( بع�س النماذج 

العاملية الناجحة يف معاجلة ال�صلوكات ال�صلبية لدى طالب املدار�س.

اســم الكتاب :  إدارة  الســلوك الطالبــي يف الدول األعضاء بمكتــب التربية العربي لدول 
الخليج: الجزء األول : تجارب الدول األعضاء املرتبطة بالسلوكيات الطالبية.

اسم املؤلف : املركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج.
تاريخ الصدور : 1436هـ/ 2015م.

يهـــدف برنامج اإدارة ال�صلوك الطالبي مبكتب الرتبية العربي لدول اخلليج اإلى درا�صة اأ�صباب 
انت�صـــار مظاهـــر ال�صلوك ال�صلبي لدى طالب التعليم العام يف الـــدول االأع�صاء، وو�صع برنامج 
عالجـــي وقائـــي للت�صدي لهذه الظاهرة. ويلقي هذا الكتاب )اجلـــزء االأول( اإلى اإلقاء ال�صوء 
على جتارب الـــدول االأع�صاء املرتبطة بال�صلوكات الطالبية وممار�صاتها يف جمال التعامل مع 

ال�صلوكات ال�صلبية للطالب.
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اسم الكتاب :  إدارة  السلوك الطالبي يف الدول األعضاء بمكتب التربية العربي لدول 
الخليج: الجــزء الخامس : حقيبة تدريبية لتطبيق البرنامج العالجي 

والوقائي يف املدارس.
اسم املؤلف : املركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج.

تاريخ الصدور : 1436هـ/ 2015م.

يهـــدف برنامج اإدارة ال�صلوك الطالبي مبكتب الرتبية العربي لدول اخلليج اإلى درا�صة اأ�صباب 
انت�صـــار مظاهـــر ال�صلوك ال�صلبي لدى طالب التعليم العام يف الـــدول االأع�صاء، وو�صع برنامج 
عالجي وقائي للت�صدي لهذه الظاهرة. وي�صم هذا الكتاب )اجلزء اخلام�س( عنا�صر احلقيبة 
التدريبيـــة التـــي مت اإعدادهـــا لتدريـــب املر�صدين النف�صيـــني، واالخت�صا�صيـــني االجتماعيني، 

واملعلمني، على كيفية تطبيق الربنامج العالجي الوقائي يف املدر�صة.

اســم الكتاب :  إدارة  الســلوك الطالبي يف الدول األعضاء بمكتــب التربية العربي 
لدول الخليج: الجزء الثالث : دراســة السلوكيات السلبية لدى الطالب 

يف الدول األعضاء.
اسم املؤلف : املركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج.

تاريخ الصدور : 1436هـ/ 2015م.

يهـــدف برنامج اإدارة ال�صلوك الطالبي مبكتب الرتبيـــة العربي لدول اخلليج اإلى درا�صة اأ�صباب 
انت�صـــار مظاهر ال�صلوك ال�صلبي لدى طـــالب التعليم العام يف الـــدول االأع�صاء، وو�صع برنامج 
عالجـــي وقائي للت�صدي لهذه الظاهرة. ويعر�س هذا الكتـــاب )اجلزء الثالث( نتائج الدرا�صة 
امليدانيـــة التـــي مت اإجراوؤهـــا حول معـــدالت انت�صار ال�صلـــوكات ال�صلبية لدى الطـــالب يف الدول 

االأع�صاء، واأنواعها، واالأ�صباب التي تقف وراءها من وجهة نظر الهيئة التعليمية.

اســم الكتاب :  إدارة  الســلوك الطالبي يف الدول األعضاء بمكتــب التربية العربي 
لدول الخليج: الجزء الرابع : برنامج عالجي ووقائع ملعالجة الســلوك 

لدى الطلبة.
اسم املؤلف : املركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج.

تاريخ الصدور : 1436هـ/ 2015م.

يهـــدف برنامج اإدارة ال�صلوك الطالبي مبكتب الرتبية العربي لدول اخلليج اإلى درا�صة اأ�صباب 
انت�صـــار مظاهـــر ال�صلوك ال�صلبي لدى طالب التعليم العام يف الـــدول االأع�صاء، وو�صع برنامج 
عالجـــي وقائي للت�صدي لهـــذه الظاهرة. ويقدم هـــذا الكتاب )اجلزء الرابـــع( جمموعة من 

االإ�صرتاتيجيات واالإجراءات العملية للتعامل مع امل�صكالت ال�صلوكية املختلفة لدى الطلبة.
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اسم الكتاب : مجلة مستقبليات تربوية 
اسم املؤلف : املركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج

تاريخ الصدور : 1437هـ/ 2016م.

 تهــــدف جملــــة م�صتقبليات تربويــــة اإلى ر�صد االأعمــــال البحثية والتجــــارب الرتبوي املتميزة 
املعنيــــة بالرتبيــــة والتعليم علــــى امل�صتويــــني االإقليمي والعاملــــي، وا�صتخال�س اأبــــرز نواجتها، 
وعر�صهــــا االأ�صلوب مب�صــــط ويقدم ملخ�صــًـــا ينا�صب وا�صعــــي ال�صيا�صــــات التعليمية و�صناع 

القرار بالدول االأع�صاء.



ثالثــــًا:
إصدارات املركز التربوي للغة العربية 

لدول الخليج

3
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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 : 1437هـ/ 2016م.

يهدف هذا الكتاب )الدرا�صة( اإلى ت�صخي�س واقع التقومي يف اللغة العربية بالدول االأع�صاء يف 
مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج ، وت�صع يف �صوء هذا الواقع مقرتحات وت�صورات لتطويرها 

للو�صول بها اإلى امل�صتوى املاأمول للتقومي يف اللغة العربية.

اســم الكتاب :  معايير تعليم اللغة العربيــة يف الصفوف األولى: نموذج تطبيقي، 
املجلد األول.

اسم املؤلف : محمد جابر قاسم )و( علي عبداملحسن الحديبي
تاريخ الصدور : 1436هـ/ 2015م.

يهـــدف هـــذا الكتاب )الدرا�صـــة( اإلى اأن ي�صـــع اأمام املهتمـــني واملعنيني بتعليم اللغـــة العربية 
ًّا ملعايري تعليم اللغة العربية يف الدول الأع�ضاء مبكتب الرتبية العربي  وتعلمها منوذج�ًا تطبيقي�

لدول اخلليج لالإفادة منه يف تطوير هذه املناهج وتكاملها على م�صتوى هذه الدول .

اســم الكتاب :  معايير تعليم اللغة العربيــة يف الصفوف األولى: نموذج تطبيقي، 
املجلد الثاني.

اسم املؤلف : محمد جابر قاسم )و( علي عبداملحسن الحديبي
تاريخ الصدور : 1436هـ/ 2015م.

هذا هو اجلزء الثاين من كتاب »معايري تعليم اللغة العربية يف ال�صفوف االأولى: دليل تف�صريي، 
ًّا ملعايري تعليم  الذي ي�ضع اأمام املهتمني واملعنيني بتعليم اللغة العربية وتعلمها منوذج�ًا تطبيقي�
اللغـــة العربية يف الدول االأع�صـــاء مبكتب الرتبية العربي لدول اخلليـــج لالإفادة منه يف تطوير 

هذه املناهج وتكاملها على م�صتوى هذه الدول .
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اسم الكتاب :  بحوث مؤتمر اتجاهات حديثة يف تعّلم اللغة العربية وتعليمها.
اســم املؤلف : املركز التربــوي للغة العربية لدول الخليــج، و وزارة التربية والتعليم 

بدولة اإلمارات العربية املتحدة، و جامعة الشارقة.
تاريخ الصدور : 1437هـ/ 2016م.

يعر�ـــس هـــذا الكتاب لبحوث موؤمتـــر ال�صارقة الـــدويل الثاين »اجتاهات حديثـــة يف تعلم اللغة 
العربية وتعليمها« الذي انعقد يف جامعة ال�صارقة يومي 22و32 جمادى االأولى 1437هـ املوافق 

2و3 مار�س 2016م.

اسم الكتاب :  ضعف مخرجات تعلـّم اللغة العربية
اسم املؤلف : محمد جابر قاسم ، علي عبداملحسن الحديبي

تاريخ الصدور : 1437هـ/ 2016م.
 

يهـــدف هذا الكتـــاب )الدرا�صة( اإلـــى ا�صتق�صاء جوانـــب ومظاهر �صعف خمرجـــات التعليم 
يف اللغـــة العربيـــة يف الـــدول االأع�صاء مبكتب الرتبيـــة العربي لدول اخلليـــج، وكذلك االأ�صباب 
والعوامل املوؤثرة يف �صعف املخرجات، وو�صع املقرتحات واحللول واالإجراءات ملعاجلة وحت�صني 
هذا ال�صعف، وحتديد دور املوؤ�ص�صات التعليمية يف تنمية هذه املخرجات ، ومن ثم و�صع خطط 

وبرامج لتحقيق اأكرب فائدة يف معاجلة هذه امل�صكلة.





رابعــًا :
إصدارات املركز العربي للتدريب 

التربوي لدول الخليج

4
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اسم الكتاب : بناء وتحليل مؤشرات األداء التربوي: دليل املدرب
اسم املؤلف : املركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج.

تاريخ الصدور : 1436هـ/ 2015م.

يهـــدف هـــذا الكتـــاب )الدليل( اإلـــى اإك�صاب املدربـــني القدرة علـــى قراءة وحتليـــل املوؤ�صرات 
الرتبويـــة، وبيـــان اأ�صاليب وطـــرق تنفيذها علـــى كافة امل�صتويـــات، من اأجل حتقيـــق االأهداف 

الرتبوية من اإك�صاب املعارف واملهارات وال�صلوكات واالجتاهات، من خالل الدليل.

اسم الكتاب : تحليل السياسات التربوية: دليل املدرب.
اسم املؤلف : املركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج.

تاريخ الصدور : 1436هـ/ 2014م.

يهــــدف هذا الكتاب )الدليل( اإلى اإك�صاب املدربــــني القدرة على قراءة وحتليل ال�صيا�صات 
الرتبوية، وكيفية �صياغتها ، وحتليلها ، والعمل على تطويرها با�صتمرار ملواكبة م�صتجدات 
النظــــام التعليمي بكافة مكوناتــــه، مما يتطلب تطوير املهارات من اأجل التمكن من معرفة 
طبيعــــة ال�صيا�صــــات الرتبويــــة، وفهمها بعمــــق ، وتعزيز املقــــدرة على حتليلهــــا، من خالل 

مفردات الدليل.

اسم الكتاب : إعداد الحقائب التدريبية: دليل املدرب.
اسم املؤلف : املركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج.

تاريخ الصدور : 1436هـ/ 2014م.

تاأتي اأهمية هذا الكتاب )الدليل( اإلى اأنه يوؤطر ومينهج عملية اإعداد املواد التدريبية، واالنتقال 
بهـــا من املفهـــوم واملمار�صة التقليدية غـــري املنهجية اإلى املفهوم العلمـــي احلديث وال�صامل يف 
اإعدادهـــا وتنظيمها مبختلف حمتوياتها وعنا�صرها، من خالل بناء اآلية منظمة وحمكمة وفق 
معايري علمية وعملية يف ت�صميم تلك احلقائب التدريبية مبا يخدم االأهداف التدريبية للفئات 
امل�صتهدفـــة، ويتوافق مـــع اأحدث التطورات واالإ�صدارات بهـــذا اخل�صو�س، مبا يرثي يف الوقت 
نف�صه املدرب باتباع منهجية متكاملة وموثقة تكون مبثابة مرجعية علمية مواحدة ذاتية التعلم 

يف تنفيذ التدريب وقيا�س نتائجه. 
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اسم الكتاب : تحليل السياسات التربوية: حقيبة املتدرب.
اسم املؤلف : املركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج.

تاريخ الصدور : 1436هـ/ 2014م.

يهــــدف هذا الكتاب )احلقيبة( اإلى اإك�صاب املتدربني القــــدرة على قراءة وحتليل ال�صيا�صات 
الرتبويــــة، وكيفية �صياغتها، وحتليلهــــا، والعمل على تطويرها با�صتمــــرار ملواكبة م�صتجدات 
النظــــام التعليمــــي بكافة مكوناته، مما يتطلــــب تطوير املهارات من اأجــــل التمكن من معرفة 
طبيعــــة ال�صيا�صات الرتبوية، وفهمها بعمق ، وتعزيز املقدرة على حتليلها، من خالل مفردات 

هذه احلقيبة.

اسم الكتاب : بناء وتحليل مؤشرات األداء التربوي: حقيبة املتدرب.
اسم املؤلف : املركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج.

تاريخ الصدور : 1436هـ/ 2015م.

يهدف هـــذا الكتاب )احلقيبـــة( اإلى اإك�صاب املتدربـــني القدرة على قـــراءة وحتليل املوؤ�صرات 
الرتبويـــة، وبيـــان اأ�صاليب وطـــرق تنفيذها علـــى كافة امل�صتويـــات، من اأجل حتقيـــق االأهداف 
الرتبوية من اإك�صاب املعارف واملهارات وال�صلوكات واالجتاهات، من خالل احلقيبة وتطبيقها.

اسم الكتاب : إعداد الحقائب التدريبية: حقيبة املتدرب.
اسم املؤلف : املركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج.

تاريخ الصدور : 1436هـ/ 2014م.

تاأتـــي اأهميـــة هذا الكتـــاب )احلقيبة( اإلى اأنـــه يوؤطر ومينهـــج عملية اإعداد املـــواد التدريبية، 
واالنتقـــال بهـــا من املفهـــوم واملمار�صـــة التقليدية غري املنهجيـــة اإلى املفهـــوم العلمي احلديث 
وال�صامـــل يف اإعدادهـــا وتنظيمها مبختلف حمتوياتها وعنا�صرهـــا، من خالل بناء اآلية منظمة 
وحمكمـــة وفق معايري علميـــة وعملية يف ت�صميم تلك احلقائب التدريبيـــة مبا يخدم االأهداف 
التدريبيـــة للفئات امل�صتهدفة، ويتوافق مع اأحدث التطورات واالإ�صدارات بهذا اخل�صو�س، مبا 
يـــرثي يف الوقـــت نف�صه املتـــدرب باتباع منهجية متكاملـــة وموثقة تكون مبثابـــة 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 : 1436هـ/ 2014م.

يهدف هذا الكتاب )االإطار( اإلى م�صاعدة املوؤ�ص�صات التعليمية ب�صكل رئي�س يف االإدارة الفاعلة 
لعمليـــة ت�صميـــم وتنفيذ وتقييـــم الربامـــج التدريبية ، التـــي ت�صتهدف املعلمـــني واملوظفني يف 
املوؤ�ص�صات، وبالتايل يوفر هذا االإطار املرجعي اأداة لبناء قدرات املوؤ�ص�صات، وبخا�صة يف جمال 

كيفية اال�صتجابة لالحتياجات التدريبية للفئات امل�صتهدفة.
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