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 مقدمة

لسننننا مع دتوات تغيير المنا وإ وانما مع تغيير نهو المعلم والمعلمة تع تعاطيهم للمنا وإ بما يجعل المنا و 

ادراج  إ ولن يكون ذلك اال تبرالحة للتشغيلإ ومنسجمة مع آلة الكون الذي نعيش تيهحيةإ مفعمة بالحياةإ ص

)القيم( كعنصنننننننر رايع تع العملية التعليميةإ وذلك مع كل مادة تعليميةإ متضنننننننمنة الرياضنننننننيات والفيزياء 

 والرياضة والتاريخ والفنونإ ولسنا مقتصرين تع ذلك تلى مادة التربية الدينية.

من معظم المواد سننواء العلمية  و  انتقيناهعرض نماذج مما حوته مجموتة من منا و التعليم مما تيما يلع نسننت

ية التع توضنننننننم للمعلم  ية  و ذات الطابع الفنعإ لنبين االل يةاألدب ية الغرعإ ذلك ان  والمعمل ناه بعمل ما تني

وتة من المؤلفات والتع كان "البرمجة" للقيمةإ  ما مسنننننننار البرمجةإ تهو الذي بيناه تبر مجمالغرع يعنع 

األسننننننناع تيها كتابين اانين  ما "تفعيل القيم وممارسنننننننتها"إ وكتام " تحويل القيم لمنتجات"إ و ما كتابان 

مدتومان بمجموتة من الكتم وتدد ا امانإ ولالطالع تلى الكتم جميعها يمكن للقارئ زيارة موقع المكتبة 

 تحميلها دون مقابل. حيث يمكن MUSLIM_LIBRARY.COM ةااللكتروني
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 الفصل األول: المناهج والموضوعات

 

 

تع اسنننتعراضننننا التالع سنننندرج بعض من صنننفحات ما تناولته الكتم المدرسنننية من دول تدة شنننملت بعض 

 الدول العربية ودول غربية.

إ مدرع العلوم راضاستعتبر نجد موضوتا بعنوان )التكيف(إ تكيف يمكننا غرع القيم علوم التضمن منهو 

الضنننوء )إ وضنننمن منهو الفيزياء امة (الرسنننم البيانع)و (حسنننام المالاات)وضنننمن منهو الرياضنننيات نجد 

إ تكيف برمجنا القيم تبر كل مادة من  ذه الموادإ (معادالت كيميااية)إ ومع منهو الكيمياء امة (والصنننننننوت

يعمد تبر مسنننار مشنننابه تع البرمجةإ غير رحلة نسنننتعرض تيها نماذجإ كع يسنننتهدي بها المرشننند والمعلمإ ل

باسنننتعراض المادةإ ليتلو ا  تع ذلك غاتال االطالع تلى قواتد ذلك تع الكتم التع  شنننرنا اليها سنننابقاإ ونبد 

 :موضوع كنموذج تطبيقع تن ذلك

 

 المادة: العلوم

 التكيف.. ضمن منهج العلوم الموضوع:

 يذكر الكتام ما يلع:

ان بري يتكيف مع البياة الصنننننننحراوية المحيطةإ تال يحرج للبحث تن الغذاء اال اليربوع  و الجربوع حيو 

 ليال تع غالم األحيانإ والضم كذلك

 مدرس المادة في غرسه للقيمة: دور 

 24يفرض تليك التأقلم مع البياة المحيطةإ بتشنننننوف سنننننبل اإلنجازإ نهاراإ  و ليالإ تلديك  إ ن تكون منجزا

 .ال مجرد ساتة واحدة ساتة

 : اإلنجاز والماابرةالقيمة محل الغرس
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والدم ذو الفراء األسود  الشجرإوالتكيف يبلغ مداه حين نجد الحرباء تع شكلها  ضحى بلون وشكل ورقة 

إ تسنة الحياة  ضحى تراءه بلون  بيضإ والفراشة تلونت  جنحتها بلون الحشم كع تتحفى تن األتداء

ه من مناخإ  و ظرف مؤقتإ ولكن  ل  ذا يعنع االستسالم للظرف توجهنا ألن نتكيف وتق ما  جبرنا تلي

 المحيط؟

ولما طورنا تع صناتة لما  ضحت لدينا مالبع صيفية و حرى شتويةإ  استسلمنابالطبع الإ تلو كنا قد 

للتالميذ  ذ نعستة مليار انسان تلى األرضإ وماذا بعد؟ )تصف السترإ لالنسيو وال  دواتها كع تلبع حاجة 

 مالحظاتهم( واستعراضزيز قيمة الحوار لتع

  إ الستر: تنظيم الحوار البناءالقيمة محل الغرس

 

 

 تعانع من شحة الماء لتضرم بجذور ا آلماد ومساحات  رضية من  جل منحك:والشجرة نجد ا 

 البهجة .1

 الطمأنينة .2

 األكسجين  .3

 بالز ور تهو يحتاج منا للمجا دة والصبر اتالسلوك الحسن ليع مفروش

 : المجا دة والصبرلقيمة محل الغرسا
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 والتكيف  نواع:

 بنيوي: الحظ  رجل البطإ الحصانإ الاعبانإ وتنوع مناقير الطيور تع  شكالها  -1

 سلوكع: مكتسمإ تع مال الحصان والنمر حين يستجيم للمدرم تبر تعليماته -2

 الهجرة: بحاا تن الطعام والمأوى تع مال الدم القطبع  -3

 بل الن يحسن ويطور ويطوع سلوكه لألتضلالجميع قا

 اال يمكنك أنت؟ إالحيوان كذلك

 

 

 التكيف السلوكع للحصان

 : زتزتة تكرة )ال  ستطيع  ن  تحلص من تادة سياة(القيمة محل الغرس
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 ما تاد يضجر من  صوات المركبات من حولهالحصان 

 

 تطبع بسلوك حسن لحين يصبم تادة اذا  .1

 سديةوجزء من بنيتك الج .2

 )الببغاء(   تكييف الطاار ضمن بياة تعليمية ما يجعله قادرا تلى التكلم .3

 تين كذلك تع لعم الكره مع االنسانالوالد .4

 

 شكل المنقار يفرض نوع الطعامالموضوع: 
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 تلى الغذاء كع ال يحدث نزاتا تيما بين الحيوانات

 ن غلل واحدةتلإلنسان نوع واحد ويأكل م إاالنسان تع حين نجد نزاتا لدى

 و و ما يفرض:

 التعاون والتكامل من  جل  -1

 التعايش والتعارف -2

 الحد من الحروم  -3

 

 موضوع "االحتالف" إ حيال مسار جانبي

 :تع االكل االحتالف تيما بين  دوات االلتقاطوكذلك 

 

 

بهإ تحين يصنننعم نوته السنننتحدام األدوات الحاصنننة التكيف مع  نجداحتالف نوع الطعامإ مع بالضنننرورة ت 

 طياف المجتمع من  جل يعنع التعاون تيما بين  ذا إ و كل المعكرونة بالملعقة نجد الجبر يكون تبر الشننننوكة

 تع سالم.الطوااف تلى تنوتها من  جل  ن يتمكن الجميع من االستمرار بالعيش االرتقاء باإلنجازاتإ و

 : التكاملإ التعايشإ التكيفالقيمة محل الغرس

 

 

 األدواتإ من  جل سلوك محوره )االلتقاط(تنوع 
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 ال احتالفإ بل تنوع رحمة

 

 نوع األطعمة تع يعنع بالضورة احتالف  واالرجل احتالف  شكال االيدي .1

 واحتالف تع المهام الموكلة لكل منهم  .2

 اوبياة وظرف محتلف يتكيف تيه .3

 .قرة تلى جرم سماوي ع تملية توزيع للمهام وتق نظام اداري صارم حكيم لتأمين حياة مست .4

هللا تلى  رضه كع يستكمل شؤون تمليات اإلدارة  احتارهترى ما المطلوم من حليفة سؤال للحوار: 

 والتعمير تيه؟ 

 

 : التكاملإ التعايشإ التكيفالقيمة محل الغرس
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 الموضوع: تكيف الطيور

 

 

 منقار الطير

 لى وظيفة محددة سيقوم بها  ذا الطاارإ ما بين:تعدد االشكال التع جاء بها منقار كل طاارإ يشير ا

 تنظيف للبياة  .1

 تهياة بياة  تضل لتكاار نوع آحر من الحياة .2

 تلقيم النباتات  .3

 نقل البذور من بياة الى بياة جغراتية  بعد لن تتمكن الرياح من نقلها .4

 تأمين التوزان تيما بين الغلل والبياات الجوية والمااية واالرضية .5

 

 : ال احتالفإ بل تنوع رحمةالغرس القيمة محل
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 التغير المناخي ودرجات الحرارةالموضوع: 

 

 األرقام ترشدنا وتوجهنا نحو ممارسة القيم:

 تارتفاع درجة الحرارة مؤشرإ  -1

 وذوبان الجليد مؤشرإ -2

 ودرجة الرطوبة مؤشرإ -3         

 تلى ممارسة القيم و ع مجرد  رقام ال تدرك غير  نها قادرة تلى التوجيه وحاك 

من حولنا متعبد هللإ واألرقام حلق من حلق هللا يمارع دوره تع  شعء: كل القيمة محل الغرس

 االرشاد والتوجيه.
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 الموضوع: مركز االرتكاز

 

تعرف تلى مركز االرتكاز مع كل قضية  و معضلة تواجهكإ ومنها انطلق تع : القيمة محل الغرس

معهاإ تالمعضنننننننالت من حولنا والعوااقإ انما  ع محبة لنا وتريد  ن التعرف تلى مسننننننناحة للحل 

نحو حياة  تضننلإ تال تضننجرإ واالمر كذلك مع من تعتبر م  تداءإ تعرف تلى مسننار تهديه  ناتوجه

 األرض.تيه لما يعزز لمؤازرتك وتعمير 

 

 ما العالقة تيما بين نقطة االرتكاز وداارة التشابه؟

 طع تيها المتشابهات والصفاتداارة التشابه: حيث تتقا

 نقطة االرتكاز: نقطة االتزان للعنصر الواحد وربما يشترك مع تناصر  حرى إلحداث التوازنإ

 تالتشابه واالتزان يعززان لقيم التكامل والتعاون والتآزر من  جل اإلنجاز. 

 :قيم التاليةلل تباين وضع مركز االرتكاز تيما بين العناصر وتباينه حال تغيرت  شكاله يعزز

  .لبحث تهو "موجود"ل نه )ممكن( تقط يحتاج  -1

 الذكاء تع اإلنجاز يحتزل )الزمان( وله قدرة تع التعامل مع )الحجم( حال كان كبيرا. -2

 .يحث تلى التفاوض مع الغير للوصول لحل حال بروز مشكله -3

 .بالقليل من المواردممكن  ن يتم االستمتاع  -4

 .العقل والحواع وتنشيط المالحظةيحث تلى تشغيل  -5
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 الموضوع: مالحظة سلوكيات الكائنات من حولنا

 

 دراسة سلوكيات المحلوقات تلى تنوتها من حولنا

بنقل ما يكبر تن حجمها و و ما يجعلها تسقط مرارا تن المرتفعاتإ غير  نها مع اإلصرار تتمكن من ت

 تحقيق اإلنجاز.

 قيق األ داف.: اإلصرار تع تحالقيمة محل الغرس

 

 مادة الفيزياء

 الموضوع: الطاقة

 تعرف تلى المسبم حين تتغير  شكال الظوا ر
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 : التريث تع الحكم تلى الظا رة المجتمعية  و الحدث الذي نعاينهالقيمة محل الغرس

 

 الفيزياء المادة:

 الرنانة ةالشوك الموضوع:

 

 

 موجات مماالة تحدث تع حركة المياه
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 القواقع ومماالة تع

 

 

 القيمة محل الغرع: المالحظة والربط تيما بين الظوا ر من حولنا

 

 الموضوع: الصوت والضوء

 

 كالشجر المعتمةالزجاجإ وتصطدم تند االجسام  احتراق شعة الشمع لها قدرة 
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 منهو تعليمع  ميركع

 

 تالبسط والقبض 

 والسماح والمنع 

 )القابض الباسط(من هللا 

 ال يتمكن من احتراق الزجاج الغاز والهواء 

 ولكن ينفذ من مسامات النباتات مطلقا الغاز وممتصا الغاز 

 تلكل مادة صفات

 القيمة محل الغرع: تع العقيدة حيال اسم من  سماء هللاإ تكاتة  سماء هللا معززة للقيم

 

 



 غرس القيم عبر مناهج وزارات التربية 16
 

 

 تع االحتراق وتدمه مع  شعة الشمع

 

 حين تسقط تليهاإ تتبهت األلوان مع تناقص االشعة شعة الشمع  ع من ترينا األشياء من حولنا 

 وتصبم باللونين األسود واألبيض مع ضوء القمر

 تالذي يمنم االشكال من حولنا األلوان درجة موجة كل شعاع منبعث تن سقوطه تلى الجسم

 مهرجان األلوان  ذا كع تستمتع حاسة العين تال تضجر من لون موحدإ

 لرواام واالطعمة تيا لجمال الحالقواالمر مماال مع األصوات وا
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 الشمع ألشعةالمنشور تع محتبره الفضااع تحليال  استحدامطيف الشمع: ليرينا هللا دون 
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 : ماذا يقول لنا؟لألشعة االنعكاع

 

 

االنكسار: رسالة  رضية تما يحدث تع الفضاءإ تليع كل ما تشا ده تبر النظر تسلم بهإ تإرجع 

 البصر

 

 

 : ماذا تقول لنا؟تع الضوء رم االنكسارتجا
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 سؤال للنقاش

 

 

 ما رسالة االشعة  نا؟و

 

 الحجم تبر ورق و غصان الشجرإ  م النفاذية تبر ا؟

 )الظل والحرور(؟

  م )ولو شاء لجعله ساكنا(؟

  م تراه )حمام شمسع( لكاتة االحياء تع الغابة إ حتى مع تلك التع تعيش تع جحور ا تطهيرا وتنقية

 لألجواء
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 تالمطر يطهر الهواء من الشواامإ و شعة الشمع تطهر كل منزو من الجراايم الضارة

 وتليه تكون رسالتها )التنقية(

 

 العدسات:

 العدسة الالمة: تعزز للتكاتل والتكامل والتعاون

 

 

 المقعرة: للتفاضلإ وتبديد المجهودات العدسة 

 لالمة تع الحياة؟الة تما تقوم به العدسة ااع: ما الصور المم

تليه  دمغتنا من معلومات وصور و حداث طوال  تلما برمج عواسترجا نا نقوم بعملية تصنيف 

 إ والقصد تعزيز تملية )الربط( للحروج )بمفهوم( حاص بقيم )التكاملإ الجمعإ اللحمةإ..(حياتنا

 

 المطر: ما الذي يجعله متساقطا بزاوية قاامة  و ماالة؟ظا رة 
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ارتطام الماء المنسال تلى حشم  و نفع صوته تلى ترام  و تلى حجر  ملع  و تلى  ل صوت 

 سطم مااعإ لماذا؟

احتالف نغمات األصوات يبين نوع البياة المحيطة من دون  ن نرىإ تلك رساال يبعاها لنا المطرإ 

 ماذا تن رااحة المطر؟

 

 الصوت:
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 ة ونوع المادة المصنعة منها.األداة شكال ووظيف باحتالفالصوت يحتلف 

 

 وحتى مع الحجم

 

 

 وكذلك تبر جهازنا التنفسعإ تأصواتنا تتغير بناء تلى ذلك

 

 المتحدث من دون  ن  راه؟ اسم ل يمكننع  ن  تعرف تلى 
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 وتع  نفسكمإ  تال تبصرون

 تنحن تع كل  داة منحنا  يا ا امة ما يدتو لالستكشاف

 وامة ابداع 

 جميل  ن نستحدم كل  داة وتق وظيفتهاوامة وظيفة إ 

 تال يحسن  ن نسرقإ تاليد للتعاون وليع للبطش  و السرقة

 )يكمل التالميذ  نا الكلمة بما يعزز للقيم السلوكية(وجميل  ن...

 

 وللسان تع الفم وظيفة كوظيفة شرطع المرورإ تإن لم نستحدمه لوظيفته حدات الفوضى
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 كع ال يذ م الطعام للراة

 واال حدث ما ال يحمد من تراك  ظاألتظامن  بالبذيءال تتلفظ  وكع

 )نعم( كما انه يسهم تع اغناء االلفاظ تع مال كلمتع )ال(إ

 

 حول الحركة الى صوت عبر النقر ،جراهام بل موضوع:ال

 

 

 

التحويل الذي طوع له األشياء التع ال تعع لما يمكن  ن تعزز لقيم الحياة تبر "التواصل" و "وصلة 

 رحام" و" التعارف"اال

 والمواد من حولنا حلقت من  جل تمكيننا تهع مسحره من هللا من  جل االتمار ال الدمار  تاألشياء

ومن  جل  ن تسنناتدنا تع تفعيل القيمإ كقيمة صننلة االرحام تبر تواصننلنا مع االرحام  و تع التعزيز 

 للتعارف مع الغير.

 عإ نجم سماويإ له صوت تبر تملياتوالشمتناغم الطبيعة من حولنا تع األصواتإ 

يجريها النجم تع محتبره الفضااعإ تما التفجيرات وااللسنة النارية اال تنتو تن تفاتالت كيميااية تتم 

تكل كون  والدتعءإتلى سننطحه اال تعبير تن تحية يومية يرسننلها الينا كع يمنحنا االشننعة والضننوء 

 كع يطيع  يضا الرسالةيدرك  هللا من حولنا مسبم ومطيعإ وتلى االنسان  ن
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 نجم الشمع

مواتيد الصلوات تهذا النجمإ مع كل حركه له يمنحنا  

 الفصول األربعة

 الليل كع نسترحع ونستعد بعد ا للصباح

 األكسجينيحث النباتات تلى تنظيف األجواء من الغازات السامه لتطلق 

 من األرض  متعطشةويحث البحار لنقل ميا ها تبر االف الكيلومترات لمواقع 

 وكع يمنم الظل للمجهدين

 

 

 إ تامة تلك لكل نجم وكوكمليضبط تع ذلك تبر نظام الجاذبيةإ حركة القمر تبر تلك
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 للقمر تلكه الحاص                                          

 

 ليمنحنا توقيت األشهر •

 شرة تع الليل المظلم غير مبا واضاءة •

 ويعزز الحتالته كنجم تن مفهوم الكوكم •

 

 

 

 ومع كل  بة  واء امة حفيف لصوت ورق الشجر
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 تالذي نراه تع الفضاء تتعدد تيه االنكسارات الضواية

 

 تتحتلف المواقع

 و يضا االزمانإ تنحن نطالع تع غالم األحيان التاريخ وليع النجم تع لحظته اآلن

 

 لذي يتعرض اليه العود تع الكوماالنكسار ا

 

 كما االشعة التع تمكنت من حرق الزجاج لترينا ما حلفهإ تهع ترينا ما وراء الجسد الذي بداحلنا.
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  شعة  كع للجسم احتراق

 

 

 اذا  ناك  شياء يصعم  ن نرا ا من حولنا تع تضاء األرض والكون

 

 

 اال بعد  طول مطر المجردةدليل ذلك طيف الشمع تال يمكن رؤيته بالعين 

 يوم اآلحر.ليست متاحة اال تع ال إ تهعحاليا المتاحة لنا  نا دواتوكذلك هللا لن نتمكن من رؤيته اال تبر 

 



 غرس القيم عبر مناهج وزارات التربية 30
 

 الموضوع: الشوكة الرنانة

 

 الشوكة الرنانة

 تحدث حركة كموجات صوتية ال يمكن معاينتها بالنظر

 ولكن يمكن التعرف تليها تبر حركة الماء المستقر 

 من توق االسطم  الحفيفة و األجزاء الصلبة 

 األدوات باحتالفكما ان للموجات الصوتية  شكالإ وتحتلف  شكلها 

 

 موجات صوتية
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 ووظاافها تتغيرتالمفهوم يظل واحد واالشكال  •
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 االشكال تتغير والمفهوم يظل واحد

 

 

 الموضوع: الرابطة االيونية

 (اليمنإ العلوم مدارع المبدتين مدبولع مدرع  .) يذكر

إ الن الذرة تع الغالم يكون مستوا ا االحير تع التوزيع  بدامنفردة يمكن  ن تجد الذرات  تع الغالم ال

 االلكترونع غير مكتمل 

البد من الكترون اضاتع ليصبم تدد  مكتملةتكون  وحتىإ الكترونات 7: ذرة الكلور لديها تماال

إ لذا تجتهد تع البحث تن ذرة  حرى تعطيها  ذا االلكترون كع تترابطان ويكونان 8 االلكترونات لديها

 Ionic bondبطة تسمع  ذه الر الجزيء

 حيث تتكون المادة الصلبة التع  ع الملم ماال من ترابط الكلور بالصوديوم االستقرارإوتليه تصل الع 

 

 موضوع: المغناطيسال  

 ه:المغنطيع من ميزات

 جذم الحديد تلىالقدرة  -1

 قطبين متناترين  -2

 قدرة جعل جزياات قضيم الحديد المتناارة منسجمة تع اتجاه موحد تكسبها ذات صفات المغنطيع. -3
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 االرادة والعزم؟ تعكيف نستفيد من  ذه المميزات تع غرع قيم

 

 

)الجماد( تيستجيم الحديد و و   ن يغير من صفات الحديد استطاعذلك ان كان المغنطيع و و )جماد( 

المغنطيعإ  ال يمكن لعقولنا  ن تستجيم للعلوم والمعارف التع نتلقا ا كل يوم تع  ألوامرال يعقل 

 المدرسة !إ  ال يمكن لسلوكياتنا  ن تتغير!

 

 

 وحيال قدرة الجذم يمكننا  ن نعزز لقيمة التعايش والتحام تبر ذكر ما يلع:

تلى جذم المواد المدببة والحادة التع ال تعقل تأنت بال شك قادر تلى جذم قلوم  ان كان للمغنطيع القدرة

 إ تهم يملكون قلوم لينة تنبض بالحياة  صدقااك
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 موضوع: حاالت المواد الثالث، الصلبة والسائلة والغازية ال

 

 

 ذوبان الملم تع الماء

 

ا يلع نضنع بين يديك ظا رة الذوبان وتليك ظا رة تلمية لتكون محل للغرع القيمع تيم انتقاءو كذا تيمكننا 

 ما يناسم من القيم معها. استعارة

يمكنك توجيه الطلبة الع   مية البياة الصننننالحة المحيطة بهإ تفع الغرم تكار الجراام وسننننوء االحالق حيث 

 تذوم قيم الفرد تع ظل قيم البياة المحيطة به.

 رتاق السوء  الصالحة واالبتعاد تن الرتقة  مية  تلىالتأكيد 
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 مادة الرياضيات:

 الحفية ممكن تبر قوانين الفيزياء والرياضيات هللا ادراك رساال
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كممارسة الرياضة والكشف المبكر تن و كذا مع رصد الظوا ر المجتمعيةإ سواء االيجابع منها 

 و التدحين لدى شريحة الشبامإ تالرياضيات  مرض السكرإ  و السلبع منها تع مال ظا رة السمنة

 .للظا رة تعنا تع التعرف تلى درجة الحطر سواء تبر انحسار  و مد

 

 الماال الاانع:

 تع حسام جيم المالث التالع
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 تقسيم المالث الى مالاين

 

 تبر تملية التقسيم من  جل  ن نحصل

 ام تجمع المساحتين كع نحسم مساحة كل مالث تلى مالاين قاامين تع الزوايا

 يعزز لمفهوم وقيمة )التكامل( التع جعلتنا  مام مشهد لم نألفه  ان تمليات التقطيع لمالاات ام الجمع

تما تادة امة توااق حال تم تفكيك  إو و ما يدتونا إلتادة تشكيل المعطيات للحروج بحلول ابداتية

 .المعضالت التع تقف  مامنا

 

 مادة: الجيولوجيا

 

 الموضوع: الصحاري

إ تمعدل الترسبات الرملية يزيد وتضاريع ونباتات وحيوانات  لوانتنوع  شكال الصحاريإ تبر 

ينقص مع الكابان الرملية تع مواقع  حرىإ نبض من زيادة ونقصان ما ينم تن حياة تع مواقع و

 .دليل تلى جمال حالقهاتهع جميلةإ ومع  نها جميعها "صحاري" و لهذا الكوكم الذي نعيش تليهإ
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 منهو مدرسع لمرحلة تعليمية تع  ميركا

 

رى لألنهار لدليل تلى  ن ومنحنيات الصحور التع تدل تلى مجإ ما بين الكابان المتحركة

 كاان مالنا يتحرك وينمو ويتقدم تع العمر  الصحاري
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 تم تأمين الغذاء والماء له إالفأر الكنغرتع الصحراء 

 

من يعرف ما  ع توااد الصبار؟يوجه سؤال للطلبة:   

 الدواء .1

 االسنان .2

 امر التين الشوكع .3

 سبحان البديع ت إلكن تع الصحراء الحارة" ماء بماابة محزن للطعام كما لو كان "برادةتهو 

 تع الطبيعة من حولناتيما ذلل هللا لنا  : التأملالقيمة محل الغرس
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 والواحات المااية حدااق صحراوية

 

 

 الاعلم الصحراوي: يتكيف مع الحرارة  و البرودة تبر الجحور

 ترى لماذا يحتاج الذنين طويلتين؟
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 هدتها تع صحراء قاحلة بمساحات شا قه؟  ل كع يتعرف تلى مصدر الفرااع تيست

  كذا  داة "االذن الطويلة" ان لم يستحدمها  ل سيتمكن من االستمرار تع العيش؟

 كذلك األدوات التع و بنا هللا ايا ا ان لم نستحدمها وتق وظاافها سننحرف ولن يطول بقاانا!

 ما  ع تلك االدوات؟ 

 مةاللسان الكلالحواعإ العقلإ اليدإ الرجلإ 

 

 الصحراء االسترالية الصحراء فيحيوانات الموضوع: 

 

 

 

 الكنغر: تبر نمط النط يحتفظ بالطاقة من تقدانها تبر المشع •

 بيضها لشرم الماء تع رحالت الصيد )قباال السان( النعام: يستحدم سكان الصحراء •
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 وتع صحراء الجزيرة العربية الطفم النفطع

 

ضامينهاإ و و ما يدتونا للمزيد من االستكشافإ لنتعرف تلى تطايا الرم اذا  ع صحراء ولكنها غنية بم

 .تنشكره
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 تحديد مركز الزلزال الموضوع:

 

 

كذلك االمر تع تعيين مواطن الحلل القيمع مع كل مجتمع من حولنا امة مؤشر يشبه تع طبيعته  •

 .لمؤشر الزالزل
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يمكننا  ن نرصدهإ ونرصد المد واالنحسار تيهإ ونتعرف الحلل القيمعإ  وحين نتعرف تلى مصدر

  دوات حاصة بذلك.جعله تع حالة مدإ كع نحد منها تبر مسببات تتلى 
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" دور تاتل تع تملية برمجة القيمإ تيمكننا  ن نعزز لذلك تبر ذات الدرع تبر لإلدراكولما كان "

  .ما تناولته الصفحة التالية من ذات الدرع تع رسم الطبقات
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من إ حيال القيمة  و الظا رة المجتمعية التع نود دراستهاإ للحدث ةياحاطرؤية  اإلدراكإ يفرضت

جل التريث تع تدم اصدار الحكم السريع من جهةإ ومن جهة  حرى يسهم تع تملية التشحيص  

 وتحديد نوع العالج المطلوم.
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 مادة: الكيمياء

 لكل مجال تلمع  دواتالموضوع: 

 

 تنحن اذ نستحدم المحبار لقياع حجم السواال

 ونستحدم الدورق لمزج السواال 

 ية بالحرارة والمقود الستاارة العملية الكيمياا

 وكذاك سنحتاج مع كل سلوك سالب أدوات

 شراام المجتمع واألساليم لكاتةتال تصلم ذات الوساال 
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 المثال الثاني: مع درس التفاعالت الكيميائية عبر الدرس "أنصاف التفاعالت"

 

والفرص  والضعف)القوة  نقاط المحتلفة تع المجتمعإ ومع تألمزجة وشغف الشرااموكذلكإ 

 آلحرمنا ترد  كل عتتباين م( والتع SWOT)حاوف( الحاصة بكل ترد تع المجتمع والم

و و ما يفرض  إوتليه مواقفنا تسلوكياتنا تتباين إكذلك تفاتالتنا مع االحداث من حولنا تتبايننجد 

 تلينا التعرف تلى "دواتع" السلوك السلبع للحد منه.

 

عامل مع البشرإ بل ان التعامل تع حل المشاكل : ال يوجد  سلوم موحد تع التالقيمة محل الغرس

 .الناع يجم  ن يأحذ تع الحسبانإ تنوع االمزجةإ ودرجات االستيعامإ ونفسيات
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 الماال الاالث:

 الموضوع: تحضير غاز ثاني أكسيد الكربون

  

بين  سلوك سلبع(إ ينتو تن مزجكلبشرإ نشبهه )حين يتنفسه اكناتو ضار تغاز اانع  كسيد الكربون 

 تليع كل سلوك شاذ بالضرورة تكون مكوناته واحدة. إوالماءمركبينإ بيكربونات الصوديوم 

 

: الدتوة التتماد سبل الكشف والتبين قبل اتتماد  ساليم للعالج الحاص القيمة محل الغرس

 بالظا رةإ تقد يكون شكل الظا رة موحدا تيما بين األممإ لكن مسبباتها تحتلف.
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 ع:الماال الراب

 جدول العناصر

 

 

 :تتألف منالعناصر التع امة مركبات و ع تتألف من 

                صوديوم وكلور  (NaCl)كلوريد الصوديوم -1

        نيتروجين و يدروجين NH)3( األمونيا -2

 كربون و يدروجين و كسجين و يدروجينOH5H2( C  ( اإلياانول-3

 مال:تع  (الموادو و ما ينتو تنها )

 الفايبر غالع 

 ابيم البالستيكنا

تهناك تناصرإ ام  ناك مركبات تنتو تن )التكامل( تيما بينهاإ ام نطوع  ذا التكامل )المركبات( 

كمواد لنصنع منها المنتجات واألدوات المحيطة بناإ كالسيارات و دوات الطهع والورق وغير اإ 

 ة.تلوال  ذا التكامل والتآزر ألضحت الحياة مستحيلة وصعب

 : التكامل والتآزرالقيم محل الغرس
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 ذلك  ن لكل تنصر ما يعزز له من  وية

 

  وية تبر:

 اسم .1

 لون .2

  داء .3

 تكامل مع الغير من العناصر .4

 تذلك مع الجمادإ تكيف ال يكون ذلك مع االنسان الحع؟

 تما  داء كل تضو من  تضاء االنسان؟

 اليد................بعدم البطش والمطعم الحالل

 ين..............بغض النظرالع

 السمع ............حفظ االسرار

 اللسان............نبذ الغيبة والتسبيم

 للجسد كله تبر اإلنجاز بالتعمير لألرض 

 : لكل تضو تينا وظيفة تستوجم الشكر وشكر ا بعدم التعدي.القيم محل الغرس
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 مادة االحياء

 جسم االنسانالموضوع: 

 

 منتجات األلبان

 

 الكالسيوم لبناء العظمإ ومنها الكالسيومتدة من معادن جسم االنسان يتكون 

 

 

 الحديد  إو كذا مع كل جزء تع الجسمإ تنجد مع الدم

 البوتاسيوم  إوالعضالت

 و كذا 
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 ما ينم تن وحدة الحالق الذي  وجد العناصر ام بد  ببناء االنسان مستحدما ذات العناصر

 .....  الكالسيوم تع:يوجد سؤال يوجه للتالميذإ 

 : ناك سبعة  نظمة يتكون منها جسم االنسانو

 

 

 كل  ذه األجهزة من  جل بناء انسان واحد

 

 واالمر مماال مع كل محلوق حع:

 حيوان -1

 طاار -2

 سمك -3

 حشره -4

 System"نظام" 

 الصغيرإ تما بالك بالكبير اال و و الكون؟ اتقو ذا بالنسبة للمحل

 ن قد جاء من تدم؟تهل يعقل  ن يكو
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 والعظام تحفظ كافة شبكة األنظمة السبع السابقة

 

 تحفظ النحاع الشوكع واالتصام

 

 

 والعضالت كع تمنم االنسان الحركةوكذلك 

 

 

إ وكذلك تلك األنظمة السبعة لن تعمل دون قاادإ ذلك  ن قااد ا المركبة من غير قااد ال تعملتان كانت 

 .الدماغ
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 نظمة السبعة في الجسمالدماغ، قائد األ

 

 

 ليرفع حين يصدر أمر الرفعقائد 

 

 قااد  ذا الكون وحالقه؟ ألوامر ل نحن ممتالون ترى  إلألمر وتليه نسألتتتحرك العضلة تالعظم ممتالة 

 "البؤبؤ" سمه  غيرصاقم وكع تبصر كل ما حلق من حولكإ جعل ذلك تبر 
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 العين

 

 قة  م واقع؟  ل يمكننا االتتماد تليه؟حقيتبر  ذا البؤبؤ هل كل ما تراه ت

 

  ذا مع األشياء القريبة من حولنا إح وتدمهوتمع الوض إالحظ االستيعام اللحظع لما يمتال  مام العين
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تام لينطلق لسطم الشمع من مركز اإ ولكن حين ينطلق شعاته  40,000الحظ كيف  ن الفوتون يحتاج ن

 ليصل ألتيننا لنبصره! دقااق 8من الشمع ال يحتاج سوى 

 

 

 بلوتو؟لكوكم الشعاع الشمسع كم يحتاج من الوقت للوصول 
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 دوران حول الشمعإ المساتات محتلفة وسرتة الدورات محتلفة ومعدل جاذبية كل كوكم محتلفة

 

 

 مؤشر األوزان يحتلف من كوكم الى كوكم
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 دوران ضمن دوران

 

 

 

وكم من تشرات األلوف من النجوم من حولها تع كل اانية تبر تصل لكل ك اإلشعاتات ألالفمعدالت 

 تاريخ محدد انطالقهولكل شعاع تع  متفاوتة زمان 
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  زمان محتلفة مع كل شعاعإ ومنها ما يستغرق وصوله لسنوات ضواية!

 

 

 لذا يشرع السؤال:  ل النجم الذي تراه  و حقا موجود اآلن  م  نه تالشى وضواه ما زال يصل الينا

 وسيستمر لمدى تشر سنوات قادمة!

  ل كل شعء تطالعه  تيننا حقيقة  م واقع  م ماذا؟

 سلم لعقولنا بالحكم تلى األشياء  م لمدبر  ذا الكون؟ توتليهإ تهل نس

 

 لمرحلة رياض األطفال:

وحيث يصعم استعراض كاتة النماذج الحاصة بشريحة رياض األطفالإ كونها تقدم تع  ياة دورة تدريبية 

ض األطفال ما نعنيه معززة بمزيو من األمالةإ نستعرض تيما يلع نماذج االث كع تدرك مدرسات ريا

 بأسلوم تملية الغرع للقيم مع  ذه الشريحة.
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:الرياضيات مرحلة التأسيس  

 

 

 

قننند نواجنننه معوقنننات تنننع الطرينننقإ مانننل  المدرسنننةمنننن المننننزل والنننى القيمنننة ذ كنننذلك نحنننن تنننع طريقننننا 

ت تننع اصننالحا إقطيننع مننن الماشننية يعبننر الشننارع  إتننع وسننط الشننارع لعطننل تيهننا  ةراكننن سننيارة منناذا؟ 

مننا يجعلنننا نغينننر المسننار( ولكننن تننع النهاينننة  ننذا ال يانينننا تننن الهننندف تنننحن بننالرغم مننن تلنننك )الشننارع 

العوااننق سنننتجه الننع المدرسننة ولننن نرجننع للمنننزلإ مننن منننكم لديننه  نندف يرينند تحقيقننهإ مننن منننكم يرينند 

 إ رجل مطاتعإ طبيم! اإ شرطياان يصبم طيار

  نتإ  نت تبر توجيه السؤال .. اإلجاباتنحاهم تلى 
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إ وانننت يننا حالنند ترينند  ن ات يننا جاسننم قلننت بأنننك ترينند  ن تصننبم طيننارمعننا ذ اننن والمهننارةتتمننه القيمننة 

إ )الطينننار يجنننم  ن يعنننرف وجهتنننه والشنننرطع كنننذلكإ لنتعنننرف تلنننى وجنننه طننناارة جاسنننم اتصنننبم شنننرطي

 األطفنننالإ او اال رامنننات تنننع مصنننر( نطنننالع الحريطنننة معنننا ليتعنننرف مكنننةالتنننع سنننينقلنا منننن الكوينننت النننع 

منننن مننننكم يعنننرف اال رامننناتإ منننن بنا ننناإ كنننم تننندد اإ منننن  تلنننى موقعهمننناإ نعنننرج  ننننا النننع العلنننوم ذ

 منكم زار ا )صف لنا ما ر يت(

 

آخر:مثال   

 

 

القيمة + مهارة تحديد اتجاه ذ من منكم زار مكة؟ ماذا يوجد تع مكة؟ ما شكل بيت هللا  ل  و  قرم تع 

للداارة  م المالث  م المربع؟  شكله  
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يمكننا  ن نحدد اتجاه القبلةإ بأي  داة؟ "البوصلة  نحن تندما نصلع الع اين نتجهإ الع القبلة صمإ  ل

القبلة؟كم مرة يا جاسم نحن نصلع تع اليومإ تع كل مره نصلع  ل تتغير  إالقبلةصحيم " دتنا نعاين اتجاه   

 تندما يصلع المصلون تع الحرم  ل يصلون تع  ياة مربعه  م مالاه  م داارية؟ 

 

تعزيز االدراك :تمرين  

 

 

“زالتركي“ و“االدراك” مفهومتعزيز   
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تدم مشا دته ال يعنع انه غير موجود! مشا دتهإامامنا والكن يصعم  الشعءتقد يكون   

ونكون قد جعلنا الزراتة محتباة تع “ الزراتة”صندوق به العام واشياء كايرةإ نسأل الطفل  تطنع  اجلم

 ع موجوده بالرغم من اننا لم نكن نرا ا إ اسفل االلعام ما يجعل الطفل مضطرا للبحث تنها تيجد ا إ اذا 

تبر حواسنا الحمع  لألشياءإ تعدم مطالعتنا الحقيقةتالمسألة بحاجة الع اجتهاد تع البحث كع نتعرف تلى 

 ال يعنع من  نها غير موجودة.
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 : مشاركات المتدربينالفصل الثاني

 

 

تع برامو تدريم المؤسسة العربية للقيم المجتمعية كانت لهم مشاركاتإ وتيما يلع نستعرض  انتظممن ان 

 تيها منا جهم التدريسية: نالكيفية التع سيتناولوبعض من مشاركاتهم حيال 

 مادة اللغة العربية

 الموضوع: االشتقاقات

 ( حيال قيمة العطاءرايع قسم اللغة العربية اانوية مرشد البذال إهللا ابرا يم البدوي تبد )االستاذيذكر 

 :يشتق منها العلم(تكلمة ) –من حالل االشتقاق اللغوي تالكلمة الواحدة يشتق منها كلمات 

 تالمة ...الخ –تالم –تالم  –اتلم –يعلم  –تلم 

 تبهذه السعة تمنم قيمة العطاء والكرم 

 

  (وتاء اليمانع  . إهللا القانص محمد تبد  . إالحبسع تلىالو ام  تبد  .وكتم تريق اللغة العربية )

  فاعل()الفعل والتال يمكن  ن يوجد  ذا الكون دون موجد و و هللا و ذا نستلهمه من 

 تال يمكن  ن يوجد تعل دون تاتل له 

 قام بالفعل ومارسه  ألنهكما ان الفاتل ال يسمع تاتال اال 

 تهو واحد ال شريك له وال يوجد اله يستحق  ن يعبد تع  ذا الكون  ال هللا سبحانه 

 ( تع اللغة العربية المفاعيلونستلهم  ذا من )وحدة وتعدد 

ينما المفاتيل تتعددإ مفعول  ول ومفعول اانع ومفعول االثإ ومفعول مطلق تالفاتل ال يكون اال واحدا ب

   .ألجلهومفعول معه ومفعول تيه ومفعول 

 و و السميع البصير( شعء)ليع كماله 

تن جهاز الراديوإ تعندما تاينهإ ورجع الع   له  شعءتلو  ن  حدنا ساتر الع مدينة مجاورة و وال يعرف 

إ كما ز يتكلمإ تان الجميع سيتحيل ان له لسان وتم وحبال صوتيه والواقع ليع كذلكيصفه لهم تقال انه جها

 ..وهللا اتلم شعءليع كماله  األتلىان هللا سبحانه وهلل المال 
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قيمة العطاء –ء المصري آال :معلمة رياضيات  

إلنسان  ن يجبر حاطر : انما كلمة جبر ترتبط باسم من  سماء هللا الحسنى و ع الجبار.. وتلى اعلم الجبر

 من حوله من حالل العطاء المستمر.

وقد يكون العطاء ماديا  و معنويا.. تيجبر حواطر الناع من حالل مساتدتهم تع حل مشاكلهم كما نحل 

 المساال تع تلم الجبر..

 

 قطر - االمهاكاديمية  –منار العزايزة  مسا مة  .

 قيمة الصبرحيال مسار 
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 لنظر واللمع لبرمجة القيمةتع تفعيل حاستع ا

 

 المعلمة  ناء صابر تبد الحميد 

 المها للبنات  ة كاديمي

 الصف الاالث االبتدااع 

 القيمة االنتماء

 تطبيق القيمة تع حصة لغة تربية من النص الشعري: بالدي ومهوى تؤادي قطر

 

 وحصنع وكنز مناي األغر         بالدي ومهوى تؤادي قطر  

 وتطرا يفوح تلى العالمين   ر السنين سلمت نشيدا باغ 

 تلى راسخ من رتيه القيم     و ا نحن نعلع صروح الشمم  

 وتع ظله ناطقات الصور           يرف لواؤك توق القمم  

 

 حولك االنتماء:  ن تشعر  نك جزء من كل ما

 تبر المحطط التالع: مسار القيمةرسم 
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 مسار قيمة االنتماءإ تالوطن

 

 االنتماء لوطنع تندما  شا د تلم بالدي شعر ب

  شعر باالنتماء لوطنع تندما  شتم رااحة الطيم

  شعر باالنتماء لوطنع تندما  سمع النشيد الوطنع

  شعر باالنتماء لوطنع تندما  لمع رماله و مشع تلى شواطاه

  شعر باالنتماء لوطنع تندما  تذوق وجبة المكبوع

 ........... شعر باالنتماء لوطنع تندما..
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  تع مال: دورة تفعيل القيم وممارستها باستعراضات تعزز للقيم المجتمعيةتع  انتظموقد شارك العديد ممن 
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 التحصص تمارة –صالم  حذيفة

 

 

 

 التحصص حاسبات )لعبة الكترونية( –البراء تمار 
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التدريبية الحاصة بالمؤسسة العربية للقيم المجتمعيةإ حيال تيما يلع نستعرض بعض مما تناولته الدورات 

 مادتع العلوم ومزيو من التربية اإلسالمية والفنية والعلوم:

 

 مادة التربية اإلسالمية وكذلك لمادة التربية الفنية

 

تعابير تمن الممكن التعبير تن قيم المبادرة والنجاح والتفرد والمشتقة كمعانع من اسم هللا الوترإ تبر 

 ية تعزز لعقيدة التالميذ بأساليم محببة قادرة تلى تبسيط المعنى وحفظة بل وممارسته. نت
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 ختاما

كل معلومة لما يعزز لقيمة انسننانيةإ ما  اسننتامارمنا و التعليم تامرة بالمعلوماتإ ليظل التحدي تع كيفية ان 

االسننتامار  ذه كع يجعلوا مواد م الدراسننية حيةإ يعنع  ن المعلمين والمعلمات يفضننل  ن يمارسننوا رياضننة 

نابضنننة بالحياةإ غير محصنننورة بمجرد معلومة تلمية تحسنننمإ و و ما يجعل المعلومة العلمية بعد ذلك قابلة 

من جهة  مة  و تدميرهداألرض وتمكين االنسننننان ال   إلتمارللتشننننغيل من جهة وقابلة للممارسننننة بما يعزز 

 . حرى

 ت ما نجده مناورا تع المنا و كاتة تع مال:وماال تلك المعلوما
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 تمع كل معلومة يمكننا  ن نغرع قيمة                                       
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 للمزيد يمكنك زيارة الموقع اضاتة للتطبيق:

www.qeam.org 

 ز ير المزيدي APPتطبيق 

 www.muslim_library.com 

 

 

 

 

 

http://www.qeam.org/
http://www.muslim_library.com/
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 المراجع:

 كتب مناهج وزارة التربية لدولة الكويت -1

 كتب مناهج التعليم في أستراليا -2

 كتب مناهج التعليم في الواليات المتحدة االمريكية  -3

 كتب مناهج التعليم في كندا -4

 www.qeam.org ة مؤلفات المؤسسة العربية للقيم المجتمعي -5

إسهامات مجموعة ممن إنتظم معنا في دورات "تفعيل القيم وممارستها" لمعلمي ومعلمات مراحل  -6

 مختلفة في التعليم في العالمين العربي واإلسالمي

سانس إسهامات مجموعة ممن إنتظم معنا في دورات "تفعيل القيم وممارستها" لطلبة اللي -7

 والباكالوريوس والماجستير ودكاترة بعض الجامعات. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.qeam.org/
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 في سطور المؤلف
 

 

 يدي  زهير منصور المزد.        

 االلكترونية:المواقع 

 www.zumord.net 

 www.qeam.org 

 :APPSتطبيقات 

 ز ير المزيدي )زمرد( -1
 برامجنا التدريبية -2

 

 سنوات الخبرة :

التلفزيونع والتأسيع  والتسويق واإلنتاجتاما تع مجال تحطيط وتصميم وتنفيذ الحمالت اإلتالنية واإلتالمية  30 كار من 

 للهيكلة اإلتالمية والعالقات العامة تع المؤسسات الحكومية  و الشركات الحاصة. 

 الخبرات العملية :

 .1984التطبيقع والتدريم مؤسع ادارة العالقات العامة واإلتالم تع الهياة العامة للتعليم  .1
 (.1985للدتاية واإلتالن ) T.Cمؤسع ورايع مجلع ادارة شركة  .2
 .1986مؤسع ادارة اإلتالم تع بيت التمويل الكويتع  .3
 1991مؤسع لشركة الرؤية والكلمة المتحصصة تع انتاج األتالم الدتااية التلفزيونية. .4
 1994 الكويت.تصدر تع   كاديمية(تسويقية   سواق. )اتالنيهرايع تحرير مجلة  .5
إ القنوات التلفزيونية (1995)الكويت سبوت إلدارة اإلتالن التجاري تع تلفزيون دولة  تام شركةمؤسع ومدير  .6

 .الاالثإ العامة والرياضية واالجنبية
 2000اإلتالمية والتسويقية  العرم " لالستشارات اإلتالميون“مؤسسة تام مؤسع ومدير  .7
 2008 –العربية للقيم المجتمعية  المؤسسةمبرة مجلع ادارة  رايع .8
 .2001حبير اتالمع معتمد لدى غرتة تجارة وصناتة الكويت .9 

http://www.zumord.net/
http://www.qeam.org/


 غرس القيم عبر مناهج وزارات التربية 81
 

 :الدوليةالجوائز في العضوية 

 1996تام  I.A.Aاالمريكية الدولية اإلتالن  جاازةتضو لجنة التحكيم  .1
 لندن. – 1999تضو لجنة التحكيم لجاازة لندن الدولية لإلتالن تام  .2
 .جامعة الكويت اإلتالنعإتضو لجنة التحكيم لجاازة االبداع  .3
 اللبنانية  Arab ADلمجلة  رام آد االتالنية  تضو لجنة تحكيم جاازة )كريا( .4
 2010تضو لجنة تحكيم جااز )سوبر براند( البريطانية  .5
جمعية  -جمعية التسوق الحليجية  -اإلتالن الدولية  الدولية: جمعيةيتمتع بالعضوية تع تدد من الجمعيات اإلتالمية  .6

 التسوق األمريكية.
 

 حيازة الجوائز والمناصب الدولية:

من الجوااز الدولية تع مجال اإلتالن  برز ا الجاازة العالمية لإلتالن تن الشرق األوسط  تلى تددحااز  .1
 .1992برشلونة  -و وروبا 

ية نيمنظمة اتال ألكبرالتابعة  الدوليةإ الجمعيةرشم لمنصم ناام رايع مجلع ادارة ترع الكويت لجمعية اإلتالن  .2
  1996-امريكية

 1999مؤسع لالتحاد الكويتع لإلتالن تضو   .3
 2013قلد جاازة منتدى االتالم العربعإ للجامعة العربيةإ كمؤسع للصناتة االتالنية تع الكويت  .4

 

 المؤلفات :

تم اتتماد الكتام كمنهو تدريسع تع الهياة  دار ذات السالسل للنشرإ  إ1984الكويت  -مقدمة تع منهو اإلبداع  .1
 اآلسيوية.إ واتتمد كمقرر تدريسع تع احدى الجامعات 1985العامة للتعليم التطبيقع والتدريم 

مؤسسة الكويت  -الحليجع انشاء جامعة مفتوحة لدول مجلع التعاون  و ضواء تلىالعالم  تعالجامعات المفتوحة  .2
  1985العلمعإ للتقدم 

 .1994  -انشاء بنك النصوص  .3
 .1995-المكتم اإلتالمع للتنمية  .4
 .1994القوانين االحترازية تع مجاالت اإلتالم واإلتالن تع العالم  .5
 2006التسويق بالعاطفة  .6
 2006 االطفال(ة التسويق بالشريحة المستهدتة )شريح .7
 2006تسويق  نماط الحياة  .8
  2006التسويق بالحواع الحمع  .9
  2007التسويق بالمسؤولية االجتماتية  .10
 إ دار انجاز للنشرإ ومكتبة جرير2010قوة العالمات التجارية  .11
د تع )برنامو معتمد تع الجامعة اآلسيوية المفتوحة تع ماليزيا(إ ومعتمـــــــ 2010تفعيل القيم وممارستها  .12

 )تشرات الجامعات ومؤسسة تعليمية دوليا  ( .
 2010استكشاف القيم  .13
 2010محفز القيم  .14
 )باللغة التركية( 2010حركة الكامرة تع القصص القرآنع  .15
 2012تفعيل الحواع  .16
 2013تحويل القيم الى منتجات  .17
 2014تحويل المشاتر الى منتجات  .18
 2014تع استنساخ تكر العظماء  .19
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 ساتة اذاتية مع اذاتة دولة الكويتإ سلسلة تواق صناتات اإلتالن والتسويق والعالقات العامة. 600 -1
 TRTقطرإ دبعإ وتركيا  - ةاستضاتات تبر محطات اذاتية وتلفزيوني -2

 

 :Social innovationsفي مجال إبداع المشاريع االجتماعية 

المحدراتإ تبر تشكيل مجلع بعضوية وزارات الدولة وجمعيات المجتمع مشروع "غراع" للوقاية من آتة  -1
إ  شادت ملكة السويد بنتااو المشروع ضمن 2005-1999المدنع ومؤسسات القطاع الحاص تع دولة الكويتإ

 جولتها تع معرض دولع بما حققه المشروع من نتااوإ ولم تحققه مشاريع مماالة تلى نطاق  وروبا.
رشيف اإلتالنع" للجامعة االتريقية العالمية تع السودانإ لنقل حبراتنا تع تدشين وادارة مشروع " وقف األ -2

 2017جوااز اإلتالن الدولية تبر طلبة كلية اإلدارة والتسويق.
مشروع "سما" سوق منتجات االيتامإ مقدم لبيت الزكاة الكويتعإ لتعزيز مفهوم اإلنتاج تع مراكز االيتام وجعلها  -3

 2016ماليه توضا  ن تكون مراكز لإلنفاق تقط. مراكز لموارد
مشروع "سمر" سوق منتجات القرآنإ مع مجموتة من القرى اليمنيةإ تبر حلقات تحفيظ القرآنإ لالرتقاء  -4

بالحاتظ كع يكون مشغال لقيم القرآن ومفا يمهإ ال حاتظا تقطإ تبر برنامو  درناه دوليا بعنوان "تحويل القيم 
 2017نواة لسوق للمنتجاتإ وتوااد ماليه يستفيد منها سكان القرى. لمنتجات" ما تمحض تن

مشروع " سوار" لشبكة بسواتد شبابية من محتلف دول العالمإ لدتم قضايا العمل اإلنسانع والحث تليه بشكل  -5
 2017تطوتع.

التواصل جزءإ لتعزيز مفا يم القيم اإلنسانية تبر وساال  100اطالق مشروع )تأملت(إ تبر موسوتة من  -6
 االجتماتع بشكل  سبوتع.

 مؤسسة الكويت للتقدم العلمع 1986مشروع الجامعة الحليجية المفتوحةإ  -7
توقيع تشرات مذكرات التفا م تع مجال التعاون المشترك مع جامعات ومؤسسات المجتمع المدنع ومؤسسات  -8

 سة العربية للقيم المجتمعية.تعليمية تلى نطاق دولعإ بهدف تفعيل تمليات التشبيك واتتماد برامو المؤس
 في مجال االستشارات :

 الكويت. -مكتم الشهيد مستشار اتالمع لبعض مكاتم " الديوان األميري "  .1
 2000مستشار الشركة الكويتية للحاسبات   .2
 2000مصر  –مستشار شركة "حرف" احدى شركات "صحر" الكويت  .3
 2003-1986 الكويتع.بيت التمويل  تعمؤسع االتالم والتسويق  .4
 1987إ التركع الكويتعمستشار اتالمى لبيت التمويل  .5
 تع قطرإ وقناة الرسالة تع السعودية. 1997قدم االستشارات لقنوات تلفزيونية دولية كقناة الجزيرة  .6
 2004-2002مستشار شركة مستشفى المواسة القابضة  .7
 العلمع. إ احدى شركات مؤسسة الكويت للتقدم2003"  العلمعمستشار "المركز  .8
 2005مستشار اسم الرواج التجارى لشركة الشرقية لالستامار  .9
 2005)تربية و جنبية وانااية اللغة(  IPEمستشار مجموتة مدارع  .10
 2006مستشار اسم الرواج التجارى لشركة االمتياز لالستامار  .11
 2009إ 2007العلمية  لألبحاثالكويت  لدى معهدمستشار التسويق  .12
  2007 الكويتإتجارة وصناتة  التجاريإ غرتة للتحكيمالكويت  تشار مركزمس .13
 2009مستشار وزارة الصحةإ المملكة العربية السعوديةإ مركز الطم الطبيعع  .14
 2015إ ام مستشار العالقات الدولية 2011مستشار اسم الرواج والتسويق لمركز صباح االحمد للمو بة واالبداع  .15
 2012العربية المتحدة امارة تجمانإ االمارات بلدية مستشار  .16
  (World political conference)تع  2012لجمهورية التركية لمستشار  .17
 والحليو.الكويت  تعمستشارا للعديد من الشركات االتالمية والوكاالت االتالنية  .18
 .والحـدميةمن الشركات التمويلية  للعديدمستشار تسويق لمجموتة شركات تجارية وتقارية واستامارية و .19

 

 


