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البياانت الشخصية
 اتريخ امليالد1964 /9/1 :م. الربيد االلكرتوينlatefaha@yahoo.com.com : موقع االنرتنتhttp://www.latefah.net :تويرت @Lhthinker : االنستغرام@dralkandery :املؤهالت العلمية
درجة الدكتوراه يف األصوو واإلدارة الرتبوية م جامعة بنسويلفينيا سوتيت يف الوالايت املتحدة األمريكية عام
.2001
درجة املاجسو و و و و و ووتري يف األصو و و و و و ووو واإلدارة الرتبوية م جامعة بتسو و و و و و وورب يف الوالايت املتحدة األمريكية عام
.1995
بكالوريوس تربية ختصو و و و ووة لغة عربية م كلية الرتبية األسو و و و وواسو و و و ووية اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
(دولة الكويت) عام .1992
املسرية العملية
 ( 2001إىل اآلن) عضو هيئة تدريس يف كلية الرتبية األساسية. مساعد عميد للشئون الطالبية (بنات) يف كلية الرتبية األساسية ( – 2016اىل اآلن). 2016م عضوة يف جلنة التنمية املهنية للمعلم (وزارة الرتبية-اجمللس الوطين لتطوير التعليم). مستشارة تربوية يف املنظمة العاملية حلماية الطفل مقرها بروكسيل بلجيكا ( 2018إىل اآلن). 2018- 2016كاتبة أسبوعية يف جريدة القبس.2

 2016ضم قائمة احملكمني يف جملة رسالة اخلليج العريب. رئيس جلنة الرتقيات بقسم األصو واإلدارة الرتبوية (2013-1012م). عضو جلنة البطولة الثالثة ملناظرات مؤسسات التعليم العايل ابللغة العربية :جامعة الكويت (.)2015 عض و ووو جلنة تقييم وتطوير مراشل املش و ووروت احلكومي :تعايا و ص و وويل القيم الرتبوية االجيابية املس و ووتمدة مالشريعة اإلسالمية (2014-1012م) وزارة الرتبية.
 عضو جلنة الرتقيات بقسم األصو واإلدارة الرتبوية (2011-2010م). خبرية تربوية لدى برانمج األمم املتحدة اإلمنائي واجمللس األعلى للتخطيط والتنمية (– 20102012م).
 عضو جلنة تطوير برانمج إعداد معلمة رايض األطفا يف كلية الرتبية األساسية (– 20092010م).
 املشاركة يف اعداد مطوايت ع تعايا قيم املواطنة ابلتعاون مع وكالة االنباء الكويتية (كوان)(.)2002
 تقدمي حماضرة يف كلية الرتبية جامعة الكويت بعنوان :كنوز م تراثنا الرتبوي2015( ..م). شصلت د .لطيفة الكندري على جائاة الدولة التشجيعية يف جما الرتبية لعام  2008م. شصلت د .لطيفة الكندري على املرتبة األوىل يف جائاة األم املثالية لألسرة املتمياة لعام 2008م. اختريت ضم موسوعة ( )Who's Who's in the Worldالعاملية لسنة  2007م. شاز موقع لطيفة الكندري على شو ووبكة اإلنرتنت على اجلائاة اخلاصو ووة املقررة ألسو وواتاة اجلامعات واملعاهدبدولة الكويت يف عام (2004م) "جائاة مسو الشيخ سامل العلي الصباح للمعلوماتية".
  2005 – 2003مستشارة املركا اإلقليمي للطفولة واألمومة (وزارة الرتبية).  2010 - 2006مديرة مركا الطفولة واألمومة ( وزارة الرتبية). 2009م قدمت دورات يف "اعداد الفصل واالجتماعات واملؤمترات" ملركا القياس والتقومي والتنميةاملهنية :اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وذلك مبعد دورة (أربعة أايم) يف كل فصل دراسي.
  2007عضو جلنة إعادة النظر يف بنود استمارة املقابلة الشخصية للطلبة املستجدي يف كلية الرتبيةاألساسية.
 املشاركة يف فعاليات النشاط الثقايف ملركا دراسات اخلليج واجلايرة العربية حتت عنوان قضااي الطفلوالطفولة يف اجملتمع املعاصر (2013م) جامعة الكويت.
 عضو جلنة البحوث التطبيقية يف اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب (2010-2009م). عضو عدة جلان تقصي شقائق ابهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. عضو جلنة التعيينات وجتديد العقود يف الكلية (2011 -2010م).3

 حتكيم أحباث للرتقية لعدة جامعات داخل وخارج دولة الكويت.  2006عضو ابهليئة االستشارية مبركا الراية للتنمية الفكرية  :جدة.  2006رئيس فريق منتدى احلوار التنموي يف مكتب اإلمناء االجتماعي التابع للديوان األمريي.  2005انتداب لتدريس بعض مقررات قسم الرتبية يف اجلامعة العربية املفتوشة  :فرت الكويت  2004عضو يف اللجنة العليا لربانمج "بر الوالدي " يف النادي العلمي الكوييت.  2002عضو فريق عمل جلنة مشكلة لتأليف كتاب "مهارات احلياة للمرشلة االبتدائية" يف اللجنةاالستشارية العليا للعمل على استكما تطبيق أشكام الشريعة اإلسالمية التابع للديوان األمريي .قا
معايل وزير الرتبية ووزير التعليم العايل د .رشيد محد احلمد "وإن مشروت مقرر (مهارات احلياة) اليت أعدته
اللجنة للصف األو م املرشلة االبتدائية لينهض برهاان صادقا على مدى اهتمام اللجنة ابجملا الرتبوي
وشرصها على إثرائه وإسهامه يف تعايا خرباته". . .
  2002انتداب لتدريس مقرر "التعليم االبتدائي"  -قسم أصو الرتبية -يف جامعة الكويت. 1999عضو يف اجلمعية الرتبوية للباشثني األمريكيني (.) AERA تقدمي جمموعة م احملاضرات والدورات يف املؤسسات احلكومية واألهلية واملراكا اإلسالميةواملؤسسات التعليمية داخل وخارج الكويت .فيما يلي بعض عناوي الدورات" :كيف تكونني صديقة
البنتك" و"احلياة الاوجية السعيدة" و"املرأة وأصو الدعوة" و"احلياة الاوجية" و"الرتبية األسرية"
و"تفعيل عالقة العامل ابملتعلم يف حميط األسرة" و"اإلبدات يف استخدام الوسائل التعليمية" و"مفاتيح
القراءة اجليدة" و"ف احلوار" و"الطفل واإلبدات" و"القراءة واإلبدات" و"تعديل السلوك العدواين للطفل".
 نشر مقاالت تربوية يف اجملالت العلمية وعرب شبكة االنرتنت.  1999- 1997العمل يف سلك التدريس للمرشلة االبتدائية.  1999إعداد مشروت اللغة العربية على مستوى املدارس االبتدائية حملافظة الفروانية يف دولة الكويت. هلا املئات م التصرحيات واملقابالت واألخبار والتحقيقات واملقاالت الصحفية املنشورة يف الصحافةالعربية.
عدد الدخو على موقعي يف االنرتنت ( )http://latefah.netيفوق ع مخسني ألف زائرويتضم أكثر م ألفني صفحة م اصدارايت.
 أطفالنا واالنفتاح الفكري الواعي املتان لطيفة الكندري جملة آفاق (تربوية نفسية ) ربيع األو1437هو  -يناير (2016م) .عدد  .49اجلمعية السعودية للعلوم النفسية والرتبوية -كلية الرتبية:
جامعة امللك سعود.
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املؤمترات
2004م عضو يف اللجنة التحضريية ومقرر لورشة العمل اإلقليمية شو تعليم مهارات احلياة يف جمامكافحة فريوس نقة املناعة البشري اإليدز يف الفرتة ما بني  29 -27سبتمرب الكويت.
 شضور اجتماعات املؤمتر اخلامس لوزراء الرتبية والتعليم العرب (الرتبية املبكرة يف عامل متغري) يف القاهرة–  11 – 10سبتمرب  2006م.
  2004م عضو يف اللجنة التحضريية لورشة عمل إقليمية للخرباء املختصني يف جما الطفولة املبكرةاليت عقدهتا املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ابلتعاون مع مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية
ابلتنسيق مع اللجنة الوطنية الكويتية لليونسكو يف الفرتة  8 – 5سبتمرب  2004الكويت.
 رائسة مؤمتر املرأة والتفوق :تثقيف وتوعية وهتيئة الاي عقد يف مايو 2007م يف املركا اإلقليميللطفولة واألمومة.
 رئيسة اللجنة التحضريية للمؤمتر اإلقليمي" :حنو قانون موشد للطفل حلماية الطفل العريب" الاي عقديف مايو 2008م حتت رعاية املركا اإلقليمي للطفولة واألمومة.
 شضور مؤمتر بعنوان:The international Academy on "Critical Thinking - Oxford
 "2008يف اململكة املتحدة خال الفرتة م  9 - 3سبتمرب 2008
 2010م شضور فعاليات املؤمتر العاملي شو العناية ابلرتبية يف مرشلة الطفولة املبكرة حتت عنوان( )World Conference on Early Childhood Care and Educationالاي
أقيم يف العاصمة الروسية موسكو يوم االثنني  27سبتمرب  2010م إىل يوم األربعاء . 29
•

شضو و و و و ووور املؤمتر الدويل اخلاص بتجربة رجييو امييليا الرتبوية ألطفا احلضو و و و و ووانة ومرشلة رايض

االطفا الاي نظمته اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية (.)2012
•  2017م املشو و و وواركة يف "ورشو و و ووة ملتقى اخلرباء االسو و و ووتشو و و وواري لتكييف األدلة شو مواجهة
التطرف" وهو اجتمووات خرباء نظمووه كوول م مكتووب اليونسو و و و و و ووكو يف بريوت ومركا امللووك
عبدالعايا للحوار الوطين يف الرايض.
• 2018 -م املنتدى اإلقليمي  2018شو تضمني /إدماج الرتبية على املواطنة والقيم العاملية
املشرتكة يف برامج اعداد املعلمني يف الوط العريب ملدة ثالثة أايم م  1إىل  2أكتوبر إبشراف
اليونسكو وجامعة السلطان قابوس.
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• عضو اللجنة املنظمة العليا ملؤمتر احلماية االجتماعية والنفسية والرتبوية للطفل وذلك ضم
فعاليات املنظمة العاملية حلماية الطفل ابلتعاون مع اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
( 14- 12فرباير 2019م).

جلائحة كوروان
اخلليجي
العلمي
امللتقى
يف
• املشاركة
(كوفيد –  )19م منظور شرعي ونفسي وتربوي .بورقة حتت عنوان :الرتبية
األسرية ودورها يف التعامل مع جائحة كوروان :رؤية صيلية وذلك يف  20يونيو
2020م.
خربيت مع الطلبة يف كلية الرتبية األساسية:
• املشاركة يف فعاليات ملتقى معلم املستقبل الثاين" :أيب ال تطلقين "..م خال االشراف
على حبث بعنوان :مواصفات الاوج الناجح يف الكتاب والسنة النبوية وعلم االجتمات.
إعداد الطالبتني :غدير املطريي وخدجية الرشيدي (2006م).
• املشاركة يف التدريب امليداين ختصة لغة عربية (2006م – 2007م).
• تقدمي بعض احملاضرات يف جلنة القدس (2015م).
• املشاركة يف مشروت تشجيع القراءة (2013م).
• عمل معرض الرتاث اإلسالمي (2015م).
• عمل معرض البحث الرتبوي (2017م).
الدورات
 دورة التعليم ع بعد ()2020 )Cambridge IT Skills (2006 Excel 7.0-Word7.0-win 95 Beginning Power point 97 )Internet (2003 )ICDL (2004 2006 WIDS I & II دورة املخططات اإلنسيابية  2004م - دورة القيادة احلقيقية (.)20066

 دورة الوعي اإلعالمي (.)2009كتب دراسية
  2015كتاب مناهج البحث الرتبوي :مناذج وتطبيقات .مكتبة الفالح.  2013م كتاب تراثنا الرتبوي :ننطلق منه وال ننغلق فيه .مكتبة الفالح.2002م كتاب تعليقة أصو الرتبية .مكتبة الفالح.  2019تطور الفكر الرتبوي :مقارابت فلسفية مكتبة الفالح.اإلصدارات الفكرية
 2020- 2019سلسلة تربية األبناء ( )10آاثر التواصل االجتماعي على اجملتمع (األسرة
املدرسة اجملتمع)  3أجااء (الصندوق الوقفي للتنمية العلمية واالجتماعية ) الكويت.
 2017كتاب معرض البحث الرتبوي.
 2015الباشثة يف التاريخ الكوييت :اسهامات املربية القديرة أ.د .فوزية العبدالغفور .مكتبة الفالح. احلفرايت اللغوية تثبت براعة التعليم يف صدر اإلسالم 2013م جملة تراث العدد 167االمارات.
  2004دراسة بعنوان التعليم الديين :تصورات لتحسني املخرجات ابالشرتاك مع د .بدر حممدملك جملة احلياة الطيبة جملة فصلية متخصصة تعىن بقضااي الفكر واالجتهاد اإلسالمي .العدد
 15السنة اخلامسة صيف  2004م.
 ليف كتاب مهارات احلياة للصف األو والثاين واخلامس االبتدائي مع دليلني .اللجنة االستشاريةالعليا للعمل على استكما تطبيق أشكام الشريعة اإلسالمية – الديوان األمريي.
 ليف كتاب تشجيع القراءة  .املركا اإلقليمي للطفولة واألمومة (وزارة الرتبية – اليونسكو). خمتصر كتاب تراثنا الرتبوي ابالشرتاك (مكتبة الفالح). ماال نعلمه ألوالدان :تربية املرأة م منظور حممد الغاايل ابالشرتاك (مركا الراية للتنمية الفكرية)جدة. سلسلة تربية األبناء (الصندوق الوقفي للتنمية العلمية واالجتماعية ) الكويت. سلسلة تربية األبناء ( ) 4خري األمور الوسط الرتبية :الشدة أم اللني؟ (الصندوق الوقفي للتنمية العلميةواالجتماعية ) الكويت.
 سلسلة تربية األبناء ( )5عبارات ودالالت :ابالشرتاك (الصندوق الوقفي للتنمية العلمية واالجتماعية:الكويت :حتت الطبع).
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 سلسلة تربية األبناء السادسة" :أفضل  100طريقة للحصو على االب /االبنة اليت تريد2011( .م)الصندوق الوقفي للتنمية العلمية واالجتماعية :وزارة األوقاف .الكويت.
 حترير املرأة يف فكر القناعي (جملة الكويت :كتاب الكويت الثالث وزارة اإلعالم ).َض َواءٌ تَو ْرب ِوية َعلَى الطُُّفولَة املبَكِرة ِيف َد ْولَة الْ ُك َويْت (املركا اإلقليمي للطفولة واألمومة).
أ ُْ
 مراجعة وحتديث حبث حتت عنوان (واقع الطفل يف الكويت) ملنظمة املدن العربية :املعهد العريب إلمناءاملدن :الرايض.
 املشاركة يف كتاب شوارات اللحظة احلرجة دار الرائي للدراسات والرتمجة والنشر :دمشق. ليف كتاب حنو بناء اهلوية الوطنية للناشئة ( :املركا اإلقليمي للطفولة واألمومة). التعليقة التعليمية جملة املعرفة (العدد  155فرباير  2008م).كتابة العديد م املقاالت واالصدارات يف جملة الكويت (وزارة االعالم) :م مثل مقا "شىت ال يصبحاالختبار فوبيا للمعلم والتعلم ( ) 2014ومقا القائد االنساين :اللقب الاي فوق كل األلقاب"
(.)2014
 املشاركة يف كتاب الكويت الثاين عشر :التسامح قوة املقدرة ( .)2014الكويت :وزارة االعالم.املشاركة يف كتاب الكويت الثالث :يوسف ب عيسى القناعي ..مناضل م زم الضمري (.)2006
الكويت :وزارة االعالم.
نشر بعض املقاالت يف جملة املعلم. 2015-نشر مقا أثر "بِيجماليون" يف التحصيل الدراسي للطفل يف جملة نقد وتنوير.

كوروان
جلائحة
اخلليجي
العلمي
امللتقى
يف
املشاركة
(كوفيد –  )19م منظور شرعي ونفسي وتربوي .بورقة حتت عنوان :الرتبية األسرية ودورها
يف التعامل مع جائحة كوروان :رؤية صيلية وذلك يف  20يونيو 2020م.

األحباث العلمية احملكمة
 .1املشكالت املدرسية املؤثرة على التحصيل الدراسي لدى طلبة املرشلة االبتدائية م منظور أولياء
األمور يف دولة الكويت .اجمللة الرتبوية العدد  113اجلاء الثاين ديسمرب 2014م .جامعة
الكويت.
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 .2مالمح الرتبية اإلسالمية يف األندلس (1434ه و و و و و 2013 -م) الكندري لطيفة شسني .جملة الرتبية
للبحوث الرتبويوة والنفسو و و و و و ويوة :العودد  152مصو و و و و و وور :جوامعوة األزهر :كليوة الرتبيوة .اجلاء الثوالوث ينواير
2013
 .3صو و ووورة املرأة يف كتب العلوم والرايضو و وويات يف املرشلة املتوسو و ووطة بدولة الكويت .جملة البحث يف الرتبية
وعلم النفس .جامعة املنيا .اجمللد  25العدد 1ابريل 2012م .اجلاء الثالث.
 .4تربية املرأة م منظور الشو و وويخ حممد الغاايل ابالشو و ورتاك مع د .بدر ملك جملة العلوم الرتبوية .أكتوبر
( )2003العدد الرابع جامعة القاهرة :معهد الدراسات الرتبوية.

 .5صورة املرأة يف كتب اللغة العربية يف املرشلة االبتدائية يف دولة الكويت ( 2004م) ابالشرتاك حبث
منشو و و ووور يف مؤمتر "شقوق اإلنس و و ووان  :التحديد  ..والتبديد رؤى تربوية"  :معهد الدراسو و و ووات الرتبوية
جامعة القاهرة.
 2005 .6م الفكر الرتبوي عند معلم الكويت األو الش و و وويخ يوس و و ووف القناعي ابالشو و و ورتاك مع د .بدر
ملك  .جامعة الكويت :يف اجمللة الرتبوية :العدد  76اجمللد. 19
" .7وظائف املرأة وص ووورهتا يف كتب العلوم والرايض وويات يف املرشلة االبتدائية بدولة الكويت" ابالشو ورتاك
أكتوبر (2008م) .اجمللد  4معهد الدراس و و ووات الرتبوية جامعة القاهرة .أكتوبر العدد الرابع جامعة
القاهرة :معهد الدراسات الرتبوية
 .8مفهوم الرتبية الوطنية ومقوماهتا ومعوقاهتا لدى طلبة كلية الرتبية األسو و و و و و وواسو و و و و و ووية بدولة الكويت -جملوة
العلوم الرتبوية :معهد الدراسووات الرتبوية جامعة القاهرة اجمللد السووابع عشوور العدد الثاين (اجلاء الثاين)
أبريل 2009م.
 .9ديب الطفل ابلضورب يف الفكر الرتبوي اإلسوالمي :دراسوة نقدية  .جملة  :دراسوات تربوية ونفسوية.
العدد  .68كلية الرتبية جبامعة الاقازيق( .يوليه 2010م).
 .10تصورات املعلمني واملعلمات وتصرفاهتم جتاه العقاب البدين يف املدارس املتوسطة يف دولة
الكويت (2009م) جملة كلية الرتبية جامعة األزهر يونيو 2009م .العدد  141اجلاء األو .
ألمساء َِ
اَّلل احلُ ْس َىن (جملة كلية الرتبية جامعة بنها اجمللد  19العدد 80
الرتبِويَِة ْ
 .11اجلوانب َ ْ

أكتوبر .مصر).
 .12ظاهرة الغش ابالختبارات أسباهبا وأشكاله م منظور كلية الرتبية األساسية بدولة الكويت .عامل
الرتبية :القاهرة العدد  31السنة  11مايو.
 .13اآلراء الرتبوية عند عائشة عبدالرمح "بنت الشاطئ" (2009م) (ابالشرتاك) القاهرة :جملة عامل
الرتبية مارس العدد  30السنة  .10م ص  15إىل .78
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 .14اآلراء الرتبوية عند عبدهللا النوري 2009-م( -ابالشرتاك) (جملة كلية الرتبية جامعة األزهر
العدد )36( .)143
 .15دور املعلم يف وقاية الناشئة م التطرف الفكري 2009-م( -جملة كلية الرتبية جامعة األزهر
سبتمرب 2009م العدد .)142
 .16واقع تطبيق الرتبية اإلسالمية يف القضااي املعاصرة م وجهة نظر املعلمني بدولة الكويت (جملة
عامل الرتبية عدد أكتوبر 2009م) القاهرة :جملة عامل الرتبية العدد  29السنة ( 10أكتوبر).
م ص  15إىل .66
 .17الدروس اخلصوصية ابملرشلة الثانوية بدولة الكويت :الواقع واألسباب والعالج) جملة البحث يف
الرتبية وعلم النفس (جامعة املنيا ابريل  2010العدد  1ابالشرتاك.
 .18تربية الطفل يف ِس َري أعالم النبالء (ابالشرتاك) (جملة الطفولة .جامعة القاهرة :كلية رايض
األطفا 2010م العدد الرابع -يناير).
 .19معوقات تربية املرأة يف الفكر الرتبوي اإلسالمي وتداعياهتا املعاصرة( .ابالشرتاك) جملة البحث يف
الرتبية وعلم النفس .جامعة املنيا .اجمللد  22العدد  2أكتوبر.
 .20أسباب توجه الطلبة الكويتيني حنو مدارس التعليم اخلاص األجنيب والعريب بدولة الكويت م
منظور طلبة كلية الرتبية األساسية .جملة العلوم الرتبوية .معهد الدراسات الرتبوية جامعة القاهرة.
اجمللد – 18العدد  -3يوليو 2010م.
 .21املضامني الرتبوية يف فكر اإلمام الشافعي .جامعة سوهاج اجمللة الرتبوية العدد  28يوليو
2010م.
 .22الفكر الرتبوي م خال كتاب قصة احلضارات للمؤرخ األمريكي وليم ديورانت .جامعة أسيوط
اجمللد  26العدد  2يوليو 2010م.
 .23الرتبية االجتماعية يف القصة النبوية .جامعة القاهرة (جامعة األزهر كلية الرتبية عدد  144اجلاء
الثالث إبريل 2010م).
.24
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القاهرة :معهد الدراسات العدد الثاين إبريل اجلاء األو اجمللد التاسع عشر.
 .25دور األسرة يف تشجيع القراءة لدى أطفا املرشلة االبتدائية (الواقع والطموح) م منظور أولياء
األمور .القاهرة :جملة الطفولة العدد التاسع يف جامعة القاهرة سبتمرب 2011م.
 .26الفلسفة الرتبوية عند هورد غاردنر وسبل االفادة منها عربيا .جملة العلوم الرتبوية .معهد الدراسات
الرتبوية-جامعة القاهرة اجمللد -20العدد  3يوليو  2012اجلاء األو .
جدلية الرتبية اجلهادية :جهاد الطلب أمنوذجا (جملة نقد وتنوير) العدد2006( :م).
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