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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )ة ـرة الذاتيـالسي( 

  :البيانات الشخصية

 .جريدالعايد عتيق . د: سماال - 
 .الكويت: الجنسية - 
 a@ayed-kw.com: البريد اإللكتروني - 

 :العلمية المؤهالت

تقدير  ،جامعة القاهرة ،اآلدابكلية ، )تاريخ حديث ومعاصر ( ي التاريخ فدكتوراه  -١
 .م٢٠١٣عام  ،) مرتبة الشرف األولى(

 ). م١٩٦٣-١٨٩٩جماعات اإلصالح وأثرها في المجتمع الكويتي ( :الرسالةعنوان 

  :ث علمية محكمةأبحا

في الفترة  الكويتي في المجتمع ودورها في غرس القيم اإلسالميةالصحافة الكويتية  -١
 :مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية(  ،) م١٩٥٥-١٩٢٨( ي ما بين عام

هـ ١٤٣٦رمضان ، ٤١المجلد ، ١٥٨العدد ، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي
  ). م٢٠١٥يوليو 

مجلة عالم (  ،أزمة المياه في دولة الكويت خالل النصف األول من القرن العشرين -٢
يوليو ، ٤٤المجلد ، ١العدد ، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب :الفكر

  .) م٢٠١٥سبتمبر 
، م١٩٥٩ - ١٩٤٦العالقات الثقافية الكويتية المصرية وأثرها على مثقفي الكويت  -٣

جامعة ، كلية اآلداب، مركز البحوث والدراسات التاريخية: مجلة وقائع تاريخية( 
 ). م ٢٠١٤يوليو ، ٢١العدد ، ١جـ ، القاهرة

مجلة المؤرخ (  ،م١٩٥٩-١٩٥١األندية الكويتية وموقفها من القضايا العربية  -٤
 )  م٢٠١٤يناير ، ٤٤العدد ، جامعة القاهرة، كلية اآلداب، قسم التاريخ :المصري

الصحافة الكويتية ودورها في طرح القضايا المعيشية في الفترة ما بين عامي  -٥
- أبريل" العدد الثاني ، عين شمسجامعة  :حوليات كلية اآلداب( ، م١٩٥٩-١٩٤٦
 )م ٢٠١٦، ٤٤المجلد ، "يونيو 
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 بين المرأة قضايا من وموقفها الكويتية المدني المجتمع مؤسسات وتطور نشأة -٦
، مركز البحوث والدراسات التاريخية: مجلة وقائع تاريخية( ، م١٩٥٩-١٩٢٤ عامي

يرجع أصل هذه ، م٢٠١٥يناير ، ٢٢العدد ، الجزء الثاني، جامعة القاهرة، كلية اآلداب
كلية العلوم بالملتقى السنوي الخامس الدراسة إلى ورقة بحثية مختصرة قدمت في 

بريل أ ٣٠ - ٢٨  في ،)المرأة مركز دراسات وأبحاث ( االجتماعية جامعة الكويت 
   ). م٢٠١٥

، ) م١٩٤٩ هـ١٣٦٨ -م١٩١٧ هـ ١٣٣٥(الكويتي  المجتمع في وأثرها األوقاف -٧
أكتوبر ، ٢٤العدد ، القاهرة، جمعية اتحاد المؤرخين العرب: مجلة المؤرخ العربي( 

 .)م ٢٠١٦
، ) م١٩٤١-١٩٠٦(دائرة سكرتير حاكم الكويت ودورها خارجياً وداخلياً بين عامي  -٨

 .)م ٢٠١٦، ٨٠العدد ، جامعة اإلسكندرية: مجلة كلية اآلداب( 
مجلة الدراسات ( ، م١٩٥٨-١٩٢٨أفريقيا في الصحافة الكويتية بين عامي   -٩

 .)م ٢٠١٦يناير ، ٣٩العدد ، جامعة القاهرة، معهد الدراسات األفريقية: األفريقية
مجلة  (، العشريناالقتصاد البحري الكويتي خالل النصف األول من القرن  -١٠

يناير ، ٤٨العدد ، جامعة القاهرة، كلية اآلداب، قسم التاريخ: المؤرخ المصري
 ).م ٢٠١٦

( ، )م ١٩٧٥-١٩٣٥( االمتيازات التجارية األجنبية في الكويت بين عامي  -١١
قيد ، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي :مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية

 ). النشر

(  م١٩١٥-١٨٩٦ الصباح مبارك الشيخ عهد في الكويتية خيريةال األعمال -١٢
 ).م ٢٠١٧، ٨٤العدد ، جامعة اإلسكندرية: مجلة كلية اآلداب(  ،) وداخلياً خارجياً

  :عرض الكتب ومراجعتها

مع ملحق ألول عدد من " الكويت والخليج العربي في السالنامة العثمانية ( كتاب  -١
عرض ، طالل سعد الرميضي: تأليف)  "هـ ١٣٠٨سالنامة والية البصرة سنة 

مجلس النشر ، زيرة العربيةمجلة دراسات الخليج والج، عايد عتيق جريد: مراجعة
 أبريل هـ١٤٣٦ جمادي اآلخرة، ٤١، المجلد، ١٥٧ العدد، جامعة الكويت، العلمي
 .م٢٠١٥
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يلينا  .د .أ :تأليف، )والمعاصر  الحديث الكويت تاريخ في دراسات (كتاب  -٢
 والجزيرة الخليج دراسات مجلة، جريد عتيق عايد: مراجعة عرض، ميلكوميان
ربيع األول ، ٤٢المجلد ، ١٦٠العدد ، الكويت جامعة، العلمي النشر مجلس، العربية
  .م٢٠١٦يناير  هـ١٤٣٧

  :وفعاليات مؤتمرات

الشيخ الوقف ودوره في قيام المشاريع اإلصالحية في عهد (  بعنوانبحثية ورقة  -١
مبارك ( مؤتمر قسم التاريخ بجامعة الكويت  ،)م ١٩١٥-١٨٩٦مبارك الصباح 

أبريل  ١٥، " م٢٠١٥- م١٩١٥ الذكرى المئوية) " الكبير مؤسس الكويت الحديثة 
 .م٢٠١٥

نشأة وتطور مؤسسات المجتمع المدني الكويتية وموقفها  ( بعنوانورقة بحثية  -٢
كلية العلوم ، الملتقى السنوي الخامس، ) م١٩٥٩-١٩٢٤ من قضايا المرأة

- ٢٨خالل الفترة ، )مركز دراسات وأبحاث المرأة ( جامعة الكويت ، االجتماعية
 .م٢٠١٥بريل أ ٣٠

 تجارة اللؤلؤ وأثرها على المجتمع الكويتي بين عامي ( بعنوانورقة بحثية  -٣
العرب والبحر (  مؤتمر اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة، ) م١٩٥٩ -١٩١٢

 .م٢٠١٥ديسمبر  ٣- ٢هـ ١٤٣٧صفر  ٢٠-١٩، )عبر عصور التاريخ 
- ١٩٥٠ الشيخ عبد اهللا السالم والمطالبات الشعبية (ورقة بحثية بعنوان  -٤

عصر الشيخ عبد اهللا السالم ( مؤتمر قسم التاريخ بجامعة الكويت ، ) م١٩٦٥
 .م٢٠١٦أبريل  ٥-٤) م ١٩٦٥-١٩٥٠الصباح 

 األول النصف لإلصالح في ورؤيتهم الخليجيون المصلحون (ورقة بحثية بعنوان  -٥
الملتقى العلمي السابع عشر لجمعية التاريخ ، ) الميالدي العشرين القرن من

رجب  ٢١-٢٠، مملكة البحرين، واآلثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
  .م٢٠١٦إبريل  ٢٨- ٢٧ /هـ١٤٣٧

-١٩٤٥(  عامي بين الصهيوني الكيان ومقاطعة الكويت( ورقة بحثية بعنوان  -٦
: اإلسرائيلي األبارتهايد ونظام االحتالل ضّد المقاطعة إستراتيجية ،) م٢٠١٦
الجمهورية ، السياسات ودراسة لألبحاث العربّي المركز، والطموح الواقع

 .م٢٠١٦ أغسطس ٨- ٤، يةتونسال
 األول النصف اإلصالح في في ودورهم العرب المصلحون( ورقة بحثية بعنوان  -٧

، ) ٦٣(  تاريخ وآثار البحرين الموسم الثقافي لجمعية، )العشرين  القرن من
 .م٢٠١٦أكتوبر  ١٩هـ ١٤٣٨محرم  ١٨، مملكة البحرين
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المجلس البلدي الكويتي وإدارة شؤون البلدية بين عامي  ( بعنوانورقة بحثية  -٨
نظم الحكم (  اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرةمؤتمر ، )م ١٩٣٨-١٩٣٠

 ٢٩- ٢٨هـ ١٤٣٨ربيع األول  ٣٠- ٢٩، )واإلدارة عبر عصور التاريخ 
 .م٢٠١٦ديسمبر 

الشيخ عبد العزيز الرشيد ودوره في اإلصالح بين عامي ( ورقة بحثية بعنوان  -٩
مكتبة الكويت الوطنية ، ندوة العطاءات الوطنية في الثقافة، )م ١٩٣٨-١٩١١

فبراير  ٢١ هـ١٤٣٨جمادى األولى  ٢٤ ،بالتعاون مع رابطة األدباء الكويتيين
 .م٢٠١٧

المصلحون الكويتيون ودورهم في زيادة الوعي (  ورقة بحثية بعنوان  - ١٠
هـ ١٣٥٦-م١٩١١ هـ١٣٢١الثقافي الشيخ عبد العزيز الرشيد نموذجاً 

ج للعلوم جامعة الخلي، المؤتمر األول لألدب الكويتي المعاصر، )م ١٩٣٨
 الثاني جمادى ٢٨، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، )الكويت ( والتكنولوجيا 

  .م٢٠١٧ مارس ٢٧ هـ١٤٣٨
 النصف العربي في الخليج منطقة في الثقافي التغريب (ورقة بحثية بعنوان  - ١١

عشر  ثامنالملتقى العلمي ال، ) "نموذجاً  الكويت"  العشرين القرن من األول
المملكة العربية ، لجمعية التاريخ واآلثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي

   .م٢٠١٧إبريل  ٢٠-١٩ /هـ١٤٣٨رجب  ٢٣- ٢٢ ،جامعة الجوف ،السعودية

  :إدارة جلسات المؤتمرات والندوات

 فبراير هال، ) الوطنية وحدتنا تاريخ في إشراقات(  جلسة في فعالية رئيس -١
  هـ١٤٣٧ األول جمادى ٦ االثنين، م٢٠١٦ هـ١٤٣٧ األولى الدورة، الثقافي
  .م٢٠١٦ فبراير ١٥ الموافق

النشاط الثقافي المصاحب لمعرض ، )جماليات األدب العثماني (  ندوةجلسة  رئيس -٢
 ٢١ االثنين، )الكويت ( المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ، ) ٤١( الكتاب 
 .م٢٠١٦ نوفمبر ٢١ الموافق  هـ١٤٣٨ صفر
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  :أطروحات علمية وثقافية

 تاريخ في إشراقات( أول فعالية ثقافية في مهرجان هال فبراير بعنوان صاحب فكرة  -١
إلى  ١٤/٢خالل الفترة من ، م٢٠١٦هـ ١٤٣٧الدورة األولى ، ) الوطنية وحدتنا
 .م١٧/٢/٢٠١٦

رمضان  ٩، مبرة اآلل واألصحاب، )ملتقى اآلل واألصحاب ( صاحب فكرة  -٢
 .م٢٠١٦يونيو  ١٤هـ ١٤٣٧

أغسطس  ٤، )حركة المؤرخين العالمية لمقاطعة الكيان الصهيوني ( صاحب فكرة  -٣
 .م٢٠١٦

 :المعارض

 معرض الكتاب اإلسالمي( كتب دور النشر المشاركة في  ) رقابة( المشاركة في  -١
 .أرض المعارض، م٢٠١٦إبريل  ١٨حتى  ٩في الفترة من ، ) ٤١

معرض الكتاب اإلسالمي ( كتب دور النشر المشاركة في ) رقابة ( المشاركة في  -٢
 .أرض المعارض، م٢٠١٧إبريل  ٢٢حتى  ١٢في الفترة من ، ) ٤٢

  :الخبرات اإلدارية وأعمال اللجان

 ٤هـ ١٤٣٧ذو القعدة  ١، أمين عام حركة المؤرخين العالمية لمقاطعة الكيان الصهيوني - 
  .م٢٠١٦أغسطس 

  .العلمية لجان المؤتمرات والملتقيات - 

 .م٢٠١٦هـ ١٤٣٧ ،) مهرجان هال فبراير الثقافي( عضو اللجنة الثقافية في  -١
 .م٢٠١٦هـ ١٤٣٧ ،) ملتقى اآلل واألصحاب( عضو اللجنة العليا في  -٢

  :) إذاعية، تلفزيونية، فيةاصح (إعالمية  ولقاءات مقاالت

  .افيةصح-

فلنرجع ( بعنوان  ،م٢٠٠٩ عام، الكويتية ) الشاهد(  صفحة أسبوعية في جريدة -١
 .) لمعرفة الحقيقة للتاريخ

رحلة بحث  (بعنوان  ،م٢٠١٠- م٢٠٠٩عام ، ) الشاهد( صفحة أسبوعية في جريدة  -٢
 .) خعن الحقيقة في الوثائق وصفحات التاري
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 .م٢٠٠٧، )السياسة (  مع مجموعة من أساتذة التاريخ في جريدة افيةلقاءات صح -٣

 .تلفزيون-

 ١٢، )العربي  قناة( ، )محاذير قانونية في الكتابة األدبية ( مقابلة تلفزيونية عن  -١
 .م٢٠١٤نوفمبر 

قناة ( ، )كتابي ( برنامج  ) في الكويت  الحراك الثقافي( مقابلة تلفزيونية عن  -٢
 .م٢٠١٤نوفمبر  ٢٦، )العربي 

واالقتصادي  مالمح من تاريخ الكويت االجتماعي( مقابلة تلفزيونية عن تسجيل  -٣
 .م٢٠١٤ديسمبر  ٣، اإلمارات، ) دروب السفار (برنامج ، ) والسياسي

قناة ( ، برنامج صباح العربي، ) الحراك الثقافي في الكويت( مقابلة تلفزيونية عن  -٤
 .م٢٠١٥نوفمبر  ١١، )العربي 

برنامج صباح ، ) الوطنية وحدتنا تاريخ في إشراقات(  فعاليةمقابلة تلفزيونية عن  -٥
 .م٢٠١٦فبراير  ١٦، )قناة العربي ( ، العربي

على هامش معرض ، )الكتب والصحف الكويتية األولى ( مقابلة تلفزيونية عن  -٦
 .م٢٠١٦أبريل  ٩، ) تلفزيون الكويت( القناة األولى ، ٤١الكتاب اإلسالمي 

( ، بالد العرب برنامج الكويت، )األعمال الخيرية الكويتية ( عن مقابلة تلفزيونية  -٧
 .)قناة العربي 

 ٢، قناة البابطين الثقافية، ) الحراك الثقافي في الكويت( عن  مقابلة تلفزيونية  -٨
 .م٢٠١٦أغسطس 

الثقافة ورجال اإلصالح في الكويت ومقاطعة الكيان ( مقابلة تلفزيونية عن  -٩
فبراير  ٢٦ هـ١٤٣٨جمادى األولى  ٢٩ ،قناة سكاي نيوز عربية، )الصهيوني 

 .م٢٠١٧

 .ةإذاع-

 .م٢٠١٤نوفمبر  ١٨، البرنامج العام، إذاعة الكويت، )قمة الرياض ( قاء إذاعي عن ل -١
من ( برنامج ، البرنامج الثاني، إذاعة الكويت، )الثقافة في الكويت ( لقاء إذاعي عن  -٢

 .م٢٠١٤ديسمبر  ١، )هذا الوطن 
في حب ( برنامج ، البرنامج العام ،إذاعة الكويت، ) الوحدة الوطنية( لقاء إذاعي عن  -٣

 .م٢٠١٥يونيو  ٢٨، )الوطن 
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 :والنقابات عضوية الجمعيات

 .عضو الجمعية التاريخية الكويتية - 
 .عضو جمعية اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة - 
 .عضو جمعية التاريخ واآلثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - 
 .التاريخيةالجمعية المصرية للدراسات عضو  - 
 .جمعية الخريجين الكويتيةعضو  - 
 .عضو نقابة وزارة اإلعالم - 

  :تدريبالدورات وبرامج 

 :دورات -١
 :في مجال التخصصدورات  -
المخطوطات معهد ( ، ) دورة عملية ) (قيق النص التراثي تح( في دورة تدريبية  - 

الفرقان للتراث مؤسسة ، لعربية للتربية والثقافة والعلومالمنظمة ا، العربية بالقاهرة
 .م٢٠١٤عام  ،) اإلسالمي

 .م٢٠١٤عام  ،)الكويت ( دورة المرشدين المتحفيين في دار اآلثار اإلسالمية  - 
ت أعضاء هيئة مركز تنمية قدرا( ، دورة تدريبية في أخالقيات البحث العلمي - 

 .م٢٠١٥عام ، )جامعة القاهرة ، التدريس والقيادات
 ١٧من ، رابطة األدباء الكويتيين، أكاديمية األدب( ، )كتابة القصة والرواية ( دورة  - 

 )م ٢٠١٦يناير  ٢١م إلى ٢٠١٦يناير 
 :دورات متنوعة -
المجلس الوطني للثقافة والفنون  ( ،)العروض مبادئ (  عمل المشاركة في ورشة - 

 .م٢٠١٤عام  ،) ) الكويت (واآلداب 
الدراسات اإلدارية معهد ( ، دورة تدريبية في أخالقيات وقوانين العمل اإلعالمي - 

 .م٢٠١٤عام ، )والفنية للتدريب األهلي 
المجلس ( ، )فن الشعر وعلم تجويد القرآن الكريم ( المشاركة في الورشة التدريبية  - 

 ٢٣مارس إلى  ٢١خالل الفترة ، ) )الكويت ( الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
 .م٢٠١٦مارس 

 : كمبيوتر دورات -

مؤسسة الرخصة (  ،م٢٠٠٨عام  ،ICDL ب اآلليالحاس لقيادة الدولية الرخصة - 
 .)الدولية لقيادة الحاسب اآللي لمجلس التعاون الخليجي 
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خدمة المجتمع والتعليم  المشاركة في برامج الكمبيوتر الشاملة المكثفة في مركز - 
 .م٢٠٠٠عام  ،) جامعة الكويت( المستمر 

 .م٢٠٠١عام  ،الكويت، المشاركة في دورة مركز المعلومات بوزارة الداخلية - 
 :برامج تدريب -٢
وزارة (" ورشة عمل  - اإلبداع المؤسسي والذاكرة " المشاركة في البرنامج التدريبي  - 

 .)م٢٠٠٤الشركة الثنائية ألنظمة الكمبيوتر عام  - اإلعالم 
مركز الرواد للتدريب ، "الحرية المالية " دورة ، المشاركة في البرنامج التدريبي - 

 .م٢٠١٤ديسمبر  ١٥، القيادي
وزارة ( ، )إعداد البحوث والدراسات اإلعالمية ( المشاركة في البرنامج التدريبي  - 

 .م٢٠١٥عام ، )شركة اليسرة للتنمية البشرية واالستشارات  - اإلعالم 
مكتب العميد ، كلية التربية، جامعة الكويت( ، )العملية اإلعالمية ( الدورة التدريبية  - 

 .م٢٠١٥عام ، )ستشارات والتدريب المساعد لألبحاث واال
مكتب العميد ، كلية التربية، جامعة الكويت( ، )اللغة العربية ( الدورة التدريبية  - 

 .م٢٠١٥عام ، )المساعد لألبحاث واالستشارات والتدريب 

  :محاضرات

صحافة ما قبل االستقالل وموقفها من عن  بجامعة الكويت محاضرة لطلبة اإلعالم - 
 .م٢٠١٥مارس  ٨، الوطنية والعربيةالقضايا 

 :الزيارات العلمية

 .م٢٠١٦أغسطس  ٨، تونس، المكتبة الوطنية -١
  .م٢٠١٦ أغسطس ١٠، اسطنبول، األرشيف العثماني -٢
 .م٢٠١٦ أغسطس ١٠، اسطنبول، مكتبة مركز الدراسات اإلسالمية -٣
هـ ١٤٣٨محرم  ١٩، مملكة البحرين، مركز الوثائق التاريخية، مركز عيسى الثقافي -٤

 .م٢٠١٦أكتوبر  ٢٠
 .م٢٠١٦ديسمبر  ٢٦، جمهورية مصر العربية، المكتبة المركزية بجامعة القاهرة -٥
 .م٢٠١٦ديسمبر  ٢٦، مكتبة مصر العامة -٦
 .م٢٠١٦ديسمبر  ٢٧، جمهورية مصر العربية، دار الكتب والوثائق القومية -٧
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  :االهتمامات

حيث تضم اآلن ، خاصةجمع الكتب والدوريات الكويتية والعربية القديمة في مكتبة  -١
 .مجموعة كبيرة من الكتب والدوريات والتقارير الحكومية النادرة

، والشخصيات التي شهدت أهم األحداث التاريخيةمع المؤرخين  لقاءاتإجراء  -٢
الباحثين في  لخدمة وذلك، مكتبة صوتية في المستقبل نيلتكووتوثيقها وتسجيلها 

 واألديب محمد السداح المؤرخ سيف مرزوق الشمالن الملتقى بهمومن أبرز ، التاريخ
 .وعبد الرحمن العتيقي واللواء طيار بهي الدين منيب السيد

 

  التوفيق،،، ولي واهللا
  


