
 التعليم الجامعي 
 

 م المقرر المستوى 

 مقررات تكنولوجيا التعليم والتعلم 

  .1 (7501رسالة ماجستير )تكنو تكنولوجيا تعليم وتعلم  ماجستير

  .2 ( 6106التعلم )تكنوتقنيات ومصادر تطوير وإدارة وقيادة مراكز  تكنولوجيا تعليم وتعلم  ماجستير

  .3 ( 3213)تكنو 2مراكز تقنيات ومصادر التعلم  بكالوريوس تكنولوجيا تعليم وتعلم 

  .4 ( 6302استخدام الحاسوب في التدريس )تكنو ماجستير علم نفس 

  .5 ( 6101تقنيات التعليم والمعلومات واالتصاالت )تكنو  ماجستير طرق تدريس 

  .6 ( 4000التكنولوجيا التعليمية في ُعمان )تكنو بكالوريوس تكنولوجيا تعليم وتعلم 

  .7 (3001الفيديو التعليمي )تكنو بكالوريوس تكنولوجيا تعليم وتعلم 

  .8 ( 3000نشر المبتكرات التربوية )تكنو بكالوريوس تكنولوجيا تعليم وتعلم 

  .9 ( 2221الوسائل التعليمية الجماهيرية )تكنو بكالوريوس تكنولوجيا تعليم وتعلم 

  .10 ( 2112)تكنو 1ومصادر التعلم مراكز تقنيات  بكالوريوس تكنولوجيا تعليم وتعلم 

  .11 ( 1201استخدام األجهزة التعليمية وصيانتها )تكنو بكالوريوس تكنولوجيا تعليم وتعلم 

  .12 (3333اإللحاق المهني )تكنو بكالوريوس تكنولوجيا تعليم وتعلم 

  .13 ( 4241البحث في التكنولوجيا التربوية )تكنو بكالوريوس تكنولوجيا تعليم وتعلم 

  .14 ( 3111تكنولوجيا التربية والمعلومات )تكنو بكالوريوس إدارة تربوية 

  .15 ( 3007مقدمة إلى التكنولوجيا التعليمية )تكنو بكالوريوس تربية 

  .16 ( 1000مقرر مهارات الدراسة )تكنو اختياري جامعة )بكالوريوس/سنة أولى( 

  .17 (  5302التكنولوجيا التعليمية )تكنو دبلوم عام تربية 

  .18 ( 2010تكنولوجيا التعليم في التربية الخاصة )تكنو دبلوم تربية خاصة 

  .19 (5170علنف) صعوبات التعلمتكنولوجيا التعليم في  عالي صعوبات تعلم دبلوم 

  .20 المفتوحة( تطبيقات التكنولوجيا في التربية )بالجامعة العربية  تكنولوجيا التعليم  ماجستير

  .21 الوسائط التعليمية للممارسين الصحيين )معهد الصحة العامة(  دبلوم الصحة العامة 

 مقررات تربوية 

  .22 ( 2004أصول التربية )أصتر  بكالوريوس تربية 

  .23 (3104التربية في عمان والخليج )أصتر  بكالوريوس تربية 

 مقررات جامعية عامة 

  .24 (  2010الكيمياء العامة )كيميا  بكالوريوس علوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لدراسات العليامناقشة رسائل ا •
 م عنوان البحث  اسم الطالب  السنة  نوع المشاركة 

)كلية   2022يناير  ممتحن داخلي  البلوشي  محمد  شمسة 

السلطان  -التربية جامعة 

 قابوس( 

" والتعلم:  التعليم  تكنولوجيا  في  الماجستير  تجربة  رسالة 

معلمي اللغة اإلنجليزية في تنفيذ التعلم المدمج في تدريس  

اإلنجل أثناء  اللغة  أجنبية  كلغة  في   COVID-19يزية 

 " مدارس الحلقة الثانية في عمان

1.  

المالكي  رحمة 2021سبتمبر  ممتحن داخلي  )كلية    خميس 

السلطان  -التربية جامعة 

 قابوس( 

تكنولوجيا   في  الماجستير  "رسالة  والتعلم:  تقويم  التعليم 

( منصة  على  اإللكترونية   Microsoftالمقررات 

Educator Community في للمعلمين  المهنية  للتنمية   )

 "سلطنة عمان

2.  

لجنة  رئيس 

 المناقشة 

)كلية    سليمان  أماني 2021أغسطس  المعمري 

السلطان    -التربية جامعة 

 قابوس( 

التحقيق في نظام    "  : المناهج والتدريسرسالة الماجستير في  

اللغة   لمعلمي  المتاح  الحالي  والخارجي  الداخلي  الدعم 

 " المبتدئين العمانيينلدى ية اإلنجليزية كلغة أجنب

3.  

لجنة  رئيس 

 المناقشة 

)كلية   2021أغسطس  المرزوقي    - التربيةمنى 

 جامعة السلطان قابوس(

التحقيق في آثار    "  : المناهج والتدريس رسالة الماجستير في  

لعمانيين؟ العرض  لدى امعلمي اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية  

ني عشر؟ مستوى  واألسئلة المرجعية على طالب الصف الثا

 " التفاعل في الفصل الدراسي

4.  

هالل   2021أغسطس  ممتحن داخلي  )أسماء  كلية  المقبالي 

السلطان  -التربية جامعة 

 قابوس( 

والتعلم:  التعليم  تكنولوجيا  في  الماجستير   رسالة 

استراتيجيات وتحديات التقييم عبر اإلنترنت أثناء جائحة  "

 "فيروس كورونا في جامعة السلطان قابوس

5.  

لجنة  رئيس 

 المناقشة 

)كلية  أنيسة محمد سالم الرحبي   2021يوليو 

السلطان    -التربية جامعة 

 قابوس( 

في   الماجستير  والتدريسرسالة  في "  :المناهج  التحقيق 

اللغة  تعليم  من  األولى  الحلقة  في  النقدي  التفكير  تكامل 

الرابع   للصف  المدرسية  الكتب  محتوى  تحليل  اإلنجليزية: 

 " ارسات المعلمينواستكشاف مم

6.  

)كلية   2021 مايو ممتحن خارجي  الفايز  صالح  منصور 

التربية في  العليا    - الدراسات 

المملكة جامعة   في  اكستر 

 ( المتحدة

الدكتوراه التطوير  "د:  التربيةفي    رسالة  في  تويتر  ور 

في  القصيم  بمنطقة  للمعلمين  العربية    المهني  المملكة 

 " السعودية

7.  

عبدالمحسن   2021 فبراير خارجي   مناقش حسين  محمد 

القطان الخليج    حسين  )جامعة 

 العربي بالبحرين(

" بعد:  التعلم عن  في  الماجستير  كائنات  رسالة  أثر تصميم 

الرقمية لمادة االجتماعيات في الدافعية والثقافة  لدى    التعلم 

 "طالب الصف السابع الموهوبين أكاديميا 

8.  

لجنة  رئيس 

 المناقشة 

الماجستير لفزاري خليل سالم ا 2021يناير  "النفسعلم  في    رسالة  بين  :  التشوهات  العالقة 

االختبار   وقلق  المدركة  الذاتية  الكفاءة  ومعتقدات  المعرفية 

 "اإللكتروني لدى الطلبة الجامعيين بسلطنة عمان

9.  

شفهي   مناقش 

 خارجي 

في   الوهابية  هللا مال فوزية 2020نوفمبر  الدكتوراه  لرسالة  البحثي  والتدريسالمناهالمقترح  :  ج 

تعليمية قائمة على التلعيب في تنمية مهارات  فاعلية منصة  "

الفهم القرائي وفق العمليات األربع للدراسة الدولية "بيرلز" 

وتسريع القراءة لدى تالميذ الصف الرابع األساسي بسلطنة  

 ”عمان واتجاههم نحو القراءة

10.  

شفهي   مناقش 

 خارجي 

)كلية  شريفة سليمان الرواحي  2020يوليو 

السلطان جامعة  -التربية

   قابوس(

 

واإلدارة   األصول  في  الدكتوراه  لرسالة  البحثي  المقترح 

الممارسات التأملية للطلبة معلمي العلوم بجامعة  التربوية: "

 من المعايير المهنية الدولية    بعضالسلطان قابوس في ضوء  

  توجهات : أنفسهم  والطلبة  التدريس  هيئة أعضاء  نظر  وجهة

 " السياسات التعليمية لتطبيق

11.  

لجنة  رئيس 

 المناقشة 

الهنائية   2020يناير  زاهر  محمد  مروة 

التربية السلطان  -)كلية  جامعة 

 قابوس( 

الدكتوراه التصميم    في  رسالة  "فاعلية  والتدريس:  المناهج 

العقلي   والنمط  الهندسية  العقل  عادات  تنمية  في  الهندسي 

األساسي بسلطنة والميول المهنية لدى طالبات الصف الثامن  

 عمان"

12.  

العبري 2019ديسمبر  ممتحن خارجي  سعيد  بطي  )كلية    أمل 

السلطان    -العلوم جامعة 

 قابوس( 

الدكتوراه الحا  رسالة  علوم  "في  اآللي:  للتعلم    سب  إطار 

 " التعاون االجتماعيب المدعوماإللكتروني الشخصي  

13.  

شفهي   مناقش 

 خارجي 

ة  هدى بنت علي الحوسنية )كلي 2019ديسمبر 

السلطان    -التربية جامعة 

 قابوس( 

الدكتوراه   لرسالة  البحثي  والتدريسفي  المقترح    : المناهج 

في  " التلعيب  على  قائم  نقال  هاتفي  تطبيق  التحصيل  أثر 

والدافعية واالحتفاظ بالمعلومات واتجاه طلبة الصف الثامن 

 نحو التعلم الذاتي" 

14.  



شفهي   مناقش 

 خارجي 

 هللا كوفان دالرحمن بن عب عبد 2019ديسمبر 

جامعة السلطان   -)كلية التربية

   قابوس(

 

واإلدارة   األصول  في  الدكتوراه  لرسالة  البحثي  المقترح 

" بمؤسسات    التربوية:  التنوع  إلدارة  مقترحة  استراتيجية 

 تماد بسلطنة عمان"االع  يرضوء معايفي  العالي يم  التعل

15.  

ماجد   2019سبتمبر  ممتحن داخلي  عبدهللا  بنت  عاتكة 

)ال التربيةصقري  جامعة  -كلية 

 السلطان قابوس( 

"فاعلية  والتعلم:  التعليم  تكنولوجيا  في  الماجستير    رسالة 

تطبيق البيئات التعليمية الرقمية والورقية في تعلم مفردات  

طالب الصف    وتحصيلوقواعد اللغة اإلنجليزية على تحفيز  

 في ُعمان"السابع 

16.  

عامر   2019يوليو  ممتحن داخلي  بنت  )كلية  أمل  البادي 

السلطان   -التربية جامعة 

 قابوس( 

" والتعلم:  التعليم  تكنولوجيا  في  الماجستير  ثير  تأ  رسالة 

( على مهارات الكتابة  VWTبرنامج الكتابة االفتراضي )

في العمانيين  الطلبة  األولى    واتجاهات  العلوم  بالسنة  كلية 

 "صحار -التطبيقية 

17.  

شفهي   مناقش 

 خارجي 

 عد الرشيدي شكري س 2019يناير 

 

وطرق   المناهج  في  الدكتوراه  لرسالة  البحثي  المقترح 

بوي قائم على توظيف اعلية برنامج إعالمي ترالتدريس: "ف

وسائل التواصل االجتماعي في تحصيل الطلبة لمادة التربية  

 " اإلسالمية واتجاهاتهم نحوها ومعوقات استخدامها

18.  

لجنة  رئيس 

 المناقشة 

خم 2018ديسمبر  بنت  مبارك  زينب  يس 

جامعة    -اليحمدية )كلية التربية

 السلطان قابوس( 

في   الماجستير  منهج  فاعلية  "  :والتدريسالمناهج  رسالة 

طالبات  لدى  االمالء  مهارة  تطوير  في  الكلمات  دراسة 

 الصف الخامس في سلطنة عمان وآراء الطالبات حولها" 

19.  

الهنائي   2018سبتمبر  ممتحن داخلي  شخبوط  بنت  نرجس 

ا السلطان  -لتربية)كلية  جامعة 

 قابوس( 

"تصورات  رسالة الماجستير في تكنولوجيا التعليم والتعلم:  

في   مشاركتهم  حول  العمانيين  المعلومات  تقنيات  معلمي 

 ممارسات المجتمعات المهنية االفتراضية"

20.  

لجنة  رئيس 

 المناقشة 

بن خصيب   2018سبتمبر  بنت محمد  عائشة 

التربية  الحضرمية   - )كلية 

 لسلطان قابوس(جامعة ا

توظيف  "  ير في األصول واإلدارة التربوية:رسالة الماجست

ال  الريادي  وسائل  العمل  تحقيق  في  االجتماعي  تواصل 

 ".لمديري المدارس في سلطنة عمان

21.  

" مثلى بنت علي سالم الريامي 2018 سبتمبر ممتحن خارجي  التدريس:  وطرق  المناهج  في  الماجستير  أثر رسالة 

ام الواقع المعزز على تنمية التفكير الفراغي التدريس باستخد

 ". ة عمانلطلبة الصف الخامس األساسي بسلطن

22.  

هاني بن محمد المسقطي )كلية   2018أغسطس  ممتحن خارجي 

السياسية والعلوم    - االقتصاد 

 جامعة السلطان قابوس(

نظم المعلومات: "العوامل المؤثرة في   رسالة الماجستير في

السحاب الحوسبة  النفط  تبني  قطاع  في  نوعية  دراسة  ية: 

 والغاز بسلطنة ُعمان"

23.  

لجنة  رئيس 

 المناقشة 

محمد   2018أغسطس  خليفة  بنت  خولة 

جامعة    -الخنبشية )كلية التربية

 السلطان قابوس( 

" التربوية:  واإلدارة  األصول  في  الماجستير  واقع  رسالة 

للشؤون  العامة  المديرية  في  الشاملة  الجودة  إدارة  تطبيق 

 ".لية بوزارة التربية والتعليم في سلطنة عمانالما

24.  

لجنة  رئيس 

 المناقشة 

شبيبة بنت خميس الموت )كلية   2018يونيو 

السلطان    -التربية جامعة 

 قابوس( 

في   الماجستير  والتدريسرسالة  فاعلية  "  : المناهج 

نموذج الصف    استراتيجية  طالبات  تحصيل  في  المكعب 

 " السادس األساسي لإلمالء

25.  

)كلية   2018مايو  رجي محكم خا الحداد  جاسم  أحمد 

العليا   جامعة    –الدراسات 

 الكويت( 

جدوى استخدام  : "المناهج والتدريس رسالة الماجستير في  

فيديو االنفوجرافيك كوسيلة للتعليم وقبوله لدى المتعلمين في  

 " مادة االجتماعيات

26.  

 مبارك محمد مبارك محمد ريم 2018مايو  محكم خارجي 

جامعة    –سات العليا  )كلية الدرا

 الكويت( 

في   الماجستير  والتدريسرسالة  "المناهج  صورات  ت : 

 منتديات  يةلفاع عن الكويت جامعة في ماتلالمع الطالبات

 ىلعتعليمية   دروس خطط بناء في اإللكترونية النقاش

 " الويب

27.  

)جامعة  2018مايو  خارجي محّكم   سليمان  سعيد  عمران 

 الصين للعلوم والتكنولوجيا(

سياسات    في  الدكتوراهسالة  ر "تدعيم  العامة:  اإلدارة 

المدارس   من  أدلة  واالتصاالت:  المعلومات  تكنولوجيا 

 الثانوية بزنجبار" 

28.  

  حمد بن سيف بن علي القصابي  2017سبتمبر  ممتحن خارجي 

جامعة السلطان    -)كلية التربية

 قابوس( 

في   الماجستير  التعلمرسالة  "صعوبات  معلمي :  إدراكات 

استخدامها صعوبا ومدى  الذكية  السبورة  ألهمية  التعلم  ت 

 ".ومعوقات تفعيلها في مدارس الحكومة بسلطنة عمان

29.  

لجنة  رئيس 

 المناقشة 

كاملة بنت سالم الرواحي )كلية   2017أغسطس 

السلطان    -التربية جامعة 

 قابوس( 

في   الماجستير  والتدريسرسالة  "المناهج  مجموعة  :  أثر 

التد على  المعلمين  اللغة دراسة  لمعلمي  الصفي  ريس 

 ".اإلنجليزية وأداء الطلبة في سلطنة عمان 

30.  



الحارثي  2017مايو  ممتحن خارجي  حمود  بن  عبدهللا 

المفتوحة العربية    - )الجامعة 

 فرع عمان(

في  رسالة   التعليم الماجستير  "تكنولوجيا  استخدام  :  فاعلية 

الويكي على تنمية التحصيل والتفكير الناقد لطالب الصف  

 ".عاشر األساسي في سلطنة عمانال

31.  

لجنة  رئيس 

 المناقشة 

عامر  2016سبتمبر  سليمان  بنت  إيمان 

جامعة    -الحارثية )كلية التربية

 السلطان قابوس( 

التمكين واإلدارة التربوية: "  رسالة الماجستير في األصول

الثقة   في  وعالقته  األساسي  التعليم  معلمي  لدى  النفسي 

 ة عمان".سلطنبالمشرف التربوي في 

32.  

)جامعة  هيفاء نوري عبيد علي   2016يناير  ممتحن خارجي 

 الخليج العربي بالبحرين(

تصميم كائنات التعلم رسالة الماجستير في التعلم عن بعد: "

االلكترونية وأثره في تنمية مهارات المعلمات في استخدام  

التدريب   نحو  ودافعيتهن  االلكتروني  التعلم  أدوات 

 ". يتااللكتروني بالكو

33.  

سيناء بنت عمر بن جبران بيت   2015أكتوبر  ممتحن خارجي 

التربية )كلية  جامعة    -سليم 

 السلطان قابوس( 

في   الماجستير  "والتدريسالمناهج  رسالة  التدريس  :  أثر 

وتنمية   التحصيل  في  للفيزياء  التمساح  برنامج  باستخدام 

الحادي   الصف  طالبات  لدى  المخبري  العمل  مهارات 

 ".عشر

34.  

)جامعة    بثينة 2014يونيو  خارجي   محكم بوخطوة 

 ولونجونج بأستراليا(

 

التطبيقي:   واالحصاء  الرياضيات  في  الدكتوراه  رسالة 

تعليم   التركيز  "تطوير  األوسط مع  الشرق  الرياضيات في 

 على التكنولوجيا، وتصميم التعلم، والتطوير المهني" 

35.  

العلي  2014مايو  محّكم خارجي  محسن  محمد  سيد 

العربي    )جامعة الخليج 

 بالبحرين( 

استراتيجية   "فاعلية  بعد:  عن  التعلم  في  الماجستير  رسالة 

رة التعرف قائمة على األنشطة اإللكترونية في تحسين مها

تعلم   صعوبات  ذوي  لدى  التعلم  عن  والرضا  الكلمة  على 

 القراءة" 

36.  

لجنة  رئيس 

 المناقشة 

الما شيخة بنت عبد هللا الشعيبي  2013ديسمبر  "تفعيل  رسالة  التربوية:  واإلدارة  األصول  في  جستير 

مشاركة المديرين والمعلمين األوائل بمدارس التعليم ما بعد 

القرار التربوي بوزارة التربية والتعليم  األساسي في صنع  

 بسلطنة عمان".

37.  

احمد  2013 اكتوبر ممتحن خارجي  وان  بن  روسلي  وان 

العالمية   اإلسالمية  )الجامعة 

 ماليزيا( 

الدكتوراه في التربية: "استخدام الفيس بوك في تنمية   رسالة

 مهارة الكتابة العربية". 

38.  

بن   2013أغسطس  ممتحن خارجي  عايش  حمد  عايض 

اإلسالمية   )الجامعة  الرشيدي 

 العالمية ماليزيا( 

رسالة الدكتوراه في التربية: "الفصل االفتراضي: العوامل  

الت كلية  طالب  تقبل  في  والداخلية  بجامعة  الخارجية  ربية 

 حائل بالمملكة العربية السعودية الستخدامه".

39.  

العوام   2013أغسطس  محّكم خارجي  دخيل  )جامعة  سارة 

 الكويت( 

واقع   التدريس:  وطرق  المناهج  في  الماجستير  رسالة 

العملية   في  بعد  عن  المنعقدة  الفيديو  مؤتمرات  استخدام 

 التعليمية بجامعة الكويت من منظور المتعلمين"

40.  

مريم بنت سعيد القتبي )جامعة   2012يوليو  متحن خارجي م

 نزوى(

في األصول   الماجستير  "فاعلية  رسالة  التربوية:  واإلدارة 

اإلدارة االلكترونية في وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان  

 )البوابة التعليمية نموذجا(". 

41.  

)جامعة   2012مايو  ممتحن خارجي  بارون  ناصر  علي 

 بالبحرين(الخليج العربي  

التفاعل   أنماط  "أثر  بعد:  عن  التعلم  في  الماجستير  رسالة 

ة المفاهيم والوعي الصحي لدى طالب  االلكتروني على تنمي 

بدولة   األساسية  التربية  كلية  في  والرياضة  الصحة  مقرر 

 الكويت". 

42.  

)الجامعة     2012 ابريل ممتحن خارجي  الحسن  برتي 

 اإلسالمية العالمية ماليزيا( 

الدكتوراه في التربية: "دور االنترنت في تعليم اللغة رسالة  

لتنمية مهارة القراءة لدى الطالب  العربية للناطقين بغيرها  

العالمية:   االسالمية  بالجامعة  اللغات  مركز  في  المبتدئين 

 دراسة وصفية تحليلية". 

43.  

لجنة  رئيس 

 المناقشة 

ناصر    2011 أكتوبر محمد  بنت  موزة 

 البداعي 

تير في األصول واإلدارة التربوية: "متطلبات  رسالة الماجس

بالمدارس المطبقة لنظام االدارة  التمكين االداري للمعلمين  

 المدرسية الذاتية بسلطنة عمان". 

44.  

لجنة  رئيس 

 المناقشة 

التربوية: "الوعي  مريم بنت سالم المنذري  2011 سبتمبر الماجستير في األصول واإلدارة  رسالة 

ا شاغلي  لدى  التربية  القانوني  بوزارة  اإلشراقية  لوظائف 

 والتعليم بسلطنة عمان". 

45.  

لجنة رئيس  

 المناقشة 

رسالة الماجستير في األصول واإلدارة التربوية: "مصادر   عزاء بنت علي عمير الرقمي  2011 فبراير

 ضغوط العمل لدى المشرفين اإلداريين بسلطنة عمان".

46.  



الة الماجستير في التعلم عن بعد: "أثر التعلم التشاركي رس شيخة مهدي اليامي 2010 مايو ممتحن خارجي 

لتعلم االفتراضية على التحصيل الدراسي ورضا في بيئة ا

 الطالب عن التعلم". 

47.  

صالح بن أحمد سلطان الحبسي   2009 مايو ممتحن خارجي 

العالمية   اإلسالمية  )الجامعة 

 ماليزيا( 

ف المعلومات  التربية: "تقنية  في  الدكتوراه  ي جامعة  رسالة 

واستخدام تقنية  السلطان قابوس بسلطنة عمان: الثقافة وتقبل  

 المعلومات". 

48.  

سماح   2009 يناير ممتحن خارجي  آل  عاشور  سعيد  نهار 

العربي   الخليج  )جامعة 

 بالبحرين( 

رسالة الماجستير في التعلم عن بعد: "العالقة بين التحصيل  

ا العربية  الجامعة  في  المعلومات  تقنية  طلبة  لمفتوحة  لدى 

نحو   واالتجاه  الناقد  التفكير  شبكة  وبين  على  القائم  التعلم 

 االنترنت". 

49.  

سماح   2008 ديسمبر ممتحن خارجي  آل  عاشور  سعيد  ليل 

العربي   الخليج  )جامعة 

 بالبحرين( 

رسالة الماجستير في التعلم عن بعد: "أثر استخدام بيئة التعلم  

ال  والتحصيل  للتعلم  الدافعية  على  في  االفتراضية  دراسي 

الطبية بجامعة الخليج    مقرر علم االجتماع للمرحلة ما قبل

 العربي"

50.  

لجنة   عضو 

 المناقشة 

  علياء حسين محمد علي ميرزا 2008 يونيو

العربي   الخليج  )جامعة 

 بالبحرين( 

المعلمين   "اتجاهات  بعد:  عن  التعلم  في  الماجستير  رسالة 

اإللكترو التعلم  استخدام  نحو  المعلمين  في  والطالب  ني 

 بالمتغيرات الديموغرافية والخبرية". التدريس وعالقته 

51.  

لجنة  رئيس 

 المناقشة 

راشد   2007يوليو  سعيد  بنت  رحاب 

 الحكماني 

النظرية   بين  "مقارنة  النفس:  علم  في  الماجستير  رسالة 

تقدير   في  للمفردة  االستجابة  ونظرية  لالختبار  الكالسيكية 

 االختبارية". ت األفراد ومدى استقرار مؤشرات المفردا 

52.  

لجنة  رئيس 

 المناقشة 

"تقويم   ميمونة بنت نصر هللا الرقيشي  2006مارس  التدريس:  وطرق  المناهج  في  الماجستير  رسالة 

بمدارس  8-5أدوات التقييم البديلة المستخدمة في الصفوف 

اللغة   معلمي  نظر  وجهة  من  العمانية  األساسي  التعليم 

 اإلنجليزية". 

53.  

لجنة  رئيس 

 ة المناقش

عميل   2005أكتوبر  بن  سعيد  بنت  هدى 

 الجابري 

"فاعلية   التدريس:  وطرق  المناهج  في  الماجستير  رسالة 

استخدام خرائط المفاهيم في التقويم التكويني على تحصيل  

 المفاهيم الجغرافية لدى طالبات الصف العاشر".

54.  

لجنة  رئيس 

 المناقشة 

سعد   2004مايو  بن  صالح  بنت  مشاعل 

 الدوسري

"تقويم رسالة   التدريس:  وطرق  المناهج  في  الماجستير 

بنات( للصف األول  - محتوى كتاب المطالعة العربية )بنين

 المتوسط بالمملكة العربية السعودية في ضوء المقروئية" 

55.  

 

 

 الدراسات العليا االشراف على رسائل 

 
 م الرسالة عنوان   اسم الطالب  المستوى  نوع المشاركة  فترة العمل/وضع البحث 

)أصول    دكتوراهبحث   ثالث مشرف  )مستمر( دراسي   فصل

تربوية(،   وإدارة 

السلطان   جامعة 

 قابوس 

  االقتصاد نموذج مقترح لتطبيق وإدارة   سلمان سلوم الهنائي 

والتعليم   التربية  وزارة  في  الرقمي 

بسلطنة عمان، في ضوء رؤية عمان 

2040 

1.  

)أصول    دكتوراهبحث   ثالث مشرف  )مستمر( فصلين دراسيين

تربوية(،   وإدارة 

السلطان   جامعة 

 قابوس 

لتعليم   بشرى محمد الغيثي  االستراتيجي  التخطيط 

سلطنة   بمدارس  مستدام  إلكتروني 

النماذج   ضوء  في  والخبرات  عمان 

 2040الدولية ورؤية عمان 

2.  

)مناهج   مشرف محلي  فصول دراسية )مستمر(  4 بحث دكتوراه 

تدريس   وطرق 

التعليم(  -تكنولوجيا 

شمس   عين    - جامعة 

 مصر

 على  قائمة  تكيفية  تعلم  بيئة  فاعلية جميلة سالم العلوي 

  مهارات   المحصلة المعرفية في تنمية

  والكفاءة   التعلم  مصادر  أخصائي

الظاهرة    الذاتية محافظة  مدارس  في 

 بسلطنة عمان

3.  

)مناهج   مشرف محلي  فصول دراسية )مستمر(  4 بحث دكتوراه 

تدريس   وطرق 

التعليم(  -تكنولوجيا 

 سوريا   -جامعة دمشق  

سيف   خميس  لهية 

 المرضوف السعدي 

)  فاعلية موودل  في Moodleنظام   )

المعلومات   تقنية  مقرر  تدريس 

بالحلقة  بمدارس   األساسي  التعليم 

واتجاهات   عمان  سلطنة  في  الثانية 

 الطالب نحوه 

4.  



ماجستير   ثالث مشرف  )مستمر( يندراسي فصلين بحث 

التعليم  ) تكنولوجيا 

جامعة  والتعلم  ،)

 السلطان قابوس 

مصادر    أخصائييكفاءات   أنوار حارب الهنائي  مركز 

تطبيق التكنولوجيا وتدريب  في  التعلم  

لمعايير   وفقًا   ISTEالمعلمين 

 للمدربين 

5.  

)أكملت    ةدراسي  فصول  4

2021 ) 

)أصول    دكتوراهبحث   ثالث مشرف 

تربوية(،   وإدارة 

السلطان   جامعة 

 قابوس 

األداء   صفية راشد الدغيشي  لتطوير  مقترحة  استراتيجية 

االداري لدى مديري المدارس بسلطنة  

القائم على عمان في ضوء   االقتصاد 

 المعرفة

6.  

دراسيين )أكمل    فصلين 

2021 ) 

ماجستير   رئيس مشرف  بحث 

التعليم  ) تكنولوجيا 

جامعة  والتعلم  ،)

 السلطان قابوس 

خلفان   يعقوب 

 الشامسي 

استخدام   التشاركي تعلم  ال فاعلية 

الحاسوب في تطوير األداء  المدعوم ب

للطالب   العمانيين  األكاديمي 

 التشاركي نحو التعلم  واتجاهاتهم

7.  

دراسيين )أكملت    فصلين 

2021 ) 

ماجستير   رئيس مشرف  بحث 

التعليم  ) تكنولوجيا 

جامعة  والتعلم  ،)

 السلطان قابوس 

في   مروة سليّم الشقصي  الوظيفية  البرمجة  نموذج  فاعلية 

المنطقي   العاشر التفكير  للطالب 

 وإنجازه في الرياضيات 

8.  

)أكملت    يندراسي  فصلين

2020 ) 

ماجستير   رئيس مشرف  بحث 

التعليم  ) تكنولوجيا 

جامعة  والتعلم  ،)

 السلطان قابوس 

الخدمة    أثر حليمة سليم الريامي  أثناء  التدريب  برنامج 

المرئية  المبني   البرمجة  على 

اكتساب   في(  سكراتش) مهارات 

لتصميم   التعلم    كائناتالمعلمين 

نحو في    واتجاهاتهم  التكنولوجيا  دمج 

 التدريس 

9.  

)  فصول  3 أكملت  دراسية 

2020 ) 

ماجستير   ثاني مشرف  بحث 

التعليم  ) تكنولوجيا 

جامعة  والتعلم  ،)

 السلطان قابوس 

)تأثير   عايدة سعيد السالمي  أداء    (Sanakoبرمجية  على 

ال  للغة  صف  طلبة  عشر  الحادي 

مهارات   في  أجنبية  كلغة  اإلنجليزية 

 النطق 

10.  

)  فصول  3 أكملت  دراسية 

2020 ) 

ماجستير   ثالث مشرف  بحث 

وإدارة  ) أصول 

جامعة  تربوية  ،)

 السلطان قابوس 

عن  عزا راشد الخروصي  المعلمين  لتدريب  مقترح  تصور 

تطبيقية   دراسة  عمان:  بسلطنة  بعد 

 على محافظة شمال الباطنة 

11.  

دراسية  3 أكملت  )  فصول 

2020 ) 

ماجستير   ثاني بديل مشرف  بحث 

التعليم  ) تكنولوجيا 

جامعة  والتعلم  ،)

 السلطان قابوس 

ناصر   أصيلة 

 الهاشمي 

فاعلية استخدام بيئة الواقع المعزز في 

مادة  تحصيل طلبة الصف العاشر في  

   نحوه مواتجاهاته المعلومات تقنيات

12.  

دراسية  4 أكملت  )  فصول 

2020 ) 

ماجستير   ثاني/رئيس مشرف  بحث 

التعليم  ) تكنولوجيا 

جامعة  والتعلم  ،)

 السلطان قابوس 

سعيد   تماضر 

 الزعابي 

نحو   ودوافعهم  الموظفين  تصورات 

استخدام نظام التدريب اإللكتروني في 

 (PDOشركة تنمية نفط عمان )

13.  

)أكمل    يندراسي  لينفص

2019 ) 

ماجستير   رئيس مشرف  بحث 

التعليم  تكنولوجيا  )

جامعة  والتعلم  ،)

 السلطان قابوس 

في  خلفان حمد الشعيلي  المعزز  الواقع  استخدام  فاعلية 

الجغرافيا   وحدة  مناهج  بتدريس 

االجتماعية   تحصيل    علىالدراسات 

 نحوه  هماتطلبة الصف العاشر واتجاه 

14.  

دراسيين   )أكملت  فصلين 

2019 ) 

ماجستير   مشرف ثاني  بحث 

التعليم  ) تكنولوجيا 

جامعة  والتعلم  ،)

 السلطان قابوس 

نحو   فاطمة األزهر الهنائي  واتجاهاتهم  المعلمين  استخدام 

المفتوحة   التعليمية  المصادر  استخدام 

 حالة عمانية دراسة في تدريسهم: 

15.  

دراسية  3 )أكمل    فصول 

2019 ) 

ماجستير   رئيس مشرف  بحث 

التعليم  ) تكنولوجيا 

جامعة  والتعلم  ،)

 السلطان قابوس 

سليمان  محمد 

 األغبري 

خاصة   تدريبية  لدورة  إطار  تصميم 

( اإلنترنت  على  ( SPOCصغيرة 

 لمؤسسات التعليم العالي العمانية 

16.  

دراسيين   )أكملت  فصلين 

2018 ) 

ماجستير   مشرف ثاني  بحث 

التعليم  ) تكنولوجيا 

جامعة  والتعلم  ،)

 السلطان قابوس 

يوسف   أسماء 

 العامري

افتراضي ثالثي  تأثير استخدام مختبر  

االبعاد في تدريس العلوم على تحصيل  

الخامس   الصف  طلبة  ودافعية 

 األساسي 

17.  



)أكمل  دراسيين    فصلين 

2018 ) 

العلوم  بحث ماجستير ) ثاني مشرف 

جامعة  االسالمية  ،)

 السلطان قابوس 

عن  سالم سلطان األخزمي  للتعلم  برنامج  فاعلية  تصورات 

معهد ديني  بعد لتعليم القرآن الكريم في  

 ما بعد الثانوي 

18.  

دراسية  3 )أكمل    فصول 

2018 ) 

دكتوراه مشرف محلي  طرق  ) بحث 

  (،تدريس لغة انجليزية

اكستر     – جامعة 

 المملكة المتحدة 

التعاونية   يونس الشبيبي  الكتابة  في  المعلمين  دور 

 باستخدام تقنية الويكي 

19.  

دراسية  3 )أكمل    فصول 

2018 ) 

)مناهج   بحث دكتوراه مشرف محلي 

تدريس   وطرق 

التعليم   (،تكنولوجيا 

شمس   عين    - جامعة 

 مصر

خاطر   سامي 

 المزروعي

-أثر التفاعل بين نمط التشارك )فردي

جماعي( واألسلوب المعرفي في بيئة  

تحصيل   تنمية  في  المقلوب  الصف 

تقنية   لمادة  التاسع  الصف  طالب 

المعلومات والرضا نحو المادة بسلطنة  

 عمان

20.  

أكمل  )  ةدراسيل  وفص  3

2017 ) 

)مناهج   بحث دكتوراه مشرف ثالث 

تدريس   وطرق 

جامعة   العلوم(، 

 السلطان قابوس 

سليّم   بن  ناصر 

 المزيدي 

باستخدام   الفيزياء  تدريس  أثر 

العلمية   والتجارب  االستكشافات 

المفاهيم   اكتساب  في  المحوسبة 

مهارات   وتنمية  العمل  الفيزيائية 

 واالتجاه نحوها المخبري 

21.  

دراسيين   )أكملت  فصلين 

2018 ) 

ماجستير   مشرف ثاني  بحث 

التعليم  ) تكنولوجيا 

جامعة  والتعلم  ،)

 السلطان قابوس 

ناصر   انتصار 

 الشكري 

الطالب   تدريب  برنامج  تطبيق  تأثير 

في  التكنولوجيا  على  ألساتذتهم 

تكنولوجيا   مهارات  اكتساب 

المعلومات لطلبة ومعلمي الف العاشر 

 األساسي 

22.  

دراسيين   )أكملت  فصلين 

2017 ) 

)مناهج   بحث دكتوراه مشرف ثاني 

تدريس   اللغة  وطرق 

جامعة  االنجليزية  ،)

 السلطان قابوس 

اإلنجليزية   الرجيبي منيرة  اللغة  كتب  محتوى  تحليل 

الثانية   الحلقة  في  العمانية  المدرسية 

حول تضمين تعيينات التعبير القرائية  

 لمهارات التفكير الناقد   

23.  

)أكملت   دراسيين  فصلين 

2015 ) 

)علوم   مشرف محلي  دكتوراه  بحث 

الحاسوب  

جامعة   والمعلومات(، 

المملكة   ستراثكاليد، 

 المتحدة 

القضايا المرتبطة بأمن المعلومات في   فتحية االزكي

المؤسسات   في  التكنولوجيا  استخدام 

 العمانية 

24.  

)أكملت   دراسيين  فصلين 

2013 ) 

بحث ماجستير )مناهج   مشرف ثاني 

تدريس   وطرق 

جامعة   العلوم(، 

 بوس السلطان قا

محمد   بنت  محفوظة 

 الناصري

المشاريع   على  المبني  التعلم  تطبيق 

مادة   طالبات  على  الكترونيا  المدعوم 

بالتعليم   السادس  للصف  العلوم 

 األساسي واتجاهاتهن نحوه 

25.  

)أكمل  دراسيين    فصلين 

2011 ) 

ماجستير   مشرف ثاني  بحث 

وإدارة   )أصول 

جامعة   تربوية(، 

 السلطان قابوس 

حمود  بن  ياسر 

 السمري 

 

االلكتروني   التدريب  تطبيق  متطلبات 

الوسطى   اإلدارات  أداء  تطوير  في 

 بالمناطق التعليمية في سلطنة عمان 

26.  

)أكمل  دراسيين    فصلين 

2011 ) 

بحث ماجستير )مناهج   مشرف ثاني 

تدريس   وطرق 

الدراسات  

جامعة   االجتماعية(، 

 السلطان قابوس 

سالم  بن  عوض 

 الناصري

استخدام   على  أثر  االلكتروني  التعلم 

التحصيل الدراسي في مادة الجغرافيا  

الحادي   االقتصادية لدى طلبة الصف 

 عشر ما بعد األساسي بسلطنة عمان

27.  

)أكملت    3 دراسية  فصول 

2011 ) 

ماجستير   مشرف ثالث  بحث 

وإدارة   )أصول 

جامعة   تربوية(، 

 السلطان قابوس 

حمد   بنت  نعمة 

 الحجري 

اإلشراف اإلداري  مكانية تطبيق نظام  ا

بعد والتعليم    عن  التربية  وزارة  في 

 بسلطنة عمان

28.  

دراسية  8   )أكمل   فصول 

2011 ) 

بحث دكتوراه )تقنيات   مشرف مشارك

الجامعة   تعليم، 

 التكنولوجية بماليزيا( 

محمد  بن  سليمان 

 العامري

مدى وجود المهارات التكنولوجية لدى  

األساسي   التعليم  مدارس  معلمي 

 ومضامينها للتدريب االلكتروني 

29.  

)أكمل    3 دراسية  فصول 

2011 ) 

ماجستير   مشرف ثالث  بحث 

وإدارة   )أصول 

سعيد  بن  محمد 

 الصوافي 

 

في   اإللكترونية  اإلدارة  توظيف  واقع 

مدارس   في  اإلدارية  العمليات  بعض 

30.  



جامعة   تربوية(، 

 السلطان قابوس 

( نظر  12-11الصفين  وجهة  من   )

 سلطنة عمانمديري المدارس في 

)أكمل  دراسيين    فصلين 

2010 ) 

ماجستير   مشرف ثالث  بحث 

وإدارة   )أصول 

جامعة   تربوية(، 

 السلطان قابوس 

سلوم   بن  سلمان 

 الهنائي 

آراء مسئولي مؤسسات التعليم العالي  

التعلم   بيئة  إدارة  حول  عمان  بسلطنة 

 االلكتروني 

31.  

دراسية  4   )أكملت   فصول 

2010 ) 

ماجستير  بحث   مشرف أول خارجي 

التعليم   )برنامج 

بعد،  عن  والتدريب 

العربي   الخليج  جامعة 

 بدولة البحرين(

حمد   بنت  شيخة 

 الحضرمي 

المهارات أثر   على  المدمج  التدريب 

بسلطنة   المدارس  لمدراء  القيادية 

 عمان ودافعيتهم نحوه 

32.  

دراسيين   )أكملت   فصلين 

2009 ) 

بحث ماجستير )مناهج   مشرف ثاني 

تدريس(،   وطرق 

السلطان   جامعة 

 قابوس  

عامر  بنت  ردينة 

 الحجري 

اإلنجليزية   اللغة  مدرسي  آراء 

في  اإللكترونية  لألنشطة  واستخدامهم 

 تدريس المادة 

33.  

دراسي  3 )أكملت    فصول 

2008 ) 

ماجستير   مشرف خارجي  بحث 

التعليم   )برنامج 

بعد،  عن  والتدريب 

الخليج   العربي  جامعة 

 بدولة البحرين(

اتجاهات المعلمين والطالب المعلمين   علياء حسين ميرزا

التعلم   استخدام  نحو  الكويت  دولة  في 

وعالقته   التدريس  في  االلكتروني 

الديموغرافية   المتغيرات  ببعض 

 والخبرية 

34.  

)أكملت   5 دراسية    فصول 

2008 ) 

جامعة  في  مشرف 

 السلطان قابوس 

بحث دكتوراه )تقنيات  

جامعة  تعليم   ،

 ولونجونج بأستراليا(

 أندريا هول 

 

 

تصميم بيئات تعلمية الكترونية مباشرة  

 للسياقات المحلية: سلطنة عمان كمثال

35.  

)أكمل   3 دراسية    فصول 

2007 ) 

)علم  مشرف ثاني  ماجستير  بحث 

المكتبات  

جامعة   والمعلومات(، 

 السلطان قابوس 

ناصر   بن  حمير 

 المحروقي 

اإلنترنت   معلومات استخدام  كمصدر 

اآلداب   كلية  طالب  لدى  تعلم  وأداة 

جامعة  في  االجتماعية  والعلوم 

 السلطان قابوس 

36.  

دراسية  3 )أكمل    فصول 

2006 ) 

تحضيري   مشرف مشارك بحث 

)تقنيات   للماجستير 

جامعة   تعليم، 

 اليرموك، األردن(

عامر  علي  بن  نايف 

 المعمري

كليات   في  التعليمية  التقنيات  واقع 

سلطنة  جامعة   في  قابوس  السلطان 

 عمان من وجهة نظر طلبتها 

37.  

دراسية  4 )أكملت    فصول 

2005 ) 

بحث ماجستير )مناهج   مشرف ثاني 

تدريس   وطرق 

الدراسات  

جامعة   االجتماعية(، 

 السلطان قابوس 

إبراهيم   بنت  وفاء 

 الهنائي 

استخدام   حول  تجريبية  دراسة 

دراسات   وحدة  تعليم  في  الحاسوب 

التعليم  اجتماعية   مدارس  لطالب 

 األساسي 

38.  

)أكمل    4 دراسية  فصول 

2002 ) 

بحث ماجستير )مناهج   مشرف ثاني 

تدريس   وطرق 

الدراسات  

جامعة   االجتماعية(، 

 السلطان قابوس 

في   خالد بن محمد الهنائي التعلم  مصادر  مراكز  دور  تقويم 

االجتماعية   الدراسات  منهاج  تدريس 

 األساسي للحلقة األولى من التعليم 

39.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فعاليات إدارة التطوير األكاديمي 
 

 م عنوان فعالية التطوير نوع المشاركة  منظم/مكان النشاط  التاريخ 

التربية 2020-2021 جامعة   -كلية 

 السلطان قابوس 

هيئة   محاضر ألعضاء  اإللكتروني  المهني  اإلنمائي  البرنامج 

 : التعليم عبر االنترنت التدريس

1.  

التربية 2019 جامعة   -كلية 

 السلطان قابوس 

لطلبة   مدير حوار/ محاضر بحثية  منحة  على  الحصول  حول  حوارية  ورشة 

 الدراسات الجامعية والعليا 

2.  

التربية 2019 جامعة   -كلية 

 السلطان قابوس 

التدريس: التنوع  البرنامج اإلنمائي المهني ألعضاء هيئة   محاضر

 في التدريس ومنهجيات التعليم 

3.  

2012-2019 

 (مرة 12)

الدراسات   عمادة 

جامعة السلطان    -العليا

 قابوس 

ورشة تنمية مهارات طالب الدراسات العليا: كيف تناقش   محاضر

 أطروحة التخرج

4.  

التربية 2017-2019 جامعة   -كلية 

 السلطان قابوس 

التربية بمفهوم التنوع وتطبيقاته  ورشة توعية طالب كلية   محاضر

 المدرسية 

5.  

الذاتي  2018 التعلم  ،  مركز 

السلطان   جامعة 

 قابوس 

  .6 ورشة مهارات التعلم  محاضر مدعو

في   2018 التميز  مركز 

جامعة    -التعليم والتعلم

 السلطان قابوس 

  .7 دمج التكنولوجيا في التدريس  محاضر

قسم  السيمنار   2018

التعليم   تكنولوجيا 

التربية  -والتعلم   - كلية 

السلطان   جامعة 

 قابوس 

والتعلم سيمنار   محاضر التعليم  تكنولوجيا  للحصول  :  قسم  التقديم 

 على منحة بحثية 

8.  

التربية )مرتان(  2017 جامعة   -كلية 

 السلطان قابوس 

  .9 البرنامج اإلنمائي المهني الثالث ألعضاء هيئة التدريس  محاضر

التربية 2016 جامعة   -كلية 

 السلطان قابوس 

  .10 البرنامج اإلنمائي المهني الثاني ألعضاء هيئة التدريس  محاضر

التربية 2008-2016 جامعة   -كلية 

 السلطان قابوس 

مدير  جلسات/  حاضر 

 حوار/ محاضر 

  .11 اليوم المفتوح لكلية التربية 

التربية 2015 جامعة   -كلية 

 السلطان قابوس 

محاضر/حاضر  

 جلسات 

  .12 لقاءات فريق االعتماد للزيارة الرئيسية  

التربية 2015 جامعة   -كلية 

 السلطان قابوس 

التربية:   محاضر مشارك لكلية  األسبوعي  المنح السيمنار  لبرنامج  التقدم 

 البحثية لطالب الدراسات الجامعية 

13.  

قسم األصول واإلدارة   2015

 التربوية 

  .14 التنوع الورشة التثقيفية حول  محاضر مدعو

التربية 2015 جامعة   -كلية 

 السلطان قابوس 

  .15 ورشة الطلبة المرشحين للخبرات الميدانية في التنوع   محاضر

التربية 2015 جامعة   -كلية 

 السلطان قابوس 

  .16 2-ورشة الئحة الترقيات األكاديمية الجديدة  منظم/محاضر

الذاتي 2015 التعلم    - مركز 

السلطان   جامعة 

 قابوس 

السنوي الستقبال طالب الدفعة الجديدة    التعريفيالبرنامج   مدعومحاضر 

   في الجامعة

17.  

التربية 2015 جامعة   -كلية 

 السلطان قابوس 

  .18 1--ورشة الئحة الترقيات األكاديمية الجديدة  منظم/محاضر

التربية 2015   - جماعة 

السلطان   جامعة 

 قابوس 

  .19 ندوة التعلم االلكتروني  محاضر مدعو

جامعة   -التربيةكلية   2015

 السلطان قابوس 

  .20 منتدى االشراف األكاديمي  محاضر مدعو

السلطان   2015 جامعة 

 قابوس 

  .21 حفل افتتاح مركز التعلم الذاتي  محاضر مدعو



التربية 2014 جامعة   -كلية 

 السلطان قابوس 

األسبوعي لكلية التربية: معيارا التنوع واعضاء    السيمنار محاضر

 هيئة التدريس في التقرير المؤسسي 

22.  

التربية 2014 جامعة   -كلية 

 السلطان قابوس 

المجتمع    السيمنار محاضر في  التنوع  التربية:  لكلية  األسبوعي 

 العماني ومضامينه في كلية التربية 

23.  

التربية 2014 جامعة   -كلية 

 السلطان قابوس 

البحث    السيمنار محاضر عرض  التربية:  لكلية  األسبوعي 

 االستراتيجي الممول من المكرمة السامية للبحوث 

24.  

التربية 2013 جامعة   -كلية 

 السلطان قابوس 

األسبوعي لكلية التربية: مراجعة الئحة الترقيات  السيمنار محاضر

 االكاديمية الجديدة 

25.  

التربية 2013 جامعة   -كلية 

 السلطان قابوس 

البحث    السيمنار محاضر عرض  التربية:  لكلية  األسبوعي 

 االستراتيجي الممول من المكرمة السامية للبحوث 

26.  

التربية 2010 جامعة   -كلية 

 السلطان قابوس 

حول  منظم/ محاضر  المتمحور  المنهاج  طريقة  حول  التدريبي  المقرر 

 الطفل 

27.  

التربية 2009 جامعة   -كلية 

 السلطان قابوس 

  .28 األسبوعي لكلية التربية  السيمنار محاضر

السلطان   2007 جامعة 

 قابوس 

  .29 سلسلة ورش تنمية مهارات التدريس الجامعية للمعيدين  مشارك

السلطان   2006 جامعة 

 قابوس 

  .30 سلسلة ورش تنمية مهارات التدريس الجامعية للمعيدين  منظم/مشارك 

المكتبات   2005 علم  قسم 

 والمعلومات 

عرض   حاضر جلسة مدعو  عالي  ندوة  لدبلوم  األولى  الدفعة  تخرج  مشروع 

 أمين مكتبة طبية 

31.  

السلطان   2005 جامعة 

 قابوس 

)الورشة  منظم/محاضر الجامعية  التدريس  مهارات  تنمية  ورش  سلسلة 

 العربية/ والورشة اإلنجليزية(

32.  

عمادة شؤون الطالب   2004

السلطان   بجامعة 

 قابوس 

  .33 والتقديم للطالب الدورة التدريبية لإللقاء  محاضر مدعو

السلطان   2004 جامعة 

 قابوس 

)الورشة  منظم/محاضر الجامعية  التدريس  مهارات  تنمية  ورش  سلسلة 

 العربية/ والورشة اإلنجليزية(

34.  

السلطان   2007و 2004 جامعة 

 قابوس 

السنوي الستقبال طالب الدفعة الجديدة    التعريفيالبرنامج   محاضر مدعو

 المقبولين بكليتي الهندسة والعلوم  

35.  

تقنيات   مدّرب مركز تقنيات التعليم  2003 بمركز  االلكتروني  التعلم  لفريق  تدريبية  ورشة 

 التعليم 

36.  

السلطان   2003 جامعة 

 قابوس 

  .37 سلسلة ورش تنمية مهارات التدريس لكلية التربية  منظم 

جامعة   2003 مستشفى 

 السلطان قابوس 

  .38 الندوة األسبوعية لقسم العالج الطبيعي   محاضر

السلطان   2002 جامعة 

 قابوس 

اآلداب  سلسلة منظم/محاضر لكليتي  التدريس  مهارات  تنمية  ورش 

 والزراعة والتجارة 

39.  

السلطان   2001 جامعة 

 قابوس 

الهندسة والعلوم  ورش تنمية مهارات التدريس لكلية   سلسلة منظم/محاضر

 والطب 

40.  

اللغات  2000 مركز 

 بالجامعة 

  .41 ندوة مركز اللغات األسبوعية بجامعة السلطان قابوس  متحدث مدعو 

جامعة   1998 مستشفى 

 السلطان قابوس 

  .42 ندوة قسم التغذية بمستشفى جامعة السلطان قابوس  متحدث مدعو 

 طوال 

1996-1998 

السلطان   جامعة 

 قابوس 

لكليتي    منظم/محاضر والتدريس  االتصال  مهارات  تنمية  ورش  سلسلة 

 الزراعة والطب ومركز اللغات 

43.  

السلطان   1997 جامعة 

 قابوس 

  .44 سلسلة ورش االستخدام الفعال لتقنيات التعليم   منظم/محاضر

الدراسي   الخريف  فصل 

1995 

  .45 التعليمورش تدريب داخلية لموظفي مركز تقنيات   منظم/محاضر  مركز تقنيات التعليم

 

 

 

 

 

 



 


