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 المنح البحثية ذات التمويل الخارجي •
 

المشاركون  نوع المشاركة  عنوان المشروع  م

)إن  اآلخرون 

 وجد(

 الجهة الممولة  السنة  المبلغ 

االستراتيجي:    .1 البحثي  تقويم " المشروع 

مؤشرا باستخدام  المعلم  إعداد  ت برامج 

والنماذ العالمية  للمعايير  وفقا  ج األداء 

الدولية: نحو تمكين برامج إعداد المعلم 

 "بسلطنة عمان

فريق   عضو 

 البحث 

البلوشي،  

  سليمان؛ 

خلف؛   العبري، 

السيابي،  

فوزية؛  

العامري،  

محمد؛ 

الرواحي،  

ناصر،  

الحارثي؛  

الحاج،   عائشة؛ 

عبدالرحمن 

 وآخرون

150,000  

دوالر 

 أمريكي

2018-2021 

 مر( ست)م

البحث  مجلس 

 العلمي 

االستراتيجي:    .2 البحثي  "اآلثار المشروع 

والنفسية   لجائحة التربوية  واالجتماعية 

( المستجد  كورونا  -COVIDفيروس 

دراسة 19 العماني:  المجتمع  على   )

 الواقع ومقترحات للمستقبل" 

فريق   عضو 

ورئيس  البحث   ،

اآلثار   مجموعة 

 التربوية 

أمبوسعيدي،  

عبدهللا،  

ي، الربعان

الظفري،  أحمد  ،

سعيد، السالمي،  

محسن، 

الخروصي، 

حسين،  

 وآخرون

30,000  

دوالر 

 أمريكي

2020-2021 

 (أكمل)

البحث  مجلس 

 العلمي 

الممول   .3 االستراتيجي  البحثي  المشروع 

الجاللة: صاحب  منحة  دراسة "  من 

أساتذة مؤسسات التعليم العالي في سلطنة 

بحوث  توظيف  عبر  لممارساتهم  عمان 

والموارد   (SoTL)والتعلم    التعليم

 " التعليمية المفتوحة

فريق   عضو 

 البحث 

مزنة،   راجا 

حسين،  

خالد،   السعدي، 

محمد  عثمان، 

 وآخرون 

50,000  

دوالر 

 أمريكي

2018-2021  

 (أكمل)

مكتب نائب الرئيس 

العلمي  للبحث 

 والدراسات العليا 



المشروع البحثي االستراتيجي: "فاعلية   .4

ت في  االلكتروني  العلوم المختبر  دريس 

 بمدارس سلطنة عمان" 

الفريق   رئيس 

 البحثي 

أمبوسعيدي،  

عبدهللا؛  

البلوشي،  

سليمان؛  

 البلوشي، خلود 

275,500  

دوالر 

 أمريكي

 

2012-2015 

 (أكمل)

البحث  مجلس 

 العلمي 

الممول   .5 االستراتيجي  البحثي  المشروع 

"فاعلية  الجاللة:  صاحب  منحة  من 

الحديثة  التقانة  برمجيات  تصميم 

وظيفها في تعلّم القراءة باللغة العربية وت

للتعليم  االولى  الحلقة  مدارس  في 

 األساسي بسلطنة عمان"

فريق   رئيس 

 البحث 

البوسعيدي،  

كاظم،   فاطمة؛ 

علي؛ الهاشمي،  

عبدهللا؛  

 ي، سالم الخايف

127,300  

دوالر 

 أمريكي

 

2012-2015 

 (أكمل)

مكتب نائب الرئيس 

العلمي  للبحث 

 والدراسات العليا 

لمؤشرات   .6 المركزي  المسح  مشروع 

واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 

 بقطاع التعليم 

  30,000 كاظم، علي  خبير 

 ردوال

 أمريكي

2010 

 )أكمل(

تقنية   هيئة 

ووزارة  المعلومات 

 التربية والتعليم 

المشروع البحثي االستراتيجي: "تطوير   .7

للتعلم  كمقررات  اإلجبارية  المقررات 

 ن قابوس" عن بعد بجامعة السلطا

الكندي، موسى؛   الباحث المشارك 

محمد؛   الطاهر، 

 النعماني، أحمد 

600.000  

دوالر 

 أمريكي

 

2005-2008 

 )أكمل(

مكتب نائب الرئيس 

العلمي  للبحث 

 والدراسات العليا 

)البحوث  

االستراتيجية  

منحة  من  الممولة 

 صاحب الجاللة( 

حول   .8 عربية  مسحية  دراسة  مشروع 

وجهة للمرأة في برامج قطاع التعليم الم

 الدول العربية 

في   الباحث 

 سلطنة عمان

- 4.750  

دوالر 

 أمريكي

2004-2005 

 )أكمل(

المرأة  منظمة 

جمهورية   -العربية

 مصر العربية 

حول   .9 وطني  استراتيجي  مشروع 

العالي  التعليم  مؤسسات  احتياجات 

 العمانية من التقنيات التربوية 

فريق   رئيس 

تقنية   بحوث 

التعليم 

ات/  والمعلوم

 باحث 

الهاشمي،  

 حمود 

21.000  

دوالر  

 أمريكي

2004 

 )أكمل( 

التعليم  وزارة 

 العالي 

 

 المنح البحثية الممولة داخليا بجامعة السلطان قابوس  •
 

المشاركون  نوع المشاركة  عنوان المشروع  م

)إن  اآلخرون 

 وجد(

 الجهة الممولة  السنة  المبلغ 

لجامعة   .1 الداخلي  التمويل  مشروع 

قابوس  تاستراتيجيا   :السلطان 

وانعكاساتها  التنوع  مع  التعامل 

التعليم  مدارس  بيئة  على  التربوية 

وما بسلطنة  االساسي  االساسي  بعد 

 عمان

العاني،   الباحث الرئيس 

 وجيهة، 

 ، خلف والعبري

11,000  

دوالر 

 أمريكي

2019-2021  

 )مستمر( 

مكتب نائب الرئيس 

العلمي  للبحث 

 والدراسات العليا 

ا   .2 التمويل  لجامعة لداخلي  مشروع 

قابوس: األداء   السلطان  تحسين 

األكاديمي في مؤسسات التعليم العالي 

في سلطنة عمان من خالل البحث في 

 ( SoTLالتعليم والتعلم )

فريق   عضو 

 البحث 

مزنة،   راجا 

حسين،  

خالد،   السعدي، 

محمد  عثمان، 

 وآخرون 

10,000  

دوالر 

 أمريكي

2019-2021  

 (أكمل)

مكتب نائب الرئيس 

العلمي   للبحث 

 والدراسات العليا 

لجامعة   .3 الداخلي  التمويل  مشروع 

تصورات طلبة ذوي   السلطان قابوس:

االحتياجات الخاصة حول استخدامهم 

االلكتروني   التعلم    Moodleلنظام 

العملية  دعم  في  تفعيله  وإمكانية 

جامعة  في  لديهم  والبحثية  التعلمية 

 السلطان قابوس بسلطنة عمان 

فريق   عضو 

 البحث 

عاني، وجيهة،  لا

 والهاشمي، وداد  

10,000  

دوالر 

 أمريكي

2019-2021  

 (أكمل)

مكتب نائب الرئيس 

العلمي  للبحث 

 والدراسات العليا 



لجامعة   .4 الداخلي  التمويل  مشروع 

قابوس:  السل مسؤولي طان  مدركات 

حول  العمانية  العالي  التعليم  قطاع 

  (IPv6)استعدادها لتقنية 

ش الباحث الرئيس  بير  عبدهللا، 

سامح،    وسعيد، 

وفرجيس، 

ابراهام،  

والغطريفي،  

 عيسى

6,500  

دوالر 

 أمريكي

2018-2019 

 (أكمل)

مكتب نائب الرئيس 

العلمي  للبحث 

 والدراسات العليا 

لجامعة مشروع    .5 الداخلي  التمويل 

اختالف  أثر  قابوس:  السلطان 

بين المزج   التعليم نمطي مستويات 

ة اإللكتروني في تنمي  والتعلم التقليدي

ي لمقرر مقدمة في  التحصيل األكاديم

نحو  واالتجاه  التعليمية  التكنولوجيا 

استخدام التعلم المزيج لدى طالب كلية 

 التربية جامعة السلطان قابوس. 

 10,570 عمار، محمد الرئيس  الباحث

دوالر 

 أمريكي

2013-2015 

 )أكمل(

مكتب نائب الرئيس 

العلمي  للبحث 

 والدراسات العليا 

التم  .6 الداخلمشروع  لجامعة ويل  ي 

السلطان قابوس: تقويم برنامج لرصد 

هيئة  ألعضاء  إلكترونيا  الدرجات 

 التدريس بكلية التربية 

فريق   عضو 

 البحث 

 3,000 صادق، عالء 

دوالر 

 أمريكي

2009-2010 

 )أكمل(

مكتب نائب الرئيس 

العلمي  للبحث 

 والدراسات العليا 

لجامعة   .7 الداخلي  التمويل  مشروع 

قابو مقارنة السلطان  دراسة  س: 

والحاسوبي التقليدي  لتدريس   للمدخل 

 مقرر التقويم التربوي 

فريق   عضو 

 البحث 

الخروصي، 

كاظم،   حسين؛ 

 علي

12,500  

دوالر 

 أمريكي

2007-2009 

 )أكمل(

مكتب نائب الرئيس 

العلمي  للبحث 

 والدراسات العليا 

لجامعة   .8 الداخلي  التمويل  مشروع 

التعلم  بيئة  أثر  قابوس:  السلطان 

الشبكي باستخدام المسائلة بمواد التعلم 

ب جامعة الوسائطية على تحصيل طال 

 السلطان قابوس 

الرحيم،   الباحث الرئيس  عبد 

الطاهر،   أحمد؛ 

ص ادق،  محمد؛ 

 عالء

21.000  

دوالر 

 أمريكي

2007-2009 

 )أكمل(

مكتب نائب الرئيس 

العلمي  للبحث 

 والدراسات العليا 

لجامعة   .9 الداخلي  التمويل  مشروع 

تجريبية ا دراسة  قابوس:  لسلطان 

باستخدام مط  التدريس  أثر  حول  ّولة 

المحاضرة  أثناء  الفهم  قياس  جهاز 

وبعض  األكاديمي  التحصيل  على 

 المتغيرات االنفعالية  

فريق   عضو 

 البحث 

علي؛   كاظم، 

 الكندي، موسى 

9.000  

دوالر  

 أمريكي

2001-2003 

 )أكمل( 

السلطان جامعة  

 قابوس 

 


