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مسقط :عمان.
البلوشي ،سليمان؛ أمبوسعيدي ،عبد هللا ؛ الموسوي ،علي شرف ؛ البلو شي ،خلو د (  .)2015استخدام العروض ثنائية
األبعاد لتدريس العلوم في الصف الثاني عشر ،ورقة مقدمة في ال مؤتمر الدولي الثالث لتكنولوجيا التعليم26 -25 ،
مارس  ، 2015الجمعية العمانية لتقنيات التعليم ،مسقط :عمان.
الموسوي ،علي شرف ؛ البلوشي ،سليمان؛ أمبوسعيدي ،عبد هللا ؛ البلوشي ،خلود (  .)2015فاعلية استخدام المختبر
االلكتروني ثالثي االبعاد في تدريس العلوم بمدارس السل طنة ،ورقة مقدمة في المؤتمر الدولي الثالث لتكنولوجيا
التعليم 26 -25 ،مارس  ، 2015الجمعية العمانية لتقنيات التعليم ،مسقط :عمان.
الموسوي ،علي شرف (  .)2015مهارات الد راسة والتأقلم الجا معية ،حفل افتتاح مركز التعلم الذاتي ،جامعة
السلطان قابوس ،مسقط :عمان.
الموسوي ،علي شرف (  .) 2014التنوع في المجتمع العماني ومضامينه في كلية التربية ،السيمنار األسبوعي لكلية
التربية ،جامعة السلطان قابوس :عمان.
الموسوي ،علي شرف (  .)2014التجار ب العربية في ا لتعليم المفتوح والتعلم عن بعد :دراسة نظرية تحليلية ،وقائع
المؤتمر الرابع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي 13 -10 ،مارس
 ،2014ص ، 41 -20 .المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (األليكسو) الرياض.
الموسوي ،عل ي شرف (  .) 2014 ،2013التقرير المرحلي للمشروع االستراتيجي الممول من المنح ة السامية،
السيمنار األسبوعي لكلية التربية ،جامعة السلطان قابوس :عمان.
Al-Busaidi, F., Al-Hashmi, A., Al Musawi. A., Kazem, A. & Al -Khayfi, S. (2013). Standards
for designing and producing linguistic software to address the weaknesses in reading at
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Conference on Languages, Linguistics and Society 2013 (ICLALIS 2013), 22 -24 October
2013, Centre for the Promotion of Knowledge and Language Learning, Universiti Malaysia
Sabah, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.
الموسوي ،علي شرف (  .) 2013توظيف برمجيات التقانة الحديثة في القراءة لدى االطفال ،المحاضرة األسبوعية
لمكتبة المعرفة العامة ،ديوان البالط السلطاني ،مسقط ،عمان.
الموسوي ،علي شرف (  .) 2013مراجعة الئحة الترقيات االكاديمية ،السيمنار األ سبوعي لكلية التربية ،جامعة
ا لسلطان قابوس :عمان.
الموسوي ،علي شرف (  .) 2013الجمعية العمانية لتقنيات التعليم :الواقع والمأمول ،السيمنار الدوري لكلية عمان
الطبية ،دائرة تطوير الموارد البشرية بالكلية ،مسقط :عمان.
الموسوي ،علي شرف (  .)2012الدروس الخصوصية االلكت رونية :بديل مناسب ،ندوة ظاهرة الدروس الخصوصية:
الواقع والح لول ،مزون للصحافة والنشر :مسقط ،عمان.
الموسوي ،علي شرف (  .) 2012آليات مسح وتنفيذ مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع التربية،
ندوة مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التربية ،وزارة ال تربية والتعليم :عمان.
الموسوي  ،علي ش رف (  .) 2011الحلول التقنية للتخفيف من الضغوط المهنية  ،ندوة التربية وأخالقيات المهنة :آفاق
المستقبل ،المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الشرقية شمال :عمان .
الموسوي ،علي شرف (  .) 2010استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصا الت في األنشطة الطالبية ،ندوة تطوير
األنشطة الطالبية ،عماد ة شؤون الطالب ،جامعة السلطان قابوس :عمان.
الموسوي ،علي شرف (  .) 2009آراء أعضاء هيئة التدريس بالجامعة نحو برنامج ورش التنمية المهنية بجامعة
السلطان قابوس ،السيمنار األسبوعي لكلية التربية ،جامعة السلطان قابوس :عمان.
الموسوي ،علي ش رف (  .) 2008ضبط استخدامات التكنولوجيا في اإلدارة التربوية ،ندوة تطوير األداء اإلداري
وتح قيق الجودة الشاملة بالمؤسسات التربوية في ظل المستجدات المعاصرة ،المديرية العامة للتربية والتعليم
بالمنطقة الشرقية شمال ،إبراء :عمان.
الموسوي ،علي شرف (  .)2008التدريب اال لكتروني ،وثيقة مل تقى التدريب الخليجي األول ،مجموعة جودة التدريب
واتحاد المدربين الخليجي ين ،المنامة  -البحرين.
الموسوي ،علي شرف (  .) 2007التقنيات الحديثة :آفاقها وأساليب توظيفها في برامج تأهيل المعلمين ،وثيقة ورشة
العمل الوطنية لفائدة موجهي التعليم األساسي ح ول تأهيل المعلمين والمدرسين المساعدين ،المنظمة العربية للتربية
والثقافة والعلوم واللجنة الوطنية السورية للتربية والثقافة والعلوم؛ دمشق ،سوريا.
الموسوي ،علي شرف (  .) 2007تقنيات المعلومات في التدريس ،سلسلة ورش تنمية مهارات التدريس الجامعية
للمعيدين ،جامعة ال سلطان قابوس :عمان.
الموسوي ،علي شرف (  .) 2007االنترنت والكتاب ،فعاليات معرض الكتاب السنوي ،عمادة شؤون الطالب ،جامعة
السلطان قابوس :عمان.
الموسوي ،علي شرف (  .) 2006تطبيقات التدريس المصغر ،سلسلة ورش تنمية مهارات التدريس الجامعية
للمعيدين ،جامعة السلطان قابوس :عمان.
الموسوي ،علي شرف (  .) 2006إقامة مؤتمر خليجي موحد في تكنولوجيا التعليم :االجتم اع السادس ،لجنة مسئولي
التعليم عن بعد بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،أمانة لجنة
مسئولي التعليم عن بعد ،المنامة :البحرين.
الموسوي ،ع لي شرف (  .) 2006تقنيات االتصال والتعليم ،األسبوع الثقافي المفتوح لمدرسة منار العلم الثانوية ،
مدرسة منار العلم بمنطقة مسقط التعليمية ،منطقة مسقط التعليمية ،مسقط :عمان.

الموسوي ،علي شرف (  .) 2006دور التقنية في تنمية الفرد ،برنامج تنمية المهارات الذاتية للشابات  ،المديرية
العامة لشؤون المرأة والطفل بوزارة التنمية االجتماعية بالتعاون مع مكتب م نظمة اليونيسيف ،مسقط :عمان.
الموسوي ،علي شرف (  .)2006مراكز مصادر التعلم في التعليم والتدريب ،برنامج التنمية المهنية ألخصائيي
مراكز مصادر التعلم بمنطقة مسقط التعليمية ،منطقة م سقط التعليمية ،مسقط :عمان.
الموسوي ،علي شرف (  .) 2006دور التعلم االلكتروني في التط ور المهني المستمر ،الندوة المهنية األولى للجمعية
العمانية لمصوري األشعة الطبية ،الجمعية العمانية لمصوري األشعة الطبية ،مسقط :عمان.
الموسوي ،علي شرف (  .)2005إنتاج الوسائط الت عليمية والتدرب على إنتاجه ا ،برنامج اإلنماء المهني بمشروع
تقويم األداء المدرسي  ،مدر سة حفص بن راشد للتعليم العام ،وزارة التربية والتعليم ،مسقط :عمان.
الموسوي ،علي شرف (  .) 2005تنفيذ وحدة تنمية مفهوم التفكير الناقد بمنهاج الصف الثامن األساسي ،ورشة
تدريب معلمي مادة المهارات الحياتية على وحدة "تنمية التفكير الناقد" بوزارة التربية والتعليم ،ال مديرية العامة
للمناهج والتدريب بوزارة التربية والتعليم ،مسقط :عمان.
الموسوي ،علي شرف (  .)2005مهارات االتصال التكنولوجية الف ع ّ الة ،ورشة تطوير مهارات االتصال لمعلمي
ومشرفي مادة المهارات الحياتية ،المديرية العامة للتربية بشمال الباطنة ،صحار :عمان.
الموسوي ،عل ي شرف (  .) 2005تصميم واختيار واستخدام الوسائط التعليمية ،سلسلة ورش تنمية مهارات التدريس
الجامعية (الورشة العربية/والورشة اإلنجليزية) ،جامعة السلطان قابوس :عمان.
الموسوي ،علي ش رف (  .) 2005واقع ضبط الجودة في التعليم العالي بسلطنة عمان ،ندوة إدارة الجودة في
مؤس سات التعليم العالي ،المجلس الثقافي البريطاني ،جامعة زايد ،أبو ظبي :اإلمارات العربية المتحدة.
الموسوي ،علي شرف (  .) 2005الرؤية المستقبلية لضبط الجودة في مؤسسات التعليم العالي ا لعمانية ،ندوة إدارة
الجودة في مؤسسات التعليم العالي ،المجلس الثق افي البريطاني ،جام عة زايد ،أبو ظبي :اإلمارات العربية المتحدة.
الموسوي ،علي شرف (  .) 2004النتائج األولية لبحث احتياجات مؤسسات التعليم العالي العمانية من التقنيات
التربوية الندوة الوطنية لمشروع إ عداد استراتيجية تطوير التعليم في سلطنة عمان (  )2020 -2006وندوة
االستراتيجية العمانية للتعليم مع فريق اليونسكو الدولي ،وزارة التعليم العالي ،مسقط :عمان.
الموسوي ،علي شرف (  .) 2004استخدام التقنيات في اإللقاء والتعليق عليها ،الدورة التدريبية لإللقاء والتقديم
لل طالب ،عمادة شؤو ن الطالب ،جامعة السلطان قابوس ،مسقط :عمان.
الموسوي ،علي شرف (  .) 2004تصميم واختيار واستخدام الوسائط التعليمية ،سلسلة ورش تنمية مهارات التدريس
الجامعية (الورشة العربية/والورشة اإلنجليزية) ،جامعة السلطان قابوس :عمان.
الموسوي ،علي شرف (  .)2004مه ارات الدرا سة لل طالب الجامعي ،البرنامج التوجيهي السنوي الستقبال طالب
الدفعة الجديدة المقبولين بكليتي الهندسة والعلوم ،جامعة السلطان قابوس ،مسقط :عمان.
الموسوي ،علي شرف (  .) 2004ورقة عمل جامعة السلطان قابوس ،ندوة الفريق اإلشرافي الخاص بمتابعة قرار
المجلس األع لى لمجلس التعاو ن لدول الخليج العربية حول التعليم العالي ،األمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي،
الرياض :السعودية.
الموسوي ،علي شرف (  .) 2004تنفيذ وحدة تنمية مفهوم الذات بمنهاج الصف السابع األساسي ،ورشة تدريب
معلمي مادة المهارات الحياتية على وحدة "تنمية مفهوم الذات" بوزارة التربية والتعليم  ،المديرية العامة للمناهج
والتدريب بوزارة التربية والتعليم ،مسقط :عمان.
الموسوي ،علي شرف (  .) 2004استخدام الوسائط التعليمية في التدريس ،اليوم المفتوح الستخدام تكنولوجيا التعليم
في التدريس  ،مدرسة حيل العوامر الثانوية للبنات ،من طقة مسقط التعلي مية ،مسقط :عمان.
الموسوي ،علي شرف (  .) 2003استخدام التقنيات لتدريس العلوم ،ورشة عمل االستخدام الفعال للتقانة في تدريس
العلوم والرياضيات  ،وزارة التربية والتعليم واليونسكو ،مسقط :عمان.

الموسوي ،علي شرف (  .) 2003استخدامات تقنيات المعلومات في مجال التربية ،الملت قى األول لتقنيات التعليم
للمنطقة الشرقية شمال ،المديرية العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية شمال  ،إبراء :عمان.
الموسوي ،علي شرف (  .) 2003استخدام الوسائط التعليمية في التدريس ،اليوم المفتوح الستخدام تكنولوجيا التعليم
في التدريس  ،مدرسة حي ل العوامر اإلعدادية للبنات ،منطقة مسقط التعليمية ،مسقط :عمان.
الموسوي ،علي شرف (  .) 2003تصميم الدروس االلكترونية باستخدام  ،WebCTورشة تدريبية لفريق التعلم
االلكتروني بمركز تقنيات التعليم ،مركز تقنيات التعليم بجامعة السلطان قابوس ،عمان.
الموسوي ،علي شرف (  . )2003تصميم دروس التعلم الشبكي واستخدام  ،WebCTورشة تدريب موجهي وفنيي
كليات التربية بوزارة التعليم العالي ،وزارة التعليم العالي ،مسقط :عمان.
الموسوي ،علي شرف (  .) 2003تصميم واختيار واستخدام الوسائط التعليمية ،سلسلة ورش تنمية مهارات التدريس
لكلية التربية ،مركز ت قنيات التعليم بجامعة السلطان قابوس ،عمان.
الموسوي ،علي شرف (  .)2003برمجية  WebCTوالتعلم االلكتروني ،ندوة قسم العالج الطبيعي بمستشفى جامعة
السلطان قابوس ،مستشفى جامعة السلطان قابوس ،مسقط :عمان.
الموسوي ،علي شرف (  .) 2003التطبيقات التربوية للتعلم اإللكتروني بجامعة ال سلطان قابوس ،ندوة تطوير أنماط
التعليم الحديثة ،جامعة السلطان قابوس ،مسقط :عمان.
الموسوي ،علي شرف (  .) 2002إثارة دافعية الطالب الستخدام االنترنت ،سلسلة ندوات معهد العلوم الصحية ،معهد
العلوم الصحية بوزارة الصحة ،مسقط :عمان.
الموسوي ،علي شر ف (  .)2002تصميم واختيار واستخدام الوسائط التعليمية ،سلسلة ورش تنمية مهارات التدريس
لكليتي اآلداب والزراعة والتجارة ،مركز تقنيات التعليم بجامعة السلطان قابوس ،عمان.
الموسوي ،علي شرف (  .) 2001تصميم واختيار واستخدام الوسائط التعليمية ،سلسلة ورش تنمية مهارات ال تدريس
لكلي ة الهندسة والعلوم والطب ،مركز تقنيات التعليم بجامعة السلطان قابوس ،عمان.
الموسوي ،علي شرف (  .) 2000تكنولوجيا التعليم في عمان ،ندوة مركز اللغات األسبوعية بجامعة السلطان
قابوس ،مركز اللغات بجامعة السلطان قابوس ،عمان.
الموسوي ،علي شرف (  .)2000االستخد ام الفعال لمراكز مصا در التعلم ووضع أدلة معامل الوسائط التعليمية،
ورشة لموظفي وزارة التعليم العالي  ،جامعة السلطان قابوس ،مسقط :عمان.
Al Musawi, Ali (1999). the Center of Educational Technology Role at SQU: Future
Perspective, Educational Technology Fair, SQ U: Oman.
Al Musawi, Ali, Flynn, M., Gokulsing, M., & Helbich, W. (1999). Dealing with the Effects of
Higher Education Globalization, 18th ISSED Proceedings, SQU, Muscat, 222 -226.
الموسوي ،علي شرف (  .) 1998استخدام الوسائل البصرية في التغذية الصحية ،الندوة ا ألسبوعية ل قسم التغذي ة
بمستشفى جامعة السلطان قابوس ،مستشفى جامعة السلطان قابوس ،عمان.
الموسوي ،علي شرف (  .) 1998الوسائط والتربية الخاصة ،سلسلة ندوات جمعية المعاقين  ،مقر الجمعية ،مسقط:
عمان.
الموسوي ،علي شرف (  .) 1997تقنيات التعليم لمدارس التعليم األساسي ،ورشة مدرسي الت عليم األسا سي  ،وزارة
التربية والتعليم ،مسقط :عمان.
الموسوي ،علي شرف (  .) 1997االستخدام الفعال لتقنيات التعليم ،سلسلة ورش االستخدام الفعال لتقنيات التعليم
لموظفي الجامعة ،مركز تقنيات التعليم بجامعة السلطان قابوس ،مسقط :عمان.
الموسوي ،علي شرف (  .)1996تنمية مها رات االتصا ل والتدريس ،سلسلة ،مركز تقنيات التعليم بجامعة السلطان
قابوس ،مسقط :عمان.

الموسوي ،علي شرف (  .)1995مهارات االتصال واإلدارة والتنظيم ،ورش تدريب داخلية لموظفي مركز تقنيات
التعليم ،مركز تقنيات التعليم بجامعة السلطان قابوس ،مسقط :عمان.

التقارير الفني ة
الموسوي ،علي شرف  ،والزيدي ،ناصر ،والحارثي ،عائشة ،والتوبي ،امجد ،والسعدي ،خالد ،والوائلي ،سالم
(  .) 2022الخطة التنفيذية للتعليم االلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة السلطان قابوس ،وثائق مكتب نائب الرئيس
للشؤون األكاديمية وخدمة المجتمع ،جامعة السلطان قابوس ،عمان.
الموسوي ،علي شرف  ،واليحمدي ،عامر ،والحجري ،عبير (  .)2019تقرير التدقيق الداخلي – للخدمات المساندة
غير األكاديمية للطلبة ،وثائق اللجنة الدائمة للتدقيق ا لداخلي للجودة المؤسسية ،جامعة السلطان قابوس ،عمان.
عثمان ،محمد؛ وأبو هالل ،ماهر؛ والمومني ،إبراهيم؛ و الموسوي ،علي شرف (  .)2017مقترح كرسي اليونيسكو
في تكنولوجيا التعليم والتعلم ،وثائق مكتب عميد كلية التربية ،جامعة السلطان قابوس :مسقط.
اليحيائي ،سعيد ،وبيومي  ،رياض ،ويوسف ،علي ،وقسطلي ،عادل ،و الموسوي ،علي شرف  ،والمعولي ،نبهان
(  .)2013الئحة الترقيات االكاديم ية لجامعة السلطان قابوس ،وثائق المجلس األكاديمي ،جامعة السلطان قابوس،
مسقط.
الخروصي ،حسين ،و الموسوي ،علي شرف (  .) 2011دليل االرشاد األكاديمي ،مكتب مساعد العميد للدراسات
الجامعية ،كلية التربية ،جامعة السلطان قابوس ،مسقط :عمان.
كاظم ،علي مهدي؛ الموسوي ،علي شر ف (  .) 2011مسح مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع
التعليم ،وثائق وزارة التربية والتعليم ،وزارة التربية والتعليم :مسقط.
الموسوي ،علي شرف (  . )2006تقرير حول تنفيذ توصيات منتدى المرأة العربية للعلوم والتكنولوجيا في سلطنة
عمان ،وثائق المديرية العامة ل شؤون المرأة والطفل  ،وزارة التنمية االجتماعية :مسقط.
الموسوي ،علي شرف (  .) 2005الورقة التحليلية لمجال تعليم المرأة في الدول العربية ،وثائق منظمة المرأة
ال عربية  ،القاهرة.
باعمر ،طاهر ،وكاليتون ،ديفيد ،و الموسوي ،علي شرف  ،والمحاربي ،درويش ،والزاملي ،علي (  .)2005تقرير
حول إنشاء وحدة للمراجعة الداخلية وتقويم األداء األكاديمي بجامعة السلطان قابوس ،وثائق مكتب المستشار
األكاديمي برئاسة الجامعة ،مسقط :عمان.
عبد الرح يم ،أحمد؛ والطاهر ،محمد؛ و الموسوي ،علي شرف (  .)2005خطة مقترحة مع د ّلة إلنشاء قسم تكنولوجيا
التعليم والتعل م بكلية التربية ،وثائق مجلس جامعة السلطان قابوس ،الجامعة :مس قط.
الموسوي ،علي شرف ؛ والصارمي ،عبد هللا ،وآرشل ،جنكيز ،وإبراهيم ،علي (  .)2004تقرير حول تطوي ر وحدة
التطوير التعليمي بمركز تقنيات التعليم لتفعيل دورها في عملية المراجعة الداخلية ،وثائق مجلس جامعة ا لسلطان
قابوس ،مسقط :عمان.
البنعلي ،غدنانة ،و الموسوي ،علي شرف (  .) 2004مشروع التربية المستدامة لمعلم المعلم في دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية ،تقاري ر فريق العمل الثاني بشأن متابعة قرار المجلس األعلى في دورته  24فيما يتعلق
بالتعليم العالي ،وثائق األمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،الرياض.
الخياط ،عيسى ،و الموسوي ،علي شرف (  .) 2004مشروع الربط اإللكتروني بين مؤسسات التعليم العالي في دول
م جلس التعاون لدول الخليج العربية ،تقارير فريق العمل الثاني بشأن متابعة قرار المجلس األعلى في دورته 24
فيم ا يتعلق بالتعليم العالي ،وثائق األمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،الرياض.
الموسوي ،علي شرف (  .) 2004المخطط التفصيلي لبرنامج فاعلية محو أمية المرأة التقنية وطرق تطويرها بسلطنة
عمان ،تقارير البرامج التدريبية العربية في قطاع التعليم  -مجال تق نية التعليم والمعلومات ،وثائق منظمة المرأة
العربية  ،القاهرة.

الكندي ،موسى ،و الموسوي ،علي شرف  ،وأكينيامي ،أديكون لي ،وعبد العزيز ،أسامة (  .)2003تقرير حول تأسيس
مركز تطوير التعليم والتعلم الجامعي بجامعة السلطان قابوس ،وثائق مكتب رئيس جامعة السلطان قابوس ،مسقط :
عمان.
الموسوي ،علي شرف ؛ والطاهر ،محمد؛ وعبد الرحيم ،أحمد (  .) 2002خطة مقترحة لمقرر مهارات الدراسة،
وثائق المجل س األكاديمي لجامعة السلطان قابوس ،الجامعة :مسقط.
العابد ،عدنان؛ والكندي ،موسى؛ و الموسوي ،علي شرف (  .) 2002خطة مقترحة إلنشاء قسم تكنولوجيا التعليم
والتعلم بكلية التربية ،وثائق المجلس األكاديمي ل جامعة السلطان قابوس ،الجامعة :مسقط.
الشنفري ،عبد هللا؛ وجعفر ،مه دي؛ و الموسوي ،علي شرف – محرر  .) 2000 ( -توجهات جامعة السلطان قابوس نحو
الخطة الخمسية السادسة ،وثائق جامعة السلطان قابوس ،الجامعة :مسقط.
الموسوي ،علي شرف ؛ والطاهر ،محمد؛ وعبد الرحيم ،أحمد (  .) 2000خطة مقترحة لورش تنمية مهارات
التدريس ،وثائق المجلس األكاديمي لجا معة السلطان قابوس ،الجامعة :مسقط.
اللمكي  ،آسيا ،و الموسوي ،علي شرف  ،الحسيني ،عالء ،الطاهر ،محمد ،والسكيتي ،أنور (  .)1999مقترح تدعيم
فاعلية التدريس الجامعي ،وثائق مكتب نائب رئيس جامعة السلطان قابوس ،مسقط :عمان.

• المنح البحثية ذات التمويل الخارجي
نوع المشاركة

م

عنوان المشروع

.1

المشروع البحثي االستراتيجي" :تقويم
برامج إعداد المعلم باستخدام مؤشرات
األداء وفقا للمعايير العالمية والنماذج
الدولية :نحو تمكين برامج إعداد المعلم
بسلطنة عمان"

عضو
البحث

.2

المشروع البحثي االستراتيجي" :اآلثار
التربوية والنفسية واالجتماعية لجائحة
فيروس كورونا المستجد (COVID-
 )19على المجتمع العماني :دراسة
الواقع ومقترحات للمستقبل"

فريق
عضو
البحث ،ورئيس
مجموعة اآلثار
التربوية

.3

المشروع البحثي االستراتيجي الممول
من منحة صاحب الجاللة" :دراسة
أساتذة مؤسسات التعليم العالي في سلطنة
عمان لممارساتهم عبر توظيف بحوث
التعليم والتعلم ( )SoTLوالموارد
التعليمية المفتوحة"

فريق

المشاركون
اآلخرون
وجد)
البلوشي،
سليمان؛
العبري ،خلف؛
السيابي،
فوزية؛
العامري،
محمد؛
الرواحي،
ناصر،
الحارثي؛
عائشة؛ الحاج،
عبدالرحمن
وآخرون
أمبوسعيدي،
عبدهللا،
الربعاني،
أحمد ،الظفري،
سعيد ،السالمي،
محسن،
الخروصي،
حسين،
وآخرون
مزنة،
راجا
حسين،
السعدي ،خالد،
عثمان ،محمد
وآخرون

المبلغ

السنة

الجهة الممولة

(إن

عضو
البحث

فريق

150,000
دوالر
أمريكي

2021-2018
(مستمر)

مجلس
العلمي

البحث

30,000
دوالر
أمريكي

2021-2020
(أكمل)

مجلس
العلمي

البحث

50,000
دوالر
أمريكي

2021-2018
(أكمل)

مكتب نائب الرئيس
العلمي
للبحث
والدراسات العليا

.4

المشروع البحثي االستراتيجي" :فاعلية
المختبر االلكتروني في تدريس العلوم
بمدارس سلطنة عمان"

رئيس
البحثي

الفريق

.5

المشروع البحثي االستراتيجي الممول
من منحة صاحب الجاللة" :فاعلية
تصميم برمجيات التقانة الحديثة
وتوظيفها في تعلّم القراءة باللغة العربية
في مدارس الحلقة االولى للتعليم
األساسي بسلطنة عمان"

رئيس
البحث

فريق

.6

مشروع المسح المركزي لمؤشرات
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
بقطاع التعليم
المشروع البحثي االستراتيجي" :تطوير
المقررات اإلجبارية كمقررات للتعلم
عن بعد بجامعة السلطان قابوس"

خبير

كاظم ،علي

الباحث المشارك

الكندي ،موسى؛
الطاهر ،محمد؛
النعماني ،أحمد

.8

مشروع دراسة مسحية عربية حول
برامج قطاع التعليم الموجهة للمرأة في
الدول العربية
مشروع استراتيجي وطني حول
احتياجات مؤسسات التعليم العالي
العمانية من التقنيات التربوية

.7

.9

الباحث
سلطنة عمان

في

فريق
تقنية

رئيس
بحوث
التعليم
والمعلومات/
باحث

أمبوسعيدي،
عبدهللا؛
البلوشي،
سليمان؛
البلوشي ،خلود
البوسعيدي،
فاطمة؛ كاظم،
علي؛ الهاشمي،
عبدهللا؛
الخايفي ،سالم

-

275,500
دوالر
أمريكي

2015-2012
(أكمل)

مجلس
العلمي

127,300
دوالر
أمريكي

2015-2012
(أكمل)

مكتب نائب الرئيس
العلمي
للبحث
والدراسات العليا

30,000
دوالر
أمريكي
600.000
دوالر
أمريكي

2010
(أكمل)

تقنية
هيئة
المعلومات ووزارة
التربية والتعليم
مكتب نائب الرئيس
العلمي
للبحث
والدراسات العليا
(البحوث
االستراتيجية
الممولة من منحة
صاحب الجاللة)
المرأة
منظمة
العربية -جمهورية
مصر العربية
التعليم
وزارة
العالي

4.750
دوالر
أمريكي
21.000
دوالر
أمريكي

الهاشمي،
حمود

2008-2005
(أكمل)

2005-2004
(أكمل)
2004
(أكمل)

البحث

• المنح البحثية الممولة داخليا بجامعة السلطان قابوس
م

عنوان المشروع

نوع المشاركة

المشاركون
اآلخرون
وجد)
العاني،
وجيهة،
والعبري ،خلف

المبلغ

السنة

الجهة الممولة

(إن

.1

.2

.3

التمويل الداخلي لجامعة
قابوس :استراتيجيات
مع التنوع وانعكاساتها
على بيئة مدارس التعليم
وما بعد االساسي بسلطنة

مشروع
السلطان
التعامل
التربوية
االساسي
عمان
مشروع التمويل الداخلي لجامعة
السلطان قابوس :تحسين األداء
األكاديمي في مؤسسات التعليم العالي
في سلطنة عمان من خالل البحث في
التعليم والتعلم ()SoTL
مشروع التمويل الداخلي لجامعة
السلطان قابوس :تصورات طلبة ذوي
االحتياجات الخاصة حول استخدامهم
لنظام التعلم االلكتروني Moodle
وإمكانية تفعيله في دعم العملية
التعلمية والبحثية لديهم في جامعة
السلطان قابوس بسلطنة عمان

الباحث الرئيس

عضو
البحث

فريق

عضو
البحث

فريق

مزنة،

راجا
حسين،
السعدي ،خالد،
عثمان ،محمد
وآخرون
العاني ،وجيهة،
والهاشمي ،وداد

11,000
دوالر
أمريكي

2021-2019
(مستمر)

مكتب نائب الرئيس
العلمي
للبحث
والدراسات العليا

10,000
دوالر
أمريكي

2021-2019
(أكمل)

مكتب نائب الرئيس
العلمي
للبحث
والدراسات العليا

10,000
دوالر
أمريكي

2021-2019
(أكمل)

مكتب نائب الرئيس
العلمي
للبحث
والدراسات العليا

.4

مشروع التمويل الداخلي لجامعة
السلطان قابوس :مدركات مسؤولي
قطاع التعليم العالي العمانية حول
استعدادها لتقنية )(IPv6

الباحث الرئيس

.5

مشروع التمويل الداخلي لجامعة
السلطان قابوس :أثر اختالف
مستويات المزج بين نمطي التعليم
التقليدي والتعلم اإللكتروني في تنمية
التحصيل األكاديمي لمقرر مقدمة في
التكنولوجيا التعليمية واالتجاه نحو
استخدام التعلم المزيج لدى طالب كلية
التربية جامعة السلطان قابوس.

الباحث الرئيس

.6

مشروع التمويل الداخلي لجامعة
السلطان قابوس :تقويم برنامج لرصد
الدرجات إلكترونيا ألعضاء هيئة
التدريس بكلية التربية

عضو
البحث

.7

مشروع التمويل الداخلي لجامعة
السلطان قابوس :دراسة مقارنة
للمدخل التقليدي والحاسوبي لتدريس
مقرر التقويم التربوي
مشروع التمويل الداخلي لجامعة
السلطان قابوس :أثر بيئة التعلم
الشبكي باستخدام المسائلة بمواد التعلم
الوسائطية على تحصيل طالب جامعة
السلطان قابوس
مشروع التمويل الداخلي لجامعة
السلطان قابوس :دراسة تجريبية
مط ّولة حول أثر التدريس باستخدام
جهاز قياس الفهم أثناء المحاضرة
على التحصيل األكاديمي وبعض
المتغيرات االنفعالية

عضو
البحث

.8

.9

6,500
دوالر
أمريكي

2019-2018
(أكمل)

مكتب نائب الرئيس
العلمي
للبحث
والدراسات العليا

10,570
دوالر
أمريكي

2015-2013
(أكمل)

مكتب نائب الرئيس
العلمي
للبحث
والدراسات العليا

فريق

صادق ،عالء

3,000
دوالر
أمريكي

2010-2009
(أكمل)

مكتب نائب الرئيس
العلمي
للبحث
والدراسات العليا

فريق

الخروصي،
حسين؛ كاظم،
علي

12,500
دوالر
أمريكي

2009-2007
(أكمل)

مكتب نائب الرئيس
العلمي
للبحث
والدراسات العليا

عبد الرحيم،
أحمد؛ الطاهر،
محمد؛ صادق،
عالء

21.000
دوالر
أمريكي

2009-2007
(أكمل)

مكتب نائب الرئيس
العلمي
للبحث
والدراسات العليا

كاظم ،علي؛
الكندي ،موسى

9.000
دوالر
أمريكي

2003-2001
(أكمل)

السلطان

الباحث الرئيس

عضو
البحث

فريق

عبدهللا ،شبير
وسعيد ،سامح،
وفرجيس،
ابراهام،
والغطريفي،
عيسى
عمار ،محمد

جامعة
قابوس

