
 م اللجنة   التاريخ  نوع المشاركة 

 اللجان العالمية 

الدولي   2021 عضو  المؤتمر  برنامج  وموصليتها    الثامنلجنة  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  حول 

(ICTA2019 بمدينة الحمامات، الجمهورية التونسية ) 

1.  

برنامج   2020 عضو  الدولي  لجنة  لالمؤتمر  المهنيةالعشرون  المستقبلال  لثقافة  جامعة بطرس    - ختصاصي 

 قنية بسانت بطرسبورغ األكبر الت

2.  

الدولي   2019 عضو  المؤتمر  برنامج  وموصليتها   السابعلجنة  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  حول 

(ICTA2019 بمدينة الحمامات، الجمهورية التونسية ) 

3.  

  .4 الملتقى الدولي األول المشترك للحوسبة  -اللجنة العلمية  2018 عضو 

  .5 بوليتكنيك البحرين  –  2017  لتعلم االلكترونياللجنة العلمية لمؤتمر ا 2017 عضو 

عملية    عضو ومنسق 

 تحكيم الورقات العربية

الدولي  ل  المنظمة/العلمية لجنة  ال 2017 تكنولوجيا  لالليكسو    السادسلمؤتمر  المعلومات حول 

 سلطنة عمان، بجامعة السلطان قابوس ( ICTA2017واالتصاالت وموصليتها )

6.  

الم 2015 عضو  برنامج  الخلجنة  الدولي  وموصليتها  ؤتمر  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  حول  امس 

(ICTA2015 الجمهورية التونسية ،) 

7.  

المعلومات   2012 عضو  لمعالجة  التاسع عشر  العالمي  المؤتمر  مع  بالتزامن  الخاصة  الجلسة  برنامج  لجنة 

 الدوحة، قطر -(ICONIP 2012)الشبكية 

8.  

ل  2013-2012 عضو  العلمية  األاللجنة  الدولي  والتدريب  لمؤتمر  التعليم  في  واالتصاالت  المعلومات  لتقنيات  ول 

(TICET2013 بالجمهورية التونسية ) 

9.  

والتدريب   2012-2011 عضو  التعليم  في  واالتصاالت  المعلومات  لتقنيات  األول  الدولي  للمؤتمر  العلمية  اللجنة 

(TICET2012 بالجمهورية التونسية ) 

10.  

ب 2011-2010 عضو  وموصليتها  رنامج  لجنة  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  حول  الثالث  الدولي  المؤتمر 

(ICTA2011 بمدينة ) الحمامات، الجمهورية التونسية 

11.  

  .12 باإلمارات العربية المتحدة  2010اللجنة الفنية لمنتدى التعليم العالمي  2010-2009 عضو 

حو 2009-2008 عضو  الثاني  الدولي  المؤتمر  برنامج  ومولجنة  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  صليتها  ل 

(ICTA2009 بمدينة الحمامات، الجمهورية ) التونسية 

13.  

  .14 التعلم االلكتروني بالشرق األوسط لملتقى الثاني للتميز في اللجنة الفنية ل 2009-2008 عضو 

واالت  2009-2008 عضو  المعلومات  تكنولوجيا  حول  الثاني  الدولي  المؤتمر  برنامج  وموصليتها  لجنة  صاالت 

(ICTA2009 بمدينة الحمامات، الجمهورية التونسية ) 

15.  

  .16 2007لجنة برنامج المؤتمر الثالث بماليزيا للتعلم المفتوح والشبكي  2007-2006 عضو 

وموصليتها   2007-2006 عضو  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  حول  األول  الدولي  المؤتمر  برنامج  لجنة 

(ICTA2007بمدينة ا )لجمهورية التونسية لحمامات، ا 

17.  

الدكتوراه   طالب  ممثل 

 المقيمين 

  .18 مجلس كلية الدراسات التربوية بجامعة ساوثهامبتون  1993-1994

 اللجان الوطنية 

  .19 لجنة أصحاب المصلحة في الجامعة العربية المفتوحة لمقابلة الهيئة العمانية لالعتماد  2021-2018 عضو  

  .20 التعليم مر الدولي للثورة الصناعية الرابعة وأثرها على لمية للمؤتاللجنة الع 2019-2018 عضو 

  .21 وزارة التربية والتعليم  –لجنة لتطوير وثيقة مهارات القرن الحادي والعشرين  2018 عضو 

  رئيس اللجنة التنظيمية 

 وعضو اللجنة العلمية 

  .22 2017ليم للجمعية العمانية لتقنيات التع الرابعلجنة المؤتمر الدولي  2016-2017

  .23 2015المؤتمر الدولي الثالث للجمعية العمانية لتقنيات التعليم لجنة  2015-2014 رئيس اللجنة التنظيمية 

  .24 2015اللجنة التنظيمية للملتقى السنوي الثالث لتكنولوجيا التعليم بمحافظة مسقط التعليمية  2015-2014 عضو اللجنة المنظمة 

  .25 2013العمانية لتقنيات التعليم لجنة المؤتمر الدولي الثاني للجمعية  2013-2012 رئيس اللجنة التنظيمية 

  .26 مشروع الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم  2013 عضو 

  .27 لجنة وضع نظام الترقيات االكاديمية بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة  2013 عضو 

  .28 2013التعليم بمحافظة مسقط التعليمية السنوي الثاني لتكنولوجيا  اللجنة التنظيمية للملتقى  2013 عضو اللجنة المنظمة 

  .29 لجنة جائزة التعليم االبداعي بكلية الشرق االوسط  2012 عضو وممتحن خارجي 

  .30 لجنة ضبط جودة التعلم عن بعد بوزارة التعليم العالي  2010 عضو 

المنظمة   اللجنة  عضو 

 ورئيس اللجنة العلمية 

  .31 العمانية لتقنيات التعليم ة ولي األول للجمعيلجنة المؤتمر الد 2010

  .32 لجنة دراسة واقع الدراسات الجامعية والعليا في دول العالم بوزارة التعليم العالي  2008 عضو 



المنظمة   اللجنة  عضو 

 ورئيس اللجنة العلمية 

  .33 يم العالي المشترك بين الجامعة ووزارة التعل 2006لجنة المؤتمر الدولي للتعلم عن بعد  2005يوليو 

  .34 اللجنة التنظيمية لكلية مزون الخاصة للمؤتمر الدولي لتقنيات المعلومات في التعليم العالي  2005فبراير  عضو 

  .35 لجنة استراتيجية التعليم العالي لمصادر التعلم  2003إبريل  عضو 

التقنيات  لجنتي  عضو 

 واإلعالم 

  .36 والمعلمين للتربية لجنة المؤتمر الرابع واألربعين للمجلس العالمي  1997

 اللجان الجامعية 

  .37 والتعليم عن بعد بالجامعة  م اإللكترونييلتعل تنفيذية ل خطةلجنة إلعداد  2021 رئيس 

  .38 للخدمات المساندة غير األكاديمية للطلبة  –فريق عمل التدقيق الداخلي  2019-2018 رئيس 

  .39 دقائق ث لجنة تحكيم مسابقة عرض رسالة البحث في ثال 2017 عضو ومحكم  

  .40 اللجنة المؤقتة لوضع نموذج تقرير المراجعين 2016مايو  عضو 

  .41 فريق عمل تحويل مقرر المجتمع العماني الكترونيا  2016مايو  رئيس 

- 2015نوفمبر   مشارك  عضو

2016 

  .42 لجنة التحول الرقمي بجامعة السلطان قابوس 

- 2011نوفمبر   عضو  

2015 

  .43 ديمية ت األكاالترقيا فريق عمل إعادة صياغة الئحة 

أعضاء   عن  ممثل 

 الهيئة االكاديمية 

الجامعي   العام 

2013- 2014 

  .44 المجلس األكاديمي لجامعة السلطان قابوس

جامعة  -كلية التجارة واالقتصاد -(iiSC2011)اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي لنظم المعلومات  2011مايو  عضو  

 السلطان قابوس 

45.  

  .46 الثالث   التقنيع الطالبية المشاركة في الملتقى م المشاري لجنة تحكي 2011فبراير  عضو  

اللجنة ممثل    -عضو 

 كلية التربية 

  .47 كندا( -)تورونتو 2011-2010لجنة مقابالت المرشحين للوظائف األكاديمية للعام الدراسي  2010مايو 

عضو اللجنة التنظيمية  

 ورئيس اللجنة العلمية 

  .48 2008ا التعليم  المؤتمر الدولي لتكنولوجيلجنة  2008

عضو اللجنة التنظيمية  

 ورئيس اللجنة العلمية 

  .49 2006لجنة المؤتمر الدولي لتكنولوجيا التعليم   2006

  .50 اللجنة الجامعية إلنشاء وحدة للمراجعة الداخلية وتقويم األداء األكاديمي بجامعة السلطان قابوس  2004ديسمبر  عضو 

اللجنة التنظيمية  عضو  

 لمية ورئيس اللجنة الع 

  .51 2003لجنة المؤتمر الدولي لتكنولوجيا التعليم   2003

اللجنة الجامعية لدراسة إمكانية قيام وحدة التطوير التعليمي بالمراجعة الداخلية بجامعة السلطان  2003ديسمبر  رئيس 

 قابوس 

52.  

  .53 لتطوير التدريس الجامعيلجنة تأسيس مركز  2003يناير  نائب الرئيس

  .54 لجنة تطبيق مقرر مهارات الدراسة   2002و نييو عضو ومنسق المقرر 

  .55 لجنة تطوير خطة علوم المكتبات بكلية اآلداب   2002مايو  عضو 

عضو اللجنة التنظيمية  

 ورئيس اللجنة العلمية 

  .56 2001لجنة المؤتمر الدولي لتكنولوجيا التعليم   2001

ك الدولي إلجراء دراسة حول رفع الجدوى  لجنة جامعة السلطان قابوس النظيرة لفريق عمل البن 2000طوال  عضو 

 لقطاع التعليم بالسلطنة  االقتصادية

57.  

  .58 لجنة اإلعداد لمؤتمر العولمة والخصوصية الثقافية  1999 عضو 

  .59 المجلس األكاديمي لجامعة السلطان قابوس 1999طوال  عضو 

ومنسق   اللجنة  رئيس 

الشرق   في  المؤتمر 

 األوسط 

  .60 لوظيفي والتربوي العالمية للتطوير ا لجنة التحضير للندوة 1999مارس 

 عضو 

 

 طوال 

1998-1999 

  .61 لجنة تنمية المهارات التدريسية 

 كلية التربية  لجان

  .62 لجنة اعداد تقرير الدراسة الذاتية )المحاور المشتركة( 2021 عضو 

حتى   –  2016 عضو 

 اآلن

  .63 الرئيسة لالعتماد األكاديمي للكلية اللجنة 



  .64 وعة بحثية لجنة أفضل مجم 2021 عضو 

  .65 اللجنة الفرعية للمحاور المشتركة لمعايير االعتماد 2021 رئيس 

  .66 لجنة اإلشراف على التعلم اإللكتروني والمدمج -20202021 رئيس 

  .67 لجنة أفضل مجموعة بحثية  2020 رئيس 

  .68 التعليمي والتقني )جائحة كورونا(لجنة الدعم   2020 رئيس 

  .69 وجيا التعليم والتعلم ية تعيين مدرس بقسم تكنوللجنة تقييم األقران ألهل   2020 عضو 

  .70 لجنة اختيار الباحث المجيد  2020و  2019 عضو  

  .71 2020اللجنة التحضيرية والرئيسية والعلمية للمؤتمر الدولي السابع لكلية التربية  2020-2019 عضو 

  .72 لجنة الترقيات األكاديمية  2020-2019 عضو 

  .73 والدراسات العليا  ميالبحث العل تالجن 2020 -2016 عضو 

  .74 مجلس الكلية  2020-2016 ممثل القسم 

  .75 لجنة جائزة أفضل رسالة في الدراسات العليا  2019 عضو 

  .76 لجنة لتصميم استمارات لخريجي جامعة السلطان قابوس وجهات العمل  2019 عضو 

  .77 راجعة وثيقة مهارات القرن الحادي والعشرين لجنة م 2019 رئيس 

  .78 ير المنح الكاملة لطلبة الدراسات العليا ضع معايلجنة لو  2019 رئيس 

  .79 لجنة أفضل مجموعة بحثية  2019 عضو  

  2017و  2016 رئيس ومحكم 

 2019و

  .80 لجنة تحكيم مسابقة عرض رسالة البحث في ثالث دقائق 

  .81 بكلية التربية والتكنولوجيا لجنة التنوع  2019-2017 رئيس 

  .82 ت العليا رسالة في الدراسا لجنة جائزة أفضل  2018-  2016 رئيس ومحّكم 

  .83 الدراسات التربوية والنفسية  لجنة وضع سياسات مجلة 2018 عضو 

  .84 فريق تحكيم مسودة المعايير المهنية للمعلم العماني  2018 عضو 

  .85 دراسة وثيقة التكوين المهني بوزارة التربية والتعليم لجنة  2018 رئيس 

الدراسات   لجنة  ممثل 

 العليا 

  .86 بكلية التربية اد المؤسسي  لجنة االعتم 2018

  .87 اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي الخامس لكلية التربية  2017 عضو 

  .88 لجنة الملتقى األول لطالب الدراسات العليا    2017 عضو 

  .89 اللجنة المؤقتة لوضع مقترح الستحداث كرسي بحثي بتمويل من اليونيسكو في التقنية والتعليم  2016 عضو ومقرر 

  .90 العلمية للمؤتمر الدولي الرابع لكلية التربية  جنةالل 2016 عضو 

  .91 لجنة التنوع بكلية التربية  2016-2014 رئيس 

  .92 لجنة مكتبة الكلية  2016-2014 رئيس 

حتى   –  2012 عضو 

 اآلن

  .93 اللجنة الرئيسة لالعتماد األكاديمي للكلية 

  .94 6و 5و 4المعايير -مياللجنة الفرعية التابعة للجنة االعتماد األكادي حتى اآلن –2012 رئيس 

  .95 اللجنة االستشارية لإلشراف األكاديمي  2012 عضو 

  .96 لجنة اختيار الطالب الباحث المجيد  2012 رئيس 

  .97 األكاديمي المجيد والطالب المتفوق علميا لجنة اختيار  2012 عضو 

  .98 اإلطار المفاهيمي -اللجنة الفرعية التابعة للجنة االعتماد األكاديمي 2011 عضو 

  .99 لجنة الجودة والتطوير 2011 ر ومقرعضو 

  .100 اللجنة الفرعية لمراجعة مسودة محتوى اإلطار المفاهيمي للكلية  2011 عضو 

  .101 إلعداد القواعد المعرفية في اإلطار المفاهيمي للكلية اللجنة الفرعية  2011 عضو 

  .102 لجنة توحيد تقارير الممتحنين الخارجيين 2010 عضو 

  .103 لعبء اإلضافي لجنة تحديد إطار ا 2010 عضو 

  .104 لجنة مقترح تطوير برنامج إعداد المعلم  2010 رئيس 



  .105 لجنة الترقيات األكاديمية  2010-2009 عضو 

  .106 وثيقة الكلية لجنة  2009 عضو 

  .107 لجنة الموقع الشبكي للكلية  2009-2008 رئيس 

  .108 اللجنة الرئيسة لالعتماد األكاديمي  2008-2007 عضو 

  .109 مراجعة برنامج دبلوم التأهيل التربوي التربية  لجنة كلية 2007-2006 عضو ومقرر 

  .110 لجنة البحث العلمي  2013 -2005 عضو 

  .111 الميزانية، المبتعثين والمطبوعات بكلية التربية لجان التوظيف،  2011-2005 عضو 

  .112 اللجنة التنفيذية بالكلية  2011-2005 عضو ومقرر 

  .113 مجلس الكلية  2011-2005 عضو 

  .114 الب التجارة واالقتصاد المتقدمين لدبلوم التربية بتخصص الحاسوبابالت طلجنة مق 2005يوليو  رئيس 

  .115 إلعادة تصميم الموقع الشبكي للكلية لجنة كلية التربية  2004نوفمبر  عضو 

  .116 لجنة كلية التربية إلعادة صياغة مقترح إنشاء قسم تكنولوجيا التعليم والتعلم   2004أكتوبر  عضو 

  .117 الثالث لكلية التربية )اللجنة التقنية(  مر التربويلجنة المؤت 2004مارس  عضو 

  .118 تكنولوجيا التعليم والتعلم لجنة كلية التربية إلنشاء قسم   2002مارس  عضو 

 لجان القسم 

  .119 مجلس قسم تكنولوجيا التعليم والتعلم  حتى اآلن -2011 عضو 

العليا،  لجان متعددة مثل:   حتى اآلن-2005 عضو رئيس،  العلمي،  الدراسات  ،  الترقيات األكاديمية، االعتماد األكاديميالبحث 

 التواصل الطالبي للدراسات العليا التعاقدات األكاديمية، تظلمات الطلبة، لجنة 

120.  

  .121 مجلس قسم تكنولوجيا التعليم والتعلم  2011-2005 رئيس 

  .122 مجلس قسم التربية وعلم النفس بكلية التربية والعلوم اإلسالمية  1988 عضو 

 


