
 

 م االدارية  المسئولية  السنة 

  .1 التربية ومساعديه ورؤساء األقسام تكليفات باإلنابة عن عميد كلية  حتى االن(-2006عدة مرات )

  .2 ء قسم تكنولوجيا التعليم والتعلم بكلية التربية ورئاسته )كرئيس القسم( المشاركة بإنشا 2011-2005طوال 

  .3 رئاسة وحدة التطوير التعليمي )كرئيس للوحدة ونائب للمدير للتطوير التعليمي(   2006-2000طوال 

  .4 وتحسين كفاءة العمل بمركز تقنيات التعليم )كمدير بالوكالة(  اليوميةإدارة العمليات  1999

  .5 إدارة العمليات اليومية لمركز تقنيات التعليم )كنائب للمدير(  1998-1995طوال 

 

 خدمة المجتمع والجامعة  لجان •
 

 م اللجنة   التاريخ  نوع المشاركة 

 اللجان العالمية 

للتطبيقات    (األلكسوالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )لجنة التحكيم العربية لجائزة   2015 عضو ومحّكم  

 لجوالة ا

1.  

 اللجان الوطنية 

  .2 النادي الثقافي   –اللجنة العلمية لمؤتمر االبداعات الثقافية في العصر الرقمي  2018-2017 رئيس ومحّكم 

  .3 الوطني لجنة إنشاء كلية الدفاع  2010 عضو 

  .4 الفريق الوطني لخطة التربية وتقنيات المعلومات واالتصاالت  2009 عضو 

 اللجان الجامعية 

لجنة النظر في الخدمات واالمتيازات التي يمكن ان تقدمها الجامعة لموظفيها العمانيين   2012طس اغس عضو 

 المتقاعدين المنتهية خدماتهم بالجامعة 

5.  

التعليم  اللجنة   2002فبراير  عضو  للثقافة والتربية والعلوم حول  العربية  المنظمة  لدراسة متطلبات  الجامعية 

 عن بعد

6.  

  .7 نة العليا لإلعداد للزيارة السامية لجاللة السلطان المعظم للجامعة اللج 2000أبريل  عضو 

 عضو 

 

1996  ،1997  ،1998  ،

1999 

  .8 لجان حفل التخرج السنوي 

 طوال  عضو 

1998-2003 

  .9 أعضاء هيئة التدريس لجنة نادي 

 عضو 

 

  .10 2000لجنة مشكلة عام  2000يناير -1999يونيو 

 عضو 

 

  .11 امعات مجلس التعاون الخليجي لجنة األسبوع الثقافي لج 1999مارس 

 عضو 

 

 طوال 

1998-1999 

  .12 لجنة وضع السياسة اإلعالمية لجامعة السلطان قابوس 

  .13 لجنة الصحة والسالمة  1992-1990 عضو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 في المجال التخصصي والتربوي المجتمعية   نشطةاأل •
 

 م النشاط  منظم/مكان النشاط  نوع المشاركة  التاريخ 

جامعة التقنية   –بالرستاق    كلية التربية مدعو ضيف 2021

 والعلوم التطبيقية 

الرستاق كلية  لطلبة  مقرر    -محاضرة 

)توظيف   عن  التعليم  تكنولوجيا 

في  المعلمين  ودور  التعليم  تكنولوجيا 

 تفعيلها( 

1.  

التعليمية محاضر مدعو 2019 الباطنة  جنوب   -محافظة 

 وزارة التربية والتعليم 

الجلسة الحوارية لألسبوع التكنولوجي  

والهندسة   والتكنولوجيا  للعلوم 

 والرياضيات  

2.  

  .3 الكلية الفنية التقنية   سمنار الكلية الفنية التقنية بصحار  محاضر مدعو 2017

  .4 ندوة معلم الثورة الرقمية  الجامعة العربية المفتوحة فرع مسقط  محاضر مدعو 2016

ال  سمنار اإلدارة العامة معهد  محاضر مدعو 2015 الجمعية  تجربة  عمانية  عن 

 لتقنيات التعليم في التدريب عن بعد

5.  

لتقنيات    سمنار كلية عمان الطبية  محاضر مدعو 2013 العمانية  الجمعية  عن 

 التعليم 

6.  

العامة   محاضر مدعو 2013 المعرفة  البالط    –مكتبة  ديوان 

 السلطاني 

التقانة   برمجيات  توظيف  الحديثة  ندوة 

 في القراءة لدى االطفال 

7.  

الخصوصية:   مزون للصحافة والنشر  محاضر مدعو 2012 الدروس  ظاهرة  ندوة 

 الواقع والحلول 

8.  

المعلومات   وزارة التربية والتعليم  محاضر مدعو 2012 تكنولوجيا  مؤشرات  ندوة 

 واالتصاالت في قطاع التربية وتدشينها 

9.  

والتعليم  المديرية   محاضر مدعو 2011 للتربية  العامة 

 بمحافظة الشرقية شمال 

التربي آفاق  ندوة  المهنة:  وأخالقيات  ة 

 المستقبل 

10.  

مؤشرات   وزارة التربية والتعليم  منظم ومحاضر  2010 لمشروع  تدريبية  ورشة 

 تكنولوجيا المعلومات في قطاع التربية 

11.  

والتعليم   محاضر 2008 للتربية  العامة  المديرية 

 بالمنطقة الشرقية شمال 

وتحقيق   اإلداري  األداء  تطوير  ندوة 

المؤسسات التربوية في  الجودة الشاملة ب

 ظل المستجدات المعاصرة 

12.  

مسقط   محاضر/مدرب  2006 بمنطقة  العلم  منار  مدرسة 

 التعليمية 

األسبوع الثقافي المفتوح لمدرسة منار 

 العلم الثانوية 

13.  

المرأة والطفل  المديرية   محاضر/مدرب  2005 العامة لشؤون 

بوزارة التنمية االجتماعية بالتعاون مع  

 يونيسيف مكتب منظمة ال 

  .14 برنامج تنمية المهارات الذاتية للشابات 

العام محاضر/مدرب  2005 للتعليم  راشد  بن   -مدرسة حفص 

 وزارة التربية والتعليم 

تقويم   بمشروع  المهني  اإلنماء  برنامج 

 األداء المدرسي 

15.  

والتدريب   محاضر/مدّرب  2005 للمناهج  العامة  المديرية 

 بوزارة التربية والتعليم 

تدريب المهارات   ورشة  مادة  معلمي 

التفكير  "تنمية  وحدة  على  الحياتية 

 الناقد" بوزارة التربية والتعليم 

16.  

الثانوية   محاضر ومدرب   2004و  2003 العوامر  حيل  مدرسة 

للبنات مسقط    -واإلعدادية  منطقة 

 التعليمية 

تكنولوجيا   الستخدام  المفتوح  اليوم 

 التعليم في التدريس 

17.  

والتدريب  المدير محاضر/مدّرب  2004 للمناهج  العامة  ية 

 بوزارة التربية والتعليم 

المهارات  مادة  معلمي  تدريب  ورشة 

مفهوم  "تنمية  وحدة  على  الحياتية 

 الذات" بوزارة التربية والتعليم 

18.  

كليات   جامعة السلطان قابوس  منظم/محاضر/ مدّرب 2003 وفنيي  موجهي  تدريب  ورشة 

   التربية بوزارة التعليم العالي

19.  

الورشة/مشارك/   2003 مدير 

 محاضر

ورشة عمل االستخدام الفعال للتقانة في   وزارة التربية والتعليم واليونسكو 

 تدريس العلوم والرياضيات 

20.  

  .21 سلسلة ندوات معهد العلوم الصحية   العلوم الصحية معهد  محاضر مدعو 2002



 2000و  1999

 

مرا  جامعة السلطان قابوس  منظم/محاضر لفنيي  تدريبية  مصادر ورشة  كز 

التعلم بوزارة التعليم العالي بالتعاون مع  

 مركز تطوير العاملين في الجامعة 

22.  

  .23 التعليم األساسي ورشة مدرسي   جامعة السلطان قابوس  مقدم ورقة 1997و  1999

  .24 ندوات جمعية المعاقين  سلسلة مقر الجمعية  محاضر مدعو  1998

 

 التربوية واألكاديمية المعرفة وترويج نشر  •
 

 م النشاط   التاريخ  المشاركة  نوع

 المجموعة البحثية)المنظم:    تأسيس الجمعية العمانية لإلدارة والقيادة التربوية  ندوة مقترح 2021 متحدث مدعو 

 (التربوية والقيادةلإلدارة 

 

1.  

ا وتحديات قضاي :  نظم تقديم التعليم العالي في زمن الاليقينيةالندوة االلكترونية )وبينار( عن   2020 متحدث مدعو 

 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي التعليم ب قسم تكنولوجيا)مقدّمة ل التعليم عن بعد

 (دولة الكويت -والتدريب 

2.  

التكيف  مدعو   عن  للمقابلة/ 

العولمة،   التربية،  النفسي، 

هجرة   شخصي،  توثيق 

الجامعية  الترقيات  العقول   ،

في   قراءة  االكاديمية، 

لجاللة   السامي  الخطاب 

طارق  السلطا بن  هيثم  ن 

 المعظم، مؤتمر كلية التربية.

  .3 وريا(مقابالت إذاعية ومتلفزة )في عمان، مصر، وهيئة اإلذاعة البريطانية، وس 1989-2120

  .4 2016منتدى بحوث المنح الداخلية  2016 باحث مدعو 

تنمية   2016 متحدث مدعو  في  االلكتروني  التدرب  منظومة  عن  )وبينار(  االلكترونية  البشرية  الندوة  الموارد 

 )مقدّمة لمعاهد اإلدارة العامة في دول مجلس التعاون(

5.  

المعلومات ودورها الحضاري في المجتمع العماني( في النادي جلسة حوارية بعنوان )تقنية   2015 خبير مدعو 

 الثقافي 

6.  

ب 2007 ضيف شرف  األساسي  للتعليم  بني خالد  وادي  بمدرسة  المأمولة  واألدوار  المرأة  العامة  ندوة  المديرية 

 للتربية والتعليم بالشرقية شمال 

7.  

  .8 تلفزيون سلطنة عمان -بعدمقابلة تلفزيونية مع خبراء التعلم عن  2006 مدير المقابلة 

  .9 أمسية حوارية للجماعة الطالبية لعلوم المكتبات بجامعة السلطان قابوس  2003 متحدث 

  .10 اإلنجليزية بجامعة السلطان قابوس  أمسية حوارية للجماعة الطالبية للّغة 2002 متحدث 

- 1995طوال   رئيس، نائب رئيس، عضو

2001 

  .11 السيب  -حارثة االبتدائية في الخوض مجلس آباء مدرسة المثنى بن 

التعليم،  تقنيات  عن  كاتب/ 

 الشعر، آراء 

  .12 مقابالت الصحف والمجالت )العمانية والبحرينية واإلماراتية واليمنية والكويتية(  1984-2009

 

 والمجتمع   الجامعة خدمة  في والفكري البحثي اإلنتاج •
 

 مسقط.   قابوس،   السلطان   جامعة   تواصل،   مجلة   . الحديث   التعليم   نظام   حول   دراسات   (. 2021)   شرف   علي   الموسوي،  .1

  قطر،   مؤسسة   التربوي،   وايز   موقع   ، والممارسة   التقويم   بين   الحاسوبي   التشاركي   التعلّم     (. 2015)   شرف   علي   الموسوي،  .2

HTTP://WWW.WISE-QATAR.ORG/MAKING-COLLABORATIVE-ELEARNING-MORE-EFFECTIVE 

  قطر،   مؤسسة   التربوي،   وايز   موقع   ، وإيجابياته   خصائصه   الحاسوبي:   التشاركي   التعلم     (. 2015)   شرف   علي   الموسوي،  .3

HTTP://WWW.WISE-QATAR.ORG/WHY-TRADITIONAL-CLASSROOMS-SHOULD-GO-COLLABORATIVE 

  قطر،   مؤسسة   ، التربوي   وايز   موقع   ، فعال   حاسوبي   تشاركيّ   تعلّم   بيئة   لبناء   أساسية   عوامل   خمسة    (. 2015)   شرف   علي   ي، الموسو  .4

HTTP://WWW.WISE-QATAR.ORG/FIVE-ESSENTIAL-FACTORS-FOR-EFFICIENT-COLLABORATIVE-

LEARNING 

-HTTP://NOTE  ، 2015  إبريل   االلكترونية،   نوت   جريدة   العمانية،   المرأة   لدى   التقنية   االمية   محو   (. 2015)   شرف   علي   الموسوي،  .5

MAG.COM/ARCHIVES/4528 . 

-HTTP://NOTE  ، 2015  مارس   االلكترونية،   نوت   جريدة   (، 3)   والتقنية   التربوية   المستقبل   مؤسسات   (. 2015)   شرف   علي   الموسوي،  .6

MAG.COM/ARCHIVES/4268 . 

-HTTP://NOTE  ، 2015  مارس   االلكترونية،   نوت   جريدة   (، 2)   لتقنية وا   التربوية   المستقبل   مؤسسات   (. 2015)   شرف   علي   الموسوي،  .7

MAG.COM/ARCHIVES/4262 . 



-HTTP://NOTE  ، 2015  فبراير   االلكترونية،   نوت   جريدة   (، 1)   والتقنية   التربوية   المستقبل   مؤسسات   (. 2015)   شرف   علي   الموسوي،  .8

MAG.COM/ARCHIVES/4253 . 

-HTTP://NOTE  ، 2014  ديسمبر   االلكترونية،   نوت   جريدة   وتحديات،   واقع   ية: االفتراض   الصفوف   (. 2014)   شرف   علي   الموسوي،  .9

MAG.COM/ARCHIVES/3890 . 

  ، 2014  أكتوبر   االلكترونية،   نوت   جريدة   التعليم،   وتقنيات   والتدريس   المناهج   مصطلحات   معجم   (. 2014)   شرف   علي   الموسوي،  .10

HTTP://NOTE-MAG.COM/ARCHIVES/3259 . 

  ، 2014  سبتمبر   االلكترونية،   نوت   جريدة   الدول،   بعض   تجارب   في   عامة   قراءة   التعليم:   تطوير   (. 2014)   شرف   علي   الموسوي،  .11

HTTP://NOTE-MAG.COM/ARCHIVES/3041 . 

  تويتر:   ، 2014  مارس   االلكترونية،   نوت   جريدة  صحفية(،  )مقابلة   عمان   في   التعليم   تقنيات   لرسم   خطوة   أول   (. 2014)   شرف   علي   الموسوي،  .12

NOTE-MAG.COM/?P=1921 . 

  ،13  ، 2011  ديسمبر   ، 67  عدد ال   التربوي،   التطوير   نشرة   التقني،   والتطور   المعرفية   الثورة   ظل   في   التعليم   (. 2011)   شرف   علي   الموسوي،  .13

 مسقط.   والتعليم،   التربية   وزارة   ، 45- 41  ص. 

  المنصورة،   جامعة   موقع   ثامن، ال   العدد   االلكتروني،   التعليم   مجلة   والتقنية،   التربوية   المستقبل   مؤسسات   (. 2011)   شرف   علي   الموسوي،  .14

 HTTP://EMAG.MANS.EDU.EG/INDEX.PHP?PAGE=NEWS&TASK=SHOW&ID=246  مصر، 

  االلكتروني،   مدارسنا   موقع   فيلسوفا،   الطفل   يصبح   عندما   (. 2011)   شرف   علي   وي، الموس  .15

HTTP://WWW.MADARISNA.NET/HOME/INDEX.PHP?OPTION=COM_CONTENT&VIEW=ARTICLE&ID=19689

:2011-11-21-05-11-02&CATID=69:2010-10-20-04-11-26&ITEMID=44 

  االلكتروني،   مدارسنا   موقع   التدريس،   في   والحاسوب   للتكنولوجيا   المعلمين   ستخدام ال   األخالقية   المعايير   (. 2011)   شرف   علي   الموسوي،  .16

HTTP://WWW.MADARISNA.NET/HOME/INDEX.PHP?OPTION=COM_CONTENT&VIEW=ARTICLE&ID=18629

:2011-10-19-12-02-18&CATID=69:2010-10-20-04-11-26&ITEMID=44 

  االلكتروني،   مدارسنا   موقع   ية، االفتراض   المكتبة   (. 2011)   شرف   علي   الموسوي،  .17

HTTP://WWW.MADARISNA.NET/HOME/INDEX.PHP?OPTION=COM_CONTENT&VIEW=ARTICLE&ID=17248

:2011-09-20-05-07-04&CATID=69:2010-10-20-04-11-26&ITEMID=44 

  االلكتروني،   مدارسنا   موقع   االلكتروني،   التدريب   (. 2011)   شرف   علي   الموسوي،  .18

HTTP://WWW.MADARISNA.NET/HOME/INDEX.PHP?OPTION=COM_CONTENT&VIEW=ARTICLE&ID=16205

:2011-08-21-05-09-47&CATID=69:2010-10-20-04-11-26&ITEMID=44 

  المنصورة،   جامعة   موقع   السابع،   العدد   االلكتروني،   التعليم   مجلة   المعلومات،   لتقنية   ستراتيجي اال   التخطيط   (. 2011)   شرف   علي   الموسوي،  .19

 HTTP://EMAG.MANS.EDU.EG/INDEX.PHP?PAGE=NEWS&TASK=SHOW&ID=217&SESSIONID=23  مصر، 

  االلكتروني،   التعليم   مجلة   ئطهما، ووسا   واالتصال   المعلومات   تقنية   باستخدام   وتطورها   التعليمية   األنشطة   (. 2011)   شرف   علي   الموسوي،  .20

  مصر،   المنصورة،   جامعة   موقع   السابع،   العدد 

HTTP://EMAG.MANS.EDU.EG/INDEX.PHP?PAGE=NEWS&TASK=SHOW&ID=234&SESSIONID=23 

  االلكتروني،   مدارسنا   موقع   والبنائية،   التعلم   (. 2011)   شرف   علي   الموسوي،  .21

HTTP://WWW.MADARISNA.NET/HOME/INDEX.PHP?OPTION=COM_CONTENT&VIEW=ARTICLE&ID=15044

:2011-07-20-06-38-16&CATID=69:2010-10-20-04-11-26&ITEMID=44 

 مسقط.   ، 2011  مايو   عمان،   جريدة   صحفية(،   )مقابلة   المدرس؟   وظيفة   االلكتروني   التعلم   يلغي   هل   (. 2011)   شرف   علي   الموسوي،  .22

  االلكتروني،   مدارسنا   موقع   والتعلم،   ليم التع   على   التقنيات   تأثير   (. 2011)   شرف   علي   ي، الموسو  .23

HTTP://WWW.MADARISNA.NET/HOME/INDEX.PHP?OPTION=COM_CONTENT&VIEW=ARTICLE&ID=13760

:2011-06-20-03-30-05&CATID=69:2010-10-20-04-11-26&ITEMID=44 

  االلكتروني،   مدارسنا   موقع   والتعاون،   التنافس   بين   التعلم   (. 2011)   شرف   علي   الموسوي،  .24

HTTP://WWW.MADARISNA.NET/HOME/INDEX.PHP?OPTION=COM_CONTENT&VIEW=ARTICLE&ID=12473

:2011-05-20-12-40-17&CATID=69:2010-10-20-04-11-26&ITEMID=44 

  مصر،   المنصورة،   جامعة   موقع   لسادس، ا   العدد   االلكتروني،   التعليم   مجلة   المتنقل،   التعلم   (. 2011)   شرف   علي   الموسوي،  .25

HTTP://EMAG.MANS.EDU.EG/INDEX.PHP?PAGE=NEWS&TASK=SHOW&ID=98&SESSIONID=17 

  االلكتروني،   مدارسنا   موقع   واالهداف،   االهمية   التعلم:   مصادر   مراكز   (. 2011)   شرف   علي   الموسوي،  .26

HTTP://WWW.MADARISNA.NET/HOME/INDEX.PHP?OPTION=COM_CONTENT&VIEW=ARTICLE&ID=10203

:2011-03-20-04-03-58&CATID=69:2010-10-20-04-11-26&ITEMID=44 
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