
 واألكاديمية  االستشارات البحثية •

 
 م  المشروع التاريخ  جهة االستشارة 

ممارسات المعلمين الناجحة في التعليم عن بُعد  مشروع   2021 األردن  - المعلمين لتدريبأكاديمية الملكة رانيا 

 الدول العربية في حاالت األزمات في 

1.  

  .2 التدريب االلكتروني وبرمجياته استشارة حول طرق  2020 وزارة التربية والتعليم

التعليمية  2014 وزارة التربية والتعليم للمصادر  االستراتيجية  الخطة  مراجعة 

 المفتوحة بوزارة التربية والتعليم 

3.  

تحليل التجارب العربية في التعليم المفتوح والتعلم عن  2014 )األليكسو( المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

 بعد 

4.  

مكتب مساعد العميد للتدريب وخدمة المجتمع بكلية التربية 

 بالجامعة 

  .5 مراجعة مشروع مركز االبداع اللغوي  2012

االشراف على مشروع مسحي حول العوامل المؤثرة   2010 وزارة التربية والتعليم

 الحاسوب بمدارس وزارة التربية والتعليم في عمل فني  

6.  

المعلومات   تكنولوجيات  في  البحث    جامعة -واالتصالوحدة 

 تونس

 -مراجعة المبادئ التوجيهية للنفاذ إلى محتوى الويب   2010

 2.0إصدار 

7.  

التربية العربي لدول تحكيم البوابات االلكترونية لمكتب   2007 الرياض، السعودية  -مكتب التربية العربي لدول الخليج

 الخليج 

8.  

تنسيق مشروع التعلم االلكتروني لكلية التربية بنزوى   2005-2004 وزارة التعليم العالي 

 بوزارة التعليم العالي 

9.  

التعليمية"    2002 وزارة التعليم العالي  "الوسائل  لمقرر  منهجية  خطة  تصميم 

 لكليات التربية بوزارة التعليم العالي 

10.  

 االقتصاد الوطني وزارة 

 

وضع الخطة الخمسية الوطنية السادسة لقطاع التعليم    2000

   والتدريب الفني

11.  

دوحة   1999 منطقة مسقط التعليمية  بمدرسة  التعلم  مصادر  مركز  إنشاء  تخطيط 

   األدب الثانوية واإلشراف على تنفيذه

12.  

  .13   الوسائط بكلية الشريعة والقانون إنشاء وحدة خدمات    1997طوال  وزارة التعليم العالي 

 

 

 المهنية والمجالس االستشارية ة المؤسسات والجمعيات يعضو •

 
 م المؤسسة  نوع المشاركة  فترة العضوية 

االست عضو 2018-2022 العربية  المجلس  الجامعة  في  التربية  لبرنامج  شاري 

 المفتوحة في سلطنة عمان

1.  

جامعة   عضو 2018-2020 والتعلم  التعليم  تكنولوجيا  بقسم  االستشاري  المجلس 

 السلطان قابوس 

2.  

  .3 اللجنة االستشارية لكلية مسقط    عضو 2015

التعاون   عضو مؤسس  2008-2010 مجلس  لدول  التدريب  جودة  -الخليجيمجموعة 

 البحرين 

4.  

  .5 الواليات المتحدة -الجمعية الدولية الستكشاف التعلم والتعليم عضو 2010 -2004

اإلدارة،  حتى اآلن -2007 مجلس  رئيس  ونائب  مؤسس  عضو 

 ورئيس الجمعية 

  .6 الجمعية العمانية لتقنيات التعليم 

  .7 الجمعية الماليزية لتكنولوجيا التعليم  عضو فخري  2004-2017

  .8 المنتدى األدبي  مؤسس عضو  2003 -1990

  .9 النادي الثقافي  عضو مؤسس  2003 -1984

 


