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 التأثير   تمعامال •

 
معامل  االقتباسات  الرابط  يف خدمة التصن م

التأثير 

h 

معامالت 

 أخرى

1.  Pure 

Elsevier 

https://squ.pure.elsevier.com/en/persons/ali-sharaf-al-

musawi 

98 6 - 

2.  Google 

Scholar 

https://scholar.google.com/citations?user=qN4ZppUAA

AAJ 

740 16 22 

3.  ResearchGa

te 

http://www.researchgate.net/profile/Ali_Al_Musawi 495 12 17.13 

4.  Scopus http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6507

895677 

97 6 - 

5.  Publons/W

OS 

https://publons.com/author/494634/ali-sharaf-al-

musawi#profile 

73 4 98 

 

 

 في المراجع العربية االقتباسات  •

 
 االقتباسات االلكترونية  االقتباسات في المراجع المطبوعة  المقال /عنوان الكتاب  م

 - 2 رسالة الدكتوراه  1

 78 47 كتاب استراتيجيات التعلم االلكتروني )مترجم( 2

 2 5 كتاب التعلم التعاوني: طرح تربوي حديث 3

 2 2 كتاب التعلم التعاوني في مراحل التعليم العالي والعام  4



 9 1 يات ومصادر التعلمكتاب فاعلية مراكز تقن 5

في  بحث:    .6 البشرية  الموارد  تطوير  في  وتطبيقاته  االلكتروني  التدريب 

 قطاع التعليم في دول الخليج العربي 

- 14 

في  بحث:    .7 التربوية  والتقنيات  السمعبصرية  الخدمات  مراكز  دور 

 مؤسسات التعليم العالي 

2 - 

ب واالنترنت من قبل  معايير األنماط األخالقية الستخدام الحاسو بحث:    .8

 أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي العربية 

2 - 

التعليم والتعلم واالتصال:  مدى فاعلية التقنيات في تحسين مهارات  بحث:    .9

 نظرة في األدبيات ومضامينها للتربية العربية 

4 - 

مشروع الربط اإللكتروني بين مؤسسات التعليم العالي في دول  تقرير:    .10

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

2 - 

احتياجات مؤسسات التعليم العالي العمانية من التقنيات التربوية:  تقرير:   .11

ميداني   وطني  عمان    لالستراتيجيةمشروع  سلطنة  في  للتعليم  الوطنية 

2006-2020 

1 - 

 - 3 خطة مقترحة لمقرر مهارات الدراسةتقرير:   .12

 

 

 الجوائز •
 

 م جهة والصفة ال السنة  المعيار

  .1 األكاديمي المجيد بكلية التربية جائزة  2018 األكاديمي المجيد 

الدراسات  بحوث   لطالب  البحثية  المنحة  برنامج 

  مجلس البحث العلمي   -الجامعية تحت إشراف األساتذة

 العماني

  .2 في قطاع التربية والموارد البشرية  وطني أفضل بحث  2015

  .3 حث المجيد بكلية التربية الباجائزة  2014 الباحث المجيد 

للعلماء   التربية  لتكنولوجيا  العربية  الجمعية  تكريم 

 الرواد العرب في مجال تقنيات التعليم  

  .4 العربية لتكنولوجيا التربية  درع الجمعية 2008

لرؤساء   التربية  بكلية  التدريس  هيئة  أعضاء  تقويم 

 األقسام  

  .5 المركز األول بين رؤساء األقسام بالكلية  2006

 

 


