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 سلطنة عمان

 تقرير السرية الذاتية

 عثمان عبدالرحمن سبيل البلوشيالدكتور 

 سلطنة عمان صور، 1977-4-5

 ذكر

 االسم الثالثي والقبيلة /

 مكان الميالد / تاريخ الميالد /

 رقم البطاقة الشخصية /

 الحالة االجتماعية /
 الديانة/

 رقم هاتف النقال /

 الجنس /

 البريد االلكتروني / 

4692166 

 مسلم متزوج

osman.albaloshi@moe.om 99799377 

 الوظيفي:المسمى 

 الفعلية:جهة العمل  :حافظةالم 

 المالية:الدرجة  الوالية: 

 التعيين:تاريخ 

 العمل:رقم هاتف 

 السابعة

 بجعالن التربويمكتب االشراف 

22301603 

2000-9-2 

 صـور

 الشرقيةمحافظه جنوب 

 مساعد دائرة مدير

اسم المؤسسة   الدولة  التقدير

 التعليمية
 م مسمى الشهادة التخصص الكلية 

البكالوريوس 

والليسانس وما 

 يعادلهما

 1 جيد جدا سلطنة عمان صور-كلية التربية كلية التربية بصور الجغرافيا

الماجســتير وما 

 يعادله
 2 جيد جدا سلطنة عمان جامعه السلطان قابوس التربية كلية تربوية إدارة

وما  الدكتوراه

 يعادلها
جمهورية مصر  دمياطجامعة  كلية التربية دارة التعليميةاإل

 العربية

 3 امتياز

 الدراسية:المؤهالت 
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 م
 سم الدورةا

 
 إلى من المكان

1 
 تمازالإدارة ا في لاعلفا دلقائدور ا

 

 م2020 /5 /21 م2020 /5 /17 المديرية العامة للكشافة والمرشدات

2 
 تمازالإدارة ا في لالتصاوا لعامةا تلعالقادور ا

 

 م2020 /5 /21 م2020 /5 /18 المديرية العامة للكشافة والمرشدات

3 
 حماية المتطوعين في األزمات الصحية

 

 م2020 /5 /21 م2020 /5 /19 داتالمديرية العامة للكشافة والمرش

4 
 التخطيط االستراتيجي في إدارة األزمات

 

 م2020 /5 /21 م2020 /5 /19 المديرية العامة للكشافة والمرشدات

5 
 اقتصاد الكوارث من أزمة إلى فرصة

 

 م2020 /5 /21 م2020 /5 /19 المديرية العامة للكشافة والمرشدات

6 
 ع )االوتوبالي(صناعة األقراض ذاتية اإلقال

 

 م2020 /4 /14 م2020 /4 /12 المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية

 SPSSبرنامج  امستخداب البياناتتحليل  دورة 7

 

 م2020 /4 /10 م2020 /4 /8 المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية

8 
 تحديد االحتياجات التدريبية

 

 م2020 /4 /10 م2020 /4 /9 ريةالمديرية العامة لتنمية الموارد البش

9 
 اإلبداعيمهارات التطوير 

 

 م2020 /4 /10 م2020 /4 /8 المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية

10 
 فنون الكتابة اإلدارية

 

 م2020 /4 /10 م2020 /4 /8 المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية

 WORD MSعشر مهارات متقدمة في برنامج  11

 

 م2020 /4 /10 م2020 /4 /8 ديرية العامة لتنمية الموارد البشريةالم

12 
 إدارة األزمات وكيفية التعامل معها إعالميا

 

 م2020 /4 /10 م2020 /4 /8 المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية

 ViewLetQuiz5انتاج أنشطة تفاعلية باستخدام برنامج  13

 

 م2020 /4 /10 م2020 /4 /8 البشرية المديرية العامة لتنمية الموارد

14 
 التفاوض الفعال

 

 م2020 /4 /9 م2020 /4 /8 المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية

15 
 التخلص من ضغوطات العمل

 

 م2020 /4 /9 م2020 /4 /7 المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية

 م2020 /4 /10 م2019 /8 /9 المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية Course labالتصميم االلكتروني باستخدام برنامج  16

 الوظيفي:التدرج 

 م الوظيفة
 تاريخ شغل الوظيفة

 مكان شغل الوظيفة
 إلى من

 التربويمكتب االشراف  1-11-2018 دائرة مساعدمدير 

 بج

 تاريخه 1

 31-8-2008 2 وزارة التربية والتعليم 2-9-2000 معلم

 1-12-2009 3 وزارة التربية والتعليم 1-9-2008 مساعد مدير مدرسة

 30-8-2012 4 وزارة التربية والتعليم 2-12-2009 )مفرغ للدراسة( مدير مدرسه

السلطان سعيد بن تيمور  30-7-2012 مدير مدرسة

 للتع
5 2014-8-17 

 التربويمكتب االشراف  16-7-2017 مساعد دائرةمدير 

 بج
6 2018-6-27 

احمد بن ماجد للبنين  17-8-2014 مدير مدرسة

 الصفوف

7 2018-6-28 

  

 أيام:الدورات التدريبية التي ال تقل عن ثالثة 
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17 
 التنمية المستدامة

 

 م2020 /1 /20 م2020 /1 /18 المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية

18 
 البرنامج المتكامل لشاغلي وظائف اإلدارة الوسطى

 

 م19/12/2019 م10/2/2019 معهد اإلدارة العامة بمسقط

19 
 الطفل قلحقو المجتمعي الوعيفي تعزيز  المدرسة دور

 

 2019 /12/10 م10/10/2019 المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية

20 
 اضاءات حول قانون الخدمة المدنية

 

 2019 /12/10 م10/10/2019 المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية

21 
 يد التعليم بيئة االبتكار في التعليم ودورها في تجو

 

 2019 /12/10 م10/10/2019 المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية

22 
 دور التعليم في التنافسية العالمية

 

 2019 /24/2 م21/2/2019 المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية

23 
 البرنامج التدريبي " القيادة والتأثير "

 

 م18/10/2017 م16/10/2017 فندق جراند صور

24 
 المهارات اإلدارية لمديري المدارس ةدورة تنمي

 

 م21/1/2016 م18/1/2016 مركز التدريب بصور

25 
 الدورة المتقدمة لتأهيل القادة والقائدات الكشفية

 

 م15/12/2015 م8/12/2015 مركز التدريب بصور

26 
 نيةمدارس حول اإلجراءات اإلدارية والقانوالرفع كفاءة مديري 

 

 م1/12/2015 م29/11/2015 تنمية االجتماعية بصورقاعة ال

27 
 دورة إعداد مدرب إداري محترف

 

 م19/11/2015 م8/11/2015 مركز التدريب بجعالن

28 TOFEL 

 

 2016 /6م 27 م2015 /6 /1 جامعة عين شمس "بمصر"

 ICDL الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي 29

 

EDMORE LEARNING UN. 1/ 7/ 2015 1/ 8/ 2015م 

30 
 البرنامج التحفيزي اإلثرائي الرابع

 

 م30/1/2014 م26/1/2014 قاعة الهنا بجمعية المرأة بصور

31 
 كتابة ورقة علمية للنشر والمشاركة في المؤتمرات

 

 م21/11/2013 م20/11/2013 جامعة السلطان قابوس

32 
 البحث الكيفي –تحليل المحتوى 

 

 م27/11/2013 م25/11/2013 جامعة السلطان قابوس

33 
 تصميم االستبانة اإللكترونية

 

 م31/10/2013 م30/10/2013 جامعة السلطان قابوس

34 
 كتابة األطروحة

 

 م4/4/2013 م3/4/2013 جامعة السلطان قابوس

35 
 دورة برنامج التواصل بين المدرسة واألسرة والمجتمع

 
 م23/11/2011 م19/11/2011 مركز التدريب بجعالن

36 
 تطوير مهارات اإلدارة واإلشراف في اإلدارة المدرسية

 
 م30/3/2011 م19/3/2011 مركز التدريب بصور 

 IC³دورة  37

 
 م31/1/2011 27/1/2011 دائرة اإلشراف التربوي

 م1/9/2010 م29/8/2010 مركز التدريب بصور رستسليط الضوء على أولويات التطوير في العمل اإلداري للمدا 38

 SPSSامج التحليل اإلحصائي برن 39

 
 م25/9/2009 م23/9/2009 مركز التدريب بصور

40 
 االرتقاء واإلبداع اإلداري

 
 م16/9/2009 13/9/2009 مركز التدريب بجعالن

41 
 اإلبداع العلمي في حل المشكالت

 
 م15/3/2009 14/3/2009 مركز التدريب بجعالن

42 
 يميةبناء الهياكل واللوائح اإلدارية والتنظ

 

 م28/6/2020 م25/6/2020 منصة سديم للتدريب

43 
 التخطيط االستراتيجي

 

 م27/6/2020 م24/6/2020 منصة سديم للتدريب

44 
 مفاهيم التسويق وتحليل السوق

 

 م27/6/2020 م25/6/2020 منصة إدالل للتدريب

45 
 تقييم المواد الخطرة لسالمة العاملين ف المختبرات

 

 م27/6/2020 م25/6/2020 سالمة الكيميائيةالرابطة الدولية لل

46 
 المحاسبة المالية لألفراد والشركات

 

 م26/6/2020 م2020 /6 /24 منصة إدالل للتدريب

47 
 المحاسبة: الميزانية العمومية

 

 م22/6/2020 م2020 /6 /20 منصة إدالل للتدريب

48 
 اإلبداع في مهارات اإلقناع

 

 م19/6/2020 م15/6/2020 منصة سديم للتدريب

 م16/6/2020 م14/6/2020 منصة سديم للتدريب إدارة واكتشاف المعرفة 49



4 

 

50 
 إدارة التأثير المجتمعي

 

 م14/6/2020 م10/6/2020 منصة سديم للتدريب

51 
 التسويق والهوية المؤسسية

 

 م14/6/2020 م2020 /6 /11 منصة إدالل للتدريب

52 
 استراتيجيات البحث عن وظيفة

 

 م13/6/2020 م2020 /6 /7 إدالل للتدريب منصة

53 
 مهارات تحديد الهدف وإدارة الذات

 

 م12/6/2020 م2020 /5 /23 منصة إدراك للتدريب

54 
 أساسيات ومفاتيح التجارة االلكترونية الناجحة

 

 م11/6/2020 م9/6/2020 منصة واد األعمال العرب

55 
 التخطيط االستراتيجي

 

 م11/6/2020 م8/6/2020 منصة إدراك للتدريب

56 
 محاور النجاح الستة

 

 م11/6/2020 م8/6/2020 منصة إدراك للتدريب

57 
 خبرات معايشة التعليم في فلندا

 

 م11/6/2020 م17/5/2020 منصة رواق للتعليم المفتوح

58 
 خبرات معايشة التعليم في دولة فلندا

 

 م11/6/2020 م17/5/2020 منصة رواق للتعليم المفتوح

59 
 تأصيلية(  )دراسةالتعلم النشط 

 

 م10/6/2020 م5/5/2020 منصة رواق للتعليم المفتوح

60 
 أدوات لصناعة القادة10

 

 م10/6/2020 م8/6/2020 منصة سديم للتدريب

61 
 تقنيات التعليم ومهارات االتصال

 

 م10/6/2020 م6/6/2020 منصة رواق للتعليم المفتوح

62 
 راتيجية الناجحةمدخل لبناء الخطة االست

 

 م10/6/2020 م8/6/2020 منصة سديم للتدريب

63 
 مستقبلك المهني من خالل سماتك الشخصية

 

 م9/6/2020 م6/6/2020 منصة إدالل للتدريب

64 
 إعداد دراسة جدوى اقتصادية مبسطة

 

 م6/6/2020 م2020 /6 /3 منصة إدالل للتدريب

65 
 أساسيات إدارة األعمال

 

 م6/6/2020 م2020 /5 /23 ليم المفتوحمنصة رواق للتع

66 
 مقدمة في إدارة المشاريع

 

 م2/6/2020 م1/6/2020 منصة إدالل للتدريب

67 
 الكفاءة في العمل

 

 م2/6/2020 م1/6/2020 منصة إدراك للتدريب

68 
 مقدمة في االتصال والعالقات العامة

 

 م26/5/2020 م2020/  24/5 منصة إدالل للتدريب

69 
 ت مشاريع التخرج الناجحةأساسيا

 

 م26/5/2020 م 2020/ 5 /20 منصة إدالل للتدريب

70 
 بناء رأس المال المهني

 

 م25/5/2020 م2020/  22/5 منصة إدالل للتدريب

71 
 تعرف على المدن الذكية

 

 م23/5/2020 م2020/  20/5 منصة إدالل للتدريب

72 
 التعلم المقلوب

 

 م2020 /5 /22 م2020 /5 /17 منصة رواق للتعليم المفتوح

73 
 التأثير وتطوير الذات

 

 م21/5/2020 م 2020/ 5 /19 منصة إدالل للتدريب

74 
 صناعة التفوق الدراسي

 

 م21/5/2020 م17/5/2020 منصة رواق للتعليم المفتوح

75 
 مهارات التدريس في التعليم الجامعي

 

 م17/5/2020 م17/5/2020 منصة رواق للتعليم المفتوح

76 
 مهارات التخطيط الشخصي

 

 م13/5/2020 م2020/  6/5 االلكتروني منصة إدالل للتدريب

77 
 القيادة ومهارات التخطيط االستراتيجي

 

 م13/5/2020 م2020/  11/5 االلكتروني للتدريبمنصة إدالل 

78 
 مساق مهارات الشباب

 

 م13/5/2020 م2020/  11/5 االلكتروني للتدريبمنصة إدالل 

79 
 االنتماء والوالء الوظيفي العمل،أخالقيات 

 

 م13/5/2020 م2020/  10/5 االلكتروني للتدريبمنصة إدالل 

80 
 القيادة وتحليل المشاكل واتخاذ القرار

 

 م13/5/2020 م2020/  10/5 االلكتروني للتدريبمنصة إدالل 

81 
 إدارة التغيير

 

 م13/5/2020 م2020/  9/5 منصة إدالل للتدريب

 م13/5/2020 م2020/  5/5 منصة إدالل للتدريب خطوات بدء مشروعك الريادي 82
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83 
 مهارات التخطيط الشخصي

 

 م13/5/2020 م2020/  1/5 منصة إدالل للتدريب

84 
 ريادة األعمال بمنهجية علمية

 

 م13/5/2020 م2020/  1/5 منصة إدالل للتدريب

85 
 التطوير التنظيمي اإلداري

 

 م17/1/2020 م15/1/2020 تعليم المفتوحمنصة مهارة لل

86 
 إدارة األزمات

 

 م13/1/2020 م10/1/2020 هيئة تنظيم االتصاالت

87 
 إدارة التغيير وأساسياتها

 

 م13/1/2020 م9/1/2020 هيئة تنظيم االتصاالت

88 
 إدارة القيادة

 

 م13/1/2020 م8/1/2020 هيئة تنظيم االتصاالت

89 
 ل البراهينتحلي –التفكير النقدي 

 

 م13/1/2020 م4/1/2020 هيئة تنظيم االتصاالت

90 
 تحويل المدن –المدن الرقمة 

 

 م13/1/2020 م3/1/2020 هيئة تنظيم االتصاالت

91 
 مهارات اإلدارة الذاتية

 

 م13/1/2020 م1/1/2020 هيئة تنظيم االتصاالت

 

 المشاركات العلمية:

 م
 / الدراسة اسم البحث

 
 العام الدراسي هاالجهة المقدم ل

1 
 ةالميالتخطيط لتحسين تنافسية الجامعات العمانية وفقا لبعض معايير التصنيف الع

 
 م2019مارس رسالة دكتوراه 

2 
 (يليةموقع الجامعات العمانية من التصنيفات العالمية لجامعات القمة )دراسة تحل

 
 م2018سبتمبر  بحث منشور "مجلة الثقافة والتنمية"

3 
ات مؤشرورقة عمل "نحو تحسين فعالية المدرسة في نظام التعليم العماني على ضوء ال

 التربوية لالعتماد الدولي )أمريكا انموذجاً("
 م25/4/2016 بحث مقدم لوزارة التربية والتعليم

4 
 يساسبعد األ إدارة المعرفة كمدخل لتفعيل دور مديري مدارس التعليم ماورقة عمل "

 "المواطنة بسلطنة عمانفي تنمية قيم 
 م2015أكتوبر وزارة التربية والتعليم

5 
 تطوير المسار الوظيفي للمعلمين بسلطنة عمان في ضوء خبرات بعض الدول

 
 م2015يناير رسالة ماجستير

6 
 ( في سلطنة10-5اإلبداع اإلداري بمدارس التعليم األساسي للصفوف ) تبحث "معوقا

 عمان"
 م2012فمبر نو جامعة السلطان قابوس

7 
 ورقة عمل " التواصل بين األسرة والمدرسة والمجتمع "

 
 م2011/2012 تعليمية جنوب الشرقية

8 
 ورقة عمل " كيف أجعل فصلي إيجابيا "

 
 م2007/2008 مدرسة بلعرب بن حمير للتعليم األساسي

9 
 اعداد كتيب بعنوان " جغرافيات "

 
 م2005/2006 دائرة اإلشراف التربوي

10 
 حث بعنوان " التسرب الدراسي "ب

 
 م2002/2003 دائرة اإلشراف التربوي
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 :والخارجيةالداخلية  مشاركاتال

 

 م
 اسم المشاركة

 
 العام الدراسي المكان

1 
زاري رار الوبالق جنة إلعداد الوثائق المرجعية المرتبطة باالطار الوطن العماني لمهنة التعليمل

 م2017/  152
 م2017/2018 رة التربية والتعليموزا

2 
قم رلوزاري رار افريق فنّي لمراجعة وثيقة سياسات إعداد المعلم وتأهيله وتدريبه واختياره بالق

 م141/2016
 م2015/2016 وزارة التربية والتعليم

 م2015/2016 جامعة السلطان قابوس ورقة عمل في الملتقى األول إلدارات المدارس 3

4 
 ورة المتقدمة لتأهيل القادة والقائدات الكشفيةبرنامج الد

 تعليمية جنوب الشرقية
 م15/12/2015

5 
 الملتقى األول لخريجي ماجستير اإلدارة التربوية

 
 م2012/2013 جامعة السلطان قابوس

6 
 عضو اللجنة الفنية لحفل يوم المعلم 

 
 م2011/2012 تعليمية جنوب الشرقية

7 
 والمدرسة والمجتمع ندوة التواصل بين األسرة

 
 م2011/2012 السبلة العامة بصور

8 
 المهرجان الطالبي للعيد الوطني األربعين المجيد لجنوب الشرقية

 
 م2010/2011 مجمع الشباب الرياضي بصور

9 
 فعاليات مسابقة المحافظة على النظافة والصحة في البيئة المدرسية

 
 م2006/2007 تعليمية جنوب الشرقية

10 
 ى اإلبداع الطالبي الرابعملتق

 
 م2003/2004 تعليمية جنوب الشرقية

11 
 الدورة التأسيسية للقادة الكشفيين

 
 م2002/2003 المخيم الكشفي الدائم بنزوى

12 
 ملتقى اإلبداع الطالبي الثاني

 
 م2001/2002 تعليمية جنوب الشرقية

 
 :مشاركةشهادات تقدير ووشكر وشهادات التكريم 
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 م نوع التكريم تاريخ التكريم نحة للتكريماالجهة الم سبب التكريم 

 المشاركة في حضور مؤتمر أو ملتقى ديوان عام الوزارة 21-5-2020 شهادة مشاركة 1

 المشاركة في حضور مؤتمر أو ملتقى ديوان عام الوزارة 20-5-2020 شهادة مشاركة 2

 المشاركة في حضور مؤتمر أو ملتقى ديوان عام الوزارة 14-4-2020 شهادة مشاركة 3

 المشاركة في حضور مؤتمر أو ملتقى ديوان عام الوزارة 10-4-2020 شهادة مشاركة 4

 المشاركة في حضور مؤتمر أو ملتقى ديوان عام الوزارة 10-4-2020 شهادة مشاركة 5
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