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 البيانات الشخصية  أوالً:

 

 م  1968/  6/  26 –والية بدية  وتاريخه:مكان الميالد 

  973934 الشخصية:البطاقة  رقم-عماني  الجنسية:

 (لسفةعقيدة وفمشارك )أستاذ  الحالي:العمل 

 العمانيةالتعليم العالي  وزارة-بنزوىالعلوم التطبيقية كلية                   

  699: ص. ب - نزوى والية-سلطنة عمان  العنوان:

   611 البريدي:الرمز            

 

 ( 00968)  99476788: النقال   

         البريد االلكتروني : 

                           muselem.niz@cas.edu.om 

 

 

 

 المؤهالت العلمية ثانياً:
 

التخصص  التخصص العام تاريخه المؤهل م

 الدقيق

 يروالتقد

 البلد الجامعة

دراسات  5/6/2001 دكتوراه 1

 إسالمية

 عقيدة وفلسفة

 ممتاز

 مصر األزهر

/18/8 ماجستير 2

1997 

دراسات شرعية 

 وقانونية

 عقيدة

 جيد جدا  

 األردن آل البيت

/15/6 دبلوم تربية 3

1994 

 تربية إسالمية تربية

 جيد جدا  

معهد التأهيل 

 التربوي

سلطنة 

 عمان

/10/6 بكالوريوس 4

1993 

دراسات 

 إسالمية

 

 عقيدة

 ممتاز

معهد السلطان 

 -قابوس 

ديوان البالط 

 السلطان

سلطنة 

 عمان

 

 

 

 

 

 

 

mailto:muselem.niz@cas.edu.om
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 تنقسم الدورات التدريبية إلى قسمين :  :ثالثاً : الدورات التدريبية

 دورات تدريبية شخصية  -2     دورات تدريبية مهنية  -1

 

 الدورات المهنية -

/ اسم المنفذ الدورة وضوعم م

 المؤسسة

 إلى من مكانها

-لنكاوي منصة أريد الهيمنة الدماغية 1

 ماليزيا

22/11/2017 22/11/2017 

-لنكاوي منصة أريد إدارة المشاريع البحثية 0

 ماليزيا

21/11/2017 21/11/2017 

االتجاهات الحديثة في  3

 البحث والنشر العلمي

-لنكاوي منصة أريد

 ماليزيا

21/11/2017 21/11/2017 

-لنكاوي منصة أريد هوية الباحث العلمي 4

 ماليزيا

21/11/2017 21/11/2017 

مهارات التفكير  5

 النقدي

-لنكاوي منصة أريد

 ماليزيا

19/11/2017 19/11/2017 

 معايير النشر الدولي 6

 وآلياته

-لنكاوي منصة أريد

 ماليزيا

19/11/2017 19/11/2017 

المهارات األساسية  7

إلدماج القيم في 

 ؤسسات التربويةالم

المركز 

 الدولي للقيم

 -إسطنبول

 تركيا

4/5/2017 5/5/2017 

قاعة مكتب  جامعة قطر استراتيجية االبداع 8

 التنمية المهنية

26/4/2017 26/4/2017 

استعمال برنامج  9

االتثينتيكيت لكشف 

 انتحال األبحاث

قاعة مكتب  جامعة قطر

 التنمية المهنية

25/4/2017 25/4/2017 

زيادة تفاعل الطلبة  12

باستخدام تكنولوجيا 

 كليكرز

قاعة مكتب  جامعة قطر

 التنمية المهنية

20/4/2017 20/4/2017 

التعريف بمنصة اريد  11

 للباحثين العرب

القاعة العامة  جامعة قطر

 بكلية التربية

28/3/2017 28/3/2017 

التطورات الحديثة في  10

األنشطة البحثية 

 الوطنية

قاعة العامة ال جامعة قطر

 بكلية الشريعة

4/1/2017 4/1/2017 

 الفصول االفتراضية 13

 

قاعة مكتب  جامعة قطر

 التنمية المهنية

28/12/2016 28/12/2016 

 26/12/2016 26/12/2016 المكتبة قطر جامعةاألدوات المنهجية في  14
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 الدراسة الميدانية

تطبيقات عملية إلدارة  15

المراجع باستخدام 

 Mendeleyج برنام

قاعة مكتب  جامعة قطر

 التنمية المهنية

6/12/2016 6/12/2016 

مختبر حاسوب  جامعة قطر التخزين السحابي  16

 كلية الشريعة

5/12/2016 5/12/2016 

جمع البيانات البحثية  17

باستخدام  إلكترونيا

 OneNoteبرنامج 

مختبر حاسوب  جامعة قطر

 كلية الشريعة

 

5/12/2016 5/12/2016 

كيفية تقديم درس  18

بالفيديو وترسله 

 لطالبك

قاعة مكتب  جامعة قطر

 التنمية المهنية

13/10/2016 13/10/2016 

تحميل الملفات في  19

 نظام البالك بورد

قاعة مكتب  جامعة قطر

 التنمية المهنية

22/9/2016 22/9/2016 

قواعد البيانات  20

 االلكترونية

 26/9/2016 26/9/2016 مكتبة الجامعة جامعة قطر

مركز التقديرات نظام  21

 البالك بورد

مكتب التنمية  جامعة قطر

 المهنية

27/9/2016 27/9/2016 

 

التعليم  الصيرفة اإلسالمية 22

 العالي

 8/5/2014 4/5/2014 فندق آيبس

مكتب التنمية  جامعة قطر تصميم سلم التقييم 23

 المهنية

18/4/2012 18/4/2012 

اهة تعزيز النز 24

 األكاديمية

مكتب التنمية  جامعة قطر

 المهنية

16/4/2012 16/4/2012 

 

استراتيجيات تعليم  25

الصفوف ذات األعداد 

 الكبيرة

مكتب التنمية  جامعة قطر

 المهنية

3/5/2012 3/5/2012 

خطوات صغيرة لتعلم  26

 فعال

مكتب التنمية  جامعة قطر

 المهنية

1/2/2012 1/2/2012 

سطة البالك التعليم بوا 27

 بورد

مكتب التنمية  جامعة قطر

 المهنية

بالفصل الثاني 

2012 

 مجموعة ورش

أساليب تقييم أعضاء  28

 هيئة التدريس

مكتب التنمية  جامعة قطر

 المهنية

12/5/2012 12/5/2012 

االستراتيجيات  29

الناجحة إلدارة 

 األولويات

وزارة 

التعليم 

 العالي

معهد اإلدارة 

 مسقط -العامة

24/6/2008 24/6/2008 

 8/9/2004 3/7/2004المركز الثقافي وزارة دورة في اللغة  30
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التعليم  اإلنجليزية

 العالي

 مسقط -البرطاني

فن عرض الشرائح  31

 باوربونيت

قسم 

 الحاسوب

كلية التربية 

 بصور

17/1/2004 24/1/2004 

التعليم  ورشة عمل القيادة 32

 العالي

فندق السوادي 

 بركاء -

16/3/2003 18/3/2003 

دورة في اللغة  33

 اإلنجليزية

التعليم 

 العالي

مركز خدمات تعليم 

 -اللغة اإلنجليزية

 مسقط

5/7/2003 26/8/2003 

أحكام تالوة القرآن  34

 الكريم

مركز خدمة 

 المجتمع

اليرموك 

 باألردن

5/7/1995 13/8/1995 

 

 

 

 الشخصيةدورات التنمية  -

 إلى من امكانه المنفذ مسمى الدورة م

مركز شعاع للتنمية  قوة الطاقة البشرية 1

اإلبداعية مع 

المدرب الدكتور 

 مصطفى أبو سعد

فندق 

هوليدي 

 فيال

15/2/2006 16/2/2006 

مركز الراشد مع  القراءة السريعة 2

المدرب الدكتور 

 مصطفى أبو سعد

 14/7/2005 12/7/2005 فندق الخليج

 

دبلوم البرمجة  3

 اللغوية العصبية

فندق هوليدي  NLPجامعة 

 فيال
25/6/2005 28/6/2005 

األسرار السحرية   4

لحل الخالفات 

 الزوجية

مركز طالب 

الراشدي للتدريب 

مع المدرب طالب 

 الراشدي

فندق بيت 

 الحافة

4/7/2005 4/7/2005 

قوة الصرخة في  5

 إيقاد الهمة

القدرات لخدمة 

التدريب مع 

المدرب التركي 

 عالء الجرجاني

دق بيت فن

 الحافة

2/2/2005 2/2/2005 

أ يقظ العمالق  6

وأطلقه      " فن 

تفجير الطاقة 

 البشرية "

يورتاج للتدريب 

واإلستشارات مع 

المدرب السعودي 

 سليمان العلي

فندق 

جولدن 

 –توليب 

 مسقط

3/1/2005 3/1/2005 
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ً ر  : الخبرات العملية ابعا

 إلى من جهة العمل نوع العمل م

عليم محاضر ت 1

 الكتروني عن بعد

 مستمر 15/10/2017 مسقط -كلية الشريعة

 

0 

كلية الشريعة والدراسات  تفرغ علمي

 اإلسالمية/ جامعة قطر

1/9/2016 31/8/2017 

3  

 أستاذ مشارك

كلية العلوم التطبيقية بنزوى 

 وزارة التعليم العالي -

28/10/2009  

مستمر إلى 

 اآلن

 

4 

الدراسات كلية الشريعة و تفرغ علمي

 اإلسالمية/ جامعة قطر

1/9/2011 31/8/2012 

5  

 أستاذ مساعد

كلية العلوم التطبيقية بنزوى 

 وزارة التعليم العالي -

1/9/2008 27/10/2009 

 -كلية التربية بالرستاق  أستاذ مساعد 6

 وزارة التعليم العالي

26/8/2006 31/8/2008 

مساعد عميد  7

 للشؤون األكاديمية

وزارة  -ربية بصور كلية الت

 التعليم العالي

22/2/2003 9/6/2005 

وزارة  -كلية التربية بصور  مدرس 8

 التعليم العالي

1/9/2002 25/8/2006 

مدرس للمرحلة  9

محاضر  ،عيةالجام

 غير متفرغ 

وزارة  ،معهد العلوم الشرعية

 األوقاف والشؤون الدينية

1/2/2002 5/6/2002 

تخصص أول  10

 بحوث

التخطيط الثقافي بمركز إدارة 

ديوان  –السلطان قابوس 

 البالط السلطاني

17/7/2001 31/8/2002 

مدرس مرحلة  11

 ثانوية

معهد السلطان قابوس للثقافة 

 اإلسالمية

14/9/1997 16/7/2001 

 

وإدارة الجلسات  الستشارات العلمية والبحثيةوتقديم ا األبحاثإلى تحكيم  باإلضافة

 العلمية بالمؤتمرات

 

 

 ً  : : خدمة المجتمعخامسا

 : نقسم خدمة المجتمع إلى قسمين همات

 . مجتمع بيئة العمل خدمة-أ

 المجتمع المحلي المحيط ببيئة العمل خدمة-ب
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  خدمة مجتمع بيئة العمل :أً 

 (0226-0220) عندما كنت بكلية صور

 بالكلية  لعامين لجنة التربية العملية رئيس-1

 بالكلية  لعامين لجنة ضمان الجودة رئيس-2

  لعامين لجنة التحقيق في مخالفات الطلبة رئيس-3

 لعام واحدلجنة مراقبة امتحانات نهاية الفصل  رئيس-4

 لعام واحدالمنشآت لجنة المباني و رئيس-5

 لعام واحدلجنة فحص األسئلة االمتحانية  رئيس-6

 لعامينلجنة الجداول الدراسية  رئيس-7

 المقررات ب في تقييم أعضاء هيئة التدريس ولجنة مشروع الطال رئيس-8

 ، وأقوم مقامة في حالة غيابةاللجان التي يترأسها عميد الكليةرئيس في  نائب-9

 . عندما كنت مساعدا  له

، التي يتقدمون بها إلى مسابقة البحوث على أبحاث علمية من الطلبة مناقشة-10

 مستوى الكليات 

 (0228-0226)  وعندما كنت بكلية الرستاق

 لعامين عضو لجنة التنمية المهنية بكلية التربية بالرستاق -11

رئيس لجنة اإلعالم والعالقات بالندوة المشتركة بين كليتي التربية بالرستاق  -12

 ،والمكلف بإخراج كتاب الندوةوصحار

 لعامين عضو لجنة اإلرشاد األكاديمي -13

 دوة ) البيئة وآفاق المستقبل(رئيس لجنة االستقبال والعالقات العامة بن -14

عضو لجنة توصيف مقرر الثقافة اإلسالمية لكليات العلوم التطبيقية بالمديرية  -15

 العامة لكليات العلوم التطبيقية

 اآلن( -0228) وحاليا بكلية نزوى

 2012حتى عام العام لمساق الثقافة اإلسالمية  المنسق-16

مارس  خالقيات المهن بين الواقع والمأمولرئيس اللجنة الرئيسية لندوة أ نائب-17

 م2011

 2011-2009الطالب لجنة التحقيق في مخالفات  عضو-18

 2011-2010حوثالبلجنة  عضو-19

 2014-2012لجنة اإلرشاد األكاديمي  رئيس-20

 على مسابقة القرأن الكريم والحديث بالكلية سنويا   االشراف-21

 م2015 – 2014لجنة األكاديمية ا عضو-22

 مستمر - 2015لجنة خدمة المجتمع  رئيس-23

 

 . خدمة المجتمع المحلي المحيط ببيئة العمل :ب

، تحت إشراف تبة أهلية غير ربحية بوالية بديةعضو في لجنة المؤسسين لمك

 .م2017إلى  1998من  والثقافيةوزارة التراث 

  2002و 1998 )مرتين(عضو لجنة الفرز لنتائج انتخابات مجلس الشورى  -2
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ومسجد قريتي بصورة  ،أماكن مختلفةتقديم محاضرات علمية وثقافية ب -3

 مستمرة.

 والية بديةبمجالس اآلباء بمدارس  مستمرعضو  -4

 ، والمضيبيالمشاركة بالتدريس واالشراف على المراكز الصيفية بوالية بدية -5

 المجيد 43الوطنيعضو اللجنة المنظمة الحتفاالت والية بدية بالعيد  -6

 م2013نوفمبر

عضو اللجنة الرئيسية في احتفاالت والية بدية بعودة وصحة السلطان مارس  -7

 م2015

تنمية االجتماعية من بقرار وزير ال عضو لجنة التنمية االجتماعية بوالية بدية -8

 مستمر. -م2015يونيو 

 

 

 المؤتمرات والندواتاً: دسسا

 

اسم المؤتمر /  م

 الندوة

 شاركةصفة الم التاريخ المكان الجهة المنظمة

االتجاهات  1

الحديثة في العلوم 

اإلنسانية 

 واالجتماعية

منصة اريد 

العالمية 

 للباحثين

 -لنكاوي

 ماليزيا

19-

23/11/2017 

 رئيس جلسة

وورقة عمل: 

واجبات اإلنسان 

 نحو ذاته

 

2 

مؤتمر ادماج 

القيم في 

المؤسسات 

 التربوية

المركز الدولي 

للقيم برعاية 

عدة جامعات 

 اردنية 

-ولإسطنب

 تركيا

ورقة عمل:  4-5/8/2017

مقترح مقرر 

دراسي: 

واجبات اإلنسان 

 الحضاري

 

3 

عرض المشاريع 

المميزة بمنصة 

 اإلبداع العلمي

اتحاد 

الجامعات 

الدولي مع 

اتحاد 

الجامعات 

 العربية

-اسطنبول

 تركيا

19-

22/7/2017 

ورقة عمل: 

 واجبات اإلنسان

 

4 

المؤتمر الدولي 

العلمي الثاني 

للمسؤولية 

المجتمعية.. 

بعنوان: األمن 

مسؤولية 

مؤسسة علي 

آل ثاني 

 الخيرية

مركز 

قطر 

الدولي 

 للمعارض

16-

18/4/2017 

مدعو للمشاركة 

 في المناقشات
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 مجتمعية

االرهاب مؤتمر  5

 وسبل عالجه

جامعة  كلية الشريعة

 قطر

20-

21/11/2016 

عضو باللجنة 

 المنظمة

المؤتمر الدولي  6

 الثاني عشر

لوحدة الدراسات 

 العمانية

)خصوصية 

المصطلح في 

الموروث 

 العماني(

وحدة 

الدراسات 

 العمانية

جامعة آل 

البيت 

 باالردن

15-

16/11/2016 

مشارك بورقة 

عمل: )المنابع 

الفلسفية 

لمصطلح رملة 

آل وهيبة في 

الموروث 

 العماني(

مؤتمر أيوفي  7

لمالية )ا11الـ

سالمية في اإل

اقتصاد ما بعد 

 (النفط

الهيئة الشرعية 

 للمحاسبة

مدعو للمشاركة  7/11/2016-6 البحرين

 في المناقشات

 

8 

مؤتمر عالمي 

)الحوار العربي 

األوربي يورمينا 

 باالدارة العامة(

معهد اإلدارة 

 العامة

-24 مسقط

 م2016اكتوبر27

: بورقة عمل عنوانها

الحوار بين الرئيس 

ي الفكر والمرؤوس ف

 االسالمي انموذج

في إدارة  ةأدا

 الموارد البشرية.

 

9 

المالية )مؤتمر 

اإلسالمية في 

اقتصاد ما بعد 

 النفط(

هيئة المحاسبة 

 الشرعية

نوفمبر  7-6 المنامة

 م2016

مدعو للمشاركة 

 في المناقشات

 

10 

المؤتمر الدولي 

الثاني عشر 

)خصوصية 

المصطلح في 

 الموروث العماني(

ل جامعة آ

 البيت

-15 األردن

2016نوفمبر16

 م

بورقة عمل عنوانها: 

المنابع الفلسفية 

لمصطلح رملة آل 

وهيبة في الموروث 

 العماني.

ندوة الموسوعة  11

 العمانية

النادي الثقافي 

 بسلطنة عمان

النادي 

 الثقافي

نوفمبر  17-18

 م2015

مشارك في تأليف 

 الموسوعة

المؤتمر القرآني  12

الدولي الخامس 

 (5مقدس)

أكاديمية 

الدراسات 

 –اإلسالمية 

 جامعة ماليا

ورقة: تجربة  2015مايو  6-5 ماليزيا

مقترحة لتدريس 

 تدبر القرآن

ندوة الفقه اإلسالمي  13

 ة عشررابعال
وزارة األوقاف 

والشؤون 

ابريل  8-5 مسقط

5201  

رئيس الجلسة 

 الختامية
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 الدينية

ندوة اإلرشاد األكاديمي  14

عليم في مؤسسات الت

 العالي

الجامعة العربية 

المفتوحة فرع 

 سلطنة عمان

ابريل 23-22 مسقط

2014 

رئيس لجنة 

اإلرشاد وممثل 

 كلية نزوى

ندوة الفقه اإلسالمي  15

 الثالثة عشر
وزارة األوقاف 

والشؤون 

 الدينية

سلطنة 

 عمان

ابريل  6-9

2014 

مدعو ومشارك 

وممثل  بالمناقشات

 كليتي

مؤتمر الممارسات  16

متميزة في التخطيط ال

القيادة -االستراتيجي 

 االستراتيجية 

وزارة األوقاف 

والشؤون 

 اإلسالمية

يناير    29 -27 الكويت

2014 

مدعو ومشارك 

 بالمناقشات

المؤتمر العالمي  17

األول لتدبر 

 القرآن الكريم

المنظمة 

العالمية لتدبر 

 القرآن الكريم

( 7يوليو ) 5-2 قطر

 م2013

 

ورقة: دراسة 

صفية لدورة و

أسبوع تدبر القرآن 

 الكريم التطبيقية

مؤتمر أخالقيات العمل  18

المهني واالرتقاء 

 باألداء الوظيفي 

مؤسسة عمان 

للصحافة 

والنشر 

 واالعالن

سلطنة 

 عمان

مايو  19-22

2013 

أبرز  ورقة:

الدوافع الذاتية    

 إلتقان المهنة

ندوة العلماء  19

العُمانيون 

واألزهريون 

سم والقوا

 المشتركة

جامعة السلطان 

 قابوس

سلطنة 

 عمان

من   16 - 14

 م2013ابريل 

 

ورقة عمل 

بعنوان: 

اإلباضية في 

 منظومة األزهر

ندوة الفقه  20

اإلسالمي الثانية 

 عشر

وزارة األوقاف 

والشؤون 

 الدينية

سلطنة 

 عمان

بريل ا 4-8

2013 

مدعو ومشارك 

 بالمناقشات

مؤتمر قياس  21

وتقييم األداء 

اٍلستراتيجي ا

والتميز في 

المؤسسات 

 اإلسالمية

وزارة األوقاف 

والشؤون 

 اإلسالمية

 

 الكويت

 

 

 

7-9/1/2013 

 

مدعو ومشارك 

 بالمناقشات

ندوة بدية في  22

 التاريخ

المنتدأ األدبي 

بوزارة التراث 

 والثقافة

 

 والية بدية

 

 

9-

10/12/2012 

عضو اللجنة 

الرئيسية 

 المنظمة

32 مؤتمر الدوحة  

لدولي لحوار ا

 األديان

الدوحة مركز 

 األديان لحوار

 

 قطر

24-

25/10/2011 

مدعو ومشارك 

 بالمناقشات
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42 المؤتمر الثامن  

عشر ألكاديمية 

العالم اإلسالمي 

 للعلوم

أكاديمية العالم 

اإلسالمي 

 للعلوم

 

 قطر

22-

23/10/2011 

مدعو ومشارك 

 بالمناقشات

52 ندوة اإلمام  

 السالمي

جامعة آل 

 البيت

ورقة عمل  م10/5/2011 األردن

بعنوان: أفعال 

العباد بين اإلمام 

األشعري 

 والسالمي

62 المؤتمر الدولي  

العربي لضمان 

جودة التعليم 

 العالي

-10 األردن جامعة الزرقاء

12/5/2011 

ورقة عمل 

بعنوان: الدوافع 

الذاتية إلتقان تنفيذ 

 معايير الجودة

ندوة أخالقيات  27

قع المهنة بين الوا

 والمأمول

 

كلية العلوم 

التطبيقية 

 بنزوى

نائب رئيس  م4/5/2011-3 نزوى

اللجنة المنظمة 

وصاحب فكرة 

 الندوة

82 الملتقى العالمي  

الخامس لخريجي 

 جامعة األزهر

مدعو ومشارك  11/5/2010-8 مصر جامعة األزهر

بالمناقشات وبصفتي 

 عضو وخريج

92 ندوة الصحاري  

 الدولية

جامعة آل 

 البيت

-22 األردن

24/4/2008 

ورقة عمل 

بعنوان: أصول 

المنهج العقدي 

 عند العوتبي

الملتقى الثالث  30

 للتربويين

وزارة التربية 

 والتعليم 

-27 صاللة

30/7/2007 

ورقة عمل 

بعنوان: الدوافع 

الذاتية إلتقان 

 التعليم

 

13 الملتقى العالمي  

الثاني لخريجي 

 جامعة األزهر

ورقة عمل  3/4/2007-1 مصر جامعة األزهر

بعنوان: صراع 

الحضارات 

كأحد مظاهر 

 التحدي لألمة

مؤتمر الدوحة  32

للتقريب بين 

 المذاهب

-20 قطر جامعة قطر

22/1/2007 

مدعو ومشارك 

 بالمناقشات

ممثل عميد  3/5/2005-1سلطنة كلية الشريعة و ندوة الفرقة بين  33
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 الكلية عمان القانون الزوجين

ليجي المؤتمر الخ 34

األول حول 

الخدمة 

االجتماعية و 

 النفسية والتعليم

إدارة الخدمات 

االجتماعية 

والنفسية 

بوزارة التربية 

و التعليم العالي 

 الكويتية

ورقة عمل  4/4/2005-2 الكويت

بعنوان الفعالية 

 –الذاتية للمعلم 

رؤية نمائية 

 أخالقية

الندوة الدولية  35

حول استراتيجية 

ة التعليم في سلطن

 عمان

وزارة التعليم 

العالي ووزارة 

التربية و 

 التعليم

سلطنة 

 عمان

14-

15/3/2005 

مدعو للمشاركة 

 في المناقشات

مؤتمر مؤسسة  36

 الفكر العربي الثالث
مؤسسة الفكر 

 العربي

مدعو للمشاركة في  12/2004/-4-2 المغرب

المناقشات و مرافق وفد 

 سعادة وكيل الوزارة

ندوة التعليم  37

عالي وسوق ال

العمل ) فرص و 

 خيارات (

 

وزارة التعليم 

العالي ووزارة 

 القوى العاملة

سلطنة 

 -عمان 

 صور

 مقرر 12/4/2004

ندوة اإلشراف  38

-األكاديمي

العوائق و 

 الطموحات

 

جامعة السلطان 

قسم  -قابوس 

القبول 

 والتسجيل

سلطنة 

 -عمان 

 مسقط

 مقرر 6-7/4/2004

الملتقى الدولي  39

للتربية  الثاني

 والتعليم

-26 لبنان األمم المتحدة

28/2/2004 

ممثل وزارة 

التعليم العالي 

 العمانية

مؤتمر التعليم  40

الثانوي 

 والمستقبل

وزارة التربية 

 والتعليم

سلطنة 

 عمان

24-

26/12/2002 

مدعو للمشاركة 

 في المناقشات

مؤتمر مؤسسة  41

الفكر العربي 

 األول

مؤسسة الفكر 

 العربي

-25 مصر

27/10/2002 

مدعو للمشاركة 

 في المناقشات

 

 

ً سابع  قمت بتدريسها المواد التي :  ا

 عقيدة -1

 توحيد -2
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 الفكر اإلسالمي -3

 تيارات الفكرية المعاصرةال -4

 الثقافة اإلسالمية -5

 مدخل إلى العقيدة -6

 اإلسالم والعلم الحديث -7

 فقه عبادات -8

 أدب نبوي -9

 علوم قرآن -10

 

ً ثامن   اإلنتاج العلمي: ا

 التي في طريقها للنشر والماجستيرالمنشورة ككتاب أطروحة الدكتوراه باإلضافة إلى 

 : هناك مجموعة من األبحاث أهمها

 

 محكمةأبحاث أ( 

مدرسة الشيخ حمود الصوافي مؤسسات التراث التربوي اإلسالمي بعمان / -1

 نموذجا  معاصرا  

 محمد بن محبوب الكالمية آراء اإلمام  -2

 وصلته بالسلوك أصول المنهج العقدي عند العوتبي -3

 الخطاب الكالمي لإلمام نور الدين السالمي -4

  المؤسسات التعليمية جودةع الذاتية إلتقان تنفيذ معايير الدواف -5

 األسبوعيةالدعوة بأسلوب دورات تدبر القرآن الكريم  -6

 باضية في منظومة األزهراال -7

 تجربة مقترحة لتدريس تدبر القرآن الكريم -8

 زيز قيم المواطنةالدور التربوي للمسجد في تع -9

 الحوار بين الرئيس والمرؤوس في الفكر اإلسالمي -10

 (واجبات اإلنسان الحضاريللدراسات العليا )مقرر  -11

 

 لم تنشر بعد في التصحيح ب( أبحاث

1-  

 ألركان اإليمان في تعزيز قيم التنمية المستدامة التربوي الدور-1           

 ات اإلنسان أنموذج لتجويد الحياة اإلنسانيةاالتجاهات الحديثة في واجب-2           

 العقيدة في اإلنتاج دور-3            

 أفعال العباد بين اإلمام األشعري واإلمام السالمي-4            

 صراع الحضارات كأحد مظاهر التحدي لألمة-5             

 السير العمانية أنموذج للفكر العماني-6             
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 قيد الكتابة ةكبير ةموسوعيث ابحأج( 

 اإلنسان واجبات-1          

 ، وحاليا العمل به جار.أمام جهات علمية عديدةومسودته عرض فكرته وخطته  تم  

 بحث توثيق تاريخ قبيلة آل وهيبة – 2           

ا تم االنتهاء من وضع ممن تجميع المراجع كتم االنتهاء من وضع الخطة واالنتهاء 

من تسجيل الرواية الشفوية لسبعة رواه تتجاوز  االنتهاءوتم ، واية الشفويأسئلة الر

  .وحاليا العمل به جارسنة،  90أعمارهم عن 

بحث توجيهي وارشادي بعنوان بناء التقوى، وقد أنجزت منه أكثر  -3

 %60من 

       

 للمجتمع أبحاث ألقيت على شكل محاضرات( د

 مكانة المعلم في واقعنا المعاصر  -1

 ل اإلنماء المهني للمعلمسب  -2

 أدب االستئذان في اإلسالم -3

 العولمة إحدى مظاهر التحدي للثقافة اإلسالمية -4

 الشفاعة المحمدية -5

 عالقة العمل باإليمان -6

 أهمية الوقت وفن إدارته -7

 تزكية النفس -8

 أهمية تنمية القيم اإلنسانية -9

 إنسان الواجبات -10

 نماذج من طرق تدبر القرآن الكريم -11

 

 

 مةمقاالت ها( هـ

 نبذة مختصرة عن المؤلفات العمانية -1

 نظر الشيخ علي يحيى معّمر حول تعدد المذاهب اإلسالمية -2

 وقفة تأمل -3

 رملة آل وهيبة تاريخ في المكان ومكان في التاريخ -4

 دورات التدبر القرآني في سلطنة عمان -5

 

 علمية قترحاتم( و

 مأمول"مقترح تنظيم ندوة بعنوان: "أخالقيات المهن بين الواقع وال  -

 م2011وقد تم تنفيذها بكلية العلوم التطبيقية بنزوى مايو

 مقترح الئحة تنظيمية لمركز ثقافي -

 

 ز( مناقشة رسائل علمية
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قسم العلوم اإلسالمية  ،العصمة دراسة مقارنة :مناقشة رسالة ماجستير بعنوان -1

 .م2015يناير  18كلية التربية جامعة السلطان قابوس 

تير بعنوان: الفكر العقدي عند ابي الحسن البسيوي، قسم مناقشة رسالة ماجس -0

 .م2016فبراير  29العلوم اإلسالمية كلية التربية جامعة السلطان قابوس 

مناقشة رسالة ماجستير بعنوان: الفكر العقدي عند ابي المنذر بشير بن محمد  -3

بن محبوب الرحيلي، قسم العلوم اإلسالمية كلية التربية جامعة السلطان 

 م2017اغسطس  14ابوس ق

 

ً تاسع  : المهارات ا

 والفلسفة تحكيم األبحاث في الفكر اإلسالمي والعقيدة والتوحيد -1

 التعليم الجامعي  -2

 التعليم األلكتروني بواسطة البالك بورد -3

 التعليم االلكتروني عن بعد بالفصول اإلفتراضية -4

 التخطيط االستراتيجي لألقسام األكاديمية -5

 ض الشرائح استخدام الحاسوب وعر -6

 استخدام االنترنت  -7

 البحوث  عدادإ -8

 إعداد التقارير  -9

 إدارة االجتماعات  القدرة على -10

 إدارة اللجان القدرة على  -11

 إلقاء المحاضرات -12

 إدارة جلسات الحوار -13

 التدقيق على تنفيذ التوصيات -14

 اإلستشارات البحثية واألكاديمية تقديم -15

 

 

 الهوايات  :عاشراً 

 موارد البشرية القراءة في مجال تنمية ال -1

 تحكيم األبحاث في مجال تخصصي -2

  وفكر( وفلسفة )عقيدةالقراءة في مجال تخصصي العلمي  -3

 األلكتروني التدريس األكاديمي -4

  والثقافيةالعمل في المجاالت العلمية  -5

 المؤتمرات والندوات  في حضورالمشاركة وال -6

 البشريةتنمية المهارات المساهمة في  -7

 تطوعيةالمساهمة في األعمال ال -8

 مختلف مجاالت الحياة  والتجديد واإلبداع فيالتطوير  -9
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 حادي عشر: عضوية عالمية

 الرابطة العالمية لخريجي جامعة األزهر )مصر( -1

 منصة أريد للباحثين العرب )ماليزيا( -2

 المحفل العلمي الدولي )ماليزيا( -3

 محكم أبحاث في مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة قطر -4

 

 (       00968) 99476788: الهاتف 

 البريد االلكتروني : 

                          muselem.niz@cas.edu.om 

                           

 

                              

mailto:muselem.niz@cas.edu.om

