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العنوان البريدي
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حساب تويتر
 -2البيانات التعليمية والوظيفية
 -1-2البيانات التعليمية للمؤهالت
بيانات املؤهل
السنة املؤهل
1999م البكالوريوس مناهج وطرق تدريس اللغة العربية -جامعة السلطان قابوس -سلطنة عمان
مناهج وطرق تدريس اللغة العربية -جامعة السلطان قابوس -سلطنة عمان
2004م املاجستير
فاعلية استخدام أسلوب النظم املتقدم في تحصيل النحو لدى طالبات الصف الثاني
اإلعدادي.
املناهج والتدريس -جامعة جنوب كوينزالند -أستراليا
2011م الدكتوراة
An investigation of pedagogy and assessment for encouraging the creative
use of the Arabic Language in post- basic school students in the Sultanate
of Oman.
 -2-2البيانات الوظيفية
الوظيفة
الفترة
2004 -2001م معيدة
2011-2004م مدرسة
 2015 -2011أستاذة مساعدة

مكان الوظيفة
قسم املناهج والتدريس -كلية التربية  -جامعة السلطان قابوس /سلطنة عمان
قسم املناهج والتدريس -كلية التربية  -جامعة السلطان قابوس /سلطنة عمان
قسم املناهج والتدريس -كلية التربية  -جامعة السلطان قابوس /سلطنة عمان
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قسم املناهج والتدريس -كلية التربية  -جامعة السلطان قابوس /سلطنة عمان

أستاذة مشاركة
 -2016اآلن
 -3التعليم والتعلم الجامعي
 -1-3املشاركة في التعليم والتعلم الجامعي
 -1-1-3تدريس املقررات
م رمز املقررواسمه
 1منطر  /3011طرق تدريس اللغة العربية 1
 2منطر  /4011طرق تدريس اللغة العربية 2
 3منطر  /4020مهارات التدريس
 4منطر  /4500التربية العملية
 5منطر  /3006املنهج التربوي
 6منطر  /3402املنهج اللغة العربية
 7منطر  3113مستجدات تربوية في التدريس
 8منطر  /1003مبادئ التدريس
 9منطر  /6122مشكالت مناهج وطرق تدريس اللغة العربية
 10منطر  /6124قراءات تربوية باللغة اإلنجليزية في تدريس اللغة العربية
 11منطر  /6125مناهج اللغة العربية في التعليم العام
 12منطر  /6102نظريات املناهج وتصميمها وتطويرها
 13منطر  /6123طرق تدريس اللغة العربية -مستوى متقدم
 14منطر  -7500منطر  7501رسالة ماجستير
 15منطر  -8001رسالة دكتوراة
 16تربية -1010التربية على املواطنة العاملية
 17منطر -5500مشروع البحث اإلجرائي
 18منطر  -5304طرق تدريس اللغة العربية
 2-1-3تقييم التدريس
 تقييم ال يقل عن ممتازمن قبل الطلبةالعام /الفصل
رمز املقررورقمه
الدراس ي
خريف2019
منطر6124
خريف2019
منطر4011
ربيع 2019م
منطر 5500
خريف 2018م
منطر 3402
ربيع 2016م
منطر 6122
خريف 2015م
منطر 3402
خريف2015م
منطر 6102
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املتوسط
العام
3.47
3.47
3.43
3.45
3.44
3.45
3.45

مستوى املقرر
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس إدارة تربوية
بكالوريوس
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير
دكتوراة
بكالوريوس
دبلوم التأهيل التربوي
دبلوم التأهيل التربوي

الخالصة عدد الطالب
املسجلين
11
3.96
29
3.56
39
3.43
48
3.45
8
3.98
10
3.89
8
3.95

املتوسط
املقرر القسم
3.56 3.96
3.56 3.53
3.6 3.57
3.33 3.73
3.56 3.98
3.48 3.89
3.48 3.95
2

الكلية
3.47
3.47
3.36
3.3
3.48
3.46
3.46

منطر6123
منطر3113
منطر6125
منطر6122
منطر6124
منطر6122
منطر3113
منطر1003
منطر 4011
منطر3006
منطر 3113

ربيع 2015م
خريف2014م
خريف2014م
ربيع2014م
خريف2013م
ربيع2013م
خريف 2012م
ربيع2012م
خريف2011م
ربيع2011م
خريف2011م

3.83
3.77
4
4
4
4
3.79
3.88
3.29
3.71
3.73

3.61
3.58
3.86
3.90
3.75
3.94
3.65
3.83
3.14
3.48
3.70

6
29
8
8
7
6
30
37
9
18
33

3.61
3.53
3.86
3.90
3.75
3.94
3.66
3.43
3.14
3.48
3.79

3.52
3.52
3.52
3.44
3.45
3.47
3.53
3.43
3.48
3.40
3.48

 الدرجة الكلية للتقييم 4 تم استالم خطابات شكرمن عميد كلية التربية لتميزي في التدريس وفق نتائج تقويم املقررات لفصل خريف 2104م ،وربيع 2015م ،وخريف2015م ،وربيع 2016م ،وخريف 2016م ،وربيع 2017م

 -3-1-3اإلشراف األكاديمي على الطلبة
التخصص
م الدفعة
مناهج وطرق تدريس اللغة العربية
2011 1م
مناهج وطرق تدريس اللغة العربية
2012 2م
مناهج وطرق تدريس اللغة العربية
2016-2013 3م
مناهج وطرق تدريس اللغة العربية
2017-2016 4م
مناهج وطرق تدريس اللغة العربية
2018 -2017 5م
مناهج وطرق تدريس اللغة العربية
2019-2018 6
مناهج وطرق تدريس اللغة العربية
2020- 2019 7

عدد الطلبة
7
4
23
22
24
29
29

املالحظات

 -3-1-3إدارة العملية التدريسية (تنسيق املقررات وتنسيق الجداول الدراسية وغيرها)
 مقررة لجن ةةة تخص ة ة ة ةةص اللغ ةةة العربي ةةة من ةةذ ع ةةام 2012م إلى 2016م ،وتختص مه ةةامي بتنس ة ة ة ةةيق املقررات وج ةةدولالتخصص ألساتذة التخصص.
 منسقة برنامج التبادل الطالبي للطلبة املاليزيين الخاص بالتخصص. -2-3املشاركة في تطوير /مراجعة البرامج الدراسية وفي إدارة التعلم
 -1-2-3املساهمة في البرامج واملناهج واملقررات
م النشاط
 1املشاركة في عضوية لجنة إعداد الدراسة الذاتية لبرنامج بكالوريوس مناهج وطرق
تدريس اللغة العربية
 2املشاركة في لجنة إعداد ملف اللغة العربية الخاص باالعتماد األكاديمي لكلية التربية
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السنة
2007م
2015-2013م

3

3.47
3.46
3.46
3.41
3.45
3.52
3.44
3.36
3.40
3.36
3.40

3
4
5
6
7
8

املشاركة في ملتقى التربية العملية.
تقديم مقترح إنشاء املكتب األكاديمي بكلية التربية ،وتم تشكيل لجنة بخصوص تفعيله.
املشاركة في ملتقى االعتماد األكاديمي لتطوير أدوات التقويم واملقررات املقترحة.
تحكيم برنامج خبراء اللغة العربية للمركزالتخصص ي للتدريب املنهي للمعلمين بوزارة
التربية والتعليم
تحكيم برنامج بكالوريوس التربية في اللغة العربية لجامعة الشرقية
رئاسة لجنة إعداد املحتوى اإللكتروني ملقررمبادئ التدريس بقسم املناهج والتدريس
بكلية التربية -جامعة السلطان قابوس

2007م
2013م
2013م
2019م
2020م
2020 -2019م

 -2-2-3األساليب املبتكرة لتحسين عمليات التعلم املستقل والجماعي
م
1

مالحظات
األسلوب املبتكر
تقةديم املةادة العلميةة بةأس ة ة ة ةةاليةب ابتكةاريةة إبةداعيةة تقترب من واقع اهتمةامةات حص ة ة ة ةلةت على ش ة ة ة ةهةادات ش ة ة ة ةةكروتقةديرمن
عمي ةةد الكلي ةةة لتميزي في الت ةةدريس ش ة ة ة ةك ةةل
الطالب وطبيعة مداخله الفكرية
عام ،وقدمت عروض ةةا ألس ةةاتذة كلية التربية
توضح طبيعة األساليب املتبعة في تدريس ي،
ضمن برامج اإلنماء املنهي لهم.
الحرص على ربط الطالب ب واقعه الحالي بما يحويه من مس ة ةةتجدات وتطورات عروض مرئية ،أفالم تعليمية ،اسة ة ةةتضة ة ةةافة
وقض ة ةةايا باتت تمثل أهمية بالغة دعت إلى ض ة ةةرورة مناقشة ة ة ا واقتراح الحلول شة ة ةةخصة ة ةةيات ذات عالقة ،مسة ة ةةرحة املنهج،
تنفيذ مناظرات وندوات خالل املحاضرات
ألجلها
غرس ثقافة الحواراإليجابي لدى الطالب من خالل االس ة ة ةةتماع إلى رأيه الناقد
بكل إيجابية ،واالس ة ةةتعانة به في عملية التحس ة ةةين والتطويرح على الص ة ةةعيد
الشخص ي
اس ة ة ةةتثمارنتا مش ة ة ةةروعات مقررطرق تدريس اللغة العربية –مس ة ة ةةتوى متقدم تم نش ةةرالكتاب وعرض ةةه في معرض مس ةةقط
الخةةاص بطلبةةة املةةاجس ة ة ة ةةتيرفي تةةأليف كتةةاب عنوان :إس ة ة ة ةةتراتيجيةةات حةةديثةةة في الدولي للكتاب ،فبراير 2016م.
التدريس :أصولها الفلسفية وتطبيقات ا العملية في تدريس اللغة العربية

5

اسة ة ةةتثمارنتا مشة ة ةةروعات مقررمناهج اللغة العربية في التعليم العام الخاص تم نش ة ة ة ةةر الكتةةاب في مركز الكتةةاب األكةاديمي
بطلبة املاجس ة ة ة ةةتيرفي تأليف كتاب عنوان :تطبيقات عملية في تص ة ة ة ةةميم دروس وسة ة ة ة ةيةعةةرض فةةي مةعةةرض مسة ة ة ة ةقةةط ال ة ةةدولةةي
للكتاب 2017م.
اللغة العربية.

2

3

4
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 -3-2-3املواد الدراسية املطورة (الكتيبات وأدلة اإلرشاد ،أدلة املختبرات ،املواد السمعية والبصرية ،الكتب
الدراسية ..إلخ)
تصميم عروض مرئية الستثمارها في دعم عملية التعلم داخل قاعة املحاضرة.اس ة ة ة ةةتثمةارنتةا مش ة ة ة ةةروعةات مقررطرق تةدريس اللغةة العربيةة –مس ة ة ة ةةتوى متقةدم (منطر  ) 6123الخةاص بطلبةةاملاجس ةةتيرفي تأليف كتاب عنوان :إس ةةتراتيجيات حديثة في التدريس :أص ةةولها الفلس ةةفية وتطبيقات ا العملية في
تدريس اللغة العربية ،وتم نشره وعرضه في معرض مسقط الدولي للكتاب 2016م.
 اس ة ةةتثمارنتا مش ة ةةروعات مقررمناهج اللغة العربية في التعليم العام (منطر  )6125الخاص بطلبة املاجس ة ةةتيرفي تأليف كتاب عنوان :تطبيقات عملية في تصميم دروس اللغة العربية (2017م).

 -3-3التطوير املنهي الذاتي في مجاالت التعليم والتعلم الجامعي
 -1-3-3عضوية الجمعيات املهنية املعنية بالتعليم والتعلم الجامعي
-عضو الجمعية العمانية لتعليم اللغة العربية للناطقين غيرها (قيد اإلشهار)

 -4-3اإلنجازالعلمي في مجاالت التعليم والتعلم الجامعي
 -1-4-3التقارير الفنية وتقارير املراجعة
املراجعة اللغوية لدليل قسم تكنولوجيا التعليم والتعلم باللغتين العربية واإلنجليزية.تحكيم اإلطاراملنهي للمعلم الخاص بوزارة التربية والتعليم تحكيم وثيقة وزارة التربية والتعليم للمواطنة تحكيم تقرير وزارة التربية والتعليم عن خيارات الطلبة من املواد الدراسية وعالق ا باملسارات الدراسية واملهنيةاملستقبلية
 -5-3الحصول على االعتراف في مجاالت التعليم والتعلم
 -1-5-3تقييم أوراق علمية ورسائل علمية وتقارير في التعليم والتعلم الجامعي
املشاركة في تحكيم مقررات اللغة العربية سواء على مستوى جامعة السلطان قابوس أو وزارة التربية والتعليم.تحكيم العديد من األدوات العلمية على مستوى الجامعة وخار الجامعة.تحكيم كتابي :املهارات اللغوية 1واملهارات اللغوية 2الخاصين بكلية اآلداب والعلوم االجتماعية -2-5-3عضوية لجان مرتبطة بالتعليم والتعلم الجامعي
رئيسة فريق إعداد تقريرالتنمية اإلنساني العماني الثالث "التنمية املعرفية" تحت مظلة املجلس األعلى للتخطيط(2017-2015م)
 عضو لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدول -6-3القيادة في مجاالت التعليم والتعلم الجامعي
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م
1
2
3
4

 -1-6-3قوائم برامج التدريب ال ي نفذت أو أشرف علي ا
البرنامج
دورة في التعبيرالوظيفي (كتابة الرسائل الرسمية ،والتقارير)
ملنسقي األقسام
دورة في فن اإللقاء والتقديم
لطلبة الجامعة
دورة في التعبيرالوظيفي كتابة الرسائل الرسمية ،والتقارير)
ملنسقي األقسام
دورة في كتابة الرسائل الرسمية للموظفين الجدد

السنة الدور
2005م مدربة
2007م مدربة
2011م مدربة
2012م مدربة

5

ورشة تدريبية عن "األخطاء اللغوية الشائعة في اللغة العربية" 2014م مدربة

6

ورشة تطوير مهنية ألعضاء هيئة التدريس حول أساليب
التدريس املحفزة لعمليات التفكيرالعليا

2015م مدربة

الجهة
كلية التربية بجامعة السلطان
قابوس
كلية التربية بجامعة السلطان
قابوس
كلية التربية بجامعة السلطان
قابوس
كلية التربية بجامعة السلطان
قابوس
قسم العلوم اإلسالمية بكلية
التربية
كلية التربية -جامعة السلطان
قابوس

 -2-6-3تنظيم املؤتمرات وورش العمل والندوات
السنة
م اللجنة
 1الةلةجةن ة ةةة الةةرئةةيس ة ة ة ة ة ةةة ملةةؤتةمةةر الةلةغ ة ةةة الةعةةربةي ة ةةة فةةي 2004م
التعليم :الهوية واإلبداع
 2اللجنةةة املس ة ة ة ةةؤولةةة عن تنفيةةذ توص ة ة ة ةيةةات مؤتمر 2004م
اللغة العربية في التعليم  :الهوية واإلبداع
 3اللجنةةة الخةةاص ة ة ة ةةة بطبةةاعةةة كتةةاب (مؤتمر اللغةةة 2004م
العربية في التعليم :الهوية واإلبداع)
2007م
 4اللجنة املنظمة مللتقى األول للتربية العملية
 5اللجنة اإلعالمية للتحضير ملؤتمر العلوم 2012م
والرياضيات والتكنولوجيا
 6اللجنة اإلعالمية لندوة الجمعية الخليجية 2013م
للتربية املقارنة
 7اللجن ةةة التنظيمي ةةة لن ةةدوة تعليم اللغ ةةة العربي ةةة 2014م
وتعلمها في ضوء املستجدات التربوية
2014م
 8اللجنة التنظيمية ملؤتمر الطفولة املبكرة
2014م
 9اللجنة التنظيمية للندوة الوطنية للتعليم
 10اللجن ةةة التنظيمي ةةة للملتقى الثق ةةافي األول "قيم 2015م
املواطنة وسبل تعزيزها في املجتمع العماني"
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الدور
مقرر

الجهة املنظمة
جامعة السلطان قابوس

عضو

جامعة السلطان قابوس

عضو

جامعة السلطان قابوس

كلية التربية
عضو اللجنة
رئيسة اللجنة اإلعالمية كلية التربية
رئيسة اللجنة اإلعالمية كلية التربية
رئيسة اللجنة اإلعالمية جامعة السلطان قابوس
رئيسة اللجنة اإلعالمية جامعة السلطان قابوس
مجلس التعليم
مقررجلسة
قسم األصول واإلدارة التربوية
عضو
بكلية التربية
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 11لجنة اإلعداد مللتقى التواص ة ة ة ة ة ةةل والتكام ة ة ة ة ة ةةل " 2017م
تحديات األس ة ةةرة في تربية ة ةةة األبنة ةةاء وتعزية ةةزالقية ةةم
والهويةةة العمانيةةة "
 12اللجن ةةة التحض ة ة ة ةةيري ةةة للمؤتمر ال ةةدولي الس ة ة ة ة ةةا ع 2020م
لكليةةة التربيةةة "التعليم وريةةادة األعمةةال :الفرص
والتحديات"

رئيسة اللجنة العلمية

وزارة التنمية االجتماعية

رئيسة اللجنة اإلعالمية جامعة السلطان قابوس

 -7-3التأثيرفي مجاالت التعليم والتعلم
 -1-7-3ممتحن داخلي /خارجي لرسائل املاجستير
م
1

اسم الطالب
سامية السموم

السنة
2012م

2

نورة الوهيبي

2012م

3

بدرية الصارمي

2012م

4

سعيد املحرزي

2012م

5

فوزية الوهابي

2013م

6

ليلى املعولي

2014م

7

األزهر البراشدي

2014م

8

هاجر الناعبي

2014م

9

فهيمة املعولي

2015م

عنوان الرسالة
مدى استخدام معلمات اللغة العربية إلستراتيجيات الذكاءات

الدور
ممتحن داخلي

املتعددة في تدريس النحو لطالبات الصف الحادي عشر

 10سعيد العامري

2015م

 11هالل البريدي

2015م
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الحاجات التدريبية ملعلمي اللغة العربية في التعليم ما عد األساس ي ممتحن داخلي
في الجانب التخصص ي من وجهة نظرهم
ممتحن داخلي
واقع التربية من أجل املواطنة العاملية في سلطنة عمان من وجهة
نظر معلمي الدراسات االجتماعية
األخطاء اإلمالئية الشائعة في الصف السادس األساس ي :تشخيصها ممتحن داخلي
وأسباب ا
فاعلية استراتيجية القبعات الست في تنمية مهارات الفهم القرائي ممتحن داخلي
لدى تالميذ الصف الرا ع األساس ي
ممتحن داخلي
الحاجات التدريبية ملعلمي اللغة العربية في الحلقة الثانية من
التعليم األساس ي ونسب ورودها في البرامج التدريبية املوجهة لهم
ممتحن داخلي
مهارات الفهم القرائي في أنشطة القراءة للصف الرا ع سلطنة
عمان في املراحل الثالث ال ي مرت ب ا كتب اللغة العربية :دراسة
تحليلية مقارنة"
ممتحن داخلي
فاعلية إستراتيجية الخرائط الداللية في تنمية مهارات الثروة
اللفظية عند طالبات الصف التاسع األساس ي
ممتحن داخلي
فاعلية التدريس بإستراتيجية املناظرة في تنمية مهارات التحدث
وآداب الحوارلدى طالبات الصف الحادي عشر
ممتحن داخلي
فاعلية التدريس بإستراتيجية الرؤوس املرقمة في تحصيل اإلمالء
واالتجاه نحوه لدى طالب الصف التاسع األساس ي سلطنة عمان
درجة توظيف معلمي التربية اإلسالمية للممارسات الديمقراطية في ممتحن داخلي
املوقف الصفي ملرحلة التعليم ما عد األساس ي سلطنة عمان
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م اسم الطالب
 12شيماء الهنائي

السنة
2015م

 13أحمد الرواحي

2015م

 14حفصة الفارس ي

2016م

 15فاطمة بيت سليمان

2016م

 16سعاد القلهاتية

2016م

 17آمنة البريكية

2018م

 18سميحة الحوسنية

2018م

 19آمنة املعمرية

2018م

عنوان الرسالة
فاعلية استخدام برنامج كورت في تنمية مهارات القراءة الناقدة
لدى طالبات الصف الثامن األساس ي
أثراستخدام وسائط حاسوبية متعددة في تحصيل طالب الصف
السا ع األساس ي للقواعد النحوية املقررة علي م
فاعلية برنامج تدريبي قائم على مدخل الوعي الصوتي في تحسين
مهارة فك الترميزلدى تالميذ الصف الثالث من ذوي صعوبات
القراءة في مدارس الحلقة األولى من التعليم األساس ي
فاعلية إستراتيجية الخرائط الذهنية الرقمية في تنمية مهارات
التعبيرالكتابي لدى طالبات الصف السا ع األساس ي
مهارات حل املشكالت الرياضية اللفظية لدى طلبة صعوبات
التعلم والعاديين واملجيدين تحصيليا من الصف الرا ع األساس ي
مظاهر الضعف القرائي لدى طلبة الحلقة الثانية بمحافظة جنوب
الباطنة كما يراها معلمو اللغة العربية

الدور
ممتحن داخلي
ممتحن داخلي
ممتحن خارجي
(قسم علم
النفس)
ممتحن داخلي
ممتحن خارجي

ممتحن خارجي
(جامعة
صحار)
أثرالتدريس بأسلوب القصة القصيرة في تنمية الوعي القيمي لطلبة ممتحن خارجي
(جامعة
الصف الرا ع األساس ي بمحافظ ي شمال الباطنة وجنوب ا
صحار)
فاعلية النمذجة الذاتية بالفيديو في تحس ي يية لقرة الواادا عالداف ية ممتحن خارجي
(قسم علم
لدى لالبات الصف الخامس األساس ي بسلطنة عما
النفس)

 -4اإلنتا البحثي واإلبداعي
 -1-4نتاجات األعمال البحثية واإلبداعية
 -1-1-4البحوث املنشورة والجاري نشرها في مجالت محكمة
 .1املنذري ،ريا بنت س ة ة ةةالم (2012م) .مدى تش ة ة ةةجيع أس ة ة ةةاليب التدريس والتقويم ملهارات االس ة ة ةةتخدام اإلبداعي للغة
العربية لدى طلبة التعليم ما عد األسة ةةاسة ة ي في سة ةةلطنة عمان .املجلة التربوية ،جامعة الكويت،)107(27 ،
.170-125
 .2املنذري ،ريا بنت سةةالم (2013م) .مسةةتوى ممارسةةة معلمي اللغة العربية ألدوارهم في تنمية قيم املواطنة في نفوس
الطلبة من وجهة نظر الطلبة أنفس ة ةةهم س ة ةةلطنة عمان .مجلة العلوم التربوية والنفس ة ةةية ،جامعة البحرين،
.248-219 ،)4(15
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 .3الغتامي ،س ة ة ةةليمان بن س ة ة ةةيف ،واملنذري ،ريا بنت س ة ة ةةالم (2013م) .تقويم واقع األس ة ة ةةرة العمانية في تقوية أبنائ ا
ملواجه ةةة العومل ةةة في ض ة ة ة ةةوء القيم اإلس ة ة ة ةةالمي ةةة من وجه ةةة نظر اآلب ةةاء واألمه ةةات .مجل ةةة ال ةةدراس ة ة ة ة ةةات التربوي ةةة
والنفسية ،جامعة السلطان قابوس.369-355 ،)3(7 ،
 .4املنةذري ،ريةا بنةت س ة ة ة ةةالم (2013م) .مس ة ة ة ةةتوى اس ة ة ة ةةتخةدام مةدخةل وظةائف اللغةة في تةدريس اللغةة العربيةة في مرحلةة
التعليم ما عد األس ة ة ة ةةاس ة ة ة ة ي س ة ة ة ةةلطنة عمان "دراس ة ة ة ةةة تش ة ة ة ةةخيص ة ة ة ةةية" .املجلة العربية للدراس ة ة ة ةةات التربوية
واالجتماعية -املركزالعربي للدراسة ة ة ةةات والبحوث بالتعاون مع معهد امللك سة ة ة ةةلمان للدراسة ة ة ةةات والخدمات
االستشارية بجامعة املجمعة ،اململكة العربية السعودية126-103 ،4 ،
 .5املنذري ،ريا بنت سالم (2013م) .مظاهر التأثيراللغوي لعاملة املنزل على الطفل العماني من وجهة نظر الوالدين.
مجلة جامعة القدس املفتوحة ،فلسطين.160-145 ،)3(1 ،
 .6املنذري ،ريا بنت س ة ةةالم ،والص ة ةةالمي ،فاطمة بنت محمد (2013م) .أس ة ةةباب ض ة ةةعف الدافعية املهنية لدى معلمي
ص ة ة ةةفوف الحادي عش ة ة ةةروالثاني عش ة ة ةةرمن وجهة نظراملعلمين أنفس ة ة ةةهم في محافظة الباطنة ش ة ة ةةمال .مجلة
دراسات عربية في التربية وعلم النفس ،رابطة التربويين العرب.96-73 ،35 ،
 .7إمةام ،محمود محمةد ،واملعمري ،وطفةة ،والش ة ة ة ةةوربيي ،ي ة ة ة ةةحر ،املنةذري ،ريةا ،وكةاظم ،علي مهةدي ،وحمةدان ،أحمةد
حس ة ة ة ةةن ،والقارس ة ة ة ة ي ،جالل ،واملس ة ة ة ةةكري ،زيانة ( .)2013التش ة ة ة ةةخيص للعال والعال للتش ة ة ة ةةخيص :مدخل
االسةةتجابة للعال في تشةةخيص الطالب ذوي صةةعوبات القراءة في سةةلطنة عمان .مجلة كلية التربية ،جامعة
بني سويف.52-27 ،2 ،
 .8الهاش ةةمي ،عبد بن مس ةةلم ،واملنذري ،ريا بنت س ةةالم ( .)2014أثرالتدريس باس ةةتخدام املنظمات التخطيطية في
تحصة ةةيل طالبات الصة ةةف الحادي عشة ةةراألسة ةةاسة ة ي ملادة األدب والنقد واحتفاظهن ب ا .مجلة مؤتة للبحوث
والدراسات ،جامعة مؤتة -اململكة األردنية الهاشمية.94-69 ،)2(29 ،
9. Emam, M, Kazem, A, Al-Said, T, Al-Maamary, W, Al-Mandhari, R (2014).Variations in Arabic
Reading Skills between Normally Achieving and at Risk for Reading Disability Students in
Second and Fourth Grades. Review of European Studies, 6(3), 17-30.
10. Emam, M, Al-Mandhari, R, Al-Said, Sh, Al-Kalbani, J, Al-Lemky, M, Al-Mekmary, S (2015).
Identification of Children at Risk for Reading Disabilities in Elementary Schools in Oman:
The Role of Phoneme Segmentation and Phoneme Blending in Learning Arabic.
International Journal of Social Science and Humanity, 5(11), 917-921.

 .11املنذري ،ريا بنت س ةةالم (2017م) .اتجاهات املعلمين نحو اس ةةتخدام الفص ةةمى في التدريس س ةةلطنة عمان ،مجلة
جامعة القدس املفتوحة ،فلسطين)23( ،
 .12الشةوربيي ،يةحر ،واملحرزي ،راشةد ،والزاملي ،علي ،والكيومي ،أمل ،واملنذري ،ريا ،والبرواني ،ثويبة ،والسةناني،
يس ة ة ةةرى (2017م) .فاعلية برنامج قائم على التدريس باس ة ة ةةتخدام الوعي الفونيمي والفونولوجي لتحس ة ة ةةين القراءة
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لدى تالميذ الص ة ةةف األول األس ة ةةاس ة ة ي في س ة ةةلطنة عمان ،مجلة الدراسة ة ات التربوية والنفس ة ةةية ،جامعة الس ة ةةلطان
قابوس -سلطنة عمان.
 .13العاني ،وجي ة ،السةليمانية ،حميراء ،الحارثية ،عائشةة ،املنذرية ،ريا ،السةيابية ،فوزية (2018م) .اتخاذ القرارات
في ضةةوء أخالقيات املهنة :وجهة نظر عا التربويين في سةةلطنة عمان ،مجلة الدراسةةات التربوية والنفسةةية ،كلية
التربية ،جامعة السلطان قابوس ،سلطنة عمان (قيد النشر)
 .14املنذرية ،ريا بنت س ةةالم بن س ةةعيد ،املقيمي ،س ةةامي بن س ةةالم بن خليف (2018م) .مس ةةتوى تش ةةجيع معلمي اللغة
العربية سة ةةلطنة عمان ملتطلبات االقتصة ةةاد القائم على املعرفة لدى طلبة الصة ةةف الثاني عشة ةةر ،مجلة دراسة ةةات
تربوية واجتماعية ،املجلد  ،24العدد  ،4جامعة حلوان ،مصر.
 .15الهن ةةائي ةةة ،جميل ةةة ،املن ةةذري ةةة ،ري ةةا (2019م) .أثر تقني ةةة ال واقع املعزز ( ) Augmented Realityفي تنمي ةةة مه ةةارات
التفكيراإلبداعي في مادة اللغة العربية لدى طالبات الص ة ةةف الخامس األس ة ةةاس ة ة ي ،مجلة جامعة النجاح ل بحاث
(العلوم اإلنسانية) ،املجلد  ،35العدد  ،10فلسطين.
 .16املنذرية ،ريا بنت س ةةالم بن س ةةعيد ،الحوس ةةنية ،عفراء بنت علي ،البلوش ةةية ،مريم بنت حس ةةن (2020م) .مس ةةتوى
تش ة ةةجيع معلمي اللغة العربية س ة ةةلطنة عمان ملهارات التفكيرالناقد والتفكيراإلبداعي لدى طلبة الص ة ةةف الثاني
عشر ،مجلة العلوم التربوية والنفسية ،جامعة البحرين (مقبول للنشر).
 .17البلوش ة ة ة ةيةة ،مريم ،املنةذريةة ،ريةا ،كةاظم ،علي مهةدي (2020م) .فةاعليةة برنةامج تةدريبي في تطوير ممةارس ة ة ة ةةات معلمي
اللغة العربية التدريس ة ةةية لتنمية مهارات الفهم القرائي لدى طلبة الص ة ةةف العاش ة ةةراألس ة ةةاس ة ة ي س ة ةةلطنة عمان،
املجلة الدولية ل بحاث التربوية ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة (مقبول للنشر).
 .18املنذرية ،ريا بنت س ةةالم بن س ةةعيد (2020م) .اتجاهات طلبة جامعة الس ةةلطان قابوس نحو التعلم عن عد في ظل
مواجهة جائحة فيروس كورونا املسةتجد (كوفيد  ،)19مجلة دراسةات تربوية واجتماعية ،جامعة حلوان (مقبول
للنشر).
 .19الحوسة ة ةةنية ،عفراء بنت علي ،واملنذرية ،ريا بنت سة ة ةةالم ( .)2021مدى اسة ة ةةتخدام معلمي اللغة العربية سة ة ةةلطنة
عمان للتعليم املتمايز من وجهة نظر مشرفي م ،املجلة التربوية ،جامعة الكويت (مقبول للنشر).
 -2-1-4الكتب وفصول الكتب
.1املنذري ،ريا بنت سةالم (2014م) .مسةتوى اسةتخدام العربيزي لدى الشةباب العماني في م واقع التواصةل االجتماعي.
كتاب لغة الش ة ةةباب العربي في وس ة ةةائل التواص ة ةةل الحديثة (اللغة الهجين ،أو العربيزي ،أو الفرانكو) ،ط ،1مركز
امللك عبد بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية ،ط ،1اململكة العربية السعودية.233-205 ،
.2املنذري ،ريا بنت سة ةةالم (إشة ةةراف وتنقي ) ،الكندي ،زيانة بنت أحمد بن سة ةةعيد ،الخنصة ةةوري ،شة ةةيخة بنت ربيع بن
س ةةالم ،علي س ةةليمان ،فاطمة بنت بخيت بن علي ،الرواحي ،فتحية بنت أحمد بن محمد ،البحري ،مريم بنت
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محمةد بن نةاص ة ة ة ةةر ،التمتمي ،يس ة ة ة ةةرى بنةت س ة ة ة ةةعيةد بن عبةد (2015م) .إس ة ة ة ةةتراتيجيةات حةديثةة في التةدريس
(أصولها الفلسفية وتطبيقات ا في تدريس اللغة العربية) ،جمهورية مصر العربية :دارالفجر.
 .3الكندي ،زيانة بنت أحمد بن سةعيد ،املعمري ،شةيخة بنت حمد بن هالل ،الخنصةوري ،شةيخة بنت ربيع بن سةالم،
علي س ة ةةليمان ،فاطمة بنت بخيت بن علي ،الرواحي ،فتحية بنت أحمد بن محمد ،البحري ،مريم بنت محمد
بن ناصة ة ةةر ،التمتمي ،يسة ة ةةرى بنت سة ة ةةعيد بن عبد  ،املنذري ،ريا بنت سة ة ةةالم (2017م) .تطبيقات عملية في
تصميم دروس اللغة العربية ،مركز الكتاب األكاديمي ،األردن.
 -3-1-4األوراق العلمية املحكمة في وقائع مؤتمرات
.1املنذري ،ريا بنت سةةالم (يوليو 2012م) .عالقة اللغة العربية بوسةةائل اإلعالم .وقائع مؤتمر "مسةةتقبل اللغة العربية
في عصة ة ةةرالعوملة بين األمل واليأس" (ص ص .)390-382جامعة شة ة ةةريف هداية  ،إندونيسة ة ةةيا ،من 12-9
يوليو.

.2املنذري ،ريا بنت س ة ةةالم (ديس ة ةةمبر2012م) .أثراللغة العربية على اللغة الس ة ةةواحيلية :س ة ةةلطنة عمان نموذجا .وقائع
املؤتمرالدولي "الدورالعماني في الشة ة ة ةةرق اإلفريقي" (ص ص .)324-302مركزالدراسة ة ة ةةات العمانية بجامعة
السلطان قابوس وهيئة الوثائق الوطنية ،سلطنة عمان ،من  13-11ديسمبر.

 .3املنذري ،ريا بنت س ة ة ة ةةالم (أبريل 2017م) .معلم اللغة العربية واالقتص ة ة ة ةةاد القائم على املعرفة .وقائع املؤتمرالدولي
الثالث "مسة ة ةةتقبل إعداد املعلم وتنميته في الوطن العربي" ،جامعة  6أكتوبر ،جمهورية مصة ة ةةر العربية ،من
 24-23أبريل.
 -4-1-4األوراق املقدمة في املؤتمرات (نشر ملخص ،عرض بحث في املؤتمر)
 .1البوس ةةعيدي ،فاطمة بنت يوس ةةف ،الص ةةغير ،عبدالرحمن ،الغتامي ،س ةةليمان بن س ةةيف ،املنذري ،ريا بنت س ةةالم،
الهاشةةمي ،عبد بن مسةةلم (2004م) .مهام معلم اللغة العربية :ال واقع واملأمول ،مؤتمر :اللغة العربية
في التعلم :الهوية واإلبداع ،جامعة السلطان قابوس ،سلطنة عمان ( 6-4أكتوبر).

 .2املنةذري ،ريةا بنةت س ة ة ة ةةالم (2005م) .الض ة ة ة ةةعف القرائي :مفهومةه ،أس ة ة ة ةبةابةه ،مظةاهره ،حلولةه ،مؤتمر :تعليم اللغةة
العربية لطلبة الدول العربية بين ال واقع واملأمول  ،الجمعية املص ة ة ةةرية للقراءة واملعرفة ،جمهورية مص ة ة ةةر
العربية (من  13-12يوليو).
 .3املنةذري ،ريةا بنةت س ة ة ة ةةالم (2005م) .دورالتربيةة في تنميةة الوعي البي ي ،نةدوة التنميةة والبيئةة ،كليةة التربيةة بص ة ة ة ةةاللةة،
سلطنة عمان ( 14-12ديسمبر).
 .4املنذري ،ريا بنت سةةالم (2006م) .الضةةعف القرائي :مفهومه ،أسةةبابه ،مظاهره ،حلوله ،ملتقى املدارس الخاصةةة،
دائرة املدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم ،سلطنة عمان.
 .5املنةذري ،ريةا بنةت س ة ة ة ةةالم (2010م) .الكش ة ة ة ةةف عن مةدى تش ة ة ة ةةجيع طرق التةدريس وأس ة ة ة ةةاليةب التقويم املس ة ة ة ةةتخةدمةة
لالسةةتخدام اإلبداعي لدى طلبة التعليم ما عد األسةةاسة ي سةةلطنة عمان ،ندوة "التجارب العاملية في تعلم
اللغة العربية وتعليمها" ،وزارة التربية والتعليم ،سلطنة عمان ( 24-22فبراير).
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 .6املن ةةذري ،ري ةةا بن ةةت س ة ة ة ة ةةالم (2010م) .أزم ةةة اللغ ةةة العربي ةةة في الوطن العربي ،مؤتمر " اللغ ةةة العربي ةةة بين االنقراض
والتطور" ،جامعة األزهر ،إندونيسيا ( 25-22يوليو).
 .7املنذري ،ريا بنت س ةةالم (2010م) .تص ةةورمقترح لتنمية عا املهارات اللغوية لدى اإلعالمي العربي ،مؤتمر" اللغة
العربية واإلعالم" ،جامعة القاهرة ،جمهورية مصر العربية ( 9-7مارس).
8. Al mandhari, R (2010). An Investigation of pedagogy and assessment for encouraging the
creative use of Arabic Language in post -basic school students in the Sultanate of Oman, The
symposium " Language Culture and social connectedness in our diverse landscape", Southern
Queensland University, Australia (22 September).

.9املنذري ،ريا بنت سةالم (2011م) .الحلول اإلبداعية لتحفيزالطالب على الدافعية نحو التحصةيل الدراسة ي ،امللتقى
التربوي الثاني ملركز السلطان قابوس للثقافة اإلسالمية ،مسقط ،سلطنة عمان ( 7-5سبتمبر).
.10املنذري ،ريا بنت سالم (2011م) .دوراملرأة املسلمة في التنمية اإلدارية ،املنتدى العربي األول "دور املرأة العربية في
التنمية اإلدارية" ،معهد اإلدارة العامة ،مسقط ،سلطنة عمان ( 18-16أكتوبر).
.11املنذري ،ريا بنت سالم (2011م) .دوراملدرسة في تعزيزالصحة النفسية للطالب ،امللتقى الوطني الثالث للمدارس
املعززة للصحة ،املديرية العامة للخدمات الصحية بمنطقة الظاهرة ،سلطنة عمان ( 26-25أكتوبر).
.12املنةةذري ،ريةةا بنةةت س ة ة ة ةةالم (2012م) .االتص ة ة ة ةةال الفعةةال ل دارة املةةدرس ة ة ة ةيةةة ،امللتقى التربوي األول ملةةديري املةةدارس
الخاصة ،املديرية العامة للمدارس الخاصة ،وزارة التربية والتعليم ،سلطنة عمان ( 25-23أبريل).
.13الغتامي ،سة ةةليمان بن سة ةةيف ،املنذري ،ريا بنت سة ةةالم (2012م) .مسة ةةتوى اهتمام األسة ةةرة العمانية بتربية أبنائ ا في
ض ة ة ة ةةوء القيم اإلس ة ة ة ةةالميةةة ،املؤتمر العلمي الةةدولي :م ةكةانةةة العلوم االجتمةةاعيةةة ودورهةةا في دراس ة ة ة ةةة الظواهر
االجتماعية املعاص ة ة ة ةةرة :اتجاهات وآفاق مس ة ة ة ةةتقبلية ،كلية اآلداب والعلوم االجتماعية  ،س ة ة ة ةةلطنة عمان
( 18-16ديسمبر).
.14املنةذري ،ريةا بنةت س ة ة ة ةةالم (2013م) .تعليم اللغةة العربيةة لغيرالنةاطقين ب ةا في ظةل تحةديةات العوملةة ،املؤتمرالعةاملي
الرا ع" :تعليم اللغةةة العربيةةة وآداب ةةا ألغراض خةةاص ة ة ة ةةة" ،الجةةامعةةة اإلس ة ة ة ةةالميةةة العةةامليةةة ،مةةاليزيةةا (17-15
مايو).
.15الهاش ة ةةمي ،عبد بن مس ة ةةلم ،العدوي ،بدرية ،املنذري ،ريا بنت س ة ةةالم (2014م) .فاعلية التدريس بإس ة ةةتراتيجية
املكعب في تحص ةةيل طالبات الص ةةف الحادي عش ةةرللبالغة واتجاههن نحوها ،ندوة "تعليم اللغة العربية
وتعلمها في ضوء املستجدات التربوية" ،جامعة السلطان قابوس ،سلطنة عمان ( 3-2مارس).

.16املنةةذري ،ريةةا بنةةت س ة ة ة ةةالم (2014م) .الحواربين األجيةةال "نمةةاذ من املجتمع العمةةاني" ،النةةدوة الوطنيةةة ألفض ة ة ة ةةل
املمارسات املجتمعية العمانية ،مجلس الدولة ،سلطنة عمان ( 16-15أبريل).
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.17املنذري ،ريا بنت سةةالم (2014م) .مسةةتوى تشةةجيع معلمي اللغة العربية لثقافة الحوارمن أجل السةةالم لدى طلبة
الصةةف الثاني عشةةراألسةةاسة ي سةةلطنة عمان ،املؤتمر الدولي الثالث للغات ،الجامعة اإلسةةالمية العاملية،
ماليزيا ( 6-4يونيو).
.18املنةةذري ،ريةةا بنةةت سة ة ة ة ةةالم (2014م) .دور مؤس ة ة ة ةسة ة ة ة ةةات املجتمع املةةدني في تعزيز ريةةادة األعمةةال "مالم من املجتمع
العمة ةةاني" ،النة ةةدوة الوطنية ةةة للتعليم ورية ةةادة األعمة ةةال ،وزارة التربية ةةة والتعليم ،س ة ة ة ةةلطنة ةةة عمة ةةان (24-22
سبتمبر).
.19املنذري ،ريا بنت سالم (2015م) .مستوى استخدام معلمي اللغة العربية لشبكات التواصل االجتماعي في العملية
التعليمية ،املؤتمرالعالي للدراسة ةةات العربية والحضة ةةارة اإلسة ةةالمية ،الجامعة اإلسة ةةالمية العاملية ،ماليزيا
( 10-9مارس).
.20املنذري ،ريا بنت س ة ةةالم (2015م) .الش ة ةةباب العماني وش ة ةةبكات التواص ة ةةل االجتماعي "ثروة تس ة ةةتحق االس ة ةةتثمار"،
مؤتمر عمان الرياض ي ،وزارة الشؤون الرياضية ،سلطنة عمان ( 19أبريل).
 .21املنذري ،ريا بنت سالم ،الشوربيي ،يحر(2016م) .أهمية استخدام إستراتيجيات الوعي الفونيمي والفونولوجي
في تةةدريس القراءة من وجهةةة نظر معلمةةات املجةةال األول س ة ة ة ةةلطنةةة عمةةان ،ورقةةة مقةةدمةةة للمؤتمر الةةدولي الخةةامس للغةة
العربية ،اإلمارات املتحدة العربية ،دبي (  7-4مايو)
 -5-1-4الدعوات كمتحدث في املؤتمرات والندوات
م
1

الحدث
ملتقى املدارس الخاصة

العام
2006م

2

منتدى رؤي ي السادس للفتيات

2012م

3

الندوة الوطنية ألفضل املمارسات
املجتمعية العمانية
2014م
الحلقة النقاشية الخاصة بقضايا اللغة
العربية ضمن االحتفال باليوم العاملي للغة
العربية
2014م
الندوة الوطنية" :التعليم لريادة األعمال
واالبتكار"

4

5

2014م
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الورقة
الجهة املنظمة
الضعف القرائي :مفهومه،
دائرة املدارس
الخاصة بوزارة التربية أسبابه ،مظاهره ،حلوله
والتعليم
إدارة املنتدى بوالية املسؤولية الوطنية
عبري
الحواربين األجيال "نماذ من
مجلس الدولة
املجتمع العماني"
وزارة التربية والتعليم قضايا اللغة العربية وتعلمها

وزارة التربية والتعليم

دورمؤسسات املجتمع املدني في
تعزيز ريادة األعمال "مالم من
املجتمع العماني" كمتحدث
رئيس

13

منتدى الدوحة الخامس عشر

6

 7املنتدى العاملي األول للمرشدات وفتيات
الكشافة
 8لقاء القيادات النسائية بدول مجلس
التعاون الخلييي
 9االحتفاء بيوم املرأة العمانية
 10امللتقى السياس ي الثاني

2015م

2015م

جلسات حوارية مختلفة في
قضايا التعليم والشباب

دولة قطرعموما
تحت رعاية صاحب
السمو األمير
وزارة التربية والتعليم الشباب العماني والتطوع

2016م

معهد اإلدارة العامة

2016م
2016م

والية صحار
جامعة السلطان
قابوس
اللجنة الوطنية
لشؤون األسرة
وزارة التربية والتعليم

 14املؤتمر الدولي السا ع لكلية التربية "التعليم 2020م
وريادة األعمال :الفرص والتحديات"
2020م
 15ملتقى األنشطة التربوية تفعيل وتواصل

السلطان

 11ملتقى التكامل والتواصل "تحديات األسرة
في تعزيز القيم والهوية الوطنية"
 12ملتقى اإلجادة في املناهج الدراسية

2017م
2017م

 16ملتقى التعليم املدمج :اتجاهات وتطلعات 2020م
وأدوارمتجددة
 17منتدى عمان والتعليم املدمج

2020م

التجربة العمانية في تمكين املرأة
برملانيا
استضافة حوارية
دوراملرأة في املؤسسات العامة
تحديات األسرة في تربية األبناء
ورقة عمل عنوان " رؤية
للمناهج في عصر االقتصاد
القائم على املعرفة"
إدارة الجلسة الحوارية
الرئيسية األولى للمؤتمر
ورقة عمل عنوان "طرق ربط
األنشطة الطالبية باملناهج
الرداسية في ظل جائحة كورونا"
ورقة عمل عنوان "دور ولي األمر
في التعليم املدمج"

جامعة
قابوس
املديرية العامة للتربية
والتعليم بمحافظة
الداخلية
املديرية العامة للتربية
والتعليم بمحافظة
الظاهرة
الرؤية إدارة الجلسة الناشية األولى
جريدة
العمانية وكلية الخليج للمنتدى "تحديات في طريق
التعليم بحسب رؤية عمان
"2040

 -6-1-4الحصول على من بحثية داخلية
 #السنة

عنوان املشروع البحثي

2012 1م2014-م

إع ة ةةداد إط ة ةةار مةالة ةيةةي لةةتش ة ة ة ةخةيةةص وعةةال املكرمة السامية لحضرة
ص ة ة ة ةةعوبة ةةات القراءة لة ةةدى طالب الحلقة ةةة صاحب الجاللة السلطان
األول ةةى ف ةةي ال ةح ةل ةق ة ةةة األول ةةى م ةةن ال ةت ةع ةل ةي ةةم قابوس بن سعيد املعظم
(حفظه ورعاه)
األساس ي
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الجهة املانحة له

الدور
عضو
الفريق

14

مقدارالتمويل
(بالريال العماني)
79.500

 -7-1-4الحصول على من بحثية خارجية /مشاريع استشارية
#

السنة

عنوان املشروع البحثي

1

2014م-
2016م

تطوير مس ة ة ةةتويات القراءة لدى طالب الص ة ة ةةف مجلس البحث
األول األسة ة ةةاسة ة ة ي من خالل تطبيق برنامج مبني العلمي
عةلةى الةوعةي الةفةونةيةمةي والةفةونةولةوجي س ة ة ة ةلةطةن ة ةةة
عمان"

 -2-4جودة األعمال البحثية واإلبداعية
 -1-2-4االقتباسات (مؤشر  ،Hعدد االقتباسات... ،إلخ)
م البحث
 1املنذري ،ريا بنت سالم (2013م) .تعليم اللغة العربية لغير
الناطقين ب ا في ظل تحديات العوملة ،املؤتمرالعاملي الرا ع:
"تعليم اللغة العربية وآداب ا ألغراض خاصة" ،الجامعة
اإلسالمية العاملية ،ماليزيا ( 17-15مايو).
 2املنذري ،ريا بنت سالم (ديسمبر2012م) .أثر اللغة العربية على
اللغة السواحيلية :سلطنة عمان نموذجا .وقائع املؤتمر الدولي
"الدورالعماني في الشرق اإلفريقي" (ص ص .)324-302مركز
الدراسات العمانية بجامعة السلطان قابوس وهيئة الوثائق
الوطنية ،سلطنة عمان ،من  13-11ديسمبر.

الجهة املانحة له

الدور
عضو
الفريق

مقدارالتمويل
(بالريال
العماني)
105,750

موضع االقتباس
غوري ،محمد علي (د.ت) دوراللغة العربية في ارتقاء
الوعي الديني في باكستان ،الجامعة اإلسالمية العاملية،
إسالم أباد.
املحذوري ،سليمان ،مدونة عمان وزنجبار؛ مدونة
متخصصة في تاريخ عالقة العمانيين شرق أفريقيا
=http://omanzanzibar.blogspot.com/search?q
%D8%A3%D8%AB%D8%B1+%D8%A7%D9%84
%D9%84%D8%BA%D8%A9+%D8%A7%D9%84
%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+
%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84
%D9%84%D8%BA%D8%A9+%D8%A7%D9%84
%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%8A
%D9%84%D9%8A%D8%A9

 -2-2-4تصنيف املجالت العلمية واملؤتمرات

السيرة الذاتية :د .ريا المنذرية (يناير 2021م)

15

تصنيف املجلة
 #اسماء املجالت املنشورفي ا
معتمدة من جامعة السلطان قابوس
 1املجلة التربوية
(فصلية علمية محكمة تصدرمن جامعة
الكويت)
معتمدة من جامعة السلطان قابوس
 2مجلة العلوم التربوية والنفسية
(علمية متخصصة محكمة فصلية تصدر
من جامعة البحرين)
علمية محكمة تصدرمن جامعة السلطان
 3مجلة الدراسات التربوية والنفسية
قابوس
غيرمعتمدة من جامعة السلطان قابوس
 4املجلة العربية للدراسات التربوية واالجتماعية
(علمية محكمة تصدرمن املركز العربي
للدراسات والبحوث بالتعاون مع معهد
امللك سلمان للدراسات والخدمات
االستشارية بجامعة املجمعة)
غيرمعتمدة من جامعة السلطان قابوس
 5مجلة جامعة القدس املفتوحة
(علمية محكمة تصدرمن جامعة القدس
املفتوحة)
غيرمعتمدة من جامعة السلطان قابوس
 6مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس
(علمية إقليمية محكمة تصدرمن رابطة
التربويين العرب)
غيرمعتمدة من جامعة السلطان قابوس
 7مجلة كلية التربية
(علمية محكمة تصدرمن جامعة بني
سويف)
معتمدة من جامعة السلطان قابوس
 8مجلة مؤتة للبحوث والدراسات
(علمية محكمة تصدرمن جامعة مؤتة)
Scopus
Review of European Studies 9
Google Scholar, Cross Ref, International Journal of Social Science and 10
Engineering & Technology Digital
Humanity
Library, ProQuest, Directory of Open
Access Journals (DOAJ), Doi System

املالحظات

 -3-2-4الجوائزفي املجال البحثي
جائزة املركزالثالث على مستوى دول مجلس التعاون في مسابقة راشد بن حميد للثقافة (1998م) عن بحثعنوان :حقائق في شخصية عمر بن املختار.
 -جائزة املرأة ل جادة في الخدمات التعليمية (2015م).
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الجائزة الوطنية للبحث العلمي عن قطاع التعليم واملوارد البشرية لفئة حملة الدكتوراة (2016م).-جائزة املدرس املجيد (2017م).

 -3-4الجمعيات املهنية واملشاركة في الفعاليات املهنية

م
1
2
3
4
5
6

م
1
2
3
4
5
6

 -1-3-4العروض الشفهية وامللصقات في الفعاليات العلمية واملهنية
الجهة
الحدث
مدرسة فاطمة بنت قيس للتعليم ما عد
االحتفال باليوم العاملي للغة العربية
األساس ي
وزارة التربية والتعليم
امللتقى التربوي األول ملديري املدارس الخاصة
وزارة التربية والتعليم
الحلقة النقاشية حول دورمؤسسات التعليم العالي في الال وض
باللغة العربية
مكتب اإلشراف التربوي بالسيب
ورشة "القيادة األخالقية واالقتصاد القائم على املعرفة :تكامل
الستثماررأس املال الفكري"
امللتقى العلمي األول للدراسات االجتماعية-
ورشة "القيادة األخالقية سبيل للمواطنة الصالحة"
جامعة السلطان قابوس
امللتقى التربوي للمديرية العامة للتربية
ورقة عمل "التعليم وبناء اإلنسان"
والتعليم بمحافظة مسقط "فكر وتمكين"2

 -4-4االعتراف املنهي على املستوى الجامعي أو الوطني
 -1-4-4تحكيم النتا العلمي (أوارق علمية ،رسائل علمية ،تقارير بحثية... ،إلخ)
الجهة
املهمة
املشاركة في ورشة عمل بناء تصورلكتابي املؤنس واملفيد للصف الحادي عشر وزارة التربية والتعليم
مجلس التعليم
تحكيم مشروع وثيقة فلسفة التعليم
وزارة التعليم العالي
تحكيم االستبانة املخصصة في مسح الخريجين
وزارة التربية والتعليم
تحكيم برنامج خبراء اللغة العربية
جامعة الشرقية
تحكيم برنامج بكالوريوس التربية في اللغة العربية
باحثون من مختلف الجهات
تحكيم أدوات رسائل علمية كثيرة ومختلفة

السنة
2012م
2012م
2014م
2018م
2018م
2019م

السنة
2013م
2015م
2015م
2017م
2020م
مستمر

 -2-4-4رئاسة لجان مناقشة رسائل ماجستير
م عنوان الرسالة
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السنة

نوع املهمة

الطالب /الطالبة
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1
2
3

4

5

تحليل محتوى الرياضيات للحلقة الثانية في ضوء معايير املجلس 2011م
القومي ملعلمي الرياضيات
مهةةارات حةةل املسة ة ة ة ةةائةةل الفيزيةةائيةةة القةةائمةةة على الرس ة ة ة ةةوم البيةةانيةةة 2013م
والقدرة املكانية لدى طلبة الصف الحادي عشر
ف ةةاعلي ةةة برن ةةامج ت ةةدريبي مقترح في الت ةةدريس الت ةةأملي في تنمي ةةة األداء 2014م
التةدريس ة ة ة ة ي والتفكيرالتةأملي لةدى معلمةات العلوم بةالحلقةة الثةانيةة
من التعليم األساس ي
فة ةةاعلية ةةة تة ةةدريس مة ةةادة التربية ةةة اإلس ة ة ة ةةالمية ةةة بة ةةاس ة ة ة ةةتخة ةةدام برنة ةةامج 2015م
أرتيكيوليت س ة ةةتوري الين ( )Articulate Storylineفي التحص ة ةةيل
واالحتفاظ بالتعلم لدى طالبات الصة ة ةةف الحادي عشة ة ةةر سة ة ةةلطنة
عمان
تقويم برنامج خبراء اإلشةةراف التربوي باملعهد التخصةصة ي للتدريب 2020م
املنهي للمعلمين في سلطنة عمان
 -3-4-4عضوية لجان مرتبطة باإلنتا البحثي واالبداعي
 #اسم اللجنة
 1اللجنة ةةة الخة ةةاص ة ة ة ة ةةة بطبة ةةاعة ةةة كتة ةةاب (مؤتمر اللغ ةةة
العربية في التعليم :الهوية واإلبداع)
 2لجنة بناء معاييروطنية للمناهج
 3الةفةةريةةق الةةوطةنةةي إلع ة ةةداد اإلط ة ةةار الةةوطةنةةي لةلةتةةربةي ة ةةة
القيمية وتربية املواطنة
 4املش ة ةةروع اإلس ة ةةتراتييي املمول من مكرمة ص ة ةةاحب
الجالل ة ةةة الس ة ة ة ةةلط ة ةةان ق ة ةةابوس" :تش ة ة ة ةةخيص وعال
ص ة ة ة ةةعوب ة ةةات القراءة في الحلق ة ةةة األولى من التعليم
األساس ي"
 5املشة ةةروع البحثي املمول من مجلس البحث العلمي:
"تطوير مسةتويات القراءة لدى طالب الصةف األول
األس ةةاسة ة ي من خالل تطبيق برنامج مبني على الوعي
الفونيمي والفونولوجي سلطنة عمان"
 6فريق إعة ةةداد تقرير التنمية ةةة اإلنسة ة ة ة ة ةةانية ةةة الثة ةةالة ةةث
للسلطنة عنوان "التنمية املعرفية"
 7لجنة البحث العلمي واألنشطة العلمية

سلمان الجرداني

رئاسة جلسة مناقشة

سالم الحرملي

رئاسة جلسة مناقشة

وداد السيابي

رئاسة جلسة مناقشة

زهرة بنت سعيد بيت رئاسة جلسة مناقشة
حريا

مريم
الشكيرية

بنت

عبد

السنة
2004م

الدور
عضو

املالحظات
جامعة السلطان قابوس

2004م
2005م

عضو
عضو

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

2015-2013م عضو

جامعة السلطان قابوس

2015-2013م عضو

جامعة السلطان قابوس

2017-2015م رئيسة الفريق

املجلس األعلى للتخطيط

2017/2016م رئيسة اللجنة

قسم املناهج والتدريس

 -5-4قيادة األعمال البحثية واإلبداعية
 -1-5-4اإلشراف على رسائل املاجستيروالدكتوراة
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#
1
2

اسم الطالب
حليمة الصل ي
يوسف الهنوي

السنة
2013م
2013م

3

أصيلة الحارثي

2013م

4

كريمة السعيدي

2013م

5

بثينة الشيدي

2013م

6

سليمة الطارش ي

2013م

7

بدرية العدوي

2013م

8

زهرة النب اني

2014م

9

سلم الكلباني

2014م

 10فايزة الشيدي

2014م

 11سلوى الريس ي

2014م

 12عائشة الهنائي

2015م

 13شيخة املعمري

2015م

 14نجمة الهادي

2015م

 15نورزكريا

2016م

 16شيخة الخنصوري

2016م

 17زيانة الكندية

2016م

الدور
عنوان الرسالة
مشرف ثان
األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى الطلبة ثنائيي اللغة
تحليل أسةةئلة نصةةوص القراءة واألدب املقررة على طلبة الصةةف العاشةةراألسةةاسة ي في مشرف ثان
ضوء مهارات التفكيرالناقد
فةةاعليةةة التةةدريس القةةائم على اس ة ة ة ةةتخةةدام العةةادات العقليةةة في تنميةةة مهةةارات الفهم مش ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةرف
رئيس
القرائي لدى طالبات الصف السادس األساس ي
فاعلية أنشة ة ةةطة قرائية قائمة على نظرية الذكاءات املتعددة في تنمية مهارات الفهم مشرف ثان
القرائي لدى طالبات الصف السادس األساس ي
مس ة ة ةةتوى أداء األس ة ة ةةاتذة في الكليات اإلنس ة ة ةةانية ملهارات االتص ة ة ةةال اللغوي الش ة ة ةةف ي مشرف ثان
الالزمة لهم
فاعلية اسة ةةتخدام املنهج األسة ةةلوبي في إكسة ةةاب طالبات الصة ةةف الحادي عشة ةةرمهارة مشرف ثان
تحليل النصوص األدبية
فاعلية التدريس باس ة ةةتراتيجية املكعب في تحص ة ةةيل طالبات الص ة ةةف الحادي عش ة ةةر مشرف ثان
للبالغة واتجاههن نحوها
فةاعليةة األلعةاب اللغويةة في تحص ة ة ة ةيةل األنمةاط اللغويةة وبقةاء أثر التعلم لةدى تالميةذ مشرف ثان
الصف الرا ع األساس ي
ف ةةاعلي ةةة الت ةةدريس ب ةةالس ة ة ة ةةبورة التف ةةاعلي ةةة في تحص ة ة ة ةي ةةل اإلمالء وبق ةةاء أثر تعلم ةةه ل ةةدى مش ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةرف
رئيس
طالبات الصف الثامن األساس ي
فاعلية إس ة ةةتراتيجية التس ة ةةاؤل الذاتي في تنمية مهارات الفهم القرائي واالتجاه نحو مش ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةرف
رئيس
القراءة لدى طالبات الصف العاشر األساس ي
فاعليةة التةدريبةات النحوية املص ة ة ة ةةحوبة بالص ة ة ة ةةوروالرس ة ة ة ةةوم التعليميةة في تحص ة ة ة ةةيل مشرف ثان
طالبات الصف العاشر األساس ي للقواعد النحوية
فاعلية التدريس بإسة ة ةةتراتيجية ( فكر /زاو  /شة ة ةةارا) في تحصة ة ةةيل طالبات الصة ة ةف مشرف ثان
الثامن األساس ي للنحو واتجاههن نحوه
فاعلية التدريس باسة ة ةةتخدام األلعاب التعليمية في تحصة ة ةةيل اإلمالء وبقاء أثرتعلمه مش ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةرف
رئيس
لدى طالبات الصف الخامس األساس ي سلطنة عمان
فاعلية الرس ةةوم املتحركة في تنمية مهارات االس ةةتماع االس ةةتيعابي والناقد لدى طلبة مشرف ثان
الصف الخامس األساس ي سلطنة عمان
تحليل األنش ة ةةطة اللغوية لدروس القراءة املتض ة ةةمنة في كتاب اللغة العربية للص ة ةةف مش ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةرف
رئيس
السادس األساس ي في ضوء مهارات القراءة الناقدة
فاعلية إس ة ة ةةتراتيجية دورة التعلم فوق املعرفية في تحص ة ة ةةيل اإلمالء وبقاء أثرالتعلم مش ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةرف
رئيس
لدى طالبات الصف السا ع األساس ي سلطنة عمان
فاعلية إسة ة ةةتراتيجية "جيجسة ة ةةو" في تحصة ة ةةيل النحو لدى طالبات الصة ة ةةف العاشة ة ةةر مش ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةرف
رئيس
األساس ي سلطنة عمان
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 18فتحية الرواحية

2016م

 19مريم البحرية

2016م

 20ثريا الشبيبية

2017م

 21زينب الرواحية

2017م

 22هدى املالكية

2017م

 23يوسف القطيطي

2017م

 24زهرة العبرية

2018م

فاعلية التدريس بإس ةةتراتيجية ش ةةكل البيت الدائري في تحص ةةيل النحو لدى طالبات مشرف ثان
الصف الثامن األساس ي
فةاعليةة إس ة ة ة ةةتراتيجيةة التخيةل املوجةه في تنميةة مهةارات الفهم القرائي لةدى طةالبةات مشرف ثان
الصف الثامن األساس ي في سلطنة عمان
فةةاعليةةة إس ة ة ة ةةتراتيجيةةة الجةةدول الةةذاتي( )K.W.L.Hفي تنميةةة مهةةارات الفهم القرائي مش ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةرف
رئيس
لدى طالبات الصف السا ع األساس ي
فاعلية إس ة ةةتراتيجية األس ة ةةئلة الذكية (س ة ةةكامبر) في تنمية مهارات القراءة اإلبداعية مش ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةرف
رئيس
لدى طالبات الصف السادس األساس ي
فاعلية تدريس النص ةةوص األدبية باس ةةتخدام إس ةةتراتيجية خرائط التفكيرفي تنمية مش ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةرف
رئيس
مهارات التفكيرالناقد لدى طالبات الصف الثامن األساس ي
أثرإس ة ةةتراتيجية عظم الس ة ةةمكة في تنمية مهارات التعبيرالكتابي لدى طلبة الص ة ةةف مش ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةرف
رئيس
الثامن األساس ي
درجة ت وافرمعةاييرأدب الطفةل في دروس القراءة بكتةاب أحب لغ ي للص ة ة ة ةةف الثةالث مش ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةرف
رئيس
األساس ي سلطنة عمان

 25نعمة املسرورية

2018م

 26موزة املعمرية

2018م

درجة ت وافرمتطلبات االقتص ةةاد القائم على املعرفة في أنش ةةطة النص ةةوص القرائية مش ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةرف
رئيس
املضمنة في كتاب" لغ ي الجميلة" للصفين السا ع والثامن األساسيين
فاعلية أنموذ فرايرفي تحص ة ةةيل النحو وبقاء أثرتعلمه لدى طالبات الص ة ةةف مش ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةرف
رئيس
السادس األساس ي سلطنة عمان

 27زينب الشيبانية

2018م

 28آسيا الرواحية

2018م

 29إيمان الحارثية

2018م

 30مريم الكندية

2018م

 31خميس الغافري

2018م

 32مريم البلوشية

2016م

 33عفراء الحوسنية

2017م

درجة ت وافرمؤش ة ة ةةرات الذكاء اللغوي في األنش ة ة ةةطة اللغوية لدروس القراءة في كتاب مش ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةرف
رئيس
اللغة العربية للصف السا ع األساس ي سلطنة عمان
فاعلية إسةتراتيجية املحطات العلمية في تحصةيل طالبات الصةف السةا ع األسةاسة ي مشرف ثان
ل مالء
فاعلية إسةةتراتيجية روبنسةةون في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى طالبات الصةةف مشرف ثان
الثامن األساس ي
فاعلية إسة ةةتراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية في تحصة ةةيل النحو لدى طالبات مشرف ثان
الصف السا ع األساس ي
تص ة ة ة ةةور مقترح لتطوير اإلش ة ة ة ةةراف التربوي في ض ة ة ة ةةوء أ عةةاد مجتمعةةات التعلم املهنيةةة مشرف ثان
سلطنة عمان
فةاعليةة برنةامج تةدريبي قةائم على النظريةة البنةائيةة في تطوير ممةارس ة ة ة ةةات معلمي اللغةة مش ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةرف
العربي ةةة الت ةةدريس ة ة ة ةي ةةة لتنمي ةةة مه ةةارات الفهم القرائي ل ةةدى طلب ةةة الص ة ة ة ةةف الع ةةاش ة ة ة ةةر رئيس
األساس ي سلطنة عمان واتجاهات املعلمين نحوه
فاعلية برنامج تدريس ة ة ة ي قائم على التعليم املتمايز في اكتس ة ة ةةاب طلبة الص ة ة ةةف مش ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةرف
ال ةتاس ة ة ة ةةع األس ة ة ة ةةاس ة ة ة ة ي إس ة ة ة ةةتراتيجيةات فهم املقروء ومهةارات القراءة اإلبةداعيةة رئيس

واالتجاه نحو القراءة
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 34جميلة الهنائية

2018م

 35نوال اليعقوبية

2020م

أثر تقنيةةة ال واقع َّ
املعزز في تنميةةة مهةةارات التفكير اإلبةةداعي والةةدافعيةةة في مةةادة اللغةةة مش ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةرف
رئيس
العربية لدى طالبات الصف الخامس األساس ي
ف ةةاعلي ةةة برمجي ةةة ال واقع االفتراض ة ة ة ة ي ( )Mozaik 3Dفي ت ةةدريس اللغ ةةة العربي ةةة على مش ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةرف
رئيس
تنمية مهارات التحدث والتفكيرالبصري لدى تالميذ الصف الرا ع األساس ي

 36حسن الخليلية

2020م

درجية توافا ري اووالنية في شطة ي ي ي يطية الفا الوااال في ة ياه لاتي ال ميلية مايارا ل في مش ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةرف
رئيس
الواادا) للصفة الخامس عالسادس في سلطنة عما

 2-5-4اإلشراف على بحوث الطلبة في برنامج دبلوم التأهيل التربوي (مقررمشروع التخر ):
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م
.

االسم

1

السنننننننة التف هنند ي ننا
اإلشراف

عننننناام الننمشنننننرا
الهحثف

الدار

رهيع 2020

ناعيينة اسنننننتخندام الخرا
المفنناميميننة ف تح ننننني ن
اإلمالء لدى الهات ال نف
السناهع اسسناسنف ف سني نة
عمام

مشر ة ر يسة

رهيع 2020

اعيية إسنننتراتي ية التعيم
التعناانف ف تح ننننين
اسدب لنندى ننالننهننات
ال ف الساهع اسساسف
مشر ة ر يسة
عنناعنيننيننة اسنننننتننخنندام
نروا
إسنن نتنرانتني نيننة ال ؤ
الم عر َّقمننة ف تعح ننننين
ال َّ نن نرف علندى عنالهنات
ال َّنف التعاسنع اس عسناسنف
هسي عنعة ع عمام
ننناعنننينننينننة اسنننننننتنننخننندام مشر ة ر يسة
إسنننننتراتي ينةإسنننننتراتي ينة
ندا التعيم ف تح ننننين
النحا لدى الهات ال نننف
الساهع اسساسف

دعاء حمد عهدللا الخاهارية
2

نارة سالم محمد ال،اسهية
رهيع 2020

3

ر اء ع مت سعيد الداادية
رهيع 2020

4

مشر ة ر يسة

حالة المشنننرا
(مسنننننننتنننمنننر
منننن،ننننتننننمنن ن
منشار..إلخ)
م،تم

م،تم

م،تم

م،تم

حييمة خمي داماه الهياشية
5

رهيع 2020

اعيية إسننننتراتي ية نماذ
راير ف تح نننننين النحا
لننندى نننالنهنننات ال نننننف
الخام اسساسف

رهيع 2020

فااايةاإاتاااي جيةااااا ا اتا اتااايج مشر ة ر يسة
خ ئاااطج لمفااايهتمجفي
ح ج جلاا جج
حصااااتاا ج ج لان ا
تج لصا جج لةاي جج
طيلبي ج
ي
ألةية ج
ناعيينة إسنننننتراتيحينة التعيم مشر ة ر يسة
التعاانف ف تح نني النحا
لدى الهات ال نف السناهع
اسساسف

رهيع 2020

مشر ة ر يسة

رشيدة عهدللا عيف الهياشية
6

سارة سيف سعيد الق ي ية
رهيع 2020

7

،اثر مال حمد المعمرية
8

رقية نا ر معة السياهية
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اعيية إسننتراتي ية الخرا
المفاممية ف تح ي النحا
لدى الهات ال ننف الثامم
اسساسف

مشر ة ر يسة
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م،تم

م،تم

م،تم

م،تم

9

رهيع 2020

اعيية إسنتراتي ية التدري
النتنهنننادلنف نف تنح نننننينن
الن ننننناب اسدهيننة لنندى
الهات ال ننننف السنننناد
اسساسف

رهيع 2020

اعيية اسنننتخدام الق نننة
الق نننيرة ف تح ننني
النننحنا لنندى ننالنهننات
ال ننننننف الننخننامنن
اسساسف
مشر ة ر يسة
اعيية إسننتراتي ية الخرا
المفنناميميننة ف تح ننننني ن
النحا لدى الهات ال نننف
الساهع اسساسف

رهيع 2020

اعيية اسنتخدام إسنتراتيحية مشر ة ر يسة
التعيم هاليعب ف تح نننني
اإلمالء لدى الهات ال نف
الخام اسساسف

رهيع 2020

ثر اسنننتخدام إسنننتراتي ية مشر ة ر يسة
النتنعنينم النتنعنننااننف منعنننا نف
تنمينة م نارات تحيين النب
اسدهف لدى الب ال نننف
التاسع اسساسف

رهيع 2020

مشر ة ر يسة

اعيية اسننتخدام الشنناامد
القرآنيننة ف تح نننني ن
النحا لدى الب ال ف
الثامم اسساسف
ناعيينة إسنننننتراتيحينة التعيم مشر ة ر يسة
هننالتخي ن ف تنميننة م ننارة
التعهير ال،تناهف لندى الب
ال ف الساهع اسساسف

رهيع 2020

نننننننناعننننننننيننننننننيننننننننة مشر ة ر يسة
إسنننننتراتي ينةإسنننننتراتي ينة
التعيم هاليعب ف تح ي
النحا لنندى ننالهننات
ال ف الساهع اسساسف
اعيية التدري هإستراتي ية مشر ة ر يسة
شننننن،ن الهينت الندا ري ف
تح نني النحا لدى الهات
ال ف التاسع اسساسف

ه ية ه ف خيفام هنف عمر
1
0

ميرة راشد خمي الشيدية
رهيع 2020

1
1
اهتسام عهدللا محمد ال ارية
1
2
مننانننف حننمنناد مننرمننام
الها ا ية
1
3
محماد عيف حمنند منناسننننف
الراسهف
1
4
سنننني نام محمند سننننعيد حمد
الغيالنف

رهيع 2020

1
5
امب عيسى الح العهري
1
6
اخرة سعيد نا ر ال اشمية

رهيع 2020

1
7
عناد عيف سعيد ال اشمية
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مشر ة ر يسة

مشر ة ر يسة
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م،تم

م،تم

م،تم

م،تم

م،تم

م،تم

م،تم

م،تم

م،تم

رهيع 2020

1
8

ناف سالم سعيد ال اشمية
رهيع 2020

1
9
خياد سالم عيف المونسية

رهيع 2020

2
0
سييمة خمي خادم الهراشدية

رهيع 2020

2
1

ياسر شنيم محمد الردينف

مشر ة ر يسة

عينيننة إسننننتنرانتني نيننة
ننا ن
القهعات السنننت ف تنمية
من ننارات النفن نم النقنرانف
لندى نالهنات ال ننننف
الساهع اسساسف
مشر ة ر يسة
اعيية إسننتراتي ية تمثي
اسداار نف تنح ننننينن
النننحنا لنندى ننالنهننات
ال ف الثامم اسساسف
ثر استخدام التعييم التعاانف مشر ة ر يسة
ف تح نننني الن نننناب
اسدهية
لندى نالهنات ال ننننف
الثامم اسساسف
ننناعنننينننينننة اسنننننننتنننخننندام مشر ة ر يسة
إسنننننتراتي ينةإسنننننتراتي ينة
نماذ راير ف تح نننني
النحا
لنندى نالب ال نننننف
السنننناد اسسنننناسننننف
هسي نة عمام

م،تم

م،تم

م،تم

م،تم

 -3-5-4الرعاية املهنية (تقديم النصح ملوظفين مبتدئين)
نوع الرعاية املهنية
 #اسم املوظف
 1إحدى طالبات تقديم ورقة عمل مقتبسة من رسالة املاجستيرالخاصة ب ا " فاعلية التدريس
بإستراتيجية املكعب في تحصيل طالبات الصف الحادي عشرللبالغة واتجاههن
املاجستير
نحوها" في ندوة "تعليم اللغة العربية وتعلمها في ضوء املستجدات التربوية" من 3-2
مارس 2014م
توظيف مشروعات ن في مقررطرق تدريس اللغة العربية مستوى متقدم في إعداد كتاب
 2ست طالبات
عنوان:
ماجستير
إستراتيجيات حديثة في التدريس (أصولها الفلسفية وتطبيقات ا في تدريس اللغة
العربية) ،ونشره في دارالفجربجمهورية مصرالعربية (الزال قيد النشروحسب االتفاق
سيعرض في معرض مسقط الدولي للكتاب القادم بإذن )
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#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

 -5خدمة الجامعة واملجتمع
املستوى األول
 -1-5املشاركة في خدمة الجامعة واملجتمع
 -1-1-5لجان القسم
اسم اللجنة
لجنة املطبوعات
لجنة االمتحانات
لجنة التقرير السنوي
لجنة مقابالت طلبة املاجستير والدكتوراة الجدد
لجنة الدراسة الذاتية
لجنة التواصل الطالبي
اللجنة التنظيمية لندوة تعليم اللغة العربية وتعلمها في ضوء
املستجدات التربوية
لجنة إعداد اختبارات برنامج دبلوم التأهيل التربوي
لجنة البحث العلمي واألنشطة العلمية
لجنة خدمة املجتمع
لجنة خدمة املجتمع
لجنة البحث العلمي واألنشطة العلمية
لجنة تضمين مبادئ فلسفة التعليم في مقررات القسم
وبرامجه
لجنة تطبيق سياسة التقييم األكاديمي للدراسات الجامعية
لجنة خدمة املجتمع
لجنة متا عة الخطة التنفيذية
لجنة ضمان الجودة واالعتماد
لجنة إعداد محتوى مقررمبادئ التدريس لتحويله إلى تعلم
إلكتروني

#
1
2
3
4

 -2-1-5لجان الكلية
اسم اللجنة
لجنة تصميم املوقع الشبكي لكلية التربية
لجنة تنظيم ندوة "علم النفس وجودة
الحياة"
لجنة النشاط الطالبي
لجنة التواصل الطالبي
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السنة
2004م
2006-2004م
2004م
2005م-اآلن
2006م
2011م
2014م

الدور
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
ممثلة قسم املناهج والتدريس
رئيسة اللجنة اإلعالمية

2015م
2016م
2016م
2017م
2017م
2017م

ممثلة تخصص اللغة العربية
رئيسة اللجنة
عضو اللجنة
رئيسة اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة

2018م
2018م
2020-2019
2020-2019
2020-2019

رئيسة اللجنة
رئيسة اللجنة
رئيسة اللجنة
عضو اللجنة
رئيسة اللجنة

السنة
2004م
2006م

الدور
عضو
عضو

2001م و2011م
2011م

عضو
ممثلة قسم املناهج والتدريس

املالحظات
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املالحظات

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

اللجنة اإلعالمية للتحضير ملؤتمر العلوم 2012م
والرياضيات والتكنولوجيا
لجنة البرنامج التثقيفي لالعتماد األكاديمي 2013-2012م
لطلبة كلية التربية
2013-2012م
لجنة املكتب األكاديمي
اللجنة اإلعالمية لندوة الجمعية الخليجية 2013م
للتربية املقارنة
اللجنة املنظمة للملتقى األول للتربية 2014م
العملية
2014م
لجنة األسبوع التعريفي
لجنة مقابالت الطلبة الجدد في برنامج 2015م
دبلوم التأهيل التربوي
2014-2011م
اللجنة اإلعالمية لكلية التربية
اللجنة التنظيمية ملؤتمرالطفولة املبكرة 2014م
2015م
لجنة االحتفال بيوم الجامعة
2015م
لجنة صياغة إعالنات التوظيف
2016م
اللجنة املؤقتة لوضع مقترح الستحداث
كرس ي بحثي في الحواروالتسام ممول من
اليونسكو
2016م
لجنة تعزيزامليول وأخالقيات املهنة
2018م
لجنة اختبارالكفاية اللغوية
لجنة تحكيم أدوات التقييم بكلية التربية 2018م
2018م
لجنة تحكيم مسودة املعاييراملهنية
للمعلم العماني
2018م
لجنة التواصل االجتماعي والنشر
2020-2019
اللجنة اإلعالمية
2020-2019
لجنة متطلبات ملف اإلنجاز الشامل

 -3-1-5لجان الجامعة
 #اسم اللجنة
 1اللجنة املنظمة لحفل التخر (الصياغة
اللغوية والتدقيق اللغوي لكلمات الحفل،
وتدريب الطلبة على اإللقاء)
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السنة
2008-2003م

رئيسة اللجنة اإلعالمية
رئيسة اللجنة
رئيسة اللجنة
رئيسة اللجنة اإلعالمية
عضو
عضو
عضو
مقررة
مقررة اللجنة اإلعالمية
عضو
عضو
عضو ومقرر

عضو
عضو
عضو
رئيسة
رئيسة
رئيسة
رئيسة

الدور
عضو اللجنة واملسؤولة عن
صياغة كلمات الحفل
وتدريب الطلبة على اإللقاء

املالحظات
عمادة شؤون الطلبة
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 2لجنتا التوصيات واملطبوعات الخاصتان 2003م
بمؤتمر :نحو إعداد أفضل ملعلم املستقبل
 3اللجنة املشتركة بين كلية التربية وكلية 2004م
اآلداب والعلوم االجتماعية الخاصة بتطوير
محتوى مقرراللغة العربية (متطلب إجباري
لطلبة الجامعة)
 4اللجنة املنظمة ملشروع "األمم األخالق"
 5لجنة وضع مقترح الستثماروقت فراغ
طالبات السكن الداخلي
 6لجنة انتخابات املجلس االستشاري
الطالبي لجامعة السلطان قابوس

#
1
2

عضو اللجنة

إدارة الجامعة

عضو اللجنة

كلية التربية وكلية اآلداب
والعلوم االجتماعية

2014م
2015م

رئيسة اللجنة اإلعالمية
رئيسة اللجنة

عمادة شؤون الطلبة
عمادة شؤون الطلبة

2015م

ممثلة الكليات اإلنسانية

إدارة الجامعة

 -4-1-5لجان التواصل مع املجتمع
السنة
اسم اللجنة
اللجن ةةة املش ة ة ة ةةترك ةةة بين الج ةةامع ةةة ووزارة التربي ةةة والتعليم 2007م
(مشروع مقررالتحدث بالفصمى)
-2012اآلن
لجنة إعداد اختبارات تعيين املعلمين الجدد

3

لجنة بناء معاييراملناهج العمانية
اللجنة الرئيسة ملعرض االبتكارات العمانية

2013م
2013م

4
5

لجنة املقابالت الخاصة باملركز الوطني للتقويم
لجنة تحكيم مسابقة "أفضل خطيب للكوادرالدينية"

2013م
2014م

 7الةلةجةن ة ةةة الةتةوجةية ةي ة ةةة لة ش ة ة ة ةةراف عةلةى مةراجةع ة ةةة وتةع ة ةةدي ة ةةل 2014م
االستراتيجية الوطنية للمرأة العمانية
 8الفريق املشةرف على تنظيم الحلقة النقاشةية مع الشةباب 2014م
"دورالش ة ة ةةباب في التنمية االجتماعية" ،املص ة ة ةةاحبة ملؤتمر
"إستراتيجية العمل االجتماعي ..نظرة مستقبلية"
 9الفريق امل حعة ةد ملحور الش ة ة ة ةب ةةاب في "إس ة ة ة ةةتراتيجي ةةة العم ةةل 2014م
االجتماعي"
 10فريق إعةداد تقريرالتنميةة اإلنس ة ة ة ةةانيةة الثةالةث للس ة ة ة ةةلطنةة -2015
2017م
عنوان "التنمية املعرفية"
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الدور
املالحظات
وزارة الة ةت ةةربة ةي ة ةةة والة ةتة ةعة ةلة ةي ةةم
ممثلة الجامعة
والجامعة
ممثلة تخص ة ةةص اللغة وزارة التربية والتعليم
العربية
وزارة التربية والتعليم
عضو اللجنة
اللجنةة الوطنيةة للش ة ة ة ةبةاب
نائبة رئيس اللجنة
مةع حةمةل ة ةةة مةب ة ةةدعةو عةم ة ةةان
التطوعية
وزارة التربية والتعليم
عضو
وزارة األوقة ةةاف والش ة ة ة ةةؤون
عضو
الدينية
وزارة التنمية االجتماعية
عضو
خبيرة الفريق

وزارة التنمية االجتماعية

خبيرإستراتييي

وزارة التنمية االجتماعية

رئيسة الفريق

املجلس األعلى للتخطيط
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2014م،
 11لجنة تحكيم جائزة مبادرون
2015م،
2016م
2015م
 12لجنة تقييم مسابقة املواهب
 13اللجنة املش ة ة ةةتركة بين الجامعة واللجنة الوطنية العمانية 2016م
للتربي ةةة والثق ةةاف ةةة والعلوم إلنش ة ة ة ة ةةاء ن ةةادي اليونس ة ة ة ةةكو في
الجامعة
2020م
جائزة اإلجادة الشبابية

#
1
2
3
4
5
6
7
8

 -5-1-5لجان تنظيم ورش عمل أو مؤتمرات
اسم اللجنة
اللجنةةة الرئيس ة ة ة ةةة ملؤتمر اللغةةة العربيةةة في التعليم :الهويةةة
واإلبداع
اللجنة املسةةؤولة عن تنفيذ توصةةيات مؤتمراللغة العربية
في التعليم  :الهوية واإلبداع
اللجنةة الخةاص ة ة ة ةةة بطبةاعةة كتةاب (مؤتمر اللغةة العربيةة في
التعليم :الهوية واإلبداع)
اللجنة املنظمة للملتقى األول للتربية العملية
اللجنة اإلعالمية للتحضير ملؤتمر العلوم والرياضيات
والتكنولوجيا
اللجنة اإلعالمية لندوة الجمعية الخليجية للتربية املقارنة

عضو
مقررة

عمانتل
جامعة الس ة ة ة ةةلطان قابوس
واللجنةة الوطنيةة العمةانيةة
للتربية والثقافة والعلوم
وزارة الثق ةةاف ةةة والري ةةاضة ة ة ة ةةة
والشباب

رئيسة لجنة التحكيم

السنة
2004م

الدور
مقرر

املالحظات
جامعة السلطان قابوس

2004م

عضو

جامعة السلطان قابوس

2004م

عضو

جامعة السلطان قابوس

2007م
2012م

عضو اللجنة
رئيسة اللجنة
اإلعالمية
رئيسة اللجنة
اإلعالمية
رئيسة اللجنة
اإلعالمية
رئيسة اللجنة
اإلعالمية
رئيسة اللجنة
العلمية
رئيسة لجنة اإلعالم
والتسويق

كلية التربية
كلية التربية

2013م

اللجنةةة التنظيميةةة لنةةدوة تعليم اللغةةة العربيةةة وتعلمهةةا في 2014م
ضوء املستجدات التربوية
2014م
اللجنة التنظيمية ملؤتمر الطفولة املبكرة

 9اللجن ةةة العلمي ةةة مللتقى التواص ة ة ة ة ةةل والتك ةةام ةةل "تح ةةدي ةةات 2017م
األسرة في تعزيز القيم والهوية الوطنية"
 10اللجنةةة التنظيميةةة للمؤتمر الةةدولي الس ة ة ة ةةا ع لكليةةة التربيةةة 2020م
"التعليم وريادة األعمال :الفرص والتحديات"
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عضو

وزارة الشؤون الرياضية

كلية التربية
كلية التربية
كلية التربية
اللجنة الوطنية لشؤون
األسرة
كلية التربية بجامعة
السلطان قابوس
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 -2-5شهادات املشاركة في أنشطة غيرذات صلة بأنشطة التعليم والتعلم واإلنتا البحثي واإلبداعي
الجهة املانحة
السنة
 #الشهادة الحاصل علي ا
كلية التربية بصاللة
2005م
 1شهادة شكر وتقدير للمشاركة في الندوة العلمية "التنمية
والبيئة"
عميدة كلية التربية
2005م
 2شهادة تقدير للمشاركة اإليجابية في دعم األنشطة الطالبية
عمادة شؤون الطالب
2007م
 3خطاب شكروتقديرلتنفيذ محاضرة "تجربة شخصية في بث
الدافعية"
سعادة رئيس جامعة السلطان قابوس
2008م
 4خطاب شكروتقديرللمشاركة في حفل تخر الدفعة التاسعة
عشرة من طلبة الجامعة كرئيسة للجنة مذيعي الربط وكلمة
الخريجين والقصائد الشعرية
 5شهادة تقدير للمشاركة الفاعلة في أعمال املنتدى العربي األول
وزارة الخدمة املدنية
2011م
"دوراملرأة العربية في التنمية اإلدارية"
املديرية العامة للخدمات الصحية
 6شهادة مشاركة في إثراء فعاليات امللتقى الوطني الثالث للمدارس 2011م
ملنطقة الظاهرة
املعززة للصحة
 7شهادة شكر وتقدير للمشاركة في امللتقى التربوي األول ملديري
وزارة التربية والتعليم
2012م
املدارس الخاصة "اإلدارة الفاعلة :عطاء ونماء"
املؤسسة العامة للمناطق الصناعية
2012م
 8خطاب شكروتقديرلتنفيذ البرنامج التدريبي "كتابة املراسالت
واملذكرات والتقارير وتنظيم االجتماعات"
مدرسة سي الراسيات
2012م
 9شهادة تقدير للمشاركة الفاعلة في احتفال مدرسة سي
الراسيات "وطنيات في سي الراسيات"
وزارة القوى العاملة
 10شهادة شكر وتقدير للمشاركة الفاعلة في إنجاح فعاليات الجلسة 2013م
الحوارية "الحرية الشخصية"
حملة ليولد كبيرا وجماعة الوعي
2013م
 11شهادة شكر وتقدير لتنفيذ الدورة التدريبية "لننطلق بدافعية"
القانوني
كلية العلوم التطبيقية عبري
 12شهادة شكر وتقدير للمشاركة الفاعلة في الجلسة النقاشية "دور 2013م
اإلعالم في دعم املشاريع الشبابية"
شركة فكرة ل عالم الرقمي
2014م
 13شهادة شكر وتقدير للمشاركة املتميزة كسفيرة مللتقى وجائزة
التغريد العماني األول
مجلس إدارة نادي خصب الرياض ي
 14شهادة شكرللمشاركة في تدريب املشاركين في ملتقى خصب الثاني 2014م
الثقافي
للشباب
وزارة التنمية االجتماعية
 15شهادة شكر وتقدير للمشاركة في إنجاح فعاليات االحتفال بيوم 2014م
املرأة العمانية "املرأة شريكة في التنمية"
سعادة رئيس جامعة السلطان قابوس
2014م
 16شهادة شكر وتقديرعلى الجهود املبذولة في تمثيل الجامعة
باللجنة الوطنية للشباب
وزارة الشؤون الرياضية
2014م
 17شهادة مشاركة في ملتقى اإلدارات الرياضية
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18
19
20
21

شهادة شكر وتقدير للمشاركة الفاعلة في املناشط اللغوية على
املستوين املركزي واملحلي
شهادة مشاركة كضيفة شرف في البرنامج التدريبي انطالقة
Springboard
شهادة شكر وتقدير للمشاركة في إنجاح امللتقى الطالبي الرا ع
للكليات التقنية بإبراء
شهادة شكر وتقدير لتنفيذ ورشة "الكتابة اإلمالئية"

2014م

وزارة التربية والتعليم

2015م

وزارة التربية والتعليم

2015م

وزارة القوى العاملة

2015م

مكتب مساعد عميد كلية التربية
للتدريب وخدمة املجتمع
قسم األصول واإلدارة التربوية بكلية
التربية

 22شهادة شكر وتقدير للمشاركة في تنظيم امللتقى الثقافي األول "قيم 2015م
املواطنة وسبل تعزيزها في املجتمع العماني"

#
1
2
3

4
5
6
7
8
9

 -3-5العمل في موقع إداري وفي رئاسة اللجان
 -1-3-5املناصب اإلدارية
املنصب
نائبة رئيس اللجنة الوطنية للشباب
رئيسة لجنة اإلعالم والتثقيف لبرنامج االعتماد
األكاديمي
اإلش ة ة ة ةةراف على فريق طلبة ةةة الجة ةةامعة ةةة املتة ةةدرب في
جامعة كوينزالند بأستراليا

السنة
2015-2012م
2013م

القسم ،الكلية ،املؤسسة
مكتب معالي رئيس مجلس الدولة املوقر
كلية التربية –جامعة السلطان قابوس

2013م

كلية التربية –جامعة السلطان قابوس

رئيسة ةةة اللجنة اإلعالمية لندوة تعليم اللغة العربية 2013م
وتعلمها في ضوء املستجدات التربوية
مقررة لجن ة ةةة العالق ة ةةات الع ة ةةام ة ةةة واإلعالم للمؤتمر 2013م
الدولي للطفولة املبكرة
خبيرة محورالشةباب ل سةتراتيجية الوطنية للعمل 2014م
االجتماعي
رئيسة فريق مشروع إعداد تقرير التنمية اإلنسانية 2017-2015م
العماني الثالث "التنمية املعرفية"
2015م
ممثلة الكليات اإلنسانية في لجنة انتخابات
املجلس االستشاري الطالبي
2015م
رئيسة لجنة وضع مقترح الستثماروقت فراغ
اآلنطالبات السكن الداخلي بالجامعة

السيرة الذاتية :د .ريا المنذرية (يناير 2021م)

كلية التربية –جامعة السلطان قابوس
كلية التربية –جامعة السلطان قابوس
وزارة التنمية االجتماعية
املجلس األعلى للتخطيط
إدارة جامعة السلطان قابوس
جامعة السلطان قابوس
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 -2-3-5رئاسة اللجان الجامعية ولجان التواصل مع املجتمع
 #اسم اللجنة
 1اللجنة املنظمة لحفل التخر (الصياغة اللغوية والتدقيق
اللغوي لكلمات الحفل ،وتدريب الطلبة على اإللقاء)
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

السنة
2008-2003م

اللجنة املشتركة بين كلية التربية وكلية اآلداب والعلوم 2004م
االجتماعية الخاصة بتطوير محتوى مقرر اللغة العربية
(متطلب إجباري لطلبة الجامعة)
لجنتا التوصيات واملطبوعات الخاصتان بمؤتمر :نحو إعداد 2004م
أفضل ملعلم املستقبل
2004م
لجنة تصميم املوقع الشبكي لكلية التربية
2004م
لجنة املطبوعات
اللجنة املشتركة بين الجامعة ووزارة التربية والتعليم (مشروع 2007م
مقررالتحدث بالفصمى)
2001م و2011م
لجنة النشاط الطالبي
2006-2004م
لجنة االمتحانات
لجنة التقرير السنوي
2004م
2006م
لجنة الدراسة الذاتية
2005م-اآلن
لجنة مقابالت طلبة املاجستيرالجدد
2007م
اللجنة املنظمة للملتقى األول للتربية العملية
2011م
لجنة التواصل الطالبي
2014-2011م
اللجنة اإلعالمية لكلية التربية
اللجنة اإلعالمية للتحضير ملؤتمر العلوم والرياضيات 2012م
والتكنولوجيا
لجنة البرنامج التثقيفي لالعتماد األكاديمي لطلبة كلية التربية 2013-2012م
2013-2012م
لجنة املكتب األكاديمي
-2012اآلن
لجنة إعداد اختبارات تعيين املعلمين الجدد
2013م
اللجنة اإلعالمية لندوة الجمعية الخليجية للتربية املقارنة
2013م
لجنة بناء معاييراملناهج العمانية
2014-2013م
لجنة التدريب والتثقيف
2014م
اللجنة التنظيمية ملؤتمرالطفولة املبكرة
اللجنة التنظيمية لندوة تعليم اللغة العربية وتعلمها في ضوء 2014م
املستجدات التربوية
2014م
لجنة األسبوع التعريفي
لجنة مقابالت الطلبة الجدد في برنامج دبلوم التأهيل التربوي 2015م
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الدور
عضو اللجنة واملسؤولة عن
صياغة كلمات الحفل وتدريب
الطلبة على اإللقاء
عضو اللجنة

عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
ممثلة الجامعة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
ممثلة قسم املناهج والتدريس
مقررة اللجنة
رئيسة اللجنة اإلعالمية
رئيسة اللجنة
رئيسة اللجنة
ممثلة تخصص اللغة العربية
رئيسة اللجنة اإلعالمية
عضو اللجنة
رئيسة اللجنة
مقررة اللجنة اإلعالمية
رئيسة اللجنة اإلعالمية
عضو اللجنة
عضو اللجنة
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لجنة إعداد اختبارات برنامج دبلوم التأهيل التربوي
لجنة االحتفال بيوم الجامعة
لجنة صياغة إعالنات التوظيف
لجنة وضع مقترح الستثماروقت فراغ طالبات السكن الداخلي
لجنة انتخابات املجلس االستشاري الطالبي لجامعة السلطان
قابوس
لجنة األنشطة الطالبية

26
27
28
29
30
31

2015م
2015م
2015م
2015م
2015م

ممثلة تخصص اللغة العربية
عضو
عضو
رئيسة اللجنة
ممثلة الكليات اإلنسانية

2015م

رئيسة اللجنة

 -3-3-5اإلسهامات واملبادرات في لجان التواصل مع املجتمع
 #اسم اللجنة
 1لجنة املقابالت الخاصة باملركزالوطني للتقويم
 2لجنة إعداد اختبارات تعيين املعلمين الجدد
3
4
5
6
7

8
9

اإلسهام ،املبادرة
ممثلة الكلية في املقابالت
ممثلة تخصص اللغة
العربية
محكمة
رئيسة اللجنة اإلعالمية
رئيسة لجنة التوصيات
عضو اللجنة

لجنة تحكيم مسابقة "أفضل خطيب للكوادرالدينية"
اللجنة املنظمة ملشروع "األمم األخالق"
اللجنة الرئيسة ملعرض االبتكارات العمانية
اللجنة التوجي ية ل شراف على مراجعة وتعديل االستراتيجية الوطنية للمرأة
العمانية
خبيرالفريق
الفريق املشرف على تنظيم الحلقة النقاشية مع الشباب "دورالشباب في
التنمية االجتماعية" ،املصاحبة ملؤتمر "إستراتيجية العمل االجتماعي ..نظرة
مستقبلية"
خبيرإستراتييي
الفريق امل حعد ملحورالشباب في "إستراتيجية العمل االجتماعي"
فريق كتابة تقرير التنمية اإلنسانية الثالث للسلطنة عنوان "التنمية املعرفية" رئيسة الفريق

 -4-3-5اإلشراف على العمل امليداني والخدمات اإلرشادية
طبيعة اإلشراف
السنة
 #العمل امليداني
2007-2001م زيارات ميدانية لطالبات التربية العملية
 1التربية العملية
تخصص اللغة العربية في املدارس وتقديم
التغذية الراجعة لهن

م
1

 -4-5نشراملعرفة وترويجها وتبسيطها
 -1-4-5محاضرات وورش تربوية وعامة
اسم الفعالية
ندوة (ماذا عد الثانوية العامة ؟)
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الفئة املس دفة
طالبات بكالوريوس
مناهج وطرق تدريس
اللغة العربية

السنة
الجهة املنفذة
امل ة ةةديةةري ة ةةة ال ةع ة ةةام ة ةةة ل ةل ةتةةرب ةي ة ةةة وال ةت ةع ةل ةيةةم 2003م
بالظاهرة
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2

م ة ةةدرس ة ة ة ة ة ةةة ح ةي ة ةةل ال ةعةةوامةةر االب ةت ة ةةدائ ةي ة ةةة 2003م
ورشة (الخط العربي)
اإلعدادية
كلية الشريعة والقانون
2004م
ندوة (املعلم القدوة)
2005م
دورة في التعبيرالوظيفي (كتةةابةةة الرس ة ة ة ةةائةةل الرس ة ة ة ةةميةةة ،والتقةةارير) جامعة السلطان قابوس
ملنسقي أقسام كلية التربية
2005م
ورشة عمل (أساليب التدريس الحديثة) باملنتدى التربوي بصاللة وزارة التربية والتعليم

6

ورشة عمل (أساليب التدريس الحديثة)

7

ورشة عمل (أساليب التدريس الحديثة)

8

ورشة (اإلدارة الصفية)

امل ة ةةديةةري ة ةةة ال ةع ة ةةام ة ةةة ل ةل ةتةةرب ةي ة ةةة وال ةت ةع ةل ةيةةم 2005م
بالشرقية شماال
مةةدرس ة ة ة ةةة الغةةاليةةة بنةةت نةةاص ة ة ة ةةر الثةةانويةةة 2005م
عبري
2005م
مدرسة دبا للتعليم األساس ي

9
10
11
12

2005م
مدرسة خولة بنت ثعلبة ببركاء
محاضرة (الضعف القرائي)
2005م
مدرسة األمل الثانوية ببركاء
محاضرة (املنهج الخفي وأثره في بيئة املتعلم)
مدرسة حيل العوامر للتعليم األساس ي 2005م
ورشة في الخط العربي
مح ةةاض ة ة ة ةةرة في طرق الت ةةدريس الح ةةديث ةةة (العص ة ة ة ةةف ال ةةذهني وح ةةل مدرس ة ةةة عائش ة ةةة بنت مس ة ةةعود باملعبيلة 2006م
الجنوبية
املشكالت)
2006م
مدرسة بركة بنت ثعلبة بالسيب
ورشة في أساليب التدريس الحديثة
مدرسة دبا للتعليم األساس ي بمسندم 2006م
محاضرة في (اإلدارة الصفية)
كلية التربية بجامعة السلطان قابوس 2007م
دورة في فن اإللقاء والتقديم
ج ةم ة ةةاع ة ةةة صة ة ة ة ةةوت ال ةت ةن ةم ةي ة ةةة ب ةج ة ةةام ةع ة ةةة 2007م
محاضرة (تجرب ي الشخصية في بث الدافعية)
السلطان قابوس
2007م
ورشة ة ة ة ةةة "طريقةةة املنظمةةات الشة ة ة ة ةةارحةةة املتقةةدمةةة في تةةدريس النحو مدرسة أسماء بنت عمرو األنصارية
العربي"
امل ةةديري ةةة الع ةةام ةةة للتعليم بوزارة التربي ةةة 2007م
ورشة "التعلم الذاتي في املهارات الحياتية"
والتعليم
كة ةلة ةي ة ةةة اآلداب والة ةعة ةل ةةوم االجة ةتة ةم ة ةةاعة ةي ة ةةة 2007م
ورشة في فن اإللقاء والتقديم
بجامعة السلطان قابوس
مةةدرس ة ة ة ةةة را عةةة العةةدويةةة للتعليم العةةام 2007م
ورشة (الطرق الحديثة في التدريس :العصف الذهني)
()12-10
مةدرس ة ة ة ةةة مقنيةات للتعليم األس ة ة ة ةةاس ة ة ة ة ي2009 ،م
ورشة في فن اإللقاء والتقديم
مةةدرس ة ة ة ةةة حيةةل العوامر للتعليم مةةا عةةد
األساس ي

3
4
5

13
14
15
16
17
18
19
20
21
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

مةدرس ة ة ة ةةة حليمةة الس ة ة ة ةعةديةة للتعليم مةا 2011م
مشغل في الدافعية (فوق هامات النجوم)
عد األساس ي
مةدرس ة ة ة ةةة حليمةة الس ة ة ة ةعةديةة للتعليم مةا 2011م
مشغل (واثق الخطوة يمش ي ملكا)
عد األساس ي
2011م
دورة في التعبير الوظيفي كتةةابةةة الرسة ة ة ة ةةائةةل الرس ة ة ة ةةميةةة ،والتقةةارير) جامعة السلطان قابوس
ملنسقي أقسام كلية التربية
امل ة ةةديةةري ة ةةة ال ةع ة ةةام ة ةةة ل ةل ةتةةرب ةي ة ةةة وال ةت ةع ةل ةيةةم 2011م
ورشة عمل عنوان "وراء كل معلم مبدع مشرف مبدع"
بالباطنة شماال
امل ة ةةديةةري ة ةةة ال ةع ة ةةام ة ةةة ل ةل ةتةةرب ةي ة ةةة وال ةت ةع ةل ةيةةم 2011م
ورشة عمل عنوان "كيف أبدع تربويا؟"
بالباطنة شماال
2011م
معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين
ورشة "مهارات التدريس اإلبداعي للمعلمين"
2012م
جامعة السلطان قابوس
دورة في كتابة الرسائل الرسمية للموظفين الجدد بكلية التربية
امل ة ةةديةةري ة ةةة ال ةع ة ةةام ة ةةة ل ةل ةتةةرب ةي ة ةةة وال ةت ةع ةل ةيةةم 2012م
ندوة "اللغة العربية :تاريخ وآمال"
بمحافظة الظاهرة
املؤسسة العامة للمناطق الصناعية 2012م
ورشة في الكتابة الوظيفية
2012م
مدرسة املوالح ثنائية اللغة
الدافعية في العمل
امل ة ةةديةةري ة ةةة ال ةع ة ةةام ة ةةة ل ةل ةتةةرب ةي ة ةةة وال ةت ةع ةل ةيةةم 2012م
الرقابة الذاتية وبناء الوطن
بالداخلية
امل ة ةةديةةري ة ةةة ال ةع ة ةةام ة ةةة ل ةل ةتةةرب ةي ة ةةة وال ةت ةع ةل ةيةةم 2013م
إستراتيجية املكعب في تدريس اللغة العربية
بالظاهرة
امل ة ةةديةةري ة ةةة ال ةع ة ةةام ة ةةة ل ةل ةتةةرب ةي ة ةةة وال ةت ةع ةل ةيةةم 2013م
بالق َيم
التدريس ح
بالظاهرة
2013م
الكلية التقنية العليا بالخوير
حلقة نقاش عنوان "الحرية الشخصية"
2013م
جامعة السلطان قابوس
ورشة "لننطلق بدافعية"
املؤسسة العامة للمناطق الصناعية 2013م
ورشة "املراسالت الرسمية"
مةدرس ة ة ة ةةة نس ة ة ة ةةيبةة بنةت كعةب للتعليم مةا 2013م
ورشة "القراءة منهج حياة"
عد األساس ي
م ة ةةدرس ة ة ة ة ة ةةة ع ة ةةاتةك ة ةةة بةن ة ةةت زي ة ةةد لةلةتةعةلةيةم 2013م
ورشة "همسة الغار"
األساس ي
2013م
جماعة صوت التنمية بالجامعة
ورشة "الحوارمن أجل السالم"
2013م
فريق صدى الشباب الثقافي
حملة "ما-صحي " ملحاربة اإلشاعات
2013م
ورشة تطوير كتابي املؤنس واملفيد لطلبة التعليم ما عد األساس ي وزارة التربية والتعليم
2013م
جماعة صوت التنمية بالجامعة
ورشة "ثقافة الفشل"
2013م
كلية العلوم التطبيقية بالرستاق
حلقة حوارية عنوان" :أخالق الطالب الجامعي وسلوكاته"
كلية العلوم التطبيقية عبري
2013م
حلقة حوارية عنوان" :دوراإلعالم في دعم املشاريع الشبابية"

السيرة الذاتية :د .ريا المنذرية (يناير 2021م)

34

46

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

58
59
60
61
62
63
64
65
66

ورشةةة عمل عنوان :إسةةتراتيجية مقترحة لتفعيل العمل التطوعي جامعة السلطان قابوس
باملؤسة ة ةس ة ةةات التربوية كقيمة مض ة ةةافة في ض ة ةةوء متطلبات التنمية
البشرية سلطنة عمان"
ورشةةة لطالبات املاجسةةتير عنوان "أخطاء لغوية شةةائعة في البحث جامعة السة ةةلطان قابوس -كلية التربية/
قسم العلوم اإلسالمية
العلمي"
ورش ة ة ة ة ةةة عنوان "ليس ة ة ة ةةتقيم العمود" ل خص ة ة ة ة ةةائيين االجتم ةةاعيين ج ةم ة ةةاع ة ةةة صة ة ة ة ةةوت ال ةت ةن ةم ةي ة ةةة ب ةج ة ةةام ةع ة ةةة
السلطان قابوس
وأخصائيي التوجيه املنهي بوزارة التربية والتعليم
كليةة الطةب والعلوم الص ة ة ة ةةحيةة بجةامعةة
ورشة عن العمل التطوعي عنوان "منا ع ال تنضب"
السلطان قابوس
قسم العلوم اإلسالمية بكلية التربية
ورشة "األخطاء اللغوية الشائعة في اللغة العربية"
حلق ةةة نق ةةاش ة ة ة ةي ةةة عن "مكةةافح ةةة اإلشة ة ة ة ةةاع ةةات من الج ةةان ةةب األخال ي فريق ص ةةدى الش ةةباب التطوعي /جامعة
السلطان قابوس
واالجتماعي والقانوني"
مدرسة شمساء الخليلي بالخوير
ورشة عمل عنوان" :ليستقيم العمود"
مدرسة حليمة السعدية بالسويق
ورشة عمل عنوان" :ليستقيم العمود"
مدرسة عاتكة بنت أبي صفرة باملصنعة
ورشة عمل عنوان" :ذوقيات املهنة"
مدرسة وادي املعاول للتعليم األساس ي
ورشة عمل عنوان" :ليستقيم العمود"
إدارة الحلقةةات الحواريةةة مع اليةةافعين ض ة ة ة ةةمن فعةةاليةةات يوم املرأة وزارة التنمية االجتماعية
العمانية 2014م
املش ة ة ة ةةاركةة كخبيرفي الحلقةة النقةاش ة ة ة ةيةة "دور الش ة ة ة ةبةاب في التنميةة وزارة التنمية االجتماعية
االجتماعية" ،املصة ة ةةاحبة ملؤتمر"اسة ة ةةتراتيجية العمل االجتماعي..
نظرة مستقبلية"
ورق ةةة عم ةةل عنوان" :تفعي ةةل دور األن ةةدي ةةة الري ةةاض ة ة ة ةي ةةة في خ ةةدم ةةة وزارة الشؤون الرياضية
املجتمع"
ورقة عمل عنوان" :دوراملؤسسات الحكومية واملدنية في الحفاظ وزارة التنمية االجتماعية
على الهوية الوطنية"
وزارة التربية والتعليم
حلقة نقاشية عن عا قضايا اللغة العربية
مدرس ةةة أص ةةيلة بنت قيس البوس ةةعيدية
محاضرة عن اللغة العربية
()9-5
ورقة عمل عنوان "...بردا على األكباد" بمناسة ةةبة االحتفال باليوم مدرسة خولة بنت اليمان بوالية قريات
العاملي للغة العربية
مدرسة فيا املعرفة للتعليم األساس ي
ورشة تدريبية للمعلمات عنوان" :ليستقيم العمود"...
مدرس ةةة أص ةةيلة بنت قيس البوس ةةعيدية
ورشة تدريبية للمعلمات عنوان" :ليستقيم العمود"...
()9-5
املخيم الكشفي بامللدة(جنوب الباطنة)
ورشة تدريبية عن "الشباب وتحمل املسؤولية"
برنامج تدريب املعلمين من ذوي الخبرة
ورشة "خرائط املفاهيم في تدريس اللغة العربية"
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2013م

2014م
2014م
2014م
2014م
2014م
2014م
2014م
2014م
2014م
2014م
2014م

2014م
2014م
2014م
2014م
2014م
2014م
2015م
2015م
2015م

67
68
69
70

71

72
73
74
75
76

77

78

79
80
81
82
83
84

اللجنة الوطنية لشؤون األسرة
حلقة حوارية عن تعزيز القيم اإليجابية لدى األبناء
وزارة التربية والتعليم
استضافة لي كتجربة نسائية ناجحة في السلطنة
ورقة ةةة عمة ةةل عنوان" :الش ة ة ة ةبة ةةاب العمة ةةاني وش ة ة ة ةةب ةك ةةات التواص ة ة ة ة ةةل وزارة الشؤون الرياضية
االجتماعي :ثروة تستحق االستثمار"
وزارة القوى العة ةةاملة ةةة -الكلية ةةة التقنية ةةة
ورقة عنوان" :الهوية واملواطنة"
بإبراء (ض ة ة ةةمن فعاليات امللتقى الطالبي
الرا ع للكليات التقنية)
وزارة القوى العة ةةاملة ةةة -الكلية ةةة التقنية ةةة
استضافة في جلسة حوارية عنوان" :فكر...هوية"
بإبراء (ض ة ة ةةمن فعاليات امللتقى الطالبي
الرا ع للكليات التقنية)
مةجةمةوع ة ةةة الةرؤي ة ةةة االجةتةم ة ةةاعةي ة ةةة بةكةلةي ة ةةة
استضافة في جلسة حوارية عن العمل التطوعي بالسلطنة
اآلداب والعلوم االجتماعية بالجامعة
استضافة في جلسة عن حوارية عن ثقافة اإلنجازلدى الشباب جماعة صوت التنمية بالجامعة
ورشة ة ة ة ةةة عنوان" :ح ال ينضة ة ة ة ةةب "...لتقةةديم أف ةكةار تسة ة ة ة ةةاعةةد على مةلةتةقةى "الةتةطةوع نة ض ة ة ة ة ة ةةة وطةن" لةفةريةق
شباب ال حدود
استدامة العمل التطوعي
مكتةةب مس ة ة ة ةةاعةةد عميةةد الكليةةة للتةةدريةب
ورشة "الكتابة اإلمالئية" ملوظفي كلية التربية
وخدمة املجتمع
فعاليات األيام الثقافية األولى ملحافظة
ورقة عنوان" :بناء املجتمع املنشود"
شة ة ة ة ةم ة ةةال الةب ة ةةاطةن ة ةةة بةتةنةظةيةةم مةةركةةز رواد
املعرفة
فعاليات األيام الثقافية األولى ملحافظة
استضافة في جلسة حوارية عنوان :رؤى شبابية
شة ة ة ة ةم ة ةةال الةب ة ةةاطةن ة ةةة بةتةنةظةيةةم مةةركةةز رواد
املعرفة
برنةةامج تةةدريةةب املعلمين من ذوي الخبرة
ورش تدريبية متنوعة في الجوانب اللغوية والتربوية للمعلمين
بة ةةالتعة ةةاون بين الجة ةةامعة ةةة ووزارة التربي ةةة
والتعليم
فريق مسندم التطوعي
ورشة "ح ال ينضب"
ملتقى "شةةذرات تربوية" ملدرسةةة نفيسةةة
ورشة عن ثقافة الحواراإليجابي "من أجل سالم مع اآلخر"
بنت الحسن بوالية صحم
مةةدرس ة ة ة ةةة فةةاطمةةة بنةةت قيس للتعليم مةةا
استضافة بمناسبة يوم املرأة العمانية
عد األساس ي بوالية عبري
جمعية املرأة العمانية بوالية صحار
املشاركة في حلقة حوارية عن املرأة واتخاذ القرار
الكلية العسكرية التقنية
ورشة عنوان "ذاتك وطن"
جامعة صحار
ورشة عنوان "االنتصارالعظيم"
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2015م
2015م
2015م
2015م

2015م

2015م
2015م
2015م
2015م
2015م

2015م

2015م

2015م
2015م
2015م
2015م
2015م
2015م

85
86
87
88
89
90
91
92
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

امل ةةديري ةةة الع ةةام ةةة للتنمي ةةة االجتم ةةاعي ةةة 2015م
ورقة عمل عن دورالسبلة العمانية في تعزيز القيم
بمحافظة الظاهرة
امل ة ةةديةةري ة ةةة ال ةع ة ةةام ة ةةة ل ةل ةتةةرب ةي ة ةةة وال ةت ةع ةل ةيةةم 2015م
ورقة عمل عن اإلبداع في تدريس اللغة العربية
بمحافظة الظاهرة
مش ة ة ة ة ةةروع ت ةن ةةوي ةةر ال ةت ةط ةةوع ةةي ب ةج ة ةةام ةع ة ةةة 2016م
ورشة "أكثرمن حياة"
السلطان قابوس
2016م
ملتقى األيكة الفقهية
ورشة "أساسيات كتابة املقال"
ورقة عمل عنوان "اللغة العربية واالقتص ةةاد القائم على املعرفة" قس ة ة ة ةةم الةلةغ ة ةةة الةعةةربةي ة ةةة بةكةلةي ة ةةة اآلداب 2016م
والعلوم االجتماعية
ضمن فعاليات ندوة اللغة العربية
2016م
مدرسة نسيبة بنت كعب ()12-11
محاضرة عن القراءة وأهمي ا في االرتقاء بالذات
مدرسة ة ة ةةة الشة ة ة ةةرس للتعليم األسة ة ة ةةاس ة ة ة ة ي 2017م
محاضرة تحفيزية للمعلمين
بمحافظة جنوب الباطنة
مةةدرسة ة ة ة ةةة اإلتقةةان للتعليم األسة ة ة ة ةةاس ة ة ة ة ي 2017م
محاضرة تحفيزية للمعلمين
بمحافظة جنوب الباطنة
ورش ةةة عن مهارات التوص ةةل مع اآلخرين لطالبات الس ةةكن الداخلي ع ةم ة ةةادة شة ة ة ة ةةؤون ال ةط ةل ةب ة ةةة – مشة ة ة ة ةةروع 2017م
الجوهرة
بجامعة السلطان قابوس
مدرسة زينب الثقفية للتعليم األساس ي 2017م
ورشة تحفيزية للمعلمات
عم ة ةةادة ال ة ةةدراس ة ة ة ة ة ةةات العلي ة ةةا بج ة ةةامع ة ةةة 2017م
ورشة عن أساسيات الكتابة العلمية السليمة
السلطان قابوس
2017م
كلية التربية
ورشة عن كتابة املراسالت الرسمية
2017م
جلس ة ة ة ة ةةة حواري ةةة عنوان " قراءات ن ةةدي ةةة في الفكر التربوي لجالل ةةة مدرسة الرميس للتعليم األساس ي
السلطان قابوس (حفظه )"
مدرسة وادي حطاط للتعليم األساس ي 2017م
محاضرة تحفيزية للمعلمات
مركزالس ة ة ة ةةلطةان قةابوس العةالي للثقةافةة 2017م
جلسة حوارية عن " واقع الخطاب الثقافي في سلطنة عمان"
والعلوم
2018م
ورشةةة "القيادة األخالقية واالقتصةةاد القائم على املعرفة :اسةةتثمار مكتب اإلشراف التربوي بالسيب
فكري ال ينضب"
2018م
مدرسة البيان للتعليم األساس ي
محاضرة "رسائل تربوية"
2018م
مدرسة سلم بنت عميس
محاضرة تحفيزية لطالبات الصف الثاني عشر
2018م
املدارس املتحدة
محاضرة تحفيزية لطلبة الصف الثاني عشر
2018م
محاض ة ة ة ةةرة عن تجرب ي مع األنش ة ة ة ةةطة الطالبية وص ة ة ة ةةوال إلى مجلس نادي الال ضة -البريمي
الدولة
2018م
مدرسة الزهراء السقطرية
محاضرة تحفيزية لطالبات الصف الثاني عشر
2018م
مدرسة الشيخة نضيرة الريامية
محاضرة تحفيزية لطالبات الصف الثاني عشر
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108

س ةةلس ةةلة ورش تدريبية في التحدث االرتجالي عنوان "إلهام الكلمة" جامعة السلطان قابوس
ل ة ة ة ة ة ة ة  127طالبا وطالبة من مختلف محافظات الس ة ة ةةلطنة ،ض ة ة ةةمن
برنامج املستكشف الناش ئ2
جمعية املرأة العمانية بوالية خصب
محاضرة "دوراملرأة العمانية في تعزيز قيم املواطنة"
مدرسة اإلتقان
محاضرة "أخالقيات مهنة التعليم"

109
110

2019م

2019م
2019م

111

محاضرة "أخالقيات مهنة التعليم" ج

مدرسة أروى بنت عبد املطلب

2019م

112

محاضرة "أخالقيات مهنة التعليم" ج

مدرسة غال

2019م

113

محاضرة "أخالقيات مهنة التعليم" ج

مدرسة جوهرة مسقط

2019م

114

محاضرة "أخالقيات مهنة التعليم" ج

مدرسة شمساء الخليلية

2019م

115

محاضرة "أخالقيات مهنة التعليم" ج

مدرسة مدينة التراث

2019م

116

محاضرة "أخالقيات مهنة التعليم" ج

مدرسة مدرعات سلطان عمان

2019م

117

محاضرة "أخالقيات مهنة التعليم" ج

مدرسة دوحة األدب

2019م

118

محاضرة "أخالقيات مهنة التعليم" ج

مدرسة شاطئ القرم

2019م

119

محاضرة "أخالقيات مهنة التعليم" ج

مدرسة بدبد

2019م

120
121

محاضرة "حصص تربوية من املدرسة القابوسية"
محاضرة "حصص تربوية من املدرسة القابوسية"

مدرسة صفية بنت الخطاب
مدرسة أمامة بنت أبي العاص

2020م
2020م

122

محاضرة "حصص تربوية من املدرسة القابوسية"

مدرسة سودة أم املؤمنين

2020م

123

محاضرة "حصص تربوية من املدرسة القابوسية"

مدرسة الفت

2020م

124

محاضرة "حصص تربوية من املدرسة القابوسية"

مدرسة ذات النطاقين

2020م

125

محاضرة "حصص تربوية من املدرسة القابوسية"

مدرسة قنتب

2020م

126

محاضرة "حصص تربوية من املدرسة القابوسية"

مدرسة فيا املعرفة

2020م

127

محاضرة "حصص تربوية من املدرسة القابوسية"

مدرسة املشارق

2020م

128

محاضرة "حصص تربوية من املدرسة القابوسية"

مدرسة ثريا البوسعيدية

2020م
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129

محاضرة "حصص تربوية من املدرسة القابوسية"

مدرسة صحم

2020م

130

محاضرة إلهام

مدرسة العصماء بنت الحارث

2020م

131

ورشة البحث اإلجرائي

132

محاضرة "دروس تربوية من مدرسة الجائحة"

ط ةل ةب ة ةةة ال ةت ة ةةدري ة ةةب امل ةي ة ةةدان ةةي ب ةج ة ةةام ةع ة ةةة 2020م
السلطان قابوس
2020م
مدرسة صفية بنت الخطاب

133

محاضرة "دروس تربوية من مدرسة الجائحة"

مدرسة وادي قريات

2020م

134

محاضرة "دروس تربوية من مدرسة الجائحة"

مدرسة عائشة الريامية

2020م

135

محاضرة "دروس تربوية من مدرسة الجائحة"

مدرسة الرؤيا للتعليم األساس ي

2020م

136

محاضرة "دروس تربوية من مدرسة الجائحة"

مدرسة فاطمة بنت قيس

2020م

137

محاضرة "دروس تربوية من مدرسة الجائحة"

مدرسة إمطي

2020م

138

محاضرة "دروس تربوية من مدرسة الجائحة"

مدرسة معاذة العدوية

2020م

139

محاضرة "دروس تربوية من مدرسة الجائحة"

مدرسة الضياء للتعليم األساس ي

2020م

140

محاضرة "دروس تربوية من مدرسة الجائحة"

مدرسة الظاهر

2020م

141

محاضرة "دروس تربوية من مدرسة الجائحة"

مدرسة الهجر

2020م

142

ورقة عمل "دورولي األمر في تطبيق التعليم املدمج"

143

محاضرة "ألكون كما يليق بي"

امل ة ةةديةةري ة ةةة ال ةع ة ةةام ة ةةة ل ةل ةتةةرب ةي ة ةةة وال ةت ةع ةل ةيةةم 2020م
بمحافظة الظاهرة
الكلية العسكرية التقنية
2020م

144

األنشطة الطالبية في ظل جائحة كورونا

145

القيادة األخالقية ومهارات القرن الحادي والعشرين

146

محاضرة النزاهة األكاديمية

147

محاضرة "دروس تربوية من مدرسة الجائحة"

امل ة ةةديةةري ة ةةة ال ةع ة ةةام ة ةةة ل ةل ةتةةرب ةي ة ةةة وال ةت ةع ةل ةيةةم 2020م
بمحافظة الداخلية
امل ة ةةديةةري ة ةةة ال ةع ة ةةام ة ةةة ل ةل ةتةةرب ةي ة ةةة وال ةت ةع ةل ةيةةم 2020م
بمحافظة مسقط
مركزالتعلم الةذاتي بجةامعةة الس ة ة ة ةةلطةان 2020م
قابوس
2020م
مدرسة كبارة للتعليم األساس ي

148

محاضرة "دروس تربوية من مدرسة الجائحة"
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149

محاضرة "دروس تربوية من مدرسة الجائحة"

150

جلس ة ة ة ة ةةة الحوار االفتراض ة ة ة ة ي "لنعبره ةةا مع ةةا" ألولي ةةاء األمور وطلب ةةة مدرسة عائشة أم املؤمنين
املةدارس (توعويةة -تثقيفيةة -تحفيزيةة للتةأقلم مع نظةام التعليم عن
عد)
جلس ة ة ة ة ةةة الحوار االفتراض ة ة ة ة ي "لنعبره ةةا مع ةةا" ألولي ةةاء األمور وطلب ةةة مدرسة املسرات
املةدارس (توعويةة -تثقيفيةة -تحفيزيةة للتةأقلم مع نظةام التعليم عن
عد)
جلس ة ة ة ة ةةة الحوار االفتراض ة ة ة ة ي "لنعبره ةةا مع ةةا" ألولي ةةاء األمور وطلب ةةة مدرسة الرؤيا
املةدارس (توعويةة -تثقيفيةة -تحفيزيةة للتةأقلم مع نظةام التعليم عن
عد)
جلس ة ة ة ة ةةة الحوار االفتراض ة ة ة ة ي "لنعبره ةةا مع ةةا" ألولي ةةاء األمور وطلب ةةة مدرسة سيما ومقزح
املةدارس (توعويةة -تثقيفيةة -تحفيزيةة للتةأقلم مع نظةام التعليم عن
عد)
جلس ة ة ة ة ةةة الحوار االفتراض ة ة ة ة ي "لنعبره ةةا مع ةةا" ألولي ةةاء األمور وطلب ةةة مدرسة بركة بنت ثعلبة
املةدارس (توعويةة -تثقيفيةة -تحفيزيةة للتةأقلم مع نظةام التعليم عن
عد)
جلس ة ة ة ة ةةة الحوار االفتراض ة ة ة ة ي "لنعبره ةةا مع ةةا" ألولي ةةاء األمور وطلب ةةة مدرسة سلم بنت عميس
املةدارس (توعويةة -تثقيفيةة -تحفيزيةة للتةأقلم مع نظةام التعليم عن
عد)
جلس ة ة ة ة ةةة الحوار االفتراض ة ة ة ة ي "لنعبره ةةا مع ةةا" ألولي ةةاء األمور وطلب ةةة مدرسة خولة بنت األزور
املةدارس (توعويةة -تثقيفيةة -تحفيزيةة للتةأقلم مع نظةام التعليم عن
عد)
جلس ة ة ة ة ةةة الحوار االفتراض ة ة ة ة ي "لنعبره ةةا مع ةةا" ألولي ةةاء األمور وطلب ةةة مدرسة الهداية للتعليم األساس ي
املةدارس (توعويةة -تثقيفيةة -تحفيزيةة للتةأقلم مع نظةام التعليم عن
عد)
كلية التربية -جامعة السلطان قابوس
ورشة "كيف أستعد للمناقشة الال ائية ل طروحة؟"

159

ورقة عمل عنوان "القيادة التربوية وصناعة التغيير" ضمن مال ى امل ة ةةديةةري ة ةةة ال ةع ة ةةام ة ةةة ل ةل ةتةةرب ةي ة ةةة وال ةت ةع ةل ةيةةم 2020م
بمحافظة مسقط
قيادات املدارس "رؤى وتطلعات"2
دائة ةةرة األوق ة ةةاف والش ة ة ة ة ةةؤون ال ة ةةدية ةنة ةي ة ةةة 2020م
محاضرة عنوان :التعليم وبناء اإلنسان
بمحافظة الداخلية
2020م
مدرسة الدسر للتعليم األساس ي
محاضرة عن التعليم عنوان "االستثماراألغلى"

162

2020م

151

152

153

154

155

156

157

158

160
161

محاضرة عن التعليم عنوان "االستثماراألغلى"
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2020م

مدرسة واحة الفكر

مدرسة أم هاني للتعليم األساس ي

40

2020م

2020م

2020م

2020م

2020م

2020م

2020م

2020م

2020م

163

كلمة تحفيزية بمناسةةبة تدشةةين الهوية البصةةرية ملدرسةةة الصةةديقة مدرسة الصديقة بنت الصديق
بنت الصديق
مدرسة وادي بني هني
محاضرة عن التعليم عنوان "االستثماراألغلى"

165

ورقة عمل عنوان "االس ةةتثماراألغلى" ض ةةمن ملتقى "كاد املعلم أن مدرسة ركائز املستقبل
يكون رسوال"
م ة ةةدرسة ة ة ة ة ةةة أم الخير وم ة ةةدارس تعليمي ة ةةة 2021م
محاضرة عنوان "القيادة التربوية وصناعة التغيير"
الداخلية
ج ة ةةامةع ة ةةة الةتةقةنةي ة ةةة والةعةلةوم الةتةطةبةيةقةي ة ةةة 2021م
محاضرة تحفيزية عنوان "أول الغيث قطرة"
بوالية إبراء

164

166
167

2021م
2021م
2021م

 -2-4-5أحاديث ومقابالت إعالمية
• برنامج "منتدى الوصال" اإلذاعي في حلقة خاصة بمناسبة االحتفال بيوم اللغة العربية.
• برنامج "على السحور" التلفازي للحديث عن قضايا مجتمعية متنوعة باإلضافة إلى اللغة العربية.
• برنامج "منتدى الوصال" اإلذاعي للحديث عن تشكيل اللجنة الوطنية للشباب.
• برنامج "صباح الشباب" اإلذاعي للحديث عن استشعاراملسؤولية لدى الشباب العماني.
• برنامج إذاعي في إذاعة الش ةةباب لتحليل الخطاب الس ةةامي لحض ةةرة ص ةةاحب الجاللة الس ةةلطان قابوس بن س ةةعيد
املعظم في افتتاح مجلس عمان عام 2012م.
• برنامج "من عمان" التلفازي للحديث عن خطة اللجنة الوطنية للشباب في احتفالها بيوم الشباب.
• برنامج في إذاعة هال إف إم للحديث عن تشكيل اللجنة الوطنية للشباب.
• برنامج إذاعي في هال إف إم للحديث عن يوم الشباب.
• نش ة ة ةةرة أخبارالعاش ة ة ةةرة في قناة عمان األولى للحديث عن الجلس ة ة ةةات االس ة ة ةةتقرائية الحتياجات الش ة ة ةةباب العماني
وتطلعات م املستقبلية.
• برنامج "صة ةةباح الشة ةةباب" اإلذاعي للحديث عن الجلسة ةةات االسة ةةتقرائية الحتياجات الشة ةةباب العماني وتطلعات م
املستقبلية.
• برنامج في إذاعة الشباب للحديث عن همم الطالب وكيفية رفع دافعي م في املؤسسات التعليمية.
• نش ة ة ة ةةرة أخبة ةةار العة ةةاش ة ة ة ةةرة في قنة ةةاة عمة ةةان األولى للحة ةةدية ةةث عن نة ةةدوة املمة ةةارس ة ة ة ة ةةات املجتمعية ةةة املنفة ةةذة من قبة ةةل
مجلس الدولة.
• برنامج "من مسقط تحية" التلفازي في قناة مجان للحديث عن قضايا اللغة العربية.
• برنةةامج "من مس ة ة ة ةةقط تحيةةة" التلفةةازي في قنةةاة مجةةان للحةةديةةث عن نةةدوة :تعليم اللغةةة العربيةةة وتعلمهةةا في ض ة ة ة ةةوء
املستجدات التربوية ،املنفذة من قبل كلية التربية بجامعة السلطان قابوس.
• برنامج إذاعي في إذاعة الش ةةباب للحديث عن معرض مس ةةقط الدولي العش ةةرين للكتاب وفعاليات اللجنة الوطنية
للشباب فيه.

السيرة الذاتية :د .ريا المنذرية (يناير 2021م)

41

• اس ة ةةتض ة ةةافة هاتفية في إذاعة القرآن الكريم للحديث عن مش ة ةةاعرالعمانيين عودة ص ة ةةاحب الجاللة -حفظه
من رحلة العال .

-

• اسةةتضةةافات متنوعة في م واقع التواصةةل االجتماعي للحديث عن قضةةايا الشةةباب وثقافة الحواروبعا القضةةايا
املجتمعية والثقافية.
• مشاركات متنوعة في تحقيقات صحفية عن قضايا الشباب واملرأة والتربية والعمل الشوروي في السلطنة.
• برنامج منتدى الوصال اإلذاعي للحديث عن برنامج بصيص الخاص بجماعة التربية.
• برنامج تليفزيوني "وأمرهم شورى" عن مشاركة الشباب في انتخابات الفترة الثامنة ملجلس الشورى.
• برنامج تليفزيوني "ملف األسبوع" عن مسيرة التنمية الوطنية بمناسبة العيد الوطني  46املجيد.
• حوارصحفي في مجلة "مجلس الشورى" كشخصية العدد ،للحديث عن مختلف القضايا الوطنية.
• حوارتليفزيوني في برنةةامج "من عمةةان" عن تةةدش ة ة ة ةةين مش ة ة ة ةةروع الجوهرة الهةةادف إلى اس ة ة ة ةةتثمةةاروقةةت فراغ طةةالبةةات
السكن الداخلي بجامعة السلطان قابوس.
• حوارتليفزيوني في برنامج "أرقام وحقائق" عن االحتفاء بيوم الشباب العماني.
• حوارإذاعي لبرنامج "أسرتي سر سعادتي" عن "القيم اإلنسانية".
• حوارإذاعي عن التعليم وبناء اإلنسان في فكر جاللة السلطان قابوس (طيب

ثراه).

• حوارصحفي بمناسبة يوم املرأة العمانية بجريدة الرؤية العمانية ( 17أكتوبر 2020م).
• حوارإذاعي في قناة الشباب حول جائزة اإلجادة الشبابية ال ي ترأست لجنة تحكيمها ( 26أكتوبر 2020م).
 -3-4-5منشورات غيرمحكمة
 -1ورقة علمية عن (املعلم السة ةةلبي  ..من هو ؟) في مجلة التطويرالتربوي ال ي تصة ةةدرها وزارة التربية والتعليم سة ةةلطنة
عمان (2006م).
" -2اللغة العربية في الخطاب اإلعالمي املعاصر" ،ملحق أنوارالجامعي (2013م).
 -3مقال "الوطن بناء اإلنسان" -إصدارخاص لوزارة التربية والتعليم بمناسبة العيد الوطني (2019م)
 -4مقال "طاب غرسكم الذي يؤتي أكله كل خين" -إصداراملنارلوزارة التربية والتعليم بمناسبة بدء العام الدرس ي
الجديد (2020م)
-5حديث صحفي عن التعليم عن عد في جائحة كورونا – نشرة ملركزالتعلم الذاتي بجامعة السلطان قابوس
(2020م)
 -5-5معلومات أخرى
 -1-5-5عا من املشاركات الخاصة باللجنة الوطنية للشباب:
• تمثيل اللجنة في ملتقى املرأة بخصب ( 17أكتوبر 2012م)
• املشاركة في تنفيذ املحاضرة التعريفية باللجنة بجامعة السلطان قابوس ( 18ديسمبر2012م)
• تمثيل اللجنة في وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية.
• رئاسة فريق اللجنة الخاص بالجلسة االستطالعية الحتياجات شباب شمال الشرقية ( 28يناير
•

2013م)
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• تمثيل اللجنة في جلسة (األمورطيبة) الخاصة بمؤسسة رؤية الشباب ( 4فبراير 2013م)
• تمثيل اللجنة بورقة عمل في ندوة "النظام األسة ةةاسة ة ي ودوره في تعزيزقيم املواطنة اإليجابية" بوالية املصة ةةنعة (19
مارس 2013م)
• تمثيل اللجنة في ملتقى الشباب العماني الخاص بمؤسسة رؤية الشباب (2013م)
• تمثيل اللجنة بورقة عمل عن العمل التطوعي في ندوة العمل التطوعي بوالية صور (أبريل2013م)
• عقد جلسة نقاش مفتوحة مع الطلبة العمانيين الدارسين بكوينزالند بأستراليا( 11يوليو 2013م)
• رئاسة فريق مشروع مسابقة األفالم السينمائية القصيرة (أغسطس 2013م)
•
•
•
•

تمثيل اللجنة في حلقة نقاش عنوان "الشباب والتنمية" بتنظيم من فريق همم التطوعي ( 26أغسطس 2013م)
تمثيةةل اللجنةةة في امللتقى الثةةاني "تطلعةةات الش ة ة ة ةبةةاب ومتطلبةةات س ة ة ة ةةوق العمةةل" لغرفةةة تجةةارة وص ة ة ة ةنةةاعةةة عمةةان،
بمحافظة ظفار(سبتمبر2013م)
تمثيةةل اللجنةةة في امللتقى الثةةاني "تطلعةةات الش ة ة ة ةبةةاب ومتطلبةةات س ة ة ة ةةوق العمةةل" لغرفةةة تجةةارة وص ة ة ة ةنةةاعةةة عمةةان،
بمحافظة شمال الباطنة (ديسمبر2013م)
تمثيل اللجنة في الجلسة الحوارية ملؤتمر املبتكر العماني ورؤى املستقبل (يناير 2014م)

• تمثيل اللجنة بإلقاء كلم ا في "جائزة سمائل ل بداع" (أبريل )2014
• عقد حلقة حوارية مع شباب سمائل في الفرق التطوعية (أبريل 2014م)
• تمثيةل اللجنةة بةإعةداد ورقةة عن (الحواربين األجيةال) في النةدوة الوطنيةة ألفض ة ة ة ةةل املمةارس ة ة ة ةةات املجتمعيةة (أبريةل
2014م).
• تمثيل اللجنة في تقديم عرض عال ا في امللتقى الثالث للشةةباب بوالية خصةةب ،مع فت الحوارمع الشةةباب املشةةارا
(مايو 2014م).
• تمثيل اللجنة كعضة ة ة ةةو في لجنة تحكيم مسة ة ة ةةابقة (املتحدث األول) للملتقى اإلعالمي التاسة ة ة ةةع بجامعة السة ة ة ةةلطان
قابوس (مايو 2014م)
• استضافة في ملتقى فنارللفتيات القياديات بتنظيم مؤسسة رؤية الشباب (يونيو 2014م).
• استضافة في برنامج (سفراء الهوية) لنادي سفراء السعادة بكلية مزون (يونيو 2014م)
• استضافة في يوم املرأة العمانية كمديرة للجلسات الحوارية مع اليافعين بجنوب الشرقية (أكتوبر 2014م).
• تقةةديم ورقةةة عمةةل عن "تفعيةةل دور األنةةديةةة الريةةاض ة ة ة ةيةةة في خةةدمةةة املجتمع" في ملتقى اإلدارات الريةةاض ة ة ة ةيةةة بوزارة
الشؤون الرياضية (أكتوبر 2014م).
• املشةةاركة في ندوة "الشةةباب بين مؤثرومتأثر في وسةةائل اإلعالم االجتماعي بكلية العلوم التطبيقية بصةةحار (ديسةةمبر
2014م)
• تقةديم ورقةة عمةل عن دوراللجنةة في دعم العمةل التطوعي ض ة ة ة ةةمن فعةاليةات نةدوة العمةل التطوعي الثةانيةة بتنظيم
من فريق خيوط األمل التطوعي مع جمعية املرأة العمانية بمسقط (يناير 2015م)
• تقديم ورقة عمل عن آلية تحديد املرتكزات واملوجهات العامة لعمل اللجنة ضة ة ةةمن ورشة ة ةةة إعداد الخطة العامة
للجنة الوطنية للشباب (يناير 2015م)
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-2-5-5إنجازات وأعمال أخرى:
• املركز األول على مستوى السلطنة في فن اإللقاء الشعري لثالث سنوات متتالية (1992 -1990م).
• املش ةةاركة في رحلة طلبة جامعة الس ةةلطان قابوس إلى جمهورية مص ةةرالعربية واململكة األردنية الهاش ةةمية ،ض ةةمن
املكرمة السامية السنوية لطلبة الجامعة املتفوقين (1998م).
• املركزاألول في نظم الش ة ةةعرالفص ة ةةي ومللقائه ض ة ةةمن املس ة ةةابقة ال ي نظمت بين طالبات جامعة الس ة ةةلطان قابوس
وجامعة اإلمارات العربية املتحدة (1998م).
• اإلشراف على مجموعة أصداء التربية (مجموعة نشاط طالبي) الخاصة بكلية التربية ألربع سنوات متتالية.
• الت ة ةةدقيق اللغ ة ةةوي للكثي ة ةةرمن رسائل املاجستيراملختلفة باختالف مجاالت ا وتخصصات ا ،وعدد كبيرمن البحوث
التربوية وأوراق العمل الخاصة بالكثيرمن الباحثين وأساتذة الجامعة.
• تنفيذ مش ة ةةروع (القافلة اللغوية) لعام دراسة ة ة ي كامل لطلبة جامعة الس ة ةةلطان قابوس؛ ب دف معالجة املش ة ةةكالت
اللغوية لدي م :النحوية ،واإلمالئية ،والبالغية.
• كتابة العديد من املقاالت في مجلة (املس ة ة ة ةةار) ال ي تص ة ة ة ةةدرها إدارة العالقات العامة واإلعالم بجامعة الس ة ة ة ةةلطان
قابوس.
• نشة ة ة ةةرورقة علمية عن (املعلم السة ة ة ةةلبي  ..من هو ؟) في مجلة التطويرالتربوي ال ي تصة ة ة ةةدرها وزارة التربية والتعليم
(2006م).
• تحكيم العديد من األدوات العلمية لبعا البحوث ورسائل املاجستير.
• تقديم الكثيرمن الفعاليات الرس ةةمية بالجامعة (كمذيع ربط) ،مثل :برنامج مؤتمر(نحو إعداد أفض ةةل ملعة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةلم
املس ة ة ةةتقبل) ،ب ة ة ةةرنامة ةةج (مؤتم ة ة ةةر اللغة ال ة ة ةةعربية في التع ة ة ةةليم :اله ة ة ةةوية واإلبداع) ،برنامج ندوة (علم النفس وجودة
الحي ةةاة) ،برن ةةامج (امللتقى األول لخرييي العلوم) ،برن ةةامج (امللتقى األول لخرييي الري ةةاض ة ة ة ةي ةةات) ،برن ةةامج (امللتقى
األول للتربية العملية) ،برنامج (األسبوع التعريفي لطلبة كلية التربية 2012م)
• التعاون مع عا الطلبة األستراليين في تعلم اللغة العربية (2011-2010م)
• اإلشراف على جماعة التربية (2012/2011م).
• اإلشراف على املهرجان التربوي الثاني ( 20-17مارس 2012م)
• رئاسة فريق عمل إعداد النشرة اإلعالمية لكلية التربية للعام الجامعي 2012/2011م
• العمل كاستشاري للبرنامج التنموي الخاص بالطلبة بجامعة السلطان قابوس (2014م).
• اختياري كسفيرة مللتقى وجائزة التغريد العماني األول (2014م).
• اختياري كمحكم في مسابقة "املتحدث األول" بالجامعة (2014م).
• اختياري عضو لجنة تحكيم جائزة "مبادرون" بوزارة الشؤون الرياضية لثالث سنوات متتالية (2014م2015 ،م،
2016م).
• الحصول على جائزة املرأة ل جادة في الخدمات التعليمية (2015م).
-3-5-5الدورات التدريبية العامة:
م

السنة

الدورة
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1
2
3

دورة اإلعداد الختباراآليلتس
دورة إعداد معلمي اللغة العربية للناطقين غيرها
الدورة التدريبية اإلقليمية "ثقافة الحوارمن أجل
السالم"
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2005م جامعة السلطان قابوس
2012م مركزاقرأ إلعداد معلمي اللغة العربية للناطقين غيرها (القاهرة)
2013م مركزامللك عبدالعزيز للحواربالرياض بالتعاون مع مركز السلطان
قابوس العالي للثقافة والعلوم
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