
 
 
 
 
 
 

 البيانات التفصيلية لإلداريني مبركز السلطان قابوس العايل للثقافة والعلوم
 معهد العلوم اإلسالمية جبعالن بين بوحسن

   م2013/2014للعام الدراسي 
 

 سنوات اخلربة تاريخ التعيني اجلنسية اجلنس الوظيفة االسم  رباعيا م
 املؤهل الدراســـــــــــــــــــــــي

 الكلية/اجلامعة التخصص بلد التخرج تاريخ املؤهل اسم املؤهل

 سنة 21 02/09/1992 عماني ذكر مدير املعهد يبن سليم السليمسامل بن محــد بن سامل  1
دبلوم الدراسات 

 28/7/2011 العربية العليا
 مجهورية مصر

 العربية
البحوث 

 والدراسات
معهد البحوث 

 والدراسات /القاهرة

 جامعة  مؤتــه تربية األردن 9/1997 تربيةدبلوم عام  16 15/09/1997 عماني ذكر مساعد املدير احلجـريبن حممد م بن محد بن ماجد إبراهي 2

 مدرسة عبدامللك بن محيد - السلطنة 1985 العامة اإلعدادية 28 16/04/1985 عماني ذكر حماسب املشاخيي بن سعيد سعيد بن حممد بن مسعود 3

 مدرسة عبدامللك بن محيد - السلطنة 1990 العامةاإلعدادية  26 02/01/1988 عماني ذكر مراقب زراعي الصواعي بن حممد  بن سامل بن عبداهللعبداهلل 4

 مدرسة عبدامللك بن محيد أدبي السلطنة 2002 الثانوية العامة 26 02/01/1988 عماني ذكر كاتب املطاعنـيبن حليس سامل بن محد بن سامل  5

 مدرسة أمحد بن ماجد علمي السلطنة 1987 الثانوية العامة 26 08/02/1988 عماني ذكر أمني مكتبـة الشكيلـي بن محد سامل بن مخيس بن سامل 6

 بداملطلبمدرسة العباس بن ع أدبي السلطنة 2004 الثانوية العامة 26 23/03/1988 عماني ذكر إداري طباع اهلامشـي بن سليمعبداهلل بن سليم بن محد 7

 مدرسة عبدامللك بن محيد - السلطنة 1997 اإلعدادية العامة 23 07/08/1990 عماني ذكر كاتب الشكيلــي بن عليسامل بن عامر بن سعيد 8

 سلطنة عمان
 ديوان البالط السلطاني

 مركز السلطان قابوس العايل للثقافة والعلوم
 اإلسالمية جبعالن بين بوحسنمعهد العلوم 



 سنوات اخلربة تاريخ التعيني اجلنسية اجلنس الوظيفة االسم  رباعيا م
 املؤهل الدراســـــــــــــــــــــــي

 الكلية/اجلامعة التخصص بلد التخرج تاريخ املؤهل اسم املؤهل

 بن ماجدمدرسة أمحد  أدبي السلطنة 1998 الثانوية العامة 21 07/01/1992 عماني ذكر أمني خمزن اهلاجري بن مبارك عبداهلل بن ناصر بن حممد 9

 جامعة بريوت لغة عربية لبنان 1999 ليسانس 21 21/03/1992 عماني ذكر أول إداري آل محـــوده بن عبداهلل سامل بن عبداهلل بن سامل 10

 ماجد مدرسة أمحد بن علمي السلطنة 2001 الثانوية العامة 16 13/07/1997 عماني ذكر كاتب أول حممد بن العبد بن صاحل بن سعيد الراسبـي 11

 مدرسة السلطان قابوس أدبي السلطنة 2001 الثانوية العامة 13 25/07/2000 عماني ذكر كاتــــــب السنيدي بن علي سعود بن سلطان بن مخيس 12

 مجهورية مصر 1989 بكالوريوس 25 02/12/1989 عماني ذكر م/قسم داخلي ناصر بن راشــد بن محــد بن محيد املشرفـي 13
 العربية

 خدمة
 القاهرة اجتماعية

 مجهورية مصر 1989 ليسانس 23 15/09/1990 عماني ذكر م/قسم داخلي سرور بن عبيـــــد بن مجيـــل بن غاصب العلــوي 14
 القاهرة علم  االجتماع العربية

 هورية مصرمج 1989 بكالوريوس 23 19/09/1990 عماني ذكر م/قسم داخلي أمحد بن ناصر بن حســـن بن مخيس الرزيقــي 15
 العربية

خدمة 
 القاهرة اجتماعية

 جامعة السلطان قابوس علم  االجتماع السلطنة 2011 علم  االجتماع 1 25/09/2012 عماني ذكر أخصائي اجتماعي ناصر بن سيـف بن غانـم بن مصبح الروشــدي 16

 مدرسة  املنري بن  النري أدبي السلطنة 2007 الثانوية العامة 10 15/12/2003 عماني ذكر مراســل مخيس بن سعيد بن عبداهلل بن سامل اجلعفــري 17

 اخلباب بن األرث - السلطنة 2013 الصف الثامن 2 10/09/2011 عماني ذكر مراســل اجلنيبــيمحد  علي بن محد بن حممد بن 18

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 والعلوممبركز السلطان قابوس العايل للثقافة  للمعلمنيالبيانات التفصيلية 
 معهد العلوم اإلسالمية جبعالن بين بوحسن

  م2013/2014للعام الدراسي 
 

 سنوات اخلربة تاريخ التعيني اجلنسية اجلنس الوظيفة االسم  رباعيا م
 املؤهل الدراســـــــــــــــــــــــي

الصفوف اليت  مادة التدريس
 الكلية/اجلامعة التخصص بلد التخرج تاريخ املؤهل اسم املؤهل يدرسها

 األردن 1986 دبلوم تربية 13 29/08/1999 أردني ذكر معلم لغة إجنليزية عودةإمساعيل زهران إ مساعيل يعقوب  1
أساليب 
 جامعة الريموك التدريس

 اللغة اإلجنليزية
 اللغة اإلجنليزية

11 
12 

 السلطنة 1999 بكالوريوس 14 01/09/1999 عماني ذكر يةتربية إسالم معلم سيف بن سعيد بن سيف بن سليمان البوسعيــدي 2
تربية 

 إسالمية
جامعة السلطان 

 قابوس

 2-إسالمية  علوم 
 2-إسالمية  علوم 
 2-إسالمية  علوم 

10 
11 
12 

 رياضيات السلطنة 2006 بكالوريوس 7 01/10/2006 عماني ذكر رياضياتمعلم  حممد بن خلفان بن حممد بن سليمان الوهيبــي 3
كلية الرتبية 

 بنزوى
 رياضيات /حبتة

 رياضيات /تطبيقية
12 
12 

 لغة عربية السلطنة 2009 بكالوريوس 2 13/09/2011 عماني ذكر معلم لغة عربية سعيد بن سليم بن صروخ بن سيف النوتكـي 4
جامعة السلطان 

 قابوس
 1 –اللغة العربية 
 2 -اللغة العربية 

10 
11 

 أحيـاء السلطنة 2011 بكالوريوس 1 24/09/2012 عماني ذكر معلم أحيـــــــاء سليم اجلابري مازن بن عيسى بن مبارك بن 5
جامعة السلطان 

 قابوس

 العلـــوم
 األحيــــاء
 األحيــــاء

10 
11 
12 

 تاريخ السلطنة 2011 بكالوريوس 1 25/09/2012 عماني ذكر معلم تاريـــــــخ إبراهيم بن حممد بن سعيد بن سيف الدوحانــي 6
جامعة السلطان 

 قابوس

 هـذا وطين
 تاريخ العرب

 احلضارة اإلسالمية

11 
12 
11 

 السلطنة 2012 بكالوريوس 1 25/09/2012 عماني ذكر معلم حاسوب فارس بن راشد بن سعيد بن راشد اهليملــي 7
تقنية 

 معلومات
جامعة السلطان 

 قابوس

 احلاسـوب
 احلاسـوب

 1-إسالمية  علوم 

10 
11 
10 

 سلطنة عمان
 ديوان البالط السلطاني

 مركز السلطان قابوس العايل للثقافة والعلوم
 معهد العلوم اإلسالمية جبعالن بين بوحسن



 سنوات اخلربة تاريخ التعيني اجلنسية اجلنس الوظيفة االسم  رباعيا م
 املؤهل الدراســـــــــــــــــــــــي

الصفوف اليت  مادة التدريس
 الكلية/اجلامعة التخصص بلد التخرج تاريخ املؤهل اسم املؤهل يدرسها

 فيزياء السلطنة 2012 بكالوريوس 1 26/09/2012 عماني ذكر معلم فيزيـــــــاء وليد بن حممـد بن فريش بن عبداهلل الكلبانـي 8
التطبيقية  كلية العلوم 

 بالرستاق

 العلــــوم
 الفيزيـــاء
 الفيزيـــاء

10 
11 
12 

 جغرافيا السلطنة 2011 بكالوريوس 1 29/09/2012 نيعما ذكر معلم جغرافيــــا عمـار بن عامر سليمان بن سعيد احملروقي 9
جامعة السلطان 

 قابوس

 الدراسات االجتماعية

 اجلغرافيا االقتصادية
 هذا وطين

 اجلغرافيا والتقنية

10 
11 
12 
12 

 ضياتريا السلطنة 2012 بكالوريوس 1 16/10/2012 عماني ذكر رياضياتمعلم  طاهر بن سليمان بن عبداهلل بن سعود العـربي 10
جامعة السلطان 

 قابوس
 الرياضيات

 رياضيات /حبتة
10 
11 

 لغة إجنليزية السلطنة 2012 بكالوريوس 1 03/11/2012 عماني ذكر معلم لغة إجنليزية يعقوب بن سيف بن سعيد بن سامل البــدوي 11
جامعة السلطان 

 قابوس
 اللغة اإلجنليزية
 اللغة اإلجنليزية

10 
11 

 لغة عربية السلطنة 2010 بكالوريوس 4 21/11/2012 عماني ذكر معلم لغة عربية بن راشداملعمري أمحد بن محد بن سيف 12
جامعة السلطان 

 قابوس
 1 –اللغة العربية 
 2 -اللغة العربية 

11 
10 

 ـاءكيميـــ السلطنة 2012 بكالوريوس 1 16/10/2012 عماني ذكر كيميـــاءمعلم  ماجد بن ناصر بن حممد بن سيف العربي 13
جامعة السلطان 

 قابوس

 الكيمياء
 الكيمياء

 علوم وتقانة
 علوم بيئية

11 
12 
11 
12 

 2012 بكالوريوس جديد 10/11/2013 عماني ذكر معلم لغة عربية عمران بن سعيد بن فاضل املعولـــــي 14
دولة 

 لغة عربية االمارات
كلية دبي للدراسات 

 اإلسالمية
 1 –اللغة العربية 
 12 2 -اللغة العربية 

 السلطنة 2014 بكالوريوس جديد جديد عماني ذكر تربية إسالمية معلم فاروق بن ربيع بن خلفان العويــدي 15
تربية 

 إسالمية
جامعة السلطان 

 1 علوم إسالمية قابوس
10 
11 

 
 
 
 
 
 
 


