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الوKيقة التنظيمية للتعليم الإلكرتوين بوزارة الرتبية والتعليم ب�سلطنة عمان

المقدمة

الطرق  اأa�صل  Yن  م�صتمر  H�صكل  الرتj�Hة  امل�ؤSص�صات  Jبحث 
من  LاHPة  JفاYلية  Jعليمية  Hيئة  لت�aري  واملماSQصات  وال�SصاFل 

ول̀`ق̀`د Ẁ`راأت  وJ̀`ط̀`�j̀`ر معاaQهم,  املتعلمني  اg̀`ت̀`م̀`ام  اأL̀``ل L̀`ذب 

J�اcب  Hيئات  Hتبني  التعليم  جم̀`ال  يف  واSصعة  Jغيريات  م̀`�ؤǸ`راً 

املتطلبات احلدjثة واإJاMة التقنيات وJكن�ل�Lيا التعليم.

التعليم  eفهوم  Xهر  احل̀`دj̀`ث̀`ة  الJ̀`�̀`س̀`ال  وS̀`س̀`اF̀`ل  اfت�سار  وe``ع 
الإلكرتوين  الذي jُعني بالتعليم القاFم على JوXيف Jقنية املعلوeات 
Nارج  اأو  الدراSسي  الف�سل  fطاق  يف  Pلك  cان   AسواS والJ�سالت 

مما jتيح aرUسه اأcرب لتلقي التعليم بكل Sسهولة وj�سر.

اإjجاO وJ�سميم  وJ�سعى وزارة الرتبية والتعليم ب�سلطنة عمان اإىل 
واخلدeات  الكفاAة  e�ستوjات  اأعلى  Jراعي  Jعلمية  Jعليمية  بيئات 
القدرات   Aوبنا النوعي  التعلم  eن  املتعلمني  كن  تمّ التي  التعليمية 
JكنولوLيا  JوXيف  Ǹ`ال  è`ن  وامل̀`ه̀`ارj̀`ة  والعاWفية  الإOراc̀``ي̀``ة 
الوKيقة  gذه  وJاأJي  التعليمية  العملية  يف  والJ�سالت  املعلوeات 
التنظيمية للتعليم الإلكرتوين بوزارة الرتبية والتعليم ب�سلطنة عمان 
بلوره لتلك اجلهوO ال�ساعية اإىل Jنظيم Jطبيق التعليم الإلكرتوين 

وحتدjد اأOوار امل�ستفيدjن.
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المصطلحات:
Jت�صمن ال�Kيقة جمم�Yة من امل�صطلحات Pات العالbة Hالتعليم الإلكرتوين, وgي cالآJي:

المستفيدون
جمموعة eن الأaراj Oتم J�سنيفهم cًا M�سب Wبيعة عمله اأو املهام اأو الدور الذي jقوم به.

التعليم اإللكتروني: 
اأو Zري Jزاeنية JتناSسب eع N�ساF�ص املتعلمني وbدراJهم  eنظوeة Jعليمية Jعلمية لتقدمي املحتوi التعليمي للمتعلمني ب�سورة Jزاeنية 
بتوXيف JكنولوLيا املعلوeات والJ�سالت eثل (اأfظمة اإOارة التعليم الإلكرتوين, الوSساFط املتعدOة, القنوات التعليمية املتلفزة, والربjد 

الإلكرتوين, الف�سول الaرتاVسية وZريgا).

التعليم عن بعد: 
اأMد اأSساليب التعليم التي تثل aيه JكنولوLيا املعلوeات والJ�سالت Oورًا اSساSسيًا يف التغلب على التحدjات القاFمة fتيجة الف�سل بني 

املتعلمني واملعلمني وjعد اأMد اTسكال التعليم الإلكرتوين.

التعليم المدمج: 
التعليم الذي jجمع بني التعليم الإلكرتوين والتعليم ال�سفي لإf�ساe Aنهجية Lدjدة يف التعليم J�سمى التعليم املدeج وتثل gذه الطرjقة 
Jغيريًا cبريًا يف الأSساليب الأSساSسية للتعليم eثل Mدوث Jغيري يف Wرjقة Jعاeل cل eن املتعلم واملعلم eع جتربة التعليم وj�ستخدم التعليم 
املدeج الأOوات الوSساFط املتعدOة والتكنولوLيا عرب الإfرتfت eن اأLل حت�سني واإcمال العملية التعليمية بالتايل aاإن التعليم املدeج gو 

eزjج بني Wرق التعليم العتياjOة واجلدjدة.

المنصة التعليمية )نظام إدارة التعليم اإللكتروني(: 
ن املعلمني eن حتليل وJخطيط وJنفيذ وJقومي الدروSص والتفاعل eع املتعلمني eن Nال JوXيف JكنولوLيا املعلوeات  بيئة Jعليمية Jعلمية تكمّ
 Aلأوليا Jتيح  واأbراfهم, cذلك  واملتعلمني  املعلمني  املحتوi بني  وe�سارcة  JباOل  واإJاMة  الأOوار,  Jوزjع  املعلمني eن  والJ�سالت, وتكني 

الأeور التواUسل eع املعلمني ملتابعة Jعلم اأبناFهم.

مجتمعات التعلم المهنية:
جمموعة eن الأaراO املنتمني اإىل fف�ص املهنة jلتفون Mول روؤjة ورSسالة واMدة JرتLم اإىل اأgداف e�سرتcة, Kم jحولون الأgداف اإىل eهام, 
jتم Jنفيذgا ب�سورة Jعاوfية وبروح eن امل�سوؤولية امل�سرتcة بينهم, eن Nال bنوات اJ�سال eتعدOة Jتيح JباOل اخلربات واcت�ساب اأa�سل 

املمارSسات وeعاجلة ال�سعوبات والتحدjات التي JواLه عملهم.

المحتويات اإللكترونية:
اأOوات  م عرب  وJقدمّ الدراSسي  املنهج  لتخدم  املتعدOة  الوSساFط  J�ستخدم  التي  Oولية)  الإلكرتوfية (امل�سممة M�سب eعاjري  العلمية  املاOة 

وJطبيقات اإلكرتوfية خمتلفة Jُك�سب املتعلم Jغريً ا يف ال�سلوك.

الفصول االفتراضية:
ب�سكل  املعلم  املتعلمني eع  jتفاعل  الإلكرتوين,  التعليم  اإOارة  اأfظمة  اإOارJها عن Wرjق  jتم  الدراSسية احلقيقية  الف�سول  a�سول حتاcي 

eتزاeن.
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الجلسات التعليمية:
بالفيدjو  املدعوم  اأو  ال�سوJي  النقاTص  اإeكاfية  eن  واملتعلمني  املعلم  ن  الإلكرتوين Mيث تكمّ التعليم  اإOارة  eن�سات  Jعليمية عرب  eواbف 

وe�سارcة ال�ساTسة والدرTOسة واSستخدام اأfواع eن الأSسئلة التقوميية وe�سارcة املحتوjات التعليمية وJقدمي التغذjة الراLعة.

اإلشراف اإللكتروني: 
عملية اإTسراaية jقوم بها (eدjر املدرSسة, املعلم الأول, امل�سرف الرتبوي) اإلكرتوfيًا ملتابعة eهاeه الوXيفية للفئات التي j�سرف عليها; Mيث 

jحتوي على جمموعة eن الواLبات وامل�سوؤوليات املرJبطة بالتعليم الإلكرتوين.

التقويم اإللكتروني: 
جمموعة eن العمليات الإLراFية Jعتمد على JوXيف JكنولوLيا املعلوeات والJ�سالت J�ساعد املعلم باإعطاM Aكم eتقن على بياfات cمية 

اأو cيفية eتعلقة بالتح�سيل الدراSسي لدi املتعلمني.

التقويم القبلي:
التقومي الإلكرتوين القبلي jهدف اإىل حتدjد امل�ستوi الأويل للطاب تهيًدا لإUسدار Mكم على eدb iدرJهم على البدA يف OراSسة جمال 

حمدO اأو Jوزjع الطاب يف e�ستوjات خمتلفة وaق bدراJهم.

التقويم البنائي )التكويني(: 
jطلق عليه اأMياfا التقومي الإلكرتوين امل�ستمر وgو Jقومي e�ستمر على eدار عملية التعليم باملواbف التعليمية الإلكرتوfية ,ولكوfه jحدث 
اأKناA البناA اأو التكوjن التعليمي بهدف حت�سني Lواfب التعلم الثاKة aاإن بذل اجلهد aيه Jظهر fتاFجه eباTسرة وjوؤOي اإىل حت�سني العملية 
وSسوؤال  الق�سرية,  الNتبارات  الآJية:  الأSساليب  التدرj�ص  اSستخدام ع�سو gيئة  التقومي eن Nال  النوع eن  وjتم gذا  cاeلة,  التعليمية 
الطاب عما Jعلموه يف Jفاعلهم eع املقرر الإلكرتوين, واملناb�سة الإلكرتوfية, وeاMظة اأOاA الطاب اإلكرتوfًيا, وeتابعة الواLبات املنزلية 

وf�سرgا اإلكرتوfًيا, والن�ساFح والتوLيهات عن بعد, والتدعيم التعليمي الإلكرتوين عن بعد.

التقويم النهائي )الختامي(: 
jتم gذا النوع eن التقومي يف fهاjة براeج التعلم اللكرتوين, Mيث jكون الطالب bد اأمت eتطلباJه التعليمية يف الوbت املحدO لإتاeها, 
والتقومي النهاFي اللكرتوين gو الذي jحدO OرLة حتقيق الطالب للمخرLات الرFي�سية لتعلم eقرر eا, cما jهدف التقومي النهاFي اإىل 
e�ساعدة املعلم على حتدjد الدرLة التي اأeكن بها حت�سيل الطالب لأgداف التدرj�ص eن Nال Jقومي املتغريات التي حتدث يف Sسلوcه يف 

VسوA اأgداف التدرj�ص.

أمن المعلومات:
Jوaري Mماjة خم�س�سة للمعلوeات والبياfات eن املخاWر التي JهدgOا, وPلك eن Nال Jوaري الأOوات والوSساFل الازeة حلماjة Jلك 
املعلوeات والبياfات eن املخاWر الداNلية اأو اخلارLية وaق املعاjري والإLراAات ملنع وUسول املعلوeات والبياfات اإىل اأjدي اأTسخاUص Zري 

لني. خمومّ

االبتزاز اإللكتروني:
Jهدjد  Tسخ�ص  اأو Jرgيبه اأو ابتزازه حلمله على القيام بفعل eا اأو الeتناع عنه ولو cان gذا  الفعل اأو الeتناع عنه e�سروعًا.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات:
اأUسدر القاfون مبرSسوم Sسلطاين رbم 2011/12م.

https://www.mohe.gov.om/userupload/Policy/The%20Cyber%20Crime%20Law_Ar.pdf
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مزايا تطبيق أنظمة التعليم اإللكتروني:
Yملية اإTصراaية jق�م Hها (مدjر املدSQصة, املعلم, امل�صرف الرتH�ي) اإلكرتونياً ملتاHعة مهامه ال�Xيفية للفئات التي j�صرف Yليها; Mيث 

jحت�ي Yلى جمم�Yة من ال�اLبات وامل�ص�ؤوليات املرJبطة Hالتعليم الإلكرتوين.

جتاوز bيوO املكان والزeان يف العملية التعليمية.��
eراعاة الفروق الفرjOة بني املتعلمني وتكينهم eن اإتام عملية التعلم وaق bدراJهم واإeكاfاJهم املتفاوJة.��
 اإJاMة الفرUسة للمتعلمني للتفاعل الفوري اإلكرتوfيا بينهم وبني اأbراfهم وبينهم واملعلم وPلك بتوXيف اأOوات التواUسل الإلكرتوfية ��

املتاMة.
 f�سر Kقاaة e�سوؤولية التعليم لدi املتعلمني وحت�سني جتربة التعلم الذاJي لدjهم وحت�سني وJنمية bدرات املتعلمني لتحقيق اأgداف ��

التعلم.
 امل�ساواة والعدالة يف Jوزjع aرUص التعليم وc�سر MاLز اخلوف والقلق لدi املتعلمني وتكينهم eن التعبري عن اأaكارgم.��
 Jنمية eهارات البحث عن املعلوeات وe�ساOر التعلم لدi املتعلمني eن Nال الأOوات الإلكرتوfية املتاMة.��
 Sسهولة التواUسل بني امل�ستفيدjن eن التعليم اللكرتوين.��
��.Oستخدام املواSة اOة واإعاcوار والتعاون وامل�سارOنفيذ املهام وربط الأJ ية يفfوات الإلكرتوOل والأFساSيف الوXوJ 
اSستخدام اأSساليب eتنوعة واأcرث bOة وعدالة يف Jقييم اأOاA املتعلمني.��
وeقروAة �� وSسمعية  eرFية  بطرق  bدراJهم  eع  jتناSسب  الذي  بالأSسلوب  وJقدميها  العلمية  املاOة  اإىل  الوUسول  eن  املتعلمني  تكني   

وfحوgا.
 Jوaري حمتوJ iعليمي وaق eعاjري Jربوjة وaنية وJطوjر وحت�سني gذا املحتوO iورjا لزjاOة aعاليته يف حتقيق اأgداف التعليم.��
 املروfة يف عملية التعليم eن Mيث الزeان واملكان وJنفيذ املهام.��

الواجبات والمسؤوليات:
اأوOQت  الإلكرتوين, Mيث  التعليم   IQاOاإ Hاأنظمة  واأSصاSصي  مباTصر  H�صكل  امل�صتفيدjن ممن gم مرJبطني  bاFمة  ال�Kيقة  MدOت gذه 

  .IOحمد Qقا ملحاوaة وj�Hات الرتLها ل�صمان حتقيق املخرH جب التقيدj بات وامل�ص�ؤوليات التيLال�اH تعلقJ صيلUفاJ
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أواًل: المتعلمون:
نظًرا ملا jتمتع Hه التعليم الإلكرتوين من م�صاQO متن�Yة للمعاQف واملهاQات Hات OوQ املتعلم خمتلفاً aقد حتّ�ل من جمرO متلقي 

للمعل�مة اإىل HاMث وم�صتك�صف لتلك املعل�مة من Nالل X�Jيف Jكن�ل�Lيا املعل�مات والJ�صالت لتعزjز مهاQات القرن احلاOي 

والع�صرjن يف Jعلمه, وaيما jلي ال�اLبات وامل�ص�ؤوليات املتعلقة Hاملتعلم:

)1( نظام إدارة التعليم اإللكتروني )المنصة التعليمية(:
التاأcد eن احل�سول على اSسم امل�ستخدم وcلمة املرور اخلاUسة بالدNول اإىل fظام التعليم الإلكرتوين (املن�سة التعليمية).��
التاأcد eن cاaة املعلوeات عند NOولك fظام التعليم الإلكرتوين (املن�سة التعليمية) eثل (ال�سف الدراSسي – املواO الدراSسية التي ��

JدرSسها – eعلم املاOة).
اSستخدام fظام التعليم الإلكرتوين (املن�سة التعليمية) مبا jحقق الأgداف التي وLدت eن اأLلها.��
التواUسل eع املعلم والأbران Oون الإNال �� التعليمية) يف  التعليم الإلكرتوين (املن�سة  اSستخدام الربjد الإلكرتوين اخلاUص بنظام 

باأfظمة وbواfني اأeن املعلوeات.
التحقق eن رSساFل الربjد الإلكرتوين املت�سمنة bاFمة الأf�سطة واملهمات التعليمية والتوLيهات ال�ساOرة eن (املعلم, اإOارة املدرSسة, ��

ويل الأeر).
Jنفيذ الأf�سطة واملهمات التعليمية وaق الربfاeج الدراSسي.��
اSستخدام املهارات املعلوeاJية عند البحث عن امل�ساOر واملوارO التعليمية عرب Tسبكة الإfرتfت.��
Wلب امل�ساعدة eن املعلم اأو ويل الأeر عند eواLهتك مل�سكات Jتعلق بالأf�سطة واملهمات التعليمية.��
التواUسل eع aرjق الدعم الفني لطلب امل�ساعدة اأKناe AواLهتك مل�سكلة يف الدNول اأو الSستخدام لنظام التعليم الإلكرتوين (املن�سة ��

التعليمية).

)2( المناهج الدراسية )الخطة الدراسية، األنشطة، الواجبات، التقويم(:
اللتزام بح�سور Lميع الدروSص التعليمية وaق اجلدول الزeني للدراSسة عرب fظام التعليم الإلكرتوين (املن�سة التعليمية).��
حتمل e�سوؤولية التعلم الذاJي مبا jكفل حتقيق خمرLات التعلم.��
اإعداL Oدول زeني j�ساعد على Jنظيم الوbت ملراLعة الدروSص وMل الواLبات املنزلية.��
Jتبع املوارO التعليمة لاأf�سطة وaق JوLيهات املعلم.��
التفاعل eع Lميع الدروSص التي jتم Jقدميها عرب fظام التعليم الإلكرتوين (املن�سة التعليمية) والتاأcد eن اجنازgا.��
اللتزام مبتابعة الدروSص وJ�سليم الواLبات والأعمال.��
اللتزام مبراعاة Mقوق امللكية الفكرjة يف التوKيق عند اSستخدام eوارJ Oعليمية NارLية eثل (املواbع -ال�سور – الفيدjوgات – ��

امل�ستندات – الأبحاث – وZريgا) يف اإجناز الواLبات وامل�سارjع.

)3( األجهزة والتطبيقات الرقمية:
Jهيئة البيئة املناSسبة اأKناA الدراSسة عند اSستخدام اأLهزة احلاSسب الآيل والأLهزة اللوMية.��
ارJداA الزي املدرSسي اأو eاب�ص حمت�سمة.��
جتنب اجللوSص لفرتات eتواUسلة اأeام اأLهزة احلاSسب الآيل والأLهزة اللوMية.��
اأNذ اSسرتاMة بني اجلل�سات الدراSسية Jتخللها تارjن واأf�سطة Mرcية.��
عدم Jناول املاأcولت وامل�سروبات اأKناA اجلل�سات الدراSسية وعند اSستخدام اأLهزة احلاSسب الآيل والأLهزة اللوMية.��
التاأcد eن eطابقة وeاeAة التطبيقات بتحميلها eن املتاLر املخ�س�سة لذلك.��
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التاأcد eن Jنزjل التطبيقات التعليمية املوKوbة واملوUسى بها. ��
التاأcد eن ال�ساMيات التي تنحها التطبيقات يف Mال Jثبيتها على Lهازك اللوMي اأو الهاJف الذcي وPلك ل�سمان احلفاظ على ��

اخل�سوUسية.
الWاع على Oليل اSستخدام الأLهزة الذcية وJطبيقاJها - اأaق اأرMب يف عامل الأLهزة الذcية - والذي jحتوي على cاaة التفاUسيل ��

يف cيفية التعاeل eع الأLهزة اللوMية مبختلف اأfواعها وcذلك التعرف على التطبيقات املوUسى بها يف جمال التعليم واملحاjPر التي 
jجب eراعاJها, eرaق رابط الدليل: 

https://ict.moe.gov.om/omcust/PDF/Public_Guide_IT.pdf

)4( األمن المعلوماتي:
الeتناع عن الa�ساح اأو f�سر البياfات واملعلوeات اخلاUسة اأو JباOلها eع الأNرjن.��
عدم f�سر اأو J�سوjر اأو اإرSسال املحتوjات التعليمية والواLبات املنزلية بني الأbران بغرVص e�ساعدة الأNرjن.��
J�سجيل اخلروج eن M�ساب املن�سة اأو الربjد الإلكرتوين بعد الfتهاe Aن اجلل�سات الدراSسية.��
عدم اإرSسال (روابط, Uسور, aيدjو) e�سيئة لاأNاق والآOاب.��
اSستخدام وVسع الت�سفح الآeن eن Nال Jطبيقات وبراeج الت�سفح املوKوbة.��
اأKناA البحث يف eواbع Tسبكة الإfرتfت التاأcد eن eوKوbية املواbع وe�ساOرgا.��
التاأcد eن eوKوbية روابط Tسبكة الإfرتfت والتي bد J�سبب الMتيال اأو الNرتاق لبياfات امل�ستخدم.��
J�سجيل اأو اإرSسال البياfات ال�سخ�سية جلهات جمهولة امل�سدر jعرVص امل�ستخدم لابتزاز الإلكرتوين.��
اإرSسال اأو زjارة املواbع املخلة لاآOاب والقيم والعاOات والأNاق JعرVص امل�ستخدم للم�ساAلة القاfوfية.��
aتح رSساFل الربjد اللكرتوين جمهولة امل�سدر JعرVص Lهاز امل�ستخدم للربجميات ال�سارة (الفريوSسات, برجميات التج�س�ص).��
احلرUص على Jنزjل براeج وJطبيقات ملكاaحة الفريوSسات وحتدjثها ملنع الهجمات والNرتاbات.��
التواUسل eع aرjق الدعم الفني يف وزارة الرتبية والتعليم يف Mال وLوe O�ساcل aنية وJقنية eرJبطة باملن�سة التعليمية.��
 الإباغ عن املخاWر املرJبطة باأeن وN�سوUسية املعلوeات eع aرjق الدعم الفني باملن�سة التعليمية بوزارة الرتبية والتعليم لتقدمي ��

امل�ساعدة.
الWاع على bاfون التعاeات الإلكرتوfية وbاfون eكاaحة LراFم Jقنية املعلوeات.��

)5( العالقة مع المعلم:
اللتزام باملناb�سات املطروMة eن املعلم اأKناA اجلل�سات الدراSسية وعدم اإKارة اأي Jعليقات Nارج eوVسوعات التعلم.��
اللتزام بالتعليمات والرTساOات املطروMة eن املعلم اأKناA اجلل�سات الدراSسية املتزاeنة (املباTسرة).��
 عدم J�سجيل وJ�سوjر املعلم اأKناJ Aقدميه اجلل�سات الدراSسية املتزاeنة (املباTسرة).��
الإNال بالقواfني والأfظمة والت�سرjعات اخلاUسة باملن�سة التعليمية jعرVسك للم�ساAلة القاfوfية.��

)6( العالقة مع األقران:
التواUسل والتفاعل eع الأbران eن Nال الأOوات املتاMة عرب املن�سة.��
اMرتام الآراA والأaكار لاأbران اأKناA املناb�سات باجلل�سات الدراSسية.��
مينع اإرSسال (Jعليقات, eن�سورات, Uسور, aيدjو, روابط) Nارج eوVسوعات املناgج الدراSسية OاNل املن�سة التعليمية اأو عرب الربjد ��

الإلكرتوين لاأbران.
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ثانيًا: الهيئة التدريسية )المعلمون(:
(معلم ماIO/ جمال, معلم اأول, معلم JرHية NاUصة(Sصمعي/H�صري/Yقلي), معلم مدSQصة NاUصة, معلم JرHية NاUصة(ماIO/جمال), 

معلم Uصع�Hات Jعلم, معلم اأول JرHية NاUصة).

يف Xل eنظوeة JوXيف JكنولوLيا املعلوeات والJ�سالت اأUسبح Oور املعلم خمتلفًا اإP مل jعد جمرf Oاbًا للمعلوeات بل اإن عليه e�سارcة 
والع�سرjن,  احلاOي  القرن  eهارات  Jنمية  اأLل  eن  التعليم  يف  احلدjثة  والأOوات  الوSساFل  اSستخدام  fحو  وJوLيههم  باإjجابية  املتعلمني 

لي�سبح املعلم e�سممًا وeقوeًا للعملية التعليمية وeرTسدًا للمتعلمني.

)1( نظام إدارة التعليم اإللكتروني )المنصة التعليمية(:
التاأcد eن احل�سول على اSسم امل�ستخدم وcلمة املرور اخلاUسة بالدNول اإىل fظام التعليم الإلكرتوين (املن�سة التعليمية).��
التاأcد eن cاaة املعلوeات عند NOولك fظام التعليم الإلكرتوين (املن�سة التعليمية) eثل (الSسم – املدرSسة -التخ�س�ص- الف�سول ��

الدراSسية – ال�سعب).
التاأcد eن Jفعيل اأOوات املن�سة (امللحوXات – التح�سري – اإOارة الف�سل الدراSسي – التقومي -املتابعة).��
اإOارة اجلل�سات الدراSسية.��
التحقق eن الربjد الإلكرتوين والتنبيهات املتعلقة بالتواUسل eع املتعلمني اأو Pات العاbة ب�سري عملية التدرj�ص. ��
حت�سري وJ�سميم الدروSص والأf�سطة التعليمية للمتعلمني وaق املناgج واخلطط الدراSسية.��
اإJاMة املوارO التعليمية للمتعلمني وJقدمي الدروSص وaق الSسرتاJيجيات والأSساليب املناSسبة.��
اإj�ساح وJف�سري املحتوi التعليمي للمتعلمني عرب اأOوات املن�سة. ��

)2( المناهج الدراسية )الخطة الدراسية، األنشطة، الواجبات، التقويم(:
Jنظيم اخلطة الدراSسية وaق اجلدول الزeني للجل�سات الدراSسية.��
Jنظيم املحتوjات التعليمية وaق اخلطة الدراSسية.��
اإOارة الف�سل الدراSسي بتحدjد eواعيد اجلل�سات الدراSسية والأf�سطة والواLبات والNتبارات للمتعلمني.��
اإجناز �� الدراSسي, eلف  الfتظام  ال�سلوcي,  الf�سباط  والغياب,  Tسوؤون الطاب (احل�سور  املنظمة لاFحة  القواfني  وJنفيذ  eتابعة 

املتعلم).
eتابعة Sسري عملية التعليم eن Nال احلوارات واملناb�سات eع املتعلمني.��
رUسد وJ�سجيل وeتابعة امللحوXات املتعلقة باملتعلمني (aرjOًا اأو Lماعيًا). ��
J�سميم الأf�سطة التعليمية وربطها باجلل�سات الدراSسية.��
eتابعة Jنفيذ الأf�سطة التعليمية eن bبل املتعلمني وeدi اإجنازgا.��
J�سميم وf�سر املهام والواLبات.��
eراLعة Jنفيذ املهام وJ�سحيح الواLبات.��
Jقدمي التغذjة الراLعة املباTسرة وZري املباTسر ل``````(الأf�سطة, املهام, الواLبات). ��
Jقومي Jعلم املتعلمني (القبلي, التكوjني, اخلتاeي).��
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)3( األجهزة والتطبيقات الرقمية:
Jهيئة البيئة املناSسبة لتقدمي اجلل�سات الدراSسية.��
التاأcد اأن اجللوSص اأeام احلاSسب الآيل والأLهزة اللوMية Uسحي واآeن.��
حتدjد aرتات اجللوSص اأeام احلاSسب الآيل والأLهزة اللوMية eع اأNذ اSسرتاMة بني اجلل�سات الدراSسية Jتخللها تارjن واأf�سطة ��

Mرcية.
التاأcد eن eطابقة وeاFمة التطبيقات بتحميلها eن املتاLر املخ�س�سة لذلك.��
التاأcد eن Jنزjل الرباeج والتطبيقات املوKوbة واملوUسى بها. ��
التاأcد eن ال�ساMيات التي تنحها التطبيقات يف Mال Jثبيتها على Lهازك اللوMي اأو الهاJف الذcي وPلك ل�سمان احلفاظ على ��

اخل�سوUسية.
الWاع على Oليل اSستخدام الأLهزة الذcية وJطبيقاJها - اأaق اأرMب يف عامل الأLهزة الذcية - والذي jحتوي على cاaة التفاUسيل ��

يف cيفية التعاeل eع الأLهزة اللوMية مبختلف اأfواعها وcذلك التعرف على التطبيقات املوUسى بها يف جمال التعليم واملحاjPر التي 
jجب eراعاJها, eرaق رابط الدليل: 

https://ict.moe.gov.om/omcust/PDF/Public_Guide_IT.pdf

)4( األمن المعلوماتي:
الeتناع عن الa�ساح اأو f�سر البياfات واملعلوeات اخلاUسة اأو JباOلها eع الأNرjن.��
J�سجيل اخلروج eن M�ساب املن�سة اأو الربjد الإلكرتوين بعد الfتهاe Aن اجلل�سات الدراSسية.��
اSستخدام وVسع الت�سفح الآeن eن Nال Jطبيقات وبراeج الت�سفح املوKوbة.��
اأKناA البحث يف eواbع Tسبكة الإfرتfت التاأcد eن eوKوbية املواbع وe�ساOرgا.��
التاأcد eن eوKوbية روابط Tسبكة الإfرتfت والتي bد J�سبب الMتيال اأو الNرتاق لبياfات امل�ستخدم.��
J�سجيل اأو اإرSسال البياfات ال�سخ�سية جلهات جمهولة امل�سدر jعرVص امل�ستخدم لابتزاز الإلكرتوين.��
اإرSسال اأو زjارة املواbع املخلة لاآOاب والقيم والعاOات والأNاق JعرVص امل�ستخدم للم�ساAلة القاfوfية.��
جتنب اإرSسال وJداول (Jعليقات وeناb�سات, eن�سورات, Uسور, aيدjو, برjد اإلكرتوين) eرJبطة باملن�سة التعليمية اأو بياfات املتعلمني.��
aتح رSساFل الربjد اللكرتوين جمهولة امل�سدر JعرVص Lهاز امل�ستخدم للربجميات ال�سارة (الفريوSسات, برجميات التج�س�ص).��
Jنزjل براeج وJطبيقات ملكاaحة الفريوSسات وحتدjثها ملنع الهجمات والNرتاbات.��
امل�ساعدة والتواUسل eع aرjق الدعم الفني يف وزارة الرتبية والتعليم يف Mال وLوe O�ساcل aنية وJقنية eرJبطة باملن�سة التعليمية.��
 الإباغ عن املخاWر املرJبطة باأeن وN�سوUسية املعلوeات eع aرjق الدعم الفني باملن�سة التعليمية بوزارة الرتبية والتعليم لتقدمي ��

امل�ساعدة.

)5( العالقة مع المتعلمين:
JوLيه املتعلمني بتنظيم برfاeج زeني ملراLعة الدروSص والأf�سطة والواLبات املنزلية املرJبط باخلطة الدراSسية.��
JوLيه املتعلمني باللتزام والتفاعل وeتابعة اجلل�سات الدراSسية.��
eتابعة eدi اجناز وJقدم املتعلمني يف الدروSص املهام والأf�سطة والواLبات املنزلية وaق اخلطة الدراSسية.��
JوLيه املتعلمني يف الإبحار والت�سفح والبحث للوUسول للمعلوeات.��
e�ساعدة املتعلمني يف الدNول اإىل املن�سة, والتواUسل eع الدعم الفني عند احلاLة.��
�� AستثناSبات باLل الواM ن يفjرNساعدة الأ�e صVران بغرbبات املنزلية بني الأLسال الواSر اأو اإرjسو�Jسر و�f يه املتعلمني يف عدمLوJ

الواLبات والأf�سطة اجلماعية التي Jتطلب عمل الفرjق.
JوLيه املتعلمني Mول عقوبة اإرSسال (روابط, Uسور, aيدjو, Jعليقات) e�سيئة لاأNاق والآOاب اأو اfتهاك Mرjة الآNرjن.��
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Jوعية واإرTساO املتعلمني Mول الأSساليب ال�سحية والآeنة لSستخدام اأLهزة احلاSسب الآيل والأLهزة اللوMية. ��
JوLيه املتعلمني Mول Mقوق امللكية الفكرjة يف اSستخدام eوارJ Oعليمية NارLية eن eواbع اأNرi لإجناز الواLبات وامل�سارjع وVسرورة ��

JوKيقها M�سب اأfظمة JوKيق الbتباSص املعمول بها.  
JوLيه املتعلمني لأa�سلية اSستخدام الربjد الإلكرتوين باملن�سة يف التواUسل eع الأbران واملعلمني eع الأNذ مبحاjPر الSستخدام الآeن ��

وSساeة املعلوeات.
JوLيه املتعلمني لJباع التعليمات والرTساOات ال�ساOرة eن وزارة الرتبية والتعليم واملرJبطة بالتعليم الإلكرتوين.��
JوVسيح العقوبات والإLراAات املتبعة عند خمالفة املتعلمني للقواfني واللواFح والأfظمة املرJبطة بالتعليم الإلكرتوين.��

)6( العالقة مع المعلمين والمشرفين وإدارة المدرسة:
اMرتام القواfني والأfظمة واللواFح للتعليم الإلكرتوين عند التعاeل eع (املعلمني, املعلم الأول, اإOارة املدرSسة, امل�سرف الرتبوي).��
التعليم �� باأfظمة  املرJبطة  التواUسل  اأOوات  عرب  الرتبوي)  امل�سرف  املدرSسة,  اإOارة  الأول,  املعلم  (املعلمني,  eع  والتفاعل  التواUسل 

الإلكرتوين.
اإجناز Oورات الإمناA املهني وaق براeج التدرjب املقررة. ��
fقل وe�سارcة املعرaة eن Nال جمتمعات التعلم املهنية املرJبطة باأfظمة التعليم الإلكرتوين.��
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ثالثًا: الهيئة اإلدارية والوظائف المساندة لها
(مدjر مدSQصة, aني خمتربات, اأN�صاFي م�صاJ QOعلم, اأN�صاFي اأنظمة مدSQصية, اأN�صاFي نف�صي, اأN�صاFي اLتماYي, اأN�صاFي L�Jيه 

مهني, اأN�صاFي اأن�صطة مدSQصية, اأN�صاFي اإOاQي ومايل, اأN�صاFي Jاأgيل وJدjQب, اأN�صاFي نطق وJخاWب)

الإOارة املدرSسية والوXاFف امل�ساfدة J�سارك يف eتابعة Jنفيذ عملية التعليم eن Nال اأOوات ل�سبط اجلوOة, والعمل على Jوaري وJ�سهيل 
املمكنات التقنية والفنية والرتبوjة املرJبطة بنظام اإOارة التعليم الإلكرتوين.

)1( نظام إدارة التعليم اإللكتروني )المنصة التعليمية(
التاأcد eن احل�سول على اSسم امل�ستخدم وcلمة املرور اخلاUسة بالدNول اإىل fظام اإOارة التعليم الإلكرتوين (املن�سة التعليمية).��
التاأcد eن cاaة البياfات الأSساSسية عند NOولك fظام اإOارة التعليم الإلكرتوين (املن�سة التعليمية).��
التاأcد eن Jوaر املهام وال�ساMيات يف fظام اإOارة التعليم الإلكرتوين (املن�سة التعليمية).��
Jفعيل املهام وال�ساMيات يف fظام اإOارة التعليم الإلكرتوين (املن�سة التعليمية) وaق اللواFح املنظمة.��
eتابعة Jنفيذ اخلطط والرباeج املرJبطة بنظام اإOارة التعليم الإلكرتوين (املن�سة التعليمية).��
Jقييم اآليات العمل لتنفيذ اخلطط والرباeج وJقدمي التقارjر Mولها.��
اإعداO اجلداول الزeنية للخطة الدراSسية.��
(املن�سة �� الإلكرتوين  التعليم  اإOارة  بنظام  واملرJبطة  الأè`ور)   Aاأوليا املتعلمني,  (املعلمني,  الازم  والفني  الإOاري  الدعم  Jقدمي 

التعليمية).

)3( األجهزة والتطبيقات الرقمية:
Jهيئة البيئة املناSسبة لتقدمي Nدeات الدعم الإOاري والفني.��
التاأcد اأن اجللوSص اأeام احلاSسب الآيل والأLهزة اللوMية Uسحي واآeن.��
حتدjد aرتات اجللوSص اأeام احلاSسب الآيل والأLهزة اللوMية eع اأNذ اSسرتاMة Jتخللها تارjن واأf�سطة Mرcية.��
التاأcد eن eطابقة وeاFمة التطبيقات بتحميلها eن املتاLر املخ�س�سة لذلك.��
التاأcد eن Jنزjل الرباeج والتطبيقات املوKوbة واملوUسى بها. ��
التاأcد eن ال�ساMيات التي تنحها التطبيقات يف Mال Jثبيتها على Lهازك اللوMي اأو الهاJف الذcي وPلك ل�سمان احلفاظ على ��

اخل�سوUسية.
الWاع على Oليل اSستخدام الأLهزة الذcية وJطبيقاJها - اأaق اأرMب يف عامل الأLهزة الذcية - والذي jحتوي على cاaة التفاUسيل ��

يف cيفية التعاeل eع الأLهزة اللوMية مبختلف اأfواعها وcذلك التعرف على التطبيقات املوUسى بها يف جمال التعليم واملحاjPر التي 
jجب eراعاJها, eرaق رابط الدليل: 

https://ict.moe.gov.om/omcust/PDF/Public_Guide_IT.pdf
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)4( األمن المعلوماتي:
الeتناع عن الa�ساح اأو f�سر البياfات واملعلوeات (ال�سخ�سية, امل�ستفيدjن) اأو JباOلها eع الأNرjن.��
J�سجيل اخلروج eن M�ساب املن�سة اأو الربjد الإلكرتوين بعد الfتهاe Aن Jنفيذ الأعمال.��
اSستخدام وVسع الت�سفح الآeن eن Nال Jطبيقات وبراeج الت�سفح املوKوbة.��
اأKناA البحث يف eواbع Tسبكة الإfرتfت التاأcد eن eوKوbية املواbع وe�ساOرgا.��
التاأcد eن eوKوbية روابط Tسبكة الإfرتfت والتي bد J�سبب الMتيال اأو الNرتاق لبياfات امل�ستخدم.��
J�سجيل اأو اإرSسال البياfات ال�سخ�سية وبياfات امل�ستفيدjن جلهات جمهولة امل�سدر jعرVص امل�ستخدم لابتزاز الإلكرتوين.��
اإرSسال اأو زjارة املواbع املخلة لاآOاب والقيم والعاOات والأNاق JعرVص امل�ستخدم للم�ساAلة القاfوfية.��
بياfات �� اأو  التعليمية  باملن�سة  eرJبطة  اإلكرتوين)  برjد  aيدjو,  Uسور,  eن�سورات,  وeناb�سات,  (Jعليقات  وJ̀`داول  اإرSسال  جتنب 

امل�ستفيدjن.
aتح رSساFل الربjد اللكرتوين جمهولة امل�سدر JعرVص Lهاز امل�ستخدم للربجميات ال�سارة (الفريوSسات, برجميات التج�س�ص).��
Jنزjل براeج وJطبيقات ملكاaحة الفريوSسات وحتدjثها ملنع الهجمات والNرتاbات.��
امل�ساعدة والتواUسل eع aرjق الدعم الفني يف وزارة الرتبية والتعليم يف Mال وLوe O�ساcل aنية وJقنية eرJبطة باملن�سة التعليمية.��
الإباغ عن املخاWر املرJبطة باأeن وN�سوUسية املعلوeات eع aرjق الدعم الفني باملن�سة التعليمية بوزارة الرتبية والتعليم لتقدمي ��

امل�ساعدة.

)5( العالقة مع الهيئة التدريسية:
JوLيه الهيئات التدرj�سية ب�سرورة الSستخدام الآeن لنظام اإOارة التعليم الإلكرتوين (املن�سة التعليمية).��
eتابعة الهيئات التدرj�سية اأKناJ Aقدمي وعرVص املحتوjات التعليمية والتاأcد eن eدi ارJباWها باأgداف التعلم.��
eتابعة الهيئات التدرj�سية عند اSستخدام اأOوات التواUسل eع املتعلمني.��
التعليم �� اإOارة  eتابعة Jنفيذ براeج Mول (اآليات التوXيف والSستخدام, الرباeج التدرjبية الإلكرتوfية, الSستخدام الآeن) لنظام 

الإلكرتوين.

)6( العالقة مع المجتمع المحلي:
Jفعيل bنوات التواUسل لربط املدرSسة eع املجتمع املحلي eن Nال fظام اإOارة التعليم الإلكرتوين.��
Jقدمي الدعم الإOاري والفني لأولياA الأeور والLابة على اSستف�ساراJهم.��
eتابعة Jنفيذ براeج Mول (اآليات الSستخدام, الSستخدام الآeن) لنظام اإOارة التعليم الإلكرتوين.��
Jفعيل اأOوار جمال�ص اأولياA الأeور eن Nال e�سارcتهم يف Jطوjر وJقييم اأOوات fظام اإOارة التعليم الإلكرتوين.��
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رابعًا: أولياء األمور:
jتمثل Oور ويل الأeر يف Jوaري البيئة املناSسبة لإجناح eنظوeة التعليم الإلكرتوين eن Nال املتابعة امل�ستمرة لاأبناA وحتقيق e�سارcة 

اإjجابية aاعلة بالتواUسل والتعاون eع اإOارة املدرSسة.

)1( نظام إدارة التعليم اإللكتروني )المنصة التعليمية(: 
التاأcد eن احل�سول على اSسم امل�ستخدم وcلمة املرور اخلاUسة بالدNول اإىل fظام اإOارة التعليم الإلكرتوين (املن�سة التعليمية).��
التاأcد eن cاaة البياfات الأSساSسية عند NOولك fظام اإOارة التعليم الإلكرتوين (املن�سة التعليمية).��
��.Aبات لاأبناLسطة واملهام والوا�fنفيذ الأJسية وSتابعة اخلطط الدراe
eتابعة Jقارjر اأOاA الأبناe Aن Nال fظام اإOارة التعليم الإلكرتوين (املن�سة التعليمية).��
املتابعة والWاع على e�ستجدات fظام اإOارة التعليم الإلكرتوين (املن�سة التعليمية).��

)2( متابعة تقدم تعلم األبناء: 
Jوaري بيئة Oاعمة للتعليم الإلكرتوين (البيئة املناSسبة للتعلم, Jوaري الfرتfت, الgتمام باملظهر الاFق لاأبناA اأKناM A�سور اجلل�سات ��

الدراSسية). 
eتابعة اأOاA الأبناA (الأf�سطة, املهام, الواLبات املنزلية) واجلل�سات الدراSسية لدعم عملية التعلم. ��
J�سجيع الأبناA على املناb�سة والتفاعل والتحدث عن اآراFهم يف fظام اإOارة التعليم الإلكرتوين (املن�سة التعليمية). ��
eتابعة التعليمات والإرTساOات املرJبطة باأOوات fظام اإOارة التعليم الإلكرتوين التي J�ساعد يف aهم اإجناز املهام املطلوبة. ��
JوLيه الأبناA للوUسول الآeن للمحتوjات التعليمية املناSسبة ملختلف املوارO الدراSسية. ��

)3( األجهزة والتطبيقات الرقمية: 
Jهيئة البيئة املناSسبة لتقدمي الدعم لاأبناA اأKناA اجلل�سات الدراSسية.��
eتابعة اإJباع الأبناA لتعليمات اجللوSص اأeام احلاSسب الآيل والأLهزة اللوMية بطرjقة Uسحية واآeنه.��
eتابعة eطابقة التطبيقات وeاFمتها وPلك بتحميلها eن املتاLر املخ�س�سة.��
التاأcد eن ال�ساMيات التي تنحها التطبيقات يف Mال Jثبيتها على الأLهزة اللوMية اأو الهواJف الذcية وPلك ل�سمان احلفاظ على ��

اخل�سوUسية.
الWاع على Oليل اSستخدام الأLهزة الذcية وJطبيقاJها - اأaق اأرMب يف عامل الأLهزة الذcية - والذي jحتوي على cاaة التفاUسيل ��

يف cيفية التعاeل eع الأLهزة اللوMية مبختلف اأfواعها وcذلك التعرف على التطبيقات املوUسى بها يف جمال التعليم واملحاjPر التي 
jجب eراعاJها, eرaق رابط الدليل: 

https://ict.moe.gov.om/omcust/PDF/Public_Guide_IT.pdf
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)4( األمن المعلوماتي: 
الWاع على املحاjPر الأeنية عند التعاeل eع املن�سات الإلكرتوfية وNاUسة اأKناJ Aقدمي اجلل�سات الدراSسية اأو التعاeل eع Lهات ��

.iرNسل اأUواJ
اأOوات التواUسل الLتماعي والتي عرaها bاfون eكاaحة LراFم �� اأو   املعرaة بالقواfني والت�سرjعات املنظمة للتواUسل عرب املن�سات 

Jقنية املعلوeات 2011/12م. 
Jوaري اأOوات الأeان عند التعاeل eع fظام اإOارة التعليم الإلكرتوين والرباeج والتطبيقات وعند الولوج لاأfرتfت.��
eن �� التطبيقات تكن  g̀`ذه  اإن  Mيث  الأL̀`ه̀`زة  على  التي ميكن Jثبيتها  الت�سغيل  اأf̀`ظ̀`م̀`ة  املراbبة الأبوjة يف  Jفعيل اأOوات 

jتناSسب  eا ل  على   Oالقيو الداFمة للمتعلم وaرVص  املتابعة  الأeر  وJتيح لويل  املتعلمني  eن  امل�ستخدeة  eراbبة الأLهزة التعليمية 
eعه وj�ستت عملية Jعلمه. 

)5( العالقة مع الهيئة اإلدارية والتدريسية: 
التعليم �� اإOارة  jتيحها fظام  التي  التواUسل  الأeور) eن Nال Wرق   Aاأوليا التدرj�سية, جمل�ص  الهيئة  التواUسل eع (اإOارة املدرSسة, 

الإلكرتوين والتطبيقات املرJبطة. 
Jقدمي التفاعل املجتمعي eن Wرح الروؤi والأaكار التطوjرjة التي Jخدم Lواfب العملية التعليمية. ��
Jتبع eلحوXات الهيئة التدرj�سية والإOارjة Mول اأOاA الأبناS Aسلوcيًا وJعليميًا.��
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خامسًا: المشرف التربوي:
 IQاOام اإY صية, م�صرفSQمد IQاOصية, م�صرف اأول اإSQمد IQاOي, امل�صرف الأول, امل�صرف العام, م�صرف خمتربات, م�صرف اإ�Hامل�صرف الرت)

مدSQصية, م�صرف Jق�مي اأOاA مدSQصي, م�صرف اأول Jق�مي اأOاA مدSQصي, م�صرف اإTQصاO نف�صي, م�صرف اأول اإTQصاO نف�صي, م�صرف Yام 

اإTQصاO نف�صي, م�صرف اإTQصاO اLتماYي, م�صرف اأول اإTQصاO اLتماYي, م�صرف Yام اإTQصاO اLتماYي, م�صرف Uصع�Hات Jعلم, م�صرف اأول 

Uصع�Hات Jعلم, م�صرف Yام Uصع�Hات Jعلم, م�صرف JرHية NاUصة, م�صرف اأول JرHية NاUصة, م�صرف Yام JرHية NاUصة, م�صرف نطق 

وJخاWب, م�صرف اأول نطق وJخاWب, م�صرف L�Jيه مهني, م�صرف اأول L�Jيه مهني).

لكاaة eقوeات  وOاعما وe�ساfدا  jعترب eرTسدا وeوLها وeطورا  التعليمية, aهو  العملية  الفاعلة يف  العناUسر  الرتبوي eن  امل�سرف  jعترب 
وامل�سوؤوليات  الواLبات  امل�سرف جمموعة eن  اإىل  اأSسند  الإلكرتوين,  التعليم  التكنولوLية وXهور  التغيريات   AسوV التعليمية, ويف العملية 

املرJبطة بالتعليم الإلكرتوين, وميكن J�سنيفها M�سب حماور عدة cالآJي:

)1( نظام إدارة التعليم اإللكتروني )المنصة التعليمية(:
التاأcد eن احل�سول على اSسم امل�ستخدم وcلمة املرور اخلاUسة بنظام اإOارة التعليم الإلكرتوين (املن�سة التعليمية).��
التاأcد eن cاaة البياfات الأSساSسية عند الدNول لنظام اإOارة التعليم الإلكرتوين (املن�سة التعليمية).��
التاأcد eن Jوaر املهام وال�ساMيات يف fظام اإOارة التعليم الإلكرتوين (املن�سة التعليمية).��
Jفعيل املهام وال�ساMيات يف fظام اإOارة التعليم الإلكرتوين (املن�سة التعليمية) وaق اللواFح املنظمة.��
eتابعة Jنفيذ اخلطط والرباeج املرJبطة بنظام اإOارة التعليم الإلكرتوين (املن�سة التعليمية).��
Jقييم اآليات العمل لتنفيذ اخلطط والرباeج وJقدمي التقارjر Mولها.��
eتابعة اإعداO اجلداول الزeنية للخطة الدراSسية eن bبل الهيئة التدرj�سية.��
Jقدمي الدعم الإTسرايف والفني الازم للهيئة الإOارjة والتدرj�سية واملرJبطة بنظام اإOارة التعليم الإلكرتوين (املن�سة التعليمية).��
eتابعة Jنفيذ الهيئة التدرj�سية للخطة واجلل�سات الدراSسية وJفاعلهم eع اSستف�سارات املتعلمني.��
حتليل التقارjر الوارOة eن fظام اإOارة التعليم الإلكرتوين وJقدمي التغذjة الراLعة Mولها.��

)2( التعليم والتعلم:
وJتمثل يف جمم�Yة من ال�اLبات وامل�ص�ؤوليات املرJبطة Hتنفيذ العملية التعليمية من Jخطيط وJدjQ�س وJق�مي والتي jق�م امل�صرف 

مبتاHعتها M�صب مهامه, وgي cالآJي:

eتابعة التح�سري الإلكرتوين للماOة / املجال, وeدi الSستفاOة eن eن�سة التح�سري يف التخطيط والإعداO اليوeي وJقدمي التغذjة ��
الراLعة املناSسبة Mولها.

الإTسراف على Jفعيل الهيئة التدرj�سية للتعليم الإلكرتوين يف العملية التعليمية.��
Mث الهيئة التدرj�سية على اSستثمار الرباeج والتطبيقات الرbمية املرJبطة باSسرتاJيجيات التدرj�ص وeتابعة Sساeة Jطبيقها.��
eتابعة JوXيف املعلمني للتقومي اللكرتوين يف Jقييم eوVسوعات Jعلم املتعلمني.��
اإعداf O�سرات Jربوjة Jعني املعلمني على Jفعيل التعليم الإلكرتوين يف املاOة/املجال.��
Mث واإرTساO املعلمني للتعاeل eع املتعلمني eن Nال املن�سات, وcيفية JوXيفها ل�سمان Sسري العملية التعليمية.��
eراLعة eناSسبة اخلطة التدرj�سية واSسرتاJيجيات التدرj�ص, والدbة العلمية لاأf�سطة امل�ساMبة املعدة يف الدروSص التعليمية.��
eراLعة املحتوjات التعليمية eن Mيث LوJOها (الرتبوjة, التقنية).��
 اعتماO املحتوjات التعليمية واjجاز رaعها على fظام اإOارة التعليم الإلكرتوين (املن�سة التعليمية).��
امل�سارcة والإTسراف على اإعداO املحتوjات التعليمية M�سب اخلطة الدراSسية.��
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)3( اإلشراف اإللكتروني:
JوXيف الإTسراف الإلكرتوين (التخطيط - الدعم وامل�ساfدة- التقومي واملتابعة) يف اأOاe Aهام عمله.��
امل�ستمر �� التقومي  اأOوات  Jفعيل  Mيث  eن  التعليمية)  (املن�سة  الإلكرتوين  التعليم  اإOارة  fظام  يف  اإليهم  امل�سندjن  املعلمني  eتابعة 

واخلتاeي والf�سباط يف اخلطة الدراSسية والتح�سري اليوeي للدرSص.
 Jفعيل الأSساليب والأمناط الإTسراaية املتنوعة eن Nال JوXيف JكنولوLيا املعلوeات والJ�سالت.��
JوXيف اأOوات التواUسل الإلكرتوfية والربjد الإلكرتوين يف التواUسل eع (الهيئة التدرj�سية والإOارjة, امل�سرaني).��
e�سارcة الفئات الTسراaية بامل�ستجدات التقنية والرباeج والتطبيقات التي ميكن الSستعاfة بها يف العمل الإTسرايف.��
التواUسل بني الفئات الإTسراaية eن Nال الأOوات املتاMة اإلكرتوfيا. ��
الإTسراف على بناA جمتمعات التعلم املهنية eن Nال JوXيف JكنولوLيا املعلوeات والJ�سالت. ��

)4( األمن المعلوماتي:
الeتناع عن الa�ساح اأو f�سر البياfات واملعلوeات (ال�سخ�سية, امل�ستفيدjن) اأو JباOلها eع الأNرjن.��
J�سجيل اخلروج eن M�ساب املن�سة اأو الربjد الإلكرتوين بعد الfتهاe Aن Jنفيذ الأعمال.��
اSستخدام وVسع الت�سفح الآeن eن Nال Jطبيقات وبراeج الت�سفح املوKوbة.��
التاأcد يف اأKناA البحث يف eواbع Tسبكة الإfرتfت eن eوKوbية املواbع وe�ساOرgا.��
التاأcد eن eوKوbية روابط Tسبكة الإfرتfت والتي bد J�سبب الMتيال اأو الNرتاق لبياfات امل�ستخدم.��
J�سجيل اأو اإرSسال البياfات ال�سخ�سية وبياfات امل�ستفيدjن جلهات جمهولة امل�سدر jعرVص امل�ستخدم لابتزاز الإلكرتوين.��
جتنب اإرSسال وJداول (Jعليقات وeناb�سات, eن�سورات, Uسور, aيدjو, برjد اإلكرتوين) eرJبطة باملن�سة التعليمية اأو بياfات امل�ستفيدjن.��
برجميات �� (الفريوSسات,  ال�سارة  للربجميات  امل�ستخدم  Lهاز  JعرVص  لأfها  امل�سدر  جمهولة  اللكرتوين  الربjد  رSساFل  aتح  عدم 

التج�س�ص).
اMرتام اخل�سوUسية يف اأKناW Aرح املناb�سات والأaكار والآراe Aع الزeاA وامل�سرaني واإOارة املدرSسة.��
Jنزjل براeج وJطبيقات ملكاaحة الفريوSسات وحتدjثها ملنع الهجمات والNرتاbات.��
امل�ساعدة والتواUسل eع aرjق الدعم الفني يف وزارة الرتبية والتعليم يف Mال وLوe O�ساcل aنية وJقنية eرJبطة باملن�سة التعليمية.��
 الإباغ عن املخاWر املرJبطة باأeن وN�سوUسية املعلوeات eع aرjق الدعم الفني باملن�سة التعليمية بوزارة الرتبية والتعليم لتقدمي ��

امل�ساعدة.
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سادسًا: أخصائي التقويم:
Jبنى العملية التعليمية Yلى اأSص�س حتقق لها الفاYلية, وJق�م Jلك الأSص�س HدوJ Qكاملي aيما Hينها, وjعد التق�مي يف العملية التعليمة 

cQيزI اSصاSصية ملا a�jره من معل�مات وم�ؤTصرات j�صتفاO منها يف L�Jيه bOة العمل وUQصد aاYلية Jعلم املتعلمني وJق�مي اأOاA النظام 

التعليمي H�صكل Yام.

وJوؤcد ال�سياSسات الرتبوjة eن Nال eباFOها على اجلوOة والنوعية يف النظام التعليمي يف Lميع الظروف, وeن الأfظمة املهمة يف gذا 
الإWار fظام اإOارة التعليم الإلكرتوين, والتي Jقف Lنبًا اإىل Lنب eع التعليم املباTسر, لذا jتوLب Jوaري البيئة التعليمية واملناخ املناSسب 
له eن Jوaر Lميع ارcان التعلم eنها التقومي الرتبوي املناSسب والذي j�سهل التعاeل eعه eع Vسمان ال�سدق والثبات الذي jقوO اإىل حت�سني 

املمارSسات التعليمية يف cل امل�ستوjات وjنه�ص بتعليم املتعلمني, وjعد رcيزة اأSساSسية يف بناf Aظام Jربوي jت�سم بجوOة عالية.

aالبع�ص لدjه aهم ب�سيط للتقومي الرتبوي والذي jح�سره باfه اeتحان jجتازه املتعلمون لتحدjد e�ستوjاJهم يف املواO الدراSسية, ولكننا 
اإن اcتفينا بهذا الفهم Sسنهمل املفهوم الأوSسع للتقومي, والذي jت�سمن اإUسدار Mكم على املتعلم eع الأNذ يف عني العتبار bابليته للماOة 
الدراSسية, والعمليات العقلية التي eارSسها يف اأKناJ Aعلُّمه, وeهاراJه الفكرjة والعملية, وZري Pلك eن العواeل التي JوؤKر على e�ستوi املتعلم 

وfتاLه التعلُّمي. وبهذا j�سمل التقومي الرتبوي Jقوميًا (للمتعلمني, وللمعلمني, واملناgج, واملوؤSس�سات التعليمية). 

)1( نظام إدارة التعليم اإللكتروني )المنصة التعليمية(:
gي جمم�Yة من ال�اLبات وامل�ص�ؤوليات التي jنفذgا اأN�صاFي التق�مي; وJتمثل يف الآJي:

التاأcد eن احل�سول على اSسم امل�ستخدم وcلمة املرور اخلاUسة بنظام اإOارة التعليم الإلكرتوين (املن�سة التعليمية).��
التاأcد eن cاaة البياfات الأSساSسية عند الدNول لنظام اإOارة التعليم الإلكرتوين (املن�سة التعليمية).��
التاأcد eن Jوaر املهام وال�ساMيات يف fظام اإOارة التعليم الإلكرتوين (املن�سة التعليمية).��
Jفعيل املهام وال�ساMيات يف fظام اإOارة التعليم الإلكرتوين (املن�سة التعليمية) وaق اللواFح املنظمة.��
eتابعة Jنفيذ اخلطط والرباeج املرJبطة بنظام اإOارة التعليم الإلكرتوين (املن�سة التعليمية).��
Jقييم اآليات العمل لتنفيذ اخلطط والرباeج وJقدمي التقارjر Mولها.��
اإعداO وKاFق التقومي وaق اخلطة الدراSسية مبا JتناSسب eع Jطبيق التعليم الإلكرتوين.��
اإJاMة وKاFق Jقومي (املتعلمني, املعلمني, امل�سرaني) وحتدjثاJها.��
اإJاMة fتاFج التح�سيل الدراSسي (Jقارjر الأOاA, التقومي امل�ستمر, الeتحاfات والNتبار النهاFية) لأN�ساFي التقومي.��
eتابعة eدJ iطبيق اأOوات التقومي الإلكرتوfية, وحت�سيل املتعلمني.��
eتابعة Jقارjر الفح�ص والتدbيق امل�ستمر والنهاFي ملختلف املراMل التعليمة وeتابعة Jنفيذ JوUسياJها.��
اإJاMة Jقارjر fتاFج التحليل الM�ساFي للمواO الدراSسية لل�سفوف 5- 12 وeتابعة Jنفيذ التوUسيات املتعلقة بها. ��

)2( التقويم اإللكتروني:
eتابعة Jنفيذ اأOوات التقومي الإلكرتوين.��
Jقدمي الدعم الازم للهيئة الإOارjة والتدرj�سية والإTسراaية aيما jخ�ص التقومي الإلكرتوين.��
JباOل واJاMة التقارjر Pات ال�سلة بتح�سيل الطلبة ال�ساOرة eن Lهات اأNرi وJنفيذ التوUسيات املتعلقة بها. ��
حتليل التقارjر الوارOة eن fظام اإOارة التعليم الإلكرتوين وJقدمي التغذjة الراLعة Mولها.��
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)3( األمن المعلوماتي:
الeتناع عن الa�ساح اأو f�سر البياfات واملعلوeات (ال�سخ�سية, امل�ستفيدjن, fتاFج وحتليل اأOوات التقومي) اأو JباOلها eع الأNرjن.��
J�سجيل اخلروج eن M�ساب املن�سة اأو الربjد الإلكرتوين بعد الfتهاe Aن Jنفيذ الأعمال.��
اSستخدام وVسع الت�سفح الآeن eن Nال Jطبيقات وبراeج الت�سفح املوKوbة.��
J�سجيل اأو اإرSسال البياfات ال�سخ�سية وبياfات امل�ستفيدjن جلهات جمهولة امل�سدر jعرVص امل�ستخدم لابتزاز الإلكرتوين.��
جتنب اإرSسال وJداول (Jعليقات وeناb�سات, eن�سورات, Uسور, aيدjو, برjد اإلكرتوين) eرJبطة باملن�سة التعليمية اأو بياfات امل�ستفيدjن ��

وfتاFج اأOوات التقومي.
برجميات �� (الفريوSسات,  ال�سارة  للربجميات  امل�ستخدم  Lهاز  JعرVص  لأfها  امل�سدر  جمهولة  اللكرتوين  الربjد  رSساFل  aتح  عدم 

التج�س�ص).
Jنزjل براeج وJطبيقات ملكاaحة الفريوSسات وحتدjثها ملنع الهجمات والNرتاbات.��
امل�ساعدة والتواUسل eع aرjق الدعم الفني يف Mال وLوe O�ساcل aنية وJقنية eرJبطة باملن�سة التعليمية.��
 الإباغ عن املخاWر املرJبطة باأeن وN�سوUسية املعلوeات eع aرjق الدعم الفني باملن�سة التعليمية لتقدمي امل�ساعدة.��
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سابعًا: أخصائي مناهج تعليمية:
jعترب اأN�صاFي املناgج الرcيزI الأSصاSصية يف Yملية التاأليف والتط�jر للمناgج العمانية, ويف Vص�X�J Aيف التكن�ل�Lيا يف التعليم 

X�Jيف  املعاjري احلدjثة يف  التاأليف مراYياً  امل�صتجدات يف Yملية  cاaة  وj�اFم  j�اcب  اأن  Yليه  الإلكرتوين وLب  التعليم   Q�هXو

Jكن�ل�Lيا املعل�مات والJ�صالت يف العملية التعليمية من Nالل جمم�Yة من ال�اLبات وامل�ص�ؤوليات ميكن J�صنيفها cالآJي:

)1( نظام إدارة التعليم اإللكتروني )المنصة التعليمية(:
التاأcد eن احل�سول على اSسم امل�ستخدم وcلمة املرور اخلاUسة بنظام اإOارة التعليم الإلكرتوين (املن�سة التعليمية).��
التاأcد eن cاaة البياfات الأSساSسية عند الدNول لنظام اإOارة التعليم الإلكرتوين (املن�سة التعليمية).��
التاأcد eن Jوaر املهام وال�ساMيات يف fظام اإOارة التعليم الإلكرتوين (املن�سة التعليمية).��
Jفعيل املهام وال�ساMيات يف fظام اإOارة التعليم الإلكرتوين (املن�سة التعليمية) وaق اللواFح املنظمة.��

)2( التعليم والتعلم:
جمموعة eن الواLبات وامل�سوؤوليات املرJبطة بتنفيذ العملية التعلمية eن التخطيط والتنفيذ والتقومي للمناgج ميكن J�سنيفها cالآJي:

OراSسة امل�ستجدات يف جم``ال املن``اgج وW```راFق التدرj�ص والجتاgات العاملية املعاUسرة يف Jاأليف املناgج وامل``واO التعليمي``ة الرbمية ��
واإعاOة J�سمي```مها مبا jتناSسب eع الواbع العماين.

Jاأليف املناgج الدراSسية واأOلتها وJطوjرgا رbميًا لإJاMتها يف fظام اإOارة التعليم الإلكرتوين (املن�سة التعليمية).��
Jنفيذ وeتابعة وJقييم اخلطط الدراSسية والرباeج ووKاFقها الرتبوjة املرJبطة بتطبيق التعليم الإلكرتوين.��
املتعدOة) لإJاMتها يف fظام �� الوSساFط  املتلفزة,  التعليمية   Oية (املواfالإلكرتو الكتب واملحتوjات  امل�سارcة يف Jطوjر وJنفيذ وJقومي 

اإOارة التعليم الإلكرتوين (املن�سة التعليمية).
امل�سارcة يف JوUسيف اأOوات ووKاFق التقومي الإلكرتوين بالتعاون eع اجلهات Pات العاbة. ��
امل�سارcة يف التخطيط والإعداO والتنفيذ للرباeج التدرjبية املرJبطة بتطوjر املناgج الرbمية.��
التعاون eع اجلهات Pات العاbة بوزارة الرتبية والتعليم يف OراSسة وحتليل التقارjر التي jعدgا امل�سرaون الرتبوjون Mول املناgج ��

الرbمية وeتابعة Jنفيذ JوUسياJها.

)3( األمن المعلوماتي:
الeتناع عن الa�ساح اأو f�سر البياfات واملعلوeات (ال�سخ�سية, امل�ستفيدjن) اأو JباOلها eع الأNرjن.��
J�سجيل اخلروج eن M�ساب املن�سة اأو الربjد الإلكرتوين بعد الfتهاe Aن Jنفيذ الأعمال.��
اSستخدام وVسع الت�سفح الآeن eن Nال Jطبيقات وبراeج الت�سفح املوKوbة.��
J�سجيل اأو اإرSسال البياfات ال�سخ�سية وبياfات امل�ستفيدjن جلهات جمهولة امل�سدر jعرVص امل�ستخدم لابتزاز الإلكرتوين.��
جتنب اإرSسال وJداول (Jعليقات وeناb�سات, eن�سورات, Uسور, aيدjو, برjد اإلكرتوين) eرJبطة باملن�سة التعليمية اأو الكتب واملحتوjات ��

الإلكرتوfية.
برجميات �� (الفريوSسات,  ال�سارة  للربجميات  امل�ستخدم  Lهاز  JعرVص  لأfها  امل�سدر  جمهولة  اللكرتوين  الربjد  رSساFل  aتح  عدم 

التج�س�ص).


