
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/34                   

* للحصول على جميع أوراق أخبار في مادة التربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/34edu                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار في مادة التربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/om/34edu1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ أخبار اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade34                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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بسم هللا الرحمن الرحيم
الـحـمــــد للـــه رب العالميـــن، والصـــاة والســـام علـــى أشـــرف المرســـلين 

ســـيدنا محمـــد وعلـــى آلـــه وصحبـــه أجمعيـــن،،،
السام عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

لقـــد حظـــي التعليـــم فـــي الســـلطنة باهتمـــام كبيـــر ومتابعـــة حثيثـــة مـــن 
لـــدن موالنـــا حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الســـلطان هيثـــم بـــن طـــارق المعظـــم 
ــة؛ إذ  ــتثنائية الراهنـ ــروف االسـ ــل الظـ ــي ظـ ــيما فـ ــاه- ال سـ ــه هللا ورعـ –حفظـ
وجـــه جاللتـــه -أبقـــاه هللا- أن يكـــون العـــام الدراســـي 2021/2020م عاًمـــا للتعليـــم 
المدمـــج ينتظـــم فيـــه أبناؤنـــا الطلبـــة والطالبـــات بمدارســـهم فـــي بعـــض 
الحصـــص الدراســـية، ويتلقـــون حصصـــا أخـــرى عـــن بعـــد عبـــر المنصـــات 

التعليميـــة والقنـــوات التلفزيونيـــة.
وتنفيـــًذا للتوجيهـــات الســـامية فقـــد واصلـــت الـــوزارة جهودهـــا فـــي إعـــداد 
خطـــط وبرامـــج إعـــادة تشـــغيل المـــدارس؛ بمـــا يضمـــن ســـالمة أبنائنـــا الطلبـــة 
والطالبـــات وأعضـــاء الهيئتيـــن التدريســـية واإلداريـــة، مســـتفيدة مـــن أفضـــل 
التجـــارب والممارســـات اإلقليميـــة والدوليـــة التـــي اتبعتهـــا النظـــم التعليميـــة 
فـــي هـــذا المجـــال بمـــا يتفـــق والســـياق التعليمـــي للســـلطنة، حيـــث خلصـــت 
تلـــك الجهـــود إلـــى إعـــداد إطـــار عـــام لتشـــغيل مـــدارس الســـلطنة، ومـــن أبـــرز 
المالمـــح التـــي سيشـــهدها النظـــام التعليمـــي فـــي الســـلطنة خـــالل العـــام 

ـــي: الدراســـي 2021/2020م مـــا يأت

أواًل: اإلجراءات الصحية )البروتوكول الصحي(
أعـــدت الـــوزارة بروتوكـــواًل صحًيـــا يتضمـــن أدوار كافـــة الفئـــات ذات العالقـــة 
بالمجتمـــع المدرســـي مـــن طلبـــة ومعلميـــن وأوليـــاء أمـــور تجـــاه اإلجـــراءات 
ـــة،  ـــة الصحي ـــة الواجـــب اتباعهـــا فـــي المـــدارس والتـــي تشـــمل التوعي االحترازي
واســـتخدام  اليديـــن،  وغســـل  الكمامـــات،  وارتـــداء  الجســـدي،  والتباعـــد 
المعقمـــات، وتشـــغيل الحافـــالت المدرســـية بنصـــف طاقتهـــا االســـتيعابية.

بيان معالي
ــرة  ــورة وزيــ الـدكــتــ
التربيـــة والتعليـــم 
المؤتمر الصحفي )1٥( للجنة 
العليا حول التعليم المدمج

#مدارسنا_بأعيننا
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الدكتـــورة  بيـــان معالـــي 
ـــرة التربيـــة والتعليـــم  وزي

ثانًيا: نظام تشغيل المدارس 
اعتمـــدت الـــوزارة نظـــام الســـاعات الدراســـية بـــدال مـــن نظـــام الحصـــص، وتـــم 
تصنيـــف المـــدارس إلـــى ثـــالث فئـــات بنـــاء علـــى كثافتهـــا الطالبيـــة وفـــق اآلتـــي:

المـــدارس ذات الكثافـــة الطالبيـــة المنخفضـــة وتعمـــل بمـــا ال يتجـــاوز   أ. 
ســـتة عشـــر طالبـــا فـــي الصـــف الواحـــد يومًيـــا لجميـــع الطلبـــة بواقـــع 

ثـــالث ســـاعات فـــي اليـــوم الدراســـي.

أربـــع  بواقـــع  وتعمـــل  المتوســـطة  الطالبيـــة  الكثافـــة  ذات   ب.المـــدارس 
ســـاعات يوميـــا بنصـــف عـــدد طلبتهـــا خـــالل األســـبوع األول، ونصفهـــم 

ــي. ــبوع التالـ ــي األسـ ــر فـ اآلخـ

المـــدارس ذات الكثافـــة الطالبيـــة المرتفعـــة وتعمـــل بواقـــع خمـــس   ج. 
يتـــم  بحيـــث  أســـبوع،  خـــالل كل  عـــدد طلبتهـــا  بثلـــث  يومًيـــا  ســـاعات 
ــر  ــي عشـ ــة الصـــف الثانـ ــدا طلبـ ــابيع، عـ ــة أسـ ــى ثالثـ ــة علـ ــيم الطلبـ تقسـ
فيتـــم تقســـيمهم إلـــى مجموعتيـــن، تباشـــر المجموعـــة األولـــى تعليمهـــا 
خـــالل األســـبوع األول، بينمـــا تباشـــر المجموعـــة الثانيـــة خـــالل األســـبوع 

ــي.  التالـ

الطالبيـــة  الكثافـــة  ذات  المـــدارس  طلبـــة  مواصلـــة  علـــى  التأكيـــد  مـــع 
التعليميـــة  المنصـــات  بعـــد عبـــر  عـــن  المتوســـطة والمرتفعـــة تعلمهـــم 
بمنازلهـــم. فيـــه  يكونـــون  الـــذي  األســـبوع  خـــالل  التلفزيونيـــة  والقنـــوات 

ثالثًا: المناهج الدراسية والتقويم التربوي
قامـــت الـــوزارة بتكييـــف المحتـــوى التعليمـــي للمناهـــج الدراســـية بمـــا يضمـــن 
إكســـاب الطلبـــة والطالبـــات المعـــارف والمهـــارات والقيـــم األساســـية بمـــا 

ـــا دراســـًيا.  يحقـــق )180( يوًم

#مدارسنا_بأعيننا
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الدكتـــورة  بيـــان معالـــي 
ـــرة التربيـــة والتعليـــم  وزي

كمـــا طـــورت الـــوزارة نظـــام تقويـــم تعلـــم الطلبـــة ليتماشـــى مـــع محتـــوى 
المناهـــج الدراســـية وأســـاليب التعلـــم المباشـــر واإللكترونـــي، واعتمـــدت 
نظـــام التقويـــم المســـتمر، وتطبيـــق االمتحانـــات مـــرة واحـــدة بنهايـــة العـــام 

الدراســـي.

البرامج التدريبية رابًعا: 
والمســـاندة  الدعـــم  أوجـــه  كافـــة  تقديـــم  علـــى  الـــوزارة  حـــرص  إطـــار  فـــي 
لمدريســـها فـــإن المعهـــد التخصصـــي للتدريـــب المهنـــي للمعلميـــن ســـينفذ 
عـــددا مـــن البرامـــج التدريبيـــة النوعيـــة لرفـــع مســـتوى كفـــاءة األداء فـــي مجـــال 

ــارات المهنيـــة الالزمـــة لتطبيقـــه. التعليـــم عـــن بعـــد والمهـ

ومـــن جهـــة أخـــرى وتماشـــيا مـــع تطبيـــق سياســـة الالمركزيـــة فقـــد منحـــت 
التخـــاذ  الصالحيـــات  كافـــة  والمـــدارس  التعليميـــة  المديريـــات  الـــوزارة 
اإلجـــراءات االحترازيـــة؛ حفاًظـــا علـــى صحـــة أبنائنـــا الطلبـــة والطالبـــات وجميـــع 

بالمـــدارس.  العامليـــن 

ــور  ــاء أمـ ــا تربوييـــن وأوليـ ــا جميًعـ ــة تتطلـــب منـ ــة القادمـ ــإن المرحلـ ــه فـ وعليـ
تضافـــر الجهـــود وبـــذل المزيـــد مـــن العمـــل الجـــاد، واســـتغالل كل اإلمكانيـــات 
المتاحـــة ليكـــون العـــام الدراســـي القـــادم عاًمـــا آمنًنـــا حافـــال بالهمـــة والنشـــاط، 

والعزيمـــة الصادقـــة لتحقيـــق األهـــداف والتطلعـــات المأمولـــة.

كمـــا ندعـــو أبناءنـــا الطلبـــة والطالبـــات إلـــى التقيـــد باإلجـــراءات االحترازيـــة 
لضمـــان ســـالمتهم، واســـتثمار أوقاتهـــم ومتابعـــة دروســـهم عبـــر المنصـــات 
التعليميـــة والقنـــوات التلفزيونيـــة، والتواصـــل مـــع معلميهـــم، والحـــرص 
علـــى االســـتفادة القصـــوى ممـــا ُيقـــدم لهـــم مـــن برامـــج تعليميـــة مختلفـــة.

ــن  ــاء مـ ــاءه األوفيـ ــز وأبنـ ــا العزيـ ــظ وطننـ ــر أن يحفـ ــي القديـ ــائلة هللا العلـ سـ
كل ســـوء تحـــت ظـــل القيـــادة الحكيمـــة لموالنـــا حضـــرة صاحـــب الجاللـــة 

الســـلطان هيثـــم بـــن طـــارق المعظـــم - حفظـــه هللا ورعـــاه -.

والسام عليكم ورحمة هللا وبركاته

المؤتمر الصحفي )1٥( للجنة 
العليا حول التعليم المدمج
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