
 

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                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس دائرة نظم المعلومات اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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www.moe.gov.om 

تالمديرية العامة لتقنية المعلوما  
 دائرة نظم المعلومات

   
 

  2021/ 2020للعام الدراس ي بنظام بوابة سلطنة عمان التعليمية  الجدول املدرس يعمل ل توضيحات 
 ( نظام التعليم املدمج)

 أدخال ترميزات الجدول املدرس ي يدويا عبر شاشات البوابة التلعيمية  -1

 -الشاشات املطلوب ادخالها يدوي في نظام البوابة: -2

 .ربط املعلمين باملواد والشعب 

 .تعريف الشعب االختيارية 

 .توزيع الطالب على الشعب االختيارية 

 فئة املدارس ذات الكثافة املنخفضة  -3

ساعات يوميا لجميع املواد  3ساعةبواقع  15يتم انشاء الجدول املدرس ي اآللي على 
 -) املواد املشتركة في نفس الحصة يتم مشاركة املعلمين دون املواد، مثال :الدراسية.

 اعتمد مادة التربية االسالمية ويتم مشاركة معلم مادة املهارات الحياتية في نفس الحصة(
 

 لكثافة املتوسطةفئة املدارس ذات ا -4

  على النحو ساعات في اليوم  7ساعة بواقع  35يتم انشاء الجدول املدرس ي اآللي
بالوثيقة يتم توزيعها على الساعات من االولى إلى  2اد املذكورة في جدول للمو التالي: 

 الرابعة يوميا.

  يتم توزيعها على الساعات من الخامسة إلى السابعة 3املواد املذكورة في جدول . 

  يتم إنشاء الشروط الكفيلة بصحة توزيع الساعات حسب ما ورد أعاله من خالل
 .اآللي برنامج الجدول املدرس ي
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تالمديرية العامة لتقنية المعلوما  
 دائرة نظم المعلومات

   
 

 فئة املدارس ذات الكثافة املرتفعة -5           

  ساعات في اليوم على النحو 8ساعة بواقع  40يتم انشاء الجدول املدرس ي اآللي
بالوثيقة يتم توزيعها على الساعات من االولى إلى  4التالي: للمواد املذكورة في جدول 

 الخامسة يوميا.

  يتم توزيعها على الساعات من السادسة إلى الثامنة.  5املواد املذكورة في جدول 

  يتم إنشاء الشروط الكفيلة بصحة توزيع الساعات حسب ما ورد أعاله من خالل
 .اآللي برنامج الجدول املدرس ي

 


