
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العمانية

الملف تسجيل الطلبة المستجدين بالصف األول بالمدارس الحكومية للعام الدراسي ( 2023/2022م )

موقع المناهج ⇦ المناهج العمانية ⇦ أخبار ⇦ التربية ⇦ الفصل األول

روابط مواقع التواصل االجتماعي بحسب أخبار

روابط مواد أخبار على تلغرام

الرياضيات اللغة االنجليزية اللغة العربية التربية االسالمية

المزيد من الملفات بحسب أخبار والمادة التربية في الفصل األول

تفاصيل قرار: الشنطه بس كتب و إلغاء الدفاتر من أول إلى سابع  1

خدمة الواتس أب للتواصل مع وزارة التربية والتعليم مباشرة
مسقط - الشكاوي 

2

????مطلوب عاجل ???? لمحافظة الوسطي معلمين ومعلمات 3

تعلن إدارة مدارس الطَّالب الذكيّ الخاصة عن حاجتها لمعلمات
في التخصصات التالية 2020 
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الكتب الجديدة للمنهج 5
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 *الحكومية بالمدارس األول بالصف المستجدين الطلبة تسجيل 
  *م2023/2022 الدراسي للعام

 *التسجيل فترة:*  

  م2021/  ديسمبر/  30 إلى م 2021/  اكتوبر/  28 

 *التسجيل يشملها التي الفئة:*  

 الفترة مواليد :  

  م٢٠١٦/  ١٢/  ٣١ إلى م ٢٠١٥/  ٩/  ١  من

  *التسجيل موقع لدخول مباشر رابط *:  

 *https://eportal.moe.gov.om *  

 *بد ال التسجيل يتم وحتى *:  
   الميالد بشهادة مدني رقم) المواطن(  الطفل لدى يكون أن .1
  . بالسلطنة المفعول سارية مقيم بطاقة) المواطن غير(  الطفل لدى يكون أن .2

 مصطحبا المدرسة بمراجعة األمر ولي يقوم االلكتروني الموقع في التسجيل بعد 
  : معه

  .  شخصيا الطفل حضور .1
  . للطفل الطبي السجل .2

https://eportal.moe.gov.om/


 

 أي أو المزمنة األمراض عن معتمدة صحية مؤسسة من موثق طبي تقرير .3
  ) .وجدت إن(  الطفل منها يعاني إعاقات

  .  الحكومية الصحية المؤسسات قبل من الطبية للفحوصات الطفل خضوع .4
  *مرفق *:  

▪اسم* طريق عن التعليمية البوابة في األول الصف طالب تسجيل كيفية 
  )*eportal منظرة منصة(  األمر لولي المستخدم

*https://youtu.be/MZmSEUtSo64*  

▪ *االلكتروني التصديق طريق* عن الدخول* األمر لولي طفل أول تسجيل كيفية 
  )*:الذكية البطاقة - الذكي الهاتف(   eportal منظرة منصة في

*https://youtu.be/kqN6guUS6NY*  

▪منظرة منصة* في المرور كلمة استعادة كيفية eportal الهاتف طريق عن 
  * :بها والمرتبطة والوظائف واإلدارية التدريسية الهيئة- األمر ولي- للطالب

*https://youtu.be/KAO5FoqpQoE*  

▪ولي طريق عن منظرة منصة في الطالب تسجيل بعد طلب مسار متابعة* كيفية 
  *:األمر

*https://youtu.be/ehfzhvc7sVo* 
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