
 

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 الثاني  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/om/34edu2                   

* 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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الخميس ٧ مايو ٢٠٢٠م

مرفق القرار الوزاري رقم )2020/93(
إجراءات معالجة آلية تقويم تعلم 

الطلبة في الصفوف )1 -12( كعام 
استثنائي في ظل ظروف جائحة 

كورونا )كوفيد 19( للعام الدراسي 
2020/2019م

10 | ٥

للمــدارس العامــة | مــدارس التربيــة الخاصــة | المــدارس الخاصــة أحاديــة وثنائيــة اللغــة المطبقــة لنظامــي 
التقويــم الحكومــي أو التقويــم الخــاص أو البرامــج الدوليــة للصفوف )1-9( أو برامج المؤهالت الدولية للصفوف 

)10 -  12( | كليــة الحــرس الســلطاني العمانــي التقنيــة | المعاهــد اإلســالمية | التعليــم المســتمر



مرفـــق القـــرار الـــوزاري رقـــم )2020/93( | إجـــراءات معالجـــة آليـــة 
تقويـــم تعلـــم الطلبـــة فـــي الصفـــوف )1 -12( كعـــام اســـتثنائي فـــي 
ـــا )كوفيـــد 1٩( للعـــام الدراســـي 2٠2٠/2٠1٩م ظـــل ظـــروف جائحـــة كورون
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أواًل: تقويم تعلم الطلبة للصفوف )1 -4(: 
للمدارس العامة والمدارس الخاصة )أحادية وثنائية اللغة( المطبقة لنظامي التقويم الحكومي أو التقويم الخاص:

اإلجراءم
فترة التنفيذ 

الجهة المنفذة 
إلىمن

إلغاء التقرير الوصفي الثالث لمنتصف الفصل الدراسي الثاني من 1
المديرية العامة لتقنية 13/ 5/  72020 /5 /2020نظام البوابة لهذا العام.    

المعلومات

المديرية العامة للتقويم 14/ 5/ 2020مفتح صالحية إدخال درجات الطالب.2  
التربوي

3

إدخال درجات الطلبة في البوابة التعليمية وفق عناصر التعلم 
المحددة في نتيجة أداء الطلبة بنهاية العام الدراسي بناء على تقدير 

المعلم وفق ما تم تطبيقه من أدوات التقويم المستمر من بداية 
العام الدراسي إلى 12 مارس 2020.

أما المدارس الخاصة المطبقة لنظام التقويم الخاص فيتم احتساب 
متوسط عدد الفترات الدراسية منذ بداية العام الدراسي حتى تاريخ 

تعليق الدراسة 12مارس2020 )التقويم المستمر/األعمال السنوية(.

الهيئة التدريسية 31 / 5/ 172020 / 5/ 2020  
بالمدارس

فــي 4 المدخلــة  والبيانــات  الدرجــات  وتدقيــق  لمراجعــة  لجنــة  تشــكيل 
البوابــة، واعتمــاد النتيجــة فــي البوابــة التعليميــة مــن قبل إدارة المدرســة/ 
دائــرة التقويــم التربــوي بالمديريــة العامــة بالمحافظــة/ دائــرة اإلشــراف 

والتقويــم بالمديريــة العامــة للمــدارس الخاصــة.

إدارات المدارس14 /6/ 12020 / 6/ 2020  
دوائر التقويم التربوي   
بالمديريات التعليمية 

دائرة اإلشراف والتقويم   
بالمديرية العامة للمدارس 

الخاصة 
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3

اإلجراءم
فترة التنفيذ 

الجهة المنفذة 
إلىمن

إعــالن نتائــج جميــع الطلبــة للصفــوف )1-4( علــى موقــع بوابــة ســلطنة 5
15 / 2020/6عمــان التعليميــة وتطبيــق ولــي األمــر.

إدارات المدارس  

25 / 6/ 172020 / 2020/6نقل الطلبة للعام الدراسي القادم 2020/ 2021م وفق اآللية المتبعة.6

تقويم تعلم الطلبة للصفوف )5 -11(:  ثانيا: 
لـــــ  )المــدارس العامــة(  و)مــدارس التربيــة الخاصــة(  و)المــدارس الخاصــة أحاديــة وثنائيــة اللغــة المطبقــة لنظــام التقويــم الحكومــي أو 

التقويــم الخــاص( و)كليــة الحــرس الســلطاني العمانــي التقنيــة( و)المعاهــد اإلســامية( و)الدارســين بنظــام التعليــم المســتمر(.

 كإجــراء اســتثنائي يطبــق للعــام الدراســي الحالــي فقــط؛ ســيتم نقــل جميــع الطلبــة فــي الصفــوف )5- 11( إلــى الصفــوف الالحقــة 

)األعلــى( للعــام الدراســي القــادم 2020/ 2021م )ناجحــون( *وفــق اإلجــراءات اآلتيــة:

اإلجراءم
فترة تنفيذ اإلجراء

الجهة المنفذة 
إلىمن

1

ــر الوصفــي الثالــث لمنتصــف الفصــل الدراســي الثانــي مــن  إلغــاء التقري
المديرية العامة لتقنية 13/ 5/  72020 /5 /2020نظــام البوابــة لهــذا العــام.    

المعلومات
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اإلجراءم
فترة تنفيذ اإلجراء

الجهة المنفذة 
إلىمن

المديرية العامة للتقويم 14 / 5/ 2020فتح صالحية إدخال درجات الطالب .2  
التربوي

3

مراجعــة ومعالجــة جميــع درجــات الطلبــة للفصــل الدراســي   

األول فــي جميــع المــواد الحاصليــن فيهــا علــى 49 درجــة فأقــل، 
بحيــث يتــم ترفيــع الدرجــة ليحصــل الطالــب بعــد احتســاب 

متوســط الفصليــن علــى )50 ( درجــة.
)مثال1/طالــب حصــل فــي الفصــل الدراســي األول فــي مــادة العلــوم علــى 

)49(؛ تكــون درجتــه فــي الفصــل الدراســي الثانــي )51(.

)مثــال2/ طالــب حصــل فــي الفصــل الدراســي األول فــي مــادة الرياضيــات 
علــى درجــة )40(، تكــون درجتــه فــي الفصــل الدراســي الثانــي)60(.

 - الطلبــة  لجميــع  األول  الدراســي  الفصــل  درجــات  إدخــال   	
الناجحيــن/ والذيــن تمــت معالجــة درجاتهــم - كدرجــات للفصــل 

البوابــة التعليميــة. الثانــي فــي  الدراســي 
المــدارس الخاصــة المطبقــة لنظــام التقويــم الخــاص يتــم   	
احتســاب متوســط عــدد الفتــرات الدراســية منــذ بدايــة العــام 
الدراســي حتــى تاريــخ تعليــق الدراســة 12مــارس 2020 )التقويــم 
المســتمر/ األعمــال الســنوية/ االختبــارات الفتريــة( وترفيــع 
درجــات الطلبــة الحاصليــن على أقل من المســتوى المطلوب 

بحيــث تصــل بعــد إيجــاد المتوســط إلــى درجــة النجــاح.

الهيئة التدريسية 31 /5 /172020 / 5 /2020   
واإلدارية بالمدارس
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اإلجراءم
فترة تنفيذ اإلجراء

الجهة المنفذة 
إلىمن

4

تشــكيل لجنــة لمراجعــة وتدقيــق الدرجــات والبيانات المدخلة فــي البوابة، 
واعتمــاد النتيجــة فــي البوابــة التعليميــة مــن قبــل إدارة المدرســة  /  دائــرة 
التقويــم التربــوي  بالمديريــات العامــة بالمحافظــات/ دائــرة اإلشــراف 

والتقويــم بالمديريــة العامــة للمــدارس الخاصــة.
2020 /6 / 12020 /6/ 14

إدارات المدارس  
دائرة التقويم التربوي  

دائرة اإلشراف والتقويم   
بالمديرية العامة 

للمدارس الخاصة

إعالن نتائج الطلبة  للصفوف )5-11( على موقع بوابة سلطنة  عمان 5
15/ 2020/6التعليمية وتطبيق ولي األمر.

إدارات المدارس  
25/ 6/ 172020/ 6/ 2020نقل الطلبة للعام الدراسي القادم 2020/ 2021 وفق اآللية المتبعة.6

المديرية العامة لتقنية 5/ 7 /282020/ 6/ 2020إغالق العام الدراسي لجميع الصفوف 2020/2019 تقنًيا.7  
المعلومات

 *الطلبــة الذيــن عليهــم مخالفــات ســلوكية وفــق الئحــة شــؤون الطــالب وليســت لهــم درجــات للفصــل الدراســي األول عليهــم إعــادة 

العام الدراسي. 
 *الطلبــة الذيــن لــم يتمكنــوا مــن الدراســة فــي الفصــل الدراســي األول ســواء ألعــذار طبيــة أو غيرهــا وليســت لديهــم درجــات فــي الفصــل 

الدراســي األول عليهــم إعــادة العــام الدراســي.
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تقويم تعلم الطلبة للمدارس الخاصة التي تطبق البرامج الدولية للصفوف)1-9( وبرامج المؤهالت  ثالًثا: 
الدولية للصفوف )12-10(.

تقويم تعلم طلبة البرامج الدولية للصفوف من )9-1(: 
)أ( يسري عليها ما ينطبق على المدارس الخاصة المطبقة للتقويم الخاص المذكورة في البند )ثانيا(.

)ب( تقويم تعلم طلبة المؤهات الدولية للصفوف من )12-1٠(:

اإلجراءالبرنامج
فترة تنفيذ اإلجراء

الجهة المنفذة 
إلىمن

المؤهالت الدولية   

لطلبة الصف العاشر 
IGCSE

المؤهالت الدولية   

لطلبة الصف الحادي 
)GCE AS( عشر

إدخال نتائج الطلبة في البوابة التعليمية   
للصفوف)10-11( لمادتي التربية اإلسالمية 

والدراسات االجتماعية.
2020 /5 /72020 /5 /31

الهيئة التدريسية   
واإلدارية بالمدارس موافاة دائرة اإلشراف والتقويم بالمديرية   

العامة للمدارس الخاصة بنتائج الطلبة 
في مواد البرامج الدولية .

2020 /8/202020 /9 /3

دائرة اإلشراف والتقويم 3/ 9/ 8/232020/ 2020  اعتماد النتائج*  
بالمديرية العامة 

للمدارس الخاصة
نقل الطلبة للعام الدراسي القادم وفق   

9/3/ 8/242020/ 2020اآللية المتبعة.

 المؤهالت الدولية 
لطلبة البرامج الدولية 

للصف الثاني عشر:
  GCE )A- Level(  - 

IB -

تتم موافاة دائرة اإلشراف والتقويم بنتائج   

الطلبة للتصديق عليها وفقا لآلتي:
)GCE A- Level( البرنامج الدولي -  	

IB البرنامج الدولي -  	

2020/8/202020/8/30
إدارات المدارس الخاصة  

20 / 7/ 2020م5/ 7/ 2020

* بعــد التصديــق علــى الشــهادات الدوليــة للبرنامجيــن، يقــوم الطلبــة باســتكمال اإلجــراءات لــدى دائــرة الشــهادات والمؤهــالت الدراســية 
بالمديريــة العامــة للتقويــم التربــوي.
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رابًعا: دبلوم التعليم العام وما في مستواه:
 تقـــوم المديريـــة العامـــة للتقويـــم التربـــوي باتخـــاذ جميـــع اإلجـــراءات 
المتعلقـــة بآليـــة معالجـــة نتائـــج الفصـــل الدراســـي الثانـــي للعـــام 
الدراســـي 2019/ 2020م لدبلـــوم التعليـــم العـــام ومـــا فـــي مســـتواه وفـــق 
ــي  ــج فـ ــالن النتائـ ــم إعـ ــى أن يتـ ــدة، علـ ــة المعتمـ ــة اإلحصائيـ المعادلـ

منتصـــف يونيـــو.

 علـــى جميـــع طلبـــة دبلـــوم التعليـــم ومـــا فـــي مســـتواه الذيـــن لـــم 
يحققـــوا مســـتوى األداء المطلـــوب فـــي ثـــالث مـــواد دراســـية أو أقـــل؛ 
الجلـــوس المتحانـــات الـــدور الثانـــي وفـــق المواعيـــد المحـــددة بالقـــرار 
ــتجدات  ــا لمسـ ــاده وفقـ ــيتم اعتمـ ــبما سـ ــوزاري )92/ 2019(، أو حسـ الـ

بـــدء العـــام الدراســـي. 

خامًسا: إجراءات عامة لتسهيل تنفيذ العمليات 
اإلجرائية لمعالجة آلية تقويم تعلم الطلبة:

ســـيتم تنفيـــذ اإلجـــراءات الفنيـــة الســـابقة عـــن بعـــد؛ مـــع اإليعـــاز   .1
للمديريـــات العامـــة بالمحافظـــات لتهيئـــة المـــدارس الســـتقبال 
المعلميـــن الذيـــن يرغبـــون باالســـتعانة بخدمـــة اإلنترنـــت أو أجهـــزة 
الحواســـيب المتوفـــرة بالمـــدارس، بحيـــث تتـــم إدارة هـــذه العمليـــة 
مـــن قبـــل مديـــري المـــدارس ومســـاعديهم، مـــع التأكيـــد علـــى أهميـــة 
اتخـــاذ التدابيـــر االحترازيـــة والوقائيـــة الالزمـــة لمنـــع انتشـــار فيـــروس 

ــا )كوفيـــد19(. كورونـ

علـــى إدارات المـــدارس العامـــة ومـــدارس التربيـــة الخاصـــة إدخـــال   .2
درجـــات جميـــع الطلبـــة المدرجيـــن لديهـــا تحـــت أنظمـــة التعليـــم 
تعليـــم   – تربيـــة خاصـــة ســـمعي/ فكـــري   – )أساســـي  المختلفـــة 

.))11-7( مســـتمر 

التــزام جميــع المــدارس العامــة ومــدارس التربيــة الخاصــة بمراجعة   .3
الدرجــات النهائيــة علــى مســتوى كل مديريــة عامــة بالمحافظــة، 
للتثبــت مــن مصداقيــة الدرجــات بمــا يتوافــق مــع الفصــل الدراســي 

األول ومــع مــا ورد مــن معالجــات ســابقة. 

الطلبـــة  جميـــع  درجـــات  إدخـــال  الخاصـــة  المـــدارس  إدارات  علـــى   .4
)أساســـي  المختلفـــة  التعليـــم  أنظمـــة  تحـــت  لديهـــا  المدرجيـــن 
)أحـــادي اللغـــة(/ ثنائـــي اللغـــة / ثنائـــي اللغـــة خـــاص/ دولـــي للصفـــوف 

.))11  -1(

ـــوب فـــي برامـــج  ـــم يحققـــوا مســـتوى النجـــاح المطل ـــن ل ـــة الذي الطلب  .٥
المؤهـــالت الدوليـــة للصفيـــن )10-11( يخضعـــون لضوابـــط االنتقـــال 
واإلعـــادة المعتمـــدة مـــن المديريـــة العامـــة للمـــدارس الخاصـــة ، 

ــة.   ــة فـــي برامـــج المؤهـــالت الدوليـ للطلبـ

المهـــام  بإتمـــام  والتدريســـية  اإلداريـــة  الهيئـــة  أعضـــاء  يقـــوم   .6
 )2019  /92( الـــوزاري  القـــرار  وفـــق  عليهـــم  الواجبـــة  والمســـؤوليات 
بشـــأن مواعيـــد الدراســـة واالمتحانـــات واإلجـــازات 2019/ 2020م وفـــق 
البنـــود المحـــددة لموعـــد بـــدء اإلجـــازة الصيفيـــة ومباشـــرة العمـــل 

2021م.  /  2020 القـــادم  الدراســـي  للعـــام 

ــوي،  ــم التربـ ــة للتقويـ ــة العامـ ــن المديريـ ــكل مـ ــق المشـ ــوم الفريـ 7. يقـ
والمديريـــة العامـــة للمـــدارس الخاصـــة، والمديريـــة العامـــة لتقنيـــة 
ـــة المـــوارد البشـــرية، ومكتـــب  ـــة العامـــة لتنمي المعلومـــات، والمديري
البشـــرية،  المـــوارد  وتنميـــة  التربـــوي  للتخطيـــط  الـــوزارة  وكيـــل 
بدراســـة الحـــاالت التـــي صـــدرت قـــرارات بشـــأنها تطبيقـــا لالئحـــة 

شـــؤون الطـــالب، واتخـــاذ القـــرار المناســـب لـــكل حالـــة.
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