
 

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                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس عبد اهللا الريسي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 2020/2019تعليمات اعمال نهاية العام الدراسي  
 ( 12-1وفق إجراءات معالجة آلية تقويم تعلم الطلبة )

 (19كعمل استثنائي في ظل ظروف جائحة كورونا )كوفيد
 

 

 تدقيق امللف اإللكرتوني للطالب وخاصة الطالب احملولون للمدارس الرافدة.   -1
 التأكد من جنس الطالب.  -2
 ادخال الدرجاتالتأكد من فتح مجيع مستخدمني البوابة التعليمية على مستوى املدرسة وذلك لالستعداد لعملية  -3

 .الدرجات بالنظام من خالل نافذة مراجعة إدخال درجات املوادمع متابعة تدفق 

 مجيع املواد اعتماد داخلي يف الفصل الدراسي األول . اعتمادالتأكد من  -4

 :  (2020/  93وفق القرار الوزاري رقم )(  11-1الطالب للصفوف ) لدرجات يتم إدخال ا -5

 اجلهة املنفذة فرتة تنفيذ اإلجراء اإلجــــــراء م
 إىل من

 
1 

( والتقرير الوصفي الثاني 4-1مت إلغاء التقرير الوصفي الثالث للصفوف )
( ملنتصف الفصل الدراسي الثاني من نظام البوابة التعليمية 11-5للصفوف )

 هلذا العام .

 
7/5/2020 

 
13/5/2020 

املديرية العامة لتقنية 
 املعلومات

 فتح صالحية إدخال الدرجات 2
 للتقويماملديرية العامة  14/5/2020

 الرتبوي
 
3 

( يف البوابة التعليمية وفق عناصر  4-1إدخال درجات الطالب للصفوف ) 
التعلم احملددة يف نتيجة أداء الطلبة بنهاية العام الدراسي بناء على تقدير 

املعلم وفق ما مت تطبيقه من أدوات التقويم املستمر من بداية العام الدراسي إىل 
 م2020مارس  12

 
 
17/5/2020 

 
 
31/5/2020 

 
اهليئة التدريسية 
 واإلدارية باملدارس

 
4 

( الفصل الدراسي األول جلميع  11-5إدخال درجات الطالب للصفوف ) 
كدرجات للفصل  –والذين متت معاجلة درجاتهم  / الناجحني –الطلبة 

 الدراسي الثاني يف البوابة التعليمية .

 
17/5/2020 

 
31/5/2020 

اهليئة التدريسية 
 واإلدارية باملدارس
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 اجلهة املنفذة فرتة تنفيذ اإلجراء اإلجــــــراء م
 إىل من

 
5 

تشكيل جلنة ملراجعة وتدقيق الدرجات والبيانات املدخلة واعتماد النتيجة يف 
البوابة التعليمية من قبل إدارة املدرسة / دائرة التقويم الرتبوي باملديريات 

 العامة باحملافظات 

 
1/6/2020 

 
14/6/2020 

 إدارات املدارس
 دائرة التقويم الرتبوي

 
( على موقع بوابة سلطنة عمان  11 – 1إعالن نتائج مجيع الطلبة للصفوف )  6

 16/6/2020 التعليمية وتطبيق ولي األمر.
 إدارات املدارس

 
 إدارات املدارس 25/6/2020 17/6/2020 م وفق اآللية املتبعة 2021/  2020نقل الطلبة للعام الدراسي القادم  7
املديرية العامة لتقنية  5/7/2020 28/6/2020 م تقنيا 2020/  2019إغالق العام الدراسي جلميع الصفوف  8

 املعلومات
 

 .عملية ادخال الدرجات واالحتساب على مستوى املدرسة أن يقوم بإدارةمدير املدرسة على  -6

إال بعد ان يتم مراجعة كافة النتائج مراجعة دقيقة حتى ال  (11-1للصفوف )  يتم ارسال االعتماد اخلارجي ال -7
 تضطر املدرسة بطلب إلغاء االعتماد اخلارجي.

 يتم سحب تقارير االداء بعد االعتماد اخلارجي. -8
 حسب املدارس الرافدة.أوال يتم النقل اجلماعي  -9
 .دارس اكحكومية امل النقل اجلماعي منيتم استقبال طلبات  -10
 .عد انهاء اجراءات النقل اجلماعي ويكون ب( 11-1للصفوف )نقل الطلبة للعام اجلديد يتم  -11

ال يوجد حتويل طالب بني املدارس يف الفرتة اكحالية وذلك بسبب إخفاء أيقونة طلب حتويل طالب يف دور ولي  -12
 األمر .

نقل أبنه أو أبنته ملدرسة غري املدرسة الرافدة اليت تستقبل النقل اجلماعي ما عليه إال بحال أراد ولي األمر  يف -13
ليمية للبوابة التعالشخصي  باملستخدمثم بعد ذلك يدخل ولي األمر  فتح ايقونة طلب حتويل طالباالنتظار حتى يتم 

 . أو عن طريق تطبيق ولي األمر ويقدم طلب حتويل طالب

( إىل الصفوف 11 – 5)يطبق للعام الدراسي اكحالي فقط:سيتم نقل مجيع الطلبة يف الصفوفكإجراء استثنائي -14
 :(2020/  93وفق القرار الوزاري رقم )م)ناجحون(2020/2021لعام الدراسي القادم الالحقة )األعلى( ل
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الطلبة الذين عليهم خمالفات سلوكية وفق الئحة شؤون الطالب وليست هلم درجات يف الفصل الدراسي األول  -15
 عليم إعادة العام الدراسي .

الذين مل يتمكنوا من الدراسة يف الفصل الدراسي األول سواء ألعذار طبية أو غريها وليست لديهم  الطلبة -16
 درجات يف الفصل الدراسي األول عليهم إعادة العام الدراسي .

 والنقل للعام اجلديد: النقل اجلماعي
 

 يتم التالي :(  4 - 1. مدرسة حلقة أوىل من )  أ
واالنتظار حتى يتم حلقة ثانية ذكور نقل مجاعي ملدرسة  الرابع للصف اخلامس من الصف* نقل الطالب الذكور 

 تقديم طلب النقل اجلماعي لإلناث ملدرسة حلقة ثانية لإلناث أو العكس .يتم استقبال الطلب ثم 

 
 يتم التالي :  متصلة. مدرسة حلقة  ب
الصف اخلامس ملدرسة حلقة ثانية واالنتظار  اىل فقط من الصف الرابعالذكور تقديم طلب النقل اجلماعي للطالب* 

 حتى يتم استقبال الطلب.

 اجلهة املنفذة فرتة تنفيذ اإلجراء اإلجــــــراء م
 إىل من

 
 
 
1 

درجات الطلبة للفصل الدراسي األول يف مجيع املواد مراجعة ومعاجلة مجيع 
( درجة فأقل . حبيث يتم ترفيع الدرجة ليحصل 49اكحاصلني فيها على )

  ( درجة50الطالب بعد احتساب متوسط الفصلني على )
تكون  ( :49/ طالب حصل يف الفصل الدراسي األول يف مادة العلوم على )1مثال

 (51درجته يف الفصل الدراسي الثاني )
/ طالب حصل يف الفصل الدراسي األول يف مادة الرياضيات على درجة 2مثال

 (60( تكون درجته يف الفصل الدراسي الثاني )40)
الناجحني / والذين متت  –إدخال درجات الفصل الدراسي األول جلميع الطلبة 

 سي الثاني يف البوابة التعليمية .كدرجات الفصل الدرا –معاجلة درجاتهم 

 
 
 
17/5/2020 

 
 
 
31/5/2020 

 
 
 

اهليئة التدريسية 
 واإلدارية باملدارس
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 بنفس املدرسة.  النقل للعام اجلديد للطالبات للصف األعلى* يتم 

 .بالنقل اجلماعي الثامن أو التاسع أو العاشر يتم اختاذ نفس االجراءات أعاله* مثال اخر ملدرسة بها الصف  

 

والرد على مجيع االستفسارات وتغيري كلمات املرور للهيئة امكم وعدم غلق اهلاتف يعطي املوضوع جل اهتم ارجو بإن
 يف حال طلب منكم التغيري . التدريسية

 الطالب التقارير على توزيعستقوم دائرة التقويم الرتبوي مبوافاة املدارس حول آلية مالحظة // 

 وفقكم اهلل وسدد خطاكم

 

 

 

 عـــــــبدهللا الريســـــــي                                                      

 الباطنةمحافظة شمال  /   قسم البوابة التعليمية

 
 

alm
an
ah
j.c
om
/om


