
 

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 أنور الراشدي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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  ظفار/ قسم املوارد البشرية 
  2020/2021للعمانيني وغري العمانيني بداية العام الدراسي  التدريسيةاهليئة /مباشرات عمل املشرفني 

  مالحظات  اجلهة املستلمة  املدارس
  سوف ييتم ارجاع املباشرة اليت مل تسلم عن طريق املكتب   مكتب  اإلشراف الرتبوي مثريت  املدارس التابعة ملكتب اإلشراف الرتبوي مثريت

  سوف ييتم ارجاع املباشرة اليت مل تسلم عن طريق املكتب  مكتب  اإلشراف الرتبوي رخيوت  املدارس التابعة ملكتب اإلشراف الرتبوي رخيوت
  تسلم عن طريق ادارة املدرسة فقط  قسم املوارد البشرية   بقية املدارس

  .اهليئات التدريسية والوظائف املرتبطة هبا بالتوقيع يف سجل احلضور واالنصراف التزام مجيع
  .حتهاإدارة املدرسة تتحمل املسؤولية كاملة  عن البيانات املدرجة بكشوف املباشرة والتحقق من ص

  12/10/2020اخر موعد  الستالم الكشوف يوم اإلثنني املوافق 
  .) ... املنسق–املساعد –املدير (االستمارات والكشوف عن طريق إدارة املدرسة  تسليم يتم 

  م27/9/2020املباشرين للعمل بتاريخ اإلجراءات املطلوبة من  
  

    أصل  ونسخه (إرسال كشف املباشرين بأول يوم عمل بكشف مستقل لكل معلم وعدم تأخريه(. 
 بادارة املدرسةيبقى ( شهادة إثبات انتهاء احلجر الصحية(. 
 بعد التدقيق معتمده من إدارة املدرسة )اومايثبت ذلك (الدخول واخلروج تمإرسال كشف املباشرين بأول يوم بكشف مستقل وعدم تأخريه  احضار نسخه من اجلواز وصورة خت. 
  ضرورة توضيح كافة البيانات املطلوبة بالكشف.  

  )1(انور الراشدي: اعداد 



  ظفار/ قسم املوارد البشرية 

  م27/9/2020املتأخرين  عن العمل ما بعد اإلجراءاتاملطلوبةمن
    أصل  ونسخه (إرسال كشف املباشرين بكشف مستقل لكل معلم وعدم تأخريه(. 
  الغياب ألياميف حالة وجود اعذار رمسيه يتم ارفاقها مع املباشرة حيث انه لن يعتد هبا بعد ذلك وسيتم اختاذ اإلجراءات اإلدارية . 
  بعد التدقيق معتمده من إدارة املدرسة)او ما يثبت ذلك(الدخول واخلروج  ختماحضار نسخه من اجلواز وصورة. 
 قى مع ادارة املدرسةيب(شهادة إثبات انتهاء احلجر الصحية(.  

  بدون عذر) 30( تأخريهم عن العمل املتأخرين الذين جتاوزت مدة اإلجراءات املطلوبة من  
  .الستكمال اجراءاهتمال يتم  تسليمهم  العمل وعليهم مراجعة قسم املوارد البشرية  

  املعلمون املنتهية خدماهتماإلجراءات املطلوبة من  
  .)اهناء اخلدمة أو سحب االستقالة أو تغيري صفة التعيني (من قبل الوزارة ال يتم تسليمه العمل اال بصورة من قرار إلغاءيف حالة التجديد هلم 

  االجراء املطلوب من العائدين من الدراسة بداية العام الدراسي

  باملدرسةأوتضمينأمسائهمبنشراتالتوزيعللعائدينمناإلجازاتالدراسيةاليتمتسليمهمالعملبمدارسهمإالخبطاب تسليم عمل منقسمالتعييناتوالتنقالتلتسليمهمالعمل

  )فوق سبعة أيام (املنقطعني عن العمل اإلجراءات املطلوبة من  
  املكتب التابع له حسب الكشف /ومل يتم اشعار املسؤول املباشر بسبب االنقطاع  عن العمل لقسم املوارد البشرية  ,ارسال بيانات املعلمني املنقطعني عن العمل بدون معرفة أسباب انقطاعهم 

  .وتسليمه ورقيا املرفق
  م 4/10/2020اخر موعد الستالم  كشوف املنقطعني  بتاريخ.  

  )2(انور الراشدي :اعداد


