
 

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                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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  احملرتمون                                                                                                           مديرو دوائر املديرية/ األفاضل 
  احملرتم                                                                           مدير مكتب اإلشراف الرتبوي بثمريت/ الفاضل 
  احملرتم                                                                           مدير مكتب اإلشراف الرتبوي برخيوت/ الفاضل 

  رتمون احمل                                                                                               املدارس ومديرات  مديرو/ األفاضل 
                               

  - :السالم عليكم ورمحة ا وبركاته ،،، وبعد                                  
بداية العام الدراسي   غري العمانيني العمانيني و اهليئة التدريسية/ مباشرات عمل املشرفني /املوضوع 

  . م2020/2021
، وباإلشارة إىل  م2020/2021لص التهنئة مبناسبة العام الدراسي اجلديد لكم خبا  بداية يسرنا أن نتقدم      
يبدأ دوام املشرفني الرتبويني واإلداريني وأعضاء اهليئة ) :  2( املادة )  174/2020( القرار الوزاري رقم  

م يوم األحد املوافق 2020/2021التدريسية والوظائف املرتبطة هبا باملدارس للعام الدراسي 
  .  م27/9/2020

  : اتباع اآلتي التكرم ب عليه يرجى  
  .التزام مجيع اهليئات التدريسية والوظائف املرتبطة هبا بالتوقيع يف كشوف احلضور االنصراف   -1

بعد التاكد من  كال على حده  )م 27/9/2020بتاريخ ( يف أول يوم تعبئة الكشف املرفق بالذين باشروا العمل -2
 )اإلجازات ( قسم املوارد البشرية وملدارسهم  مكتيب االشراف وإرساله إىل  ر الصحياالنتهاء من فرتة احلج

قبول الكشوف اليت ترد عن طريق نظام    حيث لن يتم) األصل ( يدويا  )سدح  –مرباط  –طاقه  –صالله (ملدارس
  . بعد التدقيق عليها جوازات السفر خبتم اخلروج والدخول للسلطنة معتمد من ادارة املدرسةمع نسخ  املراسالت

بعد   كال على حده اشرهتم العملبعند م بالنسبة للمعلمني املتأخرين عن الدوام ، يتم إرسال الكشف الحقا -3
فسيتم اختاذ ، ويف حالة عدم تقديم العذر   االعذارارفاق   مع ضرورة، التاكد من االنتهاء من فرتة احلجر الصحي

  .  االجراءات االدارية اليام الغياب
  
  
  
  
وعليهم  تسليمهم العمل فال يتميوما وبدون عذر ، )  30( بالنسبة للمتأخرين الذين جتاوزت مدة تأخريهم -4

  .  الهناء االجراءات املتعلقة هبم )  اإلجازات ( مراجعة قسم املوارد البشرية 
    بنوع الرحلة وتاريخ اخلروج والدخول ومن واقع ( ضرورة توضيح كافة البيانات بالكشف فيما يتعلق  -5

  . وسوف تتحمل إدارة املدرسة املسؤولية كاملة يف حالة ثبوت غري ذلك ) جواز السفر       



  
 التجديد مت الذين)  استقالة ، قدع وانتهاء إعارة، انتهاء( خدماهتم املنتهية) عمانيني الغري( واملعلمات املعلمون -6

 صفة تغيري أو االستقالة سحب أو اخلدمة اهناء إلغاء قرار من بصوره إال العمل تسليمهم يتم ال  الوزارة قبل من هلم
  .التعيني
 تمي ومل ، انقطاعهم أسباب معرفة بدون العمل عن املنقطعني)  عمانيني الغري/  العمانيني(   املعلمني بيانات ترسل -7

 او مكتيب االشراف حسب مدارسهم وفق لقسم املوارد البشرية  العمل عن  االنقطاع بسبب املباشر املسؤول اشعار
                              .م4/10/2020عد اقصاه ويف م الكشف املرفق

 قسم من يم عمل خبطاب تسل  إال مبدارسهم العمل تسليمهم يتم ال الدراسية إجازهتم من للعائدين  بالنسبة -8
 الدراسية اإلجازات من للعائدين التوزيع بنشرات أمسائهم تضمني أو باملدرسة العمل ملتسليمه والتنقالت التعيينات

  .ومساعديهم املدارس ملديري بالنسبة
  . م12/10/2020 االثنني املوافقكشوف الآخر موعد الستالم  -9
 ...) املنسق - مساعد املدير  –مدير املدرسة (ملدرسة تسلم االستمارات والكشوف عن طريق ادارة ا  -10

مع )سدح  –مرباط  –طاقه  –صالله (ملدارس  قسم املوارد البشرية كتيب االشراف للمدارس التابة هلم ،وبمب
    .املرفقة وعدم إعادة طباعتهما ، حيث لن يتم التعامل خبالفهما راتستمااالااللتزام بنموذج املباشرات وضرورة 

  شاكرين لكم حسن تعاونكم                                        
  وتفضلوا بقبول فائق االحرتام ،،،                                                              

  
  

  قطنعلي حامد بن حماد                                                                                                                                 
  مدير دائرة الشؤون اإلدارية                                                                                                                                

  
  
  


