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 ∂∏©a IOQ Ée :ø£æ```°TGh ∫õæjO »ªdÉ©dG πãªªdG ø««Øë```°üdG óMCG ∫CÉ```°S ÉeóæY
 ,™∏ q£e ô«Z âfCÉa ∞ë```°üdG CGô≤j ’ øªe âæc ¿EG :¬HÉLCG .?á```≤Ø∏ªdG QÉÑNC’G √É```éJG

.á∏∏°†e ∂JÉeƒ∏©ªa ÉgCGô≤j øªe âæc GPEGh
.?πª©dG Ée kGPEG :∫GDƒ°ùH »Øë°üdG OQ Éæg
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 Ωƒ≤J A»°T …CG ,™«ÑdÉH ºbh ô°ûædÉH ºb ,ô```°ûfG ..ô```°ûfG §≤a ,á≤«≤ëdÉH ºà¡f ó©f ºd

.¬«a Gô«ÑN íÑ°üà°S ¬à°SQÉªªH
 ,á≤«≤ëdG π≤f ≈∏Y õ«côàdG ÖfÉL øe ,áeƒ∏©ªdG π≤f IôµØd Iô¶ædG äô«¨J ó```≤d
 øY IóFGR äÉ```eƒ∏©e Éæjód íÑ```°UCG Gòd ;É```¡∏≤f »a áYô```°ùdGh á«≤Ñ```°SC’G ÖfÉL ≈```dEG
 .äÉÑKEGh ¢ü«ëªJ ÓH É¡dhóJ ºàj QÉÑNCGh ,¬eó©c ÉgOƒLh áØ«ãc äÉeƒ∏©e ,áLÉëdG
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.∂dP »a óMCG ¬≤Ñ°ùj ¿CG
 IójóédG QÉÑNC’G ≈∏Y Pƒëà```°ùªdGh ¥É qÑ```°ùdG âëÑ```°UCG ¿CG ó©H GPÉe ..?GPÉe ºK
 âYQÉ```°S …òdG ôÑîdG ∂dP ¿CGh ,√ô«¨J hCG ¬Ø«```°†J A»```°T ’ ¿CG ócCÉJ  ?(áLRÉ£dG)h
 ádhÉëeh É©jô°S π≤ædG ƒgh ,∂∏ªY ¢ùØæH Gƒeƒ≤«d øjôNB’ π```°üj ,ø≤«J ¿hO √ô```°ûæd
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 A»```°T ∂JƒØj ød ..A»```°T ∂JƒØj ø∏a ,ÇQÉW …C’ hCG ôØ```°S hCG á«æ≤J á∏µ```°ûe ÖÑ```°ùH
 ∞bƒàf ¿CG iƒ°S Éæ«∏Y Ée §≤a ,´É≤jE’G ¢ùØæH ,ºZÉæàdG ¢ùØæH ô«```°ùJ IÉ«ëdG ,É≤∏£e
 Éæ°ùd »àdG ∂∏Jh ,Éæª¡J ’ »àdG ∂∏J ,QÉÑNC’Gh äÉeƒ∏©ªdG øe á«YƒædG ∂∏J πbÉæJ øY

 .É¡àë°U øe øjócCÉàe

ΩÉ©dG ±Gô°TE’G
»KQÉ◊G ¢ù«ªN øH ≈«ëj.O

ègÉæŸG ôjƒ£àd áeÉ©dG ájôjóª∏d ΩÉ©dG ôjóŸG
OGóYE’G

ájQƒ¡÷G ∞«°S âæH ≈ë°Vh
…ƒHÎdG ΩÓYE’G á«FÉ°üNCG

…ƒ¨∏dG ≥«bóàdG
ó©°S OhGO øH óªMCG øH ˆGóÑY

êGôNE’Gh º«ª°üàdG
»°SQÉØdG ⁄É°S øH óªfi

ôjƒ°üàdG
ÊGóæ∏÷G óªfi øH ¿ÉØ∏N

 ôjƒ£J ΩÉY ôjóe »KQÉ◊G ¢``ù«ªN øH ≈«ëj QƒàcódG ¢``SCGôJ
 ´hô°ûe ∫ƒM ÊÉãdG ´ÉªàL’G Ω2019/¢SQÉe/5 ïjQÉàH ,ègÉæŸG
 áæ÷ AÉ°†YCG Qƒ``°†ëH ,⁄É©dGh ¿ÉªY áæ£∏°ùd »``ªbôdG ¢ù∏WC’G

.IQGRƒdG ΩÉY ¿GƒjóH »ÁÈdG áYÉ≤H ∂dPh ,´hô°ûŸG
 á°UÉÿG IÉcÉëŸG êPÉ‰h äÉaƒØ°üe ¢VGô©à°SG ´ÉªàL’G ∫ÓN ”
 Ëó≤Jh ,⁄É```©dGh ¿Éª oY áæ£∏```°ùd »ªbôdG »```°SQóŸG ¢```ù∏WC’G ´hô```°ûÃ
 á«æ≤J á```Ä«g øe á«fGò«```°ûdG ¿É```Ø∏N âæH ≈```æe πÑb øe »```Fôe ¢```VôY
 ¿CG øµÁ »àdG á«æ≤àdGh á«æØdG äÉeóÿÉH ¬dÓN øe âaôY ,äÉ```eƒ∏©ŸG
 â°Vô©à°SG ∂dòch ,»ªbôdG »```°SQóŸG ¢ù∏WC’G ´hô```°ûŸ áÄ«¡dG É¡eó≤J
 ¤EG áaÉ°VEG ,»°VGÎa’G ™bGƒdG IÉcÉëŸ ¢SÉ°S õcôe ™jQÉ°ûe øe êPÉ‰
 ,º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH É≤Ñ```°ùe äóYCG á«ª«∏©J ™£b ¢VôY
 IQGRƒH áMÉ°ùª∏d á«æWƒdG áÄ«¡dG øe ÊÉ¡ÑædG çQÉM øH ∞°Sƒj çó–h

 ´hô```°ûŸ áÄ«¡dG É¡eó≤J ¿CG ø```µÁ »àdG äÉ```eóÿG øY ,´É```aódG
 ≈∏Y ócCG å«M ,⁄É©dGh ¿ÉªY áæ£∏°ùd »ªbôdG »°SQóŸG ¢ù∏WC’G
 Qƒ°Uh §FGôN øe áæ£∏°ùdÉH ≥∏©àj Ée πc Ëó≤àd áÄ«¡dG ájõgÉL
 ,á«YÉæ```°üdG QÉªbC’G Qƒ```°U ¤EG áaÉ```°VEG ,áãjóMh á```Áób ájƒL
 çó– ,¢ùjQÉ```°†àdGh ¥ô```£dGh ,á```«aGô¨÷G AÉª```°SC’G º```FGƒbh
 OGó©à```°SG  øY ,á«∏NGódG IQGRh ø```e …OQƒ```dG óªfi ø```H ô```eÉY
 Oƒ¡÷G ¤EG QÉ```°TCG Éªc ,ájQGOE’G Ohó◊G äÉfÉ«H Òaƒàd IQGRƒ```dG
 ,äÉ¶aÉëª∏d …QGOE’G º«°ù≤àdG OÉªàY’ IQGRƒdG πÑb øe áã«ã◊G

.»ªbôdG »°SQóŸG ¢ù∏WC’G ´hô°ûŸ ÉgÒaƒJh
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وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

ياأتي اإ�سدار الن�سرة التوجيهية لدائرة المحتوى والتعليم الإلكتروني مع بداية كل عام درا�سي، بهدف تزويد 

الكوادر التي ت�س��رف عليها الدائرة من اأخ�سائي م�س��ادر التعلم، واأخ�سائي التعليم والمحتوى اللكتروني 

بالم�ستجدات التربوية والتعليمية والتقنية التي يمكن اأن ت�سهم في تحقيق اأهداف العملية التعليمية.

 اآملين اأن يكون للدائرة م�ساهمة ثرية في ت�سهيل تنفيذ الوحدات والدرو�س والأن�سطة التعليمية بما تقدمه من 

مختلف اأنواع المحتويات الإلكترونية والدورات التدريبية الإلكترونية وبما توفره من م�س��ادر معلومات. 

وناأمل اأن ت�س��هم هذه الن�س��رة التوجيهية في م�ساعدة المجتمع المدر�سي على ت�س��هيل التعلم بطرق ممتعة 

ومي�سرة.

المقدمة
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الر�ؤية: الريادة في توظيف تقنية المعلومات والت�سالت في العملية التعليمية وفقاً لمعايير الجودة ال�ساملة من خالل 

ا�س��تخدام وتوظي��ف مختلف التقني��ات الحديثة وذلك لجعل التعلي��م ممتعاً ومتاحاً في اأي مكان وزمان با�س��تخدام 

التكنولوجيا.

الر�س��الة: ت�س��عى دائرة المحتوى والتعليم الإلكترون��ي اإلى توفير بيئة تعلم تفاعلية ممتع��ة بالمدار�س للرقي بالعملية 

التعليمية من خالل تطوير المناهج الدرا�س��ية اإلكترونياً وابتكار اأن�س��طة �س��فية وو�س��ائل تعليمية تفاعلية وم�س��ادر 

معلوماتية متنوعة ون�سر ثقافة ا�ستخدام اأحدث التقنيات في الممار�سات ال�سفية اليومية.

ال�س��فة الإلكتروني��ة للدائرة: عملت دائرة المحت��وى والتعليم الإلكتروني اإلى توفير موق��ع اإلكتروني مخت�س وهو 

موق��ع تقني��ات التعلي��م )http://ict.moe.gov.om/(. الذي يتم من خالله ن�س��ر الخدم��ات التعليمية التي 

تقدمه��ا للعاملي��ن في الحقل الترب��وي وعر�س المحتويات التعليمي��ة التفاعلية التي تم تنفيذه��ا مركزياً ول مركزياً. 

ويمك��ن الو�سول لهذا الموقع م��ن خالل البوابة التعليمي��ة ل�سلطنة ُعمان من خالل اإتباع الخط��وات المو�سحة في 

المخطط اأدناه: -

نبذة عن الدائرة:
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اأوًل: ق�سم المحتوى الإلكتروني:

تعريف المحتوى الإلكتروني:

م��ادة علمية تفاعلية )م�سمم��ة ح�سب معايير دولية( ت�ستخ��دم الو�سائط المتعددة لتخدم المنه��ج الدرا�سي وتقدم عبر 

اأدوات اإلكترونية مختلفة مثل الحوا�سيب والإنترنت والأجهزة المتطورة.

الأعمال التي ينفذها ق�سم المحتوى الإلكتروني:

1. اإنتاج المحتويات التعليمية الإلكترونية المتوافقة مع المناهج الدرا�سية متمثلة في: 

التفاعلية. التعليمة  والألعاب  والقطع  • الأن�سطة 

ال�سمعية. والمواد  التعليمية  • الأفالم 

الدرا�سية. بالمناهج  المرتبطة  اللوحية  والأجهزة  الذكية  الهواتف  • تطبيقات 

لها. المنا�سبة  والبيئة  التعليمية  المحاكاة  برامج  • اإنتاج 

التفاعلية. التعليمية  • الكتب 

• ال�سف��رات القارئ��ة )QR( لكتب المناهج الدرا�سية واأي�سا ربطه��ا بالمواد ال�سمعية والفلمية التي تخدم المناهج 

الدرا�سية.

2. اإنت��اج الأقرا���س ال�سمعية والمرئية الم�سان��دة للمناهج الدرا�سي��ة والتن�سيق لتوزيعها على المدار���س بالتن�سيق مع 

الجهات ذات ال�سلة ومتابعة تفعيلها.

اختصاصات أقسام دائرة المحتوى اإللكتروني
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اأنواع المحتويات اللكترونية :

التفاعلية. التعليمية  الأن�سطة   •

القط��ع التعليمي��ة التفاعلية. )وحدة تعليمية تفاعلية تتمحور حول ه��دف اأو مخرج تعليمي لتعلم مفهوم محدد   •

وتنفذ وفق معايير دولية معتمدة(.

ال�سمعية. والمواد  التعليمية  الأفالم   •

الدرا�سية. بالمناهج  المرتبطة  اللوحية  والأجهزة  الذكية  الهواتف  تطبيقات   •

لها. المنا�سبة  والبيئة  التعليمية  المحاكاة  وبرامج  الفترا�سي  الواقع  برامج  اإنتاج   •

التفاعلية. التعليمية  الكتب   •

ال�سفرات القارئة )QR( لكتب المناهج الدرا�سية والمرتبطة اأي�سا بالمواد ال�سمعية والفلمية التي تخدم المناهج   •

الدرا�سية.

م�ساريع مختلفة تخدم المناهج الدرا�سية من اأمثلتها الخرائط المنهجية وم�سروع م�سحف عمان القارئ وغيرها.  •

نتاجات ق�سم المحتوى الإلكتروني:

المكتبة ال�سوتية: يعتبر م�سروع المكتبة ال�سوتية للمناهج الدرا�سية من الأعمال الأ�سا�سية بق�سم المحتوى الإلكتروني. 

حي��ث يتم من خاللها توفي��ر جميع المواد ال�سوتية للمناه��ج الدرا�سية لل�سفوف من الأول اإل��ى الثاني ع�سر من خالل 

ت�سمي��م مبتك��ر حيث تم تنفيذها وفق مراحل من خ��الل فريق فني بق�سم المحتوى الإلكترون��ي، والعمل على توفيرها 

للمعلمين والطالب من خالل اأقرا�س مدمجة حيث تم ح�سر جميع المواد ال�سوتية في مكتبة الإلكترونية وتم تحويلها 

ب�سيغة mp3 لي�سهل ا�ستعرا�سها اأو تنزيلها من قبل المعلم.

مكتب��ة المناهج العمانية: يعتبر توفير الكتب الإلكترونية من الأعم��ال الم�ستحدثة بق�سم المحتوى الإلكتروني. حيث 

يت��م م��ن خالله ت�سميم وبناء كت��ب اإلكترونية تفاعلية و يت��م تنفيذها وفق مراحل من خالل فريق فن��ي بق�سم المحتوى 
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النشرة التوجيهية لدائرة المحتوى والتعليم اإللكتروني8
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

 )pdf ( الإلكترون��ي والمحافظ��ات التعليمية، كما تم ت�سميم مكتبة اإلكترونية تحوي كت��ب المناهج الدرا�سية ب�سيغة

ويمكن الو�سول لمكتبة المناهج العمانية من خالل اإتباع الخطوات المو�سحة في المخطط اأدناه:-

الأقرا�س المدمجة: يعتب��ر م�سروع اأقرا�س البرامج التعليمية للمناهج الدرا�سية من الأعمال الأ�سا�سية بق�سم المحتوى 

الإلكترون��ي. حيث يتم من خالل��ه توفير اأقرا�س البرامج التعليمية لجميع المناه��ج المحتوى الإلكتروني، على اأن يتم 

توفيرها على �سكل اأقرا�س مدمجة. )الجدول اأدناه يو�سح عناوين الأقرا�س المدمجة لعام الدرا�سي 2020/2019م، 

اأمثلة على الأقرا�س:

النشرة التوجيهية لدائرة المحتوى والتعليم ا�لكتروني    للعام الدراسي     ٢٠١٩/٢٠١٨ 

9

ا	قراص المدمجة:
 .ÊhÎµdE�’G i�ƒàë�ŸG º°ù H á«°SÉ°SC�’G ÉªYC�’G øe á«``°SGQódG ègÉæª d á«ª« ©àdG èeGÈdG ¢UGôbCG ´höûe Èà©j

 ÉgÒa�ƒJ ºàj ¿CG `` Y ,ÊhÎµdE�’G i�ƒàë�ŸG è``gÉæ�ŸG �™«ª÷ á«ª« ©àdG èeGÈdG ¢``UGôbCG  Òa�ƒJ ¬dÓN ø``e ºàj å``«M

 »``°SGQódG É©d á�›ó�ŸG ¢UGôbC�’G ø``jhÉæ©H hó``L IöûædG �‘ ``aôe á�›óe ¢UGôbCG µ``°T Y ¢``SQGó�ŸG �™``«ª÷

: ¢UGôbC�’G Y á ãeCG ,  2019/2018

النشرة التوجيهية لدائرة المحتوى والتعليم ا�لكتروني    للعام الدراسي     ٢٠١٩/٢٠١٨ 

9

ا	قراص المدمجة:
 .ÊhÎµdE�’G i�ƒàë�ŸG º°ù H á«°SÉ°SC�’G ÉªYC�’G øe á«``°SGQódG ègÉæª d á«ª« ©àdG èeGÈdG ¢UGôbCG ´höûe Èà©j

 ÉgÒa�ƒJ ºàj ¿CG `` Y ,ÊhÎµdE�’G i�ƒàë�ŸG è``gÉæ�ŸG �™«ª÷ á«ª« ©àdG èeGÈdG ¢``UGôbCG  Òa�ƒJ ¬dÓN ø``e ºàj å``«M

 »``°SGQódG É©d á�›ó�ŸG ¢UGôbC�’G ø``jhÉæ©H hó``L IöûædG �‘ ``aôe á�›óe ¢UGôbCG µ``°T Y ¢``SQGó�ŸG �™``«ª÷

: ¢UGôbC�’G Y á ãeCG ,  2019/2018
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                      ك�سف اأقرا�س البرامج التعليمية الخا�سة بالمناهج الدرا�سية للعام الدرا�سي 2019 / 2020 م

 

8 
 

/  2019كشف أقراص البرامج التعليمية الخاصة بالمناهج الدراسية للعام الدراسي 
 م 2020

 رقم م
 سنة  النوع الصف المادة العنوان المخازن 

 اإلصدار
 CD 2019 الرابع االساسي اللغة العربية المحتوى السمعي لكتاب أحب لغتي 15 1

 

 CD 2019 الرابع االساسي اللغة العربية توى االلكتروني لكتاب أحب لغتيالمح 101 2
 

الستماع والنصوص االدبيةانصوص  21 3  CD 2019 السابع االساسي اللغة العربية 
 

1دروس االستماع والنصوص االدبية ج 26 4  CD 2019 التاسع االساسي اللغة العربية 
 

 CD 2019 الثامن االساسي للغة العربيةا نصوص االستماع والنصوص االدبية 23 5
 

 CD 2019 التاسع االساسي اللغة العربية 2دروس االستماع والنصوص األدبية ج 27 6
 

العاشر  اللغة العربية 1دروس االستماع والنصوص االدبية ج 30 7
 CD 2019 االساسي

 

2دروس االستماع والنصوص االدبية ج 31 8 العاشر  اللغة العربية 
 CD 2019 سياالسا

 

 CD 2019 الحادي عشر اللغة العربية نصوص االستماع والنصوص االدبية 80 9

المهارات  ةالموسيقيأناشيد مادة المهارات  102 10
 CD 2019 الثالث االساسي الموسيقية

المهارات  ةالموسيقيأناشيد مادة المهارات  103 11
 CD 2019 الرابع االساسي الموسيقية

المهارات  مادة المهارات الموسيقية أناشيد 17 12
 الموسيقية

الخامس 
 CD 2019 االساسي

 

المهارات  أناشيد مادة المهارات الموسيقية 20 13
 الموسيقية

السادس 
 CD 2019 االساسي

 

المهارات  أناشيد مادة المهارات الموسيقية 22 14
 CD 2019 السابع االساسي الموسيقية

 

المهارات  ت الموسيقيةأناشيد مادة المهارا 24 15
 CD 2019 الثامن االساسي الموسيقية

 

المهارات  أناشيد مادة المهارات الموسيقية 28 16
 CD 2019 التاسع االساسي الموسيقية

 

المهارات  أناشيد مادة المهارات الموسيقية 32 17
 الموسيقية

العاشر 
 CD 2019 االساسي

 

مهارات  اغان واناشيد 85 18
 موسيقية

دي عشر الحا
 CD 2019 والثاني عشر
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/  2019كشف أقراص البرامج التعليمية الخاصة بالمناهج الدراسية للعام الدراسي 
 م 2020

رقم  م
سنة  النوع الصف المادة العنوان المخازن

 اإلصدار

19 35 LISTENING 1 اللغة االنجليزية GRADE 1A CD 2019 
 

20 36 SONG and Rhymes ةاللغة االنجليزي GRADE 1A CD 2019 

21 39 LISTENING اللغة االنجليزية GRADE 2A CD 2019 

22 40 SONG and Rhymes اللغة االنجليزية GRADE 2A CD 2019 

23 41 LISTENING &songs اللغة االنجليزية GRADE 3A CD 2019 
24 42 LISTENING &songs اللغة االنجليزية GRADE 4A CD 2019 

25 43 LISTENING &songs اللغة االنجليزية GRADE 5A CD 2019 

26 46 LISTENING 1 اللغة االنجليزية GRADE 6A CD 2019 

27 47 LISTENING 2 اللغة االنجليزية GRADE 6A CD 2019 

28 48 SONG and Rhymes اللغة االنجليزية GRADE 6A CD 2019 

29 49 LISTENING 1 اللغة االنجليزية GRADE 7A CD 2019 

30 50 LISTENING 2 اللغة االنجليزية GRADE 7A CD 2019 

31 51 SONG and Rhymes اللغة االنجليزية GRADE 7A CD 2019 

32 52 LISTENING 1 اللغة االنجليزية GRADE 8A CD 2019 

33 53 SONG and Rhymes اللغة االنجليزية GRADE 8A CD 2019 

34 54 LISTENING 1 يزيةاللغة االنجل GRADE 9A CD 2019 
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/  2019كشف أقراص البرامج التعليمية الخاصة بالمناهج الدراسية للعام الدراسي 
 م 2020

 رقم م
سنة  النوع الصف المادة العنوان المخازن

 اإلصدار

35 55 LISTENING 2 اللغة االنجليزية GRADE 9A CD 2019 

36 57 LISTENING اللغة االنجليزية GRADE 11A CD 2019 

37 58 listening 1 B اللغة االنجليزية GRADE 1B CD 2019 

38 59 songs & Rhymes اللغة االنجليزية GRADE 1B CD 2019 
39 60 listening CD1 اللغة االنجليزية GRADE 2B CD 2019 

40 61 songs & Rhymes اللغة االنجليزية GRADE 2B CD 2019 

41 62 LISTENING &songs لغة االنجليزيةال GRADE 3B CD 2019 

42 63 LISTENING &songs اللغة االنجليزية GRADE4B CD 2019 

43 116 LISTENING &songs اللغة االنجليزية GRADE5B CD 2019 

44 67 listening CD1 اللغة االنجليزية GRADE 6B CD 2019 

45 68 listening CD2 اللغة االنجليزية GRADE 6B CD 2019 

46 69 songs & Rhymes اللغة االنجليزية GRADE 6B CD 2019 

47 70 listening CD1 اللغة االنجليزية GRADE 7B CD 2019 

48 71 listening CD2 اللغة االنجليزية GRADE 7B CD 2019 

49 72 songs & Rhymes اللغة االنجليزية GRADE 7B CD 2019 
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/  2019خاصة بالمناهج الدراسية للعام الدراسي كشف أقراص البرامج التعليمية ال
 م 2020

 م
سنة  النوع الصف المادة العنوان رقم المخازن

 اإلصدار
50 73 listening  اللغة االنجليزية GRADE 8B CD 2019 

51 74 songs & Rhymes  اللغة االنجليزية GRADE 8B CD 2019 

52 75 listening   اللغة االنجليزية GRADE 9B CD 2019 
53 

96 Reading1 اللغة االنجليزية GRADE 10 CD 2019 
54 

97 Reading2 اللغة االنجليزية GRADE 10 CD 2019 
55 77 LISTENING  اللغة االنجليزية GRADE 11B CD 2019 
56  Reading1 اللغة االنجليزية GRADE 11 CD 2019 
57  Reading2 اللغة االنجليزية GRADE 11 CD 2019 
58 78 LISTENING  اللغة االنجليزية GRADE 12A CD 2019 

59 79 LISTENING  اللغة االنجليزية GRADE 12B CD 2019 
التربية  مقرر التالوة والحفظ  60

 CD 2019 الحلقة الثانية االسالمية

الحادي عشر  فنون تشكيلية  رحلة في دهاليز الفن  83 61
 والثاني عشر

CD 2019 

يديو تعليمي لمادة الرياضة ف 84 62
 المدرسية 

الرياضة 
 المدرسية

(5-12) DVD 2019 

دراسات  محافظة الوسطى  90 63
 اجتماعية 

 DVD 2019 الحلقة االولى

دراسات  محافظة ظفار  64
 DVD 2019 الحلقة االولى اجتماعية

 DVD 2019 السابع االساسي العلوم  تكيف المها 91 65

لمناهج تعليمية الالبرمجيات  93 66
 الفيزياء والكيمياء واالحياء 

 CD 2019 (12-11-10) العلوم 

 CD 2019 مختلف الصفوف مختلف المواد المكتبة الصوتية 111 67
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ثانياً: ق�سم التعليم الإلكتروني:

اإدارة محت��وى التعلي��م الإلكتروني وتقييمه والم�ساركة في عمليات تطوير نظ��ام التعلم الإلكتروني والمحتوى   •

الإلكتروني بالتن�سيق مع التق�سيمات المخت�سة.

المخت�سة. التق�سيمات  مع  م�ستمرة  ب�سورة  الإلكتروني  التعليم  نظام  وترقية  تحديث  العمل على   •

بالمدار�س. الإلكتروني  التعليم  نظام  تفعيل  على  العمل   •

اإدارة اأدوات الت�س��ال الإلكتروني��ة وتدري��ب الحقل التربوي عل��ى ا�ستخدامها وتفعيلها ف��ي العملية التعليمية   •

بالتن�سيق مع التق�سيمات المخت�سة.

التطبيق. على  والإ�سراف  المعلمين  وتدريب  التعليمية  العملية  في  التقنية  توظيف   •

الدرا�سية. المناهج  تخدم  اإلكترونية  تفاعلية  �سفية  اأن�سطة  اإنتاج   •

التربوي. الحقل  فئات  بين  الإلكتروني  التعلم  ثقافة  ن�سر   •

منهم. لال�ستفادة  التعليمية  العملية  في  الإلكتروني  التعليم  تقنيات  لم�ستخدمي  بيانات  قاعدة  تكوين   •

بالمدار�س. الإلكتروني  والتعلم  بالتعليم  المرتبطة  الم�ساريع  متابعة   •

العمل. �سير  �سنوية عن  تقارير  رفع   •

الق�سم. بها  يكلف  اأخرى  مهام  اأي   •

ويرتبط هذا الق�سم مع الأق�سام الأخرى ارتباط وثيق بحيث يكمل بع�سها البع�س في تجويد العمل وتحقيق روؤية ور�سالة 

الدائرة وكذلك ارتباطه مع دوائر اأخرى لخدمة المعلم والطالب ب�سكل خا�س والعملية التعليمية ب�سكل عام.
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وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

الأن�سطة ال�سفية التفاعلية المنتجة من المعلمين: 

ه��ي ممار�س��ة عملية يقوم بها المعلم من خالل �سيناري��و يعر�س ويقدم فيه المعلومة ب�س��كل مت�سل�سل ومنظم لإي�سالها 

للطالب وتحويلها ب�سكل تفاعلي من خالل ا�ستخدام احدى البرامج التفاعلية؛ فهي تعين المعلم على تكوين جو تفاعلي 

في المادة الدرا�سية واإثراء الح�سيلة العلمية بطريقة م�سوقة للمتعلم.

م�سروع اإنتل للتعليم: 

ت�سعى وزارة التربية والتعليم  اإلى تطوير وتحديث برامجها التدريبية  وذلك بالنظر اإلى الم�ستجدات في كافة الأ�سعدة 

العلمية والتقنية  وللو�سول اإلى نتائج مر�سية في التعليم بما يتوافق وخ�سائ�س المرحلة الحالية والقادمة ت�سعى الوزارة 

اإلى تدريب المعلمين  كونهم اأ�سا�س البناء ومحور الرتكاز في العملية التعليمية  ومن �سمن اأولوياتها في هذا التدريب 

تاأهيل المعلمين على  التعامل مع الم�ستجدات التقنية الحديثة كا�ستخدام الحا�سب الآلي وخ�سائ�س �سبكات الإنترنت 

و الأجه��زة التقني��ة الحديثة المتوفرة داخ��ل المدر�سة وتدريبهم اأي�س��ا على التوظيف ال�سليم لتل��ك الإمكانات داخل 

وخارج الح�س�س الدرا�سية

كذل��ك من اأجل تدريب تقني تربوي معتمد عالميا لتاأهيل وتدريب المعلمين على ال�ستخدام الأمثل للتقنية والتوظيف 

ال�سلي��م لها في المواقف ال�سفية تم اختيار واعتماد برنامج اإنتل للتعليم بالتعاون بين �سركة اإنتل العالمية ووزارة التربية 

والتعليم كم�سروع تدريبي للمعلمين كون البرنامج مخ�س�س للمعلمين وذا طابع تربوي وتقني.

فه��و مب��ادرة عالمية لتزويد المعلمي��ن بالمهارات الالزمة لدم��ج التكنولوجيا ب�سكل فّعال في مناه��ج الدرا�سة الحالية 

وتح�سي��ن م�ست��وى تعلم الطالب، ويه��دف اإلى م�ساعدة معلمي الف�س��ول على انتهاج طريقة التعل��م المتمركزة حول 

الطالب من خالل دمج التكنولوجيا واأ�ساليب التعلم القائم على الم�سروعات.
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وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

اأهداف  دورة الأ�سا�سيات من برنامج اإنتل للتعليم :

م��ن خ��الل خطط الوزارة المتعلقة بتطبيق وتحدي��ث الطرق الم�ستخدمة في التدري���س وال�ساعية لإيجاد مجال اأرحب 

للمعل��م والطالب يكون فيه الطالب محورا للعملية التعليمية والمعل��م موجها ولي�س ملقنا للطالب يتطلب ذلك  تاأهيل 

المعلمي��ن وتدريبه��م وبما اأن  الحقل التربوي يفتقر اإلى التوظيف الجيد  لإمكان��ات المدر�سة التقنية من قبل المعلمين 

وج��ب تاأهيله��م واإعدادهم ليتمكنوا من تحدي��ث اأفكارهم وطرقهم في تدري�س طالبهم بم��ا يتوافق والمرحلة الحالية 

والتي ت�ستوجب اأي�سا اكت�ساب الطالب مهارات تتطلبها المرحلة الزمنية المعا�سة حاليا ول يمكن اأن يكت�سب الطالب 

تل��ك المه��ارات من معلميهم اإن كان معلميهم غي��ر ملمين بتلك المهارات وكيفية اإك�سابه��ا ونقلها اإلى طالبهم لذلك 

ن�سوق هنا جملة من المبررات لتنفيذ هذا البرنامج التدريبي من بينها :

الدرا�سية الف�سول  داخل  التقنية  ا�ستخدام  لتفعيل  التاأ�سي�س   •

التقنية. الالزمة ل�ستخدام  المهارات  في  المعلمين  تاأهيل  يرافقه  اأن  يجب  التقني  الم�ستمر  التحديث  مواكبة   •

التعليمية. العملية  في خدمة  الإلكترونية  الت�سال  ل�سبكات  الم�ستخدمين  من  قليل  وجود عدد   •

المعلمين. بين  والتناف�سي  الجماعي  العمل  تحفيز روح  في  الرغبة   •

الحديثة. التدري�س  في طرق  المعلمين  من  والبتكار  الإبداع  مهارات  لتنمية  وجود �سرورة   •

والع�سرين.  الحادي  القرن  مهارات  في  المعلمين  قدرات  تنمية   •

الطالب. لدى  العليا  التفكير  قدرات  ت�ستهدف  اأهداف وخطط  �سياغة  في  �سعوبة  وجود   •

التقييم. في عمليات  واإ�سراك طالبهم  ت�سميم  على  المعلمين  تدريب  في  الرغبة   •

الطالب. مع  و�سليم  اآمن  ب�سكل  الإنترنت  �سبكات  ا�ستخدام  على  المعلمين  وتدريب  تاأهيل   •

قدر ممكن. باأكبر  المدر�سة  في  المتوفرة  التقنية  الأجهزة  ا�ستخدام  من  ال�ستفادة   •
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اأهمية دورة الأ�سا�سيات من برنامج اإنتل للتعليم بالن�سبة للمعلمين :

نطم��ح اأن ن�س��ل من خ��الل برنامج اإنتل للتعلي��م اإلى جملة من الأه��داف المرتبطة بمبررات ا�ستح��داث هذا البرنامج 

التدريبي ويمكن تلخي�سها في جملة من النقاط من بينها:

التعليمية. العملية  في خدمة  الإلكترونية  الت�سال  و�سبكات  التقنية  المعلمون  يفّعل  اأن   •

للطالب. بالن�سبة  عائدا  ت�سكل  بطريقة  مدار�سهم  في  المتوفرة  التقنية  المعلمون  ي�ستخدم  اأن   •

ال�سفية. المواقف  في  الإلكترونية  الت�سال  �سبكات  المعلمون  ي�ستخدم  اأن   •

ال�سفية. المواقف  في  للتقنية  توظيفه  اأ�ساليب  ويوجه  ويبتكر  المعلم  يبدع  ن  اأ   •

الأ�سا�سية. والع�سرين  الحادي  القرن  بمهارات  ملما  المعلم  يكون  اأن   •

زمالئه ومع طالبه. مع  الفريق  بروح  المعلم  يعمل  اأن   •

لدى طالبه. العليا  التفكير  مهارات  ت�ستهدف  اأهداف وخطط  �سياغة  قادرا على  المعلم  يكون  اأن   •

مع طالبه. الفاعلة  الم�ساركة  ا�ستراتيجيات  من  متمكنا  المعلم  يكون  اأن   •

و�سليم ومجدي. اآمن  ب�سكل  الإنترنت  �سبكات  ا�ستخدام  مهارات  من  المعلم  تمكين   •

التكلفة. مع  يتنا�سب  المتوفرة  التقنية  الأجهزة  ا�ستخدام  من  العائد  يكون  اأن   •

توجيهات خا�سة بالمعلمين حول دورة الأ�سا�سيات من برنامج اإنتل للتعليم : 

دورة الأ�سا�سيات ل تخت�س بمادة من المواد الدرا�سية بل هي دورة مهمة لكل المعلمين باختالف تخ�س�ساتهم   •

باخت��الف المراح��ل التعليمية الت��ي يدر�سون فيها فالمه��ارات التي تكت�سب م��ن خالل الدورة مه��ارات عامة في 

توظيف تقنيات التعليم في التدري�س 

العملي. التقني  الجانب  من خالل  المهارات  اإك�ساب  على  منها  رئي�سي  في جزء  تعتمد  التدريبية  الدورة   •

الدورة. متطلبات  اجتياز  بعد  معتمدة  �سهادة  على  المتدربين  يح�سل   •
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اأكفاء. مدربين  من خالل  الدورات  وتقاد  التعليمية  المحافظات  في كل  حاليا  معتمدة  الدورة   •

المهارات  الذاتي من خالل  التعليم والتدرب  التدريبية يمكنهم موا�سلة  بالدورة  الذين �سبق والتحقوا  المعلمون   •

التي اكت�سبت خالل الدورة.

يعتب��ر تطبي��ق ما تم التدرب عليه وتنفيذه مهما جدا لأنه بالتاأكيد ي�سه��م في تثبيت المعلومات والمهارات التي   •

اكت�سبت في الدورة التدريبية.

المدار�س. في  المتباينة  والتجهيزات  المادية  الإمكانات  تراعي  بمرونة  عليه  التدرب  تم  ما  تطبيق  يمكن   •

التدريبية. الدورة  اأكثر حول  للتعرف  التعليم  تقنيات  التربوي وموقع  المنتدى  من  ال�ستفادة  يمكن   •

يمك��ن م�سارك��ة م�س��روع المعلم مع م�ساريع معلمين اآخري��ن لال�ستفادة منه في التطبي��ق اأو التح�سين لم�ساريع   •

معلمين اآخرين.

يمكن للمعلمين رفع م�ساريعهم وتطبيقاتهم من خالل المنتدى التربوي اأو موقع تقنيات التعليم كم�سادر تعليمية   •

مفتوحة.

م�سروع توظيف تطبيقات الأجهزة المحمولة في التعلم:

عب��ارة عن تفعيل تطبيقات الأجهزة المحمولة في عملية التعلم بين المعلم وطالبه داخل وخارج الغرفة ال�سفية   

وف��ي اأي وقت واأي م��كان، والخروج بمبادرات متكاملة تعنى بتوظيف تطبيق��ات الأجهزة المحمولة وتعميم تطبيقها 

عل��ى مدار�س ال�سلطنة ح�س��ب الإمكانيات الفنية والمادية والب�سري��ة المتاحة، والتو�سع بتوظيفه��ا فيما يخدم العملية 

التعليمي��ة وتوجي��ه ا�ستخدامها في التجاه المفي��د. ويكون هذا التوظي��ف غالبا لمواجهة م�سكلة م��ا اأو عالجها بهذه 

التطبيقات.

اأهداف الم�سروع:

التعلم. في  والت�سالت  المعلومات  تكنولوجيا  توظيف   •
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التعليمية. العملية  في  وتوظيفها  المحمولة  الأجهزة  بتطبيقات  الطالب  واهتمام  انت�سار  ا�ستغالل   •

التعليمية. العملية  لأهداف  تفاعلية ومحققة  اأن�سطة  وتنفيذ  المعلومات  في طرق عر�س  التنويع   •

زي��ادة فر���س التوا�سل بين اأطرف العملية التعليمية عبر �سبكات التوا�سل الجتماعي واأنظمة التعلم بالتطبيقات   •

المتاحة.

ن�س��ر تجارب وممار�س��ات المعلمين في مجال توظيف تكنولوجيا المعلوم��ات والت�سالت للمجتمع التربوي   •

لال�ستفادة من تجاربهم.

الم�س��اركات المحلية والإقليمية والدولي��ة لمنفذي الم�سروع في الملتقيات والموؤتمرات العملية المهتمة بهذا   •

المجال.

الفئة الم�ستهدفة:

المواد. م�سرفوا   •

المعلمين.  •

الطالب.  •

الجهات المنفذة:

التعليمية. بالمحافظات  التعليم  تقنيات  بق�سم  الإلكتروني  التعليم  �ُسعب   •

التعليمية. بالمحافظات  المدرا�س   •
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دليل ا�ستخدام الأجهزة الذكية وتطبيقاتها:

ياأتي هذا الدليل الرقمي ليكون دلياًل وهادياً ل�ستخدام اآمن لالأجهزة الذكية في التعليم والتعلم، وقد ت�سمن هذا الدليل 

تعريفاً موجزاً بالأجهزة الذكية واأهم اأنواعها، اإ�سافة اإلى اأنظمة ت�سغيل الهواتف الذكية واإعداداتها وهي خطوة اأ�سا�سية 

قب��ل عر�س  اأه��م تطبيقات الأجهزة الذكية؛ وهو الأم��ر الذي تو�سع فيه هذا الدليل وقّدم��ة ب�سكل تف�سيلي من حيث: 

متاج��ر تطبيقات الأجهزة المحمول��ة، وا�ستخداماتها الآمنة، والمعايير التي على اأ�سا�سه��ا يتم اختيار تلك التطبيقات ، 

ومن ثم يعر�س الدليل عليك اأغلب  التطبيقات المتوفرة، والقادرة على م�ساعدتك، �سواء كنت معلماً اأو طالباً اأو ولي 

اأمر تتابع تعليم اأبنائك، وتحر�س على ا�ستخدام اآمن ومفيد لالأجهزة الذكية ولتطبيقاتها.

وه��ي تطبيقات تتنوع من المجال الديني اإلى اللغوي، اإلى الجتماعي اإلى العلمي الريا�سي اأو الطبيعي اإلى الترفيهي ... 

وغيرها من التطبيقات التي توفرها متاجر الأجهزة الذكية اأو تلك التي اأن�ساأها معلمون عمانيون اإثراء للمناهج الدرا�سية 

المطبقة.

ات التعّلم المفتوحة التي اأ�سبحت  كما يعر�س عليك هذا الدليل ا�ستخدامات اأخرى لالأجهزة الذكية، لعل اأبرزها من�سّ

مورداً تعليمياً ل غنى عنه اليوم بالن�سبة للطالب والمعلم.

ول��م ين�س هذا الدليل في النهائية اأن ي�سع بين يديك جملة من التنبيهات والمحاذير عند ا�ستخدامك لهذه الأجهزة كي 

تكون اآمنة ومفيدة في الآن نف�سه.

الفئة الم�ستهدفة:

التالميذ.  •

والإ�سرافية. والتدري�سية  الإدارية  الهيئة   •

الأمور. اأولياء   •

 مالحظة:

        �سوف يتم تزويد الجهات المعنية بالرابط لموقع الرفع الخا�س بالدليل، حيث يعتبر الدليل ب�سيغة اإلكترونية.
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ثالثاً:  ق�سم مراكز م�سادر التعلم:

 يطي��ب لن��ا ونحن ن�ستقبل عامن��ا الدرا�سي الجديد اأن نهنئكم به��ذه المنا�سبة التربوية، متمني��ن اأن يكون باإذن اهلل عاماً 

درا�سي��اً مفعم��ا بالن�ساط والهمم العالي��ة، وحافاًل بالإنجازات، ونذك��ر باأهمية ال�ستفادة من التوجيه��ات ال�سادرة في 

ال�سن��وات الما�سية، والتي توؤكد وتو�سح العم��ال التنظيمية بالمركز، اإلى جانب اأهمية الهتمام بتفعيل مراكز م�سادر 

التعلم بما يخدم العملية التعليمية، ونوؤكد على الآتي: 

التعلم: الم�ساركة الفاعلة في العملية التعليمية التعلمية، من خالل تقديم خدمات ذات جودة  ر�سالة مراكز م�سادر   •

تلب��ي احتياجات الم�ستفيدين وتوقعاتهم، وتنمي مه��ارات البحث وال�ستك�ساف والتفاعل الإيجابي مع التطورات 

المعرفية والتقنية.

فل�سف��ة مراكز م�س��ادر التعلم: ت�ستمد مراكز م�سادر التعلم فل�سفتها من فل�سف��ة وزارة التربية والتعليم وتقوم على   •

توفي��ر البيئة التعليمي��ة المنا�سبة وتوظيفها في العملي��ة التعليمية التعلمية ح�سب القواع��د المنظمة والمتَبعة في هذا 

المج��ال، ليحقق الن�سج��ام بين الأهداف التربوي��ة وال�ستراتيجيات والأ�ساليب التدري�سي��ة وم�سادر المعلومات 

واأدواتها.

مفه��وم مراك��ز م�سادر التعلم: ه��و بيئة تعليمية تعلمية تتوفر به��ا اأنواع متعددة ومختلفة من م�س��ادر التعلم منظمة   •

ومتاحة لال�ستخدام، وتهيئ للمتعلم فر�سة التعلم الذاتي من خالل اإتاحة البحث والطالع وال�ستماع والم�ساهدة 

وا�ستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتوجيه العملية التعليمية التي يتم ت�سميمها وتنفيذها وتقييمها في �سوء الأهداف 

التعليمية.

دليل مراكز م�سادر التعلم: دليل �سامل لمراكز م�سادر التعلم يعتبر كاأداة معرفية عملية ي�ستخدمها الأخ�سائي وكافة   •

الفئ��ات المعنية لإدراك دور مرك��ز م�سادر التعلم والعاملين به. ويوفر اإج��راءات واأدوات تقييم وا�سحة ومحددة 

ح�سب المعايير العالمية لتحليل احتياجات المركز من اأجل تحقيق روؤيته واأهدافه، يمكن الح�سول على ن�سخة من 

الدليل من خالل التوا�سل مع الفا�سل م�سرف م�سادر التعلم. 
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التنظيمي��ة لمراكز م�سادر التعلم: �س��درت بموجب قرار وزاري رق��م )509 / 2014(، تحتوي على  الالئح��ة   •

ثالث ف�سول: الف�سل الأول: الأحكام العامة، الف�سل الثاني: مقر المركز وتجهيزاته، الف�سل الثالث: مهام واأن�سطة 

مركز م�سادر التعلم.

المعرفة(: هو عبارة عن نظام اآلي لإدارة اأعمال المكتبات ومراكز  )اآفاق  التعلم  الآلي لإدارة مراكز م�سادر  النظام   •

م�س��ادر التعلم الإدارية والفني��ة والثقافية بمختلف  اأنواعها واأحجامها، يرجى متابع��ة م�ستجدات النظام من خالل 

البواب��ة التعليمي��ة ل�سلطنة عمان، والتن�سيق م��ع الفا�سل م�سرف م�سادر التعلم للتعرف عل��ى اآليات تفعيل البرنامج 

بالمركز. 

الخط��ة ال�سنوي��ة الموح��دة لمراكز م�سادر التعلم:   هي خطة موحدة لجميع مراك��ز م�سادر التعلم منبثقة من روؤية   •

مراكز م�سادر التعلم ومحدداتها واأهدافها ومهام اأخ�سائي م�سادر تعلم، وتتكون الخطة من عدة محاور اأبرزها:

مح��ور التنظيم الإداري والفني: يخت�س بتنظيم مجموعات م�سادر التعل��م وت�سكيل وتفعيل لجنة المركز وجماعة   

الم�سادر وتفعيل برنامج الإدارة الإلكترونية وتفعيل الخطة ال�سنوية لمركز م�سادر التعلم.

مح��ور الخدمات والأن�سطة: يخت�س بتفعيل خدمات المرك��ز، اإقامة الأن�سطة، اإك�ساب الطالب المهارات والوعي   

المعلوماتي، ون�سر ثقافة القراءة.

محور الإعالن والت�سويق: يخت�س بن�سر روؤية ور�سالة المركز والتعريف باأن�سطة المركز.  

محور المتابعة والتقييم: من خالل تقييم مجموعات وم�سادر المعلومات والتقييم الذاتي ال�سنوي لخطة المركز.  

برنام��ج ال�سه��ادة التخ�س�سي��ة لأخ�سائي مراك��ز م�سادر التعلم:  ه��و برنامج تخ�س�سي مهن��ي يجمع في محاوره   •

مختل��ف المهارات التقنية والمهنية والإدارية التي تحتاجها الكوادر العامل��ة في المراكز لتفعيلها واإعطائها دورها 

الأ�سا�س��ي ف��ي العملية التعليمية. ي�سمل البرنام��ج على 100 �ساعة تدريبية مق�سمة عل��ى مرحلتين كل مرحلة 50 

�ساع��ة تدريبية، يتطلب من الم�س��ارك اجتياز الم�ستوى الأول بنجاح، حتى تتاح له فر�س��ة الموا�سلة في الم�ستوى 

الثاني من البرنامج من خالل م�ساريع عملية واختبارات تحريرية.



املديرية العامة لتطوير املناهج

النشرة التوجيهية لدائرة المحتوى والتعليم اإللكتروني22
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

التوجيهات المتعلقة بتنظيم العمل بمراكز م�سادر التعلم

مدير المدر�سة:  

نوج��ه �سكرنا وتقديرنا لمديري المدار�س الذين يعتبرون مركز م�س��ادر التعلم هو قلب المدر�سة الناب�س، فهم المي�سر 

لكاف��ة اأعمال المركز والراعي لفعاليات��ه واأن�سطته، اآملين من الجميع مزيد من الجهد خدمة للعملية التعليمية، حيث ان 

مدي��ر المدر�سة هو الم�سوؤول الإداري المبا�سر عن اأخ�سائي م�سادر التعل��م، وينعك�س اهتمامه ورعايته لكافة فعاليات 

ومنا�سط مركز م�سادر التعلم على نتائج العمل ون�سير اإلى الآتي: 

المدر�سة. لمدير  الإ�سراقية  الزيارات  المدر�سة وخطة  التعلم �سمن خطة  م�سادر  مركز  اإدراج   •

ا�ستخ��دام مبن��ى مرك��ز م�سادر التعل��م وكافة مقتنياته بم��ا يحقق الأهداف الت��ي اأن�سئ من اأجله��ا، ا�ستنادا اإلى   •

الق��رار الوزاري )رقم 509 / 2015م المادة الثامنة( والبعد ع��ن ا�ستخدامه لالجتماعات، المعار�س، الحفالت 

المدر�سية ولجان المتحان ...الخ.

المركز. لجنة  قبل  من  فعلياً  التعلم جرداً  م�سادر  مركز  جرد   •

وم�ستلزماته.  احتياجاته  كافة  بتوفير  المدر�سة  ميزانية  من  وفعالياته  المركز  اأن�سطة  على  ي�سرف   •

رابعاً: ق�سم تطوير تقنيات التعليم:

اإخت�سا�سات الق�سم:

توظيفها. وتقييم  المدر�سية  البيئة  في  التعليم  تقنيات  واآليات  اأ�س�س  اقتراح   •

تطويرها. واقتراح  التعليم  تقنيات  في مجال  التعليمية  البرامج  فعالية  درا�سة   •

التقني. بالجانب  المرتبطة  ال�سفية  ال�سفية وغير  الأن�سطة  اقتراح   •

الم�ستركة. الخت�سا�س  مع جهات  بالتن�سيق  التعليمي  الروبوت  اأن�سطة  تطوير  في  الم�ساهمة   •
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تقدي��م المقترح��ات لمختلف المديريات فيما يتعلق بتطوير وتفعيل الأدوات الرقمية الم�ساندة للمعلم بالتن�سيق   •

والتعاون مع المديرية العامة لتقنية المعلومات.

الدرا�سي. الف�سل  داخل  التقنيات  ا�ستخدام  تفعيل  �ساأنها  من  للمعلمين  تدريبية  برامج  اقتراح   •

اللكتروني. التعليم  في مجال  المتعلقة  والدولية  المحلية  بالم�سابقات  المتعلقة  الم�ساركات  تنظيم   •

متابع��ة برام��ج الدائ��رة في مجال التعلي��م والتعلم اللكتروني من خ��الل اإ�سدار الأدلة والن�س��رات والكتيبات   •

وتدري��ب العاملين في المي��دان التربوي على ا�ستخدام الأجهزة والمعدات التقني��ة وذلك بالتن�سيق مع المديريات 

/ الإدارات التعليمية بالمحافظة.

• فريق المحتوى الإلكتروني بالمحافظات التعليمية: هو فريق مكون من مجموعة من الم�سممين التعليمين )المعلمين( 

والمبرمجي��ن وم�سممين الجرافيك بالمحافظة يقومون بت�سميم المحتوي��ات الإلكترونية التفاعلية التي تثري المناهج 

التعليمية وفق خطة مركزية يتم ار�سالها من دائرة المحتوى والتعليم الإلكتروني. وخطة ل مركزية يتم اإعدادها من قبل 

الم�سوؤول المبا�سر لت�سميم محتويات اإلكترونية تفاعلية وفق حاجة المحافظة. كما يتم تنفيذ عدد من الور�س التدريبية 

لأع�س��اء الفريق الم�ساند بالمحافظة وذلك بهدف اك�سابهم مهارات اإعداد وت�سميم المحتويات التفاعلية ون�سر اأهمية 

ا�ستخدامها من قبل المعلمين في الح�س�س الدرا�سية. 

• فري��ق التعلي��م الإلكتروني بالمحافظات التعليمية: هو فريق مكون من مجموعة من الموظفين والمعلمين المجيدين 

والمبادرين في توظيف تكنولوجيا المعلومات والت�سالت في العملية التعليمية، ولديهم المقدرة في نقل اأثر التدريب 

وم�ساعدة المعلمين بالمدر�سة على كيفية توظيف تكنولوجيا المعلومات والت�سالت داخل الغرفة ال�سفية.
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 : الإلكتروني  والتعليم  المحتوى  • منتدى 

منت��دى يعني بتعريف عنا�سر المجتمع التربوي باأهمية المحت��وى والتعليم والتدريب الإلكتروني، ون�سر ثقافة توظيف 

تكنولوجيا المعلومات والت�سالت ودورها في تطوير التعليم والرتقاء بالعملية التعليمية،

كما يقدم من خالله العديد من الدورات التدريبية المتخ�س�سة التي ت�ساعد المعلم في اإن�ساء محتويات اإلكترونية تفاعلية 

ب�سيطة تخدم المناهج الدرا�سية، ودورات في توظيف التقنية في الغرفة ال�سفية.

 http://forum.moe.gov.om/forumdisplay.php?f=387 : رابط المنتدى

التعلم:  م�سادر  • منتدى 

يعنى هذا المنتدى بالمو�سوعات المتعلقة بمراكز م�سادر التعلم والمكتبات المدر�سية والعاملين بها حيث تبرز اأهميته 

ف��ي مناق�سة اللوائح والأدلة ال�سادرة من ق�س��م م�سادر التعلم بالوزارة، والتح�سين من جودة الخدمات الإدارية والفنية 

بالمراك��ز. كما يط��رح المنتدى اأهم الم�ساريع والأن�سط��ة القائمة بمراكز م�سادر التعل��م بمختلف مدار�س محافظات 

ال�سلطنة.

http://forum.moe.gov.om/forumdisplay.php?f=425 : رابط المنتدى

المعرفة:  اآفاق  منتدى   •

يعنى هذا المنتدى بالرد على ا�ستف�سارات م�ستخدمي نظام اآفاق المعرفة ويتم من خالله حل الإ�سكاليات التي ت�سادف 

الم�ستخدمين، ومناق�سة كل الأمور والم�ستجدات الخا�سة بالبرنامج، وتلقي القتراحات البناءة الهادفة اإلى تطوير اأداء 

النظام. كما واأنه يطرح في مو�سوعاته ال�سروحات المعينة ل�ستخدام نظام اآفاق المعرفة بال�سكل الأمثل.

http://forum.moe.gov.om/forumdisplay.php?f=426 : رابط المنتدى
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اأرقام التوا�سل :

 00 ةرازولا طخ حتف - فتاهلا مقر مسقلا مسا

 ٥٥٧٧٢٤٦٢ ةرئادلا ريدم

 ٤٠٦٣٢٤٦٢ ينورتكلإلا ىوتحملا نوؤشل دعاسملا ريدملا

 ٢٤٦٢٥٤٨٨  ملعتلا رداصم زكارم نوؤشل دعاسملا ريدملا

 ٢٦١٢٢٤٦٢ قيسنتلا

 ٢١١٥٢٤٦٢ ينورتكلإلا ىوتحملا مسق

 ٥٦١٣٢٤٦٢ ينورتكلإلا ميلعتلا مسق

 ٣٨٨٨٢٤٦٢ ميلعتلا تاينقت ريوطت مسق

 ٥٥٨٠٢٤٦٢  ملعتلا رداصم مسق
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النشرة التوجيهية دائرة المحتوى والتعليم اإللكتروني


تم التصميم واإلخراج الفني 

بمركز إنتاج الكتاب المدرسي والوسائل التعليمية
بالمديرية العامة لتطوير المناهج

بوزارة التربية والتعليم 


