
معا نحو مجتمع تعليمي رقمي تنافسي

 دليـــل تسجيل دارس في منصة مكتبي التعليمية
eportal.moe.gov.om



1

الدخول عن طريق قارئ 
البطاقة الشخصية

الدخول عن طريق اسم 
المستخدم وكلمة المرور

الدخول عن طريق بطاقة 
الهاتف المصدقة إلكترونيًا

دخول منصة مكتبي التعليمية:
eportal.moe.gov.om

أوال: تسجيل الدخول



2

استعادة كلمة المرور:

أوال: تسجيل الدخول

الستعادة كلمة المرور



3

طلب تسجيل دارس بمركز تعليم مستمر:

اختيار نوع الطلب ٢الضغط على أيقونة الخدمات اإللكترونية.١



4

التبويب األول (تسجيل البيانات الشخصية)١



5

 

التبويب الثاني (استكمال بيانات التسجيل)٢

في شاشة بيانات التسجيل يختار الدارس المحافظة والوالية 
والمدرسة ويظهر اسم الصف الذي أنهاه الطالب وفي حالة 

النجاح يظهر الصف التالي  

إلظهار المواد االختيارية

اختيار المواد االختيارية للطالب 
والضغط على حفظ لحفظ االختيارات 



6

٤

التبويب الثالث (استكمال بيانات الرسوم الدراسية)٣ الخطوة األخيرة الضغط 
على أيقونة إرسال

في حالة الدارس من ذوي 
الضمان االجتماعي يختار 

معفى من الرسوم ويدخل 
رقم الضمان  

إضافة المرفقات وتظهر بعض 
المرفقات حسب االختيار مثال يعمل 

يظهر رسالة من جهة العمل – واذا اختار 
معفى من الرسوم سيظهر مرفق بطاقة 

الضمان االجتماعي.



7

بعد التأكد من البيانات الضغط 
على ارسال فيظهر رقم الطلب 

بعد ارسال الطلب ستصل رسالة 
نصية للدارس برقم الطلب.



8

! " # $

تظهر مباشرة بعد تقديم الطلب.
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ثانيا: الدفع اإللكتروني بعد الموافقة المبدئية

تصل للدارس الرسالة النصية فيدخل 

للمنصة الستكمال عملية الدفع

! " # $



10

دفع الرسوم عن طريق المنصة

في حالة الطلب جاري ولكن  تظهر الدفع ( تمت الموافقة من 

قبل الموظف ) يمكن الضغط على الدفع الستكمال الطلب 

eportal.moe.gov.om :تسجيل الدخول للمنصة

الدفعمتابة الطلبات ١٢



11

خطوات دفع الرسوم عن طريق المنصة

١

٢٣

٥

٤

كتابة كلمة التحقق- عرض الرسومالدفع اختيار أيقونة  الدفع١٢ ٣

إدخال بيانات البطاقة البنكية إيصال الدفع٤ ٥



12

تصل للدارس رسالة نصية تفيد باكتمال 

الطلب
تم قبول طلبك بنجاح.



13

ثالثا: في حالة إرجاع الطلب لتعديله

تصل للدارس رسالة نصية تفيد بالرجوع 

للطلب في منصة التسجيل للتعديل

! " # $

تم إرجاع طلبك يرجى تعديل 
الطلب وإعادة إرساله.
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٢
١

حالة الطلب – جاري ( لم يوافق الموظف على الطلب )
 يمكن عرض الطلب للتأكد من البيانات

خطوات تعديل الطلب

eportal.moe.gov.om :تسجيل الدخول للمنصة

عرض الطلبمتابة الطلبات تعديل الطلب وإعادة ارسالة١٢ ٣



15

خطوات طباعة االستمارة



16

مخطط سير عملية التسجيل في نظام تعليم الكبار:

سيتلقى الدارس الرسائل
النصية اآلتية :

١. ( تم تقديم طلبك رقم *****إلى مدرسة****** ).

٢. (تم استالم الطلب وجار مراجعته الرجاء عدم
     دفع الرسوم إال بعد استالم رسالة تأكيد 

      مراجعة الطلب).

يسجل الدارس عن طريق 
  الرابط اآلتي: 

eportal.moe.gov.om 

في حالة عدم قبول الطلب: 

سيتلقى الرسالة اآلتية :
( بعد مراجعة بيانات الطلب نعلمكم برفض 

الطلب ).

في حالة قبول الطلب: 

(يستلم الدارس رسالة نصية تفيد بقبول طلبه 

مبدئيا، وعليه استكمال الطلب بدفع الرسوم 

المقررة عليه بالرجوع إلى الطلب في منصة 

التسجيل ودفع الرسوم.)

في حال لم تصل إلى الدارس أي رسائل نصية أثناء تقديم الطلب، يمكنه متابعة الطلب من خالل 

اإلشعارات البريدية التي ستصله عبر بريده اإللكتروني أو بالرجوع إلى طلبه في منصة التسجيل، أو 

مراجعة المديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة التي سجل بها طلبه. 



جميع الحقوق محفوظة لوزارة التربية والتعليم


