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 ٢ 

  مقدمة
  

التصاالت في قطاع التعلیم، تقوم انطالقا من اھتمام السلطنة بتطویر استخدام تقنیة المعلومات وا
ھیئة تقنیة المعلومات، بتنفیذ ووزارة التربیة والتعلیم بالتعاون مع وزارة االقتصاد الوطني 

 مؤشرات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في قطاع التعلیم في سلطنة عمانمسح مشروع 
س السلطنة بمختلف والذي یتم من خاللھ جمع البیانات واستخراج المؤشرات لجمیع مدار

ویأتي ھذا المشروع تماشیا مع التوجھ العالمي لمسح مؤشرات التكنولوجیا . المراحل التعلیمیة 
في مختلف المجاالت، إذ قامت العدید من الدول بإجراء مثل ھذه المسوحات، كما أن السلطنة 

یعتمد نجاح ھذا  و.بصدد القیام بمسح كافة المؤشرات في عدة مجاالت، ومن بینھا قطاع التعلیم
المشروع على مشاركة كل فئة من الفئات المستھدفة والمنخرطة في العملیة التعلیمیة، وما تقدمھ 

  .من معلومات دقیقة ومكتملة في تعبئة االستمارات الموجھة لھا
  
  

  ھداف المشروعأ
  

ع مدارس التعرف على واقع انتشار و توظیف التقنیات الحدیثة في قطاع التعلیم العام في جمی .١
 .سلطنة عمان

تكوین قاعدة بیانات أساسیة عن أھم التقنیات المستخدمة بین المستفیدین في قطاع التعلیم العام  .٢
 .في سلطنة عمان

انتاج التقاریر الالزمة التي تساعد في اتخاذ القرارات وإعداد الخطط والبرامج لبناء القدرات  .٣
 الوطنیة 

عنیة و المنظمات العالمیة بالمؤشرات التي تحتاجھا تزوید المؤسسات الحكومیة والخاصة الم .٤
 . في ھذا المجال 

  
 

  
   المستھدفةاتالفئ

  
 وتشمل المدارس الحكومیة . كل مدرسةإدارةمدارس ویقوم بتعبئة استماراتھا الجمیع . ١

 . التقنیة السلطاني العمانيوالخاصة والدولیة والمعاھد اإلسالمیة وكلیة الحرس
 . في مختلف المناطق التعلیمیة والفنیة اإلداریة والتدریسیةةیئكافة أعضاء الھ. ٢
  .في مختلف المناطق التعلیمیة) ١٢-١(كافة الطالب في الصفوف . ٣
  
  
  
  
  
  
  



 ٣ 

   في التعلیم واالتصاالت تكنولوجیا المعلوماتنبذة عن دراسات مسح مؤشرات
  

ليم من أهم المعايير الدالّة  تعتبر مؤشرات استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التع
وهي تصف البنية التحتية .  لتكوين مجتمع المعرفة والمعلوماتالتقدم التكنولوجىعلى مدى 

لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع التربية والتعليم وأثرها في النمو االجتماعي 
مثل منظمة األمم (لمنظمات وقد اعتنت العديد من ا. والثقافي ومدى نفاذها واستخدامها وإنتاجها

بإطالق مبادرات ومشاريع لقياس المؤشرات ) اليونيسكو-المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
 ألغراضبعض الدول في األساسية واإلحصاءات والبيانات واستخدامات تكنولوجيا المعلومات 

لدول األخرى التي من ا. وكانت السلطنة من بين الدول المشاركة في هذه المبادرات. التنمية
مصر، وقطر، والبحرين، وتونس، والواليات المتحدة األمريكية، : قامت بمشروعات مماثلة

  .وكندا، والدنمارك، وفنلندا، والنرويج، وإندونيسيا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والهند
  

عام، ومن المالحظ في مؤشرات الدول العربية أن هناك حاجة لتنمية البنى التحتية بوجه 
والموارد البشرية بشكل خاص؛ وخاصة على صعيد توظيفها في البحث العلمي واألكاديمي 
باإلضافة لضرورة رفع الوعي بالثقافة المعلوماتية، وتخفيض كلفة االتصاالت التكنولوجية 

 باستثناء بعض الدول العربية، يالحظ ضعف هذه البنية في الوطن العربيو. بمختلف أنواعها
كما تظهر اإلحصائيات أن هناك حاجة لدعم مستويات . مقارنة مع دول العالمج، دول الخليك

 االقتصادية واالستثمار لتطوير البنية الدخل القومي تحسين مساهمة المعلومات في اتمؤشر
   . في الدول العربية للمعلوماتالمجدي

  
ناء مجتمع بف.  مجتمع معلوماتالمدروس والمتأني إلىلتحول دعم ا وعليه فمن الالزم

  والتغيرات بالسياساتمستقلة وإنما يرتبط  ال يمثل عملية هلكنو، كبيرهدف المعلومات هو 
 حالي الوضع اللتعرفهناك حاجة مما يعني أن . شكل تحديات جديدةقد ت التياالجتماعية 

 لذا ال بد من .هذا التطورالقدرة على مواكبة احتياجات مدى ، والتطور االجتماعياتجاهات و
تطور المجتمع ومدى إستجابته    اإلنترنت وتتبعى إتاحتها عل، ومن البياناتتحسين اّليات جمع

 وصياغة إستراتيجيات ،والمعلومات واإلستفادة منها لتحقيق التنمية لتكنولوجيا اإلتصاالت
 المعلومة الدقيقة في الوقت   عن طريق تقديمالمجتمع إقتصاديا وإجتماعيا  تهدف الي نمو

 بين مواطنى البلد الواحد وبين البلدان متخذى القرار وتقليل الفجوة الرقميةوتوفيرها ل بالمناس
التي   بين الدول ذات األفضلية من حيث القدرات وتلك  المختلفة وتبادل الخبرات اوالمعرفة



 ٤ 

 تحتاج الي الدعم في هذا المجال ومجاالت مشروع المؤشرات األساسية لقياس مجتمع

  .المعلومات
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  التنظيمي للمشروع الهيكل
  
 
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  

  ئيس المجموعةر

 

  المحلي التدريب فريق
 بالمنطقة  التعليميةالبوابة شعبة من ٣

  
 استشاريي المشروع

 المدرسي يبالتدر فريق
 معلم + البيانات قواعد أخصائي + المدرسة مدير(

  )المعلومات تقنية
 

  أعضاء المجموعة

 

 تكنولوجيا مؤشرات وثيقة إعداد يقفر
  التعليم قطاع في واالتصاالت المعلومات

 .وزارة التربية والتعليم -
 .وزارة االقتصاد الوطني -

 .هيئة تقنية المعلومات -

  المركزي المسح عمل مجموعة
 .وزارة التربية والتعليم -
 .وزارة االقتصاد الوطني -
 .هيئة تقنية المعلومات -

 

   بالمناطق التعليمية المحلي المسح عمل اتمجموع
 مدير دائرة التخطيط واالحتياجات -
 نائب مدير دائرة تقنية المعلومات -
 رئيس شعبة البوابة التعليمية  -
 رئيس قسم اإلحصاء -

 



 ٦ 

   في المسح والمستهدفينمهام المشاركين
  

  : أوال 
 وثیقة مؤشرات تكنولوجیا المعلومات إعدادصدور القرار الوزاري بإعادة تشكیل فریق  •

 . م ١٥/٢٠١٠لتعلیم رقم واالتصاالت بقطاع ا

 بتشكیل مجموعة عمل المسح المركزي لمؤشرات تكنولوجیا اإلداريصدور القرار  •
   . م٢٨/٢٠١٠ المعلومات واالتصاالت بقطاع التعلیم رقم

   مهام استشاريي مشروع المسح  : ثانيا
سح  من قبل فریق المإعدادھااإلشراف الفني على مشروع المسح وتقییم المراحل التي تم  .١

 . المشروع إلنجاحالمركزي ودراسة كافة المتطلبات البشریة والمادیة 

 على االستمارات الورقیة و االلكترونیة الخاصة بتجمیع بیانات المسح ودراستھا اإلطالع .٢
 .وإبداء أیة  مالحظات بشأنھا

ح  للبرنامج لكي تتناسب مع طریقة المس المصممةجھةالمع كترونیة لالااالستمارات متابعة  .٣
 . واجازتھا  وأھدافھ للوصول إلى البیانات والمؤشرات المطلوبة

إعداد دلیل التدریب السترشاد جمیع القائمین على مشروع المسح والمشاركین فیھ وفق  .٤
 .العناصر الواردة بالوثیقة

بالمناطق المحلیة  مجموعات عمل المسح المسح المركزي ومجموعة عملتدریب أعضاء  .٥
 . إدخال البیانات وجمعھا وتحلیلھا واستخراج المؤشرات التعلیمیة على آلیة 

 . المتابعة المیدانیة للمدارس بالمناطق التعلیمیة لتقییم عملیة تنفیذ المسح المشاركة في  .٦
 .متابعة الخطوات التنفیذیة للمشروع وتقییمھا  .٧
امي عن تحلیل البیانات المجمعة واستخراج المؤشرات وإعداد تقاریر دوریة والتقریر الخت .٨

 .  والمتطلبات في المرحلة المقبلة األولویاتالمشروع وتحدید 
  . متابعة الخطة الزمنیة وإیجاد الحلول في حالة وجود طارئ .٩
  . ثناء فترة تطبیق مشروع المسح من مھام أمالقیام بما یسند إلیھا .١٠

 
  

  : مهام مجموعات عمل المسح المحلية  : رابعا
 : في كل منطقة تعلیمیة من اآلتيیةعمل المسح المحلتتكون مجموعة 

 مدیر دائرة تخطیط االحتیاجات التعلیمیة وضبط الجودة .١

   مدیر دائرة تقنیة المعلومات  .٢
 .رئیس قسم اإلحصاء والمؤشرات .٣
 .رئیس شعبة البوابة التعلیمیة .٤

  الرجوع إلى مجموعة العمل المركزينجاز مھامھ، بعد وللمجموعة االستعانة بمن تراه إل



 ٧ 

  

  المهام
 .العمل على توفیر الكادر اإلداري والفني المدرب بالمناطق التعلیمیة والمدارس .١

مشرفي البوابة التعلیمیة ونظام ( اإلشراف على عملیات تدریب فرق التدریب المحلیة  .٢
على آلیة ) اإلدارة المدرسیة، و مدیرو المدارس، وأخصائیي قواعد البیانات بالمدارس

  .إدخال وجمع البیانات
 راف ومتابعة جمع البیانات من المدارس وتجمیعھا بالمدیریة، واتخاذ كافة اإلش .٣

 .اإلجراءات والتدابیر الالزمة لذلك
 .تذلیل الصعوبات وحل المشكالت التي قد تواجھ عملیة التنفیذ .٤
 .إعداد  التقاریر و التنسیق المستمر مع مجموعة العمل  في كافة مراحل المشروع .٥

  
  : لمدرسي مهام الفريق ا: رابعا 

مدیر المدرسة وأخصائي قواعد البیانات ومعلم تقنیة : یتكون الفریق المدرسي من كال من 
  :المعلومات ومھامھ ھي 

شجیع اإلداریین والمعلمین والطالب لالھتمام بمشروع العمل على تیقوم مدیر المدرسة ب .١
  .المسح والعمل كفریق مشترك

 المدرسي قبل بدء المسح وتعریف اإلداریین الفریق  من قبل دلیل التدریباإلطالع على .٢
والمعلمین والطالب بالنقاط الرئیسیة وبیان أھمیتھ في رسم سیاسة الوزارة في إدماج 

 . تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في العملیة التعلیمیة

  .على آلیة إدخال وجمع البیاناتالمعلمین والطالب اإلشراف على عملیات تدریب  .٣

المدیریة، واتخاذ كافة وإیصالھا إلى  رسةجمع البیانات من المدفي تابعة مالاإلشراف و .٤
 .اإلجراءات والتدابیر الالزمة لذلك

 .تنفیذ المسح في المدرسةحل المشكالت التي قد تواجھ عملیة العمل على  .٥
 تسھیل مھام مجموعة العمل القائمة على المسح من المنطقة التعلیمیة .٦
  كال حسب مھامھ التنفیذ من مھام أثناء فترة ق المدرسيى الفریلقیام بما یسند إلا .٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٨ 

  
  الخطة العامة للمشروع

  
  

  ٢٠١٠شھر مایو 
 التاریخ األھداف اإلجراءات التنفیذیة

توفیر استشاري للمشروع من  -
 الیونسكو 

االستفادة من خبرات االستشاري في تنفیذ  -
 المشروع 

  األسبوع األول
 ٣/٥االثنین 

 اإلعالمیة التفصیلیة إعداد الخطة -
 للمشروع 

 تغطیة فعالیات المشروع بكل مراحلھ المختلفة  -
 : القیام بالتوعیة من خالل  -

o  نشر تحقیقات ومقاالت صحفیة 
o  تسجیل لقاءات إذاعیة وتلفزیونیة 
o  إعداد وتصمیم منتجات المشروع 

  
  األسبوع األول

 ٥/٥األربعاء 

لقاء تعریفي مع مجموعات عمل  -
 ة بالمناطق التعلیمیة المسح المحلی

تعریف مجموعات المسح المحلیة بالمشروع  -
وأھدافھ ومراحلھ والفئات المستھدفة 

 واالستمارات وآلیة التدریب
التعرف على وجھات مجموعات عمل المسح  -

 المحلیة ومالحظاتھم حول المشروع 
 رسم معالم خطة العمل للفترة القادمة  -

األسبوع الثاني 
 ١٢/٥األربعاء 

ل متطلبات المسح من التقاریر تحلی -
والبدء في تصمیم نوافذ المسح 
واالستمارات  االلكترونیة في 

 برنامج اإلدارة المدرسیة

ربط المؤشرات المطلوبة باالستمارت والتأكد  -
 من تطابقھا مع المفردات 

تسھیل عملیة إدخال البیانات عن طریق برنامج  -
 اإلدارة المدرسیة والبوابة التعلیمیة 

بوع الثالث األس
  الثالثاء
١٨/٥ 

اإلعداد لشراء أجھزة المحمول  -
 المساعدة للمسح 

تزوید بعض المدراس بأجھزة الحاسب  -
المحمول إلدخال البیانات في االستمارات 
 اإللكترونیةو لتسھیل عملیة تدفق البیانات 

األسبوع الثالث 
 ١٩/٥األربعاء 

  ٢٠١٠من شھر ینایر إلى إبریل 
  ھیكلیة المشروع وإعادة تشكیل مجموعة عمل المسح المركزي ومجموعات عمل مسح المحلیة( 

  )وتعیین استشاریین للمسح وإعداد اإلستمارات والمؤشرات 
 الشھر  األسبوع  لتنفیذي المحور ا

وزاري بإعادة تشكیل فریق إعداد وثیقة مؤشرات تكنولوجیا القرار صدور ال
 م١٥/٢٠١٠ المعلومات واالتصاالت بقطاع التعلیم رقم

 ینایر  الثاني 

تشكیل مجموعة عمل المسح المركزي لمؤشرات اإلداري بقرار صدور ال
 م٢٨/٢٠١٠تعلیم رقم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت بقطاع ال

 فبرایر  الثالث 

 إعداد المؤشرات واستمارات المسح
البدء في تحلیل االستبانات والتأكد من صدقھا (تعیین استشاریین للمشروع 

 )وثباتھا

 مارس الثالث

تشكیل مجموعات عمل المسح المحلیة بالمناطق التعلیمیة وتعریفھم بالمشروع 
 وأھدافھ ومھامھ

استالم مالحظات االستشاریین حول االستمارات والمؤشرات لوضعھا في 
 صیغتھا النھائیة

 إبریل الثاني



 ٩ 

البدء في اإلعالم عن مشروع المسح  -
بة التعلیمیة ، البرید عن طریق البوا

اإللكتروني ، الرسائل القصیرة ، 
 المنتدى التربوي

طالب ومعلمین ( تعریف المجتمع التربوي  -
) ومدارس حكومیة وخاصة وأولیاء األمور 

 بمشروع المسح وأھدافھ 

األسبوع الرابع 
 ٢٦/٥األربعاء 

وضع مواصفات شعار المسح  -
واإلعالن عن مسابقة تصمیم شعار 

ستمر إلى نھایة األسبوع المسح وت
 م٢٠١٠الثالث من شھر یونیو

مشاركة المجتمع التربوي في تصمیم شعار  -
 المشروع 

 التأكید للفئات المستھدفة بأھمیة المشروع -

األسبوع الخامس 
  السبت
٢٩/٥ 

 اقرار اعتماد االستمارات في صورتھا النھائیة  - اعتماد االستمارات والمؤشرات   -
 ارات إلكترونیا البدء في برمجة االستم -
  األسبوع الخامس

 ٣٠/٥األحد 
إشراك المعاھد اإلسالمیة التابعة  -

لمركز السلطان قابوس للثقافة 
اإلسالمیة بدیوان البالط السلطاني 
وكلیة الحرس السلطاني التقنیة في 

 المشروع 

استخراج مؤشرات تكنولوجیا المعلومات  -
واالتصاالت في المعاھد اإلسالمیة وكلیة 

السلطاني التقنیة في المشروع بصفتھم الحرس 
 جزء من نظام التعلیم 

  األسبوع الخامس
 ٣١/٥االثنین 

  
  ٢٠١٠شھر یونیو 

  اإلجراءات التنفیذیة  األھداف  التاریخ
األسبوع الثاني 
  االثنین
٧/٦ 

قیاس ثبات وصدق االستمارة والتأكد من  -
 مؤشراتھا بشكل نھائي 

 ضةتوضیح المفاھیم وشرح األسئلة الغام -

التأكد من صحة كافة البیانات  -
المدرجة على االستبانات من حیث 
صدقھا وقیاس ثباتھا، وربطھا مع 

 المؤشرات النھائیة
األسبوع الثاني 

 ٩/٦األربعاء 
تدریب مجموعة عمل المسح المركزي  على  -

 تعبئة االستمارة إلكترونیا 
 تدریب مجموعات عمل المسح المحلیة  -
 ) المدارس (تدریب الفریق المدرسي  -

  للمشروع إعداد الخطة التدریبیة -

األسبوع الثالث 
 ١٩/٦السبت 

برمجة االستمارات إلكترونیا لتسھیل عملیة  -
 إدخال البیانات 

وضع آلیة مناسبة لتدفق البیانات للفئات  -
  المستھدفة

االنتھاء من برمجة استمارات  -
المسح في برنامج اإلدارة المدرسیة 

 والبوابة التعلیمیة  
وضیح األنظمة المقترحة ت -

لمجموعة عمل المسح المركزي 
آللیة تدفق البیانات في المدارس 

الحكومیة والخاصة والدولیة 
والمعاھد اإلسالمیة وكلیة الحرس 

 السلطاني التقنیة   
 

  األسبوع الثالث
 ٢٢/٦الثالثاء 

اإلطالع على االستمارات اإللكترونیة من قبل  -
كزي أعضاء مجموعة عمل المسح المر

 وتجربتھا فنیا 
 التأكد من صدق وثبات االستمارات اإللكترونیة  -

تجربة االستمارات إلكترونیا  -
وربطھا باستخراج المؤشرات 

 للتأكد من صدقھا وثباتھا 

األسبوع الثالث 
 ٢٣/٦األربعاء 

 اإلطالع على عملیات التدریب وألیة سیرھا  -
 التعرف على مالحظات المتدربین  -

إعداد خطة الزیارات المیدانیة  -
لمجموعة عمل المسح المركزي 



 ١٠ 

 للتدریب والمتابعة بالمناطق یلزم في االستماراتتطویر وتعدیل ما  -
األسبوع الرابع 
  السبت واألحد

٢٨/٦+٢٧ 

تدریب مجموعة عمل المسح  - تجریب تعبئة االستمارات  -
المركزي على االستبیانات 

 اإللكترونیة للمسح   
رات مخاطبة الجامعة لحجز المختب -

لتدریب مجموعات عمل المسح 
 المحلیة 

االثنین األسبوع 
  الرابع
٢٩/٦ 

توعیة فئة المدارس الخاصة والدولیة بمشروع  -
 المسح 

 تعریفھم باألھداف و دورھم ومسؤولیاتھم  -
 إطالعھم بأھمیة المشاركة في المشروع  -

إعداد خطة توعیة للمدارس  -
 الخاصة والدولیة حول المسح

األسبوع الرابع 
  لثالثاءا

٣٠/٦ 

 اعتماد شعار لمشروع المسح  -
 اضفاء نوع من الھویة للمشروع  -

 اختیار الشعار الفائز واعتماده  -

  
  ٢٠١٠شھر یولیو 

  اإلجراءات التنفیذیة  األھداف  التاریخ
 األول األسبوع

   السبت
٣/٧ 

   التوعیة نشر -
 أذھان في وأھدافھ المشروع مفھوم ترسیخ -

  المستھدفة الفئات
 المستھدفة الفئات مع تواصلال تعزیز -

   التوعیة نشر -
 وأھدافھ المشروع مفھوم ترسیخ -

  المستھدفة الفئات أذھان في
 الفئات مع التواصل تعزیز -

 المستھدفة
 األول األسبوع
 ٣/٧ السبت

 وفعالیات وأنشطة مراحل توثیق -  المشروع وفعالیات وأنشطة مراحل توثیق -
  المشروع

 األول األسبوع
 ٤/٧ األحد

 المسح عمل مجموعة في المدربین ادإرش -
 تعبئة كیفیة حول والمدرسي والمحلي المركزي
  االستمارات

 في الواضحة غیر المفاھیم وتوضیح توحید -
 االستمارات

 عمل مجموعة في المدربین إرشاد -
 والمحلي المركزي المسح

 تعبئة كیفیة حول والمدرسي
  االستمارات

 غیر المفاھیم وتوضیح توحید -
 االستمارات يف الواضحة

 األسبوع السبت
   الرابع
٢٤/٧ 

 بالمشروع المتدربین وتدریب تعریف -
  اإللكترونیة واإلستمارات

 بعد المطلوبة بالمؤشرات المتدربین تعریف -
  البیانات إدخال عملیة

 المتدربین وتدریب تعریف -
 واإلستمارات بالمشروع
  اإللكترونیة

 بالمؤشرات المتدربین تعریف -
  البیانات إدخال ملیةع بعد المطلوبة

  
  ٢٠١٠شھر أغسطس 

  اإلجراءات التنفیذیة  األھداف  التاریخ
 األسبوع السبت

   الثاني
٧/٨  

 من المشروع في المستھدفة الفئات تھیئة إعادة -
  )الصیفیة اإلجازة من عودتھا بعد ( جدید

 للتوعیة العام بدایة قبل حملة تنظیم -
 التعلیمیة البوابة موقع طریق عن
 والرسائل التربوي تدىوالمن

 اإللكتروني والبرید القصیرة



 ١١ 

 الثاني األسبوع
 واالثنین األحد

   والثالثاء
١٠/٨+٩+٨    

 على المحلیة المسح عمل مجموعات تدریب -
  االستمارات في البیانات تعبئة عملیة

 عملیة من المحلیة المسح عمل مجموعات تمكین -
 التدریب

 المسح عمل مجموعات تدریب -
 على التعلیمیة المناطق يف المحلیة

   للمسح اإللكترونیة االستبیانات

 الثالث األسبوع
 والثالثاء االثنین

  واألربعاء
١٨/٨+١٧+١٦ 

 الفرعیة  المحلیة المسح عمل مجموعات تدریب -
  االستمارات في البیانات تعبئة عملیة على

 الفرعیة المحلیة المسح عمل مجموعات تمكین -
 التدریب عملیة من

 المحلیة التدریب رقف تدریب -
 البوابة شعبة رئیس ( الفرعیة
 أعضاء من ٢ وعدد التعلیمیة
 االحصاء قسم أعضاء وأحد الشعبة

 على التعلیمیة بالمناطق) 
   االلكترونیة االستبیانات

 الرابع األسبوع
 واالثنین األحد

   والثالثاء
٢٤/٨+٢٣+٢٢ 

  المحلیة المسح عمل مجموعات تدریب -
 في البیانات تعبئة عملیة على المدرسیة
  االستمارات

  التدریب عملیة من المدرسیة الفرق تمكین -
 اإللكترونیة االستمارات وضوح مدى معرفة -

  الالزم التعدیل إلجراء

 بالمدارس المدرسیة الفرق تدریب -
) والدولیة والخاصة الحكومیة(

   االلكترونیة االستبانات على

   الخامس األسبوع
 واالثنین األحد
   الثالثاءو
٣١/٨+٣٠+٢٩ 

 على  والفنیةوالتدریسیة اإلداریة الھیئة تدریب -
  االستمارات في البیانات تعبئة عملیة

 منوالفنیة  والتدریسیة اإلداریة الھیئة تمكین -
  صحیحة بطریقة االستمارات تعبئة عملیة

 الخاصة المدارس بیانات تدفق من التأكد -
  مناسبة بطریقة والحكومیة

 والتدریسیة اإلداریة ةالھیئ تدریب -
 الحكومیة (بالمدارسوالفنیة 
 على) والدولیة والخاصة
  االلكترونیة االستبانات

 األساسیة البیانات تدفق متابعة  -
 للمدارس للمسح المستھدفة للفئات
 والدولیة الخاصة

 المسح لعم مجموعة قبل من والتدقیق المراجعة ( بأول أوال التدریب ومالحظات مستجدات متابعة یتم •
  المشروع واستشاریي المركزي

 التدریب برامج خالل من االستمارات في الواردة والمضامین باإلجراءات المستھدفة الفئات تعریف یتم  ● 
  اإلعالمیة والناحیة التدریب ودلیل والمدارس بالمناطق المحلیة المسح لمجموعات العملي

  
  ٢٠١٠ سبتمبر وأكتوبر شھر 

  إلجراءات التنفیذیةا  األھداف  التاریخ
 األول األسبوع
 ٤/٩ السبت

 ال التي للمدارس الحاسوب أجھزة وتوزیع توفیر -
   حاسوب أجھزة فیھا یتوفر

 بھا یوجد ال التي المدارس تمكین -
 بیانات ادخال من حاسوب أجھزة
  البیانات تدفق عملیة وتسھیل المسح

 األول األسبوع
 ٧/٩ الثالثاء

  وتلفزیونیة اعیةإذ إعالمیة لقاءات تسجیل -
 المشروع وفعالیات ألنشطة فوتوغرافیة صور -

 والتعرف المشروع مراحل توثیق -
 فیھ المشاركین نظر وجھات على

   )التجریبي المسح فترة ( البشریة الموارد وتنمیة للتخطیط الوزارة وكیل سعادة قبل من المشروع تدشین
 الرابع األسبوع
 ٢٥/٩ السبت

 الحكومیة (بالمدارس التجریبي المسح تطبیق -
 ) والدولیة والخاصة

 قبل من التعلیمیة للمناطق میدانیة زیارات -
 عمل مجموعة وأعضاء المشروع استشاریي
 التطبیق على لإلشراف المركزي المسح

 فاعلیة مدى على الوقوف -
  المؤشرات الستخراج االستمارات

 في القصور أوجھ على التعرف -
 الصعوبات وتحدید االستمارات

  التطبیق تواجھ التي



 ١٢ 

   والتقویم المیدانیة والمتابعة
 

 

  الالزمة التعدیالت إجراء -

 األول األسبوع
  ٣/١٠ األحد

 مباشر عملي شرح ، تربویة مرایا في لقاء -
 االستمارات تعبئة لكیفیة

  التربیة ملتقى برنامج في لقاء -

 المشروع على الضوء تسلیط -
  ومتطلباتھ ومراحلھ وأھدافھ

 توخي على ستھدفةالم الفئات حث -
 االستمارات تعبئة أثناء الدقة

 األول األسبوع
 ٥/١٠ الثالثاء

  التربویة اإلصدارات في مقاالت نشر -
  المحلیة الصحف في صحفیة تحقیقات نشر -

 باھتمام المشروع نجاح على التأكید -
 الوزارة في العلیا اإلدارة

 الثاني األسبوع
 ٩/١٠ السبت

 لالستعداد ارسالمد في مكثفة إعالمیة حملة -
 للطالب الفعلي للمسح

 الفئات جاھزیة من التأكد -
 المسح عملیة في للبدء المستھدفة
 الفعلي

 الثاني األسبوع
 واألربعاء الثالثاء
١٣/١٠ +١٢ 

  عمان ھنا برنامج -
  الخیر مساء برنامج -

 والجاھزیة االستعداد حول التأكد -
  الفعلي المسح لعملیة

  
  ٢٠١٠شھر نوفمبر ودیسمبر  

  اإلجراءات التنفیذیة  األھداف  التاریخ
    نوفمبر
  األول األسبوع

 من والتأكد المدخلة البیانات على اإلطالع -
  التدفق عملیات

  المؤشرات استخراج -

-       
 واستخراج البیانات معالجة -

 عن الناتجة والتقاریر المؤشرات
 الفعلي المسح

   دیسمبر
 الثالث األسبوع

 على والمؤشرات النتائج عرض -  المسح مشروع نتائج على اإلطالع -
 مؤشرات وثیقة إعداد فریق

 واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا
 لالعتماد التعلیم بقطاع

   دیسمبر
 الرابع األسبوع

 في المشاركة والجھات التربوي المجتمع إطالع -
 مشروع بنتائج المعنیة والمنظمات المشروع
 المسح

 النھائي التقریر طباعة -

  
  ٢٠١١ ینایر
 الثاني األسبوع

 في المشاركة والجھات التربوي المجتمع تعریف -
 تقنیة وھیئة الوطنة االقتصاد وزارة ( المشروع
  المشروع بنتائج ) المعلومات

 الجھات في للمسؤولین ورفعھا التوصیات إعداد -
  المشروع في المشاركة

   المشروع نتائج لعرض ندوة -
-  

  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣ 

  إجراءات تنفیذ المسح
  

  :  المسح عبر ثالث مراحل وھي یذ عملیةیتم تنف
تقوم الفئات المستھدفة بادخال بیاناتھا كال حسب األنظمة : مرحلة ادخال البیانات  •

  )  أدناهتابع المخطط التوضیحي( المخصصة لھا 

  یتم تجمیع البیانات من كل األنظمة المستخدمة في المرحلة: مرحلة تجمیع البیانات   •
 المؤشرات واحد فقط وھو نظام  نظام في) ادخال البیانات(

یتم استخدام المعادالت البرمجیة الستخراج المؤشرات : مرحلة استخراج البیانات  •
 المطلوبة 

 
  آللیة تدفق البیاناتالمخطط التوضیحي 

  
  
  

  
  

  
  
  

   المؤشراتاستخراج  

تجميع البيانات 
 في نظام
 المؤشرات

يتم إدخال بيانات الفئات المستهدفة في 
المدارس الخاصة والمعاهد اإلسالمية 

 في نظام البوابة التعليمية

 مسار تجميع البيانات



 ١٤ 

  آلیة التدریب 
  

  :آلیات التدریب
 .ي مسقط خالل ثالثة أیامتقدیم ورش تدریبیة لمدربي المناطق بصورة مركزیة ف .١
 . في مناطقھمةرس المدلفریقمن قبل مدربي المناطق محلیة تقدیم ورش تدریبیة  .٢
 المدارس ألعضاء الھیئتین اإلداریة والتدریسیة في فرقمن قبل داخلیة تقدیم ورش تدریبیة  .٣

 .مدارسھم
 

  :أھداف التدریب
 .تعریف الفئات المستھدفة باالستمارات وبنودھا المختلفة .١
 .تقدیم النظام االلكتروني لتعبئة االستمارات .٢
 .تطبیق الفئات المستھدف لطرق تعبئة االستمارات واستیفاء بنودھا الكترونیا .٣
 .تدریب مدربي المناطق التعلیمیة لنقل التدریب لمناطقھم .٤
  .تلقي التغذیة الراجعة حول الدلیل المقترح للتدریب بھدف تعدیلھ وتھذیبھ .٥
  

  :والتطبیقاتتدریبیة األنشطة الالتقویم و
  :بعد انتھائك من التدرب على االستمارة، قم بأداء األنشطة والتطبیقات التالیة

 .تدّرب بنفسك على مأل البیانات الواردة في البنود المختلفة •
 .حاول إیجاد بعض األجھزة والتسھیالت المدرجة في االستمارة عبر البحث في االنترنت •
 .تصادفھسّجل أیة إشكالیة أوغموض قد  •
 .ناقش زمالئك في حل ھذه اإلشكالیات والنقاط الغامضة •
 .استعن بالمدربین لحل ھذه اإلشكالیات •
  اعرض تجربتك على بقیة المتدربین من زمالئك •

  
  
  

   آلیة المتابعة
  

  :مجموعة عمل المسح المركزي: أوال 
  
 من المشروع في فترات التدریب المحلي والتدریب للفئات المستھدفةالزیارات المیدانیة  -

 )  المدرسة ، الھیئة االداریة والتدریسیة ، الطالب(
 المسحالزیارات المیدانیة في فترات  -
 اعداد تقریر یومي عن تدفق البیانات لالستبیانات المحددة -
  لمعالجة التحدیات المفاجئة التدخل الطارئ -
  
  

  : ة المحلیمجموعات عمل المسح: ثانیا 
  
 التدریب المحلي والتدریب للفئات المستھدفة من المشروع في فتراتالزیارات المیدانیة  -

 )  المدرسة ، الھیئة االداریة والتدریسیة ، الطالب(
 المسحالزیارات المیدانیة في فترات  -
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  لمعالجة التحدیات المفاجئة التدخل الطارئ -
 االجابة على استفسارات الفئة المستھدفة من خالل وسائل االتصال المختلفة -
  المستلزمات لتشغیل االستبانات في البوابة التعلیمیة واالدارة المدرسیةتوفیر كل  -
  
 
   :ي فریق المدرسال: الثا ث
  
 تنظیم آلیة اجراء العینة من االستبیانات للفئة المستھدفة -
حصر التحدیات التي تواجھ المدرسة في تطبیق االستبیانات قبل اجراء المسح الفعلي  -

 وارسالھا للفریق المحلي
ة المستھدفة وقاعات الحاسوب وأدوات تھیئة الفئ  آلیة تطبیق المسح الفعلي من خاللتنظیم -

 المسح المختلفة
 والشعبمراجعة البیانات االساسیة للمدرسة والصفوف  -
للتعریف بأھداف  ةبواسطة التدریب والنشرات التربویة واالذاعة المدرسی المستمرةالتوعیة  -

 المشروع ومحتوى االستبیان
الغائبون مع ) الطالب المعلم ،(دفق البیانات في النظام وحصر الفئات المستھدفة تمتابعة  -

 وضع خطة للحصول على البیانات المطلوبة
 

    
من  التحدیات یتم التطرق إلى •

 . في كل مرحلة من مراحل المسح قبل جمیع الفرق 

  
   المتوقعةمع التحدیاتالتعامل 

  
ومفاھیمھا والتي یمكن تالفیھا من  االستبیاناتالفئات المستھدفة حول اسئلة استفسارات  -

  .التواصل مع فریق المدرسة أو الفریق المحلي أو المنتدى التربوي خالل
للمستھدفین في االستبانة مع أمكانیة وضع الیة تصویبھا  بیانات اساسیة غیر سلیمةمالحظة  -

  لتعلیمیةمن خالل اخصائي قواعد البیانات بالمدرسة أو أعضاء شعبة البوابة ا
على اسم المستخدم وكلمة المرور للمستھدفین من الھیئة االداریة  أو النسیانعدم الحصول  -

والتدریسیة ویمكن الحصول علیھا من خالل خدمة نسیت كلمة السر أو التواصل مع 
  .اخصائي قواعد البیانات أو أعضاء شعبة البوابة التعلیمیة

فیمكن التغلب على ھذا التحدي   في المناطق البعیدةخدمة االنترنت الفائق السرعةعدم وجود  -
  .من خالل توفر مركز ادخال قریب من المدرسة یتوفر لھا ھذه الخدمة

من المدرسة بسبب حجم ) ١٢-٥(الخاصة  االستبیانة رفع ملف التصدیر عنعدم مقدرة  -
  . ة قرص مرنالملف وبطئ الشبكة باالمكان ارسال الملف الى شعبة البوابة التعلیمیة بواسط

في فترة المسح ، فیمكن الحصول على ) المعلم ، الطالب(عدد من الفئة المستھدفة غیاب  -
المعلومات عن الفئة المستھدفة من خالل االتصال ھاتفیا أو اي وسیلة أخرى للتأكید على ملئ 

  . االستبیان
  

 
  :لالستشارة لطلب الدعم أو
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 واالتصال بأحد أعضاء فرق العمل أ ومدرسة أإذا اقتضت الضرورة، یمكن استشارة مدیر ال
  . بھم في البند األول لالستماراتخبراء المشروع المبینة طرق االتصال

  خاتمة
یعتمد نجاح المسح إلى درجة كبیرة على مدى التعاون والتكاتف الذي تبدیھ فرق العمل المركزیة 

 المسح؛ لذا فإن المتوقع من كافة والمحلیة والفئات المستھدفة، خاصة أثناء فترة التدریب وفترة
الجھات المشاركة أن تكون على مستوى المسئولیة المطلوبة لتنفیذ ھذا المسح وإنجاحھ وصوال 

  .لتحقیق غایاتھ وأھدافھ
  
  

  المفاھیم والمصطلحات
  

  التعریف  المفھوم أو المصطلح
ت تسھیال/أداة/تدل على مدى توافر جھاز) نسبة مئویة(قیمة حسابیة   المؤشر

  .تكنولوجیة في المؤسسة التعلیمیة
: مثال(حاصل جمع كافة األفراد مقسوما على عدد كافة الوحدات   المتوسط

 عدد متوسط= عدد الشعب ÷ مجموع عدد كافة الطالب في الشعب 
  )في الشعبة الواحدةالطالب 

  المجموع الكامل لكافة أعداد أفراد معینین أووحدات معینة  اإلجمالي
أسباب تعود للتقالید والعادات االجتماعیة، أوقناعات سائدة في الثقافة   اعیة أوثقافیةأسباب اجتم

  والمجتمع
عدم القدرة على التعامل مع المواقع الناطقة باللغات األجنبیة   حاجز اللغة

  .على االنترنت) وخصوصا اإلنجلیزیة(
    المھارات/نقص المعارف

  مؤھل أكادیمي تخصصي
  

  

Analogue modem   التماثلي باستخدام خط الھاتف الثابت ویتم ) المودم(ناقل المعلومات
  تركیبھ في المدرسة

ISDN   الرقمیة للخدمات المتكاملة تقوم بتقدیمھا شركات االنترنت الشبكةخدمة 
  مثل عمان موبایل

DSL   خدمة خط االشتراك الرقمي السریع تقوم بتقدیمھ شركات االنترنت مثل
  عمان موبایل

Cable modem   الكیبل الرقمي ویتم تركیبھ في المدرسة) مودم(ناقل المعلومات  
Mobile broadband   تقوم بتقدیمھا شركات البیاناتبلالتصال المتنقل النطاق العریض خدمة 

  االنترنت مثل عمان موبایل
Other narrowband   ت  تقوم بتقدیمھا شركالالتصال البیاناتات الضیقة األخرى النطاقخدمة

  االنترنت مثل عمان موبایل
Other broadband  تقوم بتقدیمھا لالتصال البیاناتات العریضة األخرى النطاقخدمة 

  شركات االنترنت مثل عمان موبایل
یصل إلیھا الشبكة ومجموعھ حواسیب مرتبطة مع بعضھا عن طریق  الشبكة الداخلیة

درسة فقط؛ حیث یھا داخل المالمستخدمون الذین یملكون حق الوصول إل
  ال یمكن الوصول لمعلوماتھا من خارج المدرسة

مكتبة على االنترنت تقوم المدرسة بالتسجیل فیھا، أوبإنشائھا بنفسھا  المكتبات الرقمیة
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  للطالب بحیث یمكن الوصول لكافة الكتب وفھرسھا وتصنیفھا الكترونیا
مؤتمر الفیدیواإللكتروني 

 )عبر اإلنترنت(
) مثل الماسنجر( عبر الشبكة باستخدام برمجیات الحوار مؤتمر یتم عقده

  مصحوبا بكامیرات الفیدیووالمحادثة النصیة والصوتیة
تصمیم المواد الدراسیة باستخدام الوسائط التفاعلیة وتقدیمھا على أنظمة  التعلم اإللكتروني

باستخدام أدوات المناقشة والبرید ) الموودل: مثل(للصفوف االلكترونیة 
  لكترونياال

  سبورة یمكن عرض مواد الحاسوب ومشاھدة برمجیاتھ علیھا السبورة الذكیة
یتألف من المیكروفونات والسماعات ومكبرات الصوت وأجھزة مزج  النظام الصوتي لإلذاعة

                         )جھاز اإلذاعة المدرسیة: مثال(الصوت 
   للتوصیل المباشر بالحاسوبكامیرا فیدیومزودة بمقبس الكتروني فلكس كام

جھاز اتصال داخلي 
 )نتركومإ(

جھاز سمعي یضم وحدتي إرسال واستقبال یوأدخالن في غرفتین 
منفصلتین لالتصال ثنائي االتجاه بین الطالب والمعلم أومجموعتین من 

  الطالب
میكروفون ملحق بالحاسوب للتسجیل الصوتي على الحاسوب  المیكروفون الحاسوبي

المعلم المستخدم لبرمجیة محادثة /محادثة السمعیة مع الطالبأوال/و
  )مثل الماسنجر(شبكیة 

وتسمى الصف التفاعلي أیضا، حیث یمكن عرض المعلومات الحاسوبیة  السبورة التفاعلیة
علیھا، إضافة الستخدامھا بصورة تفاعلیة للكتابة والرسم وشرح األفكار 

الكثیر من األدوات الھندسیة العلمیة وتجسیدھا، كما تزود المعلم ب
  واألشكال والكائنات الرسمیة الجاھزة

التكنولوجیا المساعدة 
  للمعاقین

كافة أنواع التكنولوجیا التي تستخدم لمساعدة المعاقین بصریا أوسمعیا 
  أوحركیا في العملیة التعلیمیة التعلمیة

صورة مجموعة من المجسمات على شكل إنسان آلي تتم برمجتھا ب  الروبوت
محددة مسبقا لتأدیة حركات آلیة معینة وتتفاوت في برمجتھا بین 

  البرمجة البسیطة وبرمجة الذكاء االصطناعي
غرفة مجھزة بكافة أدوات التسجیل واإللقاء السمعي ومعزولة بعوازل   األستودیوالسمعي

للصوت وتضم غرفة للتحكم واإلخراج والمونتاج والنسخ الصوتي 
ي ومزودة ببرمجیات واسطوانات المؤثرات الصوتیة العادي وااللكترون

  المختلفة
غرفة مجھزة بكافة أدوات التسجیل واإللقاء والتمثیل واإلضاءة التلفازیة   األستودیوالتلفزیوني

ومعزولة بعوازل سمیكة للصوت وتضم غرفة للتحكم واإلخراج 
 والمونتاج والنسخ التلفازي العادي وااللكتروني ومزودة ببرمجیات

  واسطوانات المؤثرات الصوتیة المختلفة
مختبر الدائرة التلفزیونیة 

  المغلقة
مختبر مزود بكامیرات تسجیل مرتبطة مباشرة بشاشات تلفازیة یتم من 

خاللھ التفاعل السمعي والبصري بین المعلم والطالب وقد یضم عدة 
  قةغرف دراسیة متفرقة ولكنھا متصلة عبر ھذه الدائرة التلفازیة المغل

مختبر مزود بمیكروفونات وسماعات رأس ذات اتجاھین وینتظم فیھ   مختبر اللغة
الطالب في كابینات صغیرة منفصلة ویتم التفاعل فیھ صوتیا مع المادة 

أوالمعلم الذي یمكنھ االتصال صوتیا مع طالب أوعدة /اللغویة المتعلمة و
طق واإلنصات طالب في آن واحد وعادة ما یستخدم لتحسین القراءة والن

  واتقان مھارات االتصال اللغوي بشكل عام
یقوم فیھ المعلم بعرض وإجراء ) مثل كیمالب(مختبر علمي حاسوبي   مختبر علوم افتراضي
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تجارب فیزیائیة أوكیمیائیة باستخدام برمجیات حاسوبیة ثالثیة األبعاد قد 
 التجربة ال یتمكن الطالب من إجراءھا فعلیا، ویقوم ھذا المختبر بتجسید

بشكل حسّي تقریبا حیث یتم استخدام مجسات وقفازات الكترونیة ألداء 
  التجربة ومالحظة تفاعالتھا ونتائجھا

مؤتمر یتم عقده عبر الشبكة باستخدام جھاز للمؤتمر عن بعد باالتصال    الفیدیومؤتمر
عبر األقمار الصناعیة أوالشبكة ویتم التفاعل المرئي فیھ بین الطالب 

  لموالمع
جھاز الرادیوالذي تستخدم محطات اإلذاعة فیھ لبث برامج تعلیمیة   )الرادیو(المذیاع 

  أوألغراض التدریس الصفي/أوتثقیفیة في حرم المدرسة و
جھاز التلفاز الذي تستخدم محطات التلفزة فیھ لبث برامج تعلیمیة   التلفاز

  أوألغراض التدریس الصفي/أوتثقیفیة في حرم المدرسة و
أي منھج شبیھ بمنھج تقنیة المعلومات أو مادة الحاسوب الذي یتعلمھ   مشابھج تقني منھ

الطالب من الصف األول إلى الصف العاشر في مدارس التعلیم األساسي 
أو المدارس الخاصة والدولیة وكلیة الحرس السلطاني العماني للتقنیة 

  والمعاھد اإلسالمیة
  

                                                                                                                                                                        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٩ 

  )٤-١(استمارة الطالب 
  

  



 ٢٠ 

  
  )١٢-٥(استمارة الطالب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 ٢١ 

 
  استمارة الھیئة اإلداریة والتدریسیة والفنیة

  

  



 ٢٢ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٣ 

  



 ٢٤ 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٥ 

  



 ٢٦ 

  
  استمارة المدرسة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٧ 

 


