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المقدمة

الطرق  اأف�صل  عن  م�صتمر  ب�صكل  الرتب�ية  امل�ؤ�ص�صات  تبحث 

من  جاذبة  تفاعلية  تعليمية  بيئة  لت�فري  واملمار�صات  وال��صائل 

ول��ق��د ط��راأت  وت��ط���ي��ر معارفهم،  املتعلمني  اه��ت��م��ام  اأج���ل ج��ذب 

ت�اكب  بيئات  بتبني  التعليم  جم��ال  يف  وا�صعة  تغيريات  م���ؤخ��راً 
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وحتديد.اأدوار.امل�ستفيدين.
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المصطلحات:
تت�صمن ال�ثيقة جمم�عة من امل�صطلحات ذات العالقة بالتعليم الإلكرتوين، وهي كالآتي:

المستفيدون
جمموعة.من.الأفراد.يتم.ت�سنيفهم.كًا.ح�سب.طبيعة.عمله.اأو.املهام.اأو.الدور.الذي.يقوم.به.

التعليم اإللكتروني: 
اأو.غري.تزامنية.تتنا�سب.مع.خ�سائ�ص.املتعلمني.وقدراتهم. منظومة.تعليمية.تعلمية.لتقدمي.املحتوى.التعليمي.للمتعلمني.ب�سورة.تزامنية.

بتوظيف.تكنولوجيا.املعلومات.والت�سالت.مثل.)اأنظمة.اإدارة.التعليم.الإلكرتوين،.الو�سائط.املتعددة،.القنوات.التعليمية.املتلفزة،.والربيد.

الإلكرتوين،.الف�سول.الفرتا�سية.وغريها(.

التعليم عن بعد: 
اأحد.اأ�ساليب.التعليم.التي.تثل.فيه.تكنولوجيا.املعلومات.والت�سالت.دورًا.ا�سا�سيًا.يف.التغلب.على.التحديات.القائمة.نتيجة.الف�سل.بني.

املتعلمني.واملعلمني.ويعد.اأحد.ا�سكال.التعليم.الإلكرتوين.

التعليم المدمج: 
التعليم.الذي.يجمع.بني.التعليم.الإلكرتوين.والتعليم.ال�سفي.لإن�ساء.منهجية.جديدة.يف.التعليم.ت�سمى.التعليم.املدمج.وتثل.هذه.الطريقة.

تغيريًا.كبريًا.يف.الأ�ساليب.الأ�سا�سية.للتعليم.مثل.حدوث.تغيري.يف.طريقة.تعامل.كل.من.املتعلم.واملعلم.مع.جتربة.التعليم.وي�ستخدم.التعليم.

املدمج.الأدوات.الو�سائط.املتعددة.والتكنولوجيا.عرب.الإنرتنت.من.اأجل.حت�سني.واإكمال.العملية.التعليمية.بالتايل.فاإن.التعليم.املدمج.هو.

مزيج.بني.طرق.التعليم.العتيادية.واجلديدة.

المنصة التعليمية )نظام إدارة التعليم اإللكتروني(: 
ن.املعلمني.من.حتليل.وتخطيط.وتنفيذ.وتقومي.الدرو�ص.والتفاعل.مع.املتعلمني.من.خال.توظيف.تكنولوجيا.املعلومات. بيئة.تعليمية.تعلمية.تكمّ

لأولياء. تتيح. واأقرانهم،.كذلك. واملتعلمني. املعلمني. املحتوى.بني. وم�ساركة. تبادل. واإتاحة. الأدوار،. توزيع. املعلمني.من. والت�سالت،.وتكني.

الأمور.التوا�سل.مع.املعلمني.ملتابعة.تعلم.اأبنائهم.

مجتمعات التعلم المهنية:
جمموعة.من.الأفراد.املنتمني.اإىل.نف�ص.املهنة.يلتفون.حول.روؤية.ور�سالة.واحدة.ترتجم.اإىل.اأهداف.م�سرتكة،.ثم.يحولون.الأهداف.اإىل.مهام،.

يتم.تنفيذها.ب�سورة.تعاونية.وبروح.من.امل�سوؤولية.امل�سرتكة.بينهم،.من.خال.قنوات.ات�سال.متعددة.تتيح.تبادل.اخلربات.واكت�ساب.اأف�سل.

املمار�سات.ومعاجلة.ال�سعوبات.والتحديات.التي.تواجه.عملهم.

المحتويات اإللكترونية:
اأدوات. م.عرب. وتقدمّ الدرا�سي. املنهج. لتخدم. املتعددة. الو�سائط. ت�ستخدم. التي. دولية(. الإلكرتونية.)امل�سممة.ح�سب.معايري. العلمية. املادة.

وتطبيقات.اإلكرتونية.خمتلفة.ُتك�سب.املتعلم.تغريً.ا.يف.ال�سلوك.

الفصول االفتراضية:
ب�سكل. املعلم. املتعلمني.مع. يتفاعل. الإلكرتوين،. التعليم. اإدارة. اأنظمة. اإدارتها.عن.طريق. يتم. الدرا�سية.احلقيقية. الف�سول. ف�سول.حتاكي.

متزامن.



الوثيقة التنظيمية للتعليم الإلكرتوين بوزارة الرتبية والتعليم ب�سلطنة عمان

5

الجلسات التعليمية:
بالفيديو. املدعوم. اأو. ال�سوتي. النقا�ص. اإمكانية. من. واملتعلمني. املعلم. ن. الإلكرتوين.حيث.تكمّ التعليم. اإدارة. من�سات. تعليمية.عرب. مواقف.

وم�ساركة.ال�سا�سة.والدرد�سة.وا�ستخدام.اأنواع.من.الأ�سئلة.التقوميية.وم�ساركة.املحتويات.التعليمية.وتقدمي.التغذية.الراجعة.

اإلشراف اإللكتروني: 
عملية.اإ�سرافية.يقوم.بها.)مدير.املدر�سة،.املعلم.الأول،.امل�سرف.الرتبوي(.اإلكرتونيًا.ملتابعة.مهامه.الوظيفية.للفئات.التي.ي�سرف.عليها؛.حيث.

يحتوي.على.جمموعة.من.الواجبات.وامل�سوؤوليات.املرتبطة.بالتعليم.الإلكرتوين.

التقويم اإللكتروني: 
جمموعة.من.العمليات.الإجرائية.تعتمد.على.توظيف.تكنولوجيا.املعلومات.والت�سالت.ت�ساعد.املعلم.باإعطاء.حكم.متقن.على.بيانات.كمية.

اأو.كيفية.متعلقة.بالتح�سيل.الدرا�سي.لدى.املتعلمني.

التقويم القبلي:
التقومي.الإلكرتوين.القبلي.يهدف.اإىل.حتديد.امل�ستوى.الأويل.للطاب.تهيًدا.لإ�سدار.حكم.على.مدى.قدرتهم.على.البدء.يف.درا�سة.جمال.

حمدد.اأو.توزيع.الطاب.يف.م�ستويات.خمتلفة.وفق.قدراتهم.

التقويم البنائي )التكويني(: 
يطلق.عليه.اأحيانا.التقومي.الإلكرتوين.امل�ستمر.وهو.تقومي.م�ستمر.على.مدار.عملية.التعليم.باملواقف.التعليمية.الإلكرتونية.،ولكونه.يحدث.

اأثناء.البناء.اأو.التكوين.التعليمي.بهدف.حت�سني.جوانب.التعلم.الثاثة.فاإن.بذل.اجلهد.فيه.تظهر.نتائجه.مبا�سرة.ويوؤدي.اإىل.حت�سني.العملية.

و�سوؤال. الق�سرية،. الختبارات. الآتية:. الأ�ساليب. التدري�ص. ا�ستخدام.ع�سو.هيئة. التقومي.من.خال. النوع.من. ويتم.هذا. كاملة،. التعليمية.

الطاب.عما.تعلموه.يف.تفاعلهم.مع.املقرر.الإلكرتوين،.واملناق�سة.الإلكرتونية،.وماحظة.اأداء.الطاب.اإلكرتونًيا،.ومتابعة.الواجبات.املنزلية.

ون�سرها.اإلكرتونًيا،.والن�سائح.والتوجيهات.عن.بعد،.والتدعيم.التعليمي.الإلكرتوين.عن.بعد.

التقويم النهائي )الختامي(: 
يتم.هذا.النوع.من.التقومي.يف.نهاية.برامج.التعلم.اللكرتوين،.حيث.يكون.الطالب.قد.اأمت.متطلباته.التعليمية.يف.الوقت.املحدد.لإتامها،.

والتقومي.النهائي.اللكرتوين.هو.الذي.يحدد.درجة.حتقيق.الطالب.للمخرجات.الرئي�سية.لتعلم.مقرر.ما،.كما.يهدف.التقومي.النهائي.اإىل.

م�ساعدة.املعلم.على.حتديد.الدرجة.التي.اأمكن.بها.حت�سيل.الطالب.لأهداف.التدري�ص.من.خال.تقومي.املتغريات.التي.حتدث.يف.�سلوكه.يف.

�سوء.اأهداف.التدري�ص.

أمن المعلومات:
توفري.حماية.خم�س�سة.للمعلومات.والبيانات.من.املخاطر.التي.تهددها،.وذلك.من.خال.توفري.الأدوات.والو�سائل.الازمة.حلماية.تلك.

املعلومات.والبيانات.من.املخاطر.الداخلية.اأو.اخلارجية.وفق.املعايري.والإجراءات.ملنع.و�سول.املعلومات.والبيانات.اإىل.اأيدي.اأ�سخا�ص.غري.

لني. خمومّ

االبتزاز اإللكتروني:
تهديد..�سخ�ص..اأو.ترهيبه.اأو.ابتزازه.حلمله.على.القيام.بفعل.ما.اأو.المتناع.عنه.ولو.كان.هذا..الفعل.اأو.المتناع.عنه.م�سروعًا.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات:
اأ�سدر.القانون.مبر�سوم.�سلطاين.رقم.2011/12م.

https://www.mohe.gov.om/userupload/Policy/The%20Cyber%20Crime%20Law_Ar.pdf
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مزايا تطبيق أنظمة التعليم اإللكتروني:
عملية اإ�صرافية يق�م بها )مدير املدر�صة، املعلم، امل�صرف الرتب�ي( اإلكرتونياً ملتابعة مهامه ال�ظيفية للفئات التي ي�صرف عليها؛ حيث 

يحت�ي على جمم�عة من ال�اجبات وامل�ص�ؤوليات املرتبطة بالتعليم الإلكرتوين.

جتاوز.قيود.املكان.والزمان.يف.العملية.التعليمية.��

مراعاة.الفروق.الفردية.بني.املتعلمني.وتكينهم.من.اإتام.عملية.التعلم.وفق.قدراتهم.واإمكاناتهم.املتفاوتة.��

.اإتاحة.الفر�سة.للمتعلمني.للتفاعل.الفوري.اإلكرتونيا.بينهم.وبني.اأقرانهم.وبينهم.واملعلم.وذلك.بتوظيف.اأدوات.التوا�سل.الإلكرتونية.��

املتاحة.

.ن�سر.ثقافة.م�سوؤولية.التعليم.لدى.املتعلمني.وحت�سني.جتربة.التعلم.الذاتي.لديهم.وحت�سني.وتنمية.قدرات.املتعلمني.لتحقيق.اأهداف.��

التعلم.

.امل�ساواة.والعدالة.يف.توزيع.فر�ص.التعليم.وك�سر.حاجز.اخلوف.والقلق.لدى.املتعلمني.وتكينهم.من.التعبري.عن.اأفكارهم.��

.تنمية.مهارات.البحث.عن.املعلومات.وم�سادر.التعلم.لدى.املتعلمني.من.خال.الأدوات.الإلكرتونية.املتاحة.��

.�سهولة.التوا�سل.بني.امل�ستفيدين.من.التعليم.اللكرتوين.��

.توظيف.الو�سائل.والأدوات.الإلكرتونية.يف.تنفيذ.املهام.وربط.الأدوار.والتعاون.وامل�ساركة.واإعادة.ا�ستخدام.املواد.��

ا�ستخدام.اأ�ساليب.متنوعة.واأكرث.دقة.وعدالة.يف.تقييم.اأداء.املتعلمني.��

ومقروءة.�� و�سمعية. مرئية. بطرق. قدراتهم. مع. يتنا�سب. الذي. بالأ�سلوب. وتقدميها. العلمية. املادة. اإىل. الو�سول. من. املتعلمني. تكني. .

ونحوها.

.توفري.حمتوى.تعليمي.وفق.معايري.تربوية.وفنية.وتطوير.وحت�سني.هذا.املحتوى.دوريا.لزيادة.فعاليته.يف.حتقيق.اأهداف.التعليم.��

.املرونة.يف.عملية.التعليم.من.حيث.الزمان.واملكان.وتنفيذ.املهام.��

الواجبات والمسؤوليات:
اأوردت  الإلكرتوين، حيث  التعليم  اإدارة  باأنظمة  واأ�صا�صي  مبا�صر  ب�صكل  امل�صتفيدين ممن هم مرتبطني  قائمة  ال�ثيقة  حددت هذه 

تفا�صيل تتعلق بال�اجبات وامل�ص�ؤوليات التي يجب التقيد بها ل�صمان حتقيق املخرجات الرتب�ية وفقا ملحاور حمددة.  
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أواًل: المتعلمون:
نظًرا ملا يتمتع به التعليم الإلكرتوين من م�صادر متن�عة للمعارف واملهارات بات دور املتعلم خمتلفاً فقد حتّ�ل من جمرد متلقي 

للمعل�مة اإىل باحث وم�صتك�صف لتلك املعل�مة من خالل ت�ظيف تكن�ل�جيا املعل�مات والت�صالت لتعزيز مهارات القرن احلادي 

والع�صرين يف تعلمه، وفيما يلي ال�اجبات وامل�ص�ؤوليات املتعلقة باملتعلم:

)1( نظام إدارة التعليم اإللكتروني )المنصة التعليمية(:
التاأكد.من.احل�سول.على.ا�سم.امل�ستخدم.وكلمة.املرور.اخلا�سة.بالدخول.اإىل.نظام.التعليم.الإلكرتوين.)املن�سة.التعليمية(.��

التاأكد.من.كافة.املعلومات.عند.دخولك.نظام.التعليم.الإلكرتوين.)املن�سة.التعليمية(.مثل.)ال�سف.الدرا�سي.– املواد.الدرا�سية.التي.��

تدر�سها.– معلم.املادة(.

ا�ستخدام.نظام.التعليم.الإلكرتوين.)املن�سة.التعليمية(.مبا.يحقق.الأهداف.التي.وجدت.من.اأجلها.��

التوا�سل.مع.املعلم.والأقران.دون.الإخال.�� التعليمية(.يف. التعليم.الإلكرتوين.)املن�سة. ا�ستخدام.الربيد.الإلكرتوين.اخلا�ص.بنظام.

باأنظمة.وقوانني.اأمن.املعلومات.

التحقق.من.ر�سائل.الربيد.الإلكرتوين.املت�سمنة.قائمة.الأن�سطة.واملهمات.التعليمية.والتوجيهات.ال�سادرة.من.)املعلم،.اإدارة.املدر�سة،.��

ويل.الأمر(.

تنفيذ.الأن�سطة.واملهمات.التعليمية.وفق.الربنامج.الدرا�سي.��

ا�ستخدام.املهارات.املعلوماتية.عند.البحث.عن.امل�سادر.واملوارد.التعليمية.عرب.�سبكة.الإنرتنت.��

طلب.امل�ساعدة.من.املعلم.اأو.ويل.الأمر.عند.مواجهتك.مل�سكات.تتعلق.بالأن�سطة.واملهمات.التعليمية.��

التوا�سل.مع.فريق.الدعم.الفني.لطلب.امل�ساعدة.اأثناء.مواجهتك.مل�سكلة.يف.الدخول.اأو.ال�ستخدام.لنظام.التعليم.الإلكرتوين.)املن�سة.��

التعليمية(.

)2( المناهج الدراسية )الخطة الدراسية، األنشطة، الواجبات، التقويم(:
اللتزام.بح�سور.جميع.الدرو�ص.التعليمية.وفق.اجلدول.الزمني.للدرا�سة.عرب.نظام.التعليم.الإلكرتوين.)املن�سة.التعليمية(.��

حتمل.م�سوؤولية.التعلم.الذاتي.مبا.يكفل.حتقيق.خمرجات.التعلم.��

اإعداد.جدول.زمني.ي�ساعد.على.تنظيم.الوقت.ملراجعة.الدرو�ص.وحل.الواجبات.املنزلية.��

تتبع.املوارد.التعليمة.لاأن�سطة.وفق.توجيهات.املعلم.��

التفاعل.مع.جميع.الدرو�ص.التي.يتم.تقدميها.عرب.نظام.التعليم.الإلكرتوين.)املن�سة.التعليمية(.والتاأكد.من.اجنازها.��

اللتزام.مبتابعة.الدرو�ص.وت�سليم.الواجبات.والأعمال.��

اللتزام.مبراعاة.حقوق.امللكية.الفكرية.يف.التوثيق.عند.ا�ستخدام.موارد.تعليمية.خارجية.مثل.)املواقع.-ال�سور.– الفيديوهات.– ��

امل�ستندات.– الأبحاث.– وغريها(.يف.اإجناز.الواجبات.وامل�ساريع.

)3( األجهزة والتطبيقات الرقمية:
تهيئة.البيئة.املنا�سبة.اأثناء.الدرا�سة.عند.ا�ستخدام.اأجهزة.احلا�سب.الآيل.والأجهزة.اللوحية.��

ارتداء.الزي.املدر�سي.اأو.ماب�ص.حمت�سمة.��

جتنب.اجللو�ص.لفرتات.متوا�سلة.اأمام.اأجهزة.احلا�سب.الآيل.والأجهزة.اللوحية.��

اأخذ.ا�سرتاحة.بني.اجلل�سات.الدرا�سية.تتخللها.تارين.واأن�سطة.حركية.��

عدم.تناول.املاأكولت.وامل�سروبات.اأثناء.اجلل�سات.الدرا�سية.وعند.ا�ستخدام.اأجهزة.احلا�سب.الآيل.والأجهزة.اللوحية.��

التاأكد.من.مطابقة.وماءمة.التطبيقات.بتحميلها.من.املتاجر.املخ�س�سة.لذلك.��
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التاأكد.من.تنزيل.التطبيقات.التعليمية.املوثوقة.واملو�سى.بها..��

التاأكد.من.ال�ساحيات.التي.تنحها.التطبيقات.يف.حال.تثبيتها.على.جهازك.اللوحي.اأو.الهاتف.الذكي.وذلك.ل�سمان.احلفاظ.على.��

اخل�سو�سية.

الطاع.على.دليل.ا�ستخدام.الأجهزة.الذكية.وتطبيقاتها.-.اأفق.اأرحب.يف.عامل.الأجهزة.الذكية.-.والذي.يحتوي.على.كافة.التفا�سيل.��

يف.كيفية.التعامل.مع.الأجهزة.اللوحية.مبختلف.اأنواعها.وكذلك.التعرف.على.التطبيقات.املو�سى.بها.يف.جمال.التعليم.واملحاذير.التي.

يجب.مراعاتها،.مرفق.رابط.الدليل:.

https://ict.moe.gov.om/omcust/PDF/Public_Guide_IT.pdf

)4( األمن المعلوماتي:
المتناع.عن.الف�ساح.اأو.ن�سر.البيانات.واملعلومات.اخلا�سة.اأو.تبادلها.مع.الأخرين.��

عدم.ن�سر.اأو.ت�سوير.اأو.اإر�سال.املحتويات.التعليمية.والواجبات.املنزلية.بني.الأقران.بغر�ص.م�ساعدة.الأخرين.��

ت�سجيل.اخلروج.من.ح�ساب.املن�سة.اأو.الربيد.الإلكرتوين.بعد.النتهاء.من.اجلل�سات.الدرا�سية.��

عدم.اإر�سال.)روابط،.�سور،.فيديو(.م�سيئة.لاأخاق.والآداب.��

ا�ستخدام.و�سع.الت�سفح.الآمن.من.خال.تطبيقات.وبرامج.الت�سفح.املوثوقة.��

اأثناء.البحث.يف.مواقع.�سبكة.الإنرتنت.التاأكد.من.موثوقية.املواقع.وم�سادرها.��

التاأكد.من.موثوقية.روابط.�سبكة.الإنرتنت.والتي.قد.ت�سبب.الحتيال.اأو.الخرتاق.لبيانات.امل�ستخدم.��

ت�سجيل.اأو.اإر�سال.البيانات.ال�سخ�سية.جلهات.جمهولة.امل�سدر.يعر�ص.امل�ستخدم.لابتزاز.الإلكرتوين.��

اإر�سال.اأو.زيارة.املواقع.املخلة.لاآداب.والقيم.والعادات.والأخاق.تعر�ص.امل�ستخدم.للم�ساءلة.القانونية.��

فتح.ر�سائل.الربيد.اللكرتوين.جمهولة.امل�سدر.تعر�ص.جهاز.امل�ستخدم.للربجميات.ال�سارة.)الفريو�سات،.برجميات.التج�س�ص(.��

احلر�ص.على.تنزيل.برامج.وتطبيقات.ملكافحة.الفريو�سات.وحتديثها.ملنع.الهجمات.والخرتاقات.��

التوا�سل.مع.فريق.الدعم.الفني.يف.وزارة.الرتبية.والتعليم.يف.حال.وجود.م�ساكل.فنية.وتقنية.مرتبطة.باملن�سة.التعليمية.��

.الإباغ.عن.املخاطر.املرتبطة.باأمن.وخ�سو�سية.املعلومات.مع.فريق.الدعم.الفني.باملن�سة.التعليمية.بوزارة.الرتبية.والتعليم.لتقدمي.��

امل�ساعدة.

الطاع.على.قانون.التعامات.الإلكرتونية.وقانون.مكافحة.جرائم.تقنية.املعلومات.��

)5( العالقة مع المعلم:
اللتزام.باملناق�سات.املطروحة.من.املعلم.اأثناء.اجلل�سات.الدرا�سية.وعدم.اإثارة.اأي.تعليقات.خارج.مو�سوعات.التعلم.��

اللتزام.بالتعليمات.والر�سادات.املطروحة.من.املعلم.اأثناء.اجلل�سات.الدرا�سية.املتزامنة.)املبا�سرة(.��

.عدم.ت�سجيل.وت�سوير.املعلم.اأثناء.تقدميه.اجلل�سات.الدرا�سية.املتزامنة.)املبا�سرة(.��

الإخال.بالقوانني.والأنظمة.والت�سريعات.اخلا�سة.باملن�سة.التعليمية.يعر�سك.للم�ساءلة.القانونية.��

)6( العالقة مع األقران:
التوا�سل.والتفاعل.مع.الأقران.من.خال.الأدوات.املتاحة.عرب.املن�سة.��

احرتام.الآراء.والأفكار.لاأقران.اأثناء.املناق�سات.باجلل�سات.الدرا�سية.��

مينع.اإر�سال.)تعليقات،.من�سورات،.�سور،.فيديو،.روابط(.خارج.مو�سوعات.املناهج.الدرا�سية.داخل.املن�سة.التعليمية.اأو.عرب.الربيد.��

الإلكرتوين.لاأقران.
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ثانيًا: الهيئة التدريسية )المعلمون(:
)معلم مادة/ جمال، معلم اأول، معلم تربية خا�صة)�صمعي/ب�صري/عقلي(، معلم مدر�صة خا�صة، معلم تربية خا�صة)مادة/جمال(، 

معلم �صع�بات تعلم، معلم اأول تربية خا�صة(.

يف.ظل.منظومة.توظيف.تكنولوجيا.املعلومات.والت�سالت.اأ�سبح.دور.املعلم.خمتلفًا.اإذ.مل.يعد.جمرد.ناقًا.للمعلومات.بل.اإن.عليه.م�ساركة.

والع�سرين،. احلادي. القرن. مهارات. تنمية. اأجل. من. التعليم. احلديثة.يف. والأدوات. الو�سائل. ا�ستخدام. نحو. وتوجيههم. باإيجابية. املتعلمني.

لي�سبح.املعلم.م�سممًا.ومقومًا.للعملية.التعليمية.ومر�سدًا.للمتعلمني.

)1( نظام إدارة التعليم اإللكتروني )المنصة التعليمية(:
التاأكد.من.احل�سول.على.ا�سم.امل�ستخدم.وكلمة.املرور.اخلا�سة.بالدخول.اإىل.نظام.التعليم.الإلكرتوين.)املن�سة.التعليمية(.��

التاأكد.من.كافة.املعلومات.عند.دخولك.نظام.التعليم.الإلكرتوين.)املن�سة.التعليمية(.مثل.)ال�سم.– املدر�سة.-التخ�س�ص-.الف�سول.��

الدرا�سية.– ال�سعب(.

التاأكد.من.تفعيل.اأدوات.املن�سة.)امللحوظات.– التح�سري.– اإدارة.الف�سل.الدرا�سي.– التقومي.-املتابعة(.��

اإدارة.اجلل�سات.الدرا�سية.��

التحقق.من.الربيد.الإلكرتوين.والتنبيهات.املتعلقة.بالتوا�سل.مع.املتعلمني.اأو.ذات.العاقة.ب�سري.عملية.التدري�ص..��

حت�سري.وت�سميم.الدرو�ص.والأن�سطة.التعليمية.للمتعلمني.وفق.املناهج.واخلطط.الدرا�سية.��

اإتاحة.املوارد.التعليمية.للمتعلمني.وتقدمي.الدرو�ص.وفق.ال�سرتاتيجيات.والأ�ساليب.املنا�سبة.��

اإي�ساح.وتف�سري.املحتوى.التعليمي.للمتعلمني.عرب.اأدوات.املن�سة..��

)2( المناهج الدراسية )الخطة الدراسية، األنشطة، الواجبات، التقويم(:
تنظيم.اخلطة.الدرا�سية.وفق.اجلدول.الزمني.للجل�سات.الدرا�سية.��

تنظيم.املحتويات.التعليمية.وفق.اخلطة.الدرا�سية.��

اإدارة.الف�سل.الدرا�سي.بتحديد.مواعيد.اجلل�سات.الدرا�سية.والأن�سطة.والواجبات.والختبارات.للمتعلمني.��

اإجناز.�� الدرا�سي،.ملف. النتظام. ال�سلوكي،. الن�سباط. والغياب،. �سوؤون.الطاب.)احل�سور. املنظمة.لائحة. القوانني. وتنفيذ. متابعة.

املتعلم(.

متابعة.�سري.عملية.التعليم.من.خال.احلوارات.واملناق�سات.مع.املتعلمني.��

ر�سد.وت�سجيل.ومتابعة.امللحوظات.املتعلقة.باملتعلمني.)فرديًا.اأو.جماعيًا(..��

ت�سميم.الأن�سطة.التعليمية.وربطها.باجلل�سات.الدرا�سية.��

متابعة.تنفيذ.الأن�سطة.التعليمية.من.قبل.املتعلمني.ومدى.اإجنازها.��

ت�سميم.ون�سر.املهام.والواجبات.��

مراجعة.تنفيذ.املهام.وت�سحيح.الواجبات.��

تقدمي.التغذية.الراجعة.املبا�سرة.وغري.املبا�سر.ل������)الأن�سطة،.املهام،.الواجبات(..��

تقومي.تعلم.املتعلمني.)القبلي،.التكويني،.اخلتامي(.��
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)3( األجهزة والتطبيقات الرقمية:
تهيئة.البيئة.املنا�سبة.لتقدمي.اجلل�سات.الدرا�سية.��

التاأكد.اأن.اجللو�ص.اأمام.احلا�سب.الآيل.والأجهزة.اللوحية.�سحي.واآمن.��

حتديد.فرتات.اجللو�ص.اأمام.احلا�سب.الآيل.والأجهزة.اللوحية.مع.اأخذ.ا�سرتاحة.بني.اجلل�سات.الدرا�سية.تتخللها.تارين.واأن�سطة.��

حركية.

التاأكد.من.مطابقة.ومائمة.التطبيقات.بتحميلها.من.املتاجر.املخ�س�سة.لذلك.��

التاأكد.من.تنزيل.الربامج.والتطبيقات.املوثوقة.واملو�سى.بها..��

التاأكد.من.ال�ساحيات.التي.تنحها.التطبيقات.يف.حال.تثبيتها.على.جهازك.اللوحي.اأو.الهاتف.الذكي.وذلك.ل�سمان.احلفاظ.على.��

اخل�سو�سية.

الطاع.على.دليل.ا�ستخدام.الأجهزة.الذكية.وتطبيقاتها.-.اأفق.اأرحب.يف.عامل.الأجهزة.الذكية.-.والذي.يحتوي.على.كافة.التفا�سيل.��

يف.كيفية.التعامل.مع.الأجهزة.اللوحية.مبختلف.اأنواعها.وكذلك.التعرف.على.التطبيقات.املو�سى.بها.يف.جمال.التعليم.واملحاذير.التي.

يجب.مراعاتها،.مرفق.رابط.الدليل:.

https://ict.moe.gov.om/omcust/PDF/Public_Guide_IT.pdf

)4( األمن المعلوماتي:
المتناع.عن.الف�ساح.اأو.ن�سر.البيانات.واملعلومات.اخلا�سة.اأو.تبادلها.مع.الأخرين.��

ت�سجيل.اخلروج.من.ح�ساب.املن�سة.اأو.الربيد.الإلكرتوين.بعد.النتهاء.من.اجلل�سات.الدرا�سية.��

ا�ستخدام.و�سع.الت�سفح.الآمن.من.خال.تطبيقات.وبرامج.الت�سفح.املوثوقة.��

اأثناء.البحث.يف.مواقع.�سبكة.الإنرتنت.التاأكد.من.موثوقية.املواقع.وم�سادرها.��

التاأكد.من.موثوقية.روابط.�سبكة.الإنرتنت.والتي.قد.ت�سبب.الحتيال.اأو.الخرتاق.لبيانات.امل�ستخدم.��

ت�سجيل.اأو.اإر�سال.البيانات.ال�سخ�سية.جلهات.جمهولة.امل�سدر.يعر�ص.امل�ستخدم.لابتزاز.الإلكرتوين.��

اإر�سال.اأو.زيارة.املواقع.املخلة.لاآداب.والقيم.والعادات.والأخاق.تعر�ص.امل�ستخدم.للم�ساءلة.القانونية.��

جتنب.اإر�سال.وتداول.)تعليقات.ومناق�سات،.من�سورات،.�سور،.فيديو،.بريد.اإلكرتوين(.مرتبطة.باملن�سة.التعليمية.اأو.بيانات.املتعلمني.��

فتح.ر�سائل.الربيد.اللكرتوين.جمهولة.امل�سدر.تعر�ص.جهاز.امل�ستخدم.للربجميات.ال�سارة.)الفريو�سات،.برجميات.التج�س�ص(.��

تنزيل.برامج.وتطبيقات.ملكافحة.الفريو�سات.وحتديثها.ملنع.الهجمات.والخرتاقات.��

امل�ساعدة.والتوا�سل.مع.فريق.الدعم.الفني.يف.وزارة.الرتبية.والتعليم.يف.حال.وجود.م�ساكل.فنية.وتقنية.مرتبطة.باملن�سة.التعليمية.��

.الإباغ.عن.املخاطر.املرتبطة.باأمن.وخ�سو�سية.املعلومات.مع.فريق.الدعم.الفني.باملن�سة.التعليمية.بوزارة.الرتبية.والتعليم.لتقدمي.��

امل�ساعدة.

)5( العالقة مع المتعلمين:
توجيه.املتعلمني.بتنظيم.برنامج.زمني.ملراجعة.الدرو�ص.والأن�سطة.والواجبات.املنزلية.املرتبط.باخلطة.الدرا�سية.��

توجيه.املتعلمني.باللتزام.والتفاعل.ومتابعة.اجلل�سات.الدرا�سية.��

متابعة.مدى.اجناز.وتقدم.املتعلمني.يف.الدرو�ص.املهام.والأن�سطة.والواجبات.املنزلية.وفق.اخلطة.الدرا�سية.��

توجيه.املتعلمني.يف.الإبحار.والت�سفح.والبحث.للو�سول.للمعلومات.��

م�ساعدة.املتعلمني.يف.الدخول.اإىل.املن�سة،.والتوا�سل.مع.الدعم.الفني.عند.احلاجة.��

توجيه.املتعلمني.يف.عدم.ن�سر.وت�سوير.اأو.اإر�سال.الواجبات.املنزلية.بني.الأقران.بغر�ص.م�ساعدة.الأخرين.يف.حل.الواجبات.با�ستثناء.��

الواجبات.والأن�سطة.اجلماعية.التي.تتطلب.عمل.الفريق.

توجيه.املتعلمني.حول.عقوبة.اإر�سال.)روابط،.�سور،.فيديو،.تعليقات(.م�سيئة.لاأخاق.والآداب.اأو.انتهاك.حرية.الآخرين.��
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توعية.واإر�ساد.املتعلمني.حول.الأ�ساليب.ال�سحية.والآمنة.ل�ستخدام.اأجهزة.احلا�سب.الآيل.والأجهزة.اللوحية..��

توجيه.املتعلمني.حول.حقوق.امللكية.الفكرية.يف.ا�ستخدام.موارد.تعليمية.خارجية.من.مواقع.اأخرى.لإجناز.الواجبات.وامل�ساريع.و�سرورة.��

توثيقها.ح�سب.اأنظمة.توثيق.القتبا�ص.املعمول.بها...

توجيه.املتعلمني.لأف�سلية.ا�ستخدام.الربيد.الإلكرتوين.باملن�سة.يف.التوا�سل.مع.الأقران.واملعلمني.مع.الأخذ.مبحاذير.ال�ستخدام.الآمن.��

و�سامة.املعلومات.

توجيه.املتعلمني.لتباع.التعليمات.والر�سادات.ال�سادرة.من.وزارة.الرتبية.والتعليم.واملرتبطة.بالتعليم.الإلكرتوين.��

تو�سيح.العقوبات.والإجراءات.املتبعة.عند.خمالفة.املتعلمني.للقوانني.واللوائح.والأنظمة.املرتبطة.بالتعليم.الإلكرتوين.��

)6( العالقة مع المعلمين والمشرفين وإدارة المدرسة:
احرتام.القوانني.والأنظمة.واللوائح.للتعليم.الإلكرتوين.عند.التعامل.مع.)املعلمني،.املعلم.الأول،.اإدارة.املدر�سة،.امل�سرف.الرتبوي(.��

التعليم.�� باأنظمة. املرتبطة. التوا�سل. اأدوات. عرب. الرتبوي(. امل�سرف. املدر�سة،. اإدارة. الأول،. املعلم. )املعلمني،. مع. والتفاعل. التوا�سل.

الإلكرتوين.

اإجناز.دورات.الإمناء.املهني.وفق.برامج.التدريب.املقررة..��

نقل.وم�ساركة.املعرفة.من.خال.جمتمعات.التعلم.املهنية.املرتبطة.باأنظمة.التعليم.الإلكرتوين.��
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ثالثًا: الهيئة اإلدارية والوظائف المساندة لها
)مدير مدر�صة، فني خمتربات، اأخ�صائي م�صادر تعلم، اأخ�صائي اأنظمة مدر�صية، اأخ�صائي نف�صي، اأخ�صائي اجتماعي، اأخ�صائي ت�جيه 

مهني، اأخ�صائي اأن�صطة مدر�صية، اأخ�صائي اإداري ومايل، اأخ�صائي تاأهيل وتدريب، اأخ�صائي نطق وتخاطب(

الإدارة.املدر�سية.والوظائف.امل�ساندة.ت�سارك.يف.متابعة.تنفيذ.عملية.التعليم.من.خال.اأدوات.ل�سبط.اجلودة،.والعمل.على.توفري.وت�سهيل.

املمكنات.التقنية.والفنية.والرتبوية.املرتبطة.بنظام.اإدارة.التعليم.الإلكرتوين.

)1( نظام إدارة التعليم اإللكتروني )المنصة التعليمية(
التاأكد.من.احل�سول.على.ا�سم.امل�ستخدم.وكلمة.املرور.اخلا�سة.بالدخول.اإىل.نظام.اإدارة.التعليم.الإلكرتوين.)املن�سة.التعليمية(.��

التاأكد.من.كافة.البيانات.الأ�سا�سية.عند.دخولك.نظام.اإدارة.التعليم.الإلكرتوين.)املن�سة.التعليمية(.��

التاأكد.من.توفر.املهام.وال�ساحيات.يف.نظام.اإدارة.التعليم.الإلكرتوين.)املن�سة.التعليمية(.��

تفعيل.املهام.وال�ساحيات.يف.نظام.اإدارة.التعليم.الإلكرتوين.)املن�سة.التعليمية(.وفق.اللوائح.املنظمة.��

متابعة.تنفيذ.اخلطط.والربامج.املرتبطة.بنظام.اإدارة.التعليم.الإلكرتوين.)املن�سة.التعليمية(.��

تقييم.اآليات.العمل.لتنفيذ.اخلطط.والربامج.وتقدمي.التقارير.حولها.��

اإعداد.اجلداول.الزمنية.للخطة.الدرا�سية.��

)املن�سة.�� الإلكرتوين. التعليم. اإدارة. بنظام. واملرتبطة. الأم��ور(. اأولياء. املتعلمني،. )املعلمني،. الازم. والفني. الإداري. الدعم. تقدمي.

التعليمية(.

)3( األجهزة والتطبيقات الرقمية:
تهيئة.البيئة.املنا�سبة.لتقدمي.خدمات.الدعم.الإداري.والفني.��

التاأكد.اأن.اجللو�ص.اأمام.احلا�سب.الآيل.والأجهزة.اللوحية.�سحي.واآمن.��

حتديد.فرتات.اجللو�ص.اأمام.احلا�سب.الآيل.والأجهزة.اللوحية.مع.اأخذ.ا�سرتاحة.تتخللها.تارين.واأن�سطة.حركية.��

التاأكد.من.مطابقة.ومائمة.التطبيقات.بتحميلها.من.املتاجر.املخ�س�سة.لذلك.��

التاأكد.من.تنزيل.الربامج.والتطبيقات.املوثوقة.واملو�سى.بها..��

التاأكد.من.ال�ساحيات.التي.تنحها.التطبيقات.يف.حال.تثبيتها.على.جهازك.اللوحي.اأو.الهاتف.الذكي.وذلك.ل�سمان.احلفاظ.على.��

اخل�سو�سية.

الطاع.على.دليل.ا�ستخدام.الأجهزة.الذكية.وتطبيقاتها.-.اأفق.اأرحب.يف.عامل.الأجهزة.الذكية.-.والذي.يحتوي.على.كافة.التفا�سيل.��

يف.كيفية.التعامل.مع.الأجهزة.اللوحية.مبختلف.اأنواعها.وكذلك.التعرف.على.التطبيقات.املو�سى.بها.يف.جمال.التعليم.واملحاذير.التي.

يجب.مراعاتها،.مرفق.رابط.الدليل:.

https://ict.moe.gov.om/omcust/PDF/Public_Guide_IT.pdf
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)4( األمن المعلوماتي:
المتناع.عن.الف�ساح.اأو.ن�سر.البيانات.واملعلومات.)ال�سخ�سية،.امل�ستفيدين(.اأو.تبادلها.مع.الأخرين.��

ت�سجيل.اخلروج.من.ح�ساب.املن�سة.اأو.الربيد.الإلكرتوين.بعد.النتهاء.من.تنفيذ.الأعمال.��

ا�ستخدام.و�سع.الت�سفح.الآمن.من.خال.تطبيقات.وبرامج.الت�سفح.املوثوقة.��

اأثناء.البحث.يف.مواقع.�سبكة.الإنرتنت.التاأكد.من.موثوقية.املواقع.وم�سادرها.��

التاأكد.من.موثوقية.روابط.�سبكة.الإنرتنت.والتي.قد.ت�سبب.الحتيال.اأو.الخرتاق.لبيانات.امل�ستخدم.��

ت�سجيل.اأو.اإر�سال.البيانات.ال�سخ�سية.وبيانات.امل�ستفيدين.جلهات.جمهولة.امل�سدر.يعر�ص.امل�ستخدم.لابتزاز.الإلكرتوين.��

اإر�سال.اأو.زيارة.املواقع.املخلة.لاآداب.والقيم.والعادات.والأخاق.تعر�ص.امل�ستخدم.للم�ساءلة.القانونية.��

بيانات.�� اأو. التعليمية. باملن�سة. مرتبطة. اإلكرتوين(. بريد. فيديو،. �سور،. من�سورات،. ومناق�سات،. )تعليقات. وت��داول. اإر�سال. جتنب.

امل�ستفيدين.

فتح.ر�سائل.الربيد.اللكرتوين.جمهولة.امل�سدر.تعر�ص.جهاز.امل�ستخدم.للربجميات.ال�سارة.)الفريو�سات،.برجميات.التج�س�ص(.��

تنزيل.برامج.وتطبيقات.ملكافحة.الفريو�سات.وحتديثها.ملنع.الهجمات.والخرتاقات.��

امل�ساعدة.والتوا�سل.مع.فريق.الدعم.الفني.يف.وزارة.الرتبية.والتعليم.يف.حال.وجود.م�ساكل.فنية.وتقنية.مرتبطة.باملن�سة.التعليمية.��

الإباغ.عن.املخاطر.املرتبطة.باأمن.وخ�سو�سية.املعلومات.مع.فريق.الدعم.الفني.باملن�سة.التعليمية.بوزارة.الرتبية.والتعليم.لتقدمي.��

امل�ساعدة.

)5( العالقة مع الهيئة التدريسية:
توجيه.الهيئات.التدري�سية.ب�سرورة.ال�ستخدام.الآمن.لنظام.اإدارة.التعليم.الإلكرتوين.)املن�سة.التعليمية(.��

متابعة.الهيئات.التدري�سية.اأثناء.تقدمي.وعر�ص.املحتويات.التعليمية.والتاأكد.من.مدى.ارتباطها.باأهداف.التعلم.��

متابعة.الهيئات.التدري�سية.عند.ا�ستخدام.اأدوات.التوا�سل.مع.املتعلمني.��

التعليم.�� اإدارة. متابعة.تنفيذ.برامج.حول.)اآليات.التوظيف.وال�ستخدام،.الربامج.التدريبية.الإلكرتونية،.ال�ستخدام.الآمن(.لنظام.

الإلكرتوين.

)6( العالقة مع المجتمع المحلي:
تفعيل.قنوات.التوا�سل.لربط.املدر�سة.مع.املجتمع.املحلي.من.خال.نظام.اإدارة.التعليم.الإلكرتوين.��

تقدمي.الدعم.الإداري.والفني.لأولياء.الأمور.والجابة.على.ا�ستف�ساراتهم.��

متابعة.تنفيذ.برامج.حول.)اآليات.ال�ستخدام،.ال�ستخدام.الآمن(.لنظام.اإدارة.التعليم.الإلكرتوين.��

تفعيل.اأدوار.جمال�ص.اأولياء.الأمور.من.خال.م�ساركتهم.يف.تطوير.وتقييم.اأدوات.نظام.اإدارة.التعليم.الإلكرتوين.��
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رابعًا: أولياء األمور:
يتمثل.دور.ويل.الأمر.يف.توفري.البيئة.املنا�سبة.لإجناح.منظومة.التعليم.الإلكرتوين.من.خال.املتابعة.امل�ستمرة.لاأبناء.وحتقيق.م�ساركة.

اإيجابية.فاعلة.بالتوا�سل.والتعاون.مع.اإدارة.املدر�سة.

)1( نظام إدارة التعليم اإللكتروني )المنصة التعليمية(: 
التاأكد.من.احل�سول.على.ا�سم.امل�ستخدم.وكلمة.املرور.اخلا�سة.بالدخول.اإىل.نظام.اإدارة.التعليم.الإلكرتوين.)املن�سة.التعليمية(.��

التاأكد.من.كافة.البيانات.الأ�سا�سية.عند.دخولك.نظام.اإدارة.التعليم.الإلكرتوين.)املن�سة.التعليمية(.��

متابعة.اخلطط.الدرا�سية.وتنفيذ.الأن�سطة.واملهام.والواجبات.لاأبناء.��

متابعة.تقارير.اأداء.الأبناء.من.خال.نظام.اإدارة.التعليم.الإلكرتوين.)املن�سة.التعليمية(.��

املتابعة.والطاع.على.م�ستجدات.نظام.اإدارة.التعليم.الإلكرتوين.)املن�سة.التعليمية(.��

)2( متابعة تقدم تعلم األبناء: 
توفري.بيئة.داعمة.للتعليم.الإلكرتوين.)البيئة.املنا�سبة.للتعلم،.توفري.النرتنت،.الهتمام.باملظهر.الائق.لاأبناء.اأثناء.ح�سور.اجلل�سات.��

الدرا�سية(..

متابعة.اأداء.الأبناء.)الأن�سطة،.املهام،.الواجبات.املنزلية(.واجلل�سات.الدرا�سية.لدعم.عملية.التعلم..��

ت�سجيع.الأبناء.على.املناق�سة.والتفاعل.والتحدث.عن.اآرائهم.يف.نظام.اإدارة.التعليم.الإلكرتوين.)املن�سة.التعليمية(..��

متابعة.التعليمات.والإر�سادات.املرتبطة.باأدوات.نظام.اإدارة.التعليم.الإلكرتوين.التي.ت�ساعد.يف.فهم.اإجناز.املهام.املطلوبة..��

توجيه.الأبناء.للو�سول.الآمن.للمحتويات.التعليمية.املنا�سبة.ملختلف.املوارد.الدرا�سية..��

)3( األجهزة والتطبيقات الرقمية: 
تهيئة.البيئة.املنا�سبة.لتقدمي.الدعم.لاأبناء.اأثناء.اجلل�سات.الدرا�سية.��

متابعة.اإتباع.الأبناء.لتعليمات.اجللو�ص.اأمام.احلا�سب.الآيل.والأجهزة.اللوحية.بطريقة.�سحية.واآمنه.��

متابعة.مطابقة.التطبيقات.ومائمتها.وذلك.بتحميلها.من.املتاجر.املخ�س�سة.��

التاأكد.من.ال�ساحيات.التي.تنحها.التطبيقات.يف.حال.تثبيتها.على.الأجهزة.اللوحية.اأو.الهواتف.الذكية.وذلك.ل�سمان.احلفاظ.على.��

اخل�سو�سية.

الطاع.على.دليل.ا�ستخدام.الأجهزة.الذكية.وتطبيقاتها.-.اأفق.اأرحب.يف.عامل.الأجهزة.الذكية.-.والذي.يحتوي.على.كافة.التفا�سيل.��

يف.كيفية.التعامل.مع.الأجهزة.اللوحية.مبختلف.اأنواعها.وكذلك.التعرف.على.التطبيقات.املو�سى.بها.يف.جمال.التعليم.واملحاذير.التي.

يجب.مراعاتها،.مرفق.رابط.الدليل:.

https://ict.moe.gov.om/omcust/PDF/Public_Guide_IT.pdf
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)4( األمن المعلوماتي: 
الطاع.على.املحاذير.الأمنية.عند.التعامل.مع.املن�سات.الإلكرتونية.وخا�سة.اأثناء.تقدمي.اجلل�سات.الدرا�سية.اأو.التعامل.مع.جهات.��

توا�سل.اأخرى.

اأدوات.التوا�سل.الجتماعي.والتي.عرفها.قانون.مكافحة.جرائم.�� اأو. .املعرفة.بالقوانني.والت�سريعات.املنظمة.للتوا�سل.عرب.املن�سات.

تقنية.املعلومات.2011/12م..

توفري.اأدوات.الأمان.عند.التعامل.مع.نظام.اإدارة.التعليم.الإلكرتوين.والربامج.والتطبيقات.وعند.الولوج.لاأنرتنت.��

من.�� التطبيقات.تكن. ه��ذه. اإن. حيث. الأج��ه��زة. على. التي.ميكن.تثبيتها. الت�سغيل. اأن��ظ��م��ة. املراقبة.الأبوية.يف. تفعيل.اأدوات.

يتنا�سب. ما.ل. على. القيود. الدائمة.للمتعلم.وفر�ص. املتابعة. الأمر. وتتيح.لويل. املتعلمني. من. امل�ستخدمة. مراقبة.الأجهزة.التعليمية.

معه.وي�ستت.عملية.تعلمه..

)5( العالقة مع الهيئة اإلدارية والتدريسية: 
التعليم.�� اإدارة. يتيحها.نظام. التي. التوا�سل. الأمور(.من.خال.طرق. اأولياء. التدري�سية،.جمل�ص. الهيئة. التوا�سل.مع.)اإدارة.املدر�سة،.

الإلكرتوين.والتطبيقات.املرتبطة..

تقدمي.التفاعل.املجتمعي.من.طرح.الروؤى.والأفكار.التطويرية.التي.تخدم.جوانب.العملية.التعليمية..��

تتبع.ملحوظات.الهيئة.التدري�سية.والإدارية.حول.اأداء.الأبناء.�سلوكيًا.وتعليميًا.��
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خامسًا: المشرف التربوي:
)امل�صرف الرتب�ي، امل�صرف الأول، امل�صرف العام، م�صرف خمتربات، م�صرف اإدارة مدر�صية، م�صرف اأول اإدارة مدر�صية، م�صرف عام اإدارة 

مدر�صية، م�صرف تق�مي اأداء مدر�صي، م�صرف اأول تق�مي اأداء مدر�صي، م�صرف اإر�صاد نف�صي، م�صرف اأول اإر�صاد نف�صي، م�صرف عام 

اإر�صاد نف�صي، م�صرف اإر�صاد اجتماعي، م�صرف اأول اإر�صاد اجتماعي، م�صرف عام اإر�صاد اجتماعي، م�صرف �صع�بات تعلم، م�صرف اأول 

�صع�بات تعلم، م�صرف عام �صع�بات تعلم، م�صرف تربية خا�صة، م�صرف اأول تربية خا�صة، م�صرف عام تربية خا�صة، م�صرف نطق 

وتخاطب، م�صرف اأول نطق وتخاطب، م�صرف ت�جيه مهني، م�صرف اأول ت�جيه مهني(.

لكافة.مقومات. وداعما.وم�ساندا. يعترب.مر�سدا.وموجها.ومطورا. التعليمية،.فهو. العملية. الفاعلة.يف. العنا�سر. الرتبوي.من. امل�سرف. يعترب.

وامل�سوؤوليات. الواجبات. امل�سرف.جمموعة.من. اإىل. اأ�سند. الإلكرتوين،. التعليم. التكنولوجية.وظهور. التغيريات. التعليمية،.ويف.�سوء. العملية.

املرتبطة.بالتعليم.الإلكرتوين،.وميكن.ت�سنيفها.ح�سب.حماور.عدة.كالآتي:

)1( نظام إدارة التعليم اإللكتروني )المنصة التعليمية(:
التاأكد.من.احل�سول.على.ا�سم.امل�ستخدم.وكلمة.املرور.اخلا�سة.بنظام.اإدارة.التعليم.الإلكرتوين.)املن�سة.التعليمية(.��

التاأكد.من.كافة.البيانات.الأ�سا�سية.عند.الدخول.لنظام.اإدارة.التعليم.الإلكرتوين.)املن�سة.التعليمية(.��

التاأكد.من.توفر.املهام.وال�ساحيات.يف.نظام.اإدارة.التعليم.الإلكرتوين.)املن�سة.التعليمية(.��

تفعيل.املهام.وال�ساحيات.يف.نظام.اإدارة.التعليم.الإلكرتوين.)املن�سة.التعليمية(.وفق.اللوائح.املنظمة.��

متابعة.تنفيذ.اخلطط.والربامج.املرتبطة.بنظام.اإدارة.التعليم.الإلكرتوين.)املن�سة.التعليمية(.��

تقييم.اآليات.العمل.لتنفيذ.اخلطط.والربامج.وتقدمي.التقارير.حولها.��

متابعة.اإعداد.اجلداول.الزمنية.للخطة.الدرا�سية.من.قبل.الهيئة.التدري�سية.��

تقدمي.الدعم.الإ�سرايف.والفني.الازم.للهيئة.الإدارية.والتدري�سية.واملرتبطة.بنظام.اإدارة.التعليم.الإلكرتوين.)املن�سة.التعليمية(.��

متابعة.تنفيذ.الهيئة.التدري�سية.للخطة.واجلل�سات.الدرا�سية.وتفاعلهم.مع.ا�ستف�سارات.املتعلمني.��

حتليل.التقارير.الواردة.من.نظام.اإدارة.التعليم.الإلكرتوين.وتقدمي.التغذية.الراجعة.حولها.��

)2( التعليم والتعلم:
وتتمثل يف جمم�عة من ال�اجبات وامل�ص�ؤوليات املرتبطة بتنفيذ العملية التعليمية من تخطيط وتدري�س وتق�مي والتي يق�م امل�صرف 

مبتابعتها ح�صب مهامه، وهي كالآتي:

متابعة.التح�سري.الإلكرتوين.للمادة./.املجال،.ومدى.ال�ستفادة.من.من�سة.التح�سري.يف.التخطيط.والإعداد.اليومي.وتقدمي.التغذية.��

الراجعة.املنا�سبة.حولها.

الإ�سراف.على.تفعيل.الهيئة.التدري�سية.للتعليم.الإلكرتوين.يف.العملية.التعليمية.��

حث.الهيئة.التدري�سية.على.ا�ستثمار.الربامج.والتطبيقات.الرقمية.املرتبطة.با�سرتاتيجيات.التدري�ص.ومتابعة.�سامة.تطبيقها.��

متابعة.توظيف.املعلمني.للتقومي.اللكرتوين.يف.تقييم.مو�سوعات.تعلم.املتعلمني.��

اإعداد.ن�سرات.تربوية.تعني.املعلمني.على.تفعيل.التعليم.الإلكرتوين.يف.املادة/املجال.��

حث.واإر�ساد.املعلمني.للتعامل.مع.املتعلمني.من.خال.املن�سات،.وكيفية.توظيفها.ل�سمان.�سري.العملية.التعليمية.��

مراجعة.منا�سبة.اخلطة.التدري�سية.وا�سرتاتيجيات.التدري�ص،.والدقة.العلمية.لاأن�سطة.امل�ساحبة.املعدة.يف.الدرو�ص.التعليمية.��

مراجعة.املحتويات.التعليمية.من.حيث.جودتها.)الرتبوية،.التقنية(.��

.اعتماد.املحتويات.التعليمية.وايجاز.رفعها.على.نظام.اإدارة.التعليم.الإلكرتوين.)املن�سة.التعليمية(.��

امل�ساركة.والإ�سراف.على.اإعداد.املحتويات.التعليمية.ح�سب.اخلطة.الدرا�سية.��
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)3( اإلشراف اإللكتروني:
توظيف.الإ�سراف.الإلكرتوين.)التخطيط.-.الدعم.وامل�ساندة-.التقومي.واملتابعة(.يف.اأداء.مهام.عمله.��

امل�ستمر.�� التقومي. اأدوات. تفعيل. حيث. من. التعليمية(. )املن�سة. الإلكرتوين. التعليم. اإدارة. نظام. يف. اإليهم. امل�سندين. املعلمني. متابعة.

واخلتامي.والن�سباط.يف.اخلطة.الدرا�سية.والتح�سري.اليومي.للدر�ص.

.تفعيل.الأ�ساليب.والأمناط.الإ�سرافية.املتنوعة.من.خال.توظيف.تكنولوجيا.املعلومات.والت�سالت.��

توظيف.اأدوات.التوا�سل.الإلكرتونية.والربيد.الإلكرتوين.يف.التوا�سل.مع.)الهيئة.التدري�سية.والإدارية،.امل�سرفني(.��

م�ساركة.الفئات.ال�سرافية.بامل�ستجدات.التقنية.والربامج.والتطبيقات.التي.ميكن.ال�ستعانة.بها.يف.العمل.الإ�سرايف.��

التوا�سل.بني.الفئات.الإ�سرافية.من.خال.الأدوات.املتاحة.اإلكرتونيا..��

الإ�سراف.على.بناء.جمتمعات.التعلم.املهنية.من.خال.توظيف.تكنولوجيا.املعلومات.والت�سالت..��

)4( األمن المعلوماتي:
المتناع.عن.الف�ساح.اأو.ن�سر.البيانات.واملعلومات.)ال�سخ�سية،.امل�ستفيدين(.اأو.تبادلها.مع.الأخرين.��

ت�سجيل.اخلروج.من.ح�ساب.املن�سة.اأو.الربيد.الإلكرتوين.بعد.النتهاء.من.تنفيذ.الأعمال.��

ا�ستخدام.و�سع.الت�سفح.الآمن.من.خال.تطبيقات.وبرامج.الت�سفح.املوثوقة.��

التاأكد.يف.اأثناء.البحث.يف.مواقع.�سبكة.الإنرتنت.من.موثوقية.املواقع.وم�سادرها.��

التاأكد.من.موثوقية.روابط.�سبكة.الإنرتنت.والتي.قد.ت�سبب.الحتيال.اأو.الخرتاق.لبيانات.امل�ستخدم.��

ت�سجيل.اأو.اإر�سال.البيانات.ال�سخ�سية.وبيانات.امل�ستفيدين.جلهات.جمهولة.امل�سدر.يعر�ص.امل�ستخدم.لابتزاز.الإلكرتوين.��

جتنب.اإر�سال.وتداول.)تعليقات.ومناق�سات،.من�سورات،.�سور،.فيديو،.بريد.اإلكرتوين(.مرتبطة.باملن�سة.التعليمية.اأو.بيانات.امل�ستفيدين.��

برجميات.�� )الفريو�سات،. ال�سارة. للربجميات. امل�ستخدم. جهاز. تعر�ص. لأنها. امل�سدر. جمهولة. اللكرتوين. الربيد. ر�سائل. فتح. عدم.

التج�س�ص(.

احرتام.اخل�سو�سية.يف.اأثناء.طرح.املناق�سات.والأفكار.والآراء.مع.الزماء.وامل�سرفني.واإدارة.املدر�سة.��

تنزيل.برامج.وتطبيقات.ملكافحة.الفريو�سات.وحتديثها.ملنع.الهجمات.والخرتاقات.��

امل�ساعدة.والتوا�سل.مع.فريق.الدعم.الفني.يف.وزارة.الرتبية.والتعليم.يف.حال.وجود.م�ساكل.فنية.وتقنية.مرتبطة.باملن�سة.التعليمية.��

.الإباغ.عن.املخاطر.املرتبطة.باأمن.وخ�سو�سية.املعلومات.مع.فريق.الدعم.الفني.باملن�سة.التعليمية.بوزارة.الرتبية.والتعليم.لتقدمي.��

امل�ساعدة.
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سادسًا: أخصائي التقويم:
تبنى العملية التعليمية على اأ�ص�س حتقق لها الفاعلية، وتق�م تلك الأ�ص�س بدور تكاملي فيما بينها، ويعد التق�مي يف العملية التعليمة 

ركيزة ا�صا�صية ملا ي�فره من معل�مات وم�ؤ�صرات ي�صتفاد منها يف ت�جيه دقة العمل ور�صد فاعلية تعلم املتعلمني وتق�مي اأداء النظام 

التعليمي ب�صكل عام.

وتوؤكد.ال�سيا�سات.الرتبوية.من.خال.مبادئها.على.اجلودة.والنوعية.يف.النظام.التعليمي.يف.جميع.الظروف،.ومن.الأنظمة.املهمة.يف.هذا.

الإطار.نظام.اإدارة.التعليم.الإلكرتوين،.والتي.تقف.جنبًا.اإىل.جنب.مع.التعليم.املبا�سر،.لذا.يتوجب.توفري.البيئة.التعليمية.واملناخ.املنا�سب.

له.من.توفر.جميع.اركان.التعلم.منها.التقومي.الرتبوي.املنا�سب.والذي.ي�سهل.التعامل.معه.مع.�سمان.ال�سدق.والثبات.الذي.يقود.اإىل.حت�سني.

املمار�سات.التعليمية.يف.كل.امل�ستويات.وينه�ص.بتعليم.املتعلمني،.ويعد.ركيزة.اأ�سا�سية.يف.بناء.نظام.تربوي.يت�سم.بجودة.عالية.

فالبع�ص.لديه.فهم.ب�سيط.للتقومي.الرتبوي.والذي.يح�سره.بانه.امتحان.يجتازه.املتعلمون.لتحديد.م�ستوياتهم.يف.املواد.الدرا�سية،.ولكننا.

اإن.اكتفينا.بهذا.الفهم.�سنهمل.املفهوم.الأو�سع.للتقومي،.والذي.يت�سمن.اإ�سدار.حكم.على.املتعلم.مع.الأخذ.يف.عني.العتبار.قابليته.للمادة.

الدرا�سية،.والعمليات.العقلية.التي.مار�سها.يف.اأثناء.تعلُّمه،.ومهاراته.الفكرية.والعملية،.وغري.ذلك.من.العوامل.التي.توؤثر.على.م�ستوى.املتعلم.

ونتاجه.التعلُّمي..وبهذا.ي�سمل.التقومي.الرتبوي.تقوميًا.)للمتعلمني،.وللمعلمني،.واملناهج،.واملوؤ�س�سات.التعليمية(..

)1( نظام إدارة التعليم اإللكتروني )المنصة التعليمية(:
هي جمم�عة من ال�اجبات وامل�ص�ؤوليات التي ينفذها اأخ�صائي التق�مي؛ وتتمثل يف الآتي:

التاأكد.من.احل�سول.على.ا�سم.امل�ستخدم.وكلمة.املرور.اخلا�سة.بنظام.اإدارة.التعليم.الإلكرتوين.)املن�سة.التعليمية(.��

التاأكد.من.كافة.البيانات.الأ�سا�سية.عند.الدخول.لنظام.اإدارة.التعليم.الإلكرتوين.)املن�سة.التعليمية(.��

التاأكد.من.توفر.املهام.وال�ساحيات.يف.نظام.اإدارة.التعليم.الإلكرتوين.)املن�سة.التعليمية(.��

تفعيل.املهام.وال�ساحيات.يف.نظام.اإدارة.التعليم.الإلكرتوين.)املن�سة.التعليمية(.وفق.اللوائح.املنظمة.��

متابعة.تنفيذ.اخلطط.والربامج.املرتبطة.بنظام.اإدارة.التعليم.الإلكرتوين.)املن�سة.التعليمية(.��

تقييم.اآليات.العمل.لتنفيذ.اخلطط.والربامج.وتقدمي.التقارير.حولها.��

اإعداد.وثائق.التقومي.وفق.اخلطة.الدرا�سية.مبا.تتنا�سب.مع.تطبيق.التعليم.الإلكرتوين.��

اإتاحة.وثائق.تقومي.)املتعلمني،.املعلمني،.امل�سرفني(.وحتديثاتها.��

اإتاحة.نتائج.التح�سيل.الدرا�سي.)تقارير.الأداء،.التقومي.امل�ستمر،.المتحانات.والختبار.النهائية(.لأخ�سائي.التقومي.��

متابعة.مدى.تطبيق.اأدوات.التقومي.الإلكرتونية،.وحت�سيل.املتعلمني.��

متابعة.تقارير.الفح�ص.والتدقيق.امل�ستمر.والنهائي.ملختلف.املراحل.التعليمة.ومتابعة.تنفيذ.تو�سياتها.��

اإتاحة.تقارير.نتائج.التحليل.الح�سائي.للمواد.الدرا�سية.لل�سفوف.5-.12.ومتابعة.تنفيذ.التو�سيات.املتعلقة.بها..��

)2( التقويم اإللكتروني:
متابعة.تنفيذ.اأدوات.التقومي.الإلكرتوين.��

تقدمي.الدعم.الازم.للهيئة.الإدارية.والتدري�سية.والإ�سرافية.فيما.يخ�ص.التقومي.الإلكرتوين.��

تبادل.واتاحة.التقارير.ذات.ال�سلة.بتح�سيل.الطلبة.ال�سادرة.من.جهات.اأخرى.وتنفيذ.التو�سيات.املتعلقة.بها..��

حتليل.التقارير.الواردة.من.نظام.اإدارة.التعليم.الإلكرتوين.وتقدمي.التغذية.الراجعة.حولها.��
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)3( األمن المعلوماتي:
المتناع.عن.الف�ساح.اأو.ن�سر.البيانات.واملعلومات.)ال�سخ�سية،.امل�ستفيدين،.نتائج.وحتليل.اأدوات.التقومي(.اأو.تبادلها.مع.الأخرين.��

ت�سجيل.اخلروج.من.ح�ساب.املن�سة.اأو.الربيد.الإلكرتوين.بعد.النتهاء.من.تنفيذ.الأعمال.��

ا�ستخدام.و�سع.الت�سفح.الآمن.من.خال.تطبيقات.وبرامج.الت�سفح.املوثوقة.��

ت�سجيل.اأو.اإر�سال.البيانات.ال�سخ�سية.وبيانات.امل�ستفيدين.جلهات.جمهولة.امل�سدر.يعر�ص.امل�ستخدم.لابتزاز.الإلكرتوين.��

جتنب.اإر�سال.وتداول.)تعليقات.ومناق�سات،.من�سورات،.�سور،.فيديو،.بريد.اإلكرتوين(.مرتبطة.باملن�سة.التعليمية.اأو.بيانات.امل�ستفيدين.��

ونتائج.اأدوات.التقومي.

برجميات.�� )الفريو�سات،. ال�سارة. للربجميات. امل�ستخدم. جهاز. تعر�ص. لأنها. امل�سدر. جمهولة. اللكرتوين. الربيد. ر�سائل. فتح. عدم.

التج�س�ص(.

تنزيل.برامج.وتطبيقات.ملكافحة.الفريو�سات.وحتديثها.ملنع.الهجمات.والخرتاقات.��

امل�ساعدة.والتوا�سل.مع.فريق.الدعم.الفني.يف.حال.وجود.م�ساكل.فنية.وتقنية.مرتبطة.باملن�سة.التعليمية.��

.الإباغ.عن.املخاطر.املرتبطة.باأمن.وخ�سو�سية.املعلومات.مع.فريق.الدعم.الفني.باملن�سة.التعليمية.لتقدمي.امل�ساعدة.��
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سابعًا: أخصائي مناهج تعليمية:
يعترب اأخ�صائي املناهج الركيزة الأ�صا�صية يف عملية التاأليف والتط�ير للمناهج العمانية، ويف �ص�ء ت�ظيف التكن�ل�جيا يف التعليم 

ت�ظيف  املعايري احلديثة يف  التاأليف مراعياً  امل�صتجدات يف عملية  كافة  وي�ائم  ي�اكب  اأن  عليه  الإلكرتوين وجب  التعليم  وظه�ر 

تكن�ل�جيا املعل�مات والت�صالت يف العملية التعليمية من خالل جمم�عة من ال�اجبات وامل�ص�ؤوليات ميكن ت�صنيفها كالآتي:

)1( نظام إدارة التعليم اإللكتروني )المنصة التعليمية(:
التاأكد.من.احل�سول.على.ا�سم.امل�ستخدم.وكلمة.املرور.اخلا�سة.بنظام.اإدارة.التعليم.الإلكرتوين.)املن�سة.التعليمية(.��

التاأكد.من.كافة.البيانات.الأ�سا�سية.عند.الدخول.لنظام.اإدارة.التعليم.الإلكرتوين.)املن�سة.التعليمية(.��

التاأكد.من.توفر.املهام.وال�ساحيات.يف.نظام.اإدارة.التعليم.الإلكرتوين.)املن�سة.التعليمية(.��

تفعيل.املهام.وال�ساحيات.يف.نظام.اإدارة.التعليم.الإلكرتوين.)املن�سة.التعليمية(.وفق.اللوائح.املنظمة.��

)2( التعليم والتعلم:
جمموعة.من.الواجبات.وامل�سوؤوليات.املرتبطة.بتنفيذ.العملية.التعلمية.من.التخطيط.والتنفيذ.والتقومي.للمناهج.ميكن.ت�سنيفها.كالآتي:

درا�سة.امل�ستجدات.يف.جم��ال.املن��اهج.وط���رائق.التدري�ص.والجتاهات.العاملية.املعا�سرة.يف.تاأليف.املناهج.وامل��واد.التعليمي��ة.الرقمية.��

واإعادة.ت�سمي���مها.مبا.يتنا�سب.مع.الواقع.العماين.

تاأليف.املناهج.الدرا�سية.واأدلتها.وتطويرها.رقميًا.لإتاحتها.يف.نظام.اإدارة.التعليم.الإلكرتوين.)املن�سة.التعليمية(.��

تنفيذ.ومتابعة.وتقييم.اخلطط.الدرا�سية.والربامج.ووثائقها.الرتبوية.املرتبطة.بتطبيق.التعليم.الإلكرتوين.��

املتعددة(.لإتاحتها.يف.نظام.�� الو�سائط. املتلفزة،. التعليمية. الإلكرتونية.)املواد. الكتب.واملحتويات. امل�ساركة.يف.تطوير.وتنفيذ.وتقومي.

اإدارة.التعليم.الإلكرتوين.)املن�سة.التعليمية(.

امل�ساركة.يف.تو�سيف.اأدوات.ووثائق.التقومي.الإلكرتوين.بالتعاون.مع.اجلهات.ذات.العاقة..��

امل�ساركة.يف.التخطيط.والإعداد.والتنفيذ.للربامج.التدريبية.املرتبطة.بتطوير.املناهج.الرقمية.��

التعاون.مع.اجلهات.ذات.العاقة.بوزارة.الرتبية.والتعليم.يف.درا�سة.وحتليل.التقارير.التي.يعدها.امل�سرفون.الرتبويون.حول.املناهج.��

الرقمية.ومتابعة.تنفيذ.تو�سياتها.

)3( األمن المعلوماتي:
المتناع.عن.الف�ساح.اأو.ن�سر.البيانات.واملعلومات.)ال�سخ�سية،.امل�ستفيدين(.اأو.تبادلها.مع.الأخرين.��

ت�سجيل.اخلروج.من.ح�ساب.املن�سة.اأو.الربيد.الإلكرتوين.بعد.النتهاء.من.تنفيذ.الأعمال.��

ا�ستخدام.و�سع.الت�سفح.الآمن.من.خال.تطبيقات.وبرامج.الت�سفح.املوثوقة.��

ت�سجيل.اأو.اإر�سال.البيانات.ال�سخ�سية.وبيانات.امل�ستفيدين.جلهات.جمهولة.امل�سدر.يعر�ص.امل�ستخدم.لابتزاز.الإلكرتوين.��

جتنب.اإر�سال.وتداول.)تعليقات.ومناق�سات،.من�سورات،.�سور،.فيديو،.بريد.اإلكرتوين(.مرتبطة.باملن�سة.التعليمية.اأو.الكتب.واملحتويات.��

الإلكرتونية.

برجميات.�� )الفريو�سات،. ال�سارة. للربجميات. امل�ستخدم. جهاز. تعر�ص. لأنها. امل�سدر. جمهولة. اللكرتوين. الربيد. ر�سائل. فتح. عدم.

التج�س�ص(.


