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كلمة معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربيـة والتعليـم



بف�ضل من اهلل وتوفيقه، وبجهود املخل�سني من اأبناء الأ�سرة الرتبوية ا�ستطاعت 

الوزارة التعامل مع التحديات التي واجهتها جراء انت�سار جائحة كورونا كوفيد )19( 

بكل كفاءة واقتدار من خالل تبنيها حزمة من الإجراءات التنفيذية، واتخاذ جمموعة 

والهيئات  الطلبة  �سالمة  على  املحافظة  اإىل  ت�سعى  التي  الح��رتازي��ة  التدابري  من 

التدري�سية والإدارية، و�سمان ا�ستمرار التعليم للتقليل من فاقد التعلم.

م�سيدين بالدور الفاعل الذي بذله اأع�ساء الهيئة التدري�سية واأولياء اأمور الطلبة يف 

التجاوب مع معطيات جائحة كورونا، وحر�سهم على موا�سلة تعليم اأبنائهم الطلبة 

بكل عزمية واإ�سرار، كما ن�سيد باجلهود املخل�سة التي بذلتها الكوادر املتخ�س�سة يف 

املجال التقني بالوزارة لتفعيل املن�سات التعليمية الإلكرتونية، وال�سكر جنزله اأي�سا 

للقطاع اخلا�ص على دعمهم وم�ساندتهم جلهود الوزارة، �سائلني اهلل العلي القدير 

اأن يكلل م�ساعينا بالتوفيق والنجاح خلدمة هذا البلد العزيز واأبنائه املخل�سني حتت 

ظل قيادة مولنا ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم – حفظه 

اهلل ورعاه -

                    

واهلل ويل التوفيق ،،،
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كلمة سعادة  أ.د. عبدالله بن خميس أمبوسعيدي
وكيل وزارة التربيـة والتعليـم للتعليم



�ضهد  التعليم يف �سلطنة عمان تذبذًبا مل ي�سبق له مثيل ب�سبب جائحة فايرو�ص 

كورونا امل�ستجد )كوفيد 19(؛ فقد اأثر على جميع مراحل التعليم من مرحلة 

التعليم املبكر حتى املرحلة اجلامعية. لذا كان من ال�سروري اتخاذ خطوات 

التعليم.  على  اجلائحة  اأثر  من  تخفف  ا�سرتاتيجيات  وتنفيذ  لو�سع  فورية 

والتعليم املدمج  املبا�سر،  التعليم  اإىل تطبيق كل من  ال�سلطنة  حيث اجتهت 

والتعليم عن بعد وفًقا لتطورات اجلائحة؛ ل�سمان ح�سول جميع الطلبة على 

التعليم اجليد بغ�ص النظر عن اأماكن �سكناهم اأو ال�سعوبات التي تواجههم 

يف امتالكهم لأدوات التعلم املنا�سبة.
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مقدمة

بالتجربة ن�ضل اإىل املعرفة، وهذا ما نلم�ضه يف جوانب ممار�ضاتنا   املختلفة يقال  

يف   زمن جائحة كورونا )كوفيد 19(، فلم تكن جتربة »التعليم عن بعد« 

لدى الكثري من الدول يف خمتلف م�ضتويات التعليم: املدر�ضي واجلامعي - من 

املعرفة وحتقيق  اإال دليال على قدرتها يف ك�ضب  ا�ضرتاتيجياته -  خالل تطبيق 

االإبداع واالبتكار لدى املعلم والطالب، واإثبات كفاءة املوؤ�ض�ضات التعليمية وقدرتها 

على حتقيق االأهداف وامل�ضوؤوليات، واأن تكفل للجميع حقهم يف التعليم. 

اجلائحة  ظل  يف  التعليم  اأ�ضاليب  تغيري  اإىل  والتعليم  الرتبية  وزارة  �ضعت  لقد 

خالل العام الدرا�ضي 2021/2020م، ورفد البيئة التعليمية مب�ضادر وموارد خ�ضبة 

اال�ضرت�ضادية  واالأدل��ة  احلديثة،  التكنولوجيا  وو�ضائل  الرقمية  املحتويات  من 

والوثائق والت�ضريعات والربامج؛ لتحقيق اأكرب قدر من التعلم وتقليل الفقد من 

اأن التحديات كانت حا�ضرة نظًرا حلداثة عهد التجربة وعدم  التعليم، بالرغم 

اجلاهزية يف ا�ضتخدام التكنولوجيا يف التعليم، وامل�ضاكل التقنية والفنية ل�ضبكات 

االإنرتنت؛ اإال اأن ذلك مل مينع �ضري العملية التعليمية. 

وياأتي هذا التقرير لر�ضد جتربة التعليم املدر�ضي يف �ضلطنة عمان يف ظل جائحة 

كورونا )كوفيد 19(، واأهم اخلطوات واالإج��راءات التي اتخذتها خالل اجلائحة 

- بالتعاون مع خمتلف موؤ�ض�ضات الدولة احلكومية واخلا�ضة - وذلك لال�ضتفادة 

منها والعمل على تطويرها.



إجراءات الوزارة 
لضمان سير العملية 

التعليمية في ظل جائحة 
كـورونا )كوفيد 19(
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أوال: المرتكزات العامة لتشغيل المدارس للعام 
الدراسي 2021/2020

اعتبار �سالمة الطلبة والهيئتني التدري�سية والإدارية وجميع ال�سركاء اأولوية ق�سوى.

مع  التعامل  يف  الأ�سا�سية  املرجعية  ال�سحي(  )الربتوكول  ال�سحية  الإجراءات  وثيقة  تعترب 

الإجراءات الوقائية وال�سحية داخل املدار�ص.

امل�ستويات والفئات حول م�ستجدات ت�سغيل املدار�ص يف  التوعية الإعالمية على جميع  تكثيف 

ظل جائحة كرونا.

وامل�سرفني  باملدر�سة  والعاملني  بها  املرتبطة  والوظائف  التدري�سية  الهيئات  جميع  تدريب 

الإلكرتوين والأطر الرتبوية  التعليم  املهنية الالزمة لتطبيق  اكت�ساب املهارات  الرتبويني على 

امل�ستجدة، وعلى تطبيق الإجراءات ال�سحية يف البيئة املدر�سية خالل الفرتة 27 �سبتمرب وحتى 

29 اأكتوبر 2020 م.

وفقا  املدار�ص  بت�سغيل  تقوم  بحيث  باملحافظات  التعليمية  للمديريات  املرونة  من  مزيدًا  منح 

مع  املوارد  من  وغريها  النقل  وو�سائل  والب�سرية  املالية  املوارد  من  وخم�س�ساتها  لإمكانيتها 

مراعاة اللتزام باملحددات الرئي�سية املت�سمنة يف الإطار العام لت�سغيل املدار�ص للعام الدرا�سي 

2020/ 2021م.

 يخف�ص الكثافات الطالبية مبا ل يتجاوز عدد الطالب يف كل �سعبة عن 16 طالبا بناء على 

مقيا�ص مرت ون�سف بني كل طالب واآخر ووفقًا لإجراءات احرتازية وتدابري وقائية �سارمة، مع 

ال�ستمرار يف ا�ستخدام التعليم الإلكرتوين ب�سكل مدمج مع التعليم التقليدي املبا�سر.

بهدف  وذلك  التعليمية  املن�سة  متابعة  على  والأ�سرة  املدر�سة  قبل  من  الطلبة  ت�سجيع  اأهمية 

التعليمية  املن�سة  رفعها على  يتم  التي  التعليمية  الأن�سطة  اأو  التعليمية  الدرو�ص  الطالع على 

وذلك جلميع املواد الدرا�سية.

العمل وفق نظام ال�ساعة الدرا�سية )55 دقيقة مع 5 دقائق ا�سرتاحة( بدل من نظام احل�سة 

الدرا�سية )40 دقيقة(.

الطالب  دوام  انتهاء  بعد  اللكرتوين  التعليم  متطلبات  ملتابعة  للمعلمني  �ساعة  تخ�سي�ص 

باملدر�سة وذلك لإعداد الأن�سطة ومتابعة وت�سحيح اأعمال الطلبة وتقييمها يف املن�سة التعليمية 

اللكرتونية.

ت�سنيفها  النظر عن  بغ�ص  املدار�ص  الرتبوي جلميع  التقومي  ونظام  التعليمي  املحتوى  توحيد 

ح�سب الكثافة الطالبية.

اعتماد نظام التقومي امل�ستمر خالل عام درا�سي كامل؛ ويتم تنفيذ المتحانات يف نهاية العام 

الدرا�سي، مع تفعيل نظام التقومي الإلكرتوين.

15إنجازات رغم التحديات
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اإجمايل عدد ال�ساعات التدري�سية مت�ساوي جلميع الطلبة على م�ستوى ال�سف 

الدرا�سي واإن اختلفت اأيام احل�سور واأعداد ال�ساعات التدري�سية يف الأ�سبوع.

يكون دوام اأع�ساء الهيئة التدري�سية والوظائف املرتبطة بها يف املبنى املدر�سة 

ب�سكل يومي ح�سب املعتاد مع التقيد التام بالإجراءات ال�سحية.

اإذا كان الطالب من ذوي الأمرا�ص املزمنة اأو �سعيف املناعة، اأو اإذا �سعر ويل 14

الأمر باخلوف على �سحة ابنه من ح�سوره للمدر�سة، فيتم اتخاذ ما يلي:

يقدم ويل الأمر طلبا اإىل اإدارة املدر�سة ل�ستثناء ابنه من احل�سور اليومي  �

للمدر�سة.

ي�سري  � بحيث  املنزل،  يف  تعليمه  م�سوؤولية  بتحمل  ر�سميا  الأمر  ويل  يتعهد 

عليه المتحانات التي تقدم جلميع الطلبة يف ال�سفوف )11-1(. 

اأما بالن�سبة للطالب يف ال�سف الثاين ع�سر فيتحول للدرا�سة بنظام تعليم  �

الكبار.

يعتمد طلب ال�ستثناء من قبل مدير عام املديرية التعليمية باملحافظة. �

اأهمية  انت�سار فريو�ص كورونا )كوفيد 19( على كافة دول العامل  اأزمة  فر�ست 

امل�سارعة نحو تفعيل نظم التعليم اللكرتوين ومتكني عدد من مكوناتها بهدف 

ت�سغيل التعلم عن بعد ملواجهة هذه التحديات وقامت الوزارة بالعديد من اجلهود 

الرتبوية يف هذا املجال والتي ميكن الإ�سارة اإليها يف هذا التقرير.

بهذا اجلانب  املرتبطة  الإجرائية  الأطر واخلطط  ال�سعي جتاه و�سع  فاإن  لهذا 

اأ�سبحت مهمة و�سرورية وذلك لدفع عجلة التطوير والتحديث  مو�سع التنفيذ 

يف العملية التعليمية، حر�سا منها لتفعيل نظم التعليم عن بعد، ومتكني اأدوات 

التعليم الإلكرتوين لدى املعلمني وذلك لرفع كفاءة وجودة العملية التعليمية .

ثانًيا: األطر والتشريعات والوثائق المنظمة 
لعملية التعليم
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وثيقة االإطار 

العام لت�ضغيل 

املدار�س خالل 

اجلائحة

وواجبات  اأدوار  حتديد  خالل  من  الإلكرتوين  التعليم  تطبيق  بتنظيم  ُتعنى 

اأهم  على  وتركز  املفاهيمي،  اجلانب  وتت�سمن  منه،  وامل�ستفيدين  املتعاملني 

امل�سطلحات الرتبوية التي ترتبط بالتعليم الإلكرتوين  �سواء ما يخ�ص بالتعلم، 

اأو املحتوى التعليمي، اأو التقومي، اأو الإ�سراف وغريه، واجلانب الإجرائي ويتمثل 

التنظيمية  الإجراءات  يف  املتمثلة  وامل�سوؤوليات  الواجبات  من  جمموعة  يف 

التي يقوم بها امل�ستفيدون �سمن حماور حمددة مرتبطة باملن�سات التعليمية 

�سواء  امل�ستفيدين  بني  القائمة  والعالقات  املعلومات  واأمن  والتعلم،  والتعليم 

داخل املدر�سة اأو خارجها. 

الوثيقة 

التنظيمية للتعليم 

االإلكرتوين

ت�سّمن  2021/2020م،  الدرا�سي  العام  خالل  املدار�ص  لت�سغيل  عام  اإطار 

ل�سري  املنظمة  والوثائق  واخلطط  العمل  اآليات  وتطوير  التنفيذية  الإجراءات 

عمل املدار�ص خالل فرتة اجلائحة، ل�سمان و�سول التعليم اإىل جميع الطلبة 

يف ال�سلطنة. 

وثيقة االإجراءات 

ال�ضحية يف البيئة 

املدر�ضية يف ظل 

جائحة كورونا 

)كوفيد 19( 

وواجبات  اأدوار  حتديد  خالل  من  الإلكرتوين  التعليم  تطبيق  بتنظيم  ُتعنى 

اأهم  على  وتركز  املفاهيمي،  اجلانب  وتت�سمن  منه،  وامل�ستفيدين  املتعاملني 

امل�سطلحات الرتبوية التي ترتبط بالتعليم الإلكرتوين  �سواء ما يخ�ص بالتعلم، 

اأو املحتوى التعليمي، اأو التقومي، اأو الإ�سراف وغريه، واجلانب الإجرائي ويتمثل 

التنظيمية  الإجراءات  يف  املتمثلة  وامل�سوؤوليات  الواجبات  من  جمموعة  يف 

التي يقوم بها امل�ستفيدون �سمن حماور حمددة مرتبطة باملن�سات التعليمية 

�سواء  امل�ستفيدين  بني  القائمة  والعالقات  املعلومات  واأمن  والتعلم،  والتعليم 

داخل املدر�سة اأو خارجها. 

وثائق املحتوى 

التعليمي

التي  والظروف  يتنا�سب  ما  مع  العمانية  املناهج  حمتويات  تكييف  ت�سمنت 

درو�ص  اأو دجمها مع  بع�سها  الدرو�ص وحذف  بع�ص  باإبقاء  فر�ستها اجلائحة 

اأخرى مبا يحقق زمن التعلم املقدر ب 180 يومًا درا�سيًا. 

1
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وثيقة التقومي 

العامة لل�ضفوف 

)12-1(

الئحة �ضوؤون 

الطلبة

وثيقة ت�ضغيل 

مدار�س الرتبية 

اخلا�ضة

الوزارة  لتتما�سى مع ظروف اجلائحة وتوجه  الوثيقة  متت موائمة بع�ص بنود 

نحو توظيف التعليم الإلكرتوين مبا فيه التعلم عن بعد، ومبا يتوافق مع اعتماد 

نهج التعليم املدمج للمدار�ص ومبا يتنا�سب مع اخلطة الدرا�سية املعتمدة؛ للعمل 

على تقليل الفاقد التعليمي التعلمي اإىل اأق�سى قدر ممكن، ومن اأهم مالحمها:

التقومي  � مثل  الإل��ك��رتوين  بالتعليم  مرتبطة  تقوميية  مفاهيم  ت�سمني 

الإلكرتوين والتقومي عن بعد.

اآلية توزيع الدرجات يف ال�سفوف )12-1(. �

تطوير نظام تقومي تعلم الطلبة ليكون تقوميًا م�ستمرًا �سنويًا )عاما درا�سيا  �

كاماًل(.

موائمة اأدوات التقومي امل�ستمر مبا يتنا�سب مع التعليم الإلكرتوين. �

التدري�ص  جمال  يف  العاملني  مهام  يف  التطور  مع  يتما�سى  مبا  ها  تطوير  مت 

والوظائف املرتبطة بها، واإ�سافة بنود جديدة اإليها كتوظيف التعليم الإلكرتوين 

يف اأداء مهام العمل، ومتابعة توظيف الإ�سراف الإلكرتوين، وامل�ساركة يف اإعداد 

وتطوير املحتوى الإلكرتوين وتنفيذه، وتوظيف الربامج الإر�سادية الإلكرتونية، 

و�سالمة اإجراءات اإدارة احلالت الفردية للطلبة اإلكرتونيًا. 

لل�سم،  الأمل  مدر�سة  اخلا�سة:  الرتبية  مدار�ص  بت�سغيل  الوثيقة  هذه  ُتعنى 

مدر�سة الرتبية الفكرية، ومعهد عمر بن اخلطاب للمكفوفني، مت�سمنة املحاور 

الرئي�سية لت�سغيلها، واآليات مقننة ل�سمان ا�ستمرار الطالب يف التعليم مع و�سع 

واآلية   ، الدرا�سي  اليوم  كتوقيت  امل�ساحبة،  وال�سحية  الإحرتازية  الإجراءات 

ت�سغيل املدار�ص عن بعد، واآلية التعليم املبا�سر.

5

6

7
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وثيقة ت�ضغيل 

املدار�س اخلا�ضة

وثيقة اأدوار 

االإ�ضراف الرتبوي 

يف التعليم 

االإلكرتوين

العملية  والتقني يف  الرقمي  التحول  امل�سرفني متا�سيًا مع  اأدوار  الوثيقة  توؤطر هذه 

التعليمية، واأهمية اإملام الفئات الإ�سرافية باملن�سات التعليمية ومتابعتها. وت�سمنت 

�ستة حماور هي: نظام اإدارة التعليم الإلكرتوين )املن�سة التعليمية(، ووثائق تنظيم 

املهني،  والتطوير  الإلكرتوين،  والإ�سراف  والتعلم،  والتعليم  الإلكرتوين،  التعليم 

والإت�سال والتوا�سل، والأمن املعلوماتي .

ت�سمنت الوثيقة بدائل مالئمة لإجراءات ت�سغيل املدار�ص اخلا�سة على اختالف 

فئاتها : املدار�ص الدولية ، واملدار�ص اخلا�سة املطبقة للربامج التعليمية الدولية، 

ومدار�ص   ، )اأحادية/ثنائية(  الوزاري  التقومي  تتبع  التي  اخلا�سة  واملدار�ص 

خالل  من  املدار�ص  هذه  يف  العمل  لتنظيم  موجهات  وو�سع  املبكر،  التعليم 

تقدمي الربامج التدريبية والتوعوية الالزمة، واللتزام بالإجراءات الإحرتازية 

الوقائية وفق وثيقة الإجراءات ال�سحية يف املدار�ص احلكومية واخلا�سة.

8

9
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ثالًثا: منصات التعليم عن بعد

من�ضة تعليمية اإلكرتونية  اأن�ساأتها وزارة الرتبية والتعليم، وقد ا�ستوحي ا�سمها 

من الهوية الوطنية العمانية مبعنى )املراآة(، تخدم طلبة �سفوف احللقة الأوىل من 

التعليم الأ�سا�سي من الأول اإىل الرابع، وتتميز باإمكانية تقدمي احل�س�ص املتزامنة 

تتيح  والطالب  للمعلم  و�سل�سة  �سهلة  حمتوى  اإدارة  وتوفري  مبا�سر،  تعليمي  بتفاعل 

وخدمات  التعليمية،  الدرو�ص  املن�سة  وت�سم  ب�سهولة،  والدرو�ص  للمعلومات  التتبع 

ن�سر املحتوى واإدارة التقومي الإلكرتوين، وال�سفوف الإفرتا�سية، والتوا�سل الرقمي، 

وغريها.
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أدوات
منصة منظرة

شاشة 
المواد 

الدراسية

�سا�سة ت�ستعر�ص جميع املواد الدرا�سية التي تدر�سها املعلمة 

لطلبة احللقة الأوىل يف ال�سفوف من )1 اإىل 4(.

ساحات 
المشاركة

احل�سة  يف  والطالب  املعلمة  م�ساركة  تتيح  م�ساحات 

وال�سعب  الدرا�سية،  الوحدة  حمتوى  من  وتتكون  الدر�سية، 

الدرا�سية املربوطة باملعلمة، و�ساحة الدرد�سة واملحادثة بني 

املعلمة والطالب، وعر�ص اأخر املحتويات التعليمية.

الواجبات 
المنزلية

تتيح للطالب الطالع على الواجبات املقررة عليه من خالل 

اأيقونة الواجب يف ال�سعب الدرا�سية، ومن ثم يقوم باإر�ساله 

للمعلمة التي ميكنها الطالع على الواجب من خالل اأيقونة 

تذكري  اأيقونة  ا�ستخدام  وميكن  كما  الواجب،  عن  البحث 

من  ال�ستالم  موؤ�سرات  على  والطالع  للواجب  الطالب 

جميع الطلبة.

االختبارات

للح�س�ص  وفًقا  للمعلمة  املدر�سي  اجلدول  ي�ستعر�ص 

احل�س�ص  توزيع  بح�سب  بتدري�سها  تقوم  التي  املدر�سية 

جدويل  اأيقونة  خالل  من  املدر�سة  من  املعدة  الأ�سبوعية 

بالن�سبة لليوم والأ�سبوع وال�سهر.

الجدول 
المدرسي

يتم  حيث  الواجبات  اأيقونة  يف  الختبارات  عر�ص  ويتم 

حتديد توقيت الإ�ستحقاق من قبل املعلمة ورفع الختبار يف 

الأيقونة نف�سها، كما ميكن للمعلمة ا�ستعرا�ص موؤ�سر ون�سب 

ت�سليم الختبار. 
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أدوات 
التقويم

احللقة  الطلبة يف  تقومي  اأدوات  لتفعيل  موحد  دليل  اعتماد  مت 

لالأدوات  دقيقة  تفا�سيل  يت�سمن  منظرة  من�سة  على  الأوىل 

)الأ�سئلة  والواجبات  الأ�سئلة،  وبنك  امل�ساركة،  �ساحة  وهي: 

املقالية واملو�سوعية(.

المؤشرات

احل�سة  يف  والطالب  املعلمة  م�ساركة  تتيح  م�ساحات 

وال�سعب  الدرا�سية،  الوحدة  حمتوى  من  وتتكون  الدر�سية، 

الدرا�سية املربوطة باملعلمة، و�ساحة الدرد�سة واملحادثة بني 

املعلمة والطالب، وعر�ص اأخر املحتويات التعليمية.

أدوات
منصة منظرة



حجم البيانات
+23 تيرابايت

إجمالي الحصص 
المتزامنة المجدولة

1.320.684

إجمالي المحتويات 
التعليمية
1.376.773

عدد الصفوف 
االفتراضية 

1.320.684

عدد المشاركات 
التفاعلية
6.790.294

عدد الواجبات 
المنزلية

4.568.676

عدد الملفات 
المرفوعة أسبوعًيا

7.691.702

فيديو
141.098

صورة
7.230.841

pdf  ملف
252.943

ملف وورد
4.372

ملف 
باوربوينت

 62.448

PDF

إحصاءات عامة
عدد لمنصة منظـرة

المستخدمين 
النشطين

21.694
 معلم ومعلمة

  276.305
طالب وطالبة

  927
مدير ومديرة مدرسة

23إنجازات رغم التحديات
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جوجل كال�س روم  من�سة تعليمية مت ان�ساوؤها بالتعاون مع �سركة جوجل العاملية، 

ت�ستهدف طلبة احللقة الثانية وما بعد الأ�سا�سي لل�سفوف من )5 اإىل 12(، تقدم 

خدمات ن�سر املحتوى واإدارة التقومي الإلكرتوين، وال�سفوف الإفرتا�سية، والتوا�سل 

رقمًيا. 



إحصاءات عامة
لمنصة جوجل كالس روم
للعـــام الدراسي 2021/2020

عدد 
المستخدمين 

النشطين

 362.200
معلم ومعلمة

410.000
طالب وطالبة

حجم البيانات
 + 245 تيرابايت

إجمالي الحصص 
المتزامنة المجدولة

2.350.000

عدد الصفوف 
االفتراضية 

170.000

49311 من مستندات جوجل

3025 من جداول بيانات جوجل

10186 من العروض المرئية

2113 من الرسومات

7518 من نماذج جوجل

218645 أنواع أخرى من الملفات

عدد الملفات 
المرفوعة أسبوعًيا

25إنجازات رغم التحديات
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1

2

3

4

5

6

8

7

قناة مورد التعليمية: قناة على اليوتيوب ت�سم درو�ًسا تعليمية متنوعة يتم 

توظيفها يف التعليم الإلكرتوين.

در�س على الهواء: دور�ص تعليمية يقدمها نخبة من املعلمني العمانيني، وفق 

العام  طوال  مبا�سر  عمان  وقناة  الثقافة  عمان  بقناة  وذلك  حمددة،  خطة 

الدرا�سي وجلميع املراحل التعليمية.

العديد من اخلدمات منها توفري قطع  التعليم: موقع ي�سم  موقع تقنيات 

تعليمية ومكتبة الواقع الإفرتا�سي، واملكتبة ال�سوتية، واخلرائط املنهجية، 

وغريها.

ال�ضبكة الرتبوية: نظام مطور للمنتدى الرتبوي ي�سمح بالتفاعل بني املعلمني 

والطلبة، وحتمل كافة مميزات �سبكات التوا�سل الجتماعي.

الدرا�سية  املواد  الختبارات جلميع  متنوعة من  يقدم مناذج  زاويتي:  ركن 

عرب البوابة التعليمية.

مايكرو�سوفت  منها  اخلدمات  من  العديد  ت�سمل  مايكرو�ضوفت:  خدمات 

تيمز والربيد الإلكرتوين وعدد من اخلدمات الأخرى ملايكرو�سوفت.

التح�سري  خدمات  تقدم  باملعلمني  خا�سة  من�سة  التح�ضري:  من�ضة 

الإلكرتوين والتوا�سل عن بعد ونظام الزيارات الإ�سرافية اجلديد.

من�ضة التدريب: مت توظيفها للتدريب الإلكرتوين عن بعد وخا�سة لتدريب 

املعلمني حول من�سة جوجل كال�ص روم.

الداعمة  التعليمية  الــمــصــادر  ــعــا:  راب
للتعليم عن بعد
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إحصاءات تفعــيل
المصادر التعليمية الداعمة 
لعملية التعليم عن بعــــد

قناة مورد التعليمية

 4000 +
درًسا تعليمًيا

مقطًعا   5357
تعليمًيا مصوًرا

 +45000 مشترك

درس على الهواء

172 يــــــوًما

1376 ساعــــــــة

 1376
درًسا تعليمًيا

 124
معلًما ومعلمة

 81
فنّيا ومنسقًا



عدد الخرائط 
المنهجية

372

اجمالي األدلة 
للمعلمين

132

عدد المواد المسموعة 
للمكفوفين

315

عدد الخرائط 
الصماء

12

عدد األفالم 
التعليمية

65

عدد المواد الصوتية
1572

عدد األفالم التعليمية 
لمادة الرياضيات

9

عدد القصص 
االلكترونية

6

المحتويات
التعليمية الرقمية

خدمات
البنية التحتية التقنية

عدد المدراس التي 
تم تركيب خدمة 
إنترنت لها بتقنية 

)5G(

314

عدد المدراس التي 
يوجد بها سرعة 

إنترنت )40 ميجابايت 
فأكثر(

600 +

عدد المدراس التي 
تم تركيب خدمة 

إنترنت لها عبر 
األقمار الصناعية

96

عدد المدراس التي 
تم تركيب خدمة 
إنترنت لها بتقنية 

الفايبر

271

عدد اإليميالت 
المنشأة في  

)جوجل( 

جميع الطلبة 
والمعلمين

عدد اإليميالت 
المنشأة في 

)مايكروسوفت(
جميع الطلبة 

والمعلمين
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من منطلق  متكني املعلم العماين باعتباره عن�سًرا اأ�سا�سًيا يف تطوير العملية 

الرتبوية، من خالل توظيف اأف�سل الو�سائل والطرق التعليمية ذات املعايري 

العاملية لتحقيق جودة التعليم، ونظرًا للظروف ال�ستثنائية جلائحة كورونا 

الإحرتازية؛ فقد  يتطلبه ذلك من تطبيق لالإجراءات  وما   )19 – )كوفيد 

املعلمني  لتدريب  وذلك  متنوعة  تدريبية  برامج  اإع��داد  على  ال��وزارة  عملت 

ومديري املدار�ص وامل�سرفني الرتبويني على اكت�ساب املهارات املهنية الالزمة 

تعلم  لتحقيق  متنوعة  باأ�ساليب  الطلبة  ودعم  الإلكرتوين،  التعليم  لتطبيق 

التدريب حمورين:  وت�سمنت خطة  والتعلم.  التعليم  لعملية  ا�ستمرارًا  فاعل 

كيفية  تعلم  على  التدري�سية  الهيئات  م�ساعدة  اإىل  يهدف  التقني:  املحور 

ا�ستخدام املن�سة الإلكرتونية ، ويكون التدريب يف هذا املحور غري متزامن 

وفقا للوقت الذي ينا�سب املتدرب، من خالل الولوج اإىل احلقيبة التدريبية 

البوابة  التدريب الإلكرتوين عرب  واملت�سمنة )16( مادة تدريبية يف من�سة 

التعليمية. 

املحور الرتبوي: يركز على ا�سرتاتيجيات التدري�ص املنا�سبة للتعلم عن بعد، 

عملية  لدعم  املنا�سبة  التطبيقات  وا�ستخدام  الفرتا�سية،  الف�سول  واإدارة 

التقومي امل�ستمر، واإطالع امل�سرفني واإدارات املدار�ص على اجلوانب ال�سابقة 

مع الهتمام باإدارة الفرق عن بعد، وتقدمي الدعم امل�ستمر للمعلم والطالب 

وويل الأمر لدعم عملية التعلم داخل املدر�سة وخارجها.

خامسا: 
التدريب عن بعد

29إنجازات رغم التحديات
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أوًلا: 
البرامج التي استهدفت المدربين

عدد المتدربين البرنامج التدريبي

75 التعامل مع مايكرو�سوفت تيمز  واخلدمات املتاحة

114 تفعيل برنامج املايكرو�سوفت تيمز  يف التدريب

130 تفعيل التطبيقات العملية يف مايكرو�سوفت تيمز

75

مبادئ الت�سميم والتطوير التعليمي للقطع التدريبية 

والتعليمية 

ثانًيا: 
البرامج التي استهدفت الهيئات اإلدارية واإلشرافية والتدريسية

عدد المتدربين البرنامج التدريبي

املعلمني: 54459

مديري املدار�ص وم�ساعديهم: 1631

امل�سرفني: 1671

برنامج التعليم عن بعد

54459 معلم

التدريب على اأدوات التقومي امل�ستمر عرب املن�سات 

التعليمية

4437 معلم تفعيل اأدوات التقومي امل�ستمر عرب املن�سات التعليمية

أبرز البرامج التدريبية 
التي نفذتها الوزارة تزامنًا مع التعليم عن بعد
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ثالثا: 
البرامج التي استهدفت الهيئات اإلدارية واإلشرافية والتدريسية

عدد المتدربين البرنامج التدريبي

2827 متدرب

الربنامج التدريبي الإثرائي  للمعلمني اجلدد 

)اجلوانب الرتبوية والتعليم عن بعد ومعاجلة فاقد التعلم 

لدى الطلبة(

املركزي: 87

الالمركزي: 62875

التعليم عن بعد )امل�ستوى  املتقدم (

جميع معلمي العلوم والريا�سيات واللغة 

العربية واللغة الإجنليزية واملجال الثاين 

)ال�سفوف 5-2(

برنامج تدريب معلمي ال�سفوف )2-5( ملعاجلة فاقد 

التعلم لدى الطلبة 
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إحصاءات عــامة
للتدريب اإللكتروني للمعلمين والطلبة 

الستخدام المنصات التعليميـة

عدد المعلمين الذين تم 
تدريبهم عن بعد 

57000 معلًما ومعلمة

عدد مقاطع الفيديو التدريبية 
التي استهدفت طلبة التربية 

الخاصة )لغة اإلشارة(
11 فيديو تدريبي

عدد مقاطع الفيديو التدريبية 
التي استهدفت الطلبة وأولياء 

األمور
 13 فيديو تدريبي

عدد المتدربين في جوجل 
كالس روم

38945 معلًما ومعلمة

عدد مقاطع الفيديو التدريبية 
التي استهدفت المعلمين

16 فيديو تدريبي

عدد مقاطع الفيديو 
التدريبية التي استهدفت 

التقويم التربوي
6فيديو تدريبي

عدد المتدربين على إنتاج 
أنشطة تفاعلية باستخدام 

)ViewletQuiz( برنامج
924 معلًما ومعلمة
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أوًلا: 

ثانيا: 

ا:  ثالًثً

رابًعا: 

خامًسا:

سادًسا: 

سابًعا: 

ثامًنا: 

تاسًعا:

بدء  املقروءة منذ  الإعالم  و�سائل  ال�سحفية يف  التغطيات  العديد من  ن�سر 

العام الدرا�سي يف 2020/1/1.

اإعداد ملحق �سحفي من )32( �سفحة عن بداية العام الدرا�سي، مت ن�سره 

عن طريق البوابة التعليمية.

تغطية التدريب الذي �سبق بدء العام الدرا�سي ومت ن�سره يف ال�سحف املحلية 

ويف البوابة التعليمية.

التن�سيق مع اأق�سام التوا�سل والعالم يف املديريات التعليمية يف املحافظات 

على تغطية العام الدرا�سي وم�ستجداته يف ال�سحف املحلية.

ا�ست�سافة العديد من م�سوؤويل الوزارة ومديري العموم بديوان عام الوزارة 

والربامج احلوارية كربنامج من  الأخبار  ن�سرات  التعليمية يف  واملحافظات 

عمان يف تلفزيون �سلطنة عمان.

واخلا�سة؛  احلكومية  الإذاعات  يف  العموم  مديري  من  العديد  ا�ست�سافة 

للحديث عن بداية العام الدرا�سي وم�ستجداته.

تناولت  عمان،  �سلطنة  تلفزيون  يف  الإخبارية  التقارير  من  العديد  اإعداد 

جوانب العمل الرتبوي يف هذا العام، ون�سرها يف ح�سابات التوا�سل الجتماعي 

اخلا�سة بالوزارة.

يف  ون�سرت  الدرا�سي  العام  عن  والبو�سرتات  املقاطع  من  العديد  ت�سميم 

ح�سابات التوا�سل الجتماعي للوزارة.

العام الدرا�سي  التلفزيوينة والتقارير منذ بدء  التغطيات  اإعداد الكثري من 

وحتى الآن ومت بثها يف قناة الوزارة يف اليوتيوب ت�سل اإىل اأكرث من )25( 

تقريًرا.

التعليم  مع  المتزامنة  اإلعالمية  التغطية 
عن بعد في السلطنة

جهود الوزارة 
في التوعية اإلعالمية للحقل التربوي



إحصاءات عــامة
للتغطيات اإلعالمية المتزامنة 

للتعليم عن بعد

مادة تلفزيونية 45 +

1100 +

25 +

37 +

ساعة بث في درس 
على الهواء

مقطع مرئي

مادة صحفية

عمليات دعم 
الشبكة التربوية

10 +

250 +

30 +

1550 +

تغريدة

خبر في البوابة 
التعليمية

رد على استفسارات 
مطروحة
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ندوة 
فاقد التعلم في ظل جائحة 

كورونا  24 25 مايو 2021

أهداف الندوة:

ملتقيات تربوية 
صاحبت مرحــلة التعلــيم عن بعد

درا�سة فاقد التعلم يف ال�سلطنة خالل جائحة كورونا من حيث  �

ويت�سمن  والنف�سية،  التعليمية، والجتماعية،  واأثاره  اأ�سبابه، 

ذلك فاقد التعلم لذوي الحتياجات اخلا�سة.

اإيجاد حلول مبتكرة وناجحة ملعاجلة فاقد التعلم خالل الفرتة  �

القريبة املقبلة، واحلد من اأثرة على املدى البعيد والق�سري.

ال�سريكة  � واجلهات  الرتبوي  احلقل  من  املعنيني  اأدوار  اإبراز 

من القطاعني العام واخلا�ص يف معاجلة فاقد التعلم.

والعاملية  � املحلية  واملمار�سات  التجارب  اأف�سل  من  ال�ستفادة 

يف تقييم الفاقد ومعاجلته.

الدرا�سي  � العام  يف  التعلم  لعملية  الوطنية  الأولويات  حتديد 

القادم 2021/2020م.
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الفئة المستهدفة:

توصيات الندوة:
يكت�سبها  � اأن  ينبغي  التي  وامل��ه��ارات  امل��ع��ارف  حتديد 

مركزي  فريق  خالل  من  ومرحلة  م��ادة  كل  يف  الطالب 

ومب�ساركة املخت�سني من احلقل الرتبوي.

فاقد  � معاجلة  يف  للم�ساهمة  الدرا�سية  اخلطة  تطوير 

التعلم.

لإك�ساب  � الدرا�سي  اليوم  �سمن  زمنية  فرتة  تخ�سي�ص 

الطلبة املهارات واملعارف الأ�سا�سية املفقودة.

خالل  � من  وذل��ك  التعلم  فاقد  ملعاجلة  التعليم  ت�سريع 

– مدفوعة   )12-5( من  لل�سفوف  تقوية  درو�ص  عمل 

التكاليف – يف الفرتة امل�سائية اأو يف الإجازة الإ�سبوعية.

يف  � التعلم  زم��ن  من  لال�ستفادة  التقومي  نظام  تطوير 

معاجلة فاقد التعلم.

بث درو�ص تعليمية عرب القنوات التلفزيونية. �

يف  � التعليمية  م��ورد  وقناة  التعليمية  املن�سات  توظيف 

معاجلة فاقد التعلم.

اإعداد وعاء الكرتوين يف موقع تقنيات التعليم ي�سم جميع  �

املتعلقة مبعاجلة  املعلمني  ومبادرات  والن�سرات  الوثائق 

فاقد التعلم واإك�ساب الطلبة املهارات الأ�سا�سية.

التي  � الإثرائية  والأن�سطة  الإلكرتونية  املحتويات  توزيع 

ت�سهم يف معاجلة فاقد التعلم للطلبة الذين مل يتمكنوا 

من دخول املن�سات.

�سبكات  � لتقوية  اخل��ا���ص  القطاع  م��ع  ال�سراكة  تعزيز 

الإت�سال وخا�سة يف املدار�ص البعيدة.

املعلمني  � لإك�ساب  مهنية  اإمن��اء  برامج  وتنفيذ  اإع���داد 

املهارات واخلربات ملعاجلة فاقد التعلم.

توعية اأولياء الأمور باأهمية ال�سراكة مع املعلمني واإدارات  �

املدار�ص يف معاجلة فاقد التعلم من خالل تفعيل اأدوار 

جمال�ص اأولياء الأمور.

اجلوانب  � تعالج  للطلبة  اإر�سادية  توعية  حمالت  اإع��داد 

اأثناء  يف  الطلبة  بها  تاأثر  التي  والإجتماعية  النف�سية 

اجلائحة. 

700 م�سارك

عدد المشاركين:
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 املعلمون واملعلمات �

امل�سرفون �

اإدارات املدار�ص �

الخ�������س���ائ���ي���ون الج���ت���م���اع���ي���ون  �

والنف�سيون

اأولياء الأمور �

الطلبة �

املعنيون بديوان عام الوزارة �

جهات اأخرى حكومية وخا�سة �

المنظمات المتعاونة:
م��ن اخل���رباء من  ال��ن��دوة جمموعة  ���س��ارك يف 

املنظمات الدولية )اليون�سيف – منظمة التعاون 

اجلمعية   –  )OECD( والتنمية  القت�سادي 

.)IEA( الدويل لتقييم التح�سيل الرتبوي

محاور الندوة:
فاقد  � وحجم  اأ�سباب  الأول:   املحور 

كوفيد  جائحة  جراء  واآث��اره  التعلم، 

.19

املحور الثاين : التجارب واملبادرات  �

ومتابعة  تقييم  يف  والدولية  املحلية 

فاقد التعلم.

واخلطط  � احل��ل��ول  الثالث:  امل��ح��ور   

يف  التعلم  ف��اق��د  ملعاجلة  املنا�سبة 

ال�سلطنة.
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الملتقى 
التربوي االفتراضي: نحو تعليم 

مدمج مستدام 1-2 يونيو 2021

أهداف الملتقى:

ملتقيات تربوية 
صاحبت مرحــلة التعلــيم عن بعد

ا�ستعرا�ص مبادرات املعلمني / املعلمني يف جمال التعلم عن بعد. �

يف  � املعلمات   / املعلمني  مبادرات  تنفيذ  مبتطلبات  التعريف 

جمال التعلم عن بعد.

يف  � املعلمات   / املعلمني  مبادرات  تطبيق  نتائج  على  التعرف 

جمال التعلم عن بعد.

ا�سفادة املعلمني واملعلمات الآخرين من مبادرات  املعلمني /  �

املعلمات يف جمال التعلم عن بعد.

مع  � يتوافق  مبا  التعليم  اأ�ساليب  تطوير  على  املعلمني  حتفيز 

مرحلة التعلم عن بعد والتعلم املدمج.

تعميم تطبيق املمار�سات املتميزة. �

تكنولوجيا  � بتوظيف  التعلم  يف  الرقمي  التحول  ثقافة  ن�سر 

املعلومات والإت�سالت يف العملية التعليمية.

اخلليجية،  � واملوؤمترات  امللتقيات،  يف  املميزة  املبادرات  ن�سر 

والإقليمية، والدولية.

تبني وتطوير املبادرات امل�ساركة من قبل معلمني اآخرين مع  �

حفظ حقوقها للمعلم امل�سارك.
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الفئة المستهدفة:
املراحل  � املعلمات جلميع   / املعلمني 

الدرا�سية

محاور الملتقى:

توصيات الملتقى:

1000 م�سارك

عدد المشاركين:
املحور الأول: تطبيق فاعل للح�س�ص املتزامنة  �

املحور الثاين : تطبيق فاعل لأ�ساليب التقومي الإلكرتوين �

 املحور الثالث: انتاج وتطبيق درو�ص تفاعلية �

احل�س�ص  � ب��ني  للدمج  ف��اع��ل  تطبيق  ال��راب��ع:  امل��ح��ور   

املتزامنة وغري املتزامنة
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ال�ستمرار يف تطبيق امللتقى يف الأعوام القادمة ملا حتققه مثل هذه امللتقيات من جناح واأثر بارز يف  �

اإبراز اإبداعات املعلمني واملعلمات التي ترثي العملية التعليمية وترفع امل�ستوى التح�سيلي للطلبة.

بحيث  � القادمة  املرحلة  خالل  التعليمي  النظام  يف  كمحوري  الإلكرتوين  التعليم  دعم  يف  ال�ستمرار 

ي�ستمر املعلمون يف توظيف الربامج اللكرتونية التفاعلية.

جتميع املبادرات اإلكرتونيا وتعميمها للمدار�ص املختلفة لال�ستفادة منها. �

حث وت�سجيع امل�ساركني باملبادرات يف امللتقى على امل�ساركة يف امللتقيات والفعاليات املحلية والإقليمية  �

والدولية، العمل على توفري العوامل املنا�سبة لنجاح املبادرات التعليمية الإلكرتونية مثل: تقوية �سبكة 

الإنرتنت وتوفر الأجهزة احلا�سوبية.

اإن�ساء مكتبة اإلكرتونية بها كافة املحتويات الإثرائية واملبادرات التدري�سية للمواد الدرا�سية؛ ي�ستفيد  �

منها جميع املعلمني والطلبة واملهتمني بالبحث الرتبوي.

اإقامة ور�ص تدريبية على ا�ستخدام املبادرات وال�ستفادة منها تدري�ص املواد املختلفة. �

م�ستدامة  � اإلكرتونية  تطبيقات  اإىل  بع�سها  وحتويل  الفائزة  املبادرات  حول  فيديو  مقاطع  ت�سميم 

وتعميمها على م�ستوى ال�سلطنة لتو�سيع نطاق ال�ستفادة منها.

حث املدار�ص على رفع املبادرات التي يقوم بها املعلمني جلهات الخت�سا�ص ليتم درا�ستها وتعميمها  �

وال�ستفادة منها.

ت�سجيع اإدارات املدار�ص للمعلمني واملعلمات على ال�ستمرارية يف تنفيذ املبادرات التعليمية يف املدار�ص  �

وتوفري املوارد التي تعينهم على التنفيذ.

تعاون الكادر الإ�سرايف والإداري يف مراجعة وتطوير املبادرات التي يقدمها املعلمني ومتابعتهم لها يف  �

التنفيذ والتقييم والتعميم.

حث القطاع اخلا�ص على تبني بع�ص املبادرات ودعمها ماديا ومعنويا لتو�سيع ال�ستفادة منها. �

واملعلمني  � املدار�ص  تقدمها  التي  واملبادرات  للم�ساريع  والرتويجية  الإعالمية  اجلوانب  على  ال�ستغال 

مبختلف املحافظات.

تبني الوزارة خطة لتحويل املناهج الدرا�سية اإىل مناهج اإلكرتونية تفاعلية )الكتاب الإلكرتوين(. �

ن�سر ثقافة توظيف تكنولوجيا املعلومات والت�سالت يف العملية التعليمية من قبل كافة �سرائح املجتمع  �

املدر�سي.
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التعليم املدمج  الوزارة حول  تنفيذ توجه  الت�سارع نحو  ل�سرورة 

وتعاون  �سراكة  عن  ال��وزارة  تبحث  اأن  لزامًا  كان  كامل،  ب�سكل 

لتنفيذ اخلطة الوطنية للتعليم املدر�سي املدمج والتعليم عن بعد 

لتوفري البيئة التعليمية املنا�سبة.

مبادرات القطاع الخاص 
لدعم العملية التعليمية خالل التعليم عن بعد
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أهم مبادرات القطاع الخاص لدعم التعليم عن بعد:
الشركة المبادرة

ال�سركة العمانية القطرية لالت�سالت 

)اأوريدو(

دعم املن�سة التعليمية بالبوابة التعليمية و�سراء 

نظام العمليات الآلية

�ضركة اأوك�ضيدينتال عمان دعم من�ضة التح�ضري االإلكرتوين للمعلمني

البنك الوطني العماين دعم املكتبة التعليمية الرقمية

�ضركة بي بي عمان
دعم م�ضروع �ضناعة املحتوى التعليمي التفاعلي 

)رقمنة املناهج(

�سركة اأوميفكو دعم جتهيز خمترب التطوير التقني بالوزارة

ال�ضركة العمانية لالإت�ضاالت 

)عمانتل(

دعم توفري 100 جهاز لت�ضميم املحتوى 

التعليمي من قبل املعلمني

ال�سركة العمانية لالإت�سالت 

)عمانتل( بالتعاون مع �سركة جوجل العاملية

دعم من�سة جوجل كال�ص روم مع كافة تطبيقات 

جوجل التعليمية للمدار�ص

�ضركة تنمية نفط عمان دعم اأجهزة الطلبة يف عدد من مناطق االمتياز.

ال�سركة العمانية لالإت�سالت 

)عمانتل(

دعم عمانتل لأجهزة كروم بوك لعدد من الطلبة 

من تعليمية م�سندم والربميي وجزيرة م�سرية

�ضركة تنمية نفط عمان
توفري اأجهزة اإ�ضافية للطلبة من ذوي الدخل 

املحدود ملنطقة املزيونة

�سركات الت�سالت

ترقية �سرعة الإنرتنت باملدار�ص ورفع �سرعة 

مركز البيانات ودعم نظام القائمة البي�ساء 

لالإنرتنت املجاين للمعلمني يف بداية مرحلة 

التطبيق.

�ضركة مايكرو�ضوفت العاملية

توقيع اتفاقية التعليم والتي تت�ضمن عدد 

من املبادرات الرقمية ومنها توفري خدمات 

مايكرو�ضوفت التعليمية جلميع الطلبة و 

املعلمني بال�ضلطنة
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