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البوابة التعليمية اإللكترونية
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ماهي البوابة التعليمية: 

هي و�صيلة لالت�صال بني قواعد بيانات وزارة الرتبية والتعليم وبني جمهور الوزارة الذي ينتمي 

دارية اأو التدري�صية يف كافة القطاعات كالوزارة واملنطقة التعليمية  اإليه، �صواء كانوا من الهيئة الإ

واملدر�صة. اأو بني الطالب وويل اأمره واأع�صاء من املجتمع املهتمني بهذا القطاع؛ بهدف تقدمي 

خدمات اإلكرتونية اإدارية كانت اأو تعليمية ، حيث ميكن الدخول اإىل هذه البوابة عن طريق 

لكرتوين اأو بوا�صطة الواجهة ال�صوتية وهي  واجهتني ، اإما بوا�صطة املت�صفح وهو موقع الوزارة الإ

خطوط الهاتف. 

كما اأن م�صروع البوابة التعليمية لي�س مهمًا فقط لوزارة الرتبية والتعليم، ولكنه ُي�صكل اأحد 

الركائز املهمة التي ينطلق منها م�صتقبل هذا الوطن العزيز ، بحكم م�صوؤوليات الوزارة يف اإعداد 

جيال لتحمل اأعباء امل�صتقبل وامل�صاهمة بفعالية يف نه�صته وتطوره.  الأ

اأهداف امل�شروع: 

من اأهداف م�صروع البوابة التعليمية اأنه يربط املجتمع باأهداف وزارة الرتبية والتعليم ، حيث 

تهدف البوابة اإىل ربط اأكرب عدد ممكن من جمهور الوزارة باأهدافها ، من خالل تقدمي 

خدمات اإلكرتونية وحتديث بياناتهم ، كما اأن تعزيز اجلودة يف العملية التعليمية مهم ، وذلك 

عن طريق توفري تعليم جذاب تفاعلي با�صتخدام اأدوات وتقنيات متطورة ومبتكرة ، وهذا بدوره 

�صيوؤدي اإىل حت�صني عمليات التقومي والتقييم وتطوير املناهج الدرا�صية وطرق التدري�س وجودة 

التعليم اأي�صًا. كما يهدف امل�صروع اإىل توفري التعليم خارج نطاق احلجرة ال�صفية ، عن طريق 

ا�صتخدام التقنيات احلديثة والتي ُت�صكل جزًء من البوابة التعليمية ، حيث نتمكن بذلك من 

تطبيق التعلم عن بعد Distance learning ، والتعلم الذاتي Self-paced learning، وتوفري 

فرتا�صية Virtual classrooms والتعليم اجلماعي.  غرف الدرا�صة الإ

دارة الوثائق واأر�صفتها  اإ�صافة اإىل اأن ذلك �صُي�صاعد على تطوير العمل املكتبي ، بابتكار نظام لإ

دارية وو�صع  جراءات الإ �صافة اإىل ت�صهيل الإ وراق ، بالإ قالل من ا�صتهالك الأ وهي حماولة لالإ

ح�صائيات والتقارير خ�صو�صًا يف  اآلية ملتابعتها، كما �صُي�صهم ذلك يف توفري البيانات الدقيقة لالإ

جمال التخطيط الرتبوي، ونتوقع اأن ُي�صاهم هذا امل�صروع يف رفع م�صتوى التنظيم ، وبالتايل 

توفري املوارد امل�صتهلكة واأهمها الوقت. ويف الوقت نف�صه فاإن ذلك �صيوؤدي اإىل دمج الوزارة �صمن 

خرى بالبيانات املطلوبة  لكرتونية ، و�صتتمكن الوزارة من اإمداد الوزارات الأ اإطار احلكومة الإ

بداع املهني ، اإذ اأنه  بطريقة اإلكرتونية دقيقة وباملقابل ا�صتقبال البيانات، كما اأننا نهدف اإىل الإ

دارة ، فاإن املوظف يقوم اإىل جانب مهام اخت�صا�صات وظيفته  ب�صبب الطرق التقليدية يف الإ

بالتزامات اأخرى تزيد من اأعبائه ، ولذا نتوقع اأن يتكفل امل�صروع بتنظيم العمل وتوفري اإدارة 

بداع والتطوير يف جمال العمل.  اإلكرتونية ُت�صاعد املوظف على توظيف قدراته لالبتكار والإ
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لكرتوين 1- الطالع على بيانات الطالب يف امللف الإ

اأول : 

الدخول اإىل بوابة �صلطنة عمان التعليمية 

www.moe.gov.om

ثانيا : 

الدخول با�صم امل�صتخدم وكلمة املرور اخلا�صة 

بامل�صتخدم .

مهم !!  لت�صفح كل ما يتعلق بالطالب ل بد من تن�صيط وظيفته كويل اأمر فـي مدر�صة 

خ�صر على تلك  الطالب املعني وللتاأكد من ذلك تكون اإ�صارة ال�صح ذات اللون الأ

الوظيفة كما هو مو�صح بال�صورة

توظيف قائمة اأعمايل 

للو�صول اإىل بيانات 

الطالب يف امللف 

لكرتوين :  الإ

1- اأعمايل – اأعمال 

مدر�صية -  تنظيم 

الطلبة 

خدمات ولي األمر



��

مر من خاللها قراءة بيانات الطالب دون  اإدارة بيانات الطالب والتي ميكن لويل الأ

مر مراجعة اإدارة  التغيري فيها ويف حال وجود خطاأ يف البيانات املدخلة على ويل الأ

لية تعديل بيانات طالب عندما يتاح له ذلك من قبل مدير  املدر�صة اأو طلب العملية الآ

نظام البوابة التعليمية . 

2-  الطالع على اأيام غياب الطالب.

�صتعالم عن غياب الطالب يتبع اخلطوات التالية : لالإ

اأعمايل – اأعمال مدر�صية – تنظيم الطلبة 

l

l
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ثم من القائمة التي تظهر على ميني ال�صا�صة ينقر على عبارة غياب الطلبة 

3-  الطالع على اأن�شطة الطالب .

ن�صطة املدر�صية التي ا�صرتك فيها الطالب يتبع اخلطوات التالية : لالطالع على الأ

اأعمايل – اأعمال مدر�صية – تنظيم الطلبة 

l
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ن�صطة وجمال�س  ثم من القائمة التي تظهر على ميني ال�صا�صة ينقر على عبارة الأ

الف�صول 

4- الطالع على خيارات الطالب للمواد الختيارية..

ن�صطة املدر�صية التي ا�صرتك فيها الطالب يتبع اخلطوات التالية : طالع على الأ لالإ

اأعمايل – اأعمال مدر�صية – تنظيم الطلبة 

ثم من القائمة التي تظهر على ميني ال�صا�صة ينقر على عبارة رغبات الطلبة 

l
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الختيارية ومنها رغبات الطالب الختيارية للمواد 

فتظهر لديه ال�صا�صة التي ميكن من خاللها الإطالع على رغبات الطالب الختيارية 

بعد النقر على زر عر�س املوجود بال�صفحة 
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5- الطالع على تقرير اأداء الطالب.

لالطالع على تقرير اأداء الطالب يتبع اخلطوات التالية :

اأعمايل – اأعمال مدر�صية – تنظيم اأدوات التقومي 

تفتح لديه �صفحة تقارير اأداء الطالب وهنا ينبغي حتديد خيارات التقرير قبل 

ول اأو الف�صل الثاين ملعرفة  الطباعة حيث يختار من بند الف�صل الدرا�صي الف�صل الأ

ول ومن نوع  نتيجة كل ف�صل على حدة اأما ملعرفة نتيجة نهاية العام فيختار الدور الأ

التقرير يختار مرحلة الطالب الدرا�صية .

اأما لالطالع على العبارات الو�صفية ملنت�صف الف�صل يحدد الف�صل الدرا�صي ثم يف 

بند الختبار 

يختار 

منت�صف 

الف�صل ثم 

نوع التقرير 

يحدد اخليار 

و�صفي بعدها 

ي�صغط زر 

طباعة .

l
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لكرتوين. 6- حتديث وتعديل بيانات امللف الإ

دوات 1- ينقر على اأيقونة املدير ال�صخ�صي املوجودة يف �صريط الأ

2- النقر على عمليات جديدة 

3- النقر على عملية تعديل بيانات طالب

فتفتح له ال�صا�صة املو�صحة
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مر بتعديل البيانات املتاح له تعديلها طبقا للم�صتندات الر�صمية  بعدها يقوم ويل الأ

ويرفق ن�صخة من 

هذه امل�صتندات. 

مر تفيده برقم  بعد ذلك يتم النقر على زر اإر�صال فتظهر ر�صالة تلقائية لويل الأ

الطلب حتى 

يت�صنى له متابعة 

�صري الطلب .
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ميكنه من خالل العمليات املكتملة متابعة الطلب كاأي عملية اآلية اأخرى يقوم بطلبها 

8- اإمكانية حتويل الطالب اآليا اإىل مدر�شة اأخرى.

بعد ت�صجيل الدخول تظهر ال�صا�صة بال�صورة املو�صحة حيث يظهر بها ا�صم امل�صتخدم 

بناء مهما كان عددهم . ووظائفه كويل اأمر باأ�صماء املدار�س املقيد بها الأ
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خرى ل بد اأول اأن تكون الوظيفة املفعلة هي  جراء عملية حتويل طالب من مدر�صة لأ  لإ

دوره كويل اأمر يف مدر�صة الطالب املراد حتويله ثم بعدها يتبع اخلطوات التالية :

 الدخول للمدير ال�صخ�صي 

 عمليات جديدة 

 النقر على حتويل طالب

فتظهر ال�صا�صة 

بال�صورة التالية وهنا 

يجب النتظار حتى 

يتم فتح ال�صا�صة 

ب�صورة مكتملة 

l

l

l

l
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بعد فتح �صا�صة التحويل يتم تعبئة بيانات املدر�صة املراد حتويل الطالب اإليها من قبل 

مر  ويل الأ

كما هو 

مو�صح  

ماكن  مر الأ بعد تعبئة البيانات واختيار املدر�صة املراد التحويل اإليها يظهر لويل الأ

ماكن املتاحة بعدها ل بد من النقر  ال�صاغرة لل�صف املقيد به الطالب من خالل الأ

على زر 

اإر�صال 
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مالحظة !!! قد ل تظهر اأ�صماء املدار�س يف نف�س الولية املختارة ل�صببني :

1/ اإذا مل يكن بها اأماكن متاحة يف نف�س ال�صف املقيد به الطالب .

2/ اإذا كان طلب التحويل بني نظامني خمتلفني اأي من اأ�صا�صي اإىل عام اأو العك�س.

و�صوف تظهر 

ر�صالة 

تلقائية من 

النظام تفيد 

برقم الطلب 

بعدها ميكن 

متابعة �صري 

الطلب من 

خالل 

العمليات املكتملة يف املدير ال�صخ�صي.

بعدها يتحول الطلب اإىل مدير املدر�صة املراد نقل الطالب اإليها وعند املوافقة عليه 

يتحول اإىل مدير املدر�صة املحول منها الطالب للموافقة النهائية وهنا ميكن لويل 

مر متابعة  الأ

�صري العملية 

من خالل 

نافذة 

العمليات 

املكتملة 
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عند اكتمال العملية واملوافقة عليها من املدر�صتني تتحول ال�صاعة الرملية اإىل عالمة 

خ�صر كما هو يف ال�صورة  �صح باللون الأ

هام جدا :  

مر ا�صم امل�صتخدم يرجى مراجعة اإدارة املدر�صة ل�صتالمه . اإذا مل يكن لدى ويل الأ

خرى. يل لطالب بال�شف اأول اأو ال�شفوف الأ 9- اآلية الت�شجيل الآ

الدخول للمدير ال�صخ�صي 

النقر على عمليات جديدة 

النقر على عملية ت�صجيل طالب

l

l

l
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وهنا اأي�صا يجب النتظار حتى يتم فتح ال�صا�صة ب�صورة مكتملة ثم يقوم بتعبئة 

البيانات والتاأكد من وجود اأماكن متاحة باملدر�صة

بعدها ي�صتكمل 

البيانات 

الجتماعية 

ويقوم باإ�صافة 

امل�صتندات 

الر�صمية وخا�صة 

�صهادة ميالد 

الطالب.
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يف نهاية الطلب يجب النقر على زر اإر�صال واحل�صول على ر�صالة تلقائية من النظام 

تفيد برقم الطلب حتى يت�صنى له متابعة طلبه 

ميكن متابعة الطلب من خالل العمليات املكتملة وهنا ل بد من مراجعة املدر�صة 

خالل ثالثة اأيام من تقدمي الطلب لتقدمي امل�صتندات الر�صمية والتحقق من �صحتها 

واإل �صوف يتم اإلغاء الطلب تلقائيا .
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10- اإعادة ت�شجيل طالب.

جراء عملية اإعادة ت�صجيل طالب منهي قيده من املدر�صة ل بد اأن تكون الوظيفة  * لإ

الن�صطة يف وظائفي هي وظيفته كويل اأمر مبدر�صة الطالب املنهي قيده ثم يتبع 

اخلطوات التالية :

الدخول للمدير ال�صخ�صي 

النقر على عمليات جديدة 

النقر على عملية اإعادة ت�صجيل طالب 

تفتح بعد ذلك ال�صا�صة 

املو�صحة بال�صورة وهنا يتم 

النقر على زر عر�س لقراءة 

بيانات الطالب ومعرفة 

اأ�صباب الف�صل .

l

l

l
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عذار واإرفاق امل�صتند الذي ي�صمح له باإعادة قيد  مر كتابة الأ بعدها ميكن لويل الأ

الطالب ثم ال�صغط على زر اإر�صال لإمتام الطلب .

وختاما كاأي عملية اأخرى ميكنه متابعة الطلب من خالل العمليات املكتملة بعد 

ح�صوله على ر�صالة تلقائية من النظام تفيده برقم الطلب .

خدمات الر�شائل الن�شية الق�شرية .

اإخطاره بغياب ابنه .

ه اإىل املدر�صة .
ا�صتدعاوؤ

اإخطاره باملواد الختيارية التي اختارها الطالب لل�صف احلادي ع�صر.

اإخطاره باإنهاء قيد الطالب موؤقتا من املدر�صة .

ال�صتعالم عن الرقم املدر�صي للطالب .

احل�صول على نتائج الطالب جلميع املواد الدرا�صية .

ملعرفة تفا�صيل ال�صرتاك وال�صتفادة من اخلدمة يرجى الرجوع اإىل موقع بوابة 

�صلطنة عمان التعليمية .

l

l

l

l

l

l
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خدمات اإ�شافية :

�صعارات بالتواريخ.  الطالع على تقرير الإ

الطالع على املواقف اليومية للطالب.

الطالع على اجلدول املدر�صي. 

الطالع على جدول المتحانات. 

طلب �صهادة لطالب. 

البحث عن املدر�صة وال�صتفادة من البيانات.

امل�صاركة يف املنتدى الرتبوي.

امل�صاركة يف  خدمة الدرد�صة.

لكرتوين املعتمد من وزارة الرتبية والتعليم. احل�صول على الربيد الإ

طلب اإعادة ت�صحيح ورقة امتحان طالب.

طلب اإعادة امتحان ال�صهادة العامة لطالب متغيب بعذر.

جندة. توظيف خدمات الأ

خدمة املدير ال�صخ�صي.

خبارية واملطبوعات الرتبوية. ال�صرتاك يف الن�صرة الإ

امل�صاركة يف الت�صويت على الق�صايا واملوا�صيع الرتبوية.

لكرتوين. الطالع على التقارير التف�صيلية للطالب يف نظام التعلم الإ

الطالع على ا�صتعارات الطالب من املراجع والبحوث من مركز م�صادر التعلم.

الطالع على امل�صتجدات الرتبوية واملعلومات العامة عن الوزارة  يف الواجهة.

لكرتوين. لكرتونية التفاعلية يف التعلم الإ الإطالع على  املقررات الإ

لكرتوين. اإمكانية ح�صور ال�صفوف الفرتا�صية والتعلم الذاتي يف التعلم الإ

لكرتوين  املتقدم يف  �صفحات الواجهة . خدمة حمرك البحث الإ

لكرتونية والرتبوية الهامة ال�صتفادة من املواقع الإ

عالنات على موقع البوابة التعليمية . خدمة الإ

 IVR خدمة التفاعل ال�صوتي

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
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مر .. عزيزي ويل الأ

البوابة التعليمية عامل من اخلدمات الراقية بني يديك 

نرتنت: فتابع اأبناءك ب�صكل م�صتمر واأنت يف منزلك اأو مكتبك اأو �صفرك عرب الإ

�صجل ابنك امل�صتجد اآليا  .

حول ابنك اآليا من مدر�صة اإىل اأخرى.

لكرتوين ال�صامل لبنك. حدث بيانات امللف الإ

اطلع على �صلوك ابنك من خالل �صا�صة املواقف اليومية .

ا�صتعلم عن الفرتة الزمنية  لغياب ابنك .

تابع اأن�صطة ابنك املدر�صية يف ال�صف وخارجه.

ا�صرف على اختيار ابنك للمواد الختيارية يف ال�صف 11

بنائك اآليا . داء  الدرا�صي لأ ا�صتخرج تقرير الأ

ا�صتفد من خدمة الر�صائل الن�صية الق�صرية يف البوابة التعليمية .

l

l

l

l

l

l

l

l

l
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مر..  عزيزي ويل الأ

)SMS( كن على ات�صال دائم بالبوابة التعليمية عرب الر�صائل الن�صية الق�صرية

 لالطالع على م�صتوى اأبنائك الدرا�صي.

خدمات البوابة التعليمية عرب الر�شائل الن�شية الق�شرية  :

احل�صول على نتائج الطالب يف جميع املواد الدرا�صية .

مر عند تغيب ابنه عن املدر�صة . اإخطار ويل الأ

ا�صتدعاء ويل اأمر الطالب لزيارة املدر�صة .

مر باملواد الدرا�صية التي اختارها ابنه لل�صف احلادي ع�صر . اإخطار ويل الأ

مر باإنهاء قيد ابنه موؤقتا من املدر�صة . اإخطار ويل الأ

ال�صتعالم عن الرقم املدر�صي للطالب .
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