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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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هيئــة تقنيــة المعلــومــات
Information Technology Authority (ITA)

www.ita.gov.om
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اأوال :

  الدخول اإىل بوابة �صلطنة عمان التعليمية

 www.moe.gov.om

ثانيا :

 الدخول با�صم امل�صتخدم وكلمة املرور 

اخلا�صة بامل�صتخدم .

بعد الدخول يظهر له يف �صفحتي دوره 

كطالب وا�صم املدر�صة التي يدر�س فيها 

لتغيري كلمة املرور اخلا�صة بامل�صتخدم  ينقر على زر بياناتي 

يتم تغيري كلمة املرور من خالل بند بيانات ال�صرتاك كما 

يف ال�صورة ثم ينقر زر حفظ يف نهاية ال�صفحة

خدمات الطالب
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1- االطالع على اجلدول املدر�شي

لالطالع على اجلدول املدر�صي للح�ص�س ينبغي توظيف قائمة اأعمايل ح�صب امل�صار 

التايل :

اأعمايل 

تنظيم الطلبة 

اجلدول املدر�صي

بعدها تفتح لديه �صا�صة اجلدول بال�صورة املو�صحة ولالطالع عليه اأو للح�صول على 

ن�صخة ورقية منه عليه فقط النقر على زر طباعة 

2- االطالع على جدول االمتحانات

لالطالع على جدول المتحانات يتبع اخلطوات التالية :

اأعمايل

تعريف و�صيانة النظام

اإدارة الرتميزات

بعدها �صوف تفتح لديه 

ال�صفحة اخلا�صة بجدول 

l

l

l

l

l

l
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المتحانات وميكنه كذلك احل�صول على ن�صخة ورقية من خالل النقر على زر طباعة 

كما هو مو�صح بال�صورة التالية 

3- االطالع على تقرير اأداء الطالب

داء يتبع اخلطوات التالية : لالطالع على تقرير الأ

اأعمايل

اأعمال مدر�صية 

تنظيم اأدوات التقومي 

l

l

l
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داء  تية بعد والتي ميكنه من خاللها الطالع على تقرير الأ فتفتح لديه ال�صفحة الآ

اخلا�س به بعد حتديد خيارات التقرير كما يلي :

الف�شل الدرا�شي : 

ول لنتيجة نهاية العام . ول اأو الثاين لنتيجة اأحد الف�صلني اأو الدور الأ الأ

االختبار : 

منت�صف الف�صل للعبارات الو�صفية ونهاية الف�صل لرموز الدرجات.

نوع التقرير : 

و�صفي عند حتديد الختبار منت�صف الف�صل ،اأو رمز عند حتديد الختبار نهاية 

ول فـي بند الف�صل  الف�صل، اأو نتيجة نهاية العام ح�صب املرحلة، عند اختيار الدور الأ

الدرا�صي ، ثم النقر على زر طباعة .

  4- االطالع على الغياب اليومي 

اأعمايل  

اأعمال مدر�صية 

تنظيم الطلبة 

l

l

l
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ثم من القائمة املتاحة على ميني ال�صا�صة يختار غياب الطلبة

فتظهر لديه ال�صفحة التي ميكن من خاللها الطالع على 

اأيام الغياب بعد حتديد الفرتة الزمنية لال�صتعالم والنقر 

على زر عر�س

5- اختيار الرغبات االختيارية للمواد  

للو�صول اإىل هذه اخلدمة يتبع اخلطوات التالية :

اأعمايل

اأعمال مدر�صية 

تنظيم الطلبة 

l

l

l
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ثم من القائمة املتاحة على ميني ال�صا�صة يختار رغبات 

الطلبة الختيارية مع العلم اأن هذه اخلدمة متاحة 

لطلبة ال�صفوف 10 – 12 فقط خالل فرتة زمنية 

حمددة يتم الإعالن عنها .

فتفتح لديه ال�صفحة التالية التي ميكنه من خاللها 

�صا�صية الختيارية واملواد  اختيار رغباته من املواد الأ

الختيارية بعد النقر على زر عر�س 

بعد ذلك تظهر لديه املواد التي ميكنه من خاللها حتديد رغباته وهنا ل بد من 

التاأكد اأنه قام بحفظ اختياره قبل النتقال من ال�صا�صة اإىل �صا�صة اأخرى .
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ن�شطة املدر�شية   6- اختيار االأ

للو�صول اإىل هذه اخلدمة اأي�صا يتبع اخلطوات التالية :

اأعمايل

اأعمال مدر�صية 

تنظيم الطلبة 

ثم من القائمة املتاحة على ميني ال�صا�صة

ن�صطة وجمال�س الف�صول يختار الأ

فتظهر لديه ال�صفحة التي ميكنه من خاللها 

ن�صطة املدر�صية ح�صب ميوله ورغباته  اختيار الأ

بناء على العدد املحدد من الطلبة لالن�صمام اإىل 

ذلك الن�صاط.

l

l

l
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خدمات اإ�شافية :

طلب اإعادة امتحان ال�صهادة العامة لطالب متغيب بعذر

اختيار اأن�صطة جمل�س ال�صعبة واأع�صاء املجل�س. 

لكرتوين اخلا�س به  الطالع على ملف البيانات الإ

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

امل�صاركة يف املنتدى الرتبوي 

امل�صاركة يف خدمة الدرد�صة 

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

خبارية واملطبوعات الرتبوية  ال�صرتاك يف الن�صرات الإ

لكرتونية التفاعلية  درا�صة املقررات الإ

الطالع على التقارير التف�صيلية مل�صتوى املواد التعليمية 

التفاعل امل�صتمر  مع املنهاج واملعلمني وكذلك الختبارات الق�صرية والواجبات املنزلية 

حجز املراجع والبحوث من مركز م�صادر التعلم 

ح�صور ال�صفوف الفرتا�صية والتعلم الذاتي 

لكرتونية والرتبوية الهامة  ال�صتفادة من املواقع الإ

الطالع على معلومات عامة عن الوزارة واآخر امل�صتجدات الرتبوية

عالنات على موقع البوابة التعليمية ال�صتفادة من خدمة الإ

l

l

l

l

l

l

l
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l
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