
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/417                   

* للحصول على جميع أوراق ملفات مدرسية في مادة تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/417islamic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                            

        

                  https://almanahj.com/om/417islamic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ ملفات مدرسية اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade417                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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عدد الطلبةاسم المدرسةالقريةالواليةم

133(10-5)أبو مالك الصالين للتعليم األساسي للبنني الصفوف سيح الربيرصحار1

260(12-1)لبىن بنت اثبت للتعليم االساسي الصفوف الشبيباتصحار2

396(12-1)وادي اجلـزي للتعليم االساسي الصفوف صهبانصحار3

203(12-5)حممد بن ابراهيم الكندي للتعلم األساسي للبنني الصفوف صهبانصحار4

504(12-1)االستقامــة للتعليم األساسي الصفوف سيح الربيرصحار5

438(10-1)وادي حيبــي للتعليم األساسي الصفوف وادي حييبصحار6

279(12-5)أبو املنذر الرحيلي للتعليم األساسي للبنني الصفوف وادي حييبصحار7

182(12-1)عائشة بنت سعد بن أيب وقاص للتعليم األساسي الصفوف اخلدصحار8

132(12-5)ضمام بن السائــب للتعليم االساسي للبنني الصفوف الشبيباتصحار9

223(8-1)موزة بنت اإلمام أمحد البوسعيدية للتعليم األساسي الصفوف اسودشناص10

714(9-1)أم القـــرى للتعليم األساسي الصفوف الفليجصحم11

205(12-5)أيب بن كعـب للتعليم األساسي للبنني الصفوف الليهبانصحم12

386(12-1)وادى بين عمـر للتعليم األساسي الصفوف الليهبانصحم13

275(12-1)دقـــال للتعليم األساسي الصفوف دقالصحم14

349(10-5)جعفر بن أيب طالب للتعليم األساسي للبنني الصفوف الروضهصحم15

197(10-1)شيـــدة للتعليم األساسي الصفوف شيدةصحم16

208(12-5)عبدهللا بن انيـس للتعليم األساسي للبنني الصفوف الغيزيناخلابورة 17

323(10-1)الغيزين للتعليم األساسي الصفوف الغيزيناخلابورة 18

183(10-5)فلج بين ربيعة للتعليم االساسي للبنني الصفوف فلج بن ربيعةاخلابورة 19

المدارس البعيدة التى ستعمل بنظام اسبوع بإسبوع
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عدد الطلبةاسم المدرسةالقريةالواليةم

508(12-1)اهلدايـــة للتعليم األساسي الصفوف فلج بن ربيعةاخلابورة 20

207(12-1)حقول املعرفة للتعليم االساسي الصفوف الظويهراخلابورة 21

190(12-1)وادي احلواسنة للتعليم األساسي الصفوف فلج اجملاجعةاخلابورة 22

384 (4-1)هنضة العلوم للتعليم االساسى الصفوف اهلجارياخلابورة 23

326 (12-5)الصديقة بنت الصديـق للتعليم األساسي الصفوف اهلجارياخلابورة 24

267(10-1)أميمة بنت عبداملطلب للتعليم األساسي الصفوف صنعاء بين غافراخلابورة 25

174(12-5)سلمه بن سعـد للتعليم االساسي للبنني الصفوف صنعاء بين غافراخلابورة 26

316(12-1)رحب للتعليم األساسي الصفوف رحبلوى27

610(9-1)صفية الثقفية للتعليم االساسي الصفوف فزحلوى28

281(10-5)صحار بن العبــاس للتعليم األساسي للبنني الصفوف فزحلوى29

266(12-5)جابر بن عبدهللا االنصاري للتعليم االساسي للبنني الصفوف املربحالسويق30

196(12-5)للتعليم األساسي للبنات الصفوف  (صلى)فاطمة بنت النيباحليلنيالسويق31

282(4-1)الرسوخ  للتعليم األساسي الصفوف احليلنيالسويق32
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