
 

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 التربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

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

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

                  https://almanahj.com/om/417edu1                   

* 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                                  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/om
https://almanahj.com/om
https://almanahj.com/om/417
https://almanahj.com/om/417
https://almanahj.com/om/417edu
https://almanahj.com/om/417edu
https://almanahj.com/om/417edu1
https://almanahj.com/om/417edu1
https://almanahj.com/om/grade417
https://almanahj.com/om/grade417
https://t.me/omcourse_bot
https://t.me/omcourse_bot
http://www.tcpdf.org


alm
an
ah
j.c
om
/om

عدد الطلبةاسم المدرسةالقريةالواليةم

473(9-5)خلفان بن مجيل السياىب للتعليم االساسى للبنني الصفوف احلظريةصــحار1

883(9-5)سليمان بن عبـاد للتعليم االساسى للبنني الصفوف الغشبةصــحار2

430(9-5)حمبوب بن الرحيل للتعليم االساسى للبنني الصفوف فلج القبايلصــحار3

868(9-1)الفتــــح للتعليم االساسى الصفوف فلج القبايلصــحار4

587(10-5)حممد بن حمبوب الرحيلى للتعليم االساسى للبنني الصفوف العويناتصــحار5

833(9-5)سيف بن هبيــره للتعليم االساسى للبنني الصفوف الصوحيرهصــحار6

813(10-5)االمام امحد بن سعيــد للتعليم االساسى للبنني الصفوف اهلمبارصــحار7

604(10-5)ابومحزه الشـارى للتعليم االساسى للبنني الصفوف جمز الكربىصــحار8

1019(4-1)فيض العلوم للتعليم االساسى الصفوف امللتقىصــحار9

678(4-1)احلكمه للتعليم االساسى الصفوف اهلمبارصــحار10

824(4-1)االشراق للتعليم االساسى الصفوف اهلمبارصــحار11

889(9-5)عبدهللا بن بشري احلضرمى للتعليم االساسى للبنني الصفوف الطريفصــحار12

876(9-5)الطريـــف للتعليم االساسى للبنات الصفوف الطريفصــحار13

782(4-1)رايض العلم للتعليم االساسى الصفوف صـالنصــحار14

781(9-5)الشفاء بنت عبدهللا للتعليم االساسى للبنات الصفوف جميسصــحار15

975(9-5)الصفـــا للتعليم االساسى للبنات الصفوف اهلمبارصــحار16

606(10-5)ام سليــم للتعليم االساسى للبنات الصفوف العفيفةصــحار17

675(4-1)اهلمبار للتعليم االساسى الصفوف اهلمبارصــحار18

535(4-1)الكرامه للتعليم االساسى الصفوف الطريفصــحار19

833(9-5)بلقيس للتعليم االساسى للبنات الصفوف الصوحيرهصــحار20

715(4-1)العهد الزاهر للتعليم االساسى الصفوف غيل الشبولصــحار21

619(9-5)على بن اىب طالب للتعليم االساسى للبنني الصفوف جميسصــحار22

871(4-1)الرخاء للتعليم االساسى الصفوف حارة الشيخصــحار23

951(9-1)الرساله للتعليم االساسى الصفوف العويناتصــحار24

547(4-1)الصوحيره للتعليم االساسى الصفوف الصوحيرهصــحار25

592(4-1)رايض اإلبداع للتعليم االساسى الصفوفالعفيفةصــحار26

529(4-1)املثابره للتعليم االساسى الصفوف اخلويريةصــحار27

679(4-1)الزهور للتعليم االساسى العويناتصــحار28

448(4-1)هبجه االنظـار للتعليم االساسى الصفوف الصوحيرهصــحار29

298(9-5)ام عماره للتعليم االساسى للبنات الصفوف امللتقىصــحار30

648(10-5)عبدهللا بن عمرو بن العاص للتعليم االساسى للبنني الصفوف مويلحصــحار31

678(4-1)مشوع الوطن للتعليم االساسى الصفوف مويلحصــحار32

272(10-5)هند بنت املهلب للتعليم االساسى للبنات الصفوف مويلحصــحار33

484(4-1)مشوخ اجملد للتعليم االساسى الصفوف العفيفةصــحار34

591(4-1)ماسه صحار للتعليم االساسى الصفوف الطريفصــحار35

(11-1)المدارس التي ستعمل عن بعد 
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عدد الطلبةاسم المدرسةالقريةالواليةم

862(8-5)بلج بن عقبه الفراهيدى للتعليم االساسى للبنني الصفوف حلةالربجصــحم36

625(4-1)منارة العلم للتعليم االساسى الصفوف مقاعسةصــحم37

756(8-5)عبدالرمحن بن عوف للتعليم االساسى للبنني الصفوف الردةصــحم38

709(8-5)االبداع للتعليم االساسى للبنني الصفوف خميليفصــحم39

964(10-5)حنيــــن للتعليم االساسى للبنات الصفوف خميليفصــحم40

756(10-8)هالل بن عطيه للتعليم االساسى للبنني الصفوف احلويل اجلديدةصــحم41

866(7-5)اخلمائل للتعليم االساسى للبنني الصفوف احلويل القدميةصــحم42

807(10-5)احلسني بن على للتعليم االساسى للبنني الصفوف أبو الظروسصــحم43

1030(9-1)مجانه بنت اىب طالب للتعليم االساسى الصفوف أبو الظروسصــحم44

668(9-5)خدجيه الكبـرى للتعليم االساسى  الصفوف احلويل القدميةصــحم45

687(4-1)االسراء للتعليم االساسى الصفوف احلويل اجلديدةصــحم46

964(9-5)عفراء بنت عبيد االنصاريه للتعليم االساسى الصفوف مقاعسةصــحم47

788(8-5)الضيـــاء للتعليم االساسى للبنات الصفوف الردةصــحم48

808(9-1)أروى للتعليم االساسى  الصفوف جمز الصغرىصــحم49

588(9-5)معاذه العدويه للتعليم االساسى للبنات الصفوف الصحميصــحم50

661(4-1)املصباح  للتعليم االساسى الصفوف خور امللحصــحم51

864(4-1)الفرقان للتعليم االساسى الصفوف احلويل اجلديدةصــحم52

711(4-1)االخالص للتعليم االساسى الصفوف الردةصــحم53

1016(4-1)واحه العلم للتعليم االساسى الصفوف اخلشدةصــحم54

813(4-1)املعاىن للتعليم االساسى الصفوف ديل آل عبدالسالمصــحم55

707(4-1)االبتكار للتعليم االساسى الصفوف احلويل اجلديدةصــحم56

606(4-1)النظائر للتعليم االساسى الصفوف الردةصــحم57

914(4-1)الصرح للتعليم االساسى الصفوف خميليفصــحم58

899(4-1)جمز الصغرى للتعليم االساسى الصفوف جمز الصغرىصــحم59

548(4-1)الغيث للتعليم االساسى الصفوفمقاعسةصــحم60

577(4-1)شواطئ املعرفة للتعليم االساسى الصفوف الردةصــحم61

678(4-1)ركائز املستقبل للتعليم االساسى الصفوف احلويل القدميةصــحم62

442(4-1)شوامخ العلم للتعليم األساسي الصفوف مقاعسةصــحم63

587(9-5)اثبت بن كعب للتعليم االساسى للبنني الصفوف بطحاء  هاللالسـويق64

738(4-1)اجلواهر للتعليم االساسى الصفوف البوارحالسـويق65

874(9-5)ابن دريــد للتعليم االساسى للبنني الصفوف ضيان البوسعيدالسـويق66

766(9-1)عني جالوت للتعليم االساسى للبنات الصفوف البوارحالسـويق67

778(9-5)املبــرد للتعليم االساسى للبنني الصفوف الغريفهالسـويق68

933(9-5)الريمـوك للتعليم االساسى للبنات الصفوف الغريفهالسـويق69

968(9-5)احلسن بن على للتعليم االساسى للبنني الصفوف العويداتالسـويق70

467(10-5)موسى بن اىب جابر للتعليم االساسى للبنني الصفوف خضراء ال بورشيدالسـويق71

700(4-1)الفجر اجلديد للتعليم االساسى الصفوف القرحهالسـويق72

906(9-5)السويـــق للتعليم االساسى للبنني الصفوف بطحاء  هاللالسـويق73

1093(9-5)الوفاء للتعليم االساسى للبنات الصفوف بطحاء  هاللالسـويق74

alm
an
ah
j.c
om
/om



alm
an
ah
j.c
om
/om

عدد الطلبةاسم المدرسةالقريةالواليةم

1177(9-5)االحنف بن قيس للتعليم االساسى للبنني الصفوف اخلضراءالسـويق75

1047(9-1)احــد للتعليم االساسى للبنات الصفوف سور هيانالسـويق76

880(4-1)الكوكبه للتعليم االساسى الصفوف الفاوالسـويق77

686(4-1)الثرمــد للتعليم االساسى الصفوف الغريفهالسـويق78

557(9-5)قبــاء للتعليم االساسى للبنات الصفوف سور هيانالسـويق79

793(4-1)البالغه للتعليم االساسى الصفوف غليل اهلناديسالسـويق80

960(4-1)الكفاءه للتعليم االساسى الصفوف الصبيخيالسـويق81

671(10-5)الصبيخى للتعليم االساسى للبنني الصفوف الصبيخيالسـويق82

706(4-1)جويريه بنت احلارث للتعليم االساسى الصفوف أم سيح الشماليةالسـويق83

829(4-1)الفردوس للتعليم االساسى الصفوف القرحهالسـويق84

755(4-1)االفق للتعليم االساسى الصفوف سور آل هاللالسـويق85

602(4-1)روضه االلباب للتعليم االساسى الصفوف غليل اهلناديسالسـويق86

690(4-1)املنهاج للتعليم االساسى الصفوف سور هيانالسـويق87

805(4-1)االيضاح للتعليم االساسى الصفوف البدايةالسـويق88

939(4-1)الزلفى للتعليم االساسى للصفوف ضيان البوسعيدالسـويق89

798(4-1)ضيان للتعليم االساسى الصفوف ضيان اجلهاورالسـويق90

1172(9-5)هند بنت عمرو للتعليم االساسى للبنات الصفوف البدايةالسـويق91

1032(9-5)زينب بنت اىب سلمه للتعليم االساسى للبنات الصفوف بطحاء  هاللالسـويق92

707(4-1)النسائم للتعليم االساسى الصفوف بطحاء  هاللالسـويق93

460(4-1)احلسىن للتعليم األساسي الصفوف بديعوهالسـويق94

357(9-5)االمام راشد بن سعيد اليحمدى للتعليم االساسى للبننب خبة أل مخيسالسـويق95

893(4-1)سيح الرمحات للتعليم األساسي الصفوف سيح الرمحاتالسـويق96

606(9-5)ساره ام اسحاق للتعليم االساسى للبنات الصفوف حلة النهضةالسـويق97

336(4-1)منار التقوى للتعليم األساسي الصفوف بطحاء  هاللالسـويق98

1125(9-5)احلوارى بن مالـك للتعليم االساسى للبنني الصفوف سورالدواحنهاخلابورة99

915(4-1)زهره املدائن للتعليم االساسى الصفوف قصبيةاحلواسنةاخلابورة100

752(4-1)دره العلم للتعليم االساسى الصفوف السرحاتاخلابورة101

907(8-5)املستقبـــل للتعليم االساسى للبنات الصفوف قصبية ال بو سعيداخلابورة102

1109(8-5)بدر الكربى للتعليم االساسى للبنات الصفوفعباسةاخلابورة103

626(4-1)الراين للتعليم االساسى الصفوف سورالدواحنهاخلابورة104

948(8-1)الربيـــك للتعليم االساسى الصفوف الربيكاخلابورة105

425(9-5)االمام عبدهللا بن حيىي الكندى للتعليم االساسى للبنني الصفوف الربيكاخلابورة106

657(4-1)االعتصام للتعليم االساسى الصفوف عباسةاخلابورة107

883(10-5)ابن سينا للتعليم االساسى للبنني الرديدةاخلابورة108

718(4-1)الفكر السامى للتعليم االساسى الصفوف السرحاتاخلابورة109

500(4-1)اخلابوره للتعليم االساسى الصفوف عباسةاخلابورة110

925(9-5)قيس بن سعد بن عباده للتعليم االساسى للبنني الصفوف حلـة الشيخلـوى111

747(9-5)حافظ بن سيف للتعليم االساسى للبنني الصفوف لوى اجلديدةلـوى112

846(7-1)امساء بنت اىب بكر للتعليم االساسى الصفوف الزاهيهلـوى113
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عدد الطلبةاسم المدرسةالقريةالواليةم

861(9-5)اميه بنت قيس  للتعليم االساسى للبنات الصفوف عقدة املوانعلـوى114

421(4-1)جواهر العلم للتعليم االساسى الصفوف غضفانلـوى115

460(4-1)مشارق االنوار للتعليم االساسى الصفوف الغزيللـوى116

740(9-1)الباطنه للتعليم االساسى الصفوف حلـة الشيخلـوى117

864(4-1)طالئع الغد للتعليم االساسى الصفوف لوى اجلديدةلـوى118

793(7-1)لوى للتعليم االساسى الصفوف الزاهيهلـوى119

906(9-5)سعيد بن املسيب للتعليم االساسى للبنني الصفوف احلله اجلنوبيهشـناص120

602(8-5)سعد بن معاذ للتعليم االساسى للبنني الصفوف النعمىشـناص121

752(9-5)ذى قـار للتعليم االساسى للبنات الصفوف النعمىشـناص122

720(9-5)كعب بن مالك للتعليم االساسى للبنني الصفوف ابو بقرةشـناص123

801(9-1)ام الــزبري للتعليم االساسى الصفوف الدوانيجشـناص124

743(4-1)انوار املعرفه للتعليم االساسى الصفوف احلله اجلنوبيهشـناص125

376(8-5)رحيانه بنت زيد للتعليم االساسى الصفوف محرياءشـناص126

809(9-5)ام جعفر الطيار للتعليم االساسى للبنات الصفوف احلله اجلنوبيهشـناص127

629(4-1)طالئع الفكر للتعليم االساسى الصفوف السيفيهشـناص128

594(4-1)الرباءه للتعليم االساسى الصفوف سور العربيشـناص129

901(4-1)املعرفه للتعليم االساسى الصفوف احلله اجلنوبيهشـناص130

843(4-1)النخبه للتعليم االساسى الصفوف خضراوينشـناص131

749(4-1)الدعائم للتعليم االساسى الصفوف النعمىشـناص132

613(9-5)زايد بن املهلب للتعليم االساسى للبنني الصفوف طريف حجيشـناص133

400(4-1)التقانه للتعليم االساسى الصفوف سور العربيشـناص134

460(7-5)جوهره شناص للتعليم االساسى للبنات الصفوف السيفيهشـناص135

762(4-1)درب الُعال للتعليم االساسى الصفوف محرياءشـناص136
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