
 

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                                  
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(11-5)(4-1)إمجالي الطلبة اسم املدرسةالوالية م

بعد عن تعلم291(12-5)السعيديه للتعليم األساسي للبنين الصفوف مسقط1

بعد عن تعلم328(12-5)راشد بن النضر للتعليم األساسي للبنين الصفوف مسقط2

 بعد عن التعلم238(4-1)التوفيق للتعليم األساسي الصفوفمسقط3

 بعد عن التعلم390(9-1)الزهراء للتعليم األساسي الصفوف مسقط4

بعد عن التعليم170(12-10)زبيـده أم األميـن  للتعليم األساسي للبنات الصفوف مسقط5

 بعد عن  التعلم499(9-1)البستان للتعليم األساسي الصفوف مسقط6

 بعد عن  التعلم468(9-1)قنتب للتعليم األساسي الصفوفمسقط7

 بعد عن  التعلم314(12-10)السلطان فيصل بن تركي للتعليم األساسي للبنين الصفوف مطرح8

 بعد عن  التعلم597(12-10)اإلمام جابر بن زيد للتعليم األساسي للبنين الصفوف مطرح9

 بعد عن  التعلم483(9-5)حسان بن ثابت للتعليم األساسي للبنين الصفوف مطرح10

 بعد عن التعلم404(4-1)االمال للتعليم األساسي الصفوف مطرح11

 بعد عن  التعلم318(9-5)ابن النفيس للتعليم األساسي للبنين الصفوف مطرح12

 بعد عن  التعلم341(9-5)الوليد بن عبدالملك للتعليم األساسي للبنين الصفوف مطرح13

 بعد عن  التعلم160(12-10)روي للتعليم االساسي للبنات الصفوف مطرح14

 بعد عن  التعلم203(12-10)الوادي الكبير للتعليم األساسي للبنات الصفوف مطرح15

 بعد عن التعلم273(4-1)البراعة للتعليم األساسي الصفوف مطرح16

 بعد عن  التعلم444(9-5)دارسيت للتعليم األساسي للبنات الصفوف مطرح17

 بعد عن  التعلم305(9-5)الوطيــــة للتعليم األساسي للبنين الصفوف مطرح18

 بعد عن  التعلم318(9-5)أسماء بنت ابي بكر للتعليم األساسي للبنات الصفوف مطرح19

 بعد عن  التعلم356(9-5)الولجة للتعليم األساسي للبنات الصفوف مطرح20

 بعد عن التعلم274(4-1)الحضارة للتعليم األساسي الصفوف مطرح21

 بعد عن التعلم490(4-1)البصائر للتعليم األساسي الصفوف مطرح22

 بعد عن التعلم729(4-1)التميز للتعليم األساسي الصفوف العامرات23

 بعد عن  التعلم761(9- 5)سعيد بن ناصرالكندي للتعليم األساسي للبنين الصفوف العامرات24

 بعد عن  التعلم549مسائي (10-5)الشفاء بنت عوف  للتعليم األساسي للبنات الصفوف العامرات25

 بعد عن  التعلم750(10-7)النهضة للتعليم األساسي للبنين الصفوف العامرات26

"محافظة مسقط " المدارس التي ستعمل وفق نظام التعليم عن بعد  : ثانياً 



(11-5)(4-1)إمجالي الطلبة اسم املدرسةالوالية م
"محافظة مسقط " المدارس التي ستعمل وفق نظام التعليم عن بعد  : ثانياً 

 بعد عن  التعلم768(9-6)عبدهللا بن سالم للتعليم األساسي للبنين الصفوف العامرات27

 بعد عن  التعلم630(12-10)العامرات  للتعليم األساسي للبنات الصفوف العامرات28

 بعد عن التعلم955صباحي (4-1)التبيان للتعليم األساسي الصفوف العامرات29

 بعد عن  التعلم1150(9-5)النبع  للتعليم األساسي للبنات الصفوف العامرات30

 بعد عن التعلم923صباحي (4-1)سيح الظبي للتعليم األساسي الصفوف العامرات31

 بعد عن  التعلم1004(9-7)الحارث بن خالد للتعليم األساسي للبنين الصفوفالعامرات32

 بعد عن  التعلم280 (9-7)حارثة بن النعمان للتعليم األساسي للبنين الصفوف العامرات33

 بعد عن  التعلم761(12-10)احمد بن سعيد بن خلفان الخليلي للتعليم األساسي  للبنين الصفوف العامرات34

 بعد عن  التعلم1215(12-9)الصهباء بنت ربيعة للتعليم األساسي للبنات الصفوفالعامرات35

 بعد عن التعلم790صباحي (4-1)وادي حطاط للتعليم األساسي الصفوف العامرات36

 بعد عن  التعلم896(10-6)زينب االسدية للتعليم األساسي للبنات الصفوف العامرات37

 بعد عن التعلم542مسائي (4-1)وادي حطاط للتعليم األساسي الصفوف العامرات38

 بعد عن التعلم1071(4-1)رواد العال للتعليم األساسي الصفوف العامرات39

 بعد عن  التعلم846مسائى (5-1)التبيان للتعليم االساسى الصفوف العامرات40

 بعد عن  التعلم1060مسائي (6-5)الحارث بن خالد للتعليم األساسي للبنين الصفوفالعامرات41

 بعد عن  التعلم798(8-7)عبيدة بنت مسلم للتعليم األساسي للبنات الصفوف العامرات42

 بعد عن التعلم983 (4-1)الشفاء بنت عوف للتعليم االساسى الصفوف العامرات43

 بعد عن التعلم818مسائي (4-1)سيح الظبي للتعليم األساسي الصفوف العامرات44

 بعد عن  التعلم504(10-1)الشوامخ للتعليم األساسي الصفوفالعامرات45

 بعد عن  التعلم395مسائي (6-5)النهضة للتعليم األساسي للبنين الصفوف العامرات46

 بعد عن  التعلم979مسائي (6-5)عبيدة بنت مسلم للتعليم األساسي للبنات الصفوف العامرات47

 بعد عن التعلم1051(4-1)أجيال مسقط للتعليم األساسي الصفوف العامرات48

 بعد عن  التعلم700(12-10)السيد سلطان بن احمد للتعليم األساسي للبنين الصفوف العامرات49

 بعد عن  التعلم827(9-5)الخوير للتعليم األساسي للبنين الصفوف بوشر50

 بعد عن  التعلم446(10-5)شجاع بن وهب للتعليم األساسي للبنين الصفوف بوشر51

 بعد عن  التعلم817(10-5)عاصم بن عمر بن الخطاب للتعليم األساسي للبنين الصفوف بوشر52



(11-5)(4-1)إمجالي الطلبة اسم املدرسةالوالية م
"محافظة مسقط " المدارس التي ستعمل وفق نظام التعليم عن بعد  : ثانياً 

 بعد عن  التعلم636(12-10)دوحة االدب للتعليم األساسي للبنات الصفوف بوشر53

 بعد عن  التعلم737(9-5)أروى بنت عبدالمطلب للتعليم األساسي للبنات الصفوف بوشر54

 بعد عن التعلم300(4-1)مدينة السلطان قابوس للتعليم األساسي الصفوف بوشر55

 بعد عن التعلم583(4-1)بوشـر للتعليم األساسي الصفوف بوشر56

 بعد عن التعلم344(4-1)الفتح للتعليم األساسي الصفوف بوشر57

 بعد عن التعلم478(4-1)شمس المعارف للتعليم األساسي الصفوف بوشر58

 بعد عن  التعلم620(12-10)شاطىء القرم للتعليم االساسي  للبنات الصفوف بوشر59

 بعد عن التعلم307(4-1)الصاروج للتعليم األساسي الصفوف بوشر60

 بعد عن  التعلم731(10-5)فيض المعرفـة للتعليم األساسي للبنات الصفوف بوشر61

 بعد عن التعلم609(4-1)العال للتعليم األساسي الصفوف بوشر62

 بعد عن  التعلم295(9-5)القرم للتعليم األساسي للبنات الصفوف بوشر63

 بعد عن التعلم587(4-1)العذيبة للتعليم األساسي الصفوف بوشر64

 بعد عن التعلم727(4-1)غال  للتعليم األساسي الصفوف بوشر65

 بعد عن  التعلم885(9-5)حازم بن همام للتعليم األساسي للبنين الصفوف بوشر66

 بعد عن  التعلم591(10-5)الشيخ ابو نبهان الخروصي للتعليم األساسي للبنين الصفوف بوشر67

 بعد عن  التعلم729(10-5)شمساء الخليلي للتعليم األساسي للبنات الصفوف بوشر68

 بعد عن  التعلم575(12-10)االمام المهنا بن سلطان للتعليم االساسي  للبنين الصفوف بوشر69

 بعد عن  التعلم579(9-5)ثريا بنت دمحم البوسعيدية للتعليم األساسي للبنات الصفوف بوشر70

 بعد عن التعلم433(4-1)التفاني للتعليم األساسي الصفوفبوشر71

 بعد عن التعلم1023(4-1)منبع االيمان للتعليم االساسي  الصفوفبوشر72

 بعد عن  التعلم971(9-5)صفية بنت الخطاب للتعليم األساسي للبنات الصفوفبوشر73

 بعد عن  التعلم718(12-9)حفص بن راشد للتعليم األساسي للبنين الصفوف السيب74

 بعد عن  التعلم1110(10-5)أحمد بن النعمان الكعبى للتعليم األساسي للبنين الصفوف السيب75

 بعد عن  التعلم533(12-10)الخـوض للتعليم األساسي للبنين الصفوف السيب76

 بعد عن  التعلم1099(9-5)مصعب بن الزبير للتعليم األساسي للبنين الصفوف السيب77

 بعد عن  التعلم474(9-5)المثنى بن حارثة للتعليم األساسي للبنين الصفوفالسيب78



(11-5)(4-1)إمجالي الطلبة اسم املدرسةالوالية م
"محافظة مسقط " المدارس التي ستعمل وفق نظام التعليم عن بعد  : ثانياً 

 بعد عن  التعلم829(9-5)المعبيلة الشمالية للتعليم األساسي للبنات الصفوفالسيب79

 بعد عن  التعلم929(10-6)أنس بن النضر للتعليم األساسي للبنين الصفوفالسيب80

 بعد عن التعلم892(4-1)النبراس للتعليم األساسي الصفوف السيب81

بعد عن التعليم685(12-10)موسى بن نصيـر للتعليم األساسي للبنين الصفوف السيب82

 بعد عن التعلم713(4-1)السيب للتعليم األساسي الصفوف السيب83

بعد عن التعليم574(12-10)نسيبة بنت كعب للتعليم األساسي للبنات الصفوف السيب84

بعد عن التعليم586(12-10)حيل العوامر للتعليم األساسي للبنات الصفوف السيب85

 بعد عن  التعلم835(10-6)عاتكة بنت زيد للتعليم األساسي للبنات الصفوف السيب86

 بعد عن التعلم675(4-1)رحاب المعرفة للتعليم األساسي الصفوف السيب87

بعد عن التعليم537(12-10)أمامة بنت أبى العاص للتعليم األساسي للبنات الصفوف السيب88

 بعد عن  التعلم839(9-1)جميلة بنت ثابــت للتعليم األساسي الصفوف السيب89

 بعد عن  التعلم1060(11-7)عائشة بنت مسعود العامرية للتعليم األساسي للبنات الصفوف السيب90

 بعد عن التعلم583(4-1)المنهل للتعليم األساسي الصفوف السيب91

 بعد عن التعلم746(4-1)بهجة االنوار للتعليم األساسي الصفوف السيب92

 بعد عن  التعلم543(8-5)الشيخ سالم بن حمود السيابي للتعليم األساسي للبنين الصفوفالسيب93

 بعد عن  التعلم633(7-5)أبوأيوب الحضرمي للتعليم األساسي للبنين الصفوف السيب94

 بعد عن التعلم933(4-1)درة االجيال للتعليم األساسي الصفوف السيب95

 بعد عن التعلم777(4-1)روضة الفكر للتعليم األساسي الصفوف السيب96

 بعد عن  التعلم920(5-1)االزدهار للتعليم األساسي الصفوف السيب97

 بعد عن  التعلم648(7-5)نجية بنت عامر الحجرية للتعليم األساسي للبنات الصفوف السيب98

 بعد عن  التعلم680(12-10)بركة بنت ثعلبة للتعليم األساسي للبنات الصفوف السيب99

 بعد عن  التعلم641(12-11)المعبيلة الجنوبية للبنات الصفوف السيب100

 بعد عن  التعلم693(12-10)الحسـن بن هاشم للتعليم األساسي  للبنين الصفوف السيب101

 بعد عن  التعلم1447(9-5)أصيله بنت قيس البوسعيدية للتعليم األساسي للبنات الصفوف السيب102

 بعد عن  التعلم1272(10-5)الشيخ ناصربن راشدالخروصي للتعليم األساسي للبنين الصفوف السيب103

 بعد عن التعلم658(4-1)النبوغ للتعليم األساسي الصفوف السيب104
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 بعد عن  التعلم1316(10-5)كعب بن زيد للتعليم األساسي للبنين الصفوف السيب105

 بعد عن  التعلم1339(10-7)أم سعد االنصاريه للتعليم األساسي للبنات الصفوف السيب106

 بعد عن التعلم874(4-1)الرضوان للتعليم األساسي الصفوف السيب107

 بعد عن التعلم895صباحي (4-1)كنوز المعرفة للتعليم األساسي الصفوفالسيب108

 بعد عن التعلم915صباحي        (4-1)الفضيلة للتعليم األساسي الصفوف السيب109

 بعد عن  التعلم205(12-11)ابو تمام للبنين الصفوف السيب110

 بعد عن  التعلم1339(10-6) دمحم بن شيخان السالمي للتعليم األساسي للبنين الصفوفالسيب111

 بعد عن  التعلم1365(10-8)أم ورقة االنصارية للتعليم األساسي للبنات الصفوف السيب112

 بعد عن  التعلم597(10-8)خريس الحبوس للتعليم األساسي للبنين الصفوف السيب113

 بعد عن  التعلم757(9-5)منار العلم للتعليم األساسي للبنين الصفوفالسيب114

 بعد عن التعلم893(4-1)البيان للتعليم األساسي الصفوف السيب115

 بعد عن التعلم758(4-1)الكوثر للتعليم األساسي الصفوف السيب116

 بعد عن  التعلم976(9-6)الشيخ حمدان بن خميس اليوسفي للتعليم األساسي للبنين الصفوف السيب117

 بعد عن التعلم819(4-1)المشـارق للتعليم األساسي الصفوف السيب118

 بعد عن التعلم825(4-1)الواحة للتعليم األساسي الصفوف السيب119

 بعد عن  التعلم1364(10-7)زينــب الثقفيــة للتعليم األساسي للبنات الصفوف السيب120

 بعد عن التعلم750(4-1)الروائع للتعليم األساسي الصفوف السيب121

 بعد عن  التعلم574(9-6)زهرة قريش للتعليم األساسي للبنات الصفوف السيب122

 بعد عن  التعلم787(9-5)عائشة بنت عبدهللا الراسبية للتعليم األساسي للبنات الصفوف السيب123

 بعد عن التعلم793(4-1)التفوق للتعليم األساسي الصفوف السيب124

 بعد عن التعلم917(4-1)اإلثراء للتعليم األساسي الصفوف السيب125

 بعد عن  التعلم1296(9-6)الشيخ سعيد بن حمد الحارثي للتعليم األساسي للبنين الصفوف السيب126

 بعد عن  التعلم1436مسائى (7-5)ام ورقه االنصاريه للتعليم االساسى للبنات الصفوف السيب127

 بعد عن التعلم929(4-1)رؤى المستقبل للتعليم األساسي الصفوف السيب128

 بعد عن  التعلم680(6-5)جوهرة مسقط للتعليم األساسي للبنات الصفوف السيب129

 بعد عن  التعلم956(9-1) الجفنين للتعليم االساسى الصفوف السيب130
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