
 

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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(الطلبة جميع)% 100
"يومي"  مباشر

الطلبة من% 50
 اسبوع" مباشر

"بأسبوع

28(12-5)السعيديه للتعليم األساسي للبنين الصفوف مسقط1

38(12-5)راشد بن النضر للتعليم األساسي للبنين الصفوف مسقط2

60(12-10)زبيـده أم األميـن  للتعليم األساسي للبنات الصفوف مسقط3

133(12-10)السلطان فيصل بن تركي للتعليم األساسي للبنين الصفوف مطرح4

229(12-10)اإلمام جابر بن زيد للتعليم األساسي للبنين الصفوف مطرح5

55(12-10)روي للتعليم االساسي للبنات الصفوف مطرح6

93(12-10)الوادي الكبير للتعليم األساسي للبنات الصفوف مطرح7

446(12-10)العامرات  للتعليم األساسي للبنات الصفوف العامرات8

302(12-10)احمد بن سعيد بن خلفان الخليلي للتعليم األساسي  للبنين الصفوف العامرات9

251(12-9)الصهباء بنت ربيعة للتعليم األساسي للبنات الصفوفالعامرات10

297(12-10)السيد سلطان بن احمد للتعليم األساسي للبنين الصفوف العامرات11

294(12-10)دوحة االدب للتعليم األساسي للبنات الصفوف بوشر12

417(12-10)شاطىء القرم للتعليم االساسي  للبنات الصفوف بوشر13

403(12-10)االمام المهنا بن سلطان للتعليم االساسي  للبنين الصفوف بوشر14

327(12-9)حفص بن راشد للتعليم األساسي للبنين الصفوف السيب15

204(12-10)الخـوض للتعليم األساسي للبنين الصفوف السيب16

443(12-10)موسى بن نصيـر للتعليم األساسي للبنين الصفوف السيب17

298(12-10)نسيبة بنت كعب للتعليم األساسي للبنات الصفوف السيب18

586(12-10)حيل العوامر للتعليم األساسي للبنات الصفوف السيب19

298(12-10)أمامة بنت أبى العاص للتعليم األساسي للبنات الصفوف السيب20

195(12-10)بركة بنت ثعلبة للتعليم األساسي للبنات الصفوف السيب21

757(12-11)المعبيلة الجنوبية للبنات الصفوف السيب22

452(12-10)الحسـن بن هاشم للتعليم األساسي  للبنين الصفوف السيب23

"محافظة مسقط  " (مباشر)المدارس التي سيعمل بها الصف الثاني عشر وفق التعليم المدمج : أوالً 
التصنيف

إمجالي الطلبة  اسم املدرسة الوالية م



(الطلبة جميع)% 100
"يومي"  مباشر

الطلبة من% 50
 اسبوع" مباشر

"بأسبوع

التصنيف
إمجالي الطلبة  اسم املدرسة الوالية م

196(12-11)ابو تمام للبنين الصفوف السيب24

294(12-10)الشيخ سالم بن سعيد الصائغي للتعليم األساسي للبنين الصفوف السيب25

293(12-10)راشد بن الوليد للتعليم األساسي للبنين الصفوف قريات26

256(12-10)رابعـة العدويـة للتعليم األساسي للبنات الصفوف قريات27


