
 

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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مدارس التعليم عن بعدثالثا
المبرراتالتصنيفمدارس بها الصف الثاني عشراسم المدرسة الوالية مسلسل

عن بعد(4-1)فــــرق للتعليم االساسى الصفوف نزوى 1
عن بعد(9-5)البشير بن المنذر للتعليم االساسى للبنين الصفوف نزوى 2
عن بعد(9- 5)سلطان بن سيــف للتعليم االساسى للبنين الصفوف نزوى 3
عن بعد(9-5)نورالدين السالمـى للتعليم االساسى للبنين الصفوف نزوى 4
عن بعد(8- 1)تنــــوف للتعليم االساسى الصفوف نزوى 5
عن بعد(4-1)فلــج دارس للتعليم االساسى الصفوف نزوى 6
عن بعد(4-1)مدينه العلم للتعليم االساسى الصفوف نزوى 7
عن بعد(10-5)حفصة بنت عمر للتعليم االساسي للبنات الصفوف نزوى 8
عن بعد(10 - 5)مرفــع دارس للتعليم األساسى للبنات الصفوف نزوى 9
عن بعد(4- 1)الوادى االبيض للتعليم األساسى الصفوف نزوى 10
عن بعد(4-1)شعله العلم للتعليم االساسى الصفوف نزوى 11
عن بعد(10-5)الحــــوراء للتعليم االساسى للبنات الصفوف نزوى 12
عن بعد(4-1)المزن للتعليم االساسى الصفوف نزوى 13
عن بعد(4-1)ربوع الجبل للتعليم االساسى الصفوف نزوى 14
عن بعد-مسائي -(4- 1)جواهر االدب للتعليم االساسى الصفوف نزوى 15
عن بعد(4-1)واحه الفكر للتعليم االساسى الصفوف نزوى 16
عن بعد(4-1)بركه الموز للتعليم االساسى الصفوف نزوى 17
عن بعد(10-1)طيمساء للتعليم االساسى الصفوف نزوى 18
عن بعد(4-1)شمس النهضه للتعليم االساسى الصفوف نزوى 19
عن بعد(9-5)الشيخ احمد بن عبدهللا الكندى للتعليم االساسى للبنين الصفوفنزوى 20
عن بعد(7-9)محمد بن روح الكندى للتعليم االساسى للبنين الصفوف نزوى 21
عن بعد(10-5)جواهر االدب للتعليم االساسى للبنات الصفوف نزوى 22
عن بعد(4-1)ربوع نزوى للتعليم االساسى الصفوف نزوى 23
عن بعدمسائى (6-5)محمد بن روح الكندى للتعليم االساسى للبنين الصفوفنزوى 24
عن بعد(4-1)ينابيع العلم للتعليم االساسى الصفوف سمائل 25
عن بعد(10-5)احمد بن النظـر للتعليم االساسى للبنين الصفوف سمائل 26
عن بعد(10-1)للتعليم االساسى الصفوف  (صلى)زينب بنت الرسول سمائل 27
عن بعد(10-5)عبدهللا بن مسعـود للتعليم االساسى للبنين الصفوف سمائل 28
عن بعد(9-1)الجيله للتعليم االساسى الصفوف سمائل 29
عن بعد(6- 5)سيح الراسيات للتعليم االساسى للبنين الصفوف سمائل 30
عن بعد(10-7)صالح بن المتوكل للتعليم االساسى للبنين الصفوف سمائل 31
عن بعد(9- 7)مارية القبطية للتعليم االساسى للبنات الصفوف سمائل 32
عن بعد(4-1)الفيحــاء للتعليم االساسى الصفوف سمائل 33
عن بعد(4-1)الغبيراء للتعليم االساسى الصفوف سمائل 34
عن بعد(4-1)سمائل للتعليم االساسى الصفوف سمائل 35
عن بعد(10-1)سيجاء للتعليم االساسى الصفوف سمائل 36
عن بعد(4- 1)نصراء بنت االمام ناصر اليعربيه للتعليم االساسى الصفوف سمائل 37
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المبرراتالتصنيفمدارس بها الصف الثاني عشراسم المدرسة الوالية مسلسل
عن بعد-مسائي - (6-5)نصراء بنت االمام ناصر اليعربيه للتعليم االساسى للبنات الصفوفسمائل 38
عن بعد(9-1)الدسر للتعليم االساسى الصفوفسمائل 39
عن بعد(7-1)معارج االمال للتعليم االساسى الصفوف سمائل 40
عن بعد(4- 1)مدينه التراث للتعليم األساسي الصفوف بهالء41
عن بعد(4- 1)الفتح المبين للتعليم االساسى الصفوف بهالء42
عن بعد(9- 1)زينب بنت علـى للتعليم االساسى الصفوف بهالء43
عن بعد(4- 1)الحبـــى للتعليم االساسى الصفوف بهالء44
عن بعد(10- 5)االمام محمد بن اسماعيل الحاضرى للتعليم االساسى للبنين الصفوفبهالء45
عن بعد(10- 1)وادى قريــات للتعليم االساسى الصفوف بهالء46
عن بعد(10- 5)بهــــالء للتعليم االساسى للبنين الصفوف بهالء47
عن بعد(4- 1)الطموح للتعليم األساسي الصفوف بهالء48
عن بعد(10- 1)المعمـــوره للتعليم االساسى  الصفوف بهالء49
عن بعد(4- 1)سيح الشامخات للتعليم األساسي الصفوف بهالء50
عن بعد(9- 1)جمــــاح للتعليم االساسى الصفوف بهالء51
عن بعد(10- 5)المعمــور للتعليم االساسى للبنات الصفوف بهالء52
عن بعد(4- 1)سور بهالء للتعليم األساسي الصفوف بهالء53
عن بعد(9- 5)الحارث بن مالك للتعليم االساسى للبنين الصفوف بهالء54
عن بعد(4- 1)عهد النهضة للتعليم االساسى الصفوف بهالء55
عن بعد(10- 5)امنه بنت االرقم المخزوميه للتعليم االساسى للبنات الصفوف بهالء56
عن بعد(4- 1)حى السعد للتعليم االساسى الصفوف بهالء57
عن بعد(9- 5)ادم للتعليم االساسى للبنين الصفوف ادم 58
عن بعد(10-5)صفيــه ام المؤمنيــن للتعليم االساسى للبنات الصفوف ادم 59
عن بعد(4-1)النجباء للتعليم االساسى الصفوف ادم 60
عن بعد(4-1)المورد للتعليم االساسى الصفوف ادم 61
عن بعد(10-1)البشائــر للتعليم االساسى الصفوف ادم 62
عن بعد(10-1)وادى حلفين للتعليم االساسى الصفوف ادم 63
عن بعد(10-1)للتعليم االساسى الصفوف (ام البنين)فاطمه بنت حزام ادم 64
عن بعد(10- 5)الشيخ ماجد بن خميــس للتعليم االساسى للبنين الصفوف الحمراء 65
عن بعد(4- 1)األبرار للتعليم األساسي الصفوف الحمراء 66
عن بعد(9 -5)فاطمه بنت الخطــاب للتعليم االساسى للبنات الصفوف الحمراء 67
عن بعد(4- 1)الحمراء للتعليم األساسي الصفوف الحمراء 68
عن بعد(9- 1)وادى غـــول للتعليم االساسى الصفوف الحمراء 69
عن بعد(9- 1)مسفــاه العبريين للتعليم االساسى الصفوف الحمراء 70
عن بعد(10- 5)الشيخ ابراهيم بن سعيد العبرى للتعليم االساسى للبنين الصفوف الحمراء 71
عن بعد(6- 1)فاطمه بنت الزبير للتعليم االساسى الصفوفالحمراء 72
عن بعد(10-5)الشيخ محمدبن مسعودالبوسعيدى للتعليم االساسى للبنين الصفوف منح 73
عن بعدمسائى-(10-5)ابراهيم بن  قيس الحضـرمى للتعليم االساسى للبنين الصفوف منح 74
عن بعد(9-1)عـــز للتعليم االساسى الصفوف منح 75
عن بعد(9-5)منــــــح للتعليم االساسى للبنات الصفوف منح 76
عن بعد(4-1)الشهامه للتعليم االساسى الصفوف منح 77
عن بعد(4-1)سيح البركات للتعليم االساسى الصفوف منح 78
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المبرراتالتصنيفمدارس بها الصف الثاني عشراسم المدرسة الوالية مسلسل
عن بعد(10-5)الفضل بن الحوارى للتعليم االساسى للبنين الصفوف ازكي79
عن بعد(9-5)االزهر بن محمد االزكوى للتعليم االساسى للبنين الصفوف ازكي80
عن بعد(9- 5)امطــــى للتعليم االساسى للبنات الصفوف ازكي81
عن بعد(9- 1)القريتيـــن للتعليم االساسى الصفوف ازكي82
عن بعد(9-5)محمد بن جعفر االزكــوى للتعليم االساسى للبنين الصفوف ازكي83
عن بعد(9-5)ام ايمـــن للتعليم االساسى للبنات الصفوف ازكي84
عن بعد(4-1)صرح المعرفه للتعليم االساسى الصفوف ازكي85
عن بعد(4-1)البوارق للتعليم االساسى الصفوف ازكي86
عن بعد(10-1)مدرعات سلطان عمان للتعليم االساسى الصفوف ازكي87
عن بعد(4-1)ازكى للتعليم االساسى الصفوف ازكي88
عن بعد(4-1)المواهب للتعليم االساسى الصفوف ازكي89
عن بعد(4-1)االجيال السعيده للتعليم االساسى الصفوف ازكي90
عن بعد(4-1)الثريا للتعليم االساسى الصفوفازكي91
عن بعد(9-1)الطوق للتعليم االساسى الصفوفازكي92
عن بعد(9- 5)مرتفعات ازكى للتعليم االساسى للبنين الصفوفازكي93
عن بعد(4-1)منبر العلم للتعليم االساسى الصفوف بدبد94
عن بعد(10-5)خالد بن الوليــد للتعليم االساسى للبنين الصفوف بدبد95
عن بعد(9-1)زينب بنت قيـــس للتعليم االساسى الصفوف بدبد96
عن بعد(9-1)واليه بدبــد للتعليم االساسى الصفوف بدبد97
عن بعد(9- 5)فنجــاء للتعليم االساسى للبنين الصفوف بدبد98
عن بعد(4-1)االيثار للتعليم االساسى الصفوف بدبد99

عن بعد(4- 1)الشمائل للتعليم االساسى الصفوف بدبد100
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