
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العمانية

الملف بيان بأسماء الكتب التي سيتم طباعتها طباعة جديدة للعام الدراسي (2022~2023)م مع روابط تحميلها

موقع المناهج ⇦ المناهج العمانية ⇦ ملفات مدرسية ⇦ التربية ⇦ الفصل الثاني

روابط مواقع التواصل االجتماعي بحسب ملفات مدرسية

روابط مواد ملفات مدرسية على تلغرام

الرياضيات اللغة االنجليزية اللغة العربية التربية االسالمية

المزيد من الملفات بحسب ملفات مدرسية والمادة التربية في الفصل الثاني

كتاب أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 1

استراتيجية القفل والمفتاح 2

دليل التطبيق الذكي 3

Classroom دليل الطالب في استخدام 4

Classroom دليل المعلم في استخدام 5
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األول/ الصف *
جديد 1تقنية المعلومات ج1
جديد 2تقنية المعلومات ج2
3(Grade 1) Class Book  A جديد
4(Grade 1) Class Book B جديد
5(Grade 1) Activity Book  A جديد
6(Grade 1) Activity Book  B جديد
7(Grade 1)Phoics Booklet A جديد
8(Grade 1)Phoics Booklet B جديد
9(Grade 1)Teachers Book  A جديد

10(Grade 1)Teachers Book  B جديد
الثاني/ الصف *
جديد 1تقنية المعلومات ج1
جديد 2تقنية المعلومات ج2
3(Grade 2) Class Book  A جديد
4(Grade 2) Class Book B جديد
5(Grade 2) Activity Book  A جديد
6(Grade 2) Activity Book  B جديد
7(Grade 2)Phoics Booklet A جديد
8(Grade 2)Phoics Booklet B جديد
9(Grade 2)Teachers Book  A

10(Grade 2)Teachers Book  B

الثالث/ الصف *
جديد 1الدراسات االجتماعية ج1
جديد 2الدراسات االجتماعية ج2
جديد دليل معلم الدراسات اإلجتماعية3
الرابع/ الصف *
جديد 1الدراسات االجتماعية ج1
جديد 2الدراسات االجتماعية ج2
جديد دليل معلم الدراسات اإلجتماعية3

المالحظات م

دائرة المخازن     
المديرية العامة للشؤون المالية

حالة الطباعةاسم الكتاب والصف

2023/2022              بيان بأسماء الكتب التي سيتم طباعتها طباعة جديدة للعام الدراسي 
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السادس/ الصف *
جديد 1ج (ديني قيمي)التربية اإلسالمية 1
جديد 2ج (ديني قيمي)التربية اإلسالمية 2
جديد 1الرياضيات كتاب الطالب ج3
جديد 2الرياضيات كتاب الطالب ج4
جديد 1الرياضيات كتب النشاط ج5
جديد 2الرياضيات كتب النشاط ج6
جديد 1العلوم كتاب الطالب ج7
جديد 2العلوم كتاب الطالب ج8
جديد 1العلوم كتاب النشاط ج9

جديد 2العلوم كتاب النشاط ج10
جديد دليل معلم التربية اإلسالمية11
جديد 1دليل معلم الرياضيات ج12
جديد 2دليل معلم الرياضيات ج13
جديد   1دليل معلم العلوم ج14
جديد  2دليل معلم العلوم ج15
جديد دليل معلم الرياضة المدرسية16
جديد دليل معلم المهارات الموسيقية17
السابع/ الصف *
جديد 1لغتي الجميلة ج1
جديد 2لغتي الجميلة ج2
جديد دليل معلم لغتي الجميلة3

العاشر/ الصف *
جديد 1تقنية المعلومات ج1
جديد 2تقنية المعلومات ج2

الحادي عشر/ الصف *
جديد 1الرياضيات المتقدمة كتاب الطالب ج1
جديد 2الرياضيات المتقدمة كتاب الطالب ج2
جديد 1الرياضيات المتقدمة كتب النشاط ج3
جديد 2الرياضيات المتقدمة كتب النشاط ج4
جديد 1الرياضيات األساسية كتاب الطالب ج5
جديد 2الرياضيات األساسية كتاب الطالب ج6
جديد 1الرياضيات األساسية كتب النشاط ج7
جديد 2الرياضيات األساسية كتب النشاط ج8
جديد 1الفيزياء كتاب الطالب ج9
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جديد 2الفيزياء كتاب الطالب ج10
جديد 1الفيزياء كتاب النشاط ج11
جديد 2الفيزياء كتاب النشاط ج12
جديد 1األحياء كتاب الطالب ج13
جديد 1األحياء كتاب الطالب ج14
جديد 1األحياء كتاب النشاط ج15
جديد 2األحياء كتاب النشاط ج16
جديد 1الكيمياء كتاب الطالب ج17
جديد 2الكيمياء كتاب الطالب ج18
جديد 1الكيمياء كتاب النشاط ج19
جديد 2الكيمياء كتاب النشاط ج20
إلغاءالعلوم والتقانة21

إلغاء الكتاب وكذلك كراسات الفيزياء واألحياء والكيمياء من منهج الحادي عشر
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