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   (1املرفق رقم)      
 كشف بأمساء املدارس املستهدفة  

 ص 11:00ص  إىل  الساعة:9من الساعة:   اجملموعة األوىل/            
  مدرسة(   53)عددها %100املنخفضة تعمل بنسبة املدارس ذات الكثافة الطالبية  

 ( ) مدارس  مكتيب االشراف الرتبوي بثمريت ورخيوت(1حسب اجلدول املرفق) 
 اسم املدرسة الوالية م
 (12 - 1) حورات للتعليم االساسى املزيونة 1
 (12 - 1) عيبـــوت للتعليم االساسى املزيونة 2
 (12 - 1) ساسىتوسنـــات للتعليم اال املزيونة 3
 ( مسائى12 - 5) للبنني هرويـــب للتعليم االساسى املزيونة 4
 (12 - 9عمربن عبدالعزيزللتعليم االساسى للبنني ) املزيونة 5
 (4 - 1) واحة احلكمة للتعليم االساسى املزيونة 6
 (12- 1) هرويـــب للتعليم االساسى املزيونة 7
 (12- 1) الساسىميتـــــن للتعليم ا املزيونة 8
 (12- 1) انـــدات للتعليم االساسى املزيونة 9

 (12- 1) االحقــــاف للتعليم االساسى املزيونة 10
 ( 12- 1) املطهفــه للتعليم االساسى مثريت 11
 (4 - 1) ذهبان للتعليم االساسى مثريت 12
 (12 - 1) احلشمـان للتعليم االساسى مثريت 13
 (12 - 1) للتعليم االساسىبيثنــه  مثريت 14
 (12 - 1) قتبيــــت للتعليم االساسى مثريت 15
 (12 - 1) الشصـر للتعليم االساسى مثريت 16
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 اسم املدرسة الوالية م
 (12 - 1) عيـــــــون للتعليم االساسى مثريت 17
 (12 - 5) بوابه الفكر للتعليم االساسى للبنني مثريت 18
 (12 - 1) ذهبـــون للتعليم االساسى مثريت 19
 (12 - 1مضى للتعليم االساسى ) مثريت 20
 (12- 1) بربـــزوم للتعليم االساسى مثريت 21
 (12- 1) النجــــد للتعليم االساسى مثريت 22
 (12- 1) ربكــــوت للتعليم االساسى مثريت 23
 (12 - 1) حيــــرون للتعليم االساسى رخيوت 24
 (12 - 5) ننيشهب اصعيب للتعليم االساسى للب رخيوت 25
 (12 - 1) رخيــوت للتعليم االساسى رخيوت 26
 (12 - 1) ارديــت للتعليم االساسى رخيوت 27
 (12 - 1) شرشتــى للتعليم االساسى رخيوت 28
 (12 - 1) شهب اصعيب للتعليم االساسى رخيوت 29
 (12 -5اجــدروت للتعليم االساسى للبنني )  رخيوت 30
 (12 -1) للتعليم االساسى أجــدروت رخيوت 31
 ( 12 - 1) فتخيت للتعليم االساسى شليم وجزر احلالنيات 32
 (12 - 1) احلالنيــات للتعليم االساسى شليم وجزر احلالنيات 33
 (12 - 1) حمويس للتعليم االساسى   شليم وجزر احلالنيات 34
 (12 - 1) وادى هكه للتعليم االساسى شليم وجزر احلالنيات 35
 (12 - 5) وادى عـاره للتعليم االساسى للبنني شليم وجزر احلالنيات 36
 (12 - 1) زخـر للتعليم االساسى شليم وجزر احلالنيات 37
 (12 - 5) ابو فراس احلمدانى للتعليم االساسى للبنني شليم وجزر احلالنيات 38
 (12 - 1) دمييــت للتعليم االساسى شليم وجزر احلالنيات 39
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 اسم املدرسة الوالية م
 (12 - 1) شربثــات للتعليم االساسى شليم وجزر احلالنيات 40
 (12 - 1) كوبـــوت للتعليم االساسى شليم وجزر احلالنيات 41
 (12- 1) الشومييـه للتعليم االساسى شليم وجزر احلالنيات 42
 (10 - 5) دهـق درى للتعليم االساسى للبنني ضلكوت 43
 (10 - 1) حفــــوف للتعليم االساسى ضلكوت 44
 (12 - 5) ضلكــــوت للتعليم االساسى للبنني ضلكوت 45
 (12 - 5) خضرافـى للتعليم االساسى للبنني ضلكوت 46
 (12 - 1) ديم للتعليم االساسى ضلكوت 47
 (12- 1) ضلكــــوت للتعليم االساسى ضلكوت 48
 (12 - 1) املنادر للتعليم االساسى مقشن 49
 (12 - 1) عليم االساسىمرسودد للت مقشن 50
 (12 - 1) منـدر الظبيـــان للتعليم االساسى مقشن 51
 (12 - 1) املشـــاش للتعليم االساسى مقشن 52
 (12 - 1) مقشـن للتعليم االساسى مقشن 53
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  (2املرفق رقم)
 كشف بأمساء املدارس املستهدفة

 م 1:30ة:ص  إىل  الساع11:30من الساعة:   اجملموعة الثانية/
 مدرسة(   37)عددها %100املدارس ذات الكثافة الطالبية  املنخفضة تعمل بنسبة 

 (2حسب اجلدول املرفق  )

 

 (12 - 5) القادسيــــه للتعليم االساسي للبنني سدح 1
 (12 - 5) جوفــــاء للتعليم االساسى للبنني سدح 2
 (12 - 5) اسى للبننيحدبيــن للتعليم االس سدح 3
 (12 - 5) ســـدح للتعليم االساسى للبنات سدح 4
 (12 - 5) ابو عبيـده بن اجلـراح للتعليم االساسى للبنني سدح 5
 (4 - 1)ســــدح للتعليم االساسى  سدح 6
 (12 - 1) حاسك للتعليم االساسى سدح 7
 (12 - 1) جوفـــــاء للتعليم االساسى سدح 8
 (12 - 1) وب للتعليم االساسىصــ سدح 9

 (12- 1) حدبيــن للتعليم االساسى سدح 10
 (10 - 5) للبنني ركبيت للتعليم االساسى صــاللـة 11
 (12 - 5) ناشــــب للتعليم االساسى للبنني صــاللـة 12
 (12 - 5) الســـان للتعليم االساسى للبنني صــاللـة 13
 (9 - 5) تعليم االساسى للبننيقريون حريتــى لل صــاللـة 14
 (4 - 1) اشنهيـــــب للتعليم االساسى صــاللـة 15
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 (10 - 5) اصطــاح للتعليم االساسى للبنني صــاللـة 16
 (12 - 5) طيطـام للتعليم االساسى للبنني صــاللـة 17
 (12 - 1) ناشـــب للتعليم االساسى صــاللـة 18
 (9  - 1) لتعليم االساسىوادى عيــــن ل صــاللـة 19
 (12 - 5) حجيـــف للتعليم االساسى للبنني صــاللـة 20
 (12 - 1) الســـان للتعليم االساسى صــاللـة 21
 (12 - 1) للتعليم االساسى السراج صــاللـة 22
 (12 - 5) اضبيـــدوت للتعليم االساسى للبنني صــاللـة 23
 (9 - 5) االساسى للبنني القنطـــره للتعليم صــاللـة 24
 (4 - 1) زيك للتعليم االساسى صــاللـة 25
 (9 - 5)حممد بن القاسم الثقفى للتعليم االساسى للبنني  صــاللـة 26
 ( السعادة مسائي4 - 1) االجيال للتعليم االساسى صــاللـة 27
 (10- 1عدونـــب للتعليم االساسى ) صــاللـة 28
 (12- 5للتعليم االساسى للبنات ) شيــــر صــاللـة 29
 (9- 1اصطـــاح للتعليم االساسى ) صــاللـة 30
 (12- 5) غــــــدو للتعليم االساسى للبنني صــاللـة 31
 (10- 1قفطــــات للتعليم االساسى ) صــاللـة 32
 (12 - 1) جيلـــــوب للتعليم االساسى طاقة 33
 (12 - 5) سىجيلـــــوب للتعليم االسا طاقة 34
 (4 - 1الفكر للتعليم االساسى ) مرباط 35
 (12 - 5) طـوى اعتيـر للتعليم االساسى للبنات مرباط 36
 (10 - 1) يــور للتعليم االساسى مرباط 37
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 (3املرفق رقم )    
 كشف بأمساء املدارس املستهدفة 

 مدرسة(69)م1/10/2020اليوم الثاني اخلميس:                
       ص 11:00ص  إىل  الساعة:9من الساعة: اجملموعة الثالثة /             

 مدرسة(  66)عددها   %50تعمل بنسبة  املتوسطة املدارس ذات الكثافة الطالبية              
 مدارس(3) عددها   %33ل بنسبة ذات الكثافة الطالبية العالية تعمواملدارس 

 %50مدارس ذات الكثافة املتوسطة بنسبة تشغيل 
 اسم املدرسة الوالية م
 ( مسائى8- 5بن عبدالعزيز للتعليم االساسى للبنني ) عمر املزيونة 1
 (4- 1) املزيونه للتعليم االساسى املزيونة 2
 (12- 5املزيونه للتعليم االساسى للبنات ) املزيونة 3
 (4- 1) سىالنعيم للتعليم االسا مثريت 4
 (12- 1) رويــه للتعليم االساسى مثريت 5
 (12- 5) جابـر بن حيــان للتعليم االساسى للبنني مثريت 6
 (12- 5) مثــريت للتعليم االساسى للبنات مثريت 7
 (12- 1) شليم للتعليم االساسى شليم وجزر احلالنيات 8
  (10- 5) درة ظفــــار للتعليم االساسى للبنات صــاللـة 9

 (12- 5) ريســـوت للتعليم االساسى للبنني صــاللـة 10
 (4- 1) املعتزه للتعليم االساسى صــاللـة 11
 (12- 1) ريســــوت للتعليم االساسى صــاللـة 12
 (9- 5) السلطان تيمور بن فيصل للتعليم االساسى صــاللـة 13
 (10- 5) بننيصـالله الشرقيـه للتعليم االساسى لل صــاللـة 14
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 %50مدارس ذات الكثافة املتوسطة بنسبة تشغيل 
 اسم املدرسة الوالية م

 (10- 5) يوليـــــو للتعليم االساسى للبنات 23 صــاللـة 15
 (4- 1) الوادى للتعليم االساسى صــاللـة 16
 (4- 1) القـــرض للتعليم االساسى صــاللـة 17
 (12 - 11) النهضـــه للبنات صــاللـة 18
 ( 4 - 1) الكنوز للتعليم االساسى صــاللـة 19
 (9- 5) انس بن مالك للتعليم االساسى للبنني صــاللـة 20
 (9- 5) ام سليم االنصاريه للتعليم االساسى للبنات صــاللـة 21
 (4- 1) صالله الغربيـه للتعليم االساسى صــاللـة 22
 (4- 1) للتعليم االساسى القـــــوف صــاللـة 23
 (4- 1) الكواكب للتعليم االساسى صــاللـة 24
 (4- 1)الدهاريز للتعليم االساسى  ـةصــالل 25
 (4- 1البدائع للتعليم االساسى ) صــاللـة 26
 ( مسائى9- 5الشعله للتعليم االساسى للبنني ) صــاللـة 27
 (4- 1) صالله اجلديده للتعليم االساسى صــاللـة 28
 (4- 1) أرض اللبان للتعليم االساسى صــاللـة 29
 (4- 1للتعليم االساسى )قلعه الفكر  صــاللـة 30
 (9- 5) الرايه للتعليم االساسى للبنات صــاللـة 31
 (10- 7) فاطمــه الزهــراء للتعليم االساسى للبنات صــاللـة 32
 (9- 5الشعله للتعليم االساسى للبنني ) صــاللـة 33
 (10- 5) النور للتعليم االساسى للبنات صــاللـة 34
 (4- 1) للتعليم االساسىاملعرفه  صــاللـة 35

alm
an
ah
j.c
om
/om



alm
an
ah
j.c
om
/om

 %50مدارس ذات الكثافة املتوسطة بنسبة تشغيل 
 اسم املدرسة الوالية م

 ( 4 - 1) اخلريف للتعليم االساسى صــاللـة 36
 (4- 1) للتعليم االساسى القبـــــــــس صــاللـة 37
 (10- 5عائشه بنت ابى بكر للتعليم االساسى للبنات ) صــاللـة 38
 املدرسه السعيديه بصالله صــاللـة 39
 (4- 1) العوقدين للتعليم االساسى صــاللـة 40
 (9- 5) منبع احلكمه للتعليم االساسى للبنات صــاللـة 41
 (9- 5) خالد بن الوليد للتعليم االساسى للبنني صــاللـة 42
 (12- 10) ظفــــار للتعليم االساسى للبنني صــاللـة 43
 (12- 9) للبنني صـــالله للتعليم االساسى صــاللـة 44
 (12- 10) تعليم االساسى للبناتخوله بنت حكيم لل صــاللـة 45
 (12- 10) السعـــاده للتعليم االساسى للبنات صــاللـة 46
 (10- 1) حنيــــز للتعليم االساسى صــاللـة 47
 (12- 1) طيطـــام للتعليم االساسى صــاللـة 48
 (12- 5) زيـــــك للتعليم االساسى للبنني صــاللـة 49
 (12- 1) تى للتعليم االساسىقيـــرون حري صــاللـة 50
 (12- 1) غــــــدو للتعليم االساسى صــاللـة 51
 (12- 5) شيحيـــت للتعليم االساسى للبنني طاقة 52
 (12- 5) مدينه احلـــق للتعليم االساسى للبنني طاقة 53
 (12- 1) خبـــــرارت للتعليم االساسى طاقة 54
 (12- 1) جبجـــات للتعليم االساسى طاقة 55
 (12- 1) شيحيـــت للتعليم االساسى طاقة 56
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 %50مدارس ذات الكثافة املتوسطة بنسبة تشغيل 
 اسم املدرسة الوالية م

 (12- 1) مدينه احلــق للتعليم االساسى طاقة 57
 (12- 5)للبنني  حطيـــن للتعليم االساسى طاقة 58
 (12- 5) السيده ميزون بنت امحد للتعليم االساسى طاقة 59
 (4- 1) السالم للتعليم االساسى طاقة 60
 (12- 5) لتعليم االساسى للبننيجبجــات ل طاقة 61
 (12- 5) طـوى اعتيـر للتعليم االساسى للبنني مرباط 62
 (4- 1) االمانه للتعليم االساسى مرباط 63
 (12- 5) خدجيه بنت خويلــد للتعليم االساسى للبنات مرباط 64
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