
 

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 تعمل بنظام التعليم عن بعد  وبها الصفوف الثاني عشر  

رمز م
رمز ماالسمالمدرسة

رمز ماالسمالمدرسة
االسمالمدرسة

(12-5)طيـــوى للتعليم االساسى للبنين الصفوف 15111(10-5)بلعرب بن حمير للتعليم االساسى للبنين الصفوف 15103(12-10)احمد بن ماجد للبنين الصفوف15101
(12-1)بحر عمان للتعليم االساسى الصفوف 25112(8-5)بالد صور للتعليم األساسي للبنات الصفوف 25104(12-5)سلطان بن مرشد للتعليم االساسى للبنين الصفوف 25109
(10-5)الشيخ حمد بن سيف البوسعيدى للتعليم االساسي  للبنين الصفوف 35115(9-5)السلطان سعيد بن تيمور للتعليم االساسى للبنين الصفوف35105(12-5)العيجه للتعليم االساسى للبنات الصفوف 35110
(12-1)قلهات للتعليم االساسى الصفوف 45116(4-1)البهجه  للتعليم االساسى الصفوف 45108(12-5)راس الحــد للتعليم االساسى للبنين الصفوف 45113
(12-1)المعارج للتعليم االساسى الصفوف 55129(4-1)صور للتعليم االساسى الصفوف 55117(12-1)الموارد للتعليم االساسى الصفوف 55114
(12-5)حواجــــــر للتعليم االساسى للبنين الصفوف 65130(4-1)الشيخ بلعرب بن مانع للتعليم االساسى الصفوف 65119(12-9)الخنساء للبنات الصفوف 65123
(12-1)وادى بنى جابر للتعليم االساسى الصفوف 75134(4-1)بحر المعرفه للتعليم االساسى  الصفوف 75120(12-9)لبابة بنت الحارث للبنات الصفوف 75136
(12-5)الخويمــــه للتعليم االساسى للبنين الصفوف 85219(8-1)البر للتعليم األساسي الصفوف85122(12-9)السلطان قابوس للبنين الصفوف 85201
(10-1)روضه المعارف للتعليم االساسى الصفوف 95220(4-1)الشراع للتعليم االساسى الصفوف 95126(12-10)منير بن النير للبنين الصفوف 95203

(12-1)وادى الشكلــه للتعليم االساسى الصفوف 105228(8-5)صور الساحل للتعليم األساسي للبنات الصفوف 105127(12-5)عبدهللا بن جبير للتعليم االساسى للبنين الصفوف 105205
(12-5)وادى جحـــله للتعليم االساسى للبنين الصفوف115232(4-1)العفيه للتعليم االساسى الصفوف 115128(12-5)هشام بن العاص للتعليم االساسى للبنين الصفوف 115207
(12-5)خبــــاب بن االرت للتعليم االساسى للبنين الصفوف 125234(8-5)المروة للتعليم األساسي للبنات الصفوف125132(12-1)اصيلـــــه للتعليم االساسى الصفوف 125208
(12-1)بره بنت الحارث للتعليم االساسى  الصفوف 135235(10-1)الفليج للتعليم االساسى الصفوف 135135(12-5)الحده للتعليم االساسى للبنين الصفوف 135209
(12-1)ذات الصــــوارى للتعليم االساسى الصفوف 145308(10-5)االمام الصلت بن القاسم الخروصى للبنين 145138(12-1)الفخر للتعليم االساسى الصفوف 145212
(12-1)المكارم للتعليم االساسى الصفوف 155310(4-1)الجيل الصاعد للتعليم االساسى الصفوف 155202(12-1)البندر الجديد للتعليم االساسى الصفوف 155214
(12-1 )الطحايم للتعليم االساسى الصفوف 165316(4-1)اللى العلم للتعليم االساسى الصفوف 165204(12-5)عاصم بن عدى للتعليم االساسى للبنين الصفوف165215
(12-5)السراج المنير للتعليم األساسي للبنين الصفوف 175411(10-1)السويــــح للتعليم االساسى الصفوف 175206(12-1)الجوابــــى للتعليم االساسى  الصفوف 175216
(10-1)الجنان للتعليم االساسى الصفوف185412(4-1)سيح السنــده للتعليم االساسى الصفوف 185217(12-5)االشخره للتعليم االساسى للبنات الصفوف185221
(4-1)سيح العال للتعليم االساسى  الصفوف 195218(12-1)عائشه بنت عثمان للتعليم االساسى الصفوف 195223
(4-1)المرجان للتعليم االساسى الصفوف 205222(12-5)الرويس للتعليم االساسى للبنين الصفوف205224
(4-1)دوحه العلم للتعليم االساسى الصفوف 215226(12-10 )بالد بنى بو علـى للتعليم االساسى للبنات الصفوف 215225
(8-5)القعقاع بن عمرو التميمي للتعليم األساسي للبنين الصفوف 225229(12-9)السلطان تركى بن سعيد للبنين 225246
(9-7)رملـه ام المؤمنيـن للتعليم االساسى للبنات الصفوف 235230(12-10)االمام عبدالملك بن حميد للبنين الصفوف 235301
(10-1)وادى ســـال للتعليم االساسى الصفوف 245231(12-5)فلج المشايخ للتعليم االساسى للبنين الصفوف 245303
(8-5)حبيب بن زيدلتعليم األساسي للبنين الصفوف 255237(12-5)رمال الشرقيه للتعليم االساسى للبنات الصفوف 255304
(9-5)أبو بكر الرازي للتعليم األساسي للبنين الصفوف 265240(12-10)بالد بنى بو حســن للتعليم االساسى للبنات الصفوف265305
(9-1)البركه للتعليم االساسى الصفوف 275241(12-5)طهــــوه للتعليم االساسى للبنين الصفوف 275405
مسائى (6-5)رمله ام المؤمنين للتعليم االساسى للبنات الصفوف 285243(12-1)الجنائن للتعليم االساسى الصفوف 285406
(9-5)سعود بن عزان البوسعيدي للتعليم األساسي للبنين الصفوف 295302(12-6)الكامل للتعليم االساسى للبنات الصفوف 295407
(4-1)جعالن للتعليم االساسى الصفوف 305306(12-5)الوافــــى للتعليم االساسى للبنات الصفوف 305409
(10-5)الشيخ عبدهلل بن القاسم للتعليم االساسى للبنين الصفوف 315311(12-10 )قتيبه بن مسلم للتعليم االساسى للبنين الصفوف315413
(9-1)االصاله للتعليم االساسى الصفوف 325312(12-5)العباس بن عبدالمطلب للتعليم االساسى للبنين الصفوف 325416
(9-5)الرفعه للتعليم االساسى للبنات الصفوف335313(12-5)المهلب بن ابى صفره للتعليم االساسى للبنين الصفوف 335501
(4-1 )الــشــيــــــم للتعليم االساسى الصفوف 345315(12-5)مصيره للتعليم االساسى للبنات الصفوف 345503

(4-1)رياض الشرقيه للتعليم االساسى الصفوف 355317
(4-1)منبع الخيرللتعليم االساسى الصفوف 365403
(4-1)مجان للتعليم االساسى الصفوف 375408
( 9 - 5 )الحسن البصرى للتعليم االساسى للبنين للصفوف 385414
(5-1)الــتســنـيـم للتعليم االساسى الصفوف 395415
(4-1)مشاعل العلم للتعليم االساسى الصفوف 405504

* (اسبوع بأسبوع  )يدرس طالب الثاني عشر بنظام التعليم المدمج 

مدارس تعمل بنظام التعليم المدمج مدارس تعمل بنظام التعليم عن بعد  


