
 

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                                  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/om
https://almanahj.com/om
https://almanahj.com/om/417
https://almanahj.com/om/417
https://almanahj.com/om/417edu
https://almanahj.com/om/417edu
https://almanahj.com/om/417edu1
https://almanahj.com/om/417edu1
https://almanahj.com/om/grade417
https://almanahj.com/om/grade417
https://t.me/omcourse_bot
https://t.me/omcourse_bot
http://www.tcpdf.org


1 

 

 ( 19م يف ظل استمرار جائحة كوفيد ) 2021/  2020خالل العام الدراسي    حمافظة ظفار تشغيل مدارس  
بشأن (، و 19م يف ظل استمرار جائحة كوفيد )2021/ 2020اإلطار العام لتشغيل مدارس السلطنة خالل العام الدراسي  بناء على 

ضمن ثالث فئات يتحقق فيها اختاذ اإلجراءات االحرتازية للتصدي جلائحة مع حتقيق التعليم املدمج، مت تقسيم دوام   مدارس احملافظةتشغيل 
 ى النحو التايل: افظة علاحملالطلبة يف مدارس 

 % 100ة تعمل بنسبة  ض أوال: مدارس ذات كثافة طالبية منخف 
 

 مالحظات  اسم املدرسة  الوالية  م 
 + قاعة متعددة األغراض  2مع استغالل غرف انشطة عدد  ( 12 - 1) حورات للتعليم االساسى املزيونة  1
  -  ( 12 - 1) عيبـــوت للتعليم االساسى املزيونة  2
 1مع استغالل غرف انشطة عدد  ( 12 - 1) توسنـــات للتعليم االساسى املزيونة  3

+ قاعة متعددة األغراض   2مع استغالل غرف انشطة عدد  ( مسائى12 -  5) للبنني هرويـــب للتعليم االساسى املزيونة  4
 + قاعة الصعوبات 

  -  ( 12 - 9للبنني ) عمربن عبدالعزيزللتعليم االساسى املزيونة  5
 2مع استغالل غرف انشطة عدد  ( 4 - 1) واحة احلكمة للتعليم االساسى املزيونة  6

+ قاعة متعددة األغراض   2مع استغالل غرف انشطة عدد  ( 12- 1) هرويـــب للتعليم االساسى املزيونة  7
 + قاعة الصعوبات 

+ قاعة متعددة األغراض   1استغالل غرف انشطة عدد مع  ( 12- 1) ميتـــــن للتعليم االساسى املزيونة  8
 + قاعة الصعوبات 

+ قاعة متعددة األغراض   2مع استغالل غرف انشطة عدد  ( 12- 1) انـــدات للتعليم االساسى املزيونة  9
 + سكن + قاعة الصعوبات

األغراض + قاعة أنشطة + قاعة  مع استغالل قاعة متعددة  ( 12- 1) االحقــــاف للتعليم االساسى املزيونة  10
 توجيه مهين + غرفة معلمني 
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 مالحظات  اسم املدرسة  الوالية  م 

 (  12- 1) املطهفــه للتعليم االساسى مثريت 11
+ ( 4+ 3( و )2+ 1يوجد ضمن تشكيلتها دمج للصفوف )

 كرفانة 
  -  ( 4 - 1) ذهبان للتعليم االساسى مثريت 12
  -  ( 12 - 1) احلشمـان للتعليم االساسى مثريت 13
  -  ( 12 - 1) بيثنــه للتعليم االساسى مثريت 14
  -  ( 12 - 1) قتبيــــت للتعليم االساسى مثريت 15
  -  ( 12 - 1) الشصـر للتعليم االساسى مثريت 16
 + قاعة الصعوبات 2مع استغالل غرف انشطة عدد  ( 12 - 1) عيـــــــون للتعليم االساسى مثريت 17
  -  ( 12 - 5) بوابه الفكر للتعليم االساسى للبنني مثريت 18

+ قاعة متعددة األغراض   2مع استغالل غرف انشطة عدد  ( 12 - 1) ذهبـــون للتعليم االساسى مثريت 19
 + قاعة الصعوبات 

+ قاعة متعددة األغراض   2مع استغالل غرف انشطة عدد  ( 12 - 1مضى للتعليم االساسى ) مثريت 20
 الصعوبات + قاعة 

 األغراض + السكن  متعددة قاعة استغالل مع ( 12- 1) بربـــزوم للتعليم االساسى مثريت 21

  األغراض  متعددة قاعة+  2 عدد انشطة غرف استغالل مع ( 12- 1) النجــــد للتعليم االساسى مثريت 22
 الصعوبات  قاعة+ 

  األغراض  متعددة قاعة+  1 عدد انشطة غرف استغالل مع ( 12- 1) ربكــــوت للتعليم االساسى مثريت 23
   الصعوبات قاعة+ 

  -  ( 12 - 1) حيــــرون للتعليم االساسى رخيوت 24
  -  ( 12 - 5) شهب اصعيب للتعليم االساسى للبنني رخيوت 25
  -  ( 12 - 1) رخيــوت للتعليم االساسى رخيوت 26
  -  ( 12 - 1) ارديــت للتعليم االساسى رخيوت 27
  -  ( 12 - 1) شرشتــى للتعليم االساسى رخيوت 28
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 مالحظات  اسم املدرسة  الوالية  م 

 ( 12 - 1) شهب اصعيب للتعليم االساسى رخيوت 29
+ قاعة متعددة األغراض   2مع استغالل غرف انشطة عدد 

 + قاعة الصعوبات  
 + قاعة متعددة األغراض  2مع استغالل غرف انشطة عدد  ( 12 -5اجــدروت للتعليم االساسى للبنني )  رخيوت 30
 مع استغالل قاعة متعددة األغراض  ( 12 -1) أجــدروت للتعليم االساسى رخيوت 31
  -  ( 12 - 5)  القادسيــــه للتعليم االساسي للبنني سدح 32
  -  ( 12 -  5) جوفــــاء للتعليم االساسى للبنني سدح 33
 1مع استغالل غرف انشطة عدد  ( 12 -  5) حدبيــن للتعليم االساسى للبنني سدح 34
  2مع استغالل غرف انشطة عدد  ( 12 -  5) ســـدح للتعليم االساسى للبنات سدح 35
 1مع استغالل غرف انشطة عدد  ( 12 - 5) ابو عبيـده بن اجلـراح للتعليم االساسى للبنني سدح 36
 + قاعة متعددة األغراض  2مع استغالل غرف انشطة عدد  ( 4 - 1)ســــدح للتعليم االساسى  سدح 37
 استغالل قاعة الصعوبات مع  ( 12 - 1) حاسك للتعليم االساسى سدح 38
 مع استغالل قاعة متعددة األغراض + قاعة صعوبات  ( 12 - 1) جوفـــــاء للتعليم االساسى سدح 39

 ( 12 - 1) صــوب للتعليم االساسى سدح 40
+ قاعة متعددة األغراض   2مع استغالل غرف انشطة عدد 

 + قاعة الصعوبات 

+ قاعة متعددة األغراض   2مع استغالل غرف انشطة عدد  ( 12- 1) حدبيــن للتعليم االساسى سدح 41
 بات + قاعة الصعو

 ( 4+  3( و)2+ 1دمج صفوف ) (  12 - 1) فتخيت للتعليم االساسى شليم وجزر احلالنيات 42
  -  ( 12 - 1) احلالنيــات للتعليم االساسى شليم وجزر احلالنيات 43
 1مع استغالل غرف انشطة عدد  ( 12 - 1) للتعليم االساسى حمويس شليم وجزر احلالنيات 44

( + استغالل غرف أنشطة  4+  3) ( و 2+  1دمج صفوف ) ( 12 - 1) وادى هكه للتعليم االساسى شليم وجزر احلالنيات 45
 + متعددة األغراض 1

  -  ( 12 - 5)  وادى عـاره للتعليم االساسى للبنني شليم وجزر احلالنيات 46
  -  ( 12 - 1) زخـر للتعليم االساسى شليم وجزر احلالنيات 47
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 مالحظات  اسم املدرسة  الوالية  م 
  -  ( 12 - 5)  ابو فراس احلمدانى للتعليم االساسى للبنني شليم وجزر احلالنيات 48
 + قاعة متعددة األغراض  2مع استغالل غرف انشطة عدد  ( 12 - 1) دمييــت للتعليم االساسى شليم وجزر احلالنيات 49
  -  ( 12 - 1) شربثــات للتعليم االساسى وجزر احلالنيات شليم 50
 + قاعة متعددة األغراض  2مع استغالل غرف انشطة عدد  ( 12 - 1) كوبـــوت للتعليم االساسى شليم وجزر احلالنيات 51

+ قاعة متعددة األغراض   2استغالل غرف انشطة عدد  مع ( 12- 1) الشومييـه للتعليم االساسى شليم وجزر احلالنيات 52
 + قاعة الصعوبات 

 1مع استغالل غرف انشطة عدد  ( 10 - 5) للبنني ركبيت للتعليم االساسى صــاللـة  53
  -  ( 12 -  5) ناشــــب للتعليم االساسى للبنني صــاللـة  54
  -  ( 12  - 5) الســـان للتعليم االساسى للبنني صــاللـة  55
  -  ( 9 - 5) قريون حريتــى للتعليم االساسى للبنني صــاللـة  56
 + قاعة متعددة األغراض  2مع استغالل غرف انشطة عدد  ( 4 - 1) اشنهيـــــب للتعليم االساسى صــاللـة  57
 ة األغراض + قاعة متعدد 2مع استغالل غرف انشطة عدد  ( 10 -  5) اصطــاح للتعليم االساسى للبنني صــاللـة  58
 2مع استغالل غرف انشطة عدد  ( 12 - 5) طيطـام للتعليم االساسى للبنني صــاللـة  59
 + قاعة متعددة األغراض  2مع استغالل غرف انشطة عدد  ( 12 - 1) ناشـــب للتعليم االساسى صــاللـة  60
 + قاعة متعددة األغراض  2انشطة عدد مع استغالل غرف  ( 9  - 1) وادى عيــــن للتعليم االساسى صــاللـة  61
  -  ( 12 -  5) حجيـــف للتعليم االساسى للبنني صــاللـة  62

+ قاعة متعددة األغراض   2مع استغالل غرف انشطة عدد  ( 12 - 1) الســـان للتعليم االساسى صــاللـة  63
 + قاعة الصعوبات 

 + قاعة الصعوبات 1استغالل غرف انشطة عدد مع  ( 12 - 1) للتعليم االساسى السراج صــاللـة  64
 + قاعة متعددة األغراض  2مع استغالل غرف انشطة عدد  ( 12 - 5)  اضبيـــدوت للتعليم االساسى للبنني صــاللـة  65
 + قاعة متعددة األغراض  2مع استغالل غرف انشطة عدد  ( 9 -  5) القنطـــره للتعليم االساسى للبنني صــاللـة  66

+ قاعة متعددة األغراض   2مع استغالل غرف انشطة عدد  ( 4 - 1) زيك للتعليم االساسى صــاللـة  67
 + قاعة الصعوبات 
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 مالحظات  اسم املدرسة  الوالية  م 
 + قاعة متعددة األغراض  2مع استغالل غرف انشطة عدد  ( 9 - 5)حممد بن القاسم الثقفى للتعليم االساسى للبنني  صــاللـة  68
  ( السعادة مسائي 4 - 1) االجيال للتعليم االساسى صــاللـة  69

  األغراض  متعددة قاعة+  2 عدد انشطة غرف استغالل مع ( 10- 1عدونـــب للتعليم االساسى ) صــاللـة  70
 الصعوبات   قاعة+ 

  األغراض  متعددة قاعة+  2 عدد انشطة غرف استغالل مع ( 12-  5شيــــر للتعليم االساسى للبنات ) صــاللـة  71
 الصعوبات  قاعة+ 

 ( 9- 1اصطـــاح للتعليم االساسى ) صــاللـة  72
  األغراض  متعددة قاعة+  2 عدد انشطة غرف استغالل مع

 الصعوبات   قاعة+ 

+ قاعة متعددة األغراض   2مع استغالل غرف انشطة عدد  ( 12-  5) غــــــدو للتعليم االساسى للبنني صــاللـة  73
 + خمترب  ركنيةغرف  2+ قاعة توجيه مهين + 

 + قاعة الصعوبات 2مع استغالل غرف انشطة عدد  ( 10- 1قفطــــات للتعليم االساسى ) صــاللـة  74
  -  ( 10 - 5) دهـق درى للتعليم االساسى للبنني ضلكوت 75
  -  ( 10 - 1) حفــــوف للتعليم االساسى ضلكوت 76
  -  ( 12 - 5)  ضلكــــوت للتعليم االساسى للبنني ضلكوت 77
  -  ( 12 -  5) خضرافـى للتعليم االساسى للبنني ضلكوت 78

+ قاعة متعددة األغراض   2مع استغالل غرف انشطة عدد  ( 12 - 1) ديم للتعليم االساسى ضلكوت 79
 + قاعة الصعوبات 

متعددة األغراض  + قاعة  2مع استغالل غرف انشطة عدد  ( 12- 1) ضلكــــوت للتعليم االساسى ضلكوت 80
 + قاعة الصعوبات 

   ( 12 -  5) جيلـــــوب للتعليم االساسى للبنني طاقة  81

+ قاعة متعددة األغراض   2مع استغالل غرف انشطة عدد  ( 12 - 1) جيلـــــوب للتعليم االساسى طاقة  82
 + قاعة الصعوبات 

  -  ( 10 - 1) يــور للتعليم االساسى مرباط  83
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 مالحظات  اسم املدرسة  الوالية  م 
 + قاعة متعددة األغراض  2مع استغالل غرف انشطة عدد  ( 4 - 1الفكر للتعليم االساسى ) مرباط  84

+ قاعة متعددة األغراض   2مع استغالل غرف انشطة عدد  ( 12 - 5)  طـوى اعتيـر للتعليم االساسى للبنات مرباط  85
 + قاعة الصعوبات 

  -  ( 12 - 1) املنادر للتعليم االساسى مقشن  86
  -  ( 12 - 1) مرسودد للتعليم االساسى مقشن  87
 + قاعة متعددة األغراض  1مع استغالل غرف انشطة عدد  ( 12 - 1) منـدر الظبيـــان للتعليم االساسى مقشن  88
 2مع استغالل غرف انشطة عدد  ( 12 - 1) املشـــاش للتعليم االساسى مقشن  89
 2استغالل غرف انشطة عدد مع  ( 12 - 1) مقشـن للتعليم االساسى مقشن  90

 
 % 50تعمل بنسبة    متوسطة : مدارس ذات كثافة طالبية  ثانيًا 

 
 مالحظات  اسم املدرسة  الوالية  م 
   ( مسائى 8- 5بن عبدالعزيز للتعليم االساسى للبنني ) عمر املزيونة  1
   ( 4- 1) املزيونه للتعليم االساسى املزيونة  2

+ قاعة متعددة   2مع استغالل غرف انشطة عدد  ( 12-  5للتعليم االساسى للبنات ) املزيونه املزيونة  3
 األغراض + قاعة الصعوبات 

   ( 4- 1) النعيم للتعليم االساسى مثريت 4

 ( 12- 1) رويــه للتعليم االساسى مثريت 5
+ قاعة متعددة   2مع استغالل غرف انشطة عدد 

 األغراض + قاعة الصعوبات 

+ قاعة متعددة   2مع استغالل غرف انشطة عدد  ( 12- 5) جابـر بن حيــان للتعليم االساسى للبنني مثريت 6
 األغراض 

+ قاعة متعددة   2مع استغالل غرف انشطة عدد  ( 12-  5) مثــريت للتعليم االساسى للبنات مثريت 7
 األغراض + قاعة الصعوبات 
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 مالحظات  اسم املدرسة  الوالية  م 

 ( 12- 1) االساسىشليم للتعليم  شليم وجزر احلالنيات 8
+ قاعة متعددة   2مع استغالل غرف انشطة عدد 

 األغراض + قاعة الصعوبات 

+ قاعة متعددة   2مع استغالل غرف انشطة عدد   ( 10- 5) درة ظفــــار للتعليم االساسى للبنات صــاللـة  9
 األغراض 

  ( 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) صـالله الشرقيـه للتعليم االساسى للبنني صــاللـة  14
  ( 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  صــاللـة  25
  ( 4- 1البدائع للتعليم االساسى ) صــاللـة  26
  ( مسائى9-  5الشعله للتعليم االساسى للبنني ) صــاللـة  27
  ( 4-  1) صالله اجلديده للتعليم االساسى صــاللـة  28
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 مالحظات  اسم املدرسة  الوالية  م 
  ( 4- 1) أرض اللبان للتعليم االساسى صــاللـة  29
  ( 4- 1قلعه الفكر للتعليم االساسى ) 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) للبنات النور للتعليم االساسى صــاللـة  34
  ( 4- 1) املعرفه للتعليم االساسى صــاللـة  35
  (  4 - 1) اخلريف للتعليم االساسى صــاللـة  36
  ( 4- 1) للتعليم االساسى القبـــــــــس صــاللـة  37
  ( 10- 5عائشه بنت ابى بكر للتعليم االساسى للبنات ) صــاللـة  38
  السعيديه بصاللهاملدرسه  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) خوله بنت حكيم للتعليم االساسى للبنات صــاللـة  45
  ( 12- 10) السعـــاده للتعليم االساسى للبنات صــاللـة  46

 ( 10- 1) حنيــــز للتعليم االساسى صــاللـة  47
+ قاعة متعددة   2استغالل غرف انشطة عدد مع 

 األغراض + قاعة الصعوبات 

+ قاعة متعددة   2استغالل غرف انشطة عدد  مع ( 12- 1) طيطـــام للتعليم االساسى صــاللـة  48
 األغراض + قاعة الصعوبات 
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 مالحظات  اسم املدرسة  الوالية  م 

 ( 12-  5) زيـــــك للتعليم االساسى للبنني صــاللـة  49
+ قاعة متعددة   2استغالل غرف انشطة عدد مع 

 األغراض 

+ قاعة متعددة   2استغالل غرف انشطة عدد مع  ( 12- 1) قيـــرون حريتى للتعليم االساسى صــاللـة  50
 األغراض + قاعة الصعوبات 

+ قاعة متعددة   2استغالل غرف انشطة عدد مع  ( 12- 1) غــــــدو للتعليم االساسى صــاللـة  51
 األغراض + قاعة الصعوبات 

  ( 12- 5) للتعليم االساسى للبنني شيحيـــت 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
  ( 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) جبجــات للتعليم االساسى للبنني طاقة  61
  ( 12- 5)  اعتيـر للتعليم االساسى للبننيطـوى  مرباط  62
  ( 4- 1) االمانه للتعليم االساسى مرباط  63
  ( 12- 5) خدجيه بنت خويلــد للتعليم االساسى للبنات مرباط  64
  ( 12- 5)  ابن خلـــدون للتعليم االساسى للبنني مرباط  65
  ( 4- 1) مربــــاط للتعليم االساسى مرباط  66
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 % 33تعمل بنسبة : مدارس  ثالثًا 
  
 مالحظات  اسم املدرسة  الوالية  م 

+ قاعة متعددة   2مع استغالل غرف انشطة عدد  ( 6- 5عوقــــــد للتعليم االساسى للبنات ) صــاللـة  1
 األغراض + قاعة الصعوبات 

   ( 8- 5اسامه بن زيد للتعليم االساسى للبنني ) صــاللـة  2
  ( 9- 5املـــــروج للتعليم االساسى للبنات ) صــاللـة  3

 


