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*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 تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/417islamic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                            

        

                  https://almanahj.com/om/417islamic1                   

* 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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√√ذكور(12-10)االمام ناصر بن مرشد للتعليم االساسى للبنين الصفوف الرستاق
√√ذكور(12-5)صهيب بن سنان للتعليم االساسى للبنين الصفوف الرستاق
√√ذكور(12-5)عثمان بن مظعون للتعليم االساسى للبنين الصفوفالرستاق
√√ذكور(12-10)راشد بن عميره  للتعليم االساسى للبنين الصفوف الرستاق
√√ذكور(12-5)االمام الحسن بن سعيد السحتنى للتعليم االساسى للبنين الصفوف الرستاق
√√ذكور(12-5)عبدهللا بن جعفر للتعليم االساسى للبنين الصفوف الرستاق
√√ذكور(12-5)البراء بن مالك للتعليم االساسى للبنين الصفوف الرستاق
√ذكور(10-5)اسيد بن حضير للتعليم االساسى للبنين الصفوف الرستاق
√ذكور(9-5)الشيخ خلف بن سنان الغافرى للتعليم االساسى للبنين الصفوف الرستاق
√ذكور(7-5)النعمان بن بشير للتعليم االساسي للبنين الصفوفالرستاق
√ذكور(10-5)االمام سعيد بن عبدهللا للتعليم االساسى للبنين الصفوف الرستاق
√ذكور(9-5)هشام بن حكيم للتعليم االساسي للبنين الصفوف الرستاق
√ذكور(9-5)سعد بن الربيع للتعليم االساسى للبنين الصفوف الرستاق
√ذكور(10-8)الفضل بن العباس للتعليم األساسي للبنين الصفوف الرستاق
√√اناث(12-5)النوار بنت مالك للتعليم االساسى للبنات الصفوف الرستاق
√√اناث(12-5)الرستاق للتعليم االساسى للبنات الصفوف الرستاق
√√اناث(12-10)اروى بنت الحارث للبنات الصفوف الرستاق
√√اناث(12 - 5)سلمى بنت عميس  للتعليم االساسى للبنات  الصفوف الرستاق
√√اناث(12-9)الربيع النجارية للتعليم األساسي للبنات الصفوفالرستاق
√√اناث(12-1)القريه للتعليم االساسى الصفوف الرستاق
√√اناث(12-1)وادى السحتن للتعليم االساسى الصفوف الرستاق
√√اناث(12-1)سنى للتعليم االساسى الصفوف الرستاق
√اناث(10-5)وادى بنى هنى للتعليم االساسى للبنات الصفوف الرستاق
√اناث(10-1)ام كلثوم بنت على للتعليم االساسى الصفوف الرستاق
√اناث(10-1)حاجر بنى عمر للتعليم االساسى الصفوف الرستاق
√اناث(10-1)مرى للتعليم االساسى الصفوف الرستاق
√اناث(9-5)اسماء بنت يزيد للتعليم االساسى للبنات الصفوق الرستاق

م2021-2020تصنيف تشغيل مدارس محافظة جنوب الباطنة للعام الدراسي 

مالحظات ( فقط12الصف ) الدوام أسبوع بأسبوع(11-1الصفوف ) الدوام عن بُعد(جميع صفوف المدرسة) دوام يوميالجنسالمدرسةالوالية
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√اناث(8-5)اسيه بنت الحارث السعدية للتعليم األساسي للبنات الصفوف الرستاق
√اناث(10-5)العروه للتعليم االساسى للبنات الصفوفالرستاق
√اناث(10-1)يقاء للتعليم ااالساسى الصفوف الرستاق
√اناث(10-1)جماء للتعليم االساسى الصفوف الرستاق
√اناث(10-1) الطباقة والخضراء للتعليم الأساسي الرستاق
√√مشترك(12-1)وادى بنى عوف للتعليم االساسى الصفوف الرستاق
√مشترك(4-1)الثقافه للتعليم االساسى الصفوف الرستاق
√مشترك(4-1)الحزم للتعليم األساسي الصفوفالرستاق
√مشترك(4-1)العهد للتعليم االساسى الصفوف الرستاق
√مشترك(4-1)عزاء بنت قيس للتعليم االساسى الصفوفالرستاق
√مشترك4-1الوشيل للتعليم االساسى للصفوفالرستاق
√مشترك(4-1)دار الحكمه للتعليم االساسى الصفوفالرستاق
√مشترك(4-1)الشعاع للتعليم االساسى الصفوفالرستاق
√مشترك(4-1)خفدى للتعليم االساسى الصفوف الرستاق
√مشترك(4-1)حى النهضه للتعليم االساسى الصفوف الرستاق
√مشترك(4-1)حى االمجاد للتعليم االساسى الصفوفالرستاق
√مشترك(4-1)الحوقين للتعليم االساسى  الصفوف الرستاق
√مشترك(12-1)بلدسيت للتعليم االساسى الصفوف الرستاق
√مشترك(12-1)يصب للتعليم االساسى الصفوف الرستاق
√مشترك(9-1)سيع للتعليم االساسى الصفوف الرستاق
√مشترك(10-1)هاط للتعليم االساسى الصفوفالرستاق
√√ذكور(12-10)االمام بركات بن محمد  للتعليم االساسى للبنين الصفوف بركاء
√√ذكور(12-10)سحبان وائل للتعليم االساسى للبنين الصفوف بركاء
√√ذكور(12-10)عبدهللا بن وهب للتعليم األساسي للبنين الصفوف بركاء
√√ذكور(12-9)ابومحمد االزدي للتعليم االساسي للبنين الصفوفبركاء
√ذكور(8-5)عبد بن الجلندى للتعليم االساسي للبنين الصفوفبركاء
√ذكور(9-5)الباسط للتعليم االساسى للبنين الصفوف بركاء
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√ذكور(9-5)حمود بن عزان البوسعيدى للتعليم االساسى للبنينبركاء
√ذكور(9-5)عمرو بن الجموح للتعليم األساسي للبنين الصفوفبركاء
√ذكور(9-5)العقده للتعليم االساسى للبنين الصفوف بركاء
√ذكور(9-5)ثابت بن قيس للتعليم األساسي للبنين الصفوفبركاء
√ذكور(9-5)الشيخ محمد بن الحوارى للتعليم االساسى للبنين الصفوف بركاء
√√اناث(12-10)االمل للتعليم االساسى للبنات الصفوف بركاء
√√اناث(12-9)البله للتعليم االساسي للبنات الصفوفبركاء
√√اناث(12-10)هند بنت اسيد األنصارية للتعليم األساسي للبنات الصفوفبركاء
√√اناث(12-9)نفيسه بنت امية للتعليم االساسي للبنات الصفوفبركاء
√اناث(9-5)الرميس للتعليم األساسي للبنات للصفوفبركاء
√اناث(9-5)خوله بنت ثعلبه للتعليم االساسي للبنات الصفوف بركاء
√اناث(9-5)دره الهاشميه للتعليم االساسى للبنات الصفوف بركاء
√اناث(9-5)ام اياس للتعليم االساسى للبنات الصفوفبركاء
√اناث(9-1)زينب ام المؤمنين للتعليم االساسى الصفوفبركاء
√اناث(8-1)شراف بنت خليفه للتعليم االساسي الصفوفبركاء
√اناث(9-1)اسماء بنت النعمان للتعليم االساسي الصفوفبركاء
√اناث(8-1)سيح المحامد للتعليم االساسي الصفوفبركاء
√مشترك(4-1)النعمان للتعليم االساسى الصفوف بركاء
√مشترك(4-1)دار الفكر للتعليم االساسى الصفوف بركاء
√مشترك(4-1)الجنينه للتعليم االساسى الصفوف بركاء
√مشترك(4-1)مشاعل المعرفه للتعليم االساسى الصفوف بركاء
√مشترك(4-1)السوادى للتعليم االساسى الصفوف بركاء
√مشترك(4-1)نبع البالغه للتعليم االساسى الصفوف بركاء
√مشترك(4-1)دار الهدى للتعليم االساسى الصفوف بركاء
√مشترك(4-1)ينابيع الحكمة للتعليم األساسي الصفوفبركاء
√مشترك(4-1)الثناء للتعليم االساسى الصفوف بركاء
√مشترك(4-1)زهور عمان للتعليم االساسى الصفوف بركاء
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√مشترك(4-1)رياض السالم للتعليم االساسى الصفوفبركاء
√مشترك(4-1)الصراط للتعليم االساسى الصفوفبركاء
√مشترك(4-1)الفلك للتعليم االساسى الصفوفبركاء
√مشترك(4-1)التآلف للتعليم االساسى الصفوف بركاء
√√ذكور(12-5)عقيل بن ابى طالب للتعليم االساسى للبنين الصفوف نخل
√√ذكور(12-10)عبدهللا بن اباض التميمى للتعليم االساسى للبنين الصفوف نخل
√ذكور(9-5)الوضاح بن عقبه للتعليم االساسى للبنين الصفوفنخل
√ذكور(9-5)الخليل بن شاذان للتعليم االساسي للبنين الصفوف نخل
√ذكور(12-5)االمام محمد بن سليمان المفرجى للتعليم االساسى للبنين الصفوف نخل
√√اناث(12-9)امامه بنت الحارث للتعليم للبنات الصفوفنخل
√√اناث(12-5)ثويبه االسلميه للتعليم االساسى للبنات الصفوفنخل
√√اناث(12-1)وادى مستل للتعليم االساسى الصفوف نخل
√اناث(9-1)الماثر للتعليم االساسي الصفوف نخل
√اناث(8-1)نخل للتعليم األساسي الصفوفنخل
√اناث(9-1)اإلتقان للتعليم األساسي الصفوفنخل
√مشترك(4-1)الهدى للتعليم االساسى الصفوف نخل
√مشترك(4-1)االبيض للتعليم االساسي الصفوفنخل
√مشترك(4-1)بهجه العلم للتعليم االساسى الصفوف نخل

√√ذكور(12-5)معوله بن شمس للتعليم االساسى للبنين الصفوف وادي المعاول
√ذكور(10-5)عبدهللا بن الحارث للتعليم االساسى للبنين الصفوف وادي المعاول
√√اناث(12-5)اسيه بنت مزاحم للتعليم االساسى للبنات الصفوف وادي المعاول
√اناث(9-1)حبرا للتعليم االساسى الصفوفوادي المعاول
√مشترك(9-1)الالجال للتعليم االساسى الصفوف وادي المعاول
√مشترك(4-1)وادى المعاول للتعليم االساسى الصفوف وادي المعاول
√√ذكور(12-5)الشيخ ابوقحطان الهجارى للتعليم االساسى للبنين الصفوف العوابي
√√ذكور(12-5)وادى بنى خروص للتعليم االساسى للبنين الصفوف العوابي
√√اناث(12-1)ام حكيم للتعليم االساسى الصفوف العوابي
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√√اناث(12-5)سلمى بنت قيس للتعليم االساسى للبنات الصفوف العوابي
√اناث(10-1)ستال للتعليم االساسى الصفوف العوابي
√مشترك(4-1)العوابى للتعليم االساسى الصفوف العوابي
√مشترك(4-1)المعالم للتعليم االساسى الصفوفالعوابي
√√ذكور(12-10)االمام الصلت بن مالك للتعليم االساسي الصفوفالمصنعة
√√ذكور(12-10)الطفيل بن عمرو للبنين الصفوف المصنعة
√√ذكور(12-11)العالء بن وهب للبنين الصفوف المصنعة
√ذكور(10-5)الخليل بن احمد الفراهيدي للتعليم االساسي للبنين الصفوف المصنعة
√ذكور(10-5)االمام خنبش بن محمد للتعليم االساسى للبنين الصفوفالمصنعة
√ذكور(10-5)كعب بن سور للتعليم االساسى للبنين الصفوف المصنعة
√ذكور(9-5)الشيخ سعيد بن محرز النزوى للتعليم االساسى للبنين الصفوف المصنعة
√ذكور(9-5)اسعد بن زراره للتعليم االساسى للبنين الصفوف المصنعة
√√اناث(12-9)ام حبيبه للتعليم االساسى للبنات الصفوفالمصنعة
√√اناث(12-9)هاله بنت خويلد للتعليم االساسى للبنات الصفوفالمصنعة
√اناث(10-5)عاتكه بنت ابى صفره للتعليم االساسى للبنات الصفوف المصنعة
√اناث(9-5)أم كلثوم بنت عقبة للتعليم االساسي للبنات الصفوف المصنعة
√اناث(9-5)شمس الهدى للتعليم االساسي للبنات الصفوفالمصنعة
√اناث(8-5)اليقين للتعليم االساسى للبنات الصفوفالمصنعة
√اناث(8-1)الملده للتعليم االساسى الصفوفالمصنعة
√اناث(8-1)ودام الغاف للتعليم االساسي الصفوفالمصنعة
√مشترك(4-1)الصفاء للتعليم االساسى الصفوف المصنعة
√مشترك(4-1)ابو عبالى الساحل للتعليم االساسى الصفوف المصنعة
√مشترك(4-1)الشعيبه للتعليم االساسى الصفوف المصنعة
√مشترك(4-1)الشرس للتعليم األساسي الصفوفالمصنعة
√مشترك(4-1)ودام الساحل للتعليم االساسى الصفوف المصنعة
√مشترك(4-1)الرجاء للتعليم االساسى الصفوف المصنعة
√مشترك(4-1)العزه للتعليم االساسى الصفوف المصنعة
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√مشترك(4-1)دره المعرفه للتعليم االساسيالمصنعة
√مشترك(4-1)ضياء العلم للتعليم االساسى الصفوف المصنعة
√مشترك(4-1)التُقى للتعليم االساسى الصفوف المصنعة
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