
 

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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عدد طلبة الصف اسم المدرسةالقريةالواليةم
الثاني عشر

443(12-10)صحار للتعليم االساسي للبنني الصفوف اهلمبارصحار1

213(12-10)مسعود بن رمضان للتعليم األساسي للبنني الصفوف الطريفصحار2

323(12-10)أم سلمـــة للتعليم االساسي للبنات الصفوف اهلمبارصحار3

181(12-10)العصماء بنت احلارث للتعليم األساسي للبنات الصفوف غيل الشبولصحار4

55(12-5)تبوك للتعليم األساسي للبنات الصفوف احلظريةصحار5

257(12-10)نعيم بن مسعود للتعليم االساسي للبنني الصفوف امللتقىصحار6

305(12-10)حواء بنت يزيد للبنات الصفوف الغشبةصحار7

106(12-8)النهضــة للتعليم األساسي للبنات الصفوف ابو بقرةشناص8

127(12-10)ابن األثري للتعليم األساسي للبنني الصفوف العقرشناص9

237(12-9)شناص للتعليم األساسي للبنات الصفوف العماينشناص10

74(12-10)مجيلة بنت عمر بن اخلطاب للتعليم األساسي الصفوف اسرار بين سعدشناص11

134(12-10)سعد بن ايب وقاص للتعليم األساسي للبنني الصفوف شناصشناص12

106(12-9)سهيل بن عمرو للتعليم األساسي للبنني الصفوف شناصشناص13

381(12-11)يعرب بن بلعرب للبنني الصفوف احلويلصحم14

175(12-9)كعب بن برشه للبنني الصفوفام اجلعاريفصحم15

265(12-10)صحــم للتعليم األساسي  للبنات الصفوف احلويل اجلديدةصحم16

172(12-10)نفيسة بنت احلسـن للتعليم األساسي للبنات الصفوف خور احلمامصحم17

257(12-9)عاتكـة للتعليم األساسي للبنات الصفوف حلة الربجصحم18

165(12-9)اإلمام الشافعي للتعليم األساسي للبنني الصفوف ديل آل عبدالسالمصحم19

274(12-10)الفـــــاروق للتعليم االساسي للبنني الصفوف السرحاتاخلابورة 20

326(12-9)صفية بنت عبداملطلب للتعليم األساسي للبنات الصفوف عباسةاخلابورة 21

64(12-5)حممد بن املعال الكندي للتعليم األساسي للبنني الصفوف مرتفعات قصبية البوسعيداخلابورة 22

325(12-10)اإلمام الربيع بن حبيب للتعليم االساسي  للبنني الصفوف لوى اجلديدةلوى23

249(12-10)املؤمنـة للتعليم االساسي للبنات الصفوف غضفانلوى24

136(12-10)أم معبد اخلزاعية للتعليم األساسي للبنات الصفوف الثرمدالسويق25

161(12-10)غسان بن عبدهللا اخلروصي  للتعليم األساسي للبنني الصفوف خبة آل مخيسالسويق26

343(12-10)الوارث بن كعب للتعليم االساسي للبنني الصفوف بطحاء هاللالسويق27

209(12-9)حليمة السعديـة للتعليم األساسي للبنات الصفوف بطحاء هاللالسويق28

132(12-10)أم الدرداء للتعليم األساسي للبنات الصفوف بطحاء هاللالسويق29

206(12-10)عبدهللا بن العباس للتعليم األساسي للبنني الصفوف سور هيانالسويق30

296(12-10)أمساء بنت عمرو االنصارية للتعليم األساسي للبنات الصفوف قارح بين خروصالسويق31

189(12-10)مجيل بن مخيس السعدي للتعليم األساسي للبنني الصفوف البدايةالسويق32

124(12-10)أبوطلحة األنصاري للتعليم األساسي للبنني الصفوف البدايةالسويق33

155(12-10)مرمي ابنت عمران  للتعليم األساسي للبنات الصفوف البدايةالسويق34

مدارس الصف الثاين عشر اليت ستعمل بنظام اسبوع إبسبوع
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