
 

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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12(11-5)(4-1)الحلقة المدرسة السكنية القرية الواليةم

من الطلبة %50ــــالمدرسة تصنيف
نظام اسبوع بأسبوع

100%

ً يوميا

119الواحدة الشعبة في كثافة أعلى

1079الطلبة إجمالي

من الطلبة %50المدرسة تصنيف
نظام اسبوع بأسبوع

من الطلبة 50%
نظام اسبوع بأسبوع

1510الواحدة الشعبة في كثافة أعلى

11544الطلبة إجمالي

من الطلبة %50المدرسة تصنيف
نظام اسبوع بأسبوع

من الطلبة 50%
نظام اسبوع بأسبوع

100%

ً يوميا
13813الواحدة الشعبة في كثافة أعلى

14110420الطلبة إجمالي

من الطلبة %33المدرسة تصنيف
%100تعليم عن بعدنظام اسبوع بأسبوعين

ً يوميا
12جميع الطلبة10الواحدة الشعبة في كثافة أعلى

32925432الطلبة إجمالي

من الطلبة %33المدرسة تصنيف
نظام اسبوع بأسبوعين

100%

ً يوميا
911الواحدة الشعبة في كثافة أعلى

30641الطلبة إجمالي

من الطلبة %50المدرسة تصنيف
نظام اسبوع بأسبوع

15الواحدة الشعبة في كثافة أعلى

139الطلبة إجمالي

"محافظة مسقط   " (مباشر)المدارس التي ستعمل وفق التعليم المدمج : ثالثاً 

السيفة

الخيران

السيفة

يتي

(12-5) الصفوف للبنين األساسي للتعليم عبيدهللا بن طلحة مسقط1

(8-1) الصفوف األساسي للتعليم الخيران مسقط2

(12-1) الصفوف األساسي للتعليم السيفه مسقط3

(12-1) الصفوف األساسي للتعليم الطائي حاتم بنت سفانه مسقط4

(12-5) الصفوف للبنين األساسي للتعليم يتي مسقط5

(4-1) الصفوف األساسي للتعليم السعيديةمطرح6

يتي

مطرح



12(11-5)(4-1)الحلقة المدرسة السكنية القرية الواليةم

"محافظة مسقط   " (مباشر)المدارس التي ستعمل وفق التعليم المدمج : ثالثاً 

السيفة (12-5) الصفوف للبنين األساسي للتعليم عبيدهللا بن طلحة مسقط

من الطلبة %50المدرسة تصنيف
نظام اسبوع بأسبوع

13الواحدة الشعبة في كثافة أعلى

179الطلبة إجمالي

من الطلبة %50المدرسة تصنيف
نظام اسبوع بأسبوع

13الواحدة الشعبة في كثافة أعلى

239الطلبة إجمالي

من الطلبة %50المدرسة تصنيف
نظام اسبوع بأسبوع

من الطلبة 33%
نظام اسبوع بأسبوعين

136الواحدة الشعبة في كثافة أعلى

117111الطلبة إجمالي

من الطلبة %50المدرسة تصنيف
نظام اسبوع بأسبوع

من الطلبة 50%
نظام اسبوع بأسبوع

1410الواحدة الشعبة في كثافة أعلى

15378الطلبة إجمالي

من الطلبة %50نظام اسبوع بأسبوع
من الطلبة %50المدرسة تصنيف
نظام اسبوع بأسبوع

107الواحدة الشعبة في كثافة أعلى

6841الطلبة إجمالي

من الطلبة %33المدرسة تصنيف
نظام اسبوع بأسبوعين

من الطلبة 50%
نظام اسبوع بأسبوع

914الواحدة الشعبة في كثافة أعلى

21889الطلبة إجمالي

(4-1) الصفوف األساسي للتعليم مطرحمطرح7

(4-1) الصفوف األساسي للتعليم عدي واديمطرح8

مطرح

 عدي وادي

(10-1) الصفوف األساسي للتعليم الميح واديالعامرات9

مسائي (9-1) الصفوف األساسي للتعليم فنــسقريات10

الميح وادي

بمه

(10-1) الصفوف األساسي للتعليم العربيين واديقريات11

(9-1) الصفوف األساسي للتعليم المسفاهقريات12

العربيين وادي

المسفاة



12(11-5)(4-1)الحلقة المدرسة السكنية القرية الواليةم

"محافظة مسقط   " (مباشر)المدارس التي ستعمل وفق التعليم المدمج : ثالثاً 

السيفة (12-5) الصفوف للبنين األساسي للتعليم عبيدهللا بن طلحة مسقط

من الطلبة %33المدرسة تصنيف
%100تعليم عن بعدنظام اسبوع بأسبوعين

ً يوميا
11لجميع الطالب10الواحدة الشعبة في كثافة أعلى

30619931الطلبة إجمالي

من الطلبة %50المدرسة تصنيف
نظام اسبوع بأسبوع

100%

ً يوميا
916الواحدة الشعبة في كثافة أعلى

25723الطلبة إجمالي

من الطلبة %33المدرسة تصنيف
نظام اسبوع بأسبوعين

100%

ً يوميا
610الواحدة الشعبة في كثافة أعلى

39049الطلبة إجمالي

من الطلبة %33المدرسة تصنيف
%100تعليم عن بعدنظام اسبوع بأسبوعين

ً يوميا
11لجميع الطالب4الواحدة الشعبة في كثافة أعلى

29520355الطلبة إجمالي

من الطلبة %33المدرسة تصنيف
نظام اسبوع بأسبوعين

من الطلبة 33%
نظام اسبوع بأسبوعين

100%

ً يوميا
5610الواحدة الشعبة في كثافة أعلى

20518838الطلبة إجمالي

(12-1) الصفوف األساسي للتعليم االنصارية رفيدةقريات13

(12-5) الصفوف للبنين األساسي للتعليم ثابت بن أبيقريات14

السواقم

بمه

(12-1) الصفوف األساسي للتعليم ضبــابقريات17

(12-5) الصفوف للبنين األساسي للتعليم جبـل بن معاذقريات15

(12-1) الصفوف األساسي للتعليم اليمـان بنت خولةقريات16

صياء

صياء

ضباب


