
ن   (1)مدارس برنامج التوطي 

اسم المدرسةالبلدةالواليةالمحافظة

(12-5)يتي للتعليم االساسي يتيمسقط

(12-1)سفانة بنت حاتم  يتيمسقط

(12-1)السيفه للتعليم االساسي   السيفهمسقط

(12-5)طلحة بن عبدهللا للتعليم االساسي السيفهمسقط

(12-5)ضباب ضبابقريات

(12-5)أبي بن ثابت بمةقريات

(12-5)الجبل االخضر للتعليم االساسيسيح قطنةنزوى

(12-5)ابو زيد الريامي للتعليم االساسي سيقنزوى

(12-1)الغيظرانه للتعليم االساسي الغيظرانةادم

(12-1)قرن العلم للتعليم االساسي قرن علمادم

(12-1)الزاهية للتعليم االساسي الزاهيةادم

(12-1)رأس الجبل للتعليم االساسي رأس الجبلادم

(12-1)عويفية للتعليم االساسي عويفيةبهالء

(12-5)المهلب للتعليم االساسي رأس خلفمصيرة

(12-5)مصيره للتعليم االساسي رأس خلفمصيرة

(12-1)وادي بني جابر للتعليم االساسي  وادي بني جابرصور

(12-5)الخويمة للتعليم االساسي الخويميهجعالن بو علي

(12-1)بره بنت الحارث للتعليم االساسي وادي اللبيدعةجعالن بو علي

(12-5)خباب للتعليم االسي وادي اللبيدعةجعالن بو علي

(12-1)ذات الصواري للتعليم االساسي ذات الصواريجعالن بو حسن

(12-1)الطحايم للتعليم االساسي الطحايمجعالن بو حسن

(12-1)المكارم للتعليم االساسي قرن علمجعالن بو حسن

(12-5)الغبرة للتعليم االساسي  الغبرةدماء والطائين

(12-5)ابو العاص الغبرةدماء والطائين

(12-5)عبدهللا بن األرقم محالحدماء والطائين

(12-5)محالح للتعليم االساسيمحالحدماء والطائين

(12-1)الغمصة الغمصةدماء والطائين

(12-5)اسماعية اسماعيةدماء والطائين

(12-5)الشيخ حمد السليمياسماعيةدماء والطائين

(12-5)الشيخ سيف بن حمدالحاجردماء والطائين

(12-5)وادي بني خالد سيح الحيلوادي بني خالد

(12-5)ابو مالك سيح الحيلوادي بني خالد

(12-1)الجزع الجزعالمضيبي

(12-1)الظفرات للتعليم االساسيالظفراتالمضيبي

(12-5)سكينة بنت الحسين دبادبا

(12-5)عمر بن العاص دبادبا

(12-1)تماظر بن عمرمدحاءمدحاء

(12-5)النصر للتعليم االساسي      مدحاءمدحاء

(12-1)كمزار للتعليم االساسي كمزارخصب

(12-5)حمزة بن عبدالمطلب للتعليم االساسي ليماخصب

(12-1)ليما للتعليم االساسي ليماخصب

(12-5)محمد  بن صالح المتفقيكمزارخصب

( 12 - 1 )الحوينية الحوينيةخصب

(12-1)جبل السراة للتعليم االساسيجبل السراةعبري

(12-1)حمراء الدروع للتعليم االساسيجبل السراةعبري

مسقط 

الداخلية 

جنوب الشرقية 

شمال الشرقية 

مسندم 

الظاهرة 



ن   (1)مدارس برنامج التوطي 

اسم المدرسةالبلدةالواليةالمحافظة

مسقط 

(12-5)المزيونه للتعليم االساسي   المزيونهالمزيونة

صباحي (12-1)هرويب للتعليم االساسي    هرويبالمزيونة

مسائي (12-5)هرويب للتعليم االساسي    هرويبالمزيونة

(12-1)توسنات للتعليم االساسي   توسناتالمزيونة

(12-1)ميتن للتعليم االساسيميتنالمزيونة

(12-1)االحقاف للتعليم االساسي    االحقافالمزيونة

(12-1)عيبوت للتعليم االساسي    عيبوتالمزيونة

(12-1)حورات للتعليم االساسي     حوراتالمزيونة

(12-5)عمر بن عبدالعزيز المزيونةالمزيونة

(12-1)اندات للتعليم األساسي انداتالمزيونة

(12-1)  ذهبون للتعليم االساسي ذهبونثمريت

(12-5)بوابة الفكر للتعليم األساسي ذهبونثمريت

(12-1)قتبيت للتعليم االساسي قتبيتثمريت

(12-1)شهب اصعيب   شهب اصعيبرخيوت

(12-5)شهب اصعيب   شهب اصعيبرخيوت

(12-1)ارديت  ارديترخيوت

(12-1)اجداروت   اجداروترخيوت

(12-5)اجدروت اجدروترخيوت

ونرخيوت ون للتعليم االساسي    حير (12-1)حير

يرخيوت
شت  ي للتعليم  االساسي   شر

شت  (12-1)شر

(12-1)رخيوت للتعليم االساسي    رخيوترخيوت

(12-1)ضلكوت اضلكوتضلكوت

(12-5)ضلكوت ضلكوتضلكوت

يضلكوت
ر
اف (12-1)ديم خضر

يضلكوت
ر
اف ي خضر

ر
اف (12-5)خضر

(12-5)ابو عبيده سدحسدح

(12-1)صوب صوب-سدحسدح

(12-5)القادسية للتعليم األساسيحاسكسدح

(12-1)حاسك حاسكسدح

رسدح ر للتعليم االساسي حدبير (12-5)  حدبير

رسدح ر للتعليم االساسي حدبير (12-1)  حدبير

(12-5)سدح سدحسدح

(12-1)جوفاءجوفاءسدح

(12-5)جوفاءجوفاءسدح

(12-1)مقشن للتعليم االساسي مقشنمقشن

(12-1)مندر الضبيان للتعليم االساسي مندر الضبيانمقشن

(12-1)مرسودد للتعليم االساسي مرسوددمقشن

(12-5)ابو فراس للتعليم االساسي شليمشليم وجزر الحالنيات

(12-1)كوبوت شليم وجزر الحالنياتشليم وجزر الحالنيات

(12-1)شليم للتعليم االساسي شليمشليم وجزر الحالنيات

(12-1)الشويمية للتعليم االساسي الشويميةشليم وجزر الحالنيات

(12-1)ديميت للتعليم االساسي ديميتشليم وجزر الحالنيات

(12-1)زخرللتعليم االساسي زخرشليم وجزر الحالنيات

(12-5) وادي عارة للتعليم االساسي وادي عارةشليم وجزر الحالنيات

(12-1)الحالنيات للتعليم االساسي الحالنياتشليم وجزر الحالنيات

(12-1)روية روية وحكبيتثمريت

(12-1)ربكوت ربكووتثمريت

ظفار 



ن   (1)مدارس برنامج التوطي 

اسم المدرسةالبلدةالواليةالمحافظة

مسقط 

(12-1)جابر بن حيان ثمريتثمريت

(12-1)النجد النجدثمريت

(12-1)  مضي للتعليم االساسي مضيثمريت

(12-1)  الشصر للتعليم االساسي الشصرثمريت

(12-1)  بيثنه للتعليم االساسي بيثنهثمريت

(12-5)بربزوم للتعليم االساسي بربزومثمريت

(12-5)ثمريت ثمريتثمريت

(12-1)المشاشالمشاشمقشن

(12-1)المنادرالمنادرمقشن

(12-1)شربثاتشربثاتشليم وجزر الحالنيات

ظفار 



ن   (1)مدارس برنامج التوطي 

اسم المدرسةالبلدةالواليةالمحافظة

مسقط 

(12-1)بلدسيت للتعليم االساسيبلد سيتالرستاق

(12-1)يصب للتعليم االساسييصبالرستاق

(12-1)الدقم للتعليم االساسيالدقمالدقم

(12-5)بحر العرب للتعليم االساسيالدقمالدقم

(12-1)حج للتعليم االساسيحجمحوت

(12-5)محوت للتعليم االساسيحجمحوت

(12-1)خلوف للتعليم االساسيخلوفمحوت

(12-5)وادي السيل للتعليم األساسي وادي السيلمحوت

(12-1)صراب للتعليم االساسيصرابمحوت

(12-1)النور للتعليم االساسيالنجدةمحوت

(12-1)قلعة العلم للتعليم االساسيوادي السيلمحوت

(12-1)الكحل للتعليم االساسيالكحلالجازر

(12-1)اللكبي للتعليم االساسياللكبيالجازر

(12-1)ريما للتعليم االساسيريماالجازر

(12-1)الغبرة الجنوبية للتعليم االساسيالغبرة الجنوبيةالجازر

(12-1)الشموخ للتعليم االساسيثيلين و جويرةالدقم

(12-1)رآس مدركة للتعليم االساسيرآس مدركةالدقم

(12-1)هيتام للتعليم االساسيهيتامالدقم

(12-1)ظهر للتعليم االساسيظهرالدقم

(12-1)هيما  للتعليم االساسيهيماهيما

(12-1)المعارف للتعليم االساسيالعجايزهيما

(12-1)ابو مضابي للتعليم االساسيابو مضابيهيما

(12-5)الوسطى هيماهيما

الباطنة جنوب 

الوسطى 


