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هاتف الرتبية اخلا�صة:  4730421الريا�س

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم
٤٦٥٣٩٤٨العلياابن العميدالريا�ض١
٤٨٨7٠٣٨ال�سفاراتحي ال�سفاراتالريا�ض2
٤٨١٣٨2٥الرائدمدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنيةالريا�ض٣
٤٨٨27٠٨اأم احلمام الغربيابن عبا�ضالريا�ض٤
٤١٩2٤٣٨الرحمانيةعبد اهلل بن عمرالريا�ض٥
2٨١٤2٣7عرقهعرقهالريا�ض٦
٤٨٥٠٦٨٣العقيقمالك بن الريبالريا�ض7
٤٨٨٣٤٨٩الرائداملثنى بن احلارثةالريا�ض٨
٤٦٤٥١٤٨العلياعكاظالريا�ض٩

٤٨٥١٣٩٩العقيقابن دريدالريا�ض١٠
٤٨2٨٩٨٣املعذرحي املعذرالريا�ض١١
٤٤١٤٨٤٠ال�سرفيةاأبي بكر ال�سديقالريا�ض١2
٤٤١٠٨١2ال�سرفيةابن ماجةالريا�ض١٣
٤٨2٣٠٤١اأم احلمامالهدىالريا�ض١٤
٤٨٩٣٨٣٤حطني�سجاع بن وهبالريا�ض١٥
٤٨7٠٤١2ال�سحافةزياد بن �سعدالريا�ض١٦
٤٦٣2٠7٨العليااملهاجرينالريا�ض١7
٤٨2٨٠١٥املعذرحي قوات االأمن اخلا�سةالريا�ض١٨
٤7٠٦٥٦١املحمديةربعي بن عامرالريا�ض١٩
٤7٠٥١٦٣املحمدية�سعبة بن احلجاجالريا�ض2٠
٤٨٩7٣١٨امللقااأو�ض بن االأرقمالريا�ض2١
٨١27١٦٠اليا�سمنيجماهد بن جربالريا�ض22
٤٨٨٨2٩2اأم احلمامالف�سل بن العبا�ضالريا�ض2٣
٨١2٩7١٩ال�سحافةعبد اهلل بن اأبي طلحةالريا�ض2٤
٤٤2١٠٥١اأم احلماماأم احلمامالريا�ض2٥
٤٨2٠2٥٤املعذرعوف بن مالكالريا�ض2٦
----اليا�سمنياحلارث بن عمريالريا�ض27

٨١٠٩٣٤١اخلزامىزيد بن عمروالريا�ض2٨
----الربيععامر بن عبد اهللالريا�ض2٩

٤٨١٣٨2٥الرائدمدينة امللك عبد العزيز / متو�سطالريا�ض٣٠

----اليا�سمنييزيد بن اأبي عثمان / متو�سطالريا�ض٣١

٤٨٨٠٥٥2ال�سفاراتحي ال�سفارات / متو�سطالريا�ض٣2
٤٨٣٠٨7٤ال�سفاراتحي ال�سفارات / ثانويالريا�ض٣٣
٤7٠٦٥٦١املحمديةربعي بن عامر / متو�سطالريا�ض٣٤
٤٨٠٥١72الرائدجرب بن عتيك / متو�سطالريا�ض٣٥
----امللقاامللقاالريا�ض٣٦

٤٦٨٣٤٣٤امللك �سعودجممع امللك �سعود - الق�سم االبتدائيالريا�ض٣7
٤٨٦٠٤٨٠الدرعيةاأبي هريرة - الدرعيةالريا�ض٣٨
٤٨٦٠٨٤٣الدرعيةتركي بن عبد اهللالريا�ض٣٩
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٤٨٦٠٨٤٨الدرعيةحممد بن �سعودالريا�ض٤٠
٥2٨٠٠7٦العيينةالعيينةالريا�ض٤١
٤٦٨2٠٠7امللك �سعودجممع امللك �سعود - الق�سم متو�سطالريا�ض٤2
٥2٨١27٦اجلبيلةاجلبيلةالريا�ض٤٣
٥٦2٥٤٠٩العيينةاالأبناء ) بالكلية احلربية (الريا�ض٤٤
٤٨٩٠2٠٨الدرعيةجممع االأمري اأحمد بن عبد العزيز / ابتدائيالريا�ض٤٥
٤٨٩٠2٠٨الدرعيةجممع االأمري اأحمد بن عبد العزيز / متو�سطالريا�ض٤٦
٤٨٩٠2٠٨الدرعيةجممع االأمري اأحمد بن عبد العزيز / ثانويالريا�ض ٤7
٥٦2٠٠٤٦الدرعيةزيد اخلريالريا�ض٤٨
٤١٥٩٨٣٨العماريةالعماريةالريا�ض ٤٩
2١٤٠2٣٥ الدرعيةعمرو بن معاذالريا�ض ٥٠

٥٦2٠٣٣٠الدرعيةاالإمام الذهبيالريا�ض ٥١
٤٨٦٠١٥7الدرعيةالدرعية لتحفيظ القراآنالريا�ض٥2
٤7٦٨7٠2الزهراءجريرالريا�ض٥٣
٤٩١١٨٠7الربوةالربوةالريا�ض٥٤
٤7٤١٦٣٣ال�سفاغرناطةالريا�ض٥٥
٤٠٣٠٦٨٠النموذجيةمعهد العا�سمة النموذجي - االبتدائيالريا�ض٥٦
٤7٨٦7٣2امللز�سعد بن عبادةالريا�ض٥7
٤٤٨7١27العودعبد احلميد الكاتبالريا�ض٥٨
٤٠٣٠7٩٠النموذجيةمعهد العا�سمة النموذجي - متو�سطالريا�ض٥٩
٤٠2٠٣7٤الوزاراتاملنتزةالريا�ض ٦٠
٤٩2٥2١٥الربوةهارون الر�سيدالريا�ض٦١
٤77٠٣27جريرالعالء بن احل�سرميالريا�ض ٦2
٤7٦٩٦٩١امللزثابت بن اأ�سلمالريا�ض ٦٣
٤٩١١٨٦٥الربوةاملروةالريا�ض ٦٤
٤٠222٣7املربععبداهلل بن رواحةالريا�ض ٦٥
٤7٨2٤٦٣جريرحي م�سرفةالريا�ض ٦٦
٤7٨٥٤27امللزثابت بن قي�ضالريا�ض ٦7
٤7٦٠١٦٨الوزاراتاالأبناء االأولىالريا�ض ٦٨
٤٠٤22٤٠النموذجيةاالأبناء ) باحلر�ض امللكي (الريا�ض ٦٩
2٤١٣٠22الفي�سليةعبد الرحمن بن عوفالريا�ض 7٠
٤٠٣٠7٩٠النموذجيةمعهد العا�سمة النموذجي / ثانويالريا�ض 7١
2٣١١٥٩٨الرو�سةكعب بن زهريالريا�ض72
22٦7١٥٤النه�سةب / جممع امللك �سلمان بن عبد العزيزالريا�ض7٣
٤٩١277٣الرو�سةحي الرو�سةالريا�ض7٤
٤٩٣2٣٥٥الرو�سةعرفاتالريا�ض7٥
٤٩2٠27٠الرو�سة�سلمان بن ربيعةالريا�ض7٦
2٣١١٦٨٩الرو�سة�سهيب بن �سنانالريا�ض77
2٣٥٨٥٤٥االأندل�ضاأبي العاليةالريا�ض7٨
2٤٩٠2٥7غرناطةعمرو بن قي�ضالريا�ض7٩
2٤٨٠٠٠٩امللك في�سل�سهيل بن عمروالريا�ض٨٠
22٦727٠النه�سةجممع امللك �سلمان بن عبد العزيز - متو�سطالريا�ض٨١
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٤7٨٥٩٦٩غرناطةحممد املانعالريا�ض٨2
2٠٩٣7٠2االأندل�ض�سعيد بن زيد بن نفيلالريا�ض٨٣
2٤٩١٣٤2احلمراءزيد بن ال�سلتالريا�ض٨٤
2٣١٠٣٠٠االندل�ضجممع ال�سيخ �سالح الراجحي للتحفيظالريا�ض٨٥
٤٥٥٠٩٤2االإزدهاراحلكم بن ه�سامالريا�ض٨٦
2٤٨١٣٦٩القد�ضنوفل بن احلارثالريا�ض٨7
2٣١٨٥٠٠الرو�سةعمرو بن معد يكربالريا�ض٨٨
2٤٨١2٥٤القد�ضاأبي فرا�ض احلمداينالريا�ض٨٩
22٨٣72٥امللك في�سلخالد بن الوليدالريا�ض٩٠
2٤٨٣7٠٤احلمراءجممع حممد الر�سيد التعليمي/ ابتدائيالريا�ض٩١
2٤٩٣٨٣7القد�ضعبد اهلل بن جبريالريا�ض٩2
٤٩١١٩٤٠اإ�سكان البحريةاالأبناء )قاعد امللك �سلمان اجلوية (الريا�ض٩٣
2٨2٤٠٤٥امللك في�سلاإ�سبيلياالريا�ض٩٤
27٨٠٣٠٦غرناطةالوليد بن عبادة / متو�سطالريا�ض٩٥
2٣٠١٩2١النه�سةاأبي حميد ال�ساعديالريا�ض٩٦
22٦727٠النه�سةجممع امللك �سلمان بن عبد العزيز / ثانويالريا�ض٩7
٨١٠١٤7٠احلمراءجممع حممد الر�سيد التعليمي / متو�سطالريا�ض٩٨
2١٤٦٤٥٩االزدهاراالأمني / متو�سطالريا�ض٩٩

27٨١7٨٥امللك في�سلعبدالرحمن بن زيدالريا�ض١٠٠
2٣٩٥7٤٤النه�سةجابر بن حيانالريا�ض١٠١
22١2٤١٩الرنج�ضعدي بن حامتالريا�ض١٠2
22٦١٥١٥اخلليجاجلهادالريا�ض١٠٣
2٤٥٠٠٦٤اجلنادريةعمر بن عكرمةالريا�ض١٠٤
2٣٠٣7٩٨امللك في�سل�سعد بن خارجةالريا�ض١٠٥
2٤٦١٣22النظيماأبي الدرداءالريا�ض١٠٦
2٤٦٠٠72النظيمال�سحابةالريا�ض١٠7
27٨7١٤٠الريموكاأبي اأمامه الباهليالريا�ض١٠٨
٤٦٣٨72 املعيزليةابن عبد ربه االندل�سيالريا�ض١٠٩
2٤٦٤٦٨٦النظيمحي النظيمالريا�ض١١٠
22٨٣٠٠٤اخلليجعبد الرحمن الفي�سلالريا�ض١١١
2٤٠2٣2٠اإ�سبيليةطارق بن �سهابالريا�ض١١2
2٤٥١١٨2املعيزليةاحلارث بن مالك االأن�ساريالريا�ض١١٣
2٤٦2٨7٣النظيمطليب بن عمروالريا�ض١١٤
2٤٦2٨٣٤النظيمعقبة بن عامرالريا�ض١١٥
2٤٥٠2٣٥النظيمعبد الرحمن بن غنمالريا�ض١١٦
٤١٥٤١٠7الندوةحي الندوةالريا�ض١١7
27٨٦٨2٥الريموكعامر بن عوفالريا�ض١١٨
2٤٦٣١٤١النظيماحلاكمالريا�ض١١٩
2٤٥٠2٤١اجلنادرية�سريح القا�سيالريا�ض١2٠
٨١2٥٠2١قرطبةعبد اهلل خياطالريا�ض١2١
----قرطبةمالك بن اإيا�ضالريا�ض١22

٥٤٨٩٨٨٩٠٣قرطبةاملغرية بن حكيمالريا�ض١2٣
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٨١٠٨٥2٤الرمالطلحة بن الرباءالريا�ض١2٤
----قرطبةخالد بن زيدالريا�ض١2٥

2٣٣٥٠٣٩اخلليجاإبراهيم بن حممدالريا�ض١2٦
22٨٥7٠٤اخلليجاأبي داودالريا�ض١27
2٤٦١٨٨٤اجلنادرية�سهل بن �سعدالريا�ض١2٨
----قرطبةعبد اهلل بن احلارثالريا�ض١2٩

22٦١٠٨٠اخلليجثابت البناينالريا�ض١٣٠
22٦٥٤٤٠اخلليجعبد اهلل بن حكيم ) م�سائي (الريا�ض١٣١
22٦٩٩7٣اخلليجاحلارث بن الربيعالريا�ض١٣2
22٨٥٠٠7اخلليجمعقل بن ي�سارالريا�ض١٣٣
22٦١٥٨٥امللك في�سلربيعة بن احلارثالريا�ض١٣٤
2٣١١٤٩٠النه�سة�سعد بن معاذالريا�ض١٣٥
22٨7٦٩٦اخلليجل�سان الدين اخلطيبالريا�ض١٣٦
22٦٠7٣٠النه�سةاحلجازالريا�ض١٣7
2٣٩٤٩١١النه�سةعبد اهلل بن �سهيلالريا�ض١٣٨
2٤٠٨٠72الريموكالف�سيل بن عيا�ضالريا�ض١٣٩
227٠١٨٤النه�سةطلحة بن م�سروفالريا�ض١٤٠
٨١27١٨٩اجلنادريةمعاذ بن عفراءالريا�ض١٤١
٤٤٨٨٠١7قرطبةجممع دار التقوي التعليمي / اإبتدائيالريا�ض١٤2
٤٤٨٨٠١7قرطبةجممع دار التقوي التعليمي / متو�سطالريا�ض١٤٣
2٤٥٠7٤٣النظيممتو�سطة خلف بن ه�سام حتفيظالريا�ض١٤٤
٤٦٤٩٠٨٦العليااالأرقمالريا�ض١٤٥
٤7٠١٨2٨�سالح الدينجممع االأمري �سلطان بن عبدالعزيز- االبتدائيالريا�ض١٤٦
٤٥٤٣٩١٥املروجابن البيطارالريا�ض١٤7
٤٥٥٠٦٦٨امل�سيفاملنذريالريا�ض١٤٨
٤٥٤١7٤2امللك فهداأ�سعد بن زرارةالريا�ض١٤٩
٤٥٤٤2٩١�سالح الدينالكرامةالريا�ض١٥٠
٤٥٤٨٥٥٨النزهةمالك بن �سنانالريا�ض١٥١
٤٦٤٩٠٨٦العليااالأرقمالريا�ض١٥2
٤٦٤٩77٨ال�سليمانيةاالأحنف بن القي�ضالريا�ض١٥٣
٤٥٣٨٤٩٩�سالح الدينجممع االأمري �سلطان - متو�سطالريا�ض١٥٤
٤٦٤١٣٥2العلياالعلياالريا�ض١٥٥
٤٥٤٣٥٤٠امللك فهدعبد امللك بن مروانالريا�ض١٥٦
٤٥٠٣٤٥٣امل�سيفعا�سم بن عديالريا�ض١٥7
٤٦٠٨٥٠٠الورودابن القيمالريا�ض١٥٨
٤٦22٥7٥العليااالأعز بن ي�سارالريا�ض١٥٩
27٥٠٠72الواديخارجة بن زيدالريا�ض١٦٠
٤٥٠٩١١٣امللك فهد�سنان االأ�سديالريا�ض١٦١
٤٥٦١22٥املر�سالتابن ر�سدالريا�ض١٦2
٤77٠١٨٥ال�سليمانيةاأبي �سعيد اخلدريالريا�ض١٦٣
٤٦٤١2٣2ال�سليمانيةجممع الفهد التعليميالريا�ض١٦٤
27٤٠٥2٨النفلالتلم�ساينالريا�ض١٦٥
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٤٦27٣٣٩ال�سليمانيةالفرزدقالريا�ض١٦٦
٥٦7٨2222٨التعاونعلي بن احل�سنيالريا�ض١٦7
----الغديرزهري بن �سليمالريا�ض١٦٨

٤٦٥٥٣٤٦العلياجممع الفهد التعليمي / متو�سطالريا�ض١٦٩
٤٦٥٥٣٤٦العلياجممع الفهد التعليمي / ثانويالريا�ض١7٠
٤٥٣٨٤٤٩�سالح الدينجممع االأمري �سلطان / ثانويالريا�ض١7١
27٥٩٩٦٠الواديابن �سينا / ثانويالريا�ض١72
٤٥٣22٠٦املر�سالتاالأمري في�سل بن فهد / ثانويالريا�ض١7٣
2٥١١٨٦٠خ�سم العانعائذ بن عمرو  باحلر�ضالريا�ض١7٤
2٥١١٨77خ�سم العانحماد بن اأبي حنيفةالريا�ض١7٥
2٤2٠2٠٣اجلزيرةه�سام بن حكيمالريا�ض١7٦
2٣٦77٨٦الن�سيم/�ض ابن عبد الربالريا�ض١77
2٥2٠2٩7خ�سم العاناإ�سحاق بن اإبراهيم باحلر�ضالريا�ض١7٨
2٥١١١2٦خ�سم العانالقا�سي بن يو�سف باحلر�ضالريا�ض١7٩
2٥١١١٤٣خ�سم العانقي�ض بن اأبي حازم باحلر�ضالريا�ض١٨٠
2٥١١7٦٦خ�سم العاناإبراهيم بن يزيد باحلر�ضالريا�ض١٨١
2٥١٠٨٣٦خ�سم العاناملقداد بن االأ�سود باحلر�ضالريا�ض١٨2
2٥١٠7٤2خ�سم العانعبد الرحمن الداخل باحلر�ضالريا�ض١٨٣
2٥١٠٨١٩خ�سم العانعبد اهلل بن عون باحلر�ضالريا�ض١٨٤
2٥١١١٠٩خ�سم العانعبد اهلل بن م�سعب باحلر�ضالريا�ض١٨٥
2٥١١٠١٥خ�سم العانال�سحاك بن �سفيان باحلر�ضالريا�ض١٨٦
2٥١٠٩٨2خ�سم العانعبد اهلل بن الطفيل باحلر�ضالريا�ض١٨7
2٥١١٨٩٤خ�سم العاناأبو جعفر املن�سور باحلر�ضالريا�ض١٨٨
2٤١77٥٣الفيحاءجممع امللك عبداهلل التعليميالريا�ض١٨٩
27٠277٦اجلزيرةربيعة بن �سلمةالريا�ض١٩٠
2٤٦٣227الن�سيم /�ض االأمري نايفالريا�ض١٩١
2٥١٠٩٩٨خ�سم العانجمال الدين ه�سامالريا�ض١٩2
2٤١١٤2٤ال�سعادةالتنعيمالريا�ض١٩٣
٤١٥٦٤7٣الن�سيم /�ضال�سعبيالريا�ض١٩٤
2٤١٣٩٥٥ال�سعادةم�سعب بن عمريالريا�ض١٩٥
27٠١٣٤٤اجلزيرةيحيى بن وثاب ) حتفيظ (الريا�ض١٩٦
2٤٤١٠٦7اجلزيرةاملزيالريا�ض١٩7
2٣٠222٣الن�سيم /�ضاخلليل بن اأحمدالريا�ض١٩٨
2٣٦٤٨١٣الن�سيم /�ض�سراقة بن مالكالريا�ض١٩٩
2٤١١٨27ال�سعادةعمري بن احلمامالريا�ض2٠٠
٨١2٦7٥7الن�سيم /�ضاملقريزيالريا�ض2٠١
2٣٦٥2١٤الن�سيم /�ضخيربالريا�ض2٠2
2٤١٩٣22الفيحاءم�سعود بن الربيعالريا�ض2٠٣
2١٤٦١٥٠خ�سم العانمعاوية بن يزيدالريا�ض2٠٤
2٤١7١77الفيحاءاأبي طلحة االن�ساريالريا�ض2٠٥
2٤١١٠٥٠الفيحاءجممع امللك عبد اهلل التعليمي / متو�سطالريا�ض2٠٦
٤7١٣٦٦٣الفيحاءجممع امللك عبد اهلل التعليمي / ثانويالريا�ض2٠7
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٤٩١٤٤٦٣الريان�سعد بن اأبي وقا�ضالريا�ض2٠٨
2٣١٨٣٦2الن�سيم /غحممد اإقبالالريا�ض2٠٩
2٣١٤٠٨١الن�سيم /غالتعاونالريا�ض2١٠
٤٩٦2٥٠٥ال�سالمحجر بن عديالريا�ض2١١
2٣١7٣١7الن�سيم /غالدار قطنيالريا�ض2١2
2٣١٥٣٥٥ال�سالمرافع بن خديجالريا�ض2١٣
2٣١٦٦٥٩الن�سيم /غخباب بن االأرتالريا�ض2١٤
2٣١٤2٠2الن�سيم /غزمزمالريا�ض2١٥
2٣٣١٠72الن�سيم /غالرباء بن اأو�ضالريا�ض2١٦
2٣22٠٩٨الن�سيم /غاأبو ب�سريالريا�ض2١7
2٣٠١٦٤٩الن�سيم / غاأ�سيد بن ح�سريالريا�ض2١٨
2٣١٣٦٨2الن�سيم /غال�سهداءالريا�ض2١٩
2٣222٤٣الن�سيم /غالفجرالريا�ض22٠
2٣77٤٥7ال�سالمالربيع بن م�سلمالريا�ض22١
2٣١٣٤٥٨الن�سيم /غاأحمد بن حنبلالريا�ض222
٤٩١7٠٣٨الروابيزيد بن الدثنهالريا�ض22٣
٨١2٣٦٣7املناراأبو حمجن الثقفيالريا�ض22٤
2٣٠٣٦٨١ال�سالمح�سن ال ال�سيخالريا�ض22٥
2٣١2٣٠٣الن�سيم /غ�سعود الكبريالريا�ض22٦
2٠٨٦7٠٥الروابيب / جممع العليانالريا�ض227
٤٩٣١2٩٨الروابيمعاذ بن عمروالريا�ض22٨
2٣١١٣٦2الن�سيم غالت�سهيلالريا�ض22٩
2٣٣١2٠2الن�سيم غعمرو بن ثابتالريا�ض2٣٠
2٠٨٦7٠١الروابيجممع العليان / ثانويالريا�ض2٣١
2٣٠2٥٩7الن�سيم غاملقداد بن عمروالريا�ض2٣2
2٣2١٣٨٥الن�سيم غيزيد بن اأبي �سفيانالريا�ض2٣٣
٤٩2٥١٦٥الروابيعبداهلل بن عمرو بن العا�ضالريا�ض2٣٤
2٣١22٤٠الن�سيم غاأبي جندل الريا�ض2٣٥
٤٩٦٠٩٨٩الريانحي الريانالريا�ض2٣٦
2٣2١٥2١ال�سالمعا�سم بن ثابتالريا�ض2٣7
2٠٨٦7٠٦الروابيجممع العليان / متو�سطالريا�ض2٣٨
٤2٦١٩٠١�سرباابن خزميةالريا�ض2٣٩
٤2٦2١٤7الدريهميهعتبة بن غزوانالريا�ض2٤٠
٤2٥7٤٤٠ظهرة البديعةجعفر بن اأبي طالبالريا�ض2٤١
٤٥٨77٨٨�سلطانة�سلطانةالريا�ض2٤2
٤2٤٠١٠7الزهرةبالل بن رباحالريا�ض2٤٣
٤2٥٤7٦٣�سرباجبل الرحمةالريا�ض2٤٤
٤2٥٠٤٤٤ظ البديعةال�سيخ عبد اهلل اخلليفيالريا�ض2٤٥
٤٥٩٥٠٩7اجلراديةابن الهيثمالريا�ض2٤٦
٤2٥٣2٨٦ال�سويدياملدينة املنورةالريا�ض2٤7
٤2٥٦٠٦٥ال�سويديعمري بن اأبي وقا�ضالريا�ض2٤٨
٤١١٥٩٤7ال�سمي�سيه�سام بن عبد امللكالريا�ض2٤٩
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٤2٥١٦١٠ظ البديعةاأبي الطيب املتنبيالريا�ض2٥٠
٤٣٩٠٦٤٦�سياحجبل النورالريا�ض2٥١
٤٥٩٤٣٣١�سلطانةوادي حنيفةالريا�ض2٥2
٤٣٦٣٠2٠طويقاحل�سني بن عليالريا�ض2٥٣
٤2٥٤٣٣٨�سربا�سرباالريا�ض2٥٤
2٦2٩7٦١طويقالطفيل بن احلارث الريا�ض2٥٥
٤2٦٤٣2٤الزهرةاملازينالريا�ض2٥٦
٤٣١72٣2العريجاءذات ال�سال�سلالريا�ض2٥7
٤2٥٤٣٨٩ال�سويدي�سيف الدولة احلمداينالريا�ض2٥٨
٤2٥٤٦٤٤�سلطانةاالأق�سىالريا�ض2٥٩
٤٣٥27٨2اجلراديةمعن بن زائدةالريا�ض2٦٠
2٦2٦٦٦١طويقجبري بن مطعمالريا�ض2٦١
٤2٥٦٨٤٤الزهرةاالأبرارالريا�ض2٦2
٤27١٩٩٨ال�سويديلبيد بن ربيعةالريا�ض2٦٣
٤2٦٤٩77ال�سويديثابت بن ال�سامتالريا�ض2٦٤
٤٣١277٦ال�سويدي/غابن حبانالريا�ض2٦٥
٤٣١77٤٩ال�سويدي/غعا�سم بن احلكمالريا�ض2٦٦
٤2٥١٩٥٤ظ البديعةاخلوارزميالريا�ض2٦7
٤2٨٨٩7٠ال�سويدي�سامل بن عوفالريا�ض2٦٨
2٦2٦١٨2طويق�سفيان الثوريالريا�ض2٦٩
٤٤٩٣7١7�سرباال�سيخ عبد اهلل القرعاويالريا�ض27٠
٤2٥١٩٥٤ظ البديعةاخلوارزميالريا�ض27١
٤2٦٠227ال�سويديعبد الرحمن القا�سمالريا�ض272
٤27١2٥7�سرباعلي بن املدينيالريا�ض27٣
٤٣٠١٤٥7ال�سويدي/غعمران بن ح�سنيالريا�ض27٤
٤٣٠٤٨77طويقعبداهلل بن م�سعودالريا�ض27٥
----طويقمعن بن عديالريا�ض27٦

٤2٦٦١22ال�سويدياملنذر بن قي�ضالريا�ض277
٤٣٦٤١٤٤طويق القريوانالريا�ض27٨
٤٣٦٣١٦٤طويقعماد الدين زنكيالريا�ض27٩
٤2٥٦٨٠7ال�سويديحي ال�سويدي / متو�سطالريا�ض2٨٠
٥2٣١٩٣٨املزاحميةاملزاحمية الريا�ض2٨١
٤2١٤2٠١ال�سفاءعمرو بن العا�ضالريا�ض2٨2
27١١72٠الفوازمعاوية بن اأبي �سفيانالريا�ض2٨٣
٤2١٣٨7٥ال�سفاءقتيبة بن م�سلمالريا�ض2٨٤
22٣٠77٤ديراباالمام اأبي حنيفة باحلر�ضالريا�ض2٨٥
٤٥7٦٦٦٨عتيقةاأم القرىالريا�ض2٨٦
٤٥٩22١٦اليمامةاخلندقالريا�ض2٨7
٤2١2٨٩٥ال�سفاءالتي�سريالريا�ض2٨٨
22٣١2٩2ديرابيحيى بن يعمر باحلر�ض الريا�ض2٨٩
٥2٣١٩٠٨املزاحميةخالد بن �سعيد الريا�ض2٩٠
22٣١١7١ديرابهمام بن احلارث باحلر�ض الريا�ض2٩١
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٤2١٠٣٥٣ال�سفاءخليفة بن ب�سرالريا�ض2٩2
٤2١٣27٣احلزممكي بن اأبي طالبالريا�ض2٩٣
٤2١٠٩7٨ال�سفاءالهيثميالريا�ض2٩٤
27١٤٣2٤الفوازالتوفيقالريا�ض2٩٥
٤22٣٦٣٠بدرامللك عبد اهلل بن عبدالعزيزالريا�ض2٩٦
٤2١١٩٨٤ال�سفاءعقبة بن نافعالريا�ض2٩7
٥2٣١٥٥٣املزاحميةح�سارالريا�ض2٩٨
٤٥١١٥77اليمامة عبد اهلل بن حميدالريا�ض2٩٩
٤22٣٤٤٩بدرحكيم بن حزامالريا�ض٣٠٠
٤2١2١١٤ال�سفاءح�سان بن ثابتالريا�ض٣٠١
22٣٠٥٩7ديراب�سهيل بن اأبي �سالحالريا�ض٣٠2
٤222٤٠٨بدرالفراءالريا�ض٣٠٣
٤2١٣١٠٦بدراأبي زيد االأن�ساريالريا�ض٣٠٤
2٨٤٠٩٩7بدرح�سان بن قي�ضالريا�ض٣٠٥
٤2٣٠٤١٠بدرق�ض بن �ساعدةالريا�ض٣٠٦
27١٠7٥٨ديرابمعوذ بن عمروالريا�ض٣٠7
٤2١١٦2٤ال�سفاءال�سفا / متو�سطالريا�ض٣٠٨
٤2١2٩١٥ال�سفاءال�سفا / ثانويالريا�ض٣٠٩
٤227٥٤٩منارعمر بن عبدالعزيزالريا�ض٣١٠
٠٥٥٤٤٤٦٠2٠احلزمحممد بن م�سلمالريا�ض٣١١
٤22١٣٤٣احلزمالوليد بن قي�ضالريا�ض٣١2
٥2٣2٣٨٦املزاحميةالقا�سم بن معنالريا�ض٣١٣
٤2١١٩٩٠منارزيد بن الثابتالريا�ض٣١٤
٤227٦٩7بدرزرارة بن اأبي اأوفىالريا�ض٣١٥
٤2١٣٣٣2بدر�سلمان الفار�سيالريا�ض٣١٦
٥2٣١٣٦٦الغطغطالغطغطالريا�ض٣١7
٤٥١١٩٨١منفوحة�سليمان بن عبد امللكالريا�ض٣١٨
٤٩٥٥7٦٠الدار البي�ساءاالأن�سارالريا�ض٣١٩
٤٩٥٣٦١٦العزيزيةحمزة بن عبد املطلبالريا�ض٣2٠
٤٥٩٥٤٥٥منفوحةاالأع�سىالريا�ض٣2١
٤٩٠٠٣٤٨احلائراأبي ذر الغفاري احلائرالريا�ض٣22
٤٩٩٠٨١٤االإ�سكانعروة بن الزبريالريا�ض٣2٣
٤٥٩٥٨٣٥منفوحةامللك عبد العزيزالريا�ض٣2٤
٤٩٨٠٤٦٩االإ�سكاناالإمام الطربيالريا�ض٣2٥
٤٩٨٩272االإ�سكان�سفوان بن �سليمالريا�ض٣2٦
٤٩٨٤٥١١االإ�سكاناأمية بن خويلدالريا�ض٣27
٤٤٨١٩٥١غبرياءحراءالريا�ض٣2٨
٤٤٨٤٨7٦غبرياءاأبي مو�سى االأ�سعريالريا�ض٣2٩
٤٣٨7٦٠٩الدار البي�ساءابن تيميةالريا�ض٣٣٠
٤٩٨٤١٠٠االإ�سكاناالأبناء )بطريق اخلرج(الريا�ض٣٣١
٤٩٥٨٨٤٠الغناميةالراغب االأ�سفهاينالريا�ض٣٣2
٤١٥٦٦٨2املن�سورةحي املن�سورةالريا�ض٣٣٣
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٤٣١7٣2١العريجاء/غحماد بن �سلمةالريا�ض٣٣٤
٤٣٠٠٠٣7العريجاء/واإمام الدعوةالريا�ض٣٣٥
٤٣٣٠٦٠2العريجاء/وعبد اهلل اجلار اهللالريا�ض٣٣٦
٤٣٦٥7٣٠حي طويقمعاذ بن جبلالريا�ض٣٣7
٤٣٥2٨١٤اجلراديةمعهد النورالريا�ض٣٣٨
٤٣22٦٩٠العريجاء/غجعفر الطيارالريا�ض٣٣٩
٤٣١٠٣٠٨العريجاء/غاأبي قتادةالريا�ض٣٤٠
٤١١27٣١حلة ابن عماجالفاروقالريا�ض٣٤١
٤٣٥7٤٨٦علي�سةطارق بن زيادالريا�ض٣٤2
٤٣٠٥٠٨٣حي طويق�سعد بن الربيعالريا�ض٣٤٣
٤٣١٠7٦٣العريجاء/غ�سالح الدين االأيوبيالريا�ض٣٤٤
2٦2٦١٣٩حي طويقعلقمة بن قي�ضالريا�ض٣٤٥
2٦2٠٠١7طويقعتبة بن اأ�سيدالريا�ض٣٤٦
٤٣٠١٠٦١العريجاء/غاأبي عمرو الداينالريا�ض٣٤7
٤٣٠١٠٩2العريجاء/غاالمام البخاريالريا�ض٣٤٨
٤٣٣٠٥2٩العريجاء/وعبد الرحمن بن �سعديالريا�ض٣٤٩
2٦2٠٠٠١طويقحممد بن م�سلمةالريا�ض٣٥٠
٤١١١٦٤7حلة ابن عماجالقرطبيالريا�ض٣٥١
2٦2٣٠١٨حي طويقعبد اهلل بن عبداللطيفالريا�ض٣٥2
2٦2٥٣٦١حي طويقاحلارث بن كلدةالريا�ض٣٥٣
٤٣٦١٨٠٤العريجاءاملربدالريا�ض٣٥٤
2٦2٦١٤٤طويقهالل بن اأميةالريا�ض٣٥٥
٤٣١٠٦٩٦العريجاء/غزيد بن اخلطابالريا�ض٣٥٦
٤٣٥٣٨2٩اجلراديةاملاأمونالريا�ض٣٥7
٤٣٥٥٠٤٩العريجاء/ومالك بن اأن�ضالريا�ض٣٥٨
٤٣٠١٣٤٣العريجاء/والليث بن �سعدالريا�ض٣٥٩
٤٣٥٨٥٠٤اجلراديةاأحدالريا�ض٣٦٠
٤٣٥2٨2٨اجلراديةالنموذجية التطبيقيةالريا�ض٣٦١
٤٣٠٣١١٣العريجاء/غاإيا�ض بن معاويةالريا�ض٣٦2
٤١١٩٩7٥ال�سمي�سيعثمان بن عفانالريا�ض٣٦٣
٤٣٠2٦٨٣العريجاءالهجرةالريا�ض٣٦٤
٤٣١27١٠العريجاء/غمالك بن احلويرثالريا�ض٣٦٥
2٤77٠١١ظهرة لنبقي�ض بن ال�سائبالريا�ض٣٦٦
٤2٥٩٣77العريجاء/واخلالديةالريا�ض٣٦7
٤٣٠١٥7١العريجاء/غاأوي�ض القرينالريا�ض٣٦٨
٤٣٦١٤١٨طويقابن حزمالريا�ض٣٦٩
٤٣٥٤٦7٨ال�سمي�سيالقد�ضالريا�ض٣7٠
٤٤2٠٥٠١علي�سةحذيفة بن اليمانالريا�ض٣7١
٤١١١٠١2ال�سمي�سيالفي�سليةالريا�ض٣72
٠٥٥٩١٩١٩١٣علي�سةالرحمانيةالريا�ض٣7٣
٤١١١٦٤٠ال�سمي�سياجلاحظالريا�ض٣7٤
٤٣٠٤٠١٩العريجاء/وعبد اهلل بن اأم مكتومالريا�ض٣7٥
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٤٤١٦٥٦٩علي�سةاحلرمنيالريا�ض٣7٦
2٤77٠١١لنبب�سر بن الوليدالريا�ض٣77
----ظ لنباملنذر بن الزبريالريا�ض٣7٨

٤٣١٥2٩٦العريجاء غاأن�ض بن مالكالريا�ض٣7٩
٤١٥٨١٩2ظ لنبيزيد بن نعيمالريا�ض٣٨٠
٤٣٥٩٩٩٤العريجاءالعريجاءالريا�ض٣٨١
٤٣٣١١٠١العريجاء غبالل بن احلارثالريا�ض٣٨2
٤٣٣١٤٥٤العريجاء وابن خلكانالريا�ض٣٨٣
٤٣٠2٩7العريجاء غاالمام البي�ساوي / متو�سطالريا�ض٣٨٤
٤٣٣٥2٩٥العريجاء غاالأمري �سعد بن عبدالعزيز / ثانويالريا�ض٣٨٥
٠٦٤٤٣٩٩٩7ثادقاالإمام م�سلم - ثادقالريا�ض٣٨٦
٥٥٤٠2٣7ثادقرويغبالريا�ض٣٨7
٥2٦٠٣2٤حرميالءخزمية بن ثابت- حرميالءالريا�ض٣٨٨
٥2٦٠7٨٨حرميالءحرميالء االأولىالريا�ض٣٨٩
٥2٦٠٥٠٤حرميالءملهمالريا�ض٣٩٠
٥22١٠٦٦رماحرماحالريا�ض٣٩١
٥٥2١2٦٣رماحقي�ض بن �سعد - رماحالريا�ض٣٩2
٥٥٣١٠٦٥�سعدجممع �سعد التعليميالريا�ض٣٩٣
٤٨7٠٥٩7رماحاملغرية بن �سعبةالريا�ض٣٩٤
٥٥٤٠2٤٤حفر العت�ضحفر العت�ضالريا�ض٣٩٥
٥22١٨٥7�سرماءال�سعودية - ب�سرماءالريا�ض٣٩٦
٥22١٣١٤�سرماءالبديع - ب�سرماءالريا�ض٣٩7
٠١١٥٥2١7٤٠رماحابن �سريينالريا�ض٣٩٨

٥٥٤٥٥77٤٥احلفنةجممع احلفنه التعليمي ) ابتدائي (الريا�ض٣٩٩

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0115491366اخلرج

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم
٠١١٥٤٨٠١٤٥حي االأندل�ضاالأندل�ضاخلرج٤٠٠
٠١١٥٤٥7٠٦٦حي اخلالديةعلي بن اأبي طالباخلرج٤٠١
٠١١٥٤٤٦٨٨٠حي اخلالديةجعفر بن اأبي طالباخلرج٤٠2
٠١١٥٤٤٨٣72حي ال�سالم�سعد بن معاذاخلرج٤٠٣
٠١١٥٤٤2٠2٤حي النه�سة�سعد بن اأبي وقا�ضاخلرج٤٠٤
٠١١٥٤٤٨٥٥2حي ال�سالمالريموكاخلرج٤٠٥
٠١١٥٤٤٨٥2٣حي املنتزهم�سعب بن عمرياخلرج٤٠٦
٠١١٥٥٠٠٤٩٠مركز الهياثماأحمد بن حنبلاخلرج٤٠7
٠١١٥٤٤٨٤٦٠حي بن تركيمو�سى بن ن�سري اخلرج ٤٠٨
٠١١٥٤٤٨١2٨حي العزيزيةامللك عبدالعزيزاخلرج٤٠٩
٠١١٥٤٤٠72٠حي النه�سةالقاد�سيةاخلرج٤١٠
٠١١٥٤٤٨2٣7حي النه�سةابن خزميةاخلرج٤١١
٠١١٥٤٥٤2٩٩اإ�سكان امل�سانع احلربيةاملغرية بن �سعبةاخلرج٤١2
٠١١٥٤٥٦٨٨٠حي اخلزامى�سالح الدين االأيوبياخلرج٤١٣
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٠١١٥٤٤7٤2٠حي الفي�سليةالزبري بن العواماخلرج٤١٤
٠١١٥٤٤٦٥7٦حي اخلالديةاملقداد بن االأ�سوداخلرج٤١٥
٠١١٥٥٠١٩2٩مركز الهياثمخالد بن الوليداخلرج٤١٦
٠١١٥٥٠١٩2١مركز الو�سيطى واحلريدياحلديبيةاخلرج٤١7
٠١١٥٤١٦٨2١حي النا�سرية بالدمل�سلمان الفار�سياخلرج٤١٨
٠١١٥٤٤٤2٣٠حي االأندل�ضعمر بن عبدالعزيزاخلرج٤١٩
٠١١٥٤٤٨2٥7حي الفي�سليةابن كثرياخلرج٤2٠
٠١١٥٤٤١٣٩٦حي الريانح�سان بن ثابتاخلرج٤2١
٠١١٥٤٥٤٦٥7حي املو�سىه�سام بن عبدامللكاخلرج٤22
٠١١٥٤٤٨٠٥٦حي الورودالوليد بن عبدامللكاخلرج٤2٣
٠١١٥٤١١١٣٦حي ال�سحنة بالدملعثمان بن عفاناخلرج٤2٤

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0164321055املجمعة

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم
٤٣2٠٣٣٦املجمعةاالإمام ال�سافعياملجمعة٤2٥
٤٣2٠٥٤٤املجمعةزيد بن ثابت لتحفيظ القراآناملجمعة٤2٦
٤٣2١٨٨٣املجمعةفل�سطنياملجمعة٤27
٤٣2٠٦٠٤املجمعةالفي�سليةاملجمعة ٤2٨
٣٤١١٤٣2املجمعةال�سيخ احمد ال�سانعاملجمعة٤2٩
٤٣١٠7٨٩املجمعةابن القيماملجمعة ٤٣٠
٤٣١٠٩2٤املجمعةجممع التو يجرياملجمعة ٤٣١
٤٣2١١٤٣املجمعةاالإمام احمد بن حنبلاملجمعة ٤٣2
٤٤٣٣٩٨2رو�سة �سديراأبو بكر ال�سديقاملجمعة ٤٣٣
٤٤٣١٣٥٨حوطة �سديرعثمان بن عفاناملجمعة ٤٣٤
٤٤٣١7٨٩حوطة �سديرجممع املعجلاملجمعة ٤٣٥
٤٤٣٥٥٣7جالجل�سعيد بن زيداملجمعة ٤٣٦
٤٤٣7٤٥2متريحطنياملجمعة ٤٣7
٤٣2٠٣١٤حرمةامللك �سعوداملجمعة ٤٣٨
٤٤٣٣٨7٠التوميالتومياملجمعه ٤٣٩
٤٣٦٠٨٦7االرطاويةاالإمام اأبي حنيفةاملجمعه ٤٤٠
٤٣٦١27٠االرطاويةان�ض بن مالك لتحفيظ القراآناملجمعه٤٤١
٤٤٥2٤٣١ع�سريةع�سريةاملجمعه٤٤2
٤٤٣١٥2٨حوطة �سديرال�ساطبي لتحفيظ القراآناملجمعه٤٤٣
٤22٥١٨٦م�سرفةم�سرفةاملجمعة ٤٤٤
٤٤٣7٥٨٠متريالزبري بن العواماملجمعة ٤٤٥
٤٣١٣٣١٨املجمعهبالل بن رباحاملجمعة ٤٤٦
٤٣١٠٤٠٥حرمهاالمام حممد بن عبد الوهاباملجمعة ٤٤7
٤٣2١٣٩٥املجمعة ال�سعوديةاملجمعة ٤٤٨
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هاتف الرتبية اخلا�صة:  0164224000الزلفي

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم
٠١٦٤227٨٤١ال�سيحاأبي بن كعب االبتدائيةالزلفي٤٤٩
٠١٦٤22٥٠٣٣اليمامةامللك �سلمان االبتدائيةالزلفي٤٥٠
٠١٦٤2٣١٥٤٣الفاروقعمر بن عبدالعزيز االبتدائيةالزلفي٤٥١
٠١٦٤2٣٠2٦٦�سمنان�سعد بن اأبي وقا�ض االبتدائيةالزلفي٤٥2

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0116221089�صقراء

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم
٠١١٦22١١٩٩ال�سفراءابو بكر ال�سديق�سقراء٤٥٣
٠١١٦22١٥2٤ال�سرقيةعمر بن اخلطاب�سقراء٤٥٤
٠٥٠٥١2٦٦٥٩االندل�ضعثمان بن عفان�سقراء٤٥٥
٠١١٦222٦٨٦٠القارةعلى بن اأبي طالب�سقراء٤٥٦
٠١١٦22١٤٤٥الرو�سةاحمد بن حنبل�سقراء٤٥7
٠١١٦22١٤٣2الرو�سةحممدبن عبدالوهاب�سقراء٤٥٨
٠١١٦22٠٠٣٦الباطناالإمام عا�سم�سقراء٤٥٩
٠١١٦22١٠٩٥امللك فهدابن تيميه�سقراء٤٦٠
٠١١٦2٣١٤7٨احلزمعمار بن يا�سر�سقراء٤٦١
٠١١٦2٣١2١٩كميتعبداهلل بن م�سعود�سقراء٤٦2
٦22١٩٠٥ ٠١١الوقفالوقف االإبتدائية�سقراء٤٦٣
٠١١٦27١٨22الرفيعةا�سيقر�سقراء٤٦٤
٠١١٦22٠٣٩٠غ�سلةغ�سلة�سقراء٤٦٥
٠١١٦2٩١٥22الق�سبالق�سب�سقراء٤٦٦
٠١١٦2٤٠٥٠٤ثرمداءثرمداء�سقراء٤٦7
٠١١٦2٨١٥٥2الداهنةابتدائية الداهنة�سقراء٤٦٨

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0117840996وادي الدوا�صر

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم
٠١١7٨٦١٤٥٣حي النويعمة النويعمةوادي الدوا�سر٤٦٩
٠١١7٨٦٣٠٩٩حي ال�سرافاء ال�سرافاءوادي الدوا�سر٤7٠
٠١١7٨٦١٨٥٣حي ال�ساحلية ال�ساحليةوادي  الدوا�سر٤7١
٠١١7٨٤٥١2٤حي الزويراءالزويراءوادي الدوا�سر٤72
٠١١7٨٤٥٦٩١حي املعتلىاملعتلىوادي الدوا�سر٤7٣
٠١١7٨٤٥١٤٨حي املقابل اأحمد بن حنبلوادي الدوا�سر٤7٤
٠١١7٨٤١٥٨٤حي اللدام جممع االأمري �سلطانوادي الدوا�سر٤7٥
٠١١7٨٤١22٨حي الوالمني الوالمنيوادي الدوا�سر٤7٦
٠١١7٨٤٠٠٦٤حي خمطط اخلما�سني ابن القيموادي الدوا�سر٤77
٠١١7٨٤١١2٨حي الفرعة الفرعةوادي الدوا�سر٤7٨
٠١١7٨٤١١٦٤حي اخلما�سنيحتفيظ اخلما�سنيوادي الدوا�سر٤7٩
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٠١١7٨٤2٦٩٩حي اخلما�سني قرطبةوادي الدوا�سر٤٨٠
٠١١7٨2١٠٨٨حي ال�سفاء - ال�سليل�سعد بن اأبي وقا�ضوادي الدوا�سر٤٨١
٠١١7٨2١٠٩٤حي اآل حني�ض - ال�سليلابن كثريوادي الدوا�سر٤٨2

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0117220991عفيف

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم
 ٠١١722١٥٨٨خلف �سوق اخل�سارالنعمان بن ب�سريعفيف٤٨٣
٠١١72٣٠٦٦7جنوب عفيفاملردمةعفيف٤٨٤
٠١١72٣٠٨٦7�سمال عفيفح�سينةعفيف٤٨٥
٠١١72٤٦١٨٠�سرق عفيففرعة الرميثيعفيف٤٨٦

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0116522155القويعية

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم
٠١١٦٥٤٠٠٥٣اجللةاجللةالقويعية ٤٨7
٠١١٦٥٤٠٥٩حالة اجللةحالة اجللةالقويعية٤٨٨
٠١١٦٥٣٣٣١7القويعيةالفويلقالقويعية٤٨٩
٠٥٥٥١٠١٥١٨الروي�سةجلعةالقويعية٤٩٠
٠١١٦٥2١2٤٥القويعيةالعرينالقويعية٤٩١
٠١١٦٥٥٣٠٩٣الروي�سةالقاد�سيةالقويعية٤٩2
٠١١٦٥٩١٣٣١الرينقبيبانالقويعية٤٩٣
٠١١٦٥٥٠٨7٨القويعيةامللك خالد القويعية٤٩٤
٠١١٦٥2١2٣٦القويعيةالقويعيةالقويعية٤٩٥
٠١١٦٥١٠2٩٩حلبانحلبان القويعية٤٩٦
٠١١٦٥٥2٨٨٠الروي�سةالروي�سةالقويعية٤٩7
٠١١٦٥2٠٥٠٠القويعيةحتفيظ القويعيةالقويعية٤٩٨
٠١١٦٥2٠١٠7القويعيةامللك فهدالقويعية٤٩٩
٠٥٥٤777٣٣٠الروي�سةطحيالقويعية٥٠٠
٠٥٥٩١١٤٤2القويعيةنخيالن القويعية٥٠١

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0115552162احلوطة واحلريق

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم
٥٣7٠2٨٠)احلريق( احلريق احلريق االأولى احلوطة واحلريق٥٠2
٥٣٩٠٠٠٦)برك( الفر�سةالفر�سةاحلوطة واحلريق٥٠٣
٥٥٥٠٨٦٨)احلوطة( اأ�سفل الباطنالعزيزيةاحلوطة واحلريق٥٠٤
٠٥٤٣٣٤٥٨7٨)احلوطة( ال�سالميةعبداهلل بن م�سعوداحلوطة واحلريق٥٠٥
٥٥٦١١2٩)احلوطة( ال�سالميةزيد بن ثابتاحلوطة واحلريق٥٠٦
٥٣7٠27٦)احلريق( احلريق اجلديدالنجاحاحلوطة واحلريق٥٠7
٥٥٥٥٠72)احلوطة( احللوةاحللوة االأولىاحلوطة واحلريق٥٠٨
٥٥٥٥١١٤)احلوطة( القويعالقلعةاحلوطة واحلريق٥٠٩
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٥٥٦١2٩١)احلوطة( ال�سالميةابن القيماحلوطة واحلريق٥١٠
٥٥٥٠٣٨٥)احلوطة( احللةاحلوطة االأولىاحلوطة واحلريق٥١١
٥٥٥٠٨72)احلوطة( زيادزياداحلوطة واحلريق٥١2
٥٥٥١7٣٣)احلريق( نعامنعاماحلوطة واحلريق٥١٣
٥٥٥٠٨٠٤)احلوطة( احللةاحلوطة الثانيةاحلوطة واحلريق٥١٤
٥٣٩٠٥٨2)برك( العبيديةالعبيديةاحلوطة واحلريق٥١٥

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0116825972الأفالج

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم
٦٨2٠٠١٦ليلى اجلفيدريةاأحمد بن حنبل االفالج٥١٦
٦٨2٠277ليلى الغربية ابن بازاالفالج ٥١7
٦٨2٠١2٨ليلى الدخل املحدود طارق بن زياد االفالج٥١٨
٦٨٣2١٠٥الهدارابتدائية حتفيظ القراآن بالهداراالفالج ٥١٩
٦٨٣١٩٣٨الهدار احل�سني بن علياالفالج٥2٠
٦٨2٤٦٥١الدخل املحدودخالد بن الوليداالفالج٥2١
٦٨٣٠٤٠٠البديعاأبو بكر ال�سديقاالفالج٥22
٦٨2٥٤٤٠البديع اأبو ذر الغفاري  االفالج٥2٣
٦٨2٥22١البديععثمان بن عفاناالفالج٥2٤
٦٨٥٠2٦٨البديعجعفر بن اأبي طالباالفالج٥2٥
٦٨2٤٦٥١ال�سغوبالل بن رباحاالفالج٥2٦
٦٨٣2١٠٥مروان �سعد بن ابي وقا�ضاالفالج٥27
٦٨٣2٦٦٣�سويدان�سلمان الفار�سياالفالج٥2٨
٦٨2٠٦١٦ليلى اخلالديةزيد بن ثابتاالفالج٥2٩
٦٨22٠٩٩ليلى الفي�سليةالفي�سلية االفالج٥٣٠

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0116420884الدوادمي

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم
٦٤2١٨٨٩الدوادميخالد بن الوليدالدوادمي٥٣١
٠١/٦٤2١7٩7الدوادميالعزيزيةالدوادمي٥٣2
٦٤222٣7الدوادمياأبو بكر ال�سديقالدوادمي٥٣٣
٦٣٩٠٦٠٣ال�سرالفي�سةالدوادمي ٥٣٤
٦٤٣١٦١١الدوادميعثمان بن عفانالدوادمي٥٣٥
٦٤22٨٩٣الدوادمياأحمد بن حنبلالدوادمي٥٣٦
٠١٦٣٩٠٦٩٥الدوادميارطاوي الرقا�ضالدوادمي٥٣7
٠١٦٤٣١77٨الدوادميعبداهلل بن م�سعودالدوادمي٥٣٨
٦٣2١٦٨٩ ال�سر �ساجر الدوادمي ٥٣٩
٦٤2١٦٦٦الدوادمي�سعد بن ابي وقا�ضالدوادمي٥٤٠
٦٤2١٠٤٨الدوادمياالمام ال�سافعيالدوادمي٥٤١
٠١٦٣٤٠٦٣٥البجاديةالبجاديةالدوادمي٥٤2
٠١٦٤٣٣١١٤القرنةالقرنةالدوادمي٥٤٣
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٠١٦٣2١7٣7�ساجرالعز بن عبد ال�سالمالدوادمي٥٤٤
٠١٦٤22٦7١الدوادميابن تيميةالدوادمي٥٤٥
٠١٦٤٣٥٠٩١الدوادمي�سالح الدينالدوادمي٥٤٦
٦٤٤١7٤٩الدوادميحتفيظ القراآن الدوادمي٥٤7
٦٣٦١7٤٩عرجاءعرجاءالدوادمي٥٤٨
----م�سرفةطارق بن زيادالدوادمي٥٤٩
----البجاديةحتفيظ البجاديةالدوادمي٥٥٠

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0126983859جدة

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم
٦٩٣7٤١7ال�سفا ذات ال�سوراي جدة٥٥١
٦٤٨١7٨١الهنداوية املغرية بن �سعبة جدة٥٥2
٦2٠١٨٦٠حي العدل علي بن ابي طالب جدة٥٥٣
٦٣٩2٣٣٨ال�سالمة جممع االمري �سلطان التعليميجدة٥٥٤
٦2٠٨٤2٤الروابي ابن ماجهجدة٥٥٥
٦7١٠٥٨٣العزيزية جابر بن حيان جدة٥٥٦
٦٩٣٤٤٠٣ال�سفا اأ�سيد بن ح�سري جدة٥٥7
٦7١٣٩٣٥العزيزية النعمان بن ب�سري جدة٥٥٨
٦٤٣١7٨2البغدادية امللك عبدالعزيز جدة٥٥٩
٦٩١٦١٦١ال�سالمة النموذجية ال�سابعة جدة٥٦٠
٦٥٤٠7٠٩النزهة عبدالرحمن بن عوف جدة٥٦١
٦٩٣٠٠٥7املروة االمري احمد بن عبدالعزيز جدة٥٦2
٦٥١٠22٣الروي�ض طيبة جدة٥٦٣
٦٨7٨2٦٨الثغر الفتح جدة٥٦٤
2٥١٠٤٤٣قويزة ابي فرا�ض احلمداين جدة٥٦٥
٦2٠٣٩٨٨حي املنتزهات ابي العتاهية جدة٥٦٦
٦٩١٥٩٥٠الفي�سلية النموذجية الثانية جدة٥٦7
٦7٠٠2٤2ا�سكان احلر�ض الوطنياالمام ال�سافعيجدة٥٦٨
٦٨7٤7٨7مدائن الفهد ابو ايوب االن�ساري جدة٥٦٩
٦٣١٦٤٣7الكندرةعبداهلل بن عبا�ضجدة٥7٠
٦٩٣٦٣٩١ال�سفا عمري بن �سعد جدة٥7١
٦٦٥١٠2٣الروي�ض عمرو بن العا�ض جدة٥72
٦٩٣7١٤٣ال�سفا النموذجية الثالثه جدة٥7٣
٦٥٤٥٥7٣النزهة �سلطان بن �سلمان جدة٥7٤
٦٨2١77١الفي�سلية املن�سورية جدة٥7٥
٦٠٦١٠٣٤اخلالدية جممع ثغر اخلالدية جدة٥7٦
٦٦٠22٦٨الفي�سلية عمربن اخلطاب جدة٥77
٦2٠٩٩٣٤املنتزهات احلجاج بن يو�سف الثقفي جدة٥7٨
٦٨7١٠٨٤مدائن الفهد�سليمان بن عبدامللكجدة٥7٩
٦7١١7٣٠ الفي�سلية ابي بن كعب جدة٥٨٠
٦٩٤٠٨٦٤املحمدية جممع االمري حممد بن �سعود التعليمي جدة٥٨١
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٦٩٣٦٨٦٩ال�سفا االمري متعب جدة٥٨2
٦2٨٠٦٥١برميان عمران بن احل�سنيجدة٥٨٣
٦٦٥٨٠٦٩الرو�سة اخلالدية جدة٥٨٤
٦٨٣2٠٦7البوادي عبدالرحمن بن ابي بكر جدة٥٨٥
٦72٩٣7٩الرحاب الت�سامن اال�سالمي جدة٥٨٦
2٣٥١٦٣٣اال�سكان اجلنوبي اخلفجي جدة٥٨7
٦٨222١2حي ال�سالمة جممع ال�سالمة جدة٥٨٨
٤22١٤٣٣رابغ ابي ذر الغفاري برابغ جدة٥٨٩
٦٠٦١٦٠٥اخلالدية جممع ثغر اخلالدية التعليمي جدة٥٩٠
٦٩2٨١٤٠ا�سكان التحلية التحلية االبتدائية جدة٥٩١
٦٣٩2٣٤٨ال�سالمه جممع االمري �سلطان التعليمي جدة٥٩2
٦7٤٥٣٨٨حي الرحاب �سيبويه جدة٥٩٣
٦2٨٣٠2٨ال�سامر �سعيب بن حرب جدة٥٩٤
٦7٩7٠١١ال�سامر عقبه بن نافع جدة٥٩٥
٦٥٤٤2٨٦النعيم عون بن احلارث جدة٥٩٦
2٣٦٨٨7١الب�ساتني رقم ٣ جممع ابحر التعليمي جدة٥٩7
٦٨7٠١٤٣النزلة ال�سرقيةطارق ين زياد جدة٥٩٨
٦٦7٠٠٣٥العزيزية النموذجية ال�ساد�سة جدة٥٩٩
٦7٩٣7٤٤ال�سامر �سيبه بن عثمان جدة٦٠٠
٦٨2٠٠١٠ال�سالمة جممع النور الق�سم االبتدائي جدة٦٠١
٦٠٦22٩2ا�سكان التحلية التحلية املتو�سطة جدة٦٠2
٦٤٠٠٤٨2قويزه حبيب بن زيد جدة٦٠٣
٦2٠٨٦7٩ك ١٣ جعفر بن اأبي �سفيان جدة٦٠٤
٦٤٠١٠22قويزةعبدالرحمن النا�سر جدة٦٠٥
٦٦٥٥7٠٥العزيزية عبدامللك بن مروان جدة٦٠٦
٦72٦١7٥الرحاب االمري �سعود بن عبداملح�سن جدة٦٠7
٦٨72١٥١اجلامعة االمام القرطبي جدة٦٠٨
2١٣١٤٤١خلي�ض ا�سامة بن زيدجدة٦٠٩
٦٥٥٤٩٥7املروة�سعد بن ربيعجدة٦١٠
٦٩١٥٣٦٤الربوةاملهاجرينجدة٦١١
٦٥٥٤2٣٣الربوةابي هريرةجدة٦١2
٦7٩٦٨7٥برميانعروة بن الزبريجدة٦١٣
٦٨7٥7٣2اجلامعة�سعد بن معاذجدة٦١٤
٦٤٠٠١7٩ال�سليمانيةعثمان بن عفانجدة٦١٥
٦٥٤٥7٥١البوادياالمام ال�ساطبيجدة٦١٦
٦2١٥١2٤كيلو ١٤دار االرقمجدة٦١7
٤22١7٥٥رابغابن اجلوزي برابغجدة٦١٨
2١٣٤7٠٠خلي�ضاالإمام الغزايل بخلي�ض جدة٦١٩
٦٩٣٩٦٩7ا�سكان قوى االمن ) املروة (ا�سكان قوى االمن الثانيةجدة٦2٠
٦٥٨٩٨٨7املروة�سفيان الثوريجدة٦2١
٦7٩٤٩٠٤ال�سامر معن بن عديجدة٦22
2٨٨٣٩٥٤املاجدجعفر بن ابي طالبجدة٦2٣



19

للعام الدرا�سي ١٤٣٧/ ١٤٣٨هـ

272٠٦٠٤التوفيقعبادة بن ال�سامتجدة٦2٤
٦٦2١22١النزهة زيد بن خالدجدة٦2٥
٦٩٠٠٠٩٣النه�سة خزمية بن ثابتجدة٦2٦
٦٥٦١٠7٨ذهبانالفارابيجدة٦27
٦٩٩٤٠٣٤املحمدية عثمان بن مظعونجدة٦2٨
٦٦7٥١2٤االندل�ضالريا�ضجدة٦2٩
٦7١2٠١١العزيزية النموذجية االولىجدة٦٣٠
٦٩٣٨22٨ال�سفا اخليفجدة٦٣١
٦٩٦٦٣٦٩الروي�ض اأبي بكر ال�سديقجدة٦٣2
٦٤٠٣٣٠٣قويزةعز الدين الق�سامجدة٦٣٣
٦2١٣7٤7االمري عبداملجيدحممود الغزنويجدة٦٣٤
٦2٠٣2٣7العبورقي�ض بن عا�سمجدة٦٣٥
٦2٠٦٩٤7كيلو ١٤�سهيل بن عمروجدة٦٣٦
٦2١٠٣٦٨الروابي يحيى بن ايوبجدة٦٣7
٦٣٦٥٨2١القرياتالبريوينجدة٦٣٨
٦2٠٨٦7٨كيلو ١٤الكرامةجدة٦٣٩
2٣٤٠٠٥٤حمطة الرحيليالربيع بن زياد جدة٦٤٠
٤22١٠١٤رابغ�سقر اجلزيرةجدة٦٤١
٤22١٤22رابغعبدالرحمن بن �سخرجدة٦٤2
2٦٣٤٤٩٠اإ�سكان الدفاع اجلويمدار�ض االبناءجدة٦٤٣
٦٩٤٠٨٦٤املحمدية جممع االأمري حممد بن �سعود التعليميجدة٦٤٤
٦٨٨٦٩2٠حي مدائن الفهدجممع ال�ساطئ التعليمي الق�سم االبتدائيجدة٦٤٥
٦٨٨٦7٣٦حي مدائن الفهدجممع ال�ساطئ التعليمي الق�سم املتو�سطجدة٦٤٦
٦2٠٥٣7٠حي االأمي فوازاالأمري فوازجدة٦٤7
2٨٨٥٠١١اأم ال�سلممالك بن �سنانجدة٦٤٨
٦٦٥٥2٣٦ال�سرفيةالنموذجية اخلام�سةجدة٦٤٩
٦٦72٣٦٦العزيزية اأبي الدرداءجدة٦٥٠
2٨٩٩٣2١ثولالطرباينجدة٦٥١
٦٨222١2ال�سالمة جممع ال�سالمة التعليمي الق�سم املتو�سطجدة٦٥2
٦٨2٤٥٦7البواديعمري بن وهبجدة٦٥٣
٦7٩٤٠٥٨الربيعداوود بن عروةجدة٦٥٤
٦٩١٣٨٦ال�سفاابن اجلزريجدة٦٥٥
٦٩٣٨٥٥٨ال�سفاالطفيل بن عمروجدة٦٥٦
٦7٩٤١٣٥ال�سفاجندجدة٦٥7
٦٩٣7٩7٩املروةا�سكان قوى االأمن الثالثةجدة٦٥٨
٦722٩١٥اإ�سكان احلر�ض الوطنياالإمام مالكجدة٦٥٩
2٨٨٣٠٣7خلي�ضقتيبة بن م�سلم بخلي�ضجدة٦٦٠
٦٩٦٤١٥٠اإ�سكان القاعدة اجلويةقاعدة امللك عبداهلل اجلويةجدة٦٦١
٦٨٠٠٨2٣حي اجلامعة كيلو ٦االإمام االأوزاعي جدة٦٦2
2٩٠2٣22برميانالوليد بن قي�ضجدة٦٦٣
٤222٠٤٤رابغحتفيظ القراآن برابغجدة٦٦٤
227٣٤22الن�سيم�سعود الفي�سلجدة٦٦٥
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2٣٦٨٩٠2الب�ساتني رقم ٣ جممع اأبحر التعليميجدة٦٦٦
٦٩٣٠٠7٥ا�سكان قوى االأمن ـ املروةاالأمري نايف بن عبدالعزيزجدة٦٦7
٦٨7٠٠2٠مدائن الفهد اجلنوبيالرباء بن مالكجدة٦٦٨
٦٨2١7٠٤ال�سالمة اليمامةجدة٦٦٩
٦٥٤٦٣٤٠النزهة النموذجية الرابعةجدة٦7٠
2٨٨7٩2٦احلمدانيةخالد بن �سعيدجدة٦7١
٦٨7٠٣٥٣الثغر ابن �سريينجدة٦72
٦722٨٠٣بني مالكاأبي �سفيانجدة٦7٣
٦2٩٥٣٥٠الن�سيمحكيم بن حزامجدة٦7٤
٦2١٤١١٣الروابي جبل الرحمةجدة٦7٥
٦٤2٠٨٣2البغدادية عبداهلل بن عمرجدة٦7٦
٦٩٣7١٤٣ال�سفاالزبرقان بن بدرجدة٦77
٦2٨١٥١٦برمياناالإمام ال�سوكاينجدة٦7٨
٦٠٦١٠٣٤اخلالدية اأبو عمرو الب�سريجدة٦7٩
٦٤٥٣2٨٥املروةاالإدري�سيجدة٦٨٠
٦٩2٣١٥٤اإ�سكان احلر�ض الوطنياأبي عبيدة عامر بن اجلراحجدة٦٨١
2٨7٥77٤الواحةاجلرجاينجدة٦٨2
٦٦٥٤٩7٠م�سرفة�سقر قري�ضجدة٦٨٣
٦٨2١7٠٤ال�سالمة �سعبة بن عيا�ضجدة٦٨٤
--- خلي�ضمو�سى بن ن�سريجدة٦٨٥
٦٨٨٣2٣٦طريق مكةالثغر االبتدائية طريق مكةجدة٦٨٦
٦7٦٩7٩٩اإ�سكان احلر�ض الوطنياالإمام  قالون جدة٦٨7
٦٠27٦77الثغر الفتح املتو�سطةجدة٦٨٨
٦١2٦٠٤7الربوةاأبي عقيلجدة٦٨٩
2٨٨٤٠٨٣احلرازاتاإجنادينجدة٦٩٠
2١2٤٣٥٦اال�سكان اجلنوبي ال�سيخ بن باز لتحفيظ القرانجدة٦٩١
٦2٠٤٦7٨املنتزهات يا�سر بن عامرجدة٦٩2
٦722٥2٣الرحاب االإمام حمزة الكويف لتحفيظ القرانجدة٦٩٣
٦٤١٠٨٤٥العزيزية ١١ال�سفاجدة٦٩٤
٦٣٦٣7٤٩النزلة ال�سرقية�سلمان الفار�سيجدة٦٩٥
2٨٨٣٠٤٣ثولاحل�سني بن علي جدة٦٩٦
٦2٠٠٠٨7االأجاويدعتبان بن مالكجدة٦٩7
٦٣١٩٩٣٤الكندرةاالإمام اأبي حنيفة جدة٦٩٨
٦٣١٠٦٩٤الكندرةاالإمام ابن كثري املكي لتحفيظ القرانجدة٦٩٩
٦٨72٠٩٦الثغر 2االإمام عا�سم بن اأبي النجودجدة7٠٠
٦٨722٥١اجلامعةعامر بن فهريةجدة7٠١
٦٨7٦٨٤2الثغر 2الثغر النموذجية طريق مكةجدة7٠2
٦٨٩١٣2٨اجلامعة�سفوان بن اأميةجدة7٠٣
٦٣٦١٠7١النزلة اليمانيةاأبي عبيدة عامر بن اجلراحجدة7٠٤
٦٥١٤٦٣٥ال�سرفيةابن ر�سدجدة7٠٥
٦٦٠7٤٣7ال�سرفيةاجلاحظجدة7٠٦
2٨٠7٦١٥املحاميد�سعيد بن عامرجدة7٠7
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٦٦2١22١النزهة اأن�ض بن الن�سرجدة7٠٨
٦772١٤7ال�سامر ال�سيخ حممد بن اإبراهيم لتحفيظ القرانجدة7٠٩
٦١2٤٣2٣املاجدمالك بن عامر االأ�سعريجدة7١٠
٦٩٦٩٤٤٣القاعدة اجلويةقاعدة امللك عبداهلل اجلويةجدة7١١
٦٨٨٨٩٥٥ال�سنابلاأوي�ض بن عامر القرينجدة7١2
٦2٠٩٨7٥كيلو ١١االأمنيجدة7١٣
2٦١٤٥١١ا�سكان الدفاع اجلوياالأبناء بالدفاع اجلويجدة7١٤
٦٠2٦7٩٤كيلو ١٤ابن زيدونجدة7١٥
٦7٠٠٦7١م�سرفة 7مزدلفةجدة7١٦
٦227٩٩٠اأبحررافع بن عمريةجدة7١7
٦٩٣١٩2٥ال�سفادومة اجلندلجدة7١٨
٦77٠٨٦٣ال�سفاعبداهلل بن �سهيلجدة7١٩
2٥٦٥٠٥١الربوةعبادة بن قي�ض االن�ساريجدة72٠
٦٦2٥٦٥٨الربوةعبداهلل بن حذافةجدة72١
2٦٥72٤7ال�سامر االأمري �سلطان بن عبدالعزيزجدة722
٦٩7٠٣٥٨الفي�سلية االأمري خالد بن فهدجدة72٣
٦٦٩١٥٤٤العزيزيةالفاروقجدة72٤
٦٦٠٨٦٥٥الرو�سة امللك فهدجدة72٥
2٩٠2٦٥٩احلرازات�سلمة بن االكوعجدة72٦
٦2٠٨٣2٠املنتزهات يحيى بن اكثمجدة727
٦2٠٠٤٤٩املنتزهات املجاهدينجدة72٨
٦2٩٥٣٥٠الن�سيمان�ض بن احلارثجدة72٩
٦2٠7٨٠٨الروابي ابن االثريجدة7٣٠
٥٠٤٤٥٨٩٨٦٦خلي�ض�سعيد بن زيد بخلي�ضجدة7٣١
2٩٠٠٦2٣خلي�ضالزبري بن العوام بخلي�ضجدة7٣2
2٨٨٤١٣٦خلي�ضاالمام البخاري بخلي�ضجدة7٣٣
22٨٤١٤٦خلي�ضاملقداد بن اال�سود بخلي�ضجدة7٣٤
2١٣٤72٨خلي�ضالهجرة بخلي�ضجدة7٣٥
----خلي�ضالطلعة بخلي�ضجدة7٣٦
٦٦2١٨٦2الربوةالقي�سيجدة7٣7
----خلي�ضزيد بن ثابت االن�ساريجدة7٣٨
----خلي�ضحممد بن عبدالوهاب بخلي�ضجدة7٣٩

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0125580228مكة املكرمة

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم
٥2٤٣١٤٠ال�سرائعال�سرائعمكة املكرمة7٤٠
٥2٣227٤ال�سرائعاالإمام نافع لتحفيظ القرانمكة املكرمة7٤١
٥2٤٠١٨١ال�سرائعاالإمام حممد بن �سعودمكة املكرمة7٤2
٥2٤٤٦٣2ال�سرائعجابر بن عبداهلل االأن�ساريمكة املكرمة7٤٣
٥2٤٥٨٠٩ال�سرائعالبريوينمكة املكرمة7٤٤
٥2٣٥٩2٥ال�سرائعاأبي يعلىمكة املكرمة7٤٥
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٥2٤١٥٦٣ال�سرائععكاظمكة املكرمة7٤٦
2٥٤٥2٤٨ال�سرائعاالإمام ابن قتيبةمكة املكرمة7٤7
٥2٤٠٤٥٥ال�سرائعاملعت�سم باهللمكة املكرمة7٤٨
٥2٦١2٦٨ال�سرائعابي �سلمةمكة املكرمة7٤٩
٥2٣١٦٣2ال�سرائعاالعالممكة املكرمة 7٥٠
٥2٤١٨2٨ال�سرائعالريا�ضمكة املكرمة7٥١
٥2٨2٦2٨اخل�سراءزيد بن ا�سلممكة املكرمة7٥2
٥٥٨2727العزيزيةاالإمام ابن القيممكة املكرمة7٥٣
٥٥٨٠٥2٨العزيزيةجابر بن حيانمكة املكرمة7٥٤
٥٥٦١2٠٣العزيزيةمنىمكة املكرمة7٥٥
٥٥٦١2٣٦العزيزيةاحلرمنيمكة املكرمة7٥٦
٥٥٦١٣7٦العزيزيةابو حنيفة النعمانمكة املكرمة7٥7
٥٥٣٠2٣7العزيزية�سخر بن حربمكة املكرمة7٥٨
٥٦٦2٨٥٨�سرت اللحيايننعيم بن م�سعودمكة املكرمة7٥٩
٥27٤٣٥٤العوايلابن عامر لتحفيظ القرانمكة املكرمة7٦٠
٥2٨٠١7٩العوايلاخلليل بن احمدمكة املكرمة7٦١
٥27٤٣٥٤العوايلال�سيخ عبدالرحمن ال�سعديمكة املكرمة7٦2
٥7٤2٦٨٥اخلن�ساءاالإمام ال�سافعيمكة املكرمة7٦٣
٥7٣٣١١١اخلن�ساءعبداهلل بن العبا�ضمكة املكرمة7٦٤
٥٤2٤٥2٦خمطط بدراالإمام ابن ماجةمكة املكرمة7٦٥
٥٤٤٤٥٥٠خمطط بدراملثنى ابن حارثةمكة املكرمة7٦٦
٥٤2٦٣١٦الزاهراالإمام البخاريمكة املكرمة7٦7
٥٤2٨٩٤٨العتيبيةالفهديةمكة املكرمة7٦٨
٥٣٦١٨٦٠دوار كدياأبو بكر ال�سديقمكة املكرمة7٦٩
٥٣٠٠٥7٣الر�سيفةحنظلة بن عامرمكة املكرمة77٠
٥7٣٩2٦٩جبل النورجبل النورمكة املكرمة77١
٥٦٦2٠١٥الغ�سالةال�سيخ حممد بن عبدالوهابمكة املكرمة772
٥٣٠٨١٣١االإ�سكانعطاء بن اأبي رباحمكة املكرمة77٣
٥٣٦٥٦٠٦احلفايرابو بكر الرازيمكة املكرمة77٤
٥٣2١١22ال�سبهايناالإمام الطربيمكة املكرمة77٥
٥٣2١١22املالويعبداهلل بن م�سعودمكة املكرمة77٦
٥7٤٠٥١٩املعابدةاالإمام احمد ابن حنبلمكة املكرمة777
٥7٣٤٦٤٦�سارع احلجعمر بن �سامل اخلزاعيمكة املكرمة77٨
٥2٠2٩٣٦التنعيمالتنعيممكة املكرمة77٩
٥2١٣7٦٠العمرةزمزممكة املكرمة7٨٠
٥٣١٦7٩٦بطحاء قري�ضعبدا هلل بن اأبي بكرمكة املكرمة7٨١
٥٣٦٠١7٣الر�سيفةعموريةمكة املكرمة7٨2
٥٤٣٥٩٨٨الزاهر�سعد بن معاذمكة املكرمة7٨٣
٥٣٦١٤٦٨الهجرةالرحمانيةمكة املكرمة7٨٤
٥٣١٥٨27الر�سيفةاملن�سوريةمكة املكرمة7٨٥
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٥٣٦٤٣٠٩امل�سفلةحمزة بن عبداملطلبمكة املكرمة7٨٦
٥٣٤٠٦٥١الزايديعامر بن ربيعةمكة املكرمة7٨7
٥22٣٩٤٠النواريةالنواريةمكة املكرمة7٨٨
٥٤22٦7٨الزاهرال�سيخ حممد ال�سبيلمكة املكرمة7٨٩
٥2٠٥٨٤٦العمرةالعمرةمكة املكرمة7٩٠
٥٣٦٠٨7٠الر�سيفةابن تيميةمكة املكرمة7٩١
٥٦٦2٠١٣الغ�سالة�سفيان الثوريمكة املكرمة7٩2
٥٣2٣٠٦٣الكعكيةابن املنذرمكة املكرمة7٩٣
٥7٠٠٤٨١املعي�سمابن زيدونمكة املكرمة7٩٤
٥٩٤١٣٨٠اجلموماأبي متاممكة املكرمة7٩٥
٥٩٤١2٤٨اجلموماجلموممكة املكرمة7٩٦
٥٩١١٨٣7بحرةخالد بن يزيدمكة املكرمة7٩7
٥٣2١٤٥7بحرة�سهل بن �سعدمكة املكرمة7٩٨
٥7٣٠٦٣١جبل النورقتادة بن النعمانمكة املكرمة7٩٩
٥2٠٦٤٩7البحرياتابن اجلوزيمكة املكرمة٨٠٠
٥٣٥٣٣٦٩ال�سبهاينا�سعد بن زرارةمكة املكرمة٨٠١
٥٣٠٦١١٤اخلالديةجبري بن مطعممكة املكرمة٨٠2
----احل�سينيةاحل�سينيةمكة املكرمة٨٠٣

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0127374476الطائف

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم
٠١27٣2١٨٤٥الغرباملغرية بن �سعبةالطائف٨٠٤
٠١27٣7٤٤7٥الغرباالأحنف بن قي�ضالطائف٨٠٥
٠١27٣2٦٣٠2الغربوائل بن حجر احل�سرميالطائف٨٠٦
٠١27٣٦٤٥٠٠الغربالثقافةالطائف٨٠7
٠١27٣2١١٩٣الغربالعزيزيةالطائف٨٠٨
٠١27٣2٨٨١٨الغربقي�ض بن عا�سمالطائف٨٠٩
٠١27٣22٥2٥الغرب�سفيان الثقفيالطائف٨١٠
٠١27٣٦7٦٠٠الغرباملثناةالطائف٨١١
٠١27٣2٩2٦٤الغربالن�سرالطائف٨١2
٠١27٣2٣٦٨٨الغربعبداهلل بن عبا�ضالطائف٨١٣
٠١27٣2٠٩77الغرباأُبي بن كعبالطائف٨١٤
٠١27٣7٤٤7٥الغربجممع االأمري حممد بن عبدالرحمنالطائف٨١٥
٠١27٣2٣2٦٠الغربال�سعوديةالطائف٨١٦
٠١27٣2٣٩٩2الغربابن خلدونالطائف٨١7
٠١27٣٤7٥٤٣الغرب�سفوان بن اأميةالطائف٨١٨
٠١27٥٤٠٦7٠الغربوادي املحرمالطائف٨١٩
٠١27٣٦١٥٨7الغربعبادة بن قي�ض االأن�ساريالطائف٨2٠
٠١27٣2٣١٤٣الغرباجلاحظالطائف٨2١
٠٥٤٦7٣7٣7٩الغربابن كثري االبتدائيةالطائف٨22
٠٥٠٥7٠7٥١١الغرباالمام حف�ض االبتدائيةالطائف٨2٣
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٠٥٠٦7١٣٤٦٥الغرباخلالدية االبتدائيةالطائف٨2٤
٠٥٦٠٨٩٩٨٠2الغربالقيم االأعلى االبتدائيةالطائف ٨2٥
٠٥٥٥7٠٤٣٦٣الغربالنجا�سي االبتدائيةالطائف٨2٦
٠١27٣٦٠٩٦١الغرببالط ال�سهداء االبتدائيةالطائف٨27
٠٥٥7٠2١222الغرب�سرار بن االأزور االبتدائيةالطائف٨2٨
٠١27٣٣٣٠77الغربعدا�ض االبتدائيةالطائف ٨2٩
٠٥٠٤7١2٩٤٠الغربعبداهلل بن عمرو بن العا�ضالطائف٨٣٠
٠٥٠٣7١٨2٣١الغربعبداهلل بن اأبي ال�سرح االبتدائيةالطائف٨٣١
٠١27٤٦٥٩٨٠ال�سرقامللك في�سلالطائف٨٣2
٠١27٤٦٥٠٣٥ال�سرقهمام بن احلارثالطائف٨٣٣
٠١27٣٣٠٣٨٠ال�سرقوجالطائف٨٣٤
٠١27٤2٦٩٣٠ال�سرقاملقداد بن عمروالطائف٨٣٥
٠١27٤٦7٩٩٤ال�سرقاالأمري اأحمد بن عبدالعزيزالطائف٨٣٦
٠١2722٠2٠ال�سرقاالإمام حممد بن عبدالوهابالطائف٨٣7
٠١27٤٦٨7٦٣ال�سرقمو�سى بن ن�سريالطائف٨٣٨
٠١27٤٦٣٣٣٦ال�سرقعمار بن يا�سرالطائف٨٣٩
٠١27٤٥١٠٤٣ال�سرقاحلارث بن كلدهالطائف٨٤٠
٠١27٤٦٤٦٨٨ال�سرقاحل�سن بن الهيثمالطائف٨٤١
٠١27٤٦٨٨7٣ال�سرقحننيالطائف٨٤2
٠١27٤٦٨٦٤٠ال�سرقاحلارث بن اأو�ضالطائف٨٤٣
٠١27٤٣٣7٠٣ال�سرقعثمان الثقفيالطائف٨٤٤
٠١227٤2٤٤77ال�سرقاأبي �سعيد اخلدري االبتدائيةالطائف٨٤٥
٠٥٥7٠٣٦2٤2ال�سرقاأ�سعد بن زرارة االبتدائيةالطائف٨٤٦
٠٥٠٥7٩٠٩٤٤ال�سرقاالإمام البخاري االبتدائيةالطائف٨٤7
٠١27٤٦2٤٠٣ال�سرقاالمام حممد بن �سعودالطائف٨٤٨
٠١27٤٠٨٠7٥ال�سرقاالمام نافع االبتدائيةالطائف٨٤٩
٠٥٦٠٥٠2٩٩٩ال�سرقاملعت�سم باهلل االبتدائيةالطائف٨٥٠
٠٥٠٥7٠٦٩٠١ال�سرقالوليد بن عبدامللك االبتدائيةالطائف٨٥١
٠٥٥٥7١٨٣7٥ال�سرقاأو�ض بن ال�سامت االبتدائيةالطائف٨٥2
٠١27٤٥٤٥٥٦ال�سرق�سقر اجلزيرة االبتدائيةالطائف٨٥٣
٠٥٠٥7١٦٠٦٩ال�سرقعبداهلل بن الزبري االبتدائيةالطائف٨٥٤
٠١27٤272٩٨ال�سرقعبداهلل بن اأم مكتوم االبتدائيةالطائف٨٥٥
٠٥٥٥٥٣٠٣2٩ال�سرقعبداهلل بن م�سعود االبتدائيةالطائف٨٥٦
٠١27٤٦2٤٥2ال�سرقعبدامللك بن مروان االبتدائيةالطائف٨٥7
7٤٦2٦٤٦ال�سرقعمرو بن مالك االأو�سي االبتدائيةالطائف٨٥٨
7٤٤١٨٤٦ال�سرقمالك بن عوف االبتدائيةالطائف٨٥٩
٠٥٩٩٨7٨٣٣٣ال�سرقحممد بن جبري االبتدائيةالطائف٨٦٠
٠٥٩٨٣7٤٦٨٦ال�سرقنوفل بن احلارث االبتدائيةالطائف٨٦١
٠٥٠٥7٠٣٠٥2ال�سرقهارون الر�سيد االبتدائيةالطائف٨٦2
٠١27٤٥٥٦7٤ال�سرقه�سام بن العا�ض االبتدائيةالطائف٨٦٣
٠١27٤2٥٦٠٣ال�سرقاالأمري في�سل بن فهد االبتدائيةالطائف٨٦٤
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٠٥٥٥722١٩٩ال�سرقالفرع االبتدائيةالطائف٨٦٥
٠١27٣٨٠٨٠٥ال�سرقاملاأمون االبتدائيةالطائف٨٦٦
٠١27٤٥٥٩١٩اجلنوبابن حجر الع�سقالينالطائف٨٦7
٠١27٤٨٨٠2٩اجلنوبعروة بن م�سعود االبتدائيةالطائف٨٦٨
٠١27٤2١٠٣٩اجلنوباأبي هريرة االبتدائيةالطائف٨٦٩
٠١27٥١٥2٩٩اجلنوباالمام النووي االبتدائيةالطائف٨7٠
٠١27٦٣١7١٨اجلنوباالمام م�سلم االبتدائيةالطائف٨7١
٠١27٥١٦٠٣٠اجلنوبالزوران االبتدائيةالطائف٨72
7٥١٤١٦١اجلنوبال�سريج االبتدائيةالطائف٨7٣
٠٥٠7٠٠٤٥٥٥اجلنوبالغمري االبتدائيةالطائف٨7٤
٠٥٠٦7٠7٩٦2اجلنوبالفعور االبتدائيةالطائف٨7٥
٠١27٥١٤٤٤٥اجلنوبحمزة بن عبداملطلب االبتدائيةالطائف٨7٦
٠١27٦٣١٠٤٠اجلنوب�سديرة االبتدائيةالطائف٨77
٠٥٠٤7١٠٨٣٠اجلنوبالكالخية االبتدائيةالطائف٨7٨
٠٥٤١١١٥٠٩7اجلنوبعلي بن اأبي طالب االبتدائيةالطائف٨7٩
٠١272٥2٠٤٨احلويةعمر بن اخلطابالطائف٨٨٠
٠١272٥٣٤٠١احلويةحراءالطائف٨٨١
٠١272٥١7٥٤احلويةاأجنادينالطائف٨٨2
٠١27٤٤٦272احلويةعبادة بن ال�سامتالطائف٨٨٣
٠١27٤٥٩١٨٥احلويةالبحر االأحمرالطائف٨٨٤
٠١27٣٥٠١٠٥احلويةال�سيل الكبريالطائف٨٨٥
٠١272٥١١٥٩احلويةمتام بن العبا�ضالطائف٨٨٦
٠١272٥١٨٨2احلويةالنهروانالطائف٨٨7
٠١272٥٠٦٠٩احلويةال�سدرةالطائف٨٨٨
٠١272٥١227احلويةطيبةالطائف٨٨٩
٠١272٦٠2٦٣احلويةاالأمري عبدالرحمن بالقاعدة اجلويةالطائف٨٩٠
٠١272٥٣٥٠٨احلويةاالإمام الن�سائي باحلر�ض الوطنيالطائف٨٩١
٠١272٥٣٦2٠احلويةالقاد�سيةالطائف٨٩2
٠١27٦٠١٣٥احلويةعقيل بن اأبي طالب بالقاعدة اجلويةالطائف٨٩٣
٠١272٨١٦٤2احلويةابن حبان باحلر�ض الوطنيالطائف٨٩٤
٠١272٥١٣٦٤احلويةعبدالرحمن بن عوفالطائف٨٩٥
٠١27٥٠٣٦7١احلويةابن �سيناالطائف٨٩٦
٠٥٥٥7٠2١٥٠احلويةابن اجلوزي االبتدائيةالطائف٨٩7
٠٥٣١٣٣٣٥٣٠احلويةاأبي اأيوب االن�ساري االبتدائيةالطائف٨٩٨
٠٥٠2٥٥٥72٠احلويةاأبي قتادة االبتدائيةالطائف٨٩٩
٠١272٩22٠7احلويةاالمام الطربي االبتدائيةالطائف٩٠٠
٠٥٤277٩٠٠٠احلويةاالمام الغزايل االبتدائيةالطائف٩٠١
٠٥٥٣٩٣7٠٣7احلويةاالمام حمزة باحلر�ض الوطنيالطائف٩٠2
٠٥٠٤7١٤٣٥٠احلويةالرباء بن مالك االبتدائيةالطائف٩٠٣
٠٥٥٥7١٩7١2احلويةاحل�سن بن علي االبتدائيةالطائف٩٠٤
٠٥٥٨٦٨2٨٥١احلويةاحلالة االبتدائيةالطائف٩٠٥
٠٥٥٠777٠2٩احلويةالربيع بن م�سلم االبتدائيةالطائف٩٠٦
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٠٥٦٠٠٠٠٤٨٥احلويةالرويدف االبتدائيةالطائف٩٠7
٠٥٣٣٦2٨٦٤7احلويةال�سيل ال�سغري االبتدائيةالطائف٩٠٨
٠٥٤٠٠٦٠٦2٦احلويةال�سيابني االبتدائيةالطائف٩٠٩
٠٥٦٣٦١٤٦٨٥احلويةالغافقي االبتدائيةالطائف٩١٠
٠٥٨٠٥٥٨٦٦٦احلويةالقديرة االبتدائيةالطائف٩١١
٠٥٥٦٠٥٣2٤٨احلويةالقيم االأ�سفل االبتدائيةالطائف٩١2
٠٥٩١2٥٩٨٩٩احلويةاأو�ض بن االأرقم االبتدائيةالطائف٩١٣
٠٥٦7٩٣٣٣7٩احلويةبدر االبتدائيةالطائف٩١٤
٠٥٠٨٠٠١٠٨2احلويةذات ال�سواري االبتدائيةالطائف٩١٥
٠٥٥٩٩٠٤٩٠٤احلويةاالمام يعقوب الب�سري االبتدائيةالطائف٩١٦
٠٥٥٣٣7٦٨٠٦احلويةعدي بن حامت االبتدائيةالطائف٩١7
٠٥٤٤٨7٠٩77احلويةعمري بن وهب االبتدائيةالطائف٩١٨
٠١2٨22٠٩٦٩تربةاخلالدية بح�سنالطائف٩١٩
٠١2٨٣22٣٨2اخلرمةابن ر�سدالطائف٩2٠
٠١2٨٣2١٩٦٠اخلرمة�سهيب الروميالطائف٩2١
٠١2٨٣٣١٠2٠اخلرمةالدغميةالطائف٩22
٠١2٨٥2١٠٦٣املويهاملويه اجلديدالطائف٩2٣

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0177321145القنفذة

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم
٠٥٠٥727٤٤٤العر�سية اجلنوبيةالنبيعة ببني رزقالقنفذة٩2٤
٠١77٣7٠٩٠٥العر�سية اجلنوبية�سعد بن معاذالقنفذة٩2٥
٠٥٠77٣٩٩٦٣القوز/خمي�ض حربالفتحالقنفذة٩2٦
٠١77٣٣١٣2٤القوزامللك عبد العزيزالقنفذة٩27
7٣٥١٠7٨حلياخلوارزميالقنفذة٩2٨
٠١77٣٨١٠٨٠منرةمنرةالقنفذة٩2٩

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0177424116الليث

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم
77٤2٦٣٥٨اأ�سمابن كثريالليث٩٣٠
77٤2٠٨٣العرينخالد بن الوليدالليث٩٣١

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0148376977املدينة املنورة

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم
٨٣٨7٠١٤امل�سرتاحعمرو بن اجلموحاملدينة املنورة٩٣2
٨٦2٠٨٥2احلناكيةاحلناكيةاملدينة املنورة٩٣٣
٨٤7٥2١٤ال�سالمعبداهلل بن حنظلةاملدينة املنورة٩٣٤
٨2١١٦2١قباال�سيخ عبدالعزيز بن �سالحاملدينة املنورة٩٣٥
٨22٣٩٠٩�سبع امل�ساجدح�سان بن ثابتاملدينة املنورة٩٣٦
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٨2222٣7احلرة الغربية-�ض ال�سالماملقداد بن عمرواملدينة املنورة٩٣7
٨٤٨٣٠٤2قباء-الع�سبةاأ�سعد بن زرارةاملدينة املنورة٩٣٨
٨2٤٥٥١٨حي البحرحممد بن م�سلمةاملدينة املنورة٩٣٩
٨2٤٤2٠7حي البحراملحمدية املدينة  املنورة٩٤٠
٨22٣٦١١قباال�سلطان حممد الفاحتاملدينة  املنورة٩٤١
٨٤٦27٦7القبلتنيالقبلتنياملدينة  املنورة٩٤2
٨2٣7١٦٠العناب�ضالعز بن عبدال�سالماملدينة  املنورة٩٤٣
٨٤٨٥٨٨2اخلالديةحطنياملدينة  املنورة٩٤٤
٨22٨٥١٦ال�سيحاأبي ن�سر التماراملدينة  املنورة٩٤٥
٨٣٨٤١٩2الرو�سةخالد بن �سعيد بن العا�ضاملدينة  املنورة٩٤٦
٨٤٨٤٦7١العوايلمعاذ بن احلارثاملدينة  املنورة٩٤7
٨٤١١٠٥٩الدعيثة / خلف املعار�ض�سالح الدين االأيوبياملدينة  املنورة٩٤٨
٨٣7١2٦٤احلرة ال�سرقيةاالأحنف بن قي�ضاملدينة املنورة٩٤٩
٨٤2١٦٣٣تلعة الهبوبعقبة بن عامر االن�سارياملدينة املنورة٩٥٠
٨٤٥٨١27اجلرف ال�سيخ بن عثيمنياملدينة املنورة٩٥١
٨22٥٥٤١عروةعروة بن الزبرياملدينة املنورة٩٥2
٨٤٨7٠٦٠احلزامزيد بن حارثةاملدينة املنورة٩٥٣
٨٤٨٩١٦٨اخلالديةزيد اخلرياملدينة املنورة٩٥٤
٨٣٦٠227احلرة ال�سرقية�سعد بن عبادةاملدينة املنورة٩٥٥
٨٣١٨٠١7االمري نايفجماهد بن جرباملدينة املنورة٩٥٦
٨٣7٣2٥٤املدينة املنورةنافع �سليماناملدينة املنورة٩٥7
٨22٤١٣٣�سبع امل�ساجدالفقهاء ال�سبعةاملدينة املنورة٩٥٨
٨٣٠١٦7١العزيزيةعامر بن ربيعةاملدينة املنورة٩٥٩
٨٣٦٦١2٦العوايل�سلمان الفار�سي املدينة املنورة٩٦٠
٨٤2٠٨٨2الوعريةعبادة بن قي�ضاملدينة املنورة٩٦١
٨٤7١١٩١اجلرفعبد اهلل بن جح�ضاملدينة املنورة٩٦2
٨٦٥2٦٠2باقدوالفهديةاملدينة املنورة٩٦٣
٨٤١١2٨7الدعيثةربيعة بن كعباملدينة املنورة٩٦٤
٨22١١١7�سلطانةابي ايوب االن�سارياملدينة املنورة٩٦٥
٨٣٦٠٠١٩ال�سهداءحمزة بن عبد املطلباملدينة املنورة٩٦٦
٨٦٥١٨٥2العاقولابن منظور املدينة املنورة٩٦7
٨2٣٨7٥٣قبابني النجاراملدينة املنورة٩٦٨
٨٤٤٠٦٦٤العوايلاحل�سني بن علياملدينة املنورة٩٦٩
٨٤2٦2٠١العري�ضالعري�ضاملدينة املنورة٩7٠
----احلناكيةالليث بن �سعداملدينة املنورة٩7١
٨٤٦٠٩١٦ال�سهداءالنجاح النموذجيةاملدينة املنورة٩72
٨22٠٠١٩----عبداهلل بن م�سعوداملدينة املنورة٩7٣
٨22٥٨١٨حي البحردار التقوىاملدينة املنورة٩7٤
----احلر�ضالفيحاءاملدينة املنورة٩7٥
٨2٤٠٩٩٦العزيزيةالوادي املباركاملدينة املنورة٩7٦
٨٤٥٣٤٨٣االزهريعبداهلل بن عمرو بن العا�ضاملدينة املنورة٩77
٨٣١٤7٤٦الهجرةعثمان بن حنيفاملدينة املنورة٩7٨
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٨٣٠٣٤7٩العزيزيةبالل بن احلارثاملدينة املنورة٩7٩
٨٤٨٩٤٨٦�سد بطحانوادي بطحاناملدينة املنورة٩٨٠
٨٣٨٠7٠١احلرة ال�سرقيةالفي�سليةاملدينة املنورة٩٨١
--------حاطب بن ابي بلتعةاملدينة املنورة٩٨2
٨٤٨٥7٠7----عمرو بن �سهل االأن�سارياملدينة املنورة٩٨٣
----�سمالعمرو بن عوف االأن�سارياملدينة املنورة٩٨٤

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0143902866ينبع

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم
٠١٤٣222٤٩7ينبع البحرامللك خالدينبع ٩٨٥
٠١٤٣٩١7١١٦ينبع البحرح�سان بن ثابتينبع٩٨٦
٠١٤٣22٣٥٨١ينبع البحرذكوان بن عبد قي�ضينبع٩٨7
٠١٤٣222٤٩7ينبع البحرطارق بن زيادينبع٩٨٨
٠١٤٣22٤١٤٠ينبع البحرا�سامة بن زيدينبع٩٨٩
٣22٣7٦١ينبع البحراأبي متامينبع٩٩٠
٠١٤٣٩١١7٠١ينبع البحرحننيينبع٩٩١
٠١٤٣222٠٩٤ينبع البحرر�سوىينبع٩٩2
٣٥٤٠٥٣٦ينبع النخلاجلابريةينبع٩٩٣
٠١٤٣٩١2٩2٩ينبع البحر�سعد بن معاذينبع٩٩٤
٠١٤٣٩٣2٣٨7ينبع ال�سناعيةالفراهيديينبع٩٩٥
٠١٤٣٥72٩22ينبع البحرم�سعب بن عمريينبع٩٩٦

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0148841652العال

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم
٨٨٤١2٨٨الربكهامللك فهدالعال٩٩7
٨٨٤١٣٨٨حي اجلامعة�سعد بن اأبي وقا�ض  العال ٩٩٨
٨٨٤٣٩7١العزيزيةال�سيخ عبدالعزيز بن بازالعال٩٩٩

٨٨٤٠٤٤٨ال�سخرياتعثمان بن عفانالعال١٠٠٠
٤٨٨٥٠٠٥٦اأبو زرائب�سيبويهالعال١٠٠١

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0163253504الق�صيم

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم
٠١٦٣٨١2٥٩١الربوةاحل�سن الب�سري االبتدائيةالق�سيم١٠٠2
٠١٦٣2٣١١٨١اجلنوبالفاروق االبتدائيةالق�سيم١٠٠٣
٠١٦٣2٩٠22٥ال�ساحي�سعد بن معاذ االبتدائيةالق�سيم١٠٠٤
٠١٦٣٨١١٩١2الب�سرعمر بن �سليم االبتدائيةالق�سيم١٠٠٥
٠١٦٣٨١٣22٨جميعانهالقا�سي اأبي يعلى االبتدائيةالق�سيم١٠٠٦
٠١٦٣٨٤٣١٩7اجلامعينيابن ماجة االبتدائيهالق�سيم١٠٠7
٠١٦٣٨٥١٥٤٦اال�سكانامللك فهد االبتدائيهالق�سيم١٠٠٨
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٠١٦٣٨٣١٨7٣املنتزهجممع االأمري �سلطان االبتدائيهالق�سيم١٠٠٩
٠١٦٣٨٥١٤2٦اال�سكانجممع القريوان االبتدائيهالق�سيم١٠١٠
٠١٦٣٨2٠27٦الرو�سةابن االأثري االبتدائيهالق�سيم١٠١١
٠١٦٣2٤2٦٥٨النقعفل�سطني االبتدائيهالق�سيم١٠١2
٠١٦٣٨١7٨7٨الفايزيةمعاذ بن جبل االبتدائيهالق�سيم١٠١٣
٠١٦٣٨٣٥٥٤7الرياناأوي�ض بن عامرالقرين االبتدائيةالق�سيم١٠١٤
٠١٦٣٨٤22٦٤الفايزيةجماهد  االبتدائيهالق�سيم١٠١٥
٠١٦٣٨١٠٩٩٤الزراعيالذهبي االبتدائيهالق�سيم١٠١٦
٠١٦٣2٤22٨٠اخلليجم�سعب بن عمرياالبتدائيهالق�سيم١٠١7
٠١٦٣2٣١2٥٤املطار القدميابن تيمية االبتدائيهالق�سيم١٠١٨
٠١٦٣2٩٠227ال�ساحيابو بكر ال�سديق االبتدائيهالق�سيم١٠١٩
٠١٦٣2٣٠٨٥2الزهرةان�ض بن مالك االبتدائيهالق�سيم١٠2٠
٠١٦٣2٤٤77٣الرفيعهالت�سامن االبتدائيهالق�سيم١٠2١
٠١٦٣٨٤٠٨٤٤الفايزيةمالك بن ان�ض االبتدائيهالق�سيم١٠22
٠١٦٣2٣7١2٠الو�سيطاابو حنيفة االبتدائيهالق�سيم١٠2٣
٠١٦٣2٣١7٣٦ال�سالماليمامة االبتدائيهالق�سيم١٠2٤
٠١٦٣٨٠١١٠٥املليداءاملليداءالق�سيم١٠2٥
٠١٦٣٣2١2٨٩البدائعمالك بن احلويرث االبتدائيةالق�سيم١٠2٦
٠١٦٣٣١٠77٩البدائععمري بن �سعد االبتدائيةالق�سيم١٠27
٠١٦٣٥٥٠٠٠٥اخلرباءعباد بن ب�سر االبتدائيةالق�سيم١٠2٨
٠١٦٣٩١١٦٦٣عيون اجلواءعبداهلل بن �سالم االبتدائيهالق�سيم١٠2٩
٠١٦٣٤٦٠٩٥١خ�سيبهخ�سيبة االبتدائيهالق�سيم١٠٣٠
٠١٦٣٣٤٠٥٩7ريا�ض اخلرباء�سفيان الثوري االبتدائيةالق�سيم١٠٣١
٠١٦2٤١٠٤7٣النبهانيةالبالد االبتدائية بالنبهانيةالق�سيم١٠٣2
٠١٦2٣٥١٩2٩ن - النبهانيةالرو�سة االبتدائيةالق�سيم١٠٣٣

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0163360721البكريية

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم
٣٣٥٨7٠٠حي بن خلدونالليث بن �سعدالبكريية١٠٣٤
٣٣٥٨٦٤٥حي العزيزيةعمر بن عبد العزيزالبكريية١٠٣٥
٣٣٥٨١٤2�سارع حطني�سعود الكبريالبكريية١٠٣٦

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0163624982عنيزة

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم
٠١٦٣٦2١٨٨٠االأ�سرفية �سعد بن اأبي وقا�ضعنيزة ١٠٣7
٠١٦٣٦٤٣٥١٥العليا عبدالرحمن الغافقيعنيزة ١٠٣٨
٠١٦٣٦٥١٥٤٠القاد�سية الوزير بن �سليمانعنيزة ١٠٣٩
٠١٦٣٦٤٦27٦ال�سليمانية جممع العليان التعليميعنيزة١٠٤٠
٠١٦٣٦٤٩٣٠٠االأ�سرفية االأ�سرفيةعنيزة١٠٤١
٠١٦٣٦٤2٨٨7الفاخرية عمر بن عبدالعزيزعنيزة١٠٤2
٠١٦٣٦2٠٥٤7امللك خالد امللك خالدعنيزة ١٠٤٣
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٠١٦٣٦2٠٣٣٤ال�سليمانية حممد بن القا�سمعنيزة١٠٤٤
٠١٦٣٦٤٨٩٤٤املطار اأبي بكر ال�سديقعنيزة١٠٤٥
٠١٦٣٦٤٣٦١٨ال�سليعة الفاروقعنيزة١٠٤٦
٠١٦٣٦٤7٣٨٨الفيحاء عثمان بن عفانعنيزة١٠٤7
٠١٦٣٦٤٩٤٤١ال�سفاء ال�سفاء الرائدةعنيزة١٠٤٨

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0163338680الر�س

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم
٣٣٣7٣٤7الر�ض الزهرةالر�ض١٠٤٩
٣٣٣٣٨27الر�ضالفاروقالر�ض١٠٥٠
٣٣٣٠٤٠٥الر�ضم�سعب بن الزبريالر�ض١٠٥١
٣٣٣١٥٨٠الر�ضال�سافعيالر�ض١٠٥2
٣٣٣٦٥7٣الر�ضاحمد بن حنبلالر�ض١٠٥٣
٣٣٣١٠٩٩الر�ضابوبكر ال�سديقالر�ض١٠٥٤
٣٥١٠٠٤٩ق�سر بن عقيلق�سر بن عقيلالر�ض١٠٥٥
٣٣٣١٣١٦الر�ضاأحدالر�ض١٠٥٦
٣٣٣٠٤2٦الر�ضاحلوطةالر�ض١٠٥7

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0138281900ال�صرقية

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم
٨٤٦٦٠٠١�سرق الدماماملنهلال�سرقية
٨22١١٩٨غرب الدمامقتيبة بن م�سلمال�سرقية
٨٣2٣٩٩٥�سرق الدمامالقد�ضال�سرقية
٨٤٦٩٩٤١غرب الدمام�سعود بن نايفال�سرقية

٨2٦٤٨١7�سرق الدمامعبداهلل بن عبا�ضال�سرقية١٠٦2
٨27٠7٤٠�سرق الدماماحمد بن حنبلال�سرقية١٠٦٣
٨٤2٥٤٣٩�سرق الدمامحممد بن عبد الوهابال�سرقية١٠٦٤
٨٤22٠٥٤�سرق الدمامابن ر�سدال�سرقية١٠٦٥
٨٣٤٣2٤٦�سرق الدمامفهد بن �سلمانال�سرقية١٠٦٦
٨٣2١2٤٦�سرق الدمامح�سان بن ثابتال�سرقية١٠٦7
٨2٠2٦٨٤غرب الدماممكة املكرمةال�سرقية١٠٦٨
٨2٠٣72٥غرب الدماماملدنية املنورةال�سرقية١٠٦٩
٨2٦١٦٨٣�سرق الدماماملعت�سم باهللال�سرقية١٠7٠
٨٤2٣٥7٤غرب الدمامبالط ال�سهداءال�سرقية١٠7١
٨22١٦٣٨غرب الدمامعقبة بن عامرال�سرقية١٠72
٨٤22٠٣٣غرب الدمامابو حنيفةال�سرقية١٠7٣
٨2٠٠2٦2غرب الدمامعمرو بن معاذال�سرقية١٠7٤
٨222٣٥٦غرب الدمامعثمان بن عفانال�سرقية١٠7٥
٨٤١٦2٤٠غرب الدمامان�ض بن ف�سالهال�سرقية١٠7٦
٨٣2٨7٤٣�سرق الدمامعثمان بن العا�ضال�سرقية١٠77
٨2٦١٨٦2�سرق الدمامالفاروقال�سرقية١٠7٨
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٨٣2٣2٩٣�سرق الدمام�سعد بن ابي وقا�ضال�سرقية١٠7٩
٨٤2٠١٤٠�سرق الدماماجللويةال�سرقية١٠٨٠
٨١٥٨١١٤�سرق الدمامناقع املدينال�سرقية١٠٨١
٨22١٠7٥غرب الدمامعرفاتال�سرقية١٠٨2
٨١٥٨٠١٨غرب الدماماالمام الدوريال�سرقية١٠٨٣
٨2٠2٤٠٩غرب الدمامعبيدة بن احلارثال�سرقية١٠٨٤
٨٩٥٠٨١٠اخلربالفي�سلال�سرقية١٠٨٥
٨٩٠٤٠٠٤اخلربعبدالرحمن بن عوفال�سرقية١٠٨٦
٨٦7٨2٩٦اخلرباحلرمنيال�سرقية١٠٨7
٨٨٩٥٠١٠اخلربعمر املختارال�سرقية١٠٨٨
٨٦٤١22١اخلربابن الهيثمال�سرقية١٠٨٩
٨٩٩١٣٣٦اخلربكعب بن مالكال�سرقية١٠٩٠
٨٦٤٣2١٩اخلربال�سديقال�سرقية١٠٩١
----اخلرباملحمديةال�سرقية١٠٩2
٨٩٩٣7٦٤اخلرباحلباب بن املنذرال�سرقية١٠٩٣
٨٦٤١٦٥٤اخلرباخلالديةال�سرقية١٠٩٤
٨٩٠٣٣٣٠اخلربج�سر امللك فهدال�سرقية١٠٩٥
٨٩٤٨٥٩٥اخلرباحلجازال�سرقية١٠٩٦
٨٨2١٦٩٤اخلربابن جبريال�سرقية١٠٩7
٨٦٤٣٨٠١اخلربعقبة بن نافعال�سرقية١٠٩٨
----الظهرانخالد بن الوليدال�سرقية١٠٩٩
٨٩١٩2٣2الظهرانابي بن ثابتال�سرقية١١٠٠
٨٩١١٨٠٤الظهرانالظهرانال�سرقية١١٠١
٨2٤٤٨2٠القطيف�سيد ال�سهداءال�سرقية١١٠2
٨2٣٠2٤٠القطيفاحل�سن بن عليال�سرقية١١٠٣
٨٥٤٠2٩٠القطيفاحل�سني بن عليال�سرقية١١٠٤
٨2٣٦٦٥٨القطيفاأبي الدرداءال�سرقية١١٠٥
٨٥٥١٤٩٠القطيفذات ال�سواريال�سرقية١١٠٦
٨٥٥١٠77القطيفال�ساطئال�سرقية١١٠7
٨2٣2٨١٦القطيفثابت بن قي�ضال�سرقية١١٠٨
٨٥٣٠٨٥٣القطيفعمار بن يا�سرال�سرقية١١٠٩
٨٥٠٠٣١٨القطيفالدهناءال�سرقية١١١٠
٨٥٦١١٨٤القطيفابن خلدونال�سرقية١١١١
٨٥٠٦٣٨١القطيفال�سالمال�سرقية١١١2
٨٥٦١2٠٣القطيفاالأندل�ضال�سرقية١١١٣
٨٥٥٠٥٥٨القطيفحذيفة بن اليمانال�سرقية١١١٤
٨2٣٥٠٩7القطيفحممد بن ابي بكرال�سرقية١١١٥
٨٥٥٤١٠٤القطيفالنخيلال�سرقية١١١٦
٨27٣٦٦٦القطيفجعفر بن ابي طالبال�سرقية١١١7
٨٥٠٠٤2٤القطيفاأبومتامال�سرقية١١١٨
٨٣٦١٩٤2القطيفعنكال�سرقية١١١٩
٨2٣٠٠٩١القطيفالربيعيةال�سرقية١١2٠
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٨2٣٠٤7٦القطيفابن االرقمال�سرقية١١2١
٨2٣٤٣١١القطيفجممع اخلليل بن اأحمدال�سرقية١١22
٨٣٦٠٨7١القطيفعا�سم بن ثابتال�سرقية١١2٣
٨١22٦27القطيفحزم اأم ال�ساهكال�سرقية١١2٤
٨٥٥2٤١١القطيف�سلمان الفار�سيال�سرقية١١2٥
٨٣٦٣٦٦١القطيفابن بطوطةال�سرقية١١2٦
٨١22٥٨٥القطيفام ال�ساهكال�سرقية١١27
٨٣٦٣٦٠٠القطيفجعفر الطيارال�سرقية١١2٨
٨٥٥٥٦٤٤القطيفاخلويلديةال�سرقية١١2٩
٨٣٦2٨٨٨القطيفاجل�ضال�سرقية١١٣٠
٨٣٦٦٦٤٨القطيفاجلاروديةال�سرقية١١٣١
٨٥٥٣٦2٠القطيفنعيم بن م�سعودال�سرقية١١٣2
٦٦٤١٦٣٦القطيفابو بكر الرازيال�سرقية١١٣٣
٦٦٤١٠١٩القطيف�سرار بن االزورال�سرقية١١٣٤
٨١٦٠٨٨٩القطيفاالأوجامال�سرقية١١٣٥
٦٦٤٠٣٤٦القطيفعلي بن ابن طالبال�سرقية١١٣٦
٦٦٤27٣2القطيفالريموكال�سرقية١١٣7
٨٥٤١١2٩القطيفحلة حمي�ضال�سرقية١١٣٨
٦٦7٠٥٦٤راأ�ض تنورةالعالء احل�سرميال�سرقية١١٣٩
٦٦7٣٩2٤راأ�ض تنورةابو دجانهال�سرقية١١٤٠
٣٦2١٥٣2اجلبيلال�ساحل ال�سرقيال�سرقية١١٤١
٣7٣27٥١النعرييهعبدالرحمن بن اأبي بكرال�سرقية١١٤2
٣7٣٠١٨٤النعرييةعمري بن �سعدال�سرقية١١٤٣
7٦٦٠2٥2اخلفجيغرناطةال�سرقية١١٤٤
7٦٦١٩٩٨اخلفجيالرتمذيال�سرقية١١٤٥

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0135808369الأح�صاء

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم
٥٨٠٥٠٩7الهفوفالبحرتياالح�ساء١١٤٦
٥٨١٠٩٥٥الهفوفاالأمري حممد بن فهداالح�ساء١١٤7
٠١٣٥٨٦٠٩27الهفوف علي بن اأبي طالباالح�ساء١١٤٨
٠١٣٥٨2٥٣٠٥الهفوفاجلاروداالح�ساء١١٤٩
٠١٣٥٣٩22٤٠القرى ال�سرقيةمعاذ بن جبلاالح�ساء١١٥٠
٠١٣٥٨٠٤٤٤٥الهفوفحي امللك فهداالح�ساء١١٥١
٠١٣٥٨2٤27٠املربزقتيبة بن م�سلماالح�ساء١١٥2
٠١٣٥٩7٥٥٦٠القرى ال�سرقيةال�سهاريناالح�ساء ١١٥٣
٠١٣٥٨2٥٩٠٨الهفوفعبداهلل بن عبا�ضاالح�ساء١١٥٤
٥٨2٤٣١٨الهفوفابن الهيثماالح�ساء ١١٥٥
٥٣٩١2١٦القرى ال�سرقيةاجلفراالح�ساء ١١٥٦
٥٣٥٠٠١٥القرى ال�سرقيةاالأن�ساراالح�ساء ١١٥7
٥٨٠77٣٠الهفوفاالمام ال�ساطبياالح�ساء١١٥٨
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٥٩٦٦٨٠٠القرى ال�سرقيةالرميلةاالح�ساء١١٥٩
٥٨2٥١٠2املربزعمر بن عبدالعزيزاالح�ساء١١٦٠
٥٨١٥٠٦2الهفوفالنجا�سياالح�ساء١١٦١
٥7٥٩2٥٤الهفوفال�سلمانيةاالح�ساء١١٦2
٥٣٠٦٦١٩املربزاالمام الرتمذياالح�ساء١١٦٣
٥٨٣٤٨٠٩املربزبالط ال�سهداءاالح�ساء١١٦٤
٥٩27٨٥2ا�سكان احلر�ضاحل�سن الب�سرياالح�ساء١١٦٥
٥٨٩٣٦٩٩الهفوفاالأمري �سعود  بن جلوياالح�ساء١١٦٦
٥7٥7٨٥٣الهفوفهارون الر�سيداالح�ساء١١٦7
٥٨22٤٥٦الهفوفاالمام ال�سافعياالح�ساء١١٦٨
٥7٥2٠٨٦الهفوفبالل بن رباحاالح�ساء١١٦٩
٥7٥٤7٣٦الهفوفاالإمام م�سلماالح�ساء١١7٠
٥٩٦١2١٦القرى ال�سرقيةزين العابديناالح�ساء١١7١
٥٩2٣٦٦٤حما�سنقرطبةاالح�ساء١١72
٥٨٠2١2١الهفوفالنجاحاالح�ساء١١7٣
٥٣2٠٤١٦القرى ال�سماليةاجلرناالح�ساء١١7٤
٥٣١٣٣٠٨املربزاحل�سن بن علي االح�ساء١١7٥
٥٨٨٥٩١١الهفوفامللك في�سلاالح�ساء١١7٦
٥٣2٠٥١٦القرى ال�سمالية�سمرة اجلهنياالح�ساء١١77
٥٣٠7٣٥٩املربزالقاد�سيةاالح�ساء١١7٨
٥٣٠١٤١٦املربزالفرزدقاالح�ساء١١7٩
٥٩2٦١٥٩ا�سكان احلر�ضعبد الرحمن الغافقياالح�ساء١١٨٠
٥٩7٠٠٦١القرى ال�سماليةالرباء بن عازباالح�ساء١١٨١
٥٣٩١72٨القرى ال�سرقيةاأ�سامة بن زيداالح�ساء١١٨2
٥7٥٠٩٤٤الهفوفابن النفي�ضاالح�ساء١١٨٣
٥٨7٦7٣٤املربزابو بكر الرازياالح�ساء١١٨٤
٥٨١٤٥٤٠الهفوفاأبو دجانةاالح�ساء١١٨٥
٥٨٠١72٣الهفوفابن ر�سداالح�ساء١١٨٦
٥٩2١٨72حما�سنمكة املكرمةاالح�ساء١١٨7
٥٨2٣٦١٠الهفوفاملثنى بن حارثةاالح�ساء١١٨٨
٥٨2٣٦7١املربزحطني االح�ساء١١٨٩
٥٨٠٠٦٩٠الهفوفاخلالديةاالح�ساء١١٩٠
٥٨2٤7٨٩املربز�سالح الديناالح�ساء١١٩١
٥٣١٥٩٥٣الهفوفاالأمري نايف بن عبدالعزيزاالح�ساء١١٩2
٥٨2١٩٦٤الهفوفابن م�سرفاالح�ساء١١٩٣
٥٨٨2٠٥٠الهفوفعثمان بن عفاناالح�ساء١١٩٤
االح�ساء١١٩٥ ٥٩٦١٣١7القرى ال�سرقيةاحلليلة  
االح�ساء١١٩٦ ٥٣٥١٠٦٠القرى ال�سرقيةاملعت�سم باهلل  
االح�ساء١١٩7 ٥7٥٠٠7٦الهفوفزيد بن ثابت  
االح�ساء١١٩٨ ٥٣2٠١٣١القرى ال�سماليةجليجلة   
االح�ساء١١٩٩ ٥٩٩٥٨7٠الهفوفاالإمام الرافعي  
االح�ساء١2٠٠ ٥٩٥٠٩٦٣القرى ال�سرقيةالبطالية  
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االح�ساء١2٠١ ٥٨١١٨٤٠الهفوف�سيبويه  
٥٣٦٣٤١2القرى ال�سماليةال�سعبةاالح�ساء١2٠2
٥٣٩١٨٤7القرى ال�سرقيةح�سان بن ثابتاالح�ساء١2٠٣
٥٨١٥2٦٥الهفوفاالإمام حمزة الزياتاالح�ساء١2٠٤
٥٩2٠٩٥٨حما�سناالإمام ال�سو�سياالح�ساء١2٠٥
٥٣٦٤٤7٥املربزقباءاالح�ساء١2٠٦
٥٣٩٥٣٩7القرى ال�سرقيةاملركزاالح�ساء١2٠7
٥٣2٠٥٨٠القرى ال�سماليةاملطرييفاالح�ساء١2٠٨
٥٨7٤٥٦٩الهفوفعبادة بن ال�سامتاالح�ساء١2٠٩
٥٨٦٥٥2٩الهفوفمعاوية بن اأبي �سفياناالح�ساء١2١٠
٥٩2٠٠١٨٠حما�سنحما�سناالح�ساء١2١١
٥٣٩٠77٩القرى ال�سرقيةاجل�سةاالح�ساء١2١2
٥٨٨٣٤7١الهفوفعمار بن يا�سراالح�ساء١2١٣
٥٩٩٣٥١٤ا�سكان احلر�ضاالأمري بدر بن عبدالعزيز االح�ساء١2١٤
٥٨2١22٥الهفوفعقبة بن نافعاالح�ساء١2١٥
٥٨٦٠٩٣7املربزاالإمام القرطبياالح�ساء١2١٦
٥٩7٥٩7٨القرى ال�سرقيةبني معناالح�ساء١2١7
٥٩٦٠7٤7التويثريالتويثرياالح�ساء١2١٨

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0137220352حفر الباطن

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم
72٣٠2٣١املحمدية عبداهلل بن م�سعود حفر الباطن١2١٩
72٤١٠١٥القي�سومة االإمام ال�سافعيحفر الباطن١22٠
72٣2٩٦٨الفي�سلية االأندل�ضحفر الباطن١22١
7٨7٦٠١٤املدينة الع�سكريةاالبناء الثالثة حفر الباطن١222
722٤٩2٠العزيزيةالر�سادحفر الباطن١22٣
----�سمال �سرق ال�سفريي ال�سفرييحفر الباطن١22٤
----الربوة عبادة بن ال�سامتحفر الباطن١22٥
72١٥٨٦٤املحمدية املحمديةحفر الباطن١22٦
7222٣٠٦الباطن حطنيحفر الباطن١227
72٣2٩٤2العزيزية حمزة بن عبد املطلبحفر الباطن١22٨
72١٣٨7٣ا�سكان االمن خالد بن الوليدحفر الباطن١22٩
7222١٥2اأبي مو�سى اال�سعري علي بن اأبي طالبحفر الباطن١2٣٠
72٤٦7٦2الربوة �سمرة بن عمروحفر الباطن١2٣١
72١٣7٨٨ تقاطع العقارية عبد الرحمن الداخلحفر الباطن١2٣2
72١7٨٠٤حي الباطناأبي حنيفة حفر الباطن١2٣٣
722٠٤٦١ابو مو�سى اال�سعريحتفيظ القرانحفر الباطن١2٣٤
72١٨2٥٦عثمان بن عفانحفر الباطن١2٣٥
722٤٨٥٩اخلالدبةعمرو بن العا�ضحفر الباطن١2٣٦
722٤٦2٦اال�سعريقتيبة بن م�سلمحفر الباطن١2٣7
72١٠2٤٠الربوة م�سعب بن عمريحفر الباطن١2٣٨
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72١2١٦٨البلديةمو�سي بن ن�سريحفر الباطن١2٣٩
72١٥٣7٣ال�سليمانية بالل بن رباح حفر الباطن١2٤٠
72١٨27٠املحمدية احل�سن الب�سريحفر الباطن١2٤١
72٣7٤٤٠امل�سيفاأبي �سعيد اخلدري حفر الباطن١2٤2
7٨7٦١٣٠املدينةالع�سكريةاالبناء االولىحفر الباطن١2٤٣
72١٥٩٤٨ال�سليمانية عبداهلل بن عمر حفر الباطن١2٤٤
----املدينة الع�سكريةاالبناء اخلام�سة حفر الباطن١2٤٥
722٥٣7١الذيبية اخلندق حفر الباطن١2٤٦
72٤٥٣7١----قرطبة حفر الباطن١2٤7
72٣2٩٤٠----االمام الرتمذي حفر الباطن١2٤٨
722٠٤٤٦----ابن �سريين حفر الباطن١2٤٩
72١٦٣١٤----ابي ايوب االن�ساري حفر الباطن١2٥٠
--------االبناء الثانيةحفر الباطن١2٥١
722٥١٦٤اخلالديةعبد اهلل بن رواحهحفر الباطن١2٥2
72١٠٤٩٦العزيزية زيد بن حارثةحفر الباطن١2٥٣
72٣2٤٩٠الرو�سةاملثني بن حارثةحفر الباطن١2٥٤
72٤٠٤٩٠القي�سومةجعفر بن ابي طالب حفر الباطن١2٥٥
722٨72٤الذيبية�سعد بن معاذحفر الباطن١2٥٦
72١٨١٩٦النايفية االمري �سلطانحفر الباطن١2٥7
----العزيزيةعبدالرحمن بن عوفحفر الباطن١2٥٨
72٣٥٥٩٦الربوةاأبي دجانةحفر الباطن١2٥٩
72٤٠٣٥2القي�سومةاحل�سن بن عليحفر الباطن١2٦٠

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0165340955حائل

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم
٥٤٣2١٣٦املنتزه  ال�سرقيابن حزمحائل١2٦١
٥٤٣٣٠٤٦املحطةاالندل�ضحائل١2٦2
٥٤٣١٥١١اجلامعينيابن ماجةحائل١2٦٣
٥٣2٣٠٦٥املطارالوليد بن عبدامللكحائل ١2٦٤
٥٣2٠٦٥٦العزيزية عمر بن اخلطابحائل١2٦٥
٥٣٣٠٩٩2املنتزة ال�سرقياملحمديةحائل١2٦٦
٥٤٣٠٥٤١املنتزة الغربيابن �سريينحائل١2٦7
٥٣٣٤١٤٤و�سط حائلاجلزيرةحائل ١2٦٨
٥٣2١77١الو�سيطاءعمرو بن العا�ضحائل١2٦٩
٥٣٣222٣الباديةحطنيحائل١27٠
٥٣2٤١٣٠املطارعبدالرحمن بن عوفحائل١27١
٥٤٣٠7٠٩�سديان الغربياأحدحائل١272
٥٣١27٩٠النربةابن تيميةحائل١27٣
٥27٠٠2٦بقعاءالثقافةحائل١27٤
٥٤٣٦١77اجاءحامت الطائيحائل١27٥
٥٣١٦٠2٥�سالح الدينالنوويحائل١27٦
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٥٣٨١2٤٨الزهرةم�سارحائل١277
٠١٦٥٤١2٣٨٩جبةالقبلتنيحائل١27٨
٠١٦٥٣٨٠٠١٦موققالزهراءحائل١27٩
٠١٦٥٣2١٦٦٤حي الكهربفل�سطنيحائل١2٨٠
٠١٦٥٣١٠٠2٨�سرق املجمععبدالرحمن الغافقي حائل١2٨١
٥٣١7٩٣2النقرةابن الهيثمحائل١2٨2
٥٣2٤٨١٩جنوب حائلال�سعوديةحائل١2٨٣
٥٤٣2١٣٦ال�سملياحلفريةحائل١2٨٤
٥٣2١7١١�سراف�سرافحائل١2٨٥
----�سديانال�سنعاينحائل١2٨٦

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0172296752ع�صري

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم
2٦٠27٠٩ ٠١7تندحة �سفيان بن عيينةع�سري١2٨7
٠١72٥72٠٨١خمي�ض م�سيطزيد بن حارثهع�سري١2٨٨
٠١722٠٩٤٤٣خمي�ض م�سيطعثمان بن مظعون ع�سري١2٨٩
----خمي�ض م�سيطاحلارث بن ه�سام ع�سري١2٩٠
22٣٠٦2٤خمي�ض م�سيطجابر بن �سمرهع�سري١2٩١
22٣٩٩7٦خمي�ض م�سيطعبد اهلل بن رواحه ع�سري١2٩2
22٣٩٣2٠خمي�ض م�سيطحممد بن عبد الوهابع�سري١2٩٣
٠١72٥٠١٩٣2خمي�ض م�سيطعروة بن الزبريع�سري١2٩٤
٠١72٣٨22٨٤خمي�ض م�سيطاالأمري نايف ع�سري١2٩٥
22٣٩٩١٦خمي�ض م�سيطال�سافعي ع�سري١2٩٦
٠١722٣7٥٠٩خمي�ض م�سيطاليمامةع�سري١2٩7
٠١72222٨7٦خمي�ض م�سيطاالإمام الن�سائي ع�سري١2٩٨
٠١722٣٥٦٨٨خمي�ض م�سيط�سعيد بن العا�ض ع�سري١2٩٩
٠١72٥٠٠7٠١خمي�ض م�سيطالعبا�ض بن عبد املطلبع�سري١٣٠٠
----خمي�ض م�سيططارق بن زياد ع�سري١٣٠١
٠١72٥٠٠7٥٣خمي�ض م�سيطحممد اإقبال ع�سري١٣٠2
٠١722٣٩٠٨٨خمي�ض م�سيط�سعيد بن زيد ع�سري١٣٠٣
٠١72٥٠٤٣٥٦خمي�ض م�سيطعمران بن ح�سنيع�سري١٣٠٤
22٣٦7٦٤خمي�ض م�سيطحنظلة بن ابي عامر ع�سري١٣٠٥
٠١72٣٩٣٤٤خمي�ض م�سيطعتودع�سري١٣٠٦
٠١722١٣٣72خمي�ض م�سيطعبداهلل بن حذافه ع�سري١٣٠7
٠٥٠٤7٤7٨٨٥خمي�ض م�سيطالبخاري ع�سري١٣٠٨
٠١722٣٩٥٦٩خمي�ض م�سيطحكيم بن حزام ع�سري١٣٠٩
----خمي�ض م�سيطاأبو االعلى املودوديع�سري١٣١٠
22٣٦7٩٨خمي�ض م�سيطعلي بن اأبي طالب ع�سري١٣١١
٠١7222٠7٥2خمي�ض م�سيطالنعمان بن مقرن ع�سري١٣١2
٠١7222٣٦2٨خمي�ض م�سيطمعاوية بن اأبي �سفيان ع�سري١٣١٣
٠١72٥٠٨١7٨ اأحد رفيدة ابتدائية االإمام النوويع�سري١٣١٤
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٠١72٥٠٩١٨٣ اأحد رفيدةابتدائية بريدة بن احل�سيبع�سري١٣١٥
٠١72٥٣٠٠٤7الوادينيابتدائية حممد  بن القا�سمع�سري١٣١٦
٠١72٥٣١2٠٩الوادينيابتدائية احمد بن حنبلع�سري١٣١7
2٦١2٣٣٥اأحد رفيدةابتدائية جر�ضع�سري١٣١٨
2٦١٠٥٣٤اأحد رفيدةابتدائية ذو النورينع�سري١٣١٩
 ٠١722٤2٤2٠اأبهاالفي�سليةع�سري١٣2٠
٠١722٦١٦٨٣اأبهاابتدائية النموذجيةع�سري١٣2١
22٩7٩٨٤اأبهاعتاب بن اأ�سيدع�سري١٣22
٠١722٦٠١٠٤اأبهاعبد الرحمن بن عوفع�سري١٣2٣
227٨٣7٤اأبهاعبداهلل بن م�سعودع�سري١٣2٤
22٤١٠٣2اأبهاالرحمانيةع�سري١٣2٥
٠722٤2٨٨٤اأبهاالزهراءع�سري١٣2٦
٠١722٤٦٤٤7اأبهاال�سعوديةع�سري١٣27
٠١722٤١٣٤٨اأبهاامللك عبدالعزيزع�سري١٣2٨
٠١722٤٩٤٨7 اأبهاعكا�سة بن حم�سنع�سري١٣2٩
22٦٣١٩7٠١7اأبهاح�سان بن ثابتع�سري١٣٣٠
٠١722٤٥٦٠٤ اأبهاال�سرفع�سري١٣٣١
٠١722٤١2٠١اأبهاابتدائية �سم�سانع�سري١٣٣2
٠١7227٣٠٩٣اأبهاابن اخلطيبع�سري١٣٣٣
٠١7227٠72٤اأبها�سعيد بن امل�سيبع�سري١٣٣٤
٠١722٦2٠٩2 اأبهاحتفيظ القران بابهاع�سري١٣٣٥
٠١722٥١7٥٥اأبهايحيى بن وثاب لتحفيظ القراآن الكرميع�سري١٣٣٦
٠١72٣١2٣٣٨اأبهايحي بن اأكثمع�سري١٣٣7
٠١72٣١22٩٨اأبهاابتدائية حبيب بن زيدع�سري١٣٣٨
٠١722٨٤7٨٨اأبهااملحمدية لتحفيظ  القراآن الكرميع�سري١٣٣٩
٠١72272٤٦٨ اأبهاخباب بن االرت االبتدائيةع�سري١٣٤٠
٠١722٣٩٩٩١خمي�ض م�سيطابتدائية اخلالديةع�سري١٣٤١
----خمي�ض م�سيطابتدائية عبداهلل بن �سالمع�سري١٣٤2
----ابهاحمد ال�سغرودع�سري١٣٤٣

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0176227659بي�صة

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم
٠١7٦22٦٥٤٥بي�سة- منرانمنرانبي�سة١٣٤٤
٠١7٦22٤٤٦٥بي�سة - املخططالفاروقبي�سة١٣٤٥
٠١7٦2٠٦٩٦2بي�سة - �سمخ�سمخبي�سة ١٣٤٦
٠١7٦2٠٨٣١٣بي�سة - احلمهالفالحبي�سة١٣٤7
٦22٥٨7٥بي�سة - البلدالبخاريبي�سة١٣٤٨
٠١7٦٣٠١٣٨٠�سبت العاليةالعاليةبي�سة١٣٤٩
٠٥٠١٤٩٥٥٩٥بي�سة- ال�سطال�سطبي�سة١٣٥٠
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٠١7٦2٠٤٩72بي�سة - النقيعالنقيعبي�سة١٣٥١
٠١7٦22٥٥72بي�سة-حي املطارعبداهلل بن عبا�ضبي�سة١٣٥2
٠٥٣٣٩١7٩٦٠خثعم-�سوا�ضوادي �سوا�ضبي�سة١٣٥٣
----بي�سةالدحوبي�سة١٣٥٤

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0172850012حمايل ع�صري

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم
٠٥٠٥7٦2١77احلماطةالفي�سلحمايل ع�سري١٣٥٥
٠١72٨١2٦٠٥ال�سوقبدرحمايل ع�سري١٣٥٦
٠١72٨٩١2٩٩ال�سر�ضامللك عبد العزيزحمايل ع�سري١٣٥7
٠١72٨٥٤٩٥٨بحر اأبو �سكينةاحل�سن الب�سريحمايل ع�سري١٣٥٨
٠١72٩١١٠١٦القريحاءاجلزيرةحمايل ع�سري١٣٥٩
٠٥٥٥٤٤٦٠٥٦خاطالفيحاءحمايل ع�سري١٣٦٠
٠٥٥77٥2٣7٦خمي�ض مطرياأبي ذر الغفاريحمايل ع�سري١٣٦١
٠٥٠٤٦2٩٥٥٠حميد العاليامعاذ بن جبلحمايل ع�سري١٣٦2

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0172832597النما�س

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم

2٨2٠٨٥٣االإقبالال�سعوديةالنما�ض١٣٦٣
2٨7٠٣١٦بني عمروالغزايلالنما�ض١٣٦٤
2٨7٠٣١٩اآل ال�سيخجممع ابن القيم للتحفيظ النما�ض١٣٦٥
2٨2٦٩٨٠تنومةاالإمام البخاريالنما�ض١٣٦٦
2٨٣٨٩٦٩الفرعةاالإمام ال�سافعيالنما�ض١٣٦٧
2٨٨١٣١٠ال�سروالعبا�ض بن عبد املطلبالنما�ض١٣٦٨
2٨2١١٠٤النما�ضحممد بن عبد الوهابالنما�ض١٣٦٩
2٨٨١٣١١حلباءجممع ابن تيمية واحلباب النما�ض١٣٧٠

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0172581977رجال اأملع

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم
2٥٨٠٥٩2ال�سعبنيعبداهلل بن م�سعودرجال اأملع١٣7١
2٥٨٣٩٠٨احلبيلالفجررجال اأملع١٣72

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0172590916�صراة عبيدة

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم
٠١72٥٥٠٠٣2ظهران اجلنوبعمرو بن العا�ض�سراة عبيدة١٣7٣
٠١72٦٩٠2٠٤امل�سة الزبري بن العوام�سراة عبيدة١٣7٤
٠٥٥٥٠٥22٠٦اجلوةالر�سوان�سراة عبيدة١٣7٥
٠٥٩١2٩٩٤٤١ظهران اجلنوبم�سلمة بن عبد امللك�سراة عبيدة١٣7٦



39

للعام الدرا�سي ١٤٣٧/ ١٤٣٨هـ

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0177255400 حتويلة  417 - 418الباحة

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم
٠١772٥١٣١٤الو�سطال�سيخ عبداهلل الراميالباحة ١٣77
٠١772٥١2٩٥الو�سطال�سعوديةالباحة١٣7٨
٠١772727٦٥الو�سطاالمري نايفالباحة١٣7٩
٠١772٥١٠٨٦الو�سطبني فروةالباحة ١٣٨٠
٠١77٣١٦٨7٨الو�سطبالرقو�ضالباحة١٣٨١
٠١77٣١727٥الو�سطاآل مو�سىالباحة ١٣٨2
٠١772٦١٦٤٥الو�سطال�سعودية بدار اجلبل الباحة ١٣٨٣
٠١77٥١٤٩٨٨املندقبلخزمرالباحة١٣٨٤
٠١77٥١١١٠٥املندقال�سعوديةالباحة١٣٨٥
٠١77٣١77٥٠املندقوادي ال�سدرالباحة١٣٨٦
٠١77٥٠١7١٥املندقاالأطاولةالباحة١٣٨7
٠١77٥٠٦٤٠٥القرىمع�سوقةالباحة١٣٨٨
٠١77٥٠٥٣٠٨القرىبطحان الثانيةالباحة١٣٨٩
٠١772٩٠27٥القرىالعقيقالباحة١٣٩٠
٠١7727١7٥٤القرىعبداهلل بن م�سعودالباحة١٣٩١
٠١77٣٩٠١٨٦القرىالغوثالباحة١٣٩2
٠١772٩٠7١٤القرىامللك عبدالعزيز بخدعةالباحة١٣٩٣
٠١77٣٩١22٩القرىاجلاوةالباحة١٣٩٤
٠١77٣٩١7٩٨القرىعمر بن عبدالعزيزالباحة١٣٩٥
٠١77٣٩١٣2٩القرىخالد بن الوليد بكراالباحة١٣٩٦
٠١772٩٠7١7القرىامللك خالد ب�سائقةالباحة ١٣٩7
٠١7722٥٩٠٤القرىبدرالباحة ١٣٩٨
٠١772227١٥القرىال�سديقالباحة ١٣٩٩
٠١772227٤٣القرىال�سعوديةالباحة١٤٠٠
٠١77222٨٩٩القرىابو مو�سى االأ�سعريالباحة١٤٠١
٠١77٥١2٣٣١املندقاأبو جعفر املدين الباحة١٤٠2
٠١77222٣٠٨بلجر�سيالع�سلة الباحة١٤٠٣

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0177281093املخواة

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم
٠٥٥٦٦٥٥٦٨7املخواةاأبي بن كعباملخواة١٤٠٤
٠٠٥٠٦١٦٨٠٣2املخواةفي�سل بن تركياملخواة١٤٠٥
٠٥٠١٥22٥٩١7الفرعةاحمد بن حنبلاملخواة١٤٠٦
٠٥٠٤٩٨٥٩١٥ال�سعراءاأبي بكر ال�سديقاملخواة١٤٠7
٠٥٠٦٩٦٤٩٥٨احلجرةامللك �سعوداملخواة١٤٠٨
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هاتف الرتبية اخلا�صة:  0175233064جنران

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم
٥22٥٥7٦حي الفهدمو�سى بن ن�سريجنران١٤٠٩
٥٤2١٠١٨اأبا ال�سعودامللك في�سلجنران١٤١٠
٥٤2١2١٤اجلربةطارق بن زيادجنران١٤١١
٥22٤7٦٦اإ�سكان قوى االأمنعبد اهلل بن حذافهجنران١٤١2
٥22٤١7٥حي الفهداالإمام م�سلمجنران١٤١٣
٥٤2٠٨2٣القابلاالأخدودجنران١٤١٤
٥22722٥املركباملركبجنران١٤١٥
٥٤2٠٨١٥اأبا ال�سعودعثمان بن عفانجنرن١٤١٦
٥٤٠١7٤١ال�سرفةبالل بن رباحجنران١٤١7
٥22٤٣٥٤ال�سيافةالقد�ضجنران١٤١٨
٥22٥٥٥٨اآل منجماملثنى بن حارثةجنران١٤١٩
٠٥٥2٣٦٦٦٦٠حبونا�سايلة غزال جنران١٤2٠

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0173211712جازان

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم
٣22١٤٠١جازانعلي بن اأبي طالبجازان١٤2١
٣2١٥٩٨٥جازانخالد بن الوليدجازان١٤22
٣22٦٩٨7جازانذي النورين االبتدائيةجازان١٤2٣
٣١72٠٥٠جيزان - خمطط ٦مدر�سة الفي�سليةجازان١٤2٤
٣2٩٠٥٨٨�سنبه-ابو عري�ض�سنبه االبتدائيةجازان١٤2٥
٣١٨٠٥٤٤حملية-ابو عري�ضحملية االبتدائيةجازان١٤2٦
٣2٥٠2٩7اأبوعري�ضمدر�سة احل�سن ابن  الهيثمجازان ١٤27
٣2٥١١٤٨اأبوعري�ضمدر�سة الفاروق االبتدائيةجازان ١٤2٨
٣2٥٠٠١٠اأبوعري�ضمدر�سة حتفيظ القران الكرميجازان ١٤2٩
2٤٠٥٨١٥ابوعري�ضمدر�سة بحرةجازان١٤٣٠
٣٤٤٥٨٠2ابوعري�ض-اخلزنةالطفيل بن عمروجازان١٤٣١
٣٤٠٨2٦٥اأبو عري�ضمدر�سة املج�س�ضجازان١٤٣2
----�سامطةمدر�سة البي�سريجازان١٤٣٣
٣٣2٠١٨٦�سامطةعمر بن عبدالعزيزجازان١٤٣٤
----�سامطةمدر�سة خ�سراء �سامطةجازان١٤٣٥
----�سامطةمدر�سة اللقية االإبتدائيةجازان١٤٣٦
٣١٥٠١٤٩�سامطةالطوال االبتدائيةجازان١٤٣7
----�سامطةمدر�سة زمزم االإبتدائيةجازان١٤٣٨
----�سامطةعبداهلل بن �سلمة االإبتدائيةجازان١٤٣٩
٠١7٣٣١2٥٣٤�سامطةمدر�سة االإمام مالك بن ان�ض االبتدائيةجازان١٤٤٠
٣٣١2٠٥٦�سامطةمدر�سة النجامية االإبتدائيةجازان١٤٤١
٣٣22٤٤١�سامطةمدر�سة اجلرادية االإبتدائيةجازان١٤٤2
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----�سامطةالدغارير االإبتدائيةجازان١٤٤٣
٠٥٤٣٨١٤٥٥٥�سامطةمدر�سة اجلا�سع االإبتدائيةجازان١٤٤٤
٠٥٠٥2٣2٩١٤�سامطةمدر�سة الدريعية االإبتدائيةجازان١٤٤٥
----اأحد امل�سارحةمدر�سة حتفيظ القراآن الكرمي جازان١٤٤٦
----اأحد امل�سارحةالنعمان بن مالك االإبتدائية باإ�سكان الرمادةجازان١٤٤7
٣١٩١٥٦٤اأحد امل�سارحةالبيطارية االإبتدائية واملتو�سطةجازان١٤٤٨
----اأحد امل�سارحةمدر�سة رع�سة االإبتدائيةجازان١٤٤٩
----اأحد امل�سارحةاحل�سامة االإبتدائيةجازان١٤٥٠
----اأحد امل�سارحةمدر�سة امل�سايا االأولى االإبتدائيةجازان١٤٥١
٣١٦٠٤٦٩فر�سانمدر�سة فر�سانجازان١٤٥2
٣١٦١٤٣٥فر�سانذات ال�سواري االبتدائية و املتو�سطةجازان١٤٥٣
----العار�سةمدر�سة حمزة بن عبد املطلبجازان١٤٥٤

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0173264955�صبياء

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم
٣2٦١٠٨٨�سبياابن خلدون�سبياء١٤٥٥
٣2٨١٥2٤الغراءالغراء�سبياء١٤٥٦
٣2٨٠٠٤٩٤نخالننخالن �سبياء١٤٥7
      ٣١٣١٥٣١�سمدامللك في�سل�سبياء ١٤٥٨
٣١٣٠2٥٦ال�سليلابي فرا�ض احلمداين�سبياء١٤٥٩
      ٣2٨٨٣٣٤املحلةعبد اهلل بن عبا�ض�سبياء١٤٦٠
٣٤2٠2٦٤بي�ض          اأبو هريرة�سبياء١٤٦١
٠٥٦٦7٦٦٠٠١املطعن�سعد ابن معاذ�سبياء١٤٦2
٠٥٥2٣2٦١٥٩الدايرالداير�سبياء١٤٦٣

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0146621191احلدود ال�صمالية

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم
٠١٤٦٦22٦72عرعر / الفي�سليةامللك خالد االبتدائية احلدود ال�سمالية١٤٦٤
٠١٤٦٦2٤٠٦٠عرعر / الفي�سليةخالد بن الوليد االبتدائية احلدود ال�سمالية١٤٦٥
٠١٤٦٥2٠2٩7طريف/ الريموكاأبي مو�سى االأ�سعري االبتدائية احلدود ال�سمالية١٤٦٦
٠١٤٦٥2٠٣٤٨طريف/ال�سرقيعمر بن عبدالعزيز االبتدائية احلدود ال�سمالية١٤٦7
٠١٤٦7٦٤72٥رفحاء /الرو�سةابن كثري االبتدائية احلدود ال�سمالية١٤٦٨
٠١٤٦7٦٠٩٥2رفحاء /امل�ساعديةمعاذ بن جبل االبتدائية احلدود ال�سمالية ١٤٦٩

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0144221290تبوك

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم
٠١٤٤22١٦٦١تبوكزيد بن حارثةتبوك١٤7٠
٠١٤٤22١٨٤٨تبوكعبد اهلل بن رواحةتبوك١٤7١
٠١٤٤22١٠١٩تبوكجممع االأمري فهد )الق�سم االبتدائي (تبوك١٤72
٠١٤٤2٩2٠٨٣تبوكعباد بن ب�سرتبوك١٤7٣
٠١٤٤2٣٨٦١٦تبوكاأن�ض بن الن�سرتبوك١٤7٤
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٠١٤٤22١٩١٦تبوكال�سعوديةتبوك١٤7٥
٠١٤٤222٩١2تبوكبالل بن رباحتبوك١٤7٦
٠١٤٤227٩7٦تبوكامللك عبد العزيزتبوك١٤77
٠١٤٤22١١٨٤تبوكجعفر الطيارتبوك١٤7٨
٠١٤٤272٥٤٤تبوكاأحمد بن حنبل تبوك١٤7٩
٠١٤٤2٣٩٤٤7تبوكاأبو بكر الرازيتبوك١٤٨٠
٠١٤٤22٤٩٨٠تبوكابن خلدونتبوك١٤٨١
٠١٤٤222٥١٥تبوك�سعد بن اأبي وقا�ضتبوك١٤٨2
٠١٤٤27٣٦2٦تبوكاالإ�سكان اخلريي تبوك١٤٨٣
٠١٤٤27٦٤٥٣تبوكعبد الرحمن بن عوفتبوك١٤٨٤
٠١٤٤٣2٥٨٩تبوكعدي بن حامت تبوك١٤٨٥
٠١٤٤2٣٦٩٨٨تبوكابن زيدون تبوك١٤٨٦
٠١٤٤2٤٩٤٥٦تبوكالفارابيتبوك١٤٨7
٠١٤٤٤١٠١2٨تبوكاالأبناء االأولى تبوك١٤٨٨
٠١٤٤٤١٦٥7٨تبوكاالأبناء الثانيةتبوك١٤٨٩
٠١٤٤٤١2٠2٤تبوكاالأبناء الثالثةتبوك١٤٩٠
٠١٤٤٤١١١٨٣تبوكاالأبناء الرابعةتبوك١٤٩١
٠١٤٤٤١2٠٤٩تبوكاالأبناء ال�سابعةتبوك١٤٩2
٠١٤٤22١22١تبوكاالأبناء الثامنةتبوك١٤٩٣
٠١٤٤٤١٦٥٦٩تبوكاالأبناء العا�سرةتبوك١٤٩٤
٠١٤٤22٠٩٨٤تبوك    احل�سن الب�سريتبوك١٤٩٥
٠١٤٤2٨٣٨٥٦تبوككعب بن زيدتبوك١٤٩٦
٠١٤٤2٣2٦2٨تبوكاأن�ض بن مالكتبوك١٤٩7
٠١٤٤2٨٨٠٥7تبوكاحل�سن بن عليتبوك١٤٩٨
٠١٤٤27٤٩٠٤تبوكخالد بن زيدتبوك١٤٩٩
٠١٤٤22٠٥٠١تبوكاالأوزاعيتبوك١٥٠٠
٠١٤٤2٨2٩٣٥تبوكاأبو جعفر املن�سورتبوك١٥٠١
٠١٤٤2٤٣٩٨٠تبوكاالإدري�سيتبوك١٥٠2
٠١٤٤22١٣٩٣تبوكح�سان بن ثابتتبوك١٥٠٣
٠١٤٤22٩2٠٠تبوكموؤتةتبوك١٥٠٤
٠١٤٤٣٨2١٩٩١تبوك ) اأملج (احلافظ بن ع�ساكرتبوك١٥٠٥
٠١٤٤٣٨2١٠2٠تبوك ) اأملج (عتبة بن م�سعودتبوك١٥٠٦
٠١٤٤٣٤١٥٩2تبوك ) البدع (عبد اهلل بن عمرتبوك١٥٠7

هاتف الرتبية اخلا�صة:  014624989اجلوف

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم
٦2٨١٠٨١طربجل املعت�سم باهللاجلوف١٥٠٨
٦2٤١7٨٥�سكاكاغرناطةاجلوف١٥٠٩
٦2٤١١٦2�سكاكافل�سطنياجلوف١٥١٠
٦2٥٠٨٠٠�سكاكاالطويراجلوف١٥١١
٦2٥٨٨72هديبهديباجلوف١٥١2
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٦٣٣٠٩٨٨قاراقارااجلوف١٥١٣
٦2٩١٦2٨�سويرعبداهلل بن م�سعوداجلوف١٥١٤
٦22١7٣٥دومة اجلندلعبداهلل بن رواحةاجلوف١٥١٥
٦22١٨٥٨دومةاجلندلعبداهلل بن عمراجلوف١٥١٦
٦2٤٤7٠٤�سكاكاابن خلدوناجلوف١٥١7
٦2٤١٠2٤�سكاكاقرطبةاجلوف١٥١٨
٦2٥٠١١٦�سكاكاحممد بن عبد الوهاباجلوف١٥١٩
٦٣٣٠2٦١قارا�سعد بن ابي وقا�ضاجلوف١٥2٠
٦٣٣١٠2٤قاراطارق بن زياداجلوف١٥2١
٦2٤7٥٤٤�سكاكاامللك فهداجلوف١٥22
٦22١١2٥دومة اجلندلحتفيظ القراآناجلوف١٥2٣
٦2٤١٣١2�سكاكااملاأموناجلوف١٥2٤
٦٣٣٠٤٥٦قاراهارون الر�سيداجلوف١٥2٥
٦٤٥٠2١١2دومة اجلندلمبقوعاجلوف١٥2٦
٦2٨١٨27طربجلاالمام ال�سافعياجلوف١٥27
٦٤٦١٤٦2�سكاكاحكيم بن حزاماجلوف١٥2٨
٦2٤٠7٠٠�سكاكااحمد بن حنبلاجلوف١٥2٩
٦٥٤١٠٣٤دومة اجلندلابو عجرماجلوف١٥٣٠
٦2٨٣٠٣١طربجلجعفر الطياراجلوف١٥٣١

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0146432426القريات

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم
٠١٤٦٤2٠2٤2حي املطاراالإمام م�سلم القريات١٥٣2
٠١٤٦٤2٦٨٤٩حي ح�سيدة �سعد بن ابي وقا�ضالقريات١٥٣٣
٠١٤٦٤2١٦٦٥حي الفي�سليةالرازي القريات١٥٣٤
٠١٤٦٤2١٩٨٨حي ح�سيدةاالأمام الغزايل القريات١٥٣٥
٠١٤٦٤٤٠٩٦٣حي املطارامللك خالد القريات١٥٣٦
٠١٤٦٤2١٩٠٣حي الفي�سلية الريموكالقريات١٥٣7
٠١٤٦٤2٥7٥٦حي ح�سيدة اأ�سامة بن زيدالقريات١٥٣٨
٠١٤٦٤2٤٦٩2حي ح�سيدة ح�سيدةالقريات١٥٣٩
٠١٤٦٤2٦٩٥7حي ح�سيدة ابن خلدونالقريات١٥٤٠
٠١٤٦٥٨٠٣٨٣قرية حلديثة االدري�سيالقريات١٥٤١
٠١٤٦٤١2٠٥٦حي املطار حممد بن عبدالوهابالقريات١٥٤2
٠١٤٦٤22٦٩2حي الغزايل االإمام البخاريالقريات١٥٤٣
٠١٤٦٤١٣7١٠حي املطاربالل بن رباحالقريات١٥٤٤
٠١٤٦٤22٠٨١حي املطار اأحدالقريات١٥٤٥
٠١٤٦٤22٤7١حي احلميدية االأندل�ضالقريات١٥٤٦
٠١٤٦٤2١١٦٨حي امل�ساعدية خالد بن الوليدالقريات١٥٤7
٠١٤٦٤٤٠٩7٨حي املطار هارون الر�سيدالقريات١٥٤٨

ــ  هذه البيانات بح�سب ما وردت من اإدارات التعليم
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