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  دليل برامج صعوبات التعلم للبنني

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  

  رقم الصفحة  إدارة التعليم  م
  ٣  الرياض ١
  ١٨  اخلرج ٢
  ١٩  امعة ٣
  ٢٠  الزلفي ٤
  ٢٠  شقراء ٥
  ٢١  وادي الدواسر ٦
  ٢٢  عفيف ٧
  ٢٢  القويعية ٨
  ٢٣  حوطة بين متيم واحلريق ٩

  ٢٣  االفالج ١٠
  ٢٤  الدوادمي ١١
  ٢٥  جده ١٢
  ٣٢  مكة املكرمة ١٣
  ٣٥  الطائف ١٤
  ٤٠  القنفذة ١٥
  ٤٠  الليث  ١٦
  ٤١  املدينة املنورة ١٧
  ٤٣  ينبع ١٨
  ٤٤  العال ١٩
  ٤٤  القصيم ٢٠
  ٤٥  البكريية ٢١
  ٤٦  عنيزة ٢٢
  ٤٦  الرس ٢٣
  ٤٦  املنطقة الشرقية ٢٤
  ٥٠  االحساء ٢٥
  ٥٣  حفر الباطن ٢٦
  ٥٥  حائل ٢٧
  ٥٦  عسري ٢٨
  ٥٩  بيشة ٢٩
  ٥٩  عسريحمايل  ٣٠
  ٦٠  النماص ٣١
  ٦٠  رجال املع ٣٢
  ٦٠  سراة عبيدة ٣٣
  ٦٠  ظهران اجلنوب  ٣٤
  ٦١  الباحة ٣٥
  ٦٢  املخواة ٣٦
  ٦٢  جنران ٣٧
  ٦٣  جازان ٣٨
  ٦٤  صبيا ٣٩
  ٦٥  احلدود الشمالية ٤٠
  ٦٥  تبوك ٤١
  ٦٧  اجلوف ٤٢
  ٦٨  القريات ٤٣

 الفهرس



 

 ٣  

  هـ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي 

 

  
  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٤٦٥٣٩٤٨  العليا  ابن العميد  الرياض   ١

  ٤٨٨٧٠٣٨  السفارات  حي السفارات  الرياض   ٢

  ٤٨١٣٨٢٥  الرائد  مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية  الرياض   ٣

  ٤٨٨٢٧٠٨  أم احلمام الغريب  ابن عباس  الرياض   ٤

  ٤١٩٢٤٣٨  الرمحانية  عبد اهللا بن عمر  الرياض   ٥

  ٢٨١٤٢٣٧  عرقه  عرقه  الرياض   ٦

  ٤٨٥٠٦٨٣  العقيق  مالك بن الريب  الرياض   ٧

  ٤٨٨٣٤٨٩  الرائد  املثىن بن احلارثة  الرياض   ٨

  ٤٦٤٥١٤٨  العليا  عكاظ  الرياض   ٩

  ٤٨٥١٣٩٩  العقيق  ابن دريد  الرياض   ١٠

  ٤٨٢٨٩٨٣  املعذر  حي املعذر  الرياض   ١١

  ٤٤١٤٨٤٠  الشرفية  أيب بكر الصديق  الرياض   ١٢

  ٤٤١٠٨١٢  الشرفية  ابن ماجة  الرياض   ١٣

  ٤٨٢٣٠٤١  أم احلمام  اهلدى  الرياض   ١٤

  ٤٨٩٣٨٣٤  حطني  شجاع بن وهب  الرياض   ١٥

  ٤٨٧٠٤١٢  الصحافة  زياد بن سعد  الرياض   ١٦

  ٤٦٣٢٠٧٨  العليا  املهاجرين  الرياض   ١٧

  ٤٨٢٨٠١٥  املعذر  حي قوات األمن اخلاصة  الرياض   ١٨

  ٤٧٠٦٥٦١  احملمدية  ربعي بن عامر  الرياض   ١٩

  ٤٧٠٥١٦٣  احملمدية  شعبة بن احلجاج  الرياض   ٢٠

  ٤٨٩٧٣١٨  امللقا  أوس بن األرقم  الرياض   ٢١

  ٨١٢٧١٦٠  اليامسني  جماهد بن جرب  الرياض   ٢٢

  ٤٨٨٨٢٩٢  أم احلمام  الفضل بن العباس  الرياض   ٢٣

  ٨١٢٩٧١٩  الصحافة  عبد اهللا بن أيب طلحة  الرياض   ٢٤

  ٤٤٢١٠٥١  أم احلمام  أم احلمام  الرياض   ٢٥

 ٠١١٤٧٣٠٤٢١الرياض   



 
  

  ٤

  دليل برامج صعوبات التعلم للبنني

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٤٨٢٠٢٥٤  املعذر  عوف بن مالك  الرياض   ٢٦

  -  اليامسني  احلارث بن عمري  الرياض   ٢٧

  ٨١٠٩٣٤١  اخلزامى  زيد بن عمرو  الرياض   ٢٨

  -  الربيع  عامر بن عبد اهللا  الرياض   ٢٩

  ٤٨١٣٨٢٥  الرائد  مدينة امللك عبد العزيز / متوسط  الرياض   ٣٠

  -  اليامسني  يزيد بن أيب عثمان / متوسط  الرياض   ٣١

  ٤٨٨٠٥٥٢  السفارات  السفارات / متوسطحي   الرياض   ٣٢

  ٤٨٣٠٨٧٤  السفارات  حي السفارات / ثانوي  الرياض   ٣٣

  ٤٧٠٦٥٦١  احملمدية  ربعي بن عامر / متوسط  الرياض   ٣٤

  -  امللقا  امللقا  الرياض   ٣٥

  ٤٦٨٣٤٣٤  امللك سعود  القسم االبتدائي -جممع امللك سعود   الرياض   ٣٦

  ٤٨٦٠٤٨٠  الدرعية  الدرعية -أيب هريرة   الرياض   ٣٧

  ٤٨٦٠٨٤٣  الدرعية  تركي بن عبد اهللا  الرياض   ٣٨

  ٤٨٦٠٨٤٨  الدرعية  حممد بن سعود  الرياض   ٣٩

  ٥٢٨٠٠٧٦  العيينة  العيينة  الرياض   ٤٠

  ٤٦٨٢٠٠٧  امللك سعود  القسم متوسط ñجممع امللك سعود   الرياض   ٤١

  ٥٦٢٥٤٠٩  العيينة  األبناء ( بالكلية احلربية )  الرياض   ٤٢

  ٤٨٩٠٢٠٨  الدرعية  أمحد بن عبد العزيز / ابتدائيجممع األمري   الرياض   ٤٣

  ٤٨٩٠٢٠٨  الدرعية  جممع األمري أمحد بن عبد العزيز / متوسط  الرياض   ٤٤

  ٤٨٩٠٢٠٨  الدرعية  جممع األمري أمحد بن عبد العزيز / ثانوي  الرياض   ٤٥

  ٥٦٢٠٠٤٦  الدرعية  زيد اخلري  الرياض   ٤٦

  ٤١٥٩٨٣٨  العمارية  العمارية  الرياض    ٤٧

  -  الدرعية  عمرو بن معاذ  الرياض   ٤٨

  ٥٦٢٠٣٣٠  الدرعية  اإلمام الذهيب  الرياض    ٤٩

  ٤٨٦٠١٥٧  الدرعية  الدرعية لتحفيظ القرآن  الرياض    ٥٠

  ٤٧٦٨٧٠٢  الزهراء  جرير  الرياض    ٥١



 

 ٥  

  هـ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي 

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٤٩١١٨٠٧  الربوة  الربوة  الرياض   ٥٢

  ٤٧٤١٦٣٣  الصفا  غرناطة  الرياض   ٥٣

  ٤٠٣٠٦٨٠  النموذجية  القسم االبتدائي -معهد العاصمة النموذجي   الرياض   ٥٤

  ٤٧٨٦٧٣٢  امللز  سعد بن عبادة  الرياض   ٥٥

  ٤٤٨٧١٢٧  العود  عبد احلميد الكاتب  الرياض   ٥٦

  ٤٠٣٠٧٩٠  النموذجية  متوسط ñمعهد العاصمة النموذجي   الرياض   ٥٧

  ٤٩٢٥٢١٥  الربوة  هارون الرشيد  الرياض   ٥٨

  ٤٧٧٠٣٢٧  جرير  العالء بن احلضرمي  الرياض   ٥٩

  ٤٧٦٩٦٩١  امللز  ثابت بن أسلم  الرياض    ٦٠

  ٤٩١١٨٦٥  الربوة  املروة  الرياض   ٦١

  ٤٠٢٢٢٣٧  املربع  عبداهللا بن رواحة  الرياض    ٦٢

  ٤٧٨٢٤٦٣  جرير  حي مشرفة  الرياض    ٦٣

  ٤٧٨٥٤٢٧  امللز  ثابت بن قيس  الرياض    ٦٤

  ٤٧٦٠١٦٨  الوزارات  األبناء األوىل  الرياض    ٦٥

  ٤٠٤٢٢٤٠  النموذجية  األبناء ( باحلرس امللكي )  الرياض    ٦٦

  ٢٤١٣٠٢٢  الفيصلية  عبد الرمحن بن عوف  الرياض    ٦٧

  ٤٠٣٠٧٩٠  النموذجية  معهد العاصمة النموذجي / ثانوي  الرياض    ٦٨

  ٢٣١١٥٩٨  الروضة  كعب بن زهري  الرياض    ٦٩

  ٢٢٦٧١٥٤  النهضة  ب / جممع امللك سلمان بن عبد العزيز  الرياض    ٧٠

  ٤٩١٢٧٧٣  الروضة  حي الروضة  الرياض    ٧١

  ٤٩٣٢٣٥٥  الروضة  عرفات  الرياض   ٧٢

  ٤٩٢٠٢٧٠  الروضة  سلمان بن ربيعة  الرياض   ٧٣

  ٢٣١١٦٨٩  الروضة  صهيب بن سنان  الرياض   ٧٤

  ٢٣٥٨٥٤٥  األندلس  أيب العالية  الرياض   ٧٥

  ٢٤٩٠٢٥٧  غرناطة  عمرو بن قيس  الرياض   ٧٦

  ٢٤٨٠٠٠٩  امللك فيصل  سهيل بن عمرو  الرياض   ٧٧



 
  

  ٦

  دليل برامج صعوبات التعلم للبنني

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٢٢٦٧٢٧٠  النهضة  متوسط ñجممع امللك سلمان بن عبد العزيز   الرياض   ٧٨

  ٤٧٨٥٩٦٩  غرناطة  حممد املانع  الرياض   ٧٩

  ٢٠٩٣٧٠٢  األندلس  سعيد بن زيد بن نفيل  الرياض   ٨٠

  ٢٤٩١٣٤٢  احلمراء  زيد بن الصلت  الرياض   ٨١

  ٢٣١٠٣٠٠    جممع الشيخ صاحل الراجحي للتحفيظ  الرياض   ٨٢

  ٤٥٥٠٩٤٢  اإلزدهار  احلكم بن هشام  الرياض   ٨٣

  ٢٤٨١٣٦٩  القدس  نوفل بن احلارث  الرياض   ٨٤

  ٢٣١٨٥٠٠  الروضة  عمرو بن معد يكرب  الرياض   ٨٥

  ٢٤٨١٢٥٤  القدس  أيب فراس احلمداين  الرياض   ٨٦

  ٢٢٨٣٧٢٥  امللك فيصل  خالد بن الوليد  الرياض   ٨٧

  ٢٤٨٣٧٠٤  احلمراء  جممع حممد الرشيد التعليمي/ ابتدائي  الرياض   ٨٨

  ٢٤٩٣٨٣٧  القدس  عبد اهللا بن جبري  الرياض   ٨٩

  ٤٩١١٩٤٠  إسكان البحرية  سلمان اجلوية )األبناء (قاعد امللك   الرياض   ٩٠

  ٢٨٢٤٠٤٥  امللك فيصل  إشبيليا  الرياض   ٩١

  ٢٧٨٠٣٠٦  غرناطة  الوليد بن عبادة / متوسط  الرياض   ٩٢

  ٢٣٠١٩٢١  النهضة  أيب محيد الساعدي  الرياض   ٩٣

  ٢٢٦٧٢٧٠  النهضة  جممع امللك سلمان / ثانوي  الرياض   ٩٤

  ٨١٠١٤٧٠  احلمراء  جممع حممد الرشيد التعليمي / متوسط  الرياض   ٩٥

  ٢١٤٦٤٥٩  االزدهار  األمني / متوسط  الرياض   ٩٦

  ٢٧٨١٧٨٥  امللك فيصل  عبدالرمحن بن زيد  الرياض   ٩٧

  ٢٣٩٥٧٤٤  النهضة  جابر بن حيان  الرياض   ٩٨

  ٢٢١٢٤١٩  النرجس  عدي بن حامت  الرياض   ٩٩

  ٢٢٦١٥١٥  اخلليج  اجلهاد  الرياض   ١٠٠

  ٢٤٥٠٠٦٤  اجلنادرية  عمر بن عكرمة  الرياض   ١٠١

  ٢٣٠٣٧٩٨  امللك فيصل  سعد بن خارجة  الرياض   ١٠٢

  ٢٤٦١٣٢٢  النظيم  أيب الدرداء  الرياض   ١٠٣



 

 ٧  

  هـ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي 

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٢٤٦٠٠٧٢  النظيم  الصحابة  الرياض   ١٠٤

  ٢٧٨٧١٤٠  الريموك  أيب أمامه الباهلي  الرياض   ١٠٥

  ٤٦٣٨٧٢  املعيزلية  ابن عبد ربه االندلسي  الرياض   ١٠٦

  ٢٤٦٤٦٨٦  النظيم  حي النظيم  الرياض   ١٠٧

  ٢٢٨٣٠٠٤  اخلليج  عبد الرمحن الفيصل  الرياض   ١٠٨

  ٢٤٠٢٣٢٠  إشبيلية  طارق بن شهاب الرياض   ١٠٩

  ٢٤٥١١٨٢  املعيزلية  احلارث بن مالك األنصاري الرياض   ١١٠

  ٢٤٦٢٨٧٣ النظيم  طليب بن عمرو الرياض   ١١١

  ٢٤٦٢٨٣٤ النظيم  عقبة بن عامر الرياض   ١١٢

  ٢٤٥٠٢٣٥ النظيم  عبد الرمحن بن غنم الرياض   ١١٣

  ٤١٥٤١٠٧  الندوة  حي الندوة الرياض   ١١٤

  ٢٧٨٦٨٢٥  الريموك  عامر بن عوف الرياض   ١١٥

  ٢٤٦٣١٤١  النظيم  احلاكم الرياض   ١١٦

  ٢٤٥٠٢٤١  اجلنادرية  شريح القاضي الرياض   ١١٧

  ٨١٢٥٠٢١  قرطبة  عبد اهللا خياط الرياض   ١١٨

  -  قرطبة  مالك بن إياس الرياض   ١١٩

  ٥٤٨٩٨٨٩٠٣  قرطبة  املغرية بن حكيم الرياض   ١٢٠

  ٨١٠٨٥٢٤  الرمال  طلحة بن الرباء الرياض   ١٢١

  -  قرطبة  خالد بن زيد الرياض   ١٢٢

  ٢٣٣٥٠٣٩  اخلليج  إبراهيم بن حممد الرياض   ١٢٣

  ٢٢٨٥٧٠٤  اخلليج  أيب داود الرياض   ١٢٤

  ٢٤٦١٨٨٤  اجلنادرية  سهل بن سعد الرياض   ١٢٥

  -  قرطبة  عبد اهللا بن احلارث الرياض   ١٢٦

  ٢٢٦١٠٨٠  اخلليج  ثابت البناين الرياض   ١٢٧

  ٢٢٦٥٤٤٠  اخلليج  عبد اهللا بن حكيم ( مسائي ) الرياض   ١٢٨

  ٢٢٦٩٩٧٣  اخلليج  احلارث بن الربيع الرياض   ١٢٩



 
  

  ٨

  دليل برامج صعوبات التعلم للبنني

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٢٢٨٥٠٠٧  اخلليج  معقل بن يسار الرياض   ١٣٠

  ٢٢٦١٥٨٥  امللك فيصل  ربيعة بن احلارث الرياض   ١٣١

  ٢٣١١٤٩٠  النهضة  سعد بن معاذ الرياض   ١٣٢

  ٢٢٨٧٦٩٦  اخلليج  لسان الدين اخلطيب الرياض   ١٣٣

  ٢٢٦٠٧٣٠  النهضة  احلجاز الرياض   ١٣٤

  ٢٣٩٤٩١١  النهضة  بن سهيل عبد اهللا الرياض   ١٣٥

  ٢٤٠٨٠٧٢  الريموك  الفضيل بن عياض الرياض   ١٣٦

  ٢٢٧٠١٨٤  النهضة  طلحة بن مصروف الرياض   ١٣٧

  ٨١٢٧١٨٩  اجلنادرية  معاذ بن عفراء الرياض   ١٣٨

  ٤٤٨٨٠١٧  قرطبة  جممع دار التقوي التعليمي / إبتدائي الرياض   ١٣٩

  ٤٤٨٨٠١٧  قرطبة  جممع دار التقوي التعليمي / متوسط الرياض   ١٤٠

  ٢٤٥٠٧٤٣  النظيم  متوسطة خلف بن هشام حتفيظ الرياض   ١٤١

  ٤٦٤٩٠٨٦  العليا  األرقم الرياض   ١٤٢

  ٤٧٠١٨٢٨  صالح الدين  ابتدائي جممع األمري سلطان  الرياض   ١٤٣

  ٤٥٤٣٩١٥  املروج  ابن البيطار الرياض   ١٤٤

  ٤٥٥٠٦٦٨  املصيف  املنذري الرياض   ١٤٥

  ٤٥٤١٧٤٢  امللك فهد  أسعد بن زرارة الرياض   ١٤٦

  ٤٥٤٤٢٩١  صالح الدين  الكرامة الرياض   ١٤٧

  ٤٥٤٨٥٥٨  الرتهة  مالك بن سنان الرياض   ١٤٨

  ٤٦٤٩٠٨٦  العليا  األرقم الرياض   ١٤٩

  ٤٦٤٩٧٧٨  السليمانية  األحنف بن القيس الرياض   ١٥٠

  ٤٥٣٨٤٩٩  صالح الدين  متوسط ñجممع األمري سلطان  الرياض   ١٥١

  ٤٦٤١٣٥٢  العليا  العليا الرياض   ١٥٢

  ٤٥٤٣٥٤٠  امللك فهد  عبد امللك بن مروان الرياض   ١٥٣

  ٤٥٠٣٤٥٣  املصيف  عاصم بن عدي الرياض   ١٥٤

  ٤٦٠٨٥٠٠  الورود  ابن القيم الرياض   ١٥٥



 

 ٩  

  هـ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي 

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٢٧٥٠٠٧٢  الوادي  خارجة بن زيد الرياض   ١٥٦

  ٤٥٠٩١١٣  امللك فهد  سنان األسدي الرياض   ١٥٧

  ٤٥٦١٢٢٥  املرسالت  ابن رشد الرياض   ١٥٨

  ٤٧٧٠١٨٥  السليمانية  أيب سعيد اخلدري الرياض   ١٥٩

  ٤٦٤١٢٣٢  السليمانية  الفهد التعليميجممع  الرياض   ١٦٠

  ٢٧٤٠٥٢٨  النفل  التلمساين الرياض   ١٦١

  ٤٦٢٧٣٣٩  السليمانية  الفرزدق الرياض   ١٦٢

  ٥٦٧٨٢٢٢٢٨  التعاون  علي بن احلسني الرياض   ١٦٣

  - الغدير سليم بن زهري الرياض   ١٦٤

 ٢٧٤٠٨٣٠  الوادي  حي الوادي الرياض   ١٦٥

 ٤٦٥٥٣٤٦  العليا  جممع الفهد التعليمي / متوسط الرياض   ١٦٦

 ٤٦٥٥٣٤٦  العليا  جممع الفهد التعليمي / ثانوي الرياض   ١٦٧

 ٤٥٣٨٤٤٩  صالح الدين  جممع األمري سلطان / ثانوي الرياض   ١٦٨

 ٢٧٥٩٩٦٠  الوادي  ابن سينا / ثانوي الرياض   ١٦٩

 ٤٥٣٢٢٠٦  املرسالت  األمري فيصل بن فهد / ثانوي الرياض   ١٧٠

  ٢٥١١٨٦٠ خشم العان  عائذ بن عمرو  باحلرس الرياض   ١٧١

  ٢٥١١٨٧٧  خشم العان  محاد بن أيب حنيفة الرياض   ١٧٢

  ٢٤٢٠٢٠٣  اجلزيرة  هشام بن حكيم الرياض   ١٧٣

  ٢٣٦٧٧٨٦  النسيم/ش  ابن عبد الرب الرياض   ١٧٤

  ٢٥٢٠٢٩٧ خشم العان  إسحاق بن إبراهيم باحلرس الرياض   ١٧٥

  ٢٥١١١٢٦ خشم العان  القاضي بن يوسف باحلرس الرياض   ١٧٦

  ٢٥١١١٤٣ خشم العان  قيس بن أيب حازم باحلرس الرياض   ١٧٧

  ٢٥١١٧٦٦ خشم العان  إبراهيم بن يزيد باحلرس الرياض   ١٧٨

  ٢٥١٠٨٣٦ خشم العان  املقداد بن األسود باحلرس الرياض   ١٧٩

  ٢٥١٠٧٤٢ خشم العان  عبد الرمحن الداخل باحلرس الرياض   ١٨٠

  ٢٥١٠٨١٩ خشم العان  عبد اهللا بن عون باحلرس الرياض   ١٨١



 
  

  ١٠

  دليل برامج صعوبات التعلم للبنني

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٢٥١١١٠٩ خشم العان  عبد اهللا بن مصعب باحلرس الرياض   ١٨٢

  ٢٥١١٠١٥ خشم العان  الضحاك بن سفيان باحلرس الرياض   ١٨٣

  ٢٥١٠٩٨٢ خشم العان  عبد اهللا بن الطفيل باحلرس الرياض   ١٨٤

  ٢٥١١٨٩٤ خشم العان  أبو جعفر املنصور باحلرس الرياض   ١٨٥

  ٢٤١٧٧٥٣  الفيحاء  جممع امللك عبداهللا التعليمي الرياض   ١٨٦

  ٢٧٠٢٧٧٦  اجلزيرة  ربيعة بن سلمة الرياض   ١٨٧

  ٢٤٦٣٢٢٧  النسيم /ش  األمري نايف الرياض   ١٨٨

  ٢٥١٠٩٩٨  خشم العان  مجال الدين هشام الرياض   ١٨٩

  ٢٤١١٤٢٤ السعادة  التنعيم الرياض   ١٩٠

  ٤١٥٦٤٧٣  النسيم /ش  الشعيب الرياض   ١٩١

  ٢٤١٣٩٥٥  السعادة  مصعب بن عمري الرياض   ١٩٢

  ٢٧٠١٣٤٤  اجلزيرة  حيىي بن وثاب ( حتفيظ ) الرياض   ١٩٣

  ٢٤٤١٠٦٧  اجلزيرة  املزي الرياض   ١٩٤

  ٢٣٠٢٢٢٣  النسيم /ش  اخلليل بن أمحد الرياض   ١٩٥

  ٢٣٦٤٨١٣  النسيم /ش  سراقة بن مالك الرياض   ١٩٦

  ٢٤١١٨٢٧  السعادة  عمري بن احلمام الرياض   ١٩٧

  ٨١٢٦٧٥٧  النسيم /ش  املقريزي الرياض   ١٩٨

  ٢٣٦٥٢١٤  النسيم /ش  خيرب الرياض   ١٩٩

  ٢٤١٩٣٢٢  الفيحاء  مسعود بن الربيع الرياض   ٢٠٠

  ٢١٤٦١٥٠  خشم العان  معاوية بن يزيد الرياض   ٢٠١

  ٢٤١٧١٧٧  الفيحاء  أيب طلحة االنصاري الرياض   ٢٠٢

  ٢٤١١٠٥٠  الفيحاء  جممع امللك عبد اهللا التعليمي / متوسط الرياض   ٢٠٣

  ٤٧١٣٦٦٣  الفيحاء  جممع امللك عبد اهللا التعليمي / ثانوي الرياض   ٢٠٤

  ٤٩١٤٤٦٣  الريان  سعد بن أيب وقاص الرياض   ٢٠٥

  ٢٣١٨٣٦٢  النسيم /غ  حممد إقبال الرياض   ٢٠٦

  ٢٣١٤٠٨١  النسيم /غ  التعاون الرياض   ٢٠٧



 

 ١١  

  هـ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي 

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٤٩٦٢٥٠٥  السالم  حجر بن عدي الرياض   ٢٠٨

  ٢٣١٧٣١٧  النسيم /غ  الدار قطين الرياض   ٢٠٩

  ٢٣١٥٣٥٥  السالم  رافع بن خديج الرياض   ٢١٠

  ٢٣١٦٦٥٩  النسيم /غ  خباب بن األرت الرياض   ٢١١

  ٢٣١٤٢٠٢  النسيم /غ  زمزم الرياض   ٢١٢

  ٢٣٣١٠٧٢  النسيم /غ  الرباء بن أوس الرياض   ٢١٣

  ٢٣٢٢٠٩٨  النسيم /غ  أبو بصري الرياض   ٢١٤

  ٢٣٠١٦٤٩  النسيم / غ  أسيد بن حضري الرياض   ٢١٥

  ٢٣١٣٦٨٢  النسيم /غ  الشهداء الرياض   ٢١٦

  ٢٣٢٢٢٤٣  النسيم /غ  الفجر الرياض   ٢١٧

  ٢٣٧٧٤٥٧  السالم  الربيع بن مسلم الرياض   ٢١٨

  ٢٣١٣٤٥٨  النسيم /غ  أمحد بن حنبل الرياض   ٢١٩

  ٤٩١٧٠٣٨  الروايب  زيد بن الدثنه الرياض   ٢٢٠

  ٨١٢٣٦٣٧  املنار  أبو حمجن الثقفي الرياض   ٢٢١

  ٢٣٠٣٦٨١  السالم  حسن ال الشيخ الرياض   ٢٢٢

  ٢٣١٢٣٠٣  النسيم /غ  سعود الكبري الرياض   ٢٢٣

  ٢٠٨٦٧٠٥  الروايب  ب / جممع العليان الرياض   ٢٢٤

  ٤٩٣١٢٩٨  الروايب  معاذ بن عمرو الرياض   ٢٢٥

  -  الروايب  التربية اخلاصةمركز خدمات  الرياض   ٢٢٦

  ٢٣١١٣٦٢  النسيم غ  التسهيل الرياض   ٢٢٧

  ٢٣٣١٢٠٢  النسيم غ  عمرو بن ثابت الرياض   ٢٢٨

  ٢٠٨٦٧٠١  الروايب  جممع العليان / ثانوي الرياض   ٢٢٩

  ٢٣٠٢٥٩٧  النسيم غ  املقداد بن عمرو الرياض   ٢٣٠

  ٢٣٢١٣٨٥  النسيم غ  يزيد بن أيب سفيان الرياض   ٢٣١

  ٤٩٢٥١٦٥  الروايب  بن العاصعبداهللا بن عمرو  الرياض   ٢٣٢

  ٢٣١٢٢٤٠  النسيم غ  أيب جندل الرياض   ٢٣٣



 
  

  ١٢

  دليل برامج صعوبات التعلم للبنني

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٤٩٦٠٩٨٩  الريان  حي الريان الرياض   ٢٣٤

  ٢٣٢١٥٢١  السالم  عاصم بن ثابت الرياض   ٢٣٥

  ٢٠٨٦٧٠٦  الروايب  جممع العليان / متوسط الرياض   ٢٣٦

  ٤٢٦١٩٠١  شربا  ابن خزمية الرياض   ٢٣٧

  ٤٢٦٢١٤٧  الدريهميه  عتبة بن غزوان الرياض   ٢٣٨

  ٤٢٥٧٤٤٠  ظهرة البديعة  جعفر بن أيب طالب الرياض   ٢٣٩

  ٤٥٨٧٧٨٨  سلطانة  سلطانة الرياض   ٢٤٠

  ٤٢٤٠١٠٧  الزهرة  بالل بن رباح الرياض   ٢٤١

  ٤٢٥٤٧٦٣  شربا  جبل الرمحة الرياض   ٢٤٢

  ٤٢٥٠٤٤٤  ظ البديعة  الشيخ عبد اهللا اخلليفي الرياض   ٢٤٣

  ٤٥٩٥٠٩٧  اجلرادية  ابن اهليثم الرياض   ٢٤٤

  ٤٢٥٣٢٨٦  السويدي  املنورةاملدينة  الرياض   ٢٤٥

  ٤٢٥٦٠٦٥  السويدي  عمري بن أيب وقاص الرياض   ٢٤٦

  ٤١١٥٩٤٧  الشميسي  هشام بن عبد امللك الرياض   ٢٤٧

  ٤٢٥١٦١٠  ظ البديعة  أيب الطيب املتنيب الرياض   ٢٤٨

  ٤٣٩٠٦٤٦  صياح  جبل النور الرياض   ٢٤٩

  ٤٥٩٤٣٣١  سلطانة  وادي حنيفة الرياض   ٢٥٠

  ٤٣٦٣٠٢٠  طويق  احلسني بن علي الرياض   ٢٥١

  ٤٢٥٤٣٣٨  شربا  شربا الرياض   ٢٥٢

  ٢٦٢٩٧٦١  طويق  الطفيل بن احلارث الرياض   ٢٥٣

  ٤٢٦٤٣٢٤  الزهرة  املازين الرياض   ٢٥٤

  ٤٣١٧٢٣٢  العرجياء  ذات السالسل الرياض   ٢٥٥

  ٤٢٥٤٣٨٩  السويدي  سيف الدولة احلمداين الرياض   ٢٥٦

  ٤٢٥٤٦٤٤  سلطانة  األقصى الرياض   ٢٥٧

  ٤٣٥٢٧٨٢  اجلرادية  معن بن زائدة الرياض   ٢٥٨

  ٢٦٢٦٦٦١  طويق  جبري بن مطعم الرياض   ٢٥٩



 

 ١٣  

  هـ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي 

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٤٢٥٦٨٤٤  الزهرة  األبرار الرياض   ٢٦٠

  ٤٢٧١٩٩٨  السويدي  لبيد بن ربيعة الرياض   ٢٦١

  ٤٢٦٤٩٧٧  السويدي  ثابت بن الصامت الرياض   ٢٦٢

  ٤٣١٢٧٧٦  السويدي/غ  ابن حبان الرياض   ٢٦٣

  ٤٣١٧٧٤٩  السويدي/غ  عاصم بن احلكم الرياض   ٢٦٤

  ٤٢٥١٩٥٤  ظ البديعة  اخلوارزمي الرياض   ٢٦٥

  ٤٢٨٨٩٧٠  السويدي  سامل بن عوف الرياض   ٢٦٦

  ٢٦٢٦١٨٢  طويق  سفيان الثوري الرياض   ٢٦٧

  ٤٤٩٣٧١٧  شربا  الشيخ عبد اهللا القرعاوي الرياض   ٢٦٨

  ٤٢٥١٩٥٤  ظ البديعة  اخلوارزمي الرياض   ٢٦٩

  ٤٢٦٠٢٢٧  السويدي  عبد الرمحن القاسم الرياض   ٢٧٠

  ٤٢٧١٢٥٧  شربا  علي بن املديين الرياض   ٢٧١

  ٤٣٠١٤٥٧  السويدي/غ  عمران بن حصني الرياض   ٢٧٢

  ٤٣٠٤٨٧٧  طويق  عبداهللا بن مسعود الرياض   ٢٧٣

  -  طويق  معن بن عدي الرياض   ٢٧٤

  ٤٢٦٦١٢٢  السويدي  املنذر بن قيس الرياض   ٢٧٥

  ٤٣٦٤١٤٤  طويق  القريوان الرياض   ٢٧٦

  ٤٣٦٣١٦٤  طويق  عماد الدين زنكي الرياض   ٢٧٧

  ٥٢٣١٩٣٨  املزامحية  املزامحية الرياض   ٢٧٨

  ٤٢١٤٢٠١  الشفاء  بن العاص عمرو الرياض   ٢٧٩

  ٢٧١١٧٢٠  الفواز  معاوية بن أيب سفيان الرياض   ٢٨٠

  ٤٢١٣٨٧٥  الشفاء  قتيبة بن مسلم الرياض   ٢٨١

  ٢٢٣٠٧٧٤  ديراب  االمام أيب حنيفة باحلرس الرياض   ٢٨٢

  ٤٥٧٦٦٦٨  عتيقة  أم القرى الرياض   ٢٨٣

  ٤٥٩٢٢١٦  اليمامة  اخلندق الرياض   ٢٨٤

  ٤٢١٢٨٩٥  الشفاء  التيسري الرياض   ٢٨٥



 
  

  ١٤

  دليل برامج صعوبات التعلم للبنني

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٢٢٣١٢٩٢  ديراب  حيىي بن يعمر باحلرس الرياض   ٢٨٦

  ٥٢٣١٩٠٨  املزامحية  خالد بن سعيد الرياض   ٢٨٧

  ٢٢٣١١٧١  ديراب  مهام بن احلارث باحلرس الرياض   ٢٨٨

  ٤٢١٠٣٥٣  الشفاء  خليفة بن بشر الرياض   ٢٨٩

  ٤٢١٣٢٧٣  احلزم  مكي بن أيب طالب الرياض   ٢٩٠

  ٤٢١٠٩٧٨  الشفاء  اهليثمي الرياض   ٢٩١

  ٢٧١٤٣٢٤  الفواز  التوفيق الرياض   ٢٩٢

  ٤٢٢٣٦٣٠  بدر  امللك عبد اهللا بن عبدالعزيز الرياض   ٢٩٣

  ٤٢١١٩٨٤  الشفاء  عقبة بن نافع الرياض   ٢٩٤

  ٥٢٣١٥٥٣  املزامحية  حضار الرياض   ٢٩٥

  ٤٥١١٥٧٧  اليمامة  عبد اهللا بن محيد الرياض   ٢٩٦

  ٤٢٢٣٤٤٩  بدر  حكيم بن حزام الرياض   ٢٩٧

  ٤٢١٢١١٤  الشفاء  حسان بن ثابت الرياض   ٢٩٨

  ٢٢٣٠٥٩٧  ديراب  سهيل بن أيب صاحل الرياض   ٢٩٩

  ٤٢٢٢٤٠٨  بدر  الفراء الرياض   ٣٠٠

  ٤٢١٣١٠٦  بدر  أيب زيد األنصاري الرياض   ٣٠١

  ٢٨٤٠٩٩٧  بدر  حسان بن قيس الرياض   ٣٠٢

  ٤٢٣٠٤١٠  بدر  قس بن ساعدة الرياض   ٣٠٣

  ٢٧١٠٧٥٨  ديراب  معوذ بن عمرو الرياض   ٣٠٤

  ٤٢١١٦٢٤  الشفاء  الشفا / متوسط الرياض   ٣٠٥

  ٤٢١٢٩١٥  الشفاء  ثانويالشفا /  الرياض   ٣٠٦

  ٤٢٢٧٥٤٩  منار  عمر بن عبدالعزيز الرياض   ٣٠٧

  ٠٥٥٤٤٤٦٠٢٠  احلزم  حممد بن مسلم الرياض   ٣٠٨

  ٤٢٢١٣٤٣  احلزم  الوليد بن قيس الرياض   ٣٠٩

  ٥٢٣٢٣٨٦  املزامحية  القاسم بن معن الرياض   ٣١٠

  ٤٢١١٩٩٠  منار  زيد بن الثابت الرياض   ٣١١



 

 ١٥  

  هـ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي 

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٤٢٢٧٦٩٧  بدر  زرارة بن أيب أوىف الرياض   ٣١٢

  ٤٢١٣٣٣٢  بدر  سلمان الفارسي الرياض   ٣١٣

  ٥٢٣١٣٦٦  الغطغط  الغطغط الرياض   ٣١٤

  ٤٥١١٩٨١  منفوحة  سليمان بن عبد امللك الرياض   ٣١٥

  ٤٩٥٥٧٦٠  الدار البيضاء  األنصار الرياض   ٣١٦

  ٤٩٥٣٦١٦  العزيزية  محزة بن عبد املطلب الرياض   ٣١٧

  ٤٥٩٥٤٥٥  منفوحة  األعشى الرياض   ٣١٨

  ٤٩٠٠٣٤٨  احلائر  أيب ذر الغفاري احلائر الرياض   ٣١٩

  ٤٩٩٠٨١٤  اإلسكان  عروة بن الزبري الرياض   ٣٢٠

  ٤٥٩٥٨٣٥  منفوحة  امللك عبد العزيز الرياض   ٣٢١

  ٤٩٨٠٤٦٩  اإلسكان  اإلمام الطربي الرياض   ٣٢٢

  ٤٩٨٩٢٧٢  اإلسكان  صفوان بن سليم الرياض   ٣٢٣

  ٤٩٨٤٥١١  اإلسكان  أمية بن خويلد الرياض   ٣٢٤

  ٤٤٨١٩٥١  غبرياء  حراء الرياض   ٣٢٥

  ٤٤٨٤٨٧٦  غبرياء  موسى األشعريأيب  الرياض   ٣٢٦

  ٤٣٨٧٦٠٩  الدار البيضاء  ابن تيمية الرياض   ٣٢٧

  ٤٩٨٤١٠٠  اإلسكان  األبناء (بطريق اخلرج) الرياض   ٣٢٨

  ٤٩٥٨٨٤٠  الغنامية  الراغب األصفهاين الرياض   ٣٢٩

  ٤١٥٦٦٨٢  املنصورة  حي املنصورة الرياض   ٣٣٠

  ٤٣١٧٣٢١  العرجياء/غ  محاد بن سلمة الرياض   ٣٣١

  ٤٣٠٠٠٣٧  العرجياء/و  الدعوةإمام  الرياض   ٣٣٢

  ٤٣٣٠٦٠٢  العرجياء/و  عبد اهللا اجلار اهللا الرياض   ٣٣٣

  ٤٣٦٥٧٣٠  حي طويق  معاذ بن جبل الرياض   ٣٣٤

  ٤٣٥٢٨١٤  اجلرادية  معهد النور الرياض   ٣٣٥

  ٤٣٢٢٦٩٠  العرجياء/غ  جعفر الطيار الرياض   ٣٣٦

  ٤٣١٠٣٠٨  العرجياء/غ  أيب قتادة الرياض   ٣٣٧



 
  

  ١٦

  دليل برامج صعوبات التعلم للبنني

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٤١١٢٧٣١  حلة ابن عماج  الفاروق الرياض   ٣٣٨

  ٤٣٥٧٤٨٦  عليشة  طارق بن زياد الرياض   ٣٣٩

  ٤٣٠٥٠٨٣  حي طويق  سعد بن الربيع الرياض   ٣٤٠

  ٤٣١٠٧٦٣  العرجياء/غ  صالح الدين األيويب الرياض   ٣٤١

  ٢٦٢٦١٣٩  حي طويق  علقمة بن قيس الرياض   ٣٤٢

  ٢٦٢٠٠١٧  طويق  عتبة بن أسيد الرياض   ٣٤٣

  ٤٣٠١٠٦١  العرجياء/غ  أيب عمرو الداين الرياض   ٣٤٤

  ٤٣٠١٠٩٢  العرجياء/غ  االمام البخاري الرياض   ٣٤٥

  ٤٣٣٠٥٢٩  العرجياء/و  عبد الرمحن بن سعدي الرياض   ٣٤٦

  ٢٦٢٠٠٠١  طويق  حممد بن مسلمة الرياض   ٣٤٧

  ٤١١١٦٤٧  حلة ابن عماج  القرطيب الرياض   ٣٤٨

  ٢٦٢٣٠١٨  حي طويق  عبد اهللا بن عبداللطيف الرياض   ٣٤٩

  ٢٦٢٥٣٦١  حي طويق  احلارث بن كلدة الرياض   ٣٥٠

  ٤٣٦١٨٠٤  العرجياء  املربد الرياض   ٣٥١

  ٢٦٢٦١٤٤  طويق  هالل بن أمية الرياض   ٣٥٢

  ٤٣١٠٦٩٦  العرجياء/غ  زيد بن اخلطاب الرياض   ٣٥٣

  ٤٣٥٣٨٢٩  اجلرادية  املأمون الرياض   ٣٥٤

  ٤٣٥٥٠٤٩  العرجياء/و  مالك بن أنس الرياض   ٣٥٥

  ٤٣٠١٣٤٣  العرجياء/و  الليث بن سعد الرياض   ٣٥٦

  ٤٣٥٨٥٠٤  اجلرادية  أحد الرياض   ٣٥٧

  ٤٣٥٢٨٢٨  اجلرادية  النموذجية التطبيقية الرياض   ٣٥٨

  ٤٣٠٣١١٣  العرجياء/غ  إياس بن معاوية الرياض   ٣٥٩

  ٤١١٩٩٧٥  الشميسي  عثمان بن عفان الرياض   ٣٦٠

  ٤٣٠٢٦٨٣  العرجياء  اهلجرة الرياض   ٣٦١

  ٤٣١٢٧١٠  العرجياء/غ  مالك بن احلويرث الرياض   ٣٦٢

  ٢٤٧٧٠١١  ظهرة لنب  قيس بن السائب الرياض   ٣٦٣



 

 ١٧  

  هـ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي 

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٤٢٥٩٣٧٧  العرجياء/و  اخلالدية الرياض   ٣٦٤

  ٤٣٠١٥٧١  العرجياء/غ  أويس القرين الرياض   ٣٦٥

  ٤٣٦١٤١٨  طويق  ابن حزم الرياض   ٣٦٦

  ٤٣٥٤٦٧٨  الشميسي  القدس الرياض   ٣٦٧

  ٤١١١٠١٢  الشميسي  الفيصلية الرياض   ٣٦٨

  ٠٥٥٩١٩١٩١٣  عليشة  الرمحانية الرياض   ٣٦٩

  ٤١١١٦٤٠  الشميسي  اجلاحظ الرياض   ٣٧٠

  ٤٣٠٤٠١٩  العرجياء/و  عبد اهللا بن أم مكتوم الرياض   ٣٧١

  ٤٤١٦٥٦٩  عليشة  احلرمني الرياض   ٣٧٢

  ٢٤٧٧٠١١  لنب  بشر بن الوليد الرياض   ٣٧٣

  -  ظ لنب  املنذر بن الزبري الرياض   ٣٧٤

  ٤٣١٥٢٩٦  العرجياء غ  أنس بن مالك الرياض   ٣٧٥

  ٤١٥٨١٩٢  ظ لنب  يزيد بن نعيم الرياض   ٣٧٦

  ٤٣٥٩٩٩٤  العرجياء  العرجياء الرياض   ٣٧٧

  ٤٣٣١١٠١  العرجياء غ  بالل بن احلارث الرياض   ٣٧٨

  ٤٣٣١٤٥٤  العرجياء و  ابن خلكان الرياض   ٣٧٩

  ٤٣٠٢٩٧  العرجياء غ  االمام البيضاوي / متوسط الرياض   ٣٨٠

  ٤٣٣٥٢٩٥  العرجياء غ  األمري سعد بن عبدالعزيز / ثانوي الرياض   ٣٨١

  ٠٦٤٤٣٩٩٩٧  ثادق  ثادق ñاإلمام مسلم  الرياض   ٣٨٢

  ٥٢٦٠٣٢٤  حرميالء  حرميالء -خزمية بن ثابت الرياض   ٣٨٣

  ٥٢٦٠٧٨٨  حرميالء  حرميالء األوىل الرياض   ٣٨٤

  ٥٢٦٠٥٠٤  حرميالء  ملهم الرياض   ٣٨٥

  ٥٥٢١٢٦٣  رماح  رماح -قيس بن سعد  الرياض   ٣٨٦

  ٥٢٢١٨٥٧  ضرماء  بضرماء ñالسعودية  الرياض   ٣٨٧

  ٥٢٢١٣١٤  ضرماء  بضرماء ñالبديع  الرياض   ٣٨٨

  -  رماح  ابن سريين الرياض   ٣٨٩



 
  

  ١٨

  دليل برامج صعوبات التعلم للبنني

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٥٥٤٥٥٧٧٤٥  احلفنة  ابتدائي )جممع احلفنه التعليمي (  الرياض   ٣٩٠

  
  
  
 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

 ٠١١٥٤٨٠١٤٥  حي األندلس األندلس  اخلرج   ٣٩١

 ٠١١٥٤٥٧٠٦٦  حي اخلالدية علي بن أيب طالب  اخلرج   ٣٩٢

 ٠١١٥٤٤٦٨٨٠  حي اخلالدية جعفر بن أيب طالب  اخلرج   ٣٩٣

 ٠١١٥٤٤٨٣٧٢  حي السالم معاذسعد بن   اخلرج   ٣٩٤

 ٠١١٥٤٤٢٠٢٤  حي النهضة سعد بن أيب وقاص  اخلرج   ٣٩٥

 ٠١١٥٤٤٨٥٥٢  حي السالم الريموك  اخلرج   ٣٩٦

 ٠١١٥٤٤٨٥٢٣  حي املنتزه مصعب بن عمري  اخلرج   ٣٩٧

 ٠١١٥٥٠٠٤٩٠  مركز اهليامث أمحد بن حنبل  اخلرج   ٣٩٨

 ٠١١٥٤٤٨٤٦٠  حي بن تركي موسى بن نصري  اخلرج     ٣٩٩

 ٠١١٥٤٤٨١٢٨  حي العزيزية عبدالعزيزامللك   اخلرج   ٤٠٠

 ٠١١٥٤٤٠٧٢٠  حي النهضة القادسية  اخلرج   ٤٠١

 ٠١١٥٤٤٨٢٣٧  حي النهضة ابن خزمية  اخلرج   ٤٠٢

  ٠١١٥٤٥٤٢٩٩  إسكان املصانع احلربية  املغرية بن شعبة  اخلرج   ٤٠٣

 ٠١١٥٤٥٦٨٨٠  حي اخلزامى  صالح الدين األيويب  اخلرج   ٤٠٤

 ٠١١٥٤٤٧٤٢٠  حي الفيصلية  الزبري بن العوام  اخلرج   ٤٠٥

 ٠١١٥٤٤٦٥٧٦  حي اخلالدية  املقداد بن األسود  اخلرج   ٤٠٦

 ٠١١٥٥٠١٩٢٩  مركز اهليامث خالد بن الوليد اخلرج   ٤٠٧

 ٠١١٥٥٠١٩٢١  مركز الوسيطى واحلريدي  احلديبية اخلرج   ٤٠٨

  ٠١١٥٤١٦٨٢١  حي الناصرية بالدمل  سلمان الفارسي اخلرج   ٤٠٩

  ٠١١٥٤٤٤٢٣٠  حي األندلس  عمر بن عبدالعزيز اخلرج   ٤١٠

  ٠١١٥٤٤٨٢٥٧  حي الفيصلية  ابن كثري اخلرج   ٤١١

 ٠١١٥٤٩١٣٦٦اخلرج    



 

 ١٩  

  هـ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي 

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٠١١٥٤٤١٣٩٦  حي الريان  حسان بن ثابت اخلرج   ٤١٢

  ٠١١٥٤٥٤٦٥٧  حي املوسى  هشام بن عبدامللك اخلرج   ٤١٣

  ٠١١٥٤٤٨٠٥٦  حي الورود  الوليد بن عبدامللك اخلرج   ٤١٤

  ٠١١٥٤١١١٣٦  حي الصحنة بالدمل  عثمان بن عفان اخلرج   ٤١٥

  
  
  
 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٤٣٢٠٣٣٦  امعة  اإلمام الشافعي  امعة   ٤١٦

  ٤٣٢٠٥٤٤  امعة  زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن  امعة   ٤١٧

  ٤٣٢١٨٨٣  امعة  فلسطني  امعة   ٤١٨

  ٤٣٢٠٦٠٤  امعة  الفيصلية  امعة    ٤١٩

  ٣٤١١٤٣٢  امعة  الشيخ امحد الصانع  امعة   ٤٢٠

  ٤٣١٠٧٨٩  امعة  ابن القيم  امعة    ٤٢١

  ٤٣١٠٩٢٤  امعة  يجممع التو جير  امعة    ٤٢٢

  ٤٣٢١١٤٣  امعة  اإلمام امحد بن حنبل  امعة    ٤٢٣

  ٤٤٣٣٩٨٢  روضة سدير  أبو بكر الصديق  امعة    ٤٢٤

  ٤٤٣١٣٥٨  حوطة سدير  عثمان بن عفان  امعة    ٤٢٥

  ٤٤٣١٧٨٩  حوطة سدير  جممع املعجل  امعة    ٤٢٦

  ٤٤٣٥٥٣٧  جالجل  سعيد بن زيد  امعة    ٤٢٧

  ٤٤٣٧٤٥٢  متري  حطني  امعة    ٤٢٨

  ٤٣٢٠٣١٤  حرمة  امللك سعود  امعة    ٤٢٩

  ٤٤٣٣٨٧٠  التومي  التومي  امعه    ٤٣٠

  ٤٣٦٠٨٦٧  االرطاوية  اإلمام أيب حنيفة  امعه    ٤٣١

  ٤٣٦١٢٧٠  االرطاوية  انس بن مالك لتحفيظ القرآن امعه   ٤٣٢

  ٤٤٥٢٤٣١  عشرية  عشرية امعه   ٤٣٣

 ٠١٦٤٣٢١٠٥٥امعة    



 
  

  ٢٠

  دليل برامج صعوبات التعلم للبنني

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٤٤٣١٥٢٨  حوطة سدير  الشاطيب لتحفيظ القرآن امعه   ٤٣٤

  ٤٢٢٥١٨٦  مشرفة  مشرفة  امعة    ٤٣٥

  ٤٤٣٧٥٨٠  متري  الزبري بن العوام  امعة    ٤٣٦

  ٤٣١٣٣١٨  امعه  بالل بن رباح  امعة    ٤٣٧

  ٤٣١٠٤٠٥  حرمه  االمام حممد بن عبد الوهاب  امعة    ٤٣٨

  ٤٣٢١٣٩٥  امعة   السعودية  امعة    ٤٣٩

  ٤٣٢١١٤٠  امعة  القادسية  امعة    ٤٤٠

  ٤٤٣١٠٣٧  جنوبية سدير  اجلنوبية  امعة    ٤٤١

  
  
  
 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٠١٦٤٢٢٧٨٤١  السيح  أيب بن كعب االبتدائية الزلفي   ٤٤٢

  ٠١٦٤٢٢٥٠٣٣  اليمامة  امللك سلمان االبتدائية الزلفي   ٤٤٣

  ٠١٦٤٢٣١٥٤٣  الفاروق  عمر بن عبدالعزيز االبتدائية  الزلفي   ٤٤٤

  ٠١٦٤٢٣٠٢٦٦  مسنان  سعد بن أيب وقاص االبتدائية  الزلفي   ٤٤٥

  ٠١٦٤٢٢٤٥٦٦  -  امللك عبداهللا  الزلفي   ٤٤٦

  
  
  
 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٠١١٦٢٢١١٩٩  الصفراء  ابو بكر الصديق  شقراء   ٤٤٧

  ٠١١٦٢٢١٥٢٤  الشرقية  عمر بن اخلطاب شقراء   ٤٤٨

  ٠٥٠٥١٢٦٦٥٩  االندلس  عثمان بن عفان شقراء   ٤٤٩

  ٠١١٦٢٢٢٦٨٦٠  القارة  على بن أيب طالب  شقراء   ٤٥٠

  ٠١١٦٢٢١٤٤٥  الروضة  امحد بن حنبل  شقراء   ٤٥١

  ٠١١٦٢٢١٤٣٢  الروضة  حممدبن عبدالوهاب  شقراء   ٤٥٢

 ٠١٦٤٢٢٤٠٠٠الزلفي    

 ٠١١٦٢٢١٠٨٩    شقراء



 

 ٢١  

  هـ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي 

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٠١١٦٢٢٠٠٣٦  الباطن  اإلمام عاصم شقراء   ٤٥٣

  ٠١١٦٢٢١٠٩٥  امللك فهد  ابن تيميه شقراء   ٤٥٤

  ٠١١٦٢٣١٤٧٨  احلزم  عمار بن ياسر شقراء   ٤٥٥

  ٠١١٦٢٣١٢١٩  كميت  عبداهللا بن مسعود شقراء   ٤٥٦

  ٠١١ ٦٢٢١٩٠٥  الوقف  الوقف اإلبتدائية شقراء   ٤٥٧

  ٠١١٦٢٧١٨٢٢  الرفيعة  اشيقر شقراء   ٤٥٨

  ٠١١٦٢٢٠٣٩٠  غسلة  غسلة شقراء   ٤٥٩

  ٠١١٦٢٩١٥٢٢  القصب  القصب شقراء   ٤٦٠

  ٠١١٦٢٤٠٥٠٤  ثرمداء  ثرمداء شقراء   ٤٦١

  ٠١١٦٢٨١٥٥٢  الداهنة  ابتدائية الداهنة شقراء   ٤٦٢

  
  
  
 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

 ٠١١/٧٨٦١٤٥٣  حي النويعمة   النويعمة  وادي الدواسر   ٤٦٣

 ٠١١/٧٨٦٣٠٩٩  حي الشرافاء   الشرافاء  وادي الدواسر   ٤٦٤

 ٠١١/٧٨٦١٨٥٣  حي الصاحلية   الصاحلية  وادي  الدواسر   ٤٦٥

 ٠١١/٧٨٤٥١٢٤  حي الزويراء  الزويراء  وادي الدواسر   ٤٦٦

 ٠١١/٧٨٤٥٦٩١  حي املعتلى  املعتلى  وادي الدواسر   ٤٦٧

 ٠١١/٧٨٤٥١٤٨  حي املقابل   أمحد بن حنبل  وادي الدواسر   ٤٦٨

 ٠١١/٧٨٤١٥٨٤  حي اللدام   جممع األمري سلطان  وادي الدواسر   ٤٦٩

 ٠١١/٧٨٤١٢٢٨  حي الوالمني   الوالمني  وادي الدواسر   ٤٧٠

 ٠١١/٧٨٤٠٠٦٤  حي خمطط اخلماسني   ابن القيم  وادي الدواسر   ٤٧١

 ٠١١/٧٨٤١١٢٨  حي الفرعة   الفرعة  وادي الدواسر   ٤٧٢

 ٠١١/٧٨٤١١٦٤  حي اخلماسني  حتفيظ اخلماسني  وادي الدواسر   ٤٧٣

 ٠١١/٧٨٤٢٦٩٩  حي اخلماسني   قرطبة  وادي الدواسر   ٤٧٤

 ٠١١٧٨٤٠٩٩٦    وادي الدواسر



 
  

  ٢٢

  دليل برامج صعوبات التعلم للبنني

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

 ٠١/٧٨٢١٠٨٨  السليل ñحي الشفاء   سعد بن أيب وقاص  وادي الدواسر   ٤٧٥

 ٠١١/٧٨٢١٠٩٤  السليل -حي آل حنيش   ابن كثري  وادي الدواسر   ٤٧٦

  
  
  
 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٠١١٧٢٢١٥٨٨   عفيف  النعمان بن بشري  عفيف   ٤٧٧

  ٠١١٧٢٤٥١٢١  جنوب عفيف  املردمة  عفيف   ٤٧٨

  ٠١١٧٢٤٥٦٠٧  عفيف غرب   حصينة  عفيف   ٤٧٩

  
  
  
 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٠١١٦٥٤٠٠٥٣  اجللة  اجللة  القويعية    ٤٨٠

  ٠١١٦٥٤٠٥٩  حالة اجللة  حالة اجللة  القويعية   ٤٨١

  ٠١١٦٥٣٣٣١٧  القويعية  الفويلق  القويعية   ٤٨٢

  ٠٥٥٥١٠١٥١٨  الرويضة  جلعة  القويعية   ٤٨٣

  ٠١١٦٥٥٣٠٩٣  الرويضة  القادسية  القويعية   ٤٨٤

  ٠١١٦٥٩١٣٣١  الرين  قبيبان القويعية   ٤٨٥

  ٠١١٦٥٥٠٨٧٨  القويعية  امللك خالد  القويعية   ٤٨٦

  ٠١١٦٥٢١٢٣٦  القويعية  القويعية القويعية   ٤٨٧

  ٠١١٦٥٥٢٨٨٠  الرويضة  الرويضة القويعية   ٤٨٨

  ٠١١٦٥٢٠٥٠٠  القويعية  حتفيظ القويعية القويعية   ٤٨٩

  ٠١١٦٥٢٠١٠٧  القويعية  امللك فهد القويعية   ٤٩٠

  ٠٥٥٤٧٧٧٣٣٠  الرويضة  طحي القويعية   ٤٩١

  ٠٥٥٩١١٤٤٢  القويعية  خنيالن  القويعية   ٤٩٢

  -  القويعية الرباء بن مالك القويعية   ٤٩٣

 ٠١١٧٢٢٠٩٩١    عفيف

 ٠١١٦٥٢٢١٥٥    القويعية



 

 ٢٣  

  هـ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي 

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  -  الرويضة  حتفيظ القرآن الكرمي القويعية   ٤٩٤

  -  الرين  االمام مسلم القويعية   ٤٩٥

  
  
  
 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٥٣٧٠٢٨٠  (احلريق) احلريق   احلريق األوىل   احلوطة واحلريق   ٤٩٦

  ٥٣٧٠٢٧٦  (احلريق) احلريق اجلديد  النجاح  احلوطة واحلريق   ٤٩٧

  ٥٥٥٥٠٧٢  (احلوطة) احللوة  احللوة األوىل  احلوطة واحلريق   ٤٩٨

  ٥٥٦١٢٩١  (احلوطة) السالمية  ابن القيم  احلوطة واحلريق   ٤٩٩

  ٥٥٥٠٣٨٥  (احلوطة) احللة  احلوطة األوىل  احلوطة واحلريق   ٥٠٠

  ٥٥٥٠٨٧٢  (احلوطة) زياد  زياد  احلوطة واحلريق   ٥٠١

  ٥٥٥٠٨٠٤  (احلوطة) احللة  احلوطة الثانية  احلوطة واحلريق   ٥٠٢

  ٥٣٩٠٥٨٢  (برك) العبيدية  العبيدية  احلوطة واحلريق   ٥٠٣

  -  احلريق  االبناء   احلوطة واحلريق   ٥٠٤

  -  احلوطة  احللوة الثانية  احلوطة واحلريق   ٥٠٥

  
  
  
 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

 ٦٨٢٠٠١٦ ليلى اجلفيدرية أمحد بن حنبل   االفالج   ٥٠٦

 ٦٨٢٠٢٧٧ ليلى الغربية  ابن باز  االفالج    ٥٠٧

 ٦٨٢٠١٢٨ ليلى الدخل احملدود  طارق بن زياد   االفالج   ٥٠٨

 ٦٨٣٢١٠٥ اهلدار ابتدائية حتفيظ القرآن باهلدار  االفالج    ٥٠٩

 ٦٨٣١٩٣٨ اهلدار  احلسني بن علي  االفالج   ٥١٠

 ٦٨٢٤٦٥١ الدخل احملدود خالد بن الوليد  االفالج   ٥١١

 ٦٨٣٠٤٠٠ البديع أبو بكر الصديق  االفالج   ٥١٢

 ٠١١٥٥٥٢١٦٢    احلوطة واحلريق

 ٠١١٦٨٢٥٩٧٢    االفالج



 
  

  ٢٤

  دليل برامج صعوبات التعلم للبنني

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

 ٦٨٢٥٤٤٠ البديع  أبو ذر الغفاري    االفالج   ٥١٣

 ٦٨٢٥٢٢١ البديع عثمان بن عفان االفالج   ٥١٤

  ٦٨٥٠٢٦٨  البديع  جعفر بن أيب طالب االفالج   ٥١٥

  ٦٨٢٤٦٥١  الصغو  بالل بن رباح االفالج   ٥١٦

 ٦٨٣٢١٠٥ مروان  سعد بن ايب وقاص االفالج   ٥١٧

  ٦٨٣٢٦٦٣  سويدان  سلمان الفارسي االفالج   ٥١٨

  ٦٨٢٠٦١٦  ليلى اخلالدية  زيد بن ثابت االفالج   ٥١٩

 ٦٨٢٢٠٩٩ ليلى الفيصلية الفيصلية  االفالج   ٥٢٠

  
  
  
 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٦٤٢١٨٨٩  الدوادمي  خالد بن الوليد  الدوادمي   ٥٢١

  ٦٤٢١٧٩٧/٠١  الدوادمي  العزيزية  الدوادمي   ٥٢٢

  ٦٤٢٢٢٣٧  الدوادمي  أبو بكر الصديق  الدوادمي   ٥٢٣

  ٦٣٩٠٦٠٣  السر  الفيضة  الدوادمي    ٥٢٤

  ٦٤٣١٦١١  الدوادمي  عثمان بن عفان  الدوادمي   ٥٢٥

  ٦٤٢٢٨٩٣  الدوادمي  أمحد بن حنبل  الدوادمي   ٥٢٦

  ٠١٦٣٩٠٦٩٥  الدوادمي  ارطاوي الرقاص  الدوادمي   ٥٢٧

  ٠١٦٤٣١٧٧٨  الدوادمي  عبداهللا بن مسعود  الدوادمي   ٥٢٨

  ٦٣٢١٦٨٩  السر    ساجر   الدوادمي    ٥٢٩

  ٦٤٢١٦٦٦  الدوادمي  سعد بن ايب وقاص  الدوادمي   ٥٣٠

  ٦٤٢١٠٤٨  الدوادمي  االمام الشافعي  الدوادمي   ٥٣١

  ٠١٦٣٤٠٦٣٥  البجادية  البجادية  الدوادمي   ٥٣٢

  ٠١٦٤٣٣١١٤  القرنة  القرنة  الدوادمي   ٥٣٣

  ٠١٦٣٢١٧٣٧  ساجر  العز بن عبد السالم  الدوادمي   ٥٣٤

 ٠١١٦٤٢٠٨٨٤    الدوادمي



 

 ٢٥  

  هـ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي 

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٠١٦٤٢٢٦٧١  الدوادمي  ابن تيمية  الدوادمي   ٥٣٥

  ٠١٦٤٣٥٠٩١  الدوادمي  صالح الدين  الدوادمي   ٥٣٦

  ٦٤٤١٧٤٩  الدوادمي  حتفيظ القرآن   الدوادمي   ٥٣٧

  ٦٣٦١٧٤٩  عرجاء  عرجاء  الدوادمي   ٥٣٨

  -  مشرفة  طارق بن زياد  الدوادمي   ٥٣٩

  -  البجادية  حتفيظ البجادية  الدوادمي   ٥٤٠

  -  نفي  نفي  الدوادمي   ٥٤١

  -  عسيلة  عسيلة  الدوادمي   ٥٤٢

  -  وثيالن  وثيالن  الدوادمي   ٥٤٣

  -  الريان  محزة بن عبد املطلب   الدوادمي   ٥٤٤

  -  الديرة  خالد بن الوليد  الدوادمي   ٥٤٥

  
  
  
 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٦٩٣٧٤١٧  الصفا  الصوراي ذات  جدة   ٥٤٦

  ٦٤٨١٧٨١  اهلنداوية  شعبة بن املغرية  جدة   ٥٤٧

  ٦٢٠١٨٦٠  العدل حي  طالب ايب بن علي  جدة   ٥٤٨

  ٦٣٩٢٣٣٨  السالمة  التعليمي سلطان االمري جممع  جدة   ٥٤٩

  ٦٢٠٨٤٢٤  الروايب  ماجه ابن  جدة   ٥٥٠

  ٦٧١٠٥٨٣  العزيزية  حيان بن جابر  جدة   ٥٥١

  ٦٩٣٤٤٠٣  الصفا  حضري بن أسيد  جدة   ٥٥٢

  ٦٧١٣٩٣٥  العزيزية  بشري بن النعمان  جدة   ٥٥٣

  ٦٤٣١٧٨٢  البغدادية  عبدالعزيز امللك  جدة   ٥٥٤

  ٦٩١٦١٦١  السالمة  السابعة النموذجية  جدة   ٥٥٥

  ٦٥٤٠٧٠٩  الرتهة  عوف بن عبدالرمحن  جدة   ٥٥٦

 ٠١٢٦٩٨٣٨٥٩    جدة



 
  

  ٢٦

  دليل برامج صعوبات التعلم للبنني

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٦٩٣٠٠٥٧  املروة  عبدالعزيز بن امحد االمري  جدة   ٥٥٧

  ٦٥١٠٢٢٣  الرويس  طيبة  جدة   ٥٥٨

  ٦٨٧٨٢٦٨  الثغر  الفتح  جدة   ٥٥٩

  ٢٥١٠٤٤٣  قويزة  احلمداين فراس ايب  جدة   ٥٦٠

  ٦٢٠٣٩٨٨  املنتزهات حي  العتاهية ايب  جدة   ٥٦١

  ٦٩١٥٩٥٠  الفيصلية  الثانية النموذجية  جدة   ٥٦٢

  ٦٧٠٠٢٤٢  الوطين احلرس اسكان  الشافعي االمام  جدة   ٥٦٣

  ٦٨٧٤٧٨٧  الفهد مدائن  االنصاري ايوب ابو  جدة   ٥٦٤

  ٦٣١٦٤٣٧  الكندرة  عباس بن عبداهللا  جدة   ٥٦٥

  ٦٩٣٦٣٩١  الصفا  سعد بن عمري  جدة   ٥٦٦

  ٦٦٥١٠٢٣  الرويس  العاص بن عمرو  جدة   ٥٦٧

  ٦٩٣٧١٤٣  الصفا  الثالثه النموذجية  جدة   ٥٦٨

  ٦٥٤٥٥٧٣  الرتهة  سلمان بن سلطان  جدة   ٥٦٩

  ٦٨٢١٧٧١  الفيصلية  املنصورية  جدة   ٥٧٠

  ٦٠٦١٠٣٤  اخلالدية  اخلالدية ثغر جممع  جدة   ٥٧١

  ٦٦٠٢٢٦٨  الفيصلية  اخلطاب عمربن  جدة   ٥٧٢

  ٦٢٠٩٩٣٤  املنتزهات  الثقفي يوسف بن احلجاج  جدة   ٥٧٣

  ٦٨٧١٠٨٤  الفهد مدائن  عبدامللك بن سليمان  جدة   ٥٧٤

  ٦٧١١٧٣٠  الفيصلية  كعب بن ايب  جدة   ٥٧٥

  ٦٩٤٠٨٦٤  احملمدية  التعليمي سعود بن حممد االمري جممع  جدة   ٥٧٦

  ٦٩٣٦٨٦٩  الصفا  متعب االمري  جدة   ٥٧٧

  ٦٢٨٠٦٥١  برميان  احلصني بن عمران  جدة   ٥٧٨

  ٦٦٥٨٠٦٩  الروضة  اخلالدية  جدة   ٥٧٩

  ٦٨٣٢٠٦٧  البوادي  بكر ايب بن عبدالرمحن  جدة   ٥٨٠

  ٦٧٢٩٣٧٩  الرحاب  االسالمي التضامن  جدة   ٥٨١

  ٢٣٥١٦٣٣  اجلنويب االسكان  اخلفجي  جدة   ٥٨٢



 

 ٢٧  

  هـ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي 

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٦٨٢٢٢١٢  السالمة حي  السالمة جممع  جدة   ٥٨٣

  ٦٠٦١٦٠٥  اخلالدية  التعليمي اخلالدية ثغر جممع  جدة   ٥٨٤

  ٦٩٢٨١٤٠  التحلية اسكان  االبتدائية التحلية  جدة   ٥٨٥

  ٦٣٩٢٣٤٨  السالمه  التعليمي سلطان االمري جممع جدة   ٥٨٦

  ٦٧٤٥٣٨٨  الرحاب حي  سيبويه جدة   ٥٨٧

  ٦٢٨٣٠٢٨  السامر  حرب بن شعيب جدة   ٥٨٨

  ٦٧٩٧٠١١  السامر  نافع بن عقبه جدة   ٥٨٩

  ٦٥٤٤٢٨٦  النعيم  احلارث بن عون جدة   ٥٩٠

  ٢٣٦٨٨٧١  ٣ رقم البساتني  التعليمي احبر جممع جدة   ٥٩١

  ٦٨٧٠١٤٣  الشرقية الرتلة  زياد ين طارق جدة   ٥٩٢

  ٦٦٧٠٠٣٥  العزيزية  السادسة النموذجية جدة   ٥٩٣

  ٦٧٩٣٧٤٤  السامر  عثمان بن شيبه جدة   ٥٩٤

  ٦٨٢٠٠١٠  السالمة  االبتدائي القسم النور جممع جدة   ٥٩٥

  ٦٠٦٢٢٩٢  التحلية اسكان  املتوسطة التحلية جدة   ٥٩٦

  ٦٤٠٠٤٨٢  قويزه  زيد بن حبيب جدة   ٥٩٧

  ٦٢٠٨٦٧٩  ١٣ ك  سفيان أيب بن جعفر جدة   ٥٩٨

  ٦٤٠١٠٢٢  قويزة  الناصر عبدالرمحن جدة   ٥٩٩

  ٦٦٥٥٧٠٥  العزيزية  مروان بن عبدامللك جدة   ٦٠٠

  ٦٧٢٦١٧٥  الرحاب  عبداحملسن بن سعود االمري جدة   ٦٠١

  ٦٨٧٢١٥١  اجلامعة  القرطيب االمام جدة   ٦٠٢

  ٢١٣١٤٤١  خليص  خيليص زيد بن اسامة جدة   ٦٠٣

  ٦٥٥٤٩٥٧  املروة  ربيع بن سعد جدة   ٦٠٤

  ٦٩١٥٣٦٤  الربوة  املهاجرين جدة   ٦٠٥

  ٦٥٥٤٢٣٣  الربوة  هريرة ايب جدة   ٦٠٦

  ٦٨٧٥٧٣٢  اجلامعة  معاذ بن سعد جدة   ٦٠٧

  ٦٤٠٠١٧٩  السليمانية  عفان بن عثمان جدة   ٦٠٨



 
  

  ٢٨

  دليل برامج صعوبات التعلم للبنني

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٦٥٤٥٧٥١  البوادي  الشاطيب االمام جدة   ٦٠٩

  ٦٢١٥١٢٤  ١٤ كيلو  االرقم دار جدة   ٦١٠

  ٢١٣٤٧٠٠  خليص  خبليص الغزايل اإلمام جدة   ٦١١

  ٦٩٣٩٦٩٧  ) املروة(  االمن قوى اسكان  الثانية االمن قوى اسكان جدة   ٦١٢

  ٦٥٨٩٨٨٧  املروة  الثوري سفيان جدة   ٦١٣

  ٦٧٩٤٩٠٤  السامر  عدي بن معن جدة   ٦١٤

  ٢٨٨٣٩٥٤  املاجد  طالب ايب بن جعفر جدة   ٦١٥

  ٢٧٢٠٦٠٤  التوفيق  الصامت بن عبادة جدة   ٦١٦

  ٦٦٢١٢٢١  الرتهة  خالد بن زيد جدة   ٦١٧

  ٦٩٠٠٠٩٣  النهضة  ثابت بن خزمية جدة   ٦١٨

  ٦٥٦١٠٧٨  ذهبان  الفارايب جدة   ٦١٩

  ٦٩٩٤٠٣٤  احملمدية  مظعون بن عثمان جدة   ٦٢٠

  ٦٦٧٥١٢٤  االندلس  الرياض جدة   ٦٢١

  ٦٧١٢٠١١  العزيزية  االوىل النموذجية جدة   ٦٢٢

  ٦٩٣٨٢٢٨  الصفا  اخليف جدة   ٦٢٣

  ٦٩٦٦٣٦٩  الرويس  الصديق بكر أيب جدة   ٦٢٤

  ٦٤٠٣٣٠٣  قويزة  القسام الدين عز جدة   ٦٢٥

  ٦٢١٣٧٤٧   عبدايد االمري  الغزنوي حممود جدة   ٦٢٦

  ٦٢٠٣٢٣٧  العبور  عاصم بن قيس جدة   ٦٢٧

  ٦٢٠٦٩٤٧  ١٤ كيلو  عمرو بن سهيل جدة   ٦٢٨

  ٦٢١٠٣٦٨  الروايب  ايوب بن حيىي جدة   ٦٢٩

  ٦٣٦٥٨٢١  القريات  البريوين جدة   ٦٣٠

  ٦٢٠٨٦٧٨  ١٤ كيلو  الكرامة جدة   ٦٣١

  ٢٣٤٠٠٥٤  الرحيلي حمطة  زياد بن الربيع جدة   ٦٣٢

  ٤٢٢١٠١٤  رابغ  اجلزيرة صقر جدة   ٦٣٣

  ٢٦٣٤٤٩٠  اجلوي الدفاع إسكان  االبناء مدارس جدة   ٦٣٤



 

 ٢٩  

  هـ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي 

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٦٩٤٠٨٦٤  احملمدية  التعليمي سعود بن حممد األمري جممع جدة   ٦٣٥

  ٦٨٨٦٩٢٠  الفهد مدائن حي  االبتدائي القسم التعليمي الشاطئ جممع جدة   ٦٣٦

  ٦٨٨٦٧٣٦  الفهد مدائن حي  املتوسط القسم التعليمي الشاطئ جممع جدة   ٦٣٧

  ٦٢٠٥٣٧٠  فواز األمي حي  فواز األمري جدة   ٦٣٨

  ٢٨٨٥٠١١  السلم أم  سنان بن مالك جدة   ٦٣٩

  ٦٦٥٥٢٣٦  الشرفية  اخلامسة النموذجية جدة   ٦٤٠

  ٦٦٧٢٣٦٦  العزيزية  الدرداء أيب  جدة   ٦٤١

  ٢٨٩٩٣٢١  ثول  الطرباين  جدة   ٦٤٢

  ٦٨٢٢٢١٢  السالمة  املتوسط القسم التعليمي السالمة جممع  جدة   ٦٤٣

  ٦٨٢٤٥٦٧  البوادي  وهب بن عمري  جدة   ٦٤٤

  ٦٧٩٤٠٥٨  الربيع  عروة بن داوود  جدة   ٦٤٥

  ٦٩١٣٨٦  الصفا  اجلزري ابن  جدة   ٦٤٦

  ٦٩٣٨٥٥٨  الصفا  عمرو بن الطفيل  جدة   ٦٤٧

  ٦٧٩٤١٣٥  الصفا  جند  جدة   ٦٤٨

  ٦٩٣٧٩٧٩  املروة  الثالثة األمن قوى اسكان  جدة   ٦٤٩

  ٦٧٢٢٩١٥  الوطين احلرس إسكان  مالك اإلمام  جدة   ٦٥٠

  ٢٨٨٣٠٣٧  خليص  خبليص مسلم بن قتيبة  جدة   ٦٥١

  ٦٩٦٤١٥٠  اجلوية القاعدة إسكان  اجلوية عبداهللا امللك قاعدة  جدة   ٦٥٢

  ٦٨٠٠٨٢٣  ٦ كيلو اجلامعة حي  األوزاعي اإلمام  جدة   ٦٥٣

  ٢٩٠٢٣٢٢  برميان  قيس بن الوليد  جدة   ٦٥٤

  ٢٢٧٣٤٢٢  النسيم  الفيصل سعود  جدة   ٦٥٥

  ٢٣٦٨٩٠٢  ٣ رقم البساتني  التعليمي أحبر جممع  جدة   ٦٥٦

  ٦٩٣٠٠٧٥  املروة ـ األمن قوى اسكان  عبدالعزيز بن نايف األمري  جدة   ٦٥٧

  ٦٨٧٠٠٢٠  اجلنويب الفهد مدائن  مالك بن الرباء  جدة   ٦٥٨

  ٦٨٢١٧٠٤  السالمة  اليمامة  جدة   ٦٥٩

  ٦٥٤٦٣٤٠  الرتهة  الرابعة النموذجية  جدة   ٦٦٠



 
  

  ٣٠

  دليل برامج صعوبات التعلم للبنني

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٢٨٨٧٩٢٦  احلمدانية  سعيد بن خالد  جدة   ٦٦١

  ٦٨٧٠٣٥٣  الثغر  سريين ابن  جدة   ٦٦٢

  ٦٧٢٢٨٠٣  مالك بين  سفيان أيب  جدة   ٦٦٣

  ٦٢٩٥٣٥٠  النسيم  حزام بن حكيم  جدة   ٦٦٤

  ٦٢١٤١١٣  الروايب  الرمحة جبل  جدة   ٦٦٥

  ٦٤٢٠٨٣٢  البغدادية  عمر بن عبداهللا  جدة   ٦٦٦

  ٦٩٣٧١٤٣  الصفا  بدر بن الزبرقان  جدة   ٦٦٧

  ٦٢٨١٥١٦  برميان  الشوكاين اإلمام  جدة   ٦٦٨

  ٦٠٦١٠٣٤  اخلالدية  البصري عمرو أبو  جدة   ٦٦٩

  ٦٩٢٣١٥٤  الوطين احلرس إسكان  اجلراح بن عامر عبيدة أيب  جدة   ٦٧٠

  ٦٤٥٣٢٨٥  املروة  االدريسي جدة   ٦٧١

  ٢٨٧٥٧٧٤  الواحة  اجلرجاين جدة   ٦٧٢

  ٦٦٥٤٩٧٠  مشرفة  قريش صقر جدة   ٦٧٣

  ٦٨٢١٧٠٤  السالمة  عياش بن شعبة جدة   ٦٧٤

  -  خليص  نصري بن موسى جدة   ٦٧٥

  ٦٨٨٣٢٣٦  مكة طريق  مكة طريق االبتدائية الثغر جدة   ٦٧٦

  ٦٧٦٩٧٩٩  الوطين احلرس إسكان  قالون  اإلمام جدة   ٦٧٧

  ٦٠٢٧٦٧٧  الثغر  املتوسطة الفتح جدة   ٦٧٨

  ٦١٢٦٠٤٧  الربوة  عقيل أيب جدة   ٦٧٩

  ٢٨٨٤٠٨٣  احلرازات  إجنادين جدة   ٦٨٠

  ٢١٢٤٣٥٦  اجلنويب االسكان  القران لتحفيظ باز بن الشيخ جدة   ٦٨١

  ٦٢٠٤٦٧٨  املنتزهات  عامر بن ياسر جدة   ٦٨٢

  ٦٧٢٢٥٢٣  الرحاب  القران لتحفيظ الكويف محزة اإلمام جدة   ٦٨٣

  ٦٤١٠٨٤٥  ١١ العزيزية  الصفا جدة   ٦٨٤

  ٦٣٦٣٧٤٩  الشرقية الرتلة  الفارسي سلمان جدة   ٦٨٥

  ٢٨٨٣٠٤٣  ثول  علي بن احلسني جدة   ٦٨٦



 

 ٣١  

  هـ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي 

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٦٢٠٠٠٨٧  األجاويد  مالك بن عتبان جدة   ٦٨٧

  ٦٣١٠٦٩٤  الكندرة  القران لتحفيظ املكي كثري ابن اإلمام جدة   ٦٨٨

  ٦٨٧٢٠٩٦  ٢ الثغر  النجود أيب بن عاصم اإلمام جدة   ٦٨٩

  ٦٨٧٢٢٥١  اجلامعة  فهرية بن عامر جدة   ٦٩٠

  ٦٨٧٦٨٤٢  ٢ الثغر  مكة طريق النموذجية الثغر جدة   ٦٩١

  ٦٨٩١٣٢٨  اجلامعة  أمية بن صفوان جدة   ٦٩٢

  ٦٣٦١٠٧١  اليمانية الرتلة  اجلراح بن عامر عبيدة أيب جدة   ٦٩٣

  ٦٥١٤٦٣٥  الشرفية  رشد ابن جدة   ٦٩٤

  ٦٦٠٧٤٣٧  الشرفية  اجلاحظ جدة   ٦٩٥

  ٢٨٠٧٦١٥  احملاميد  عامر بن سعيد جدة   ٦٩٦

  ٦٦٢١٢٢١  الرتهة  النضر بن أنس جدة   ٦٩٧

  ٦٧٧٢١٤٧  السامر  القران لتحفيظ إبراهيم بن حممد الشيخ جدة   ٦٩٨

  ٦١٢٤٣٢٣  املاجد  األشعري عامر بن مالك جدة   ٦٩٩

  ٦٩٦٩٤٤٣  اجلوية القاعدة  اجلوية عبداهللا امللك قاعدة جدة   ٧٠٠

  ٦٨٨٨٩٥٥  السنابل  القرين عامر بن أويس جدة   ٧٠١

  ٦٢٠٩٨٧٥  ١١ كيلو  األمني جدة   ٧٠٢

  ٢٦١٤٥١١  اجلوي الدفاع اسكان  اجلوي بالدفاع األبناء جدة   ٧٠٣

  ٦٠٢٦٧٩٤  ١٤ كيلو  زيدون ابن جدة   ٧٠٤

  ٦٧٠٠٦٧١  ٧ مشرفة  مزدلفة جدة   ٧٠٥

  ٦٢٢٧٩٩٠  أحبر  عمرية بن رافع جدة   ٧٠٦

  ٦٩٣١٩٢٥  الصفا  اجلندل دومة جدة   ٧٠٧

  ٦٧٧٠٨٦٣  الصفا  سهيل بن عبداهللا جدة   ٧٠٨

  ٦٦٢٥٦٥٨  الربوة  حذافة بن عبداهللا جدة   ٧٠٩

  ٢٦٥٧٢٤٧  السامر  عبدالعزيز بن سلطان األمري جدة   ٧١٠

  ٦٩٧٠٣٥٨  الفيصلية  فهد بن خالد األمري جدة   ٧١١

  ٦٦٩١٥٤٤  العزيزية  الفاروق جدة   ٧١٢



 
  

  ٣٢

  دليل برامج صعوبات التعلم للبنني

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٦٦٠٨٦٥٥  الروضة  فهد امللك جدة   ٧١٣

  ٢٩٠٢٦٥٩  احلرازات  االكوع بن سلمة جدة   ٧١٤

  ٦٢٠٨٣٢٠  املنتزهات  اكثم بن حيىي جدة   ٧١٥

  ٦٢٩٥٣٥٠  النسيم  احلارث بن انس جدة   ٧١٦

  ٦٢٠٠٤٤٩  املنتزهات  ااهدين جدة   ٧١٧

  ٥٠٤٤٥٨٩٨٦٦  خليص  خبليص زيد بن سعيد جدة   ٧١٨

  ٢٩٠٠٦٢٣  خليص  خبليص العوام بن الزبري جدة   ٧١٩

  ٢٨٨٤١٣٦  خليص  خبليص البخاري االمام جدة   ٧٢٠

  ٢٢٨٤١٤٦  خليص  خبليص االسود بن املقداد جدة   ٧٢١

  ٢١٣٤٧٢٨  خليص  خبليص اهلجرة جدة   ٧٢٢

  -  خليص  خبليص الطلعة جدة   ٧٢٣

  ٦٦٢١٨٦٢  الربوة  القيسي جدة   ٧٢٤

  ٥٦٢٥٠٨٨٨٤  خليص  االنصاري ثابت بن زيد جدة   ٧٢٥

  ٢٩٠٣١٩٩  قديد  حارثة بن املثىن جدة   ٧٢٦

  ٦٨٩١٥٥٦  ٧ كيلو  عدي بن خبيب جدة   ٧٢٧

  -  احلمدانية  حسنة بن شرحبيل جدة   ٧٢٨

  ٦٨٩٢٤٣٢  الفهد مداين  عكاظ جدة   ٧٢٩

  ٦٢٠٥١٧٦  االجاويد  البيهقي جدة   ٧٣٠

  ٦٣٦٣١٦٩  القريات  الصديق جممع جدة   ٧٣١

  -  السالمة  اخلاصة التربية خدمات مركز جدة   ٧٣٢

 ٦١٢٤٣٢٣ احلمدانية وثلة بن عامر جدة   ٧٣٣

  
  
  
 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

 ٥٢٤٣١٤٠ الشرائع الشرائع  مكة املكرمة   ٧٣٤

 ٠١٢٥٥٨٠٢٢٨    مكة املكرمة



 

 ٣٣  

  هـ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي 

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

 ٥٢٣٢٢٧٤ الشرائع اإلمام نافع لتحفيظ القران  مكة املكرمة   ٧٣٥

  - الشرائع زيد اخلري  مكة املكرمة   ٧٣٦

 ٥٢٤٤٦٣٢ الشرائع جابر بن عبداهللا األنصاري  املكرمةمكة    ٧٣٧

 ٥٢٤٥٨٠٩ الشرائع البريوين  مكة املكرمة   ٧٣٨

 ٥٢٣٥٩٢٥ الشرائع أيب يعلى  مكة املكرمة   ٧٣٩

  ٥٢٤١٥٦٣ الشرائع عكاظ  مكة املكرمة   ٧٤٠

 ٢٥٤٥٢٤٨ الشرائع اإلمام ابن قتيبة  مكة املكرمة   ٧٤١

  ٥٢٤٠٤٥٥ الشرائع املعتصم باهللا  مكة املكرمة   ٧٤٢

 ٥٢٦١٢٦٨ الشرائع ايب سلمة  مكة املكرمة   ٧٤٣

 ٥٢٣١٦٣٢ الشرائع االعالم  مكة املكرمة   ٧٤٤

 ٥٢٤١٨٢٨ الشرائع الرياض  مكة املكرمة   ٧٤٥

 ٥٢٨٢٦٢٨ اخلضراء زيد بن اسلم  مكة املكرمة   ٧٤٦

 ٥٥٨٢٧٢٧ العزيزية اإلمام ابن القيم  مكة املكرمة   ٧٤٧

 ٥٥٨٠٥٢٨ العزيزية صالح الدين  مكة املكرمة   ٧٤٨

 ٥٥٦١٢٠٣ العزيزية مىن  املكرمةمكة    ٧٤٩

 ٥٥٦١٢٣٦ العزيزية احلرمني  مكة املكرمة   ٧٥٠

  ٥٥٦١٣٧٦ العزيزية امللك خالد  مكة املكرمة   ٧٥١

 ٥٥٣٠٢٣٧ العزيزية صخر بن حرب  مكة املكرمة   ٧٥٢

 ٥٦٦٢٨٥٨ ستر اللحياين نعيم بن مسعود  مكة املكرمة   ٧٥٣

  ٥٤٠٥٢٥٣ االسكان  الرباء بن مالك  مكة املكرمة   ٧٥٤

  ٥٢٨٠١٧٩ العوايل اخلليل بن امحد  املكرمةمكة    ٧٥٥

  ٥٢٧٤٣٥٤ العوايل الشيخ عبدالرمحن السعدي  مكة املكرمة   ٧٥٦

 ٥٧٤٢٦٨٥ اخلنساء اإلمام الشافعي  مكة املكرمة   ٧٥٧

 ٥٧٣٣١١١ اخلنساء عبداهللا بن العباس  مكة املكرمة   ٧٥٨

 ٥٤٢٤٥٢٦ خمطط بدر اإلمام ابن ماجة  مكة املكرمة   ٧٥٩

 ٥٤٤٤٥٥٠ خمطط بدر حارثة املثىن ابن  مكة املكرمة   ٧٦٠



 
  

  ٣٤

  دليل برامج صعوبات التعلم للبنني

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٥٤٢٦٣١٦ الزاهر اإلمام البخاري  مكة املكرمة   ٧٦١

 ٥٤٢٨٩٤٨ العتيبية الفهدية  مكة املكرمة   ٧٦٢

 ٥٣٦١٨٦٠ دوار كدي أبو بكر الصديق  مكة املكرمة   ٧٦٣

  ٥٣٠٠٥٧٣ الرصيفة حنظلة بن عامر  مكة املكرمة   ٧٦٤

  ٥٧٣٩٢٦٩ جبل النور جبل النور  مكة املكرمة   ٧٦٥

 ٥٦٦٢٠١٥ الغسالة الشيخ حممد بن عبدالوهاب  مكة املكرمة   ٧٦٦

 ٥٣٠٨١٣١ اإلسكان عطاء بن أيب رباح  مكة املكرمة   ٧٦٧

 ٥٣٦٥٦٠٦ احلفاير ابو بكر الرازي  مكة املكرمة   ٧٦٨

 ٥٣٢١١٢٢ السبهاين اإلمام الطربي  مكة املكرمة   ٧٦٩

 ٥٧٤٠٥١٩ املعابدة اإلمام امحد ابن حنبل  مكة املكرمة   ٧٧٠

 ٥٧٣٤٦٤٦ شارع احلج اخلزاعيعمر بن سامل   مكة املكرمة   ٧٧١

  ٥٢٠٢٩٣٦ التنعيم التنعيم  مكة املكرمة   ٧٧٢

  ٥٢١٣٧٦٠ العمرة زمزم مكة املكرمة   ٧٧٣

  ٥٣١٦٧٩٦ بطحاء قريش عبدا هللا بن أيب بكر مكة املكرمة   ٧٧٤

 ٥٣٦٠١٧٣ الرصيفة عمورية مكة املكرمة   ٧٧٥

  ٥٤٣٥٩٨٨ الزاهر سعد بن معاذ مكة املكرمة   ٧٧٦

  ٥٣٦١٤٦٨ اهلجرة الرمحانية مكة املكرمة   ٧٧٧

  ٥٣١٥٨٢٧ الرصيفة املنصورية مكة املكرمة   ٧٧٨

 ٥٣٦٤٣٠٩ املسفلة محزة بن عبداملطلب مكة املكرمة   ٧٧٩

 ٥٣٤٠٦٥١ الزايدي عامر بن ربيعة مكة املكرمة   ٧٨٠

 ٥٢٢٣٩٤٠ النوارية النوارية مكة املكرمة   ٧٨١

  ٥٤٢٢٦٧٨ الزاهر الشيخ حممد السبيل مكة املكرمة   ٧٨٢

 ٥٢٠٥٨٤٦ العمرة العمرة مكة املكرمة   ٧٨٣

 ٥٣٦٠٨٧٠ الرصيفة ابن تيمية مكة املكرمة   ٧٨٤

 ٥٦٦٢٠١٣ الغسالة سفيان الثوري مكة املكرمة   ٧٨٥

 ٥٣٢٣٠٦٣ الكعكية ابن املنذر مكة املكرمة   ٧٨٦



 

 ٣٥  

  هـ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي 

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

 ٥٧٠٠٤٨١  احلمراء احلسن البصري مكة املكرمة   ٧٨٧

 ٥٩٤١٣٨٠ اجلموم أيب متام مكة املكرمة   ٧٨٨

 ٥٩٤١٢٤٨ اجلموم اجلموم مكة املكرمة   ٧٨٩

 ٥٩١١٨٣٧ حبرة خالد بن يزيد مكة املكرمة   ٧٩٠

 ٥٣٢١٤٥٧ حبرة سهل بن سعد مكة املكرمة   ٧٩١

 ٥٧٣٠٦٣١ جبل النور قتادة بن النعمان مكة املكرمة   ٧٩٢

  ٥٢٠٦٤٩٧ البحريات ابن اجلوزي مكة املكرمة   ٧٩٣

 ٥٣٥٣٣٦٩ السبهاين اسعد بن زرارة مكة املكرمة   ٧٩٤

 ٥٣٠٦١١٤ اخلالدية جبري بن مطعم مكة املكرمة   ٧٩٥

  - ام الكتاد  عتبة بن غروان مكة املكرمة   ٧٩٦

  ٥٦٠٣٠٣٧  ام اجلود  هاشم بن عتبة مكة املكرمة   ٧٩٧

  ٥٤٣١٣٤٩  الشهداء  الشهداء مكة املكرمة   ٧٩٨

  
  
  
 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٠١٢٧٣٢١٨٤٥  الغرب  املغرية بن شعبة  الطائف   ٧٩٩

  ٠١٢٧٣٧٤٤٧٥ الغرب  األحنف بن قيس  الطائف   ٨٠٠

  ٠١٢٧٣٢٦٣٠٢ الغرب  وائل بن حجر احلضرمي  الطائف   ٨٠١

  ٠١٢٧٣٦٤٥٠٠ الغرب  الثقافة  الطائف   ٨٠٢

  ٠١٢٧٣٢١١٩٣ الغرب  العزيزية  الطائف   ٨٠٣

  ٠١٢٧٣٢٨٨١٨ الغرب  قيس بن عاصم  الطائف   ٨٠٤

  ٠١٢٧٣٢٢٥٢٥ الغرب  سفيان الثقفي  الطائف   ٨٠٥

  ٠١٢٧٣٦٧٦٠٠ الغرب  املثناة  الطائف   ٨٠٦

  ٠١٢٧٣٢٩٢٦٤ الغرب  النصر  الطائف   ٨٠٧

  ٠١٢٧٣٢٣٦٨٨ الغرب  عبداهللا بن عباس  الطائف   ٨٠٨

 ٠١٢٧٣٧٤٤٧٦    الطائف



 
  

  ٣٦

  دليل برامج صعوبات التعلم للبنني

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٠١٢٧٣٢٠٩٧٧ الغرب  ُأيب بن كعب  الطائف   ٨٠٩

  ٠١٢٧٣٧٤٤٧٥ الغرب  جممع األمري حممد بن عبدالرمحن  الطائف   ٨١٠

  ٠١٢٧٣٢٣٢٦٠ الغرب  السعودية  الطائف   ٨١١

  ٠١٢٧٣٢٣٩٩٢ الغرب  ابن خلدون الطائف   ٨١٢

  ٠١٢٧٣٤٧٥٤٣ الغرب  صفوان بن أمية الطائف   ٨١٣

  ٠١٢٧٥٤٠٦٧٠ الغرب  وادي احملرم الطائف   ٨١٤

  ٠١٢٧٣٦١٥٨٧ الغرب  عبادة بن قيس األنصاري الطائف   ٨١٥

  ٠١٢٧٣٢٣١٤٣ الغرب  اجلاحظ الطائف   ٨١٦

  ٠٥٤٦٧٣٧٣٧٩ الغرب  ابن كثري االبتدائية الطائف   ٨١٧

  ٠٥٠٥٧٠٧٥١١ الغرب  االمام حفص االبتدائية الطائف   ٨١٨

  ٠٥٠٦٧١٣٤٦٥ الغرب  اخلالدية االبتدائية الطائف   ٨١٩

  ٠٥٦٠٨٩٩٨٠٢ الغرب  القيم األعلى االبتدائية الطائف    ٨٢٠

  ٠٥٥٥٧٠٤٣٦٣ الغرب  النجاشي االبتدائية  الطائف   ٨٢١

  ٠١٢٧٣٦٠٩٦١ الغرب  بالط الشهداء االبتدائية  الطائف   ٨٢٢

  ٠٥٥٧٠٢١٢٢٢ الغرب  ضرار بن األزور االبتدائية  الطائف   ٨٢٣

  ٠١٢٧٣٣٣٠٧٧ الغرب  االبتدائية عداس  الطائف    ٨٢٤

  ٠٥٠٤٧١٢٩٤٠ الغرب  عبداهللا بن عمرو بن العاص الطائف   ٨٢٥

  ٠٥٠٣٧١٨٢٣١ الغرب  عبداهللا بن أيب السرح االبتدائية الطائف   ٨٢٦

  ٠١٢٧٤٦٥٩٨٠ الشرق  امللك فيصل الطائف   ٨٢٧

  ٠١٢٧٤٦٥٠٣٥ الشرق  مهام بن احلارث الطائف   ٨٢٨

  ٠١٢٧٣٣٠٣٨٠ الشرق  وج الطائف   ٨٢٩

  ٠١٢٧٤٢٦٩٣٠ الشرق  املقداد بن عمرو الطائف   ٨٣٠

  ٠١٢٧٤٦٧٩٩٤ الشرق  األمري أمحد بن عبدالعزيز الطائف   ٨٣١

  ٠١٢٧٢٢٠٢٠ الشرق  اإلمام حممد بن عبدالوهاب الطائف   ٨٣٢

  ٠١٢٧٤٦٨٧٦٣ الشرق  موسى بن نصري الطائف   ٨٣٣

  ٠١٢٧٤٦٣٣٣٦ الشرق  عمار بن ياسر الطائف   ٨٣٤



 

 ٣٧  

  هـ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي 

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٠١٢٧٤٥١٠٤٣ الشرق  احلارث بن كلده الطائف   ٨٣٥

  ٠١٢٧٤٦٤٦٨٨ الشرق  احلسن بن اهليثم الطائف   ٨٣٦

  ٠١٢٧٤٦٨٨٧٣ الشرق  حنني الطائف   ٨٣٧

  ٠١٢٧٤٦٨٦٤٠ الشرق  احلارث بن أوس الطائف   ٨٣٨

  ٠١٢٧٤٣٣٧٠٣ الشرق  عثمان الثقفي الطائف   ٨٣٩

  ٠١٢٢٧٤٢٤٤٧٧ الشرق  أيب سعيد اخلدري االبتدائية الطائف   ٨٤٠

  ٠٥٥٧٠٣٦٢٤٢ الشرق  أسعد بن زرارة االبتدائية الطائف   ٨٤١

  ٠٥٠٥٧٩٠٩٤٤ الشرق  اإلمام البخاري االبتدائية الطائف   ٨٤٢

  ٠١٢٧٤٦٢٤٠٣ الشرق  االمام حممد بن سعود الطائف   ٨٤٣

  ٠١٢٧٤٠٨٠٧٥ الشرق  االمام نافع االبتدائية الطائف   ٨٤٤

  ٠٥٦٠٥٠٢٩٩٩ الشرق  املعتصم باهللا االبتدائية الطائف   ٨٤٥

  ٠٥٠٥٧٠٦٩٠١ الشرق  الوليد بن عبدامللك االبتدائية الطائف   ٨٤٦

  ٠٥٥٥٧١٨٣٧٥ الشرق  أوس بن الصامت االبتدائية الطائف   ٨٤٧

  ٠١٢٧٤٥٤٥٥٦ الشرق  صقر اجلزيرة االبتدائية الطائف   ٨٤٨

  ٠٥٠٥٧١٦٠٦٩ الشرق  عبداهللا بن الزبري االبتدائية الطائف   ٨٤٩

  ٠١٢٧٤٢٧٢٩٨ الشرق  عبداهللا بن أم مكتوم االبتدائية الطائف   ٨٥٠

  ٠٥٥٥٥٣٠٣٢٩ الشرق  عبداهللا بن مسعود االبتدائية الطائف   ٨٥١

  ٠١٢٧٤٦٢٤٥٢ الشرق  عبدامللك بن مروان االبتدائية الطائف   ٨٥٢

  ٧٤٦٢٦٤٦ الشرق  عمرو بن مالك األوسي االبتدائية الطائف   ٨٥٣

  ٧٤٤١٨٤٦ الشرق  مالك بن عوف االبتدائية الطائف   ٨٥٤

  ٠٥٩٩٨٧٨٣٣٣ الشرق  حممد بن جبري االبتدائية الطائف   ٨٥٥

  ٠٥٩٨٣٧٤٦٨٦ الشرق  نوفل بن احلارث االبتدائية الطائف   ٨٥٦

  ٠٥٠٥٧٠٣٠٥٢ الشرق  هارون الرشيد االبتدائية الطائف   ٨٥٧

  ٠١٢٧٤٥٥٦٧٤ الشرق  هشام بن العاص االبتدائية الطائف   ٨٥٨

  ٠١٢٧٤٢٥٦٠٣ الشرق  األمري فيصل بن فهد االبتدائية الطائف   ٨٥٩

  ٠٥٥٥٧٢٢١٩٩ الشرق  الفرع االبتدائية الطائف   ٨٦٠



 
  

  ٣٨

  دليل برامج صعوبات التعلم للبنني

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٠١٢٧٣٨٠٨٠٥ الشرق  املأمون االبتدائية الطائف   ٨٦١

  ٠١٢٧٤٥٥٩١٩ اجلنوب  ابن حجر العسقالين  الطائف   ٨٦٢

  ٠١٢٧٤٨٨٠٢٩ اجلنوب  عروة بن مسعود االبتدائية  الطائف   ٨٦٣

  ٠١٢٧٤٢١٠٣٩ اجلنوب  أيب هريرة االبتدائية  الطائف   ٨٦٤

  ٠١٢٧٥١٥٢٩٩ اجلنوب  االمام النووي االبتدائية  الطائف   ٨٦٥

  ٠١٢٧٦٣١٧١٨ اجلنوب  االمام مسلم االبتدائية  الطائف   ٨٦٦

  ٠١٢٧٥١٦٠٣٠ اجلنوب  الزوران االبتدائية  الطائف   ٨٦٧

  ٧٥١٤١٦١ اجلنوب  السريج االبتدائية  الطائف   ٨٦٨

  ٠٥٠٧٠٠٤٥٥٥ اجلنوب  الغمري االبتدائية  الطائف   ٨٦٩

  ٠٥٠٦٧٠٧٩٦٢ اجلنوب  الفعور االبتدائية  الطائف   ٨٧٠

  ٠١٢٧٥١٤٤٤٥ اجلنوب  محزة بن عبداملطلب االبتدائية  الطائف   ٨٧١

  ٠١٢٧٦٣١٠٤٠ اجلنوب  سديرة االبتدائية  الطائف   ٨٧٢

  ٠٥٠٤٧١٠٨٣٠ اجلنوب  الكالخية االبتدائية  الطائف   ٨٧٣

  ٠٥٤١١١٥٠٩٧ اجلنوب  علي بن أيب طالب االبتدائية  الطائف   ٨٧٤

  ٠١٢٧٢٥٢٠٤٨ احلوية  عمر بن اخلطاب  الطائف   ٨٧٥

  ٠١٢٧٢٥٣٤٠١ احلوية  حراء  الطائف   ٨٧٦

  ٠١٢٧٢٥١٧٥٤ احلوية  أجنادين  الطائف   ٨٧٧

  ٠١٢٧٤٤٦٢٧٢ احلوية  عبادة بن الصامت  الطائف   ٨٧٨

  ٠١٢٧٤٥٩١٨٥ احلوية  البحر األمحر  الطائف   ٨٧٩

  ٠١٢٧٣٥٠١٠٥ احلوية  السيل الكبري  الطائف   ٨٨٠

  ٠١٢٧٢٥١١٥٩ احلوية  متام بن العباس  الطائف   ٨٨١

  ٠١٢٧٢٥١٨٨٢ احلوية  النهروان  الطائف   ٨٨٢

  ٠١٢٧٢٥٠٦٠٩ احلوية  السدرة  الطائف   ٨٨٣

  ٠١٢٧٢٥١٢٢٧ احلوية  طيبة  الطائف   ٨٨٤

  ٠١٢٧٢٦٠٢٦٣ احلوية  األمري عبدالرمحن بالقاعدة اجلوية  الطائف   ٨٨٥

  ٠١٢٧٢٥٣٥٠٨ احلوية  اإلمام النسائي باحلرس الوطين  الطائف   ٨٨٦



 

 ٣٩  

  هـ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي 

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٠١٢٧٢٤٠١٠٢  احلوية  زيد بن ثابت باحلرس الوطين  الطائف   ٨٨٧

  ٠١٢٧٢٥٣٦٢٠  احلوية  القادسية  الطائف   ٨٨٨

  ٠١٢٧٦٠١٣٥ احلوية  عقيل بن أيب طالب بالقاعدة اجلوية  الطائف   ٨٨٩

  ٠١٢٧٢٨١٦٤٢ احلوية  ابن حبان باحلرس الوطين  الطائف   ٨٩٠

  ٠١٢٧٢٥١٣٦٤ احلوية  عبدالرمحن بن عوف  الطائف   ٨٩١

  ٠١٢٧٥٠٣٦٧١ احلوية  ابن سينا  الطائف   ٨٩٢

  ٠٥٥٥٧٠٢١٥٠ احلوية  ابن اجلوزي االبتدائية  الطائف   ٨٩٣

  ٠٥٣١٣٣٣٥٣٠ احلوية  أيب أيوب االنصاري االبتدائية  الطائف   ٨٩٤

  ٠٥٠٢٥٥٥٧٢٠ احلوية  االبتدائيةأيب قتادة   الطائف   ٨٩٥

  ٠١٢٧٢٩٢٢٠٧ احلوية  االمام الطربي االبتدائية  الطائف   ٨٩٦

  ٠٥٤٢٧٧٩٠٠٠ احلوية  االمام الغزايل االبتدائية  الطائف   ٨٩٧

  ٠٥٥٣٩٣٧٠٣٧ احلوية  االمام محزة باحلرس الوطين  الطائف   ٨٩٨

  ٠٥٠٤٧١٤٣٥٠ احلوية  الرباء بن مالك االبتدائية  الطائف   ٨٩٩

  ٠٥٥٥٧١٩٧١٢ احلوية  بن علي االبتدائيةاحلسن   الطائف   ٩٠٠

  ٠٥٥٨٦٨٢٨٥١ احلوية  احلالة االبتدائية  الطائف   ٩٠١

  ٠٥٥٠٧٧٧٠٢٩ احلوية  الربيع بن مسلم االبتدائية  الطائف   ٩٠٢

  ٠٥٦٠٠٠٠٤٨٥ احلوية  الرويدف االبتدائية  الطائف   ٩٠٣

  ٠٥٣٣٦٢٨٦٤٧ احلوية  السيل الصغري االبتدائية  الطائف   ٩٠٤

  ٠٥٤٠٠٦٠٦٢٦ احلوية  االبتدائيةالشيابني   الطائف   ٩٠٥

  ٠٥٦٣٦١٤٦٨٥ احلوية  الغافقي االبتدائية  الطائف   ٩٠٦

  ٠٥٨٠٥٥٨٦٦٦ احلوية  القديرة االبتدائية  الطائف   ٩٠٧

  ٠٥٥٦٠٥٣٢٤٨ احلوية  القيم األسفل االبتدائية  الطائف   ٩٠٨

  ٠٥٩١٢٥٩٨٩٩ احلوية  أوس بن األرقم االبتدائية  الطائف   ٩٠٩

  ٠٥٦٧٩٣٣٣٧٩ احلوية  بدر االبتدائية  الطائف   ٩١٠

  ٠٥٠٨٠٠١٠٨٢ احلوية  ذات الصواري االبتدائية  الطائف   ٩١١

  ٠٥٥٩٩٠٤٩٠٤ احلوية  االمام يعقوب البصري االبتدائية  الطائف   ٩١٢



 
  

  ٤٠

  دليل برامج صعوبات التعلم للبنني

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٠٥٥٣٣٧٦٨٠٦ احلوية  عدي بن حامت االبتدائية  الطائف   ٩١٣

  ٠٥٤٤٨٧٠٩٧٧ احلوية  عمري بن وهب االبتدائية  الطائف   ٩١٤

  ٠١٢٨٢٢٠٩٦٩ تربة  اخلالدية حبضن  الطائف   ٩١٥

  ٠١٢٨٣٢٢٣٨٢ اخلرمة  ابن رشد  الطائف   ٩١٦

  ٠١٢٨٣٢١٩٦٠ اخلرمة  صهيب الرومي  الطائف   ٩١٧

  ٠١٢٨٣٣١٠٢٠ اخلرمة  الدغمية  الطائف   ٩١٨

  ٠٥٥٥٦٥٥٣٠٢  اخلرمة  االمام الشاطيب  الطائف   ٩١٩

  ٠١٢٨٥٢١٠٦٣ املويه  املويه اجلديد  الطائف   ٩٢٠

  
  
  
 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةامل اسم  احملافظة/ املنطقة  م

  ٠٥٠٥٧٢٧٤٤٤  العرضية اجلنوبية  النبيعة ببين رزق  القنفذة   ٩٢١

  ٠١٧٧٣٧٠٩٠٥  العرضية اجلنوبية  سعد بن معاذ  القنفذة   ٩٢٢

  ٠٥٠٧٧٣٩٩٦٣  القوز/مخيس حرب  الفتح  القنفذة   ٩٢٣

  ٧٣٥١٠٧٨  حلي  اخلوارزمي  القنفذة   ٩٢٤

  ٠١٧٧٣٨١٠٨٠  منرة  منرة  القنفذة   ٩٢٥

  ٠٥٠٤٥٨٨٤٣٨  العرضية الشمالية  العاصعمر بن   القنفذة   ٩٢٦

  ٠٥٠٤٧٤٠٨٢٩  القنفذة  السعودية  القنفذة   ٩٢٧

  
  
  
 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٠٥٥٦٥٩٦٠١٢  أضم  ابن كثري  الليث   ٩٢٨

  ٠٥٥٢٥٩١٤٤٦  العرين  خالد بن الوليد الليث   ٩٢٩

  ٠٥٠٤٥٨٨٦٦٥  اجلائزة  عمار بن ياسر الليث   ٩٣٠

  
  
  

 ٠١٧٧٣٢١١٤٥    القنفذة

 ٠١٧٧٤٢٤١١٦    الليث



 

 ٤١  

  هـ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي 

 

  
  
 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٨٣٨٧٠١٤  املستراح  عمرو بن اجلموح  املدينة املنورة   ٩٣١

  ٨٦٢٠٨٥٢  احلناكية  احلناكية  املدينة املنورة   ٩٣٢

  ٨٤٧٥٢١٤  السالم  عبداهللا بن حنظلة  املدينة املنورة   ٩٣٣

  ٨٢١١٦٢١  قبا  الشيخ عبدالعزيز بن صاحل  املنورةاملدينة    ٩٣٤

  ٨٢٢٣٩٠٩  سبع املساجد  حسان بن ثابت  املدينة املنورة   ٩٣٥

  ٨٢٢٢٢٣٧  ش السالم-احلرة الغربية  املقداد بن عمرو  املدينة املنورة   ٩٣٦

  ٨٤٨٣٠٤٢  العصبة-قباء  أسعد بن زرارة  املدينة املنورة   ٩٣٧

  ٨٢٤٥٥١٨  حي البحر  سلمةمحممد بن   املدينة املنورة   ٩٣٨

  ٨٢٤٤٢٠٧  حي البحر  احملمدية   املدينة  املنورة   ٩٣٩

  ٨٢٢٣٦١١  قبا السلطان حممد الفاتح  املدينة  املنورة   ٩٤٠

  ٨٤٦٢٧٦٧  القبلتني  القبلتني  املدينة  املنورة   ٩٤١

  ٨٢٣٧١٦٠  العنابس  العز بن عبدالسالم  املدينة  املنورة   ٩٤٢

  ٨٤٨٥٨٨٢  اخلالدية  حطني  املدينة  املنورة   ٩٤٣

  ٨٢٢٨٥١٦  السيح  أيب نصر التمار  املنورةاملدينة     ٩٤٤

  ٨٣٨٤١٩٢  الروضة  خالد بن سعيد بن العاص  املدينة  املنورة   ٩٤٥

  ٨٤٨٤٦٧١  العوايل  معاذ بن احلارث  املدينة  املنورة   ٩٤٦

  ٨٤١١٠٥٩  الدعيثة / خلف املعارض  صالح الدين األيويب  املدينة  املنورة   ٩٤٧

  ٨٣٧١٢٦٤  احلرة الشرقية  األحنف بن قيس  املدينة املنورة   ٩٤٨

  ٨٤٢١٦٣٣  تلعة اهلبوب  عقبة بن عامر االنصاري  املدينة املنورة   ٩٤٩

  ٨٤٥٨١٢٧  اجلرف  الشيخ بن عثيمني   املدينة املنورة   ٩٥٠

  ٨٢٢٥٥٤١  عروة  عروة بن الزبري  املدينة املنورة   ٩٥١

  ٨٤٨٧٠٦٠  احلزام  زيد بن حارثة  املدينة املنورة   ٩٥٢

  ٨٤٨٩١٦٨  اخلالدية  زيد اخلري  املدينة املنورة   ٩٥٣

  ٨٣٦٠٢٢٧  احلرة الشرقية  سعد بن عبادة  املدينة املنورة   ٩٥٤

 ٠١٤٨٣٧٦٩٧٧    املدينة املنورة



 
  

  ٤٢

  دليل برامج صعوبات التعلم للبنني

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٨٣١٨٠١٧  االمري نايف  جماهد بن جرب  املدينة املنورة   ٩٥٥

  ٨٣٧٣٢٥٤  املدينة املنورة  نافع سليمان  املدينة املنورة   ٩٥٦

  ٨٢٢٤١٣٣  سبع املساجد  الفقهاء السبعة  املدينة املنورة   ٩٥٧

  ٨٣٠١٦٧١  العزيزية  عامر بن ربيعة  املدينة املنورة   ٩٥٨

  ٨٣٦٦١٢٦  العوايل  سلمان الفارسي   املدينة املنورة   ٩٥٩

  ٨٤٢٠٨٨٢  الوعرية  عبادة بن قيس  املدينة املنورة   ٩٦٠

  ٨٤٧١١٩١  اجلرف  عبد اهللا بن جحش  املدينة املنورة   ٩٦١

  ٨٦٥٢٦٠٢  باقدو  الفهدية  املدينة املنورة   ٩٦٢

  ٨٤١١٢٨٧  الدعيثة  ربيعة بن كعب  املدينة املنورة   ٩٦٣

  ٨٢٢١١١٧  سلطانة  ايب ايوب االنصاري  املدينة املنورة   ٩٦٤

  ٨٣٦٠٠١٩  الشهداء  محزة بن عبد املطلب  املدينة املنورة   ٩٦٥

  ٨٦٥١٨٥٢  العاقول  ابن منظور   املدينة املنورة   ٩٦٦

  ٨٤٤٠٦٦٤  العوايل  احلسني بن علي  املدينة املنورة   ٩٦٧

  ٨٤٢٦٢٠١  العريض  العريض  املدينة املنورة   ٩٦٨

  -  احلناكية  الليث بن سعد  املدينة املنورة   ٩٦٩

  ٨٤٦٠٩١٦  الشهداء  النجاح النموذجية  املدينة املنورة   ٩٧٠

  ٨٢٢٠٠١٩  غرب  عبداهللا بن مسعود  املدينة املنورة   ٩٧١

  ٨٢٢٥٨١٨  حي البحر  دار التقوى  املدينة املنورة   ٩٧٢

  -  احلرس  الفيحاء  املدينة املنورة   ٩٧٣

  ٨٢٤٠٩٩٦  العزيزية  الوادي املبارك  املدينة املنورة   ٩٧٤

  ٨٤٥٣٤٨٣  االزهري  عبداهللا بن عمرو بن العاص  املدينة املنورة   ٩٧٥

  ٨٣١٤٧٤٦  اهلجرة  عثمان بن حنيف  املدينة املنورة   ٩٧٦

  ٨٣٠٣٤٧٩  العزيزية  بالل بن احلارث  املدينة املنورة   ٩٧٧

  ٨٤٨٩٤٨٦  سد بطحان  وادي بطحان  املدينة املنورة   ٩٧٨

  ٨٣٨٠٧٠١  احلرة الشرقية  الفيصلية  املدينة املنورة   ٩٧٩

 - غرب  حاطب بن ايب بلتعة  املدينة املنورة   ٩٨٠



 

 ٤٣  

  هـ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي 

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٨٤٨٥٧٠٧  شرق  عمرو بن سهل األنصاري  املدينة املنورة   ٩٨١

  -  مشال  عمرو بن عوف األنصاري  املدينة املنورة   ٩٨٢

  -  جنوب  رافع بن يزيد  املدينة املنورة   ٩٨٣

  -  الثمد -خيرب   اخللفاء الراشدين  املدينة املنورة   ٩٨٤

  -  خيرب  معاوية بن أيب سفيان  املدينة املنورة   ٩٨٥

  -  الواسطة -بدر  الواسطة  املدينة املنورة   ٩٨٦

  -  الريان -وادي الفرع  الريان  املدينة املنورة   ٩٨٧

  
  
  
 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٠١٤٣٢٢٢٤٩٧  ينبع البحر  امللك خالد  ينبع    ٩٨٨

  ٠١٤٣٩١٧١١٦  ينبع البحر  حسان بن ثابت  ينبع   ٩٨٩

  ٠١٤٣٢٢٣٥٨١  ينبع البحر  ذكوان بن عبد قيس  ينبع   ٩٩٠

  ٠١٤٣٢٢٢٤٩٧  ينبع البحر  طارق بن زياد  ينبع   ٩٩١

  ٠١٤٣٢٢٤١٤٠  ينبع البحر  اسامة بن زيد  ينبع   ٩٩٢

  ٣٢٢٣٧٦١  ينبع البحر  أيب متام ينبع   ٩٩٣

  ٠١٤٣٩١١٧٠١  ينبع البحر  حنني ينبع   ٩٩٤

  ٠١٤٣٢٢٢٠٩٤  ينبع البحر  وىرض ينبع   ٩٩٥

  ٠١٤٣٩١٢٩٢٩  ينبع البحر  سعد بن معاذ ينبع   ٩٩٦

  ٠١٤٣٩٣٢٣٨٧  ينبع الصناعية  الفراهيدي ينبع   ٩٩٧

  ٠١٤٣٥٧٢٩٢٢  ينبع البحر  مصعب بن عمري ينبع   ٩٩٨

  -  ينبع النخل  الليث بن سعد ينبع   ٩٩٩

  -  العيص  أيب بصري الزهري ينبع ١٠٠٠

  
  
  
  
  

 ٠١٤٣٩٠٢٨٦٦    ينبع



 
  

  ٤٤

  دليل برامج صعوبات التعلم للبنني

 

  
 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٨٨٤١٢٨٨  الربكه  فهدامللك   العال ١٠٠١

  ٨٨٤١٣٨٨  حي اجلامعة  سعد بن أيب وقاص   العال   ١٠٠٢

  ٨٨٤٣٩٧١  العزيزية  الشيخ عبدالعزيز بن باز العال ١٠٠٣

  ٨٨٤٠٤٤٨  الصخريات  عثمان بن عفان العال ١٠٠٤

  ٤٨٨٥٠٠٥٦      أبو زرائب  سيبويه العال ١٠٠٥

  
  
  
 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٠١٦٣٨١٢٥٩١  الربوة احلسن البصري االبتدائية  القصيم ١٠٠٦

  ٠١٦٣٢٣١١٨١  اجلنوب االبتدائيةالفاروق   القصيم ١٠٠٧

  ٠١٦٣٢٩٠٢٢٥  الضاحي االبتدائيةسعد بن معاذ   القصيم ١٠٠٨

  ٠١٦٣٨١١٩١٢  البشر االبتدائيةعمر بن سليم   القصيم ١٠٠٩

  ٠١٦٣٢٣١٢٧٤  اهلالل  إبتدائية أحد  القصيم ١٠١٠

  ٠١٦٣٨٤٣١٩٧  اجلامعيني ابن ماجة االبتدائيه  القصيم ١٠١١

  ٠١٦٣٨٥١٥٤٦  الفايزية امللك فهد االبتدائيه  القصيم ١٠١٢

  ٠١٦٣٨٣١٨٧٣  املنتزه جممع األمري سلطان االبتدائيه  القصيم ١٠١٣

  ٠١٦٣٨٥١٤٢٦  االسكان جممع القريوان االبتدائيه  القصيم ١٠١٤

  ٠١٦٣٨٢٠٢٧٦  الروضة ابن األثري االبتدائيه  القصيم ١٠١٥

  ٠١٦٣٢٤٢٦٥٨  النقع فلسطني االبتدائيه  القصيم ١٠١٦

  ٠١٦٣٨١٧٨٧٨  االسكان معاذ بن جبل االبتدائيه  القصيم ١٠١٧

  ٠١٦٣٨٣٥٥٤٧  الريان  أويس بن عامرالقرين االبتدائية  القصيم ١٠١٨

  ٠١٦٣٨٤٢٢٦٤  الفايزية جماهد  االبتدائيه  القصيم ١٠١٩

  ٠١٦٣٨١٠٩٩٤  الزراعي الذهيب االبتدائيه  القصيم ١٠٢٠

  ٠١٦٣٢٤٢٢٨٠  اخلليج مصعب بن عمرياالبتدائيه  القصيم ١٠٢١

 ٠١٤٨٨٤١٦٥٢    العال

 ٠١٦٣٢٥٣٥٠٤    القصيم



 

 ٤٥  

  هـ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي 

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٠١٦٣٢٣١٢٥٤  املطارالقدمي ابن تيمية االبتدائيه  القصيم ١٠٢٢

  ٠١٦٣٢٩٠٢٢٧  الضاحي ابو بكر الصديق االبتدائيه  القصيم ١٠٢٣

  ٠١٦٣٢٣٠٨٥٢  الزهرة انس بن مالك االبتدائيه  القصيم ١٠٢٤

  ٠١٦٣٨٤٠٨٤٤  الفايزية االبتدائيه مالك بن أنس  القصيم ١٠٢٥

  ٠١٦٣٢٣٧١٢٠  الوسيطا ابو حنيفة االبتدائيه  القصيم ١٠٢٦

  ٠١٦٣٢٣١٧٣٦  السالم اليمامة االبتدائيه القصيم ١٠٢٧

  ٠١٦٣٨٠١١٠٥  املليداء املليداء القصيم ١٠٢٨

  ٠١٦٣٣٢١٢٨٩  البدائع مالك بن احلويرث االبتدائية القصيم ١٠٢٩

  ٠١٦٣٣١٠٧٧٩  البدائع عمري بن سعد االبتدائية القصيم ١٠٣٠

  ٠١٦٣٥٥٠٠٠٥  اخلرباء بشر االبتدائيةعباد بن  القصيم ١٠٣١

  ٠١٦٣٩١١٦٦٣  عيون اجلواء  االبتدائيةعبداهللا بن سالم  القصيم ١٠٣٢

  ٠١٦٣٤٦٠٩٥١  خصيبه خصيبة االبتدائيه القصيم ١٠٣٣

  ٠١٦٣٣٤٠٥٩٧  رياض اخلرباء  سفيان الثوري االبتدائية القصيم ١٠٣٤

  ٠٥٣٤١٩٤٥٧٥  عقلة الصقور ابتدائية امللك خالد  القصيم ١٠٣٥

  ٠١٦٢٣٥١٩٢٩  النبهانية الروضة االبتدائية القصيم ١٠٣٦

  ٠١٦٣٨١٣٢٢٨  مجيعانه ى االبتدائيةالقاضي أيب يعل القصيم ١٠٣٧

  ٠٦٢٤١٠٥٥٤  النبهانية  إبتدائية غرناطة القصيم ١٠٣٨

  ٠١٦٢٤١٠٤٧٣  النبهانية  إبتدائية البالد القصيم ١٠٣٩

  
  
  
 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٣٣٥٨٧٠٠  حي بن خلدون  الليث بن سعد  البكريية ١٠٤٠

  ٣٣٥٨٦٤٥  حي العزيزية  عمر بن عبد العزيز  البكريية ١٠٤١

  ٣٣٥٨١٤٢  شارع حطني  سعود الكبري  البكريية ١٠٤٢

  
  
  

 ٠١٦٣٣٦٠٧٢١    البكريية



 
  

  ٤٦

  دليل برامج صعوبات التعلم للبنني

 

  
  
 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٠١٦٣٦٢١٨٨٠  عنيزة   سعد بن أيب وقاص  عنيزة  ١٠٤٣

  ٠١٣٦٤٩٣٠٠  عنيزة  األشرفية  عنيزة  ١٠٤٤

  ٠١٦٣٦٤٣٦١٨  عنيزة  الفاروق  عنيزة  ١٠٤٥

  ٠١٦٣٦٤٧٣٨٨  عنيزة  عثمان بن عفان  عنيزة ١٠٤٦

  ٠١٦٣٦٤٩٤٤١  عنيزة  الشفاء  عنيزة ١٠٤٧

  ٠١٦٣٦٤٧٨١٠  عنيزة  أيب بكر الصديق  عنيزة ١٠٤٨

  ٠١٦٣٦٤٢٨٨٧  عنيزة  عمر بن عبدالعزيز  عنيزة  ١٠٤٩

  ٠١٦٣٦٢٠٥٤٧  عنيزة  خالدامللك   عنيزة ١٠٥٠

  ٠١٦٣٦٢٠٣٣٤  عنيزة  حممد بن القاسم عنيزة ١٠٥١

  ٠١٦٣٦٥١٥٤٠  عنيزة  ابن سليمان عنيزة ١٠٥٢

  ٠١٦٣٦٤٣٥١٨  عنيزة  عبدالرمحن الغافقي عنيزة ١٠٥٣

  ٠١٦٣٦٤٣٤٢٥ عنيزة  الفيصلية عنيزة ١٠٥٤

  ٠١٦٣٦٤٦٢٠٨ عنيزة  عبداهللا بن عمر عنيزة ١٠٥٥

  
  
  
 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٣٣٣٧٣٤٧  الرس  الزهرة   الرس ١٠٥٦

  ٣٣٣٣٨٢٧  الرس  الفاروق  الرس ١٠٥٧

  ٣٣٣٠٤٠٥  الرس  مصعب بن الزبري  الرس ١٠٥٨

  ٣٣٣١٥٨٠  الرس  الشافعي  الرس ١٠٥٩

  ٣٣٣٦٥٧٣  الرس  امحد بن حنبل  الرس ١٠٦٠

  ٣٣٣١٠٩٩  الرس  ابوبكر الصديق  الرس ١٠٦١

  ٣٥١٠٠٤٩  قصر بن عقيل  قصر بن عقيل  الرس ١٠٦٢

  ٣٣٣١٣١٦  الرس  أحد  الرس ١٠٦٣

 ٠١٦٣٦٢٤٩٨٢    عنيزة

 ٠١٦٣٣٣٨٦٨٠    الرس



 

 ٤٧  

  هـ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي 

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٣٣٣٠٤٢٦  الرس  احلوطة  الرس ١٠٦٤

  ٣٣٣٠٣٧٦  الرس  املهاجرين  الرس ١٠٦٥

  
  
  
 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٨٤٦٦٠٠١ شرق الدمام  املنهل  الشرقية ١٠٦٦

 ٨٢٢١١٩٨ غرب الدمام قتيبة بن مسلم  الشرقية ١٠٦٧

 ٨٣٢٣٩٩٥ شرق الدمام القدس  الشرقية ١٠٦٨

 ٨٤٦٩٩٤١ غرب الدمام سعود بن نايف  الشرقية ١٠٦٩

  ٨٢٦٤٨١٧ شرق الدمام  عبداهللا بن عباس  الشرقية ١٠٧٠

 ٨٢٧٠٧٤٠ شرق الدمام امحد بن حنبل  الشرقية ١٠٧١

 ٨٤٢٥٤٣٩ شرق الدمام حممد بن عبد الوهاب  الشرقية ١٠٧٢

 ٨٤٢٢٠٥٤ شرق الدمام ابن رشد  الشرقية ١٠٧٣

 ٨٣٤٣٢٤٦ شرق الدمام فهد بن سلمان  الشرقية ١٠٧٤

  ٨٣٢١٢٤٦ شرق الدمام  حسان بن ثابت  الشرقية ١٠٧٥

 ٨٢٠٢٦٨٤ غرب الدمام مكة املكرمة  الشرقية ١٠٧٦

  ٨٢٠٣٧٢٥ غرب الدمام  املدنية املنورة  الشرقية ١٠٧٧

  ٨٢٦١٦٨٣ شرق الدمام  املعتصم باهللا املتوسطة  الشرقية ١٠٧٨

  ٨٤٢٣٥٧٤ غرب الدمام  بالط الشهداء  الشرقية ١٠٧٩

  ٨٢٢١٦٣٨ غرب الدمام  بن عامر بةعق  الشرقية ١٠٨٠

  ٨٤٢٢٠٣٣ غرب الدمام  حنيفة ابو  الشرقية ١٠٨١

  ٨٢٠٠٢٦٢ غرب الدمام  بن معاذو عمر  الشرقية ١٠٨٢

 ٨٢٢٢٣٥٦ غرب الدمام  عثمان بن عفان  الشرقية ١٠٨٣

 ٨٤١٦٢٤٠ غرب الدمام انس بن فضالة   الشرقية ١٠٨٤

  ٨٣٢٨٧٤٣ شرق الدمام  عثمان بن العاص املتوسطة  الشرقية ١٠٨٥

 ٠١٣٨٢٨١٩٠٠    الشرقية



 
  

  ٤٨

  دليل برامج صعوبات التعلم للبنني

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٨٣٢٣٢٩٣ شرق الدمام  سعد بن ايب وقاص  الشرقية ١٠٨٦

  ٨٤٢٠١٤٠ شرق الدمام اجللوية  الشرقية ١٠٨٧

  ٨١٥٨١١٤ شرق الدمام ناقع املدين  الشرقية ١٠٨٨

  ٨٢٢١٠٧٥ غرب الدمام  عرفات  الشرقية ١٠٨٩

  ٨١٥٨٠١٨ غرب الدمام  االمام الدوري  الشرقية ١٠٩٠

  ٨٠٨١٥٢٠ غرب الدمام  الوليد بن القاسم  الشرقية ١٠٩١

  ٨٤١٠٨٩٦  شرق الدمام  خالد بن حزام  الشرقية ١٠٩٢

 ٨٦٧٨٢٩٦ اخلرب احلرمني  الشرقية ١٠٩٣

 ٨٨٩٥٠١٠ اخلرب عمر املختار  الشرقية ١٠٩٤

  ٨٦٤١٢٢١  اخلرب  ابن اهليثم  الشرقية ١٠٩٥

  ٨٩٩١٣٣٦  اخلرب  كعب بن مالك  الشرقية ١٠٩٦

 ٨٦٤٣٢١٩ اخلرب الصديق  الشرقية ١٠٩٧

    اخلرب  احملمدية  الشرقية ١٠٩٨

  ٨٩٩٣٧٦٤  اخلرب  املنذر احلباب بن  الشرقية ١٠٩٩

  ٨٦٤١٦٥٤  اخلرب  اخلالدية  الشرقية ١١٠٠

  ٨٩٠٣٣٣٠ اخلرب  جسر امللك فهد  الشرقية ١١٠١

  ٨٩٤٨٥٩٥  اخلرب  احلجاز  الشرقية ١١٠٢

  ٨٨٢١٦٩٤  اخلرب  ابن جبري  الشرقية ١١٠٣

  ٨٦٤٣٨٠١  اخلرب  عقبة بن نافع  الشرقية ١١٠٤

 ٨٩٥٠٨١٠  اخلرب  الفيصل  الشرقية ١١٠٥

  ٨٩٠٤٠٠٤  اخلرب  عبدالرمحن بن عوف  الشرقية ١١٠٦

  ٨٥٧٩٤١٢  الظهران  خالد بن الوليد  الشرقية ١١٠٧

 ٨٩١٩٢٣٢ الظهران ايب بن ثابت  الشرقية ١١٠٨

  ٨٩١١٨٠٤  الظهران  الظهران  الشرقية ١١٠٩

  ٨٩١٣٣١٧  الظهران  حنني  الشرقية ١١١٠

 ٨٢٤٤٨٢٠ القطيف سيد الشهداء  الشرقية ١١١١



 

 ٤٩  

  هـ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي 

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٨٢٣٠٢٤٠ القطيف  احلسن بن علي  الشرقية ١١١٢

  ٨٥٤٠٢٩٠ القطيف  احلسني بن علي  الشرقية ١١١٣

 ٨٢٣٦٦٥٨ القطيف  أيب الدرداء الشرقية ١١١٤

 ٨٥٥١٤٩٠ القطيف ذات الصواري الشرقية ١١١٥

 ٨٥٥١٠٧٧ القطيف الشاطئ الشرقية ١١١٦

  ٨٢٣٢٨١٦  القطيف  ثابت بن قيس  الشرقية ١١١٧

  ٨٥٣٠٨٥٣  القطيف  عمار بن ياسر  الشرقية ١١١٨

  ٨٥٠٠٣١٨ القطيف الدهناء الشرقية ١١١٩

 ٨٥٦١١٨٤ القطيف ابن خلدون الشرقية ١١٢٠

 ٨٥٠٦٣٨١ القطيف السالم الشرقية ١١٢١

 ٨٥٦١٢٠٣ القطيف األندلس الشرقية ١١٢٢

  ٨٥٥٠٥٥٨  القطيف  املتوسطة  حذيفة بن اليمان الشرقية ١١٢٣

 ٨٢٣٥٠٩٧ القطيف حممد بن ايب بكر الشرقية ١١٢٤

  ٨٣٦١٩٤٢ القطيف  عنك الشرقية ١١٢٥

 ٨٥٥٤١٠٤ القطيف  النخيل الشرقية ١١٢٦

 ٨٢٧٣٦٦٦ القطيف جعفر بن ايب طالب الشرقية ١١٢٧

  ٨٥٠٠٤٢٤  القطيف  أبو متام الشرقية ١١٢٨

  ٨٢٣٠٠٩١ القطيف  الربيعية الشرقية ١١٢٩

  ٨٢٣٠٤٧٦ القطيف ابن االرقم  الشرقية ١١٣٠

 ٨٢٣٤٣١١ القطيف  جممع اخلليل بن أمحد  الشرقية ١١٣١

  ٨٣٦٠٨٧١ القطيف  عاصم بن ثابت  الشرقية ١١٣٢

  ٨١٢٢٦٢٧ القطيف  حزم أم الساهك  الشرقية ١١٣٣

  ٨٥٥٢٤١١ القطيف  الفارسي سلمان  الشرقية ١١٣٤

  ٨٣٦٣٦٦١ القطيف  ابن بطوطة  الشرقية ١١٣٥

 ٨٣٦٣٦٠٠ القطيف جعفر الطيار  الشرقية ١١٣٦

  ٨٥٥٥٦٤٤ القطيف  اخلويلدية  الشرقية ١١٣٧



 
  

  ٥٠

  دليل برامج صعوبات التعلم للبنني

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٨٣٦٢٨٨٨ القطيف  اجلش  الشرقية ١١٣٨

 ٨٣٦٦٦٤٨ القطيف  اجلارودية  الشرقية ١١٣٩

  ٨٥٥٣٦٢٠ القطيف  نعيم بن مسعود  الشرقية ١١٤٠

  ٦٦٤١٦٣٦ القطيف  الرازيابو بكر   الشرقية ١١٤١

 ٦٦٤١٠١٩ القطيف بن االزور ضرار  الشرقية ١١٤٢

 ٨١٦٠٨٨٩ القطيف األوجام  الشرقية ١١٤٣

 ٦٦٤٠٣٤٦ القطيف طالب يبعلي بن ا  الشرقية ١١٤٤

 ٦٦٤٢٧٣٢ القطيف الريموك  الشرقية ١١٤٥

 ٨٥٤١١٢٩ القطيف  حلة حميش  الشرقية ١١٤٦

  ٠٣٦٦٧٠٨٤٠  رأس تنورة  محزة بن عبداملطلب الشرقية ١١٤٧

  ٦٦٧٠٥٦٤  رأس تنورة  العالء احلضرمي  الشرقية ١١٤٨

 ٦٦٧٣٩٢٤ رأس تنورة ابو دجانه  الشرقية ١١٤٩

 ٣٦٢١٥٣٢ اجلبيل الساحل الشرقي  الشرقية ١١٥٠

  ٣٧٣٢٧٥١ النعرييه عبدالرمحن بن أيب بكر  الشرقية ١١٥١

 ٣٧٣٠١٨٤ النعريية عمري بن سعد  الشرقية ١١٥٢

  ٧٦٦٠٢٥٢  اخلفجي  غرناطة  الشرقية ١١٥٣

  ٧٦٦١٩٩٨  اخلفجي  الترمذي  الشرقية ١١٥٤

  ٨٠٥٩٤٠٧  الدمام مركز خدمات التربية اخلاصة  الشرقية ١١٥٥

  ٨٥٥٢٦٠٩  القطيف مركز خدمات التربية اخلاصة  الشرقية ١١٥٦

  
  
  
 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٥٨١٠٩٥٥  اهلفوف  بن عبدالعزيز األمري حممد بن فهد  االحساء ١١٥٧

  ٥٨٨٣٤٧١  اهلفوف  عمار بن ياسر  االحساء ١١٥٨

  ٥٨١١٨٤٠  اهلفوف  سيبويه  االحساء ١١٥٩

 ٠١٣٥٨٠٨٣٦٩    االحساء



 

 ٥١  

  هـ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي 

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٥٨٠٤٤٤٥  اهلفوف  حي امللك فهد  االحساء ١١٦٠

 ٥٣١٥٩٥٣  اهلفوف  األمري نايف بن عبدالعزيز  االحساء ١١٦١

  ٥٨٨٥٩١١  اهلفوف  امللك فيصل  االحساء ١١٦٢

  ٥٨٢٣٦١٠  اهلفوف  املثىن بن حارثة  االحساء ١١٦٣

  ٥٨٢١٩٦٤  اهلفوف  ابن مشرف  االحساء  ١١٦٤

  ٥٨٩٣٦٩٩  اهلفوف  األمري سعود بن جلوي  االحساء ١١٦٥

  ٥٨١٥٢٦٥  اهلفوف  اإلمام محزة الزيات ت.ق  االحساء  ١١٦٦

  ٥٨١٥٠٦٢  اهلفوف  النجاشي  االحساء  ١١٦٧

  ٥٨٠٠٦٩٠  اهلفوف  اخلالدية  االحساء  ١١٦٨

  ٥٧٥٠٩٤٤  اهلفوف  ابن النفيس  االحساء ١١٦٩

  ٥٨٢١٢٢٥  اهلفوف  عقبة بن نافع  االحساء ١١٧٠

  ٥٨٦٥٥٢٩  اهلفوف  معاوية بن أيب سفيان  االحساء ١١٧١

  ٥٨٠١٧٢٣  اهلفوف  ابن رشد  االحساء ١١٧٢

  ٥٧٥٧٨٥٣  اهلفوف  هارون الرشيد  االحساء ١١٧٣

  ٥٨١٤٥٤٠  اهلفوف  أبو دجانة  االحساء ١١٧٤

  ٥٨٠٢١٢١  اهلفوف  النجاح   االحساء ١١٧٥

  ٥٨٢٤٣١٨  اهلفوف  ابن اهليثم   االحساء ١١٧٦

  ٥٨٠٧٧٣٠  اهلفوف  اإلمام الشاطيب ت.ق  االحساء ١١٧٧

  ٥٧٥٩٢٥٤  اهلفوف  السلمانية  االحساء ١١٧٨

  ٥٨٠٥٠٧٩  اهلفوف  البحتري  االحساء ١١٧٩

  ٥٧٥٤٧٣٦  اهلفوف  اإلمام مسلم  االحساء ١١٨٠

  ٥٨٨٢٠٥٠  اهلفوف  عثمان بن عفان  االحساء ١١٨١

  ٥٨٢٢٤٥٦  اهلفوف  اإلمام الشافعي  االحساء ١١٨٢

  ٥٨٦٠٩٢٧  اهلفوف  علي بن أيب طالباإلمام   االحساء ١١٨٣

  ٥٧٥٢٠٨٦  اهلفوف  بن رباحبالل  االحساء ١١٨٤

  ٥٨٧٥٤٦٩  اهلفوف  عبادة بن الصامت االحساء ١١٨٥



 
  

  ٥٢

  دليل برامج صعوبات التعلم للبنني

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٥٧٥٠٠٧٦  اهلفوف  زيد بن ثابت االحساء ١١٨٦

  ٥٨٠٤٠٨٦  اهلفوف  اإلمام الرافعي االحساء ١١٨٧

  ٥٣١٣٣٠٨  املربز  احلسن بن علي  االحساء ١١٨٨

  ٥٩٢٣٦٦٤  املربز  قرطبة االحساء ١١٨٩

  ٥٨٦٠٩٣٧٠  املربز  اإلمام القرطيب االحساء ١١٩٠

  ٥٣٠٧٣٥٩  املربز  القادسية  االحساء ١١٩١

  ٥٩٢١٨٧٨٢  املربز  مكة املكرمة االحساء ١١٩٢

  ٥٣٠١٤١٦  املربز  الفرزدق االحساء ١١٩٣

  ٥٨٢٤٢٧٠  املربز  قتيبة بن مسلم  االحساء ١١٩٤

  ٥٧٢٥١٠٢  املربز  عمر بن عبدالعزيز االحساء ١١٩٥

  ٥٨٢٤٧٨٩  املربز  صالح الدين األيويب االحساء ١١٩٦

  ٥٨٣٤٨٠٩  املربز  بالط الشهداء االحساء ١١٩٧

  ٥٨٢٣٦٧١  املربز  حطني االحساء ١١٩٨

  ٥٨٢٥٩٠٨  املربز  عبداهللا بن عباس االحساء ١١٩٩

  ٥٨٧٦٧٣٤  املربز  أبو بكر الرازي االحساء ١٢٠٠

  ٥٩٢٠١٨٠  حماسن  حماسن االحساء ١٢٠١

  ٥٩٢٠٩٥٨  حماسن  اإلمام السوسي ت.ق االحساء ١٢٠٢

  ٥٩٩٣٥١٤  احلرس  األمري بدر بن عبدالعزيز االحساء ١٢٠٣

  ٥٩٢٦١٥٩  احلرس  عبدالرمحن الغافقي االحساء ١٢٠٤

  ٥٩٢٧٨٥٢  احلرس  احلسن البصري االحساء ١٢٠٥

  ٥٣٠٦٦١٩  املربز  اإلمام الترمذي االحساء ١٢٠٦

  ٥٣٦٤٤٧٥  املربز  قباء االحساء ١٢٠٧

  ٥٩٧٠٠٦١  البطالية  الرباء بن عازب االحساء ١٢٠٨

  ٥٩٧٥٩٧٨  بن معن  بن معن االحساء ١٢٠٩

  ٥٣٢٠٥٨٠  املطرييف  املطرييف االحساء ١٢١٠

  ٥٩٩٣٧٠٢  اجلشة  اجلشة االحساء ١٢١١



 

 ٥٣  

  هـ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي 

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٥٩٦١٣١٧  احلليلة  احلليلة االحساء ١٢١٢

  ٥٣٢٠٥١٦  القرين  ضمرة اجلهين االحساء ١٢١٣

  ٥٣٩١٧٢٨  الفضول  أسامة بن زيد االحساء ١٢١٤

  ٥٣٩١٢١٦  اجلفر  اجلفر االحساء ١٢١٥

  ٥٣٩١٨٤٧  اجلشة  حسان بن ثابت االحساء ١٢١٦

  ٥٩٧٥٥٦٠  الشهارين  الشهارين االحساء ١٢١٧

  ٥٩٦٠٧٤٧  التويثري   التويثري  االحساء ١٢١٨

  ٥٣٢٠٤١٦  اجلرن  اجلرن االحساء ١٢١٩

  ٥٣٦٣٤١٢  الشعبة  الشعبة االحساء ١٢٢٠

  ٥٩٦٠٦٨٨  العمران  العمران األوىل االحساء ١٢٢١

  ٥٣٩٢٢٤٠  الطرف  معاذ بن جبل االحساء ١٢٢٢

  ٥٣٥١٠٦٠  املنيزلة  املعتصم باهللا االحساء ١٢٢٣

  ٥٩٦٦٨٠٠  الرميلة  الرميلة  االحساء ١٢٢٤

  ٥٣٥٠٠١٥  املنيزلة  األنصار االحساء ١٢٢٥

  ٥٣٩٥٣٩٧  املركز  املركز االحساء ١٢٢٦

  ٥٩٥٠٩٦٣  البطالية  البطالية االحساء ١٢٢٧

  ٥٩٦١٢١٦  احلليلة  زين العابدين االحساء ١٢٢٨

  ٥٣٣٠٣٨٠  املراح  املراح  االحساء ١٢٢٩

  ٢٨٢٥٣٠٥  اهلفوف  اجلارود االحساء ١٢٣٠

  ٥٨٦١٠٢٥  املربز  مركز اخلدمات املساندة للتربية اخلاصة  االحساء ١٢٣١

  
  
  
 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٧٢٣٠٢٣١  احملمدية   عبداهللا بن مسعود   حفر الباطن ١٢٣٢

  ٧٢٤١٠١٥  القيصومة   اإلمام الشافعي  حفر الباطن ١٢٣٣

 ٠١٣٧٢٢٠٣٥٢    حفر الباطن



 
  

  ٥٤

  دليل برامج صعوبات التعلم للبنني

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٧٢٣٢٩٦٨  الفيصلية   األندلس  حفر الباطن ١٢٣٤

  ٧٨٧٦٠١٤  املدينة العسكرية  االبناء الثالثة   حفر الباطن ١٢٣٥

  ٧٢٢٤٩٢٠  العزيزية  الرشاد  حفر الباطن ١٢٣٦

  ----  مشال شرق الصفريي   الصفريي  حفر الباطن ١٢٣٧

  ----  الربوة   عبادة بن الصامت  حفر الباطن ١٢٣٨

  ٧٢١٥٨٦٤  احملمدية   احملمدية  حفر الباطن ١٢٣٩

  ٧٢٢٢٣٠٦  الباطن   حطني  حفر الباطن ١٢٤٠

  ٧٢٣٢٩٤٢  العزيزية   بمحزة بن عبد املطل  حفر الباطن ١٢٤١

  ٧٢١٣٨٧٣  اسكان االمن   خالد بن الوليد  حفر الباطن ١٢٤٢

  ٧٢٢٢١٥٢  أيب موسى االشعري   علي بن أيب طالب  حفر الباطن ١٢٤٣

  ٧٢٤٦٧٦٢  الربوة   مسرة بن عمرو  حفر الباطن ١٢٤٤

  ٧٢١٣٧٨٨  تقاطع العقارية    الداخل نعبد الرمح  حفر الباطن ١٢٤٥

  ٧٢١٧٨٠٤  حي الباطن  أيب حنيفة   حفر الباطن ١٢٤٦

  ٧٢٢٠٤٦١  ابو موسى االشعري  حتفيظ القران  حفر الباطن ١٢٤٧

  ٧٢١٨٢٥٦    عثمان بن عفان  حفر الباطن ١٢٤٨

  ٧٢٢٤٨٥٩  اخلالدبة  عمرو بن العاص  حفر الباطن ١٢٤٩

  ٧٢٢٤٦٢٦  االشعري  قتيبة بن مسلم  حفر الباطن ١٢٥٠

  ٧٢١٠٢٤٠  الربوة   مصعب بن عمري  حفر الباطن ١٢٥١

  ٧٢١٢١٦٨  البلدية  موسي بن نصري  حفر الباطن ١٢٥٢

  ٧٢١٥٣٧٣  السليمانية   بالل بن رباح   حفر الباطن ١٢٥٣

  ٧٢١٨٢٧٠  احملمدية   احلسن البصري  حفر الباطن ١٢٥٤

  ٧٢١٥٩٤٨  السليمانية   عبداهللا بن عمر   حفر الباطن ١٢٥٥

  ٧٢٢٥١٦٤  اخلالدية  بن رواحه عبد اهللا  حفر الباطن ١٢٥٦

  ٧٢١٠٤٩٦  العزيزية   زيد بن حارثة  حفر الباطن ١٢٥٧

  
  
  
  



 

 ٥٥  

  هـ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي 

 

  
 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٥٤٣٢١٣٦  الشرقي ه املنتز  ابن حزم  حائل ١٢٥٨

  ٥٤٣٣٠٤٦  احملطة  االندلس  حائل ١٢٥٩

  ٥٤٣١٥١١  اجلامعيني  ابن ماجة  حائل ١٢٦٠

  ٥٣٢٣٠٦٥  املطار  الوليد بن عبدامللك  حائل  ١٢٦١

  ٥٣٢٠٦٥٦  العزيزية   عمر بن اخلطاب  حائل ١٢٦٢

  ٥٣٣٠٩٩٢  املنتزة الشرقي  احملمدية  حائل ١٢٦٣

  ٥٤٣٠٥٤١  املنتزة الغريب  ابن سريين  حائل ١٢٦٤

  ٥٣٣٤١٤٤  وسط حائل  اجلزيرة  حائل  ١٢٦٥

  ٥٣٢١٧٧١  الوسيطاء  عمرو بن العاص  حائل ١٢٦٦

  ٥٣٣٢٢٢٣  البادية  حطني  حائل ١٢٦٧

  ٥٣٢٤١٣٠  املطار  عبدالرمحن بن عوف  حائل ١٢٦٨

  ٥٤٣٠٧٠٩  الغريب صديان  أحد  حائل ١٢٦٩

  ٥٣١٢٧٩٠  النربة  ابن تيمية حائل ١٢٧٠

  ٥٢٧٠٠٢٦  بقعاء  الثقافة حائل ١٢٧١

  ٥٤٣٦١٧٧  اجاء  حامت الطائي  حائل ١٢٧٢

  ٥٣١٦٠٢٥  صالح الدين  النووي  حائل ١٢٧٣

  ٥٣٨١٢٤٨  الزهرة  مشار  حائل ١٢٧٤

  ٠١٦٥٤١٢٣٨٩  جبة  القبلتني حائل ١٢٧٥

  ٠١٦٥٣٨٠٠١٦  موقق  الزهراء حائل ١٢٧٦

  ٠١٦٥٣٢١٦٦٤  حي الكهرب  فلسطني حائل ١٢٧٧

  ٠١٦٥٣١٠٠٢٨  شرق امع  عبدالرمحن الغافقي  حائل ١٢٧٨

  ٥٣١٧٩٣٢  النقرة  ابن اهليثم حائل ١٢٧٩

  ٥٣٢٤٨١٩  جنوب حائل  السعودية حائل ١٢٨٠

  ٥٤٣٢١٣٦  الشملي  احلفرية حائل ١٢٨١

  ٥٣٢١٧١١  شراف  شراف حائل ١٢٨٢

 ٠١٦٥٣٤٠٩٥٥    حائل



 
  

  ٥٦

  دليل برامج صعوبات التعلم للبنني

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ----  صديان  الصنعاين حائل ١٢٨٣

  ٠١٦٥٤١٢٠٦٩  مشال حائل  طارق بن زياد حائل ١٢٨٤

  ٠١٦٥٣٢٢٦١٤  مشال حائل  حممد بن عبد الوهاب  حائل ١٢٨٥

  ٥٤٣٢٣٢٢  جنوب حائل  ابن قدامة حائل ١٢٨٦

  -  جنوب حائل  غرناطة حائل ١٢٨٧

  
  
  
 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

 -  اا  ابتدائية الفيصلية عسري ١٢٨٨

 ٠١٧٢٢٦١٦٨٣ اا ابتدائية النموذجية عسري ١٢٨٩

 ٢٢٩٧٩٨٤ اا ابتدائية عتاب بن أسيد عسري ١٢٩٠

 ٠١٧٢٢٤١٨١٣ اا ابتدائية احلسن البصري عسري ١٢٩١

 ٠١٧٢٢٦٠١٠٤ اا ابتدائية عبد الرمحن بن عوف عسري ١٢٩٢

 ٢٢٧٨٣٧٤ اا ابتدائيةعبداهللا بن مسعود عسري ١٢٩٣

 ٢٢٤١٠٣٢ اا ابتدائية الرمحانية عسري ١٢٩٤

 ٠١٧٢٢٤٢٨٨٤ اا ابتدائية الزهراء عسري ١٢٩٥

 ٠١٧٢٢٤٦٤٤٧ اا ابتدائية السعودية عسري ١٢٩٦

 ٠١٧٢٢٤١٣٤٨ اا ابتدائية امللك عبدالعزيز عسري ١٢٩٧

 - اا ابتدائية النسيم عسري ١٢٩٨

 - اا ابتدائية عكاشة بن حمصن عسري ١٢٩٩

 ٢٢٦٣١٩٧ اا ابتدائية حسان بن ثابت عسري ١٣٠٠

 - اا ابتدائية الشرف عسري ١٣٠١

 ٠١٧٢٢٦٨٣١٣ اا ابن تيميةابتدائية  عسري ١٣٠٢

 -  اا مركز االمري فيصل بن خالد عسري ١٣٠٣

 -  اا ابتدائية أسيد بن احلضري عسري ١٣٠٤

 ٠١٧٢٢٩٦٧٥٢    عسري



 

 ٥٧  

  هـ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي 

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

 ٠١٧٢٢٤١٢٠١ اا ابتدائية مشسان عسري ١٣٠٥

 ٧٢٧٤٦٦٩٠ اا ابتدائية حيي بن وثاب عسري ١٣٠٦

 ٠١٧٢٢٧٣٠٩٣ اا ابتدائية ابن اخلطيب عسري ١٣٠٧

 ٠٧٢٢٧٥٧٦٩ اا الوليدابتدائية خالد بن  عسري ١٣٠٨

 ٠١٧٢٢٧٠٧٢٤ اا ابتدائية سعيد بن املسيب عسري ١٣٠٩

 -  اا ابتدائية حتفيظ القرآن باا عسري ١٣١٠

 ٠١٧٢٣١٢٣٣٨ اا ابتدائية حيي بن أكثم عسري ١٣١١

 ٠١٧٢٣١٢٢٩٨ اا ابتدائية حبيب بن زيد عسري ١٣١٢

 ٠١٧٢٢٦٢٨٦٨ اا ابتدائية محد الشغرود عسري ١٣١٣

 ٠١٧٢٢٨٤٧٨٨ اا ابتدائية حتفيظ  احملمدية عسري ١٣١٤

  - اا ابتدائية خباب بن االرت عسري ١٣١٥

 ٠١٧٢٦٠١٢٧٢ اا ابتدائية حطني عسري ١٣١٦

 ٢٦٠٢٧٠٩ مخيس مشيط ابتدائية سفيان بن عيينه عسري ١٣١٧

 ٠١٧٢٥٠١٩٣٢ مخيس مشيط ابتدائية عروة بن الزبري عسري ١٣١٨

 -  مشيطمخيس  ابتدائية االمام البخاري عسري ١٣١٩

 ٢٢٣٩٩١٦ مخيس مشيط ابتدائية اإلمام الشافعي عسري ١٣٢٠

 ٠١٧٢٢٣٥٦٨٨ مخيس مشيط ابتدائية سعيد بن العاص عسري ١٣٢١

 ٠١٧٢٢٣٩٩٩١ مخيس مشيط ابتدائية اخلالدية عسري ١٣٢٢

 ٠١٧٢٢٣٩٠٨٨ مخيس مشيط ابتدائية سعيد بن زيد عسري ١٣٢٣

 ٠١٧٢٢١٣٣٧٢ مخيس مشيط ابتدائية عبداهللا بن حذافة السهمي عسري ١٣٢٤

 ٢٢٣٩٩٧٦ مخيس مشيط ابتدائية عبداهللا بن رواحه عسري ١٣٢٥

 ٠١٧٢٢٢٠٧٥٢ مخيس مشيط ابتدائية النعمان بن مقرن عسري ١٣٢٦

 ٠١٧٢٢٢٢٨٧٦ مخيس مشيط ابتدائية اإلمام النسائي عسري ١٣٢٧

 ٢٢٣٠٦٢٤ مخيس مشيط ابتدائية جابر بن مسرة عسري ١٣٢٨

 ٢٢٣٦٧٦٤ مشيطمخيس  ابتدائية حنظلة بن ايب عامر عسري ١٣٢٩

 ٢٢٣٩٣٢٠ مخيس مشيط ابتدائية الشيخ حممد بن عبدالوهاب عسري ١٣٣٠



 
  

  ٥٨

  دليل برامج صعوبات التعلم للبنني

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

 ٠١٧٢٢٣٩٥٦٩ مخيس مشيط ابتدائية حكيم بن حزام عسري ١٣٣١

 ٠١٧٢٢٣٧٥٠٩ مخيس مشيط ابتدائية اليمامة عسري ١٣٣٢

  - مخيس مشيط ابتدائية ابو االعلى املودودي عسري ١٣٣٣

 ٠١٧٢٣٩٣٤٤ مخيس مشيط ابتدائية عتود عسري ١٣٣٤

 -  مخيس مشيط ابتدائية طارق بن زياد عسري ١٣٣٥

 ٠١٧٢٥٠٠٧٥٣ مخيس مشيط ابتدائية حممد اقبال عسري ١٣٣٦

 ٢٢٣٦٧٩٨ مخيس مشيط ابتدائية علي بن ايب طالب عسري ١٣٣٧

 ٠٥٠٤٧٥٤٥٢٠ مخيس مشيط ابتدائية زيد بن ثابت عسري ١٣٣٨

 ٠١٧٢٥٧٢٠٨١ مخيس مشيط ابتدائية زيد بن حارثة عسري ١٣٣٩

 ٠١٧٢٢٢٣٦٢٨ مخيس مشيط معاوية بن أيب سفيانابتدائية  عسري ١٣٤٠

 ٠١٧٢٣٥٠٥٩٨ مخيس مشيط ابتدائية ابن كثري عسري ١٣٤١

 ٠١٧٢٥٠٤٣٥٦ مخيس مشيط ابتدائية عمران بن حصني عسري ١٣٤٢

 ٠١٧٢٥٠٠٧٠١ مخيس مشيط ابتدائية العباس بن عبداملطلب عسري ١٣٤٣

 -  مخيس مشيط ابتدائية احلارث بن هشام عسري ١٣٤٤

  - مخيس مشيط عبداهللا بن سالمابتدائية  عسري ١٣٤٥

 ٠١٧٢٢٠٩٤٤٣ مخيس مشيط ابتدائية عثمان بن مظعون عسري ١٣٤٦

 ٠١٧٢٣٨٢٢٨٤ مخيس مشيط ابتدائية االمري نايف بن عبدالعزيز عسري ١٣٤٧

 -  مخيس مشيط ابتدائية اإلمام النووي عسري ١٣٤٨

  - مخيس مشيط ابتدائية بريدة بن احلصيب عسري ١٣٤٩

 ٠١٧٢٥٣٠٠٤٧  أحد رفيدة  القاسمابتدائية حممد  بن  عسري ١٣٥٠

 ٠١٧٢٥٣١٢٠٩  أحد رفيدة  ابتدائية امحد بن حنبل عسري ١٣٥١

 ٠١٧٢٥٠٦٦٤٠  أحد رفيدة  ابتدائية اإلمام الشعيب عسري ١٣٥٢

 ٢٦١٢٣٣٥  أحد رفيدة  ابتدائية جرش عسري ١٣٥٣

 ٢٦١٠٥٣٤  أحد رفيدة  ابتدائية ذو النورين عسري ١٣٥٤

 -   أحد رفيدة  ابتدائية حنني بطريب عسري ١٣٥٥

  
  



 

 ٥٩  

  هـ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي 

 

  
 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٠١٧٦٢٢٤٤٦٥  املخطط ñبيشة   الفاروق  بيشة ١٣٥٦

  ٠١٧٦٢٠٦٩٦٢  صمخ ñبيشة   صمخ  بيشة  ١٣٥٧

  ٠١٧٦٢٠٨٣١٣  احلمه ñبيشة   الفالح  بيشة ١٣٥٨

  ٦٢٢٥٨٧٥  البلد ñبيشة   البخاري  بيشة ١٣٥٩

  ٠١٧٦٣٠١٣٨٠  سبت العالية  العالية  بيشة ١٣٦٠

  ٠٥٠١٤٩٥٥٩٥  الشط -بيشة  الشط  بيشة ١٣٦١

  ٠١٧٦٢٠٤٩٧٢  النقيع -بيشة   النقيع  بيشة ١٣٦٢

  ٠١٧٦٢٢٥٥٧٢  حي املطار-بيشة  عبداهللا بن عباس  بيشة ١٣٦٣

  ٠٥٣٣٩١٧٩٦٠  الفوهه-خثعم  سعيد بن عامر  بيشة ١٣٦٤

  ٠٥٥٤٧٤٦٩٩٩  بيشة  الدحو  بيشة ١٣٦٥

  
  
  
 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٠٥٠٥٧٦٢١٧٧  احلماطة  الفيصل  ل عسرييحما ١٣٦٦

  ٠١٧٢٨١٢٦٠٥  السوق  بدر  حمايل عسري ١٣٦٧

  ٠١٧٢٨٩١٢٩٩  الضرس  امللك عبد العزيز  حمايل عسري ١٣٦٨

  ٠١٧٢٨٥٤٩٥٨  حبر أبو سكينة  احلسن البصري  حمايل عسري ١٣٦٩

  ٠١٧٢٩١١٠١٦  القرحياء  اجلزيرة  حمايل عسري ١٣٧٠

  ٠٥٥٥٤٤٦٠٥٦  خاط  الفيحاء  حمايل عسري ١٣٧١

  ٠٥٥٧٧٥٢٣٧٦  مخيس مطري  أيب ذر الغفاري  حمايل عسري ١٣٧٢

  ٠٥٠٤٦٢٩٥٥٠  محيد العاليا  معاذ بن جبل  حمايل عسري ١٣٧٣

  ٠٥٥٢٤٤٧٩١٦  احليله  مركز خدمات التربية اخلاصة  حمايل عسري ١٣٧٤

  
  
  
  
  

 ٠١٧٦٢٢٧٦٥٩    بيشة

 ٠١٧٢٨٥٠٠١٢    حمايل عسري



 
  

  ٦٠

  دليل برامج صعوبات التعلم للبنني

 

  
 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٢٨٢٠٨٥٣  اإلقبال  السعودية  النماص ١٣٧٥

  ٢٨٧٠٣١٦ بين عمرو الغزايل  النماص ١٣٧٦

  ٢٨٧٠٣١٩ آل الشيخ للتحفيظ ابن القيم جممع   النماص ١٣٧٧

  ٢٨٢٦٩٨٠ تنومة  اإلمام البخاري  النماص ١٣٧٨

  ٢٨٣٨٩٦٩  الفرعة  اإلمام الشافعي  النماص ١٣٧٩

  ٢٨٨١٣١٠  السرو  العباس بن عبد املطلب  النماص ١٣٨٠

  ٢٨٢١١٠٤  النماص  حممد بن عبد الوهاب  النماص ١٣٨١

  ٢٨٨١٣١١  حلباء  جممع ابن تيمية واحلباب   النماص ١٣٨٢

  
  
  
 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٢٥٨٠٥٩٢  الشعبني  عبداهللا بن مسعود  رجال أملع ١٣٨٣

  ٢٥٨٣٩٠٨  احلبيل  الفجر  رجال أملع ١٣٨٤

  ٠٥٠٥٧٨٨٥٢٣  احلريضة  عمر بن عبد العزيز  رجال أملع ١٣٨٥

  
  
  
 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  -  السراة  صهيب بن سنان  سراة عبيدة ١٣٨٦

  
  
  
 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٠١٧٢٥٥٠٠٣٢  اجلنوب ظهران  االبتدائية العاص بن عمرو  اجلنوب ظهران ١٣٨٧

  ٠١٧٢٥٥٠٩٨٥  اجلنوب ظهران  االبتدائية عبدامللك بن مسلمة  اجلنوب ظهران ١٣٨٨

  
  

 ٠١٧٢٨٣٢٥٩٧    النماص

 ٠١٧٢٥٨١٩٧٧   رجال أملع

 ٠١٧٢٥٩٠٩١٦   سراة عبيدة

    ظهران اجلنوب



 

 ٦١  

  هـ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي 

 

  
 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٠١٧٧٢٥١٣١٤  الوسط  الشيخ عبداهللا الرامي  الباحة  ١٣٨٩

  ٠١٧٧٢٥١٢٩٥ الوسط  السعودية  الباحة ١٣٩٠

  ٠١٧٧٢٧٢٧٦٥ الوسط  االمري نايف  الباحة ١٣٩١

  ٠١٧٧٢٥١٠٨٦ الوسط  بين فروة  الباحة  ١٣٩٢

  ٠١٧٧٣١٦٨٧٨ الوسط  بالرقوش  الباحة ١٣٩٣

  ٠١٧٧٣١٧٢٧٥ الوسط  آل موسى  الباحة  ١٣٩٤

  ٠١٧٧٢٦١٦٤٥ الوسط  السعودية بدار اجلبل   الباحة  ١٣٩٥

  ٠١٧٧٥١٤٩٨٨  املندق  بلخزمر الباحة ١٣٩٦

  ٠١٧٧٥١١١٠٥ املندق  السعودية الباحة ١٣٩٧

  ٠١٧٧٣١٧٧٥٠ املندق  وادي الصدر الباحة ١٣٩٨

  ٠١٧٧٥٠١٧١٥ القرى  األطاولة الباحة ١٣٩٩

  ٠١٧٧٥٠٦٤٠٥ القرى  معشوقة الباحة ١٤٠٠

  ٠١٧٧٥٠٥٣٠٨ القرى  بطحان الثانية الباحة ١٤٠١

  ٠١٧٧٢٩٠٢٧٥ العقيق  العقيق الباحة ١٤٠٢

  ٠١٧٧٢٧١٧٥٤ العقيق عبداهللا بن مسعود الباحة ١٤٠٣

  ٠١٧٧٣٩٠١٨٦ العقيق الغوث الباحة ١٤٠٤

  ٠١٧٧٢٩٠٧١٤ العقيق امللك عبدالعزيز خبدعة الباحة ١٤٠٥

  ٠١٧٧٣٩١٢٢٩ العقيق اجلاوة الباحة ١٤٠٦

  ٠١٧٧٣٩١٣٢٩ العقيق خالد بن الوليد بكرا الباحة ١٤٠٧

  ٠١٧٧٢٩٠٧١٧ العقيق امللك خالد بشائقة الباحة ١٤٠٨

  ٠١٧٧٢٢٥٩٠٤ بلجرشي بدر  الباحة  ١٤٠٩

  ٠١٧٧٢٢٢٧١٥ بلجرشي الصديق  الباحة  ١٤١٠

  ٠١٧٧٢٢٢٧٤٣ بلجرشي السعودية  الباحة  ١٤١١

  ٠١٧٧٢٢٢٨٩٩ بلجرشي ابو موسى األشعري الباحة ١٤١٢

  ٠١٧٧٣٩١٧٩٨ العقيق عمر بن عبدالعزيز الباحة ١٤١٣

  ٤١٧/٤١٨حتويله ٠١٧٧٢٥٥٤٠٠   الباحة



 
  

  ٦٢

  دليل برامج صعوبات التعلم للبنني

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٠١٧٧٥١٢٣٣١  املندق  أبو جعفر املدين  الباحة ١٤١٤

  
  
  
 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

 ٠٥٥٦٦٥٥٦٨٧ املخواة أيب بن كعب  املخواة ١٤١٥

 ٠٥٠٢٩٠٩٩٣٩ املخواة فيصل بن تركي  املخواة ١٤١٦

 ٠٥٠١٥٢٢٥٩١٧ الفرعة امحد بن حنبل  املخواة ١٤١٧

 ٠٥٠٤٩٨٥٩١٥ الشعراء أيب بكر الصديق  املخواة ١٤١٨

 ٠٥٠٦٩٦٤٩٥٨ احلجرة امللك سعود املخواة ١٤١٩

 ٠٥٠٦١٦٨٠٣٢  احلجرة  اخلوارزمي  املخواة ١٤٢٠

  
  
  
 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٠٧٥٤٢١٠١٨  أبا السعود  امللك فيصل  جنران ١٤٢١

  ٠٧٥٢٢٥٥٧٦  حي الفهد  موسى بن نصري  جنران ١٤٢٢

  ٠٧٥٤٢١٢١٤  اجلربة  طارق بن زياد  جنران ١٤٢٣

  ٠٧٥٢٢٤١٧٥  حي الفهد  اإلمام مسلم  جنران ١٤٢٤

  ٠٧٥٤٢٠٨٢٣  القابل  األخدود  جنران ١٤٢٥

  ٠٧٥٢٢٧٢٢٥  املركب  املركب  جنران ١٤٢٦

  ٠٧٥٢٢٤٣٥٤  الضيافة  القدس  جنران ١٤٢٧

  ٠٧٥٢٢٥٥٥٨  آل منجم  املثىن بن حارثة  ناجنر ١٤٢٨

  ٠١٧٥٤٠١٧٤١  الشرفة  بالل بن رباح  جنران ١٤٢٩

  ٠١٧٥٤٥٢٥٦٤  سايلة غزال   سايلة غزال  جنران ١٤٣٠

  ٠١٧٥٢٢٤٧٦٦  االسكان     عبد اهللا بن حذافة   جنران ١٤٣١

  ٠٧٥٢٢٢٣١٥  اخلالدية     أمحد بن حنبل   جنران ١٤٣٢

 ٠١٧٧٢٨١٠٩٣    املخواة

 ٠١٧٥٢٣٣٠٦٤    جنران



 

 ٦٣  

  هـ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي 

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٠١٧٥٤٤١٣٥٥  العريسة    العريسة  جنران ١٤٣٣

  ٠١٧٥٢٢٠٠٥٥  الفيصلية    خالد بن الوليد   جنران ١٤٣٤

  ٠١٧٥٤٢٠٨١٥ ابا السعود    عثمان بن عفان    جنران ١٤٣٥

  
  
  
 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٣٢٢١٤٠١  جازان  علي بن أيب طالب  جازان ١٤٣٦

  ٣٢١٥٩٨٥  جازان  خالد بن الوليد  جازان ١٤٣٧

  ٣٢٢٦٩٨٧  جازان  ذي النورين االبتدائية  جازان ١٤٣٨

  ٣١٧٢٠٥٠  ٦خمطط  ñجيزان   مدرسة الفيصلية  جازان ١٤٣٩

  ٣٢٩٠٥٨٨  ابو عريش-صنبه  صنبه االبتدائية  جازان ١٤٤٠

  ٣١٨٠٥٤٤  ابو عريش-حملية  حملية االبتدائية  جازان ١٤٤١

  ٣٢٥٠٢٩٧  أبوعريش  مدرسة احلسن ابن  اهليثم  جازان  ١٤٤٢

  ٣٢٥١١٤٨  أبوعريش  مدرسة الفاروق االبتدائية  جازان  ١٤٤٣

  ٣٢٥٠٠١٠  أبوعريش  مدرسة حتفيظ القران الكرمي  جازان  ١٤٤٤

  ٢٤٠٥٨١٥  ابوعريش  مدرسة حبرة  جازان ١٤٤٥

  ٣٤٤٥٨٠٢  اخلزنة-ابوعريش  بن عمروالطفيل   جازان ١٤٤٦

  ٣٤٠٨٢٦٥  أبو عريش  مدرسة اصص  جازان ١٤٤٧

  -  صامطة  مدرسة البيسري  جازان ١٤٤٨

  ٣٣٢٠١٨٦  صامطة  عمر بن عبدالعزيز جازان ١٤٤٩

  -  صامطة  مدرسة خضراء صامطة جازان ١٤٥٠

  ٠٥٥٩٨٩٤٨٨٣  صامطة  مدرسة اللقية اإلبتدائية جازان ١٤٥١

  ٣١٥٠١٤٩  صامطة  الطوال االبتدائية جازان ١٤٥٢

 ٠٥٠٥٧٧١٩٨٤  صامطة  مدرسة زمزم اإلبتدائية جازان ١٤٥٣

 ٠٥٠٧٧٨٥١٣٨  صامطة  عبداهللا بن سلمة اإلبتدائية جازان ١٤٥٤

 ٠١٧٣٢١١٧١٢    جازان



 
  

  ٦٤

  دليل برامج صعوبات التعلم للبنني

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٠١٧٣٣١٢٥٣٤  صامطة  مدرسة اإلمام مالك بن انس االبتدائية جازان ١٤٥٥

  ٣٣١٢٠٥٦  صامطة  مدرسة النجامية اإلبتدائية جازان ١٤٥٦

  ٣٣٢٢٤٤١  صامطة  مدرسة اجلرادية اإلبتدائية جازان ١٤٥٧

  ٠٥٥٤٥٧٧٥٥٢  صامطة  الدغارير اإلبتدائية جازان ١٤٥٨

  ٠٥٤٣٨١٤٥٥٥  صامطة  مدرسة اجلاضع اإلبتدائية جازان ١٤٥٩

  ٠٥٠٥٢٣٢٩١٤  صامطة  مدرسة الدريعية اإلبتدائية جازان ١٤٦٠

 -  أحد املسارحة  مدرسة حتفيظ القرآن الكرمي  جازان ١٤٦١

 -  أحد املسارحة  النعمان بن مالك بإسكان الرمادة جازان ١٤٦٢

  ٣١٩١٥٦٤  أحد املسارحة  البيطارية اإلبتدائية واملتوسطة جازان ١٤٦٣

 -  أحد املسارحة  مدرسة رعشة اإلبتدائية جازان ١٤٦٤

 -  أحد املسارحة  احلصامة اإلبتدائية جازان ١٤٦٥

 ٠١٧٣٢٠٦٧٠٠  أحد املسارحة  مدرسة املضايا األوىل اإلبتدائية جازان ١٤٦٦

  ٣١٦٠٤٦٩  فرسان  مدرسة فرسان جازان ١٤٦٧

  ٣١٦١٤٣٥  فرسان  ذات الصواري االبتدائية و املتوسطة جازان ١٤٦٨

  -  العارضة  مدرسة محزة بن عبد املطلب  جازان ١٤٦٩

  ٠١٧٣١٥١٤٦٥  ابو عريش ñقامرة   قامرة  جازان ١٤٧٠

  -  ابو عريش  ñزبارة رشيد   زبارة رشيد  جازان ١٤٧١

  ٠١٧٣٢٥٥٩٢٥  ابو عريش ñحاكمة   ابن كثري  جازان ١٤٧٢

  ٠١٧٣٢٩٠٠٣٧  ابو عريش   الريان  جازان ١٤٧٣

  
  
  
 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٣٢٦١٠٨٨  صبيا  ابن خلدون  صبياء ١٤٧٤

  ٠٥٥٥٧٦٦٤٩٢  الرجيع  صالح الدين  صبياء ١٤٧٥

  ٣٢٨٠٠٤٩٤  خنالن  خنالن  صبياء ١٤٧٦

 ٠١٧٣٢٦٤٩٥٥صبياء    



 

 ٦٥  

  هـ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي 

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٣١٣١٥٣١  ضمد  امللك فيصل  صبياء  ١٤٧٧

  ٣١٣٠٢٥٦  السليل  ايب فراس احلمداين  صبياء ١٤٧٨

  ٣٢٨٨٣٣٤  احمللة  عبد اهللا بن عباس  صبياء ١٤٧٩

  ٠٥٤٠٠٨٤١٤٠  وتيشة  اسامة بن زيد  صبياء ١٤٨٠

  ٣٤٢٠٢٦٤  بيش  أبو هريرة  صبياء ١٤٨١

  ٠٥٦٦٧٦٦٠٠١  املطعن  سعد ابن معاذ  صبياء ١٤٨٢

  ٠٥٥٢٣٢٦١٥٩  الداير  الداير  صبياء ١٤٨٣

  
  
  
 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٠١٤٦٦٢٢٠١٦  العزيزية  ابن جبري  االبتدائية بعرعر  احلدود الشمالية ١٤٨٤

  ٠١٤٦٦١٠٧٤٦  الصاحلية  عبد اهللا بن عباس االبتدائية  بعرعر  احلدود الشمالية ١٤٨٥

  ٠١٤٦٦٢٠١٢٤  احملمدية  أسامة بن زيد االبتدائية  بعرعر  احلدود الشمالية ١٤٨٦

  ٠١٤٦٦٢١٣٣٦  الفيصلية  الفيصلية االبتدائية بعرعر  احلدود الشمالية ١٤٨٧

  ٠١٤٦٦٢٢٦٧٢  الفيصلية  امللك خالد االبتدائية بعرعر  احلدود الشمالية ١٤٨٨

  ٠١٤٦٥٢٢٩٤٤  الفيصلية  أمحد بن حنبل االبتدائية  بطريف  احلدود الشمالية  ١٤٨٩

  ٠١٤٦٥٢١٤٥٤  اخلالدية  ابن سينا االبتدائية بطريف  احلدود الشمالية  ١٤٩٠

  ٠١٤٦٧٦٤٧٢٥  الروضة  ابن كثري االبتدائية برفحاء  احلدود الشمالية  ١٤٩١

  ٠١٤٦٧٦٠٩٥٢  املساعدية  معاذ بن جبل االبتدائية برفحاء  احلدود الشمالية  ١٤٩٢

  
  
  
 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٠١٤٤٢٢٢٩١٢  تبوك/الفيصلية  بالل بن رباح  تبوك ١٤٩٣

  ٠١٤٤٢٢١٦٦١  تبوك/املنتزه  زيد بن حارثة  تبوك ١٤٩٤

  ٠١٤٤٢٢١٨٤٨  تبوك/الصاحلية  عبداهللا بن رواحة  تبوك ١٤٩٥

 ٠١٤٦٦٢١١٩١    احلدود الشمالية

 ٠١٤٤٢٢١٢٩٠    تبوك



 
  

  ٦٦

  دليل برامج صعوبات التعلم للبنني

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٠١٤٤٢٢١٠١٩  تبوك/الورود  جممع األمري فهد (القسم االبتدائي )  تبوك ١٤٩٦

  ٠١٤٤٢٩٢٠٨٣  تبوك/املروج  عباد بن بشر  تبوك ١٤٩٧

  ٠١٤٤٢٣٨٦١٦  ١تبوك/املصيف  أنس بن النضر  تبوك ١٤٩٨

  ٠١٤٤٢٢١١٨٤  تبوك/املنتزه  الطيارجعفر   تبوك ١٤٩٩

  ٠١٤٤٢٧٢٥٤٤  تبوك/النهضة  أمحد بن حنبل  تبوك ١٥٠٠

  ٠١٤٤٢٣٩٤٤٧  تبوك/الورود  أبو بكر الرازي  تبوك ١٥٠١

  ٠١٤٤٢٢٤٩٨٠  ٢تبوك/املهرجان  ابن خلدون  تبوك ١٥٠٢

  ٠١٤٤٢٢٢٥١٥  تبوك/الورود  سعد بن أيب وقاص  تبوك ١٥٠٣

  ٠١٤٤٢٧٣٦٢٦  تبوك/الروضة  اإلسكان اخلري ي  تبوك ١٥٠٤

  ٠١٤٤٢٧٦٤٥٣  تبوك/قوى األمن  عبدالرمحن بن عوف  تبوك ١٥٠٥

  ٠١٤٤٣٢٥٨٩  تبوك/الروضة  عدي بن حامت  تبوك ١٥٠٦

  ٠١٤٤٢٣٦٩٨٨  تبوك/سلطانة  أبن زيدون  تبوك ١٥٠٧

  ٠١٤٤٢٤٩٤٥٦  ٢تبوك/املروج  الفارايب  تبوك ١٥٠٨

  ٠٥٦٢٣٦٦٠٠٨  تبوك/املدينة العسكرية  األبناء األوىل تبوك ١٥٠٩

  ٠٥٦٢٤١٤٤٧٤  تبوك/القاعدة اجلوية  األبناء الثانية تبوك ١٥١٠

  ٠١٤٤٤١٢٠٢٤  تبوك/املدينة العسكرية  األبناء الثالثة تبوك ١٥١١

  ٠٥٣٣٠١٠١٤٦  تبوك/املدرعات  األبناء الرابعة تبوك ١٥١٢

  ٠١٤٤٤١٢٩٦٥  تبوك/املدينة العسكرية  األبناء اخلامسة تبوك ١٥١٣

  ٠١٤٤٤١٢٠٤٩  تبوك/املدينة العسكرية  األبناء السابعة تبوك ١٥١٤

  ٠٥٠٦٠٨٥٢٥٣  تبوك/الدفاع اجلوي  األبناء الثامنة تبوك ١٥١٥

  ٠٥٤١٦٤٤٤٨٨  تبوك/القاعدة اجلوية  األبناء العاشرة تبوك ١٥١٦

  ٠١٤٤٢٢٠٩٨٤  تبوك/الروضة  احلسن البصري تبوك ١٥١٧

  ٠١٤٤٢٨٣٨٥٦  تبوك/املروج  كعب بن زيد تبوك ١٥١٨

  ٠١٤٤٢٣٢٦٢٨  تبوك/الرويعيات  أنس بن مالك تبوك ١٥١٩

  ٠١٤٤٢٨٨٠٥٧  تبوك/كرمي  احلسن بن علي تبوك ١٥٢٠

  ٠١٤٤٢٧٤٩٠٤  تبوك/الدخل  خالد بن زيد تبوك ١٥٢١



 

 ٦٧  

  هـ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي 

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٠١٤٤٢٢٠٥٠١  تبوك/الرويعيات  األوزاعي تبوك ١٥٢٢

  ٠١٤٤٢٨٢٩٣٥  تبوك/السليمانية  أبو جعفر املنصور تبوك ١٥٢٣

  ٠١٤٤٢٤٣٩٨٠  تبوك/الروضة  اإلدريسي تبوك ١٥٢٤

  ٠١٤٤٢٢١٣٩٣  تبوك/الرتهة  حسان بن ثابت تبوك ١٥٢٥

  ٠١٤٤٢٢١٩١٦  تبوك/العزيزية  السعودية تبوك ١٥٢٦

  ٠١٤٤٢٢٩٢٠٠  تبوك/املهرجان  مؤتة تبوك ١٥٢٧

  ٠١٤٤٣٨٢١٩٩١  املج/الروضة  احلافظ بن عساكر تبوك ١٥٢٨

  ٠١٤٤٣٨٢١٠٢٠  املج/أبو شجرة  عتبة بن مسعود تبوك ١٥٢٩

  ٠١٤٤٣٤١٥٩٢  البدع/الديسة  عبد اهللا بن عمر تبوك ١٥٣٠

  ٠١٤٤٣٢١٦٥٤  ضبا/الصمدة  عمر بن اخلطاب تبوك ١٥٣١

  ٠١٤٤٤٢٠٦٠٤  الوجه/النهضة  سعيد بن جبري تبوك ١٥٣٢

  ٠١٤٤٦٣٠٢٦٨  تيماء/القاع  السعودية تبوك ١٥٣٣

  
  
  
 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٦٣٣٠٤٥١  سكاكا  طارق بن زياد  اجلوف ١٥٣٤

  ٦٢٤١٧٨٥  سكاكا  غرناطة  اجلوف ١٥٣٥

  ٦٢٤١١٦٢  سكاكا  فلسطني  اجلوف ١٥٣٦

  ٦٢٥٠٨٠٠  سكاكا  الطوير  اجلوف ١٥٣٧

  ٦٢٤٤٧٠٤  سكاكا  أبن خلدون  اجلوف ١٥٣٨

  ٦٢٥٠١١٦  سكاكا  حممد بن عبدالوهاب  اجلوف ١٥٣٩

  ٦٢٤١٠٢٤  سكاكا  قرطبة  اجلوف ١٥٤٠

  ٦٣٣٠٩٨٨  سكاكا  قارا  اجلوف ١٥٤١

  ٦٢٤١٩٦٠  سكاكا  السديرية  اجلوف ١٥٤٢

  ٦٢٤٧٥٤٤  سكاكا  امللك فهد  اجلوف ١٥٤٣

 ٠١٤٦٢٤٩٨٩    اجلوف



 
  

  ٦٨

  دليل برامج صعوبات التعلم للبنني

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٦٢٤١٣١٢  سكاكا  املأمون  اجلوف ١٥٤٤

  ٦٣٣٠٤٥٦  سكاكا  الرشيدهارون  اجلوف ١٥٤٥

  ٦٢٤٠٧٠٠  سكاكا  أمحد بن حنبل اجلوف ١٥٤٦

  ٦٣٣٠٢٦١  سكاكا  سعد بن أيب وقاص اجلوف ١٥٤٧

  ٦٣٣١٧٥١  سكاكا  مصعب بن عمري اجلوف ١٥٤٨

  ٦٢٩١٦٢٨  صوير عبداهللا بن مسعود اجلوف ١٥٤٩

  ٦٢٥٨٨٧٢  هديب  هديب اجلوف ١٥٥٠

  ٦٢٢١٨٥٨  دومة اجلندل  عبداهللا بن عمر اجلوف ١٥٥١

  ٦٢٢١١٢٥  دومة اجلندل  حتفيظ القران الكرمي  اجلوف ١٥٥٢

  ٦٥٤١٠٣٤  دومة اجلندل   ابو عجرم اجلوف ١٥٥٣

  ٦٢٢١٧٣٥  دومة اجلندل  عبداهللا بن رواحه اجلوف ١٥٥٤

  ٦٢٨١٨٢٧  طربجل  االمام الشافعي اجلوف ١٥٥٥

  ٦٢٨٣٠٣١  طربجل  جعفر الطيار اجلوف ١٥٥٦

  ٦٢٨١٢٢٧  طربجل  اجلاحظ اجلوف ١٥٥٧

  
  
  
 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٠١٤٦٤٢٠٢٤٢  حي املطار  اإلمام مسلم   القريات ١٥٥٨

  ٠١٤٦٤٢٦٨٤٩  حي حصيدة  سعد بن ايب وقاص   القريات ١٥٥٩

  ٠١٤٦٤٢١٦٦٥  حي الفيصلية  الرازي   القريات ١٥٦٠

  ٠١٤٦٤٢١٩٨٨  حي حصيدة  األمام الغزايل   القريات ١٥٦١

  ٠١٤٦٤٤٠٩٦٣  املطارحي   امللك خالد   القريات ١٥٦٢

  ٠١٤٦٤٢١٩٠٣  حي الفيصلية  الريموك   القريات ١٥٦٣

  ٠١٤٦٤٢٥٧٥٦  حي حصيدة  أسامة بن زيد   القريات ١٥٦٤

  ٠١٤٦٤٢٤٦٩٢  حي حصيدة  حصيدة   القريات ١٥٦٥

 ٠١٤٦٤٣٢٤٢٦    القريات



 

 ٦٩  

  هـ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي 

 

  رقم اهلاتف  العنوان  درسةاسم امل  احملافظة/ املنطقة  م

  ٠١٤٦٤٢٦٩٥٧  حي حصيدة  ابن خلدون   القريات ١٥٦٦

  ٠١٤٦٥٨٠٣٨٣  قرية حلديثة  االدريسي   القريات ١٥٦٧

  ٠١٤٦٤١٢٠٥٦  املطار حي  حممد بن عبدالوهاب   القريات ١٥٦٨

  ٠١٤٦٤٢٢٦٩٢  حي الغزايل  اإلمام البخاري   القريات ١٥٦٩

  ٠١٤٦٤١٣٧١٠  حي املطار  بالل بن رباح  القريات ١٥٧٠

  ٠١٤٦٤٢٢٠٨١  حي املطار  أحد   القريات ١٥٧١

  ٠١٤٦٤٢٢٤٧١  حي احلميدية  األندلس   القريات ١٥٧٢

  ٠١٤٦٤٢١١٦٨  حي املساعدية  خالد بن الوليد   القريات ١٥٧٣

  ٠١٤٦٤٤٠٩٧٨  حي املطار  هارون الرشيد   القريات ١٥٧٤

  ٠٥٠٠٠٠١٨٢٨  -  اخلوارزمي   القريات ١٥٧٥

  ٠١٤٦٤١٨٥٧٧  -  غطي  القريات ١٥٧٦

  
  
  مت رصد وتدوين البيانات حسب ما ورد من إدارات التعليم. -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




