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دليل برامج �صعوبات التعلم للبنني

رقم ال�صفحةاإدارة التعليمم

٣الريا�ض١
١0الغاط2
١0اخلرج٣
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١2الزلفي5
١٣�سقراء٦
١٣وادي الدوا�سر٧
١٤عفيف8
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١5االفالج١١
١5الدوادمي١2
١٦جده١٣
20مكة املكرمة١٤
22الطائف١5
2٤القنفذة١٦
2٤الليث ١٧
25املدينة املنورة١8
2٧ينبع١9
2٧العال20
2٧املهد2١
28الق�سيم22
29البكريية2٣
29املذنب2٤
29عنيزة25
٣0الر�ض2٦
٣0املنطقة ال�سرقية2٧
٣٣االح�ساء28
٣5حفر الباطن29
٣٦حائل٣0
٣٧ع�سري٣١
٣9بي�سة٣2
٣9حمايل ع�سري٣٣
٣9النما�ض٣٤
٤0رجال املع٣5
٤0�سراة عبيدة٣٦
٤0الباحة٣٧
٤١املخواة٣8
٤١جنران٣9
٤2جازان٤0
٤٣�سبيا٤١
٤٣احلدود ال�سمالية٤2
٤٤تبوك٤٣
٤٦اجلوف٤٤
٤٦القريات٤5

الفهر�س
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هاتف الرتبية اخلا�صة:  4730421الريا�س

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم

٤٦5٣9٤8العلياابن العميدالريا�ض1
٤88٧0٣8ال�سفاراتحي ال�سفاراتالريا�ض2
٤8١٣825الرائدمدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنيةالريا�ض3
٤882٧08اأم احلمام الغربيابن عبا�ضالريا�ض4
٤١92٤٣8الرحمانيةعبد اهلل بن عمرالريا�ض5
28١٤2٣٧عرقهعرقهالريا�ض6
٤850٦8٣العقيقمالك بن الريبالريا�ض7
٤88٣٤89الرائداملثنى بن احلارثةالريا�ض8
٤٦٤5١٤8العلياعكاظالريا�ض9
٤85١٣99العقيقابن دريدالريا�ض10
٤82898٣املعذرحي املعذرالريا�ض11
٤٤١٤8٤0ال�سرفيةاأبي بكر ال�سديقالريا�ض12
٤٤١08١2ال�سرفيةابن ماجةالريا�ض13
٤82٣0٤١اأم احلمامالهدىالريا�ض14
٤89٣8٣٤حطني�سجاع بن وهبالريا�ض15
٤8٧0٤١2ال�سحافةزياد بن �سعدالريا�ض16
٤٦٣20٧8العليااملهاجرينالريا�ض17
٤8280١5املعذرحي قوات االأمن اخلا�سةالريا�ض18
٤٧0٦5٦١املحمديةربعي بن عامرالريا�ض19
٤٧05١٦٣املحمدية�سعبة بن احلجاجالريا�ض20
٤89٧٣١8امللقااأو�ض بن االأرقمالريا�ض21
8١2٧١٦0اليا�سمنيجماهد بن جربالريا�ض22
٤888292اأم احلمامالف�سل بن العبا�ضالريا�ض23
8١29٧١9ال�سحافةعبد اهلل بن اأبي طلحةالريا�ض24
٤٤2١05١اأم احلماماأم احلمامالريا�ض25
٤82025٤املعذرعوف بن مالكالريا�ض26
-----اليا�سمنياحلارث بن عمريالريا�ض27
-----الغديرزهري بن �سليمالريا�ض28
-----اخلزامىزيد بن عمروالريا�ض29
-----الربيععامر بن عبد اهللالريا�ض30

الريا�ض31
جممع امللك �سعود 

الق�سم االبتدائي
٤٦8٣٤٣٤امللك �سعود

٤8٦0٤80الدرعيةاأبي هريرة - الدرعيةالريا�ض32
٤8٦08٤٣الدرعيةتركي بن عبد اهللالريا�ض33
٤8٦08٤8الدرعيةحممد بن �سعودالريا�ض34
52800٧٦العيينةالعيينةالريا�ض35
٤٦8200٧امللك �سعودجممع امللك �سعود ــ الق�سم متو�سطالريا�ض36
5٦25٤09العيينةاالأبناء ) بالكلية احلربية (الريا�ض37
٤٧٦8٧02الزهراءجريرالريا�ض38
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٤9١١80٧الربوةالربوةالريا�ض39
٤٧٤١٦٣٣ال�سفاغرناطةالريا�ض40
٤0٣0٦80النموذجيةمعهد العا�سمة النموذجي ــ الق�سم االبتدائيالريا�ض41
٤٧8٦٧٣2امللز�سعد بن عبادةالريا�ض42
٤٤8٧١2٧العودعبد احلميد الكاتبالريا�ض43
٤0٣0٧90النموذجيةمعهد العا�سمة النموذجي ــ  متو�سطالريا�ض44
٤020٣٧٤الوزاراتاملنتزةالريا�ض45
٤9252١5الربوةهارون الر�سيدالريا�ض46
٤٧٧0٣2٧جريرالعالء بن احل�سرميالريا�ض 47
٤٧٦9٦9١امللزثابت بن اأ�سلمالريا�ض48
٤9١١8٦5الربوةاملروةالريا�ض 49
٤0222٣٧املربععبداهلل بن رواحةالريا�ض 50
٤٧82٤٦٣جريرحي م�سرفةالريا�ض 51
٤٧85٤2٧امللزثابت بن قي�ضالريا�ض52
٤٧٦0١٦8الوزاراتاالأبناء االأولىالريا�ض53
٤0٤22٤0النموذجيةاالأبناء ) باحلر�ض امللكي (الريا�ض54
2٤١٣022الفي�سليةعبد الرحمن بن عوفالريا�ض55
2٣١١598الرو�سةكعب بن زهريالريا�ض56
22٦٧١5٤النه�سةب / جممع امللك �سلمانالريا�ض57
٤9١2٧٧٣الرو�سةحي الرو�سةالريا�ض58
٤9٣2٣55الرو�سةعرفاتالريا�ض59
٤9202٧0الرو�سة�سلمان بن ربيعةالريا�ض 60
2٣١١٦89الرو�سة�سهيب بن �سنانالريا�ض61
2٣585٤5االأندل�ضاأبي العاليةالريا�ض 62
2٤9025٧غرناطةعمرو بن قي�ضالريا�ض 63
2٤80009امللك في�سل�سهيل بن عمروالريا�ض 64
22٦٧2٧0النه�سةجممع امللك �سلمان ــ  متو�سطالريا�ض 65
٤٧859٦9غرناطةحممد املانعالريا�ض 66
209٣٧02االأندل�ض�سعيد بن زيد بن نفيلالريا�ض 67
2٤9١٣٤2احلمراءزيد بن ال�سلتالريا�ض 68
2٣١0٣00---جممع ال�سيخ �سالح الراجحي للتحفيظالريا�ض 69
٤5509٤2االإزدهاراحلكم بن ه�سامالريا�ض 70
2٤8١٣٦9القد�ضنوفل بن احلارثالريا�ض 71
2٣١8500الرو�سةعمرو بن معد يكربالريا�ض72
2٤8١25٤القد�ضاأبي فرا�ض احلمداينالريا�ض73
2٤8٣٧0٤احلمراءجممع حممد الر�سيد التعليميالريا�ض74
2٤9٣8٣٧القد�ضعبد اهلل بن جبريالريا�ض75
٤9١١9٤0اإ�سكان البحريةاالأبناء ) القاعدة اجلوية (الريا�ض76
2٣95٧٤٤النه�سةجابر بن حيانالريا�ض77
22١2٤١9الرنج�ضعدي بن حامتالريا�ض78
22٦١5١5اخلليجاجلهادالريا�ض79
2٤500٦٤اجلنادريةعمر بن عكرمةالريا�ض80
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2٣0٣٧98امللك في�سل�سعد بن خارجةالريا�ض81
2٤٦١٣22النظيماأبي الدرداءالريا�ض82
2٤٦00٧2النظيمال�سحابةالريا�ض83
2٧8٧١٤0الريموكاأبي اأمامة الباهليالريا�ض84
٤٦٣8٧2املعيزليةابن عبد ربه االندل�سيالريا�ض85
2٤٦٤٦8٦النظيمحي النظيمالريا�ض86
228٣00٤اخلليجعبد الرحمن الفي�سلالريا�ض87
2٤02٣20اإ�سبيليةطارق بن �سهابالريا�ض88
2٤5١١82املعيزليةاحلارث بن مالك االأن�ساريالريا�ض89
2٤٦28٧٣النظيمطليب بن عمروالريا�ض90
2٤٦28٣٤النظيمعقبة بن عامرالريا�ض91
2٤502٣5النظيمعبد الرحمن بن غنمالريا�ض92
٤١5٤١0٧الندوةحي الندوةالريا�ض93
2٧8٦825الريموكعامر بن عوفالريا�ض94
2٤٦٣١٤١النظيماحلاكمالريا�ض95
2٤502٤١اجلنادرية�سريح القا�سيالريا�ض96
8١2502١قرطبةعبد اهلل خياطالريا�ض97
-----قرطبةمالك بن اإيا�ضالريا�ض98
-----فرطبةاملغرية بن حكيمالريا�ض99
-----قرطبةخالد بن زيدالريا�ض100
-----الرمالطلحة بن الرباءالريا�ض101
٤٦٤908٦العليااالأرقمالريا�ض102

جممع االأمري �سلطان بن عبدالعزيز الريا�ض103
٤٧0١828�سالح الدينالق�سم االبتدائي

٤5٤٣9١5املروجابن البيطارالريا�ض104
٤550٦٦8امل�سيفاملنذريالريا�ض105
٤5٤١٧٤2امللك فهداأ�سعد بن زرارةالريا�ض106
٤5٤٤29١�سالح الدينالكرامةالريا�ض107
٤5٤8558النزهةمالك بن �سنانالريا�ض108
٤٦٤9٧٧8ال�سليمانيةاالأحنف بن القي�ضالريا�ض109
٤5٣8٤99�سالح الدينجممع االأمري �سلطان  ــ  متو�سطالريا�ض110
٤٦٤١٣52العلياالعلياالريا�ض111
٤5٤٣5٤0امللك فهدعبد امللك بن مروانالريا�ض112
٤50٣٤5٣امل�سيفعا�سم بن عديالريا�ض113
٤٦08500الورودابن القيمالريا�ض114
٤٦225٧5العليااالأغر بن ي�سارالريا�ض115
2٧500٧2الواديخارجة بن زيدالريا�ض116
٤509١١٣امللك فهد�سنان االأ�سديالريا�ض117
٤5٦١225املر�سالتابن ر�سدالريا�ض118
٤٧٧0١85ال�سليمانيةاأبي �سعيد اخلدريالريا�ض119
٤٦٤١2٣2ال�سليمانيةجممع الفهد التعليميالريا�ض120
2٧٤0528النفلالتلم�ساينالريا�ض121
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-----التعاونعلي بن احل�سنيالريا�ض122
--الفرزدقالريا�ض123
25١١8٦0خ�سم العانعائذ بن عمرو  باحلر�ضالريا�ض124
25١١8٧٧خ�سم العانحماد بن اأبي حنيفةالريا�ض125
2٤2020٣اجلزيرةه�سام بن حكيمالريا�ض126
2٣٦٧٧8٦الن�سيم/�ض ابن عبد الربالريا�ض127
252029٧خ�سم العاناإ�سحاق بن اإبراهيم باحلر�ضالريا�ض128
25١١١2٦خ�سم العانالقا�سي بن يو�سف باحلر�ضالريا�ض129
25١١١٤٣خ�سم العانقي�ض بن اأبي حازم باحلر�ضالريا�ض130
25١١٧٦٦خ�سم العاناإبراهيم بن يزيد باحلر�ضالريا�ض131
25١08٣٦خ�سم العاناملقداد بن االأ�سود باحلر�ضالريا�ض132
25١0٧٤2خ�سم العانعبد الرحمن الداخل باحلر�ضالريا�ض133
25١08١9خ�سم العانعبد اهلل بن عون باحلر�ضالريا�ض134
25١١١09خ�سم العانعبد اهلل بن م�سعب باحلر�ضالريا�ض135
25١١0١5خ�سم العانال�سحاك بن �سفيان باحلر�ضالريا�ض136
25١0982خ�سم العانعبد اهلل بن الطفيل باحلر�ضالريا�ض137
25١١89٤خ�سم العاناأبو جعفر املن�سور باحلر�ضالريا�ض138
2٤١٧٧5٣الفيحاءجممع امللك عبداهلل التعليميالريا�ض139
2٧02٧٧٦اجلزيرةربيعة بن �سلمةالريا�ض140
2٤٦٣22٧الن�سيم /�ض االأمري نايفالريا�ض141
25١0998خ�سم العانجمال الدين ه�سامالريا�ض142
2٤١١٤2٤ال�سعادةالتنعيمالريا�ض143
٤١5٦٤٧٣الن�سيم /�ضال�سعبيالريا�ض144
2٤١٣955ال�سعادةم�سعب بن عمريالريا�ض145
2٧0١٣٤٤----يحيى بن وثاب ) حتفيظ (الريا�ض146
2٤٤١0٦٧اجلزيرةاالإمام املزيالريا�ض147
2٣0222٣الن�سيم /�ضاخلليل بن اأحمدالريا�ض148
2٣٦٤8١٣الن�سيم /�ض�سراقة بن مالكالريا�ض149
2٤١١82٧ال�سعادةعمري بن احلمامالريا�ض150
8١2٦٧5٧الن�سيم /�ضاملقريزيالريا�ض151
2٣٦52١٤الن�سيم /�ضخيربالريا�ض152
-------م�سعود بن ربيعالريا�ض153
-----خ�سم العانمعاوية بن يزيدالريا�ض154
2٤١٧١٧٧الفيحاءاأبي طلحة االن�ساريالريا�ض155
٤9١٤٤٦٣الريان�سعد بن اأبي وقا�ضالريا�ض156
2٣١8٣٦2الن�سيم /غحممد اإقبالالريا�ض157
2٣١٤08١الن�سيم /غالتعاونالريا�ض158
٤9٦2505ال�سالمحجر بن عديالريا�ض159
2٣١٧٣١٧الن�سيم /غالدار قطنيالريا�ض160
2٣١5٣55ال�سالمرافع بن خديجالريا�ض161
2٣١٦٦59الن�سيم /غخباب بن االأرتالريا�ض162
2٣١٤202الن�سيم /غزمزمالريا�ض163
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2٣٣١0٧2الن�سيم /غالرباء بن اأو�ضالريا�ض164
2٣22098الن�سيم /غاأبو ب�سريالريا�ض165
2٣0١٦٤9الن�سيم /غاأ�سيد بن ح�سريالريا�ض166
2٣١٣٦82الن�سيم /غال�سهداءالريا�ض167
2٣222٤٣الن�سيم /غالفجرالريا�ض168
2٣٧٧٤5٧ال�سالمالربيع بن م�سلمالريا�ض169
2٣١٣٤58الن�سيم /غاأحمد بن حنبلالريا�ض170
٤9١٧0٣8الروابيزيد بن الدثنهالريا�ض171
8١2٣٦٣٧املناراأبو حمجن الثقفيالريا�ض172
2٣0٣٦8١ال�سالمح�سن ال ال�سيخالريا�ض173
2٣١2٣0٣الن�سيم /غاالإمام �سعود الكبريالريا�ض174
208٦٧05الروابيب / جممع العليانالريا�ض175
٤9٣١298الروابيمعاذ بن عمروالريا�ض176
2٣28٦٤٦املناركعب بن ي�سارالريا�ض177
2٣2٦8٦٧ال�سالماحلديبيةالريا�ض178
٤2٦١90١�سرباابن خزميةالريا�ض179
٤2٦2١٤٧الدريهميةعتبة بن غزوانالريا�ض180
٤25٧٤٤0ظ البديعةجعفر بن اأبي طالبالريا�ض181
٤58٧٧88�سلطانة�سلطانةالريا�ض182
٤2٤0١0٧الزهرةبالل بن رباحالريا�ض183
٤25٤٧٦٣�سرباجبل الرحمةالريا�ض184
٤250٤٤٤ظ البديعةال�سيخ عبد اهلل اخلليفيالريا�ض185
٤59509٧اجلراديةابن الهيثمالريا�ض186
٤25٣28٦ال�سويدياملدينة املنورةالريا�ض187
٤25٦0٦5ال�سويديعمري بن اأبي وقا�ضالريا�ض188
٤١١59٤٧ال�سمي�سيه�سام بن عبد امللكالريا�ض189
٤25١٦١0ظ البديعةاأبي الطيب املتنبيالريا�ض190
٤٣90٦٤٦�سياحجبل النورالريا�ض191
٤59٤٣٣١�سلطانةوادي حنيفةالريا�ض192
٤٣٦٣020طويقاحل�سني بن عليالريا�ض193
٤25٤٣٣8�سربا�سرباالريا�ض194
2٦29٧٦١طويقالطفيل بن احلارث الريا�ض195
٤2٦٤٣2٤الزهرةاملازينالريا�ض196
٤٣١٧2٣2العريجاءذات ال�سال�سلالريا�ض197
٤25٤٣89ال�سويدي�سيف الدولة احلمداينالريا�ض198
٤25٤٦٤٤�سلطانةاالأق�سىالريا�ض199
٤٣52٧82اجلراديةمعن بن زائدةالريا�ض200
2٦2٦٦٦١طويقجبري بن مطعمالريا�ض201
٤25٦8٤٤الزهرةاالأبرارالريا�ض202
٤2٧١998ال�سويديلبيد بن ربيعةالريا�ض203
٤2٦٤9٧٧ال�سويديثابت بن ال�سامتالريا�ض204
٤٣١2٧٧٦ال�سويدي/غابن حبانالريا�ض205
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٤٣١٧٧٤9ال�سويدي/غعا�سم بن احلكمالريا�ض206
٤25١95٤ظ البديعةاخلوارزميالريا�ض207
٤2889٧0ال�سويدي�سامل بن عوفالريا�ض208
2٦2٦١82طويق�سفيان الثوريالريا�ض209
٤٤9٣٧١٧�سرباال�سيخ عبد اهلل القرعاويالريا�ض210
٤2٦022٧ال�سويديعبد الرحمن القا�سمالريا�ض211
٤2٧١25٧�سرباعلي بن املدينيالريا�ض212
٤٣0١٤5٧ال�سويدي/غعمران بن ح�سنيالريا�ض213
52٣١9٣8املزاحميةاملزاحمية الريا�ض214
٤2١٤20١ال�سفاءعمرو بن العا�ضالريا�ض215
2٧١١٧20الفوازمعاوية بن اأبي �سفيانالريا�ض216
٤2١٣8٧5ال�سفاءقتيبة بن م�سلمالريا�ض217
22٣0٧٧٤ديراباالمام اأبي حنيفة باحلر�ضالريا�ض218
٤5٧٦٦٦8عتيقةاأم القرىالريا�ض219
٤5922١٦اليمامةاخلندقالريا�ض220
٤2١2895ال�سفاءالتي�سريالريا�ض221
22٣١292ديرابيحيى بن يعمر باحلر�ض الريا�ض222
52٣١908املزاحميةخالد بن �سعيد الريا�ض223
22٣١١٧١ديرابهمام بن احلارث باحلر�ض الريا�ض224
٤2١0٣5٣ال�سفاءخليفة بن ب�سرالريا�ض225
٤2١٣2٧٣احلزممكي بن اأبي طالبالريا�ض226
٤2١09٧8ال�سفاءالهيثميالريا�ض227
2٧١٤٣2٤الفوازالتوفيقالريا�ض228
٤22٣٦٣0بدرامللك عبد اهلل بن عبدالعزيزالريا�ض229
٤2١١98٤ال�سفاءعقبة بن نافعالريا�ض230
52٣١55٣املزاحميةح�سارالريا�ض231
٤5١١5٧٧اليمامةال�سيخ عبد اهلل بن حميدالريا�ض232
٤22٣٤٤9بدرحكيم بن حزامالريا�ض233
٤2١2١١٤ال�سفاءح�سان بن ثابتالريا�ض234
22٣059٧ديراب�سهيل بن اأبي �سالحالريا�ض235
٤222٤08بدرالفراءالريا�ض236
٤2١٣١0٦بدراأبي زيد االأن�ساريالريا�ض237
28٤099٧بدرح�سان بن قي�ضالريا�ض238
٤2٣0٤١0بدرق�ض بن �ساعدةالريا�ض239
2٧١0٧58ديرابمعوذ بن عمروالريا�ض240
٤5١١98١منفوحة�سليمان بن عبد امللكالريا�ض241
٤955٧٦0الدار البي�ساءاالأن�سارالريا�ض242
٤95٣٦١٦العزيزيةحمزة بن عبد املطلبالريا�ض243
٤582280منفوحةطيبةالريا�ض244
٤595٤55منفوحةاالأع�سىالريا�ض245
٤900٣٤8احلائراأبي ذر الغفاري احلائرالريا�ض246
٤9908١٤االإ�سكانعروة بن الزبريالريا�ض247
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٤5958٣5منفوحةامللك عبد العزيزالريا�ض248
٤980٤٦9االإ�سكاناالإمام الطربيالريا�ض249
٤9892٧2االإ�سكان�سفوان بن �سليمالريا�ض250
٤98٤5١١االإ�سكاناأمية بن خويلدالريا�ض251
٤٤8١95١غبرياءحراءالريا�ض252
٤٤8٤8٧٦غبرياءاأبي مو�سى االأ�سعريالريا�ض253
٤٣8٧٦09الدار البي�ساءابن تيميةالريا�ض254
٤98٤١00االإ�سكاناالأبناء )بطريق اخلرج(الريا�ض255
٤9588٤0الغناميةالراغب االأ�سفهاينالريا�ض256
-----العزيزيةثابت بن حزمالريا�ض257
٤١5٦٦82املن�سورةحي املن�سورةالريا�ض258
٤٣١٧٣2١العريجاء/غحماد بن �سلمةالريا�ض259
٤٣000٣٧العريجاء/واإمام الدعوةالريا�ض260
٤٣٣0٦02العريجاء/وعبد اهلل اجلار اهللالريا�ض261
٤٣٦5٧٣0حي طويقمعاذ بن جبلالريا�ض262
٤٣528١٤اجلراديةمعهد النورالريا�ض263
٤٣22٦90العريجاء/غجعفر الطيارالريا�ض264
٤٣١0٣08العريجاء/غاأبي قتادةالريا�ض265
٤١١2٧٣١حلة ابن عماجالفاروقالريا�ض266
٤٣5٧٤8٦علي�سةطارق بن زيادالريا�ض267
٤٣0508٣حي طويق�سعد بن الربيعالريا�ض268
٤٣١0٧٦٣العريجاء/غ�سالح الدين االأيوبيالريا�ض269
2٦2٦١٣9حي طويقعلقمة بن قي�ضالريا�ض270
2٦200١٧طويقعتبة بن اأ�سيدالريا�ض271
٤٣0١0٦١العريجاء/غاأبي عمرو الداينالريا�ض272
٤٣0١092العريجاء/غاالمام البخاريالريا�ض273
٤٣٣0529العريجاء/وعبد الرحمن بن �سعديالريا�ض274
2٦2000١طويقحممد بن م�سلمةالريا�ض275
٤١١١٦٤٧حلة ابن عماجالقرطبيالريا�ض276
2٦2٣0١8حي طويقعبد اهلل بن عبداللطيفالريا�ض277
2٦25٣٦١حي طويقاحلارث بن كلدةالريا�ض278
٤٣٦١80٤العريجاءاملربدالريا�ض279
2٦2٦١٤٤طويقهالل بن اأميةالريا�ض280
٤٣١0٦9٦العريجاء/غزيد بن اخلطابالريا�ض281
٤٣5٣829اجلراديةاملاأمونالريا�ض282
٤٣550٤9العريجاء/ومالك بن اأن�ضالريا�ض283
٤٣0١٣٤٣العريجاء/والليث بن �سعدالريا�ض284
٤٣5850٤اجلراديةاأحدالريا�ض285
٤٣52828اجلراديةالنموذجية التطبيقيةالريا�ض286
٤٣0٣١١٣العريجاء/غاإيا�ض بن معاويةالريا�ض287
٤١١99٧5ال�سمي�سيعثمان بن عفانالريا�ض288
٤٣02٦8٣العريجاءالهجرةالريا�ض289
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٤٣١2٧١0العريجاء/غمالك بن احلويرثالريا�ض290
2٤٧٧0١١ظهرة لنبقي�ض بن ال�سائبالريا�ض291
٤259٣٧٧العريجاء/واخلالديةالريا�ض292
٤٣0١5٧١العريجاء/غاأوي�ض القرينالريا�ض293
٤٣٦١٤١8طويقابن حزمالريا�ض294
٤٣5٤٦٧8ال�سمي�سيالقد�ضالريا�ض295
٤٤2050١علي�سةحذيفة بن اليمانالريا�ض296
٤١١١0١2ال�سمي�سيالفي�سليةالريا�ض297
0559١9١9١علي�سةالرحمانيةالريا�ض298
٤١١١٦٤0ال�سمي�سياجلاحظالريا�ض299
٤٣0٤0١9العريجاء/وعبد اهلل بن اأم مكتومالريا�ض300
٤٤١٦5٦9علي�سةاحلرمنيالريا�ض301
2٤٧٧0١١لنبب�سر بن الوليدالريا�ض302
0٦٤٤٣999٧ثادقاالإمام م�سلم - ثادقالريا�ض303
55٤02٣٧ثادقرويغبالريا�ض304
52٦0٣2٤حرميالءخزمية بن ثابت- حرميالءالريا�ض305
52٦0٧88حرميالءحرميالء االأولىالريا�ض306
52٦050٤حرميالءملهم الريا�ض307
552١2٦٣رماحقي�ض بن �سعد - رماحالريا�ض308
55٣١0٦5�سعدجممع �سعد التعليميالريا�ض309
٤8٧059٧رماحاملغرية بن �سعبةالريا�ض310
55٤02٤٤حفر العت�ضحفر العت�ضالريا�ض311
522١85٧�سرماءال�سعودية - ب�سرماءالريا�ض312
522١٣١٤�سرماءالبديع  ــ ب�سرماءالريا�ض313
-----رماحابن �سريينالريا�ض314
55٤55٧٧٤5احلفنةجممع احلفنه التعليمي ) ابتدائي (الريا�ض315

هاتف الرتبية اخلا�صة:  الغاط

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم

0١٦٤٤2١05١حي اليا�سمنيالو�سيعة الغاط316
0١٦٤٤2١2٦9حي الورودال�سعوديةالغاط317
0١٦٤2١٤225مليحمليحالغاط318

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0115491366اخلرج

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم

0١١5٤80١٤5حي االأندل�ضاالأندل�ضاخلرج319
0١١5٤١١8٧5مركز الدملامللك في�سلاخلرج320
0١١5٤5٧0٦٦حي اخلالديةعلي بن اأبي طالباخلرج321
0١١550١020مركز النا�سفةالنا�سفةاخلرج322
0١١5٤٤٦880حي اخلالديةجعفر بن اأبي طالباخلرج323
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0١١5٤٤8٣٧2حي ال�سالم�سعد بن معاذاخلرج324
0١١5٤٤202٤حي النه�سة�سعد بن اأبي وقا�ضاخلرج325
0١١5٤٤8552حي ال�سالمالريموكاخلرج326
0١١5٤١5١05مركز الدملابن عبا�ض اخلرج 327
0١١5٤٤852٣حي املنتزهم�سعب بن عمرياخلرج328
0١١5500٤90مركز الهياثماأحمد بن حنبلاخلرج329
0١١5٤٤59١0حي الفي�سليةعمر بن اخلطاباخلرج330
0١١5٤٤8٤٦0حي بن تركيمو�سى بن ن�سرياخلرج331
0١١5٤٤8١28حي العزيزيةامللك عبدالعزيزاخلرج332
0١١5٤52558مركز املحطةحمزة بن عبداملطلباخلرج333
0١١5٤٤0٧20حي النه�سةالقاد�سيةاخلرج334
0١١5٤٤82٣٧حي النه�سةابن خزميةاخلرج335
0١١5٤٤١٤28مركز اليمامةاليمامةاخلرج336
0١١5٤٧28٣٤مركز العاليةالعاليةاخلرج337
0١١5٤5٤299اإ�سكان امل�سانع احلربيةاملغرية بن �سعبةاخلرج338
0١١5٤٤88٣2حي ال�سالمثمامة بن اآثالاخلرج339
0١١5٤5٦880حي اخلزامى�سالح الدين االأيوبياخلرج340
0١١5٤٤٧٤20حي الفي�سليةالزبري بن العواماخلرج341
0١١5٤٤٦5٧٦حي اخلالديةاملقداد بن االأ�سوداخلرج342
0١١550١929مركز الهياثمخالد بن الوليداخلرج343
0١١5٤١١220مركز الدملابن القيماخلرج344
0١١5٤5٧5٤٤مركز احلزماحلزماخلرج345
0١١5500٧٦0مركز الرفيعةالرفيعةاخلرج346
0١١5٤52١٧٧مركز ال�سهباءال�سهباءاخلرج347
0١١5٤582٣8مركز نعجاننعجاناخلرج348
0١١550١92١مركز الو�سيطى واحلريدياحلديبيةاخلرج349
0١١5٤5٤89٧امل�سانع احلربيةبالل بن رباحاخلرج350
0١١55١١922مركز البدعالبدعاخلرج351
0١١5٤0٣9٤٤القاعدة اجلويةجنداخلرج352
0١١5٤5٧٦٤٤مركز ال�سبيعةال�سبيعةاخلرج353
0١١550١8١5حي املنيفيةالقد�ضاخلرج354
0١١5٤١٦5٣0حي  اخلالدية بالدملاأبي عبيدةاخلرج355
0١١5٤١٦82١حي النا�سرية بالدمل�سلمان الفار�سياخلرج356
0١١55١0٤0١املنيفيةعبدالرحمن بن عوفاخلرج357
0١١5٤٤٤2٣0حي االأندل�ضعمر بن عبدالعزيزاخلرج358
0١١5٤8٦٧55حي ال�سليمانيةزيد بن ثابتاخلرج359
0١١55١١9٣١ال�سلميةال�سلميةاخلرج360
0١١5٤١١٣8٣حي ال�سحنة بالدملعمرو بن العا�ضاخلرج361
0١١5٤58٦٦٦مركز الرفايعالرفايعاخلرج362
0١١5٤٤825٧حي الفي�سليةابن كثرياخلرج363
0١١5٤٤١٣9٦حي الريانح�سان بن ثابتاخلرج364
0١١5٤5٤٦5٧حي املو�سىه�سام بن عبدامللكاخلرج365
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0١١5٤٤805٦حي الورودالوليد بن عبدامللكاخلرج366
0١١5٤٤02٤9حي م�سرفعبداهلل بن رواحهاخلرج367
0١١5٤١١١٣٦حي ال�سحنة بالدملعثمان بن عفاناخلرج368
0١١5٤8٣٤١١حي الزاهراأن�ض بن مالكاخلرج369

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0164321055املجمعة

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم

٤٣20٣٣٦املجمعةاالإمام ال�سافعياملجمعة370
٤٣205٤٤املجمعةزيد بن ثابت لتحفيظ القراآناملجمعة371
٤٣2١88٣املجمعةفل�سطنياملجمعة372
٤٣20٦0٤املجمعةالفي�سليةاملجمعة 373
٣٤١١٤٣2املجمعةال�سيخ احمد ال�سانعاملجمعة374
٤٣١0٧89املجمعةابن القيماملجمعة 375
٤٣١092٤املجمعةجممع التو يجرياملجمعة 376
٤٣2١١٤٣املجمعةاالإمام احمد بن حنبلاملجمعة 377
٤٤٣٣982رو�سة �سديراأبو بكر ال�سديقاملجمعة 378
٤٤٣١٣58حوطة �سديرعثمان بن عفاناملجمعة 379
٤٤٣١٧89حوطة �سديرجممع املعجلاملجمعة 380
٤٤٣55٣٧جالجل�سعيد بن زيداملجمعة 381
٤٤٣٧٤52متريحطنياملجمعة 382
٤٣20٣١٤حرمةامللك �سعوداملجمعة 383
٤٤٣٣8٧0التوميالتومياملجمعه 384
٤٣٦08٦٧االرطاويةاالإمام اأبي حنيفةاملجمعه 385
٤٣٦١2٧0االرطاويةان�ض بن مالك لتحفيظ القراآناملجمعه386
٤٤52٤٣١ع�سريةع�سريةاملجمعه387
٤٤٣١528حوطة �سديرال�ساطبي لتحفيظ القراآناملجمعه388
٤225١8٦م�سرفةم�سرفةاملجمعة 389
٤٤٣٧580متريالزبري بن العواماملجمعة 390
٤٣١٣٣١8املجمعهبالل بن رباحاملجمعة 391
٤٣١0٤05حرمهاالمام حممد بن عبد الوهاباملجمعة 392
٤٣2١٣95املجمعة ال�سعوديةاملجمعة 393

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0164224000الزلفي

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم

0١٦٤22١٣٦٣القد�ضالقد�ض االبتدائيةالزلفي394
0١٦٤22١٤٦9الفاروقاملحمدية االبتدائيةالزلفي395
0١٦٤22١١٦٣القد�ضابي بكر ال�سديق االبتدائيةالزلفي396
0١٦٤220900العزيزيةعمر بن اخلطاب االبتدائيةالزلفي397
0١٦٤22١58١الفاروقحتفيظ القراآن االبتدائيةالزلفي398
0١٦٤22٣5٤0الفاروقامللك �سعود االبتدائيةالزلفي399
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0١٦٤22٧8٤١ال�سيحاأبي بن كعب االبتدائيةالزلفي400
0١٦٤22٤5٦٦ال�سديقامللك عبداهلل االبتدائيةالزلفي401
0١٦٤2250٣٣اليمامةامللك �سلمان االبتدائيةالزلفي402
0١٦٤22٧905�سمنانابن كثري لتحفيظ القراآن االبتدائيةالزلفي403
0١٦٤2٣١5٤٣الفاروقعمر بن عبدالعزيز االبتدائيةالزلفي404
0١٦٤2٣٣٤88علقةالفي�سلية االبتدائيةالزلفي405
0١٦٤2٣02٦٦�سمنان�سعد بن اأبي وقا�ض االبتدائيةالزلفي406
0١٦٤22١9٧5العزيزيةمو�سى بن ن�سري االبتدائيةالزلفي407
0١٦٤2222٣٣ال�سديق امللك فهد االبتدائيةالزلفي408
0١٦٤225٧0٧�سمنانجممع امللك خالدالزلفي409

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0116221089�صقراء

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم

0١١٦22١١99�سقراء/ ال�سفراءابو بكر ال�سديق�سقراء410
0١١٦22١52٤�سقراء/ ال�سرقةعمر بن اخلطاب�سقراء411
0١١٦222٦8٦0�سقراء/ القارةعلى بن اأبي طالب�سقراء412
0١١٦22١٤٣2�سقراء/ الرو�سةحممدبن عبدالوهاب�سقراء413
0١١٦2200٣٦�سقراء/ الباطناالإمام عا�سم�سقراء414
0١١٦22١095�سقراء/ امللك فهدابن تيميه�سقراء415
0١١٦2٣١٤٧8مرات/ احلزمعمار بن يا�سر�سقراء416
٦22١905 0١١الوقفالوقف االإبتدائية�سقراء417
0١١٦2٧١822اأ�سيقر/ الرفيعةا�سيقر�سقراء418
0١١٦220٣90غ�سلةغ�سلة�سقراء419
0١١٦29١522الق�سبالق�سب�سقراء420

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0117840996وادي الدوا�صر

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم

٧8٦١٤5٣حي النويعمة ــ وادي الدوا�سرالنويعمةوادي الدوا�سر421
٧8٦٣099حي ال�سرافاء  ــ  وادي الدوا�سرال�سرافاءوادي الدوا�سر 422
٧8٦١85٣حي ال�ساحلية  ــ  وادي الدوا�سرال�ساحليةوادي  الدوا�سر423
٧8٤5١٤8حي املقابل  ــ  وادي الدوا�سراأحمد بن حنبلوادي الدوا�سر424
٧8٤١58٤حي اللدام  ــ  وادي الدوا�سرجممع االأمري �سلطانوادي الدوا�سر 425
٧8٤١228حي الوالمني  ــ  وادي الدوا�سرالوالمنيوادي الدوا�سر426
٧8٤00٦٤حي خمطط اخلما�سني  ــ  وادي الدوا�سرابن القيموادي الدوا�سر 427
٧8٤١١28حي الفرعة  ــ  وادي الدوا�سرالفرعةوادي الدوا�سر428
٧8٤١١٦٤حي اخلما�سني  ــ وادي الدوا�سرحتفيظ اخلما�سنيوادي الدوا�سر429
٧8٤2٦99حي اخلما�سني  ــ وادي الدوا�سرقرطبةوادي الدوا�سر430
٧82١088حي ال�سفاء  ــ  ال�سليل�سعد بن اأبي وقا�ضوادي الدوا�سر431
٧82١09٤حي اآل حني�ض  ــ  ال�سليلابن كثريوادي الدوا�سر432
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هاتف الرتبية اخلا�صة:  0117220991عفيف

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم

 ٧22١588خلف �سوق اخل�سارالنعمان بن ب�سريعفيف433
٧22١٧١8بجوار �سركة الكهرباءعثمان بن عفانعفيف434
٧220052امللزعمر بن اخلطابعفيف435
٧220٦١8امللك فهدعبداهلل بن الزيربعفيف436
٧22١058حي املطارعلي بن ابي طالبعفيف437
٧2208٤0امللك فهدامللك فهدعفيف438
٧22١8٧٦امللك فهدابي بن كعبعفيف439
0١٧22١٧٧5منفوحةاملامونعفيف440
0١٧22١٧١8الدخل املحدودعمر بن عبد العزيزعفيف441
0١٧2٣0٦٦٧جنوب عفيفاملردمةعفيف442
0١٧2٣08٦٧�سمال عفيفح�سينةعفيف443
0١١٧22٣005جنوب عفيفتنبيكةعفيف444
0١١٧2٤٦١80�سرق عفيففرعة الرميثيعفيف445

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0116522155القويعية

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم

0١١٦52١2٣٦القويعيةالقويعيةالقويعية 446
0١١٦520١0٧القويعيةامللك فهدالقويعية447
05958٦00١١القويعيةامللك خالدالقويعية448
0١١٦520500القويعيةحتفيظ القرانالقويعية449
0١١٦52١2٤5القويعيةالعرينالقويعية450
0١١٦5٣٣٣١٧القويعيةالفويلقالقويعية451
0١١٦59١٣٣١الرينقبيبانالقويعية452
055٧١290٧0احل�ساهاحل�ساهالقويعية453
0١١٦5١0299حلبانحلبانالقويعية454
0١١٦5٤0509اجللهحالة اجللهالقويعية455
0١١٦5٤005٣اجللهاجللهالقويعية456
0١١٦55٣09٣الروي�سةالقاد�سيةالقويعية457
05٤٧٣08٧9٦الروي�سةجلعهالقويعية458
0١١٦552880الروي�سةالروي�سةالقويعية459
05٤2٦٧880١الروي�سةطحيالقويعية460

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0115552162احلوطة واحلريق

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم

5٣٧0280)احلريق( احلريق احلريق االأولى احلوطة واحلريق461
5٣9000٦)برك( الفر�سةالفر�سةاحلوطة واحلريق462
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للعام الدرا�سي ١٤٣٦/ ١٤٣٧هـ

55508٦8)احلوطة( اأ�سفل الباطنالعزيزيةاحلوطة واحلريق463
05٤٣٣٤58٧8)احلوطة( ال�سالميةعبداهلل بن م�سعوداحلوطة واحلريق464
55٦١١29)احلوطة( ال�سالميةزيد بن ثابتاحلوطة واحلريق465
5٣٧02٧٦)احلريق( احلريق اجلديدالنجاحاحلوطة واحلريق466
55550٧2)احلوطة( احللوةاحللوة االأولىاحلوطة واحلريق467
5555١١٤)احلوطة( القويعالقلعةاحلوطة واحلريق468
55٦١29١)احلوطة( ال�سالميةابن القيماحلوطة واحلريق469
5550٣85)احلوطة( احللةاحلوطة االأولىاحلوطة واحلريق470
55508٧2)احلوطة( زيادزياداحلوطة واحلريق471
555١٧٣٣)احلريق( نعامنعاماحلوطة واحلريق472
555080٤)احلوطة( احللةاحلوطة الثانيةاحلوطة واحلريق473
5٣90582)برك( العبيديةالعبيديةاحلوطة واحلريق474

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0116825972الأفالج

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم

٦8200١٦ليلى اجلفيدريةاأحمد بن حنبل االفالج475
٦8202٧٧ليلى الغربية ابن بازاالفالج 476
٦820١28ليلى الدخل املحدود طارق بن زياد االفالج477
٦822099ليلى الفي�سليةالفي�سلية االفالج 478
٦8٣2١05الهدارابتدائية حتفيظ القراآن بالهداراالفالج479
٦8٣١9٣8الهدار احل�سني بن علياالفالج480
٦82٤٦5١الدخل املحدودخالد بن الوليداالفالج481
٦8٣0٤00البديعاأبو بكر ال�سديقاالفالج482
٦825٤٤0البديع اأبو ذر الغفاري  االفالج483
٦82522١البديععثمان بن عفاناالفالج484
٦8502٦8البديعجعفر بن اأبي طالباالفالج485
٦82٤٦5١ال�سغوبالل بن رباحاالفالج486
٦8٣2١05مروان �سعد بن ابي وقا�ضاالفالج487
٦8٣2٦٦٣�سويدان�سلمان الفار�سياالفالج488
٦820٦١٦ليلى اخلالديةزيد بن ثابتاالفالج489

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0116420884الدوادمي

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم

٦٤2١889حمافظة الروادميخالد بن الوليدالدوادمي490
0١/٦٤2١٧9٧حمافظة الروادميالعزيزيةالدوادمي491
٦٤222٣٧الدوادمياأبو بكر ال�سديقالدوادمي492
٦٣90٦0٣ال�سرالفي�سةالدوادمي 493
٦٤٣١٦١١�سرق مدينة الدوادميعثمان بن عفانالدوادمي494
٦٤2289٣و�سط مدينة الدوادمياأحمد بن حنبلالدوادمي495
0١٦٣90٦95الدوادميارطاوي الرقا�ضالدوادمي496
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0١٦٤٣١٧٧8الدوادميعبداهلل بن م�سعودالدوادمي497
٦٣2١٦89 ال�سر �ساجر الدوادمي 498
٦٤2١٦٦٦الدوادمي�سعد بن ابي وقا�ضالدوادمي499
٦٤٣٣2٣5الدوادمياملحمديةالدوادمي500
٦٤2١0٤8الدوادمياالمام ال�سافعيالدوادمي501
0١٦٣٤0٦٣5البجاديةالبجاديةالدوادمي502
0١٦٤٣٣١١٤القرنةالقرنةالدوادمي503
0١٦٤٤١8٣0القرنةمغرياء اجلديدةالدوادمي504
0١٦٣2١٧٣٧�ساجرالعز بن عبد ال�سالمالدوادمي505
0١٦٣٤٣١88نفينفيالدوادمي506
0١٦٤22٦٧١الدوادميابن تيميةالدوادمي507
0١٦٤٣509١الدوادمي�سالح الدينالدوادمي508
0١٦٤٣٣2٣٣الدوادمياحلفريةالدوادمي509
٦٣٣29١٦عوا�سةعوا�سةالدوادمي510
٦٤٤١٧٤9الدوادميحتفيظ القراآن الدوادمي511
٦٣٦١٧٤9عرجاءعرجاءالدوادمي512

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0126983859جدة

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم

٦9٣٧٤١٧ال�سفا ذات ال�سوراي جدة513
٦٤8١٧8١الهنداوية املغرية بن �سعبة جدة514
٦20١8٦0حي العدل علي بن ابي طالب جدة515
٦٣92٣٣8ال�سالمة جممع االمري �سلطان التعليميجدة516
٦208٤2٤الروابي ابن ماجهجدة517
٦٧١058٣العزيزية جابر بن حيان جدة518
٦9٣٤٤0٣ال�سفا اأ�سيد بن ح�سري جدة519
٦٧١٣9٣5العزيزية النعمان بن ب�سري جدة520
٦٤٣١٧82البغدادية امللك عبدالعزيز جدة521
٦9١٦١٦١ال�سالمة النموذجية ال�سابعة جدة522
٦5٤0٧09النزهة عبدالرحمن بن عوف جدة523
٦9٣005٧املروة االمري احمد بن عبدالعزيز جدة524
٦5١022٣الروي�ض طيبة جدة525
٦8٧82٦8الثغر الفتح جدة526
25١0٤٤٣قويزة ابي فرا�ض احلمداين جدة527
٦20٣988حي املنتزهات ابي العتاهية جدة528
٦9١5950الفي�سلية النموذجية الثانية جدة529
٦٧002٤2ا�سكان احلر�ض الوطنياالمام ال�سافعيجدة530
٦8٧٤٧8٧مدائن الفهد ابو ايوب االن�ساري جدة531
٦٣١٦٤٣٧الكندرةعبداهلل بن عبا�ضجدة532
٦9٣٦٣9١ال�سفا عمري بن �سعد جدة533
٦٦5١02٣الروي�ض عمرو بن العا�ض جدة534
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٦9٣٧١٤٣ال�سفا النموذجية الثالثه جدة535
٦5٤55٧٣النزهة �سلطان بن �سلمان جدة536
٦82١٧٧١الفي�سلية املن�سورية جدة537
٦0٦١0٣٤اخلالدية جممع ثغر اخلالدية جدة538
٦٦022٦8الفي�سلية عمربن اخلطاب جدة539
٦2099٣٤املنتزهات احلجاج بن يو�سف الثقفي جدة540
٦8٧١08٤مدائن الفهد�سليمان بن عبدامللكجدة541
٦٧١١٧٣0 الفي�سلية ابي بن كعب جدة542
٦9٤08٦٤املحمدية جممع االمري حممد بن �سعود التعليمي جدة543
٦9٣٦8٦9ال�سفا االمري متعب جدة544
٦280٦5١برميان عمران بن احل�سنيجدة545
٦٦580٦9الرو�سة اخلالدية جدة546
٦8٣20٦٧البوادي عبدالرحمن بن ابي بكر جدة547
٦٧29٣٧9الرحاب الت�سامن اال�سالمي جدة548
2٣5١٦٣٣اال�سكان اجلنوبي اخلفجي جدة549
٦8222١2حي ال�سالمة جممع ال�سالمة جدة550
٤22١٤٣٣رابغ ابي ذر الغفاري برابغ جدة551
٦0٦١٦05اخلالدية جممع ثغر اخلالدية التعليمي جدة552
٦928١٤0ا�سكان التحلية التحلية االبتدائية جدة553
٦٣92٣٤8ال�سالمه جممع االمري �سلطان التعليمي جدة554
٦٧٤5٣88حي الرحاب �سيبويه جدة555
٦28٣028ال�سامر �سعيب بن حرب جدة556
٦٧9٧0١١ال�سامر عقبه بن نافع جدة557
٦5٤٤28٦النعيم عون بن احلارث جدة558
2٣٦88٧١الب�ساتني رقم ٣ جممع ابحر التعليمي جدة559
٦8٧0١٤٣النزلة ال�سرقيةطارق ين زياد جدة560
٦٦٧00٣5العزيزية النموذجية ال�ساد�سة جدة561
٦٧9٣٧٤٤ال�سامر �سيبه بن عثمان جدة562
٦8200١0ال�سالمة جممع النور الق�سم االبتدائي جدة563
٦0٦2292ا�سكان التحلية التحلية املتو�سطة جدة564
٦٤00٤82قويزه حبيب بن زيد جدة565
٦208٦٧9ك ١٣ جعفر بن اأبي �سفيان جدة566
٦٤0١022قويزةعبدالرحمن النا�سر جدة567
٦٦55٧05العزيزية عبدامللك بن مروان جدة568
٦٧2٦١٧5الرحاب االمري �سعود بن عبداملح�سن جدة569
٦8٧2١5١اجلامعة االمام القرطبي جدة570
2١٣١٤٤١خلي�ض ابي مو�سى اال�سعري يخلي�ض جدة571
٦55٤95٧املروة�سعد بن ربيعجدة572
٦9١5٣٦٤الربوةاملهاجرينجدة573
٦55٤2٣٣الربوةابي هريرةجدة574
٦٧9٦8٧5برميانعروة بن الزبريجدة575
٦8٧5٧٣2اجلامعة�سعد بن معاذجدة576
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٦٤00١٧9ال�سليمانيةعثمان بن عفانجدة577
٦5٤5٧5١البوادياالمام ال�ساطبيجدة578
٦2١5١2٤كيلو ١٤دار االرقمجدة579
٤22١٧55رابغابن اجلوزي برابغجدة580
2١٣٤٧00خلي�ضاالإمام الغزايل بخلي�ض جدة581
٦9٣9٦9٧ا�سكان قوى االمن ) املروة (ا�سكان قوى االمن الثانيةجدة582
٦58988٧املروة�سفيان الثوريجدة583
٦٧9٤90٤ال�سامر معن بن عديجدة584
288٣95٤املاجدجعفر بن ابي طالبجدة585
2٧20٦0٤التوفيقعبادة بن ال�سامتجدة586
٦٦2١22١النزهة زيد بن خالدجدة587
٦90009٣النه�سة خزمية بن ثابتجدة588
٦5٦١0٧8ذهبانالفارابيجدة589
٦99٤0٣٤املحمدية عثمان بن مظعونجدة590
٦٦٧5١2٤االندل�ضالريا�ضجدة591
٦٧١20١١العزيزية النموذجية االولىجدة592
٦9٣8228ال�سفا اخليفجدة593
٦9٦٦٣٦9الروي�ض اأبي بكر ال�سديقجدة594
٦٤0٣٣0٣قويزةعز الدين الق�سامجدة595
٦2١٣٧٤٧االمري عبداملجيد ) اال�سكان اجلنوبي (حممود الغزنويجدة596
٦20٣2٣٧العبورقي�ض بن عا�سمجدة597
٦20٦9٤٧كيلو ١٤�سهيل بن عمروجدة598
٦2١0٣٦8الروابي يحيى بن ايوبجدة599
٦٣٦582١القرياتالبريوينجدة600
٦208٦٧8كيلو ١٤الكرامةجدة601
2٣٤005٤حمطة الرحيليالربيع بن زياد جدة602
٤22١0١٤رابغ�سقر اجلزيرةجدة603
٤22١٤22رابغعبدالرحمن بن �سخرجدة604
2٦٣٤٤90اإ�سكان الدفاع اجلويمدار�ض االبناءجدة605
٦9٤08٦٤املحمدية جممع االأمري حممد بن �سعود التعليميجدة606
٦88٦920حي مدائن الفهدجممع ال�ساطئ التعليمي الق�سم االبتدائيجدة607
٦88٦٧٣٦حي مدائن الفهدجممع ال�ساطئ التعليمي الق�سم املتو�سطجدة608
٦205٣٧0حي االأمي فوازاالأمري فوازجدة609
28850١١اأم ال�سلممالك بن �سنانجدة610
٦٦552٣٦ال�سرفيةالنموذجية اخلام�سةجدة611
٦٦٧2٣٦٦العزيزية اأبي الدرداءجدة612
2899٣2١ثولالطرباينجدة613
٦8222١2ال�سالمة جممع ال�سالمة التعليمي الق�سم املتو�سطجدة614
٦82٤5٦٧البواديعمري بن وهبجدة615
٦٧9٤058الربيعداوود بن عروةجدة616
٦9١٣8٦ال�سفاابن اجلزريجدة617
٦9٣8558ال�سفاالطفيل بن عمروجدة618
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٦٧9٤١٣5ال�سفاجندجدة619
٦9٣٧9٧9املروةا�سكان قوى االأمن الثالثةجدة620
٦٧229١5اإ�سكان احلر�ض الوطنياالإمام مالكجدة621
288٣0٣٧خلي�ضقتيبة بن م�سلم بخلي�ضجدة622
٦9٦٤١50اإ�سكان القاعدة اجلويةقاعدة امللك عبداهلل اجلويةجدة623
٦80082٣حي اجلامعة كيلو ٦االإمام االأوزاعي جدة624
2902٣22برميانالوليد بن قي�ضجدة625
٤2220٤٤رابغحتفيظ القراآن برابغجدة626
22٧٣٤22الن�سيم�سعود الفي�سلجدة627
2٣٦8902الب�ساتني رقم ٣ جممع اأبحر التعليميجدة628
٦9٣00٧5ا�سكان قوى االأمن ـ املروةاالأمري نايف بن عبدالعزيزجدة629
٦8٧0020مدائن الفهد اجلنوبيالرباء بن مالكجدة630
٦82١٧0٤ال�سالمة اليمامةجدة631
٦5٤٦٣٤0النزهة النموذجية الرابعةجدة632
288٧92٦احلمدانيةخالد بن �سعيدجدة633
٦8٧0٣5٣الثغر ابن �سريينجدة634
٦٧2280٣بني مالكاأبي �سفيانجدة635
٦295٣50الن�سيمحكيم بن حزامجدة636
٦2١٤١١٣الروابي جبل الرحمةجدة637
٦٤208٣2البغدادية عبداهلل بن عمرجدة638
-اأبحراملقداد بن عمروجدة639
٦9٣٧١٤٣ال�سفاالزبرقان بن بدرجدة640
٦28١5١٦برمياناالإمام ال�سوكاينجدة641
٦0٦١0٣٤اخلالدية اأبو عمرو الب�سريجدة642
٦٤5٣285املروةاالإدري�سيجدة643
٦92٣١5٤اإ�سكان احلر�ض الوطنياأبي عبيدة عامر بن اجلراحجدة644
28٧5٧٧٤الواحةاجلرجاينجدة645
٦٦5٤9٧0م�سرفة�سقر قري�ضجدة646
٦82١٧0٤ال�سالمة �سعبة بن عيا�ضجدة647
-خلي�ضمو�سى بن ن�سريجدة648
٦88٣2٣٦طريق مكةالثغر االبتدائية طريق مكةجدة649
٦٧٦9٧99اإ�سكان احلر�ض الوطنياالإمام  قالون جدة650
٦02٧٦٧٧الثغر الفتح املتو�سطةجدة651
٦١2٦0٤٧الربوةاأبي عقيلجدة652
288٤08٣احلرازاتاإجنادينجدة653
2١2٤٣5٦اال�سكان اجلنوبي ال�سيخ بن باز لتحفيظ القرانجدة654
٦20٤٦٧8املنتزهات يا�سر بن عامرجدة655
٦٧2252٣الرحاب االإمام حمزة الكويف لتحفيظ القرانجدة656
٦٤١08٤5العزيزية ١١ال�سفاجدة657
٦٣٦٣٧٤9النزلة ال�سرقية�سلمان الفار�سيجدة658
288٣0٤٣ثولاحل�سني بن علي جدة659
٦20008٧االأجاويدعتبان بن مالكجدة660
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٦٣١99٣٤الكندرةاالإمام اأبي حنيفة جدة661
٦٣١0٦9٤الكندرةاالإمام ابن كثري املكي لتحفيظ القرانجدة662
٦8٧209٦الثغر 2االإمام عا�سم بن اأبي النجودجدة663
٦8٧225١اجلامعةعامر بن فهريةجدة664
٦8٧٦8٤2الثغر 2الثغر النموذجية طريق مكةجدة665
٦89١٣28اجلامعة�سفوان بن اأميةجدة666
٦٣٦١0٧١النزلة اليمانيةاأبي عبيدة عامر بن اجلراحجدة667
٦5١٤٦٣5ال�سرفيةابن ر�سدجدة668
٦٦0٧٤٣٧ال�سرفيةاجلاحظجدة669
280٧٦١5املحاميد�سعيد بن عامرجدة670
٦٦2١22١النزهة اأن�ض بن الن�سرجدة671
٦٧٧2١٤٧ال�سامر ال�سيخ حممد بن اإبراهيم لتحفيظ القرانجدة672
٦١2٤٣2٣املاجدمالك بن عامر االأ�سعريجدة673
٦9٦9٤٤٣القاعدة اجلويةقاعدة امللك عبداهلل اجلويةجدة674
٦888955ال�سنابلاأوي�ض بن عامر القرينجدة675
٦2098٧5كيلو ١١االأمنيجدة676
2٦١٤5١١ا�سكان الدفاع اجلوياالأبناء بالدفاع اجلويجدة677
٦02٦٧9٤كيلو ١٤ابن زيدونجدة678
٦٧00٦٧١م�سرفة ٧مزدلفةجدة679
-اأبحررافع بن عمريةجدة680

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0125580228مكة املكرمة

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم

52٤٣١٤0ال�سرائعال�سرائعمكة املكرمة681
52٣22٧٤ال�سرائعاالإمام نافع لتحفيظ القرانمكة املكرمة682
52٤0١8١ال�سرائعاالإمام حممد بن �سعودمكة املكرمة683
52٤٤٦٣2ال�سرائعجابر بن عبداهلل االأن�ساريمكة املكرمة684
52٤0٤55ال�سرائع�سرائع املجاهدينمكة املكرمة685
52٤5809ال�سرائعالبريوينمكة املكرمة686
52٣5925ال�سرائعاأبي يعلىمكة املكرمة687
52٤١5٦٣ال�سرائععكاظمكة املكرمة688
25٤52٤8ال�سرائعاالإمام ابن قتيبةمكة املكرمة689
52٤١5٧2ال�سرائعاملعت�سم باهللمكة املكرمة690
52٦١2٦8ال�سرائعابي �سلمةمكة املكرمة 691
52٣١٦٣2ال�سرائعاالعالممكة املكرمة692
52٤١828ال�سرائعالريا�ضمكة املكرمة693
5282٦28اخل�سراءزيد بن ا�سلممكة املكرمة694
55٦2١٤١العزيزية�سالح الدين االأيوبيمكة املكرمة695
5582٧2٧العزيزيةاالإمام ابن القيممكة املكرمة696
5580528العزيزيةجابر بن حيانمكة املكرمة697
55٦١20٣العزيزيةمنىمكة املكرمة698
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55٦١2٣٦العزيزيةاحلرمنيمكة املكرمة699
5585١٤0العزيزيةامللك خالدمكة املكرمة700
55٦١٣٧٦العزيزيةابو حنيفة النعمانمكة املكرمة701
55٣02٣٧العزيزية�سخر بن حربمكة املكرمة702
5٦٦2858�سرت اللحيايننعيم بن م�سعودمكة املكرمة703
52٧٤٣5٤العوايلابن عامر لتحفيظ القرانمكة املكرمة704
5280١٧9العوايلاخلليل بن احمدمكة املكرمة705
52٧٤٣5٤العوايلالفي�سليةمكة املكرمة706
5٧٤2٦85اخلن�ساءاالإمام ال�سافعيمكة املكرمة707
5٧٣٣١١١اخلن�ساء�سعد بن الربيعمكة املكرمة708
5٤2٤52٦خمطط بدراالإمام ابن ماجةمكة املكرمة709
5٤٤٤550خمطط بدراملثنى ابن حارثةمكة املكرمة710
5٤20١2٤الزاهراالإمام م�سلممكة املكرمة711
5٤2٦٣١٦الزاهراالإمام البخاريمكة املكرمة712
5٤289٤8العتيبيةالفهديةمكة املكرمة713
5٤908١١العتيبيةاأبي ذر الغفاريمكة املكرمة714
5٣٦٧٦0٤دوار كديالنا�سريةمكة املكرمة715
5٣٦١8٦0دوار كدياأبو بكر ال�سديقمكة املكرمة716
5٣٦٣٦52�ض/املن�سورعمر الفاروقمكة املكرمة717
5٤٣١٣05�ساحة اإ�سالمح�سان بن ثابتمكة املكرمة718
5٦0٣0٣٧اأم اجلودها�سم بن عتبةمكة املكرمة719
5٧٣92٦9جبل النورجبل النورمكة املكرمة720
5٦٦20١5الغ�سالةال�سيخ حممد بن عبدالوهابمكة املكرمة721
5٤0525٣االإ�سكانالرباء بن مالكمكة املكرمة722
5٣08١٣١االإ�سكانعطاء بن اأبي رباحمكة املكرمة723
5٣٦5٦0٦احلفايرابو بكر الرازيمكة املكرمة724
558٣95٣الغ�سالةاالمام مالكمكة املكرمة725
5٣2١١22ال�سبهايناالإمام الطربيمكة املكرمة726
5٧٤١9٧0املالويعبداهلل بن م�سعودمكة املكرمة727
5٧٤05١9املعابدةاالإمام احمد ابن حنبلمكة املكرمة728
5٧٣٤٦٤٦�سارع احلجعمر بن �سامل اخلزاعيمكة املكرمة729
52029٣٦التنعيمالتنعيممكة املكرمة730
52١٣٧٦0العمرةزمزممكة املكرمة731
5٤20٤05جرولال�سيخ عبدالعزيز بن بازمكة املكرمة732
5٣١٦٧9٦بطحاء قري�ضعبداهلل بن اأبي بكرمكة املكرمة733
5٣٦0١٧٣الر�سيفةعموريةمكة املكرمة734
5٧٤2٦٧9�ض/احلجاالمام الرتمذيمكة املكرمة735
5٤٣5988الزاهر�سعد بن معاذمكة املكرمة736
5٤2٣8٣١النزهةالنزهةمكة املكرمة737
5٣٦١٤٦8الهجرةالرحمانيةمكة املكرمة738
5٣808٤8اخلالديةابي الدرداءمكة املكرمة739
5٣2٧99٣اجياددار العلوممكة املكرمة740
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5٣١582٧الر�سيفةاملن�سوريةمكة املكرمة741
5٣٦٤٣09امل�سفلةحمزة بن عبداملطلبمكة املكرمة742
5٣٤0٦5١الزايديعامر بن ربيعةمكة املكرمة743
5٤٣١٣٤9ال�سهداءال�سهداءمكة املكرمة744
522٣9٤0النواريةالنواريةمكة املكرمة745
5٣٦298٤�ض/املن�سورالقاد�سيةمكة املكرمة746
5٤22٦٧8الزاهرالزهراء النموذجيةمكة املكرمة747
52058٤٦العمرةالعمرةمكة املكرمة748
52٦2٧٤2ال�سبهاينعنبة بن غزوانمكة املكرمة749
5٣٦08٧0الر�سيفةابن تيميةمكة املكرمة750
5٣٤٣2١٣احلمراءاحل�سن الب�سريمكة املكرمة751
5٦٦20١٣الغ�سالة�سفيان الثوريمكة املكرمة752
5٣2٣0٦٣الكعكيةابن املنذرمكة املكرمة753
5٣0٧0٣٧زهرة كديمعن بن عديمكة املكرمة754
5٧00٤8١املعي�سمابن زيدونمكة املكرمة755
5٧٣2١02�سارع احلجابن حجر الع�سقالينمكة املكرمة756
5٣٧٤٣١0الكعكيةدار ال�سالممكة املكرمة757
52٦2٧٤2اجلعرانةاجلعرانةمكة املكرمة758
59٤١٣80اجلموماأبي متاممكة املكرمة759
59٤١2٤8اجلموماجلموممكة املكرمة760
59١١8٣٧بحرةخالد بن يزيدمكة املكرمة761
59١0١5٣بحرةبحرة املجاهدينمكة املكرمة762
5٣2١٤5٧بحرة�سهل بن �سعدمكة املكرمة763
59١١0١8بحرةبحرةمكة املكرمة764
52٣099١ال�سرائعاحدمكة املكرمة765
5٧٣0٦٣١جبل النوراالأمنيمكة املكرمة766
520٦٤9٧البحرياتابن اجلوزيمكة املكرمة767
5٧٤588٦�سارع احلجعمر بن عبد العزيزمكة املكرمة768
5٣5٣٣٦9ال�سبهاينا�سعد بن زرارةمكة املكرمة769
5٣0٦١١٤اخلالديةجبري بن مطعممكة املكرمة770
5٤٤١899اال�سكانربيعة بن كعبمكة املكرمة771
5٣95٣٦٦ال�سبهاينعبد الرحمن الغافقيمكة املكرمة772
5٣٧٧5٦2الكعكيةعبد اهلل بن رواحةمكة املكرمة773
5٣808٤8اخلالديةاالإمام وور�ض لتحفيظ القرانمكة املكرمة774
5٤٤١٦8٣العتيبيةاالإمام القرطبيمكة املكرمة775

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0127374476الطائف

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم

٧٣2١8٤5البخاريةاملغرية بن �سعبةالطائف776
٧٤٦5980ال�سهداء اجلنوبيةامللك في�سلالطائف777
٧٣٧٤٤٧5قروىجممع االأمري حممد بن عبدالرحمنالطائف778



23

للعام الدرا�سي ١٤٣٦/ ١٤٣٧هـ

٧٤5١0٤٣حوايااحلارث بن كلدهالطائف779
٧٤22020ال�سطبةحممد بن عبدالوهابالطائف780
8222١٧0تربةالعالوةالطائف781
٧٤٦٣٣٣٦نخبعمار بن يا�سرالطائف782
٧٤٦8٧٦٣ال�سهداء ال�سماليةمو�سى بن ن�سريالطائف783
٧٤٦88٧٣القمريةحننيالطائف784
٧٣2٣١٧5العقيقاالأحنف بن قي�ضالطائف785
٧٣288١8البخاريةقي�ض بن عا�سمالطائف786
٧٣2٣١٤٣اخلالديةاجلاحظالطائف787
٧٤٦٣٣٣٦احلويةعمر بن اخلطابالطائف788
٧25١٣٦٤خمطط اجلوهرةعبدالرحمن بن عوفالطائف789
٧28١٦٤2ا�سكان احلر�ض الوطنيابن حبانالطائف790
٧٣2١١9٣�سرباالعزيزيةالطائف791
٧٣292٦٤الفي�سليةالن�سرالطائف792
٧٤٦٧99٤عودهاالأمري اأحمد بن عبدالعزيزالطائف793
٧٣٣0٣80النوي�سروجالطائف794
٧٣2٣٧0٣العزيزيةعبداهلل بن عبا�ضالطائف795
٧٣209٧٧مع�سياأبي بن كعبالطائف796
٧٤٦50٣5ال�سهداء ال�سماليةهمام بن احلارثالطائف 797
٧25٣٤0١احلويةحراءالطائف798
٧٣50١05ال�سيل الكبريال�سيل الكبريالطائف799
٧5٧0١٧0�سق�سان�سق�سانالطائف800
8٣22٣82اخلرمةابن ر�سدالطائف 801
8٤2١٤08رنيةرنيهالطائف802
٧50٣١١2احللقة ال�سرقيةعباده بن ال�سامتالطائف803
8٣2١9٦0اخلرمة�سهيب الرومي الطائف804
٧٤2٦9٣0�سهاراملقداد بن عمروالطائف805
٧٤٣٣٧0٣اأم العرادعثمان الثقفيالطائف806
8٤20٤20رنيةاأبو عبيدة عامر بن اجلراحالطائف807
852١8٦٣املويةاملويه اجلديدالطائف808
٧٣22525�سارع عكاظ�سفيان بن عبداهلل الثقفيالطائف809
٧٤59١85القيم االأعلىالبحر االأحمرالطائف810
٧٤559١9املنتزةابن حجر الع�سقالينالطائف811
٧٣٦٧٦00املثناهاملثناةالطائف812
٧٤٦٤٦88ال�سهداء ال�سماليةاحل�سن بن الهيثمالطائف813
٧٣٦٤500الثقافةالثقافةالطائف814
٧2٤١2٧0العطيفالعطيفالطائف815
٧250٦09احلويةال�سدرة االبتدائيةالطائف816
٧25١22٧احلويةطيبة االبتدائيةالطائف817
8٤١١١25رنيةاالأملح برنيه الطائف818
8٣٣١020اخلرمةالدغميةالطائف819
٧2٧١8٦8ع�سريةاالإمام احمد بن حنبل الطائف820
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٧2٦0١25القاعدة اجلويةعقيل بن اأبي طالبالطائف821
٧5٤0٦٧0الهداوادي حمرمالطائف822
٧٣٤٧5٤٣الفي�سلية�سفوان بن اأميهالطائف823
٧25١٧5٤احلويةاجنادينالطائف824
0١2٧50٣٦٧١احلويةابن �سيناء الطائف825
0١2٧٣2٦٣02العقيقوائل بن حجر احل�سرميالطائف826
0١2٧٣2٣2٦0الغربال�سعوديةالطائف827
0١2٧٣2٣992الغربابن خلدونالطائف828
0١2٧٣٦١58٧الغربعبادة بن قي�ض االأن�ساريالطائف829
0١2٧٤٦8٦٤0ال�سرقاحلارث بن اأو�ضالطائف830
0١2٧25١١59احلويةمتام بن العبا�ضالطائف831
0١2٧25١882احلويةالنهروانالطائف832
0١2٧2٦02٦٣احلويةاالأمري عبدالرحمن بالقاعدة اجلويةالطائف833
0١2٧25٣508احلويةاالإمام الن�سائي باحلر�ض الوطنيالطائف834
0١2٧2٤0١02احلويةزيد بن ثابت باحلر�ض الوطنيالطائف835
0١2٧25٣٦20احلويةالقاد�سيةالطائف836
059000٤٤٧9باحلارثغزايلالطائف837
-رنيةاالأبناءالطائف838

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0177321145القنفذة

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم

0505٧2٧٤٤٤العر�سية اجلنوبيةالنبيعة ببني رزقالقنفذة839
0٧٧٣20280القنفذةال�سعوديةالقنفذة840
0١٧٧٣٧0905العر�سية اجلنوبية�سعد بن معاذالقنفذة841
050٧٧٣99٦٣القوز/خمي�ض حربالفتحالقنفذة842
0١٧٧٣٣١٣2٤القوزامللك عبد العزيزالقنفذة843
٧٣5١0٧8حلياخلوارزميالقنفذة844

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0177424116الليث

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم

٧٧٤2١٦٣٧الليثال�سعوديةالليث845
٧٤2١95٤الليثامللك فهدالليث846
05٤888١299القعبةاالمام مالكالليث847
٧٧٤٦5٣٣٦اجلائزةعمار بن يا�سرالليث848
٧٧٤2٦٣58اأ�سمابن كثريالليث849
٧٧٣٤20١0الغالةامللك عبداهللالليث850
05٦٧9٣١95٦طفيلطفيلالليث851
٧٧٤208٣العرينخالد بن الوليدالليث852
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هاتف الرتبية اخلا�صة:  0148376977املدينة املنورة

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم

8٣8٧0١٤امل�سرتاحعمرو بن اجلموحاملدينة املنورة853
8٦20852احلناكيةاحلناكيةاملدينة املنورة854
8٤٧52١٤ال�سالمعبداهلل بن حنظلةاملدينة املنورة855
82١١٦2١قباال�سيخ عبدالعزيز بن �سالحاملدينة املنورة856
822٣909�سبع امل�ساجدح�سان بن ثابتاملدينة املنورة857
82222٣٧احلرة الغربية-�ض ال�سالماملقداد بن عمرواملدينة املنورة858
8٤8٣0٤2قباء-الع�سبةاأ�سعد بن زرارةاملدينة املنورة859
82٤55١8حي البحرحممد بن م�سلمةاملدينة املنورة860
82٤٤20٧حي البحراملحمدية املدينة  املنورة861
822٣٦١١قباال�سلطان حممد الفاحتاملدينة  املنورة862
8225095امل�سانعالرباء بن مالكاملدينة  املنورة863
8٤٦2٧٦٧القبلتنيالقبلتنياملدينة  املنورة864
82٣٧١٦0العناب�ضالعز بن عبدال�سالماملدينة  املنورة865
8٤85882اخلالديةحطنياملدينة  املنورة866
8٤8٦8٦8احلزاماالأمام اأحمد بن حنبلاملدينة  املنورة867
82285١٦ال�سيحاأبي ن�سر التماراملدينة  املنورة868
8٣8٤١92الرو�سةخالد بن �سعيد بن العا�ضاملدينة  املنورة869
8٤8٤٦٧١العوايلمعاذ بن احلارثاملدينة  املنورة870
8٤١١059الدعيثة / خلف املعار�ض�سالح الدين االأيوبياملدينة  املنورة871
8٣٧١2٦٤احلرة ال�سرقيةاالأحنف بن قي�ضاملدينة املنورة872
8٤2١٦٣٣تلعة الهبوبعقبة بن عامر االن�سارياملدينة املنورة873
8٦200١٦حمافظةاحلناكيةاملحفراملدينة املنورة 874
8٤58١2٧اجلرف ال�سيخ بن عثيمنياملدينة املنورة875
8٣02٣2٤العزيزيةالعزيزيةاملدينة املنورة876
882١٤١١خيربمعاوية بن �سفياناملدينة املنورة877
82255٤١عروةعروة بن الزبرياملدينة املنورة878
8٤8٧0٦0احلزامزيد بن حارثةاملدينة املنورة879
8٤89١٦8اخلالديةزيد اخلرياملدينة املنورة880
8٣٦022٧احلرة ال�سرقية�سعد بن عبادةاملدينة املنورة881
8٣١80١٧االمري نايفجماهد بن جرباملدينة املنورة882
8٣٧٣25٤املدينة املنورةنافع �سليماناملدينة املنورة883
822٤١٣٣�سبع امل�ساجدالفقهاء ال�سبعةاملدينة املنورة884
8٣0١٦٧١العزيزيةعامر بن ربيعةاملدينة املنورة885
8٣٦٦١2٦العوايل�سلمان الفار�سي املدينة املنورة886
8٤2٣85٦الوعريةاحلكم بن عمرو الغفارياملدينة املنورة887
85١0٦٤٦وادي الفرعالرياناملدينة املنورة888
٣٣20008بدرال�سعوديةاملدينة املنورة889
8٤20882الوعريةعبادة بن قي�ضاملدينة املنورة890
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8٤٧١١9١اجلرفعبد اهلل بن جح�ضاملدينة املنورة891
٣٣2١٤٤٦بدرعثمان بن طلحةاملدينة املنورة892
88٦0٧١5الع�سا�ضنعيم بن م�سعوداملدينة املنورة893
8٦52٦02باقدوالفهديةاملدينة املنورة894
8٤١١28٧الدعيثةربيعة بن كعباملدينة املنورة895
822١١١٧�سلطانةابي ايوب االن�سارياملدينة املنورة896
8٣١٦٧٤8ال�سيبيةمالك بن ان�ضاملدينة املنورة897
8٣٦00١9ال�سهداءحمزة بن عبد املطلباملدينة املنورة898
88٦٣8٣٤خيرباخللفاء الرا�سديناملدينة املنورة899
8٦902٦0ابار املا�سيابيار املا�سياملدينة املنورة900
8٦5١852العاقولابن منظور املدينة املنورة901
82٣8٧5٣قبابني النجاراملدينة املنورة902
8٤٤0٦٦٤العوايلاحل�سني بن علياملدينة املنورة903
-خيربال�سل�سلةاملدينة املنورة904
8٤2٦20١العري�ضالعري�ضاملدينة املنورة905
882١٤١١خيرباللحناملدينة املنورة906
-احلناكيةالليث بن �سعداملدينة املنورة907
-وادي الفرعبالل بن رباحاملدينة املنورة908
8٤٦09١٦ال�سهداءالنجاح النموذجيةاملدينة املنورة909
82200١9-عبداهلل بن م�سعوداملدينة املنورة910
82258١8حي البحردار التقوىاملدينة املنورة911
-احلر�ضالفيحاءاملدينة املنورة912
82٤099٦العزيزيةالوادي املباركاملدينة املنورة913
-خيرب�سجوىاملدينة املنورة914
-وادي الفرعابي جعفر املن�سوراملدينة املنورة915
8٤5٣٤8٣االزهريعبداهلل بن عمرو بن العا�ضاملدينة املنورة916
8٣١٤٧٤٦الهجرةعثمان بن حنيفاملدينة املنورة917
8٣0٣٤٧9العزيزيةبالل بن احلارثاملدينة املنورة918
8٤89٤8٦�سد بطحانوادي بطحاناملدينة املنورة919
8٤20٤٣8الوعريةعمار بن يا�سراملدينة املنورة920
8٣80٧0١احلرة ال�سرقيةالفي�سليةاملدينة املنورة921
-بدرالراي�ضاملدينة املنورة922
85٦00١0احلناكيةال�سويدرةاملدينة املنورة923
٣٣٤0589-الوا�سطةاملدينة املنورة924
--حاطب بن ابي بلتعةاملدينة املنورة925
8٣١٣٣0٣-رافع بن يزيداملدينة املنورة926
8٣0٤٣2١-�سفيان بن عوف االأزدياملدينة املنورة927
--�سوراناملدينة املنورة928
--عمارة بن حزماملدينة املنورة929
8٤85٧0٧-عمرو بن �سهل االأن�سارياملدينة املنورة930
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هاتف الرتبية اخلا�صة:  0143902866ينبع

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم

٣22١٣52ينبع البحرامللك خالدينبع 931
٣22٦٤05ينبع البحرح�سان بن ثابتينبع932
٣22٣58١ينبع البحرذكوان بن عبد قي�ضينبع933
٣222٤9٧ينبع البحرطارق بن زيادينبع934
٣222١55ينبع البحرابو بكر الرازيينبع935
٣22٤١٤0ينبع البحرا�سامة بن زيدينبع936
٣22٣٧٦١ينبع البحراأبي متامينبع937
٣9١١٧0١ينبع البحرحننيينبع938
٣22209٤ينبع البحرر�سوىينبع939
٣5٤0٧8٣ينبع النخلالليث بن �سعدينبع940
٣5٤05٣٦ينبع النخلاجلابريةينبع941
٣9١2929ينبع البحر�سعد بن معاذينبع942
-العي�ضاأبي ب�سري الزهريينبع943
٣5٧0٧99النجفاإبن خلكانينبع944
٣5٧٤88تلعة نزا�سفوان بن قدامهينبع945
٣9٣2٣8٧ينبع ال�سناعيةالفراهيديينبع946
٣9١٧٦٤١ينبع البحرم�سعب بن عمريينبع947

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0148841652العال

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم

88٤١288الربكهامللك فهدالعال948
88٤١٣88حي اجلامعة�سعد بن اأبي وقا�ض  العال 949
88٤٣9٧١العزيزيةال�سيخ عبدالعزيز بن بازالعال950
88٤0٤٤8ال�سخرياتعثمان بن عفانالعال951
88٤0٤١8حي ال�سالمامللك في�سلالعال952
٤885005٦اأبو زرائب�سيبويهالعال953

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0148682363املهد

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم

8٦8١0١8املهد املخطط االولال�سعوديةاملهد954
0٤8٦8١٧٤٦املهد خمطط اجلنوب�سيبة بن عثماناملهد955
0٤8٦8٧٦٤9قرية ال�سويرقية�سعيد بن زيداملهد956
0٤8٤٣0٤٧١�سفينةاحل�سن الب�سرياملهد957
0590٤00٣١9العمقالكندياملهد958
05٤٣800١٤٧ثرب�سارية الكنايناملهد959
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هاتف الرتبية اخلا�صة:  0163253504الق�صيم

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم

0١٦٣8١259١الربوةاحل�سن الب�سري الق�سيم960
0١٦٣2٣٦9٣0ال�سامليةحممد بن اإبراهيم الق�سيم961
0١٦٣2٣58١2ال�سادةابن جرير الطربي الق�سيم962
0١٦٣2٣١0٦٤اخلبيبطارق بن زياد الق�سيم963
0١٦٣2٣١١8١اجلنوبالفاروق الق�سيم964
0١٦٣290225ال�ساحي�سعد بن معاذ الق�سيم965
0١٦٣8١١9١2الب�سرعمر بن �سليم الق�سيم966
0١٦٣8١٣228جميعانهالقا�سي اأبي يعلى الق�سيم967
0١٦٣8٤٣١9٧اجلامعينيابن ماجة الق�سيم968
0١٦٣85١5٤٦اال�سكانمعاذ بن جبل الق�سيم969
0١٦٣8٣١8٧٣املنتزهجممع االأمري �سلطان الق�سيم970
0١٦٣85١٤2٦اال�سكانجممع القريوان الق�سيم971
0١٦٣٣2009٦البدائععثمان بن عفان الق�سيم972
0١٦٣٣2١289البدائعمالك بن احلويرث الق�سيم973
0١٦٣٣22٤٧8البدائعه�سام بن عروة الق�سيم974
0١٦٣٣22٤١8البدائععمري بن �سعد الق�سيم975
0١٦٣550005اخلرباءعباد بن ب�سر الق�سيم976
0١٦٣9١١٦٦٣عيون اجلواءعبداهلل بن �سالم الق�سيم977
0١٦٣٤٧0٤٦٤قبهاملاوردي االبتدائيهالق�سيم978
0١٦٣8٣55٤٧الرياناأوي�ض بن عامرالقرين الق�سيم979
0١٦٣٤0١١02ال�سما�سية�سعيد بن العا�ضالق�سيم980
0١٦٣2٣١25٤املطار القدميابن تيمية الق�سيم981
0١٦٣29022٧ال�ساحيابو بكر ال�سديق الق�سيم982
0١٦٣2٣١2٧٤الهاللاحد االبتدائيهالق�سيم983
0١٦٣2٣0852الزهرةان�ض بن مالك الق�سيم984
0١٦٣2٤٤٧٧٣الرفيعهالت�سامن الق�سيم985
0١٦٣8٤08٤٤الفايزيةمالك بن ان�ض الق�سيم986
0١٦٣٤٦095١خ�سيبهخ�سيبة الق�سيم987
0١٦٣٣٤059٧ريا�ض اخلرباء�سفيان الثوري الق�سيم988
0١٦2٤١0٤٧٣النبهانيةالبالد  بالنبهانيةالق�سيم989
0١٦2٣5١929ن - النبهانيةالرو�سة الق�سيم990
0١٦٣80١١05املليداءاملليداءالق�سيم991
0١٦٣2٣٧١20الو�سيطاابو حنيفة الق�سيم992
0١٦٣2٣١٧٣٦ال�سالماليمامة الق�سيم993
0١٦٣250٧٤8خب القربابو هريرة الق�سيم994
0١٦٣8202٧٦الرو�سةابن االأثري الق�سيم995
0١٦٣8٣2٦0٤االفقح�سان بن ثابتالق�سيم996
0١٦٣2٤2٦58النقعفل�سطني الق�سيم997
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0١٦٣8١٧8٧8الفايزيةامللك فهد الق�سيم998
0١٦٣8٤22٦٤الفايزيةجماهد  الق�سيم999
0١٦٣8١099٤الزراعيالذهبي الق�سيم1000
0١٦٣2٤2280اخلليجم�سعب بن عمريالق�سيم1001

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0163360721البكريية

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم

٣٣58٧00حي بن خلدونالليث بن �سعدالبكريية1002
٣٣58٦٤5حي العزيزيةعمر بن عبد العزيزالبكريية1003
٣٣58١٤2�سارع حطني�سعود الكبريالبكريية1004
٣9٧٤٦٣٦البلد القدميال�سيخ حممد بن عبدالوهابالبكريية1005

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0163430908املذنب

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم

0١٦٣٤2025٦حي احلزمحمزة بن عبداملطلباملذنب1006
0١٦٣٤22١2٣اخلالديةاالمام ال�سوكايناملذنب1007
0١٦٣٤20٤02حي ال�سفراءاملتوكل املذنب1008

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0163624982عنيزة

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم

0١٦٣٦2١880االأ�سرفية �سعد بن اأبي وقا�ضعنيزة 1009
0١٦٣٦٤٣5١5العليا عبدالرحمن الغافقيعنيزة 1010
0١٦٣٦5١5٤0القاد�سية الوزير بن �سليمانعنيزة 1011
0١٦٣٦٤٦2٧٦ال�سليمانية جممع العليان التعليميعنيزة1012
0١٦٣٦٤9٣00االأ�سرفية االأ�سرفيةعنيزة1013
0١٦٣٦٤288٧الفاخرية عمر بن عبدالعزيزعنيزة1014
0١٦٣٦٤٣٤25مليحة الفي�سليةعنيزة1015
0١٦٣٦205٤٧امللك خالد امللك خالدعنيزة 1016
0١٦٣٦20٣٣٤ال�سليمانية حممد بن القا�سمعنيزة1017
0١٦٣٦٤٦208الو�سطى عبداهلل بن عمرعنيزة1018
0١٦٣٦٤٣٦2١ال�سبط خالد بن الوليدعنيزة1019
0١٦٣٦٤89٤٤املطار اأبي بكر ال�سديقعنيزة1020
0١٦٣٦٤٣٦2٣ال�ساحلية املاأمونعنيزة1021
0١٦٣٦٤89٤٤الفاخرية  جممع الفاخريةعنيزة1022
0١٦٣٦٤٣٦١8ال�سليعة الفاروقعنيزة1023
0١٦٣٦٤٣5١٧البديعة �سالح الدين االأيوبيعنيزة1024
0١٦٣٦20٦8١االأ�سرفية عمري بن �سعد االأن�ساريعنيزة1025
0١٦٣٦٤٧٣88الفيحاء عثمان بن عفانعنيزة1026
0١٦٣٦٤9٤٤١ال�سفاء ال�سفاء الرائدةعنيزة1027
0١٦٣٦2١١١٧ال�سليمانية حمزة بن عبداملطلبعنيزة1028
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هاتف الرتبية اخلا�صة:  0163338680الر�س

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم

٣٣٣2٣٤٣الر�ضاالأن�سارالر�ض1029
٣٣٣٧٣٤٧الر�ض الزهرةالر�ض1030
٣٣٣0٣٧٦الر�ضاملهاجرينالر�ض1031
٣٣٣٣82٧الر�ضالفاروقالر�ض1032
٣٣٣0٤05الر�ضم�سعب بن الزبريالر�ض1033
٣٣٣2٧٤5الر�ضابن تيميةالر�ض1034
٣٣٣١580الر�ضال�سافعيالر�ض1035
٣٣٣٦5٧٣الر�ضاحمد بن حنبلالر�ض1036
٣٣٣١099الر�ضابوبكر ال�سديقالر�ض1037
٣٣٣0٣١2الر�ضاحلزمالر�ض1038
٣5١00٤9ق�سر بن عقيلق�سر بن عقيلالر�ض1039
0٦2٣20٧80دخنةا�سامة بن زيدالر�ض1040
0٦2٤205٧8�سرية�سريةالر�ض1041
٣٣٣١٣١٦الر�ضاأحدالر�ض1042
٣٣٣٤8١٣الر�ضمو�سى بن ن�سريالر�ض1043
٣٣٣0٤2٦الر�ضاحلوطةالر�ض1044
٣٣٣0٣92الر�ضاملحمديةالر�ض1045
٣٣٣5١١2الر�ضحممد بن عبدالوهابالر�ض1046
05٤0829٧02الر�ضحممد بن �سعودالر�ض1047

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0138281900ال�صرقية

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم

82٦١٧02الدمام ـ العمالفل�سطنيال�سرقية1048
82٦٤٤2٧الدمام ـ املريكباتم�سعب بن عمريال�سرقية1049
8٤٦٦00١الدمام ـ اجللويةاملنهلال�سرقية1050
822١١98الدمام ـ بدرقتيبة بن م�سلمال�سرقية1051
8٣2٣995الدمام ـ اخلليجالقد�ضال�سرقية1052
8٤٦99٤١الدمام ـ اجلامعيني�سعود بن نايفال�سرقية1053
82٦٤8١٧الدمام - ال�سفاعبداهلل بن عبا�ضال�سرقية1054
82٧0٧٤0الدمام ـ العدامةاحمد بن حنبلال�سرقية1055
8٣2٣٦١٦الدمام ـ الربيع�سالح الدينال�سرقية1056
8٤25٤٣9الدمام ـ غرناطةحممد بن عبد الوهابال�سرقية1057
8٤2205٤الدمام ـ الباديةابن ر�سدال�سرقية1058
8٣٤٣2٤٦الدمام ـ املزروعيةفهد بن �سلمانال�سرقية1059
8٣2١2٤٦الدمام ـ البديعح�سان بن ثابتال�سرقية1060
8202٦8٤الدمام ـ اأحدمكة املكرمةال�سرقية1061
820٣٧25الدمام ـ اأحداملدنية املنورةال�سرقية1062
82٦١٦8٣الدمام ـ ال�سفاءاملعت�سم باهلل /مال�سرقية1063
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8٤2٣5٧٤الدمام - الرو�سهبالط ال�سهداءال�سرقية1064
822١٦٣8الدمام ـ بدرعقية بن عامرال�سرقية1065
8٤220٣٣الدمام الباديةابوحنيفةال�سرقية1066
8٤2٦0٦٦الدمام - العدامة�سعيد بن العا�ضال�سرقية1067
82002٦2الدمام - الغربيعمروبن معاذال�سرقية1068
8222٣5٦الدمام - احدعثمان بن عفانال�سرقية1069
8٤22٧٦٤الدمام - القاد�سيةاالمام ال�سافعيال�سرقية1070
8٤29٣50الدمام - االت�ساالتاأحدال�سرقية1071
82٦٣99٦الدمام - النا�سريةا�سامة بن زيدال�سرقية1072
8٤١2٧52الدمام- القزازالتذكاريةال�سرقية1073
8٤١089٦الدمام _العمالخالد بن حزامال�سرقية1074
8٤١٦2٤0الدمام _الرو�سةان�ض بن ف�سالهال�سرقية1075
82٦٤8٦٦الدمام _الطبي�سياملزرعةال�سرقية1076
8٣2٤١20الدمام-قزازبدر الكربىال�سرقية1077
8٣28٧٤٣الدمام- �سرقعثمان بن العا�ض  /مال�سرقية1078
8١٣05٧9غرب الدمامعمرو بن اجلموحال�سرقية1079
8١١00٣١غرب الدمامجلوي بن عبد العزيزال�سرقية1080
82٦٣٣5٧�سرق الدمامطارق بن زيادال�سرقية1081
8٣2٣29٣�سرق الدمام�سعد بن ابي وقا�ضال�سرقية1082
82٦١8٦2�سرق الدمامالفاروقال�سرقية1083
82٦8٣05�سرق الدمام�سقر اجلزيرةال�سرقية1084
822١٤9٣�سرق الدمامابو داوودال�سرقية1085
8٤٧١02٤�سرق الدماماالأوزاعيال�سرقية1086
89508١0اخلرب ـــ الثقبةالفي�سلال�سرقية1087
89٤٤١89اخلرب اجلنوبيةابي بن كعبال�سرقية1088
890٤00٤اخلرب ـ ا�سكان التحليةعبدالرحمن بن عوفال�سرقية1089
8٦٧829٦اخلرب ـ ال�سماليةاحلرمنيال�سرقية1090
88950١0اخلرب ـ الثقبةعمر املختارال�سرقية1091
8٦٤5٤١١اخلرب-الثقبةالعبا�ض بن عبداملطابال�سرقية1092
89٤9١٣0اخلرب- الثقبةحطنيال�سرقية1093
8٦٤١22١اخلرب ـ اجلنوبيةابن الهيثمال�سرقية1094
899١٣٣٦اخلرب ـ اال�سكانكعب بن مالكال�سرقية1095
8٦٤٣2١9اخلرب- العمالال�سديقال�سرقية1096
899٣٧٦٤اخلرب- العقربيةاحلباب بن املنذرال�سرقية1097
882٤08٦اخلرب-العقربيةالفارابي املتو�سةال�سرقية1098
8٦٤١٦5٤اخلرب-الثقبةاخلالديةال�سرقية1099
890٣٣٣0اخلربج�سر امللك فهدال�سرقية1100
89٤8595ا�سكان اخلرباحلجازال�سرقية1101
882١٦9٤اخلرب ـ العقربيةابن جبريال�سرقية1102
89١٣٣١٧الظهران ـ الدوحةحننيال�سرقية1103
89١٣٤٦٤الظهران - الدوحهالقريوانال�سرقية1104
89١92٣2الظهران ـ الدانةابي بن ثابتال�سرقية1105
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85٧898٣الظهران ــ الراكةعبداهلل بن يا�سرال�سرقية1106
89١١80٤الظهران - الدوحةالظهرانال�سرقية1107
89١8289الظهران - الدانةفي�سل بن فهدال�سرقية1108
82٧٣٦٦٦القطيف _اخلام�سةجعفر بن ابي طالبال�سرقية1109
855١٤90القطيف  ـ �سيهاتذات ال�سواريال�سرقية1110
855١0٧٧القطيف ـ ال�ساطئال�ساطيءال�سرقية1111
82٣28١٦القطيف ـ املحدودثابت بن قي�ضال�سرقية1112
8552٤١١�سفوى�سلمان الفار�سيال�سرقية1113
8٣٦٣٦٦١القطيف  ام احلمامابن بطوطةال�سرقية1114
8١22585�سفوىام ال�ساهكال�سرقية1115
8٣٦٣٦00القطيف ــ النا�سرةجعفر الطيارال�سرقية1116
8555٦٤٤�سفوىاخلويلديةال�سرقية1117
8٣٦2888�سفوىاجل�ضال�سرقية1118
8٣٦٦٦٤8القطيف- اجلاروديةاجلاروديةال�سرقية1119
855٣٦20�سفوىنعيم بن م�سعودال�سرقية1120
٦٦٤١٦٣٦�سفوىابو بكر الرازيال�سرقية1121
٦٦٤١0١9�سفوى ـ �سفوى�سراربن االزورال�سرقية1122
8١٦0889�سفوى- االأوجاماالأوجامال�سرقية1123
٦٦٤0٣٤٦�سفوى ـ امل�سبحيةعلي بن ابن طالبال�سرقية1124
8١22٦2٧�سفوى- احلزمحزم ام ال�ساهكال�سرقية1125
٦٦٤2٧٣2�سفوى ـ ال�سوقالريموكال�سرقية1126
85٣085٣القطيف- الو�سطعمار بن يا�سرال�سرقية1127
8500٣١8القطيف- �سيهاتالدهناءال�سرقية1128
85٦١١8٤القطيف  ـ �سيهاتابن خلدونال�سرقية1129
850٦٣8١القطيف  ـ �سيهاتال�سالمال�سرقية1130
85٦١20٣القطيف  ـ �سيهاتاالأندل�ضال�سرقية1131
8٣٦٦٦٤8القطيف ـــ �سيهاتابي ايوب االن�ساريال�سرقية1132
8550558القطيف ـ اخلام�سةحذيفة بن اليمان/ مال�سرقية1133
82٣509٧القطيف _الو�سطحممد بن ابي بكرال�سرقية1134
82٣0٤٧٦دارينابن االرقمال�سرقية1135
82٣009١القطيف ـ الربيعيةالربيعيةال�سرقية1136
٦٦٧05٦٤�سفوى-راأ�ض تنورةالعالء احل�سرميال�سرقية1137
٦٦٧٣92٤�سفوى- راأ�ض تنورةابو دجانةال�سرقية1138
5٦٦09٤8بقيقابن زيدونال�سرقية1139
5٦٦١2٤٣بقيقابن ه�سامال�سرقية1140
5٦٦0٣٦٧بقيقزيد بن حارثةال�سرقية1141
٣٦١١50٤اجلبيل ـ ال�سماليةامللك خالدال�سرقية1142
٣٦22١١٣اجلبيل ـ ال�سماليةاأ�سيد بن ح�سريال�سرقية1143
٣٦255٤5اجلبيل ـ اجلنوبيةعروة بن الزبريال�سرقية1144
٣٤٣000٧اجلبيل ـ التحليةطيبةال�سرقية1145
٣٦2١5٣2اجلبيل ـ التحليةال�ساحل ال�سرقيال�سرقية1146
-اجلبيل االبناءال�سرقية1147
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٣٧٣0١8٤النعرييةعمري بن �سعدال�سرقية1148
٣٧٣١0٤8النعرييةعبد اهلل بن عمرال�سرقية1149
٣٧٣2٧5١النعرييهعبدالرحمن بن اأبي بكرال�سرقية1150
٣٧00٧88ال�سرارال�سرارال�سرقية1151
٧٦٦٦٤٦١اخلفجيالبريوينال�سرقية1152
٧٦٦058٤اخلفجيان�ض بن مالكال�سرقية1153
٧٦٦٤٤٣٦اخلفجياحل�سن الب�سريال�سرقية1154
٧٦٦0252اخلفجيغرناطةال�سرقية1155
٧٦٦٣0٦5اخلفجياحلديبيةال�سرقية1156
8١580١8الدمام - الغرباالمام الدوريال�سرقية1157
٧٦٦١998اخلفجيالرتمذيال�سرقية1158
8٤20١٤0الدمام ـ ال�سرقاجللويةال�سرقية1159
8٣2٣22٦الدمام ـ ال�سرقالقاد�سيةال�سرقية1160
8٦٤5٤١١اخلرباملحمديةال�سرقية1161
855٤١0٤القطيفالنخيلال�سرقية1162
0558٧٧5522الدمام - الغربالوليد بن القا�سمال�سرقية1163
8500٤2٤النابية و�سيهاتاأبو متامال�سرقية1164
822925١الدمام ـ ال�سرقحتفيظ القراآن الكرميال�سرقية1165
85٤١١29�سفوىحلة حمي�ضال�سرقية1166
٣٦١2095اجلبيلزيد بن عمروال�سرقية1167
050٦8١١5٦9الدمام - الغرب�سعيد بن عامرال�سرقية1168
8٣٦08٧١�سفوىعا�سم بن ثابتال�سرقية1169
8202٤09الدمام - الغربعبيدة بن احلارثال�سرقية1170
822١0٧5الدمام - الغربعرفاتال�سرقية1171
8٤٣28٣0الدمام ـ ال�سرقعمرو بن العا�ضال�سرقية1172
8٣٦١9٤2النابية و�سيهاتعنكال�سرقية1173
٣٣0٣02١الظهرانقاعدة امللك عبد العزيزال�سرقية1174
82٣٤٣١١دارينجممع اخلليل بن اأحمدال�سرقية1175
8١58١١٤الدمام ـ ال�سرقناقع املدينال�سرقية1176

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0135808369الأح�صاء

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم

580509٧الهفوفالبحرتياالح�ساء1177
58١0955الهفوفاالأمري حممد بن فهداالح�ساء1178
0١٣58٦092٧الهفوف علي بن اأبي طالباالح�ساء1179
0١٣5825٣05الهفوفاجلاروداالح�ساء1180
0١٣5٣922٤0القرى ال�سرقيةمعاذ بن جبلاالح�ساء1181
0١٣580٤٤٤5الهفوفحي امللك فهداالح�ساء1182
0١٣582٤2٧0املربزقتيبة بن م�سلماالح�ساء1183
0١٣59٧55٦0القرى ال�سرقيةال�سهاريناالح�ساء 1184
0١٣5825908الهفوفعبداهلل بن عبا�ضاالح�ساء1185
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582٤٣١8الهفوفابن الهيثماالح�ساء 1186
5٣9١2١٦القرى ال�سرقيةاجلفراالح�ساء 1187
5٣500١5القرى ال�سرقيةاالأن�ساراالح�ساء 1188
580٧٧٣0الهفوفاالمام ال�ساطبياالح�ساء1189
59٦٦800القرى ال�سرقيةالرميلةاالح�ساء1190
5825١02املربزعمر بن عبدالعزيزاالح�ساء1191
58١50٦2الهفوفالنجا�سياالح�ساء1192
5٧5925٤الهفوفال�سلمانيةاالح�ساء1193
5٣0٦٦١9املربزاالمام الرتمذياالح�ساء1194
58٣٤809املربزبالط ال�سهداءاالح�ساء1195
592٧852ا�سكان احلر�ضاحل�سن الب�سرياالح�ساء1196
589٣٦99الهفوفاالأمري �سعود  بن جلوياالح�ساء1197
5٧5٧85٣الهفوفهارون الر�سيداالح�ساء1198
5822٤5٦الهفوفاالمام ال�سافعياالح�ساء1199
5٧5208٦الهفوفبالل بن رباحاالح�ساء1200
5٧5٤٧٣٦الهفوفاالإمام م�سلماالح�ساء1201
59٦١2١٦القرى ال�سرقيةزين العابديناالح�ساء1202
592٣٦٦٤حما�سنقرطبةاالح�ساء1203
5802١2١الهفوفالنجاحاالح�ساء1204
5٣20٤١٦القرى ال�سماليةاجلرناالح�ساء1205
5٣١٣٣08املربزاحل�سن بن علي االح�ساء1206
58859١١الهفوفامللك في�سلاالح�ساء1207
5٣205١٦القرى ال�سمالية�سمرة اجلهنياالح�ساء1208
5٣0٧٣59املربزالقاد�سيةاالح�ساء1209
5٣0١٤١٦املربزالفرزدقاالح�ساء1210
592٦١59ا�سكان احلر�ضعبد الرحمن الغافقياالح�ساء1211
59٧00٦١القرى ال�سماليةالرباء بن عازباالح�ساء1212
5٣9١٧28القرى ال�سرقيةاأ�سامة بن زيداالح�ساء1213
5٧509٤٤الهفوفابن النفي�ضاالح�ساء1214
58٧٦٧٣٤املربزابو بكر الرازياالح�ساء1215
58١٤5٤0الهفوفاأبو دجانةاالح�ساء1216
580١٧2٣الهفوفابن ر�سداالح�ساء1217
592١8٧2حما�سنمكة املكرمةاالح�ساء1218
582٣٦١0الهفوفاملثنى بن حارثةاالح�ساء1219
582٣٦٧١املربزحطني االح�ساء1220
5800٦90الهفوفاخلالديةاالح�ساء1221
582٤٧89املربز�سالح الديناالح�ساء1222
5٣١595٣الهفوفاالأمري نايف بن عبدالعزيزاالح�ساء1223
582١9٦٤الهفوفابن م�سرفاالح�ساء1224
5882050الهفوفعثمان بن عفاناالح�ساء1225
59٦2١١22القرى ال�سرقيةالقارةاالح�ساء1226
59٦١٣١٧القرى ال�سرقيةاحلليلةاالح�ساء1227
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5٣5١0٦0القرى ال�سرقيةاملعت�سم باهللاالح�ساء1228
5٧500٧٦الهفوفزيد بن ثابتاالح�ساء1229
582٣١٤2الهفوفاأحمد بن حنبلاالح�ساء1230
5٣20١٣١القرى ال�سماليةجليجلة االح�ساء1231
59958٧0الهفوفاالإمام الرافعياالح�ساء1232
5٣٣0052العيوناالإمام ابوعمرو الب�سرياالح�ساء1233
59509٦٣القرى ال�سرقيةالبطاليةاالح�ساء1234
58١١8٤0الهفوف�سيبويهاالح�ساء1235
5٣٦٣٤١2القرى ال�سماليةال�سعبةاالح�ساء1236
58558٣9املربزمركز الرتبية اخلا�سةاالح�ساء1237
5٣9١8٤٧القرى ال�سرقيةح�سان بن ثابتاالح�ساء1238
58١52٦5الهفوفاالإمام حمزة الزياتاالح�ساء1239
5920958حما�سناالإمام ال�سو�سياالح�ساء1240
5٣٦٤٤٧5املربزقباءاالح�ساء1241
5٣95٣9٧القرى ال�سرقيةاملركزاالح�ساء1242
5٣20580القرى ال�سماليةاملطرييفاالح�ساء1243
58٧٤5٦9الهفوفعبادة بن ال�سامتاالح�ساء1244
58٦5529الهفوفمعاوية بن اأبي �سفياناالح�ساء1245
59289٤2ا�سكان احلر�ضخيرباالح�ساء1246
59200١80حما�سنحما�سناالح�ساء1247
592٧820ا�سكان احلر�ضالفتح ) احلر�ض الوطني (االح�ساء1248
5٣90٧٧9القرى ال�سرقيةاجل�سةاالح�ساء1249
588٣٤٧١الهفوفعمار بن يا�سراالح�ساء1250
599٣5١٤ا�سكان احلر�ضاالأمري بدر بن عبدالعزيز االح�ساء1251
582١225الهفوفعقبة بن نافعاالح�ساء1252
58٦09٣٧املربزاالإمام القرطبياالح�ساء1253
59٧59٧8القرى ال�سرقيةبني معناالح�ساء1254

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0137220352حفر الباطن

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم

٧2٣559٦الربوةاأبي دجانةحفر الباطن1255
٧2٤١0١5القي�سومةاالإمام ال�سافعيحفر الباطن1256
٧2٣29٦8الفي�سليةاالأندل�ضحفر الباطن1257
٧2٤0٣52القي�سومةاحل�سن بن عليحفر الباطن1258
٧22٤920العزيزيةالر�سادحفر الباطن1259
-ال�سفرييال�سفرييحفر الباطن1260
٧2٣2٤90الرو�سةاملثنى بن حارثةحفر الباطن1261
٧2١58٦٤املحمديةاملحمديةحفر الباطن1262
٧222٣0٦الباطنحطنيحفر الباطن1263
٧2٣29٤2العزيزيةحمزة  بن عبد املطلبحفر الباطن1264
٧2١٣8٧٣االإ�سكانخالد  بن الوليدحفر الباطن1265
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٧2١0٤9٦العزيزيةزيد بن حارثةحفر الباطن1266
٧2٤٦٧٦2الربوة�سمرة بن عمروحفر الباطن1267
٧2١٣٧88اخلالديةعبد الرحمن الداخلحفر الباطن1268
٧222١52االأ�سعريعلى بن اأبي طالبحفر الباطن1269
٧2١825٦اخلالديةعبداهلل بن رواحهحفر الباطن1270
٧2١825٦النايفيةعثمان بن عفانحفر الباطن1271
٧22٤859اخلالدبةعمرو بن العا�ض حفر الباطن1272
٧22٤٦2٦اال�سعريقتيبة بن م�سلم حفر الباطن1273
٧2١02٤0الربوةم�سعب بن عمري حفر الباطن1274
٧2١2١٦8البلدية مو�سى بن ن�سريحفر الباطن1275
٧2١5٣٧٣ال�سليمانيةبالل بن رباححفر الباطن1276
٧2١82٧0املحمدية احل�سن الب�سريحفر الباطن1277
٧2٤0٤90القي�سومةجعفر بن اأبي طالب حفر الباطن1278
٧228٧2٤الذيبية �سعد بن معاذ حفر الباطن1279
٧220٤٦١اال�سعري حتفيظ القراآن حفر الباطن1280
٧2٣٧٤٤0امل�سيف ابي �سعيد اخلدريحفر الباطن1281
٧8٧٦١٣0املدينةالع�سكريةاالبناء االولى بحفر الباطن1282
-الربوةعبادة بن ال�سامتحفر الباطن1283
٧2١٧80٤الباطناالمام ابي حنيفةحفر الباطن1284
٧2٣02٣١املحمديةعبداهلل بن م�سعودحفر الباطن1285
٧8٧٦0١٤املدينةالع�سكريةاالبناء الثالثة  بحفر الباطن1286

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0165340955حائل

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم

5٤٣2١٣٦املنتزه  ال�سرقيابن حزمحائل1287
5٤٣٣0٤٦املحطةاالندل�ضحائل1288
5٤٣١5١١اجلامعينيابن ماجةحائل1289
5٣2٣0٦5املطارالوليد بن عبدامللكحائل 1290
5٣20٦5٦العزيزية عمر بن اخلطابحائل1291
5٣٣0992املنتزة ال�سرقياملحمديةحائل1292
5٤٣05٤١املنتزة الغربيابن �سريينحائل1293
5٣22٦١٤حي العزيزيةحممد بن عبدالوهابحائل1294
5٣٣٤١٤٤و�سط حائلاجلزيرةحائل 1295
5٣2١٧٧١الو�سيطاءعمرو بن العا�ضحائل1296
5٤٣2٣22ال�سمراءابن قدامة  حائل 1297
5٣29٧٤١حارة عمارمعن بن زائدهحائل1298
5٣٣222٣الباديةحطنيحائل1299
5٣2٤١٣0املطارعبدالرحمن بن عوفحائل1300
5٤٣0٧09�سديان الغربياأحدحائل1301
5٣١2٧90النربةابن تيميةحائل1302
520092٧ال�سنانال�سنانحائل1303
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52٧002٦بقعاءالثقافةحائل1304
5٤٣٦١٧٧اجاءحامت الطائيحائل1305
5٣١٦025�سالح الدينالنوويحائل1306
5٣8١2٤8الزهرةم�سارحائل1307
0١٦5٤١2٣89جبةالقبلتنيحائل1308
0١٦5٣800١٦موققالزهراءحائل1309
0١٦5٦٦٣٧95احلفرياحلفري الثانيةحائل1310
0١٦5٣8٣585الفرحانيةالفرحانيةحائل1311
0١٦5٣2١٦٦٤حي الكهربفل�سطنيحائل1312
0١٦5٣١0028�سرق املجمععبدالرحمن الغافقي حائل1313
5٣١٧9٣2النقرةابن الهيثمحائل1314
0١٦5٣8٤080ال�سقيقعمر بن عبد العزيزحائل1315
5٣٣٤١٤٤جنوب حائلال�سعوديةحائل1316
-موققاحلفري االولىحائل1317
-ال�سملياحلفريةحائل1318

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0172296752ع�صري

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم

05٤22828١٤تندحة �سفيان بن عيينةع�سري1319
050٣٧٣8٤٦0وادي بن ه�سبل عمر بن اخلطاب ع�سري1320
05٤528٦0٣5خمي�ض م�سيطزيد بن حارثهع�سري1321
0555٧٧0١05خمي�ض م�سيطعثمان بن مظعون ع�سري1322
0505٧٤١٦١0خمي�ض م�سيطاجلزيرة ع�سري1323
050٣٧55٦0٧خمي�ض م�سيطاحلارث بن ه�سام ع�سري1324
0502٦١٦52٤خمي�ض م�سيطجابر بن �سمرهع�سري1325
0505٧589٣0خمي�ض م�سيطعبد اهلل بن رواحه ع�سري1326
0555٧٤2٣٤9خمي�ض م�سيطابن كثري ع�سري1327
050٣٧٤١99١خمي�ض م�سيطحممد بن عبد الوهابع�سري1328
0505٧٤٦02٦خمي�ض م�سيطعروة بن الزبريع�سري1329
05٤١٤٤٤٤٧0خمي�ض م�سيطاالأمري نايف ع�سري1330
050٣059٧8٧خمي�ض م�سيطال�سافعي ع�سري1331
0505٧52258خمي�ض م�سيطاليمامةع�سري1332
0508٧٦22٧0خمي�ض م�سيطحذيفة بن اليمان ع�سري1333
050٣٧٣28٤٧خمي�ض م�سيطاالإمام الن�سائي ع�سري1334
0505٧٤١2٦5خمي�ض م�سيط�سعيد بن العا�ض ع�سري1335
050٤٧٤255٤خمي�ض م�سيطاالإمام م�سلمع�سري1336
050٣٧5٤220خمي�ض م�سيطالعبا�ض بن عبد املطلبع�سري1337
050٣٧٣٧٣٤٧خمي�ض م�سيططارق بن زياد ع�سري1338
0505٧٤2٧0٧خمي�ض م�سيطمالك بن دينار ع�سري1339
055٤٧٣١5٤9خمي�ض م�سيطحطني ع�سري1340
0559980505خمي�ض م�سيطحممد اإقبال ع�سري1341
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0505٧٤00٧8خمي�ض م�سيط�سعيد بن زيد ع�سري1342
0505٧٤020٦خمي�ض م�سيطعمران بن ح�سنيع�سري1343
050٣٧٤٣02٣خمي�ض م�سيطحنظلة بن ابي عامر ع�سري1344
05005١8٦58خمي�ض م�سيطعتودع�سري1345
0505٧5٣١0٦خمي�ض م�سيطعبداهلل بن حذافه ع�سري1346
050٣0٦٧2٧١خمي�ض م�سيطعبداهلل بن زيدع�سري1347
050٤٧٤٧885خمي�ض م�سيطالبخاري ع�سري1348
05000٦٧٤٧٧خمي�ض م�سيطحكيم بن حزام ع�سري1349
050٣٧٤١009خمي�ض م�سيطاأبو االعلى املودوديع�سري1350
0555٧٦20١٦خمي�ض م�سيطعلي بن اأبي طالب ع�سري1351
050٤٧5٤520خمي�ض م�سيطزيد بن ثابت ع�سري1352
0505٧٤٦208خمي�ض م�سيطالنعمان بن مقرن ع�سري1353
05٣5٣0٧٧22خمي�ض م�سيطالفاروق ع�سري1354
0505٧٦٤0٤9خمي�ض م�سيطمعاوية بن اأبي �سفيان ع�سري1355
250٧8١٦اأحد رفيدهابتدائية القد�ضع�سري1356
0٧250٧555اأحد رفيدةابتدائية الوليد بن عبدامللكع�سري1357
0١٧2508١٧8 اأحد رفيدة ابتدائية االإمام النوويع�سري1358
0١٧2509١8٣ اأحد رفيدةابتدائية بريدة بن احل�سيبع�سري1359
0١٧25٣00٤٧الوادينيابتدائية حممد  بن القا�سمع�سري1360
0١٧25٣١209الوادينيابتدائية احمد بن حنبلع�سري1361
0١٧250٦٦٤0اأحد رفيدةابتدائية االإمام ال�سعبيع�سري1362
2٦١2٣٣5اأحد رفيدةابتدائية جر�ضع�سري1363
2٦١05٣٤اأحد رفيدةابتدائية ذو النورينع�سري1364
 0١٧22٤2٤20اأبهاالفي�سليةع�سري1365
0١٧22٦١٦8٣اأبهاابتدائية النموذجيةع�سري1366
229٧98٤اأبهاعتاب بن اأ�سيدع�سري1367
0١٧22٦0١0٤اأبهاعبد الرحمن بن عوفع�سري1368
22٧8٣٧٤اأبهاعبداهلل بن م�سعودع�سري1369
22٤١0٣2اأبهاالرحمانيةع�سري1370
0٧22٤288٤اأبهاالزهراءع�سري1371
0١٧22٤٦٤٤٧اأبهاال�سعوديةع�سري1372
0١٧22٤١٣٤8اأبهاامللك عبدالعزيزع�سري1373
0١٧22٤9٤8٧ اأبهاعكا�سة بن حم�سنع�سري1374
22٦٣١9٧0١٧اأبهاح�سان بن ثابتع�سري1375
- مربةالزبري بن العوامع�سري1376
2٧٤١٤٤٦0١٧مربةعني جالوتع�سري1377
0١٧22٤5٦0٤ اأبهاال�سرفع�سري1378
0١٧28٤0٦٦٣ باحلمربهوانع�سري1379
0١٧22٤١20١اأبهاابتدائية �سم�سانع�سري1380
٧2٧٤٦٦90ال�سودةالنجاحع�سري1381
0١٧22٧٣09٣اأبهاابن اخلطيبع�سري1382
0١٧22٧0٧2٤اأبها�سعيد بن امل�سيبع�سري1383
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0١٧22٦2092 اأبهاحتفيظ القران بابهاع�سري1384
0١٧225١٧55اأبهايحيى بن وثاب لتحفيظ القراآن الكرميع�سري1385
0١٧2٣١2٣٣8اأبهايحي بن اأكثمع�سري1386
0١٧2٣١2298اأبهاابتدائية حبيب بن زيدع�سري1387
0١٧228٤٧88اأبهااملحمدية لتحفيظ  القراآن الكرميع�سري1388
0١٧22٧2٤٦8 اأبهاخباب بن االرت االبتدائيةع�سري1389

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0176227659بي�صة

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم

0١٧٦22٦5٤5بي�سة- منرانمنرانبي�سة1390
0١٧٦22٤٤٦5بي�سة  ــ  املخططالفاروقبي�سة1391
0١٧٦20٦9٦2بي�سة  ــ  �سمخ�سمخبي�سة 1392
0١٧٦208٣١٣بي�سة  ــ  احلمهالفالحبي�سة1393
0١٧٦22٣٦٦0بي�سة  ــ  البلدالبخاريبي�سة1394
0١٧٦٣0١٣80�سبت العاليةالعاليةبي�سة1395
050١٤95595بي�سة ــ  ال�سطال�سطبي�سة1396
0١٧٦20٧٦9٦الثنية  ــ  املخرماملخرمبي�سة1397
0١٧٦20٤9٧2بي�سة  ــ  النقيعالنقيعبي�سة1398
0١٧٦2255٧2بي�سة ــ حي املطارعبداهلل بن عبا�ضبي�سة1399
05٣٣9١٧9٦0خثعم ــ �سوا�ضوادي �سوا�ضبي�سة1400

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0172850012حمايل ع�صري

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم

0505٧٦2١٧٧احلماطةالفي�سلحمايل ع�سري1401
0١٧28١2٦05ال�سوقبدرحمايل ع�سري1402
0١٧289١299ال�سر�ضامللك عبد العزيزحمايل ع�سري1403
0١٧2850982النزهةالنه�سةحمايل ع�سري1404
0١٧285٤958بحر اأبو �سكينةاحل�سن الب�سريحمايل ع�سري1405
0١٧29١١0١٦القريحاءاجلزيرةحمايل ع�سري1406
050٣٧5٤08٣قنامالك بن دينارحمايل ع�سري1407
0555٤٤٦05٦خاطالفيحاءحمايل ع�سري1408
055٧٧52٣٧٦خمي�ض مطرياأبي ذر الغفاريحمايل ع�سري1409
050٤٦29550حميد العاليامعاذ بن جبلحمايل ع�سري1410
-غالب ال�سواحلةمعاوية بن اأبي �سفيانحمايل ع�سري1411

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0172832597النما�س

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم

282085٣االإقبالال�سعوديةالنما�ض1412
28٧0٣١٦بني عمروالغزايلالنما�ض1413
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28٧0٣١9اآل ال�سيخجممع ابن القيم للتحفيظ النما�ض1414
282٦980تنومةاالإمام البخاريالنما�ض1415
28٣89٦9الفرعةاالإمام ال�سافعيالنما�ض1416
288١٣١0ال�سروالعبا�ض بن عبد املطلبالنما�ض1417
282١١0٤النما�ضحممد بن عبد الوهابالنما�ض1418
288١٣١١حلباءجممع ابن تيمية واحلباب النما�ض1419

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0172581977رجال اأملع

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم

258٣٣٧٣ال�سعبنيال�سعادة رجال اأملع1420
2580592ال�سعبنيعبداهلل بن م�سعودرجال اأملع1421
258٣908احلبيلالفجررجال اأملع1422
2٤00٣٦0احلري�سةامللك في�سلرجال اأملع1423
--الرافدينرجال اأملع1424

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0172590916�صراة عبيدة

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم

0١٧25902٦٤�سراة عبيدةاأبو بكر ال�سديق�سراة عبيدة1425
0١٧2٦9٦٦١٦طريبحنني�سراة عبيدة1426
0١٧25500٣2ظهران اجلنوبعمرو بن العا�ض�سراة عبيدة1427
0١٧2٦9020٤امل�سة الزبري بن العوام�سراة عبيدة1428
0١٧2٤90٤8١احلرجةابو مو�سى اال�سعري�سراة عبيدة1429
050٤٧٣١٣9٦تهامة قحطانالنابغة اجلعدي�سراة عبيدة1430
055505220٦اجلوةالر�سوان�سراة عبيدة1431
059١299٤٤١ظهران اجلنوبم�سلمة بن عبد امللك�سراة عبيدة1432
0555٧٤٤90١تهامة قحطانربعي بن عامر�سراة عبيدة1433

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

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم

0١٧٧25١295الو�سطال�سعودية الباحة 1434
0١٧٧25١٣١٤الو�سطالرامي الباحة1435
0١٧٧2٧2٧٦5الو�سطاالمري نايف الباحة1436
0١٧٧2٦١٦٤5الو�سطال�سعودية باجلبل الباحة 1437
0١٧2١٦99١الو�سطبالرقو�ض الباحة1438
0١٧٧55029٣بلجر�سيبال�سهم الباحة 1439
0١٧٧22590٤بلجر�سيبدرالباحة 1440
0١٧٧22٧١5بلجر�سيال�سديقالباحة1441
0١٧٧222٧٤٣بلجر�سيال�سعودية الباحة1442
0١٧٧222٣08بلجر�سيالع�سلة الباحة1443
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0١٧٧2١١5١2بلجر�سياالمام عا�سم ببني كبريالباحة1444
0١٧٧222899بلجر�سيابو مو�سى اال�سعري الباحة1445
0١٧٧5١2٣٣١املندقابو جعفر املدين الباحة1446
0١٧٧5١١١05املندقال�سعودية الباحة1447
0١٧٧5١٤988املندقباخلزمرالباحة1448
0١٧٧٤١٦٤0٦املندقبرحرحالباحة1449
0١٧٧5١١٦9١املندقالن�سباء الباحة1450
0١٧٧٣9١٣29العقيق خالد بن الوليدالباحة1451
0١٧٧٣90١١9العقيقالغوث الباحة1452
0١٧٧٣9١٧98العقيقعمر بن عبدالعزيزالباحة1453
0١٧٧2٧٤2٤0العقيقعبداهلل بن م�سعودالباحة 1454
0١٧٧٣9١229العقيقاجلاوه الباحة 1455
0١٧٧290٧١٧العقيقامللك خالدالباحة 1456
0١٧٧290٧١٤العقيقامللك عبدالعزيزالباحة1457
0١٧٧2902٧5العقيقالعقيق الباحة1458
0١٧٧50٦٤05القرىمع�سوقةالباحة1459
0١٧٧505٣08القرىبطحان الثانيةالباحة1460
0١٧٧50١٧١5القرىاالطاولةالباحة1461

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0177281093املخواة

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم

0١٧٧28١٤5٧املخواةاأبي بن كعباملخواة1462
0١٧٧280٣88املخواةفي�سل بن تركياملخواة1463
0١٧٧٣٦2١2٧ناواناالمري �سلطاناملخواة1464
0١٧٧٣000٧١قلوةتركي بن عبداهللاملخواة1465
0١٧٧٤١٣٧٦2ال�سعراءاأبي بكر ال�سديقاملخواة1466
05982٤٤8٦8احلجرةامللك �سعوداملخواة1467
055259١٤٤٦احلجرةاخلوارزمياملخواة1468
0١٧٧٣9٦00٧الفرعةاحمد بن حنبلاملخواة1469

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0175233064جنران

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم

52255٧٦حي الفهدمو�سى بن ن�سريجنران1470
5٤2١0١8اأبا ال�سعودامللك في�سلجنران1471
5٤٤١٣55العري�سةالعري�سةجنران1472
5٤2١2١٤اجلربةطارق بن زيادجنران1473
522٤٧٦٦اإ�سكان قوى االأمنعبد اهلل بن حذافهجنران1474
522٤١٧5حي الفهداالإمام م�سلمجنران1475
5٤2082٣القابلاالأخدودجنران1476
522٧225املركباملركبجنران1477
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5٤2٦٧٣5الكنتوبالكنتوبجنران1478
5٤208١5اأبا ال�سعودعثمان بن عفانجنرن1479
52909٧١االثايبةامللك عبد اهللجنران1480
5٤0١٧٤١ال�سرفةبالل بن رباحجنران1481
5220055الفي�سليةخالد بن الوليدجنران1482
5222٣١5اخلالديةاأحمد بن حنبلجنران1483
5٤500١5الرويكبةالرويكبهجنران1484
5220٤٧٦حي الفهدعبد اهلل بن م�سعودجنران1485
5٤2٣٦٣2دح�سهاالإمام مالكجنران1486
522٤٣5٤ال�سيافةالقد�ضجنران1487
5225558اآل منجماملثنى بن حارثةجنران1488
522005١الفي�سليةمعاذ بن جبلجنران1489
5٤9١5٦5اللجمعقيل بن اأبي طالبجنران1490
5٤٣٤٧20خبا�ض / امل�سعليةالنوا�ض بن �سمعانجنران1491
5٤٦0٤25خبا�ضخبا�ضجنران1492
0552٣٦٦٦٦0حبونا�سايلة غزال جنران1493
5٤52٦20حبوناحبوناجنران1494
5٣2١٣9١�سرورة / العزيزية�سرورةجنران1495
5٣2١9١9�سرورة / الدوائر احلكو ميةالفتحجنران1496

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0173211712جازان

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم

٣22١٤0١جازانعلي بن اأبي طالبجازان1497
٣2١5985جازانخالد بن الوليدجازان1498
٣2١0٦٧١املعبوج-جازاناملعبوج جازان1499
٣229٦٤5جازانذي النورين جازان1500
٣١٧2050جيزان  ــ  خمطط ٦مدر�سة الفي�سليةجازان1501
٣290588�سنبه-ابو عري�ض�سنبه جازان1502
٣١805٤٤حملية-ابو عري�ضحملية جازان 1503
٣25٧2٧٧البديع و القريف ـابوعري�ضابن خلدونجازان 1504
٣25029٧اأبوعري�ضمدر�سة احل�سن ابن  الهيثمجازان 1505
٣25١١٤8اأبوعري�ضمدر�سة الفاروق جازان1506
٣2500١0اأبوعري�ضمدر�سة حتفيظ القران الكرمي جازان1507
2٤058١5ابوعري�ضمدر�سة بحرةجازان1508
٣٤٤5802ابوعري�ض-اخلزنةالطفيل بن عمروجازان1509
-اأبو عري�ضزبارة ر�سيد جازان1510
0٧٣٣١205٦�سامطةمدر�سة النجاميةجازان1511
٣٣20١8٦�سامطةعمر بن عبدالعزيزجازان1512
٣١9٦٣٣٦�سامطة-الدغاريرمدر�سةو الدغاريرجازان1513
050٤5٧2١2٦�سامطةمدر�سة الدريعيةجازان1514
٣١50١٤9�سامطةالطوال جازان1515
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-�سامطةعبداهلل بن �سلمة جازان1516
٣١9١5٦٤االحد واحلرثالبيطارية جازان1517
050٣090٣٤2االأحد واحلرثمدر�سة رع�سةجازان1518
-االأحد واحلرثمدر�سة احل�سامة جازان1519
٣١9٣١89االأحد واحلرثمدر�سة جحا جازان1520
-االأحد واحلرثالنعمان بن مالك جازان1521
-االأحد واحلرثاأ�سيد بن احل�سري جازان1522
٣2١٦٧00امل�سايا ــ االحد واحلرثامل�سايا اأالأولىجازان1523
-االحد واحلرثحتفيظ القراآن بامل�ساياجازان1524
050٧٧85١٣8العار�سةمدر�سة حمزة بن املطلبجازان1525
0582990٧العار�سةاحلنبكة جازان1526
٣٣١٦١٦٦العار�سةمدر�سة  العار�سةجازان1527
٣١٦١٤٣5فر�سانذات ال�سواري جازان1528
٣١٦0٤٦9فر�سانفر�سانجازان1529

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0173264955�صبياء

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم

٣2٦١088�سبياابن خلدون�سبياء1530
٣28١52٤الغراءالغراء�سبياء1531
0555٧٦٦٤92الرجيع�سالح الدين�سبياء1532
٣2800٤9٤نخالننخالن�سبياء 1533
٣١٣١5٣١�سمدامللك في�سل�سبياء1534
٣١٣025٦ال�سليلابي فرا�ض احلمداين�سبياء1535
٣288٣٣٤املحلةعبد اهلل بن عبا�ض�سبياء1536
0505٧99٧١2الق�سادة�سلمان الفار�سي�سبياء1537
05٤008٤١٤0وتي�سةا�سامة بن زيد�سبياء1538
٣٤202٦٤بي�ضاأبو هريرة�سبياء1539
05٦٦٧٦٦00١املطعن�سعد ابن معاذ�سبياء1540
050٤٧92829م�سليةم�سلية�سبياء1541
0552٣2٦١59الدايرالداير�سبياء1542
-الدايراأل علي�سبياء1543
05928١2٣١٣بحرهالدرب�سبياء1544
05٦٣٤٣0٦٦8ال�سقعانال�سقعان�سبياء1545

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0146621191احلدود ال�صمالية

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم

0١٤٦٦220١٦العزيزيةابن جبري احلدود ال�سمالية1546
0١٤٦٦٣٦0٣8ال�ساحليةال�سافعي  االبتدائية  احلدود ال�سمالية1547
0١٤٦٦١0٧٤٦ال�ساحليةعبد اهلل بن عبا�ض احلدود ال�سمالية1548
0١٤٦٦20١2٤املحمديةاأ�سامة بن زيد احلدود ال�سمالية1549
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0١٤٦٦2١٣٣٦الفي�سليةالفي�سلية احلدود ال�سمالية1550
0١٤٦٦22٦٧2الفي�سليةامللك خالد احلدود ال�سمالية 1551
0١٤٦٦200٣١ال�ساحليةعبدالعزيز بن م�ساعد احلدود ال�سمالية1552
0١٤٦٦2٤0٦0الفي�سليةخالد بن الوليد احلدود ال�سمالية1553
0١٤٦٦١١588بدنهاالإمام م�سلم احلدود ال�سمالية1554
0١٤٦5229٤٤طريف/ الفي�سليةاأحمد بن حنبل احلدود ال�سمالية1555
0١٤٦52029٧طريف /الريموكاأبي مو�سى االأ�سعري احلدود ال�سمالية1556
0١٤٦52١٤5٤طريف /اخلالديةابن �سينا احلدود ال�سمالية1557
0١٤٦520٣٤8طريف / ال�سرقيعمر بن عبدالعزيز احلدود ال�سمالية1558
0١٤٦52١٣٦٣طريف / العزيزيةعبداهلل بن م�سعود احلدود ال�سمالية1559
0١٤٦٧٦0٣٤8رفحاء / الفي�سليةهارون الر�سيد احلدود ال�سمالية1560
0١٤٦٧٦٤٧25رفحاء / الرو�سةابن كثري احلدود ال�سمالية1561
0١٤٦٧٦0952رفحاء / امل�ساعديةمعاذ بن جبل احلدود ال�سمالية1562
0١٤٦٧٦02٧5رفحاء / املحمديةعمرو بن العا�ض احلدود ال�سمالية1563
0١٤٦٧٦١٦١2رفحاء / املدينهالريموك احلدود ال�سمالية1564
0١٤٦٧8٣8١١طلعة التمياط / البلدالتمياط احلدود ال�سمالية1565
0١٤٦٦9١02٦العويقيلة / الرو�سةعبد اهلل بن رواحةاحلدود ال�سمالية1566

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0144221290تبوك

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم

0١٤٤2٧0٤١8النه�سةاأحدتبوك1567
0١٤٤22١٦٦١املنتزهزيد بن حارثةتبوك1568
0١٤٤22١8٤8ال�ساحليةعبداهلل بن رواحهتبوك1569
0١٤٤22١0١9الورودم�سعب بن عمريتبوك1570
0١٤٤29208٣املروجعباد بن ب�سرتبوك1571
0١٤٤2٣8٦١٦امل�سيف١اأن�ض بن النظرتبوك1572
0١٤٤2٧5٣٧٣النه�سةعقبة بن نافعتبوك1573
0١٤٤22١9١٦العزيزيةال�سعوديةتبوك1574
0١٤٤2229١2الفي�سليةبالل بن رباحتبوك1575
0١٤٤22٧9٧٦الفي�سليةامللك عبدالعزيزتبوك1576
0١٤٤22١١8٤املنتزهجعفر الطيارتبوك1577
0١٤٤2٧25٤٤النه�سةاأحمد بن حنبلتبوك1578
0١٤٤2٣9٤٤٧الوروداأبو بكر الرازيتبوك1579
0١٤٤2٣9٤٤الفي�سليةحمزة بن عبداملطلبتبوك1580
0١٤٤22٤980املهرجان2ابن خلدونتبوك1581
0١٤٤2225١5الورود�سعد بن اأبي وقا�ضتبوك1582
0١٤٤2٧٣٦2٦الرو�سةاالإ�سكان اخلري يتبوك1583
0١٤٤2٧٦٤5٣قوى االمنعبدالرحمن بن عوفتبوك1584
0١٤٤٣2589الرو�سهعدي بن حامتتبوك1585
0١٤٤2٣٦988�سلطانهاأبن زيدونتبوك1586
0١٤٤2٤9٤5٦املروج2الفارابيتبوك1587
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05٦2٣٦٦008املدينة الع�سكريةاالأبناء االأولىتبوك1588
05٦2٤١٤٤٧٤الدفاع اجلوياالبناء الثانيةتبوك1589
0١٤٤٤١202٤املدينة الع�سكريةاالأبناء الثالثةتبوك1590
05٣٣0١0١٤٦املدرعاتاالأبناء الرابعةتبوك1591
055٣2٣٤2١١املدينة الع�سكريةاالأبناء اخلام�سةتبوك1592
0١٤٤٤١20٤9املدينة الع�سكريةاالأبناء ال�سابعةتبوك1593
050٦08525٣القاعدة اجلويةاالأبناء الثامنةتبوك1594
05٦٧0١5552املدينة الع�سكريةالبناء التا�سعةتبوك1595
05٤١٦٤٤٤88القاعدة اجلويةاالأبناء العا�سرةتبوك1596
0١٤٤2292٦8ال�ساحليةطارق بن زيادتبوك1597
0١٤٤2020٧0العلياه�سام بن عروةتبوك1598
0١٤٤22098٤الرو�سةاحل�سن الب�سريتبوك1599
0١٤٤22١0١5الفي�سلية اجلنوبيحتفيظ القرانتبوك1600
0١٤٤28٧20١الن�سيمزيد بن اأ�سلمتبوك1601
0١٤٤28٣85٦املروجكعب بن زيدتبوك1602
0١٤٤22٦525املهرجانعبداهلل بن م�سعودتبوك1603
0١٤٤2٣2٦28الرويعياتاأن�ض بن مالكتبوك1604
0١٤٤28805٧كرمياحل�سن بن عليتبوك1605
0١٤٤٤٣0٧٧8امل�سيف2زهري بن في�ضتبوك1606
0١٤٤2٧٤90٤الدخلخالد بن زيدتبوك1607
0١٤٤2٧288٣النه�سةقي�ض بن عا�سمتبوك1608
0١٤٤29008٤ال�سليمانيةمو�سى بن ن�سريتبوك1609
0١٤٤22050١الرويعاتاالوزاعيتبوك1610
0١٤٤2829٣5ال�سليمانيةاأبو جعفر املن�سورتبوك1611
0١٤٤2٧2٦8٤ال�سعادةحممد بن القا�سمتبوك1612
0١٤٤2٤٣980الرو�سهاالإدري�سيتبوك1613
0١٤٤22١٣9٣النزههح�سان بن ثابتتبوك1614
0١٤٤500٦٧٦البئرابتدائية البئرتبوك1615
0١٤٤500525البئرطارق بن �سهابتبوك1616
0١٤٤5١١٦5١حالة عمارابتدائية حالة عمارتبوك1617
0١٤٤٣٤١0٦2البدعابتدائية البدعتبوك1618
0١٤٤٣٤١592البدع / الدي�سهعبداهلل بن عمرتبوك1619
0١٤٤٣2١٦5٤�سباء / املطارالفي�سليةتبوك1620
0١٤٤٣2١٦5٤�سباء / ال�سمدةعمر بن اخلطابتبوك1621
0١٤٤٤2١٤٤٣الوجه / التلفزيوناملهلب بن ابي �سفرةتبوك1622
0١٤٤٤2١٦٧٧الوجه / اخلالديةال�سعوديةتبوك1623
0١٤٤٦٣0١٤٤تيماء / الربوةعمرو بن العا�ضتبوك1624
0١٤٤٦٣02٦8تيماء / القاعال�سعوديةتبوك1625
0١٤٤٣82١99١اأملج /الرو�سةاحلافظ بن ع�ساكرتبوك1626
0١٤٤٣82١020اأملج /اأبو �سجرةعتبة بن م�سعودتبوك1627
0١٤٤٣82١2٣8اأملج /البطحاءال�سعوديةتبوك1628
0١٤٤229200املهرجانموؤتةتبوك1629
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هاتف الرتبية اخلا�صة:  014624989اجلوف

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم

٦28١08١طربجل املعت�سم باهللاجلوف1630
٦2٤١٧85�سكاكاغرناطةاجلوف1631
٦2٤١١٦2�سكاكافل�سطنياجلوف1632
٦250800�سكاكاالطويراجلوف1633
٦2588٧2هديبهديباجلوف1634
٦٣٣0988قاراقارااجلوف1635
٦29١٦28�سويرعبداهلل بن م�سعوداجلوف1636
٦22١٧٣5دومة اجلندلعبداهلل بن رواحةاجلوف1637
٦22١858دومةاجلندلعبداهلل بن عمراجلوف1638
٦2٤٤٧0٤�سكاكاابن خلدوناجلوف1639
٦2٤١02٤�سكاكاقرطبةاجلوف1640
٦250١١٦�سكاكاحممد بن عبد الوهاباجلوف1641
٦٣٣02٦١قارا�سعد بن ابي وقا�ضاجلوف1642
٦٣٣١02٤قاراطارق بن زياداجلوف1643
٦2٤٧5٤٤�سكاكاامللك فهداجلوف1644
٦22١١25دومة اجلندلحتفيظ القراآناجلوف1645
٦2٤١٣١2�سكاكااملاأموناجلوف1646
٦٣٣0٤5٦قاراهارون الر�سيداجلوف1647
٦٤502١١2دومة اجلندلمبقوعاجلوف1648
٦28١82٧طربجلاالمام ال�سافعياجلوف1649
٦٤٦١٤٦2�سكاكاحكيم بن حزاماجلوف1650
٦2٤0٧00�سكاكااحمد بن حنبلاجلوف1651
٦5٤١0٣٤دومة اجلندلابو عجرماجلوف1652
٦28٣0٣١طربجلجعفر الطياراجلوف1653

هاتف الرتبية اخلا�صة:  0146432426القريات

رقم الهاتفالعنوانا�صم املدر�صةاملنطقة / املحافظةم

0٤٦٤202٤2حي املطاراالإمام م�سلم القريات1654
٦٤2٦8٤9حي ح�سيدة �سعد بن ابي وقا�ضالقريات1655
٦٤2١٦٦5حي الفي�سليةالرازي القريات1656
0٤٦٤2١988حي ح�سيدةاالأمام الغزايل القريات1657
0٤٦٤2٦8٤5حي املطارامللك خالد القريات1658
0٤٦٤2١90٣حي الفي�سلية الريموكالقريات1659
0٤٦٤25٧5٦حي ح�سيدة اأ�سامة بن زيدالقريات1660
0٤٦٤2٤٦92حي ح�سيدة ح�سيدةالقريات1661
0٤٦٤١٦٧05حي ح�سيدة ابن خلدونالقريات1662
0٤٦580٣8٣قرية حلديثة االدري�سيالقريات1663
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0٤٦٤١205٦حي املطار االإمام حممد بن عبدالوهابالقريات1664
0٤٦٤22٦92حي الغزايل االإمام البخاريالقريات1665
0٤٦٤١٣٧١0حي املطاربالل بن رباحالقريات1666
0٤٦٤2208١حي املطار اأحدالقريات1667
0٤٦٤22٤٧١حي احلميدية االأندل�ضالقريات1668
0٤٦٤١85٧٧غطي غطيالقريات1669
0٤٦٤2١١٦8حي امل�ساعدية خالد بن الوليدالقريات1670
0٤٦٤١5٤٦٤حي املطار هارون الر�سيدالقريات1671

ــ  هذه البيانات بح�سب ما وردت من اإدارات التعليم

اإخراج وت�صميم 
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