البريد اإللكتروني الرسمي لمدارس تعليم منطقة عسير بنين  /بنات
الملك خالد مقررات
البيهقي مقررات
ابن رجب الحنبلي
صفوان الليلي
أسفل مربة الليلي
أحد رفيدة الليلي
اإلمام محمد بن سعود (مقررات ) بالعرين
خصال العلم العالمية
سلمة بن األكوع
التربية المتميزة األهلية
العلوم االهلية
الملك عبدهللا مقررات
ثانوية طالئع المستقبل العالمية
ابن حزم لمحو األمية
ابن حزم الليلية
ابن حزم الليلية
سراقة بن مالك
االمير محمد بن نايف (مغلقة)
الملك سعود (مقررات ) بالمضة
اإلبداعي االبتدائية
اإلبداعي المتوسطة
النموذجية االهلية االبتدائية
النموذجية االهلية المتوسطة
التميز االبداعي الثانوية
أشبيلية الليلية
ابتدائية أبها األهلية تحفيظ
متوسط تحفيظ بنين
ابتدائية قاسم الشماخي
عقيل بن أبي طالب
ابتدائية البراء بن عازب بنين
االبناء الثالثة مقررات
المملكة بأبها
األمية بابتدائية الشعبي
ابتدائية سماء المعرفة
محو األمية بالخالدية
الواديين (مقررات)
محو األمية بالجزيرة
التربية المتميزة المتوسطة
محو األمية بمدرسة الحيمه (مغلق)
عبدالعزيز الخويطر للمقررات
شرحبيل بن حسنة
أسعد بن زرارة
مدارس الذكر النموذجية
ذات الصواري مقررات
كود مقررات
المتوسطة السابعة والعشرون
اإلبتدائية السابعة والثالثون
اإلبتدائية الثامنة والثالثون
الثانوية السابعة عشر
متوسطة وادي سكار
متوسطة لعصان
اإلبتدائية الثالثة والخمسون

161001@asedu.gov.sa
161002@asedu.gov.sa
161003@asedu.gov.sa
161006@asedu.gov.sa
161007@asedu.gov.sa
161008@asedu.gov.sa
161009@asedu.gov.sa
161013@asedu.gov.sa
161015@asedu.gov.sa
161023@asedu.gov.sa
161024@asedu.gov.sa
161025@asedu.gov.sa
161026@asedu.gov.sa
161030@asedu.gov.sa
161031@asedu.gov.sa
161032@asedu.gov.sa
161038@asedu.gov.sa
161039@asedu.gov.sa
161040@asedu.gov.sa
161041@asedu.gov.sa
161042@asedu.gov.sa
161043@asedu.gov.sa
161044@asedu.gov.sa
161045@asedu.gov.sa
161050@asedu.gov.sa
161054@asedu.gov.sa
161055@asedu.gov.sa
161056@asedu.gov.sa
161057@asedu.gov.sa
161058@asedu.gov.sa
161061@asedu.gov.sa
161068@asedu.gov.sa
161073@asedu.gov.sa
161076@asedu.gov.sa
161290@asedu.gov.sa
161554@asedu.gov.sa
161608@asedu.gov.sa
161906@asedu.gov.sa
162051@asedu.gov.sa
162072@asedu.gov.sa
162145@asedu.gov.sa
162202@asedu.gov.sa
162211@asedu.gov.sa
162248@asedu.gov.sa
162371@asedu.gov.sa
162501@asedu.gov.sa
162502@asedu.gov.sa
162503@asedu.gov.sa
162504@asedu.gov.sa
162505@asedu.gov.sa
162506@asedu.gov.sa
162511@asedu.gov.sa

للبحث
اضغط
ctrl
+
F

ثانوية وادي ذهب
متوسطة رياض الخميس األهلية
ثانوية رياض الخميس األهلية
روضة رياض األحد األهلية
دوحة المعرفه
الحيمه
روضة نهر العلوم
ابتدائية أسماء بنت أبي بكر
ثانوية الخيزران
متوسطة الصفية
المفجر
ابتدائية رواد عسير االهلية بالخميس
روضة رواد عسير االهلية بالخميس
إبتدائية الذكر العالمية
روضة الذكر العالمية
روضة سمو الرسالة بالواديين-
الروضة الخامسة عشر
الروضة الثالثة بالدفاع الجوي
الروضة الرابعة
ابتدائية األبناء السادسة
ثانوية األبناء الثالثة بخميس مشيط
ثانوية الواديين الثانية
ثانوية تباشعه
متوسطة النعضاء
زينب بنت جحش
الروضة الثامنة عشر
روضة صلحلح
الروضة السابعة عشر
روضة شفان
روضة المضفاة
روضة وادي رمالن
روضة يعرى
الروضة العشرون
الروضة السادسة عشر
رياض أطفال الحفاير
روضة طبب
روضة االبداع التنموي
ابتدائية تميز االبداع
روضة تميز االبداع
البرنامج التأهيلي للمرحله المتوسطه
متوسطة الدمج الفكري
مركز آل سرحان لتعليم الكبيرات
الروضة 21
روضة الشيق
روضة بني مازن
روضة بني جابرة
الروضة الثانية والعشرون
الروضة الرابعة
ابتدائية وروضة رؤية األجيال األهلية
روضة سنابل المعرفة األهلية
روضة سنابل الهدى
الروضة الثانية والعشرون
روضة

162513@asedu.gov.sa
162515@asedu.gov.sa
162517@asedu.gov.sa
162518@asedu.gov.sa
162521@asedu.gov.sa
162523@asedu.gov.sa
162532@asedu.gov.sa
162538@asedu.gov.sa
162539@asedu.gov.sa
162540@asedu.gov.sa
162541@asedu.gov.sa
162542@asedu.gov.sa
162543@asedu.gov.sa
162544@asedu.gov.sa
162545@asedu.gov.sa
162546@asedu.gov.sa
162548@asedu.gov.sa
162550@asedu.gov.sa
162551@asedu.gov.sa
162553@asedu.gov.sa
162555@asedu.gov.sa
162560@asedu.gov.sa
162561@asedu.gov.sa
162562@asedu.gov.sa
162563@asedu.gov.sa
162564@asedu.gov.sa
162565@asedu.gov.sa
162566@asedu.gov.sa
162567@asedu.gov.sa
162568@asedu.gov.sa
162569@asedu.gov.sa
162570@asedu.gov.sa
162571@asedu.gov.sa
162572@asedu.gov.sa
162573@asedu.gov.sa
162575@asedu.gov.sa
162577@asedu.gov.sa
162578@asedu.gov.sa
162579@asedu.gov.sa
162596@asedu.gov.sa
162599@asedu.gov.sa
162602@asedu.gov.sa
162603@asedu.gov.sa
162604@asedu.gov.sa
162605@asedu.gov.sa
162607@asedu.gov.sa
162608@asedu.gov.sa
162609@asedu.gov.sa
162617@asedu.gov.sa
162619@asedu.gov.sa
162620@asedu.gov.sa
162623@asedu.gov.sa
162624@asedu.gov.sa

روضة ذبوب
مع ذات النطاقين
مع عطفة ناهس
روضة الوادي الطالع
مع ب 48
مع ب 23
مع الجنفور
مع ب األبناء 5
مع ب24
مع ب 20
مع الروضة 9
مركز أسفل حجال
الروضة الملحقة باإلبتدائية الرابعة للتحفيظ
الروضة الملحقة بإبتدائية اإلمام الذهبي للطفولة المبكرة
ابتدائية عتود للطفولة المبكرة
زيد بن حارث للطفولة المبكرة
إبتدائية اإلمام الذهبي للطفولة المبكرة
ابتدائية ام المؤمنين حفصة
الروضة الثالة عشر الملحقة بالثانويى  17بالخميس
الروضة الثالثة
الروضة الثانية لالبناء
روضة أطالل الواديين األهلية
روضة السودة
سمعي
مركز لعصان لتعليم الكبيرات
مركز آل حالمي لتعليم الكبيرات
الروضة السابعة عشر
روضة آل عجير
الروضة الثامنة عشر
روضة الحفائر
الروضة السادسة عشر
الروضة الرابعة عشر بخميس مشيط
ابتدائية ميمونة بنت الحارث
مدارس الذكر النموذجية األهلية المرحلة المتوسطة
الروضة الثانية عشر
الروضة التاسعة عشر
مدارس الذكر النموذجية األهلية المرحلة االبتدائية
مدارس الذكر النموذجية األهلية المرحلى الثانوية
ابتدائية إنبثاق العلم
مركز أم المؤمنين حفصة لتعليم الكبيرات
ابتدائية فاطمة بنت الخطاب
إبتدائية حليمة السعدية
محمد بن عبدالوهاب  -مقررات بطريب
ثانوية الخيزران مقررات
ث السقا مقررات
حطين
التسهيل
خير الدين الزركلي
قتيبة بن مسلم
الفيصلية
النموذجية
عتاب بن أسيد
الحسن البصري

162625@asedu.gov.sa
162637@asedu.gov.sa
162638@asedu.gov.sa
162646@asedu.gov.sa
162652@asedu.gov.sa
162653@asedu.gov.sa
162656@asedu.gov.sa
162663@asedu.gov.sa
162665@asedu.gov.sa
162669@asedu.gov.sa
162679@asedu.gov.sa
162681@asedu.gov.sa
162703@asedu.gov.sa
162713@asedu.gov.sa
162717@asedu.gov.sa
162719@asedu.gov.sa
162720@asedu.gov.sa
162743@asedu.gov.sa
162794@asedu.gov.sa
162913@asedu.gov.sa
162944@asedu.gov.sa
162959@asedu.gov.sa
162982@asedu.gov.sa
163015@asedu.gov.sa
163122@asedu.gov.sa
163159@asedu.gov.sa
163182@asedu.gov.sa
163254@asedu.gov.sa
163290@asedu.gov.sa
163292@asedu.gov.sa
163368@asedu.gov.sa
163370@asedu.gov.sa
163377@asedu.gov.sa
163596@asedu.gov.sa
163597@asedu.gov.sa
163631@asedu.gov.sa
163644@asedu.gov.sa
163658@asedu.gov.sa
163798@asedu.gov.sa
163920@asedu.gov.sa
163947@asedu.gov.sa
163958@asedu.gov.sa
168416@asedu.gov.sa
39162539@asedu.gov.sa
3963203@asedu.gov.sa
61101@asedu.gov.sa
61102@asedu.gov.sa
61103@asedu.gov.sa
61105@asedu.gov.sa
61106@asedu.gov.sa
61107@asedu.gov.sa
61108@asedu.gov.sa
61109@asedu.gov.sa

سعد بن معاذ
عبد الرحمن بن عوف
عبدهللا بن مسعود
القدس
الوليد بن عبدالملك
الرحمانية
الزهراء
السعودية
الملك عبدالعزيز
النسيم
النهضة السعودية
عكاشة بن محصن
حسان بن ثابت
ابتدائية أنس بن مالك بأبها
شداد بن اوس
المأمون
عثمان بن عفان
عبدهللا بن المبارك
اإلمام النووي
االقصى
بريدة بن الحصيب
الزبير بن العوام
الحسن بن علي
الخوارزمي
صرد بن عبدهللا
القادسية
ابو حيان االندلسي
أبو هالل العسكري
البيان
الحديبية
االصمعي
معاذ بن جبل
تحفيظ أبو رجاء العطاردي
الوفاء
معن بن زائدة
الكندي
جابر بن حيان
ابن القيم
سعد بن أبي وقاص
فلسطين
أبي العاص بن الربيع
ابن بطوطة
سهل بن سعد
سليمان بن عبدالملك
عين جالوت
العقيدة
ابو ذر الغفاري
عمادالدين زنكي
الحيمة
بالل بن رباح
ابن منظور
ابن حجر العسقالني
المثنى بن حارثة بأبها

61110@asedu.gov.sa
61111@asedu.gov.sa
61113@asedu.gov.sa
61114@asedu.gov.sa
61115@asedu.gov.sa
61119@asedu.gov.sa
61120@asedu.gov.sa
61121@asedu.gov.sa
61122@asedu.gov.sa
61123@asedu.gov.sa
61124@asedu.gov.sa
61125@asedu.gov.sa
61126@asedu.gov.sa
61127@asedu.gov.sa
61128@asedu.gov.sa
61130@asedu.gov.sa
61131@asedu.gov.sa
61132@asedu.gov.sa
61133@asedu.gov.sa
61134@asedu.gov.sa
61135@asedu.gov.sa
61136@asedu.gov.sa
61137@asedu.gov.sa
61138@asedu.gov.sa
61139@asedu.gov.sa
61140@asedu.gov.sa
61141@asedu.gov.sa
61142@asedu.gov.sa
61143@asedu.gov.sa
61144@asedu.gov.sa
61145@asedu.gov.sa
61146@asedu.gov.sa
61148@asedu.gov.sa
61149@asedu.gov.sa
61150@asedu.gov.sa
61151@asedu.gov.sa
61152@asedu.gov.sa
61154@asedu.gov.sa
61155@asedu.gov.sa
61156@asedu.gov.sa
61157@asedu.gov.sa
61158@asedu.gov.sa
61159@asedu.gov.sa
61160@asedu.gov.sa
61161@asedu.gov.sa
61162@asedu.gov.sa
61163@asedu.gov.sa
61164@asedu.gov.sa
61165@asedu.gov.sa
61166@asedu.gov.sa
61167@asedu.gov.sa
61168@asedu.gov.sa
61169@asedu.gov.sa

االخالص
أبي حنيفة
ربيعة الرأي
الشفاء
مصعب بن عمير
الشرف
اليرموك
السلف
محمد بن القاسم
العالء
االرتقاء
العرباض بن سارية
زيد بن الخطاب
المستقبل
ابن خلدون
أسامة بن زيد
عمار بن ياسر
المغيرة بن شعبة
المعين
حارثه بن وهب
عبدهللا بن عمر
سليمان بن يسار
ب  /صالح الدين م /المسقي
المضفاة
اإلمام الشوكاني
المهلب بن أبي صفرة
احمد بن حنبل
الجوهري
أم خياله
ابن تيمية
صفوان بن أمية
الوادي االخضر
الخليل بن احمد (مغلقة)
ابن جبير االندلسي
االمام مالك
بهوان
ابو موسى االشعري
هشام بن عبدالملك
أبو جندل (مغلقة)
سفيان بن عيينه
حمزة بن عبدالمطلب
اإلمام الغزالي
مروان بن الحكم
أسيد بن الحضير
عدي بن حاتم
شمسان
عبدهللا بن عباس
زياد بن الحارث (مغلقة)
عروة بن الزبير
االمام البخاري
اإلمام الشافعي
ابو فراس الحمداني
سعيد بن العاص

61170@asedu.gov.sa
61171@asedu.gov.sa
61172@asedu.gov.sa
61173@asedu.gov.sa
61174@asedu.gov.sa
61175@asedu.gov.sa
61176@asedu.gov.sa
61177@asedu.gov.sa
61178@asedu.gov.sa
61179@asedu.gov.sa
61180@asedu.gov.sa
61181@asedu.gov.sa
61182@asedu.gov.sa
61183@asedu.gov.sa
61184@asedu.gov.sa
61185@asedu.gov.sa
61186@asedu.gov.sa
61187@asedu.gov.sa
61188@asedu.gov.sa
61189@asedu.gov.sa
61190@asedu.gov.sa
61191@asedu.gov.sa
61192@asedu.gov.sa
61193@asedu.gov.sa
61194@asedu.gov.sa
61197@asedu.gov.sa
61198@asedu.gov.sa
61199@asedu.gov.sa
61200@asedu.gov.sa
61201@asedu.gov.sa
61202@asedu.gov.sa
61203@asedu.gov.sa
61204@asedu.gov.sa
61205@asedu.gov.sa
61206@asedu.gov.sa
61207@asedu.gov.sa
61208@asedu.gov.sa
61209@asedu.gov.sa
61210@asedu.gov.sa
61211@asedu.gov.sa
61212@asedu.gov.sa
61213@asedu.gov.sa
61214@asedu.gov.sa
61215@asedu.gov.sa
61216@asedu.gov.sa
61217@asedu.gov.sa
61218@asedu.gov.sa
61219@asedu.gov.sa
61221@asedu.gov.sa
61222@asedu.gov.sa
61223@asedu.gov.sa
61224@asedu.gov.sa
61225@asedu.gov.sa

الجزيرة
الخالدية
سعيد بن زيد
عبدهللا بن حذافة السهمي
عبدهللا بن رواحه
عبدهللا بن زيد
مسلمة بن عبدالملك
النعمان بن مقرن
اإلمام النسائي
جابر بن سمرة
حنظلة بن ابي عامر
الشيخ محمد بن عبدالوهاب
حكيم بن حزام
اإلمام الذهبي
اليمامة
ابو االعلى المودودي
عتود
طارق بن زياد
محمد اقبال
سواد بن قارب
اإلمام مسلم
علي بن ابي طالب
أبوعبيدة عامر بن الجراح
زيد بن ثابت
أبو أيوب االنصاري
زيد بن حارثة
معاوية بن أبي سفيان
ابن كثير
خبيب بن عدي
هارون الرشيد
حذيفة بن اليمان
مالك بن دينار
النواس بن سمعان
عاصم بن ثابت
عقبة بن نافع
أبو جعفر المنصور
الطفيل بن عمرو (مغلقة)
سلمان الفارسي
الفارابي
ابتدائية عبدهللا بن الزبير
خزيمة بن ثابت
شفان
طلحة بن عبيدهللا
ابتدائية أبو سعيد الخدري
واقد بن عبدهللا
عمران بن حصين
الدعوة
االخاء (مغلقة)
أسد بن الفرات
ابن رشد
أبي أمامة الباهلي
ضرار بن االزور
النجاح

61226@asedu.gov.sa
61227@asedu.gov.sa
61228@asedu.gov.sa
61229@asedu.gov.sa
61230@asedu.gov.sa
61231@asedu.gov.sa
61232@asedu.gov.sa
61233@asedu.gov.sa
61234@asedu.gov.sa
61235@asedu.gov.sa
61236@asedu.gov.sa
61237@asedu.gov.sa
61238@asedu.gov.sa
61239@asedu.gov.sa
61240@asedu.gov.sa
61241@asedu.gov.sa
61242@asedu.gov.sa
61243@asedu.gov.sa
61244@asedu.gov.sa
61245@asedu.gov.sa
61246@asedu.gov.sa
61247@asedu.gov.sa
61248@asedu.gov.sa
61249@asedu.gov.sa
61250@asedu.gov.sa
61251@asedu.gov.sa
61252@asedu.gov.sa
61253@asedu.gov.sa
61255@asedu.gov.sa
61256@asedu.gov.sa
61257@asedu.gov.sa
61259@asedu.gov.sa
61260@asedu.gov.sa
61261@asedu.gov.sa
61263@asedu.gov.sa
61264@asedu.gov.sa
61265@asedu.gov.sa
61266@asedu.gov.sa
61267@asedu.gov.sa
61268@asedu.gov.sa
61270@asedu.gov.sa
61271@asedu.gov.sa
61272@asedu.gov.sa
61273@asedu.gov.sa
61274@asedu.gov.sa
61275@asedu.gov.sa
61276@asedu.gov.sa
61277@asedu.gov.sa
61278@asedu.gov.sa
61279@asedu.gov.sa
61280@asedu.gov.sa
61282@asedu.gov.sa
61283@asedu.gov.sa

االمام الترمذي
موسى بن نصير
أبو هريرة
اإلمام الجويني (مغلقة)
العباس بن عبدالمطلب
ابن الخطيب
عمر بن عبدالعزيز
نهاوند
ثمامة بن آثال
خالد بن الوليد
سعيد بن المسيب
الجاحظ
السيوطي
ورش
عمر بن الخطاب
ب/صهيب الرومي ــ م  /عكرمة بن أبي جهل
قباء
حاطب بن ابي بلتعة (مغلقة)
عمير بن وهب
كعب االسدي
ابوالدرداء
العروة الوثقى
التوفيق
تحفيظ القرآن بابها
تحفيظ يحيى بن وثاب
تحفيظ ابي بن كعب
تحفيظ القرآن بأحد رفيده
تحفيظ اإلمام عاصم
تحفيظ اإلمام نافع
تحفيظ القرآن بالخميس
ابتدائية تحفيظ اإلمام حفص
تحفيظ أبو رجاء العطاردى
صبح  /بنين
متوسطة تندحة بنين
دلغان
مكة المكرمة
التوحيد
الراية بابها
الواقدي
النموذجية بابها
الرضوان
زين العابدين بن علي
أبو سلمه
انس بن مـالك
االحسان
محمد بن سيرين
الحكمة المسائية بابها (المغلقة)
االوزاعي
التيسير بابها
احد رفيدة
اسفل مربة
ال سرحان
تمنية

61284@asedu.gov.sa
61285@asedu.gov.sa
61286@asedu.gov.sa
61287@asedu.gov.sa
61288@asedu.gov.sa
61289@asedu.gov.sa
61290@asedu.gov.sa
61291@asedu.gov.sa
61292@asedu.gov.sa
61293@asedu.gov.sa
61294@asedu.gov.sa
61295@asedu.gov.sa
61296@asedu.gov.sa
61297@asedu.gov.sa
61298@asedu.gov.sa
61299@asedu.gov.sa
61300@asedu.gov.sa
61301@asedu.gov.sa
61302@asedu.gov.sa
61303@asedu.gov.sa
61304@asedu.gov.sa
61305@asedu.gov.sa
61306@asedu.gov.sa
61307@asedu.gov.sa
61308@asedu.gov.sa
61309@asedu.gov.sa
61310@asedu.gov.sa
61311@asedu.gov.sa
61312@asedu.gov.sa
61313@asedu.gov.sa
61314@asedu.gov.sa
61315@asedu.gov.sa
61316@asedu.gov.sa
61317@asedu.gov.sa
61318@asedu.gov.sa
61319@asedu.gov.sa
61320@asedu.gov.sa
61321@asedu.gov.sa
61322@asedu.gov.sa
61323@asedu.gov.sa
61324@asedu.gov.sa
61325@asedu.gov.sa
61326@asedu.gov.sa
61327@asedu.gov.sa
61328@asedu.gov.sa
61329@asedu.gov.sa
61330@asedu.gov.sa
61331@asedu.gov.sa
61332@asedu.gov.sa
61333@asedu.gov.sa
61334@asedu.gov.sa
61335@asedu.gov.sa
61336@asedu.gov.sa

61337@asedu.gov.sa
61338@asedu.gov.sa
61339@asedu.gov.sa
61340@asedu.gov.sa
61341@asedu.gov.sa
61342@asedu.gov.sa
61343@asedu.gov.sa
61344@asedu.gov.sa
61345@asedu.gov.sa
61346@asedu.gov.sa
61347@asedu.gov.sa
61348@asedu.gov.sa
61349@asedu.gov.sa
61350@asedu.gov.sa
61351@asedu.gov.sa
61352@asedu.gov.sa
61353@asedu.gov.sa
61354@asedu.gov.sa
61355@asedu.gov.sa
61356@asedu.gov.sa
61357@asedu.gov.sa
61358@asedu.gov.sa
61359@asedu.gov.sa
61360@asedu.gov.sa
61361@asedu.gov.sa
61362@asedu.gov.sa
61363@asedu.gov.sa
61364@asedu.gov.sa
61365@asedu.gov.sa
61366@asedu.gov.sa
61367@asedu.gov.sa
61368@asedu.gov.sa
61369@asedu.gov.sa
61370@asedu.gov.sa
61371@asedu.gov.sa
61372@asedu.gov.sa
61373@asedu.gov.sa
61374@asedu.gov.sa
61375@asedu.gov.sa
61376@asedu.gov.sa
61377@asedu.gov.sa
61378@asedu.gov.sa
61379@asedu.gov.sa
61380@asedu.gov.sa
61381@asedu.gov.sa
61382@asedu.gov.sa
61383@asedu.gov.sa
61384@asedu.gov.sa
61385@asedu.gov.sa
61386@asedu.gov.sa
61387@asedu.gov.sa
61388@asedu.gov.sa
61389@asedu.gov.sa

الربيع بن الخثيم
اجنادين
جعفر الطيار
جرير بن عبدهللا
ابن ابي حاتم
الحيمة
متوسطة الدارة بأبها
الفضيل بن عياض
الشرف
بني جابرة
الشلفاء
الشيق
الصفية
النجاشي
ربعي بن عامر
الغال
الفرعين
القيروان بالقمرة
القرحاء
الماوين
بشر بن الحارث
تالدة عبدل
الواديين
عبدهللا بن أم مكتوم
ابو قتادة
باحة ربيعة
بللسمر
حوراء
بني رزام
متوسطة بهوان
متوسطة بيحان وثانوية سعد بن عبادة
البيعة
آل عجير
يعلى بن امية
الغيناء
الجهيفة
عكرمة
المدينة المنورة
اإليمان
الكسائي
الطحاوي
عمير بن سعد
ذهبان
نعمان
االندلس
الميثاق
ابو سفيان بن الحارث
الخندق
الهرير
بدر الكبرى
شعبة بن الحجاج
االنصار
عبدالرحمن الداخل

61390@asedu.gov.sa
61391@asedu.gov.sa
61392@asedu.gov.sa
61393@asedu.gov.sa
61394@asedu.gov.sa
61395@asedu.gov.sa
61396@asedu.gov.sa
61397@asedu.gov.sa
61398@asedu.gov.sa
61399@asedu.gov.sa
61400@asedu.gov.sa
61401@asedu.gov.sa
61402@asedu.gov.sa
61403@asedu.gov.sa
61404@asedu.gov.sa
61405@asedu.gov.sa
61406@asedu.gov.sa
61407@asedu.gov.sa
61408@asedu.gov.sa
61409@asedu.gov.sa
61410@asedu.gov.sa
61412@asedu.gov.sa
61413@asedu.gov.sa
61414@asedu.gov.sa
61415@asedu.gov.sa
61416@asedu.gov.sa
61420@asedu.gov.sa
61421@asedu.gov.sa
61422@asedu.gov.sa
61423@asedu.gov.sa
61424@asedu.gov.sa
61425@asedu.gov.sa
61426@asedu.gov.sa
61427@asedu.gov.sa
61428@asedu.gov.sa
61429@asedu.gov.sa
61430@asedu.gov.sa
61431@asedu.gov.sa
61432@asedu.gov.sa
61433@asedu.gov.sa
61434@asedu.gov.sa
61435@asedu.gov.sa
614375@asedu.gov.sa
61438@asedu.gov.sa
61439@asedu.gov.sa
61440@asedu.gov.sa
61442@asedu.gov.sa
61444@asedu.gov.sa
61445@asedu.gov.sa
61446@asedu.gov.sa
61447@asedu.gov.sa
61448@asedu.gov.sa
61449@asedu.gov.sa

مؤتة
ابن ماجة
عمرو بن العاص
ميمون بن مهران
متوسطة درب العقيدة
أبي دجانة
السليل
شفان
شوحطة
صدر وائلة
صفوان
طبب
عبل
المنذر بن قيس
السقا
ثابت بن قـيس
المسقي
القعقاع بن عمرو
كود
لجوان وجارمة
مدينة سلطان
وادي بن هشبل
قرطبة
يعرى
يحي بن معين
القرطبي لتعليم الكبار
تحفيظ القرآن بابها
تحفيظ ابن الجزري
تحفيظ اإلمام الشاطبي
متوسطة تحفيظ اإلمام قالون
تحفيظ ابوعمرو البصري
تحفيظ القرآن بالخميس
تندحه
الفتح
صبح
غرناطة
طبب
بالط الشهداء
آل سرحان
لجوان وجارمه
 أم القرى/ ث-  تمنية/ م
النموذجية بابها
حنين مقررات
الحكمة المسائية بابها
المعتصم
ابها االولى مقررات
صفوان
الفرقان
انس بن مالك
ثانوية مجاهد
البراء بن مالك
الشلفاء
صقلية

الفرعين
الماوين
طيبة
بني جابرة
ابي داوود
سعد بن عباده
ثوبان
الخميس مقررات
الصديق مقررات
جبير بن مطعم
الحرمين
أشبيلية
عمورية
عبل
أحد
سٌهيل بن عمرو
باحة ربيعة
مدينة سلطان
ثانوية بللسمر
ثانوية وادي بن هشبل
يعرى
القرطبي الليلية
تحفيظ القرآن بابها
تحفيظ االرقم بن أبي االرقم
تحفيظ عبدالعزيز آل الشيخ
األمجاد األهلية
ثانوية مناهل
االبناء االولى
االبناء الثانية
االبناء الرابعة
االبناء الثالثة
االبناء الخامسة
االبناء االولي الرائده
االبناء الثانية
االبناء الثالثة
األبناء االولى الليلية (مغلقة)
االبناء االولى /بنين
االبناء الثانية
االبناء االولى الليلية
األندلس األهلية بأبها
ابتدائية المناهل
ابتدائية أبها األهلية
األندلس األهلية بالخميس
الرواد األهلية
ابتدائية خميس مشيط
االمجاد
ابتدائية مناهل الجامعة األهلية
ابتدائية المناهل االهلية
األندلس األهلية بأبها
ابها االهلية المتوسطة
المناهل بابها
متوسطة األندلس األهلية بنين
مجمع مدارس الرواد األهلية بنين  /بالقاعدة الجوية

61450@asedu.gov.sa
61451@asedu.gov.sa
61453@asedu.gov.sa
61454@asedu.gov.sa
61455@asedu.gov.sa
61456@asedu.gov.sa
61457@asedu.gov.sa
614585@asedu.gov.sa
614605@asedu.gov.sa
61463@asedu.gov.sa
61464@asedu.gov.sa
61465@asedu.gov.sa
61467@asedu.gov.sa
61468@asedu.gov.sa
61469@asedu.gov.sa
61470@asedu.gov.sa
61471@asedu.gov.sa
61473@asedu.gov.sa
61474@asedu.gov.sa
61475@asedu.gov.sa
61476@asedu.gov.sa
61477@asedu.gov.sa
61482@asedu.gov.sa
61483@asedu.gov.sa
61487@asedu.gov.sa
61502@asedu.gov.sa
61503@asedu.gov.sa
61504@asedu.gov.sa
61505@asedu.gov.sa
61506@asedu.gov.sa
61507@asedu.gov.sa
61508@asedu.gov.sa
61509@asedu.gov.sa
61510@asedu.gov.sa
61511@asedu.gov.sa
61513@asedu.gov.sa
61514@asedu.gov.sa
61515@asedu.gov.sa
61517@asedu.gov.sa
61518@asedu.gov.sa
61519@asedu.gov.sa
61520@asedu.gov.sa
61521@asedu.gov.sa
61522@asedu.gov.sa
61523@asedu.gov.sa
61524@asedu.gov.sa
61525@asedu.gov.sa
61526@asedu.gov.sa
61528@asedu.gov.sa
61529@asedu.gov.sa
61530@asedu.gov.sa
61531@asedu.gov.sa
61532@asedu.gov.sa

خميس مشيط االهلية
األمجاد األهلية
متوسطة المناهل األهلية
األندلس األهلية بأبها
المناهل األهلية بأبها
ابها األهلية
ثانوية األندلس
الرواد األهلية
خميس مشيط األهلية
صقر قريش
الشيخ عبد العزيز بن باز
حسن بن عبدهللا ال الشيخ
العرين بابها
اليقين
تحفيظ اإلمام عاصم
متوسطة مناهل
يحيى بن أكثم
امعهد التربية الفكرية
الحسن بن الهيثم
أبو تمام بدرب العقيده
تحفيظ يحيى بن وثاب
تحفيظ أبو رجاء العطاردي
عباد بن بشر
اإلمام الشعبي
الحارث بن هشام
شروق المعرفة األهلية
عبدهللا بن سالم
أبو العتاهية
حراء
ابتدائية رياض الخميس
الليث بن سعد
إبن االثير
سمرة بن جندب
ابن النفيس
عثمان بن مظعون
تحفيظ الهدى (مغلقة)
تحفيظ الفالح
الوفاق
مسفرة
حبيب بن زيد
حمد الشغرود
أبو الحسن الندوي
انس بن النضر
محمد الرشيد
تحفيظ اإلمام الشاطبي
تحفيظ اإلسراء
العرين بأبها
الواحة
عبدالملك بن مروان
تحفيظ ابن الجزري
تحفيظ محمد الفاتح
تحفيظ الندوة
تحفيظ المحمدية

61533@asedu.gov.sa
61534@asedu.gov.sa
61536@asedu.gov.sa
61537@asedu.gov.sa
61538@asedu.gov.sa
61539@asedu.gov.sa
61540@asedu.gov.sa
61541@asedu.gov.sa
61542@asedu.gov.sa
61551@asedu.gov.sa
61552@asedu.gov.sa
61553@asedu.gov.sa
61554@asedu.gov.sa
61555@asedu.gov.sa
61556@asedu.gov.sa
61558@asedu.gov.sa
61559@asedu.gov.sa
61560@asedu.gov.sa
61570@asedu.gov.sa
61571@asedu.gov.sa
61573@asedu.gov.sa
61575@asedu.gov.sa
61576@asedu.gov.sa
61577@asedu.gov.sa
61578@asedu.gov.sa
615788@asedu.gov.sa
61584@asedu.gov.sa
61588@asedu.gov.sa
61589@asedu.gov.sa
61590@asedu.gov.sa
61593@asedu.gov.sa
61594@asedu.gov.sa
61595@asedu.gov.sa
61596@asedu.gov.sa
61597@asedu.gov.sa
61600@asedu.gov.sa
61601@asedu.gov.sa
61607@asedu.gov.sa
61608@asedu.gov.sa
61613@asedu.gov.sa
61614@asedu.gov.sa
61615@asedu.gov.sa
61616@asedu.gov.sa
61617@asedu.gov.sa
61622@asedu.gov.sa
61631@asedu.gov.sa
61636@asedu.gov.sa
61637@asedu.gov.sa
61638@asedu.gov.sa
61639@asedu.gov.sa
61641@asedu.gov.sa
61642@asedu.gov.sa
61643@asedu.gov.sa

خباب بن االرت
دومة الجندل
جرش
تحفيظ الرسالة
تحفيظ المودة
تحفيظ السالم
العمارة
القبلتين
الرضوان الليلية بابها
الشورى
الراقي
تحفيظ اإلمام الطبري
تحفيظ الفجر
الشيخ بن عثيمين بابها
ابن جماعة
الدرعية
الفاروق
ابتدائية الحكمة
المهاجرون
ذي النورين
نعمان
المدائن
السعادة
محمود الغزنوي
ابتدائية صدى االبداع األهلية
ابتدائية أبها العالمية بخميس مشيط
متوسطة رياض الخميس األهلية -بنين
ثانوية رياض الخميس األهلية
متوسطة وثانوية أبودجانة
تحفيظ الفالح
ابن بازالليلية
ابتدائية طالئع المستقبل العالمية
االمير نايف الليلية
ذهبان
الثقافة
عرفات
عكاظ
المعرفة
عبدالرحمن الغافقي
الملك سعود
ابن قتيبة
ابتدائية شروق المعرفة األهلية
شروق المعرفة األهلية
شروق المعرفة األهلية
الخندق الليلية
ابن الجوزي
دار العلوم بابها
االمير نايف بن عبدالعزيز
أبو بكر الرازي
اإلمام محمد بن سعود
االمير نايف بن عبدالعزيز
الطبراني
صدى اإلبداع األهلية

61644@asedu.gov.sa
61645@asedu.gov.sa
61646@asedu.gov.sa
61649@asedu.gov.sa
61650@asedu.gov.sa
61651@asedu.gov.sa
61652@asedu.gov.sa
61653@asedu.gov.sa
61655@asedu.gov.sa
61668@asedu.gov.sa
61670@asedu.gov.sa
61683@asedu.gov.sa
61684@asedu.gov.sa
61689@asedu.gov.sa
61693@asedu.gov.sa
61694@asedu.gov.sa
61695@asedu.gov.sa
61696@asedu.gov.sa
61697@asedu.gov.sa
61698@asedu.gov.sa
61699@asedu.gov.sa
61700@asedu.gov.sa
61701@asedu.gov.sa
61702@asedu.gov.sa
61703@asedu.gov.sa
61705@asedu.gov.sa
61706@asedu.gov.sa
61721@asedu.gov.sa
61727@asedu.gov.sa
61730@asedu.gov.sa
61746@asedu.gov.sa
61749@asedu.gov.sa
61753@asedu.gov.sa
61760@asedu.gov.sa
61771@asedu.gov.sa
61772@asedu.gov.sa
61773@asedu.gov.sa
61774@asedu.gov.sa
61775@asedu.gov.sa
61776@asedu.gov.sa
61786@asedu.gov.sa
61788@asedu.gov.sa
61789@asedu.gov.sa
61790@asedu.gov.sa
61794@asedu.gov.sa
61795@asedu.gov.sa
61796@asedu.gov.sa
61797@asedu.gov.sa
61798@asedu.gov.sa
61799@asedu.gov.sa
61800@asedu.gov.sa
61802@asedu.gov.sa
61803@asedu.gov.sa

متوسطة طالئع المستقبل العالمية
رواد أبها األهلية بأبها
رواد أبها األهلية
رواد أبها األهلية
صدى اإلبداع األهلية
الفيصل مقررات
الفهد مقررات
الفواز مقررات
قرطبة
جابربن عبدهللا االنصاري
سعيد بن جبير
متوسطة األمير نايف/
االمير مقرن بن عبدالعزيز
الضياء
االوائل
كعب االسدي (مغلقة)
المروة
أوس بن حبيب
متوسطة كعب بن مالك
رياض األطفال االولى
الروضة األولى
روضة االثنين
رياض أطفال صبح
رياض األطفال الثانية بأبها
رياض األطفال بالعرين
رياض االطفال بالمسقي
الروضة الحكومية األولى
األولى بأبها
االبتدائية الثانية والطفولة المبكرة
الثالثة بأبها
الرابعة بأبها
الخامسه بابها
السادسة بأبها
السابعة بأبها
الثامنة بأبها
التاسعه بأبها
العاشرة بأبها
الحادية عشر بابها
الثانية عشرة بأبها
الثالثة عشر بأبها
الرابعة عشرة بأبها
الخامسة عشرة بأبها
السادسة عشرة بأبها
السابعة عشرة بأبها
الثامنة عشربأبها
التاسعة عشرة بأبها
العشرون بأبها
الدارة بأبها ابتدائية
الشرف بأبها
الوادي الطالع بأبها
المصنعة بأبها
البدالت بأبها
حمرة علكم بأبها

61823@asedu.gov.sa
61843@asedu.gov.sa
61844@asedu.gov.sa
61845@asedu.gov.sa
61846@asedu.gov.sa
61847@asedu.gov.sa
61848@asedu.gov.sa
61849@asedu.gov.sa
61854@asedu.gov.sa
61855@asedu.gov.sa
61857@asedu.gov.sa
61858@asedu.gov.sa
61859@asedu.gov.sa
61862@asedu.gov.sa
61863@asedu.gov.sa
61864@asedu.gov.sa
61865@asedu.gov.sa
61866@asedu.gov.sa
61867@asedu.gov.sa
62501@asedu.gov.sa
62502@asedu.gov.sa
62506@asedu.gov.sa
62510@asedu.gov.sa
62512@asedu.gov.sa
62513@asedu.gov.sa
62515@asedu.gov.sa
62516@asedu.gov.sa
62517@asedu.gov.sa
62518@asedu.gov.sa
62519@asedu.gov.sa
62520@asedu.gov.sa
62521@asedu.gov.sa
62522@asedu.gov.sa
62523@asedu.gov.sa
62524@asedu.gov.sa
62525@asedu.gov.sa
62526@asedu.gov.sa
62527@asedu.gov.sa
62528@asedu.gov.sa
62529@asedu.gov.sa
62530@asedu.gov.sa
62531@asedu.gov.sa
62532@asedu.gov.sa
62533@asedu.gov.sa
62534@asedu.gov.sa
62535@asedu.gov.sa
62536@asedu.gov.sa
62537@asedu.gov.sa
62538@asedu.gov.sa
62539@asedu.gov.sa
62540@asedu.gov.sa
62541@asedu.gov.sa
62542@asedu.gov.sa

62543@asedu.gov.sa
62544@asedu.gov.sa
62545@asedu.gov.sa
62546@asedu.gov.sa
62547@asedu.gov.sa
62548@asedu.gov.sa
62549@asedu.gov.sa
62550@asedu.gov.sa
62551@asedu.gov.sa
62552@asedu.gov.sa
62553@asedu.gov.sa
62554@asedu.gov.sa
62555@asedu.gov.sa
62556@asedu.gov.sa
62557@asedu.gov.sa
62558@asedu.gov.sa
62559@asedu.gov.sa
62560@asedu.gov.sa
62561@asedu.gov.sa
62562@asedu.gov.sa
62563@asedu.gov.sa
62564@asedu.gov.sa
62565@asedu.gov.sa
62566@asedu.gov.sa
62567@asedu.gov.sa
62568@asedu.gov.sa
62569@asedu.gov.sa
62570@asedu.gov.sa
62571@asedu.gov.sa
62572@asedu.gov.sa
62573@asedu.gov.sa
62574@asedu.gov.sa
62575@asedu.gov.sa
62576@asedu.gov.sa
62577@asedu.gov.sa
62578@asedu.gov.sa
62579@asedu.gov.sa
62580@asedu.gov.sa
62582@asedu.gov.sa
62583@asedu.gov.sa
62584@asedu.gov.sa
62585@asedu.gov.sa
62586@asedu.gov.sa
62587@asedu.gov.sa
62588@asedu.gov.sa
62589@asedu.gov.sa
62591@asedu.gov.sa
62595@asedu.gov.sa
62596@asedu.gov.sa
62597@asedu.gov.sa
62600@asedu.gov.sa
62601@asedu.gov.sa
62602@asedu.gov.sa

قرضة بأبها
بني مازن بابها
آل زيدي بأبها
السقا بأبها
السودة بأبها
العزيزة بأبها
تيهان بأبها
آل عاصمي بأبها
بني غنمي بأبها
آل شدادي بأبها
طبب بأبها
المسقوي بأبها
الغال بأبها
الرفقتين بأبها
الشلفاء بأبها
آل يعال بأبها
بني شدان بأبها
بني رزام بأبها
ال مجمل بأبها
مدينة سلطان األولى بأبها
آل غليظ بأبها
لعصان بأبها
آل ويمن بأبها
صدر وائلة
المسقي
بني جابرة
تمنية
القارية
آل علي
ال سرحان
الفرعاء
ال يزيد
عضاضة
ال سريع
آل جحل
ابتدائية حليال
االثنين
ذبوب
المضفاة
آل عمر
بني قاعد
حوراء
خرص
الماوين
بهوان
صبح
بيحان
عبل
مسفرة
سدوان
صلحلح
األولى
 بنات/ االبتدائية الثانية

الرابعة
الخامسة
السادسة
السابعة
الثامنة
التاسعة
العاشرة
الحادية عشر
االبتدائية الثانية عشر
الرابعة عشر
الخامسة عشر
السادسة عشر
التاسعة عشر
العشرون
الواحد والعشرون
الثانية والعشرون
الثالثة والعشرون
الرابعة والعشرون
الخامسة والعشرون
ابتدائية تندحة الزالل
وادي بن هشبل
ابتدائية آل عجير
يعرى
ب روضان السليل
الشيق
الحيمة
خديجة بنت خويلد
ابتدائية الوقبة
ابتدائية الجنفور
الرشداء
شفان
العطفة
ابتدائية مصلوم االولى
تباشعة
صحيفان
العمارة
المضة
طريب األولى
طريب الثانية
آل عرفان
الغرس
وادي قيان
عرقة ال سليمان
العلوبي
األولى بأحد رفيدة
الثانية بأحد رفيدة
المضيق
ابتدائية الروغ
القرحاء
المعالة
االولى بالواديين
الثانية بالواديين
الملك فيصل الخيرية

62604@asedu.gov.sa
62605@asedu.gov.sa
62606@asedu.gov.sa
62607@asedu.gov.sa
62608@asedu.gov.sa
62609@asedu.gov.sa
62610@asedu.gov.sa
62611@asedu.gov.sa
62612@asedu.gov.sa
62614@asedu.gov.sa
62615@asedu.gov.sa
62616@asedu.gov.sa
62619@asedu.gov.sa
62620@asedu.gov.sa
62621@asedu.gov.sa
62622@asedu.gov.sa
62623@asedu.gov.sa
62624@asedu.gov.sa
62625@asedu.gov.sa
62626@asedu.gov.sa
62627@asedu.gov.sa
62628@asedu.gov.sa
62629@asedu.gov.sa
62630@asedu.gov.sa
62631@asedu.gov.sa
62632@asedu.gov.sa
62633@asedu.gov.sa
62634@asedu.gov.sa
62635@asedu.gov.sa
62636@asedu.gov.sa
62637@asedu.gov.sa
62638@asedu.gov.sa
62639@asedu.gov.sa
62640@asedu.gov.sa
62641@asedu.gov.sa
62642@asedu.gov.sa
62643@asedu.gov.sa
62644@asedu.gov.sa
62645@asedu.gov.sa
62646@asedu.gov.sa
62647@asedu.gov.sa
62649@asedu.gov.sa
62650@asedu.gov.sa
62651@asedu.gov.sa
62678@asedu.gov.sa
62679@asedu.gov.sa
62680@asedu.gov.sa
62681@asedu.gov.sa
62682@asedu.gov.sa
62683@asedu.gov.sa
62684@asedu.gov.sa
62685@asedu.gov.sa
62686@asedu.gov.sa

آل حالمي
ابتدائية آل لغر
ابتدائية جوف آل شواط
إبتدائية أم المؤمنين عائشة
ابتدائية الدربين وعراب بأحد رفيده
آل الداحس
شعف لجوان
الرونة األولى
صفوان األولى
الهرير األولى
درب العقيدة
قريةالحباب بوادي مالح
سروم الثانية
جناب
الغيناء
آل حارث بأبها
تحفيظ القرآن الكريم االولى بابها
التحفيظ االولى
الصفيه
الحادية والعشرون بابها
السادسة والعشرون
السابعة والعشرون
الجفر
مربة السفلى
ال مكر
الثانية والعشرون بأبها
إبتدائية الغضاة
لزمة
الثامنة والعشرون
التاسعة والعشرون
المعامل
الوادي األخضر
نعمان
آل عزه
تضراع
الجهيفة
ردوم آل حسان
السويداء
فيشان
الحوطة
الحفائر
عتود العمائر
الخنقة
ملحة الحباب
قاهة المزرع
الثالثة والعشرون بأبها
االبتدائية الثانية لتحفيظ القرآن الكريم بأبها
المفجر
الحادية والثالثون
الثانية والثالثون
الثالثون
الخامسة والعشرون بأبها
ثلثين

62687@asedu.gov.sa
62688@asedu.gov.sa
62690@asedu.gov.sa
62691@asedu.gov.sa
62693@asedu.gov.sa
62694@asedu.gov.sa
62695@asedu.gov.sa
62697@asedu.gov.sa
62698@asedu.gov.sa
62699@asedu.gov.sa
62700@asedu.gov.sa
62707@asedu.gov.sa
62717@asedu.gov.sa
62719@asedu.gov.sa
62762@asedu.gov.sa
62765@asedu.gov.sa
62816@asedu.gov.sa
62817@asedu.gov.sa
62818@asedu.gov.sa
62819@asedu.gov.sa
62820@asedu.gov.sa
62821@asedu.gov.sa
62822@asedu.gov.sa
62823@asedu.gov.sa
62831@asedu.gov.sa
62832@asedu.gov.sa
62836@asedu.gov.sa
62837@asedu.gov.sa
62840@asedu.gov.sa
62841@asedu.gov.sa
62842@asedu.gov.sa
62846@asedu.gov.sa
62847@asedu.gov.sa
62853@asedu.gov.sa
62854@asedu.gov.sa
62855@asedu.gov.sa
62856@asedu.gov.sa
62857@asedu.gov.sa
62859@asedu.gov.sa
62860@asedu.gov.sa
62861@asedu.gov.sa
62862@asedu.gov.sa
62864@asedu.gov.sa
62865@asedu.gov.sa
62870@asedu.gov.sa
62872@asedu.gov.sa
62873@asedu.gov.sa
62880@asedu.gov.sa
62881@asedu.gov.sa
62882@asedu.gov.sa
62883@asedu.gov.sa
62884@asedu.gov.sa
62885@asedu.gov.sa

الوسطة
آل جليحة
السادسة والعشرون بأبها
رثمة
الروضة التاسعة
تحفيظ القرآن الكريم ببللسمر
تحفيظ القرآن الكريم بالمعالة
تحفيظ القرآن الكريم بالمسقي
الثالثه والثالثون
الرصراص األولى
المراغة
الحفائر
وادي رمالن
اإلبتدائية الثامنة والعشرون
ذهب
ابتدائية العرين
مرمى الحباب
الرابعة والثالثون
الخامسة والثالثون
مجعل والميثاء الشمالي
ابتدائية صبح للتحفيظ
تحفيظ القرآن الكريم بطريب
بادية ال حسين
روضة بن نورة
الثامنة والثالثون
التاسعة والثالثون
ذات النطاقين بآل عياش كود
وادي سكار
لحصاد
التاسعة والعشرون بأبها
آل قزع
الرونة الثانية
آل لجم وآل إسحاق
بني تميم
الواحد والثالثون بأبها
الخالدية
التحفيظ الثانية
السادسة والثالثون
السابعة والثالثون
تحفيظ القرآن الكريم بوادي بن هشبل
جنوب خط المطار بأبها
الثالثون بأبها
منح السليل
تحفيظ الرونة
السابعة والعشرون بأبها
التحفيظ االولى بتندحة
تحفيظ القران الكريم بالواديين
األربعون
الضيقة وظرافة
اسفل وادي حجال
الحادية واالربعون
فاطمة الزهراء
العرين

62898@asedu.gov.sa
62900@asedu.gov.sa
62901@asedu.gov.sa
62902@asedu.gov.sa
629023@asedu.gov.sa
62903@asedu.gov.sa
62905@asedu.gov.sa
62908@asedu.gov.sa
62909@asedu.gov.sa
62914@asedu.gov.sa
62915@asedu.gov.sa
62916@asedu.gov.sa
62917@asedu.gov.sa
62918@asedu.gov.sa
62919@asedu.gov.sa
62923@asedu.gov.sa
62926@asedu.gov.sa
62927@asedu.gov.sa
62928@asedu.gov.sa
62933@asedu.gov.sa
62934@asedu.gov.sa
62939@asedu.gov.sa
62942@asedu.gov.sa
62944@asedu.gov.sa
62946@asedu.gov.sa
62947@asedu.gov.sa
62948@asedu.gov.sa
62951@asedu.gov.sa
62952@asedu.gov.sa
62959@asedu.gov.sa
62960@asedu.gov.sa
62962@asedu.gov.sa
62965@asedu.gov.sa
62966@asedu.gov.sa
62967@asedu.gov.sa
62968@asedu.gov.sa
62969@asedu.gov.sa
62970@asedu.gov.sa
62971@asedu.gov.sa
62974@asedu.gov.sa
62975@asedu.gov.sa
62976@asedu.gov.sa
62981@asedu.gov.sa
62982@asedu.gov.sa
62983@asedu.gov.sa
63002@asedu.gov.sa
63003@asedu.gov.sa
63005@asedu.gov.sa
63006@asedu.gov.sa
63011@asedu.gov.sa
63012@asedu.gov.sa
63013@asedu.gov.sa
63014@asedu.gov.sa

رشاد
صفوان الثانية
الربة والشعبين
م األولى بأبها
م الثانية بأبها
م الثالثة بأبها
م الرابعة بأبها
م الخامسة بأبها
م تيهان بأبها
م مدينة سلطان بأبها
م طبب بأبها
م بني رزام بأبها
م الشلفاء بأبها
م السقا بأبها
م آل يعال بأبها
م المسقي
م تمنية
م ال سرحان
م عبل
م بيحان
م صبح
م الماوين
م االولى
م الثانية
م الثالثة
م الرابعة
م الخامسة
م السادسة
م وادي بن هشبل
م آل عجير
م تندحة الزالل
م يعرى
م العرين
م طريب
م األولى بأحد رفيدة
م الرونة األولى
متوسطة درب العقيدة
م األولى بالواديين
م الفيض
متوسطة القرحاء
م األولى ببللسمر
م الثانية ببللسمر
م السابعة
م تحفيظ القرآن الكريم االولى بأبها
م الروغ
م التحفيظ األولى
م الثامنة
م السابعة بأبها
م السادسة بأبها
م بني مازن بأبها
م سدوان
م المضة
م حوراء

63015@asedu.gov.sa
63017@asedu.gov.sa
63018@asedu.gov.sa
63022@asedu.gov.sa
63023@asedu.gov.sa
63024@asedu.gov.sa
63025@asedu.gov.sa
63026@asedu.gov.sa
63027@asedu.gov.sa
63028@asedu.gov.sa
63029@asedu.gov.sa
63030@asedu.gov.sa
63031@asedu.gov.sa
63032@asedu.gov.sa
63033@asedu.gov.sa
63034@asedu.gov.sa
63035@asedu.gov.sa
63036@asedu.gov.sa
63037@asedu.gov.sa
63038@asedu.gov.sa
63039@asedu.gov.sa
63040@asedu.gov.sa
63041@asedu.gov.sa
63042@asedu.gov.sa
63043@asedu.gov.sa
63044@asedu.gov.sa
63045@asedu.gov.sa
63046@asedu.gov.sa
63047@asedu.gov.sa
63048@asedu.gov.sa
63049@asedu.gov.sa
63050@asedu.gov.sa
63051@asedu.gov.sa
63052@asedu.gov.sa
63058@asedu.gov.sa
63059@asedu.gov.sa
63062@asedu.gov.sa
63063@asedu.gov.sa
63067@asedu.gov.sa
63075@asedu.gov.sa
63076@asedu.gov.sa
63077@asedu.gov.sa
63078@asedu.gov.sa
63079@asedu.gov.sa
63089@asedu.gov.sa
63093@asedu.gov.sa
63094@asedu.gov.sa
63095@asedu.gov.sa
63096@asedu.gov.sa
63097@asedu.gov.sa
63098@asedu.gov.sa
63099@asedu.gov.sa
63105@asedu.gov.sa

م سروم االولى
م روضان السليل
م الثامنة بأبها
م الثانية بأحد رفيدة
م التاسعة
م الثانية بالواديين
م العاشرة
م التاسعة بأبها
م السودة بأبها
م ال سريع
م بهوان
م العمارة
متوسطة آل لغر
م نعمان
م ال حارث بابها
م الشيق
م الحادية عشرة بأبها
م العاشرة بأبها
م الهرير
م الملك فيصل الخيرية
م الثانيه عشر بأبها
م الثالثة عشرة بأبها
الرابعة عشرة بأبها
م مربة السفلى
م عضاضة
م صحيفان
م الخامسة عشر
م كود آل عياش
المتوسطة السابعة عشر
م الجهيفة
م الفرعاء
م الرابعة عشر
م الثانية عشرة
م الثالثة عشر
م السادسة عشر
م الغرس
م السادسة عشر بابها
م الحادية عشر
م الغيناء
م تحفيظ القرآن الكريم بالشعف
م تحفيظ القرآن الكريم بأحد رفيدة
م السابعةعشر
م تحفيظ القرآن الكريم ببللسمر
م الثامنة عشر
الثانوية األولى بأبها
ث الثانية بأبها
ث الثالثة بابها
ث تيهان بأبها
ث السقا بأبها
ث طبب بأبها
ث مدينة سلطان بأبها
ث المسقي
ث تمنية

63111@asedu.gov.sa
63113@asedu.gov.sa
63115@asedu.gov.sa
63117@asedu.gov.sa
63118@asedu.gov.sa
63121@asedu.gov.sa
63123@asedu.gov.sa
63131@asedu.gov.sa
63132@asedu.gov.sa
63133@asedu.gov.sa
63134@asedu.gov.sa
63135@asedu.gov.sa
63136@asedu.gov.sa
63138@asedu.gov.sa
63140@asedu.gov.sa
63141@asedu.gov.sa
63147@asedu.gov.sa
63148@asedu.gov.sa
63152@asedu.gov.sa
63153@asedu.gov.sa
63155@asedu.gov.sa
63156@asedu.gov.sa
63157@asedu.gov.sa
63158@asedu.gov.sa
63159@asedu.gov.sa
63162@asedu.gov.sa
63164@asedu.gov.sa
63166@asedu.gov.sa
63169@asedu.gov.sa
63170@asedu.gov.sa
63171@asedu.gov.sa
63172@asedu.gov.sa
63174@asedu.gov.sa
63175@asedu.gov.sa
63176@asedu.gov.sa
63177@asedu.gov.sa
63179@asedu.gov.sa
63180@asedu.gov.sa
63182@asedu.gov.sa
63184@asedu.gov.sa
63192@asedu.gov.sa
63193@asedu.gov.sa
63194@asedu.gov.sa
63198@asedu.gov.sa
63199@asedu.gov.sa
63200@asedu.gov.sa
63201@asedu.gov.sa
63202@asedu.gov.sa
63203@asedu.gov.sa
63204@asedu.gov.sa
63205@asedu.gov.sa
63206@asedu.gov.sa
63207@asedu.gov.sa

ث آل سرحان
ث األولى ببللسمر
ث األولى
ث الثانية
ث تندحة الزالل
الثانوية االولى بوادي بن هشبل
الثانوية األولى
ثانوية األحد األولى مقررات
ثانوية الواديين
ث الرونة
ث تحفيظ القرآن الكريم االولى بأبها
ث الثالثة
ثانوية ال مكر
ث بني رزام بأبها
ث الشلفاء بأبها
ث درب العقيدة
ث آل يعال بأبها
ث الرابعة
ث الخامسة
ث الرابعة بأبها
ث الخامسة بابها
ث عبل
ث بيحان
ث آل عجير
ث التحفيظ األولى
ث السادسة بأبها
ث السادسة
ثانوية الروغ
ث طريب
ث سدوان
ث يعرى
ث بني مازن بأبها
ث السابعة
ث صبح
ث السابعة بأبها
فارغ
ث الحيمة
ث العرين
غير موجود
ث التاسعة بأبها
ث التاسعة
ث الهرير
ث المضة
ث العاشرة بأبها
ث الثانية بللسمر
ث الحادية عشر بأبها
ث الثامنة
ث الثانية بأحد رفيدة
معهد التربية الفكرية بأبها
معهد النور للبنات بابها
محو أمية آل السريع
محو األمية الخامسة
محو األمية الرابعة

63208@asedu.gov.sa
63209@asedu.gov.sa
63210@asedu.gov.sa
63211@asedu.gov.sa
63212@asedu.gov.sa
63213@asedu.gov.sa
63216@asedu.gov.sa
632165@asedu.gov.sa
63217@asedu.gov.sa
63218@asedu.gov.sa
63224@asedu.gov.sa
63225@asedu.gov.sa
63227@asedu.gov.sa
63229@asedu.gov.sa
63230@asedu.gov.sa
63232@asedu.gov.sa
63233@asedu.gov.sa
63234@asedu.gov.sa
63236@asedu.gov.sa
63237@asedu.gov.sa
63238@asedu.gov.sa
63240@asedu.gov.sa
63241@asedu.gov.sa
63242@asedu.gov.sa
63243@asedu.gov.sa
63244@asedu.gov.sa
63246@asedu.gov.sa
63247@asedu.gov.sa
63253@asedu.gov.sa
63254@asedu.gov.sa
63256@asedu.gov.sa
63257@asedu.gov.sa
63261@asedu.gov.sa
63262@asedu.gov.sa
63267@asedu.gov.sa
63268@asedu.gov.sa
63270@asedu.gov.sa
63274@asedu.gov.sa
63276@asedu.gov.sa
63277@asedu.gov.sa
63279@asedu.gov.sa
63284@asedu.gov.sa
63286@asedu.gov.sa
63287@asedu.gov.sa
63288@asedu.gov.sa
63290@asedu.gov.sa
63292@asedu.gov.sa
63299@asedu.gov.sa
63301@asedu.gov.sa
63302@asedu.gov.sa
63303@asedu.gov.sa
63306@asedu.gov.sa
63307@asedu.gov.sa

اإلبتدائية األولى لتعليم الكبيرات
محو األمية األولى
محو األمية السادسة
محو األمية السابعة
محو األمية الثامنة
محو األمية الخامسة عشر
مركز الروغ لتعليم الكبيرات
محو األمية الثالثة
المركز الثالث لتعليم الكبيرات
المركز الثاني لتعليم الكبيرات
محو األمية العاشرة
محو األمية الثالثة عشر
مركزمدينة سلطان لتعليم الكبيرات
المركز الثاني عشر لتعليم الكبيرات
محو األمية السادسة عشرة
المركز السادس لتعليم الكبيرات
محو أمية آل حجاج
محو األمية السابعة عشرة
مركز تعليم الكبيرات بطريب
روضة بهوان
محو األمية التاسعة عشر
المركز السابع لتعليم الكبيرات
روضة عسير الرائدة
مغلقة الدافعة محو
المركز الثامن لتعليم الكبيرات
الروضة األولى بالمدينة العسكرية
ابتدائية األبناء األولى
ابتدائية االبناء ()2
ابتدائية االبناء ()3
ابتدائية االبناء ()4
ابتدائية االبناء ()5
متوسطة االبناء ()1
متوسطة االبناء ()2
متوسطة االبناء ()3
ثانوية االبناء ()1
ثانوية االبناء ()2
روضة جمعية الجنوب
روضة الرواد
روضة الشؤون االجتماعية
روضة االندلس
روضة فرسان المستقبل
روضة خميس مشيط االهلية
روضة االمجاد
روضة الرواد
ابتدائية المناهل االهليه
ابتدائية الرواد
ابتدائية األندلس األهلية
ابتدائية فرسان المستقبل
ابتدائية خميس مشيط االهلية
ب االمجاد االهلية
ابتدائية المناهل
متوسطة األندلس األهلية
متوسطة المناهل

63309@asedu.gov.sa
63311@asedu.gov.sa
63312@asedu.gov.sa
63313@asedu.gov.sa
63314@asedu.gov.sa
63315@asedu.gov.sa
63318@asedu.gov.sa
63324@asedu.gov.sa
63325@asedu.gov.sa
63326@asedu.gov.sa
63327@asedu.gov.sa
63333@asedu.gov.sa
63335@asedu.gov.sa
63339@asedu.gov.sa
63340@asedu.gov.sa
63341@asedu.gov.sa
63342@asedu.gov.sa
63350@asedu.gov.sa
63357@asedu.gov.sa
63365@asedu.gov.sa
63368@asedu.gov.sa
63381@asedu.gov.sa
63392@asedu.gov.sa
63394@asedu.gov.sa
63403@asedu.gov.sa
63449@asedu.gov.sa
63450@asedu.gov.sa
63451@asedu.gov.sa
63452@asedu.gov.sa
63453@asedu.gov.sa
63454@asedu.gov.sa
63455@asedu.gov.sa
63456@asedu.gov.sa
63457@asedu.gov.sa
63458@asedu.gov.sa
63459@asedu.gov.sa
63462@asedu.gov.sa
63463@asedu.gov.sa
63464@asedu.gov.sa
63468@asedu.gov.sa
63470@asedu.gov.sa
63471@asedu.gov.sa
63472@asedu.gov.sa
63476@asedu.gov.sa
63477@asedu.gov.sa
63479@asedu.gov.sa
63480@asedu.gov.sa
63481@asedu.gov.sa
63483@asedu.gov.sa
63484@asedu.gov.sa
63485@asedu.gov.sa
63488@asedu.gov.sa
63490@asedu.gov.sa

متوسطة فرسان المستقبل
متوسطة االمجاد
ثانويةاألندلس األهلية
ثانوية الرواد
ثاموية المنارات
ثانوية المناهل
ثانوية المناهل
ثانوية الرواد
ثانوية خميس مشيط االهلية
م التاسعه عشر بأبها
ث الثالثة عشرة بابها
ث الثانية عشرة بأبها
م التاسعة عشر
آل الدمام
ث الثانية عشر
الثانيه واالربعون
الثانوية الحادية عشر  /بنات
ث الوقبه
م الرونة الثانية
رياض األطفال الثالثة
رياض األطفال الرابعة بأبها
ثانوية القرحاء
تحفيظ القرآن الكريم بالماوين
ث الثالثة عشر
روضة ابها االهلية
ابتدائية ابها األهليه
روضة نسائم الطفولة
األربعة واألربعون
السابعة واألربعون
م العشرون
م الحاديه والعشرون
م الثانية والعشرون
ث العاشرة
ث الرابعة عشرة
ث الخامسة عشر
متوسطة ذهب
المتوسطة االولى لتعليم الكبيرات
الرصراص الثانية
محو األمية الثامنة عشر
الرونة الثالثة
روضة رياض الخميس األهلية
م الشرف بأبها
م الثامنة عشر بأبها
حال لي
روضة اجيال المجد
متوسطة الخنساء
الثانية والثالثون بأبها
الثالثة والثالثون بأبها
الرابعة والثالثون بابها
الخامسة والثالثون بأبها
ث الرابعة عشر بأبها
ثانوية الخنساء
م تحفيظ القرآن الكريم بطريب

63491@asedu.gov.sa
63496@asedu.gov.sa
63497@asedu.gov.sa
63498@asedu.gov.sa
63499@asedu.gov.sa
63500@asedu.gov.sa
63501@asedu.gov.sa
63502@asedu.gov.sa
63503@asedu.gov.sa
63504@asedu.gov.sa
63505@asedu.gov.sa
63506@asedu.gov.sa
63507@asedu.gov.sa
63509@asedu.gov.sa
63510@asedu.gov.sa
63511@asedu.gov.sa
63512@asedu.gov.sa
63514@asedu.gov.sa
63515@asedu.gov.sa
63516@asedu.gov.sa
63517@asedu.gov.sa
63519@asedu.gov.sa
63520@asedu.gov.sa
63525@asedu.gov.sa
63526@asedu.gov.sa
63528@asedu.gov.sa
63540@asedu.gov.sa
63542@asedu.gov.sa
63544@asedu.gov.sa
63545@asedu.gov.sa
63546@asedu.gov.sa
63547@asedu.gov.sa
63548@asedu.gov.sa
63549@asedu.gov.sa
63550@asedu.gov.sa
63551@asedu.gov.sa
63552@asedu.gov.sa
63557@asedu.gov.sa
63558@asedu.gov.sa
63560@asedu.gov.sa
63561@asedu.gov.sa
63563@asedu.gov.sa
63564@asedu.gov.sa
63569@asedu.gov.sa
63570@asedu.gov.sa
63571@asedu.gov.sa
63572@asedu.gov.sa
63573@asedu.gov.sa
63574@asedu.gov.sa
63575@asedu.gov.sa
63576@asedu.gov.sa
63577@asedu.gov.sa
63578@asedu.gov.sa

اإلبتدائية الثالثة
ث تحفيظ القرآن الكريم ببللسمر
ث كودآل عياش
ث السادسة عشر
ث السابعة عشرة
روضة المجد النموذجية األهلية
مركز األحد األولى لتعليم الكبيرات
م معهد النور للبنات بابها
ث معهد االمل بابها
م تحفيظ القرآن الكريم بوادي بن هشبل
مركز تعليم الكبيرات بالجربة
ب مدينة سلطان الثانية
ابتدائية رياض الخميس األهلية
م الثالثة والعشرون
م الرابعة والعشرون
المتوسطة الخامسة والعشرون
السادسة واألربعون
الثامنة واألربعون
التاسعة واالربعون
مركز وادي رمالن لتعليم الكبيرات
محو األمية العشرون
محو األمية الواحدة والعشرون
محو أمية الرصراص الثانية
محو أمية ( الهرير ) صفوان األولى
المركزالعاشرلتعليم الكبيرات
ركز بادية ال حسين
االبتدائية 45
ابتدائية المنح بلعصان
الثانويه الثامنه
تحفيظ القرآن الكريم الثالثة بأبها
م تحفيظ القرآن الكريم الثانية بأبها
الثالثه واألربعون
ث العمارة
م الخنقة
م المتيه
م صدر وائلة
م تباشعه
م الحفائر
م ردوم ال حسان
ث مربة السفلى
رياض األطفال الخامسة بأبها
متوسطة ابها االهليه
ثاتوبة ابها االهلية
م تحفيظ القرآن الكريم بصبح
م تحفيظ القرآن الكريم بالعرين
الواحد والخمسون
م الصدر
روضة مربة
متوسطة تحفيظ القرآن بالرونه
الروضة السابعة
روضة تيهان
مركز التاسع لتعليم الكبيرات
المركز الحادي عشرلتعليم الكبيرات

63582@asedu.gov.sa
63583@asedu.gov.sa
63585@asedu.gov.sa
63586@asedu.gov.sa
63587@asedu.gov.sa
63593@asedu.gov.sa
63600@asedu.gov.sa
63609@asedu.gov.sa
63611@asedu.gov.sa
63612@asedu.gov.sa
63615@asedu.gov.sa
63624@asedu.gov.sa
63629@asedu.gov.sa
63635@asedu.gov.sa
63636@asedu.gov.sa
63637@asedu.gov.sa
63638@asedu.gov.sa
63639@asedu.gov.sa
63640@asedu.gov.sa
63641@asedu.gov.sa
63642@asedu.gov.sa
63643@asedu.gov.sa
63645@asedu.gov.sa
63648@asedu.gov.sa
63651@asedu.gov.sa
63653@asedu.gov.sa
63656@asedu.gov.sa
63657@asedu.gov.sa
63662@asedu.gov.sa
63664@asedu.gov.sa
63666@asedu.gov.sa
63668@asedu.gov.sa
63671@asedu.gov.sa
63672@asedu.gov.sa
63674@asedu.gov.sa
63675@asedu.gov.sa
63676@asedu.gov.sa
63677@asedu.gov.sa
63683@asedu.gov.sa
63685@asedu.gov.sa
63687@asedu.gov.sa
63697@asedu.gov.sa
63698@asedu.gov.sa
63702@asedu.gov.sa
63710@asedu.gov.sa
63713@asedu.gov.sa
63714@asedu.gov.sa
63719@asedu.gov.sa
63722@asedu.gov.sa
63728@asedu.gov.sa
63729@asedu.gov.sa
63749@asedu.gov.sa
63750@asedu.gov.sa

متوسطة اسفل حجال
ثانوية ( )18بذاللة
ثانوية تعليم الكبيرات االولى
ث الغيناء
روضة المعرفة
ث التحفيظ الثانية
تحفيظ القرآن الكريم بالمضة
مركز تعليم كبيرات عرقة
االبتدائية الرابعة
م شعف لجوان
م تحفيظ القران الكريم بالواديين
السادسة والثالثون
متوسطة جنوب مدينة سلطان
المتوسطةاالولى لتعليم الكبيرات
المركز الثالث عشرلتعليم الكبيرات
المركز الخامس عشرلتعليم الكبيرات
وراخ
تحفيظ القرأن الكريم بالحبيل
التحفيظ الثالثة
ابتدائية الدمج الفكري
م الواحد والعشرون بالمروج
ث الشرف
تحفيظ القرآن الكريم الرابعة بابها
ث النعمان
م ال جليحة
م تضراع
ثانوية تحفيظ القرآن الكريم بوادي بن هشبل
ث تحفيظ القران بطريب
محوأمية المضيق
ابتدائية اجيال المجد
المركز الثامن عشرلتعليم الكبيرات
محوأمية الشهمة
مركز الوريقة
م التحفيظ الثانية
الروضة الخامسة عشر
روضة آل سرحان
روضة تمنية القارية
الروضة االولى
ابتدائية التحفيظ الرابعة بالرصراص
المتوسطة الرابعة
ثانوية ردوم
متوسطة السويداء
ابتدائية حي الزهور
الثانوية السادسة عشر
ثانوية فرسان المستقبل
االبتدائية ()52
متوسطة تحفيظ الزالل
إبتدائية صدى االبداع األهلية
ثانوية الحفائر
المركز العشرون لتعليم الكبيرات بمدينة سلطان
مركز المعالة لتعليم الكبيرات
مركز الربه والشعبين لتعليم الكبيرات
مركز الواديين لتعليم الكبيرات

63768@asedu.gov.sa
63771@asedu.gov.sa
63772@asedu.gov.sa
63773@asedu.gov.sa
63774@asedu.gov.sa
63777@asedu.gov.sa
63778@asedu.gov.sa
63780@asedu.gov.sa
63785@asedu.gov.sa
63786@asedu.gov.sa
63787@asedu.gov.sa
63794@asedu.gov.sa
63795@asedu.gov.sa
63802@asedu.gov.sa
63806@asedu.gov.sa
63808@asedu.gov.sa
63813@asedu.gov.sa
63818@asedu.gov.sa
63853@asedu.gov.sa
638542@asedu.gov.sa
63855@asedu.gov.sa
63857@asedu.gov.sa
63858@asedu.gov.sa
63859@asedu.gov.sa
63860@asedu.gov.sa
63861@asedu.gov.sa
63866@asedu.gov.sa
63867@asedu.gov.sa
63874@asedu.gov.sa
63875@asedu.gov.sa
63878@asedu.gov.sa
63886@asedu.gov.sa
63899@asedu.gov.sa
63903@asedu.gov.sa
639050@asedu.gov.sa
63909@asedu.gov.sa
63912@asedu.gov.sa
63914@asedu.gov.sa
63933@asedu.gov.sa
63936@asedu.gov.sa
63937@asedu.gov.sa
63938@asedu.gov.sa
63939@asedu.gov.sa
63940@asedu.gov.sa
63942@asedu.gov.sa
63943@asedu.gov.sa
63944@asedu.gov.sa
63945@asedu.gov.sa
63956@asedu.gov.sa
63957@asedu.gov.sa
63961@asedu.gov.sa
63962@asedu.gov.sa
63963@asedu.gov.sa

ثانوية تعليم كبيرات الحفائر
معهد النور (ثانوي)
إبتدائية البديع
المتوسطه السادسه والعشرون
متوسطة الغضاة
الثانوية التاسعة عشر
رياض اطفال طريب
روضة كوادر التنمية
ابتدائية العند
الروضة االسادسة
ثانوية صدر وائله
ابتدائية
ابتدائية
ابتدائية
ابتدائية
متوسطة
ثانوية
متوسطة
ابتدائية
متوسطة
إبتدائية كتنه
إبتدائية الصبيخة عام
إبتدائية النخيل
إبتدائية تحفيظ الصبيخة
متوسطة الصبيخة عام
ثانوية الصبيخة عام
إبتدائية البينة
إبتدائية الجثوة
إبتدائية الحفار
متوسطة تحفيظ الصبيخة
الروضة التاسعة والثالثون
ابتدائية
ابتدائية أبي يوسف
المضمار بالمضة
عمرو بن الجموح بالخنقة
الرشيد بالعرين
ابن شهاب الزهري بالعرين (مغلقة)
كعب بن مالك بالعرين
كعب بن زهير بالغضاة
عبد هللا بن الزبير بالمضة (مغلقة)
الزبير بن العوام بالمضة
السائب بن عثمان بالمضة (مغلقة)
الروضة بروضة بن نورة
حنين بطريب
الثمره بعرقة آل سليمان  /طريب
القيروان بالعرين (مغلقة)
عبدهللا بن رواحة بطريب
الكرامة بملحة الحباب
عين جالوت بالخنقة
جابر بن حيان بالعرين
سعيد بن زيد بالعرين
سهيل بن عمرو بالغضاة
المثنى بن حارثة بالمضة

63968@asedu.gov.sa
63977@asedu.gov.sa
63978@asedu.gov.sa
63983@asedu.gov.sa
63985@asedu.gov.sa
63987@asedu.gov.sa
63989@asedu.gov.sa
63990@asedu.gov.sa
63995@asedu.gov.sa
63996@asedu.gov.sa
63997@asedu.gov.sa
64128@asedu.gov.sa
64161@asedu.gov.sa
64242@asedu.gov.sa
64258@asedu.gov.sa
64301@asedu.gov.sa
64370@asedu.gov.sa
64430@asedu.gov.sa
64441@asedu.gov.sa
64638@asedu.gov.sa
65557@asedu.gov.sa
65641@asedu.gov.sa
65649@asedu.gov.sa
65674@asedu.gov.sa
65742@asedu.gov.sa
65805@asedu.gov.sa
65928@asedu.gov.sa
65929@asedu.gov.sa
66140@asedu.gov.sa
66171@asedu.gov.sa
66333@asedu.gov.sa
68114@asedu.gov.sa
68132@asedu.gov.sa
68137@asedu.gov.sa
68140@asedu.gov.sa
68152@asedu.gov.sa
68158@asedu.gov.sa
68161@asedu.gov.sa
68162@asedu.gov.sa
68174@asedu.gov.sa
68179@asedu.gov.sa
68184@asedu.gov.sa
68199@asedu.gov.sa
68204@asedu.gov.sa
68206@asedu.gov.sa
68213@asedu.gov.sa
68220@asedu.gov.sa
68221@asedu.gov.sa
68262@asedu.gov.sa
68265@asedu.gov.sa
68268@asedu.gov.sa
68269@asedu.gov.sa
68279@asedu.gov.sa

حسان بن ثابت بطريب
ذات الصواري بعرقة آل سليمان  /طريب
الخليل بن احمد بطريب
سعيد بن عامر بملحة الحباب
بالط الشهداء بالخنقة
االمام محمد بن سعود بالعرين (مغلقة)
الملك سعود بالمضة (مغلقة)
زيد بن الخطاب بالعرين
تحفيظ يحيى بن وثاب بطريب
تحفيظ تميم الداري بالمضة
تحفيظ يحيى بن وثاب بطريب
الروضة الثانية
روضة ندى المستقبل
روضة بني وهب والطفولة المبكرة
روضة المضة
الروضة الثامنة
الروضة التاسعة
الروضة العاشرة
الروضة الحادية عشر
الروضة الثانية عشر
الروضة الثالثة عشر
الروضة الرابعة عشر
روضة آل يعال
روضة بني رزام
روضة سدوان
الروضة الثانية
الروضة الثالثة
الروضة الرابعة
الروضة الخامسة
الروضة السادسة
الروضة السابعة
الروضة الثامنة
الروضة التاسعة
روضة الزالل
روضة دمج فكري مع ابتدائية الحفاير
الثانوية الواحدة والعشرون
ثانوية النخيل
ثانوية الجهيفة
رياض األطفال بغبل
رياض األطفال بيحان
رياض األطفال بالماوين
ابتدائية منبع العلم
روضة اقرأ
روضة بناء العقول
روضة دوحة المعرفة
روضة بداية الرائدة
تعليم الكبيرات بمعهد التربية الفكرية
رضة نبع المعرفة
الروضةالخامسة عشر
روضة آل السريع
روضة الشرف
الروضة العاشرة
الروضة الحادية عشر

68287@asedu.gov.sa
68290@asedu.gov.sa
68294@asedu.gov.sa
68295@asedu.gov.sa
68311@asedu.gov.sa
68314@asedu.gov.sa
68320@asedu.gov.sa
68330@asedu.gov.sa
68423@asedu.gov.sa
68483@asedu.gov.sa
68497@asedu.gov.sa
69001@asedu.gov.sa
69002@asedu.gov.sa
69003@asedu.gov.sa
69004@asedu.gov.sa
69005@asedu.gov.sa
69006@asedu.gov.sa
69007@asedu.gov.sa
69008@asedu.gov.sa
69009@asedu.gov.sa
69010@asedu.gov.sa
69011@asedu.gov.sa
69012@asedu.gov.sa
69013@asedu.gov.sa
69014@asedu.gov.sa
69016@asedu.gov.sa
69017@asedu.gov.sa
69018@asedu.gov.sa
69019@asedu.gov.sa
69020@asedu.gov.sa
69021@asedu.gov.sa
69022@asedu.gov.sa
69023@asedu.gov.sa
69024@asedu.gov.sa
69025@asedu.gov.sa
69027@asedu.gov.sa
69029@asedu.gov.sa
69032@asedu.gov.sa
69033@asedu.gov.sa
69034@asedu.gov.sa
69035@asedu.gov.sa
69036@asedu.gov.sa
69038@asedu.gov.sa
69040@asedu.gov.sa
69041@asedu.gov.sa
69042@asedu.gov.sa
69044@asedu.gov.sa
69045@asedu.gov.sa
69050@asedu.gov.sa
69051@asedu.gov.sa
69052@asedu.gov.sa
69053@asedu.gov.sa
69054@asedu.gov.sa

روضة الرشداء
روضة الغضاة
روضة بني قاعد
دمج فكري ب آل يعال
دمج فكري بالروغ
دمج فكري بال السريع
روضة كواكب
مركز الرابعة والعشرون لتعليم الكبيرات
مركز ال عجير لتعليم الكبيرات
مركز الزالل لتعليم الكبيرات
مركز الرونة الثانية لتعليم الكبيرات
روضة ابناء الريادة
مركز الخامسة والعشرون لتعليم الكبيرات
مركز تعليم كبيرات الثالثه والعشرون
مركز تعليم كبيرات الثانية
مركز تعليم كبيرات حفاير القاعة
69078
روضة أبها العالمية
ابتدائية أبها العالمية
متوسطة أبها العالمية
روضة طالئع المستقبل بأبها
ابتدائية طالئع المستقبل العالمية
مركزآل قزع بالشعف
الثانوية الثانية بمدينة سلطان
متوسطة وراخ
ثانوية الراقي
مركز التوحد
مركز القياس والتشخيص والتدخل المبكر
دمج الفكري
ثانوية الشيق
مركز األحد الثالثة لتعليم الكبيرات
ثانوية الخنقة
روضة صرح المستقبل

69055@asedu.gov.sa
69056@asedu.gov.sa
69057@asedu.gov.sa
69059@asedu.gov.sa
69060@asedu.gov.sa
69061@asedu.gov.sa
69062@asedu.gov.sa
69063@asedu.gov.sa
69064@asedu.gov.sa
69068@asedu.gov.sa
69069@asedu.gov.sa
69070@asedu.gov.sa
69072@asedu.gov.sa
69074@asedu.gov.sa
69075@asedu.gov.sa
69077@asedu.gov.sa
69078@asedu.gov.sa
69080@asedu.gov.sa
69081@asedu.gov.sa
69082@asedu.gov.sa
69101@asedu.gov.sa
69102@asedu.gov.sa
69111@asedu.gov.sa
69113@asedu.gov.sa
69115@asedu.gov.sa
69117@asedu.gov.sa
69122@asedu.gov.sa
69123@asedu.gov.sa
69124@asedu.gov.sa
69130@asedu.gov.sa
69133@asedu.gov.sa
69146@asedu.gov.sa
69147@asedu.gov.sa

