
 
 
 

 
 
 

 إحصائيات موجزة بتعليم عفيف

 



 
 
 

 
 
 

 إحصائيات موجزة بتعليم عفيف

 



 
 
 

 
 
 

 إحصائيات موجزة بتعليم عفيف

 



 
 
 

 
 
 

 عامة احصاءات

 

 مجيع املراحل ] أهلي / حكومي                                          [

 بنات بنين االحصائية
 741 732 عدد المدارس

 24 27 عدد قادة المدارس
 7017 7177 عدد المعممين ) الممارسين لمتدريس (

 4074 3770 عدد الطالب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 | إحصائيات موجزة بتعليم عفيف 4صفحة 



 
 
 

 
 
 

 الطلبة حسب اجلنسية
 

بننيمدارس ال  
 االبتدائيةاملرحلة  ] أهلي /تصنيف املدرسة : حكومي [                                                   

 المجموع
 الصفوف

 الجية المشرفة نوع المدرسة   الجنسية
بتدائيالا الرابع االبتدائي الخامس االبتدائي السادس االبتدائي  األول االبتدائي الثاني االبتدائي الثالث 

 عدد الفصول 05 00 00 03 74 07 373
 حكومي نياري  الطمبة

 السعودية 720 733 050 714 720 747 5457
 دول خميجية 7 1 7 1 1 1 5

 دول عربية 77 77 57 55 70 51 713
 دول إسالمية 1 7 0 3 3 5 53
 دول غير إسالمية 1 1 7 1 1 1 7
 أخرى  1 1 1 1 1 1 1

 جممة غير سعوديين 73 73 53 50 73 55 754
 مجموع 743 017 003 747 743 071 3101

  

 المجموع
 الصفوف

 الجية المشرفة نوع المدرسة   الجنسية
 األول االبتدائي الثاني االبتدائي الثالث االبتدائي الرابع االبتدائي الخامس االبتدائي السادس االبتدائي

 عدد الفصول 3 3 3 3 3 3 73

 حكومي  تحفيظ الطمبة

 السعودية 34 31 30 37 37 57 741
 دول خميجية 1 1 1 1 1 1 1
 دول عربية 5 1 7 3 3 3 31
 دول إسالمية 1 1 1 1 1 5 5
 دول غير إسالمية 1 1 7 7 1 1 5
 أخرى  1 1 1 1 1 1 1
 جممة غير سعوديين 5 1 0 4 3 71 71
 مجموع 77 75 71 73 34 37 531

 | إحصائيات موجزة بتعليم عفيف 5صفحة 



 
 
 

 
 
 

 

 المجموع
 الصفوف

 الجية المشرفة نوع المدرسة   الجنسية
 األول االبتدائي الثاني االبتدائي الثالث االبتدائي الرابع االبتدائي الخامس االبتدائي السادس االبتدائي

 عدد الفصول 3 7 7 3 7 7 74

 حكومي تربية خاصة الطمبة

 السعودية 7 3 3 7 3 7 37
 دول خميجية 1 1 1 1 1 1 1
 دول عربية 1 1 1 1 1 1 1
 دول إسالمية 1 1 1 1 1 1 1
 دول غير إسالمية 1 1 1 1 1 1 1
 أخرى  1 1 1 1 1 1 1
 جممة غير سعوديين 1 1 1 1 1 1 1
 مجموع 7 3 3 7 3 7 37

 

 المجموع
 الصفوف

 الجية المشرفة نوع المدرسة   الجنسية
 األول االبتدائي الثاني االبتدائي الثالث االبتدائي الرابع االبتدائي الخامس االبتدائي السادس االبتدائي

 عدد الفصول 3 3 2 2 1 1 75

 أىمي نياري  الطمبة

 السعودية 777 702 733 751 710 47 204
 دول خميجية 1 1 1 1 1 1 1
 دول عربية 1 3 3 3 7 7 55
 دول إسالمية 1 1 1 1 1 1 1
 دول غير إسالمية 1 1 1 1 1 1 1
 أخرى  1 1 1 1 1 7 7
 جممة غير سعوديين 1 3 3 3 7 5 53
 مجموع 701 711 777 754 711 41 235

 
 

 | إحصائيات موجزة بتعليم عفيف 6صفحة 



 
 
 

 
 
 

بننيمدارس ال  
 املتوسطةاملرحلة  ] أهلي /تصنيف املدرسة : حكومي                 [

 المجموع
 الصفوف

 المشرفة الجية المدرسة نوع   الجنسية
 األول المتوسط الثاني المتوسط الثالث المتوسط

 عدد الفصول 31 30 30 711

 حكومي نياري  الطمبة

 السعودية 712 731 052 7731
 دول خميجية 1 1 1 1
 دول عربية 4 75 53 77
 دول إسالمية 7 1 7 0
 دول غير إسالمية 1 1 1 1
 أخرى  1 1 1 1
 جممة غير سعوديين 73 75 57 74

 مجموع 731 773 007 7724
 

 المجموع
 الصفوف

 المشرفة الجية المدرسة نوع   الجنسية
 األول المتوسط الثاني المتوسط الثالث المتوسط

 عدد الفصول 5 5 5 1

 حكومي ليمي الطمبة

 السعودية 71 72 37 17
 دول خميجية 1 1 1 1
 دول عربية 5 1 1 5
 دول إسالمية 1 1 1 1
 دول غير إسالمية 1 1 1 1
 أخرى  1 1 1 1
 جممة غير سعوديين 5 1 1 5
 مجموع 73 72 37 11

 | إحصائيات موجزة بتعليم عفيف 7صفحة 



 
 
 

 
 
 

 

 المجموع
 الصفوف

 المشرفة الجية المدرسة نوع   الجنسية
 األول المتوسط الثاني المتوسط الثالث المتوسط

 عدد الفصول 7 7 7 3

 حكومي  تحفيظ الطمبة

 السعودية 51 57 57 10
 دول خميجية 1 1 1 1
 دول عربية 0 7 3 72
 دول إسالمية 7 1 7 0
إسالميةدول غير  7 1 1 7  
 أخرى  1 1 1 1
 جممة غير سعوديين 71 7 4 53
 مجموع 31 50 33 33

 

 المجموع
 الصفوف

 المشرفة الجية المدرسة نوع   الجنسية
 األول المتوسط الثاني المتوسط الثالث المتوسط

 عدد الفصول 3 5 5 2
 حكومي تربية خاصة الطمبة

 السعودية 7 3 3 71
 دول خميجية 1 1 1 1
 دول عربية 1 1 1 1
 دول إسالمية 1 1 1 1
 دول غير إسالمية 1 1 1 1
 أخرى  1 1 1 1
 جممة غير سعوديين 1 1 1 1
 مجموع 7 3 3 71

 

 

 

 | إحصائيات موجزة بتعليم عفيف 8صفحة 



 
 
 

 
 
 

 المجموع
 الصفوف

 المشرفة الجية المدرسة نوع   الجنسية
 األول المتوسط الثاني المتوسط الثالث المتوسط

 عدد الفصول 1 1 1 73

 أىمي نياري  الطمبة

 السعودية 711 37 32 513
 دول خميجية 1 1 1 1
 دول عربية 1 7 1 7
 دول إسالمية 7 1 3 7
 دول غير إسالمية 1 1 1 1
 أخرى  1 1 1 1
 جممة غير سعوديين 7 7 3 0

 مجموع 717 35 41 523
 

بننيمدارس ال  
 الثانويةاملرحلة  ] أهلي /تصنيف املدرسة : حكومي                 [

 الجية المشرفة نوع المدرسة   الجنسية المجموع

 عدد الفصول 33

 حكومي نياري  الطمبة

 السعودية 172
 دول خميجية 7
 دول عربية 3
 دول إسالمية 1
 دول غير إسالمية 1
 أخرى  1
 جممة غير سعوديين 4

 مجموع 101

 الجية المشرفة نوع المدرسة   الجنسية المجموع

 عدد الفصول 7

 حكومي ليمي الطمبة

 السعودية 31
 دول خميجية 1
 دول عربية 1
 دول إسالمية 1
 دول غير إسالمية 1
 أخرى  1
 جممة غير سعوديين 1
 مجموع 31

 

 | إحصائيات موجزة بتعليم عفيف 8صفحة 
 | إحصائيات موجزة بتعليم عفيف 9صفحة 



 
 
 

 
 
 

 

 الجية المشرفة نوع المدرسة   الجنسية المجموع

 عدد الفصول 5
 حكومي  تحفيظ الطمبة

 السعودية 73
 دول خميجية 1
 دول عربية 1
 دول إسالمية 1
غير إسالميةدول  5  
 أخرى  1
 جممة غير سعوديين 3
 مجموع 57

 

 الجية المشرفة نوع المدرسة   الجنسية المجموع

 عدد الفصول 71

 أىمي نياري  الطمبة

 السعودية 355
 دول خميجية 1
 دول عربية 77
 دول إسالمية 1
 دول غير إسالمية 1
 أخرى  1
 جممة غير سعوديين 77
 مجموع 333

 

 

 

 الجية المشرفة نوع المدرسة   الجنسية المجموع

 عدد الفصول 3

 حكومي تربية خاصة الطمبة

 السعودية 4
 دول خميجية 1
عربيةدول  1  
 دول إسالمية 1
 دول غير إسالمية 1
 أخرى  1
 جممة غير سعوديين 1
 مجموع 4

 

 | إحصائيات موجزة بتعليم عفيف 10صفحة 



 
 
 

 
 
 

 بننيمدارس ال

 التعليه املستنر ]تصنيف املدرسة : حكومي                                    [

 المجموع
 الصفوف

 الجية المشرفة المدرسة نوع   الجنسية
محو أميةثاني  ثالث محو أمية برنامج بال أميو  أول محو أمية 

 عدد الفصول 5 5 3 5 4

 حكومي ليمي الطمبة

 السعودية 75 3 51 50 10
 دول خميجية 1 1 1 1 1
 دول عربية 1 1 7 1 7
 دول إسالمية 1 3 1 1 3
 دول غير إسالمية 1 1 1 1 1
 أخرى  1 1 1 1 1
 جممة غير سعوديين 1 3 7 1 7
 مجموع 75 77 57 50 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 | إحصائيات موجزة بتعليم عفيف 11صفحة 



 
 
 

 
 
 

 بننيمدارس ال

 مقررات ] أهلي / تصنيف املدرسة : حكومي                                   [

 الجية المشرفة القاعات الجنسية المستوى االول المستوى الثاني المستوى الثالث المستوى الرابع المستوى الخامس المستوى السادس المجموع
 السعودية 071 5 717 43 77 31 373

 حكومي 21

 دول خميجية 1 1 1 1 1 1 1
 دول عربية 55 1 2 3 7 4 75
 دول إسالمية 7 1 7 1 1 1 5
 دول غير إسالمية 1 1 1 1 1 1 1
 أخرى  1 1 1 1 1 1 1
 سعوديينجممة غير  53 1 3 3 7 4 77
 مجموع 013 5 714 717 75 70 315
 السعودية 30 7 1 1 1 1 31

 أىمي 1

 دول خميجية 1 1 1 1 1 1 1
 دول عربية 3 1 1 1 1 1 3
 دول إسالمية 1 1 1 1 1 1 1
 دول غير إسالمية 1 1 1 1 1 1 1
 أخرى  1 1 1 1 1 1 1
 جممة غير سعوديين 3 1 1 1 1 1 3
 مجموع 33 7 1 1 1 1 34

 

 

 

 | إحصائيات موجزة بتعليم عفيف 12صفحة 



 
 
 

 
 
 

 مدارس البنات

 رياض أطفال  ] أهلي / تصنيف املدرسة : حكومي                                   [

 المجموع
 الصفوف

 المشرفة الجية المدرسة نوع   الجنسية
 روضة أولى روضة ثاني روضة ثالث

 عدد الفصول 53 35 33 43

 حكومي نياري  الطمبة

 السعودية 07 511 542 172
 دول خميجية 1 1 1 1
 دول عربية 3 77 72 37
 دول إسالمية 1 1 1 1
 دول غير إسالمية 1 1 1 1
 أخرى  1 1 1 1
 جممة غير سعوديين 3 77 72 37
 مجموع 02 522 377 173

 

 المجموع
 الصفوف

 المشرفة الجية المدرسة نوع   الجنسية
 روضة أولى روضة ثاني روضة ثالث

 عدد الفصول 1 2 71 53

 أىمي نياري  الطمبة

 السعودية 72 11 45 714
 دول خميجية 1 1 1 1
 دول عربية 5 3 7 4
 دول إسالمية 1 1 1 1
 دول غير إسالمية 1 1 1 1
 أخرى  1 1 1 1
 جممة غير سعوديين 5 3 7 4

 مجموع 74 13 41 723
 

 | إحصائيات موجزة بتعليم عفيف 13صفحة 



 
 
 

 
 
 

 مدارس البنات

 املرحلة االبتدائية  ] أهلي / تصنيف املدرسة : حكومي                                   [

 المجموع
 الصفوف

 الجية المشرفة نوع المدرسة   الجنسية
 االول االبتدائي الثاني االبتدائي الثالث االبتدائي الرابع االبتدائي الخامس االبتدائي السادس االبتدائي

 عدد الفصول 17 10 11 15 17 15 333

 حكومي نياري  الطمبة

 السعودية 037 100 112 000 032 721 3717
 دول خميجية 7 1 1 1 1 7 5

 دول عربية 73 53 51 70 77 73 713
 دول إسالمية 5 7 1 5 5 1 71
 دول غير إسالمية 7 1 1 1 1 1 7
 أخرى  0 1 1 1 1 1 0

 جممة غير سعوديين 55 52 51 72 71 74 757
 مجموع 111 135 152 025 113 740 3030

 

 المجموع
 الصفوف

 الجية المشرفة نوع المدرسة   الجنسية
 االول االبتدائي الثاني االبتدائي الثالث االبتدائي الرابع االبتدائي الخامس االبتدائي السادس االبتدائي

 عدد الفصول 5 7 5 7 7 7 3

 حكومي  تحفيظ الطمبة

 السعودية 73 70 57 75 73 75 47
 دول خميجية 1 1 1 1 1 1 1
 دول عربية 71 1 2 4 3 1 71
 دول إسالمية 5 1 1 3 5 5 70
 دول غير إسالمية 1 1 1 1 1 7 7
 أخرى  1 1 1 1 1 1 1
 جممة غير سعوديين 75 1 73 75 71 4 15
 مجموع 31 57 37 57 53 57 703

 

 | إحصائيات موجزة بتعليم عفيف 14صفحة 



 
 
 

 
 
 

 المجموع
 الصفوف

 الجية المشرفة نوع المدرسة   الجنسية
 االول االبتدائي الثاني االبتدائي الثالث االبتدائي الرابع االبتدائي الخامس االبتدائي السادس االبتدائي

 عدد الفصول 3 5 7 7 7 7 4

 حكومي تربية خاصة الطمبة

 السعودية 3 3 1 3 3 7 54
 دول خميجية 1 1 1 1 1 1 1
 دول عربية 1 1 1 1 1 1 1
 دول إسالمية 1 1 1 1 1 1 1
 دول غير إسالمية 1 1 1 1 1 1 1
 أخرى  1 1 1 1 1 1 1
 جممة غير سعوديين 1 1 1 1 1 1 1
 مجموع 3 3 1 3 3 7 54

 

 المجموع
 الصفوف

 الجية المشرفة نوع المدرسة   الجنسية
 االول االبتدائي الثاني االبتدائي الثالث االبتدائي الرابع االبتدائي الخامس االبتدائي السادس االبتدائي

 عدد الفصول 3 0 3 3 3 3 50

 أىمي نياري  الطمبة

 السعودية 00 30 32 31 37 73 511
 دول خميجية 1 1 7 1 1 1 7
 دول عربية 1 7 1 1 1 1 71
 دول إسالمية 1 1 1 1 1 1 1
 دول غير إسالمية 1 1 1 1 1 1 1
 أخرى  1 1 1 1 1 1 1
 جممة غير سعوديين 1 7 7 1 1 1 77
 مجموع 17 34 33 31 37 73 572

 

 

 

 

 | إحصائيات موجزة بتعليم عفيف 15صفحة 



 
 
 

 
 
 

 مدارس البنات

 املرحلة املتوسطة  ] أهلي / تصنيف املدرسة : حكومي                                   [

 المجموع
 الصفوف

 الجية المشرفة المدرسة نوع   الجنسية
متوسطالالثاني  الثالث المتوسط  األول المتوسط 

 عدد الفصول 77 77 33 751

 حكومي نياري  الطمبة

 السعودية 153 113 023 7377
 دول خميجية 1 1 1 1
 دول عربية 77 77 75 32
 دول إسالمية 7 3 7 0
 دول غير إسالمية 7 1 1 7
 أخرى  1 1 1 1
 جممة غير سعوديين 71 77 73 73

 مجموع 177 155 047 7302
 

 المجموع
 الصفوف

 الجية المشرفة المدرسة نوع   الجنسية
متوسطالالثاني  الثالث المتوسط  األول المتوسط 

 عدد الفصول 7 5 7 7

 حكومي  تحفيظ الطمبة

 السعودية 72 74 0 77
 دول خميجية 1 1 1 1
 دول عربية 3 1 5 77
 دول إسالمية 5 1 3 0
إسالميةدول غير  7 7 1 5  
 أخرى  1 1 1 1
 جممة غير سعوديين 1 2 0 73
 مجموع 53 51 71 04

 

 | إحصائيات موجزة بتعليم عفيف 16صفحة 



 
 
 

 
 
 

 المجموع
 الصفوف

 الجية المشرفة المدرسة نوع   الجنسية
 األول المتوسط الثاني المتوسط الثالث المتوسط

 عدد الفصول 7 5 7 7

خاصةتربية  الطمبة  حكومي 

 السعودية 7 3 3 2
 دول خميجية 1 1 1 1
 دول عربية 1 1 1 1
 دول إسالمية 1 1 1 1
 دول غير إسالمية 1 1 1 1
 أخرى  1 1 1 1
 جممة غير سعوديين 1 1 1 1
 مجموع 7 3 3 2

 

 المجموع
 الصفوف

 الجية المشرفة المدرسة نوع   الجنسية
المتوسطالثالث   األول المتوسط الثاني المتوسط 

 عدد الفصول 3 7 7 77
 أىمي نياري  الطمبة

 السعودية 54 50 37 33
 دول خميجية 1 1 1 1
 دول عربية 1 1 1 1
 دول إسالمية 1 1 1 1
 دول غير إسالمية 1 1 1 1
 أخرى  1 1 1 1
 جممة غير سعوديين 1 1 1 1
 مجموع 54 50 37 33

 

 

 

 

 | إحصائيات موجزة بتعليم عفيف 17صفحة 



 
 
 

 
 
 

 | إحصائيات موجزة بتعليم عفيف 18صفحة 

 المجموع
 الصفوف

 الجية المشرفة المدرسة نوع   الجنسية
 األول المتوسط الثاني المتوسط الثالث المتوسط

 عدد الفصول 5 3 7 1

 أىمي كبيرات الطمبة

 السعودية 3 3 3 77
 دول خميجية 1 1 1 1
 دول عربية 1 1 1 1
 دول إسالمية 1 1 1 1
 دول غير إسالمية 1 1 1 1
 أخرى  1 1 1 1
 جممة غير سعوديين 1 1 1 1
 مجموع 3 3 3 77

 

 مدارس البنات

 املرحلة الثانوية  ] أهلي / تصنيف املدرسة : حكومي                 [

 الجية المشرفة نوع المدرسة   الجنسية المجموع

 عدد الفصول 07

 حكومي نياري  الطمبة

 السعودية 140
 دول خميجية 1
 دول عربية 77
 دول إسالمية 5
 دول غير إسالمية 1
 أخرى  1
 جممة غير سعوديين 73
 مجموع 213

 

 الجية المشرفة نوع المدرسة   الجنسية المجموع

 عدد الفصول 5

 حكومي  تحفيظ الطمبة

 السعودية 71
 دول خميجية 1
 دول عربية 7
 دول إسالمية 7
 دول غير إسالمية 7
 أخرى  1
 جممة غير سعوديين 4
 مجموع 50

 



 
 
 

 
 
 

 

 الجية المشرفة نوع المدرسة   الجنسية المجموع

 عدد الفصول 3

 حكومي تربية خاصة الطمبة

 السعودية 2
 دول خميجية 1
 دول عربية 1
 دول إسالمية 1
 دول غير إسالمية 1
 أخرى  1
 جممة غير سعوديين 1
 مجموع 2

 
 

 الجية المشرفة نوع المدرسة   الجنسية المجموع

 عدد الفصول 0

 أىمي كبيرات الطمبة

 السعودية 71
 دول خميجية 1
 دول عربية 1
 دول إسالمية 1
 دول غير إسالمية 1
 أخرى  1
 جممة غير سعوديين 1
 مجموع 71

 

 

 

 الجية المشرفة نوع المدرسة   الجنسية المجموع

الفصولعدد  71  

 أىمي نياري  الطمبة

 السعودية 735
 دول خميجية 1
 دول عربية 75
 دول إسالمية 1
 دول غير إسالمية 1
 أخرى  1
 جممة غير سعوديين 75
 مجموع 777

 

 | إحصائيات موجزة بتعليم عفيف 19صفحة 



 
 
 

 
 
 

 مدارس البنات

 التعليه املستنر  ] أهلي / تصنيف املدرسة : حكومي                 [

 المجموع
 الصفوف

 الجية المشرفة المدرسة نوع   الجنسية
 أول محو أمية ثاني محو أمية ثالث محو أمية برنامج بال أميو

 عدد الفصول 1 2 1 5 57

 حكومي كبيرات الطمبة

 السعودية 04 21 17 73 514
 دول خميجية 1 1 1 1 1
 دول عربية 7 1 7 1 5
 دول إسالمية 1 1 1 1 1
 دول غير إسالمية 1 1 1 1 1
 أخرى  1 1 1 1 1
 جممة غير سعوديين 7 1 7 1 5

 مجموع 11 21 15 73 577

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 | إحصائيات موجزة بتعليم عفيف 20صفحة 



 
 
 

 
 
 

 مدارس البنات

 مقررات  ] أهلي / تصنيف املدرسة : حكومي                 [

 الجية المشرفة القاعات الجنسية المستوى االول المستوى الثاني المستوى الثالث المستوى الرابع المستوى الخامس المستوى السادس المجموع
 السعودية 142 4 752 14 731 37 7403

 حكومي 17

 دول خميجية 4 4 4 4 4 4 4
 دول عربية 71 4 5 7 1 0 30
 دول إسالمية 2 4 7 4 4 4 3
 دول غير إسالمية 4 4 4 4 4 4 4
 أخرى  4 4 4 4 4 4 4
 جممة غير سعوديين 77 4 74 7 1 0 07

 مجموع 243 4 742 15 704 32 7444
 السعودية 25 4 4 4 4 4 25

 أىمي 2

 دول خميجية 4 4 4 4 4 4 4
 دول عربية 0 4 4 4 4 4 0
 دول إسالمية 4 4 4 4 4 4 4
 دول غير إسالمية 4 4 4 4 4 4 4
 أخرى  4 4 4 4 4 4 4
 جممة غير سعوديين 0 4 4 4 4 4 0
 مجموع 33 4 4 4 4 4 33
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 بيانات املدارس

 بننيمدارس ال

نظام  الجنس المرحمة نوع المدرسة االفتتاحسنة  نوع التعميم
 الدراسة

تصنيف 
 المدرسة

 الرقم االحصائي اسم المدرسة

المرحمة  نياري  7341 تعميم عام بنين
 االبتدائية

 53717 أبرقية ابتدائية حكومي النظام العام بنين

المرحمة  نياري  7715 بنينتعميم عام 
 حكومي النظام العام بنين االبتدائية

ابو جعفر  ابتدائية
المنصور بمحامة بن 

 مصوي 
53772 

 تحفيظ  7753 تحفيظ بنين
المرحمة 
 حكومي النظام العام بنين االبتدائية

ابتدائية أبو موسى 
 53500 األشعري لتحفيظ القرآن

المرحمة  نياري  7341 تعميم عام بنين
 االبتدائية

 53715 عشرة ابو ابتدائية حكومي النظام العام بنين

المرحمة  نياري  7777 تعميم عام بنين
 االبتدائية

 53777 ابي بكر الصديق ابتدائية حكومي النظام العام بنين

المرحمة  تحفيظ  7344 تحفيظ بنين
 االبتدائية

ابتدائية أبي بن كعب  حكومي النظام العام بنين
 القرآنلتحفيظ 

53703 

المرحمة  نياري  7731 تعميم عام بنين
 االبتدائية

ابتدائية اإلشراق الحديثة  أىمي النظام العام بنين
 األىمية

753110 

المرحمة  نياري  7347 تعميم عام بنين
 االبتدائية

 53717 االشعرية ابتدائية حكومي النظام العام بنين
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نظام  الجنس المرحمة نوع المدرسة االفتتاحسنة  نوع التعميم
 الدراسة

تصنيف 
 المدرسة

 الرقم االحصائي اسم المدرسة

 نياري  7717 تعميم عام بنين
المرحمة 
 53710 البرزه ابتدائية حكومي النظام العام بنين االبتدائية

المرحمة  نياري  7753 تعميم عام بنين
 االبتدائية

 53541 الجامعية ابتدائية حكومي النظام العام بنين

المرحمة  نياري  7771 تعميم عام بنين
 االبتدائية

 53713 الجرفية ابتدائية حكومي النظام العام بنين

المرحمة  نياري  7345 تعميم عام بنين
 االبتدائية

 53714 الجمانية ابتدائية حكومي النظام العام بنين

المرحمة  نياري  7773 تعميم عام بنين
 االبتدائية

 53771 الجميماء ابتدائية حكومي النظام العام بنين

المرحمة  نياري  7334 تعميم عام بنين
 53770 الخضارة ابتدائية حكومي النظام العام بنين االبتدائية

المرحمة  نياري  7342 تعميم عام بنين
 53773 ابتدائية الشواطن حكومي النظام العام بنين االبتدائية

المرحمة  نياري  7752 تعميم عام بنين
 53311 ابتدائية الشيحية حكومي النظام العام بنين االبتدائية

 نياري  7753 تعميم عام بنين
المرحمة 
 53773 ابتدائية الصفوية حكومي النظام العام بنين االبتدائية
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نظام  الجنس المرحمة نوع المدرسة سنة اإلفتتاح نوع التعميم
 الدراسة

تصنيف 
 المدرسة

 الرقم االحصائي اسم المدرسة

 نياري  7713 تعميم عام بنين
المرحمة 
 53774 ابتدائية العسيبي حكومي النظام العام بنين االبتدائية

المرحمة  نياري  7771 تعميم عام بنين
 االبتدائية

 53751 العيدانيةابتدائية  حكومي النظام العام بنين

المرحمة  نياري  7774 تعميم عام بنين
 االبتدائية

 53757 ابتدائية الغرابة حكومي النظام العام بنين

المرحمة  نياري  7753 تعميم عام بنين
 االبتدائية

 53534 ابتدائية الغصابية حكومي النظام العام بنين

المرحمة  نياري  7335 تعميم عام بنين
 االبتدائية

 53775 ابتدائية الفيصمية حكومي النظام العام بنين

المرحمة  نياري  7711 تعميم عام بنين
 53755 ابتدائية الكفية حكومي النظام العام بنين االبتدائية

المرحمة  نياري  7711 تعميم عام بنين
 53753 ابتدائية المنسيات حكومي النظام العام بنين االبتدائية

المرحمة  نياري  7343 تعميم عام بنين
 53734 ابتدائية المأمون  حكومي النظام العام بنين االبتدائية

 نياري  7710 تعميم عام بنين
المرحمة 
 حكومي النظام العام بنين االبتدائية

ابتدائية المردمة ودارة 
 53757 المردمة
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نظام  الجنس المرحمة نوع المدرسة االفتتاحسنة  نوع التعميم
 الدراسة

تصنيف 
 المدرسة

 الرقم االحصائي اسم المدرسة

 نياري  7735 تعميم عام بنين
المرحمة 
 53333 ابتدائية المصيفقية حكومي النظام العام بنين االبتدائية

المرحمة  نياري  7712 تعميم عام بنين
 االبتدائية

 53750 ابتدائية المعمق حكومي النظام العام بنين

المرحمة  نياري  7710 تعميم عام بنين
 االبتدائية

ابتدائية الممك عبدالعزيز  حكومي النظام العام بنين
 ببدائع العضيان

53731 

المرحمة  نياري  7773 تعميم عام بنين
 االبتدائية

 53777 ابتدائية الممك فيد حكومي النظام العام بنين

المرحمة  نياري  7712 تعميم عام بنين
 االبتدائية

 53751 ابتدائية المنصورة حكومي النظام العام بنين

المرحمة  نياري  7344 تعميم عام بنين
 53771 ابتدائية النعمان بن بشير حكومي النظام العام بنين االبتدائية

المرحمة  نياري  7713 تعميم عام بنين
ابتدائية الوليد بن  حكومي النظام العام بنين االبتدائية

 53771 عبدالممك

المرحمة  نياري  7347 تعميم عام بنين
 53754 ابتدائية ام ارطاء حكومي النظام العام بنين االبتدائية

 نياري  7341 تعميم عام بنين
المرحمة 
 53737 ابتدائية بدائع بطاحة حكومي النظام العام بنين االبتدائية
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نظام  الجنس المرحمة نوع المدرسة االفتتاحسنة  نوع التعميم
 الدراسة

تصنيف 
 المدرسة

 الرقم االحصائي اسم المدرسة

 نياري  7731 تعميم عام بنين
المرحمة 
 أىمي النظام العام بنين االبتدائية

ابتدائية تأسيس األجيال 
 753114 األىمية

المرحمة  نياري  7773 تعميم عام بنين
 االبتدائية

 53733 ابتدائية تنيبيكة حكومي العامالنظام  بنين

المرحمة  نياري  7751 تعميم عام بنين
 االبتدائية

 53573 ابتدائية حصينة حكومي النظام العام بنين

المرحمة  نياري  7772 تعميم عام بنين
 االبتدائية

ابتدائية سعد بن ابي  حكومي النظام العام بنين
 وقاص بأم سرحة

53707 

المرحمة  نياري  7715 تعميم عام بنين
 االبتدائية

 53773 ابتدائية سعيد بن زيد حكومي النظام العام بنين

المرحمة  نياري  7344 تعميم عام بنين
ابتدائية عبدالرحمن بن  حكومي النظام العام بنين االبتدائية

 53737 عوف

المرحمة  نياري  7711 تعميم عام بنين
 53730 ابتدائية عبدهللا بن الزبير حكومي النظام العام بنين االبتدائية

المرحمة  نياري  7342 تعميم عام بنين
ابتدائية عبدهللا بن عباس  حكومي النظام العام بنين االبتدائية

 53753 باليميج

 نياري  7321 تعميم عام بنين
المرحمة 
 53731 ابتدائية عثمان بن عفان حكومي النظام العام بنين االبتدائية
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نظام  الجنس المرحمة نوع المدرسة االفتتاحسنة  نوع التعميم
 الدراسة

تصنيف 
 المدرسة

 الرقم االحصائي اسم المدرسة

 نياري  7341 تعميم عام بنين
المرحمة 
 حكومي النظام العام بنين االبتدائية

ابتدائية عمي بن ابي 
 53732 طالب

المرحمة  نياري  7717 تعميم عام بنين
 االبتدائية

 53733 ابتدائية عمر بن الخطاب حكومي النظام العام بنين

المرحمة  نياري  7770 تعميم عام بنين
 االبتدائية

ابتدائية عمر بن  حكومي النظام العام بنين
 عبدالعزيز

53775 

المرحمة  نياري  7713 تعميم عام بنين
 االبتدائية

 53777 ابتدائية فرعة الرميثي حكومي النظام العام بنين

المرحمة  نياري  7344 تعميم عام بنين
 االبتدائية

 53770 ابتدائية فيضة عفيف حكومي النظام العام بنين

المرحمة  نياري  7713 تعميم عام بنين
 53531 ابتدائية فيضة نومان حكومي النظام العام بنين االبتدائية

المرحمة  نياري  7717 تعميم عام بنين
ابتدائية دمحم بن  حكومي النظام العام بنين االبتدائية

 53735 عبدالوىاب

المرحمة  نياري  7711 تعميم عام بنين
 53773 ابتدائية منيفة حكومي النظام العام بنين االبتدائية

 نياري  7771 تعميم عام بنين
المرحمة 
 حكومي النظام العام بنين االبتدائية

ابتدائية ىارون الرشيد 
 53774 بالصقرة
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نظام  الجنس المرحمة نوع المدرسة االفتتاحسنة  نوع التعميم
 الدراسة

تصنيف 
 المدرسة

 الرقم االحصائي اسم المدرسة

 نياري  7347 تعميم عام بنين
المرحمة 
 53701 ذر الغفاري  ابو ابتدائية حكومي النظام العام بنين االبتدائية

المرحمة  نياري  7735 تعميم عام بنين
 االبتدائية

 53523 أجيالكم االبتدائية األىمية أىمي النظام العام بنين

المرحمة  نياري  7733 تعميم عام بنين
 الثانوية

 53371 أجيالكم األىمية الثانوية أىمي النظام العام بنين

المرحمة  نياري  7733 تعميم عام بنين
 الثانوية

نظام  بنين
 المقررات

أجيالكم األىمية الثانوية  أىمي
 مقررات  -

3453371 

المرحمة  نياري  7753 تعميم عام بنين
 االبتدائية

 53317 األجيال الحديثة االبتدائية أىمي النظام العام بنين

المرحمة  نياري  7731 تعميم عام بنين
األجيال الحديثة  أىمي النظام العام بنين المتوسطة

 53317 المتوسطة

المرحمة  نياري  7777 تعميم عام بنين
 53752 اليرانية االبتدائية حكومي النظام العام بنين االبتدائية

المرحمة  تربية خاصة 7730 تربيو خاصة بنين
برنامج التربية الفكرية  حكومي النظام العام بنين االبتدائية

 753115 بأبرقية

 تربية خاصة 7733 تربيو خاصة بنين
 المرحمة
 حكومي النظام العام بنين االبتدائية

برنامج التربية الفكرية 
 753177 بالعسيبي
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 الجنس المرحمة نوع المدرسة االفتتاحسنة  نوع التعميم
نظام 
 الدراسة

تصنيف 
 الرقم االحصائي اسم المدرسة المدرسة

المرحمة  تربية خاصة 7733 تربيو خاصة بنين
برنامج التربية الفكرية  حكومي النظام العام بنين االبتدائية

 753173 ببدائع العضيان

المرحمة  تربية خاصة 7735 تربيو خاصة بنين
برنامج التربية الفكرية  حكومي النظام العام بنين الثانوية

 753113 بثانوية الجزيرة

المرحمة  تربية خاصة 7754 تربيو خاصة بنين
 المتوسطة

 حكومي النظام العام بنين
برنامج التربية الفكرية 
بمتوسطة عبدالرحمن 

 الداخل
53544 

المرحمة  تربية خاصة 7732 تربيو خاصة بنين
برنامج التوحد بمدرسة  حكومي النظام العام بنين االبتدائية

 753117 عمر بن الخطاب

المرحمة  تربية خاصة 7731 تربيو خاصة بنين
برنامج العوق البصري  حكومي النظام العام بنين االبتدائية

 53352 بفيضة نومان

المرحمة  تربية خاصة 7734 تربيو خاصة بنين
برنامج العوق البصري  حكومي النظام العام بنين المتوسطة

 753171 بمتوسطة بدائع العضيان

 تربية خاصة 7734 تربيو خاصة بنين
المرحمة 
 حكومي النظام العام بنين المتوسطة

برنامج العوق البصري 
 753171 بمتوسطة فيضة نومان

المرحمة  تربية خاصة 7731 تربيو خاصة بنين
 االبتدائية

 حكومي النظام العام بنين
برنامج العوق البصري 
بمدرسة بدائع العضيان 

 ابتدائي
533535 

 تربية خاصة 7733 تربيو خاصة بنين
المرحمة 
 حكومي النظام العام بنين المتوسطة

برنامج العوق السمعي 
بمتوسطة عبدالرحمن 

 الداخل
753170 
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نظام  الجنس المرحمة نوع المدرسة االفتتاحسنة  نوع التعميم
 الدراسة

تصنيف 
 المدرسة

 الرقم االحصائي اسم المدرسة

 تربية خاصة 7731 تربيو خاصة بنين
المرحمة 
 حكومي النظام العام بنين االبتدائية

برنامج العوق السمعي 
 53543 بمدرسة عمر بن الخطاب

المرحمة  نياري  7771 تعميم عام بنين
 الثانوية

 53733 ثانوية أبرقية حكومي النظام العام بنين

المرحمة  نياري  7771 تعميم عام بنين
 الثانوية

نظام  بنين
 المقررات

 3453733 مقررات -ثانوية أبرقية  حكومي

المرحمة  نياري  7737 تعميم عام بنين
 الثانوية

ثانوية األجيال الحديثة  أىمي النظام العام بنين
 األىمية

53330 

المرحمة  نياري  7737 تعميم عام بنين
 الثانوية

نظام  بنين
 المقررات

ثانوية األجيال الحديثة  أىمي
 مقررات  -األىمية 

3453330 

المرحمة  نياري  7730 تعميم عام بنين
 53335 ثانوية االشراق الحديثة أىمي النظام العام بنين الثانوية

المرحمة  نياري  7730 تعميم عام بنين
نظام  بنين الثانوية

ثانوية االشراق الحديثة  أىمي المقررات
 3453335 مقررات  -

المرحمة  نياري  7771 تعميم عام بنين
 53734 ثانوية األشعرية حكومي النظام العام بنين الثانوية

 نياري  7771 تعميم عام بنين
المرحمة 
 بنين الثانوية

نظام 
 حكومي المقررات

 -ثانوية األشعرية 
 3453734 مقررات 
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 الجنس المرحمة نوع المدرسة االفتتاحسنة  نوع التعميم
نظام 
 الدراسة

تصنيف 
 الرقم االحصائي المدرسةاسم  المدرسة

المرحمة  نياري  7733 تعميم عام بنين
نظام  بنين الثانوية

 053731 راتثانوية الجزيرة لممقر  حكومي المقررات

المرحمة  نياري  7771 تعميم عام بنين
 53741 ثانوية الجمانية حكومي النظام العام بنين الثانوية

 نياري  7771 تعميم عام بنين
المرحمة 
 بنين الثانوية

نظام 
 حكومي المقررات

 -ثانوية الجمانية 
 3453741 مقررات 

 نياري  7775 تعميم عام بنين
المرحمة 
 53735 ثانوية الحنابج حكومي النظام العام بنين الثانوية

 نياري  7775 تعميم عام بنين
المرحمة 
 بنين الثانوية

نظام 
 3453735 مقررات  -ثانوية الحنابج  حكومي المقررات

 نياري  7774 تعميم عام بنين
المرحمة 
 53747 ثانوية الحوميات حكومي النظام العام بنين الثانوية

المرحمة  نياري  7774 تعميم عام بنين
 الثانوية

نظام  بنين
 المقررات

 -ثانوية الحوميات  حكومي
 مقررات 

3453747 

المرحمة  نياري  7772 تعميم عام بنين
 الثانوية

 53745 ثانوية الخضارة حكومي النظام العام بنين

المرحمة  نياري  7772 تعميم عام بنين
 الثانوية

نظام  بنين
 المقررات

 -ثانوية الخضارة  حكومي
 مقررات 

3453745 
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 الجنس المرحمة نوع المدرسة االفتتاحسنة  نوع التعميم
نظام 
 الدراسة

تصنيف 
 الرقم االحصائي المدرسةاسم  المدرسة

المرحمة  نياري  7712 تعميم عام بنين
 53743 ثانوية الشواطن حكومي النظام العام بنين الثانوية

المرحمة  نياري  7712 تعميم عام بنين
نظام  بنين الثانوية

 -ثانوية الشواطن  حكومي المقررات
 3453743 مقررات 

 نياري  7713 تعميم عام بنين
المرحمة 
 53733 ثانوية الصقرة حكومي النظام العام بنين الثانوية

 نياري  7713 تعميم عام بنين
المرحمة 
 بنين الثانوية

نظام 
 3453733 مقررات  -ثانوية الصقرة  حكومي المقررات

 نياري  7771 تعميم عام بنين
المرحمة 
 53747 ثانوية العسيبي حكومي النظام العام بنين الثانوية

 نياري  7771 بنينتعميم عام 
المرحمة 
 بنين الثانوية

نظام 
 حكومي المقررات

 -ثانوية العسيبي 
 3453747 مقررات 

المرحمة  نياري  7752 تعميم عام بنين
 الثانوية

نظام  بنين
 المقررات

 535220 راتثانوية القدس لممقر  حكومي

المرحمة  نياري  7755 تعميم عام بنين
 الثانوية

 53554 ثانوية الكفيفية حكومي النظام العام بنين

المرحمة  نياري  7755 تعميم عام بنين
 الثانوية

نظام  بنين
 المقررات

 -ثانوية الكفيفية  حكومي
 مقررات 

3453554 
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نظام  الجنس المرحمة نوع المدرسة االفتتاحسنة  نوع التعميم
 الدراسة

تصنيف 
 المدرسة

 الرقم االحصائي المدرسةاسم 

 نياري  7777 تعميم عام بنين
المرحمة 
 53740 ثانوية المنسيات حكومي النظام العام بنين الثانوية

المرحمة  نياري  7777 تعميم عام بنين
 الثانوية

نظام  بنين
 المقررات

 -ثانوية المنسيات  حكومي
 مقررات 

3453740 

المرحمة  نياري  7733 تعميم عام بنين
 الثانوية

ثانوية المدارس الذكية  أىمي النظام العام بنين
 األىمية بالغرابة

753175 

المرحمة  نياري  7733 تعميم عام بنين
 الثانوية

نظام  بنين
 المقررات

ثانوية المدارس الذكية  أىمي
 مقررات -األىمية بالغرابة 

34753175 

المرحمة  نياري  7737 تعميم عام بنين
 الثانوية

ثانوية المردمة ودارة  حكومي النظام العام بنين
 المردمة الثانوية

53372 

 نياري  7737 تعميم عام بنين
المرحمة 
 بنين الثانوية

نظام 
 حكومي المقررات

ثانوية المردمة ودارة 
 -المردمة الثانوية 

 مقررات 
3453372 

المرحمة  نياري  7733 تعميم عام بنين
 الثانوية

 53357 ثانوية ام ارطا حكومي النظام العام بنين

المرحمة  نياري  7733 تعميم عام بنين
 الثانوية

نظام  بنين
 المقررات

 3453357 مقررات -ثانوية ام ارطا  حكومي

المرحمة  نياري  7777 تعميم عام بنين
 الثانوية

 53737 ثانوية بدائع العضيان حكومي النظام العام بنين
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نظام  الجنس المرحمة نوع المدرسة سنة االفتتاح نوع التعميم
 الدراسة

تصنيف 
 المدرسة

 الرقم االحصائي اسم المدرسة

 نياري  7777 تعميم عام بنين
المرحمة 
 بنين الثانوية

نظام 
 حكومي المقررات

 -ثانوية بدائع العضيان 
 3453737 مقررات 

المرحمة  تحفيظ  7775 تحفيظ بنين
 الثانوية

ثانوية عبدهللا بن مسعود  حكومي النظام العام بنين
 لتحفيظ القرآن الكريم

53742 

المرحمة  تحفيظ  7775 تحفيظ بنين
نظام  بنين الثانوية

 حكومي المقررات
ثانوية عبدهللا بن مسعود 

 -لتحفيظ القرآن الكريم 
 مقررات

3453742 

 نياري  7343 تعميم عام بنين
المرحمة 
 53730 ثانوية عفيف حكومي النظام العام بنين الثانوية

 نياري  7343 تعميم عام بنين
المرحمة 
 بنين الثانوية

نظام 
 3453730 مقررات  -ثانوية عفيف  حكومي المقررات

المرحمة  ليمي 7771 تعميم عام بنين
 الثانوية

 53741 ثانوية عفيف الميمية حكومي النظام العام بنين

المرحمة  ليمي 7771 تعميم الكبار بنين
 الثانوية

نظام  بنين
 المقررات

 -ثانوية عفيف الميمية  حكومي
 مقررات 

3453741 

المرحمة  ليمي 7733 تعميم عام بنين
 الثانوية

 53333 ثانوية عمار بن ياسر حكومي النظام العام بنين

المرحمة  ليمي 7733 تعميم الكبار بنين
 الثانوية

نظام  بنين
 المقررات

 -ثانوية عمار بن ياسر  حكومي
 مقررات

3453333 
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نظام  الجنس المرحمة نوع المدرسة سنة االفتتاح نوع التعميم
 الدراسة

تصنيف 
 المدرسة

 الرقم االحصائي اسم المدرسة

 نياري  7774 تعميم عام بنين
المرحمة 
 53732 ثانوية محامة بن مصوي  حكومي النظام العام بنين الثانوية

المرحمة  نياري  7774 تعميم عام بنين
 الثانوية

نظام  بنين
 المقررات

ثانوية محامة بن مصوي  حكومي
 مقررات  -

3453732 

المرحمة  نياري  7753 تعميم عام بنين
 الثانوية

ثانوية نخبة الفرسان  أىمي النظام العام بنين
 األىمية

53547 

المرحمة  نياري  7753 تعميم عام بنين
 الثانوية

نظام  بنين
 المقررات

ثانوية نخبة الفرسان  أىمي
 مقررات  -األىمية 

3453547 

المرحمة  نياري  7331 تعميم عام بنين
 المتوسطة

 53711 خالد بن الوليد المتوسطة حكومي النظام العام بنين

المرحمة  نياري  7712 تعميم عام بنين
 53712 طارق بن زياد المتوسطة حكومي النظام العام بنين المتوسطة

 تربية خاصة 7751 تربيو خاصة بنين
المرحمة 
 حكومي النظام العام بنين االبتدائية

فصول التربية الفكرية 
بمدرسة عمر بن 

 -الخطاب
53557 

المرحمة  نياري  7715 تعميم عام بنين
 المتوسطة

 53727 متوسطة أبرقية حكومي النظام العام بنين

المرحمة  نياري  7733 عام بنينتعميم 
 المتوسطة

 53545 متوسطة أجيالكم األىمية أىمي النظام العام بنين
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نظام  الجنس المرحمة نوع المدرسة سنة االفتتاح نوع التعميم
 الدراسة

تصنيف 
 المدرسة

 الرقم االحصائي اسم المدرسة

 نياري  7733 تعميم عام بنين
المرحمة 
 53337 متوسطة االشراق الحديثة أىمي النظام العام بنين المتوسطة

المرحمة  نياري  7713 تعميم عام بنين
 المتوسطة

 53707 متوسطة االشعرية حكومي النظام العام بنين

المرحمة  نياري  7771 تعميم عام بنين
 المتوسطة

 53725 متوسطة البرزة حكومي النظام العام بنين

المرحمة  نياري  7324 تعميم عام بنين
 المتوسطة

 53727 متوسطة الجمانيو حكومي النظام العام بنين

المرحمة  نياري  7771 تعميم عام بنين
 المتوسطة

 53720 متوسطة الحنابج حكومي النظام العام بنين

المرحمة  نياري  7771 تعميم عام بنين
 53701 متوسطة الحوميات حكومي النظام العام بنين المتوسطة

المرحمة  نياري  7773 تعميم عام بنين
 53702 متوسطة الخالدية حكومي النظام العام بنين المتوسطة

المرحمة  نياري  7713 تعميم عام بنين
 53721 متوسطة الخضارة حكومي النظام العام بنين المتوسطة

 نياري  7713 تعميم عام بنين
المرحمة 
 53703 متوسطة الشواطن حكومي العام النظام بنين المتوسطة
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نظام  الجنس المرحمة نوع المدرسة سنة االفتتاح نوع التعميم
 الدراسة

تصنيف 
 المدرسة

 الرقم االحصائي اسم المدرسة

 نياري  7755 تعميم عام بنين
المرحمة 
 حكومي النظام العام بنين المتوسطة

متوسطة الشيخ 
 53537 عبدالعزيز بن باز

المرحمة  نياري  7731 تعميم عام بنين
 المتوسطة

 53313 متوسطة الصفوية حكومي النظام العام بنين

المرحمة  نياري  7713 تعميم عام بنين
 المتوسطة

 53704 متوسطة الصقرة حكومي النظام العام بنين

المرحمة  نياري  7775 تعميم عام بنين
 المتوسطة

 53711 متوسطة العسيبي حكومي النظام العام بنين

المرحمة  نياري  7771 تعميم عام بنين
 المتوسطة

 53717 متوسطة الكفية حكومي النظام العام بنين

المرحمة  نياري  7713 تعميم عام بنين
 53722 متوسطة المنسيات حكومي النظام العام بنين المتوسطة

المرحمة  نياري  7733 تعميم عام بنين
متوسطة المدارس الذكية  أىمي النظام العام بنين المتوسطة

 753177 األىمية بالغرابة

المرحمة  نياري  7714 تعميم عام بنين
متوسطة المردمو ودارة  حكومي النظام العام بنين المتوسطة

 53723 المردمة

 نياري  7775 تعميم عام بنين
المرحمة 
 53715 متوسطة المكاله حكومي النظام العام بنين المتوسطة
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نظام  الجنس المرحمة نوع المدرسة سنة االفتتاح نوع التعميم
 الدراسة

تصنيف 
 المدرسة

 الرقم االحصائي اسم المدرسة

المرحمة  نياري  7774 تعميم عام بنين
 المتوسطة

 حكومي النظام العام بنين
متوسطة الوليد بن 

عبدالممك بمحامة بن 
 زريبة

53721 

 نياري  7713 تعميم عام بنين
المرحمة 
 53724 متوسطة ام ارطاء حكومي النظام العام بنين المتوسطة

 نياري  7711 تعميم عام بنين
المرحمة 
 53713 متوسطة بدائع العضيان حكومي النظام العام بنين المتوسطة

 نياري  7774 تعميم عام بنين
المرحمة 
 53717 متوسطة بديدة ومشرفة حكومي النظام العام بنين المتوسطة

 نياري  7731 تعميم عام بنين
المرحمة 
 53315 متوسطة حصينة حكومي النظام العام بنين المتوسطة

المرحمة  نياري  7777 تعميم عام بنين
 المتوسطة

 53710 متوسطة روضة عسعس حكومي النظام العام بنين

المرحمة  نياري  7777 تعميم عام بنين
 المتوسطة

متوسطة عبدالرحمن  حكومي النظام العام بنين
 الداخل

53713 

المرحمة  تحفيظ  7710 تحفيظ بنين
 حكومي النظام العام بنين المتوسطة

متوسطة عبدهللا بن 
مسعود لتحفيظ القران 

 الكريم
53737 

 ليمي 7343 تعميم عام بنين
المرحمة 
 53731 متوسطة عفيف الميمية حكومي النظام العام بنين المتوسطة
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نظام  الجنس المرحمة نوع المدرسة سنة االفتتاح نوع التعميم
 الدراسة

تصنيف 
 المدرسة

 الرقم االحصائي اسم المدرسة

 ليمي 7733 تعميم عام بنين
المرحمة 
 53332 متوسطة عمار بن ياسر حكومي العامالنظام  بنين المتوسطة

المرحمة  نياري  7737 تعميم عام بنين
 المتوسطة

 53373 متوسطة فرعة الرميثي حكومي النظام العام بنين

المرحمة  نياري  7772 تعميم عام بنين
 المتوسطة

 53535 متوسطة فيضة نومان حكومي النظام العام بنين

المرحمة  نياري  7714 تعميم عام بنين
 المتوسطة

متوسطة محامة بن  حكومي النظام العام بنين
 مصوي 

53714 

المرحمة  نياري  7753 تعميم عام بنين
 المتوسطة

 53527 متوسطة نخبة الفرسان أىمي النظام العام بنين

التعميم  ليمي 7733 تعميم الكبار بنين
مركز الجامعية لتعميم  حكومي النظام العام بنين المستمر

 753117 الكبار

التعميم  ليمي 7341 تعميم الكبار بنين
مركز سعد بن معاذ لمحو  حكومي النظام العام بنين المستمر

 53334 األمية

التعميم  ليمي 7753 تعميم الكبار بنين
مركز مصعب بن عمير  حكومي النظام العام بنين المستمر

 753111 لمحو األمية

 نياري  7757 تعميم عام بنين
المرحمة 
 أىمي النظام العام بنين االبتدائية

نخبة الفرسان األىمية 
 53505 االبتدائية
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 مدارس البنات

 الجنس المرحمة نوع المدرسة سنة االفتتاح نوع التعميم
نظام 
 الدراسة

تصنيف 
 الرقم االحصائي اسم المدرسة المدرسة

 نياري  7342 بناتتعميم عام 
المرحمة 
 االبتدائية

 بنات
النظام 
 العام

 حكومي
ابتدائية اسماء بنت 
ابي بكر الصديق 

 لمبنات ببطاحو
53013 

المرحمة  تحفيظ  7712 تحفيظ بنات
النظام  بنات االبتدائية

ابتدائية التحفيظ ام  حكومي العام
 53015 المؤمنين عائشة

المرحمة  نياري  7737 تعميم عام بنات
النظام  بنات االبتدائية

ابتدائية منارات  عفيف  أىمي العام
 753014 األىمية

المرحمة  نياري  7752 تعميم عام بنات
النظام  بنات االبتدائية

ابتدائية نخبة الغد  أىمي العام
 53145 األىمية بعفيف

 نياري  7731 تعميم عام بنات
المرحمة 
 بنات االبتدائية

النظام 
 أىمي العام

عفيف االىمية اشراقة 
 753077 االبتدائية

 نياري  7732 تعميم عام بنات
المرحمة 
 بنات الثانوية

النظام 
 أىمي العام

إشراقة عفيف األىمية 
 753050 الثانوية

 نياري  7732 تعميم عام بنات
المرحمة 
 بنات الثانوية

نظام 
 أىمي المقررات

إشراقة عفيف األىمية 
 34753050 مقررات  -الثانوية 

 نياري  7732 عام بنات تعميم
المرحمة 
 المتوسطة

 بنات
النظام 
 العام

 أىمي
إشراقة عفيف األىمية 

 المتوسطة
753051 
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نظام  الجنس المرحمة نوع المدرسة سنة االفتتاح نوع التعميم
 الدراسة

تصنيف 
 المدرسة

 الرقم االحصائي اسم المدرسة

 نياري  7731 بناتتعميم عام 
رياض 
 بنات أطفال

النظام 
 أىمي العام

اشراقة عفيف االىمية 
 753073 لرياض االطفال

المرحمة  كبيرات 7733 تعميم عام بنات
 المتوسطة

النظام  بنات
 العام

اشراقة لمكبيرات  أىمي
 متوسط

753071 

المرحمة  نياري  7713 تعميم عام بنات
 االبتدائية

النظام  بنات
 العام

االبتدائية األولى  حكومي
 بأبرقية

53012 

المرحمة  نياري  7344 تعميم عام بنات
 االبتدائية

النظام  بنات
 العام

االبتدائية األولى  حكومي
 بأبوعشرة

53070 

المرحمة  نياري  7711 تعميم عام بنات
 االبتدائية

النظام  بنات
 العام

االبتدائية األولى  حكومي
 باألشعرية

53072 

المرحمة  نياري  7712 بناتتعميم عام 
النظام  بنات االبتدائية

االبتدائية األولى  حكومي العام
 53057 بالبرزة

المرحمة  نياري  7752 تعميم عام بنات
النظام  بنات االبتدائية

االبتدائية األولى  حكومي العام
 53147 بالجامعية

المرحمة  نياري  7770 تعميم عام بنات
النظام  بنات االبتدائية

االبتدائية األولى  حكومي العام
 53001 بالجرفية

 نياري  7340 تعميم عام بنات
المرحمة 
 بنات االبتدائية

النظام 
 حكومي العام

االبتدائية األولى 
 53075 بالجمانية
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نظام  الجنس المرحمة نوع المدرسة سنة االفتتاح نوع التعميم
 الدراسة

تصنيف 
 المدرسة

 الرقم االحصائي اسم المدرسة

 نياري  7771 تعميم عام بنات
المرحمة 
 بنات االبتدائية

النظام 
 حكومي العام

االبتدائية األولى 
 53017 بالجميماء

المرحمة  نياري  7345 تعميم عام بنات
 االبتدائية

النظام  بنات
 العام

االبتدائية األولى  حكومي
 بالحنابج

53053 

المرحمة  نياري  7777 عام بناتتعميم 
 االبتدائية

النظام  بنات
 العام

االبتدائية األولى  حكومي
 بالحوميات

53010 

المرحمة  نياري  7717 تعميم عام بنات
 االبتدائية

النظام  بنات
 العام

االبتدائية األولى  حكومي
 بالخالدية

53031 

المرحمة  نياري  7715 تعميم عام بنات
 االبتدائية

النظام  بنات
 العام

االبتدائية األولى  حكومي
 بالخضارة

53071 

المرحمة  نياري  7715 تعميم عام بنات
النظام  بنات االبتدائية

االبتدائية األولى  حكومي العام
 53074 بالشواطن

المرحمة  نياري  7773 تعميم عام بنات
النظام  بنات االبتدائية

االبتدائية األولى  حكومي العام
 53027 بالشيحية

المرحمة  نياري  7771 تعميم عام بنات
النظام  بنات االبتدائية

االبتدائية األولى  حكومي العام
 53013 بالصالحية

 نياري  7775 تعميم عام بنات
المرحمة 
 بنات االبتدائية

النظام 
 حكومي العام

االبتدائية األولى 
 53072 بالصفوية
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نظام  الجنس المرحمة نوع المدرسة سنة االفتتاح نوع التعميم
 الدراسة

تصنيف 
 المدرسة

 الرقم االحصائي اسم المدرسة

 نياري  7717 تعميم عام بنات
المرحمة 
 بنات االبتدائية

النظام 
 حكومي العام

االبتدائية األولى 
 53051 بالصقرة

المرحمة  نياري  7775 تعميم عام بنات
 االبتدائية

النظام  بنات
 العام

االبتدائية األولى  حكومي
 بالعسيبي

53077 

المرحمة  نياري  7777 تعميم عام بنات
 االبتدائية

النظام  بنات
 العام

االبتدائية األولى  حكومي
 بالعيدانية

53003 

المرحمة  نياري  7775 تعميم عام بنات
 االبتدائية

النظام  بنات
 العام

االبتدائية األولى  حكومي
 بالغرابة

53073 

المرحمة  نياري  7752 تعميم عام بنات
 االبتدائية

النظام  بنات
 العام

االبتدائية األولى  حكومي
 بالغصابية

53141 

المرحمة  نياري  7774 تعميم عام بنات
النظام  بنات االبتدائية

االبتدائية األولى  حكومي العام
 53021 بالفايزية

المرحمة  نياري  7775 تعميم عام بنات
النظام  بنات االبتدائية

االبتدائية األولى  حكومي العام
 53077 بالكفية

المرحمة  نياري  7711 تعميم عام بنات
النظام  بنات االبتدائية

االبتدائية األولى  حكومي العام
 53014 بالمنسيات

 نياري  7717 تعميم عام بنات
المرحمة 
 بنات االبتدائية

النظام 
 حكومي العام

االبتدائية األولى 
 53077 بالمردمة
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نظام  الجنس المرحمة نوع المدرسة سنة االفتتاح نوع التعميم
 الدراسة

تصنيف 
 المدرسة

 الرقم االحصائي اسم المدرسة

 نياري  7733 تعميم عام بنات
المرحمة 
 بنات االبتدائية

النظام 
 حكومي العام

االبتدائية األولى 
 53217 بالمصيفقية

المرحمة  نياري  7717 تعميم عام بنات
 االبتدائية

النظام  بنات
 العام

االبتدائية األولى  حكومي
 بالمكالة

53013 

المرحمة  نياري  7775 تعميم عام بنات
 االبتدائية

النظام  بنات
 العام

االبتدائية األولى  حكومي
 بالمنصورة

53033 

المرحمة  نياري  7751 بناتتعميم عام 
 االبتدائية

النظام  بنات
 العام

االبتدائية األولى  حكومي
 بالنزىة

53022 

المرحمة  نياري  7777 تعميم عام بنات
 االبتدائية

النظام  بنات
 العام

االبتدائية األولى  حكومي
 باليرانية

53000 

المرحمة  نياري  7715 تعميم عام بنات
النظام  بنات االبتدائية

االبتدائية األولى بأم  حكومي العام
 53073 أرطاء

المرحمة  نياري  7713 تعميم عام بنات
النظام  بنات االبتدائية

االبتدائية األولى بأم  حكومي العام
 53050 سرحة

المرحمة  نياري  7715 تعميم عام بنات
النظام  بنات االبتدائية

االبتدائية األولى ببدائع  حكومي العام
 53055 العضيان

 نياري  7715 تعميم عام بنات
المرحمة 
 بنات االبتدائية

النظام 
 حكومي العام

االبتدائية األولى ببديدة 
 53057 عمو غثاة

 

 

 | إحصائيات موجزة بتعليم عفيف 44صفحة 



 
 
 

 
 
 

 الجنس المرحمة نوع المدرسة سنة االفتتاح نوع التعميم
نظام 
 الدراسة

تصنيف 
 االحصائيالرقم  اسم المدرسة المدرسة

المرحمة  نياري  7777 تعميم عام بنات
النظام  بنات االبتدائية

االبتدائية األولى  حكومي العام
 53005 ببيضاء النثيل

المرحمة  نياري  7772 تعميم عام بنات
النظام  بنات االبتدائية

االبتدائية األولى  حكومي العام
 53012 بتنيبيكة

المرحمة  نياري  7770 تعميم عام بنات
النظام  بنات االبتدائية

االبتدائية األولى  حكومي العام
 53003 بحصينة

المرحمة  نياري  7773 تعميم عام بنات
النظام  بنات االبتدائية

االبتدائية األولى برفيعة  حكومي العام
 53025 كف

 نياري  7771 تعميم عام بنات
المرحمة 
 بنات االبتدائية

النظام 
 حكومي العام

االبتدائية األولى 
 53017 بصوية

 نياري  7333 تعميم عام بنات
المرحمة 
 االبتدائية

 بنات
النظام 
 العام

 حكومي
االبتدائية األولى 

 بعفيف
53037 

 نياري  7774 تعميم عام بنات
المرحمة 
 بنات االبتدائية

النظام 
 حكومي العام

االبتدائية األولى 
 53020 بعفيفة

المرحمة  نياري  7753 تعميم عام بنات
 االبتدائية

النظام  بنات
 العام

 53210 االبتدائية األولى بفايزة حكومي

المرحمة  نياري  7713 تعميم عام بنات
 االبتدائية

النظام  بنات
 العام

االبتدائية األولى بفرعة  حكومي
 الرميثي

53052 
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نظام  الجنس المرحمة نوع المدرسة االفتتاحسنة  نوع التعميم
 الدراسة

تصنيف 
 المدرسة

 الرقم االحصائي اسم المدرسة

 نياري  7711 تعميم عام بنات
المرحمة 
 بنات االبتدائية

النظام 
 حكومي العام

االبتدائية األولى 
 53077 بفيضة عفيف

المرحمة  نياري  7717 تعميم عام بنات
 االبتدائية

النظام  بنات
 العام

االبتدائية األولى  حكومي
 بفيضة نومان

53031 

المرحمة  نياري  7775 تعميم عام بنات
 االبتدائية

النظام  بنات
 العام

االبتدائية األولى  حكومي
 بمحامة بن زريبة

53071 

المرحمة  نياري  7713 تعميم عام بنات
 االبتدائية

النظام  بنات
 العام

االبتدائية األولى  حكومي
 بن مصوي  بمحامة

53051 

المرحمة  نياري  7771 تعميم عام بنات
 االبتدائية

النظام  بنات
 العام

االبتدائية األولى  حكومي
 بمشرفة الضميعي

53010 

المرحمة  نياري  7775 تعميم عام بنات
النظام  بنات االبتدائية

االبتدائية األولى  حكومي العام
 53075 بمنيفة

المرحمة  نياري  7753 تعميم عام بنات
النظام  بنات االبتدائية

االبتدائية التاسعة  حكومي العام
 53037 بعفيف

المرحمة  نياري  7343 تعميم عام بنات
النظام  بنات االبتدائية

االبتدائية الثالثة  حكومي العام
 53033 بعفيف

 نياري  7772 تعميم عام بنات
المرحمة 
 بنات االبتدائية

النظام 
 حكومي العام

الثامنة االبتدائية 
 53011 بعفيف
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نظام  الجنس المرحمة نوع المدرسة سنة االفتتاح نوع التعميم
 الدراسة

تصنيف 
 المدرسة

 الرقم االحصائي اسم المدرسة

 نياري  7345 تعميم عام بنات
المرحمة 
 بنات االبتدائية

النظام 
 حكومي العام

الثانية االبتدائية 
 53035 بعفيف

المرحمة  نياري  7717 تعميم عام بنات
 االبتدائية

النظام  بنات
 العام

االبتدائية الخامسة  حكومي
 بعفيف

53030 

المرحمة  نياري  7734 تعميم عام بنات
 االبتدائية

النظام  بنات
 العام

االبتدائية الخيرية  أىمي
 األىمية

753073 

المرحمة  نياري  7715 تعميم عام بنات
 االبتدائية

النظام  بنات
 العام

االبتدائية الرابعة  حكومي
 بعفيف

53037 

المرحمة  نياري  7775 تعميم عام بنات
 االبتدائية

النظام  بنات
 العام

االبتدائية السابعة  حكومي
 بعفيف

53071 

المرحمة  نياري  7713 تعميم عام بنات
النظام  بنات االبتدائية

السادسة االبتدائية  حكومي العام
 53031 بعفيف

المرحمة  نياري  7753 تعميم عام بنات
النظام  بنات االبتدائية

االبتدائية العاشرة  حكومي العام
 53212 بعفيف

المرحمة  نياري  7755 تعميم عام بنات
النظام  بنات الثانوية

الثانوية  االولى  حكومي العام
 53134 بصويو

 نياري  7755 تعميم عام بنات
المرحمة 
 بنات الثانوية

نظام 
 حكومي المقررات

الثانوية  االولى 
 3453134 مقررات  -بصويو 
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نظام  الجنس المرحمة نوع المدرسة سنة االفتتاح نوع التعميم
 الدراسة

تصنيف 
 المدرسة

 الرقم االحصائي اسم المدرسة

 نياري  7755 تعميم عام بنات
المرحمة 
 بنات الثانوية

النظام 
 53175 الثانوية االولى بابرقية حكومي العام

المرحمة  نياري  7755 تعميم عام بنات
 الثانوية

نظام  بنات
 المقررات

الثانوية االولى بابرقية  حكومي
 مقررات  -

3453175 

المرحمة  نياري  7751 تعميم عام بنات
 الثانوية

النظام  بنات
 العام

الثانوية االولى بأبو  حكومي
 عشرة

53137 

المرحمة  نياري  7751 تعميم عام بنات
 الثانوية

نظام  بنات
 المقررات

الثانوية االولى بأبو  حكومي
 مقررات  -عشرة 

3453137 

المرحمة  نياري  7777 تعميم عام بنات
 الثانوية

النظام  بنات
 العام

الثانوية االولى  حكومي
 بالجمانيو

53151 

المرحمة  نياري  7777 بناتتعميم عام 
نظام  بنات الثانوية

الثانوية االولى  حكومي المقررات
 3453151 مقررات  -بالجمانيو 

المرحمة  نياري  7771 تعميم عام بنات
النظام  بنات الثانوية

الثانوية االولى  حكومي العام
 53153 بالحوميات

المرحمة  نياري  7771 تعميم عام بنات
نظام  بنات الثانوية

الثانوية االولى  حكومي المقررات
 3453153 مقررات  -بالحوميات 

 نياري  7771 تعميم عام بنات
المرحمة 
 بنات الثانوية

النظام 
 حكومي العام

الثانوية االولى 
 53130 بالشواطن
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نظام  الجنس المرحمة نوع المدرسة سنة االفتتاح نوع التعميم
 الدراسة

تصنيف 
 المدرسة

 الرقم االحصائي اسم المدرسة

 نياري  7771 تعميم عام بنات
المرحمة 
 بنات الثانوية

نظام 
 حكومي المقررات

الثانوية االولى 
 3453130 مقررات  -بالشواطن 

المرحمة  نياري  7773 تعميم عام بنات
 الثانوية

النظام  بنات
 العام

الثانوية االولى  حكومي
 بالصقرة

53152 

المرحمة  نياري  7773 تعميم عام بنات
 الثانوية

نظام  بنات
 المقررات

الثانوية االولى  حكومي
 مقررات  -بالصقرة 

3453152 

المرحمة  نياري  7755 تعميم عام بنات
 الثانوية

النظام  بنات
 العام

 53171 الثانوية االولى بالغرابة حكومي

المرحمة  نياري  7755 تعميم عام بنات
 الثانوية

نظام  بنات
 المقررات

الثانوية االولى بالغرابة  حكومي
 مقررات  -

3453171 

المرحمة  نياري  7757 تعميم عام بنات
النظام  بنات الثانوية

 53133 الثانوية االولى بالكفية حكومي العام

المرحمة  نياري  7757 تعميم عام بنات
نظام  بنات الثانوية

الثانوية االولى بالكفية  حكومي المقررات
 3453133 مقررات  -

المرحمة  نياري  7771 تعميم عام بنات
النظام  بنات الثانوية

الثانوية االولى  حكومي العام
 53153 بالمنسيات

 نياري  7771 تعميم عام بنات
المرحمة 
 بنات الثانوية

نظام 
 حكومي المقررات

الثانوية االولى 
 3453153 مقررات  -بالمنسيات 

 

 

 | إحصائيات موجزة بتعليم عفيف 49صفحة 



 
 
 

 
 
 

 الجنس المرحمة نوع المدرسة سنة االفتتاح نوع التعميم
نظام 
 الدراسة

تصنيف 
 الرقم االحصائي اسم المدرسة المدرسة

المرحمة  نياري  7757 تعميم عام بنات
النظام  بنات الثانوية

الثانوية االولى  حكومي العام
 53113 بالمنصورة

المرحمة  نياري  7757 عام بناتتعميم 
نظام  بنات الثانوية

الثانوية االولى  حكومي المقررات
 3453113 مقررات  -بالمنصورة 

المرحمة  نياري  7771 تعميم عام بنات
النظام  بنات الثانوية

الثانوية االولى بأم  حكومي العام
 53155 ارطاء

المرحمة  نياري  7771 تعميم عام بنات
نظام  بنات الثانوية

الثانوية االولى بأم  حكومي المقررات
 3453155 مقررات  -ارطاء 

 نياري  7771 تعميم عام بنات
المرحمة 
 بنات الثانوية

النظام 
 حكومي العام

الثانوية االولى ببدائع 
 53157 العضيان

 نياري  7771 تعميم عام بنات
المرحمة 
 الثانوية

 بنات
نظام 

 المقررات
 حكومي

الثانوية االولى ببدائع 
 مقررات  -العضيان 

3453157 

 نياري  7774 تعميم عام بنات
المرحمة 
 بنات الثانوية

النظام 
 حكومي العام

الثانوية االولى ببديدة 
 53137 عمو غثاة

المرحمة  نياري  7774 تعميم عام بنات
 الثانوية

نظام  بنات
 المقررات

الثانوية االولى ببديدة  حكومي
 مقررات  - عمو غثاة

3453137 

المرحمة  نياري  7733 تعميم عام بنات
 الثانوية

نظام  بنات
 المقررات

الثانوية األولى بعفيف  حكومي
 مقررات -

531741 
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نظام  الجنس المرحمة نوع المدرسة سنة االفتتاح نوع التعميم
 الدراسة

تصنيف 
 المدرسة

 الرقم االحصائي المدرسةاسم 

 نياري  7772 تعميم عام بنات
المرحمة 
 بنات الثانوية

النظام 
 حكومي العام

الثانوية االولى بفيضة  
 53177 عفيف

المرحمة  نياري  7772 تعميم عام بنات
 الثانوية

نظام  بنات
 المقررات

الثانوية االولى بفيضة   حكومي
 مقررات  -عفيف 

3453177 

المرحمة  نياري  7774 تعميم عام بنات
 الثانوية

النظام  بنات
 العام

الثانوية االولى بفيضة   حكومي
 نومان

53133 

المرحمة  نياري  7774 تعميم عام بنات
 الثانوية

نظام  بنات
 المقررات

الثانوية االولى بفيضة   حكومي
 مقررات  -نومان 

3453133 

المرحمة  نياري  7774 تعميم عام بنات
 الثانوية

النظام  بنات
 العام

الثانوية االولى بمحامة  حكومي
 بن زريبة

53132 

المرحمة  نياري  7774 تعميم عام بنات
نظام  بنات الثانوية

الثانوية االولى بمحامة  حكومي المقررات
 3453132 مقررات  -بن زريبة 

المرحمة  نياري  7773 تعميم عام بنات
النظام  بنات الثانوية

 53173 الثانوية االولى بمنيفو حكومي العام

المرحمة  نياري  7773 تعميم عام بنات
نظام  بنات الثانوية

الثانوية االولى بمنيفو  حكومي المقررات
 3453173 مقررات  -

 نياري  7733 تعميم عام بنات
المرحمة 
 بنات الثانوية

النظام 
 حكومي العام

الثانوية األولى لتعميم 
 53130 الكبيرات بالخضاره
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نظام  الجنس المرحمة نوع المدرسة سنة االفتتاح نوع التعميم
 الدراسة

تصنيف 
 المدرسة

 الرقم االحصائي اسم المدرسة

المرحمة  نياري  7733 تعميم عام بنات
نظام  بنات الثانوية

 حكومي المقررات
الثانوية األولى لتعميم 

 - الكبيرات بالخضاره
 مقررات 

3453130 

 نياري  7752 تعميم عام بنات
المرحمة 
 الثانوية

 بنات
النظام 
 العام

 حكومي
الثانوية األولى لتعميم 

 الكبيرات بعفيف
53131 

 نياري  7752 تعميم عام بنات
المرحمة 
 بنات الثانوية

نظام 
 حكومي المقررات

الثانوية األولى لتعميم 
 -الكبيرات بعفيف 

 مقررات 
3453131 

المرحمة  نياري  7731 تعميم عام بنات
نظام  بنات الثانوية

الثانوية الثالثة بعفيف  حكومي المقررات
 53135 مقررات-

 نياري  7737 تعميم عام بنات
المرحمة 
 بنات الثانوية

نظام 
 حكومي المقررات

 -الثانوية الثانية 
 753015 مقررات

المرحمة  نياري  7752 تعميم عام بنات
النظام  بنات الثانوية

الثانوية الخامسة  حكومي العام
 53133 بعفيف

المرحمة  نياري  7752 تعميم عام بنات
نظام  بنات الثانوية

الثانوية الخامسة  حكومي المقررات
 3453133 مقررات -بعفيف 

المرحمة  نياري  7757 تعميم عام بنات
النظام  بنات الثانوية

 53177 الثانوية الرابعة بعفيف حكومي العام

 نياري  7757 تعميم عام بنات
المرحمة 
 بنات الثانوية

نظام 
 حكومي المقررات

الثانوية الرابعة بعفيف 
 3453177 مقررات  -
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نظام  الجنس المرحمة نوع المدرسة سنة االفتتاح نوع التعميم
 الدراسة

تصنيف 
 المدرسة

 الرقم االحصائي اسم المدرسة

 نياري  7730 تعميم عام بنات
رياض 
 بنات أطفال

النظام 
 حكومي العام

الروضة األولى 
 753017 بالحوميات

رياض  نياري  7737 تعميم عام بنات
 أطفال

النظام  بنات
 العام

الروضة األولى  حكومي
 بالخالدية

753013 

رياض  نياري  7737 تعميم عام بنات
 أطفال

النظام  بنات
 العام

الروضة األولى  حكومي
 بالشواطن

53237 

رياض  نياري  7730 تعميم عام بنات
 أطفال

النظام  بنات
 العام

الروضة األولى  حكومي
 بالعسيبي

753011 

رياض  نياري  7730 تعميم عام بنات
 أطفال

النظام  بنات
 العام

الروضة األولى ببدايع  حكومي
 الحباجين

753017 

رياض  نياري  7737 تعميم عام بنات
النظام  بنات أطفال

الروضة األولى ببدائع  حكومي العام
 53254 العضيان

رياض  نياري  7711 تعميم عام بنات
النظام  بنات أطفال

 53017 الروضة االولى بعفيف حكومي العام

رياض  نياري  7737 تعميم عام بنات
النظام  بنات أطفال

الروضة األولى بفرعة  حكومي العام
 753010 الرميثي

 نياري  7737 عام بنات تعميم
رياض 
 بنات أطفال

النظام 
 حكومي العام

الروضة االولى بفيضة 
 53231 نومان
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نظام  الجنس المرحمة نوع المدرسة سنة االفتتاح نوع التعميم
 الدراسة

تصنيف 
 المدرسة

 الرقم االحصائي اسم المدرسة

 نياري  7735 تعميم عام بنات
رياض 
 بنات أطفال

النظام 
 حكومي العام

الروضة التاسعة 
 53203 بعفيف

رياض  نياري  7737 تعميم عام بنات
 أطفال

النظام  بنات
 العام

 53250 الروضة الثالثة بعفيف حكومي

رياض  نياري  7735 تعميم عام بنات
 أطفال

النظام  بنات
 العام

 53205 الروضة الثامنة بعفيف حكومي

رياض  نياري  7753 تعميم عام بنات
 أطفال

النظام  بنات
 العام

 53127 الروضة الثانية بعفيف حكومي

رياض  نياري  7737 تعميم عام بنات
 أطفال

النظام  بنات
 العام

الروضة الخامسة  حكومي
 بعفيف

53252 

رياض  نياري  7737 تعميم عام بنات
النظام  بنات أطفال

 53251 بعفيفالروضة الرابعة  حكومي العام

رياض  نياري  7735 تعميم عام بنات
النظام  بنات أطفال

الروضة السابعة  حكومي العام
 53207 بعفيف

رياض  نياري  7737 تعميم عام بنات
النظام  بنات أطفال

الروضة السادسة  حكومي العام
 53253 بعفيف

 نياري  7712 تعميم عام بنات
رياض 
 بنات أطفال

النظام 
 أىمي العام

الروضة النموذجية 
 53112 الخيرية
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نظام  الجنس المرحمة نوع المدرسة سنة االفتتاح نوع التعميم
 الدراسة

تصنيف 
 المدرسة

 الرقم االحصائي اسم المدرسة

 نياري  7773 تعميم عام بنات
المرحمة 
 بنات المتوسطة

النظام 
 حكومي العام

المتوسطة األولى 
 53111 بأبرقية

المرحمة  نياري  7771 تعميم عام بنات
 المتوسطة

النظام  بنات
 العام

المتوسطة األولى بأبو  حكومي
 عشرة

53117 

المرحمة  نياري  7711 تعميم عام بنات
 المتوسطة

النظام  بنات
 العام

المتوسطة األولى  حكومي
 باألشعرية

53115 

المرحمة  نياري  7770 تعميم عام بنات
 المتوسطة

النظام  بنات
 العام

المتوسطة األولى  حكومي
 بالبرزة

53113 

المرحمة  نياري  7713 تعميم عام بنات
 المتوسطة

النظام  بنات
 العام

المتوسطة األولى  حكومي
 بالجمانية

53031 

المرحمة  نياري  7775 تعميم عام بنات
النظام  بنات المتوسطة

المتوسطة األولى  حكومي العام
 53041 بالحنابج

المرحمة  نياري  7777 تعميم عام بنات
النظام  بنات المتوسطة

المتوسطة األولى  حكومي العام
 53037 بالحوميات

المرحمة  نياري  7771 تعميم عام بنات
النظام  بنات المتوسطة

المتوسطة األولى  حكومي العام
 53043 بالخالدية

 نياري  7774 تعميم عام بنات
المرحمة 
 بنات المتوسطة

النظام 
 حكومي العام

المتوسطة األولى 
 53173 بالخضارة
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نظام  الجنس المرحمة نوع المدرسة سنة االفتتاح نوع التعميم
 الدراسة

تصنيف 
 المدرسة

 الرقم االحصائي اسم المدرسة

 نياري  7775 تعميم عام بنات
المرحمة 
 بنات المتوسطة

النظام 
 حكومي العام

المتوسطة األولى 
 53047 بالشواطن

المرحمة  نياري  7777 تعميم عام بنات
 المتوسطة

النظام  بنات
 العام

المتوسطة األولى  حكومي
 بالصقرة

53030 

المرحمة  نياري  7774 تعميم عام بنات
 المتوسطة

النظام  بنات
 العام

المتوسطة األولى  حكومي
 بالغرابة

53177 

المرحمة  نياري  7773 تعميم عام بنات
 المتوسطة

النظام  بنات
 العام

المتوسطة االولى  حكومي
 بالكفية

53112 

المرحمة  نياري  7777 تعميم عام بنات
 المتوسطة

النظام  بنات
 العام

المتوسطة األولى  حكومي
 بالمنسيات

53041 

المرحمة  نياري  7755 تعميم عام بنات
النظام  بنات المتوسطة

المتوسطة األولى  حكومي العام
 53173 بالمردمة ودارة المردمة

المرحمة  نياري  7773 تعميم عام بنات
النظام  بنات المتوسطة

المتوسطة األولى  حكومي العام
 53040 بالمكالة

المرحمة  نياري  7773 تعميم عام بنات
النظام  بنات المتوسطة

المتوسطة األولى  حكومي العام
 53114 بالمنصورة

 نياري  7777 تعميم عام بنات
المرحمة 
 بنات المتوسطة

النظام 
 حكومي العام

المتوسطة االولى 
 53172 باليرانية
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نظام  الجنس المرحمة نوع المدرسة سنة االفتتاح نوع التعميم
 الدراسة

تصنيف 
 المدرسة

 الرقم االحصائي اسم المدرسة

 نياري  7775 عام بناتتعميم 
المرحمة 
 بنات المتوسطة

النظام 
 حكومي العام

المتوسطة األولى بام 
 53043 أرطاء

المرحمة  نياري  7773 تعميم عام بنات
 المتوسطة

النظام  بنات
 العام

المتوسطة األولى  حكومي
 ببدائع العضيان

53047 

المرحمة  نياري  7771 تعميم عام بنات
 المتوسطة

النظام  بنات
 العام

المتوسطة األولى  حكومي
 ببديدة عمو غثاة

53044 

المرحمة  نياري  7774 تعميم عام بنات
 المتوسطة

النظام  بنات
 العام

المتوسطة األولى  حكومي
 بصوية

53175 

المرحمة  نياري  7341 تعميم عام بنات
 المتوسطة

النظام  بنات
 العام

المتوسطة االولى  حكومي
 بعفيف

53033 

المرحمة  نياري  7772 بناتتعميم عام 
النظام  بنات المتوسطة

المتوسطة األولى  حكومي العام
 53111 بفيضة عفيف

المرحمة  نياري  7751 تعميم عام بنات
النظام  بنات المتوسطة

المتوسطة األولى  حكومي العام
 53171 بفيضة نومان

المرحمة  نياري  7772 تعميم عام بنات
النظام  بنات المتوسطة

المتوسطة االولى  حكومي العام
 53110 بمحامة بن زريبة

 نياري  7771 تعميم عام بنات
المرحمة 
 بنات المتوسطة

النظام 
 حكومي العام

المتوسطة األولى 
 53113 بمنيفة
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نظام  الجنس المرحمة نوع المدرسة سنة االفتتاح نوع التعميم
 الدراسة

تصنيف 
 المدرسة

 الرقم االحصائي اسم المدرسة

 نياري  7757 تعميم عام بنات
المرحمة 
 بنات المتوسطة

النظام 
 حكومي العام

المتوسطة األولى 
 53137 لتعميم الكبيرات بعفيف

المرحمة  نياري  7771 تعميم عام بنات
 المتوسطة

النظام  بنات
 العام

المتوسطة الثالثة  حكومي
 بعفيف

53117 

المرحمة  نياري  7752 بناتتعميم عام 
 المتوسطة

النظام  بنات
 العام

المتوسطة الخامسة  حكومي
 بعفيف

53215 

المرحمة  نياري  7751 تعميم عام بنات
 المتوسطة

النظام  بنات
 العام

المتوسطة الرابعة  حكومي
 بعفيف

53170 

المرحمة  نياري  7712 تعميم عام بنات
 المتوسطة

النظام  بنات
 العام

المتوسطو الثانيو  حكومي
 بعفيف

53032 

المرحمة  نياري  7731 تعميم عام بنات
النظام  بنات االبتدائية

أم المؤمنين خديجة  حكومي العام
 753137 بنت خويمد

 تربية خاصة 7733 تربية خاصة بنات
المرحمة 
 بنات االبتدائية

النظام 
 أىمي العام

برنامج التربية الفكرية 
بمدارس دمحم بن سعود 

 الكثيري األىمية
753030 

المرحمة  تربية خاصة 7733 تربية خاصة بنات
النظام  بنات االبتدائية

برنامج التوحد الممحق  حكومي العام
 753037 باالبتدائية التاسعة

المرحمة  تربية خاصة 7733 تربية خاصة بنات
 المتوسطة

النظام  بنات
 العام

 حكومي
برنامج العوق البصري 

بالمتوسطة االولى 
 بالشواطن

753071 

 

 | إحصائيات موجزة بتعليم عفيف 58صفحة 



 
 
 

 
 
 

 الجنس المرحمة نوع المدرسة سنة االفتتاح نوع التعميم
نظام 
 الدراسة

تصنيف 
 الرقم االحصائي اسم المدرسة المدرسة

المرحمة  تربية خاصة 7753 تربية خاصة بنات
 االبتدائية

النظام  بنات
 العام

 حكومي
برنامج العوق 

السمعي باالبتدائية 
 التاسعة

53215 

المرحمة  تربية خاصة 7737 تربية خاصة بنات
 الثانوية

النظام  بنات
 العام

 حكومي
برنامج العوق الفكري 
الثانوي بالمتوسطة 

 االولى
753013 

 تربية خاصة 7753 تربية خاصة بنات
المرحمة 
 بنات االبتدائية

النظام 
 حكومي العام

برنامج العوق الفكري 
 53144 باالبتدائية التاسعة

 تربية خاصة 7734 تربية خاصة بنات
المرحمة 
 بنات االبتدائية

النظام 
 حكومي العام

برنامج العوق الفكري 
 753077 بالحوميات

المرحمة  تربية خاصة 7737 تربية خاصة بنات
 المتوسطة

النظام  بنات
 العام

العوق الفكري برنامج  حكومي
 بالمتوسطة األولى

53257 

المرحمة  تربية خاصة 7731 تربية خاصة بنات
النظام  بنات المتوسطة

 حكومي العام
برنامج ضعاف السمع 
بالمتوسطة الخامسة 

. 
753071 

المرحمة  نياري  7737 تعميم عام بنات
النظام  بنات الثانوية

ثانوية  منارات عفيف  أىمي العام
 53233 االىمية

المرحمة  نياري  7737 تعميم عام بنات
نظام  بنات الثانوية

ثانوية  منارات عفيف  أىمي المقررات
 3453233 مقررات  -االىمية 

 نياري  7773 تعميم عام بنات
المرحمة 
 بنات الثانوية

النظام 
 حكومي العام

ثانوية اسماء بنت 
ابي بكر الصديق 

 لمبنات ببطاحة
53154 
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نظام  الجنس المرحمة نوع المدرسة سنة االفتتاح نوع التعميم
 الدراسة

تصنيف 
 الرقم االحصائي اسم المدرسة المدرسة

المرحمة  نياري  7773 تعميم عام بنات
نظام  بنات الثانوية

 حكومي المقررات

ثانوية اسماء بنت 
ابي بكر الصديق 

 -لمبنات ببطاحة 
 مقررات 

3453154 

المرحمة  تحفيظ  7772 تحفيظ بنات
النظام  بنات الثانوية

ثانوية التحفيظ أم  حكومي العام
 53151 المؤمنين عائشة

المرحمة  تحفيظ  7772 تحفيظ بنات
نظام  بنات الثانوية

 حكومي المقررات
ثانوية التحفيظ أم 
 -المؤمنين عائشة 

 مقررات 
3453151 

المرحمة  نياري  7737 تعميم عام بنات
نظام  بنات الثانوية

 أىمي المقررات
ثانوية دمحم بن سعود 

بن دمحم الكثيري 
 مقررات -األىمية 

3453217 

المرحمة  كبيرات 7730 تعميم عام بنات
 الثانوية

النظام  بنات
 العام

ثانوية منارات عفيف  أىمي
 األىمية لمكبيرات

753077 

 كبيرات 7730 تعميم الكبار بنات
المرحمة 
 بنات الثانوية

نظام 
 أىمي المقررات

ثانوية منارات عفيف 
 -األىمية لمكبيرات 

 مقررات 
34753077 

المرحمة  كبيرات 7730 تعميم عام بنات
النظام  بنات الثانوية

ثانوية نخبة  الغد  أىمي العام
 753130 لتعميم الكبيرات

المرحمة  كبيرات 7730 تعميم الكبار بنات
 الثانوية

نظام  بنات
 المقررات

 أىمي
ثانوية نخبة  الغد 

 -لتعميم الكبيرات 
 مقررات 

34753130 
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نظام  الجنس المرحمة نوع المدرسة سنة االفتتاح نوع التعميم
 الدراسة

تصنيف 
 المدرسة

 الرقم االحصائي اسم المدرسة

 نياري  7731 تعميم عام بنات
المرحمة 
 بنات الثانوية

النظام 
 أىمي العام

ثانوية نخبة الغد 
 53213 االىمية بعفيف

المرحمة  نياري  7731 تعميم عام بنات
 الثانوية

نظام  بنات
 المقررات

 أىمي
ثانوية نخبة الغد 

 -االىمية بعفيف 
 مقررات 

3453213 

المرحمة  نياري  7771 تعميم عام بنات
 االبتدائية

النظام  بنات
 العام

 753074 درة الطفل السعيد أىمي

رياض  نياري  7732 تعميم عام بنات
 أطفال

النظام  بنات
 العام

روضة اشراقة عفيف  أىمي
 الثانيو

753052 

رياض  نياري  7734 تعميم عام بنات
النظام  بنات أطفال

 753072 روضة الطفل السعيد أىمي العام

رياض  نياري  7731 تعميم عام بنات
النظام  بنات أطفال

روضة أم الخير  حكومي العام
 753073 بالحنابج

رياض  نياري  7737 تعميم عام بنات
النظام  بنات أطفال

روضة ام المؤمنين  حكومي العام
 753012 صفية بعفيف

رياض  نياري  7731 تعميم عام بنات
النظام  بنات أطفال

روضة ام كمثوم بنت  حكومي العام
 753133 ابي بكر بالجمانية

رياض  نياري  7731 بناتتعميم عام 
النظام  بنات أطفال

روضة أمامة بنت ابي  حكومي العام
 753031 العاص بتنيبيكة .
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نظام  الجنس المرحمة نوع المدرسة سنة االفتتاح نوع التعميم
 الدراسة

تصنيف 
 المدرسة

 الرقم االحصائي اسم المدرسة

 نياري  7732 بناتتعميم عام 
رياض 
 بنات أطفال

النظام 
 حكومي العام

روضة امنة بنت 
 753031 عفان بالبرزة

رياض  نياري  7731 تعميم عام بنات
 أطفال

النظام  بنات
 العام

 حكومي
روضة اميمة بنت 
ابي سفيان بفيضة 

 عفيف
753423 

رياض  نياري  7731 تعميم عام بنات
 أطفال

النظام  بنات
 العام

جمانة بنت  روضة حكومي
 ابي طالب بمنيفة

753074 

رياض  نياري  7732 تعميم عام بنات
النظام  بنات أطفال

 حكومي العام

روضة جميمة بنت 
عمر بن الخطاب 
بالمردمة ودارة 

 المردمة

753054 

 نياري  7734 تعميم عام بنات
رياض 
 بنات أطفال

النظام 
 حكومي العام

روضة رابعة 
 753075 االنصارية بالصقرة

 نياري  7731 تعميم عام بنات
رياض 
 بنات أطفال

النظام 
 حكومي العام

روضة رقية بنت 
 753430 النبي بأبرقية

رياض  نياري  7734 تعميم عام بنات
 أطفال

النظام  بنات
 العام

روضة زينب بنت  حكومي
 العوام بالمصيفيقية

753073 

 نياري  7731 تعميم عام بنات
رياض 
 أطفال

 بنات
النظام 
 العام

 حكومي
روضة سممى بنت 
 قيس ببديدة ومشرفة

753475 

رياض  نياري  7731 تعميم عام بنات
 أطفال

النظام  بنات
 العام

روضة صفية بنت  حكومي
 عبدالمطمب بالصفوية

753453 
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نظام  الجنس المرحمة نوع المدرسة سنة االفتتاح نوع التعميم
 الدراسة

تصنيف 
 المدرسة

الرقم  اسم المدرسة
 االحصائي

رياض  نياري  7732 تعميم عام بنات
 أطفال

النظام  بنات
 العام

روضة طرفة ال  حكومي
 الشيخ بأبوعشرة

753037 

رياض  نياري  7731 تعميم عام بنات
 أطفال

النظام  بنات
 العام

روضة عفراء  حكومي
 األنصارية بالكفية .

753132 

رياض  نياري  7734 تعميم عام بنات
النظام  بنات أطفال

روضة فاطمة بنت  حكومي العام
 753077 عبدالممك بالخضارة

 نياري  7737 تعميم عام بنات
رياض 
 بنات أطفال

النظام 
 أىمي العام

روضة دمحم بن سعود 
بن دمحم الكثيري  

 االىمية
53255 

رياض  نياري  7037 تعميم عام بنات
النظام  بنات أطفال

روضة منارات عفيف  أىمي العام
 753473 األىمية

رياض  نياري  7752 تعميم عام بنات
النظام  بنات أطفال

روضة نخبة الغد  أىمي العام
 53143 االىمية

المرحمة  كبيرات 7730 تعميم عام بنات
النظام  بنات المتوسطة

متوسطة  نخبة الغد  أىمي العام
 753103 لتعميم الكبيرات

المرحمة  نياري  7775 تعميم عام بنات
النظام  بنات المتوسطة

 حكومي العام
متوسطة اسماء بنت 
ابي بكر الصديق 

 لمبنات ببطاحو
53034 

 تحفيظ  7777 تحفيظ بنات
المرحمة 
 بنات المتوسطة

النظام 
 حكومي العام

متوسطة التحفيظ ام 
 53042 المؤمنين عائشة
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نظام  الجنس المرحمة نوع المدرسة سنة االفتتاح التعميمنوع 
 الدراسة

تصنيف 
 المدرسة

 الرقم االحصائي اسم المدرسة

 كبيرات 7730 تعميم عام بنات
المرحمة 
 بنات المتوسطة

النظام 
 أىمي العام

متوسطة منارات 
 753075 عفيف لمكبيرات

المرحمة  نياري  7731 تعميم عام بنات
 المتوسطة

النظام  بنات
 العام

متوسطة نخبة الغد  أىمي
 االىمية بعفيف

53217 

التعميم  كبيرات 7733 تعميم الكبار بنات
 المستمر

النظام  بنات
 العام

مجتمع بال امية  حكومي
 بالغصابيو

753053 

التعميم  كبيرات 7733 تعميم الكبار بنات
 المستمر

النظام  بنات
 العام

مجمتع بال اميو  حكومي
 بالجميماء

753057 

التعميم  كبيرات 7772 تعميم الكبار بنات
 المستمر

النظام  بنات
 العام

محو األمية   حكومي
 بالحوميات

53104 

التعميم  كبيرات 7333 تعميم الكبار بنات
النظام  بنات المستمر

محو األمية األولى  حكومي العام
 53171 بعفيف

التعميم  كبيرات 7775 تعميم الكبار بنات
النظام  بنات المستمر

محو األمية الثالثة  حكومي العام
 53174 بعفيف

التعميم  كبيرات 7713 تعميم الكبار بنات
النظام  بنات المستمر

محو األمية الثانية  حكومي العام
 53170 بعفيف

 كبيرات 7777 تعميم الكبار بنات
التعميم 
 بنات المستمر

النظام 
 حكومي العام

محو األمية الخامسة 
 53107 بعفيف
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نظام  الجنس المرحمة نوع المدرسة سنة االفتتاح نوع التعميم
 الدراسة

تصنيف 
 المدرسة

 الرقم االحصائي اسم المدرسة

 كبيرات 7754 تعميم الكبار بنات
التعميم 
 بنات المستمر

النظام 
 حكومي العام

محو األمية الرابعة 
 53257 بعفيف

التعميم  كبيرات 7733 تعميم الكبار بنات
 المستمر

النظام  بنات
 العام

 753055 محو االمية السادسة حكومي

التعميم  كبيرات 7731 تعميم الكبار بنات
 المستمر

النظام  بنات
 العام

محو األمية ببدائع  حكومي
 الحباجين.

753321 

التعميم  كبيرات 7772 تعميم الكبار بنات
 المستمر

النظام  بنات
 العام

 53132 محو األمية بتنيبيكة حكومي

 نياري  7737 تعميم عام بنات
المرحمة 
 بنات االبتدائية

النظام 
 أىمي العام

مدارس دمحم بن سعود 
بن دمحم الكثيري 
 االبتدائية األىمية

53253 

 نياري  7737 تعميم عام بنات
المرحمة 
 بنات الثانوية

النظام 
 أىمي العام

سعود مدارس دمحم بن 
بن دمحم الكثيري 
 الثانوية األىمية

53217 

المرحمة  نياري  7737 تعميم عام بنات
 المتوسطة

النظام  بنات
 العام

 أىمي
مدارس دمحم بن سعود 

بن دمحم الكثيري 
 المتوسطة األىمية

53211 

 نياري  7737 تعميم عام بنات
المرحمة 
 المتوسطة

 بنات
النظام 
 العام

 أىمي
منارات عفيف األىمية 

 المتوسطة
53235 
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 توزيع املدارس

 بننيمدارس ال

 

المرحمة  المرحمة الثانوية التعميم المستمر تربية خاصة  المجموع
 المتوسطة

 المنطقة اإلدارية ادارة التعميم الجنس نوع التعميم رياض أطفال المرحمة االبتدائية

 نياري  1 01 37 53 1 1 773

 الرياض إدارة التعميم بمحافظة عفيف بنين
 ليمي 1 1 5 5 3 1 2
 تحفيظ  1 5 7 7 1 1 7
 تربية خاصة 1 1 1 1 1 73 73
 جممة 1 03 32 51 3 73 732

 

 مدارس البنات

 

 

المرحمة  المرحمة الثانوية التعميم المستمر تربية خاصة  المجموع
 المنطقة اإلدارية ادارة التعميم الجنس نوع التعميم رياض أطفال المرحمة االبتدائية المتوسطة

 نياري  34 10 32 31 1 1 727

 الرياض إدارة التعميم بمحافظة عفيف بنات
 كبيرات 1 1 3 5 3 1 73
 تحفيظ  1 7 7 7 1 1 3
 تربية خاصة 1 1 1 1 1 4 4

 جممة 34 11 77 33 3 4 741
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 توزيع الطالب

 بننيمدارس ال

المرحمة  المرحمة الثانوية التعميم المستمر تربية خاصة  المجموع
 المتوسطة

 المنطقة اإلدارية التعميمادارة  الجنس نوع التعميم رياض أطفال المرحمة االبتدائية

 نياري  1 3330 7205 7342 1 1 2737

 الرياض إدارة التعميم بمحافظة عفيف بنين
 ليمي 1 1 11 751 14 1 517
 تحفيظ  1 531 33 51 1 1 301
 تربية خاصة 1 1 1 1 1 01 01

 جممة 1 7127 7411 5174 14 01 3770
 

 مدارس البنات

 

المرحمة  المرحمة الثانوية التعميم المستمر تربية خاصة  المجموع
 المنطقة اإلدارية ادارة التعميم الجنس نوع التعميم رياض أطفال المرحمة االبتدائية المتوسطة

 نياري  7517 3331 7470 7414 1 1 3470

 الرياض إدارة التعميم بمحافظة عفيف بنات
 كبيرات 1 1 77 24 577 1 317
 تحفيظ  1 703 04 32 1 1 574
 تربية خاصة 1 1 1 1 1 73 73

 جممة 7517 3433 5173 5130 577 73 4071
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حصائية الرتبية اخلاصةا  
 

 بنني مدارس ال   

 املتوسطةاملرحلة  ]تصنيف املدرسة : حكومي  [                                                                           املرحلة االبتدائية ]تصنيف املدرسة : حكومي                          [

 البيان الجنس عوق بصري  فكرية الصم مجموع
 عدد المدارس بنين 5 0 5 3
 بنات 1 1 1 1
 فصول بنين 5 70 5 74
 بنات 1 1 1 1
 جممة الطالب بنين 5 50 7 37
 بنات 1 1 1 1
 طالب سعوديين بنين 5 50 7 37
 بنات 1 1 1 1

 

 الثانويةاملرحلة  ]تصنيف املدرسة : حكومي                                                                              [

 البيان الجنس عوق بصري  فكرية الصم مجموع
 عدد المدارس بنين 1 7 1 7
 بنات 1 1 1 1
 فصول بنين 1 3 1 3
 بنات 1 1 1 1
الطالبجممة  بنين 1 4 1 4  
 بنات 1 1 1 1
 طالب سعوديين بنين 1 4 1 4
 بنات 1 1 1 1

 البيان الجنس عوق بصري  فكرية الصم مجموع
 عدد المدارس بنين 5 7 7 7
 بنات 1 1 1 1
 فصول بنين 5 3 5 2
 بنات 1 1 1 1
 جممة الطالب بنين 5 1 5 71
 بنات 1 1 1 1
 طالب سعوديين بنين 5 1 5 71
 بنات 1 1 1 1
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حصائية الرتبية اخلاصةا  

  مدارس البنات   
 املتوسطةاملرحلة  ]تصنيف املدرسة : حكومي  [                                                                   املرحلة االبتدائية ] أهلي / تصنيف املدرسة : حكومي                         [

 البيان الجنس عوق بصري  فكرية الصم مجموع
 عدد المدارس بنين 1 1 1 1
 بنات 1 7 7 0
 فصول بنين 1 1 1 1
 بنات 1 71 7 77
 جممة الطالب بنين 1 1 1 1
 بنات 1 33 7 37
 طالب سعوديين بنين 1 1 1 1
 بنات 1 33 7 37

 

 الثانويةاملرحلة  ]تصنيف املدرسة : حكومي                                                                              [

 البيان الجنس عوق بصري  فكرية الصم مجموع
 عدد المدارس بنين 1 1 1 1
 بنات 1 7 1 7
 فصول بنين 1 1 1 1
 بنات 1 3 1 3
الطالبجممة  بنين 1 1 1 1  
 بنات 1 2 1 2
 طالب سعوديين بنين 1 1 1 1
 بنات 1 2 1 2

 

 البيان الجنس عوق بصري  فكرية الصم مجموع
 عدد المدارس بنين 1 1 1 1
 بنات 7 7 7 3
 فصول بنين 1 1 1 1
 بنات 7 5 7 7
 جممة الطالب بنين 1 1 1 1
 بنات 3 5 5 2
 طالب سعوديين بنين 1 1 1 1
 بنات 3 5 5 2
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