المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
مكتب التعليم األهلي

الريادة في إعداد الطالب والطالبات لحياة منتجة في عالم متغير
الموضوع  :نشر رسوم المدارس االهلية واالجنبية بمنطقة عسير( بنات ) لعام 6229/6230هـ

املسحلة

السسوو احلالية

اسه املدزسة

زياض أطفال

 1333زيال

ابتدائي

 88333زيال

متوسط

 84333زيال

ثاىوي

 87333زيال

زياض أطفال

 1333زيال

ابتدائي

 88333زيال

متوسط

 84333زيال

ثاىوي

 82333زيال

زياض أطفال

 1733زيال

ابتدائي

 83733زيال

متوسط

 88733زيال

ثاىوي

 80333زيال

زياض أطفال

 1433زيال

مدازض السواد بالكاعدة

مخيص مظيط –

ابتدائي

 1733زيال

اجلوية

الكاعدة اجلوية

متوسط

 83733زيال

ثاىوي

 84333زيال

زياض أطفال

 8733زيال

ابتدائي

 1733زيال

متوسط

 1733زيال

طسنة األىدلص
اخلضساء بابَا

طسنة األىدلص
اخلضساء باخلنيص

مدازض السواد األٍلية

العيواٌ

أبَا  /ذزة
3884422110

مخيص مظيط -
حي الصكوز

ابَا – اخلالدية

بابَا

اخلنيص – او صساز
مدازض مياٍل اجلامعة
االٍلية باخلنيص

مدازض املياٍل االٍلية

اخلنيص – املديية
العشهسية

أبَا – الوزدتني

بابَا

مدازض أبَا األٍلية

أبَا – امليشو

...

زقه الكساز وتازخيُ

 828782يف ٍ8201/88/83ـ

 828782يف ٍ8201/88/83ـ

 10872يف ٍ8201/1/88ـ

 401318يف ٍ8208/1/4ـ

 818887يف ٍ8202/1/4ـ

ثاىوي

 87333زيال

ابتدائي

 87333زيال

 428101يف ٍ8208/83/8ـ

متوسط

 82333زيال

 401318يف ٍ8208/1/4ـ

ثاىوي

 82333زيال

 428101يف ٍ8208/83/8ـ

زياض أطفال

 1333زيال

ابتدائي

 83333زيال

متوسط

 84333زيال

ثاىوي

 82333زيال

 828782يف ٍ8201/88/83ـ
 10872يف ٍ8201/1/88ـ
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
مكتب التعليم األهلي

الريادة في إعداد الطالب والطالبات لحياة منتجة في عالم متغير
الموضوع  :نشر رسوم المدارس االهلية واالجنبية بمنطقة عسير( بنات ) لعام 6229/6230هـ ...

املساحل

السسوو احلالية

زقه الكساز وتازخيُ

اسه املدزسة

زياض أطفال

 8333زيال

 888711يف ٍ8202/8/88ـ

ابتدائي

 8733زيال

متوسط

 1733زيال

ثاىوي

 83733زيال

زياض أطفال

 1333زيال

ابتدائي

 1333زيال

متوسط

 83333زيال

ثاىوي

 87233زيال

زياض أطفال

 8733زيال

ابتدائي

 1333زيال

متوسط

 1333زيال

ثاىوي

 84333زيال

زياض أطفال

 83333زيال

ابتدائي

 83333زيال

متوسط

 83333زيال

ثاىوي

 82333زيال

زياض أطفال

 8333زيال

ابتدائي

 1333زيال

متوسط

 1333زيال

ثاىوي

 82333زيال

مدازض أجيال اجملد

أبَا – امليشو

زياض أطفال

 83333زيال

األٍلية

3884424141

ابتدائي

 84733زيال

زياض أطفال

 88733زيال

ابتدائي

 84333زيال

زياض أطفال

 1233زيال

ابتدائي

 83333زيال

زياض أطفال

 8333زيال

ابتدائي

 1333زيال

زياض أطفال

 1733زيال

ابتدائي

 1733زيال

مدازض فسساٌ املشتكبل
االٍلية

العيواٌ

أبَا  /املياٍل

خمطط بً مظيط
طسنة مخيص مظيط
االٍلية

مدازض األدلاد األٍلية
باخلنيص

مدازض الرنس األٍلية
باخلنيص

مدازض زياض اخلنيص
األٍلية

مدازض دوحة املعسفة
األٍلية بابَا
مدزسة ميبع العله

حي الصكوز

مخيص مظيط –
حشاو
3884448132
مخيص مظيط –
الضيافة

مخيص مظيط –
خمطط بً مظيط

أبَا  -العسيً
اخلنيص – السوىة

األٍلية باخلنيص
مدزسة صسح الواحة

اخلنيص – الواحة

األٍلية باخلنيص
مدزسة صدى اإلبداع
االٍلية باخلنيص

اخلنيص – حشاو

 888222يف ٍ8202/8/88ـ

 078482114يف ٍ8207/2/42ـ
 828782يف ٍ8201/88/83ـ
 8888718يف ٍ8202/8/88ـ
 82173يف ٍ8201/1/48ـ

 088788727يف ٍ8208/1/4ـ

 401318يف ٍ8208/1/4ـ
 888724يف ٍ8202/8/88ـ
 401318يف ٍ8208/1/4ـ
 888718يف ٍ8202/8/88ـ
 401801يف ٍ8208/1/4ـ
 401318يف ٍ8208/1/4ـ
 818848يف ٍ8202/1/4ـ
 888718يف ٍ8202/8/88ـ
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
مكتب التعليم األهلي

الريادة في إعداد الطالب والطالبات لحياة منتجة في عالم متغير

املساحل

السسوو احلالية

زقه الكساز وتازخيُ

زياض أطفال

 1333زيال

 078482114يف ٍ8207/2/42ـ

ابتدائي

 1333زيال

 818848يف ٍ8202/1/4ـ

زياض أطفال

 1333زيال

ابتدائي

 83333زيال

زياض أطفال

 1333زيال

 078482114يف ٍ8202/2/82ـ

ابتدائي

 83333زيال

 401318يف ٍ8208/1/4ـ

زياض اطفال

 82333زيال

 801318يف ٍ8208/1/4ـ

توحد

 04333زيال

 088788727يف ٍ8208/1/4ـ

زياض اطفال

 1333زيال

مخيص مظيط

ابتدائي

 83333زيال

تيدحة

متوسط

 84333زيال

ثاىوي

 82333زيال

مدازض اىبثام العله

احد زفيدة –

زياض اطفال

 1333زيال

 881887يف ٍ8202/1/4ـ

االٍلية

ال بسيد

ابتدائي

 1333زيال

 828782يف ٍ8201/88/83ـ

زياض أطفال

 8333زيال

مخيص مظيط _

ابتدائي

 1333زيال

حي حشاو

متوسط

 1333زيال

ثاىوي

 83333زيال

اسه املدزسة
مدزسة أطياف الرتبية
االٍلية باخلنيص
مدزسة زواد عشري االٍلية

العيواٌ
اخلنيص  -الساقي
اخلنيص – اليشيه

باخلنيص
مدازض ىدى املشتكبل
االٍلية
مدزسة ابياء السيادة

اخلنيص – حشاو
أبَا – املسوج

االٍلية

مدازض التنيز االبداعي

مدازض أبَا العاملية

زياض أطفال
طالئع املشتكبل العاملية
بابَا

ابَا -الشامس

طالئع املشتكبل العاملية
باخلنيص

اخلنيص  -تازا

 84020يف ٍ8201/8/42ـ
 828782يف ٍ8201/88/83ـ

 401318يف ٍ8208/1/4ـ

املشتوى ( 1333 )8زيال
املشتوى (  1733 )4زيال

ابتدائي

 84333زيال

متوسط

 80733زيال

ثاىوي

 87733زيال

زياض أطفال

 088788770يف ٍ8208/1/4ـ

 888203يف ٍ8202/8/88ـ

املشتوى(  1333)8زيال
املشتوى ( 1733)4زيال

ابتدائي

 84333زيال

متوسط

 80733زيال

ثاىوي

 87733زيال

 888718يف ٍ8202/8/88ـ
 401318يف ٍ8208/1/4ـ
 888203يف ٍ8202/8/88ـ
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
مكتب التعليم األهلي

الريادة في إعداد الطالب والطالبات لحياة منتجة في عالم متغير

اسه املدزسة
طالئع املشتكبل
(املشاز املصسي)

الوادي املظنص العاملية

مدازض اجليوب العاملية

العيواٌ
اخلنيص  /تازا

مخيص مظيط
طباعة

مخيص مظيط
تازا

املساحل

السسوو احلالية

ابتدائي

 1333زيال

متوسط

 83333زيال

ثاىوي

 88333زيال

زياض اطفال

 2333زيال

ابتدائي

مدازض الرنس العاملية

مخيص مظيط -
الضيافة

( 8733 )2+7+2زيال

متوسط
زياض أطفال

 7233زيال

ابتدائي

 7833زيال

متوسط

 2333زيال

زياض اطفال
ابتدائي

(1233 )0

( 80333 ) 0+4+8زيال

مدازض عصس املواٍب

مخيص مظيط

العاملية

تازا

متوسط

 1333زيال

ثاىوي

 83333زيال

زياض أطفال

 1333زيال

ابتدائي

 1733زيال

متوسط

 88333زيال

زياض أطفال

 8433زيال

مدازض اخلنيص

مخيص مظيط

العاملية

عتود

متوسط

 088788727يف ٍ8208/1/4ـ

( 82333 )2+7+2زيال

ابتدائي

ابتدائي

 401318يف ٍ8208/1/4ـ

 84333زيال

 1333زيال

مدازض اجيال عشري

 888724يف ٍ8202/8/88ـ

زيال

زياض أطفال

ذٍباٌ

 888718يف ٍ8202/8/88ـ

( 2333 )4+8زيال

 8333زيال

مخيص مظيط

 888203يف ٍ8202/8/88ـ

( 8333 )0+4+8زيال
 1333زيال

ثاىوي

زقه الكساز وتازخيُ

( 8143 )0+4+8زيال

 401318يف ٍ8208/1/4ـ

 401318يف ٍ8208/1/4ـ

 401318يف ٍ8208/1/4ـ

( 1233 )2+7+2زيال
()8

 1882زيال

 401801يف ٍ8208/1/4ـ

( 1882 )0+4زيال
( 1033 )0+4+8زيال

ابتدائي
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
مكتب التعليم األهلي

الريادة في إعداد الطالب والطالبات لحياة منتجة في عالم متغير

اسه املدزسة

العيواٌ

مدازض خصال العله

مخيص مظيط

املساحل

السسوو احلالية

زياض اطفال

 8033زيال
( 1033 )0+4+8زيال

زقه الكساز وتازخيُ
 888718يف ٍ8202/8/88ـ

طسيل تيدحة

ابتدائي

مدازض الىا املتكدمة

طسيل املديية

زياض أطفال

 2333زيال

العاملية

العشهسية

ابتدائي

 8333زيال

زوضة اجملد االٍلية

ابَا/حي املوظفني

زياض أطفال

 1733زيال

 401801يف ٍ8208/1/4ـ

زوضة املعسفة األٍلية

ابَا /امليشو

زياض أطفال

 83333زيال

 401318يف ٍ8208/1/4ـ

زوضة بداية السائدة

ابَا /امليح

زياض أطفال

 1333زيال

 818887يف ٍ8202/1/4ـ

زوضة إقسا العسبية

ابَا  /امليشو

زياض أطفال

 83333زيال

 428101يف ٍ8208/83/8ـ

زوضة نوانب املشتكبل

ابَا /امليَل

زياض أطفال

 83333زيال

 401318يف ٍ8208/1/4ـ

زوضة بياء العكول

ابَا/اخلالدية

زياض أطفال

 87333زيال

 078482114يف ٍ8207/2/42ـ

زوضة ىشائه الطفولة

ابَا /الضباب

زياض أطفال

 1333زيال

 401318يف ٍ8208/1/4ـ

زوضة زائد الطفولة

طسيل ال يوسف

زياض أطفال

 1333زيال

 818887يف ٍ8202/1/4ـ

زوضة البياٌ املطوزة

ابَا/امليشو

زياض أطفال

 8233زيال

 828782يف ٍ8201/88/83ـ

زوضة ىَس العلوو

مخيص مظيط

زياض أطفال

 1333زيال

 818848يف ٍ8202/1/4ـ

زوضة صسح املشتكبل

مخيص مظيط

زياض أطفال

 88333زيال

 828782يف ٍ8201/88/83ـ

زياض األحد

احد زفيدة

زياض أطفال

 1333زيال

 881887يف ٍ8202/1/4ـ

زوضة تباطعة

وادي بً ٍظبل

زياض أطفال

 1333زيال

 84020يف ٍ8201/8/42ـ

زياض ابَا

ابَا/ابوخيال

زياض أطفال

و (زوضة)  8733زيال

 828782يف ٍ8201/88/83ـ

و (متَيدي)  8733زيال

 84020يف ٍ8201/8/42ـ

( 1133 )2+7+2زيال
 2333زيال
 828782يف ٍ8201/88/83ـ
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
مكتب التعليم األهلي

الريادة في إعداد الطالب والطالبات لحياة منتجة في عالم متغير

اسه املدزسة

العيواٌ

املساحل

السسوو احلالية

زقه الكساز وتازخيُ

زوضة الفسقاٌ األٍلية

المنح

رياض أطفال

 69999لاير

 828782يف ٍ8201/88/83ـ

زوضة اطالل الواديني

الواديين

رياض اطفال

 2999لاير

 828782يف ٍ8201/88/83ـ

زوضة مسو السسالة

أحد رفيدة

رياض أطفال

 0999لاير

 828782يف ٍ8201/88/83ـ

روضة نور التبيان

تندحة

رياض أطفال

 2999لاير

 828782يف ٍ8201/88/83ـ

رياض أطفال

 0999لاير

 828782يف ٍ8201/88/83ـ

رياض أطفال

1099

لاير

 828782يف ٍ8201/88/83ـ

رياض أطفال

1099

لاير

 828782يف ٍ8201/88/83ـ

رياض اطفال

 65999لاير

روضة رؤية األجيال
روضة سنابل
المعرفة
روضة سنابل الهدى
مدارس بناء الموهبة
العالمية بابها

احد رفيدة
مخطط بن صمان
احد رفيدة
( ال بريد)
احد رفيدة
(المعالة )
ابها ( الضباب )

ابتدائي

 828782يف ٍ8201/88/83ـ

 62999لاير

مدير مكتب التعليم األهلي
عبداهلل سعد األمسري
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