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 وأشهد أن سيَدنا ونبيَّنا حممًدا عبُد اهلل ورسوُله ، صلَّى اهلل وسلَّم وباَرك عليه، وعلى آله وأصحاِبهالذي حبمده تتم الصاحلات، احلمد هلل           

 مجعني ، وبعد:الدين وعنا معهم برمحته أوالتابعني ومن تِبَعهم بإحساٍن إىل يوم  

وأهقدا    2030حنو حتقيق  الرييقة الطموحقة للمملكقة العربيقة السقعودية       خبطًى حثيثة يتجه العمل باإلدارة العامة للتعليم مبنطقة مكة املكرمة       

لومقات والبيانقات بدرجقة    ، ولضمان حتقيقها كان البد من وجقود منهجيقة سقليمة تسقاعد علقى تقو ر املع      2020وزارة التعليم يف برنامج التحول الوطين 

علققى التيطققيص وأصققحاا القققرار مبققا  اساسققية الققك يققركن إليهققا القققاأموناملعلومققات اإلحصققاأية أحققد ااعمققدة اتعققد   عاليقة مققن الدوققة وال ققمول، حيقق  

تأكقد مقن سقريها علقى     والتتضمنه من إعطاء صورة واضحة عن الواوع بل تتعدى ذلك إىل تيسري عملية متابعة تنفيذ مجيع مراحل اخلطقص املرسقومة   

 الوجه املطلوا

 والدليل اإلحصاأي لإلدارة العامقة للتعلقيم مبنطققة مكقة املكرمقة دليقل سقنوي يوضقا املعلومقات اإلحصقاأية بطريققة منصمقة اهقم عناصقر العمليقة                     

 بكل تفاصيلها استنادًا على البيانات املرصودة يف نصام نور. التعليمية

ن يف املسؤولني وأصقحاا الققرار والبقاحثو   دير إلدارة التيطيص والتطوير على إخراج هذا الدليل يف صورته النهاأية ليستفيد منه خالص ال كر والتق      

 امليدان التعليمي... 

 آملني أن نصل إىل كل ما حيق  الطموحات بتصا ر جهود اجلميع،

 واهلل ولي التو ي 

 
 مدير عام التعليم مبنطقة

 مكة املكرمة

 

 بن مهدي احلارثيحممد 
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دمة  المق 

 ...   احلمد هلل را العاملني والصالة والسالم على خري خلقه سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني   

تعد البيانات اإلحصاأية واملعلومات من أهم الركاأز الك ُيعتمد عليها يف بناء اخلطقص االسقتاتيجية والت قييلية    

يلة هامقة  ققققققققق ة يف ووتها، ووسققققققققققلإلدارة،  هي املادة ااساسية الك يستند عليها املسؤولني يف اختاذ القرارات املناسب

عن جوانب العملية التعليمية من جهة والتنبؤ بتطور هذه اجلوانب من جهقة أخقرى، كمقا    للتعبري الكمي والنوعي 

أنها تعطي صورة واضحة عن واوع اإلدارة والتطورات املستمرة مع الزمن من خالل واعدة رومية مليتلف عناصقر  

 العملية التعليمية وبأشكال متعددة.. 

لتيطيص باإلدارة العامة للتعليم مبنطقة مكة املكرمة وبعد االنتهاء مقن  ومات يف إدارة اققققققققققوود عملت وحدة املعل 

هقق علقى مجقع وتنصقيم البيانقات مقن نصقام نقور         1440/ 1439أعمال متابعة اللقطة املعلوماتية واملكانية للعام الدراسقي  

ات موثوويققة لتصهققر يف جققداول مرتبققة حسققب حاجققة املسققتفيد مبققا يققدعم القققرارات والدراسققات والبحققو  ببيانققات ذ  

 عالية. 

ساعد املسقتفيد  ققق لمسؤولني وأصحاا القرار والباحثني بصورة سلسة تققققققققراج هذا الدليل ليكون مرجعًا لققققققققومت إخ

 للحصول على املعلومة املطلوبة بكل سهولة.    

 

 ساألني اهلل تعاىل أن يو   اجلميع ملا  يه اخلري وصالح الوطن
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 الرؤي ة           
 تعليم وتعلم متميز وأداء تربوي ومدرسي محفز لإلبداع واالبتكار.         

 

 الرسالة         
 رفع جودة المخرجات التعليمية، وتحسين عمليات التعليم والتعلم، بإيجاد

 واالبتكار، تمارس األداء التربوي  محفزة لإلبداعسية بيئة مدر 

 بأرقى صوره تحقيقًا لرسالة المهنة.

ي م        
 
 الق

 الوالء واالنتماء للوطن وااللتزام بقيمه وعاداتهالمواطنة: 

 الوضوح والمصداقية في العملالشفافية: 

 أداء الواجبات واألعمال بأفضل صورةالتميز: 

 ار التطويرية ات األثر وتحمل مسؤولية تنفيذهاتقديم األفكالمبادرة: 

 إنجاز المهام بشكل مؤسسيالعمل بروح الفريق: 

 تقديم أفضل الخدمات للمستفيدينرضا المستفيد: 
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 بنات(-ملدارس احلكومية واألهلية)بننيا إحصائيات
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 )بنني( واألهلية س احلكوميةللمدارحسب املراحل عامة إحصائيات 
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 احلكومية واألهلية)بنات( عامة حسب املراحل للمدارسإحصائيات 
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 بنات(-دارس حسب وو  العللي))بننيإحصائيات امل
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 دارس حسب وو  العللي))بنني(إحصائيات امل
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 حكومي وأهلي الطالب حسب اجلنسية إحصائيات
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 هـ1439/1440خالصة إحصائية لمدارس البنين للعام الدراسي -1

عدد 

 العمال

عدد 

 اإلداريين

عدد 

 المعلمون

 عدد الطالب

عدد 

 الفصول

عدد 

 المدارس
 نوع التعليم المرحلة

 المجموع
نسبة غير 

 وديالسع

غير 

 سعودي

نسبة 

 السعودي
 سعودي

 المرحلة االبتدائية 319 4230 63897 61% 40729 39% 104626 6664 592 85

حكومي 

 وأهلي

 المرحلة المتوسطة 198 1745 30494 68% 14678 32% 45172 3243 236 47

 المرحلة الثانوية 126 2219 29702 75% 9802 25% 39504 3040 216 21

 التعليم المستمر 29 118 426 23% 1388 77% 1814 0 10 0

 اإلجمالي 672 8312 124519 65% 66597 35% 191116 12947 1054 153
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 هـ1439/1440للعام الدراسي  ومي حسب فئات ونوعية التعليم بنينالتعليم الحك مدارس-2

عدد 

 العمال

عدد 

 اإلداريين

عدد 

 المعلمون

 عدد الطالب
عدد 

 الفصول
 ظام الدراسيالن

عدد 

 المدارس
 المرحلة نوع التعليم

 المجموع
نسبة غير 

 السعودي

غير 

 سعودي

نسبة 

 السعودي
 سعودي

 تعليم عام 228 منتظم 3297 50827 58% 37395 42% 88222 5104 521 74

 المرحلة االبتدائية
 تحفيظ 23 منتظم 225 4897 97% 137 3% 5034 358 33 2

 تربيه خاصة 23 منتظم 124 468 80% 117 20% 585 248 11 1

77 565 5710 93841 40% 37649 60% 56192 3646 
 

 المجموع 274

34 218 2588 

 منتظم 1333 24130 65% 12958 35% 37088

 تعليم عام 135

 المرحلة المتوسطة

 منتسب كلي 0 462 84% 90 16% 552

 منتسب جزئي 0 3 60% 2 40% 5

 ليلي 57 738 54% 631 46% 1369

 تحفيظ 8 منتظم 63 1405 96% 53 4% 1458 134 6 1

0 0 75 
 منتظم 47 240 85% 42 15% 282

 تربيه خاصة 18
 منتسب كلي 0 1 50% 1 50% 2

35 224 2797 40756 34% 13777 66% 26979 1500 
 

 المجموع 161

3 84 1023 

 منتظم 290 5131 65% 2820 35% 7951

95 

 تعليم عام

 المرحلة الثانوية

 منتسب كلي 0 955 82% 207 18% 1162

 منتسب جزئي 0 54 52% 49 48% 103

 ليلي 48 1209 81% 277 19% 1486

 مقررات منتظم 1342 15255 73% 5710 27% 20965 1269 97 10

 تحفيظ منتظم 8 186 93% 13 7% 199 24 3 0

0 2 61 
 منتظم 30 162 85% 28 15% 190

 تربيه خاصة
 منتسب كلي 0 1 100% 0 0% 1

13 186 2377 32057 28% 9104 72% 22953 1718 
 

 المجموع 95

 تعليم الكبار 29 ليلي 118 426 23% 1388 77% 1814 0 10 0
 التعليم المستمر

0 10 0 1814 77% 1388 23% 426 118 
 

 المجموع 29

125 985 10884 168468 37% 61918 63% 106550 6982 
 

 اإلجمالي 559
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 هـ1439/1440بنين للعام الدراسي مدارس التعليم األهلي واألجنبي حسب فئات ونوعية التعليم -3

عدد 

 العمال

عدد 

 اإلداريين

عدد 

 المعلمون

 عدد الطالب
عدد 

 الفصول

النظام 

 الدراسي

عدد 

 المدارس
 المرحلة نوع التعليم

 المجموع
نسبة غير 

 السعودي

غير 

 سعودي

نسبة 

 السعودي
 سعودي

 تعليم عام 28 منتظم 402 6974 90% 787 10% 7761 725 22 2

 المرحلة االبتدائية

 تحفيظ 4 منتظم 45 185 18% 844 82% 1029 74 1 6

 تربيه خاصة 2 منتظم 14 59 97% 2 3% 61 20 0 0

 تعليم أجنبي 11 منتظم 123 487 25% 1447 75% 1934 135 4 0

8 27 954 10785 29% 3080 71% 7705 584 
 

 المجموع 45

 تعليم عام 27 منتظم 195 3404 92% 289 8% 3693 379 10 10

 المرحلة المتوسطة

 تحفيظ 2 منتظم 9 44 35% 83 65% 127 18 1 2

 تربيه خاصة 1 منتظم 2 2 50% 2 50% 4 2 0 0

 تعليم أجنبي 7 منتظم 39 65 11% 527 89% 592 47 1 0

12 12 446 4416 20% 901 80% 3515 245 
 

 المجموع 37

5 27 447 
 منتظم 211 3999 91% 376 9% 4375

25 

 تعليم عام

 المرحلة الثانوية

 منتسب جزئي 0 3 100% 0 0% 3

 مقررات منتظم 267 2717 94% 177 6% 2894 188 2 3

 تربيه خاصة منتظم 3 11 100% 0 0% 11 3 1 0

 تعليم أجنبي 6 منتظم 20 19 12% 145 88% 164 25 0 0

8 30 663 7447 9% 698 91% 6749 501 
 

 المجموع 31

28 69 2063 22648 21% 4679 79% 17969 1330 
 

 اإلجمالي 113
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 إحصائية عامة حسب مكاتب التعليم -4

 مكتب التعليم األهلي

عدد 

 العمال

عدد 

 دارييناإل

عدد 

 المعلمون

 عدد الطالب
عدد 

 الفصول

عدد 

 المدارس
 المرحلة

 المجموع
نسبة غير 

 السعودي

غير 

 سعودي

نسبة 

 السعودي
 سعودي

 المرحلة االبتدائية 45 584 7705 71% 3080 29% 10785 954 27 8

 المرحلة المتوسطة 37 245 3515 80% 901 20% 4416 446 12 12

 المرحلة الثانوية 31 501 6749 91% 698 9% 7447 663 30 8

 اإلجمالي 113 1330 17969 79% 4679 21% 22648 2063 69 28

 

 مكتب التعليم وسط مكة المكرمة

عدد 

 العمال

عدد 

 اإلداريين

عدد 

 المعلمون

 عدد الطالب
عدد 

 الفصول

عدد 

 المدارس
 المرحلة

 المجموع
نسبة غير 

 السعودي

غير 

 سعودي

نسبة 

 ديالسعو
 سعودي

 المرحلة االبتدائية 67 1152 7567 24% 23755 76% 31322 1766 143 16

 المرحلة المتوسطة 29 406 4242 37% 7234 63% 11476 745 54 5

 المرحلة الثانوية 17 372 3175 43% 4135 57% 7310 552 42 6

 التعليم المستمر 9 41 107 17% 510 83% 617 0 5 0

 اإلجمالي 122 1971 15091 30% 35634 70% 50725 3063 244 27
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 مكتب التعليم غرب مكة المكرمة

عدد 

 العمال

عدد 

 اإلداريين

عدد 

 المعلمون

 عدد الطالب
عدد 

 الفصول

عدد 

 المدارس
 المرحلة

 المجموع
نسبة غير 

 السعودي

غير 

 سعودي

نسبة 

 السعودي
 سعودي

 المرحلة االبتدائية 39 618 9901 60% 6654 40% 16555 988 93 9

 المرحلة المتوسطة 29 289 4975 63% 2873 37% 7848 487 43 5

 المرحلة الثانوية 19 323 4148 65% 2189 35% 6337 464 38 2

 التعليم المستمر 5 21 51 13% 350 87% 401 0 1 0

 اإلجمالي 92 1251 19075 61% 12066 39% 31141 1939 175 16

 

 مكة المكرمةمكتب التعليم جنوب 

عدد 

 العمال

عدد 

 اإلداريين

عدد 

 المعلمون

 عدد الطالب
عدد 

 الفصول

عدد 

 المدارس
 المرحلة

 المجموع
نسبة غير 

 السعودي

غير 

 سعودي

نسبة 

 السعودي
 سعودي

 المرحلة االبتدائية 27 335 7153 81% 1656 19% 8809 498 49 8

 رحلة المتوسطةالم 19 158 3457 76% 1065 24% 4522 293 23 6

 المرحلة الثانوية 11 164 2359 82% 523 18% 2882 209 16 0

 التعليم المستمر 3 7 46 56% 36 44% 82 0 0 0

 اإلجمالي 60 664 13015 80% 3280 20% 16295 1000 88 14

 



 
 

18 
 

 مكتب التعليم شرق مكة المكرمة

عدد 

 العمال

عدد 

 اإلداريين

عدد 

 المعلمون

 عدد الطالب
عدد 

 الفصول

عدد 

 المدارس
 المرحلة

 المجموع
نسبة غير 

 السعودي

غير 

 سعودي

نسبة 

 السعودي
 سعودي

 المرحلة االبتدائية 46 523 12158 90% 1293 10% 13451 797 98 9

 المرحلة المتوسطة 25 229 5603 91% 545 9% 6148 429 31 2

 يةالمرحلة الثانو 14 247 4936 92% 423 8% 5359 368 25 1

 التعليم المستمر 4 13 43 21% 158 79% 201 0 1 0

 اإلجمالي 89 1012 22740 90% 2419 10% 25159 1594 155 12

 

 مكة المكرمة لمكتب التعليم شما

عدد 

 العمال

عدد 

 اإلداريين

عدد 

 المعلمون

 عدد الطالب
عدد 

 الفصول

عدد 

 المدارس
 المرحلة

 المجموع
نسبة غير 

 السعودي

غير 

 سعودي

نسبة 

 السعودي
 سعودي

 المرحلة االبتدائية 32 513 10466 76% 3384 24% 13850 814 80 7

 المرحلة المتوسطة 23 232 4565 73% 1670 27% 6235 428 38 7

 المرحلة الثانوية 14 348 4198 73% 1559 27% 5757 410 32 2

 التعليم المستمر 5 23 139 37% 240 63% 379 0 1 0

 اإلجمالي 74 1116 19368 74% 6853 26% 26221 1652 151 16
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 مكتب التعليم بحافظة الجموم

عدد 

 العمال

عدد 

 اإلداريين

عدد 

 المعلمون

 عدد الطالب
عدد 

 الفصول

عدد 

 المدارس
 المرحلة

 المجموع
نسبة غير 

 السعودي

غير 

 سعودي

نسبة 

 السعودي
 سعودي

 لمرحلة االبتدائيةا 34 246 4611 91% 468 9% 5079 444 51 13

 المرحلة المتوسطة 17 87 2114 92% 179 8% 2293 198 13 4

 المرحلة الثانوية 10 135 1803 94% 118 6% 1921 179 12 0

 اإلجمالي 61 468 8528 92% 765 8% 9293 821 76 17
 

 

 

 مكتب التعليم بحافظة بحرة

عدد 

 العمال

عدد 

 اإلداريين

عدد 

 المعلمون

 عدد الطالب
د عد

 الفصول

عدد 

 المدارس
 المرحلة

 المجموع
نسبة غير 

 السعودي

غير 

 سعودي

نسبة 

 السعودي
 سعودي

 المرحلة االبتدائية 15 176 3626 90% 422 10% 4048 273 33 8

 المرحلة المتوسطة 8 66 1624 89% 201 11% 1825 127 15 3

 المرحلة الثانوية 5 95 1841 92% 151 8% 1992 130 14 1

 التعليم المستمر 3 13 40 30% 94 70% 134 0 2 0

 اإلجمالي 31 350 7131 89% 868 11% 7999 530 64 12
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 مكتب التعليم بحافظة الكامل

عدد 
 العمال

عدد 
 اإلداريين

عدد 
 المعلمون

 عدد الطالب
عدد 

 الفصول
عدد 

 المدارس
 المرحلة

 المجموع
نسبة غير 
 السعودي

غير 
 وديسع

نسبة 
 السعودي

 سعودي

 المرحلة االبتدائية 14 83 710 98% 17 2% 727 130 18 7

 المرحلة المتوسطة 11 33 399 98% 10 2% 409 90 7 3

 المرحلة الثانوية 5 34 493 99% 6 1% 499 65 7 1

 اإلجمالي 30 150 1602 98% 33 2% 1635 285 32 11
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 هـ1439/1440االبتدائية للعام الدراسي ية والصفوف للمرحلة حسب الجنسالطالب  أعداد-5

 المجموع
 الصفوف

 الجهة المشرفة الجنسية
يالسادس االبتدائ يالرابع االبتدائ الخامس االبتدائي  يالثالث االبتدائ  ئيالثاني االبتدا  ياألول االبتدائ   

 عدد الفصول 607 610 618 618 603 590 3646

 حكومي
 سعودي 9473 9473 9671 9241 9151 9183 56192

 غير سعودي 5505 6009 6668 6945 6577 5945 37649

 المجموع 14978 15482 16339 16186 15728 15128 93841

 عدد الفصول 95 98 102 101 97 91 584

 وأجنبيأهلي 

 سعودي 1283 1287 1425 1246 1229 1235 7705

ر سعوديغي 381 557 525 583 555 479 3080  

 المجموع 1664 1844 1950 1829 1784 1714 10785

 عدد الفصول 702 708 720 719 700 681 4230

 اإلجمالي

 سعودي 10756 10760 11096 10487 10380 10418 63897

 غير سعودي 5886 6566 7193 7528 7132 6424 40729

 المجموع 16642 17326 18289 18015 17512 16842 104626
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 هـ1439/1440الطالب حسب الجنسية والصفوف للمرحلة المتوسطة للعام الدراسي  أعداد-6

 المجموع
 الصفوف

 الجهة المشرفة الجنسية
 األول المتوسط الثاني المتوسط الثالث المتوسط

 عدد الفصول 531 496 473 1500

 حكومي
 سعودي 9160 8898 8921 26979

 غير سعودي 5151 4562 4064 13777

 المجموع 14311 13460 12985 40756

 عدد الفصول 83 83 79 245

 وأجنبيأهلي 
 سعودي 1148 1191 1176 3515

 غير سعودي 361 287 253 901

 المجموع 1509 1478 1429 4416

 الفصول عدد 614 579 552 1745

 اإلجمالي

 سعودي 10308 10089 10097 30494

 غير سعودي 5512 4849 4317 14678

 المجموع 15820 14938 14414 45172
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 ه1439/1440للعام الدراسي  )فصلي(الطالب حسب الجنسية والصفوف للمرحلة الثانوية أعداد-7

 المجموع
 الصفوف

 الجهة المشرفة الجنسية
يالثالث الثانو ويالثاني الثان   األول الثانوي 

 عدد الفصول 11 188 177 376

 يحكوم
 سعودي 55 3808 3834 7697

 غير سعودي 9 1713 1672 3394

 المجموع 64 5521 5506 11091

 عدد الفصول 16 90 128 234

 أهلي وأجنبي
 سعودي 24 1519 2489 4032

 غير سعودي 84 158 279 521

 المجموع 108 1677 2768 4553

 عدد الفصول 27 278 305 610

 اإلجمالي
 سعودي 79 5327 6323 11729

 غير سعودي 93 1871 1951 3915

 المجموع 172 7198 8274 15644
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 هـ1439/1440الطالب حسب الجنسية والصفوف للمرحلة الثانوية)مقررات( للعام الدراسي  أعداد-8

 المجموع
 المستويات

 الجهة المشرفة القاعات الجنسية
 المستوى االول المستوى الثاني المستوى الثالث ابعالمستوى الر المستوى الخامس المستوى السادس

 سعودي 8112 43 3080 1020 1804 1195 15254

 غير سعودي 3303 12 1095 279 593 428 5710 حكومي 1342

 المجموع 11415 55 4175 1299 2397 1623 20964

 سعودي 1782 16 755 81 76 7 2717

 سعودي غير 128 0 43 3 3 0 177 أهلي 267

 المجموع 1910 16 798 84 79 7 2894

 سعودي 9894 59 3835 1101 1880 1202 17971

 غير سعودي 3431 12 1138 282 596 428 5887 اإلجمالي 1609

 المجموع 13325 71 4973 1383 2476 1630 23858

 

 

 هـ1439/1440الدراسي مرحلة التعليم المستمر للعام والصفوف لالطالب حسب الجنسية  أعداد-9

 المجموع
 الصفوف

 الجهة المشرفة الجنسية
هبرنامج بال أمي  أول محو أمية ثاني محو أمية ثالث محو أمية 

 عدد الفصول 31 29 30 28 118

 حكومي
 سعودي 104 126 105 91 426

 غير سعودي 351 311 341 385 1388

 المجموع 455 437 446 476 1814
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 إحصاءات البنات
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 هـ1439/1440خالصة إحصائية لمدارس البنات للعام الدراسي -1

عدد 
 العامالت

عدد 
 اإلداريات

عدد 
 المعلمات

 عدد الطالبات
عدد 

 الفصول
عدد 

 المدارس
 نوع التعليم المرحلة

 المجموع
نسبة غير 
 السعودية

غير 
 سعودية

نسبة 
 السعودية

 سعودية

 مرحلة الطفولة المبكرة 175 948 16657 92% 1506 8% 18163 1409 352 78

حكومي 
 وأهلي

 المرحلة االبتدائية 342 4187 62761 61% 40366 39% 103127 7140 1452 359

 المرحلة المتوسطة 202 1598 29921 67% 14613 33% 44534 3347 631 140

 المرحلة الثانوية 133 2512 30171 74% 10800 26% 40971 3237 558 103

 التعليم المستمر 52 185 1418 54% 1207 46% 2625 0 1 22

 اإلجمالي 904 9430 140928 67% 68492 33% 209420 15133 2994 702
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 هـ1439/1440مدارس التعليم الحكومي حسب فئات ونوعية التعليم بنات للعام الدراسي -2

عدد 

 العامالت

عدد 

 اإلداريات

عدد 

 المعلمات

 تعدد الطالبا
عدد 

 الفصول

النظام 

 الدراسي

عدد 

 المدارس
 المرحلة نوع التعليم

 المجموع
نسبة غير 

 السعودية

غير 

 سعودية

نسبة 

 السعودية
 سعودية

 تعليم عام  69 منتظم 345 8746 99% 124 1% 8870 657 236 68

مرحلة الطفولة 

 المبكرة
 تربية خاصة  3 منتظم 5 16 84% 3 16% 19 7 0 0

 المجموع 72   350 8762 99% 127 1% 8889 664 236 68

 تعليم عام  236 منتظم 3330 51190 58% 37626 42% 88816 5586 1238 317

 المرحلة االبتدائية

 تحفيظ  23 منتظم 242 5919 99% 74 1% 5993 460 106 23

 تربية خاصة  15 منتظم 59 290 79% 78 21% 368 133 9 4

 المجموع 274   3631 57399 60% 37778 40% 95177 6179 1353 344

129 542 2801 

 منتظم 1319 24248 68% 11608 32% 35856

 تعليم عام  142

 المرحلة المتوسطة

 منتسب كلي 0 1019 32% 2144 68% 3163

 كبيرات 18 235 75% 78 25% 313

 تحفيظ ب 16 منتظم 94 2556 96% 103 4% 2659 225 52 8

 تربية خاصة  8 منتظم 20 112 89% 14 11% 126 57 0 0

 المجموع 166   1451 28170 67% 13947 33% 42117 3083 594 137

66 297 1652 

 منتظم 467 7464 67% 3746 33% 11210

111 

 تعليم عام 

 المرحلة الثانوية

 منتسب كلي 0 1700 59% 1186 41% 2886

 منتسب جزئي 0 182 47% 206 53% 388

 كبيرات 13 264 91% 27 9% 291

 مقررات منتظم 1363 17071 77% 5229 23% 22300 1124 207 34

 تحفيظ  منتظم 25 520 95% 26 5% 546 124 19 3

0 0 47 
 منتظم 15 96 86% 16 14% 112

 تربية خاصة 
 منتسب جزئي 0 1 100% 0 0% 1

103 523 2947 37734 28% 10436 72% 27298 1883 
 

 المجموع 111

 تعليم الكبار  52 كبيرات 185 1418 54% 1207 46% 2625 0 1 22
 التعليم المستمر

 المجموع 52   185 1418 54% 1207 46% 2625 0 1 22

674 2707 12873 186542 34% 63495 66% 123047 7500 
 

 اإلجمالي 675
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 هـ1439/1440ألجنبي حسب فئات ونوعية التعليم بنات للعام الدراسي مدارس التعليم األهلي وا-3

عدد 

 العامالت

عدد 

 اإلداريات

عدد 

 المعلمات

 عدد الطالبات
عدد 

 الفصول

النظام 

 الدراسي

عدد 

 المدارس
 المرحلة نوع التعليم

 المجموع
نسبة غير 

 السعودية

غير 

 سعودية

نسبة 

 السعودية
 سعودية

 تعليم عام 86 منتظم 485 7275 92% 661 8% 7936 605 96 10

مرحلة الطفولة 

 المبكرة

 تربية خاصة  3 منتظم 19 50 96% 2 4% 52 27 0 0

 تعليم أجنبي  14 منتظم 94 570 44% 716 56% 1286 113 20 0

 المجموع 103   598 7895 85% 1379 15% 9274 745 116 10

 تعليم عام  41 نتظمم 316 4054 89% 511 11% 4565 579 59 8

 المرحلة االبتدائية

 تحفيظ  7 منتظم 33 325 90% 38 10% 363 55 5 3

 تربية خاصة  1 منتظم 23 79 99% 1 1% 80 25 0 0

 تعليم أجنبي  19 منتظم 184 904 31% 2038 69% 2942 302 35 4

 المجموع 68   556 5362 67% 2588 33% 7950 961 99 15

 تعليم عام  25 منتظم 108 1633 91% 157 9% 1790 213 32 2

 المرحلة المتوسطة
 تحفيظ  2 منتظم 4 26 81% 6 19% 32 8 1 0

 تعليم أجنبي 9 منتظم 35 92 15% 503 85% 595 43 4 1

 المجموع 36   147 1751 72% 666 28% 2417 264 37 3

 منتظم 56 854 86% 144 14% 998 138 17 0
17 

 تعليم عام 

 رحلة الثانويالم
 مقررات منتظم 559 1996 95% 115 5% 2111 143 17 0

 تعليم أجنبي  5 منتظم 14 23 18% 105 82% 128 9 1 0

0 35 290 3237 11% 364 89% 2873 629 
 

 المجموع 22

28 287 2260 22878 22% 4997 78% 17881 1930 
 

 اإلجمالي 229
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 عامة حسب مكاتب التعليم إحصائية-4

 مكتب التعليم األهلي

عدد 
 العامالت

عدد 
 اإلداريات

عدد 
 المعلمات

 عدد الطالبات
عدد 

 الفصول
عدد 

 المدارس
 المرحلة

 المجموع
نسبة غير 
 السعودية

غير 
 سعودية

نسبة 
 السعودية

 سعودية

 لة المبكرةومرحلة الطف 103 598 7895 85% 1379 15% 9274 745 116 10

 المرحلة االبتدائية 68 556 5362 67% 2588 33% 7950 961 99 15

 المرحلة المتوسطة 36 147 1751 72% 666 28% 2417 264 37 3

 المرحلة الثانوي 22 629 2873 89% 364 11% 3237 290 35 0

 اإلجمالي 229 1930 17881 78% 4997 22% 22878 2260 287 28
 

 مكتب التعليم وسط مكة المكرمة

عدد 

 العامالت

عدد 

 اإلداريات

عدد 

 المعلمات

 عدد الطالبات
عدد 

 الفصول

عدد 

 المدارس
 المرحلة

 المجموع
نسبة غير 

 السعودية

غير 

 سعودية

نسبة 

 السعودية
 سعودية

 لة المبكرةومرحلة الطف 10 50 1251 99% 13 1% 1264 105 36 13

 المرحلة االبتدائية 46 628 7479 49% 7860 51% 15339 1091 276 67

 المرحلة المتوسطة 27 275 3839 50% 3864 50% 7703 605 111 28

 المرحلة الثانوية 20 378 3886 49% 4077 51% 7963 642 106 28

 التعليم المستمر 9 35 224 46% 265 54% 489 0 0 5

 اإلجمالي 112 1366 16679 51% 16079 49% 32758 2443 529 141
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 مكتب التعليم غرب مكة المكرمة

د عد

 العامالت

عدد 

 اإلداريات

عدد 

 المعلمات

 عدد الطالبات
عدد 

 الفصول

عدد 

 المدارس
 المرحلة

 المجموع
نسبة غير 

 السعودية

غير 

 سعودية

نسبة 

 السعودية
 سعودية

 المبكرة الطفولةمرحلة  12 57 1383 97% 48 3% 1431 98 33 8

 ة االبتدائيةالمرحل 68 1078 9954 32% 21622 68% 31576 1627 296 46

 المرحلة المتوسطة 28 317 4813 46% 5719 54% 10532 588 96 18

 المرحلة الثانوية 19 370 4483 63% 2663 37% 7146 515 80 9

 التعليم المستمر 9 37 138 24% 436 76% 574 0 0 2

 اإلجمالي 136 1859 20771 41% 30488 59% 51259 2828 505 83
 

 ة المكرمةمكتب التعليم جنوب مك

عدد 
 العامالت

عدد 
 اإلداريات

عدد 
 المعلمات

 عدد الطالبات
عدد 

 الفصول
عدد 

 المدارس
 المرحلة

 المجموع
نسبة غير 
 السعودية

غير 
 سعودية

نسبة 
 السعودية

 سعودية

 المبكرة الطفولةمرحلة  9 40 1027 99% 9 1% 1036 77 34 9

 المرحلة االبتدائية 30 349 6925 74% 2432 26% 9357 584 123 38

 المرحلة المتوسطة 17 157 3672 72% 1406 28% 5078 329 71 13

 المرحلة الثانوية 10 193 3575 75% 1183 25% 4758 276 58 8

 التعليم المستمر 7 24 249 73% 91 27% 340 0 1 0

 اإلجمالي 73 763 15448 75% 5121 25% 20569 1266 287 68
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 مكة المكرمةمكتب التعليم شرق 

عدد 

 العامالت

عدد 

 اإلداريات

عدد 

 المعلمات

 عدد الطالبات
عدد 

 الفصول

عدد 

 المدارس
 المرحلة

 المجموع
نسبة غير 

 السعودية

غير 

 سعودية

نسبة 

 السعودية
 سعودية

 المبكرة الطفولةمرحلة  10 58 1655 100% 4 0% 1659 111 48 13

 المرحلة االبتدائية 33 480 12591 91% 1288 9% 13879 801 227 62

 المرحلة المتوسطة 24 219 5998 92% 539 8% 6537 455 105 26

 المرحلة الثانوية 16 246 5771 93% 435 7% 6206 423 102 22

 التعليم المستمر 7 29 365 81% 87 19% 452 0 0 5

 اإلجمالي 90 1032 26380 92% 2353 8% 28733 1790 482 128
 

 مكة المكرمة مالمكتب التعليم ش

عدد 

 العامالت

عدد 

 اإلداريات

عدد 

 المعلمات

 عدد الطالبات
عدد 

 الفصول

عدد 

 المدارس
 المرحلة

 المجموع
نسبة غير 

 السعودية

غير 

 سعودية

نسبة 

 السعودية
 سعودية

 المبكرة الطفولةمرحلة  14 74 1960 98% 41 2% 2001 140 45 10

 المرحلة االبتدائية 40 580 10877 76% 3404 24% 14281 1002 245 56

 المرحلة المتوسطة 27 267 5370 74% 1936 26% 7306 552 121 21

 المرحلة الثانوية 19 358 5084 75% 1700 25% 6784 511 92 13

 التعليم المستمر 11 35 186 41% 270 59% 456 0 0 3

لياإلجما 111 1314 23477 76% 7351 24% 30828 2205 503 103  
 

 

 

 



 
 

32 
 

 مكتب التعليم بمحافظة الجموم

عدد 

 العامالت

عدد 

 اإلداريات

عدد 

 المعلمات

 عدد الطالبات
عدد 

 الفصول

عدد 

 المدارس
 المرحلة

 المجموع
نسبة غير 

 السعودية

غير 

 سعودية

نسبة 

 السعودية
 سعودية

 المبكرة الطفولةمرحلة  8 37 874 100% 0 0% 874 82 23 12

 المرحلة االبتدائية 30 259 4921 90% 523 10% 5444 567 100 45

 المرحلة المتوسطة 23 107 2237 92% 190 8% 2427 328 54 23

 المرحلة الثانوية 16 147 2180 93% 166 7% 2346 339 56 13

 التعليم المستمر 3 8 83 85% 15 15% 98 0 0 5

 اإلجمالي 80 558 10295 92% 894 8% 11189 1316 233 98
 

 

 

 مكتب التعليم بمحافظة بحرة

عدد 

 العامالت

عدد 

 اإلداريات

عدد 

 المعلمات

 عدد الطالبات
عدد 

 الفصول

عدد 

 المدارس
 المرحلة

 المجموع
نسبة غير 

 السعودية

غير 

 سعودية

نسبة 

 السعودية
 سعودية

 المبكرة الطفولةمرحلة  3 17 421 98% 10 2% 431 30 11 1

 المرحلة االبتدائية 13 174 3926 86% 627 14% 4553 309 65 10

 المرحلة المتوسطة 8 73 1881 87% 282 13% 2163 135 24 0

 المرحلة الثانوية 4 153 1885 90% 205 10% 2090 152 25 5

 التعليم المستمر 6 17 171 82% 37 18% 208 0 0 2

 اإلجمالي 34 434 8284 88% 1161 12% 9445 626 125 18
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 ليم بمحافظة الكاملمكتب التع

عدد 

 العامالت

عدد 

 اإلداريات

عدد 

 المعلمات

 عدد الطالبات
عدد 

 الفصول

عدد 

 المدارس
 المرحلة

 المجموع
نسبة غير 

 السعودية

غير 

 سعودية

نسبة 

 السعودية
 سعودية

 المبكرة الطفولةمرحلة  6 17 200 99% 3 1% 203 21 6 2

 المرحلة االبتدائية 14 83 727 97% 23 3% 750 198 21 20

 المرحلة المتوسطة 12 36 357 97% 11 3% 368 91 12 8

 المرحلة الثانوية 7 38 433 98% 7 2% 440 89 4 5

 اإلجمالي 39 174 1717 98% 44 2% 1761 399 43 35
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 هـ1439/1440للعام الدراسي  الطفولة المبكرةالطالبات حسب الجنسية والصفوف لمرحلة  أعداد-5

 المجموع
 الصفوف

 الجهة المشرفة الجنسية
 روضة أولى روضة ثاني روضة ثالث

 الفصول عدد 28 150 176 354

 حكومي
 سعودية 547 3953 4281 8781

 غير سعودية 16 54 57 127

 المجموع 563 4007 4338 8908

 عدد الفصول 86 234 274 594

 أهلي وأجنبي
 سعودية 822 3279 3770 7871

 غير سعودية 142 510 724 1376

 المجموع 964 3789 4494 9247

 عدد الفصول 114 384 450 948

 اإلجمالي
 سعودية 1369 7232 8051 16652

 غير سعودية 158 564 781 1503

 المجموع 1527 7796 8832 18155
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 هـ1439/1440الدراسي  الطالبات حسب الجنسية والصفوف للمرحلة االبتدائية للعام أعداد-6

 المجموع
 الصفوف

 الجهة المشرفة الجنسية
يالرابع االبتدائ الخامس االبتدائي السادس االبتدائي يالثالث االبتدائ  ئيالثاني االبتدا  ياألول االبتدائ   

 عدد الفصول 594 597 637 619 608 576 3631

 حكومي
 سعودية 9518 9763 9949 9380 9515 9276 57401

 غير سعودي 5500 5828 6973 7149 6486 5842 37778

 المجموع 15018 15591 16922 16529 16001 15118 95179

 عدد الفصول 139 111 99 76 68 63 556

 أهلي وأجنبي
 سعودية 1186 1008 925 755 780 708 5362

 غير سعودي 670 470 441 390 328 289 2588

 المجموع 1856 1478 1366 1145 1108 997 7950

 عدد الفصول 733 708 736 695 676 639 4187

 اإلجمالي

 سعودية 10704 10771 10874 10135 10295 9984 62763

 غير سعودي 6170 6298 7414 7539 6814 6131 40366

 المجموع 16874 17069 18288 17674 17109 16115 103129
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 1439/1440للعام الدراسي صفوف للمرحلة المتوسطة الطالبات حسب الجنسية وال أعداد-7

 المجموع
 الصفوف

 الجهة المشرفة الجنسية
 المتوسط األول المتوسط الثاني الثالث المتوسط

 عدد الفصول 496 486 469 1451

 حكومي
 سعودية 9537 9380 9253 28170

 غير سعودية 4908 4574 4465 13947

لمجموعا 14445 13954 13718 42117  

 عدد الفصول 51 49 47 147

 أهلي وأجنبي
 سعودية 562 585 604 1751

 غير سعودية 253 222 158 633

 المجموع 815 807 762 2384

 عدد الفصول 547 535 516 1598

 اإلجمالي
 سعودية 10099 9965 9857 29921

 غير سعودية 5161 4796 4623 14580

لمجموعا 15260 14761 14480 44501  
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 هـ1439/1440للعام الدراسي  )فصلي(الطالبات حسب الجنسية والصفوف للمرحلة الثانوية أعداد-8

 المجموع
 الصفوف

 الجهة المشرفة الجنسية
ويالثاني الثان الثالث الثانوي  األول الثانوي 

 عدد الفصول 4 259 257 520

 حكومي
 سعودية 33 4963 5231 10227

 غير سعودية 3 2626 2578 5207

 المجموع 36 7589 7809 15434

الفصولعدد   7 28 35 70  

 أهلي وأجنبي
 سعودية 16 319 542 877

 غير سعودية 74 71 104 249

 المجموع 90 390 646 1126

 عدد الفصول 11 287 292 590

 اإلجمالي
 سعودية 49 5282 5773 11104

 غير سعودية 77 2697 2682 5456

 المجموع 126 7979 8455 16560
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 هـ1439/1440الطالبات حسب الجنسية والصفوف للمرحلة الثانوية)مقررات( للعام الدراسي  أعداد-9

 المجموع
 المستويات

 الجهة المشرفة القاعات الجنسية
 ستوى االولالم المستوى الثاني المستوى الثالث المستوى الرابع المستوى الخامس المستوى السادس

 سعودية 9009 30 3707 691 2693 941 17071

 غير سعودية 3301 7 764 159 780 218 5229 حكومي 1363

 المجموع 12310 37 4471 850 3473 1159 22300

 سعودية 798 3 651 39 422 83 1996

 غير سعودية 48 0 39 1 20 7 115 أهلي 559

 جموعالم 846 3 690 40 442 90 2111

 سعودية 9807 33 4358 730 3115 1024 19067

 غير سعودية 3349 7 803 160 800 225 5344 اإلجمالي 1922

 المجموع 13156 40 5161 890 3915 1249 24411
 

 

 هـ1439/1440الطالبات حسب الجنسية والصفوف لمرحلة التعليم المستمر للعام الدراسي  أعداد-10

 المجموع
 الصفوف

جنسيةال  الجهة المشرفة 
 أول محو أمية ثاني محو أمية ثالث محو أمية برنامج بال أميه

 عدد الفصول 52 64 62 7 185

 حكومي
 سعودية 528 413 380 97 1418

 غير سعودية 286 433 473 15 1207

 المجموع 814 846 853 112 2625
 



 
 

39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيانات مدارس البنني



 
 

40 
 

 ميمدارس المرحلة االبتدائية حكو

 اسم المدير البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 م الرقم اإلحصائي اسم المدرسة مكتب التعليم

hno1395@hotmail.com 1 32112 الحارث بن نوفل  االبتدائية مكتب التعليم بالكامل 6 52 علي مشيخص محمد الطياري 

 
 2 32116 برقان بن بدر االبتدائيةالز مكتب التعليم بالكامل 6 44 نهار عفين هديان السلمي

saod200177@gmail.com 
سعود محمد زراق الحجيري 

 السلمي
 3 32120 الشجرة االبتدائية مكتب التعليم بالكامل 6 40

hgsgld2020@gmail.com 4 32122 سيف الدولة الحمداني االبتدائية مكتب التعليم بالكامل 6 40 عبدهللا مرزوق وخضير السلمي 

afk20092009@hotmail.com 5 32123 عمرو بن قيس االبتدائية مكتب التعليم بالكامل 6 52 عبدهللا ختيم زنيوط السلمي 

radi108021@gmail.com 6 32127 محمد بن مسلمة االبتدائية مكتب التعليم بالكامل 6 79 راضي مصلح عالي السلمي 

salmanvip873@gmail.com 7 32129 رفاعة بن أوس االبتدائية كتب التعليم بالكاملم 6 43 سلمان بدر خضر السلمي 

mshef-2012@hotmail.com 8 32131 اإلبراهيمية االبتدائية مكتب التعليم بالكامل 7 144 مشعف حامد حباب السلمي 

ams2010@outlook.com 9 32136 المزارع االبتدائية مكتب التعليم بالكامل 6 25 عبدالمحسن بدر خضر السلمي 

basem1991404@hotmail.com 10 32138 محمد الفاتح االبتدائية مكتب التعليم بالكامل 5 29 باسم محمد عتيق السلمي 

abdullah.alsolami@hotmail.com 11 32145 معن بن زائدة االبتدائية مكتب التعليم بالكامل 6 27 عبدهللا عتيق عطية السلمي 

aenser6@gmail.com 12 32146 ملح والحميضة االبتدائية مكتب التعليم بالكامل 6 42 ية الطياريعبدالمنعم طاهر عط 
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 ميمدارس المرحلة االبتدائية حكو

 اسم المدير البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 م الرقم اإلحصائي اسم المدرسة مكتب التعليم

hamed_saed@hotmail.com 13 32362 مشرق االبتدائية مكتب التعليم بالكامل 5 21 حامد بن سعيد بن هبيص السلمي 

mshef-2012@hotmail.com 14 32376 تدائية لتحفيظ القرآن الكريمالكامل االب مكتب التعليم بالكامل 6 87 مشعف حامد حباب السلمي 

sja1437@gmail.com 6 139 صالح جمعان سعيد الزهراني 
مكتب التعليم بجنوب 

 مكة المكرمة
 15 26102 الكر االبتدائية

aiman47119@gmail.com 12 392 أيمن بن سالم محمد صابر 
مكتب التعليم بجنوب 

 مكة المكرمة
 16 26113 الحسينية االبتدائية

i.althaqfi@gmail.com 6 75 إبراهيم عوض جارهللا الثقفي 
مكتب التعليم بجنوب 

 مكة المكرمة
 17 26133 دفاق االبتدائية

dheemheadmaster@gmail.com 
خالد بن محمد بن احمد آل كلفوت 

 الزهراني
166 6 

مكتب التعليم بجنوب 

 مكة المكرمة
 18 26134 الصمان االبتدائية

zizu121@hotmail.com 6 41 عبدالعزيز علي بن ابراهيم الشيحه 
مكتب التعليم بجنوب 

 مكة المكرمة
 19 26135 الضيقه االبتدائية

adeb1320@gmail.com 6 23 ماجد حامد عيضه الهذلي 
مكتب التعليم بجنوب 

 مكة المكرمة
 20 26137 حوية نمار االبتدائية

ahmad_wd@gmail.com 6 127 أحمد حمدان عبدالرحمن الشمراني 
مكتب التعليم بجنوب 

 مكة المكرمة
 21 26146 وادي ضيم االبتدائية

salahalhasani@gmail.com 24 744 صالح بن عبدهللا محمد الحسني 
مكتب التعليم بجنوب 

 مكة المكرمة
 22 26198 الفيصلية االبتدائية

satb7321@gmail.com 28 822 سهيل عبد الرحمن طاهر بوقس 
وب مكتب التعليم بجن

 مكة المكرمة
 23 26207 نعيم بن مسعود االبتدائية

sami2baha@gmail.com 24 765 سامي معتوق سراج بحة 
مكتب التعليم بجنوب 

 مكة المكرمة
 24 26227 الخليل بن أحمد االبتدائية

rahmaniyat1330@gmail.com 18 558 سعد مسفر صالح القرني 
مكتب التعليم بجنوب 

 مكة المكرمة
 25 26236 ة االبتدائيةالرحماني
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 ميمدارس المرحلة االبتدائية حكو

 اسم المدير البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 م الرقم اإلحصائي اسم المدرسة مكتب التعليم

bnrshid@gmail.com 30 858 عبدالعزيز بن عبدالرشيد عبدهللا 
مكتب التعليم بجنوب 

 مكة المكرمة
 26 26289 عبدهللا بن أبي بكر االبتدائية

hsmh2016@gmail.com 6 93 حسين حمدان عيضه المحمودي 
مكتب التعليم بجنوب 

 مكة المكرمة
 27 26295 وادي البيضاء االبتدائية

moh.1384@hotmail.com 
محسن بن علي بن ناصر العبدلي 

 الشريف
66 6 

مكتب التعليم بجنوب 

 مكة المكرمة
 28 26299 الصرف االبتدائية

faisal39437@hotmail.com 
سامي بن حمادي بن عبدالمعين 

 الشريف
76 6 

مكتب التعليم بجنوب 

 مكة المكرمة
 29 26300 عرعر االبتدائية

jkhmhs@gmail.com 9 218 صالح بن محمد بن احمد جخمه 
مكتب التعليم بجنوب 

 مكة المكرمة
 30 26302 وادي ملكان االبتدائية

aljabree5@gmail.com 6 141 عبدهللا حاسن حسين الجابري 
مكتب التعليم بجنوب 

 مكة المكرمة
 31 26303 وادي نعمان االبتدائية

zezo747@gmail.com 12 217 عد الحارثيإبراهيم بن سعيد بن س 
مكتب التعليم بجنوب 

 مكة المكرمة
 32 26304 الملحاء االبتدائية لتحفيظ القرآن الكريم

abdugizani@gmail.com 18 455 عبده سلطان محمد الجيزاني 
مكتب التعليم بجنوب 

 مكة المكرمة

عبدالعزيز بن باز االبتدائية لتحفيظ القرآن 

 الكريم
26307 33 

alostaad@hotmail.com 
محمد مرزوق محمد النفيعي 

 العتيبي
596 19 

مكتب التعليم بجنوب 

 مكة المكرمة
 34 26595 اإلمام ابن عامر االبتدائية لتحفيظ القرآن الكريم

al_kazmari@hotmail.com 
عبدالرحمن بن مسفر بن عبد هللا 

 الزهراني
834 24 

مكتب التعليم بجنوب 

 مكة المكرمة
 35 26596 معن بن عدي االبتدائية

krm2030@hotmail.com 
خالد عبدالرحمن معتق العبيدي 

 السلمي
171 6 

مكتب التعليم بجنوب 

 مكة المكرمة

عبدهللا بن السائب االبتدائية لتحفيظ القرآن 

 الكريم
26604 36 

a171400@gmail.com 14 429 عبد هللا احمد عبد هللا الزهراني 
مكتب التعليم بجنوب 

 مكة المكرمة
 37 26685 لمنذر االبتدائيةابن ا

rahmaniyat1330@gmail.com 6 132 سعد مسفر صالح القرني 
مكتب التعليم بجنوب 

 مكة المكرمة

أبي جعفر المدني االبتدائية لتحفيظ القرآن 

 الكريم
26686 38 
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 ميمدارس المرحلة االبتدائية حكو

 اسم المدير البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 م الرقم اإلحصائي اسم المدرسة مكتب التعليم

abd808@gmail.com 
د.علي بن عبده بن شاكر بن أبو 

 حميدي
315 12 

مكتب التعليم بجنوب 

 ةمكة المكرم
 39 26689 حمزة الكوفي االبتدائية لتحفيظ القرآن الكريم

khalid511104@gmail.com 12 287 خالد بن محمد بن سعيد وزنة 
مكتب التعليم بجنوب 

 مكة المكرمة
 40 26754 عمار بن ياسر االبتدائية

aar12009@hotmail.com 
عبدالرحمن بن أحمد بن سعيد 

 الزهراني
74 6 

 مكتب التعليم بجنوب

 مكة المكرمة
 41 26761 األمير سلطان االبتدائية

 
 5 26 خالد محمد عبدالعزيز الجميعي

مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة

برنامج التوحد الملحق بمدرسة محمد بن سعود 

 االبتدائية
126367 42 

jaber.he@gmail.com 18 619 جابر هالل كريم المالكي 
مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 43 26106 عرانة االبتدائيةالج

homod3003@gmail.com 6 40 حمود حامد مصطفي الشريف 
مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 44 26112 الحزم االبتدائية

 
 6 42 عارف بن احمدبن عمر القناوي

مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 45 26117 الزيماء االبتدائية

majid405@hotmail.com 12 340 ي رجاء الحارثيمحسن محمدعل 
مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 46 26119 الرياض االبتدائية

 

فواز محمد شريف منصور 

 المنعمي
479 16 

مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 47 26120 الشرائع االبتدائية

w.m.a.g@hotmail.com 
وليد بن محمد بن عبد العزيز 

 الجميعي
213 8 

مكتب التعليم بشرق 

 كة المكرمةم
 48 26121 الشرائع العليا االبتدائية

matlag.44@gmail.com 4 12 مطلق نوار خاتم المقاطي 
مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 49 26127 القعظبة االبتدائية

hussein.alamoudi523@gmail.com 6 13 حسين علي محمد العامودي 
مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 50 26128 ئيةالقفيف االبتدا

hm6040@hotmail.com 
حمدان بن صالح بن حمدان 

 الخديدي
21 6 

مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 51 26131 المليحاء االبتدائية

ymaneh38@gmail.com 
سعيد بن عثمان بن سعيد آل 

 درويش األسمري
61 6 

مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 52 26132 اليمانية االبتدائية
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 ميمدارس المرحلة االبتدائية حكو

 اسم المدير البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 م الرقم اإلحصائي اسم المدرسة مكتب التعليم

taha1439abcd@hotmail.com 7 66 يحي صالح جار النبي المالكي 
مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 53 26142 سبوحه االبتدائية

ma7thora26312@gmail.com 16 485 سلطان سرور سراج القثامي 
مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 54 26143 المعتصم باهلل االبتدائية

alikz5555@hotmail.com  12 345 احمد يحيى الزهرانيعلي 
مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 55 26145 عكاظ االبتدائية

ahmed13921392@hotmail.com 6 25 احمد عبدهللا سعيد الزهراني 
مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 56 26149 الفوارة االبتدائية

m.h.alali1384@gmail.com 17 543 محمد جارالنبي عيضه الحارثي 
مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 57 26189 عبدالرحمن الناصر االبتدائية

 
 25 807 خالد محمد عبدالعزيز الجميعي

مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 58 26228 اإلمام محمد بن سعود االبتدائية

..hamstpr40@hotmail.com 25 853 فايز دخيل هللا عبدهللا العرابي 
مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 59 26239 جابر بن عبدهللا االبتدائية

 
 28 1006 ثامر سعد حمدان القثامي

مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 60 26243 البيروني االبتدائية

masudi_1@hotmail.com 23 766 محمد احمد محمد المسعودي 
مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 61 26263 ابن قتيبة االبتدائية

ahmad_alqurashi@outlook.com 
احمد بن بخيت بن حامد الصاملي 

 القرشي
313 12 

مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 62 26274 أحد االبتدائية

a.oaify.1388@gmail.com 
عبدهللا علي عبداللطيف العويفي 

 الزهراني
499 16 

مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 63 26285 األعالم االبتدائية

fawwaz761@gmail.com 
فواز بن نوير بن عطية هللا 

 الحتيرشي الهذلي
133 6 

مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 64 26294 البجيدي االبتدائية
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 ميمدارس المرحلة االبتدائية حكو

 اسم المدير البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 م الرقم اإلحصائي اسم المدرسة مكتب التعليم

kha.140@hotmail.com 9 254 خالد بن علي خرصان النباتي 
مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 65 26296 لقمان الحكيم االبتدائية

msk5555msk@gmail.com 6 58 محمد بن سعد خويتم الشيباني 
مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 66 26298 القوبعية االبتدائية

abumashal2030@hotmail.com 6 62 ماضي مشعل هليل العميري 
مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 67 26301 وادي بني عمير االبتدائية

hmo0di2008@hotmail.com 6 40 عبيد المقاطي فيصل بن عبدهللا بن 
مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 68 26511 أبو عشر االبتدائية

aboyazed111@gmail.com 15 427 صالح بن عيضه بن عيضه المالكي 
مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 69 26528 زيد الخير االبتدائية

algarni888@hotmail.com 18 472 محمد سعد عالي القرني 
عليم بشرق مكتب الت

 مكة المكرمة
 70 26552 اإلمام نافع االبتدائية لتحفيظ القرآن الكريم

m.h.alali1384@gmail.com 4 16 محمد جارالنبي عيضه الحارثي 
مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة

برنامج التربية الفكرية الملحق بابتدائية 

 عبدالرحمن الناصر
26553 71 

ar.ee.1417@hotmail.com 12 401 سفر محمد العتيبي محمد 
مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 72 26561 أبي يعلى  االبتدائية

afgr5533@gmail.com 
عبدهللا بن عبدالرزاق بن مرزوق 

 المالكي
247 12 

مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 73 26562 سعد بن عبادة االبتدائية

hrhq5@hotmail.com 6 136 قرشىهنيدى رزيق هنيدي عاشق ال 
مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 74 26602 أبي األعلى المودودي االبتدائية

alikz5555@hotmail.com 12 220 علي احمد يحيى الزهراني 
مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 75 26606 اإلمام قالون االبتدائية لتحفيظ القرآن الكريم

masudi_1@hotmail.com 5 40 لمسعوديمحمد احمد محمد ا 
مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 76 26663 عوق فكري -ابن قتيبة االبتدائية 

m.h.alali1384@gmail.com 1 11 محمد جارالنبي عيضه الحارثي 
مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 77 26673 اإلمام شعبة االبتدائية لتحفيظ القرآن الكريم
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 ميمدارس المرحلة االبتدائية حكو

 اسم المدير البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 م الرقم اإلحصائي اسم المدرسة مكتب التعليم

naifn95@gmail.com  12 321 بن سالم السويهرينايف بن غالي 
مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 78 26719 سلمة بن األكوع االبتدائية

alikz5555@hotmail.com 1 1 علي احمد يحيى الزهراني 
مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 79 26722 عكاظ االبتدائية )عوق بصري(

jaber.he@gmail.com 6 96 جابر هالل كريم المالكي 
ب التعليم بشرق مكت

 مكة المكرمة
 80 26725 ابن الجزري االبتدائية لتحفيظ القرآن الكريم

w.m.a.g@hotmail.com 
وليد بن محمد بن عبد العزيز 

 الجميعي
102 6 

مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 81 26726 يحيى بن وثاب االبتدائية لتحفيظ القرآن الكريم

nabeelhamed2@gmail.com 14 351 حامد بن حماد العصيمي نبيل بن 
مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 82 26752 الراشدية االبتدائية

ffhhff55@hotmail.com 16 438 فايز بن خاتم بن سعد الحارثي 
مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 83 26797 زيد بن أسلم االبتدائية

ff39239@gmail.com 27 938 فهد محمد حمدان الحارثي 
مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 84 26799 أنس بن النضر االبتدائية

ab1492@gmail.com 24 788 عبدهللا سعد معيض النفيعي 
مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 85 26800 أويس القرني االبتدائية

ebtdaea26827@gimail.com 13 298 حمود صالح حمود المطرفي 
مكتب التعليم بشرق 

 رمةمكة المك
 86 26827 حكيم بن حزام

majid405@hotmail.com 6 29 محسن محمدعلي رجاء الحارثي 
مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 87 26828 عوق فكري -الرياض 

n0555549193@gmail.com 5 23 مازن بن نصار حامد الوافي 
مكتب التعليم بشمال 

 مكة المكرمة

 برنامج التوحد الملحق بمدرسة النوارية

 االبتدائية
126176 88 

w220000@hotmail.com 21 533 وجدي محمد سعد الزهراني 
مكتب التعليم بشمال 

 مكة المكرمة
 89 26160 أبي هريرة االبتدائية

maasss1392@gmail.com 24 743 محمد عابد عبدهللا الصاعدي 
مكتب التعليم بشمال 

 مكة المكرمة
 90 26162 أسامة بن زيد االبتدائية
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 ميمدارس المرحلة االبتدائية حكو

 اسم المدير البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 م الرقم اإلحصائي اسم المدرسة مكتب التعليم

bagdeem-1@hotmail.com 24 703 محمد بن سلمان بن سلمان باقديم 
مكتب التعليم بشمال 

 مكة المكرمة
 91 26164 اإلمام البخاري االبتدائية

fahadalmalke1436@gmail.com 12 384 فهد بن احمد بن علي المالكي 
مكتب التعليم بشمال 

 مكة المكرمة
 92 26168 اإلمام مسلم االبتدائية

husain26184@gmail.com 
حسين بن عريمط بن حامد 

 الصاملي القرشي
239 12 

مكتب التعليم بشمال 

 مكة المكرمة
 93 26169 اإلمام الترمذي االبتدائية

zx.25@hotmail.com 26 788 عمار عليثة ابراهيم الصاعدي 
مكتب التعليم بشمال 

 مكة المكرمة
 94 26170 التنعيم االبتدائية

assub7i@hotmail.com 21 570 صالح بن عتيق بن سليم الحربي 
مكتب التعليم بشمال 

 مكة المكرمة
 95 26173 حسان بن ثابت االبتدائية

alsbail1437@gmail.com 23 592 علي عبدهللا معيض القرني 
مكتب التعليم بشمال 

 مكة المكرمة
 96 26176 الشيخ محمد السبيل االبتدائبة

altermethyschool@hotmail.com 12 414 مد محمد حمدي الصاعديأح 
مكتب التعليم بشمال 

 مكة المكرمة
 97 26184 الشهداء االبتدائية

mhooory1399@hotmail.com 24 512 ماهر محمد صالح الميمني 
مكتب التعليم بشمال 

 مكة المكرمة
 98 26197 إبراهيم خفاجي االبتدائية

mhmhaddad@gmail.com 24 832 مروان بن حسين بن مصطفى حداد 
مكتب التعليم بشمال 

 مكة المكرمة
 99 26213 سعيد بن جبير االبتدائية

n0555549193@gmail.com 21 623 مازن بن نصار حامد الوافي 
مكتب التعليم بشمال 

 مكة المكرمة
 100 26215 النوارية االبتدائية

saajedu@gmail.com 24 764 سلطان عبدهللا عواد الجهني 
ل مكتب التعليم بشما

 مكة المكرمة
 101 26222 سعد بن معاذ االبتدائية

ashafei1380@gmail.com 
محمد فيصل حميدان الصبحي 

 الحربي
330 15 

مكتب التعليم بشمال 

 مكة المكرمة
 102 26223 كعب بن زهير االبتدائية

cmcm7391@gmial.com 12 225 حاسن بن محسن الهيج 
مكتب التعليم بشمال 

 مكة المكرمة
 103 26225 ن الصامت االبتدائيةعبادة ب
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 ميمدارس المرحلة االبتدائية حكو

 اسم المدير البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 م الرقم اإلحصائي اسم المدرسة مكتب التعليم

m-adel23@hotmail.com 
عادل بن عبدالرحمن خضر 

 الغامدي
708 24 

مكتب التعليم بشمال 

 مكة المكرمة
 104 26242 عروة بن الزبير االبتدائية

obad22@hotmail.com 
عبدربه بن شتيان بن ناهر الثالبي 

 السلمي
170 6 

مكتب التعليم بشمال 

 مكة المكرمة
 105 26258 بن قيس االبتدائية ثابت

al-asmery2011@hotmail.com 20 433 جابر عبده عبدهللا األسمري 
مكتب التعليم بشمال 

 مكة المكرمة
 106 26259 العمرة االبتدائية

tajifri@gmail.com 27 865 طه بن أمين أحمد الجفري 
مكتب التعليم بشمال 

 مكة المكرمة
 107 26268 زمزم االبتدائية

sa.309292@gmail.com 14 447 سالم عبد هللا عمر بازيد 
مكتب التعليم بشمال 

 مكة المكرمة
 108 26278 المغيرة بن شعبة االبتدائية

 
 12 362 علي دغيليب عويض الصاعدي

مكتب التعليم بشمال 

 مكة المكرمة
 109 26280 أبي أمامة االبتدائية

kfa_100@hotmail.com 12 250 سمريمعيض بن محمد بن علي اال 
مكتب التعليم بشمال 

 مكة المكرمة
 110 26308 يحيى اليزيدي االبتدائية لتحفيظ القرآن الكريم

maasss1392@gmail.com 4 17 محمد عابد عبدهللا الصاعدي 
مكتب التعليم بشمال 

 مكة المكرمة
 111 26537 عوق فكري -أسامة بن زيد االبتدائية 

alwafi63@gmail.com 
عبد الرحيم بن عبد  عثمان بن

 الرحمن آل عمر المعافي
267 12 

مكتب التعليم بشمال 

 مكة المكرمة
 112 26551 اإلمام عاصم االبتدائية لتحفيظ القرآن الكريم

t2003@hotmail.com 28 919 طالل فايز حميد المقيطى العتيبى 
مكتب التعليم بشمال 

 مكة المكرمة
 113 26567 ابن الجوزي االبتدائية

mawj00d@hotmail.com 12 328 زكي بن شجاع بن احمد الحجاجي 
مكتب التعليم بشمال 

 مكة المكرمة
 114 26653 سمرة بن جندب االبتدائية

 
 6 132 علي دغيليب عويض الصاعدي

مكتب التعليم بشمال 

 مكة المكرمة
 115 26671 اإلمام خالد لتحفيظ القرآن الكريم االبتدائية

kfa_100@hotmail.com 6 118 معيض بن محمد بن علي االسمري 
مكتب التعليم بشمال 

 مكة المكرمة
 116 26688 هشام بن عمار االبتدائية لتحفيظ القرآن الكريم
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 ميمدارس المرحلة االبتدائية حكو

 اسم المدير البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 م الرقم اإلحصائي اسم المدرسة مكتب التعليم

zxc40107@gmail.com 12 256 عمر بن رجا بن باخت األحمدي 
مكتب التعليم بشمال 

 مكة المكرمة
 117 26780 قتيبة بن مسلم  االبتدائية

 
 12 267 العبيدي خلف باشا جبري

مكتب التعليم بشمال 

 مكة المكرمة
 118 26789 شداد بن أوس االبتدائية

al-asmery2011@hotmail.com 6 41 جابر عبده عبدهللا األسمري 
مكتب التعليم بشمال 

 مكة المكرمة

برنامج التربية الفكرية الملحق بمدرسة  العمرة 

 االبتدائية
26812 119 

fatikbinamr@hotmail.com 22 601 ماجد حتروش حميد المولد 
مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 120 126035 فاتك بن عمرو االبتدائية

 
 17 81 بندر حميد حمود القرشي

مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 121 126470 مركز التوحد للمرحلة االبتدائية

foz4077@gmail.com 3 14 فوزي بن علي معيض الزهراني 
التعليم بغرب مكتب 

 مكة المكرمة

برنامج التوحد الملحق بمدرسة البراء بن مالك 

 االبتدائية
126663 122 

abohams23@gmail.com 7 160 مانع حمدان أحمد المجنوني 
مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 123 26122 الشعيبة االبتدائية

nooon26543@gmail.com 6 139 نايف بن عويض بن عامر اللحياني 
مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 124 26138 المقداد بن عمرو االبتدائية

aassff7442@gmail.com 24 686 نبيل علي محمد باعظيم 
مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 125 26153 ابن تيمية االبتدائية

hanzalah2016@hotmail.com 21 628 حاتم هدوين صالح المالكي 
مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 126 26155 اإلمام ابن ماجه االبتدائية

abuamar60@hotmail.com 24 687 ياسر عبد الملك صالح أبو رزيزة 
مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 127 26156 أبي بكر الرازي االبتدائية

aboryan20007@hotmail.com 24 705 عاطف محمد ابراهيم عارف 
مكتب التعليم بغرب 

 كرمةمكة الم
 128 26187 العباس بن عبدالمطلب االبتدائية

o_badr@windowslive.com 15 341 أسامة أحمد عبد هللا بدري 
مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 129 26190 عبدهللا بن رواحه االبتدائية
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 ميمدارس المرحلة االبتدائية حكو

 اسم المدير البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 م الرقم اإلحصائي اسم المدرسة مكتب التعليم

mahamad96@hotmail.com 24 760 عمر بن عبدهللا بن باني الشريف 
مكتب التعليم بغرب 

 رمةمكة المك
 130 26201 المثنى بن حارثة االبتدائية

abo-kalld404@hotmail.com 14 408 عياد عائد حميدان الصبحى 
مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 131 26208 هاشم بن عتبه االبتدائية

samaoya@hotmail.com 24 942 سعيد أحمد مسفر آل مسفر الغامدي 
مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 132 26210 ورية االبتدائيةالمنص

alnuzha1430@hotmail.com 12 358 مطر بن جبر بن رداد العتيبى 
مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 133 26212 النزهة االبتدائية

foz4077@gmail.com 27 830 فوزي بن علي معيض الزهراني 
مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 134 26219 البراء بن مالك االبتدائية

alialiali8961@gmail.com 16 518 علي حامد امبارك الجابري 
مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 135 26231 الحسن البصري االبتدائية

cnn30000@gmail.com 24 902 سامي سعد حامد المصيري 
مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 136 26234 عامر بن ربيعة االبتدائية

hhmbs@msn.com 14 302 مد حمدان محمد البشريحا 
مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 137 26237 اإلمام الطبري االبتدائية

saeed-bin-zeed1411@hotmail.com 14 247 خالد مسعود سعيد المولد 
مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 138 26245 سعيد بن زيد االبتدائية

ad26247el@gmail.com 18 626 قيهعادل محمد عمر باف 
مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 139 26247 دار السالم االبتدائية

 
 24 730 حسين سعيد احمد ابوراس

مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 140 26287 أبي الدرداء االبتدائية

alkadra1407@gmail.com 
بدر بن علي بن احمد النعمي 

 الخيري
50 6 

مكتب التعليم بغرب 

 ةمكة المكرم
 141 26290 الخضراء االبتدائية

sbm3ff@gmail.com 6 131 سعد محمد ردة المالكي 
مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 142 26305 ابن ذكوان االبتدائية لتحفيظ القرآن الكريم
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 ميمدارس المرحلة االبتدائية حكو

 اسم المدير البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 م الرقم اإلحصائي اسم المدرسة مكتب التعليم

tlfr2013@hotmail.com 10 48 طالل بن ابراهيم بن سالم فراش 
مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 143 26520 ابتدائي -ة الفكرية معهد التربي

osama5741@hotmail.com 24 754 أسامة معتوق موسى نقلي 
مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 144 26522 عتبة بن غزوان االبتدائية

s_al_harbi@hotmail.com 24 665 سامر سالم سمران اللهيبي 
مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 145 26526 عمورية االبتدائية

hanzalah2016@hotmail.com 6 22 حاتم هدوين صالح المالكي 
مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 146 26541 عوق سمعي -اإلمام ابن ماجه 

abo-kalld404@hotmail.com 4 14 عياد عائد حميدان الصبحى 
مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة

برنامج التوحد الملحق بمدرسة هاشم بن عتبة 

 تدائيةاالب
26558 147 

ammh_2010@hotmal.com 
عبدالرحمن بن محمد بن محمد 

 هوساوي
275 12 

مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 148 26603 اإلمام ورش االبتدائية لتحفيظ القرآن الكريم

tlfr2013@hotmail.com 2 8 طالل بن ابراهيم بن سالم فراش 
مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة

دد العوق االبتدائي الملحق بمعهد برنامج تع

 التربية الفكرية
26650 149 

wrsh2011@hotmail.com 
عبدالحفيظ عبدالكريم نافع القويعي 

 السلمي
226 12 

مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 150 26672 اإلمام خلف االبتدائية لتحفيظ القرآن الكريم

ab-1396ab-1396@hotmail.com 
ال مدهش بندر سعيد عبدهللا 

 الغامدي
960 28 

مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 151 26697 عطاء بن أبي رباح االبتدائية

mam10_1966@yahoo.com 26 812 محمد بن علي بن مقبول المطرفي 
مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 152 26713 جبير بن مطعم االبتدائية

ismail77339@gmail.com 12 309 مد باجحزرد.خالد بن صالح بن مح 
مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 153 26747 أسعد بن زرارة االبتدائية

tlaaaalashareeeef@hotmail.com 
عبدهللا بن مصطفى بن عبدهللا آل 

 مساعد العبدلي
514 18 

مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 154 26790 عبدالرحمن الغافقي االبتدائية
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 ميمدارس المرحلة االبتدائية حكو

 اسم المدير البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 م الرقم اإلحصائي اسم المدرسة مكتب التعليم

abood-5@hotmail.com 22 527 يصل عبدالعزيز يحيى العمريف 
مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 155 26794 جعفر بن الزبير االبتدائية

abade.ronaldo.7@hotmail.com 20 511 محمد عايد محمد الحازمي 
مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 156 26795 حنظلة بن أبي عامر االبتدائية

abo-kalld404@hotmail.com 6 36 د عائد حميدان الصبحىعيا 
مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 157 26829 عوق فكري -هاشم بن عتبة 

sa-t45@hotmail.com 6 28 صالح حسان بخيت المطرفي 
مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 158 26950 معهد النور للمكفوفين االبتدائي

abo-ahmed-s@hotmail.com 6 54 يصالح سليم رويفد الصاعد 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 159 26101 أبي شعيب االبتدائية

abotmam9999@gmail.com 12 316 شرف محمد أحمد الحسيني 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 160 26104 أبي عروة االبتدائية

khalthom1@gmail.com 6 113 احمد بن درويش بن احمد الغامدي 
مكتب التعليم بمحافظة 

 مومالج
 161 26105 البرابر االبتدائية

axa595@hotmail.com 18 505 سعدي علي هالل العتيبي 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 162 26107 الجموم االبتدائية

abo.yazeed34@gmail.com 6 189 حمزة امبارك خضر اللحياني 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 163 26108 زيد بن أرقم االبتدائية

sww1415@gmail.com 12 357 عابد عوض هللا عبدهللا اللحياني 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 164 26109 الخوارزمي االبتدائية

ameenalansari@yahoo.com 12 191 أمين محمد عبدهللا األنصاري 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 165 26110 أبي تمام االبتدائية

abuwagd@hotmail.com 9 188 بن عبدهللا بن سلطان البشري احمد 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 166 26111 مجاهد بن جبر االبتدائية
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 ميمدارس المرحلة االبتدائية حكو

 اسم المدير البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 م الرقم اإلحصائي اسم المدرسة مكتب التعليم

mansor78778@gmail.com 
منصور بن عايد بن رجاءهللا 

 الصبحي
94 6 

مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 167 26114 أبو سفيان بن الحارث االبتدائية

rrr201180@gmail.com 6 93 دهللا بن إبراهيم العمريرضا بن عب 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 168 26115 الريان االبتدائية

obaidm06@gmail.com 6 121 عبيدهللا بن مصلح بن فالح اللحياني 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 169 26116 الزالل االبتدائية

harbi200@gmail.com 10 241 عيسى دخيل هللا حامد الحربي 
كتب التعليم بمحافظة م

 الجموم
 170 26118 الهنية االبتدائية

khadon3738@gmail.com 6 158 عويض زبن سرور الروقي العتيبي 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 171 26123 سهيل بن عمرو االبتدائية

adelas2010@gmail.com 6 150 عادل محمد صالح اليماني 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 172 26124 خلدون االبتدائية ابن

mosm26320@gmail.com 
موسم بطيان عنية هللا الروقي 

 العتيبي
240 9 

مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 173 26125 الغزيات االبتدائية

alsolmi6@gmail.com 6 170 عاتق بن محمد بن عاتق الحمراني 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 174 26126 الغوالء االبتدائية

sch.b.lp.ge.26129@makkahedu.gov.sa 6 114 هاني بن حامد بن سرور البركاتي 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 175 26129 المرشدية االبتدائية

ar0541707013@hotmail.com 6 69 حمد بن عطية هللا بن وزان البشري 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 176 26130 المقيطيع االبتدائية

mu2021@hotmail.com 
معال بن عليان بن سرور العطياني 

 العتيبي
45 6 

مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 177 26136 حشاش االبتدائية

ommat423@gmail.com 6 135 سمير سعود عبدالرحيم الفقيه 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 178 26139 خيف الرواجح االبتدائية

abo-ahmed-s@hotmail.com 6 109 صالح سليم رويفد الصاعدي 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 179 26140 دف زيني االبتدائية

 
 6 138 فالح غويزي زبن العتيبي

مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 180 26141 المجمعة االبتدائية
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 ميمدارس المرحلة االبتدائية حكو

 اسم المدير البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 م الرقم اإلحصائي اسم المدرسة مكتب التعليم

abdalrheem11@hotmail.com 
عبدالرحيم حميد عبدالحميد 

 الحمراني
137 6 

محافظة مكتب التعليم ب

 الجموم
 181 26147 عسفان االبتدائية

ganm1155@gmail.com 6 145 غانم عياد عبود الروقي 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 182 26148 عين شمس االبتدائية

abwnwaf2458@gmail.com 6 108 دخيل عطاهللا حمادي الغانمي 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 183 26150 فيده االبتدائية

mmaa1395@hotmail.com 12 256 مختار معال عالي العتيبي 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 184 26151 مدركه االبتدائية

 
 6 49 جابر بن عواض بن شنيف المعبدي

مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 185 26152 مسيحة االبتدائية

brabr1435@gmail.com 
مشعل بن عبدالرحمن بن 

 يعبدالمحسن البشر
129 6 

مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 186 26291 هارون الرشيد االبتدائية

tawfeeq97@gmail.com 6 87 توفيق بن رفيق بن وارد الشريف 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 187 26292 هدى الشام االبتدائية

aa20177dd@gmail.com 6 101 أيمن سعد علي الحسيني 
مكتب التعليم بمحافظة 

 مومالج
 188 26542 الدوح الكبير االبتدائية

abo.yazeed34@gmail.com 6 136 حمزة امبارك خضر اللحياني 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم

أبي عمرو البصري االبتدائية لتحفيظ القرآن 

 الكريم
26594 189 

abo.yazeed34@gmail.com 5 23 حمزة امبارك خضر اللحياني 
مكتب التعليم بمحافظة 

 جمومال
 190 26662 عوق فكري -زيد ابن ارقم 

suuu123456789@hotmail.com 6 113 سلطان بن صالح العتيبي 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 191 26775 مسيحة الشرقية االبتدائية

mmaa1395@hotmail.com 3 6 مختار معال عالي العتيبي 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 192 26833 عوق فكري -مدركه 

b1159a@gmail.com 6 128 بندر بن محمد بن مبروك اللقماني 
مكتب التعليم بمحافظة 

 بحرة
 193 32110 الحذيفات االبتدائية
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 ميمدارس المرحلة االبتدائية حكو

 اسم المدير البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 م الرقم اإلحصائي اسم المدرسة مكتب التعليم

fa123al@gmail.com 
فيصل بن معتق بن عويتق المعبدي 

 الحربي
401 13 

مكتب التعليم بمحافظة 

 بحرة
 194 32147 بحرة االبتدائية

abunoorh99@gmail.com 6 29 دالرحمن جبر باخت السلميعب 
مكتب التعليم بمحافظة 

 بحرة
 195 32148 الرهناء االبتدائية

almansour1970@hotmail.com 
منصور بن سعود بن سعد 

 المطيري
215 9 

مكتب التعليم بمحافظة 

 بحرة
 196 32149 بحرة المجاهدين االبتدائية

bandoor@live.com 15 417 بندر بن علي بندر المطيري 
مكتب التعليم بمحافظة 

 بحرة
 197 32150 ضماد األزدي االبتدائية

almutheel8@hotmail.com 17 362 ماجد مثيل شداد المطيري 
مكتب التعليم بمحافظة 

 بحرة
 198 32151 المرسالت االبتدائية

alsobhe2015@gmail.com 
مرزوق بن محمد راشد بن درويش 

 الصبحي
375 17 

 مكتب التعليم بمحافظة

 بحرة
 199 32152 خالد بن يزيد االبتدائية

kh-prog@hotmail.com 
خالد بن علي بن عبدهللا المحوري 

 الحربي
202 12 

مكتب التعليم بمحافظة 

 بحرة
 200 32153 نجد االبتدائية

qayyomshafee2013@gmail.com 20 611 عبدالقيوم عبدهللا محمد شفيع 
مكتب التعليم بمحافظة 

 بحرة
 201 32232 االبتدائية سهل بن سعد

rad1417@hotmail.com 
حامد بن شرف بن بخيت الحرازي 

 الشريف
329 12 

مكتب التعليم بمحافظة 

 بحرة
 202 32239 حارثة بن النعمان االبتدائية

als3di.777@hotmail.com 
عبدالرحمن بن سعيد بن حسني 

 السعدي
265 15 

مكتب التعليم بمحافظة 

 بحرة
 203 32338 تدائيةعاصم بن ثابت االب

alansariyu1418@gmail.com 
عبدهللا بن محمد بن عبدهللا ذوى 

 على االنصاري
112 6 

مكتب التعليم بمحافظة 

 بحرة
 204 32344 الهدى االبتدائية

idghala@gmail.com 12 315 هليل سالم هليل المعبدي 
مكتب التعليم بمحافظة 

 بحرة
 205 32356 حداء االبتدائية

gh0650@hotmail.com 12 270 غرم هللا محمد عبدهللا الغامدي 
مكتب التعليم بمحافظة 

 بحرة
 206 32906 اإلمام الدوري  االبتدائية لتحفيظ القرآن الكريم
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 ميمدارس المرحلة االبتدائية حكو

 اسم المدير البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 م الرقم اإلحصائي اسم المدرسة مكتب التعليم

almansour1970@hotmail.com 
منصور بن سعود بن سعد 

 المطيري
18 4 

مكتب التعليم بمحافظة 

 بحرة
 207 32927 عوق فكري -بحرة المجاهدين 

sch.b.lp.co.126008@makkahedu.gov.sa 
جمعان سعد محمد البيضاني 

 الزهراني
808 25 

مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 208 126008 إبراهيم التيمي االبتدائية

232khaled@gmail.com 21 637 خالد حامد قطنان المقاطي 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 209 126009 يحيى بن معين االبتدائية

fuadh5480@gmail.com 18 558 فؤاد بن حسن بن سالم االحمدي 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 210 126011 عمرو بن معاذ االبتدائية

k1390l@gmail.com 21 552 خالد محمد مفرح الشهراني 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 211 126012 أبو حميد الساعدي االبتدائية

wh959566@gmail.com 
وديع بن حميدان بن محمد 

 الراجحي الشريف
276 12 

مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 212 126013 قيس بن عاصم االبتدائية

salimalqurshi8888@gmail.com 
سليم بن محمد على بن حامد 

 القرشي
387 12 

مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 213 126014 واصلة بن حباب االبتدائية

sj13821@gmail.com 
سراج بن شرف بن محمد الحسيني 

 الشريف
799 25 

مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 214 126015 أبان بن سعيد بن العاص االبتدائية

sewarzoraiq@gmail.com 17 481 محمد ابراهيم محمد المروان 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 215 126017 الوليد بن القاسم االبتدائية

hafiz537255@hotmail.com 22 643 حافظ ابراهيم أحمد الغامدي 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 216 126020 واقد بن عبدهللا االبتدائية

nabeel2002@hotmail.com 26 818 نبيل بن ناصر بن نصار الحازمي 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 217 126021 عمر المختار االبتدائية

thennorain@gmail.com 
نبيل بن عبدالخالق بن عبدالقادر 

 الصائغ
573 19 

مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 218 126022 صخر بن وداعة االبتدائية

abualaa101@hotmail.com 26 844 محمد حسان حميد النمري 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 219 126023 يحي بن خالد االبتدائية
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 ميمدارس المرحلة االبتدائية حكو

 اسم المدير البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 م الرقم اإلحصائي اسم المدرسة مكتب التعليم

y2_4me@yahoo.com 25 675 عبدالغني بن أحمد عبدالغني نجار 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 220 126024 عقيل بن أبي طالب االبتدائية

 
 21 597 ياسر محمود عبد الغني مقالن

مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 221 126028 خارجة بن زيد االبتدائية

najm321@hotmail.com 
اطي ماهر بن ناشي بن مزاح المق

 العتيبي
882 28 

مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 222 126033 عبيدة بن الحارث االبتدائية

ts50@hotmail.com 26 922 طارق سعد مريشيد الجهني 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 223 126038 أبو زمعة البلوي االبتدائية

fgs1392@gmail.com 
فيصل بن جارد بن صالح الجارد 

 الشمري
616 21 

مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 224 26154 ابن القيم االبتدائية

abokhalid4u@gmail.com 26 814 حسان يحيى حسن عالء الدين 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 225 26157 أبي بكر الصديق االبتدائية

m_qabbas@hotmail.com 18 504 مشعل قباس عائض الحارثي 
وسط مكتب التعليم ب

 مكة المكرمة
 226 26163 اإلمام أحمد بن حنبل االبتدائية

lool_8345@hotmail.com 
أحمد بن محمد أمين عبد الرحيم 

 الثبيتي
247 12 

مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 227 26165 اإلمام الشافعي االبتدائية

motlak1395@hotmail.com 14 282 مطلق محمد عبد الرحمن السالمي 
لتعليم بوسط مكتب ا

 مكة المكرمة
 228 26167 اإلمام مالك االبتدائية

 
 23 583 عبدهللا بن عبيد سليم الوذيناني

مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 229 26171 جبل النور االبتدائية

taloo1388@hotmail.com 24 777 طالل ضحوان مشيرب القارحي 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 230 26174 مطلب االبتدائيةحمزة بن عبدال

abumaz@hotmail.com 9 215 بكر عايد حمود الصاعدي 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 231 26177 زيد بن ثابت االبتدائية

jameel84.sa@gmail.com 12 358 جميل حماد سعد الحربي 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 232 26180 السعدية االبتدائية

salem52800@gmail.com 10 131 سالم صويلح صالح الصاعدي 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 233 26181 السعودية االبتدائية

aaaaalyahya@gmail.com 29 851 محمد براك عيد اليحيا 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 234 26185 صالح الدين األيوبي االبتدائية
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 ميمدارس المرحلة االبتدائية حكو

 اسم المدير البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 م الرقم اإلحصائي اسم المدرسة مكتب التعليم

salah1_j@hotmail.com 
يخ بن عبدالرزاق صالح بن ش

 الجزائري
283 12 

مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 235 26188 عبدالرحمن بن عوف االبتدائية

faizhaimd@yahoo.com 11 230 فائز بن حامد بن شديد الخماش 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 236 26191 عبدهللا بن العباس االبتدائية

rnafa666@gmail.com 16 338 يمان الرويثيفهد حميد سل 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 237 26192 عبدهللا بن مسعود االبتدائية

xpl2@windowslive.com 18 449 حمدان عواد عودة الرفاعي 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 238 26194 عمر بن عبدالعزيز االبتدائية

abofade2010@hotmail.com 18 500 فايز صالح محسن الثبيتي 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 239 26196 عمرو بن سالم الخزاعي االبتدائية

aet15903@gmail.com 24 765 عاطف حمزة عمر غندورة 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 240 26199 القادسية االبتدائية

asmam2019@hotmail.com.com 25 700 عبدالقادر احمد محمد باقادر 
تعليم بوسط مكتب ال

 مكة المكرمة
 241 26202 الفرزدق االبتدائية

hamajdali@yahoo.com 10 158 حامد احمد محمد مجدلي 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 242 26203 المحمدية االبتدائية

zamann07@hotmail.com 24 665 ممدوح عبدهللا محمد الغامدي 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 243 26204 عد يكرب االبتدائيةعمرو بن م

shaaoolsq2009@gmail.com 24 626 خالد صليح صالح القرشي 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 244 26206 الملك خالد االبتدائية

fares949@hotmail.com 14 437 فارس بن منير بن غيث العتيبي 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 245 26209 منى االبتدائية

aaa5138@icloud.com 
سراج محمد سراج السني 

 الزهراني
456 20 

مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 246 26211 الحجاج بن يوسف الثقفي االبتدائية

st2012sami@hotmail.com 
سامي تركي عبدالعزيز القثامي 

 العتيبي
590 24 

مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 247 26217 محمد بن عبدالوهاب االبتدائية

fahad.aayed@hotmail.com 
عايد بن فرج بن غالب الزحيمى 

 السلمى
363 12 

مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 248 26224 حذيفة بن اليمان االبتدائية
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 ميمدارس المرحلة االبتدائية حكو

 اسم المدير البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 م الرقم اإلحصائي اسم المدرسة مكتب التعليم

naif_f123@hotmail.com 
نايف بن فيصل بن عبدالعزيز 

 حسنين
404 12 

مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 249 26229 ائيةعقبة بن نافع االبتد

m-a-g-i-d@hotmail.com 14 386 ماجد محمد عبدهللا النقيب 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 250 26233 الصفا االبتدائية

essameee9@gmail.com 12 255 عصام محمد علي الثقفي 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 251 26241 صهيب بن سنان االبتدائية

m7sin.1392@gmail.com 15 310 عبدالحميد ربيع عيد الصاعدي 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 252 26244 سعيد بن المسيب االبتدائية

kamas_2005al@hotmail.com 25 779 خميس جمعان خميس الغامدي 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 253 26246 سفيان بن عيينة االبتدائية

dar_1353@hotmail.com  15 444 محمدعلي حميد النمريخالد 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 254 26248 دار العلوم االبتدائية

abuz4687@hotmail.com 18 535 عدنان بن عويضة بن أحمد القرشي 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 255 26251 األحنف بن قيس االبتدائية

a.k.k.th@hotmail.com 12 243 بيتيعبدهللا خضران خضر الث 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 256 26254 األخشبين االبتدائية

n1a23456@hotmail.com 20 424 نايف منور منير المطرفي 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 257 26256 األصمعي االبتدائية

sa_shahrain@hotmail.com 18 608 صالح عبد الوهاب علي الشهراني 
بوسط  مكتب التعليم

 مكة المكرمة
 258 26257 الحرمين االبتدائية

 
 12 327 عبدالحكيم عابد عبيدهللا األنصاري

مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 259 26270 ابن حجر االبتدائية

majedkn66@gmail.com 20 516 ماجد بن سعيد حسن الزهراني 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 260 26271 ابن قدامة االبتدائية

sch.b.lp.ge.26272@makkahedu.gov.sa 27 830 بشير بن علي ابوالقاسم المغربي 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 261 26272 اإلمام األوزاعي االبتدائية

anas4ah@gmail.com 18 396 أحمد بن محمد بن مهدي الخالدي 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 262 26283 ةالطفيل بن عمرو االبتدائي
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 ميمدارس المرحلة االبتدائية حكو

 اسم المدير البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 م الرقم اإلحصائي اسم المدرسة مكتب التعليم

km102030@hotmail.com 
خالد محمد نور محمد صالح 

 هوساوي
254 12 

مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة

اإلمام حفص بن سليمان االبتدائية لتحفيظ 

 القرآن الكريم
26306 263 

alimahmad47@gmail.com 
علي بن محمد بن منصور أبو 

 القراقح
291 12 

مكتب التعليم بوسط 

 ةمكة المكرم
 264 26527 نهاوند االبتدائية

 
 18 491 محمد بن سالم بن سالمة الصاعدي

مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 265 26550 ابن هشام االبتدائية

jameel84.sa@gmail.com 6 25 جميل حماد سعد الحربي 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 266 26554 ضعاف سمع -السعدية االبتدائية 

sfa26233@gmail.com 14 411 حامد بن علي بن حامد المالكي 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 267 26568 قتادة بن النعمان االبتدائية

abutalal7000@gmail.com 12 242 عبدهللا بن علي بن أحمد السهيمي 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 268 26649 عبدهللا بن أبي السرح االبتدائية

algorche@gmail.com 
خالد بن عطيه بن حسن الغجيري 

 القرشي
258 12 

مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 269 26651 ابن زيدون االبتدائية

sa_shahrain@hotmail.com 4 27 صالح عبد الوهاب علي الشهراني 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 270 26664 عوق فكري -الحرمين االبتدائية 

st2012sami@hotmail.com 
سامي تركي عبدالعزيز القثامي 

 العتيبي
19 6 

مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 271 26666 عوق سمعي -محمد بن عبدالوهاب 

sfa26233@gmail.com 6 102 حامد بن علي بن حامد المالكي 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 272 26687 يعقوب البصري االبتدائية لتحفيظ القرآن الكريم

yh-3322@hotmail.com 12 339 يوسف حامد عالي السيالي 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 273 26753 صخر بن حرب االبتدائية

fares949@hotmail.com 6 23 فارس بن منير بن غيث العتيبي 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 274 26813 منى االبتدائية ضعاف السمع
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 ة المتوسطة حكوميمدارس المرحل

 اسم المدير البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

salmanvip873@gmail.com مكتب التعليم بالكامل 2 7 سلمان بدر خضر السلمي 
برنامج التربية الفكرية بمدرسة كعب بن عدي 

 المتوسطة
126077 1 

ro2000roro@hotmil.com مكتب التعليم بالكامل 3 37 رويبح عبدالمعطي رويجح القرشي 
عبدهللا بن حبيب السلمي المتوسطة لتحفيظ القرآن 

 الكريم
26729 2 

hno1395@hotmail.com 3 32380 شيبان بن عباد السلمي مكتب التعليم بالكامل 3 29 علي مشيخص محمد الطياري 

abumohanad1402@hotmail.com 4 32383 العياب المتوسطة مكتب التعليم بالكامل 6 41 ن سعيد بن هبيص السلميسعود ب 

sch.b.li.ge.32384@makkahedu.gov.sa 5 32384 ابن منظور المتوسطة مكتب التعليم بالكامل 3 38 محمدعارف حشيم هليل السلمي 

radi108021@gmail.com 6 32385 يزيد بن األخنس المتوسطة مكتب التعليم بالكامل 4 40 راضي مصلح عالي السلمي 

salmanvip873@gmail.com 7 32386 كعب بن عدي المتوسطة مكتب التعليم بالكامل 4 28 سلمان بدر خضر السلمي 

ro2000roro@hotmil.com 8 32387 قيس بن الهيثم السلمي المتوسطة مكتب التعليم بالكامل 4 101 رويبح عبدالمعطي رويجح القرشي 

abdullah.alsolami@hotmail.com 9 32391 اهالة المتوسطة مكتب التعليم بالكامل 5 29 عبدهللا عتيق عطية السلمي 

 
 10 32497 عمير بن الحباب السلمي مكتب التعليم بالكامل 5 23 نهار عفين هديان السلمي

hamed_saed@hotmail.com 11 32501 عبدهللا بن خازم السلمي المتوسطة لمكتب التعليم بالكام 4 35 حامد بن سعيد بن هبيص السلمي 

i.althaqfi@gmail.com 4 47 إبراهيم عوض جارهللا الثقفي 
مكتب التعليم بجنوب 

 مكة المكرمة
 12 26310 دفاق المتوسطة
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 ة المتوسطة حكوميمدارس المرحل

 اسم المدير البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

h-sadi1420@hotmail.com 
سعدي بن  محمد بن حسن الحريري 

 الزهراني
85 3 

مكتب التعليم بجنوب 

 مكة المكرمة
 13 26311 ي المتوسطةالفاراب

aahh98704@gmail.com 10 283 سالم بن معيش بن عطاهللا المطرفي 
مكتب التعليم بجنوب 

 مكة المكرمة
 14 26315 البحتري المتوسطة

ahmad_wd@gmail.com 3 58 أحمد حمدان عبدالرحمن الشمراني 
مكتب التعليم بجنوب 

 مكة المكرمة
 15 26328 وادي ضيم المتوسطة

roz_83@hotmail.com 25 708 ماجد حسين حسن النمري 
مكتب التعليم بجنوب 

 مكة المكرمة
 16 26368 األمير ماجد بن عبدالعزيز المتوسطه

sams-2000@hotmail.com 16 455 احمد محمد سعد الشريف 
مكتب التعليم بجنوب 

 مكة المكرمة
 17 26374 الهجرة المتوسطة

moh.1384@hotmail.com 
بن ناصر العبدلي  محسن بن علي

 الشريف
30 3 

مكتب التعليم بجنوب 

 مكة المكرمة
 18 26391 الصرف المتوسطة

hsmh2016@gmail.com 5 71 حسين حمدان عيضه المحمودي 
مكتب التعليم بجنوب 

 مكة المكرمة
 19 26392 وادي البيضاء المتوسطة

jkhmhs@gmail.com 6 107 صالح بن محمد بن احمد جخمه 
يم بجنوب مكتب التعل

 مكة المكرمة
 20 26393 وادي ملكان المتوسطة

aljabree5@gmail.com 4 88 عبدهللا حاسن حسين الجابري 
مكتب التعليم بجنوب 

 مكة المكرمة
 21 26394 وادي نعمان المتوسطة

salah1_j@hotmail.com 
صالح بن شيخ بن عبدالرزاق 

 الجزائري
94 3 

مكتب التعليم بجنوب 

 مكة المكرمة
 22 26400 ليلية الرابعة بمتوسطة الهجرةال

zezo747@gmail.com 3 86 إبراهيم بن سعيد بن سعد الحارثي 
مكتب التعليم بجنوب 

 مكة المكرمة
 23 26404 أبي العالية الرياحي المتوسطة لتحفيظ القرآن الكريم

abdugizani@gmail.com 6 192 عبده سلطان محمد الجيزاني 
مكتب التعليم بجنوب 

 كة المكرمةم
 24 26407 أبي موسى األشعري المتوسطة لتحفيظ القرآن الكريم

raedhassn6@gmail.com 14 338 رائد حسن أحمد الزهراني 
مكتب التعليم بجنوب 

 مكة المكرمة
 25 26529 بالط الشهداء المتوسطة
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 ة المتوسطة حكوميمدارس المرحل

 اسم المدير البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

sams-2000@hotmail.com 4 13 احمد محمد سعد الشريف 
مكتب التعليم بجنوب 

 كرمةمكة الم
 26 26540 عوق سمعي -الهجرة 

krm2030@hotmail.com 
خالد عبدالرحمن معتق العبيدي 

 السلمي
606 20 

مكتب التعليم بجنوب 

 مكة المكرمة
 27 26708 هشام بن حكيم المتوسطة

sh-sf@hotmail.com 20 494 سعيد حسن سعد الحريري الزهراني 
مكتب التعليم بجنوب 

 مكة المكرمة
 28 26717 قفي المتوسطةأبي محجن الث

 
 21 514 عبدالكريم صالح محمد الزهراني

مكتب التعليم بجنوب 

 مكة المكرمة
 29 26724 الليث بن خالد المتوسطة لتحفيظ القرآن الكريم

a171400@gmail.com 8 251 عبد هللا احمد عبد هللا الزهراني 
مكتب التعليم بجنوب 

 مكة المكرمة
 30 26733 نوفل بن الحارث المتوسطة

wxw201026@hotmail.com 19 487 ابراهيم محمد دخيل العبدلي الشريف 
مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 31 26312 أبي محذورة المتوسطة

abubadralghamdi@gmail.com 10 219 غرم هللا عيدان عبدالرزاق الغامدي 
مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 32 26318 المسور بن مخرمة المتوسطة

ahmed13921392@hotmail.com 3 15 احمد عبدهللا سعيد الزهراني 
مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 33 26322 الفوارة المتوسطة

matlag.44@gmail.com 3 21 مطلق نوار خاتم المقاطي 
مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 34 26323 القعظبة المتوسطة

hm6040@hotmail.com 3 20 الح بن حمدان الخديديحمدان بن ص 
مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 35 26326 ابن حبان المتوسطة

ymaneh38@gmail.com 
سعيد بن عثمان بن سعيد آل درويش 

 األسمري
41 5 

مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 36 26327 الزمخشري المتوسطة

awad055555@gmail.com 9 89 عوض محمد صالح الزويهري 
تب التعليم بشرق مك

 مكة المكرمة
 37 26330 سوله المتوسطة
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 ة المتوسطة حكوميمدارس المرحل

 اسم المدير البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

talal2899@hotmail.com 23 687 طالل طالع عبد هللا الدعدي 
مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 38 26331 النعمان بن مقرن المتوسطة

abd3901@hotmail.com 
د. عبدهللا بن مبارك بن عبدهللا 

 الزهراني
357 17 

 مكتب التعليم بشرق

 مكة المكرمة
 39 26371 الوليد بن عبدالملك

hatim-2424@hotmail.com 19 526 طارق عبدهللا سعيد فقيه 
مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 40 26372 عبدالملك بن مروان المتوسطة

hrhq5@hotmail.com 3 79 هنيدى رزيق هنيدي عاشق القرشى 
مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 41 26377 بدر المتوسطة

aojgaj@gmail.com 27 751 فليح بن محمد بن صالح الذبياني 
مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 42 26380 أبي دجانة المتوسطة

hemaiid023@outlook.sa 21 581 حميد محمد عيضه الزلفي 
مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 43 26383 اإلمام الواقدي المتوسطة

kha.140@hotmail.com 8 175 خالد بن علي خرصان النباتي 
مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 44 26390 اإلمام الشوكاني المتوسطة

talal2899@hotmail.com 3 51 طالل طالع عبد هللا الدعدي 
مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 45 26396 الليلية الثانية بمتوسطة النعمان بن مقرن

naazali511@gmail.com 9 282 يل علي عبدهللا الزهرانينب 
مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 46 26563 العالء بن الحضرمي المتوسطة

ddfdd672@gmail.com 
عايش بن مرزوق بن مخضر 

 المطرفي
371 19 

مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 47 26564 عمير بن الحمام المتوسطة

 
 18 525 عطية سعيد محمد الشدوي الزهراني

مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 48 26572 عويم بن ساعدة المتوسطة

 

عبدهللا بن علي بن هادي قارش 

 هزازي
531 18 

مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 49 26577 اإلمام الذهبي  المتوسطة

hemaiid023@outlook.sa 3 25 حميد محمد عيضه الزلفي 
مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 50 266613 عوق فكري -لواقدياالمام ا

abdulaziz.ag@hotmail.com 9 212 عبدالعزيز سريان معيوف العصيمي 
مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة

يزيد بن رومان القارىء المتوسطة لتحفيظ القرآن 

 الكريم
26691 51 
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 ة المتوسطة حكوميمدارس المرحل

 اسم المدير البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

aojgaj@gmail.com 3 62 فليح بن محمد بن صالح الذبياني 
مكتب التعليم بشرق 

 لمكرمةمكة ا
 52 26734 الليلية الثانية عشر بمتوسطة أبي دجانة

naazali511@gmail.com 3 18 نبيل علي عبدهللا الزهراني 
مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة

برنامج التربية الفكرية الملحق بمدرسة العالء بن 

 الحضرمي المتوسطة
26777 53 

talal2899@hotmail.com 2 13 ديطالل طالع عبد هللا الدع 
مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 54 26831 عوق فكري -النعمان بن مقرن 

 
 3 10 عطية سعيد محمد الشدوي الزهراني

مكتب التعليم بشرق 

 مكة المكرمة
 55 26834 عوق سمعي -عويم بن ساعدة 

obad22@hotmail.com 
عبدربه بن شتيان بن ناهر الثالبي 

 السلمي
102 6 

مال مكتب التعليم بش

 مكة المكرمة
 56 126402 الوليد بن عبادة المتوسطة

al.harbi33@hotmai.com 12 276 عطيه حميد سليمان الحربي 
مكتب التعليم بشمال 

 مكة المكرمة
 57 26341 حنين المتوسطة

sb_1380@hotmail.com 19 454 سلطان محمد خليل الحربي 
مكتب التعليم بشمال 

 مكة المكرمة
 58 26343 الزاهر المتوسطة

 
 8 214 علي بن سلمان بن دخيل هللا اللحياني

مكتب التعليم بشمال 

 مكة المكرمة
 59 26350 عرفات المتوسطة

thuraya.jas@hotmail.com 19 514 زكي بن عبدالملك بن عبده جستنية 
مكتب التعليم بشمال 

 مكة المكرمة
 60 26351 عمر بن الخطاب المتوسطة

 
 12 316 ن حسن حموهصالح بن عبد العزيز ب

مكتب التعليم بشمال 

 مكة المكرمة
 61 26352 عمرو بن العاص المتوسطة

man5315@hotmail.com 
حسن سليمان حسن ال ناهض 

 االسمري
251 15 

مكتب التعليم بشمال 

 مكة المكرمة
 62 26360 الظاهر بيبرس المتوسطة

 

نايف بن عون بن شرف البركاتي 

 الشريف
325 18 

يم بشمال مكتب التعل

 مكة المكرمة
 63 26361 عكاشة بن محصن المتوسطة

soso-18-2020@hotmail.com 14 338 محمد عبد هللا عبد الخير العمري 
مكتب التعليم بشمال 

 مكة المكرمة
 64 26370 أبي بن كعب المتوسطة
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 ة المتوسطة حكوميمدارس المرحل

 اسم المدير البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

alkhattabi.w@outlook.sa 20 564 وليد عطيه سالم الخطابي 
مكتب التعليم بشمال 

 لمكرمةمكة ا
 65 26375 اليمامة المتوسطة

bara1234@hotmail.com 13 434 وديع نافع حامد الصحفي 
مكتب التعليم بشمال 

 مكة المكرمة
 66 26376 سليمان بن يسار المتوسطة

alsomooo2016sb@gmail.com 16 448 سلطان سليمان سعيد الهاشمي 
مكتب التعليم بشمال 

 مكة المكرمة
 67 26382 سطةالليث بن سعد المتو

geme_1404@hotmail.com 14 214 وليد بن هاشم بن عيدروس الجفري 
مكتب التعليم بشمال 

 مكة المكرمة
 68 26387 عبدهللا بن المبارك المتوسطة

khadon3738@gmail.com 3 72 عويض زبن سرور الروقي العتيبي 
مكتب التعليم بشمال 

 مكة المكرمة
 69 26395 الليلية الثامنة بمتوسطة حطين

mhn_zw@hotmail.com 3 81 محيسن محسن عطية الزويهري 
مكتب التعليم بشمال 

 مكة المكرمة
 70 26399 اإلدريسي المتوسطة

 
 3 90 تركي بن عايد بن عيد المحمادي

مكتب التعليم بشمال 

 مكة المكرمة
 71 26403 الليلية السابعة بمتوسطة عمر بن الخطاب

aikhodary007@hotmail.com 9 167 حسن محمد حسن خضري 
مكتب التعليم بشمال 

 مكة المكرمة
 72 26575 صفوان بن أمية المتوسطة

xx20bb20@gmail.com 
بدر بن عايد بن عيد الصاعدي 

 الحربي
149 9 

مكتب التعليم بشمال 

 مكة المكرمة
 73 26576 عمران بن الحصين المتوسطة

alkhattabi.w@outlook.sa 3 83 خطابيوليد عطيه سالم ال 
مكتب التعليم بشمال 

 مكة المكرمة
 74 26695 الليلية العاشرة بمتوسطة اليمامه

yasergamloo@hotmail.com 10 277 ياسر بن عبدالقادر بن محمد قملو 
مكتب التعليم بشمال 

 مكة المكرمة
 75 26698 خبيب بن عدي المتوسطة

alkhattabi.w@outlook.sa 4 32 وليد عطيه سالم الخطابي 
مكتب التعليم بشمال 

 مكة المكرمة
 76 26704 اليمامة المتوسطة عوق فكري
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 ة المتوسطة حكوميمدارس المرحل

 اسم المدير البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

taalhazmi81@hotmail.com 12 410 تركي عايد محمد الحازمي 
مكتب التعليم بشمال 

 مكة المكرمة
 77 26762 زيد بن الخطاب المتوسطة

sa.309292@gmail.com 15 427 سالم عبد هللا عمر بازيد 
ال مكتب التعليم بشم

 مكة المكرمة
 78 26763 عثمان بن مظعون المتوسطة

a_al_z@hotmail.com 
علي بن أحمد بن صالح الكناني 

 الزهراني
132 6 

مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 79 126048 الليلية الثالثة عشر بمتوسطة عامر بن فهيرة

tlfr2013@hotmail.com 1 2 طالل بن ابراهيم بن سالم فراش 
عليم بغرب مكتب الت

 مكة المكرمة
 80 126078 تعدد عوق بمعهد التربية الفكرية المرحلة المتوسطة

asery1391@hotmail.com 1 5 عبدهللا امحمد محمد عسيري 
مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة

برنامج التوحد المتوسط الملحق بمدرسة بشر بن 

 البراء المتوسطة
126095 81 

a-a-h-y@hotmail.com 6 108 لرحمن بن على بن هزاع اليمانىعبدا 
مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 82 126691 الليلية الحادية عشرة بمتوسطة تميم الداري

aza3178@hotmail.com 
عبدالرحمن بن مسفر موسى 

 الزهراني
64 3 

مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 83 26319 الشعيبة المتوسطة

nabeel1382@gmail.com 21 557 بن بكر بن عبدالرحمن زواوي نبيل 
مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 84 26335 أبي عبيدة عامر ابن الجراح المتوسطة

 

عبدالرحمن بن عبدالقادر بن 

 عبدالرحمن االحمدى
467 18 

مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 85 26337 أنس بن مالك المتوسطة

aa555565@hotmail.com  23 617 بن حسن العفيفياحمد بن حميد 
مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 86 26349 عتاب بن أسيد المتوسطة

asery1391@hotmail.com 15 331 عبدهللا امحمد محمد عسيري 
مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 87 26355 بشر بن البراء المتوسطة

alsh.nasser@hotmail.com 21 569 ناصر غانم حسن الشهري 
ب التعليم بغرب مكت

 مكة المكرمة
 88 26358 عبدهللا بن أنيس المتوسطة
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 ة المتوسطة حكوميمدارس المرحل

 اسم المدير البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

wmalooo@hotmail.com 14 402 خلف بن علي بن خلف الذبياني 
مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 89 26363 الفتح المتوسطة

jam40862@gmail.com 18 461 جميل أحمد عبدهللا خيمي 
مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 90 26369 السيوطي المتوسطة اإلمام

snoo911@yahoo.com 
محمد بن الفي بن عطيان اللهيبي 

 الحربي
27 3 

مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 91 26388 عبدالرحمن بن سعدي المتوسطة

alsh.nasser@hotmail.com 6 122 ناصر غانم حسن الشهري 
مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 92 26397  بن أنيس المتوسطةالليلية األولى بعبدهللا

wmalooo@hotmail.com 6 154 خلف بن علي بن خلف الذبياني 
مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 93 26401 الليلية الخامسة بمتوسطة الفتح

sbm3ff@gmail.com 3 64 سعد محمد ردة المالكي 
مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 94 26405 القرآن الكريم أبي عمر المكي المتوسطة لتحفيظ

atallah.h.l@gmail.com 9 223 عطاهللا حميد حميد اللقماني 
مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 95 26524 البلد األمين المتوسطة للموهوبين

az.2008.iz@hotmail.com 
عبدالعزيز مبارك يحي ال قيس 

 الشهرانى
615 23 

مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 96 26530 دهللا خياط  المتوسطةالشيخ عب

aab666777@gmail.com 
عبدالعزيز بن حمزة بن عطيه هللا 

 البركاتي
624 24 

مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 97 26534 اليرموك المتوسطة

a-a-h-y@hotmail.com 18 568 عبدالرحمن بن على بن هزاع اليمانى 
مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 98 26571 المتوسطة تميم الداري

alsh.nasser@hotmail.com 3 25 ناصر غانم حسن الشهري 
مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 99 26592 عوق فكري -عبدهللا بن أنيس المتوسطة 

m64444@gmail.com 16 399 محمد فايز محمد العامري 
مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 100 26597 شرحبيل بن حسنة المتوسطة

altibishy@hotmail.com 26 777 فهد بن عبد الرحمن ابراهيم ايدي 
مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 101 26714 ذي البجادين المتوسطة

 
 3 13 بندر حميد حمود القرشي

مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 102 26778 مركز التوحد للمرحلة المتوسطة
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 ة المتوسطة حكوميمدارس المرحل

 اسم المدير البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

edu.makkah.hammade@gmail.com 12 382 عبدالمعين عبيد اللهيبي حمادي 
مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 103 26779 عباد بن بشر

nooon26543@gmail.com 6 86 نايف بن عويض بن عامر اللحياني 
مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 104 26817 الحارث بن ربعي المتوسطة

asery1391@hotmail.com 3 22 عبدهللا امحمد محمد عسيري 
مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 105 26830 بشر بن البراء للعوق الفكري

sa-t45@hotmail.com 3 16 صالح حسان بخيت المطرفي 
مكتب التعليم بغرب 

 مكة المكرمة
 106 26951 معهد النور للمكفوفين متوسط

a-a-h-y@hotmail.com 4 17 عبدالرحمن بن على بن هزاع اليمانى 
غرب مكتب التعليم ب

 مكة المكرمة
 107 26954 العوق السمعي ضعاف سمع -تميم الداري 

yasser-99999@hotmail.com 8 159 ياسر حامد محمد الحساني 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 108 26309 عمير بن وهب المتوسطة

bn-hza33@hotmail.com 20 527 هيزع هزاع محمد الشريف 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 109 26313 لثوم بن حصين المتوسطةك

khadon3738@gmail.com 12 288 عويض زبن سرور الروقي العتيبي 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 110 26314 حطين المتوسطة

kd2010kd6@gmail.com 
سامي بن عياد بن محسن الصاعدى 

 الحربي
36 3 

مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 111 26316 الريان المتوسطة

harbi200@gmail.com 5 129 عيسى دخيل هللا حامد الحربي 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 112 26317 أبي جندل المتوسطة

mosm26320@gmail.com 6 130 موسم بطيان عنية هللا الروقي العتيبي 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 113 26320 الغزيات المتوسطة

alsolmi6@gmail.com 3 76 محمد بن عاتق الحمراني عاتق بن 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 114 26321 الغوالء المتوسطة
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 ة المتوسطة حكوميمدارس المرحل

 اسم المدير البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

saminova12@gmail.com 
مشهور بن عبدالملك بن عبداله 

 البركاتي
203 6 

مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 115 26325 النواس بن سمعان المتوسطة

s1411k@hotmail.com 3 76 سعد خالد سفير العتيبي 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 116 26329 ابن الهيثم المتوسطة

 

عدنان بن العود بن دخيل هللا 

 المسعودي
82 3 

مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 117 26332 أبي الحسن الندوي المتوسطة

fmsg1396@hotmail.com 
فيصل بن محمد بن سرور العطياني 

 العتيبي
204 10 

مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 118 26333 أسيد بن حضير المتوسطة

whboo99@gmail.com 7 124 وهيب رفيق وارد العمري الشريف 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 119 26389 ذات السالسل المتوسطة

adelas2010@gmail.com 6 80 عادل محمد صالح اليماني 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 120 26549 خزيمة بن ثابت المتوسطة

ommat423@gmail.com 6 70 سمير سعود عبدالرحيم الفقيه 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 121 26559 عمرو بن الجموح المتوسطة

bn-hza33@hotmail.com 3 20 هيزع هزاع محمد الشريف 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 122 26598 عوق فكري -كلثوم بن حصين 

ganm1155@gmail.com 3 86 م عياد عبود الروقيغان 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 123 26732 عبدهللا بن سالم المتوسطة

mmaa1395@hotmail.com 1 4 مختار معال عالي العتيبي 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم

برنامج التربية الفكرية المتوسط الملحق بمدركة 

 االبتدائية
26855 124 

9hasz9@gmail.com 
عبدهللا بن صالح الحسني حسن بن 

 الزهراني
100 6 

مكتب التعليم بمحافظة 

 بحرة
 125 26730 عبدهللا بن عياش المتوسطة لتحفيظ القرآن الكريم

kindom33@gmail.com 3 16 حسين فهيد عيد المعبدي 
مكتب التعليم بمحافظة 

 بحرة
 126 26735 عوق فكري -رجاء بن حيوة 

9hasz9@gmail.com 
 بن صالح الحسني حسن بن عبدهللا

 الزهراني
390 12 

مكتب التعليم بمحافظة 

 بحرة
 127 32392 ناصرالدين األلباني المتوسطة
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 ة المتوسطة حكوميمدارس المرحل

 اسم المدير البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

kindom33@gmail.com 15 391 حسين فهيد عيد المعبدي 
مكتب التعليم بمحافظة 

 بحرة
 128 32393 رجاء بن حيوة المتوسطة

abohsin9009@gmail.com 9 254 لثقفيمحمد بن حسين بن دخيل هللا ا 
مكتب التعليم بمحافظة 

 بحرة
 129 32394 عبدهللا بن أم مكتوم المتوسطة

saleh.fahad.32@gmail.com 
صالح بن فهد بن فهيد بن الفليحي 

 المجنونى
153 8 

مكتب التعليم بمحافظة 

 بحرة
 130 32395 معاذ بن عفراء المتوسطة

shoooof@hotmail.com 17 457 يفيعبدهللا بن حسن بن سلمان الف 
مكتب التعليم بمحافظة 

 بحرة
 131 32487 زين العابدين المتوسطة

rad1417@hotmail.com 
حامد بن شرف بن بخيت الحرازي 

 الشريف
64 3 

مكتب التعليم بمحافظة 

 بحرة
 132 32503 الليلية التاسعة بمدرسة اإلمام الدوري

amfalfattani@gmail.com 15 516 نيعبدالقادر محمد عبدالقادر الفت 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 133 126305 سهل المطرفي المتوسطة

ix.7mto0@hotmail.com 6 102 عبدهللا أحمد علي االسمري 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 134 126411 مسلمة بن عبد الملك المتوسطة

tyty55@hotmail.com 20 362 حلمي عثمان عبد الرحمن فيرق 
عليم بوسط مكتب الت

 مكة المكرمة
 135 126413 وائل بن حجر المتوسطة

naifmohammed3587@gmail.com 24 639 نايف بن محمد بن سعيد الزهراني 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 136 126631 سعيد بن العاص المتوسطة

m-malki@outlook.com 17 494 مستور بن محمد بن خاتم المالكي 
سط مكتب التعليم بو

 مكة المكرمة
 137 126864 محمد الراشد المتوسطة

anasbinmaaz@gmail.com 21 751 علي بن جبران بن فرحان الفيفي 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 138 127089 عبدهللا بن خميس المتوسطة

alhubab.bin.almonther@gmail.com 24 662 يوسف عبيدهللا عبدهللا الهذلي 
سط مكتب التعليم بو

 مكة المكرمة
 139 127117 الحباب بن المنذر المتوسطة

emademad59@yahoo.com 21 491 عماد عبدهللا محمود أبو خشبه 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 140 127379 عثمان بن طلحة المتوسطة
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 ة المتوسطة حكوميمدارس المرحل

 اسم المدير البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

mr_ali.2010@hotmail.com 12 349 علي بن هاشم علي بلخي 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 141 26339 جعفر بن أبي طالب المتوسطة

fayz6666@hotmail.com 13 302 فايز حمود عبيد المقاطي 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 142 26344 الزبير بن العوام المتوسطة

mashhooraljoudi@gmail.com 
مشهور بن عون بن معيوف ذوي 

 مهنا الجودي
449 15 

مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 143 26345 العاصمة النموذجية المتوسطة

a_al_z@hotmail.com 
علي بن أحمد بن صالح الكناني 

 الزهراني
662 22 

مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 144 26346 عامر بن فهيرة المتوسطة

marwan.janbi@gmail.com 14 271 مروان بن جميل بن إسماعيل جنبي 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 145 26347 بدهللا بن الزبير المتوسطةع

mr.mrsol@gmail.com 17 384 فهد حسن علي مدخلي 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 146 26348 عبدهللا بن عمر المتوسطة

lamaeman@gmail.com 21 503 محمود محمداألمين محمد الشنقيطي 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 147 26353 مصعب بن عمير المتوسطة

faizhaimd@yahoo.com 13 368 فائز بن حامد بن شديد الخماش 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 148 26356 موسى بن نصير المتوسطة

salah1_j@hotmail.com 
صالح بن شيخ بن عبدالرزاق 

 الجزائري
217 8 

مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 149 26357 البراء بن عازب المتوسطة

alsoytims@hotmail.com 11 348 تركي بن عيد بن عطية الثقفي 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 150 26359 القاضي عياض المتوسطة

vip200132@hotmail.com 19 481 عطيه دخيل هللا بريك البجالي 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 151 26362 القعقاع بن عمرو المتوسطة

ibnarqam@hotmail.com 19 541 علي بن حسن بن علي باز 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 152 26364 األرقم بن أبي األرقم المتوسطة

saadza1409@hotmail.com 17 442 سعد عبدهللا بن احمد الزهراني 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 153 26365 ابن كثير المتوسطة

naif_f123@hotmail.com 6 183 بن عبدالعزيز حسنين نايف بن فيصل 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 154 26373 محمد بن دخيل الحميضي
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 ة المتوسطة حكوميمدارس المرحل

 اسم المدير البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

am_8888@hotmail.com 23 599 عبدالعزيز بن حامد بن وقيت الثقفي 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 155 26378 ابن رجب المتوسطة

hkeem2@hotmail.com 22 593 حامد بن علي صالح المالكي 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 156 26386 وكيع بن الجراح المتوسطة

lamaeman@gmail.com 3 86 محمود محمداألمين محمد الشنقيطي 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 157 26398 الليلية الثالثة بمتوسطة مصعب بن عمير

vip200132@hotmail.com 6 174 عطيه دخيل هللا بريك البجالي 
كتب التعليم بوسط م

 مكة المكرمة
 158 26402 الليلية السادسة بمتوسطة القعقاع بن عمرو

maj8808@gmail.com 12 254 ماجد صالح سفر الغامدي 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 159 26406 زيد الكندي المتوسطة لتحفيظ القرآن الكريم

ibnarqam@hotmail.com 3 25 علي بن حسن بن علي باز 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 160 26611 عوق فكري -األرقم بن أبي األرقم 

khalf202@gmail.com 11 247 خلف عيضه يحي الثبيتي 
مكتب التعليم بوسط 

 مكة المكرمة
 161 26791 الحارث بن كلدة المتوسطة

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

74 
 

 مدارس المرحلة الثانوية حكومي

 اسم المدير البريد االلكتروني
 عدد

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

hamed_saed@hotmail.com 
حامد بن سعيد بن هبيص 

 السلمي
 1 32528 شداد بن يزيد السلمي الثانوية مكتب التعليم بالكامل 5 50

abumohanad1402@hotmail.com 
سعود بن سعيد بن هبيص 

 السلمي
 2 32532 الخطاب بن محرز السلمي الثانوية لمكتب التعليم بالكام 4 60

sch.b.li.ge.32384@makkahedu.gov.sa 
محمدعارف حشيم هليل 

 السلمي
 3 32533 تميم بن الحباب السلمي الثانوية مكتب التعليم بالكامل 4 52

salmanvip873@gmail.com 4 32534 لمي الثانويةحبان بن الحكم الس مكتب التعليم بالكامل 4 47 سلمان بدر خضر السلمي 

aba1390@hotmail.com 5 325395 الكامل مقررات مكتب التعليم بالكامل 1 219 عابد بن سعد بن ساعد الرزقني 

hamed_saed@hotmail.com 
حامد بن سعيد بن هبيص 

 السلمي
 6 3932528 مقررات -شداد بن يزيد السلمي الثانوية  مكتب التعليم بالكامل 1 19

abumohanad1402@hotmail.com 
سعود بن سعيد بن هبيص 

 السلمي
 مكتب التعليم بالكامل 1 25

 -الخطاب بن محرز السلمي الثانوية 

 مقررات
3932532 7 

sch.b.li.ge.32384@makkahedu.gov.sa 
محمدعارف حشيم هليل 

 السلمي
 8 3932533 مقررات -تميم بن الحباب السلمي الثانوية  مكتب التعليم بالكامل 1 12

salmanvip873@gmail.com 9 3932534 مقررات -حبان بن الحكم السلمي الثانوية  مكتب التعليم بالكامل 1 15 سلمان بدر خضر السلمي 

raedhassn6@gmail.com 11 182 رائد حسن أحمد الزهراني 
مكتب التعليم بجنوب مكة 

 المكرمة
 10 126037 علي بن أبي طالب الثانوية

h-sadi1420@hotmail.com 
سعدي بن  محمد بن حسن 

 الحريري الزهراني
32 2 

مكتب التعليم بجنوب مكة 

 المكرمة
 11 127075 الليلية الثانية عشر بثانوية الكر
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 مدارس المرحلة الثانوية حكومي

 اسم المدير البريد االلكتروني
 عدد

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

h-sadi1420@hotmail.com 
سعدي بن  محمد بن حسن 

 الحريري الزهراني
92 4 

مكتب التعليم بجنوب مكة 

 المكرمة
 12 26408 الكر الثانوية

hsmh2016@gmail.com 
حسين حمدان عيضه 

 المحمودي
116 6 

مكتب التعليم بجنوب مكة 

 المكرمة
 13 26409 وادي البيضاء الثانوية

zaidi555525861@gmail.com 1 571 محمد خاتم عويمر الزايدي 
مكتب التعليم بجنوب مكة 

 المكرمة
 14 26428 الحكم بن هشام مقررات

qmk511@gmail.com 
نان المقاطي قبل بن مهل بن قط

 العتيبي
168 5 

مكتب التعليم بجنوب مكة 

 المكرمة
 15 26443 الليلية الثالثة بثانوية الفضيل بن عياض

qmk511@gmail.com 
قبل بن مهل بن قطنان المقاطي 

 العتيبي
630 1 

مكتب التعليم بجنوب مكة 

 المكرمة
 16 265105 الفضيل بن عياض مقررات

light-star-002@hotmail.com 
خالد بن أحمد بن حسن آل 

 زاهي الزهراني
120 4 

مكتب التعليم بجنوب مكة 

 المكرمة
 17 26544 الفّراء الثانوية لتحفيظ القرآن الكريم

aahh98704@gmail.com 
سالم بن معيش بن عطاهللا 

 المطرفي
148 8 

مكتب التعليم بجنوب مكة 

 المكرمة
 18 26570 طيبة الثانوية

light-star-002@hotmail.com 
خالد بن أحمد بن حسن آل 

 زاهي الزهراني
194 10 

مكتب التعليم بجنوب مكة 

 المكرمة
 19 26785 سلمان الفارسي الثانوية

raedhassn6@gmail.com 3 17 رائد حسن أحمد الزهراني 
مكتب التعليم بجنوب مكة 

 المكرمة

برنامج التربية الفكرية الملحق بثانوية علي 

 بن أبي طالب
26832 20 

raedhassn6@gmail.com 1 97 رائد حسن أحمد الزهراني 
مكتب التعليم بجنوب مكة 

 المكرمة
 21 39126037 مقررات -علي بن أبي طالب الثانوية 

h-sadi1420@hotmail.com 
سعدي بن  محمد بن حسن 

 الحريري الزهراني
10 1 

مكتب التعليم بجنوب مكة 

 المكرمة
 22 39127075 مقررات -كر الليلية الثانية عشر بثانوية ال
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 مدارس المرحلة الثانوية حكومي

 اسم المدير البريد االلكتروني
 عدد

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

h-sadi1420@hotmail.com 
سعدي بن  محمد بن حسن 

 الحريري الزهراني
62 1 

مكتب التعليم بجنوب مكة 

 المكرمة
 23 3926408 مقررات -الكر الثانوية 

hsmh2016@gmail.com 
حسين حمدان عيضه 

 المحمودي
64 1 

مكتب التعليم بجنوب مكة 

 المكرمة
 24 3926409 مقررات -ية وادي البيضاء الثانو

qmk511@gmail.com 
قبل بن مهل بن قطنان المقاطي 

 العتيبي
45 1 

مكتب التعليم بجنوب مكة 

 المكرمة

 -الليلية الثالثة بثانوية الفضيل بن عياض 

 مقررات
3926443 25 

light-star-002@hotmail.com 
خالد بن أحمد بن حسن آل 

 زاهي الزهراني
50 1 

جنوب مكة مكتب التعليم ب

 المكرمة

 -الفّراء الثانوية لتحفيظ القرآن الكريم 

 مقررات
3926544 26 

aahh98704@gmail.com 
سالم بن معيش بن عطاهللا 

 المطرفي
99 1 

مكتب التعليم بجنوب مكة 

 المكرمة
 27 3926570 مقررات -طيبة الثانوية 

light-star-002@hotmail.com 
خالد بن أحمد بن حسن آل 

 زهرانيزاهي ال
148 1 

مكتب التعليم بجنوب مكة 

 المكرمة
 28 3926785 مقررات -سلمان الفارسي الثانوية 

khalidksy@hotmail.com 
خالد بن عبدهللا بن احمد 

 الغامدي
37 1 

مكتب التعليم بجنوب مكة 

 المكرمة
 29 3932994 الليلية التاسعة بثانوية طيبة

s.s.s.g.o.620@gmail.com 1 647 ج القثاميسعود سرور سرا 
مكتب التعليم بشرق مكة 

 المكرمة
 30 126400 القيروان نظام مقرارات

mkza22@hotmail.com 3 15 مطلق خاتم ظافر الحصيني 
مكتب التعليم بشرق مكة 

 المكرمة

برنامج التربية الفكرية الملحق بثانوية سفيان 

 بن عوف الثانوية
127333 31 

s.dooos@hotmail.com 1 383 محمد الزهراني صالح فرحه 
مكتب التعليم بشرق مكة 

 المكرمة
 32 127398 العز بن عبد السالم نظام مقررات

hussein.alamoudi523@gmail.com 2 31 حسين علي محمد العامودي 
مكتب التعليم بشرق مكة 

 المكرمة
 33 26413 القفيف

awad055555@gmail.com 6 93 عوض محمد صالح الزويهري 
ليم بشرق مكة مكتب التع

 المكرمة
 34 26415 ابن المعتز الثانوية
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 مدارس المرحلة الثانوية حكومي

 اسم المدير البريد االلكتروني
 عدد

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

shoraih1@gmail.com 
فيصل بن أحمد بن علي 

 االسمري
597 1 

مكتب التعليم بشرق مكة 

 المكرمة
 35 264161 شريح القاضي مقررات

tgamdi1@gmail.com 1 727 طارق علي سعيد الغامدي 
مكتب التعليم بشرق مكة 

 المكرمة
 36 26433 ي مقرراتأبي أيوب األنصار

kha.140@hotmail.com 4 57 خالد بن علي خرصان النباتي 
مكتب التعليم بشرق مكة 

 المكرمة
 37 26438 صقر قريش

shoraih1@gmail.com 
فيصل بن أحمد بن علي 

 االسمري
91 4 

مكتب التعليم بشرق مكة 

 المكرمة
 38 26440 الليلية الخامسة بثانوية شريح القاضي

goohrke@hotmail.com 16 374 خالد على عبدهللا الزهراني 
مكتب التعليم بشرق مكة 

 المكرمة
 39 26560 اإلمام النسائي

hannas1222@gmail.com 1 652 حناس علي احمد الزهراني 
مكتب التعليم بشرق مكة 

 المكرمة
 40 266905 الجاحظ الثانوية مقررات

am0555515278@gmail.com 
 علي بن محسن بن عبدهللا

 الزهراني
361 14 

مكتب التعليم بشرق مكة 

 المكرمة
 41 26715 غرناطة

abubadralghamdi@gmail.com 
غرم هللا عيدان عبدالرزاق 

 الغامدي
151 7 

مكتب التعليم بشرق مكة 

 المكرمة
 42 26716 ابن عقيل الثانوية

s.s.s.g.o.620@gmail.com 4 109 سعود سرور سراج القثامي 
شرق مكة مكتب التعليم ب

 المكرمة
 43 26751 الليلية العاشرة بثانوية القيروان

am0555515278@gmail.com 
علي بن محسن بن عبدهللا 

 الزهراني
34 5 

مكتب التعليم بشرق مكة 

 المكرمة
 44 26811 العوق الفكري -غرناطة 

mkza22@hotmail.com 15 284 مطلق خاتم ظافر الحصيني 
مكتب التعليم بشرق مكة 

 رمةالمك
 45 26818 سفيان بن عوف الثانوية

hussein.alamoudi523@gmail.com 1 11 حسين علي محمد العامودي 
مكتب التعليم بشرق مكة 

 المكرمة
 46 3926413 مقررات -القفيف 

awad055555@gmail.com 1 44 عوض محمد صالح الزويهري 
مكتب التعليم بشرق مكة 

 المكرمة
 47 3926415 مقررات -سولة الثانوية 
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 مدارس المرحلة الثانوية حكومي

 اسم المدير البريد االلكتروني
 عدد

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

kha.140@hotmail.com 1 67 خالد بن علي خرصان النباتي 
مكتب التعليم بشرق مكة 

 المكرمة
 48 3926438 مقررات -صقر قريش 

shoraih1@gmail.com 
فيصل بن أحمد بن علي 

 االسمري
42 1 

مكتب التعليم بشرق مكة 

 المكرمة

 -الليلية الخامسة بثانوية شريح القاضي 

 مقررات
3926440 49 

goohrke@hotmail.com 1 207 خالد على عبدهللا الزهراني 
مكتب التعليم بشرق مكة 

 المكرمة
 50 3926560 مقررات -اإلمام النسائي 

am0555515278@gmail.com 
علي بن محسن بن عبدهللا 

 الزهراني
125 1 

مكتب التعليم بشرق مكة 

 المكرمة
 51 3926715 مقررات -غرناطة 

abubadralghamdi@gmail.com 
غرم هللا عيدان عبدالرزاق 

 الغامدي
61 1 

مكتب التعليم بشرق مكة 

 المكرمة
 52 3926716 مقررات -ابن عقيل الثانوية 

s.s.s.g.o.620@gmail.com 1 41 سعود سرور سراج القثامي 
مكتب التعليم بشرق مكة 

 المكرمة
 53 3926751 مقررات -الليلية العاشرة بثانوية القيروان 

mkza22@hotmail.com 1 160 مطلق خاتم ظافر الحصيني 
مكتب التعليم بشرق مكة 

 المكرمة
 54 3926818 مقررات -سفيان بن عوف الثانوية 

jm2007j@hotmail.com 
جميل بن حسن بن علي 

 الحجاجي
425 1 

مكتب التعليم بشمال مكة 

 المكرمة
 55 126070 مقررات -مكة الثانوية 

asim555@outlook.sa 
اصم بن عبدهللا بن محمد ع

 حكمي
270 12 

مكتب التعليم بشمال مكة 

 المكرمة
 56 126401 يزيد بن أبي سفيان الثانوية

sabban@outlook.sa 1 592 احمد حسين عباس صبان 
مكتب التعليم بشمال مكة 

 المكرمة
 57 127150 قباء مقررات

ashourshadi@gmail.com 
نبيل محمد نور عبيدهللا 

 القحطاني
337 1 

مكتب التعليم بشمال مكة 

 المكرمة
 58 127375 اإلمام البيهقي الثانوية مقررات.

jm2007j@hotmail.com 
جميل بن حسن بن علي 

 الحجاجي
262 10 

مكتب التعليم بشمال مكة 

 المكرمة
 59 26423 مكة الثانوية

saeedz0700@gmail.com 1 655 سعيد عوض عبدهللا الزهراني 
مال مكة مكتب التعليم بش

 المكرمة
 60 264275 القدس مقررات
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 مدارس المرحلة الثانوية حكومي

 اسم المدير البريد االلكتروني
 عدد

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

ekrema-2@hotmail.com 1 535 حامد محمد عبيدهللا اللحياني 
مكتب التعليم بشمال مكة 

 المكرمة
 61 264295 الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الثانوية مقررات

hanialqurashi18@gmail.com 
هاني بن سعود بن أحمد 

 القرشي
464 1 

ال مكة مكتب التعليم بشم

 المكرمة
 62 264345 ثانوي -عكرمة بن عمرو بن هشام مقررات 

kd2010kd6@gmail.com 
سامي بن عياد بن محسن 

 الصاعدى الحربي
78 4 

مكتب التعليم بشمال مكة 

 المكرمة
 63 26439 الليلية الرابعة بثانوية فلسطين

jm2007j@hotmail.com 
جميل بن حسن بن علي 

 الحجاجي
179 4 

تعليم بشمال مكة مكتب ال

 المكرمة
 64 26441 الليلية األولى بثانوية مكة

ramy1423@gmail.com 
محمد علي عبدالرحمن 

 الشمراني
457 1 

مكتب التعليم بشمال مكة 

 المكرمة
 65 265335 الخندق مقرارات

asm44.vip@gmail.com 1 509 احمد محمد دغيليب الصاعدي 
مكتب التعليم بشمال مكة 

 المكرمة
 66 265815 ادين مقرراتاجن

mhn_zw@hotmail.com 
محيسن محسن عطية 

 الزويهري
65 3 

مكتب التعليم بشمال مكة 

 المكرمة
 67 26613 اإلدريسي الثانوية الليلية

ekrema-2@hotmail.com 4 124 حامد محمد عبيدهللا اللحياني 
مكتب التعليم بشمال مكة 

 المكرمة
 68 26703 الليلية الثانية بثانوية عكرمة

yasergamloo@hotmail.com 
ياسر بن عبدالقادر بن محمد 

 قملو
194 12 

مكتب التعليم بشمال مكة 

 المكرمة
 69 26759 البحيرات الثانوية

ashourshadi@gmail.com 
نبيل محمد نور عبيدهللا 

 القحطاني
28 4 

مكتب التعليم بشمال مكة 

 المكرمة

 عوق -اإلمام البيهقي الثانوية مقررات 

 فكري
26849 70 

asim555@outlook.sa 
عاصم بن عبدهللا بن محمد 

 حكمي
240 1 

مكتب التعليم بشمال مكة 

 المكرمة
 71 39126401 مقررات -يزيد بن أبي سفيان الثانوية 

kd2010kd6@gmail.com 
سامي بن عياد بن محسن 

 الصاعدى الحربي
43 1 

مكتب التعليم بشمال مكة 

 المكرمة
 72 3926439 مقررات -ة بثانوية فلسطين الليلية الرابع

jm2007j@hotmail.com 
جميل بن حسن بن علي 

 الحجاجي
92 1 

مكتب التعليم بشمال مكة 

 المكرمة
 73 3926441 مقررات -الليلية األولى بثانوية مكة 
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 مدارس المرحلة الثانوية حكومي

 اسم المدير البريد االلكتروني
 عدد

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

mhn_zw@hotmail.com 
محيسن محسن عطية 

 الزويهري
37 1 

مكتب التعليم بشمال مكة 

 المكرمة
 74 3926613 مقررات -ي الثانوية الليلية اإلدريس

ekrema-2@hotmail.com 1 51 حامد محمد عبيدهللا اللحياني 
مكتب التعليم بشمال مكة 

 المكرمة
 75 3926703 مقررات -الليلية الثانية بثانوية عكرمة 

yasergamloo@hotmail.com 
ياسر بن عبدالقادر بن محمد 

 قملو
135 1 

مكة مكتب التعليم بشمال 

 المكرمة
 76 3926759 مقررات -البحيرات الثانوية 

syyz87@gmail.com 
سعود بن عايد بن علي الزيادي 

 النفيعي
153 4 

مكتب التعليم بغرب مكة 

 المكرمة
 77 126047 الليلية الثالثة عشر بثانوية جعفر الصادق

atallah.h.l@gmail.com 1 98 عطاهللا حميد حميد اللقماني 
م بغرب مكة مكتب التعلي

 المكرمة
 78 126071 مقررات -بكة الثانوية للموهوبين 

 
 1 11 بندر حميد حمود القرشي

مكتب التعليم بغرب مكة 

 المكرمة

برنامج التوحد الثانوي الملحق بمركز التوحد 

 للمرحلة االبتدائية
126094 79 

an733@hotmail.com 
امجد بن ناصر بن عطاهللا 

 الحتيرشي
452 17 

لتعليم بغرب مكة مكتب ا

 المكرمة
 80 126336 معاذ بن جبل الثانوية

yahya1422@hotmail.com 
يحيى بن احمد بن يحيى 

 العبدلي
805 1 

مكتب التعليم بغرب مكة 

 المكرمة
 81 126405 الشيخ عبدهللا الخليفي مقررات

sa-t45@hotmail.com 1 4 صالح حسان بخيت المطرفي 
مكتب التعليم بغرب مكة 

 مةالمكر
 82 126412 معهد النور الثانوي تعدد عوق

best-5-roses@hotmail.com 
محمد بن تركي بن محمد 

 العبادي
528 1 

مكتب التعليم بغرب مكة 

 المكرمة
 83 26420 الحسين بن علي الثانوية مقررات

kfhs.makkah@gmail.com 
مساعد بن مبشر محمد 

 الشهري
377 1 

مكتب التعليم بغرب مكة 

 المكرمة
 84 264245 الملك فيصل الثانوية مقررات

abu_khaled1394@hotmail.com 
عطيه بن محمد بن رمضان 

 المفضلي المالكي
346 17 

مكتب التعليم بغرب مكة 

 المكرمة
 85 26426 اإلمام السخاوي
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 مدارس المرحلة الثانوية حكومي

 اسم المدير البريد االلكتروني
 عدد

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

almogbel2012@gmail.com 
حمد بن عبدالرحمن بن ناصر 

 المقبل المطوع
655 1 

مكتب التعليم بغرب مكة 

 لمكرمةا
 86 265315 ثانوية عين جالوت مقررات

almogbel2012@gmail.com 
حمد بن عبدالرحمن بن ناصر 

 المقبل المطوع
8 2 

مكتب التعليم بغرب مكة 

 المكرمة
 87 26539 عوق سمعي -عين جالوت 

aza3178@hotmail.com 
عبدالرحمن بن مسفر موسى 

 الزهراني
37 4 

مكتب التعليم بغرب مكة 

 المكرمة
 88 26543 الشعيبة

amm3885@gmail.com 9 154 أحمد محمد دخيل هللا المحمدي 
مكتب التعليم بغرب مكة 

 المكرمة
 89 26654 ابن األثير الثانوية

best-5-roses@hotmail.com 
محمد بن تركي بن محمد 

 العبادي
145 4 

مكتب التعليم بغرب مكة 

 المكرمة
 90 26694 رموكالليلية الثامنة الثانوية بمتوسطة الي

syyz87@gmail.com 
سعود بن عايد بن علي الزيادي 

 النفيعي
486 19 

مكتب التعليم بغرب مكة 

 المكرمة
 91 26710 جعفر الصادق الثانوية

edu.makkah.hammade@gmail.com 7 156 حمادي عبدالمعين عبيد اللهيبي 
مكتب التعليم بغرب مكة 

 المكرمة
 92 26757 سليمان الزايدي الثانوية

fawaz.badri@gmail.com 
فواز بن عمر بن عبدالرزاق 

 بدري
365 18 

مكتب التعليم بغرب مكة 

 المكرمة
 93 26764 األمير عبدالمجيد

snoo911@yahoo.com 
محمد بن الفي بن عطيان 

 اللهيبي الحربي
83 5 

مكتب التعليم بغرب مكة 

 المكرمة
 94 26786 أسد بن الفرات

abu_khaled1394@hotmail.com 
عطيه بن محمد بن رمضان 

 المفضلي المالكي
31 3 

مكتب التعليم بغرب مكة 

 المكرمة
 95 26810 العوق الفكري -االمام السخاوي 

saas_6565@hotmail.com 
عبدالخالق بن سعيد بن محمد 

 الغامدي
92 4 

مكتب التعليم بغرب مكة 

 المكرمة
 96 26815 الليلية الحادية عشر بثانوية الخليفي

syyz87@gmail.com 
سعود بن عايد بن علي الزيادي 

 النفيعي
20 2 

مكتب التعليم بغرب مكة 

 المكرمة
 97 26906 جعفر الصادق ضعاف سمع

sa-t45@hotmail.com 2 11 صالح حسان بخيت المطرفي 
مكتب التعليم بغرب مكة 

 المكرمة
 98 26952 معهد النور الثانوي
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 مدارس المرحلة الثانوية حكومي

 اسم المدير البريد االلكتروني
 عدد

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

syyz87@gmail.com 
د بن علي الزيادي سعود بن عاي

 النفيعي
59 1 

مكتب التعليم بغرب مكة 

 المكرمة

 -الليلية الثالثة عشر بثانوية جعفر الصادق 

 مقررات
39126047 99 

an733@hotmail.com 
امجد بن ناصر بن عطاهللا 

 الحتيرشي
245 1 

مكتب التعليم بغرب مكة 

 المكرمة
 100 39126336 مقررات -معاذ بن جبل الثانوية 

abu_khaled1394@hotmail.com 
عطيه بن محمد بن رمضان 

 المفضلي المالكي
128 1 

مكتب التعليم بغرب مكة 

 المكرمة
 101 3926426 مقررات -اإلمام السخاوي 

almogbel2012@gmail.com 
حمد بن عبدالرحمن بن ناصر 

 المقبل المطوع
6 1 

مكتب التعليم بغرب مكة 

 المكرمة
 102 3926539 رراتمق -عوق سمعي  -عين جالوت 

aza3178@hotmail.com 
عبدالرحمن بن مسفر موسى 

 الزهراني
21 1 

مكتب التعليم بغرب مكة 

 المكرمة
 103 3926543 مقررات -الشعيبة 

amm3885@gmail.com 1 86 أحمد محمد دخيل هللا المحمدي 
مكتب التعليم بغرب مكة 

 المكرمة
 104 3926654 مقررات -ابن األثير الثانوية 

best-5-roses@hotmail.com 
محمد بن تركي بن محمد 

 العبادي
50 1 

مكتب التعليم بغرب مكة 

 المكرمة

 -الليلية الثامنة الثانوية بمتوسطة اليرموك 

 مقررات
3926694 105 

syyz87@gmail.com 
سعود بن عايد بن علي الزيادي 

 النفيعي
272 1 

مكتب التعليم بغرب مكة 

 المكرمة
 106 3926710 مقررات -لثانوية جعفر الصادق ا

edu.makkah.hammade@gmail.com 1 106 حمادي عبدالمعين عبيد اللهيبي 
مكتب التعليم بغرب مكة 

 المكرمة
 107 3926757 مقررات -سليمان الزايدي الثانوية 

fawaz.badri@gmail.com 
فواز بن عمر بن عبدالرزاق 

 بدري
239 1 

مكتب التعليم بغرب مكة 

 ةالمكرم
 108 3926764 مقررات -األمير عبدالمجيد 

snoo911@yahoo.com 
محمد بن الفي بن عطيان 

 اللهيبي الحربي
43 1 

مكتب التعليم بغرب مكة 

 المكرمة
 109 3926786 مقررات -أسد بن الفرات 

saas_6565@hotmail.com 
عبدالخالق بن سعيد بن محمد 

 الغامدي
54 1 

مكتب التعليم بغرب مكة 

 ةالمكرم

 -الليلية الحادية عشر بثانوية الخليفي 

 مقررات
3926815 110 
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 مدارس المرحلة الثانوية حكومي

 اسم المدير البريد االلكتروني
 عدد

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

syyz87@gmail.com 
سعود بن عايد بن علي الزيادي 

 النفيعي
6 1 

مكتب التعليم بغرب مكة 

 المكرمة
 111 3926906 مقررات -جعفر الصادق ضعاف سمع 

sa-t45@hotmail.com 1 6 صالح حسان بخيت المطرفي 
ة مكتب التعليم بغرب مك

 المكرمة
 112 3926952 مقررات -معهد النور الثانوي 

mosm26320@gmail.com 
موسم بطيان عنية هللا الروقي 

 العتيبي
 113 126064 النابغة الجعدي الثانوية مكتب التعليم بمحافظة الجموم 2 42

palestinnn@hotmail.com 
مصلح بن احمد بن حامد 

 اللهيبي
 114 126069 مقررات -فلسطين الثانوية  لجموممكتب التعليم بمحافظة ا 1 238

palestinnn@hotmail.com 
مصلح بن احمد بن حامد 

 اللهيبي
 مكتب التعليم بمحافظة الجموم 2 11

برنامج التربية التربية الفكرية الملحق 

 بثانوية فلسطبن
127032 115 

tiger_thetiger@hotmail.com 116 127102 االمام الشاطبي مقررات تعليم بمحافظة الجموممكتب ال 1 211 نمر شليويح عائض الروقي 

s1411k@hotmail.com 117 26249 أبو جعفر المنصور الثانوية مكتب التعليم بمحافظة الجموم 4 68 سعد خالد سفير العتيبي 

palestinnn@hotmail.com 
مصلح بن احمد بن حامد 

 اللهيبي
 118 26410 ينفلسط مكتب التعليم بمحافظة الجموم 6 143

kd2010kd6@gmail.com 
سامي بن عياد بن محسن 

 الصاعدى الحربي
 119 26411 الريان مكتب التعليم بمحافظة الجموم 4 91

harbi200@gmail.com 120 26412 أبي جندل الثانوية مكتب التعليم بمحافظة الجموم 3 73 عيسى دخيل هللا حامد الحربي 

saminova12@gmail.com 
بن عبدالملك بن عبداله مشهور 

 البركاتي
 121 26414 ربعي بن عامر الثانوية مكتب التعليم بمحافظة الجموم 6 112

 

عدنان بن العود بن دخيل هللا 

 المسعودي
 122 26417 أبي الحسن الندوي الثانوية مكتب التعليم بمحافظة الجموم 4 89

whboo99@gmail.com 
وهيب رفيق وارد العمري 

 الشريف
 123 26437 سيبويه الثانوية مكتب التعليم بمحافظة الجموم 4 86



 
 

84 
 

 مدارس المرحلة الثانوية حكومي

 اسم المدير البريد االلكتروني
 عدد

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

abotmmam1431@hotmail.com 124 266785 قرطبة  الثانوية مقررات مكتب التعليم بمحافظة الجموم 1 452 عايض بن حمود اللقماني 

mosm26320@gmail.com 
موسم بطيان عنية هللا الروقي 

 العتيبي
 125 39126064 مقررات -النابغة الجعدي الثانوية  لجموممكتب التعليم بمحافظة ا 1 39

s1411k@hotmail.com 126 3926249 مقررات -أبو جعفر المنصور الثانوية  مكتب التعليم بمحافظة الجموم 1 30 سعد خالد سفير العتيبي 

kd2010kd6@gmail.com 
سامي بن عياد بن محسن 

 الصاعدى الحربي
 127 3926411 مقررات -الريان  الجموم مكتب التعليم بمحافظة 1 45

harbi200@gmail.com 128 3926412 مقررات -أبي جندل الثانوية  مكتب التعليم بمحافظة الجموم 1 37 عيسى دخيل هللا حامد الحربي 

saminova12@gmail.com 
مشهور بن عبدالملك بن عبداله 

 البركاتي
 129 3926414 مقررات -امر الثانوية ربعي بن ع مكتب التعليم بمحافظة الجموم 1 58

 

عدنان بن العود بن دخيل هللا 

 المسعودي
 130 3926417 مقررات -أبي الحسن الندوي الثانوية  مكتب التعليم بمحافظة الجموم 1 52

whboo99@gmail.com 
وهيب رفيق وارد العمري 

 الشريف
 131 3926437 اتمقرر -سيبويه الثانوية  مكتب التعليم بمحافظة الجموم 1 43

a9s00@hotmail.com 132 26814 العوق الفكري -ابن سيرين  مكتب التعليم بمحافظة بحرة 3 15 سمير بن عبدهللا سالم البركاتي 

a9s00@hotmail.com 133 32521 ابن سيرين الثانوية مكتب التعليم بمحافظة بحرة 9 268 سمير بن عبدهللا سالم البركاتي 

php_99@hotmail.com 134 32535 ابن رشد الثانوية مكتب التعليم بمحافظة بحرة 8 214 فيصل جزاء خويتم العتيبي 

php_99@hotmail.com 135 325355 ابن رشد الثانوية مقررات مكتب التعليم بمحافظة بحرة 1 307 فيصل جزاء خويتم العتيبي 

algreep05@gmail.com.com 
حسن عبدالرحمن شلوان 

 الشمراني
 136 32590 صقر الجزيرة مكتب التعليم بمحافظة بحرة 14 338

abusharf1403@gmail.com 137 32593 الليلية السابعة بثانوية ابن سيرين مكتب التعليم بمحافظة بحرة 4 112 محمد حمد احمد الشريف 
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 مدارس المرحلة الثانوية حكومي

 اسم المدير البريد االلكتروني
 عدد

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

saad1394m@gmail.com 138 32904 الثانويةابن حزم  مكتب التعليم بمحافظة بحرة 12 283 سعد زبين سالم المطيري 

a9s00@hotmail.com 139 3932521 مقررات -ابن سيرين الثانوية  مكتب التعليم بمحافظة بحرة 1 132 سمير بن عبدهللا سالم البركاتي 

algreep05@gmail.com.com 
حسن عبدالرحمن شلوان 

 الشمراني
 140 3932590 مقررات -صقر الجزيرة  مكتب التعليم بمحافظة بحرة 1 168

abusharf1403@gmail.com 141 3932593 مقررات -الليلية السابعة بثانوية ابن سيرين  مكتب التعليم بمحافظة بحرة 1 37 محمد حمد احمد الشريف 

saad1394m@gmail.com 142 3932904 مقررات -ابن حزم الثانوية  مكتب التعليم بمحافظة بحرة 1 119 سعد زبين سالم المطيري 

sch.b.lh.ge.126550@makkahedu.gov.sa 1 463 الفي خلف محفوظ الحساني 
مكتب التعليم بوسط مكة 

 المكرمة
 143 126550 ذات الصواري الثانوية مقررات

fahd62155@gmail.com 12 222 فهد بن حسين بن خاتم الثقفي 
مكتب التعليم بوسط مكة 

 المكرمة
 144 126697 يزيد بن المنذر الثانوية

wld@hotmail.com 
عبدالرحمن بن فيصل بن محمد 

 الغامدي
577 21 

مكتب التعليم بوسط مكة 

 المكرمة
 145 26419 أم القرى الثانوية

fa00-200@hotmail.com 1 344 فارس سليمان عبيد الصاعدي 
مكتب التعليم بوسط مكة 

 المكرمة
 146 264215 الحديبية مقررات

mesr1400@hotmail.com 
لح علي بن مجحود بن مص

 الزهراني
468 1 

مكتب التعليم بوسط مكة 

 المكرمة
 147 264225 طلحة بن عبيدهللا مقررات

kingfs1400@gmail.com 1 502 سامر أحمد هاشم الحسيني 
مكتب التعليم بوسط مكة 

 المكرمة
 148 264255 الملك فهد الثانوية مقررات

alialfihan5858@hotmail.com 
علي بن فيحان بن علي 

 يالزهران
468 1 

مكتب التعليم بوسط مكة 

 المكرمة
 149 264305 مقررات -األمير سعود الفيصل الثانوية 

1397talal2016@gmail.com 
طالل مذكر مبارك العصيمي 

 العتيبي
527 1 

مكتب التعليم بوسط مكة 

 المكرمة
 150 264315 عثمان بن عفان مقررات
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 مدارس المرحلة الثانوية حكومي

 اسم المدير البريد االلكتروني
 عدد

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

kingabdolaziz@hotmail.com 1 578 د خفاجيمحمد عبدالعزيز محم 
مكتب التعليم بوسط مكة 

 المكرمة
 151 264365 الملك عبدالعزيز الثانوية مقررات

maj8808@gmail.com 4 79 ماجد صالح سفر الغامدي 
مكتب التعليم بوسط مكة 

 المكرمة
 152 26444 أبي زيد األنصاري لتحفيظ القرآن الكريم

 
 7 206 حامد أحمد معقل الثقفي

سط مكة مكتب التعليم بو

 المكرمة
 153 26523 النهروان الثانوية

alhusain_a@hotmail.com 
عبدهللا بن عيضه بن فواز 

 الثقفي
369 13 

مكتب التعليم بوسط مكة 

 المكرمة
 154 26569 مؤتة الثانوية

aboahmd2030@hotmail.com 15 282 أيمن بن أحمد بن حسن بيطار 
مكتب التعليم بوسط مكة 

 المكرمة
 155 26579 ح الخزاميالشيخ صال

sch.b.lh.ge.26580@makkahedu.gov.sa 16 221 محمد عمير عامر الخالدي 
مكتب التعليم بوسط مكة 

 المكرمة
 156 26580 اإلمام الكسائي الثانوية

ah88818@gmail.com 
احمد صالح جمعان البيضاني 

 الزهراني
140 6 

مكتب التعليم بوسط مكة 

 المكرمة
 157 26660 ثانوية طلحة بن عبيدهللاالليلية السادسة ب

alialfihan5858@hotmail.com 
علي بن فيحان بن علي 

 الزهراني
6 2 

مكتب التعليم بوسط مكة 

 المكرمة

برنامج العوق السمعي الملحق بثانوية األمير 

 سعود الفيصل
26668 158 

talassiri@yahoo.com 14 416 ثابت عيسى محمد العسيري 
ط مكة مكتب التعليم بوس

 المكرمة
 159 26819 أنس بن معاذ الثانوية

fahd62155@gmail.com 1 185 فهد بن حسين بن خاتم الثقفي 
مكتب التعليم بوسط مكة 

 المكرمة
 160 39126697 مقررات -يزيد بن المنذر الثانوية 

wld@hotmail.com 
عبدالرحمن بن فيصل بن محمد 

 الغامدي
342 1 

مكتب التعليم بوسط مكة 

 مكرمةال
 161 3926419 مقررات -أم القرى الثانوية 

maj8808@gmail.com 1 39 ماجد صالح سفر الغامدي 
مكتب التعليم بوسط مكة 

 المكرمة

 -أبي زيد األنصاري لتحفيظ القرآن الكريم 

 مقررات
3926444 162 
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 مدارس المرحلة الثانوية حكومي

 اسم المدير البريد االلكتروني
 عدد

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

 
 1 145 حامد أحمد معقل الثقفي

مكتب التعليم بوسط مكة 

 المكرمة
 163 3926523 مقررات -ة النهروان الثانوي

alhusain_a@hotmail.com 
عبدهللا بن عيضه بن فواز 

 الثقفي
200 1 

مكتب التعليم بوسط مكة 

 المكرمة
 164 3926569 مقررات -مؤتة الثانوية 

aboahmd2030@hotmail.com 1 179 أيمن بن أحمد بن حسن بيطار 
مكتب التعليم بوسط مكة 

 المكرمة
 165 3926579 مقررات -الشيخ صالح الخزامي 

sch.b.lh.ge.26580@makkahedu.gov.sa 1 109 محمد عمير عامر الخالدي 
مكتب التعليم بوسط مكة 

 المكرمة
 166 3926580 مقررات -اإلمام الكسائي الثانوية 

ah88818@gmail.com 
احمد صالح جمعان البيضاني 

 الزهراني
47 1 

مكتب التعليم بوسط مكة 

 المكرمة

 -السادسة بثانوية طلحة بن عبيدهللا الليلية 

 مقررات
3926660 167 

alialfihan5858@hotmail.com 
علي بن فيحان بن علي 

 الزهراني
5 1 

مكتب التعليم بوسط مكة 

 المكرمة

برنامج العوق السمعي الملحق بثانوية األمير 

 مقررات -سعود الفيصل 
3926668 168 

talassiri@yahoo.com  1 190 العسيريثابت عيسى محمد 
مكتب التعليم بوسط مكة 

 المكرمة
 169 3926819 مقررات -أنس بن معاذ الثانوية 
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 مدارس التعليم المستمر حكومي

 اسم المدير البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

eseel32@gmeil.com 1 126406 وادي ضيم الليلية االبتدائية مكتب التعليم جنوب مكة المكرمة 1 16  الجعيد العتيبيخالد بن سعيد بن عبدهللا 

aar12009@hotmail.com 2 26470 األمير سلطان الليلية بالخيوط مكتب التعليم بجنوب مكة المكرمة 2 26 عبدالرحمن بن أحمد بن سعيد الزهراني 

al-nasreeah@hotmail.com 
ان بن دخيل هللا اللهيبي محمد بن دهير

 الحربي
 3 26783 ابن المنذر الليلية مكتب التعليم بجنوب مكة المكرمة 4 40

ma7thora26312@gmail.com 4 26454 المعتصم باهلل الليلية مكتب التعليم بشرق مكة المكرمة 4 59 سلطان سرور سراج القثامي 

jaber.he@gmail.com 5 26787 الجعرانة الليلية مكتب التعليم بشرق مكة المكرمة 4 58 جابر هالل كريم المالكي 

taha1439abcd@hotmail.com 6 26804 سبوحه االبتدائية الليلية مكتب التعليم بشرق مكة المكرمة 1 20 يحي صالح جار النبي المالكي 

nabeelhamed2@gmail.com 7 26823 الراشدية الليلية المكرمةمكتب التعليم بشرق مكة  4 64 نبيل بن حامد بن حماد العصيمي 

axa595@hotmail.com 8 26448 الجموم الليلية مكتب التعليم بشمال مكة المكرمة 4 50 سعدي علي هالل العتيبي 

maasss1392@gmail.com 9 26458 اسامة بن زيد الليلية مكتب التعليم بشمال مكة المكرمة 7 135 محمد عابد عبدهللا الصاعدي 

altermethyschool@hotmail.com 10 26460 الشهداء الليلية مكتب التعليم بشمال مكة المكرمة 4 53 أحمد محمد حمدي الصاعدي 

aikhodary007@hotmail.com 11 26461 معاوية بن ابي سفيان الليلية مكتب التعليم بشمال مكة المكرمة 4 74 حسن محمد حسن خضري 

n0555549193@gmail.com 12 26803 النوارية الليلية مكتب التعليم بشمال مكة المكرمة 4 67 ار حامد الوافيمازن بن نص 

sch.b.lp.ge.26272@makkahedu.gov.s

a 
 13 26466 اإلمام األوزاعي الليلية مكتب التعليم بغرب مكة المكرمة 4 76 بشير بن علي ابوالقاسم المغربي

ad26247el@gmail.com 14 26728 دار السالم الليلية مكتب التعليم بغرب مكة المكرمة 4 91 عادل محمد عمر بافقيه 
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 مدارس التعليم المستمر حكومي

 اسم المدير البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

 
 15 26770 أبي الدرداء الليلية مكتب التعليم بغرب مكة المكرمة 3 56 حسين سعيد احمد ابوراس

aassff7442@gmail.com 16 26805 ابن تيمية الليلية مكتب التعليم بغرب مكة المكرمة 6 139 نبيل علي محمد باعظيم 

saeed-bin-zeed1411@hotmail.com 17 26822 سعيد بن زيد الليلية مكتب التعليم بغرب مكة المكرمة 4 59 خالد مسعود سعيد المولد 

fa123al@gmail.com 
فيصل بن معتق بن عويتق المعبدي 

 الحربي
 18 26788 بحرة الليلية مكتب التعليم بمحافظة بحرة 5 61

almansour1970@hotmail.com 19 32602 بحرة المجاهدين الليلية مكتب التعليم بمحافظة بحرة 4 27 ور بن سعود بن سعد المطيريمنص 

idghala@gmail.com 20 32634 حداء الليلية مكتب التعليم بمحافظة بحرة 4 46 هليل سالم هليل المعبدي 

 
 21 126473 النور الليليةجبل  مكتب التعليم بوسط مكة المكرمة 1 14 عبدهللا بن عبيد سليم الوذيناني

taloo1388@hotmail.com 22 26456 حمزة بن عبدالمطلب الليلية مكتب التعليم بوسط مكة المكرمة 8 135 طالل ضحوان مشيرب القارحي 

abofade2010@hotmail.com 23 26459 عمرو بن سالم الليلية مكتب التعليم بوسط مكة المكرمة 7 86 فايز صالح محسن الثبيتي 

yh-3322@hotmail.com 24 26462 صخر بن حرب  الليلية مكتب التعليم بوسط مكة المكرمة 3 25 يوسف حامد عالي السيالي 

jameel84.sa@gmail.com 25 26465 السعدية الليلية مكتب التعليم بوسط مكة المكرمة 6 63 جميل حماد سعد الحربي 

alnuzha1430@hotmail.com  26 26468 النزهة الليلية مكتب التعليم بوسط مكة المكرمة 5 113 العتيبىمطر بن جبر بن رداد 

smsm993@hotmail.com 27 26700 ابي بكر الصديق الليلية مكتب التعليم بوسط مكة المكرمة 4 66 سامي بن حسين أحمد أبو جمال 

lool_8345@hotmail.com 28 26727 االمام الشافعي الليلية عليم بوسط مكة المكرمةمكتب الت 3 46 أحمد بن محمد أمين عبد الرحيم الثبيتي 
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 مدارس التعليم المستمر حكومي

 اسم المدير البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

rnafa666@gmail.com 29 26782 عبدهللا بن مسعود الليلية مكتب التعليم بوسط مكة المكرمة 4 69 فهد حميد سليمان الرويثي 
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 وأجنبي أهليمدارس المرحلة االبتدائية 

 اسم المدير البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

badri072003@hotmail.com 
بخيت عبدالقادر يحيى 

 الزهراني
 1 126002 ابتدائية عبدالرحمن فقيه ) المنهج االمريكي( مكتب التعليم األهلي 12 288

ayhazmi@gmail.com 2 126005 بتدائية العلم النافع ) المسار المصري (ا مكتب التعليم األهلي 20 368 ياسر عبيد حمد الحازمي 

elmnafe3@elmnafe3.com 
علي بن بنيان بن محمود 

 الجابري
 3 126042 ابتدائية العلم النافع ببحرة األهلية مكتب التعليم األهلي 16 313

elenjazschool@gmail.com 4 126049 نجاز األهلية للتربية الخاصةابتدائية اإل مكتب التعليم األهلي 4 39 وديع بن عبدهللا بخاري 

hszahrani@gmail.com 
حسين بن سعيد محمد 

 الزهراني
 5 126051 ابتدائية جيل القمة االهلية مكتب التعليم األهلي 10 168

aalrougy@yahoo.com 6 126056 سي(ابتدائية طالئع العلم األهلية ) اإلندوني مكتب التعليم األهلي 4 44 عبدهللا زايد ال الروقي 

felemban555@gmail.com 7 126057 ابتدائية طالئع اإليمان الهندية مكتب التعليم األهلي 6 85 محمد فيصل عبدهللا فلمبان 

tdalhazmi@gmil.com 
طالل بن ضيف هللا بن عبدهللا 

 الحازمي
 8 126060 ابتدائية البشرى بالنواراية مكتب التعليم األهلي 8 154

n.mariki.1396@gmail.com 
سامي عبدالوهاب براك 

 الصاعدي
 9 126072 ابتدائية جيل االبداع مكتب التعليم األهلي 6 102

n.mariki.1396@gmail.com 
سامي عبدالوهاب براك 

 الصاعدي
 10 126075 المسار األمريكي -ابتدائية جيل االبداع  مكتب التعليم األهلي 8 145

wail-almalki1993@hotmail.com 11 126096 بنين -ابتدائية مدينة سناد للتربية الخاصة  مكتب التعليم األهلي 9 23 ائل جمال غرم هللا المالكيو 

alialazzam9900@hotmail.com 12 126403 ابتدائية الطموح األهلية ) القسم البنجالديشي( مغلق مؤقت مكتب التعليم األهلي 12 64 علي صالح علي اللزام 

mh1386k@gmail.com 13 126408 ابتدائية الفضل بن العباس  ) المسار المصري ( مكتب التعليم األهلي 15 315 محمد حامد مصلح الخزاعي 

aalshahrani@as.sch.sa 
عايض مخزيم عبد هللا 

 الشهراني
 14 26474 ابتدائية األندلس األهلية مكتب التعليم األهلي 8 162
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 وأجنبي أهليمدارس المرحلة االبتدائية 

 اسم المدير البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

nazeeh1342@hotmail.com 15 26475 ابتدائية الفالح األهلية مكتب التعليم األهلي 24 647 د بن احمد باعيسىنزيه بن سعي 

beehby1385@gmail.com 16 26476 ابتدائية ابن الصالح األهلية مكتب التعليم األهلي 13 247 بندر قابل قاسي األحمدي 

kalem3t@mail.net.sa 
هشام بن عبدالقادر محمد 

 باحشوان
 17 26477 ابتدائية البشرى بالعوالي األهلية م األهليمكتب التعلي 29 666

eyadsindi38@gmail.com 18 26478 ابتدائية شعاع المعرفة األهلية مكتب التعليم األهلي 20 482 اياد محمد موسى سندى 

mh1386k@gmail.com 19 26479 ابتدائية الفضل األهلية مكتب التعليم األهلي 12 209 محمد حامد مصلح الخزاعي 

ziadws@hotmail.com 
زياد ابراهيم محمد صالح 

 الخزامي
 20 26480 ابتدائية المعرفة األهلية مكتب التعليم األهلي 25 409

faresness@hotmail.com 
فوزي بن عباد بن عبدهللا 

 اللحياني
 21 26481 ابتدائية األنجال األهلية مكتب التعليم األهلي 8 130

islamhamdi82@gmail.com 
عماد بن عبدهللا بن محمد 

 العبادي
 22 26482 ابتدائية طالئع الفكراألهلية مكتب التعليم األهلي 7 82

awimwatani@gmail.com 
مستور سويلم عويض 

 المفرجي العتيبي
 23 26483 ابتدائية الفرقان بالحمراء األهلية مكتب التعليم األهلي 11 199

althakafa6463@gmail.com 24 26484 ابتدائية الثقافة األهلية مكتب التعليم األهلي 10 123 حسن عالءالدين زهير سليمان 

albushra1435@gmail.com 
محمد بن سعيد بن بنيان 

 اللهيبي
 25 26485 ابتدائية البشرى بالزاهر األهلية مكتب التعليم األهلي 12 241

tamsb2416@hotmail.com 26 26486 ابتدائية الرواد المكية األهلية التعليم األهلي مكتب 6 110 تركي عبدهللا مشرع البقمي 

sn-120@hotmail.com 27 26487 ابتدائية دار الفائزين  تحفيظ القرآن األهلية مكتب التعليم األهلي 18 553 سعود غازي راجح آل زيد 

odhkm43@gmail.com 
محمد عبدالرحمن محمد سعيد 

 هريس
 28 26488 تدائية الصولتية تحفيظ القرآن األهليةاب مكتب التعليم األهلي 15 306
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 وأجنبي أهليمدارس المرحلة االبتدائية 

 اسم المدير البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

 

عبدالواحد بن محمد بن احمد 

 المغربي
 29 26525 ابتدائية اإلبداع األهلية مكتب التعليم األهلي 13 280

salem171382@gmail.com 
سالم بن منيع هللا بن حسان 

 النمري
 30 26615 هليةابتدائية الصديق تحفيظ القرآن األ مكتب التعليم األهلي 6 101

amrooschool@hotmail.com 31 26616 ابتدائية الطموح بشارع الحج األهلية مكتب التعليم األهلي 13 302 مسعود سعد عويض المطرفي 

elenjazschool@gmail.com 32 26657 ابتدائية اإلنجاز األهلية بالهجرة مكتب التعليم األهلي 8 157 وديع بن عبدهللا بخاري 

ayhazmi@gmail.com 33 26658 ابتدائية العلم النافع مكتب التعليم األهلي 12 192 ياسر عبيد حمد الحازمي 

al_t2010@hotmail.com 34 26659 ابتدائية الفرقان بالشرائع األهلية مكتب التعليم األهلي 9 146 جابر بسيس عالي الجابري 

asgazer@mail.net.sa 
عبدالهادي بن صالح أحمد 

 نيالزهرا
 35 26681 ابتدائية الفرسان المكية األهلية مكتب التعليم األهلي 36 661

j.k.h.88@hotmail.com 36 26684 ابتدائية اإلنجاز بالشرائع مكتب التعليم األهلي 24 468 جميل محمد جميل خياط 

badri072003@hotmail.com 
بخيت عبدالقادر يحيى 

 الزهراني
 37 26740 ابتدائية عبدالرحمن فقيه مكتب التعليم األهلي 20 464

elenjazschool@gmail.com 38 26746 ابتدائية اإلنجاز تحفيظ القرآن األهلية بالهجرة مكتب التعليم األهلي 6 70 وديع بن عبدهللا بخاري 

k142211@hotmail.com 
احمد بن صالح بن احمد 

 العياشي الزهراني
 39 26748 الئع العلم األهليةابتدائية ط مكتب التعليم األهلي 18 282

aboodai71@gmail.com 40 26772 ابتدائية طالئع اإليمان األهلية مكتب التعليم األهلي 6 65 حاتم عمر بن محمد بالخير 

abu-oun-1417@hotmail.com 41 26784 ابتدائية الطموح بالجموم األهلية مكتب التعليم األهلي 18 299 محمد عون شرف البركاتي 

irfanakbar12@hotmail.com 42 26835 ابتدائية اقرأ الباكستانية النزهة مكتب التعليم األهلي 6 152 سليمان محمد يوسف بدر 
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 وأجنبي أهليمدارس المرحلة االبتدائية 

 اسم المدير البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

alanjalschool.makkah@gmail.co

m 
 43 26838 ابتدائية األنجال العالمية )القسم الباكستاني( مكتب التعليم األهلي 15 104 هاني سعد عابد العميري

ednsharieff@gmail.com 
عزيز عبدالعزيز راجح 

 الجابري
 44 26844 ابتدائية الفضل العالمية )القسم الهندي( مكتب التعليم األهلي 9 132

awimwatani@gmail.com 
مستور سويلم عويض 

 المفرجي العتيبي
 45 26848 ابتدائية الفرقان االهلية )المنهج االمريكي( مكتب التعليم األهلي 15 238
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 وأجنبي أهلي مدارس المرحلة المتوسطة

 اسم المدير البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

emaad1390@gmail.com 1 126006 متوسطة العلم النافع ) المسار المصري ( مكتب التعليم األهلي 6 115 عماد بن عبداللطيف حولدار 

elmnafe3@elmnafe3.com 2 126043 متوسطة العلم النافع ببحرة األهلية مكتب التعليم األهلي 5 91 علي بن بنيان بن محمود الجابري 

mm2230@hotmail.com 3 126045 متوسطة العلم النافع للتربية الخاصة مكتب التعليم األهلي 2 4 محمد بن أحمد بن عبدهللا الزهراني 

tdalhazmi@gmil.com 4 126061 متوسطة البشرى بالنوارية مكتب التعليم األهلي 3 49 طالل بن ضيف هللا بن عبدهللا الحازمي 

abofris883@gmail.com 5 126073 متوسطة جيل االبداع مكتب التعليم األهلي 5 74 عايد رداد معيوض الثبيتي 

aalrougy@yahoo.com 6 126081 متوسطة طالئع العلم األهلية )اإلندونيسي( يم األهليمكتب التعل 3 28 عبدهللا زايد ال الروقي 

awimwatani@gmail.com 7 126407 متوسطة الفرقان األهلية )المنهج األمريكي( مكتب التعليم األهلي 6 106 مستور سويلم عويض المفرجي العتيبي 

bma0382@gmail.com 8 126409 متوسطة الفضل بن العباس ) المسار المصري ( عليم األهليمكتب الت 7 137 فيصل مبروك اخاضر القثامي العتيبي 

mrfmk@hotmail.com 9 26490 متوسطة المعرفة األهلية مكتب التعليم األهلي 11 175 نبيل صالح محي الدين كعكي 

mmdwwh202020@hotmail.co

m 
 10 26491 األهلية متوسطة الفضل مكتب التعليم األهلي 5 83 ممدوح بن هاشم بن زامل الشريف

naserjarood@hotmail.com 11 26492 متوسطة الفالح األهلية مكتب التعليم األهلي 12 322 ناصر بن جروض بن جارهللا الزهراني 

amps2022@hotmail.com 12 26493 متوسطة األندلس األهلية مكتب التعليم األهلي 6 87 علي ناصر معال العمري 

mat2013@outlook.sa 13 26494 متوسطة ابن الصالح األهلية مكتب التعليم األهلي 6 92 ر بن دغيليب بن عويض الصاعديمط 
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 وأجنبي أهلي مدارس المرحلة المتوسطة

 اسم المدير البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

wsh_blady@hotmail.com 14 26495 متوسطة البشرى بالعوالي األهلية مكتب التعليم األهلي 15 335 وليد بن صدقة بن أحمد البالدي الحربي 

moh0544480804@gmail.com 15 26496 متوسطة شعاع المعرفة  األهلية مكتب التعليم األهلي 12 242 مد القرشيعبدالرحمن حميد مح 

zainuldeen@gmail.com 16 26497 متوسطة الثقافة األهلية مكتب التعليم األهلي 6 87 عمر بن سراج بن عمر زين الدين 

pfsqq@hotmail.com 17 26498 ة البشرى بالزاهر األهليةمتوسط مكتب التعليم األهلي 6 107 فهد سعيد احمد الزهراني 

faresness@hotmail.com 18 26499 متوسطة األنجال األهلية مكتب التعليم األهلي 5 93 فوزي بن عباد بن عبدهللا اللحياني 

islamhamdi82@gmail.com 19 26500 متوسطة طالئع الفكراألهلية مكتب التعليم األهلي 3 29 عماد بن عبدهللا بن محمد العبادي 

sass1390@gmail.com 
سعيد بن عوض هللا بن سعيد النقريني 

 السلمي
 20 26545 متوسطة اإلبداع األهلية مكتب التعليم األهلي 8 170

 

عدنان بن عبدالرشيد بن عبدالقادر 

 األفغاني
 21 26546 متوسطة الفرقان  بالحمراء األهلية مكتب التعليم األهلي 6 122

alfurqan2030@gmail.com 22 26617 متوسطة الفرقان بالشرائع األهلية مكتب التعليم األهلي 6 100 سلطان بن دخيل هللا محمد الثبيتي 

amrooschool@hotmail.com 23 26655 متوسطة الطموح بشارع الحج األهلية مكتب التعليم األهلي 6 125 مسعود سعد عويض المطرفي 

odhkm43@gmail.com 24 26674 متوسطة الصولتية تحفيظ القرآن األهلية مكتب التعليم األهلي 6 83 مد سعيد هريسمحمد عبدالرحمن مح 

salem171382@gmail.com 25 26675 متوسطة الصديق تحفيظ القرآن األهلية مكتب التعليم األهلي 3 45 سالم بن منيع هللا بن حسان النمري 

elenjazschool@gmail.com 26 26679 متوسطة اإلنجاز األهلية بالهجرة مكتب التعليم األهلي 6 106 وديع بن عبدهللا بخاري 

emaad1390@gmail.com 27 26683 متوسطة العلم النافع األهلية مكتب التعليم األهلي 4 65 عماد بن عبداللطيف حولدار 

adnan.mugian@gmail.com 28 26739 طة الفرسان المكية األهليةمتوس مكتب التعليم األهلي 11 261 عدنان محمود عبدالغني مقالن 
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 وأجنبي أهلي مدارس المرحلة المتوسطة

 اسم المدير البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

musallam@afsch.edu.sa 29 26741 متوسطة عبدالرحمن فقيه مكتب التعليم األهلي 18 330 مسلم بن سالم بن حماد الحربي 

omilbari@hotmail.com 30 26743 متوسطة اإلنجاز األهلية بالشرائع مكتب التعليم األهلي 9 178 أسامة محمد علي مليباري 

tamsb2416@hotmail.com 31 26745 متوسطة الرواد المكية األهلية مكتب التعليم األهلي 3 51 تركي عبدهللا مشرع البقمي 

k55m@windowslive.com 32 26760 متوسطة طالئع العلم األهلية مكتب التعليم األهلي 8 142 خالد بن جندب بن مسعود الثقفي 

aboodai71@gmail.com 33 26773 متوسطة طالئع اإليمان األهلية مكتب التعليم األهلي 3 42 محمد بالخير حاتم عمر بن 

sss5-5@hotmail.com 34 26802 متوسطة الطموح بالجموم األهلية مكتب التعليم األهلي 7 135 سلطان ثامر فاخر المقاطي 

irfanakbar12@hotmail.com 35 26836 متوسطة اقرأ الباكستانية النزهة مكتب التعليم األهلي 3 51 سليمان محمد يوسف بدر 

alanjalschool.makkah@gmail.

com 
 36 26839 متوسطة األنجال العالمية )القسم الباكستاني( مكتب التعليم األهلي 10 54 هاني سعد عابد العميري

ednsharieff@gmail.com 37 26845 الفضل العالمية )القسم الهندي( متوسطة مكتب التعليم األهلي 4 101 عزيز عبدالعزيز راجح الجابري 
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 وأجنبي مدارس المرحلة الثانوية أهلي

 اسم المدير البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم 

الرقم 

 اإلحصائي
 م

mm2230@hotmail.com 1 126007 ية العلم النافع ) المسار المصري (ثانو مكتب التعليم األهلي 4 43 محمد بن أحمد بن عبدهللا الزهراني 

mds2705@hotmail.com 2 126041 ثانوية اإلنجاز األهلية بالهجرة مكتب التعليم األهلي 6 160 محمد بن ظافر سفر الشهراني 

mm2230@hotmail.com 3 126044 تربية الخاصةثانوية العلم النافع لل مكتب التعليم األهلي 3 11 محمد بن أحمد بن عبدهللا الزهراني 

dr.smqattan@gmail.com 4 126058 ثانوية عبدالرحمن فقيه االهلية مقررات مكتب التعليم األهلي 1 229 د. سليمان محمد عبدالفتاح قطان 

abuamwaj3@gmail.com 5 126059 ثانوية طالئع اإليمان مقرارات مكتب التعليم األهلي 1 150 عبدهللا بن علي شعف الثقفي 

abnbazz34@gmail.com 
عبدهللا بن إبراهيم بن سعيد 

 الزهرانى
 6 126062 ثانوية البشرى بالنوارية األهلية مكتب التعليم األهلي 15 335

tasjeel33@gmail.com 
حمدان بن سالم بن عبد الخالق آل 

 حمدان الغامدي
 7 126063 ثانوية البشرى بالعوالي مقررات مكتب التعليم األهلي 1 279

hailunder@yahoo.com 8 126065 نظام المقررات -ثانوية الفرقان بالحمراء  مكتب التعليم األهلي 1 177 سميربن ابراهيم بن ابراهيم هزازي 

samei8081@gmail.com 9 126066 نظام المقررات -ثانوية الفرقان بالشرائع  مكتب التعليم األهلي 1 301 سامي سعيد احمد الغامدي 
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 وأجنبي مدارس المرحلة الثانوية أهلي

 اسم المدير البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم 

الرقم 

 اإلحصائي
 م

awimwatani@gmail.com 
مستور سويلم عويض المفرجي 

 العتيبي
 10 126067 القسم األمريكي -ثانوية الفرقان األهلية  مكتب التعليم األهلي 2 30

waleed100100@gmail.com 11 126068 مقررات -ثانوية الفالح  مكتب التعليم األهلي 1 189 وليد بن عيسى بن عبد هللا مريعاني 

abofris883@gmail.com 12 126074 ثانوية جيل االبداع مكتب التعليم األهلي 3 74 عايد رداد معيوض الثبيتي 

abofris883@gmail.com 13 126076 نظام مقررات -ثانوية جيل االبداع  مكتب التعليم األهلي 1 114 عايد رداد معيوض الثبيتي 

aalrougy@yahoo.com 14 126080 ثانوية طالئع العلم األهلية ) اإلندونيسي( يم األهليمكتب التعل 3 19 عبدهللا زايد ال الروقي 

 
 15 126087 ثانوية شعاع المعرفة األهلية مقررات مكتب التعليم األهلي 1 138 محمد بن مبارك بن معيوض الثبيتي

bma0382@gmail.com 
فيصل مبروك اخاضر القثامي 

 العتيبي
 16 126349 ن العباس ) المسار المصري (ثانوية الفضل ب مكتب التعليم األهلي 4 54

tasjeel33@gmail.com 
حمدان بن سالم بن عبد الخالق آل 

 حمدان الغامدي
 17 26502 ثانوية البشرى بالعوالي األهلية مكتب التعليم األهلي 4 109
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 وأجنبي مدارس المرحلة الثانوية أهلي

 اسم المدير البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم 

الرقم 

 اإلحصائي
 م

mat2013@outlook.sa 
مطر بن دغيليب بن عويض 

 الصاعدي
 18 26503 لصالح األهليةثانوية ابن ا مكتب التعليم األهلي 5 85

waleed100100@gmail.com 19 26504 ثانوية الفالح األهلية مكتب التعليم األهلي 12 79 وليد بن عيسى بن عبد هللا مريعاني 

amps2022@hotmail.com 20 265051 ثانوية األندلس مقررات األهلية مكتب التعليم األهلي 1 192 علي ناصر معال العمري 

 
 21 26513 ثانوية شعاع المعرفة األهلية مكتب التعليم األهلي 16 346 مبارك بن معيوض الثبيتيمحمد بن 

aziznaeem@yahoo.com 22 26535 ثانوية المعرفة األهلية مكتب التعليم األهلي 9 202 عبدالعزيز محمد عبدالغني نعيم 

mhn_zw@hotmail.com 23 26547 ثانوية الثقافة األهلية ليم األهليمكتب التع 13 224 محيسن محسن عطية الزويهري 

bma0382@gmail.com 
فيصل مبروك اخاضر القثامي 

 العتيبي
 24 26548 ثانوية الفضل األهلية مكتب التعليم األهلي 6 134

bma0382@gmail.com 
فيصل مبروك اخاضر القثامي 

 العتيبي
 25 265485 ثانوية الفضل األهلية مقررات مكتب التعليم األهلي 1 62

adeldos12@gmail.com 
عادل بن عبدهللا بن جراش 

 الدوسري
 26 26583 ثانوية األنجال األهلية مكتب التعليم األهلي 5 87
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 وأجنبي مدارس المرحلة الثانوية أهلي

 اسم المدير البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم 

الرقم 

 اإلحصائي
 م

hailunder@yahoo.com 27 26584 ثانوية الفرقان بالحمراء األهلية مكتب التعليم األهلي 4 91 سميربن ابراهيم بن ابراهيم هزازي 

binsafr1391@hotmail.com 28 26585 ثانوية طالئع الفكر األهلية مكتب التعليم األهلي 3 54 حسن بن علي بن صفر الصاعدي 

pfsqq@hotmail.com 29 26607 ثانوية البشرى بالزاهر األهلية مكتب التعليم األهلي 15 284 فهد سعيد احمد الزهراني 

bisharah4@gmail.com 30 26618 ثانوية اإلبداع األهلية مكتب التعليم األهلي 13 278 فؤاد بن محمد بن احمد بشارة 

samei8081@gmail.com 31 26619 ثانوية الفرقان بالشرائع األهلية مكتب التعليم األهلي 6 200 سامي سعيد احمد الغامدي 

bandar909@gmail.com 32 26738 ية األهليةثانوية الفرسان المك مكتب التعليم األهلي 13 288 بندر نوار فرحان الرشيدي 

dr.smqattan@gmail.com 33 26742 ثانوية عبدالرحمن فقيه مكتب التعليم األهلي 7 120 د. سليمان محمد عبدالفتاح قطان 

asq4444@hotmail.com 34 26749 ثانوية اإلنجاز األهلية بالشرائع مكتب التعليم األهلي 12 336 عبدالرحمن عايش ساير القرشي 

sob2004_2@hotmail.com 35 26750 ثانوية الطموح بشارع الحج األهلية مكتب التعليم األهلي 8 178 عبدهللا بن احمد بن سليم الصبحي 

mm2230@hotmail.com 36 26755 ثانوية العلم النافع األهلية مكتب التعليم األهلي 11 249 محمد بن أحمد بن عبدهللا الزهراني 
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 وأجنبي مدارس المرحلة الثانوية أهلي

 اسم المدير البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم 

الرقم 

 اإلحصائي
 م

abuamwaj3@gmail.com 37 26774 ثانوية طالئع اإليمان األهلية مكتب التعليم األهلي 3 67  بن علي شعف الثقفيعبدهللا 

irfanakbar12@hotmail.com 38 26837 ثانوية اقرأ الباكستانية النزهة مكتب التعليم األهلي 1 3 سليمان محمد يوسف بدر 

alanjalschool.makkah@gmail.

com 
 39 26840 ثانوية األنجال العالمية )القسم الباكستاني( ب التعليم األهليمكت 6 14 هاني سعد عابد العميري

mr.y12@hotmail.com 40 26852 ثانوية الطموح بالجموم األهلية مكتب التعليم األهلي 5 126 مخلد ردة مصلح العتيبي 

awad1420@gmail.com 41 26853 ية طالئع العلم األهليةثانو مكتب التعليم األهلي 14 280 عوض بن صالح بن عرابي المالكي 

mds2705@hotmail.com 42 39126041 مقررات -ثانوية اإلنجاز األهلية بالهجرة  مكتب التعليم األهلي 1 67 محمد بن ظافر سفر الشهراني 

abnbazz34@gmail.com 
عبدهللا بن إبراهيم بن سعيد 

 الزهرانى
 43 39126062 مقررات -وارية األهلية ثانوية البشرى بالن مكتب التعليم األهلي 1 75

mat2013@outlook.sa 
مطر بن دغيليب بن عويض 

 الصاعدي
 44 3926503 مقررات -ثانوية ابن الصالح األهلية  مكتب التعليم األهلي 1 44
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 وأجنبي مدارس المرحلة الثانوية أهلي

 اسم المدير البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم 

الرقم 

 اإلحصائي
 م

aziznaeem@yahoo.com 45 3926535 مقررات -ثانوية المعرفة األهلية  مكتب التعليم األهلي 1 107 عبدالعزيز محمد عبدالغني نعيم 

mhn_zw@hotmail.com 46 3926547 مقررات -ثانوية الثقافة األهلية  مكتب التعليم األهلي 1 46 محيسن محسن عطية الزويهري 

adeldos12@gmail.com 
عادل بن عبدهللا بن جراش 

 الدوسري
 47 3926583 مقررات -ثانوية األنجال األهلية  مكتب التعليم األهلي 1 32

binsafr1391@hotmail.com 48 3926585 مقررات -ثانوية طالئع الفكر األهلية  مكتب التعليم األهلي 1 23 حسن بن علي بن صفر الصاعدي 

pfsqq@hotmail.com 49 3926607 مقررات -ثانوية البشرى بالزاهر األهلية  مكتب التعليم األهلي 1 83 فهد سعيد احمد الزهراني 

bisharah4@gmail.com 50 3926618 مقررات -ثانوية اإلبداع األهلية  مكتب التعليم األهلي 1 82 فؤاد بن محمد بن احمد بشارة 

bandar909@gmail.com 51 3926738 مقررات -ثانوية الفرسان المكية األهلية  مكتب التعليم األهلي 1 96 بندر نوار فرحان الرشيدي 

asq4444@hotmail.com 52 3926749 مقررات -ثانوية اإلنجاز األهلية بالشرائع  مكتب التعليم األهلي 1 115 ر القرشيعبدالرحمن عايش ساي 

sob2004_2@hotmail.com 53 3926750 مقررات -ثانوية الطموح بشارع الحج األهلية  مكتب التعليم األهلي 1 80 عبدهللا بن احمد بن سليم الصبحي 
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 وأجنبي مدارس المرحلة الثانوية أهلي

 اسم المدير البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم 

الرقم 

 اإلحصائي
 م

mm2230@hotmail.com 54 3926755 مقررات -ثانوية العلم النافع األهلية  مكتب التعليم األهلي 1 66 بدهللا الزهرانيمحمد بن أحمد بن ع 

mr.y12@hotmail.com 55 3926852 مقررات -ثانوية الطموح بالجموم األهلية  مكتب التعليم األهلي 1 65 مخلد ردة مصلح العتيبي 

awad1420@gmail.com 56 3926853 مقررات -ثانوية طالئع العلم األهلية  مكتب التعليم األهلي 1 80 عوض بن صالح بن عرابي المالكي 
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 مدارس البناتبيانات 
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 مدارس مرحلة الطفولة المبكرة حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

ree1242@hotmail.com 1 127505 روضة الشامية بمكة المكرمة مكتب التعليم بمحافظة الجموم 4 86 دوره زامل بن عامر البشرىغن 

mwaheb9@hotmail.com 2 127589 روضة النزهة مكتب التعليم بمحافظة الجموم 5 93 عزه فوزي سليمان شكوري 

bahia_121@hotmail.com 3 28320 روضة الجموم األولى بمكة المكرمة م بمحافظة الجموممكتب التعلي 11 318 بهيه محمد عبدهللا الحربي 

om1b1@hotmail.com 4 28403 روضة عسفان األولى بمكة المكرمة مكتب التعليم بمحافظة الجموم 3 68 مريم سعيد واصل البشري 

bebo-a@outlook.com 5 28418 كة األولى بمكة المكرمةروضة مدر مكتب التعليم بمحافظة الجموم 3 86 اشواق منصور ناصر اللهيبي 

tootee_2009@live.com 
تهاني بنت دخيل هللا بن حويمد 

 الشريف
 6 28482 روضة هدى الشام بمكة المكرمة مكتب التعليم بمحافظة الجموم 3 69

om.naif38@gmail.com 7 28483 مكرمةروضة المرشدية بمكة ال مكتب التعليم بمحافظة الجموم 5 81 نايفه صالح عارف الحربي 

gdo-2015@outlook.sa 8 28484 روضة هالة بنت خويلد بمكة المكرمة مكتب التعليم بمحافظة الجموم 3 75 غادة بنت عمر بن صالح الزهيري 

nuha1441@gmail.com 9 127653 روضة العياب مكتب التعليم بمحافظة الكامل 3 12 نهى بنت حميد بن حميد الصحفي 

nanoali469@yahoo.com 
هنادي بنت على بن سالم بن على 

 ابو الجمال الشريف
 10 127681 روضة السماحة مكتب التعليم بمحافظة الكامل 3 16

fayzamalah@gmail.com 
فائزة بنت عتقان بن عتيق هللا 

 السلمي
 11 27516 روضة الكامل األولى بمكة المكرمة مكتب التعليم بمحافظة الكامل 3 74

school.al-

mtnah@hotmail.com 

لطيفة بنت معتوق بن رزق هللا 

 السلمي
 12 28429 روضة الغريف األولى بمكة المكرمة مكتب التعليم بمحافظة الكامل 3 32

monash321@hotmail.com 13 28480 روضة الشرع بمكة المكرمة مكتب التعليم بمحافظة الكامل 3 28 عائشه معيض عواض السلمي 
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 مدارس مرحلة الطفولة المبكرة حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

naifaalsolmy@gmail.com 14 28481 روضة القرية بمكة المكرمة مكتب التعليم بمحافظة الكامل 2 45 نايفه بنت محمد بن وخيضر السلمي 

hadoo-moon@hotmail.com 15 127555 روضة اإليمان مكتب التعليم بمحافظة بحرة 3 101 هدير عبدالرحيم محمد غزاوي 

5350146@gmail.com 16 28313 روضة بحرة المجاهدين األولى بمكة المكرمة ب التعليم بمحافظة بحرةمكت 7 147 بدور محمد صالح الشريف 

iouae152@gmail.com 17 28422 روضة حداء األولى بمكة المكرمة مكتب التعليم بمحافظة بحرة 7 181 ايمان صويلح محمد اللهيبي 

htanftany@gmail.com 5 146 مريم مصطفى محمد فطاني 
كة مكتب التعليم جنوب م

 المكرمة
 18 127652 روضة المعالي

h_a_sa@hotmail.com 3 85 حنان عبدالعزيز محمد الخراشي 
مكتب التعليم جنوب مكة 

 المكرمة
 19 127693 روضة المعرفة

a-n1420@hotmail.com 12 308 نيلم بنت رفيق بن يحيى أبو الخير 
مكتب التعليم جنوب مكة 

 المكرمة
 20 27502 ةالروضة الثانية بمكة المكرم

sweetnahoo@gmail.com 5 133 نهلة طالل أحمد الشريف 
مكتب التعليم جنوب مكة 

 المكرمة
 21 27515 الروضة الرابعة عشرة بمكة المكرمة

makkahkids17@hotmail.co

m 
 4 118 هوازن احمد عبد هللا البركاتي

مكتب التعليم جنوب مكة 

 المكرمة
 22 28267 الروضة السابعة عشرة بمكة المكرمة

msalsubhi@hotmail.com 2 22 مريم سليم سالم الصبحي 
مكتب التعليم جنوب مكة 

 المكرمة
 23 28485 روضة دفاق بمكة المكرمة

amjademam@hotmail.com 2 41 امجاد محمد صالح امام 
مكتب التعليم جنوب مكة 

 المكرمة
 24 28486 روضة النجابة بمكة المكرمة

soso-al.abadi@hotmil.com 3 76 سهيل طه حسين العبادي 
مكتب التعليم جنوب مكة 

 المكرمة
 25 28488 روضة ملكان بمكة المكرمة
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 مدارس مرحلة الطفولة المبكرة حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

here.7anan@gmail.com 4 109 حنان مطير عوض الفهمي 
مكتب التعليم جنوب مكة 

 المكرمة
 26 28491 روضة الكر بمكة المكرمة

haneen.45000@gmail.com 2 49 حنين صالح عبدة الحبيشي 
مكتب التعليم شرق مكة 

 المكرمة
 27 127508 روضة القوبعية بمكة المكرمة

agh2215@hotmail.com 5 129 جميله منور منير المطرفي 
مكتب التعليم شرق مكة 

 المكرمة
 28 127649 روضة الحكمة

tiq_dream@hotmail.com 6 201 تغريد ابراهيم خضر القرشي 
مكتب التعليم شرق مكة 

 المكرمة
 29 127650 ة النجاحروض

maawah2010@hotmail.com 4 121 سلوى عوض احمد الغامدي 
مكتب التعليم شرق مكة 

 المكرمة
 30 127700 روضة اإلخالص

nnonn02017@gmail.com 13 365 نورة سلطان صنهات العتيبي 
مكتب التعليم شرق مكة 

 المكرمة
 31 27511 الروضة الحادية عشرة بمكة المكرمة

w1144w@hotmail.com 5 140 وضحه فهيد ماضى الشريف 
مكتب التعليم شرق مكة 

 المكرمة
 32 28379 الروضة العشرون بمكة المكرمة

45ah45ah@gmail.com 
أماني محمد على عبد اللطيف 

 منشي
160 6 

مكتب التعليم شرق مكة 

 المكرمة
 33 28423 الروضة الحادية والعشرون بمكة المكرمة

husoosoo70@gmail.com 8 253 شيرين محمد سيف الدين بخاري 
مكتب التعليم شرق مكة 

 المكرمة
 34 28426 الروضة الرابعة والعشرون بمكة المكرمة

alrawda.26m@gmail.com 5 161 تغريد بنت أحمد بن محمد بارقعان 
مكتب التعليم شرق مكة 

 المكرمة
 35 28477 الروضة السادسة والعشرون بمكة المكرمة

b.h.a.iii1001@gmail.com 4 83 إبتسام هادي أحمد العفاري 
مكتب التعليم شرق مكة 

 المكرمة
 36 28508 روضة البجيدي بمكة المكرمة

reemallehyani744@gmail.co

m 
 4 120 ريم عطيه هللا صمصوم اللحياني

مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 37 127648 روضة اإلبداع

rrqqaj@gmail.com 
ريس آل محفوظ  ريم بنت سالم

 الصيعري
166 7 

مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 38 127655 روضة الطموح
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 مدارس مرحلة الطفولة المبكرة حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

eaj111@hotmail.com 3 94 أزهار عبدهللا ابراهيم الجمعة 
مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 39 127656 روضة الجود

mooj408@gmail.com 3 105 علويه علي خضر الثقفي 
مكتب التعليم شمال مكة 

 كرمةالم
 40 127689 روضة البراءة

mamanmn24@gmail.com 
مديحه بنت عبدالرحيم بن احمد 

 الحربي
86 3 

مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 41 127690 روضة الود

makkah.kds.alnoor@gmail.c

om 
 4 89 أحالم بنت بكر محمدعلي مهران

مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 42 127692 روضة النور

zainah.flemban@gmail.com 2 3 سمر بنت شربيني بن احمد فلمبان 
مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة

برنامج العوق السمعي لرياض األطفال الملحق 

 بمعهد األمل
127697 43 

r-asn@hotmail.com 10 268 رباب احمد سليمان ناضرة 
مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 44 27503 الروضة الثالثة بمكة المكرمة

manal.alyamani1410@gmail

.com 
 6 143 منال بنت عبدهللا بن سعد اليماني

مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 45 27507 الروضة السابعة بمكة المكرمة

makkah-kids8@hotmail.com 5 136 سماح بنت حسن بن جميل طويلي 
مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 46 27508 كرمةالروضة الثامنة بمكة الم

wed._.wed@hotmail.com 11 324 وداد أحمد محمد الوشلي 
مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 47 27514 الروضة الثانية عشرة بمكة المكرمة

bawsa1436100@gmail.com 5 130 صباح بنت علي بن عمر باوهاب 
مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 48 27519 ةالروضة الثالثة عشرة بمكة المكرم

makkah-

kids23@hotmail.com 
 5 158 هيفاء عايش عواض األحمدي

مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 49 28425 الروضة الثالثة والعشرون بمكة المكرمة

makkah-

kids27@hotmail.com 
 6 162 فوزية محمد عبدهللا الغامدي

مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 50 28478 ن بمكة المكرمةالروضة السابعة والعشرو
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 مدارس مرحلة الطفولة المبكرة حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

fatoo185@hotmail.com 2 42 فاطمه سعيد حسن الشهراني 
مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 51 127643 روضة الشعيبة

khlod.2016k@gmail.com 2 55 خلود سريان عبد الهادي الجحدلي 
مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 52 127657 روضة اإلحسان

daniah-

dahlawi@hotmail.com 
 2 11 دانية عثمان عبدالحي دهلوي

مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 53 127663 برنامج التربية الفكرية الملحق بالروضة السادسة

wafaahf1413@gmail.com 4 118 وفاء حسون هاشم فلمبان 
مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 54 127691 روضة العفاف

a-saleh-87@hotmail.com 
بنت صالح بن عبدالمحسن ابو االء 

 حربة
125 5 

مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 55 127710 روضة الصفاء

 

مها بنت عبدالهادي بن عبدهللا 

 صعيدي
127 5 

مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 56 128610 روضة ذات النطاقين بمكة المكرمة

daniah-

dahlawi@hotmail.com 
 13 305 دانية عثمان عبدالحي دهلوي

مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 57 27506 الروضة السادسة بمكة المكرمة

loomaa656@gmail.com 7 200 احالم بنت محمد عبد الكريم اللبان 
مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 58 27512 الروضة العاشرة بمكة المكرمة

hasnah1430@hotmail.com 
حسنة بنت عبدالرحمن بن محمد 

 زين قدح
125 5 

مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 59 27517 الروضة السادسة عشرة بمكة المكرمة

rona1400@hotmail.com 5 124 رونيه سعيد أحمد جان 
مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 60 27518 الروضة التاسعة عشرة بمكة المكرمة

amol343@hotmail.com 5 172 امل بنت حمد بن سليمان الغاشم 
ب التعليم غرب مكة مكت

 المكرمة
 61 28424 الروضة الثانية والعشرون بمكة المكرمة

aamb1401@hotmail.com 2 31 عبير أحمد محمد باحكيم 
مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 62 28487 روضة الخضراء بمكة المكرمة
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 مدارس مرحلة الطفولة المبكرة حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

kholood2013111@gmail.com 3 68 خلود سليمان محمد الوقداني 
سط مكة مكتب التعليم و

 المكرمة
 63 127654 روضة البر

awatef.ahmad1@hotmail.co

m 

عواطف بنت أحمد بن محمد 

 العلوي
90 3 

مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 64 127694 روضة المجد

ofoq.kamal@hotmail.com 3 69 أفق كمال محمد خير عرفة 
مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 65 127695 روضة الكوثر

makkah-kids5@hotmail.com 1 4 مي محمود محمد خوجة 
مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة

برنامج العوق البصري لرياض األطفال الملحق 

 بالروضةالخامسة
128772 66 

kindergarten1makkah@gm

ail.com 
 7 190 منيره عثمان سليمان برناوي

مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 67 27501 الروضة األولى بمكة المكرمة

hr.hb@hotmail.com 
خلود بنت خالد بن عبد اللطيف 

 فلمبان
183 7 

مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 68 27504 الروضة الرابعة بمكة المكرمة

makkah-kids5@hotmail.com 12 308 مي محمود محمد خوجة 
مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 69 27505 الروضة الخامسة بمكة المكرمة

trk999888@hotmail.com 5 115 هدى حمدي محمد القرشي 
مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 70 27510 الروضة التاسعة بمكة المكرمة

makkah-

kids15@hotmail.com 
 4 109 ساره مبارك سعد حاظر

مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 71 27520 الروضة الخامسة عشرة بمكة المكرمة

maha54543@hotmail.com 5 128 مها محمد علي أبو عيش 
مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 72 27521 الروضة الثامنة عشرة بمكة المكرمة
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 مدارس المرحلة االبتدائية حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

w--oo--w@hotmail.com 14 342 ن بنت سليم بن سليم الحربيحنا 
مكتب التعليم 

 بمحافظة الجموم
 1 27620 ابتدائية الجموم األولى بمكة المكرمة

somaaa135@hotmail.com 12 252 منى حسن محمد مختار 
مكتب التعليم 

 بمحافظة الجموم
 2 27621 ابتدائية الجموم الثانية بمكة المكرمة

ganawee@hotmail.com 10 232 هللا معلث الحربيغنيه عبد 
مكتب التعليم 

 بمحافظة الجموم
 3 27622 ابتدائية هدى الشام بمكه المكرمة

wsd0505@gmail.com 9 197 سعاد بنت محمد عبد الحميد الصحفي 
مكتب التعليم 

 بمحافظة الجموم
 4 27623 ابتدائية عسفان بمكة المكرمة

gh20131@hotmail.com 11 296 سينيزين بنت علي بن سعد الح 
مكتب التعليم 

 بمحافظة الجموم
 5 27624 ابتدائية أبي عروة بمكة المكرمة

eam1234@outlook.sa 10 179 ايمان عيد غالي الحربي 
مكتب التعليم 

 بمحافظة الجموم
 6 27625 ابتدائية مدركة بمكة المكرمة

m-alsharef@hotmail.com 
مالك بنت عبدالملك بن سالم ذوي عبدهللا 

 بركاتي الشريفال
190 8 

مكتب التعليم 

 بمحافظة الجموم
 7 27626 ابتدائية دف زيني بمكة المكرمة

alryan1438@gmail.com 6 96 نوير احمد عطوان اللحياني 
مكتب التعليم 

 بمحافظة الجموم
 8 27627 ابتدائية الريان بمكة المكرمة

kalansari21@gmail.com 
زينى  خديجه بنت عبدهللا بن عبدالقادر

 االنصاري
64 6 

مكتب التعليم 

 بمحافظة الجموم
 9 27628 ابتدائية الصمد بمكة المكرمة

afaff1992@hotmail.com 6 139 عفاف بنت شرف بن حامد الراجحي 
مكتب التعليم 

 بمحافظة الجموم
 10 27629 ابتدائية خيف الرواجح بمكة المكرمة

h222240@gmail.com 6 146 مد الشيخحنان بنت عبدالعالي بن مح 
مكتب التعليم 

 بمحافظة الجموم
 11 27630 ابتدائية البرابر بمكة المكرمة

 
 12 234 رضية حميد حمادي البشري

مكتب التعليم 

 بمحافظة الجموم
 12 27631 ابتدائية الشامية بمكة المكرمة

mshn2014@hotmail.com 6 77 منى سعد حمزه النحاس 
مكتب التعليم 

 بمحافظة الجموم
 13 27632 ابتدائية المقيطع بمكة المكرمة
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 مدارس المرحلة االبتدائية حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

alshareef-a22@hotmail.com 6 89 أميرة شالح عمر البركاتي 
مكتب التعليم 

 بمحافظة الجموم
 14 27633 ابتدائية المرشدية بمكة المكرمة

anas14251@hotmail.com 
عائشة بنت عبدالرحيم بن حمدان 

 السفري
118 6 

مكتب التعليم 

 بمحافظة الجموم
 15 27634 ابتدائية عين شمس بمكة المكرمة

eleghola@hotmail.com 9 188 سعيده عابد حصاني الجبرتي 
مكتب التعليم 

 بمحافظة الجموم
 16 27635 ابتدائية الغوالء بمكة المكرمة

ggh12as12as@gmail.com 12 235 غنيه بنت حنيثم بن عطية الحربي 
مكتب التعليم 

 بمحافظة الجموم
 17 27636 الغزيات بمكة المكرمةابتدائية 

nda1438@hotmail.com 6 177 ندى بنت محسن بن غيث الشريف 
مكتب التعليم 

 بمحافظة الجموم
 18 27637 ابتدائية أبي شعيب بمكة المكرمة

 
 6 104 مها بنت عيد بن حسن بربري

مكتب التعليم 

 بمحافظة الجموم
 19 27687 ابتدائية الزالل بمكة المكرمة

sma305@hotmail.com 6 181 أميره بنت محمد بن عبدهللا الشريف 
مكتب التعليم 

 بمحافظة الجموم
 20 27714 ابتدائية النزهة بمكة المكرمة

whzlm123@gmail.com 12 331 صائمة بنت خليفة بن حسن المتوكل 
مكتب التعليم 

 بمحافظة الجموم
 21 27727 ابتدائية الجموم الثالثة بمكة المكرمة

maseiha@hotmail.com 
سالمة بنت حزاب بن ابراهيم قويد 

 العتيبي
43 6 

مكتب التعليم 

 بمحافظة الجموم
 22 27736 ابتدائية مسيحة الغربية بمكة المكرمة

maha-oro@hotmail.com 18 504 مها معروف ابن محمد باجمال 
مكتب التعليم 

 بمحافظة الجموم
 23 27750 ابتدائية الجموم الرابعة بمكة المكرمة

e-rehat@hotmail.com 8 168 مريم وارد بن مبشر العتيبي 
مكتب التعليم 

 بمحافظة الجموم
 24 27757 ابتدائية رهاط بمكة المكرمة

sfa321_654@hotmail.com 6 102 صفا سريان سرور العتيبي 
مكتب التعليم 

 بمحافظة الجموم
 25 27772 ابتدائية مسيحة الشرقية بمكة المكرمة

gh.112266@hotmail.com 12 336 مريم بنت خيشان بن جويبر البشري 
مكتب التعليم 

 بمحافظة الجموم
 26 27778 ابتدائية الجموم لتحفيظ القرآن بمكة المكرمة
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 مدارس المرحلة االبتدائية حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

azaam_610@hotmail.com 6 85 صلوح بنت بتاع بن سلمان الحربي 
مكتب التعليم 

 بمحافظة الجموم
 27 27780 ابتدائية المزاميم بمكة المكرمة

wsd0505@gmail.com 6 68 سعاد بنت محمد عبد الحميد الصحفي 
مكتب التعليم 

 بمحافظة الجموم
 28 27783 ابتدائية عسفان لتحفيظ القرآن بمكة المكرمة

foz5050@hotmail.cm 6 32 فوزية بنت عبد هللا بن فتى العتيبي 
مكتب التعليم 

 بمحافظة الجموم
 29 28262 بمكة المكرمةابتدائية مدركة لتحفيظ القرآن 

f-f-2321@hotmail.com 12 241 هيفاء عبدالرحمن احمد الحسيني 
مكتب التعليم 

 بمحافظة الجموم
 30 28312 ابتدائية الجموم الخامسة بمكة المكرمة

habeba14001400@gmail.com 6 41 حيبية نامي دخيل هللا السلمي 
مكتب التعليم 

 بمحافظة الكامل
 31 27656 ة بمكة المكرمةابتدائية الدوار

faleehars@gmail.com 6 129 فالحه بنت رجاء هللا بن منيع السلمي 
مكتب التعليم 

 بمحافظة الكامل
 32 27657 ابتدائية الكامل بمكة المكرمة

h.amged2010@hotmail.com 6 81 سالمة حصيني بن حبيب هللا السلمي 
مكتب التعليم 

 بمحافظة الكامل
 33 27658 مكة المكرمةابتدائية ملح ب

medha2012@hotmail.com 6 34 فطوم بنت محمد بن حبيب السلمي 
مكتب التعليم 

 بمحافظة الكامل
 34 27659 ابتدائية المضحاة بمكة المكرمة

naifaalsolmy@gmail.com 6 102 نايفه بنت محمد بن وخيضر السلمي 
مكتب التعليم 

 بمحافظة الكامل
 35 27661 بمكة المكرمة ابتدائية القرية األولى

grb.school@hotmail.com 6 40 جبيرة بنت جبر بن عبدالجبار السلمي 
مكتب التعليم 

 بمحافظة الكامل
 36 27663 ابتدائية المثناة بمكة المكرمة

wadad99@hotmail.com 6 25 وداد بنت رشيد بن عوض السلمي 
مكتب التعليم 

 بمحافظة الكامل
 37 27665 المكرمةابتدائية الحفنة بمكة 

jomaa4409@gmail.com 6 32 جمعة محمد سعيد الغامدي 
مكتب التعليم 

 بمحافظة الكامل
 38 27666 ابتدائية إيهاال العليا بمكة المكرمة

nanoali469@yahoo.com 
هنادي بنت على بن سالم بن على ابو 

 الجمال الشريف
43 6 

مكتب التعليم 

 بمحافظة الكامل
 39 27667 بنت الضحاك السلميةابتدائية حبيبة 
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 مدارس المرحلة االبتدائية حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

nuha1441@gmail.com 6 42 نهى بنت حميد بن حميد الصحفي 
مكتب التعليم 

 بمحافظة الكامل
 40 27668 ابتدائية العيبة بمكة المكرمة

alheno45@hotmail.com 6 50 عتيقه بنت عليان بن علي السلمي 
مكتب التعليم 

 بمحافظة الكامل
 41 27669 رمةابتدائية الحنو بمكة المك

monash321@hotmail.com 5 23 عائشه معيض عواض السلمي 
مكتب التعليم 

 بمحافظة الكامل
 42 27670 ابتدائية الشرع بمكة المكرمة

hbsan@hotmail.com 6 45 هدى رزق هللا محمد السلمي 
مكتب التعليم 

 بمحافظة الكامل
 43 27739 ابتدائية إيهاال السفلى بمكة المكرمة

faleehars@gmail.com 6 69 فالحه بنت رجاء هللا بن منيع السلمي 
مكتب التعليم 

 بمحافظة الكامل

صفية بنت عبدالمطلب االبتدائية لتحفيظ 

 القرآن الكريم
27777 44 

manar0halawani@gmail.com 2 8 علوية عقيل بن علوي علوى 
مكتب التعليم 

 بمحافظة بحرة

بتدائية بحرة برنامج التربية الفكرية الملحق با

 بمكة المكرمة 5المجاهدين 
28496 45 

bahra008@gmail.com 22 661 عيدة بنت عبد العزيز بن راجح الجابري 
مكتب التعليم 

 بمحافظة بحرة
 46 34191 ابتدائية بحرة األولى بمكة المكرمة

badriah11@hotmail.com 22 639 بدرية بخيت احمد الزهراني 
مكتب التعليم 

 حرةبمحافظة ب
 47 34192 ابتدائية حداء األولى بمكة المكرمة

aa-14312@hotmail.com 12 398 منيرة منير هميالن المعبدي 
مكتب التعليم 

 بمحافظة بحرة
 48 34193 ابتدائية حداء الثانية بمكة المكرمة

hnan_13@hotmail.com 13 304 حنان أمبارك جابر المولد 
مكتب التعليم 

 بمحافظة بحرة
 49 34194 ية بحرة المجاهدين األولى بمكة المكرمةابتدائ

maha20302030@hotmail.com 22 685 مها جزاء عبيد الحربي 
مكتب التعليم 

 بمحافظة بحرة
 50 34195 ابتدائية بحرة المجاهدين الثانية بمكة المكرمة

fatomah0a@hotmail.com 14 284 فاطمة حسن عيضة المطرفي 
مكتب التعليم 

 حرةبمحافظة ب
 51 34196 ابتدائية بحرة المجاهدين الثالثة بمكة المكرمة
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 مدارس المرحلة االبتدائية حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

mazhareh.qht@gmail.com 16 330 مزهرة هادي سعد آل سلمان 
مكتب التعليم 

 بمحافظة بحرة
 52 34197 ابتدائية بحرة المجاهدين الرابعة بمكة المكرمة

mnooo-h@hotmail.com 12 296 منيرة سليمان هليل المعبدي الحربي 
تب التعليم مك

 بمحافظة بحرة
 53 34198 ابتدائية بحرة الثانية بمكة المكرمة

manar0halawani@gmail.com 15 352 علوية عقيل بن علوي علوى 
مكتب التعليم 

 بمحافظة بحرة

ابتدائية بحرة المجاهدين الخامسة بمكة 

 المكرمة
34199 54 

gz@mailinator.com 11 261 غزوا عايض عبدهللا العتيبي 
مكتب التعليم 

 بمحافظة بحرة
 55 34206 ابتدائية حداء الثالثة بمكة المكرمة

zzrr1234@outlook.sa 7 202 زهراء مسعود يحي الحمضي 
مكتب التعليم 

 بمحافظة بحرة
 56 34251 ابتدائية أسماء بنت النعمان ببحرة المجاهدين

barbie20091@hotmail.com 6 131 اميرة عائض حضيض المعمري 
تب التعليم مك

 بمحافظة بحرة

ابتدائية بحرة المجاهدين لتحفيظ القرآن بمكة 

 المكرمة
34263 57 

rajoo1392@hotmail.com 17 567 رجاء عبد العزيز ملكان فلمبان 
مكتب التعليم جنوب 

 مكة المكرمة
 58 27525 االبتدائية الرابعة بمكة المكرمة

sch.g.lp.ge.27551@makkahedu.gov.sa  14 322 بنت غازي بن يحي حلوانياشواق 
مكتب التعليم جنوب 

 مكة المكرمة
 59 27551 االبتدائية الحادية والثالثون بمكة المكرمة

amalsyrafi@gmail.com 22 754 امل محمد احمد صيرفي 
مكتب التعليم جنوب 

 مكة المكرمة
 60 27595 االبتدائية الخامسة والسبعون بمكة المكرمة

edh.1254@gmail.com 23 728 ايمان بنت ذياب بن محمد الحازمي 
مكتب التعليم جنوب 

 مكة المكرمة
 61 27598 االبتدائية الثامنة والسبعـون بمكة المكرمة

amalz@outlookl.com 16 523 أمل بنت عبدهللا محمد الزهراني 
مكتب التعليم جنوب 

 مكة المكرمة
 62 27603 االبتدائية الثالثة والثمانون بمكة المكرمة
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 مدارس المرحلة االبتدائية حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

secret_shadow550@hotmail.com 6 146 عواطف بنت عبدالرحيم مسفر النمري 
مكتب التعليم جنوب 

 مكة المكرمة
 63 27613 ابتدائية الكباكبة بمكة المكرمة

meezomom@hotmail.com 6 133 منال بنت منصور بن صالح منصور 
مكتب التعليم جنوب 

 مكة المكرمة
 64 27614 ابتدائية عرعر بمكة المكرمة

foz1491@hotmail.com 6 147 فوزية محمد معيض الحواشي 
مكتب التعليم جنوب 

 مكة المكرمة
 65 27678 ابتدائية الكر بمكة المكرمة

nisr-96@hotmail.com 
نسرين بنت عبدالعزيز بن محمد نور 

 فارسي
672 22 

مكتب التعليم جنوب 

 مكة المكرمة
 66 27681 المكرمةاالبتدائية السادسة والتسعون بمكة 

gama18114@gmail.com 9 234 جمال عبدالعالي علي العبدلي 
مكتب التعليم جنوب 

 مكة المكرمة
 67 27685 ابتدائية ملكان بمكة المكرمة

rudiah.dr@hotmail.com 
رضية بنت عبد المعطي بن خليل 

 الرحمن درجي
415 17 

مكتب التعليم جنوب 

 مكة المكرمة
 68 27693 بمكة المكرمةابتدائية الحسينية 

soso1436lolo@hotmail.com 
ليلى بنت نوار بن عابد ذوي عيسى 

 القناوي
138 6 

مكتب التعليم جنوب 

 مكة المكرمة
 69 27708 ابتدائية وادي ضيم بمكة المكرمة

soso11001-h@outlook.com 13 351 سلمى بنت حامد بن رده الثبيتي 
مكتب التعليم جنوب 

 مكة المكرمة

بتدائية الخامسة لتحفيظ القرآن بمكة اال

 المكرمة
27712 70 

fa447_111@hotmail.com 6 35 فتحية مغيدي بلغيث البارقي 
مكتب التعليم جنوب 

 مكة المكرمة
 71 27720 ابتدائية البيضاء بمكة المكرمة

mlath_2008@windowslive.com 
بتول بنت محمد رجب بن حسن 

 الهوساوي
318 15 

م جنوب مكتب التعلي

 مكة المكرمة

االبتدائية الثالثة والعشرون بعد المائة بمكة 

 المكرمة
27754 72 

orenan.m@gmail.com 
منال بنت عبدهللا بن عبدالرحمن 

 العرينان
559 18 

مكتب التعليم جنوب 

 مكة المكرمة

االبتدائية التاسعة عشرة بعد المائة بمكة 

 المكرمة
27756 73 

haifaa1390@gmail.com 6 40 يفاء بنت عبد المؤمن بن يونس ايشانه 
مكتب التعليم جنوب 

 مكة المكرمة
 74 27759 ابتدائية دفاق لتحفيظ القرآن بمكة المكرمة
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 مدارس المرحلة االبتدائية حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

mgmn1421@gmail.com 7 159 ثريا بنت محمدبن عبيد ديباني 
مكتب التعليم جنوب 

 مكة المكرمة
 75 27760 ابتدائية الملحاء لتحفيظ القرآن بمكة المكرمة

shsr_6677@hotmail.com 6 94 ساره عبدهللا فايز الشهري 
مكتب التعليم جنوب 

 مكة المكرمة
 76 27761 ابتدائية الصهو لتحفيظ القرآن بمكة المكرمة

mawiah12@hotmail.com 12 417 حنان بدرالدين ثاني فلمبان 
مكتب التعليم جنوب 

 مكة المكرمة

ة بمكة االبتدائية السابعة والعشرون بعد المائ

 المكرمة
27763 77 

tahfedq11@hotmail.com 
منى بنت عبد العزيز بن ابراهيم 

 الخضير
552 18 

مكتب التعليم جنوب 

 مكة المكرمة

االبتدائية الحادية عشرة لتحفيظ القرآن بمكة 

 المكرمة
27769 78 

safie-5000@hotmail.com 12 392 صفية بنت عزيز بن صالح األحمدي 
نوب مكتب التعليم ج

 مكة المكرمة

االبتدائية الثانية عشرة لتحفيظ القرآن بمكة 

 المكرمة
27770 79 

 
 18 618 مصباح بنت عواض بن صالح القرشي

مكتب التعليم جنوب 

 مكة المكرمة

االبتدائية الثامنة والثالثون بعد المائة بمكة 

 المكرمة
27782 80 

haya.rmaa5@gmail.com 24 813 ديهيا بنت مصلح بن مساعد النجي 
مكتب التعليم جنوب 

 مكة المكرمة

االبتدائية التاسعة والثالثون بعد المائة بمكة 

 المكرمة
27789 81 

 
 6 15 مصباح بنت عواض بن صالح القرشي

مكتب التعليم جنوب 

 مكة المكرمة

 138فصول النور للكفيفات الملحق باالبتدائية 

 بمكة المكرمة
28032 82 

rajoo1392@hotmail.com 7 64 رجاء عبد العزيز ملكان فلمبان 
مكتب التعليم جنوب 

 مكة المكرمة

 4برنامج التربية الفكرية الملحق باالبتدائية 

 بمكة المكرمة
28377 83 

arozz2017@gmail.com 5 21 روزان زامل جميل حلواني 
مكتب التعليم جنوب 

 مكة المكرمة
 84 28407 ابتدائية حوية نمار بمكة المكرمة

sma83183@gmail.com 6 108 سميرة محمد سعيد الغامدي 
مكتب التعليم جنوب 

 مكة المكرمة
 85 28428 ابتدائية عائشة األنصارية بمكة المكرمة



 
 

119 
 

 مدارس المرحلة االبتدائية حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

mawiah12@hotmail.com 5 22 حنان بدرالدين ثاني فلمبان 
مكتب التعليم جنوب 

 مكة المكرمة

بمكة  127برنامج التوحد الملحق باالبتدائية 

 المكرمة
28462 86 

mawiah12@hotmail.com 1 2 حنان بدرالدين ثاني فلمبان 
مكتب التعليم جنوب 

 مكة المكرمة

 127برنامج تعدد العوق الملحق باالبتدائية 

 بمكة المكرمة
28463 87 

azlllaz@hotmail.com 2 13 عزة بنت احمد بن محمد األسمري 
مكتب التعليم شرق 

 مكة المكرمة

 85رية الملحق باالبتدائية برنامج التربية الفك

 بمكة
128590 88 

naef_alreem@hotmail.com 
سارة بنت عبد هللا بن هزاع العبدلي 

 الشريف
661 20 

مكتب التعليم شرق 

 مكة المكرمة
 89 27523 االبتدائية الثانية بمكة المكرمة

 
 21 667 نجالء دشين ضيف هللا العتيبي

مكتب التعليم شرق 

 مكة المكرمة
 90 27529 ائية الثامنة بمكة المكرمةاالبتد

maha03002@gmail.com 21 694 مها حسين علي القحطاني 
مكتب التعليم شرق 

 مكة المكرمة
 91 27548 االبتدائية الثامنة والعشرون بمكة المكرمة

asma.o.bjn@hotmail.com 20 617 اسماء بنت عمر بن عبد هللا باجندوح 
مكتب التعليم شرق 

 ةمكة المكرم
 92 27554 االبتدائية الرابعة والثالثون بمكة المكرمة

ele5050@hotmail.com 23 709 فيحاء عايد سداي الدعجاني 
مكتب التعليم شرق 

 مكة المكرمة
 93 27570 االبتدائية الخمسون بمكة المكرمة

azlllaz@hotmail.com 25 828 عزة بنت احمد بن محمد األسمري 
مكتب التعليم شرق 

 مكرمةمكة ال
 94 27605 االبتدائية الخامسة والثمانون بمكة المكرمة

noora2201@outlook.sa 21 764 نورة عبد هللا سليمان السحيم 
مكتب التعليم شرق 

 مكة المكرمة
 95 27606 االبتدائية السادسة والثمانون بمكة المكرمة

hend1213@hotmail.com 12 332 هند خلف عويض الجعيد 
شرق مكتب التعليم 

 مكة المكرمة
 96 27609 ابتدائية الشرائع العليا بمكة المكرمة

nmzaq7@hotmail.com 
نزهه بنت محمد ابن حميد البقاري 

 القرشي
141 6 

مكتب التعليم شرق 

 مكة المكرمة
 97 27610 ابتدائية البجيدي بمكة المكرمة
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 مدارس المرحلة االبتدائية حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

d-temo400@hotmail.com 6 47 فوزيه بنت مرزوق بن بخيت المطرفي 
تب التعليم شرق مك

 مكة المكرمة
 98 27612 ابتدائية القوبعية بمكة المكرمة

manal797880@hotmail.com 
منال بنت ناصر بن عبدهللا  محمد 

 العريفي
644 18 

مكتب التعليم شرق 

 مكة المكرمة
 99 27616 ابتدائية جعرانة األولى بمكة المكرمة

m.a-52hananabed@hotmail.com  6 40 عابدحنان رشاد عباس 
مكتب التعليم شرق 

 مكة المكرمة
 100 27617 ابتدائية الزيماء بمكة المكرمة

noraalotaibi-85@hotmail.com 6 47 نوره بنت ربيع بن صنت العتيبي 
مكتب التعليم شرق 

 مكة المكرمة
 101 27618 ابتدائية حراض بمكة المكرمة

mekjela1955@hotmail.com 6 23 مخجلة محمد جبرير عثاثي 
مكتب التعليم شرق 

 مكة المكرمة
 102 27619 ابتدائية القفيف بمكة المكرمة

om-mashari.2016@gamil.com 13 399 فاطمة بنت محمد بن جمعان الزهراني 
مكتب التعليم شرق 

 مكة المكرمة
 103 27674 االبتدائية الثامنة والثمانون بمكة المكرمة

sozan2231@hotmail.com 6 54 حمد السرحانسوزان خالد م 
مكتب التعليم شرق 

 مكة المكرمة
 104 27689 ابتدائية اليمانية بمكة المكرمة

adinih@hotmail.com 11 246 نورة زويد خالد العتيبي 
مكتب التعليم شرق 

 مكة المكرمة
 105 27696 االبتدائية السادسة بعد المائة بمكة المكرمة

sultanah.mth@gmail.com  12 353 بن عابد الثبيتيسلطانه مستور 
مكتب التعليم شرق 

 مكة المكرمة
 106 27697 االبتدائية التاسعة والثمانون بمكة المكرمة

mylife.a2010@hotmail.com 6 61 امل بنت عبدهللا بن حامد الزايدي 
مكتب التعليم شرق 

 مكة المكرمة
 107 27703 ابتدائية سبوحة بمكة المكرمة

najat0090@hotmail.com 6 21 نجاة جبريل محمد حدادي 
مكتب التعليم شرق 

 مكة المكرمة
 108 27719 ابتدائية الفوارة بمكة المكرمة
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 مدارس المرحلة االبتدائية حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

miskhadijahqassim@gmail.com 19 629 خديجه بنت محمد بن احمد قاسم 
مكتب التعليم شرق 

 مكة المكرمة
 109 27722 االبتدائية الرابعة بعد المائة بمكة المكرمة

na.kre@hotmail.com 28 913 نايلة مساعد عبد الرحيم الكريدمي 
مكتب التعليم شرق 

 مكة المكرمة
 110 27735 االبتدائية السابعة بعد المائة بمكة المكرمة

koko_k6@hotmail.com 
كوثر بنت محمد بن مساعد الحارثي 

 الشريف
697 22 

مكتب التعليم شرق 

 مكة المكرمة
 111 27740 بمكة المكرمةاالبتدائية الرابعة لتحفيظ القرآن 

xxbox2009@hotmail.com 13 438 ابتسام مسفر احمد الغامدي 
مكتب التعليم شرق 

 مكة المكرمة

االبتدائية الحادية والعشرون بعد المائة بمكة 

 المكرمة
27744 112 

sm-1387@hotmail.com 28 946 مزنه بنت سلطان بن عوض العصيمي 
مكتب التعليم شرق 

 مكة المكرمة
 113 27746 ابتدائية فاطمة بنت عبد الملك بمكة المكرمة

om-abdulazez@outlook.sa 9 149 زينب محمد بن صالح حفني 
مكتب التعليم شرق 

 مكة المكرمة
 114 27751 ابتدائية جعرانة الثانية بمكة المكرمة

rajaam2013@hotmail.com 23 650 رجاء بنت ابوبكر عبدهللا مليباري 
م شرق مكتب التعلي

 مكة المكرمة

االبتدائية الثانية والعشرون بعد المائة بمكة 

 المكرمة
27753 115 

ku2me1104@gmail.com 19 635 ام كلثوم محمد تنكو اشعري 
مكتب التعليم شرق 

 مكة المكرمة

االبتدائية الثالثة والثالثون بعد المائة بمكة 

 المكرمة
27764 116 

hno1441@hotmail.com 26 893 عيد بن جعيدان الحربيحنان بنت س 
مكتب التعليم شرق 

 مكة المكرمة

االبتدائية الثانية والثالثون بعد المائة بمكة 

 المكرمة
27768 117 

ele.33.23@gmail.com 15 488 صالحة بنت محمد زين فطاني 
مكتب التعليم شرق 

 مكة المكرمة
 118 28283 ابتدائية جعرانة الثالثة بمكة المكرمة
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 مدارس المرحلة االبتدائية حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

xxbox2009@hotmail.com 5 42 ابتسام مسفر احمد الغامدي 
مكتب التعليم شرق 

 مكة المكرمة

برنامج التربية الفكرية الملحق باالبتدائية 

 بمكة المكرمة 121
28408 119 

hyunn345@gmail.com 6 42 هيا بنت عيد بن ضاوي العتيبي 
مكتب التعليم شرق 

 مكة المكرمة
 120 30759 ابتدائية أبي ُعشر بمكة المكرمة

kzx3543@gmail.com 11 284 كامله خيشان محمد الصاعدى 
مكتب التعليم شمال 

 مكة المكرمة
 121 127535 جويرية بنت الحارث االبتدائية بمكة المكرمة

ajeeb28@gmail.com 
سوزان بنت عبد العزيز عبدالرزاق 

 عجيب
484 16 

مكتب التعليم شمال 

 مكة المكرمة
 122 127609 ائية بمكة المكرمةزينب بنت جحش االبتد

hnan2233@hotmail.com 18 445 حنان بنت حسن بن محمد باشماخ 
مكتب التعليم شمال 

 مكة المكرمة
 123 128560 حليمة السعدية االبتدائية بمكة المكرمة

nagoo1439@gmail.com 12 239 ناجية سالم خبيتان الصاعدي الحربي 
مكتب التعليم شمال 

 مكة المكرمة
 124 27527 االبتدائية السادسة بمكة المكرمة

hdab377@gmail.com 12 202 هديبة بنت حمود بن احمد اللهيبي 
مكتب التعليم شمال 

 مكة المكرمة
 125 27534 االبتدائية الرابعة عشرة بمكة المكرمة

noor1435noor@gmail.com 11 275 نور بنت محمد عبد الرحمن العطاس 
مكتب التعليم شمال 

 مكة المكرمة
 126 27535 االبتدائية الخامسة عشرة بمكة المكرمة

go0og_12345@hotmail.com 18 298 وجنات بنت حسن بن حمدان السليماني 
مكتب التعليم شمال 

 مكة المكرمة
 127 27537 االبتدائية السابعة عشرة بمكة المكرمة

tahani.rifai1@gmail.com 12 309 عيتهاني بنت معتوق بن عبدهللا رفا 
مكتب التعليم شمال 

 مكة المكرمة
 128 27545 االبتدائية الخامسة والعشرون بمكة المكرمة

 
 14 408 تركية بنت رشيد بن حجيج الصاعدي

مكتب التعليم شمال 

 مكة المكرمة
 129 27546 االبتدائية السادسة والعشرون بمكة المكرمة

ele43b@hotmail.com 12 196 يبيفوزية بنت سليم ضاوي العت 
مكتب التعليم شمال 

 مكة المكرمة
 130 27563 االبتدائية الثالثة واألربعون بمكة المكرمة
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 مدارس المرحلة االبتدائية حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

a-l45@hotmail.com 21 598 سناء بنت معتوق أحمد عجيب 
مكتب التعليم شمال 

 مكة المكرمة
 131 27565 االبتدائية الخامسة واألربعون بمكة المكرمة

fb46@outlook.sa 18 499 ن احمد وفافاطمة بنت حسي 
مكتب التعليم شمال 

 مكة المكرمة
 132 27566 االبتدائية السادسة واألربعون بمكة المكرمة

alqorashi-90@hotmail.com 11 158 مريم محمد سعيد القرشي 
مكتب التعليم شمال 

 مكة المكرمة
 133 27567 االبتدائية السابعة واألربعون بمكة المكرمة

tooota_111@hotmail.com 18 337 تهاني بنت جابر بن عناية هللا الحربي 
مكتب التعليم شمال 

 مكة المكرمة
 134 27573 االبتدائية الثالثة والخمسون بمكة المكرمة

 
 19 368 حنان بنت محمد بن يحيى الزهراني

مكتب التعليم شمال 

 مكة المكرمة
 135 27578 االبتدائية الثامنة والخمسون بمكة المكرمة

raya.m12@hotmail.com 14 424 رايه بنت عطية هللا بن زاهر الشنبري 
مكتب التعليم شمال 

 مكة المكرمة
 136 27586 االبتدائية السادسة والستون بمكة المكرمة

naj1409@hotmail.com 12 292 نجوى بنت غازي بن بنيه الحازمي 
مكتب التعليم شمال 

 مكة المكرمة
 137 27593 كة المكرمةاالبتدائية الثالثة والسبعون بم

asoonaa@hotmail.com 12 201 حسون عبدهللا محمد اللهيبي 
مكتب التعليم شمال 

 مكة المكرمة
 138 27597 االبتدائية السابعة والسبعون بمكة المكرمة

m-a1993@hotmail.com 12 210 ماجده معتوق بكر بالبيد 
مكتب التعليم شمال 

 مكة المكرمة
 139 27601 والثمانون بمكة المكرمةاالبتدائية الحادية 

foswwl-alsanh@hotmail.com 16 489 منال غازي بنيه الحازمي 
مكتب التعليم شمال 

 مكة المكرمة
 140 27604 ام أيمن االبتدائية  بمكة المكرمة

aesha-m@msn.com 15 434 عائشة حميد غانم الحربي 
مكتب التعليم شمال 

 مكة المكرمة
 141 27671 ى لتحفيظ القرآن بمكة المكرمةاالبتدائية األول
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 مدارس المرحلة االبتدائية حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

hano00@windowslive.com 20 643 حنان عبد هللا محمد باحكيم 
مكتب التعليم شمال 

 مكة المكرمة
 142 27675 االبتدائية الثانية والتسعون بمكة المكرمة

rena71f@gmail.com 12 252 هبة بنت عايض بن عوض الحربي 
مكتب التعليم شمال 

 رمةمكة المك
 143 27680 االبتدائية الرابعة والتسعون بمكة المكرمة

kadeja7.11@gmail.com 16 388 خديجة بنت محمد بن غنيم الحازمي 
مكتب التعليم شمال 

 مكة المكرمة
 144 27694 االبتدائية الخامسة بعد المائة بمكة المكرمة

salwa1423@gmail.com 17 369 سلوى معتوق عبيد هللا الحازمي 
كتب التعليم شمال م

 مكة المكرمة
 145 27695 االبتدائية الثامنة بعد المائة بمكة المكرمة

fatmahadi_m@hotmail.com 20 664 فاطمة بنت هادي بن محمد مجرشي 
مكتب التعليم شمال 

 مكة المكرمة
 146 27698 االبتدائية التسعون بمكة المكرمة

nouradeifallah@gmail.com 
 بن سميح السويدي نورة بنت ضيف هللا

 اللحياني
315 17 

مكتب التعليم شمال 

 مكة المكرمة
 147 27700 االبتدائية التاسعة والتسعون بمكة المكرمة

amde1436@hotmail.com 21 658 اريج بنت سالم بن سليمان الحربي 
مكتب التعليم شمال 

 مكة المكرمة
 148 27707 االبتدائية الثامنة والتسعون بمكة المكرمة

om-ragad66@hotmail.com 15 334 علوة صالح أحمد الزهراني 
مكتب التعليم شمال 

 مكة المكرمة
 149 27711 االبتدائية السابعة لتحفيظ القرآن بمكة المكرمة

omsohyp109@gmail.com 
فاطمة بنت ضيف هللا بن عبد الرحمن 

 أبو درك
694 20 

مكتب التعليم شمال 

 مكة المكرمة
 150 27721 اسعة بعد المائة بمكة المكرمةاالبتدائية الت

lolo.lehyani@gmail.com 12 380 لطفيه بنت عبداللطيف بن طلق اللحياني 
مكتب التعليم شمال 

 مكة المكرمة
 151 27728 االبتدائية الثامنة لتحفيظ القرآن بمكة المكرمة

abeer--3000@hotmail.com 12 261 عبير سعد صالح الحربي 
م شمال مكتب التعلي

 مكة المكرمة

االبتدائية الثامنة عشرة بعد المائة بمكة 

 المكرمة
27733 152 

waa_02@hotmail.com 15 267 وفاء بنت محسن عبد هللا المرحم 
مكتب التعليم شمال 

 مكة المكرمة

االبتدائية السابعة عشرة بعد المائة بمكة 

 المكرمة
27743 153 

las-404@hotmail.com 13 299 بن عبدهللا الحازمي ليلى بنت يحيى 
مكتب التعليم شمال 

 مكة المكرمة

االبتدائية الخامسة عشرة بعد المائة بمكة 

 المكرمة
27745 154 
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 مدارس المرحلة االبتدائية حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

zainah.flemban@gmail.com 8 56 سمر بنت شربيني بن احمد فلمبان 
مكتب التعليم شمال 

 مكة المكرمة
 155 28031 معهد األمل االبتدائي بمكة المكرمة

142makkah@gmail.com 20 618 سمر عبد الرحمن عبد هللا الناشري 
مكتب التعليم شمال 

 مكة المكرمة

االبتدائية الثانية واألربعون بعد المائة بمكة 

 المكرمة
28277 156 

maha-al-najdy@hotmail.com 7 187 مها بنت عبد الرحمن بن ابراهيم النجدي 
مكتب التعليم شمال 

 مكة المكرمة

ة الخامسة واألربعون بعد المائة بمكة االبتدائي

 المكرمة
28278 157 

gegy4ever@hotmail.com 6 118 ماجدة بنت أحمد بن محمد على الحازمي 
مكتب التعليم شمال 

 مكة المكرمة

االبتدائية السابعة واألربعون بعد المائة بمكة 

 المكرمة
28280 158 

142makkah@gmail.com  6 58 الناشريسمر عبد الرحمن عبد هللا 
مكتب التعليم شمال 

 مكة المكرمة

برنامج التربية الفكرية الملحق باالبتدائية 

 بمكة المكرمة 142
28301 159 

s.sh.alharb@hotmail.com 19 561 صباح بنت شاكر بن حسين اللهيبي 
مكتب التعليم شمال 

 مكة المكرمة

االبتدائية الثالثة والخمسون بعد المائة بمكة 

 المكرمة
28391 160 

tahani13955@gmail.com 23 718 تهاني بنت دخيل عبيد هللا المساوا 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 161 127524 زينب بنت خزيمة االبتدائية بمكة المكرمة

lana-tota@hotmail.com 20 458 مريم شداد شديد الحربي 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 162 127580 ةأسماء بنت أنس االبتدائي

sch.g.lp.co.127581@makkahedu.gov.sa 17 486 امل دخيل هللا احمد الزويهري 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 163 127581 أسماء بنت يزيد االبتدائية

saedi111@hotmail.com 25 751 امل بنت صالح بن نافع الصاعدي 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 164 127583 تدائيةعمرة  بنت حزم االب

ammm1mmml@gmail.com 13 280 امل مبارك مبروك العوفي 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 165 127584 الشموس بنت مالك االبتدائية
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 مدارس المرحلة االبتدائية حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

sch.g.lp.co.127585@makkahedu.gov.sa 20 650 زينب عبيد معاضد الحربي 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 166 127585 ائيةالنوار بنت الحارث االبتد

khokha.alyami@gmail.com 17 477 خيرية ناجي حسين اليامي 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 167 127586 أم الحكم بنت الزبير االبتدائية

noor5736150@gmail.com 12 358 فوزيه عيد بن شومان الوذينانى 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 168 127588 أم سعد بن معاذ االبتدائية

sch.g.lp.co.127590@makkkahedu.gov.sa 11 290 ليلى محمد عيضه الثبيتي 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 169 127590 أم كعب السالمي االبتدائية

bsom2355@gmail.com 22 672 بسمة بنت عبدهللا بن زبن العبدلي 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 170 127592 دائيةأم منيع االنصاريه االبت

nona5555666@gmail.com 14 537 حنان حمدان حميدان الحربي 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 171 127593 أروى بنت عبد المطلب االبتدائية

sch.g.lp.co.127594@makkahedu.gov.sa 18 562 ميمونة بنت منصور بن احمد التيجاني 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 172 127594 الء األنصارية االبتدائيةأم الع

ameera.aq@hotmail.com 25 769 اميرة امين علي قمرة 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 173 127595 أم كلثوم األموية االبتدائية

ayoosh.alj@gmail.com 19 551 عائشة بنت عبدهللا بن محمد الجابري 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 174 127596 خزاعية االبتدائيةأم معبد ال

hanoo.1398@hotmail.com 14 517 تهاني علي عبد هللا باسلوم 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 175 127597 آسية بنت مزاحم االبتدائية

tr.arwa1@gmail.com 20 672 أروا علي عبدهللا الحرازي يماني 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 176 127598 تدائيةبسرة األسدية االب

ha374049@gmail.com 
عيشاب بنت االمام حميده محمد 

 الشنقيطي
402 14 

مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 177 127602 حبيبه بنت عمرو االبتدائية
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 مدارس المرحلة االبتدائية حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

sooosweet2008@gmail.com 11 354 ازهار محمد صالح القهوجي 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 178 127605 ةخولة بنت عاصم االبتدائي

hanna10965@hotmail.com 17 445 حنان بنت حسن بن ابراهيم سعيد جمال 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 179 127606 زينب بنت العوام االبتدائية

s.a.1424@gmail.com 13 427 سحر احمد عبده حنتول 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 180 127607 خولة بنت قيس االبتدائية

taif-14@hotmail.com 
نجاة بنت زامل بن الحق آل زيد 

 الشريف
484 16 

مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 181 127608 خوله بنت حكيم االبتدائية

to0ota-511@gmail.com 18 570 معتوقه بنت مسفر منير العتيبي 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 182 127611 رقية بنت عمر بن الخطاب االبتدائية

maha22651@gmail.com 15 400 مها مهنا حماد الحربي 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 183 127612 رقية بنت محمد االبتدائية

3beeralhajaji@gmail.com 18 580 عبير هاشم علي الحجاجي 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 184 127613 رملة بنت الحارث االبتدائية

m1alhrbi@gmail.com 12 349 ليلى جويبر غالب االحمدي 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 185 127614 زينب بنت عبد هللا االبتدائية

 
 11 279 أمينة بنت أحمد بن بكر هوساوي

مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 186 127616 سعاد بنت رافع االبتدائية

m2m-4@hotmail.com 25 614 مريم بنت سلمان بن مبارك الحربي 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 187 127617 سالمة بنت البراء االبتدائية

asmay77890@gmail.com 21 657 وفاء بنت هاشم محمد حلواني 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 188 127622 عائشة بنت عمير االبتدائية

hefe-11@hotmail.com 16 621 هيفاء علي سمران البنيان 
تعليم غرب مكتب ال

 مكة المكرمة
 189 127623 عذبة بنت سعد االبتدائية
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 مدارس المرحلة االبتدائية حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

wafass2011@gmail.com 11 264 وفاء بنت احمد صالح الغامدى 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 190 127629 نفيسة االنصارية االبتدائية

school_t_3@hotmail.com 6 179 عائشة قمبر عبد اللطيف خوتاني 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 191 127631 حفصة بنت سيرين االبتدائية

bbgs407@gmail.com 16 455 نزهه عالي علي بركي 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 192 127632 هند بنت عمرو االبتدائية

b.alhazmi@outlook.com 2 2 بدرية بنت سعد بن مساعد الحازمي 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 193 127651 126املحق باالبتدائية  برنامج يسير

al-lolo10@hotmail.com 21 665 لطيفة مبيريك بن مبروك القثامي 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة

حفصة بنت عمر بن الخطاب االبتدائية بمكة 

 المكرمة
128521 194 

b.alhazmi@outlook.com 2 20 بدرية بنت سعد بن مساعد الحازمي 
 مكتب التعليم غرب

 مكة المكرمة

برنامج التربية الفكرية الملحق باالبتدائية 

 بمكة 126
128522 195 

posysouldy2012@outlook.com 20 588 اخالص عبدهللا صدقة سبحي 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 196 27542 االبتدائية الثانية والعشرون بمكة المكرمة

hayfaabaqader@hotmail.com 15 500 ادر بن ابوبكر باقادرهيفاءبنت عبدالق 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 197 27543 االبتدائية الثالثة والعشرون بمكة المكرمة

mother569@gmail.com 18 555 سليمة بنت حمدان بن غانم العوفي 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 198 27550 االبتدائية الثالثون بمكة المكرمة

frida1234@mailinator.com 24 743 فريده معتوق بكر بالبيد 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 199 27555 االبتدائية الخامسة والثالثون بمكة المكرمة

ehdaa.k@hotmail.com 17 516 نور بنت محمود بن سعيد غالم 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 200 27557 االبتدائية السابعة والثالثون بمكة المكرمة

al-lehaby@hotmail.com 10 218 أميرة سمران سليم اللهيبي 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 201 27559 االبتدائية التاسعة والثالثون بمكة المكرمة
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 مدارس المرحلة االبتدائية حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

umnyaslama@gmail.com 20 678 بسمه ابراهيم حسين تكروني 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 202 27561 كرمةاالبتدائية الحادية واألربعون بمكة الم

hbahader@hotmail.com 24 873 هند عبدالعزيز عبدالرحمن بهادر 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 203 27569 االبتدائية التاسعة واألربعون بمكة المكرمة

misk1438@gmail.com 16 313 نهلة عبد هللا خضر الحربي 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 204 27574 الخمسون بمكة المكرمةاالبتدائية الرابعة و

27581b61@gmail.com 23 414 حليمه زبير بن أدم هوساوي 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 205 27581 االبتدائية الحادية والستون بمكة المكرمة

nhlmattar@yahoo.com 11 266 نهال بنت يوسف صالح مطر 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 206 27582 انية والستون بمكة المكرمةاالبتدائية الث

sch.g.lp.co.27584@makkahedu.gov.sa 12 393 بتول أحمد سعد بدور 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 207 27584 االبتدائية الرابعة والستون بمكة المكرمة

samia_1392@windowslive.com 
ساميه بنت محمد يوسف بن محمد 

 الشودري
286 12 

عليم غرب مكتب الت

 مكة المكرمة
 208 27592 االبتدائية الثانية والسبعون بمكة المكرمة

nadooo.s.s@hotmail.com 12 225 ندى بنت صدرالدين بن قارى سمرقندى 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 209 27596 االبتدائية السادسة والسبعون بمكة المكرمة

aydah2016aydah@gmail.com 11 275 بن سعود الصليمي عايدة بنت محسن 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 210 27602 االبتدائية الثانية والثمانون بمكة المكرمة

ashahabdoh@gmail.com 25 914 عائشة عبده هبه الصبياني 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 211 27677 االبتدائية الخامسة والتسعون بمكة المكرمة

fooozua123@hotmail.com 12 400 فوزية ابراهيم سعيد كنبيجو 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 212 27679 االبتدائية الثالثة لتحفيظ القرآن بمكة المكرمة

zozosh@gmail.com 6 61 مزينة بنت شحاد بن علي الخزاعي 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 213 27682 ابتدائية الخضراء بمكة المكرمة
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 مدارس المرحلة االبتدائية حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

shmoo3-aldar4@hotmail.com 6 152 نزيهة بنت ناشي بن حمود القرشي 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 214 27716 ابتدائية الشعيبة بمكة المكرمة

abeer.jam99@gmail.com 15 234 عبير جميل محسن اليماني 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 215 27717 االبتدائية العاشرة بعد المائة بمكة المكرمة

ghaaaa0011@gmail.com 13 334 غادة منسي صالح المطرفي 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة

االبتدائية الحادية عشرة بعد المائة بمكة 

 المكرمة
27723 216 

romance-dreams94@hotmail.com 18 454 أحالم إبراهيم عبدالرحمن بخاري 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة

شرة بعد المائة بمكة االبتدائية الثالثة ع

 المكرمة
27742 217 

hanan.salih.alsyd@gmail.com 
حنان بنت صالح بن محمد بن عبد هللا 

 العلوي
87 6 

مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 218 27762 ابتدائية الخرقاء لتحفيظ القرآن بمكة المكرمة

b.alhazmi@outlook.com 20 666 بدرية بنت سعد بن مساعد الحازمي 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة

االبتدائية السادسة و العشرون بعد المائة بمكة 

 المكرمة
27765 219 

amalharby130@gmail.com 24 895 امل حميد جويبر الحربي 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 220 27766 االبتدائية الثالثون بعد المائة بمكة المكرمة

tofe.779@hotmail.com 18 485 ناجي صالح الزمزمي عواطف 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة

االبتدائية الحادية والثالثون بعد المائة بمكة 

 المكرمة
27767 221 

kob6655@hotmail.com 17 487 خديجة عثمان ابراهيم برناوي 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة

االبتدائية الرابعة والثالثون بعد المائة بمكة 

 المكرمة
27787 222 

mervt.neshan@hotmail.com 27 906 مرفت بنت عبدهللا بن نيشان البخاري 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة

االبتدائية الخامسة والثالثون بعد المائة بمكة 

 المكرمة
27790 223 

khokho1388@gmail.com 22 699 خديجة احمد علي العبسي 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 224 27792 سلمية االبتدائيةرفيدة األ
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 مدارس المرحلة االبتدائية حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

amal-bador@hotmail.com 8 191 امل بنت عبدالمعطي بن سعيد بدور 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة

االبتدائية الخامسة عشرة لتحفيظ القرآن بمكة 

 المكرمة
28268 225 

f.t36f.t@hotmail.com 23 812 فاطمة بنت محمد بن دايس المعطاني 
 مكتب التعليم غرب

 مكة المكرمة

االبتدائية الثامنة واألربعون بعد المائة بمكة 

 المكرمة
28281 226 

amalftany@gmail.com 12 332 امال عبدالعزيز يعقوب فطاني 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة

االبتدائية السادسة عشرة لتحفيظ القرآن بمكة 

 المكرمة
28332 227 

jeje1420@outlook.com 6 130 احمد الغامدي جواهر عبدهللا 
مكتب التعليم غرب 

 مكة المكرمة
 228 28420 ابتدائية حي الرياض بمكة المكرمة

sweet-mom86@hotmail.com 3 5 سهام حسن عبد هللا سبكي 
مكتب التعليم وسط 

 مكة المكرمة
 229 127557 59برنامج يسير الملحق باالبتدائية 

akaabr@live.com 3 10 لبشريعبير عبد الرحمن محمد ا 
مكتب التعليم وسط 

 مكة المكرمة
 230 127658 مركز التوحد

nooor46706@gmail.com 10 140 نوره بكر محمد برناوي 
مكتب التعليم وسط 

 مكة المكرمة
 231 27522 االبتدائية األولى بمكة المكرمة

sch.g.lp.ge.27524@makkahedu.gov.sa 
سميرة بنت حمادي بن عبدالمعين 

 الشريف
388 16 

مكتب التعليم وسط 

 مكة المكرمة
 232 27524 االبتدائية الثالثة بمكة المكرمة

nesma1398@gmail.com 12 326 نسيم بنت صالح بن صالح مبارك 
مكتب التعليم وسط 

 مكة المكرمة
 233 27526 االبتدائية الخامسة بمكة المكرمة

sh.m3ak@gmail.com 12 274 حياة بنت عبيد بن عبدهللا النباتي 
مكتب التعليم وسط 

 مكة المكرمة
 234 27530 االبتدائية التاسعة بمكة المكرمة

alsiyami11@gmail.com 12 343 حميدة يعقوب جيه السيامي 
مكتب التعليم وسط 

 مكة المكرمة
 235 27531 االبتدائية الحادية عشرة بمكة المكرمة

asmmh-2008@hotmail.com 11 163 ربىعبله بنت سعيد بن مسلم الح 
مكتب التعليم وسط 

 مكة المكرمة
 236 27533 االبتدائية الثالثة عشرة بمكة المكرمة
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 مدارس المرحلة االبتدائية حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

shadowknightlady@gmail.com 21 649 رفعه بنت احمد بن عثمان الغامدي 
مكتب التعليم وسط 

 مكة المكرمة
 237 27536 االبتدائية السادسة عشرة بمكة المكرمة

ramz.almghrbi2009@gmail.com 
رمزيه بنت عربي بن عبدالرزاق 

 المغربي
416 15 

مكتب التعليم وسط 

 مكة المكرمة
 238 27540 االبتدائية العشرون بمكة المكرمة

tmb.25@hotmail.com 16 396 طفلة مبارك على بلسود 
مكتب التعليم وسط 

 مكة المكرمة
 239 27541 االبتدائية الحادية والعشرون بمكة المكرمة

mesbahmobark@gmail.com 12 342 مصباح بنت مبارك بن معيوض الثبيتي 
مكتب التعليم وسط 

 مكة المكرمة
 240 27544 االبتدائية الرابعة والعشرون بمكة المكرمة

sara.n.a1436@hotmail.com 18 409 ساره بنت ناصر بن عبد هللا الدوسري 
مكتب التعليم وسط 

 مكة المكرمة
 241 27547 بمكة المكرمةاالبتدائية السابعة والعشرون 

sch.g.lp.ge.27556@makkahedu.gov.sa 18 550 رهف بنت صدقة بن عباس براشي 
مكتب التعليم وسط 

 مكة المكرمة
 242 27556 االبتدائية السادسة والثالثون بمكة المكرمة

sch.g.lp.ge.27560@makkahedu.gov.sa 25 736 راويه حامد عبدهللا زيد 
 مكتب التعليم وسط

 مكة المكرمة
 243 27560 االبتدائية األربعون بمكة المكرمة

tota8083@gmail.com 24 751 تركية بنت بركة بن دهيران البالدي 
مكتب التعليم وسط 

 مكة المكرمة
 244 27562 االبتدائية الثانية واألربعـون بمكة المكرمة

najla_a11@hotmail.com 12 215 نجالء بنت علي  بن حسن الحازمي 
مكتب التعليم وسط 

 مكة المكرمة
 245 27564 االبتدائية الرابعة واألربعون بمكة المكرمة

aso1388178@gmail.com 17 373 ابتسام منصور سعد الشمبري 
مكتب التعليم وسط 

 مكة المكرمة
 246 27568 االبتدائية الثامنة واألربعون بمكة المكرمة
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 مدارس المرحلة االبتدائية حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

laila_afendy@hotmail.com 14 342 د بن عبد الرحمن افنديليلى بنت احم 
مكتب التعليم وسط 

 مكة المكرمة
 247 27571 االبتدائية الحادية والخمسون بمكة المكرمة

jjjj_3637@hotmail.com 12 395 جميله بنت صالح بن صالح المطرفي 
مكتب التعليم وسط 

 مكة المكرمة
 248 27575 االبتدائية الخامسة والخمسون بمكة المكرمة

basma.alhudali@gmail.com 18 369 بسمه رده بن وصل هللا العميرى 
مكتب التعليم وسط 

 مكة المكرمة
 249 27576 االبتدائية السادسة والخمسون بمكة المكرمة

amnh_5710@hotmail.com 15 382 أمنه بنت محمد بن سردار علي 
مكتب التعليم وسط 

 مكة المكرمة
 250 27577 لمكرمةاالبتدائية السابعة والخمسون بمكة ا

sweet-mom86@hotmail.com 18 535 سهام حسن عبد هللا سبكي 
مكتب التعليم وسط 

 مكة المكرمة
 251 27579 االبتدائية التاسعة والخمسون بمكة المكرمة

ftgrhdf@gmail.com 
فدوه بنت محمد بن ابراهيم حسن 

 هوساوي
539 20 

مكتب التعليم وسط 

 مكة المكرمة
 252 27580 ستون بمكة المكرمةاالبتدائية ال

maha.com1@yahoo.com 
مها بنت عبدالعزيز بن عبدالعزيز بن 

 حميد
437 16 

مكتب التعليم وسط 

 مكة المكرمة
 253 27587 أم عمارة االبتدائية بمكة المكرمة

rehaf10@hotmail.com 25 710 شادية علي صدقة الحازمي 
مكتب التعليم وسط 

 مكة المكرمة
 254 27588 ة الثامنة والستون بمكة المكرمةاالبتدائي

school__70@hotmail.com 13 253 عبير محمد صالح الحازمي 
مكتب التعليم وسط 

 مكة المكرمة
 255 27590 االبتدائية السبعون بمكة المكرمة

al-aty55@hotmail.com 9 152 نجاح نوار سليم المقاطي 
مكتب التعليم وسط 

 مكة المكرمة
 256 27591 الحادية والسبعون بمكة المكرمة االبتدائية

soze4545@gmail.com 12 207 سوزان دخيل هللا سعد المغامسي الحربي 
مكتب التعليم وسط 

 مكة المكرمة
 257 27594 االبتدائية الرابعة والسبعون بمكة المكرمة
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 مدارس المرحلة االبتدائية حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

abeer-faran@hotmail.com 25 777 عبير بنت عبدالعزيز بن عباس فران 
عليم وسط مكتب الت

 مكة المكرمة
 258 27600 االبتدائية الثمانون بمكة المكرمة

s-m-d-2002@hotmail.com 11 191 سالمه حمود احمد اللهيبي 
مكتب التعليم وسط 

 مكة المكرمة
 259 27672 االبتدائية الثانية لتحفيظ القرآن بمكة المكرمة

fofo.al.j@hotmail.com 10 198 فائزة عبدهللا محمد الجابري 
مكتب التعليم وسط 

 مكة المكرمة
 260 27673 االبتدائية العاشرة بمكة المكرمة

ele93_jh@hotmail.com 
جميلة بنت حميدان بن حماد اللهيبي 

 الحربي
307 13 

مكتب التعليم وسط 

 مكة المكرمة
 261 27676 االبتدائية الثالثة والتسعون بمكة المكرمة

smile000194@hotmail.com 18 497 بدالعزيز بن عبدالعزيز بن حميدزينب ع 
مكتب التعليم وسط 

 مكة المكرمة
 262 27699 االبتدائية األولى بعد المائة بمكة المكرمة

hanan-20301@hotmail.com 12 171 حنان بنت محمد بن صالح الوذيناني 
مكتب التعليم وسط 

 مكة المكرمة
 263 27702 االبتدائية المائة بمكة المكرمة

elequ6@gmail.com 8 196 عبلة بنت سليم بن طلق االحمدي 
مكتب التعليم وسط 

 مكة المكرمة

االبتدائية السادسة لتحفيظ القرآن بمكة 

 المكرمة
27713 264 

ele.103@outlook.sa 17 356 نوره بنت مسعد بن سفر المطرفي 
مكتب التعليم وسط 

 مكة المكرمة
 265 27718 مكرمةاالبتدائية الثالثة بعد المائة بمكة ال

bfg40@hotmail.com 
بتول بنت نوار بن عوض العامري 

 المقاطي
310 14 

مكتب التعليم وسط 

 مكة المكرمة

االبتدائية الرابعة عشرة بعد المئة بمكة 

 المكرمة
27729 266 

65intermediat@gmail.com 7 174 نوره بنت عبد هللا بن خريص المطرفي 
مكتب التعليم وسط 

 مةمكة المكر
 267 27741 االبتدائية العشرون بعد المائة بمكة المكرمة

sa8saban@gmail.com 12 250 مها صالح عبدالعزيز العثيمين 
مكتب التعليم وسط 

 مكة المكرمة

االبتدائية الرابعة عشرة لتحفيظ القرآن بمكة 

 المكرمة
27784 268 
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 مدارس المرحلة االبتدائية حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

jjjj_3637@hotmail.com 11 282 جميله بنت صالح بن صالح المطرفي 
مكتب التعليم وسط 

 مكة المكرمة

االبتدائية الثالثة عشرة لتحفيظ القرآن بمكة 

 المكرمة
27785 269 

agonea98765@gmail.com 12 265 فوزيه محسن غالي القثامي 
مكتب التعليم وسط 

 مكة المكرمة

االبتدائية الثالثة واألربعون بعد المائة بمكة 

 المكرمة
27793 270 

sweet-mom86@hotmail.com 2 23 سهام حسن عبد هللا سبكي 
مكتب التعليم وسط 

 مكة المكرمة

 59برنامج التربية الفكرية الملحق باالبتدائية 

 بمكة المكرمة
28033 271 

maha-b21@outlook.sa 6 154 مها بنت محمد بن عبيد باعويضان 
مكتب التعليم وسط 

 مكة المكرمة

مائة بمكة االبتدائية التاسعة والعشرون بعد ال

 المكرمة
28242 272 

rehaf10@hotmail.com 5 29 شادية علي صدقة الحازمي 
مكتب التعليم وسط 

 مكة المكرمة

 68برنامج التربية الفكرية الملحق باالبتدائية 

 بمكة المكرمة
28297 273 

ffat1392@hotmail.com 16 364 فاطمة بنت عطية بن مشرف الحارثي 
مكتب التعليم وسط 

 لمكرمةمكة ا

االبتدائية الثانية والخمسون بعد المائة بمكة 

 المكرمة
28390 274 
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 مدارس المرحلة المتوسطة حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

gqueen2@hotmail.com 7 104 غالية محمد نافع البشري 
التعليم بمحافظة  مكتب

 الجموم
 1 27825 متوسطة الشامية بمكة المكرمة

b-fjr@hotmail.com 8 187 بدور مسري خالد العتيبي 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 2 27826 متوسطة مدركة بمكة المكرمة

hano0o22222@gmail.com 7 88 حنان محمد نافع البشري 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 3 27827 سفان بمكة المكرمةمتوسطة ع

so_o5@hotmail.com 
سميرة عبدالوهاب عبد القادر 

 البلوشي
104 7 

مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 4 27828 متوسطة هدى الشام بمكة المكرمة

alamathel@hotmail.com 6 45 موضي بركات مبروك العمري 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 5 27829 رمةمتوسطة عين شمس بمكة المك

om_fahad_33@hotmail.com 
عواطف بنت سعد بن سالم 

 اللحياني
204 11 

مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 6 27830 متوسطة الجموم األولى بمكة المكرمة

sec-difzeni@hotmail.com 6 81 وفاء عبد الصمد سراج مال 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 7 27831 متوسطة دف زيني بمكة المكرمة

atat799@hotmail.com 
تهاني بنت عوض بن عتقي 

 الحازمي
152 8 

مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 8 27832 متوسطة أبي عروة بمكة المكرمة

ra2012ni@gmail.com 
رانيه محمد صالح محمد 

 االنصاري
49 4 

مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 9 27833 متوسطة المرشدية بمكة المكرمة

 

بنت حيدر بن صادق منال 

 البركاتي
81 5 

مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 10 27834 متوسطة أبي شعيب بمكة المكرمة

so_m_1415@hotmail.com 4 53 حياة علي حامد عباس 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 11 27863 متوسطة الريان بمكة المكرمة

h222240@gmail.com 
حنان بنت عبدالعالي بن محمد 

 شيخال
71 6 

مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 12 27870 متوسطة البرابر بمكة المكرمة
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 مدارس المرحلة المتوسطة حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

tota-swl11122@hotmail.com 3 72 تهاني عبد المعين أحمد الطياري 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 13 27871 متوسطة الغوالء بمكة المكرمة

afaff1992@hotmail.com 
عفاف بنت شرف بن حامد 

 الراجحي
68 4 

مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 14 27872 متوسطة خيف الرواجح بمكة المكرمة

mhh1437@hotmail.com 6 57 منال عبدالرحمن احمد الشريف 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 15 27873 متوسطة الصمد بمكة المكرمة

makaaaarem@gmail.com 8 117 مكرم علي عثمان الحكواتي 
فظة مكتب التعليم بمحا

 الجموم
 16 27874 متوسطة الغزيات بمكة المكرمة

 
 5 46 مها بنت عيد بن حسن بربري

مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 17 27908 متوسطة الزالل بمكة المكرمة

mshn2014@hotmail.com 3 27 منى سعد حمزه النحاس 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 18 27909 متوسطة المقيطع بمكة المكرمة

afafalhazmi39@gmail.com 11 228 عفاف جمعان عمير الحازمي 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 19 27918 متوسطة الجموم الثانية بمكة المكرمة

dwrr91@hotmail.com 5 86 جواهر سعدون بن منيع العتيبي 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 20 27919 متوسطة رهاط بمكة المكرمة

wafavx@hotmail.com 13 307 وفاء رضا علي الشريف 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 21 28261 متوسطة الجموم الثالثة بمكة المكرمة

gh.112266@hotmail.com 
مريم بنت خيشان بن جويبر 

 البشري
129 6 

مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم

متوسطة الجموم األولى لتحفيظ القرآن الكريم بمكة 

 المكرمة
28328 22 

sma305@hotmail.com 
أميره بنت محمد بن عبدهللا 

 الشريف
71 6 

مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 23 28455 متوسطة النزهة بمكة المكرمة

sh.s.s_89@hotmail.com 5 71 شريفة سعيد صالح السلمي 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الكامل
 24 27844 متوسطة خولة بنت حكيم السُّلمية بالكامل

medha2012@hotmail.com 
فطوم بنت محمد بن حبيب 

 السلمي
18 4 

مكتب التعليم بمحافظة 

 الكامل
 25 27845 متوسطة كريمة بنت همام

gm0990gm@hotmail.com 4 35 جمال مليفي الفي السلمي 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الكامل
 26 27846 ليلى الغفارية المتوسطة
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 مدارس المرحلة المتوسطة حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

garefen.school2019@gmail.com 
بنت عبدالعزيز بن سعيد  عائشة

 السلمي
27 3 

مكتب التعليم بمحافظة 

 الكامل
 27 27847 متوسطة الغريفين بمكة المكرمة

milh1432@hotmail.com 
حمدة عمار عبد الرحيم 

 القويسمي
49 4 

مكتب التعليم بمحافظة 

 الكامل
 28 27855 متوسطة ملح بالكامل بمكة المكرمة

nanoali469@yahoo.com 
نت على بن سالم بن هنادي ب

 على ابو الجمال الشريف
27 4 

مكتب التعليم بمحافظة 

 الكامل
 29 27867 متوسطة وسناء بنت الصلت السلمية

alsolami2013@hotmail.com 4 39 عائشة مطر بادي السلمي 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الكامل
 30 27875 متوسطة مارية القبطية بمكة المكرمة

alheno45@hotmail.com 
عتيقه بنت عليان بن علي 

 السلمي
22 3 

مكتب التعليم بمحافظة 

 الكامل
 31 27876 متوسطة ميمونة بنت عبدهللا بمكة المكرمة

tahanija1234@hotmail.com 3 28 تهاني عابد عبدهللا الجابري 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الكامل
 32 27891 أم محجن المتوسطة

nuha1441@gmail.com 
يد بن حميد نهى بنت حم

 الصحفي
21 5 

مكتب التعليم بمحافظة 

 الكامل
 33 27895 متوسطة ليلى بنت أبي سفيان بمكة المكرمة

jomaa4409@gmail.com 3 14 جمعة محمد سعيد الغامدي 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الكامل
 34 27896 لبنى بنت الخطيم المتوسطة

sh.s.s_89@hotmail.com 3 21 شريفة سعيد صالح السلمي 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الكامل

متوسطة برة بنت سفيان السُّلمية لتحفيظ القرآن الكريم 

 بالكامل
28387 35 

super-teacher22@hotmail.com 1 5 سميرة مبروك فيصل الغامدي 
مكتب التعليم بمحافظة 

 بحرة

برنامح العوق الفكري الملحق بمدرسة بحرة 

 المجاهدين األولى
127724 36 

fh-0010@hotmail.com 3 49 هاجر مصلح احمد العلياني 
مكتب التعليم بمحافظة 

 بحرة
 37 128624 متوسطة الجوهرة السالم لتعليم الكبيرات ببحرة
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 مدارس المرحلة المتوسطة حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

barbie20091@hotmail.com 
اميرة عائض حضيض 

 المعمري
56 3 

مكتب التعليم بمحافظة 

 بحرة

متوسطة بحرة المجاهدين لتحفيظ القرآن الكريم بمكة 

 مكرمةال
28386 38 

fttom-1419@hotmail.com 18 450 فاطمة علي محمد شعفل 
مكتب التعليم بمحافظة 

 بحرة
 39 34345 متوسطة بحرة األولى بمكة المكرمة

super-teacher22@hotmail.com 17 530 سميرة مبروك فيصل الغامدي 
مكتب التعليم بمحافظة 

 بحرة
 40 34346 مكرمةمتوسطة بحرة المجاهدين األولى بمكة ال

hala.aljehani1@gmail.com 15 311 هالة رحيمي احمد الجهني 
مكتب التعليم بمحافظة 

 بحرة
 41 34347 متوسطة بحرة المجاهدين الثانية بمكة المكرمة

fridhgadi1437@gmail.com 21 631 فريدة سوركتي أبوبكر قاضي 
مكتب التعليم بمحافظة 

 بحرة
 42 34348 متوسطة حداء بمكة المكرمة

zzrr1234@outlook.sa 4 132 زهراء مسعود يحي الحمضي 
مكتب التعليم بمحافظة 

 بحرة
 43 35102 متوسطة أم كعب األنصارية ببحرة المجاهدين

a.aishhha1401@gmail.com 6 125 عائشة احمد محمد بن عفيف 
مكتب التعليم جنوب مكة 

 المكرمة
 44 127533 رمةُسكينة بنت الحسين المتوسطة بمكة المك

dream-live-2@hotmail.com 24 817 حنان بنت مناقب قاسم عثمان 
مكتب التعليم جنوب مكة 

 المكرمة
 45 27811 المتوسطة الثامنة عشرة بمكة المكرمة

naimah10@yahoo.com 17 546 نعيمه سحمي معيوض العتيبي 
مكتب التعليم جنوب مكة 

 المكرمة
 46 27815 مكة المكرمةالمتوسطة الثانية والعشرون ب

sara_abdo_2017@hotmail.com 8 184 ساره بنت رسمي بن يحي عبده 
مكتب التعليم جنوب مكة 

 المكرمة
 47 27817 متوسطة الشفاء بنت عبدهللا العدوية بمكة المكرمة
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 مدارس المرحلة المتوسطة حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

amoo_love_1399@hotmail.com 13 337 امل بنت حسن بن احمد القرني 
مكتب التعليم جنوب مكة 

 مةالمكر
 48 27820 المتوسطة السابعة والعشرون بمكة المكرمة

meezomom@hotmail.com 
منال بنت منصور بن صالح 

 منصور
154 8 

مكتب التعليم جنوب مكة 

 المكرمة
 49 27857 متوسطة عرعر بمكة المكرمة

alrageefo@gmail.com 
فاطمة بنت جزاء بن عامر 

 الطلحي
278 11 

مكتب التعليم جنوب مكة 

 رمةالمك
 50 27860 المتوسطة الرابعة والثالثون بمكة المكرمة

ehsanbabkoor@gmail.com 
احسان بنت سالم بن ابو بكر 

 بابكور
564 18 

مكتب التعليم جنوب مكة 

 المكرمة
 51 27882 المتوسطة الخامسة واألربعون بمكة المكرمة

secret_shadow550@hotmail.com 
عواطف بنت عبدالرحيم مسفر 

 يالنمر
61 3 

مكتب التعليم جنوب مكة 

 المكرمة
 52 27887 متوسطة الكباكبة بمكة المكرمة

soso1436lolo@hotmail.com 
ليلى بنت نوار بن عابد ذوي 

 عيسى القناوي
51 6 

مكتب التعليم جنوب مكة 

 المكرمة
 53 27920 متوسطة وادي ضيم بمكة المكرمة

ashoor.ma@hotmail.com 
الرسول منال عبدهللا عبد رب 

 عاشور
617 21 

مكتب التعليم جنوب مكة 

 المكرمة
 54 27921 المتوسطة الستون بمكة المكرمة

mgmn1421@gmail.com 3 86 ثريا بنت محمدبن عبيد ديباني 
مكتب التعليم جنوب مكة 

 المكرمة
 55 28257 متوسطة الملحاء لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة

wafsh1436@gmail.com 11 383 ليمان بن عالي الشمرانيوفاء س 
مكتب التعليم جنوب مكة 

 المكرمة
 56 28264 المتوسطة التاسعة لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة

mozoon-ayed-1234@outlook.sa 
مزون بنت عايض بن عجل 

 النفيعي
233 12 

مكتب التعليم جنوب مكة 

 المكرمة
 57 28296 متوسطة الحسينية بمكة المكرمة

alrageefo@gmail.com 
فاطمة بنت جزاء بن عامر 

 الطلحي
18 3 

مكتب التعليم جنوب مكة 

 المكرمة

بمكة  34برنامج التربية الفكرية الملحق بالمتوسطة 

 المكرمة
28309 58 



 
 

141 
 

 مدارس المرحلة المتوسطة حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

safie-5000@hotmail.com 
صفية بنت عزيز بن صالح 

 األحمدي
215 7 

مكتب التعليم جنوب مكة 

 المكرمة

تحفيظ القرآن الكريم بمكة المتوسطة العاشرة ل

 المكرمة
28317 59 

foz0007000@gmail.com 
فوزيه بنت سالم بن عبدهللا 

 باجابر
409 17 

مكتب التعليم جنوب مكة 

 المكرمة
 60 28503 أسماء بنت أبي بكر المتوسطة بمكة المكرمة

najat0090@hotmail.com 2 18 نجاة جبريل محمد حدادي 
مكتب التعليم شرق مكة 

 مكرمةال
 61 127670 أم عبيد بنت سود الهذلية المتوسطة

mmbb.25@hotmail.com 3 20 مصباح محارب بالعس العتيبي 
مكتب التعليم شرق مكة 

 المكرمة
 62 127879 بمكة 25برنامج التربية الفكرية الملحق بالمتوسطة 

mmbb.25@hotmail.com 18 511 مصباح محارب بالعس العتيبي 
رق مكة مكتب التعليم ش

 المكرمة
 63 27818 المتوسطة الخامسة والعشرون بمكة المكرمة

rereyq54@gmail.com 9 181 نوال حمزة أمين فراش 
مكتب التعليم شرق مكة 

 المكرمة
 64 27822 متوسطة الشرائع العليا بمكة المكرمة

hano123.ahmed@gmail.com 
حنان بنت احمد بن محسن 

 الحربي
54 5 

ق مكة مكتب التعليم شر

 المكرمة
 65 27823 متوسطة الزيماء بمكة المكرمة

bsh1394@hotmail.com 
بدرية بنت سعيد بن عبد العالي 

 الهذلي
309 13 

مكتب التعليم شرق مكة 

 المكرمة
 66 27850 المتوسطة التاسعة والعشرون بمكة المكرمة

sara-14141414@hotmail.com 
سارة بنت حسن بن خالد 

 الرويس
63 4 

التعليم شرق مكة  مكتب

 المكرمة
 67 27861 متوسطة البجيدي بمكة المكرمة

foozsaad@outlook.sa 
فوزية بنت سعد بن امبارك 

 النفاعي
380 15 

مكتب التعليم شرق مكة 

 المكرمة
 68 27866 متوسطة جعرانة األولى بمكة المكرمة

nwalooo7@hotmail.com 24 722 نوال بنت موسم محمد القثامي 
لتعليم شرق مكة مكتب ا

 المكرمة
 69 27877 المتوسطة التاسعة والثالثون بمكة المكرمة

ele52@hotmail.com 18 499 مريم بشيش مسلم الحازمي 
مكتب التعليم شرق مكة 

 المكرمة
 70 27878 المتوسطة الحادية واألربعون بمكة المكرمة



 
 

142 
 

 مدارس المرحلة المتوسطة حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

shikha14258@gmail.com 18 611 شيخة بنت فهد بن شالح العتيبي 
مكتب التعليم شرق مكة 

 المكرمة
 71 27879 المتوسطة الثانية واألربعون بمكة المكرمة

noraalotaibi-85@hotmail.com 
نوره بنت ربيع بن صنت 

 العتيبي
26 4 

مكتب التعليم شرق مكة 

 المكرمة
 72 27885 متوسطة حراض بمكة المكرمة

d-temo400@hotmail.com 
فوزيه بنت مرزوق بن بخيت 

 طرفيالم
22 3 

مكتب التعليم شرق مكة 

 المكرمة
 73 27886 متوسطة القوبعية بمكة المكرمة

natoo177@gmail.com 
عواطف بنت عوض مزيد 

 الصواط
533 18 

مكتب التعليم شرق مكة 

 المكرمة
 74 27898 المتوسطة الثامنة واألربعون بمكة المكرمة

sozan2231@hotmail.com 4 30 سوزان خالد محمد السرحان 
مكتب التعليم شرق مكة 

 المكرمة
 75 27913 متوسطة اليمانية بمكة المكرمة

 
 23 707 عايشه صنهات عباد العتيبي

مكتب التعليم شرق مكة 

 المكرمة
 76 27916 المتوسطة الرابعة والستون بمكة المكرمة

fatmhq354@gmail.com 
فاطمة بنت معيض عبدهللا 

 القثامي
339 15 

مكة  مكتب التعليم شرق

 المكرمة
 77 27917 المتوسطة الثامنة والخمسون بمكة المكرمة

zene1419@hotmail.com 
منى بنت منير ثابت بن ثابت 

 صالح
297 12 

مكتب التعليم شرق مكة 

 المكرمة
 78 27926 المتوسطة السادسة والستون بمكة المكرمة

naef_alreem@hotmail.com 
سارة بنت عبد هللا بن هزاع 

 الشريفالعبدلي 
239 8 

مكتب التعليم شرق مكة 

 المكرمة
 79 27927 المتوسطة الثامنة والستون بمكة المكرمة

aisha-.-2017@hotmail.com 3 63 رفيعه احمد فرحه الغامدي 
مكتب التعليم شرق مكة 

 المكرمة
 80 27933 المتوسطة الثالثة لتعليم الكبيرات بمكة المكرمة

rise.20030@gmail.com 11 329 عيض بن دبيس الحارثيجميل م 
مكتب التعليم شرق مكة 

 المكرمة

المتوسطة السادسة لتحفيظ القرآن الكريم بمكة 

 المكرمة
27938 81 
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 مدارس المرحلة المتوسطة حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

mesh1435@hotmail.com 12 262 مشاعل عايض مرزوق القثامي 
مكتب التعليم شرق مكة 

 المكرمة
 82 28385 متوسطة جعرانة الثانية بمكة المكرمة

ele52@hotmail.com 2 16 مريم بشيش مسلم الحازمي 
مكتب التعليم شرق مكة 

 المكرمة

بمكة  41برنامج التربية الفكرية الملحق بالمتوسطة 

 المكرمة
28398 83 

sarah223300@icloud.com 
ساره بنت دخيل بن دبول 

 العتيبي
307 17 

مكتب التعليم شرق مكة 

 المكرمة
 84 28504 ةميمونة بنت الحارث المتوسطة بمكة المكرم

memoo1394@hotmail.com 14 374 اشواق محمد صالح حسن عطيه 
مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 85 127961 المتوسطة الرابعة بمكة المكرمة

kzx3543@gmail.com 3 93 كامله خيشان محمد الصاعدى 
مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 86 128495 خولة بنت األزور المتوسطة بمكة المكرمة

the.diva17@hotmail.com 
هدى بنت منصور بن يحي 

 بهلول
524 20 

مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 87 27795 المتوسطة الثانية بمكة المكرمة

fayza.mga@gmail.com 
فايزه بنت محمد بن عايد 

 الرحيلي
520 19 

مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 88 27799 المتوسطة السادسة بمكة المكرمة

 

تركية بنت رشيد بن حجيج 

 الصاعدي
509 18 

مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 89 27803 المتوسطة العاشرة بمكة المكرمة

sunyaf2017@gmail.com 12 320 فوزيه مساعد محمد الصبحي 
مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 90 27807 المتوسطة الرابعة عشرة بمكة المكرمة

mbasnrk@hotmail.com 18 321 منال حميد بن مبرك الحازمي 
مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 91 27808 المتوسطة الخامسة عشرة بمكة المكرمة

maha-al-najdy@hotmail.com 
مها بنت عبد الرحمن بن 

 ابراهيم النجدي
69 5 

مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 92 27809 المتوسطة السادسة عشرة بمكة المكرمة

gegy4ever@hotmail.com 
ماجدة بنت أحمد بن محمد على 

 الحازمي
186 10 

مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 93 27813 المتوسطة العشرون بمكة المكرمة

adooola114@gmail.com 18 509 عديله بنت عبدهللا بن احمد احمد 
مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 94 27821 المكرمةالمتوسطة الثامنة والعشرون بمكة 



 
 

144 
 

 مدارس المرحلة المتوسطة حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

m.m.h44024@hotmail.com 7 208 مفيده مبارك حمود الحازمي 
مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 95 27848 المتوسطة األولى لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة

 

حنان بنت معال بن ربيع 

 االحمدي
237 14 

مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 96 27854 بمكة المكرمة المتوسطة الثالثة والثالثون

pri44@makkahtech.gov.sa 
عبير بنت مشهور بن احمد 

 االنصاري
537 17 

مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 97 27881 المتوسطة الرابعة واألربعون بمكة المكرمة

fatima8ali88@gmail.com 14 353 فاطمة بنت على جبريل جريبي 
مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 98 27883 توسطة السادسة واألربعون بمكة المكرمةالم

s-h.2010@hotmail.com 
شاهناز بنت عبدالعزيز بن 

 عبدالرزاق عجيب
436 17 

مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 99 27884 المتوسطة السابعة واألربعون بمكة المكرمة

maed-6619@hotmail.com 
وداد بنت محمد راشد بن حسن 

 الوافي
316 12 

مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 100 27904 المتوسطة الرابعة والخمسون بمكة المكرمة

nanaj22017@gmail.com 
نجاة بنت ناصر بن خميس 

 الحضرمي
232 15 

مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 101 27911 المتوسطة التاسعة والخمسون بمكة المكرمة

 

تركية بنت رشيد بن حجيج 

 الصاعدي
93 6 

كتب التعليم شمال مكة م

 المكرمة
 102 27924 المتوسطة األولى لتعليم الكبيرات بمكة المكرمة

om-ragad66@hotmail.com 6 147 علوة صالح أحمد الزهراني 
مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة

المتوسطة الخامسة لتحفيظ القرآن الكريم بمكة 

 المكرمة
27928 103 

hlalah-a-l@hotmail.com 2 3 لة عبيدهللا عبدهللا اللحيانيهال 
مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 104 27931 المتوسطة التاسعة والسبعون بمكة المكرمة

lolo.lehyani@gmail.com 
لطفيه بنت عبداللطيف بن طلق 

 اللحياني
191 6 

مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 105 27939 مةالمتوسطة السابعة لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكر
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 مدارس المرحلة المتوسطة حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

susando4@hotmail.com 
سعدى إبراهيم عبدالمحسن 

 المالكي
199 10 

مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 106 27942 المتوسطة الرابعة والسبعون بمكة المكرمة

pri7575@hotmail.com 
فاطمة بنت جميل بن بويخت 

 الحربي
293 14 

مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 107 28273 ة والسبعون بمكة المكرمةالمتوسطة الخامس

zainah.flemban@gmail.com 
سمر بنت شربيني بن احمد 

 فلمبان
13 3 

مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 108 28303 معهد األمل المتوسط بمكة المكرمة

pri44@makkahtech.gov.sa 
عبير بنت مشهور بن احمد 

 االنصاري
13 2 

مكتب التعليم شمال مكة 

 مةالمكر

بمكة  44برنامج التربية الفكرية الملحق بالمتوسطة 

 المكرمة
28333 109 

sunyaf2017@gmail.com 3 28 فوزيه مساعد محمد الصبحي 
مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة

بمكة 14برنامج التربية الفكرية الملحق بالمتوسطة 

 المكرمة
28376 110 

aeshadblol81@hotmail.com 19 582 ن فرج دبلولعائشه بنت حسن ب 
مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 111 28502 سودة بنت زمعة المتوسطة بمكة المكرمة

mogardholm@gmail.com 
صفية بنت حسن بن محمد 

 تركي
505 16 

مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 112 127563 متوسطة الثرياء بنت عبدهللا

nschool141@hotmail.com 19 684 كر فالتهنعيمه بنت عمر ب 
مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 113 127564 متوسطة آمنة بنت الحكم

kkdega1234@gmail.com 
خديجة بنت بخيت بن ردة 

 الخزاعي
609 18 

مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 114 127677 متوسطة درة بنت أبي سلمة

fatima.alshamaa@gmail.com 
فاطمة بنت خليل بن إبراهيم 

 شماعال
352 12 

مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 115 127790 متوسطة سفانة بنت حاتم الطائي

haleema.20018@hotmail.com 
حليمة شعبان أمان عبدهللا 

 الحبشي
501 14 

مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 116 128559 متوسطة جمانة بنت أبي طالب

nona5555666@gmail.com 8 225 حربيحنان حمدان حميدان ال 
مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 117 128956 متوسطة فاطمة بنت الخطاب

nhlmattar@yahoo.com 9 272 نهال بنت يوسف صالح مطر 
مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 118 27806 المتوسطة الثالثة عشرة بمكة المكرمة
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 مدارس المرحلة المتوسطة حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

roonmy44@gmail.com 
منيره بنت عيسى بن موسى 

 الدوشي
518 16 

مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 119 27810 المتوسطة السابعة عشرة بمكة المكرمة

jeje1420@outlook.com 5 55 جواهر عبدهللا احمد الغامدي 
مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 120 27819 المتوسطة السادسة والعشرون بمكة المكرمة

shaima-1415@hotmail.com 
هدى بنت محمد بن فالح 

 بريالجا
519 18 

مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 121 27852 المتوسطة الحادية والثالثون بمكة المكرمة

amooooolah.b@gmail.com 18 471 امل بنت عمربن سالم باوزير 
مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 122 27865 المتوسطة األربعون بمكة المكرمة

amam14372016@gmail.com 
بن احمد اميره بنت صدقه 

 الحربي
308 16 

مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 123 27880 المتوسطة الثالثة واألربعون بمكة المكرمة

www.taanane@hotmail.com 20 429 فاتن فؤاد بن صديق كوشك 
مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 124 27899 المتوسطة التاسعة واألربعون بمكة الكرمة

hhh94890@gmail.com 17 489 ى جعفر سالم الزهرانيهد 
مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 125 27901 المتوسطة الحادية والخمسون بمكة المكرمة

maha.a.h12@hotmail.com 24 727 مها بنت عبد هللا بن محمد حيدر 
مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 126 27906 المتوسطة السادسة والخمسون بمكة المكرمة

amoorh-5155@hotmail.com 
أميرة بنت عبدالخير غميض 

 الدعدي
550 19 

مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 127 27907 المتوسطة السابعة والخمسون بمكة المكرمة

dm3at-m8hora4@hotmail.com 19 333 مها حامد علي ساده 
مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 128 27912 المتوسطة الحادية والستون بمكة المكرمة

fooozua123@hotmail.com 6 210 فوزية ابراهيم سعيد كنبيجو 
مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 129 27914 المتوسطة الثالثة لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة
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 مدارس المرحلة المتوسطة حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

remm1555@hotmail.com 
ريم بنت عبد المجيد بن عبد هللا 

 ال زيد الشريف
256 9 

مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 130 27922 سطة الثالثة والستون بمكة المكرمةالمتو

almhaa.12@hotmail.com 27 820 مها محمد عبدالعزيز الجابري 
مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 131 27925 المتوسطة الثانية والستون بمكة المكرمة

u8cw.u8cw@gmail.com 
جواهر عمر عبدالرحمن 

 هوساوي
56 3 

مكتب التعليم غرب مكة 

 مةالمكر
 132 27934 المتوسطة الرابعة لتعليم الكبيرات بمكة المكرمة

m.a51nooralmasri@outlook.com 
نوربنت محمد بن حسن 

 المصري
528 19 

مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 133 27937 المتوسطة الثالثة والسبعون بمكة المكرمة

shmoo3-aldar4@hotmail.com 
نزيهة بنت ناشي بن حمود 

 القرشي
68 5 

مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 134 28260 متوسطة الشعيبة بمكة المكرمة

samera.@hotmail.com 
سميره بنت سعود بن عطية 

 الحازمي
429 15 

مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 135 28275 المتوسطة السابعة والسبعون بمكة المكرمة

hanan.salih.alsyd@gmail.com 
محمد بن حنان بنت صالح بن 

 عبد هللا العلوي
39 3 

مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 136 28295 متوسطة الخرقاء لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة

zozosh@gmail.com 
مزينة بنت شحاد بن علي 

 الخزاعي
28 3 

مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 137 28318 متوسطة الخضراء بمكة المكرمة

amalftany@gmail.com 6 175 امال عبدالعزيز يعقوب فطاني 
مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة

المتوسطة الحادية عشرة لتحفيظ القرآن الكريم بمكة 

 المكرمة
28331 138 

af002020af@hotmail.com 
عفاف بنت إبراهيم بن حسين 

 الخياط
374 15 

مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 139 28501 رمةأمامة بنت العاص المتوسطة بمكة المك

 
 12 310 مها رده وصل هللا العميرى

مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 140 27796 المتوسطة الثالثة بمكة المكرمة

taef-2008@hotmail.com 14 346 لطيفه غيث طه الهاشمي 
مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 141 27798 المتوسطة الخامسة بمكة المكرمة
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 مدارس المرحلة المتوسطة حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

fuzm7123@hotmail.com 
فوزية بنت مثقب بن عبدهللا 

 الهذلي
680 25 

مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 142 27800 المتوسطة السابعة بمكة المكرمة

pri8school@gmail.com 
فوزيه بنت فائز بن عبد الرحمن 

 األسمري
395 16 

مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 143 27801 المتوسطة الثامنة بمكة المكرمة

dalal123alabdali@gmail.com 
دالل بنت دخيل هللا بن جابر 

 ذوي عبداله العبدلي
440 17 

مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 144 27802 المتوسطة التاسعة بمكة المكرمة

awatif.37@hotmail.com 
عواطف بنت صالح بن 

 حريبيش الوذيناني
159 8 

مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 145 27804 بمكة المكرمةالمتوسطة الحادية عشرة 

hoodaaa12@gmail.com 
هدى بنت محمد بن مسلم 

 اللهيبي الحربي
175 11 

مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 146 27805 المتوسطة الثانية عشرة بمكة المكرمة

bent-alnoor992@hotmail.com 16 422 نوره عبدهللا علي الصالحي 
مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 147 27812 طة التاسعة عشرة بمكة المكرمةالمتوس

 
 13 345 موضي سفر سفر المقاطي

مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 148 27814 المتوسطة الحادية والعشرون بمكة المكرمة

faridab96@gmail.com 13 320 فريده بنت عبد هللا كريم بخش 
مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 149 27816 ن بمكة المكرمةالمتوسطة الثالثة والعشرو

amna30alhajaji@gmail.com 
امنه بنت حسن بن حسن 

 الحجاجي
438 16 

مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 150 27851 المتوسطة الثالثون بمكة المكرمة

school32.2018@gmail.com 
نجالء بنت مساعد بن حامد 

 الخزاعي
567 21 

مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 151 27853 ة الثانية والثالثون بمكة المكرمةالمتوسط

rsmeah.2015@hotmail.com 
رسميه بنت ابراهيم بن حامد 

 المطرفي
369 19 

مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 152 27858 المتوسطة السادسة والثالثون بمكة المكرمة

noor201554@gmail.com 
نوريه بنت محمود بن عبدهللا 

 عبدالجبار
251 9 

ب التعليم وسط مكة مكت

 المكرمة
 153 27864 المتوسطة السابعة والثالثون بمكة المكرمة
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 مدارس المرحلة المتوسطة حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

fatma-nbate@hotmail.com 12 222 فاطمة علي خرصان النباتي 
مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 154 27868 المتوسطة الثامنة والثالثون بمكة المكرمة

fatmah.otb.50.@gmail.com 
بن فالح فاطمه بنت ضيف هللا 

 العتيبي
197 7 

مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 155 27888 المتوسطة الثانية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة

basma.alhudali@gmail.com 12 212 بسمه رده بن وصل هللا العميرى 
مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 156 27900 المتوسطة الخمسون بمكة المكرمة

hawazn.mashat@gmail.com 
هوازن بنت عبدالرحمن بن 

 سليمان مشاط
292 12 

مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 157 27902 المتوسطة الثانية والخمسون بمكة المكرمة

soze4545@gmail.com 
سوزان دخيل هللا سعد المغامسي 

 الحربي
133 7 

مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 158 27903 مكرمةالمتوسطة الثالثة والخمسون بمكة ال

nesma1398@gmail.com 
نسيم بنت صالح بن صالح 

 مبارك
236 10 

مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 159 27905 المتوسطة الخامسة والخمسون بمكة المكرمة

65intermediat@gmail.com 
نوره بنت عبد هللا بن خريص 

 المطرفي
318 14 

مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 160 27915 خامسة والستون بمكة المكرمةالمتوسطة ال

quranm4s5@gmail.com 6 184 فوزية بنت بركات ناجي الهذلي 
مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 161 27923 المتوسطة الرابعة لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة

naadaa555@gmail.com 
نوضى بنت مرزق بن جمل 

 البقمي
420 21 

كة مكتب التعليم وسط م

 المكرمة
 162 27929 المتوسطة السابعة والستون بمكة المكرمة

awatif.37@hotmail.com 
عواطف بنت صالح بن 

 حريبيش الوذيناني
48 3 

مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 163 27930 المتوسطة الثانية لتعليم الكبيرات بمكة المكرمة

s-m-d-2002@hotmail.com 3 90 سالمه حمود احمد اللهيبي 
مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 164 28236 المتوسطة الثامنة لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة
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 مدارس المرحلة المتوسطة حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

maha-b21@outlook.sa 
مها بنت محمد بن عبيد 

 باعويضان
123 9 

مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 165 28243 المتوسطة الثانية والسبعون بمكة المكرمة

pri8school@gmail.com 
بنت فائز بن عبد الرحمن  فوزيه

 األسمري
13 3 

مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة

بمكة  8فصول النور للكفيفات الملحق بالمتوسطة 

 المكرمة
28305 166 
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 مدارس المرحلة الثانوية حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 ائياإلحص
 م

b-fjr@hotmail.com 1 187 بدور مسري خالد العتيبي 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 1 128951 ثانوية مدركة بمكة المكرمة )نظام المقررات(

ra2012ni@gmail.com 
رانيه محمد صالح محمد 

 االنصاري
91 7 

مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 2 27960 ثانوية المرشدية بمكة المكرمة

hano0o22222@gmail.com 3 58 حنان محمد نافع البشري 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 3 27961 ثانوية عسفان بمكة المكرمة

gqueen2@hotmail.com 5 65 غالية محمد نافع البشري 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 4 27962 ثانوية الشامية بمكة المكرمة

so_o5@hotmail.com 
عبد القادر  سميرة عبدالوهاب

 البلوشي
66 5 

مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 5 27963 ثانوية هدى الشام بمكة المكرمة

wafavx@hotmail.com 1 464 وفاء رضا علي الشريف 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 6 279645 ثانوية الجموم األولى بمكة المكرمة )نظام المقررات(

eman2080@hotmail.com 
ابن مبارك ذوي ايمان علي 

 عبدهللا البركاتي
119 7 

مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 7 27979 ثانوية أبي عروة بمكة المكرمة

sec-difzeni@hotmail.com 5 31 وفاء عبد الصمد سراج مال 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 8 27983 ثانوية دف زيني بمكة المكرمة

 

منال بنت حيدر بن صادق 

 البركاتي
58 6 

مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 9 27984 ثانوية أبي شعيب بمكة المكرمة

alamathel@hotmail.com 4 30 موضي بركات مبروك العمري 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 10 27988 ثانوية عين شمس بمكة المكرمة

tota-swl11122@hotmail.com 6 50 تهاني عبد المعين أحمد الطياري 
يم بمحافظة مكتب التعل

 الجموم
 11 27997 ثانوية الغوالء بمكة المكرمة

so_m_1415@hotmail.com 6 84 حياة علي حامد عباس 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 12 27998 ثانوية الريان بمكة المكرمة

mhh1437@hotmail.com 7 45 منال عبدالرحمن احمد الشريف 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 13 28004 صمد بمكة المكرمةثانوية ال
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 مدارس المرحلة الثانوية حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 ائياإلحص
 م

dwrr91@hotmail.com 6 86 جواهر سعدون بن منيع العتيبي 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 14 28017 ثانوية رهاط بمكة المكرمة

afafalhazmi39@gmail.com 12 291 عفاف جمعان عمير الحازمي 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 15 28025 رمةثانوية الجموم الثانية بمكة المك

makaaaarem@gmail.com 6 85 مكرم علي عثمان الحكواتي 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 16 28311 ثانوية الغزيات بمكة المكرمة

ra2012ni@gmail.com 
رانيه محمد صالح محمد 

 االنصاري
45 1 

مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 17 3927960 مقررات -ثانوية المرشدية بمكة المكرمة 

hano0o22222@gmail.com 1 30 حنان محمد نافع البشري 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 18 3927961 مقررات -ثانوية عسفان بمكة المكرمة 

gqueen2@hotmail.com 1 29 غالية محمد نافع البشري 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 19 3927962 مقررات -ثانوية الشامية بمكة المكرمة 

so_o5@hotmail.com 
سميرة عبدالوهاب عبد القادر 

 البلوشي
39 1 

مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 20 3927963 مقررات -ثانوية هدى الشام بمكة المكرمة 

eman2080@hotmail.com 
ايمان علي ابن مبارك ذوي 

 عبدهللا البركاتي
65 1 

مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 21 3927979 مقررات -رمة ثانوية أبي عروة بمكة المك

sec-difzeni@hotmail.com 1 25 وفاء عبد الصمد سراج مال 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 22 3927983 مقررات -ثانوية دف زيني بمكة المكرمة 

 

منال بنت حيدر بن صادق 

 البركاتي
34 1 

مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 23 3927984 تمقررا -ثانوية أبي شعيب بمكة المكرمة 

alamathel@hotmail.com 1 18 موضي بركات مبروك العمري 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 24 3927988 مقررات -ثانوية عين شمس بمكة المكرمة 

tota-swl11122@hotmail.com 1 25 تهاني عبد المعين أحمد الطياري 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 25 3927997 مقررات -مة ثانوية الغوالء بمكة المكر

so_m_1415@hotmail.com 1 46 حياة علي حامد عباس 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 26 3927998 مقررات -ثانوية الريان بمكة المكرمة 

mhh1437@hotmail.com 1 20 منال عبدالرحمن احمد الشريف 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 27 3928004 رراتمق -ثانوية الصمد بمكة المكرمة 
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 مدارس المرحلة الثانوية حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 ائياإلحص
 م

dwrr91@hotmail.com 1 37 جواهر سعدون بن منيع العتيبي 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 28 3928017 مقررات -ثانوية رهاط بمكة المكرمة 

afafalhazmi39@gmail.com 1 104 عفاف جمعان عمير الحازمي 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 29 3928025 مقررات -رمة ثانوية الجموم الثانية بمكة المك

makaaaarem@gmail.com 1 23 مكرم علي عثمان الحكواتي 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الجموم
 30 3928311 مقررات -ثانوية الغزيات بمكة المكرمة 

alheno45@hotmail.com 4 38 عتيقه بنت عليان بن علي السلمي 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الكامل
 31 127669 أم سليم الثانوية

sh.s.s_89@hotmail.com 5 83 شريفة سعيد صالح السلمي 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الكامل
 32 27991 ثانوية أم الكرام السُّلمية بالكامل

gm0990gm@hotmail.com 5 55 جمال مليفي الفي السلمي 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الكامل
 33 27992 مريم األذرعي الثانوية

secgherefin1@gmail.com 
جبرية جبر خلف النجاري 

 السلمي
33 5 

مكتب التعليم بمحافظة 

 الكامل
 34 27995 ثانوية أم سفيان بنت الضحاك السُّلمية بالغريفين

milh1432@hotmail.com 6 36 حمدة عمار عبد الرحيم القويسمي 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الكامل
 35 28007 ثانوية ملح بمكة المكرمة

alsolami2013@hotmail.com 3 26 عائشة مطر بادي السلمي 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الكامل
 36 28020 ثانوية النورين بمكة المكرمة

tahanija1234@hotmail.com 3 23 تهاني عابد عبدهللا الجابري 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الكامل
 37 28023 نفيسة بنت الحسن الثانوية

alheno45@hotmail.com 1 14 عليان بن علي السلمي عتيقه بنت 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الكامل
 مقررات -أم سليم الثانوية 

3912766

9 
38 

sh.s.s_89@hotmail.com 1 41 شريفة سعيد صالح السلمي 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الكامل
 39 3927991 مقررات -ثانوية أم الكرام السُّلمية بالكامل 

gm0990gm@hotmail.com 1 28 في الفي السلميجمال ملي 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الكامل
 40 3927992 مقررات -مريم األذرعي الثانوية 
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 مدارس المرحلة الثانوية حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 ائياإلحص
 م

secgherefin1@gmail.com 
جبرية جبر خلف النجاري 

 السلمي
15 1 

مكتب التعليم بمحافظة 

 الكامل
 41 3927995 مقررات -ثانوية أم سفيان بنت الضحاك السُّلمية بالغريفين 

milh1432@hotmail.com 1 22 حمدة عمار عبد الرحيم القويسمي 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الكامل
 42 3928007 مقررات -ثانوية ملح بمكة المكرمة 

alsolami2013@hotmail.com 1 16 عائشة مطر بادي السلمي 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الكامل
 43 3928020 مقررات -ثانوية النورين بمكة المكرمة 

tahanija1234@hotmail.com 1 10 تهاني عابد عبدهللا الجابري 
مكتب التعليم بمحافظة 

 الكامل
 44 3928023 مقررات -نفيسة بنت الحسن الثانوية 

dmaha1433@hotmail.com 
مها بنت هاشم بن عبدالكريم 

 السيد
 45 282845 المقررات(ثانوية بحرة المجاهدين الثانية بمكة المكرمة )نظام  مكتب التعليم بمحافظة بحرة 1 485

fsms002010@hotmail.com مكتب التعليم بمحافظة بحرة 1 559 صباح أحمد ساري الزهراني 
ثانوية بحرة المجاهدين األولى بمكة المكرمة ) نظام المقررات 

) 
344525 46 

f-05066@hotmail.com 47 34453 رة األولى بمكة المكرمةثانوية بح مكتب التعليم بمحافظة بحرة 16 305 فاطمة علي عبده شراحيلي 

fh-0010@hotmail.com 48 34475 ثانوية حداء األولى بمكة المكرمة مكتب التعليم بمحافظة بحرة 18 425 هاجر مصلح احمد العلياني 

f-05066@hotmail.com 49 3934453 مقررات -مة ثانوية بحرة األولى بمكة المكر مكتب التعليم بمحافظة بحرة 1 134 فاطمة علي عبده شراحيلي 

fh-0010@hotmail.com 50 3934475 مقررات -ثانوية حداء األولى بمكة المكرمة  مكتب التعليم بمحافظة بحرة 1 189 هاجر مصلح احمد العلياني 
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 مدارس المرحلة الثانوية حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 ائياإلحص
 م

a.aishhha1401@gmail.com 7 109 عائشة احمد محمد بن عفيف 
مكتب التعليم جنوب مكة 

 المكرمة
 51 127534 الثانوية بمكة المكرمةالشيماء بنت الحارث 

sara_abdo_2017@hotmail.co

m 
 1 93 ساره بنت رسمي بن يحي عبده

مكتب التعليم جنوب مكة 

 المكرمة
 52 127671 مقررات -أم سلمة الثانوية للموهوبات 

smmsmah2016@hotmail.co

m 
 17 493 سميرة نور محمد تركستاني

مكتب التعليم جنوب مكة 

 المكرمة
 53 127740 ة بنت حيي الثانوية بمكة المكرمةصفي

jwahralbdly85@gmail.com 
جواهر بنت حمود بن محمد 

 العبدلي
613 1 

مكتب التعليم جنوب مكة 

 المكرمة
 54 279545 الثانوية الثانية عشرة بمكة المكرمة )نظام المقررات(

hmdah.h.211@gmail.com 1 766 حمده جارهللا جمعان الحارثي 
التعليم جنوب مكة مكتب 

 المكرمة
 55 279765 الثانوية الحادية والعشرون بمكة المكرمة )نظام المقررات(

 

أمينة بنت عبدالرحمن بن داود 

 فطاني
152 10 

مكتب التعليم جنوب مكة 

 المكرمة
 56 27996 ثانوية عرعر بمكة المكرمة

mznh.1298@gmail.com 1 620 مزنه بنت سلمي سفير الجحدلي 
التعليم جنوب مكة مكتب 

 المكرمة
 57 28001 الثانوية الثالثون بمكة المكرمة )نظام المقررات(

wafsh1436@gmail.com 4 139 وفاء سليمان بن عالي الشمراني 
مكتب التعليم جنوب مكة 

 المكرمة
 58 28327 الثانوية الثامنة لتحفيظ القران الكريم بمكة المكرمة

sec52ahlam@gmail.com 17 425 د مفرع المحموديحصه سعي 
مكتب التعليم جنوب مكة 

 المكرمة
 59 28330 الثانوية الثانية والخمسون بمكة المكرمة

amksa1434@gmail.com 15 444 أمل بنت علي بن محمد محروس 
مكتب التعليم جنوب مكة 

 المكرمة
 60 28505 خديجة بنت خويلد الثانوية بمكة المكرمة
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 مدارس المرحلة الثانوية حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 ائياإلحص
 م

a.aishhha1401@gmail.com 1 69 عائشة احمد محمد بن عفيف 
مكتب التعليم جنوب مكة 

 المكرمة
 مقررات -الشيماء بنت الحارث الثانوية بمكة المكرمة 

3912753

4 
61 

smmsmah2016@hotmail.co

m 
 1 237 سميرة نور محمد تركستاني

مكتب التعليم جنوب مكة 

 المكرمة
 مقررات -صفية بنت حيي الثانوية بمكة المكرمة 

3912774

0 
62 

 

أمينة بنت عبدالرحمن بن داود 

 فطاني
56 1 

مكتب التعليم جنوب مكة 

 المكرمة
 63 3927996 مقررات -ثانوية عرعر بمكة المكرمة 

wafsh1436@gmail.com 1 71 وفاء سليمان بن عالي الشمراني 
مكتب التعليم جنوب مكة 

 المكرمة
 64 3928327 مقررات -مة الثانوية الثامنة لتحفيظ القران الكريم بمكة المكر

sec52ahlam@gmail.com 1 218 حصه سعيد مفرع المحمودي 
مكتب التعليم جنوب مكة 

 المكرمة
 65 3928330 مقررات -الثانوية الثانية والخمسون بمكة المكرمة 

amksa1434@gmail.com 1 253 أمل بنت علي بن محمد محروس 
مكتب التعليم جنوب مكة 

 المكرمة
 66 3928505 مقررات -خويلد الثانوية بمكة المكرمة خديجة بنت 

razan8m@hotmail.com 1 597 خديجة احمد زيدان البشير 
مكتب التعليم شرق مكة 

 المكرمة
 67 127537 الثانوية السادسة و الخمسون بمكة المكرمة  )نظام المقررات(

waaa14@hotmail.com 1 355 مها خلف بن مفتن الجعيد 
شرق مكة  مكتب التعليم

 المكرمة
 68 127673 مقررات -الثانوية السابعة عشرة 

waaa14@hotmail.com 10 253 مها خلف بن مفتن الجعيد 
مكتب التعليم شرق مكة 

 المكرمة
 69 27959 الثانوية السابعة عشرة بمكة المكرمة

hano123.ahmed@gmail.com 
حنان بنت احمد بن محسن 

 الحربي
60 4 

مكة  مكتب التعليم شرق

 المكرمة
 70 27985 ثانوية الزيماء بمكة المكرمة

mfkr1440@gmail.com 
أسمهان بنت عبده بن محمد 

 هزازي
348 17 

مكتب التعليم شرق مكة 

 المكرمة
 71 27986 الثانوية الثامنة عشرة بمكة المكرمة
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 مدارس المرحلة الثانوية حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 ائياإلحص
 م

rereyq54@gmail.com 9 179 نوال حمزة أمين فراش 
مكتب التعليم شرق مكة 

 المكرمة
 72 27987 انوية الشرائع العليا بمكة المكرمةث

sas_0_@hotmail.com 
صالحة بنت احمد ردة بن سبيع 

 السالمي
496 18 

مكتب التعليم شرق مكة 

 المكرمة
 73 27999 الثانوية التاسعة والعشرون بمكة المكرمة

sara-

14141414@hotmail.com 
 4 34 سارة بنت حسن بن خالد الرويس

رق مكة مكتب التعليم ش

 المكرمة
 74 28003 ثانوية البجيدي بمكة المكرمة

mah837628@gmail.com 18 477 مها بنت محمد محماس العتيبي 
مكتب التعليم شرق مكة 

 المكرمة
 75 28005 ثانوية جعرانة بمكة المكرمة

hsa998833@gmail.com 
حياة بنت سعيد بن جعيدان 

 الحربي
636 1 

مكتب التعليم شرق مكة 

 مةالمكر
 76 28008 الثانوية الثالثة والثالثون بمكة المكرمة )نظام المقررات(

nga.2243@gmail.com 1 451 نجاة جار هللا علي الغامدي 
مكتب التعليم شرق مكة 

 المكرمة
 77 280215 الثانوية الحادية واألربعون بمكة المكرمة ) نظام المقررات (

 
 1 432 شاديه هالل بن حسين بحه

عليم شرق مكة مكتب الت

 المكرمة
 78 280295 الثانوية الخامسة و األربعون بمكة المكرمة )نظام المقررات(

rise.20030@gmail.com 4 116 جميل معيض بن دبيس الحارثي 
مكتب التعليم شرق مكة 

 المكرمة
 79 28259 الثانوية السادسة لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة

dodo4065@gmail.com 
بنت عبدالرحمن سلطان عهود 

 العلي
193 12 

مكتب التعليم شرق مكة 

 المكرمة
 80 28271 الثانوية الثامنة واألربعون بمكة المكرمة

aisha-.-2017@hotmail.com 2 74 رفيعه احمد فرحه الغامدي 
مكتب التعليم شرق مكة 

 المكرمة
 81 28323 الثانوية الثالثة لتعليم الكبيرات بمكة المكرمة
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 مدارس المرحلة الثانوية حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 ائياإلحص
 م

sas_0_@hotmail.com 
صالحة بنت احمد ردة بن سبيع 

 السالمي
29 3 

مكتب التعليم شرق مكة 

 المكرمة
 82 28461 بمكة المكرمة 29برنامج التربية الفكرية الملحق بالثانوية 

aisha-.-2017@hotmail.com 15 319 رفيعه احمد فرحه الغامدي 
مكتب التعليم شرق مكة 

 المكرمة
 83 28506 نوية بمكة المكرمةعائشة بنت أبي بكر الثا

hano123.ahmed@gmail.com 
حنان بنت احمد بن محسن 

 الحربي
30 1 

مكتب التعليم شرق مكة 

 المكرمة
 84 3927985 مقررات -ثانوية الزيماء بمكة المكرمة 

mfkr1440@gmail.com 
أسمهان بنت عبده بن محمد 

 هزازي
138 1 

مكتب التعليم شرق مكة 

 المكرمة
 85 3927986 مقررات -الثامنة عشرة بمكة المكرمة  الثانوية

rereyq54@gmail.com 1 72 نوال حمزة أمين فراش 
مكتب التعليم شرق مكة 

 المكرمة
 86 3927987 مقررات -ثانوية الشرائع العليا بمكة المكرمة 

sas_0_@hotmail.com 
صالحة بنت احمد ردة بن سبيع 

 السالمي
233 1 

ة مكتب التعليم شرق مك

 المكرمة
 87 3927999 مقررات -الثانوية التاسعة والعشرون بمكة المكرمة 

sara-

14141414@hotmail.com 
 1 25 سارة بنت حسن بن خالد الرويس

مكتب التعليم شرق مكة 

 المكرمة
 88 3928003 مقررات -ثانوية البجيدي بمكة المكرمة 

mah837628@gmail.com 1 217 مها بنت محمد محماس العتيبي 
مكتب التعليم شرق مكة 

 المكرمة
 89 3928005 مقررات -ثانوية جعرانة بمكة المكرمة 

rise.20030@gmail.com 1 88 جميل معيض بن دبيس الحارثي 
مكتب التعليم شرق مكة 

 المكرمة
 90 3928259 مقررات -الثانوية السادسة لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة 

dodo4065@gmail.com 
د بنت عبدالرحمن سلطان عهو

 العلي
89 1 

مكتب التعليم شرق مكة 

 المكرمة
 91 3928271 مقررات -الثانوية الثامنة واألربعون بمكة المكرمة 

aisha-.-2017@hotmail.com 1 38 رفيعه احمد فرحه الغامدي 
مكتب التعليم شرق مكة 

 المكرمة
 92 3928323 رراتمق -الثانوية الثالثة لتعليم الكبيرات بمكة المكرمة 
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 مدارس المرحلة الثانوية حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 ائياإلحص
 م

zene1419@hotmail.com 
منى بنت منير ثابت بن ثابت 

 صالح
100 1 

مكتب التعليم شرق مكة 

 المكرمة
 93 3928412 مقررات -الثانوية التاسعة والخمسون بمكة المكرمة 

aisha-.-2017@hotmail.com 1 127 رفيعه احمد فرحه الغامدي 
مكتب التعليم شرق مكة 

 المكرمة
 94 3928506 مقررات -ت أبي بكر الثانوية بمكة المكرمة عائشة بن

afafkha67@gmail.com 
عفاف خليل بن عواد المغامسي 

 الحربي
232 11 

مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 95 127509 فاطمة الزهراء الثانوية بمكة المكرمة

mathes2008@hotmail.com 
اروى حسني ابن بالقاسم المعافى 

 المالكي
484 1 

مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 96 127536 الثانوية الحادية عشرة بمكة المكرمة )نظام المقررات(

f.barnawi@hotmail.com 12 239 فائزه حسن محمد برناوى 
مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 97 128508 الخنساء الثانوية بمكة المكرمة

a_7_33@hotmail.com 1 649 وب فطانيابتسام عبد العزيز يعق 
مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 98 279465 الثانوية الرابعة بمكة المكرمة )نظام المقررات(

om-ghassan@hotmail.com 
شاديه على حسن عيدروس 

 مليبارى
444 19 

مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 99 27951 الثانوية التاسعة بمكة المكرمة

hamdah.saadi@gmail.com 14 211 مده محمد عطيان الصاعديحا 
مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 100 27957 الثانوية الخامسة عشرة بمكة المكرمة

m.m.h44024@hotmail.com 4 75 مفيده مبارك حمود الحازمي 
مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 101 27973 الثانوية األولى لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة

fofo143156@hotmail.com 1 582 سماح محمد احمد باش 
مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 102 27974 الثانوية التاسعة عشرة بمكة المكرمة )نظام المقررات(

florist79@hotmail.com 
خديجة بنت حجيج مسلم 

 الصاعدي
319 17 

مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 103 27975 كرمةثانوية عمرة بنت عبد الرحمن بمكة الم
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 مدارس المرحلة الثانوية حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 ائياإلحص
 م

ehsann6@hotmail.com 1 657 احسان بنت محمد محمد بازومح 
مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 104 27980 الثانوية الرابعة والعشرون بمكة المكرمة )نظام المقررات(

 
 1 477 هند محمد عبد هللا المحضار

مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 105 28010 مكة المكرمة ) نظام المقررات (الثانوية الخامسة والثالثون ب

salwa-1412@hotmail.com 
سلوى بنت عايض بن محمد 

 الحربي
489 1 

مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 106 280115 الثانوية السادسة والثالثون بمكة المكرمة )نظام المقررات(

rosa8999@hotmail.com 13 266 مريم مهنا بشيبش اللهيبي 
تعليم شمال مكة مكتب ال

 المكرمة
 107 28015 الثانوية الثامنة والثالثون بمكة المكرمة

hlalah-a-l@hotmail.com 2 3 هاللة عبيدهللا عبدهللا اللحياني 
مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 108 28024 الثانوية الحادية والخمسون بمكة المكرمة

 

تركية بنت رشيد بن حجيج 

 الصاعدي
75 4 

لتعليم شمال مكة مكتب ا

 المكرمة
 109 28240 الثانوية األولى لتعليم الكبيرات بمكة المكرمة

zainah.flemban@gmail.com 
سمر بنت شربيني بن احمد 

 فلمبان
16 2 

مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 110 28304 معهد األمل الثانوي بمكة المكرمة

lolo.lehyani@gmail.com 
بن طلق لطفيه بنت عبداللطيف 

 اللحياني
37 2 

مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 111 28319 الثانوية السابعة لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة

sweet_bshbsh@hotmail.com 13 163 نوره بنت عثمان فرحه الغامدي 
مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 112 28382 الثانوية الثالثة والخمسون بمكة المكرمة

aoa_ana@yahoo.com 
أفراح بنت عبيد بن عبيد هللا 

 االنصاري
199 12 

مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 113 28411 الثانوية الثامنة والخمسون بمكة المكرمة
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 مدارس المرحلة الثانوية حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 ائياإلحص
 م

reemkhaledqu@gmail.com 1 27 ريم خالد حجاج القرشي 
مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 114 28458 المكرمةالثانوية السادسة لتعليم الكبيرات بمكة 

rosa8999@hotmail.com 3 18 مريم مهنا بشيبش اللهيبي 
مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 115 28464 بمكة المكرمة 38برنامج التربية الفكرية الملحق بالثانوية 

afafkha67@gmail.com 
عفاف خليل بن عواد المغامسي 

 الحربي
145 1 

مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 مقررات -فاطمة الزهراء الثانوية بمكة المكرمة 

3912750

9 
116 

f.barnawi@hotmail.com 1 135 فائزه حسن محمد برناوى 
مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 مقررات -الخنساء الثانوية بمكة المكرمة 

3912850

8 
117 

om-ghassan@hotmail.com 
شاديه على حسن عيدروس 

 مليبارى
113 1 

لتعليم شمال مكة مكتب ا

 المكرمة
 118 3927951 مقررات -الثانوية التاسعة بمكة المكرمة 

hamdah.saadi@gmail.com 1 112 حامده محمد عطيان الصاعدي 
مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 119 3927957 مقررات -الثانوية الخامسة عشرة بمكة المكرمة 

m.m.h44024@hotmail.com 1 34 الحازمي مفيده مبارك حمود 
مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 120 3927973 مقررات -الثانوية األولى لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة 

florist79@hotmail.com 
خديجة بنت حجيج مسلم 

 الصاعدي
185 1 

مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 121 3927975 مقررات -ثانوية عمرة بنت عبد الرحمن بمكة المكرمة 

rosa8999@hotmail.com 1 177 مريم مهنا بشيبش اللهيبي 
مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 122 3928015 مقررات -الثانوية الثامنة والثالثون بمكة المكرمة 

hlalah-a-l@hotmail.com 1 2 هاللة عبيدهللا عبدهللا اللحياني 
مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 123 3928024 مقررات -والخمسون بمكة المكرمة  الثانوية الحادية

 

تركية بنت رشيد بن حجيج 

 الصاعدي
32 1 

مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 124 3928240 مقررات -الثانوية األولى لتعليم الكبيرات بمكة المكرمة 
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 مدارس المرحلة الثانوية حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 ائياإلحص
 م

zainah.flemban@gmail.com 
سمر بنت شربيني بن احمد 

 فلمبان
9 1 

مكة مكتب التعليم شمال 

 المكرمة
 125 3928304 مقررات -معهد األمل الثانوي بمكة المكرمة 

lolo.lehyani@gmail.com 
لطفيه بنت عبداللطيف بن طلق 

 اللحياني
25 1 

مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 126 3928319 مقررات -الثانوية السابعة لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة 

sweet_bshbsh@hotmail.com 1 67 نوره بنت عثمان فرحه الغامدي 
مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 127 3928382 مقررات -الثانوية الثالثة والخمسون بمكة المكرمة 

aoa_ana@yahoo.com 
أفراح بنت عبيد بن عبيد هللا 

 االنصاري
93 1 

مكتب التعليم شمال مكة 

 المكرمة
 128 3928411 مقررات -الثانوية الثامنة والخمسون بمكة المكرمة 

 
 1 441 آمنة سمران سليم اللهيبي

مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 129 127672 مقررات -الثانوية الثامنة 

hanoon1397@hotmail.com 
حنان عبدالعزيز عبدهللا 

 المغامسي
829 1 

مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 130 128978 لمقررات(الثانوية التاسعة والثالثون بمكة المكرمة )نظام ا

ynym1433@gmail.com 23 813 نجالء يوسف محمد فالته 
مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 131 27947 الثانوية الخامسة بمكة المكرمة

 
 13 293 آمنة سمران سليم اللهيبي

مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 132 27950 الثانوية الثامنة بمكة المكرمة

g.h.d.a.h@hotmail.com 1 627 غادة بنت عباس بن ممدوح السعد 
مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 133 279585 الثانوية السادسة عشرة بمكة المكرمة )نظام المقررات(

wedo1431@hotmail.com 
ُحسن بنت عوض بن عيضه 

 اإلقبالي
455 1 

مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 134 27994 مة ) نظام المقررات (الثانوية السادسة والعشرون بمكة المكر

jeje1420@outlook.com 4 36 جواهر عبدهللا احمد الغامدي 
مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 135 28002 الثانوية الثانية والثالثون بمكة المكرمة
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 مدارس المرحلة الثانوية حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 ائياإلحص
 م

h.turdi@hotmail.com 18 395 حنان تردى عبد العزيز بخارى 
مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 136 28012 السابعة والثالثون بمكة المكرمة الثانوية

bmah2@hotmail.com 
بخيته بنت مبارك بن احمد 

 الهالبي
288 16 

مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 137 28026 الثانوية الرابعة واألربعون بمكة المكرمة

fooozua123@hotmail.com 2 30 فوزية ابراهيم سعيد كنبيجو 
مكتب التعليم غرب مكة 

 لمكرمةا
 138 28028 الثانوية الثالثة لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة

yasmena2011@hotmail.com 1 680 ابتسام حسين محمد قرط 
مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 139 282535 الثانوية التاسعة واألربعون بمكة المكرمة ) نظام المقررات(

amalftany@gmail.com 2 30 وب فطانيامال عبدالعزيز يعق 
مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 140 28266 الثانوية الرابعة لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة

u8cw.u8cw@gmail.com 
جواهر عمر عبدالرحمن 

 هوساوي
44 2 

مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 141 28314 الثانوية الرابعة لتعليم الكبيرات بمكة المكرمة

nadmals@yahoo.co.uk 
ناديه بنت محمد سعيد بن 

 عبدالحميد الصائغ
311 1 

مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 142 283395 الثانوية الخامسة والخمسون بمكة المكرمة )نظام المقررات(

zozosh@gmail.com 
مزينة بنت شحاد بن علي 

 الخزاعي
35 4 

مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 143 28362 ةثانوية الخضراء بمكة المكرم

remm1555@hotmail.com 
ريم بنت عبد المجيد بن عبد هللا 

 ال زيد الشريف
185 8 

مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 144 28383 الثانوية الرابعة والخمسون بمكة المكرمة

shmoo3-

aldar4@hotmail.com 

نزيهة بنت ناشي بن حمود 

 القرشي
35 7 

مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 145 28384 نوية الشعيبة بمكة المكرمةثا
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 مدارس المرحلة الثانوية حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 ائياإلحص
 م

am0o0o0lah.a@gmail.com 11 324 امل احمد عبدهللا العامودي 
مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 146 28413 الثانوية الستون بمكة المكرمة

bobe.sa@hotmail.com 
بدرية بنت سعيد بن صالح 

 العامودي
45 5 

مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة

لتربية الفكرية الملحق ث/رملة بنت أبي سفيان بمكة برنامج ا

 المكرمة
28460 147 

bobe.sa@hotmail.com 
بدرية بنت سعيد بن صالح 

 العامودي
250 12 

مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 148 28507 رملة بنت أبي سفيان الثانوية بمكة المكرمة

ynym1433@gmail.com 1 148 نجالء يوسف محمد فالته 
تب التعليم غرب مكة مك

 المكرمة
 149 3927947 مقررات -الثانوية الخامسة بمكة المكرمة 

nona5555666@gmail.com 1 87 حنان حمدان حميدان الحربي 
مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 150 3927981 مقررات -ثانوية خولة بنت اليمان بمكة المكرمة 

jeje1420@outlook.com 1 15 د الغامديجواهر عبدهللا احم 
مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 151 3928002 مقررات -الثانوية الثانية والثالثون بمكة المكرمة 

h.turdi@hotmail.com 1 153 حنان تردى عبد العزيز بخارى 
مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 152 3928012 مقررات -الثانوية السابعة والثالثون بمكة المكرمة 

bmah2@hotmail.com 
بخيته بنت مبارك بن احمد 

 الهالبي
171 1 

مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 153 3928026 مقررات -الثانوية الرابعة واألربعون بمكة المكرمة 

fooozua123@hotmail.com 1 18 فوزية ابراهيم سعيد كنبيجو 
مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 154 3928028 مقررات -لكريم بمكة المكرمة الثانوية الثالثة لتحفيظ القرآن ا

amalftany@gmail.com 1 20 امال عبدالعزيز يعقوب فطاني 
مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 155 3928266 مقررات -الثانوية الرابعة لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة 

u8cw.u8cw@gmail.com 
جواهر عمر عبدالرحمن 

 هوساوي
27 1 

ليم غرب مكة مكتب التع

 المكرمة
 156 3928314 مقررات -الثانوية الرابعة لتعليم الكبيرات بمكة المكرمة 
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 مدارس المرحلة الثانوية حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 ائياإلحص
 م

zozosh@gmail.com 
مزينة بنت شحاد بن علي 

 الخزاعي
24 1 

مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 157 3928362 مقررات -ثانوية الخضراء بمكة المكرمة 

remm1555@hotmail.com 
يد بن عبد هللا ريم بنت عبد المج

 ال زيد الشريف
87 1 

مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 158 3928383 مقررات -الثانوية الرابعة والخمسون بمكة المكرمة 

shmoo3-

aldar4@hotmail.com 

نزيهة بنت ناشي بن حمود 

 القرشي
21 1 

مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 159 3928384 مقررات -ثانوية الشعيبة بمكة المكرمة 

am0o0o0lah.a@gmail.com 1 115 امل احمد عبدهللا العامودي 
مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 160 3928413 مقررات -الثانوية الستون بمكة المكرمة 

bobe.sa@hotmail.com 
بدرية بنت سعيد بن صالح 

 العامودي
127 1 

مكتب التعليم غرب مكة 

 المكرمة
 161 3928507 مقررات -ة بمكة المكرمة رملة بنت أبي سفيان الثانوي

reemkhaledqu@gmail.com 1 289 ريم خالد حجاج القرشي 
مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 162 127674 مقررات -الثانوية السادسة واألربعون 

makkah0039@gmail.com 1 339 عبير مطر عليان الذيابي 
مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 163 27943 لى بمكة المكرمة )نظام المقررات(الثانوية األو

g.n.sec3@outlook.sa 1 475 غادة عبد الرحمن محمد النصيان 
مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 164 27944 الثانوية الثانية بمكة المكرمة )نظام المقررات(

sec6school@yahoo.com 14 332 وردة سعيد علي البيشي 
مكتب التعليم وسط مكة 

 مكرمةال
 165 27948 الثانوية السادسة بمكة المكرمة

waffaa7@hotmail.com 1 572 وفاء بنت علي بن احمد مطهر 
مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 166 279495 الثانوية السابعة بمكة المكرمة )نظام المقررات(

norehalshreef87@gmail.com 
وداد بنت ناصر بن باز 

 السروري الشريف
413 17 

كتب التعليم وسط مكة م

 المكرمة
 167 27952 الثانوية العاشرة بمكة المكرمة
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 مدارس المرحلة الثانوية حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 ائياإلحص
 م

f-

alshekhy2011@hotmail.com 

فاطمة حوذان محمد ال عبدهللا 

 الشيخي
273 16 

مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 168 27955 الثانوية الثالثة عشرة بمكة المكرمة

noor201554@gmail.com 
هللا نوريه بنت محمود بن عبد

 عبدالجبار
374 1 

مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 169 279565 الثانوية الرابعة عشرة بمكة المكرمة ) نظام المقررات (

sanaa636@hotmail.com 13 217 سناء بوسو محمد علي ياسين 
مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 170 27977 الثانوية الثانية والعشرون بمكة المكرمة

h.25.school@gmail.com 
منال بنت علي بن محمد مهيدي 

 القرشي
249 17 

مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 171 27982 الثانوية الخامسة والعشرون بمكة المكرمة

r.just_me.r@hotmail.com 22 407 أمل أمان عبد هللا المولد 
مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 172 27989 الثانوية السابعة والعشرون بمكة المكرمة

sooo20181@outlook.sa 17 324 سميرة عبد هللا خريص المطرفي 
مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 173 27990 الثانوية الثامنة والعشرون بمكة المكرمة

kfkf1423@gmail.com 
خديجة بنت أحمد بن سعيد 

 باسندوه
494 19 

مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 174 28000 ثون بمكة المكرمةالثانوية الحادية والثال

zyztalshryf@gmail.com 
عزيزة ابونمي عبدهللا البركاتي 

 الشريف
231 13 

مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 175 28009 الثانوية الرابعة والثالثون بمكة المكرمة

nuzha-40@outlook.sa 
نزهه بنت حمد بن محمد 

 الحتيرشى
315 18 

مكتب التعليم وسط مكة 

 رمةالمك
 176 28014 الثانوية األربعون بمكة المكرمة

fatmah.otb.50.@gmail.com 
فاطمه بنت ضيف هللا بن فالح 

 العتيبي
78 4 

مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 177 28018 الثانوية الثانية لتحفيظ القرأن الكريم بمكة المكرمة
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 مدارس المرحلة الثانوية حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 ائياإلحص
 م

awatif.37@hotmail.com 
عواطف بنت صالح بن حريبيش 

 نيالوذينا
49 2 

مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 178 28251 الثانوية الثانية لتعليم الكبيرات بمكة المكرمة

quranm4s5@gmail.com 3 41 فوزية بنت بركات ناجي الهذلي 
مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 179 28256 الثانوية الخامسة لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة

reemkhaledqu@gmail.com 5 150 ريم خالد حجاج القرشي 
مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 180 28269 الثانوية السادسة واألربعون بمكة المكرمة

robi192747@hotmail.com 10 218 شريفه شيحان يحي الزهراني 
مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 181 28272 الثانوية الخمسون بمكة المكرمة

robi192747@hotmail.com 2 5 شريفه شيحان يحي الزهراني 
مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 182 28306 بمكة المكرمة 50فصول النور للكفيفات الملحق بالثانوية 

am0o0o0lah.a@gmail.com 2 21 امل احمد عبدهللا العامودي 
مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 183 28375 الثانوية الخامسة لتعليم الكبيرات بمكة المكرمة

alinouf73@gmail.com 1 503 نوف علي بن حباب النفيعي 
مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 184 284105 الثانوية السابعة والخمسون بمكة المكرمة )نظام المقررات(

sec6school@yahoo.com 1 100 وردة سعيد علي البيشي 
مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 185 3927948 مقررات -لمكرمة الثانوية السادسة بمكة ا

norehalshreef87@gmail.com 
وداد بنت ناصر بن باز 

 السروري الشريف
174 1 

مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 186 3927952 مقررات -الثانوية العاشرة بمكة المكرمة 

f-

alshekhy2011@hotmail.com 

فاطمة حوذان محمد ال عبدهللا 

 الشيخي
83 1 

م وسط مكة مكتب التعلي

 المكرمة
 187 3927955 مقررات -الثانوية الثالثة عشرة بمكة المكرمة 
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 مدارس المرحلة الثانوية حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 ائياإلحص
 م

sanaa636@hotmail.com 1 127 سناء بوسو محمد علي ياسين 
مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 188 3927977 مقررات -الثانوية الثانية والعشرون بمكة المكرمة 

h.25.school@gmail.com 
حمد مهيدي منال بنت علي بن م

 القرشي
112 1 

مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 189 3927982 مقررات -الثانوية الخامسة والعشرون بمكة المكرمة 

r.just_me.r@hotmail.com 1 207 أمل أمان عبد هللا المولد 
مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 190 3927989 مقررات -الثانوية السابعة والعشرون بمكة المكرمة 

sooo20181@outlook.sa 1 116 سميرة عبد هللا خريص المطرفي 
مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 191 3927990 مقررات -الثانوية الثامنة والعشرون بمكة المكرمة 

kfkf1423@gmail.com 
خديجة بنت أحمد بن سعيد 

 باسندوه
207 1 

مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 192 3928000 مقررات -ون بمكة المكرمة الثانوية الحادية والثالث

zyztalshryf@gmail.com 
عزيزة ابونمي عبدهللا البركاتي 

 الشريف
107 1 

مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 193 3928009 مقررات -الثانوية الرابعة والثالثون بمكة المكرمة 

nuzha-40@outlook.sa 
نزهه بنت حمد بن محمد 

 الحتيرشى
165 1 

لتعليم وسط مكة مكتب ا

 المكرمة
 194 3928014 مقررات -الثانوية األربعون بمكة المكرمة 

fatmah.otb.50.@gmail.com 
فاطمه بنت ضيف هللا بن فالح 

 العتيبي
29 1 

مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 195 3928018 مقررات -الثانوية الثانية لتحفيظ القرأن الكريم بمكة المكرمة 

awatif.37@hotmail.com 
عواطف بنت صالح بن حريبيش 

 الوذيناني
34 1 

مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 196 3928251 مقررات -الثانوية الثانية لتعليم الكبيرات بمكة المكرمة 

quranm4s5@gmail.com 1 12 فوزية بنت بركات ناجي الهذلي 
مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 197 3928256 مقررات -آن الكريم بمكة المكرمة الثانوية الخامسة لتحفيظ القر
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 مدارس المرحلة الثانوية حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 ائياإلحص
 م

robi192747@hotmail.com 1 128 شريفه شيحان يحي الزهراني 
مكتب التعليم وسط مكة 

 المكرمة
 198 3928272 مقررات -الثانوية الخمسون بمكة المكرمة 
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 مدارس التعليم المستمر حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

r-e-r-e2014@hotmail.com 
رايه ضيف هللا سعدى 

 الحربي
 مكتب التعليم بمحافظة الجموم 3 34

مركز الجموم األول لمحو األمية بمكة 

 المكرمة
28047 1 

rere_ar@hotmail.com 
رحاب عبدالرحمن ثواب 

 العطياني
 لتعليم بمحافظة الجموممكتب ا 2 24

مركز مدركة لمحو األمية بمكة 

 المكرمة
28101 2 

tote5566778@hotmail.com 
تهاني هيزع رضا 

 البركاتي
 مكتب التعليم بمحافظة الجموم 3 40

مركز الجموم الثاني لمحو األمية بمكة 

 المكرمة
28380 3 

aa-14312@hotmail.com 
منيرة منير هميالن 

 المعبدي
 ب التعليم بمحافظة بحرةمكت 3 42

مركز حداء الثاني لمحو األمية بمكة 

 المكرمة
34511 4 

maha_razzah@hotmail.com مكتب التعليم بمحافظة بحرة 3 42 مها صالح محمد حسنين 
مركز بحرة الجنوبي األول لمحو 

 األمية بمكة المكرمة
34512 5 

mazhareh.qht@gmail.com 
مزهرة هادي سعد آل 

 سلمان
 مكتب التعليم بمحافظة بحرة 3 36

مركز بحرة الشمالي األول لمحو 

 األمية بمكة المكرمة
34594 6 

manar0halawani@gmail.com 
علوية عقيل بن علوي 

 علوى
 مكتب التعليم بمحافظة بحرة 2 21

مركز المرسالت لمحو األمية بمكة 

 المكرمة
34602 7 

 

مها بنت عيد بن حسن 

 بربري
 يم بمحافظة بحرةمكتب التعل 3 19

مركز بحرة الشمالي الثاني لمحو 

 األمية بمكة المكرمة
34612 8 

gama18114@gmail.com 
جمال عبدالعالي علي 

 العبدلي
 مكتب التعليم جنوب مكة المكرمة 4 65

المركز السابع عشر لمحو األمية بمكة 

 المكرمة
28054 9 

star-man-27@hotmail.com 
زكية بنت عبد هللا بن 

 ود ليهنيسع
 مكتب التعليم جنوب مكة المكرمة 3 41

المركز السادس لمحو األمية بمكة 

 المكرمة
28065 10 
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 مدارس التعليم المستمر حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

27581b61@gmail.com 
حليمه زبير بن أدم 

 هوساوي
 مكتب التعليم جنوب مكة المكرمة 3 37

المركز الثامن والثالثون لمحو األمية 

 بمكة المكرمة
28072 11 

mmoshtag@gmail.com 
نت علي بن فرج هللا وداد ب

 المولد
 مكتب التعليم جنوب مكة المكرمة 5 68

المركز السادس واألربعون لمحو 

 األمية بمكة المكرمة
28084 12 

rona1400@hotmail.com مكتب التعليم جنوب مكة المكرمة 3 59 رونيه سعيد أحمد جان 
المركز السابع واألربعون لمحو األمية 

 بمكة المكرمة
28093 13 

ka1991ka1991@hotmail.com 
خيريه مخير عطاوي 

 الجحدلي
 مكتب التعليم جنوب مكة المكرمة 3 40

المركز التاسع والخمسون لمحو األمية 

 بالحسينية بمكة المكرمة
28329 14 

10shogi10@gmail.com مكتب التعليم جنوب مكة المكرمة 3 30 نجالء محمد جميل خياط 
كة المركز الستون لمحو األمية بم

 المكرمة
28450 15 

hanan0559754045@hotmail.c

om 
 مكتب التعليم شرق مكة المكرمة 3 48 حنان محمد سعد األسمري

المركز الرابع لمحو االمية بمكة 

 المكرمة
127506 16 

daresat55@gmail.com 
صباح بنت محمود بن 

 محمد تكروني
 مكتب التعليم شرق مكة المكرمة 7 90

حو األمية بمكة المركز العشرون لم

 المكرمة
28051 17 

charisma21@windowslive.co

m 

اميرة بنت عواض عايش 

 العصيمي
 مكتب التعليم شرق مكة المكرمة 4 57

المركز التاسع والثالثون لمحو األمية 

 بمكة المكرمة
28080 18 

husoosoo70@gmail.com 
شيرين محمد سيف الدين 

 بخاري
 لمكرمةمكتب التعليم شرق مكة ا 3 68

المركز الرابع واألربعون لمحو األمية 

 بمكة المكرمة
28086 19 

naef_alreem@hotmail.com 
سارة بنت عبد هللا بن 

 هزاع العبدلي الشريف
 مكتب التعليم شرق مكة المكرمة 3 25

المركز الثامن والخمسون لمحواألمية 

 بالشرائع بمكة المكرمة
28087 20 
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 مدارس التعليم المستمر حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

m.a-

52hananabed@hotmail.com 
 مكتب التعليم شرق مكة المكرمة 4 71 حنان رشاد عباس عابد

المركز الثاني والخمسون لمحو األمية 

 بمكة المكرمة
28096 21 

m.a.57foziahalzahrani@gmail

.com 

فوزيه بنت جمعان بن  

 احمد الزهراني
 مكتب التعليم شرق مكة المكرمة 5 94

المركز السابع والخمسون لمحو األمية 

 ة بمكة المكرمةبجعران
28105 22 

wada78467@gmail.com 
ورده ابو شيبه زايد 

 االسمري
 مكتب التعليم شمال مكة المكرمة 2 24

المركز الخامس والثالثون لمحو 

 األمية بمكة المكرمة
28034 23 

m.33.hayfaa@gmail.com مكتب التعليم شمال مكة المكرمة 4 68 هيفا سمران احمد الحربي 
الث والثالثون لمحو األمية المركز الث

 بمكة المكرمة
28036 24 

hind.badri1@gmail.com 
هند عثمان عبدالرزاق 

 بدري
 مكتب التعليم شمال مكة المكرمة 4 67

المركز الرابع والعشرون لمحو األمية 

 بمكة المكرمة
28045 25 

rrreeemmmm881@hotmail.co

m 

نوره بنت مرزوق بن 

 خضر الصبحي
 تعليم شمال مكة المكرمةمكتب ال 3 40

المركز الحادي والعشرون لمحو 

 األمية بمكة المكرمة
28050 26 

abeer--3000@hotmail.com مكتب التعليم شمال مكة المكرمة 3 36 عبير سعد صالح الحربي 
المركز التاسع عشر لمحو األمية بمكة 

 المكرمة
28052 27 

fatima-

alharbi01@hotmail.com 

ش بن فاطمه بنت عاي

 عواض الحربي
 مكتب التعليم شمال مكة المكرمة 1 26

المركز الثامن عشر لمحو األمية بمكة 

 المكرمة
28053 28 

maa559@hotmail.com مكتب التعليم شمال مكة المكرمة 3 39 زكيه على الفى الصبحى 
المركز الحادي عشر لمحو األمية 

 بمكة المكرمة
28060 29 
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 مدارس التعليم المستمر حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

omya-17@hotmail.com 
شه محمد دخيل هللا عائ

 الحربي
 مكتب التعليم شمال مكة المكرمة 5 64

المركز التاسع لمحو األمية بمكة 

 المكرمة
28062 30 

emaaanooottt@hotmail.com مكتب التعليم شمال مكة المكرمة 4 31 إيمان طالل تاج طيب 
المركز الثاني واألربعون لمحو األمية 

 بمكة المكرمة
28082 31 

m.a51nooralmasri@outlook.c

om 

نوربنت محمد بن حسن 

 المصري
 مكتب التعليم شمال مكة المكرمة 2 15

المركز الحادي والخمسون لمحو 

 األمية بمكة المكرمة
28099 32 

fatmahadi_m@hotmail.com 
فاطمة بنت هادي بن محمد 

 مجرشي
 مكتب التعليم شمال مكة المكرمة 4 54

ألمية المركز الثالث والخمسون لمحو ا

 بمكة المكرمة
28121 33 

school__70@hotmail.com 
عبير محمد صالح 

 الحازمي
 مكتب التعليم غرب مكة المكرمة 3 45

المركز الثالث واألربعون لمحو األمية 

 بمكة المكرمة
127507 34 

m.a32hatonalbarakati@gmail

.com 

هيتون بنت سالم بن 

 منصور البركاتي
 مكة المكرمةمكتب التعليم غرب  6 138

المركز الثاني والثالثون لمحو األمية 

 بمكة المكرمة
28037 35 

misk1438@gmail.com 
نهلة عبد هللا خضر 

 الحربي
 مكتب التعليم غرب مكة المكرمة 4 72

المركز الحادي والثالثون لمحو األمية 

 بمكة المكرمة
28038 36 

raan722@gmail.com 
نوره بنت علي ابن جابر 

 العمري
 مكتب التعليم غرب مكة المكرمة 5 78

المركز الثامن والعشرون لمحو األمية 

 بمكة المكرمة
28041 37 

ms.sada@icloud.com 
عبير بنت محمد شوقي بن 

 عبد الرحمن جمبي
 مكتب التعليم غرب مكة المكرمة 5 75

المركز الثالث والعشرون لمحو األمية 

 بمكة المكرمة
28048 38 

ele82makkah@hotmail.com 
فتحية محمد حسن 

 المصري
 مكتب التعليم غرب مكة المكرمة 5 71

المركز السادس عشر لمحو األمية 

 بمكة المكرمة
28055 39 
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 مدارس التعليم المستمر حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

etm9999@hotmail.com 
اعتماد بنت حسن عمر 

 زبرماوي
 مكتب التعليم غرب مكة المكرمة 3 55

المركز الخامس لمحو األمية بمكة 

 المكرمة
28066 40 

ele93_jh@hotmail.com 
جميلة بنت حميدان بن 

 حماد اللهيبي الحربي
 مكتب التعليم غرب مكة المكرمة 2 29

المركز األول لمحو األمية بمكة 

 المكرمة
28070 41 

badrody14@gmail.com 
هدى بنت عودة بن حمد 

 الرحيلي
 مكتب التعليم غرب مكة المكرمة 4 44

المركز الخامس واألربعون لمحو 

 المكرمة األمية بمكة
28088 42 

frida1234@mailinator.com مكتب التعليم وسط مكة المكرمة 4 38 فريده معتوق بكر بالبيد 
المركز الرابع والثالثون لمحو األمية 

 بمكة المكرمة
28035 43 

wa-fa6622@hotmail.com مكتب التعليم وسط مكة المكرمة 3 52 وفاء عبدهللا لطيف الهبيدي 
والعشرون لمحو األمية المركز التاسع 

 بمكة المكرمة
28040 44 

rehaf10@hotmail.com 
شادية علي صدقة 

 الحازمي
 مكتب التعليم وسط مكة المكرمة 6 75

المركز الخامس عشر لمحو األمية 

 بمكة المكرمة
28056 45 

1soso1009@gmail.com 
صباح بنت عمر بن محمد 

 عفيف
 مكتب التعليم وسط مكة المكرمة 5 99

مركز الثالث عشر لمحو األمية بمكة ال

 المكرمة
28058 46 

maram90-40@hotmail.com مكتب التعليم وسط مكة المكرمة 3 55 مرام درويش أحمد قطب 
المركز الثامن لمحو األمية بمكة 

 المكرمة
28063 47 

fmaomoho@hotmail.com 
فاطمة مصطفى عبدهللا 

 مهندس
 ةمكتب التعليم وسط مكة المكرم 5 55

المركز الثالث لمحو األمية بمكة 

 المكرمة
28068 48 

koka-1390@hotmail.com 
آمال فكري عبد المجيد 

 احمد
 مكتب التعليم وسط مكة المكرمة 3 22

المركز الثاني لمحو األمية بمكة 

 المكرمة
28069 49 

tahani.shre3h119@hotmail.co

m 

تهاني عبده بن ابراهيم 

 بكاري
 وسط مكة المكرمة مكتب التعليم 3 38

المركز الحادي واألربعون لمحو 

 األمية بمكة المكرمة
28073 50 
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 مدارس التعليم المستمر حكومي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم

الرقم 

 اإلحصائي
 م

sh.m3ak@gmail.com 
حياة بنت عبيد بن عبدهللا 

 النباتي
 مكتب التعليم وسط مكة المكرمة 3 52

المركز التاسع واألربعون لمحو األمية 

 بمكة المكرمة
28102 51 
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 وأجنيي أهليكرة مرحلة الطفولة المب مدارس

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 م الرقم اإلحصائي اسم المدرسة مكتب التعليم 

rowad.aleajaz@hotmail.com مكتب التعليم األهلي 5 65 عائشة ضيف هللا محمد العصيمي 
روضة رواد اإلعجاز األهلية بمكة 

 المكرمة
127510 1 

ghadasebahe@outlook.sa مكتب التعليم األهلي 11 173 غادة بنت غازي بن احمد سبحي 
روضة العلم النافع األهلية بمكة 

 مغلق -المكرمة )القسم المصري( 
127512 2 

f.alhazmi2019@hotmail.com مكتب التعليم األهلي 7 176 فوزية هجرس عمر الحازمي 
روضة تاج الوالدين األهلية بمكة 

 المكرمة
127516 3 

al_aweel@hotmail.com مكتب التعليم األهلي 3 17 ازهار مصلح صليح اللحياني 
روضة األوائل األهلية بمكة 

 المكرمة
127518 4 

manaralgad@outlook.sa 5 127523 روضة ينابيع الغد األهلية مكتب التعليم األهلي 5 79 سمر محمد احمد اللهيبي 

f-hthamer@hotmail.com 6 127525 روضة فكر و أبدع األهلية بالجموم مكتب التعليم األهلي 6 83 فلمبان ليلى يوسف صالح 

gherass_1440@hotmail.com 7 127526 روضة غراس االبداع االهلية مكتب التعليم األهلي 7 118 وداد علي محمد بازيد 

foz1408@hotmail.com 8 127528 نور االمل األهليةروضة  مكتب التعليم األهلي 2 28 فوزية علي سعيد الزهراني 

njw1392.@gmail.com مكتب التعليم األهلي 6 42 مروة بنت حامد بن داخل المحمادي 
روضة صروح التربية األهلية 

 )المسار الهندي(
127546 9 

ebda3.altofolah@gmail.com 10 127550 روضة ابداع الطفولة األهلية مكتب التعليم األهلي 8 102 ايمان علي احمد العبادي 
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 وأجنيي أهليكرة مرحلة الطفولة المب مدارس

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 م الرقم اإلحصائي اسم المدرسة مكتب التعليم 

thhaba.1@hotmail.com مكتب التعليم األهلي 5 57 ذهبة علي محمد الشهري 
روضة ضي المضيئة األهلية 

 النموذجيه
127552 11 

totw934@gmail.com مكتب التعليم األهلي 4 67 تغريد مطر محمد مبارك القرشي 
روضة أزهار المرح بالشرائع 

 13مخطط 
127554 12 

mohay_1428@hotmail.com مكتب التعليم األهلي 7 139 أهداب بنت سعيد بن علي بدوي 
روضة جيل اإليمان األهلية بمكة 

 المكرمة
127558 13 

sh-ah11@hotmail.com مكتب التعليم األهلي 5 80 شذا محمد عايد األحمدي 
روضة أكاديمية الطفولة األهلية 

 بمكة المكرمة
127561 14 

hsssh2016@gmail.com 15 127568 روضة ألوان العروبة مكتب التعليم األهلي 6 104 لوم مفرح الحربيحنان س 

rhoba664@gmail.com مكتب التعليم األهلي 6 100 رحاب هشام عبدالحميد هاشم 
روضة الكوكب الصغير لالبداع 

 األهلية
127575 16 

foz1408@hotmail.com 17 127576 روضة نور االمل للتربية الخاصة مكتب التعليم األهلي 8 13 فوزية علي سعيد الزهراني 

a.a.1409@hotmail.com 18 127578 روضة طيور المجد األهلية مكتب التعليم األهلي 18 382 بشاير عايد عطاهللا العصيمي 

eyali6@hotmail.com 19 127633 لعالميةروضة المدارس االنجليزية ا مكتب التعليم األهلي 13 148 مها بنت عبد هللا بن محمد الدغيشم 

meela1437@hotmail.com 20 127638 روضة نبع الفرح األهلية مكتب التعليم األهلي 3 38 احالم خلف جبار الثقفي 
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 وأجنيي أهليكرة مرحلة الطفولة المب مدارس

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 م الرقم اإلحصائي اسم المدرسة مكتب التعليم 

shooje10@imail.com 21 127642 روضة جنات اإلبداع األهلية مكتب التعليم األهلي 6 89 اشواق ابراهيم بركي اللقماني الحربي 

rawdbsz@gmail.com 22 127645 روضة براعم الثقافة األهلية مكتب التعليم األهلي 6 85 ابتسام  بنت يحي بن عوض الزبيدي 

bersalinajwa@gmail.com 
منال بنت عبد الحميد ابن عبدالفتاح 

 ساعاتي
 23 127646 روضة صروح التربية األهلية مكتب التعليم األهلي 5 70

 
 مكتب التعليم األهلي 14 275 دالل بنت حامد بن شحات الحربي

روضة البتول األهلية بمكة المكرمة 

 )القسم األمريكي( فرع الخالدية
127661 24 

alnabeg@hotmail.com 25 127666 روضة الجيل النابغ األهلية مكتب التعليم األهلي 9 97 خلود عبده حسن حامظي 

nana21a@hotmail.com 26 127667 روضة دار البشرى العابدية التعليم األهليمكتب  3 42 نهله غازي بن عبدالفتاح كتوعه 

sahawee1983@gmail.com 27 127668 روضة إشراقة أمل األهلية مكتب التعليم األهلي 4 41 سهى صالح عبدالرحيم فطاني 

mesho0o.a@hotmail.com 28 127679 روضة الكاشف األهلية مكتب التعليم األهلي 6 68 مشاعل عبدهللا محمد خصيفان 

 
 29 127680 روضة عالمي المتميز األهلية مكتب التعليم األهلي 6 92 نورة عبدهللا ساعد المالكي

walaaeid-al-malki@hotmail.com 30 127682 روضة مشاعل الغد األهلية مكتب التعليم األهلي 6 39 والء عيد سعيد المالكي 
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 وأجنيي أهليكرة مرحلة الطفولة المب مدارس

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 م الرقم اإلحصائي اسم المدرسة مكتب التعليم 

yusr-int-sch-

jamoom17@hotmail.com 
 31 127683 روضة اليسر العالمية ) الجموم ( مكتب التعليم األهلي 4 29 ن العتيبيخلود فرج فريحا

hhtt0567@hotmail.com 32 127698 روضة أحباب الجنة األهلية مكتب التعليم األهلي 3 27 هيا تركي سفير العتيبي 

suzanfelemban@gmail.com 33 127699 ة نزهة الطفلروض مكتب التعليم األهلي 5 83 سوزان يوسف أمين فلمبان 

rana_rougi@hotmail.com مكتب التعليم األهلي 3 39 رنا زبن دبيان الروقي 
-روضة لحظات المعرفة للتعليم 

 فرع الراشدية
127707 34 

to0ot606@hotmail.com مكتب التعليم األهلي 5 62 تغريد عويض حمود العصيمي 
-روضة لحظات المعرفة للتعليم 

 -فرع الشرائع
127708 35 

w.sobahe@km.edu.sa مكتب التعليم األهلي 3 36 وجدان حسن احمد سبحي 
-روضة لحظات المعرفة للتعليم 

 فرع العسيلة
127709 36 

kgbrhan@hotmail.com 37 127711 روضة البرهان ) منهج امريكي ( مكتب التعليم األهلي 1 9 افنان محمد حسين نوح 

dawlat.aleilm@hotmail.com 38 127712 روضة دولة العلم األهلية مكتب التعليم األهلي 3 23 هاجر مبارك صالح المطرفي 

norah.76ab@hotmail.com 39 127714 روضة أفكار العلم االهلية مكتب التعليم األهلي 3 44 نوره عبدهللا جمعان الروقي 

maram.klk@hotmail.com 40 127719 روضة المسك النموذجية األهلية األهلي مكتب التعليم 3 33 مرام محمد سعيد كلكتاوي 
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 وأجنيي أهليكرة مرحلة الطفولة المب مدارس

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 م الرقم اإلحصائي اسم المدرسة مكتب التعليم 

royaty2018@hotmail.com 41 127721 روضة رؤية الغد االهليه مكتب التعليم األهلي 9 148 رحمه محمد علي ابو حربه 

royaty2018@hotmail.com 42 127728 روضة رؤية الغد ) امريكي ( مكتب التعليم األهلي 5 42 رحمه محمد علي ابو حربه 

a.abaidi.mk@tdsc.sa 43 127729 روضة مدينة سناد للتربية الخاصة مكتب التعليم األهلي 8 24 امل حسن محمد العبيدي 

saharaa-10@hotmail.com 44 127730 الزايدي-روضة اليسر العالمية مكتب التعليم األهلي 5 32 يسر زامل طلق العتيبي 

qetar1440@hotmail.com  45 127734 روضة قطار العلم األهلية )ببحرة( مكتب التعليم األهلي 4 61 مجيدي البشريعزيزة مقبول 

ajyal-albayan11@hotmail.com 46 127735 روضة أجيال البيان األهلية مكتب التعليم األهلي 9 169 سعدية راجح سعيد الزهراني 

nturkistani@afsg.edu.sa التعليم األهليمكتب  4 53 نجاح يعقوب محمد تركستاني 
روضة عبدالرحمن فقيه ) المنهج 

 االمريكي (
127737 47 

sari1436alotib@gmail.com مكتب التعليم األهلي 7 111 ساره حامد _ العصيمي 
روضة جيل الطفولة األهلية بمكة 

 المكرمة
127753 48 

tanmyah_rawdha@hotmail.com عليم األهليمكتب الت 6 137 سحر عبدالناصر عبدهللا السلمي 
 -روضة التنمية اإلجتماعية 

 الشرائع
127817 49 

 
 مكتب التعليم األهلي 6 104 سماح محمد احمد جانشا

روضة نوابغ اإلبداع األهلية فرع 

 النوارية
128184 50 
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 وأجنيي أهليكرة مرحلة الطفولة المب مدارس

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 م الرقم اإلحصائي اسم المدرسة مكتب التعليم 

makkah6543@gmail.com مكتب التعليم األهلي 6 108 مريم محمد مصلح الشمراني 
روضة أزهار المرح بالشرائع 

 12طمخط
128321 51 

mdeeeha1440@hotmail.com 52 128367 روضة طالئع الفجر األهلية مكتب التعليم األهلي 8 160 مديحه مدخل دخيل الطلحي 

umalqura_kg@hotmail.com مكتب التعليم األهلي 10 230 عبير ابوبكر سعيد الخطيب 
روضة حديقة الطفل النموذجية 

 بمكة المكرمة
128381 53 

walaa.jef@gmail.com مكتب التعليم األهلي 3 37 والء عبدهللا عقيل جفري 
روضة الصدفة المكنونة األهلية 

 بمكة المكرمة
128484 54 

iman.h.26@hotmail.com مكتب التعليم األهلي 5 77 ايمان حامد حسن الحييد 
روضة األجيال المبدعة األهلية 

 بمكة المكرمة
128596 55 

sun.talent.35@gmail.com مكتب التعليم األهلي 8 112 هديل بنت محمد بن هادي دغريري 
روضة شمس المواهب األهلية بمكة 

 المكرمة
128687 56 

al-wafa.nfn@hotmail.com مكتب التعليم األهلي 3 88 فوزية محمد قاحص العصيمي 
 -روضة أجيال الوفاء االهلية 

 المسار الدولي
128712 57 

walaa.jef@gmail.com مكتب التعليم األهلي 3 15 الء عبدهللا عقيل جفريو 
روضه الصدفه المكنونة األهلية 

 تربيه خاصه
128727 58 

afa-123@hotmail.com 59 128808 روضة المعرفة االهلية مكتب التعليم األهلي 3 48 رويدا صالح بريك الحازمي 

nankd2011@gmail.com عليم األهليمكتب الت 5 90 نورة حامد عايش المحمادي 
روضة االنوار األهلية بمكه 

 المكرمة
128988 60 
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 وأجنيي أهليكرة مرحلة الطفولة المب مدارس

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 م الرقم اإلحصائي اسم المدرسة مكتب التعليم 

rbinmahvooz@as.sch.sa مكتب التعليم األهلي 4 63 رباب سالمين عمر بن محفوظ 
روضة األندلس األهلية بمكة 

 المكرمة
28186 61 

totyhsnjmal@gmail.com مكتب التعليم األهلي 6 126 فاطمة حسن بن ابراهيم جمال 
البشرى األهلية بمكة روضة دار 

 المكرمة
28188 62 

samira.jafar@hotmail.com مكتب التعليم األهلي 6 88 سميره جعفر سليمان باجعيفر 
روضة شعاع المعرفة األهلية بمكة 

 المكرمة
28192 63 

as_sola1997@hotmail.com مكتب التعليم األهلي 3 48 سوزان كورنين عبدالمجيد منتو 
ية بمكة روضة الفضل األهل

 المكرمة
28193 64 

doha-1435@hotmail.com 
ابتسام بنت عبدالرحمن بن مصبح 

 الشهري
 مكتب التعليم األهلي 4 55

روضة دوحة العلم األهلية بمكة 

 المكرمة
28194 65 

bashaer.1421@hotmail.com 66 28197 روضة بشائر اإلبداع بمكة مكتب التعليم األهلي 9 178 هويدا فيصل عبدهللا شطا 

fs1393@hotmail.com مكتب التعليم األهلي 6 78 فارسة بنت سليمان عـبيد الصاعـدي 
روضة الطموح األهلية بمكة 

 المكرمة
28285 67 

welcom.r@hotmail.com مكتب التعليم األهلي 5 90 ريسه صالح بن فرحان عز الدين 
روضة الجيل المنشود األهلية بمكة 

 المكرمة
28298 68 

wafa.nfn@hotmail.com-al        مكتب التعليم األهلي 11 315 فوزية محمد قاحص العصيمي 
روضة أجيال الوفاء األهلية بمكة 

 المكرمة
28299 69 

 
 مكتب التعليم األهلي 3 42 ريم سالم مطلق الدعجاني

روضة دوحة النور األهلية بمكة 

 مةالمكر
28316 70 

mailto:al-wafa.nfn@hotmail.com
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 وأجنيي أهليكرة مرحلة الطفولة المب مدارس

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 م الرقم اإلحصائي اسم المدرسة مكتب التعليم 

mnal0_1415@hotmail.com مكتب التعليم األهلي 8 206 عفاف بنت سالم بن علي باجندوح 
روضة عال مكة األهلية بمكة 

 المكرمة
28324 71 

msaya-2013@hotmail.com مكتب التعليم األهلي 2 30 مرام محمد محمود سليم 
روضة نبع الثقافة األهلية بمكة 

 المكرمة
28325 72 

sho0099@hotmail.com 73 28345 روضة أبنائنا األهلية بمكة المكرمة مكتب التعليم األهلي 5 90 اسماء جميل عبدالرحمن سمكري 

aisha-alharbi-2018@hotmail.com مكتب التعليم األهلي 11 233 عائشه عبدهللا هليل المعبدي 
روضة شعاع الصفوة األهلية بمكة 

 المكرمة
28346 74 

elesediq2015@gmail.com مكتب التعليم األهلي 4 54 اماني ابراهيم عمر مودي 
روضة الصديق األهلية بمكة 

 المكرمة
28351 75 

rema-yaser12@hotmail.com مكتب التعليم األهلي 5 61 ريمه ياسر مخلد الذيابي 
روضة مواهب المملكة األهلية بمكة 

 المكرمة
28358 76 

sshhoo_1414@hotmail.com  مكتب التعليم األهلي 3 21 بنت فريد بن علي الصوفياشواق 
روضة منارة أم القرى األهلية بمكة 

 المكرمة
28364 77 

alnoo0oor@hotmail.com مكتب التعليم األهلي 5 75 هدى بنت عواد بن عيد الحربي 
روضة رحاب المبدعين األهلية 

 بمكة المكرمة
28366 78 

 
 عليم األهليمكتب الت 3 54 رؤى عباس عمر عيوني

روضة صدى الطفولة األهلية بمكة 

 المكرمة
28369 79 

hqutop@hotmail.com 80 28374 روضة مشاعل الهدى األهلية مكتب التعليم األهلي 9 159 هنادي محمدحبيب عمر قطب 
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 وأجنيي أهليكرة مرحلة الطفولة المب مدارس

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 م الرقم اإلحصائي اسم المدرسة مكتب التعليم 

johara-fairoozy@hotmail.com مكتب التعليم األهلي 8 163 جوهرة عدنان بن ماجد فيروزي 
األهلية بمكة  روضة الزهراء

 المكرمة
28393 81 

hodoo2@windowslive.com 82 28395 روضة األبناء النجباء األهلية مكتب التعليم األهلي 9 207 غادة حسن علي بطاح 

alwajeeh4@hotmail.com مكتب التعليم األهلي 6 95 ليلى محمد حسين الوجيه 
روضة فجر الرسالة األهلية بمكة 

 المكرمة
28399 83 

rawda.masabeeh@hotmail.com مكتب التعليم األهلي 4 62 هوازن نماي عبد هللا الشريف 
روضة مصابيح المجد األهلية بمكة 

 المكرمة
28414 84 

 
 85 28416 روضة رياض الصباح األهلية بمكة مكتب التعليم األهلي 3 47 صباح محمود جاد الحق

ghalaty0@hotmail.com مكتب التعليم األهلي 4 43 مأمل محمد عبدالرزاق غال 
روضة شمس البراعم األهلية بمكة 

 المكرمة
28417 86 

kgbrhan@hotmail.com مكتب التعليم األهلي 7 97 افنان محمد حسين نوح 
روضة البرهان األهلية بمكة 

 المكرمة
28430 87 

f.r.alshehry@hotmail.com مكتب التعليم األهلي 6 90 فاطمة رافع محمد الشهري 
روضة المهارات الحديثة األهلية 

 بمكة المكرمة
28431 88 

marahsch@outlook.com 89 28432 روضة مرح الطفولة األهلية مكتب التعليم األهلي 8 132 منال عبدالوهاب محمد حسن خليل 

abeer5502@hotmail.com مكتب التعليم األهلي 5 35 عبير بنت عبدالرحمن بن سعد فته 
هلية بمكة روضة الحكمة األ

 المكرمة
28433 90 
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 وأجنيي أهليكرة مرحلة الطفولة المب مدارس

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 م الرقم اإلحصائي اسم المدرسة مكتب التعليم 

amal54521000@hotmail.com 91 28435 روضة براءة الطفولة األهلية مكتب التعليم األهلي 3 38 امل عبدالحي عبدالرحمن سليماني 

dalia11@outlook.sa مكتب التعليم األهلي 6 95 سميرة بنت أحمد بن محمد باسكران 
روضة الفرسان األهلية بمكة 

 المكرمة
28437 92 

bamm1437@gmail.com مكتب التعليم األهلي 4 44 بدرية عبدهللا موسى المرشد 
روضة براعم المعرفة األهلية بمكة 

 المكرمة
28459 93 

ebdatatofolh2000@hotmail.com مكتب التعليم األهلي 5 49 مها زيد عبدهللا العزيري 
روضة إبداعات الطفولة األهلية 

 بمكة المكرمة
28472 94 

emaan_m1@hotmail.com 95 28475 روضة طالئع األمل األهلية مكتب التعليم األهلي 7 130 ايمان مشعل حسين الشريف 

primgirls@elmnafe3.com مكتب التعليم األهلي 6 96 منيرة عبيدهللا عويض المفرجي 
روضة العلم النافع األهلية بمكة 

 المكرمة
28495 96 

reehaab1299@gmail.com مكتب التعليم األهلي 6 100 هود محمد عبيد السالميع 
روضة رحاب المبدعين األهلية 

 بالرصيفة بمكة المكرمة
28497 97 

hadeel.batool@yahoo.com مكتب التعليم األهلي 6 92 فادية عبدهللا احمد هادي 
روضة البتول األهلية )القسم 

 األمريكي( فرع الزاهر
28920 98 

fzlint98@hotmail.com مكتب التعليم األهلي 4 53 امل اسماعيل محمود مدني 
روضة الفضل بن العباس األهلية 

 بمكة المكرمة )القسم الهندي(
28922 99 

ebtisam_akbar@hotmail.com مكتب التعليم األهلي 6 98 ابتسام سراج عمر اكبر 
روضة اقرأ األهلية بمكة المكرمة 

 )القسم الباكستاني(
28926 100 
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 وأجنيي أهليكرة مرحلة الطفولة المب مدارس

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 م الرقم اإلحصائي اسم المدرسة مكتب التعليم 

love-ae23@hotmail.com 101 127754 روضة التميز بمكة المكرمة مكتب التعليم األهلي 4 2 نهاد ثالب مطلق الحسيني 
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 وأجنبي أهلي مدارس المرحلة االبتدائية

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم األهلي

الرقم 

 اإلحصائي
 م

amanii7051@gmail.com مكتب التعليم األهلي 5 39 أماني بنت عبد الرحمن بن ناصر بن ظافر 
ابتدائية الفتاة األهلية لتحفيظ القرآن بمكة 

 المكرمة
127502 1 

ghadasebahe@outlook.sa 2 127513 المصري(ابتدائية العلم النافع األهلية )القسم  مكتب التعليم األهلي 12 406 غادة بنت غازي بن احمد سبحي 

nadnx1x1@hotmail.com 3 127522 ابتدائية المعرفة األهلية بمكة المكرمة مكتب التعليم األهلي 5 60 ندا خالد عثمان حكيم 

ssss1234567hhhh@hotmail.co

m 
 4 127527 دوليالمسار ال -ابتدائية أجيال الوفاء االهليه  مكتب التعليم األهلي 9 171 عزه يعن هللا عبدهللا الغامدي

n.j.100@otmail.com مكتب التعليم األهلي 4 146 نوير رجا هللا صالح الرفاعي 
ابتدائية الطموح األهلية بمكة )القسم البنقالي( 

 مغلق مؤقت
127530 5 

alnoo0oor@hotmail.com مكتب التعليم األهلي 4 28 هدى بنت عواد بن عيد الحربي 
ة لتحفيظ القرآن ابتدائية رحاب المبدعين األهلي

 الكريم
127548 6 

 
 مكتب التعليم األهلي 30 566 دالل بنت حامد بن شحات الحربي

ابتدائية البتول األهلية )القسم األمريكي( فرع 

 الخالدية
127553 7 

hadeel.batool@yahoo.com 8 127556 سم البريطاني (إبتدائية البتول األهلية ) الق مكتب التعليم األهلي 5 47 فادية عبدهللا احمد هادي 

alwajeeh4@hotmail.com 9 127559 ابتدائية فجر الرسالة األهلية بمكة المكرمة مكتب التعليم األهلي 3 13 ليلى محمد حسين الوجيه 

ebda3.altofolah@gmail.com مكتب التعليم األهلي 3 34 ايمان علي احمد العبادي 
ظ القران ابتدائية ابداع الطفولة االهلية لتحفي

 الكريم
127566 10 
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 وأجنبي أهلي مدارس المرحلة االبتدائية

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم األهلي

الرقم 

 اإلحصائي
 م

bushraz1437@gmail.com 11 127567 ابتدائية البشرى الزاهر مكتب التعليم األهلي 8 106 حياة محمد سعد الزهراني 

as_sola1997@hotmail.com 12 127574 ابتدائية الفضل لتحفيظ القران الكريم مكتب التعليم األهلي 3 22 سوزان كورنين عبدالمجيد منتو 

eyali6@hotmail.com 13 127579 ابتدائية المدارس االنجليزية العالمية مكتب التعليم األهلي 14 220 مها بنت عبد هللا بن محمد الدغيشم 

kgbrhan@hotmail.com 14 127601 ابتدائية البرهان االهلية بمكة المكرمة مكتب التعليم األهلي 5 42 افنان محمد حسين نوح 

bamm1437@gmail.com 15 127640 ابتدائية براعم المعرفة األهلية بمكة المكرمة مكتب التعليم األهلي 3 30 بدرية عبدهللا موسى المرشد 

f-hthamer@hotmail.com 16 127644 ابتدائية فكر وأبدع عام األهلية مكتب التعليم األهلي 1 3 ليلى يوسف صالح فلمبان 

powrgirl@hotmail.com 17 127686 ابتدائية طالئع العلم اإلندونيسي مكتب التعليم األهلي 8 60 ن عبدالملك مندورهعفاف بنت احمد ب 

iman.h.26@hotmail.com 18 127696 ابتدائية األجيال المبدعة األهلية بمكة المكرمة مكتب التعليم األهلي 6 82 ايمان حامد حسن الحييد 

nturkistani@afsg.edu.sa 19 127701 ابتدائية عبدالرحمن فقيه للبنات مكتب التعليم األهلي 5 60 تانينجاح يعقوب محمد تركس 

kgbrhan@hotmail.com 20 127713 ابتدائية البرهان ) منهج دولي ( مكتب التعليم األهلي 2 15 افنان محمد حسين نوح 
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 وأجنبي أهلي مدارس المرحلة االبتدائية

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم األهلي

الرقم 

 اإلحصائي
 م

rhoba664@gmail.com 21 127716 الكوكب الصغير لإلبداع ابتدائية مكتب التعليم األهلي 2 13 رحاب هشام عبدالحميد هاشم 

royaty2018@hotmail.com 22 127720 ابتدائية رؤية الغد االهلية مكتب التعليم األهلي 9 106 رحمه محمد علي ابو حربه 

 
 23 127722 ابتدائية عالمي المتميز مكتب التعليم األهلي 2 9 نورة عبدهللا ساعد المالكي

hodoo2@windowslive.com 24 127725 ابتدائية األبناء النجباء ملحق بالروضة مكتب التعليم األهلي 2 19 حسن علي بطاح غادة 

royaty2018@hotmail.com 25 127726 ابتدائية رؤية الغد ) امريكي ( مكتب التعليم األهلي 6 41 رحمه محمد علي ابو حربه 

a.abaidi.mk@tdsc.sa 26 127727 بنات -ابتدائية مدينة سناد للتربية الخاصة  ليم األهليمكتب التع 23 79 امل حسن محمد العبيدي 

saharaa-10@hotmail.com 27 127731 ابتدائية اليسر العالمية ) الزايدي ( مكتب التعليم األهلي 9 53 يسر زامل طلق العتيبي 

yusr-int-sch-

jamoom17@hotmail.com 
 28 127732 الجموم -ابتدائية اليسر العالمية  األهليمكتب التعليم  6 40 خلود فرج فريحان العتيبي

rbinmahvooz@as.sch.sa 29 127733 ابتدائية األندلس )مسار مصري( بنات مكتب التعليم األهلي 3 11 رباب سالمين عمر بن محفوظ 

nturkistani@afsg.edu.sa 30 127739 رحمن فقيه ) المنهج االمريكي (ابتدائية عبدال مكتب التعليم األهلي 6 65 نجاح يعقوب محمد تركستاني 
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 وأجنبي أهلي مدارس المرحلة االبتدائية

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم األهلي

الرقم 

 اإلحصائي
 م

 
 31 127907 ابتدائية المعرفة العالمية )القسم التركي( مكتب التعليم األهلي 6 39 غلبلىاز فاضل دورسن كوبان

njw1392.@gmail.com 32 128754 ار الهندي(ابتدائية صروح التربية األهلية )المس مكتب التعليم األهلي 15 132 مروة بنت حامد بن داخل المحمادي 

rowad.aleajaz@hotmail.com 33 128840 ابتدائية رواد اإلعجاز األهلية بمكة المكرمة مكتب التعليم األهلي 7 66 عائشة ضيف هللا محمد العصيمي 

misshanaan2008@hotmail.co

m 
 34 28200 ألهلية بمكة المكرمةابتدائية دار البشرى ا مكتب التعليم األهلي 18 333 حنان علواني احمد ابوالنجا

rbinmahvooz@as.sch.sa 35 28201 ابتدائية األندلس األهلية بمكة المكرمة مكتب التعليم األهلي 6 89 رباب سالمين عمر بن محفوظ 

amanii7051@gmail.com 36 28203 بمكة المكرمة ابتدائية الفتاة األهلية مكتب التعليم األهلي 6 68 أماني بنت عبد الرحمن بن ناصر بن ظافر 

anjal_999@hotmail.com 37 28205 ابتدائية سمو األنجال األهلية بمكة المكرمة مكتب التعليم األهلي 6 77 أماني فيصل صالح كسار 

as_sola1997@hotmail.com 38 28207 ابتدائية الفضل األهلية مكتب التعليم األهلي 9 152 سوزان كورنين عبدالمجيد منتو 

doha-1435@hotmail.com 39 28209 ابتدائية دوحة العلم األهلية بمكة المكرمة مكتب التعليم األهلي 12 174 ابتسام بنت عبدالرحمن بن مصبح الشهري 

samira.jafar@hotmail.com 40 28210 ابتدائية شعاع المعرفة األهلية بمكة المكرمة مكتب التعليم األهلي 9 154 سميره جعفر سليمان باجعيفر 
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 وأجنبي أهلي مدارس المرحلة االبتدائية

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم األهلي

الرقم 

 اإلحصائي
 م

so.so.m@hotmail.com 41 28286 ابتدائية الطموح األهلية بالنزهة بمكة المكرمة مكتب التعليم األهلي 6 62 سارة بنت مرضي بن امبارك الصواط 

bersalinajwa@gmail.com 42 28348 هلية بمكةابتدائية صروح التربية األ مكتب التعليم األهلي 12 173 منال بنت عبد الحميد ابن عبدالفتاح ساعاتي 

ohoodalaa1411@hotmail.com 43 28355 ابتدائية البتول األهلية بمكة المكرمة مكتب التعليم األهلي 6 55 هيفاء بنت رملي بنجر 

mawahib-

elm1440@hotmail.com 
 44 28359 كرمةابتدائية مواهب المملكة األهلية بمكة الم مكتب التعليم األهلي 7 124 هيفاء محمد راضي آل درويش

 
 45 28363 ابتدائية دوحة النور األهلية بمكة المكرمة مكتب التعليم األهلي 6 63 ريم سالم مطلق الدعجاني

sshhoo_1414@hotmail.com 46 28365 ابتدائية منارة أم القرى األهلية بمكة المكرمة مكتب التعليم األهلي 9 35 اشواق بنت فريد بن علي الصوفي 

samia3sl@hotmail.com مكتب التعليم األهلي 6 66 ساميه عضيب صنيدح السلمي 
ابتدائية مشاعل الهدى األهلية لتحفيظ القرآن 

 بمكة المكرمة
28368 47 

elesediq2015@gmail.com مكتب التعليم األهلي 6 105 اماني ابراهيم عمر مودي 
ابتدائية الصديق األهلية لتحفيظ القرآن بمكة 

 المكرمة
28372 48 

s.ola.makkah@gmail.com 49 28392 ابتدائية عال مكة األهلية بمكة المكرمة مكتب التعليم األهلي 13 241 أماني بنت علي بن أحمد بدوي 

jojoma8226@gmail.com 50 28394 ابتدائية الزهراء األهلية بمكة المكرمة مكتب التعليم األهلي 14 239 الجوهرة محمد حسن مطر 
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 وأجنبي أهلي مدارس المرحلة االبتدائية

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم األهلي

الرقم 

 اإلحصائي
 م

alnojaba1429@hotmail.com 51 28396 ابتدائية األبناء النجباء األهلية مكتب التعليم األهلي 12 217 منال راشد دغيليب الحربي 

ssss1234567hhhh@hotmail.co

m 
 52 28400 ابتدائية أجيال الوفاء األهلية بمكة المكرمة مكتب التعليم األهلي 11 266 عزه يعن هللا عبدهللا الغامدي

jeelalzkr@hotmail.com مكتب التعليم األهلي 6 69 صالحة بنت موسى بن حسن المسعودي 
ابتدائية جيل الذكراألهلية لتحفيظ القرآن بمكة 

 المكرمة
28405 53 

dalia11@outlook.sa 54 28438 ابتدائية الفرسان األهلية بمكة المكرمة مكتب التعليم األهلي 13 238 سميرة بنت أحمد بن محمد باسكران 

primgirls@elmnafe3.com 55 28439 ابتدائية العلم النافع األهلية بمكة المكرمة مكتب التعليم األهلي 12 232 منيرة عبيدهللا عويض المفرجي 

ghalaty0@hotmail.com 56 28442 ابتدائية شمس البراعم األهلية بمكة المكرمة مكتب التعليم األهلي 6 44 أمل محمد عبدالرزاق غالم 

 
 57 28443 ابتدائية صدى الطفولة األهلية بمكة المكرمة مكتب التعليم األهلي 10 107 ؤى عباس عمر عيونير

fs1393@hotmail.com 58 28451 ابتدائية الطموح األهلية بالنوارية بمكة المكرمة مكتب التعليم األهلي 6 102 فارسة بنت سليمان عـبيد الصاعـدي 

samia3sl@hotmail.com 59 28452 ابتدائية مشاعل الهدى األهلية بمكة المكرمة مكتب التعليم األهلي 6 95 ه عضيب صنيدح السلميسامي 

lemoo2012@gmail.com 60 28453 ابتدائية بشائر اإلبداع بمكة مكتب التعليم األهلي 17 249 لمياء بنت يوسف عبدهللا مندورة 
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 وأجنبي أهلي مدارس المرحلة االبتدائية

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 اسم المدرسة مكتب التعليم األهلي

الرقم 

 اإلحصائي
 م

nema_w@hotmail.com 61 28465 ابتدائية مصابيح المجد األهلية بمكة المكرمة مكتب التعليم األهلي 6 67 تسنيم خليل حسن غالم 

abeer5502@hotmail.com 62 28466 ابتدائية الحكمة األهلية بمكة المكرمة مكتب التعليم األهلي 2 10 عبير بنت عبدالرحمن بن سعد فته 

 
 63 28468 الصباح األهلية بمكة ابتدائية رياض مكتب التعليم األهلي 6 66 صباح محمود جاد الحق

jeelalzkr@hotmail.com 64 28469 ابتدائية جيل الذكر األهلية بمكة المكرمة مكتب التعليم األهلي 12 225 صالحة بنت موسى بن حسن المسعودي 

hadeel.batool@yahoo.com مكتب التعليم األهلي 6 109 فادية عبدهللا احمد هادي 
ية بمكة المكرمة )القسم ابتدائية البتول األهل

 األمريكي( فرع الزاهر
28921 65 

fzlint98@hotmail.com مكتب التعليم األهلي 9 174 امل اسماعيل محمود مدني 
ابتدائية مدارس منارة الفضل  األجنبية )القسم 

 الهندي(
28923 66 

ebtisam_akbar@hotmail.com 67 28927 ابتدائية اقرأ األهلية )القسم الباكستاني( هليمكتب التعليم األ 11 229 ابتسام سراج عمر اكبر 

 
 مكتب التعليم األهلي 23 413 ابتسام عقيل عيدروس سقاف

ابتدائية البتول األهلية بمكة المكرمة )القسم 

 المصري(
28939 68 
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 وأجنبي مدارس المرحلة المتوسطة أهلي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 فصولال
 م الرقم اإلحصائي اسم المدرسة مكتب التعليم

 
 1 127501 متوسطة دوحة النور األهلية مكتب التعليم األهلي 2 11 ريم سالم مطلق الدعجاني

ghadasebahe@outlook.sa 2 127514 متوسطة العلم النافع األهلية )القسم المصري( مكتب التعليم األهلي 6 126 غادة بنت غازي بن احمد سبحي 

alnojaba1429@hotmail.com 3 127538 متوسطة األبناء النجباء األهلية مكتب التعليم األهلي 6 94 منال راشد دغيليب الحربي 

jeelalzkr@hotmail.com 
صالحة بنت موسى بن حسن 

 المسعودي
 4 127543 متوسطة جيل الذكر األهلية لتحفيظ القرآن مكتب التعليم األهلي 2 15

njw1392.@gmail.com 5 127549 متوسطة صروح التربية األهلية المسار الهندي مكتب التعليم األهلي 2 10 مروة بنت حامد بن داخل المحمادي 

asia-eng@hotmail.com 6 127569 متوسطة األجيال المبدعة األهلية مكتب التعليم األهلي 3 23 آسية بنت جبران بن علي سالم 

 
 7 127570 متوسطة البشرى الزاهر مكتب التعليم األهلي 4 54 الحربي خيرية بنت صدقة بن احمد

elesediq2015@gmail.com 8 127572 متوسطة الصديق األهلية لتحفيظ القرآن مكتب التعليم األهلي 2 17 اماني ابراهيم عمر مودي 

samia3sl@hotmail.com 9 127634 ة مشاعل الهدى األهليةمتوسط مكتب التعليم األهلي 3 63 ساميه عضيب صنيدح السلمي 

 
 مكتب التعليم األهلي 7 133 دالل بنت حامد بن شحات الحربي

متوسطة البتول األهلية )القسم األمريكي( فرع 

 الخالدية
127662 10 
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 وأجنبي مدارس المرحلة المتوسطة أهلي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 فصولال
 م الرقم اإلحصائي اسم المدرسة مكتب التعليم

nema_w@hotmail.com 11 127678 متوسطة مصابيح المجد األهلية مكتب التعليم األهلي 2 10 تسنيم خليل حسن غالم 

powrgirl@hotmail.com 
عفاف بنت احمد بن عبدالملك 

 مندوره
 12 127687 متوسطة طالئع العلم اإلندونيسي مكتب التعليم األهلي 3 28

nturkistani@afsg.edu.sa 13 127704 متوسطة عبدالرحمن فقيه للبنات مكتب التعليم األهلي 3 42 نجاح يعقوب محمد تركستاني 

 
 14 128479 متوسطة المعرفة العالمية )القسم التركي( مكتب التعليم األهلي 2 9 نغلبلىاز فاضل دورسن كوبا

sshhoo_1414@hotmail.com 15 128758 متوسطة منارة أم القرى األهلية مكتب التعليم األهلي 1 6 اشواق بنت فريد بن علي الصوفي 

n.j.100@otmail.com 16 128968 متوسطة الطموح األهلية )القسم البنقالي( يم األهليمكتب التعل 3 112 نوير رجا هللا صالح الرفاعي 

sunset8.11@hotmail.com 17 28231 متوسطة سمو األنجال األهلية مكتب التعليم األهلي 4 68 امل عبدالقادر حسين القحطاني 

albushra_inter@hotmail.com 18 28233 وسطة دار البشرى األهليةمت مكتب التعليم األهلي 9 192 غادة حسن شير بن محمد بنجابي 

m-al.fadil@hotmail.com 
ميرفت بنت محسن بن عبود 

 العامودي
 19 28249 متوسطة الفضل األهلية مكتب التعليم األهلي 5 100

secmarifa@gmail.com 20 28250 متوسطة المعرفة األهلية مكتب التعليم األهلي 3 57 خلود محمد عيدروس البار 
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 وأجنبي مدارس المرحلة المتوسطة أهلي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 فصولال
 م الرقم اإلحصائي اسم المدرسة مكتب التعليم

maha_nf@yahoo.com 21 28287 متوسطة دوحة العلم األهلية مكتب التعليم األهلي 6 96 مها نزار إبراهيم فاللي 

 
 22 28289 متوسطة شعاع المعرفة األهلية مكتب التعليم األهلي 5 82 ناريمان حمزه محمود بابور

r.s.hantoush@hotmail.com 23 28349 متوسطة صروح التربية األهلية مكتب التعليم األهلي 7 121 ريم صالح عبدهللا حنتوش 

batoolnes@hotmail.com 24 28356 متوسطة البتول األهلية مكتب التعليم األهلي 3 35 حياة محمد صدقة نجار 

mai99884433@hotmail.com 25 28388 متوسطة مواهب المملكة األهلية مكتب التعليم األهلي 3 53 مي عتيق عايض العتيبي 

alsharifr171@gmail.com 26 28397 متوسطة الفتاة األهلية مكتب التعليم األهلي 5 62 ريم صالح ساعد الشريف 

nooor99000@hotmail.com 27 28401 متوسطة أجيال الوفاء األهلية مكتب التعليم األهلي 6 126 فاطمه علي محمد حسن 

so.so.m@hotmail.com 
سارة بنت مرضي بن امبارك 

 الصواط
 28 28406 متوسطة الطموح األهلية بمكة المكرمة ب التعليم األهليمكت 3 60

prepsecgirls@elmnafe3.com 29 28440 متوسطة العلم النافع األهلية مكتب التعليم األهلي 6 113 نوف بنت صالح بن حامد الخزاعي 

s.j.a1300@hotmail.com 30 28456 لفرسان األهليةمتوسطة ا مكتب التعليم األهلي 6 98 سهير جميل صالح عالف 
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 وأجنبي مدارس المرحلة المتوسطة أهلي

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 فصولال
 م الرقم اإلحصائي اسم المدرسة مكتب التعليم

jeelalzkr@hotmail.com 
صالحة بنت موسى بن حسن 

 المسعودي
 31 28493 متوسطة جيل الذكر األهلية مكتب التعليم األهلي 4 61

emanhmod1989@hotmail.com 32 28509 متوسطة الزهراء األهلية بمكة المكرمة مكتب التعليم األهلي 6 99 ايمان حمود محمد العماري 

fzlint98@hotmail.com مكتب التعليم األهلي 3 22 امل اسماعيل محمود مدني 
متوسطة مدارس منارة الفضل األجنبية ) القسم 

 الهندي(
28924 33 

ebtisam_akbar@hotmail.com 34 28928 متوسطة اقرأ األهلية )القسم الباكستاني( مكتب التعليم األهلي 3 48 ابتسام سراج عمر اكبر 

alpatol67@gmail.com 35 28940 متوسطة البتول األهلية ) القسم المصري( مكتب التعليم األهلي 6 108 تهاني سعيد فرج الحضرمي 
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 ي وأجنبيأهل مدارس المرحلة الثانوية

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 م الرقم اإلحصائي اسم المدرسة مكتب التعليم 

ghadasebahe@outlook.sa 
غادة بنت غازي بن احمد 

 سبحي
 1 127515 ثانوية العلم النافع األهلية )القسم المصري( مكتب التعليم األهلي 4 43

nooor99000@hotmail.com 2 127541 ثانوية أجيال الوفاء األهلية ) نظام مقررات ( مكتب التعليم األهلي 1 192 فاطمه علي محمد حسن 

s.j.a1300@hotmail.com 3 127542 ثانوية الفرسان المكية األهلية بمكة المكرمة مكتب التعليم األهلي 4 82 سهير جميل صالح عالف 

 

خيرية بنت صدقة بن احمد 

 الحربي
 4 127571 ثانوية البشرى الزاهر مكتب التعليم األهلي 4 61

r.s.hantoush@hotmail.com 5 127573 ثانوية صروح التربية االهلية ) نظام مقررات ( لتعليم األهليمكتب ا 1 216 ريم صالح عبدهللا حنتوش 

emanhmod1989@hotmail.com 6 127577 ثانوية الزهراء األهلية ) نظام المقررات ( مكتب التعليم األهلي 1 223 ايمان حمود محمد العماري 

prepsecgirls@elmnafe3.com 
نوف بنت صالح بن حامد 

 الخزاعي
 7 127604 ثانوية العلم النافع األهلية ) نظام المقررات ( كتب التعليم األهليم 1 153

batoolnes@hotmail.com 8 127637 ثانوية البتول األهلية ) نظام المقررات ( مكتب التعليم األهلي 1 84 حياة محمد صدقة نجار 

abeerkhouj@hotmail.com 9 127639 ثانوية األندلس األهلية ) نظام المقررات ( األهليمكتب التعليم  1 105 عبير فيصل ابراهيم خوج 

roayn_h@hotmail.com 10 127641 ثانوية دار البشرى األهلية ) نظام المقررات ( مكتب التعليم األهلي 1 126 رانيا حامد بن محمد خواجه 
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 ي وأجنبيأهل مدارس المرحلة الثانوية

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 م الرقم اإلحصائي اسم المدرسة مكتب التعليم 

 

دالل بنت حامد بن شحات 

 الحربي
 11 127675 هلية  )القسم األمريكي( فرع الخالديةثانوية البتول األ مكتب التعليم األهلي 2 32

alsharifr171@gmail.com 12 127676 ثانوية الفتاة األهلية) نظام المقررات ( مكتب التعليم األهلي 1 51 ريم صالح ساعد الشريف 

powrgirl@hotmail.com 
عفاف بنت احمد بن 

 عبدالملك مندوره
 13 127688 ع العلم اإلندونيسيثانوية طالئ مكتب التعليم األهلي 3 16

alsharifr171@gmail.com 14 128562 ثانوية الفتاة األهلية األهلية مكتب التعليم األهلي 2 22 ريم صالح ساعد الشريف 

f.q.0@hotmail.com 15 128857 ثانوية الطموح األهلية بمكة المكرمة مكتب التعليم األهلي 6 77 فاطمة سعيد علي القحطاني 

sunset8.11@hotmail.com 
امل عبدالقادر حسين 

 القحطاني
 16 28235 ثانوية سمو األنجال األهلية بمكة المكرمة مكتب التعليم األهلي 6 87

roayn_h@hotmail.com 17 28252 ثانوية دار البشرى األهلية بمكة المكرمة مكتب التعليم األهلي 3 53 رانيا حامد بن محمد خواجه 

secmarifa@gmail.com 18 282585 ثانوية المعرفة األهلية  )نظام المقررات( مكتب التعليم األهلي 1 169 خلود محمد عيدروس البار 

 
 19 28307 ثانوية شعاع المعرفة األهلية بمكة المكرمة مكتب التعليم األهلي 7 168 ناريمان حمزه محمود بابور

m-al.fadil@hotmail.com 
ميرفت بنت محسن بن عبود 

 لعاموديا
 20 28321 ثانوية الفضل األهلية بمكة المكرمة مكتب التعليم األهلي 2 31
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 ي وأجنبيأهل مدارس المرحلة الثانوية

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 م الرقم اإلحصائي اسم المدرسة مكتب التعليم 

m-al.fadil@hotmail.com 
ميرفت بنت محسن بن عبود 

 العامودي
 21 283215 ثانوية الفضل االهلية )نظام المقررات( مكتب التعليم األهلي 1 379

maha_nf@yahoo.com 22 28326 ثانوية دوحة العلم األهلية )نظام المقررات( ب التعليم األهليمكت 1 111 مها نزار إبراهيم فاللي 

r.s.hantoush@hotmail.com 23 28350 ثانوية صروح التربية األهلية بمكة المكرمة مكتب التعليم األهلي 4 59 ريم صالح عبدهللا حنتوش 

batoolnes@hotmail.com 24 28357 ثانوية البتول األهلية بمكة المكرمة هليمكتب التعليم األ 4 57 حياة محمد صدقة نجار 

mai99884433@hotmail.com 25 28389 ثانوية مواهب المملكة األهلية بمكة المكرمة مكتب التعليم األهلي 6 154 مي عتيق عايض العتيبي 

nooor99000@hotmail.com 26 28402 اء األهلية بمكة المكرمةثانوية أجيال الوف مكتب التعليم األهلي 3 67 فاطمه علي محمد حسن 

prepsecgirls@elmnafe3.com 
نوف بنت صالح بن حامد 

 الخزاعي
 27 28441 ثانوية العلم النافع األهلية مكتب التعليم األهلي 4 78

ebtisam_akbar@hotmail.com 28 28929 ستاني(ثانوية اقرأ األهلية )القسم الباك مكتب التعليم األهلي 1 19 ابتسام سراج عمر اكبر 

alpatol67@gmail.com 29 28941 ثانوية البتول األهلية )القسم المصري( مكتب التعليم األهلي 4 18 تهاني سعيد فرج الحضرمي 

s.j.a1300@hotmail.com مكتب التعليم األهلي 1 54 سهير جميل صالح عالف 
ثانوية الفرسان المكية األهلية بمكة المكرمة ) نظام 

 (مقررات 
39127542 30 
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 ي وأجنبيأهل مدارس المرحلة الثانوية

 اسم المديرة البريد االلكتروني
عدد 

 الطالب

عدد 

 الفصول
 م الرقم اإلحصائي اسم المدرسة مكتب التعليم 

 

خيرية بنت صدقة بن احمد 

 الحربي
 31 39127571 ثانوية البشرى الزاهر )نظام مقررات( مكتب التعليم األهلي 1 75

f.q.0@hotmail.com 32 39128857 ثانوية الطموح األهلية بمكة المكرمة )نظام مقررات( مكتب التعليم األهلي 1 38 فاطمة سعيد علي القحطاني 

sunset8.11@hotmail.com 
امل عبدالقادر حسين 

 القحطاني
 مكتب التعليم األهلي 1 45

ثانوية سمو األنجال األهلية بمكة المكرمة ) نظام 

 مقررات (
3928235 33 

 
 مكتب التعليم األهلي 1 43 ناريمان حمزه محمود بابور

ثانوية شعاع المعرفة األهلية بمكة المكرمة ) نظام 

 مقررات (
3928307 34 

mai99884433@hotmail.com مكتب التعليم األهلي 1 45 مي عتيق عايض العتيبي 
ثانوية مواهب المملكة األهلية بمكة المكرمة ) نظام 

 مقررات (
3928389 35 
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 جمع وإعداد

 أشواق بنت سعيد لبان 

 

 

 

 

 

  

 إشراف تنفيذي

 نورة بنت محمد القرني

 

 

 إشراف عام

 التطويرمدير إدارة التخطيط و

 أحمد بن فيصل الغامدي

 

 شارك في اإلعداد

 حياة بنت عايد الحربي

 وتدقيق مراجعة

 حسن خضريبن زهير 

 هللا عقاد عبدبنت ميمونة 
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 مت حبمد اهلل


