
 

 

 

 

 

 
                                                                                                 

 

 

   

 

 

 .............................. الـــرقـــــــم :

 

 هـ1440/   /         التــــاريـــخ : 

 

 .............................. المشفوعات :

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعلمي
(280) 

 لتعليم مبحافظة الطائفلاإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنات(                 

 دارة رايض األطفالإ

 هـ1441/1440لعام واألجنبية المعتمدة من وزارة التعليم بيان بأسماء الروضات األهلية 

 

 اهلاتف الثابت /جوال السوضة املوقع امللتب اضه السوضة و      

ملتببببب  زوضة األىدلظ األٍلية 1

التعلببببببيه 

 شسق

 

 0127600210 الطائف /حي الوضاو جبواز مطجد عبداللطيف

 0127251289 الطائف /حي شَاز زوضة أدمال املنللة األٍلية 2

 0127466303/0127465110 جبواز زخص املسوز حي عودةالطائف / زوضة الشايف األٍلية 3

 0531945848 الطائف /حي الطداد زوضة موطً الفلرات األٍلية 4

 0127412222 خلف الطائف مول خلف مصازع املفيت الطائف /شَاز زوضة السؤية الطيبة األٍلية 5

 0127410000 الطائف /شازع خالد بً الوليد زوضة طالئع املبدعات األٍلية 6

 0547272537 الطائف /خمطط امللم فَدخلف حملنة التنييص زوضة امليصوز الينوذجية  7

 0127321660 الطائف /حي الفيصلية زوضة اخليطاء األٍلية 8

 0500593644 الطائف /حي خنب مقابل مطجد اجلوٍسي زوضة أوائل الػد األٍلية 9

 0127466609 الطائف /شَاز حلف شسكة اللَسباء زوضة امليثاق األٍلية 10

 0509111607 الطائف /الطحيلي اباٌ بً حمازب زوضة الطفل الطعيد األٍلية 11

 اليوجد (3)الطائف /الوضاو  عامل طفلم الركي األٍلية 12

ملتببببب  مسكص زعاية الطفل 13

التعلببببببيه 

 غسب

 3832حتويلة 0127541616 مطتشفى القوات املطلحة باهلدا

 0501253513 الطائف / احللقة الشسقية خلف قاعة دموو الليل زوضة صفوة الفسضاٌ األٍلية 14

 0127361171 الطائف / القيه األعلى جبواز مطجد القاضي زوضة زحاب الرتبية األٍلية 15

 0557356912 الطائف /قسوى شازع حمند بً عبد الوٍاب السوضة األوىل األٍلية حتفيظ 16

 0500326419/0127347045 الطائف /قسوى زوضة بطاتني اهلدى 17

 اليوجد الطائف /املثياة خلف حمطة البَجة زوضة كل ما حيتاجُ الطفل 18

 0506613301 الشسقية شازع طوز ضيياء الطائف /حي زوضة مياشل طيوز اجلية 19

 0127323423 الطائف /حي املثياة خلف حمطة البَجة زوضة اليقظة اخلريية 20

 120حتويلة زقه 0127366033 الطائف/حي الطالمة أماو بيت اللاتب زوضة تسبية األبياء 21



 

 

 

 

 

 
                                                                                                 

 

 

   

 

 

 .............................. الـــرقـــــــم :

 

 هـ1440/   /         التــــاريـــخ : 

 

 .............................. المشفوعات :

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعلمي
(280) 

 لتعليم مبحافظة الطائفلاإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنات(                 

 دارة رايض األطفالإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهلاتف الثابت / جوال  املوقع امللتب اضه السوضة و      

 السوضة

ملتبببببببب التعلبببببببيه  زوضة كياٌ التعلينية 22

 احلوية

 0595557070 طسيق املطاز احللقة الشسقية

 0127505013 احللقة الشسقيةالطائف / زوضة ضفساء اجلياٌ 23

 0557309209 الطائف/ احلوية حي املضباع زوضة حياة اجملد 24

25 
 زوضة جوٍسة العقد

 0509810030 الطائف /احللقة الشسقية

26 
 زوضة داز الفلس الرتبوي

احلويببة خمطببط األمببري بببدز شببازع     

 الطتني

0127250181 

 0127290052 احلوية حي مثنلة زوضة أضواء املطتقبل 27

 0128220074 حمافظة تسبة ملتب التعليه تسبة أبياؤىا الصػاز األٍلية 28

29 
 زوضة حديقة الرباعه

 0128422499 املخطط الشنالي زىية ملتب التعليه زىية

زوضبببة ببببساعه جيبببل املطببببتقبل     30

 األٍلية

ملتبببببببب التعلبببببببيه 

 اخلسمة

 0558515500 اخلسمة/حي احملندية 



 

 

 

 

 

 
                                                                                                 

 

 

   

 

 

 .............................. الـــرقـــــــم :

 

 هـ1440/   /         التــــاريـــخ : 

 

 .............................. المشفوعات :

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعلمي
(280) 

 لتعليم مبحافظة الطائفلاإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنات(                 

 دارة رايض األطفالإ

 

 1441/1440للعام الدراسي المعتمدة من وزارة التعليم بيان بأسماء الروضات األجنبية 

 

 

 

 

 

 

 

اهلبببببباتف الثابببببببت / جببببببوال    املوقع امللتب اضه السوضة و      

 السوضة

1 
 زوضة الطائف الدولية 

ملتببببب التعلببببيه  

 شسق

 0127489400 أو العساد جباىب املسوزحي 

2 
 زوضة شسوق املنللة

ملتببببب التعلببببيه  

 غسب

حي معشي جباىبب الضبناٌ   

 االجتناعي

 206حتويلة0127329494

3 
 زوضة متيه العاملية

شببازع حببي قببسوى الطببائف /

 الفسشدق

0127323423 

4 
 زوضة الصقري العاملية

جباىب مطجد  الطالمةحي 

 اليطس

0554076032 


