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(3)الوكيلة (2)الوكيلة (1)الوكيلة املديرةعنوان املدرسةالهاتفاملدرسةم

276935400/ب1
األمييييييييير /ش,5حيييييييي ا  ييييييييفا 

ةنسيب بن عريض/, ش40متعب

عفاف زيد ا شريف

05074665050

قيا رزفاتن عبد هللا 

0540223030

306786028/ب2
52ا سيييامر, /,ش1حيييي ا سيييامر

أبو ا مليح ا رقى/ش

عواطف أحمد ا حازمي

0505617001

ريشريفة سعيد ا شه

0553368229

رحمة نا ر ا غامدي

0556655643

356609038/ب3
ا سييييتين, /, ش5حييييي ا عزيزييييية 

علي سالمة/ش26

ا سنديونيأريج محمد 

0580475672

ونفايزة سليمان سعد

0504600942

يا عزونادية عبد هللا 

0555539908

ا بقميمحمدمزنة

0500042220

372904403/ب4
ا سيييييتين , /, ش5حيييييي مشيييييرفة 

ا جوهرة/ش

باسمة محمد ا قاضي

0558680062

ريا قريقحسينة حسن 

0566147956

566284307/ب5
ش 52ا سييامر,/حييي ا سييامر, ش

أبو مليح

نادية محمد ا سلمي

0563195558

حنان ا  يدالني

0503676540

غا ية محمد ا قلطي

0505781935

576657768/ب6
حييي ا عزيزييية, األميين ا عييا , ش 

ا قائد

إ ها  حمزة عسيالن

0555311191

رويدة ا جحد ي

0504659808

فيروز م طفى كنج

0557066555

586609627/ب7
األمييير عبييد /, ش2حييي ا روضيية

أحمد ا حقيل/هللا, ش

حنان محمد عيد

0505687247

إيمان أحمد فلمبان

055068436

سميرة ا قحطاني

0553536696

بنات-دليل هاتف مدارس مكتب الوسط بتعليم جدة 



(3)الوكيلة (2)الوكيلة (1)الوكيلة املديرةعنوان املدرسةالهاتفاملدرسةم

626750318/ب8
ا مكرونيية, /, ش3حييي ا في ييلية

من ور بن مسل /ش

عزة يوسف ا مبارك

0508888156

706731998/ب9
ا  يييحافة, /, ش7حيييي مشيييرفة 

ا  يد/ ش

سميرة علي ا حضرمي

055594858

سناء جميل ا عباسي

0556796069

فاطمة معجب ا شهراني

0534450816

806720129/ب10
األميييير /, ش10حيييي ا عزيزيييية

عامر بن سنان/ماجد, ش

سوزان محمد غروي

0568821121

876603806/ب11
األميييييير /, ش1حيييييي ا روضييييية

(يةا تحل)محمد بن عبد ا عزيز 
سحر عبد ا رحمن مختار

0505625491

هزاع ا شريفغزوى

0558877069

906710196/ب12
األربعييين, /, ش3حييي ا عزيزييية

ا حبيب ا هاشمي/ش

فائزة حسن ا شلهوب

0500086197

أمل أحمد ا حربي

0565031724

ثريا حسن بشارة

0500838710

916934372/ب13
األمير متعيب, /, ش6حي ا  فا

بشير بن معاوية/ش

سها  محمد ا مو لي

0536775553

ا قرنيشرعاء

0553358829

نوال أحمد ا بلوي

0569253772

سلوى ا غامدي

0541774003

926603806/ب14
االميييييا  /, ش4حيييييي ا في يييييلية

االما  ا شافعي/ا شافعي, ش

شيخة طا ع ا عمري

0504564546

سميحة قاري

0504633621

مها أحمد ا قحطاني

0556708885
أشواق محمد حوتي

بنات-دليل هاتف مدارس مكتب الوسط بتعليم جدة 



(3)الوكيلة (2)الوكيلة (1)الوكيلة املديرةعنوان املدرسةالهاتفاملدرسةم

1066930786/ب15
أ  ا قيييرى, /, ش10حييي ا  ييفا

محمد بن عبد ا عزيز/ش

نباخشوي باح أحمد 

0504660225

1076703491/ب16
, ا نيادي األهليي, 3حي ا رحاب

ابن حيان/ش

األرنؤطيكوثر 

0503004042

جواهر مسفر ا غامدي

0500133546

ا غامديعبد ا رحمن جواهر 

0503004042

1086932022/ب17
األميييييييير /, ش1حيييييييي ا  يييييييفا

ةاألطنان/, ش(األربعين)متعب

فايزة عطية ا نمري

0504607640

منى سا   ا غامدي

0503689435

فريدة شرماني

0505684303

اكرا  عثمان مال

0505697785

1216793792/ب18
غيييزوة بييين /, ش5حيييي ا سيييامر

محمد ا ما كي/ا نضير, ش

 يله عبود ا عامودي

0544064880

زينب كمال زكريا

0556677075

خديجة علي ا غامدي

0533120185

مرشدعبد ا رحمن عفاف 

0505573951

1306936282/ب19

األميييييييير /, ش4حيييييييي ا  يييييييفا

شيييييما  بييييين /, ش(40)متعيييييب

ضرار

نورة رمزي ا غامدي

0503624330

أمل سعيد جمجو 

05036885852

1376938484/ب20
أ  /حيو،, ش/, ش12حي ا  فا

ا قرى

يخيرية سعيد ا حارث

0503624330

نادية عبد هللا موريا

0506682792

أ  معبد/ش2حي األجواد1386796006/ب21
 باح بهاء ا دين

0506373990

نزيهة ناهض ا حربي

0543467667
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(3)الوكيلة (2)الوكيلة (1)الوكيلة املديرةعنوان املدرسةالهاتفاملدرسةم

ا هزازيأحمد /, ش10ا  فا1416410983/ب22
مستورة زياد ا زهراني

0504666096

 فدرهويدا 

0505691300

1456623463/ب23
, 5حييييييييييييييييييييييييي ا روضيييييييييييييييييييييييية

وادي غارة/, ش7األميرسلطان/ش
خلود فؤاد عنبر

زهرة طا ب ا ماليو

0505537289

هند عايد ا حازمي

0504665661

1476630990/ب24
ا مليييك فهيييد, /, ش1حيييي ا في يييلية

م طفى عبد هللا/ش

مزنه عبد هللا ا حربي

0553620800

شهرة يحي عسيري 

0553884488

1506674544/ب25
إسكان ا دفاع, ا ملك/ ش,1األند س

ا جوي

حمدة  ا ح ا عبد ي

0551072222

1582875773/ب26
, ا خييييط ا سييييريع, 2حييييي ا واحيييية 

شرق ا خط ا سريع

بهكلينوال حسن 

0558984000

رمزية محمد ا شيخ

0555583082

فاطمة ا عمري

0504508310

1616762723/ب27
/ ش9,ا سيييتين/ ش,5حيييي مشيييرفة

ا زمردة 

خشيلمنيرة علي ال 

0598456590

1666795216/ب28
زييييياد بييييين / ش2,حييييي األجييييواد 

ا ساويمحمد /ش, إسماعيل

ا مديفنهدى يحيى 

0503685850

فاطمه  ا زهراني

0506361062

بنات-دليل هاتف مدارس مكتب الوسط بتعليم جدة 



(3)الوكيلة (2)الوكيلة (1)الوكيلة املديرةعنوان املدرسةالهاتفاملدرسةم

1716935554/ب29
عبيد ا عزييز بين / ش10حي ا  فا 

ا قاسمي /د/ش,إبراهي  

نور بكر فاضل

0558811654

منى محمد ا هالل

0533886881

1796065884/ب30
محميييد بييين عبيييد /ش,1حيييي ا شييياط 

عاصعثمان بن ا /ش,ا عزيز ا تحلية 

 طيفه ا غامدي

0555701394

منال حمزة ا مغربي

0543118593

1806931130/ب31
نيييييييييييادي / ش,3حيييييييييييي ا  يييييييييييفا

ا بهائي/ش,ا كهرباء

محمد ا يمانيزيا 

0504625616

ندي عبير عبد ا عزيز س

0552318557

1826796979/ب32
ا ينج  أبيو ا معيا ي / ش, 3حي ا منيار

ابن اعث / ش,

نور، ابو ياس 

0502486104

ي فطيس ا بيشجثالء

0551177411

زهراء ا قحطاني

0534438038

ا قبسانيابتسا  

0543790879

1846747795/ب33
, 9حيييييييييييييييييييييييييييييي ا  يييييييييييييييييييييييييييييفا

ا من وري/ش,ا شاكرين/ش

نور، عبدا عزيز 

ا قدير 

0505594831

فا شريشليوحرقية 

0555353545

1862715235/ب34
/ ش,متعيباألميير / ش, 3حي ا  يفا

أبو محجن 

اسماء علي 

ا ظاهري

0506668082

1906782950/ب35
/ ش,ا قيييرىأ  /ش, 12حيييي ا  يييفا 

عبد ا رحمن ا طفيلي

يا جهنعليثةفاطمة 

0538097013

منى سليمان ا محبوب

0505694939

فتحيه ا زهراني 

0504724244

بنات-دليل هاتف مدارس مكتب الوسط بتعليم جدة 



(3)الوكيلة (2)الوكيلة (1)الوكيلة املديرةعنوان املدرسةالهاتفاملدرسةم

1962886370/ب36
سيييييرا  /ش25, 1حيييييي االجيييييواد

أبو إسحاق ا زمزمي/ش27,ششة

ياسمين عبدا جبار 

0532663888

ا نعميري  موسى 

0546577821

2026287941/ب37
ا حسيييييييين / ش,1حييييييييي ا سييييييييامر

 ا حسن بن ا هيث/ش,ا سهواجي

يا مليبفوزية مبارك 

0546601090

يبلقاس  ا قرنختيار

0504653245

نجاة ا عوفي 

0504682688

ب ت 38

5/ق
6781595

/ ش, األربعيييين/ش,6حيييي ا  يييفا

أبو معا ي ا حضري

ا محماديعائشة  

0504634164

عائشة محمد ا شهري

0552161255

هدى ا معدي

0505573324

ب ت 39

14/ق
6734546

/ ش,األربعيين/ش, 2حي ا رحياب

أ  ا براك 

 ا حة محمد ا شيخ

0550514555

فاطمة أحمد ا شهري

0503550951

ب ت 40

15/ق
6779069

/ ش40,ا بلدييية/ش,1حييي األجييواد

إسماعيل اإلخباري

يسمية عطا هللا ا حرب

0555643201

جوهرة سعد ا غامدي

0555645351

معهد 41

ا نور
6742780

و  مشترك مع معهد ا نور ا متوسط

ا ثانوي

حليمة ا عمري

0505665762

ة ا تربي42

ةا فكري
6392188

, ا مكرونييية / ش,2حيييي ا في يييلية

يزيد بن معاوية/ ش

انيا بيضسميرة عتيق 

0564546406

فاطمه ا بحيري 

0504646867

بنات-دليل هاتف مدارس مكتب الوسط بتعليم جدة 



(3)الوكيلة (2)الوكيلة (1)الوكيلة املديرةعنوان املدرسةالهاتفاملدرسةم

43 /116710737
األميييييير /ش,10حيييييي ا عزيزيييييية 

جبل أبو عوف/ماجد ش

سارة سعد ا حارثي

0506609002

ايمان عبيد بن طا ب

0505696642

44 /176607900
ا جفيييييا ي    /ش,1حيييييي األنيييييد س 

ا  الحي /ش

 مياء محمد ا جحد ي

0500033266

هاجر محمد ا يماني

0505643741

45 /186607888
ا كييييال ش /ش,2حيييي ا روضييية 

حمد ا حقيل/

سامية علي ا ذبياني

0540088148

شريفة ا غامدي

0506687585

46 /286670840

ا ملييك فهييد / ش,5حييي ا عزيزييية 

تقيياطع بييين ش أحمييد الري و /ش

ش عبد هللا بخاري

امال محمد غا ب 

0554679167

علياء عيد ا جهني 

0544066265

47  /306780095
, األربعيييييين/ش,6حيييييي ا  يييييفا 

بشير بن معاوية/ش

آسيا محمد ا حربي

0540548114

رقية أحمد سا   

ا عمودي 

48 /316728450
ش ا  يييحافة /11حيييي ا عزيزيييية 

ابن ا هيث /ش,

فاطمة حسن ا نوار 

0504616862

بازرعةثناء عبدهللا 

0555720895

زهرة علي كريري

0540548525

49  /366792461
ا سيييييييامر /ش, 1حيييييييي االجيييييييواد

أبوشهبةمحمد / ش,ا عا 

امنة محمد من ور

0538275386

خيرية محمد ا بكري

0555357720

بنات-دليل هاتف مدارس مكتب الوسط بتعليم جدة 



(3)الوكيلة (2)الوكيلة (1)الوكيلة املديرةعنوان املدرسةالهاتفاملدرسةم

50 /376286644
األمييييييييير /ش, 4حييييييييي ا  ييييييييفا 

ا شما  بن ضرار/ ش,ماجد

وجدان إبراهي  ا بوق

0542342663

ديا فايزهية ا سليمان 

0504314753

51 /456935503
ا  /ش, 9حييييييييييييييييييي ا  ييييييييييييييييييفا

ا خليفة ا مقتدي/ش,ا قرى

حنان حمزة كيال

0503368014

نفاتن عبدهللا فلمبا

056420027

ا يعبدا غفوربنجاة 

0553003457

52 /49
6674544

3129/ت

طريييق ا ملييك /ش,3حييي األنييد س 

ش معهد قوات ا دفاع ا جوي,

ا شيميسلوى علوي 

0505533084

53 /506733124
األميييييييير /ش, 3حيييييييي ا رحييييييياب

ا مندفن/ش,40متعب

ي خا دة عبدهللا ا ما ك

0503604637

نهلة محمد نور عطية 

0505697014

نحمدة عبدهللا بدرا

0505796663

54 /626931285
أ  / ش , 12حييييييييييييييي ا  ييييييييييييييفا

ابن شرف/ش,ا قرى

خضراء ا زهراني

0504653500

ا حازميعليثةفاطمة 

0555535811

عائشة  بوكر

0548310954

55 /636790027
و أب/ش,ا توفيق/ش, 4حي ا سامر 

ا حسن ا  قلي

حليمة ا شهري 

0503934229

نا مديفيحىراوية 

0568720068

56 /646931119
ا خييييييييط / ش 1حييييييييي ا سييييييييامر 

م لى ا عيد/ ش,ا سريع

امنة محمد ا غامدي

0504712314

زكية جبر ساعد 

ا جحد ي

بنات-دليل هاتف مدارس مكتب الوسط بتعليم جدة 



(3)الوكيلة (2)الوكيلة (1)الوكيلة املديرةعنوان املدرسةالهاتفاملدرسةم

57 /666770119
عبد ا عزيز بن/ش,10حي ا  فا 

سليمان ظاهر/ إبراهي  ش

ا جوهرة ا عتيبي 

0504618753

أمل سعد نونو

054610645

58 /736633781
ا كييييييييال /ش, 2حيييييييي ا روضييييييية

حمد ا حقيل/ش,
18مشتركة مع   

شعاع محمد عبدا غني

0505600073

59 /746771041
محمييييييييد /ش, 3حييييييييي ا  ييييييييفا 

ا زهاوي/ ش,ن يف
24مشتركة مع ث 

ايمان مبارك ا ظاهري

0500293110

ا خويطرح ة 

0555148226

60 /846796413
ابييييين ابيييييي / ش, 3حيييييي ا منيييييار

ابن اعث  /ش,27ا ضياف 

رفعة سعود ا زهراني

0547065028

ديابتسا  إبراهي  ا غام

555060078

ا حقبيعزيز، 

504684640

61 /866284711
األميييييييييير /ش,5حيييييييييي ا  يييييييييفا

محمدنورجخدار/ش,(40)متعب

 طيفة هالل ا غامدي

0567776037

62 /936064631

األميير محميد /ش , 1حي ا شاط 

بيي عثمان بن أ/ش,ا عزيزبن عبد 

ا عاص إسكان ا تحلية 

يسعاد  ا ح ا بيش

0505355681

63 /952565619
األمييييييير /ش,5حييييييي ا روضيييييية 

24بالد غامد / ش,سلطان

ميادة نادي ا بشير

0555356070

حبوانفاطمة ظافر ال 

0506741463

بنات-دليل هاتف مدارس مكتب الوسط بتعليم جدة 



(3)الوكيلة (2)الوكيلة (1)الوكيلة املديرةعنوان املدرسةالهاتفاملدرسةم

64 /976752070
/ ش,ا توفييييق/ش,3حيييي ا سيييامر 

عمر بن سعيد

محمد غا بئفةطا

0504638297

دنقسنورة عبدهللا 

0505599083

هيفاء  دقة

0505729215

65 /996283032
ش ا سيييييييامر ,5حيييييييي ا سيييييييامر 

عروة بن ا نضير/ش

ا طويرقيفوزيه 

0501716033

66 /1016714841
5حي شرفة

ا فضة/ش,ا مكرونة /ش ,

مري  سعيد عسيري

0568177039

 يلى بريك ا حربي

0504641262

ا مكرونة/ ش, 4حي ا في لية 1042577235/  67
شريفة محمد ا غامدي

0563301522

68 /1076736224
ا  ييييحافة / ش , 7حييييي مشييييرفة

ا كرة/ش

سميرة محمد هاش 

0504624186

عز، عباس أحمد

0558833618

69 /1276658060

ش األمييير محمييد ,1حييي ا روضيية

نهضيييييية /ش,ا عزيييييييزبيييييين عبييييييد 

ا  حافة

هيا سا   حامد ا جهني

0506610786

  ت 70

5/ق
6288310

األمييير متعييب / ش,6حييي ا  ييفا 

رباح بن ا ربيع/

مري  يحيى ا زهراني

0552822553

بامرشد باح عمر 

0505631644

بنات-دليل هاتف مدارس مكتب الوسط بتعليم جدة 



(3)الوكيلة (2)الوكيلة (1)الوكيلة املديرةعنوان املدرسةالهاتفاملدرسةم

96776487/  ت ق 71
األجيييييواد /ش,2حيييييي االجيييييواد 

إسماعيل االخباري/ ش, ا عا 

هدى فيتل ا عوفي

0569004090

شريفة ا شهراني

0556721539

106734546/  ت ق72
ش األربعييييين  ,2حييييي ا رحيييياب 

ش أ  ا براك 

مشتركة مع ب ت ق 

14
نور، سعيد االحمري

2720937  ت ك731
/ ش,األربعينش , 6حي ا  فا 

بشير بن معاوية
30مشترك مع   

6796006  ت ك743
أبييو ا حسيين /ش,4حييي ا سييامر 

138/ ا  قلي  مشترك مع ب 
69مشترك مع ث 

6742780معهد ا نور75
ش األربعييييين  ,2حييييي ا رحيييياب 

ش أ  ا براك 

مشترك مع معهد ا نور

ا ثانوي

76710763/ث76
ش,ا مكرونية/ش,6حي مشيرفة 

ا درع/ 

سميرة عبدو ا عقيلي

0555593534

دالل األحمري

0530108000

106602602/ث77
, ا جفييا ي\ش -1حييي األنييد س 

ا بريدي/ ش

رجاء سليمان عبيد

0505610325

يهناء حسين ا جحد 

0504670763

هيفاء ا حازمي

0555042342

بنات-دليل هاتف مدارس مكتب الوسط بتعليم جدة 



(3)الوكيلة (2)الوكيلة (1)الوكيلة املديرةعنوان املدرسةالهاتفاملدرسةم

126728066/ث78
ا  ييييحافة /ش110حييييي ا عزيزييييية

ابن ا هيث  /ش,

عشيحمدتوحنان 

0500593698

نجاح االحمدي

0506367447

136822631/ث79
ا روضييييية /ش,5حيييييي ا روضييييية 

ا سفر جالني/ش,5

يعبير عبدهللا  ا بان

0505602967

غزيل غازي ا مطيري

0505720034

امل ابراهي  ا سيد

0504606266

146724536/ث80
11حيييييييييييييييييييييي ا عزيزيييييييييييييييييييييية 

54أبن ا هيث  / ش,ا  حافة/ش,

فتحية سا   حسين

0541096866

زينة علي ا زهراني

0540459669

مها محمد ا عتيبي

0504312925

نوير ا مطيري

0505656591

166714841/ث81
ا مكرونييييية /ش ,5حيييييي مشيييييرفه 

ا برنت/ش,

ماجدة ا جهني

0566621060

مها سليمان زيدان

0505654211

ةباناعمفاطمة بكر 

0555648405

246930914/ث82
األمييييييييير /ش,3حييييييييي ا  ييييييييفا 

جبل ا مطبق/ش,(40)متعب

نور ا هدى بوقس

0555681377

30/ث83
6674544

 /3129

طريييييييييق /ش,3حييييييييي األنييييييييد س

معهيييييد قيييييوات ا يييييدفاع /ش,ا مليييييك

ا جوي إسكان ا دفاع ا جوي

مشاعل احمد ا عنبري

0555890282

326935300/ث84
األميييير متعيييب /ش,5حيييي ا  يييفا 

جبل طويق/ش,(40)

ايمان محمد ا خا د 

0505673812

ا خيبريحنان عيد 

0563930607

اميرة عبدا عزيز 

محمد عارف

بنات-دليل هاتف مدارس مكتب الوسط بتعليم جدة 



(3)الوكيلة (2)الوكيلة (1)الوكيلة املديرةعنوان املدرسةالهاتفاملدرسةم

416971007/ث85
ش األمير محميد بين ,3حي ا روضة

نهضة ا  حافة/ش,ا عزيزعبد 

هيا  محمد االدريسي

0555655242

امل نور احمد مق ود

0504660670

426939814/ث86
أ  ا قييييييرى / ش, 12حييييييي ا  ييييييفا 

ابن شرف/ش,

فاطمة ا  وما ي

0505309074

سميحة  ا ح قاضي 

0505584301

476793247/ث87
األميييير بييين /ش40, 4حيييي ا  يييفا 

ا شما  بن ضرار/ش,متعب 

نجوى عبد ا جواد

0505694380

طاشكنديسوزان 

0555703381

امل ا حربي 

0504502933

علي نحاسكامليا

0505642778

496793774/ث88
ا خييييييييييط /ش,1حييييييييييي ا سييييييييييامر 

حسن ا حلواني / ش,ا سريع

فوزيه االن اري

0547454635

فاطمه علي ا غامدي

0554597074

536938309/ث89
, ا روضييييييية/ش,2حيييييييي ا  يييييييفا 

عمر فيروزي/ش

هدى أحمد بن دو 

0504604186

عز، غر  هللا ا غامدي

554764666

هيفاء ا شامي

506616901

546975499/ث90
, اإلما  عبد ا عزيز/ ش, 4ا في لية 

ا معهد ا  ناعي/ش

خضراء ا غامدي

0599016990

فاطمة سليمان ا غامدي

0536612422

ا جدعانيامل 

0538110014

606797025/ث91
ا ييييينج  ابيييييو /ش,4, 3حيييييي ا منيييييار

ابن أعث /ش, ا معا ي 

نورة عايد ا غامدي 

0503665292

هند احمد ا غامدي 

0555669379

 يلى ا زهاوي

0504600041

بنات-دليل هاتف مدارس مكتب الوسط بتعليم جدة 



(3)الوكيلة (2)الوكيلة (1)الوكيلة املديرةعنوان املدرسةالهاتفاملدرسةم

69/ث92
ا ؤ ييييييييييييييؤ/ش,4حييييييييييييييي ا سييييييييييييييامر

أحمد بن محمد ا عتابي/ش,األن اري

ا نفيعينورة 

0546678930

ح ة  ا ح ا فهيد

0505690976

سعيدة ا زهراني

0555585756

ش ا مكرونة ,4حي ا في لية756985120/ث93
ا يوبيهديه مبارك 

0503648727

فمنى عبدهللا ا خل

0503377088

766774937/ث94
غييييييزوة بنييييييي / ش, 5حييييييي ا سييييييامر

داود بن ا شبل/ش,ا نضير

خنورة عبدا علي  ا شي

0567885677

شهرزاد مغربي

055442267

776774938/ث95
األمييير محمييد بيين /ش , 1حييي ا شيياط 

عثمان بن أبي ا عاص/ش,ا عزيزعبد 
93مشتركة مع   

منيرة  ا ح األسود

0555145950

786640356/ث 96
, ا نيييادي األهلييييي/ش,3حيييي ا رحييياب 

ا مندفن/ش

يا شنهابعلياء حسن 

0568286330

منال يحيى ا جهني

0544888193
با برينخديجة 

/ ث 97

85
6640356

ا مليييييييك فهيييييييد         /ش,5حييييييي ا عزيزيييييييية

حميد ا/ش عبد هللا بخياري ش,( ا ستين)

الري 

وجنات رحا ي

0568389943

نورة بركات ا جحد ي

0504617310

ا نفيعيتركية 

0503601901

/ ث 98

89
6756008

شيييبان /ش,ا قييرىا  /ش, 9حييي ا  ييفا

33بين عباد 

بامحفوظأماني 

0505685918

 باح سعد ا غامدي

0598620482

بنات-دليل هاتف مدارس مكتب الوسط بتعليم جدة 



(3)الوكيلة (2)الوكيلة (1)الوكيلة املديرةعنوان املدرسةالهاتفاملدرسةم

906774098/ ث 99
األجييييييواد /ش,1حييييييي االجييييييواد

عباس رضوان/ ش,ا عا 

فاتن حسن هاش  عامر

0541550500

جوهرة ا زهراني

0550509097

/ ث 100

100
6714841

شيييييييارع /ش,7حييييييي ا مشييييييرفة

ا  ح/ش,ا  حافة

ا سيودسامية سا   

0505366542

يلفاطمة عبدا عزيز ا عق

0590969695

1096770907ث101
/ ش,ا توفيييق/ش,3حييي ا سييامر 

حمزة ا عدوي
شاغر

ا عضاضيحنان علي 

0503082113

ث ت 102

3/ق
6288310

, (40)األميرمتعب/ش,6ا  فا 

رباح بن  ا ربيع/ش
5مشتركة مع   ت ق 

علياء سعيد  ا ح 

ا غامدي

ث ت ك 103

/2
6714841

شيييييييارع /ش,7حييييييي ا مشييييييرفة

ا  حة/ش,ا  حافة
100مشتركة مع ث 

ث ت ك 104

/3
6778622

 ؤ ييييييييؤ /ش ,4حييييييييي ا سييييييييامر

أحمييد بيين محمييد /ش,األن يياري

ا عتابي

69مشتركة مع ث 

0505662741

رفعه محمد ا غامدي

0506622835

معهد 105

ا نور
6742780

ش ,2حيييييييييييييييييي ا رحييييييييييييييييياب 

ا  ا برك/ش,األربعين

حليمة  ا عمري

0505665762

سوزان محمد غروري

0568821121

بنات-دليل هاتف مدارس مكتب الوسط بتعليم جدة 



بنات-دليل هاتف مدارس مكتب الوسط بتعليم جدة 



بنات-دليل هاتف مدارس مكتب الوسط بتعليم جدة 

2الوكيلة 1الوكيلة املديرةاملراحل الدراسيةعنوان املدرسةالهاتفاملدرسةم

1
روضة االنجال 

األهلية
551177403

حي ا روضة شارع االما  

ما ك
رياض االطفال

عبير فؤاد مسعد

545404222

اريج أبو زنادة

598000039

روضة البراء 2

النموذجية
126783332

حي ا سامر شارع حر، 

ا شواط 
رياض االطفال

ا سميريابتسا  

541818917

بشاير ا سلمي

543246631

3
روضة البُنان 

الخاصة
رياض االطفالحي ا سامر شارع ا توفيق126783001

اميرة ا غامدي

563763911

غدير برقاوي

534164084

4
البواسل 

ةالصغيرة األهلي
رياض االطفالخلف قاعة روز4حي ا منار 12654548

سمر ا جهني

504605321

5
روضة الحسون 

األهلية
رياض االطفالشارع ا حوة12حي ا  فا 546001499

رحمة ا شهري

562600880

6
مدرسة الدوائر 

الملونة
122630506

ا كيال شارعا روضهجد، حي 

محمود بري
رياض االطفال

مرفاي شهاب ا دين

503660624

عبير نائب ا حر 

540003399

7
مدرسة الدوائر 

الملونة
122630506

ا كيال شارعا روضهجد، حي 

محمود بري
رياض االطفال

شهاب ا دينمرفاي

503660624

عبير نائب ا حر 

540003399



بنات-دليل هاتف مدارس مكتب الوسط بتعليم جدة 

2الوكيلة 1الوكيلة املديرةاملراحل الدراسيةعنوان املدرسةالهاتفاملدرسةم

8
روضه المجال 

المبدعة
رياض االطفالحي ا سامر-جدة 126791223

نور ا قحطاني

546678478

مزنه ا ثقفي

551877362

ندى ا زهراني

558889942

9
النجوم الساطعة

االهلية

126927859

0565575533
رياض االطفالا خا دية شارع ا هشي _ جدة 

ا ياورسهير 

504306053

10
روضة اكاديمية 

الصغار
122656263

شارع -4حي ا منار -جد، 

 فوان بن ابي يزيد
رياض االطفال

نجود ديوان

503666433

نبيله ا عوفي

509031085

126284737هرم االطفال11
شارع ا توفيق اما  /ا سامر

مجرى ا سيل
رياض االطفال

فاطمة حسين ا سيالني

505358596

مرفت حسن بخاري

542348556

12
روضة آفاق 

العلم
رياض االطفالجدة حي ا  فا542468048

روضة سعيد ظهران

541000790

باشراحيل ميس عمر 

598751868

13
رياض البراءة 

األهلية
122655584

شارع عبد ا رحمن بن4ا  فا 

سعيد
رياض االطفال

فكر، محمد ا غامدي

505719011

بارحمهسعيد مايد،

553657708

14
براعم األفكار 

النموذجية
126616881

شارع حمزة -حي ا عزيزية 

7629مبنى رق  -نور 
رياض االطفال

بسمة محمد األمير

544898070



بنات-دليل هاتف مدارس مكتب الوسط بتعليم جدة 

2الوكيلة 1الوكيلة املديرةاملراحل الدراسيةعنوان املدرسةالهاتفاملدرسةم

15
روضة براعم 

البداية
122650121

مقابيييل بييييوت -حيييي ا منيييار 

ا شرق
رياض االطفال

نادية عبد ا  مد ابو 

ا حسن

530472312

ندى من ور ا غامدي

0503588304

122712336الزهور الراقية16
حيييي ا  يييفا شيييارع شيييداد بييين 

األزميييع ا متفيييرع مييين شيييارع 

ا شاكرين

رياض االطفال
نجالء جزاء ا عتيبي

555545426

هيفاء عايض ا ما كي

508339004

رياض االطفال5حي ا سامر 126794232المبدعهالزهور 17
رفكريه طاهر عبد ا جبا

555911318

ميحسين ا سلا بندري

567792297

18
مدرسة الشمس 

ةالمشرقة االهلي
رياض االطفالريةا خا دية خلف ابرا  ا بد126060251

علياء يوسف نحاس

540217217

ا ها  عبدا  سال  

إسماعيل

558845228

19
روضة الصبا 

االهليه
126648248

حي ا حميراء شيارع اإليميان 

ا متفرع مين شيارع ا حميراء

خلف وزارة ا دفاع

رياض االطفال
ذكريات علي باجهمو 

504603233

20
فخر اإلسالم 

األهلية
رياض االطفالحي ا سامر126934681

ا طلحيجميلة حميد 

506681320

شريفة أحمد ا غامدي

506672782

21
لين االمتيازات

االهلية
126642121

جيييدة, حيييي ا روضييية, شيييارع 

ا عبييييود امييييا  نييييادي ا خطييييوط 

ا سعودية

رياض االطفال
سناء سعد ا سليماني

555626268

عطرجيهيفاء جميل 

560025003

فوزية ا شهري

544448494
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22
األنجال

المطورة
126283246

حي ا سامر شارع محمد ابو 

بن زهرة خلف ابتدائية شعيب

حرب

رياض أطفال

يإيمان م طفى ا بلبيس

555350055

ح ة ربيع ا مطيري

548270870

ةا مرحلة االبتدائي
عا ية سيد احمد

553364133

ن فايزة عبد ا رحم
جالل

553428695

23
جيل البركة 

األهلية 

للتحفيظ

ا روضهحي 126686448

رياض أطفال
حنان حسن يوسف

505675508

تغريد احمد ا خطيب

568628512

ةا مرحلة االبتدائي
امال حسن على

536191688

24
روضة االمل 

االهلية
5547581092

جد، حي مشرفه شارع 

االنهار

رياض أطفال
هوازن كامل بدوي

552207620

حنان حسين ا يماني

543660917

ةا مرحلة االبتدائي
ا مجايشيعليه عادل 

554618305

25

أم القرى 

المتميزة 

رانلتحفيظ الق

126621124
انة حي ا في لية شارع ريح

ا جزيرة خلف مفروشات 

ا  بان

–رياض األطفال 

ا مرحلة االبتدائية

حنان سعيد  رضي

503637362

شبا هند يحي 

504313499

بنات-دليل هاتف مدارس مكتب الوسط بتعليم جدة 
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26
رياض 

الصالحين

رياض االطفال4حي ا توفيق ا سامر 126779911
فوزية نا ر ا غامدي

545970970

نور خا د حديدي

549468530

126762385
ن شارع ا تضام. حي مشرفة 

ادخلف نادي االتح. ا عربي 
ةا مرحلة االبتدائي

ظفخرية  ا ح عبد ا حفي

505614642

باخريبةفردوس عمر 

569345954

ةباخريبأفنان عمر 

504320615

ةافاق الطفول27

569099283
خلف تشكي -حي ا رحاب 

تشيز

رياض االطفال

زمز  ربيع حناني

569099283

امير، ا ثبيتي

540991110

ةا مرحلة االبتدائي546133343
هنادي زهران

546028828

28
آمال 

السعودية
122717170

شارع محمد 12ا  فا حى

حماد، بجوار قاعة يارا

رياض االطفال

ا بليهينجالء فوزان 

559951040

ا خميسيماجدة مفر  

502591804

ةا مرحلة االبتدائي
فايزة عليان ا سهلي

565007759

29

مدارس 

المبتكرة 

الصغيرة

حي ا في لية126164616
–رياض األطفال 

ا مرحلة االبتدائية

مسفر، ابراهي  ا غامدي

552129920

زينب ابراهي  ا غامدي 

545288613

دا جعيتغريد مخلد 

547175225

بنات-دليل هاتف مدارس مكتب الوسط بتعليم جدة 
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30
الرائدة 

النموذجية
شارع ا  ا قرى-حي ا  فا550555436

رياض االطفال

جيهان حامد نقادي

556644080

ميسون محمد ا عرابي

552029106

ةا مرحلة االبتدائي
باجابرسالفه  الح 

544321755

31
روضة حياة 

الصغار االهلية
126672913

حي االند س شارع نور 

ا قلوب

–رياض األطفال 

ةا مرحلة االبتدائي

ا مطيريعويضاماني 

540297814

بدور  ا ح ا ما كي

507645477

126644018ةالنبراس االهلي32
ى م طف/حي ا في لية ش

ا عقباوي

–رياض األطفال 

ةا مرحلة االبتدائي

ا عنود خا د ا سليمان

551051461

33
الواحة 

النموذجية
126932902

ين حي ا  فا شارع ا سبع

قابجوار ميدان ا طيارة ساب

–رياض األطفال 

ةا مرحلة االبتدائي

يحي عشقانبسينة

549314080

خلود محمد ا عقيل

555071551

34
دار العظماء 

األهلية
4ا توفيق حي ا سامر 126779911

–رياض األطفال 

ةا مرحلة االبتدائي

فوزية نا ر ا غامدي

545970970

عزة عقيل ا سلمي

541164599

بنات-دليل هاتف مدارس مكتب الوسط بتعليم جدة 
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35
باحة 

االطفال
126588813

شارع عبدهللا /2حي ا شاط 

عبدا جبار

–رياض األطفال 

ةا مرحلة االبتدائي

جمانة شيخ هيكل

505319617

حسن بنجربيندا

540053113

36
الشعاع 

االهلية
126555436

حي ا  فا بجوار مسجد بن

حمد

–رياض األطفال 

ةا مرحلة االبتدائي

عزة سعيد ا زهراني

555609020

عهود بهجت ا جهني

554305071

37

مدارس 

براعم 

الوطن 

االهلية

126934411
ابومسل شارع 5حي ا  فا 

ا مرادي بجانب مسجد 

ا شاكرين

رياض االطفال

عبير ابراهي  مطر

504309873

حورية ابراهي  حفني

503000860

ا مرحلة االبتدائية
ايمان سمير ابو ا عال

564495456

رويد، بكر طيب

555525258

ا مرحلة ا متوسطة
تاجوتغريد اسعد 

553643339

سمية طه شاو ي

555699766

االجواد 38

االهلية
126936614

شارع / حي ا سامر/جد،

ا سامر

–رياض األطفال 
–ةا مرحلة االبتدائي

املرحلة املتوسطة

فاطمة محمد ا عتيبي

553607068

عز، رد، ا زهراني

552099907

عبير فرحان

598217275

بنات-دليل هاتف مدارس مكتب الوسط بتعليم جدة 
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التربية 39

اإلسالمية
126930284

االيقونيحي ا  فا شارع 

خلف شركة ا كهرباء

رياض االطفال
ا محياويهيفاء سالمه 

505694222

سمر احمد ا رفاعي

566065834

–ة ا مرحلة االبتدائي
ا مرحلة ا متوسطة

رفعه علي ا غامدي

504156133

40
مدارس 

الربيع 

النموذجية

541510866
552379095
540777182

حي مشرفه شارع ا عفاف
–رياض األطفال 
–ة ا مرحلة االبتدائي

ا مرحلة ا متوسطة

 فاء ابراهي  اسحاقي

555992583

هيفاء من ور ا زهراني

551309374

41
اجيال 

الشعاع 

االهلية

122577888
ونة حي ا في لية طريق ا مكر

جوار محطه ا طيارين

–رياض األطفال 
–ة ا مرحلة االبتدائي

ا مرحلة ا متوسطة

باموكر،عبير علي 

543709024

سمر فهد عبدهللا

538910197

ندى حزا  ا ما كي

556873023

42
الخلود 

المثالية 

األهلية

حي ا رحاب126756752
–رياض األطفال 
–ة ا مرحلة االبتدائي

ا مرحلة ا متوسطة

جمعه سا   حميري

568445495

43
ل جيل الفيص

االهليه
حي مشرفه خلف ا طاز 126720600

–ة ا مرحلة االبتدائي
ا مرحلة ا متوسطة

عبير طالل زقزوق

555553874

هداشخديجه حسن 

500741749

 و و عبدا حفيظ 

ا عكلوك

559170757

بنات-دليل هاتف مدارس مكتب الوسط بتعليم جدة 
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44
اإلخاء 

األهلية

555043478
حي ا شاط  شارع طاهر 

زمخشري

رياض االطفال

هنادي ماهر ا حمراني

505519151

آمنه ا حضرمي

555043478

-
–ة ا مرحلة االبتدائي

ا مرحلة ا متوسطة

ندى  ديق خوجة

056 342 9901

دخلو  ا ح بايزي

569181565

45
العقيق 

النموذجية
126720206

مع حي مشرفه تقاطع ا تضامن

ا  حافة

رياض االطفال

عبير علي عجالن

504685980

سا مة عطية ا زهراني

561998307

ا مرحلة االبتدائية
سهي أحمد سدر

507393634

ا مرحلة ا متوسطة

امير، محمد ا ياس

566411950

حسناء سليمان ا حربي

555953446

ا مرحلة ا ثانوية
منال ابراهي  ا غامدي

502302065

حسناء سليمان 

ا حربي

555953446

بنات-دليل هاتف مدارس مكتب الوسط بتعليم جدة 
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46
ة النصيفي

النموذجية
حي ا عزيزية126714926

رياض االطفال

سرورعبيدهللاايمان 

541193537

ايمان حسن حلواني

ا مرحلة االبتدائية
سامية عمر ا عمودي

568597822

ا دغي منال محمد 

561051143

–ا مرحلة ا متوسطة 

ا مرحلة ا ثانوية

عةايمان عبدا عزيز كتو

569238501

47
أكاديمية 

المعارف
حي ا  فا شارع محمد ن يف126288201

-رياض األطفال 

-ا مرحلة االبتدائية 

–ا مرحلة ا متوسطة 

ا مرحلة ا ثانوية 

زينب علوي ا هندوان

502518649

عائشة جبار، ا جهني

555589836

اروى حسين 

ا م عبي

531358447

48
جيل 

الحضارة

126170805
126170508

شارع ا  ا قرى خلف ا هر 

-رياض األطفال 

-ة ا مرحلة االبتدائي

ا مرحلة ا متوسطة

زينة محمد ا شهري

500532123

ا هيريعائشة احمد 

508997771

126733776
حي ا رحاب خلف مكتبة 

جرير شارع ا تحية
ا مرحلة ا ثانوية 

ثريا عبد ا وهاب نفا

560777612

نور، يحي ا شريف

508188005

بنات-دليل هاتف مدارس مكتب الوسط بتعليم جدة 
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شارع ا  ا قرى5ا  فا126933538الطفل المثالي49

رياض االطفال

معين بشناقهناد،

505358498

 باح علي مدني

555319890

ا مرحلة االبتدائية
ا زعبيهللاهبه عبد 

583941951

ا مرحلة ا متوسطة
امير، مبارك ا شريف

501808132

ا مرحلة ا ثانوية
امير، مبارك ا شريف

501808132

126712323الخنساء50
حي ا عزيزية شارع وادي 

زمز 

ةا مرحلة االبتدائي
عثمانه محمد ا سفياني

563973092

ندى نا ر ا  وفي

557557323

ا مرحلة ا متوسطة  

ا مرحلة ا ثانوية-
نوف محمد ا قحطاني

542116468

يرانيه عدنان ا بلبيس

538282812

بنات-دليل هاتف مدارس مكتب الوسط بتعليم جدة 
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منارات جده 51

االهلية
126742402

جد، حي ا رحاب شارع االمير 

متعب

رياض االطفال

اسماء علي دمياطي

503677604

رانت ار حسن ابو ا خي

555661256

ةا مرحلة االبتدائي
منشيافراح من ور 

504323084

ا مرحلة ا متوسطة  

ا مرحلة ا ثانوية-

خلود سعيد ا غامدي

505527775

52
روضة جدة 

النموذجية
126780077

حي ا  فا شارع محمد  ا ح

ن يف

رياض االطفال

ايمان محمد  ا ح

555695528

وفاء سليمان ا باشا

055 982 2244

ةا مرحلة االبتدائي
نجاح  ا ح االحمدي

509084882

ا مرحلة ا متوسطة  

ا مرحلة ا ثانوية-

مري  ا زهراني

560068617

بنات-دليل هاتف مدارس مكتب الوسط بتعليم جدة 
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53
عالم 

الصغار 

األهلية

126600179
حي ا روضة شارع عبدهللا 

بعبا خير بجوار ا كوبري ا مر
رياض االطفال

قوجقارجيهان حسن 

508356711

126838990

126912617

جدة حي ا روضة شارع 

عبدا رحمن حلواني

ا مرحلة االبتدائية
حنين من ور ب راوي

530754937

ا مرحلة ا متوسطة
كلنتن ينا اسحاق 

543120002

ا مرحلة ا ثانوية
حنان عبد هللا ا غامدي

554655717

54
دار الفرح 

األهلية
126780456

شارع ابراهي  -ا  فا 

بجوار مستو ف -ا خزامي

ا وفاء ا طبي

رياض االطفال

نوف محمد ا قحطاني

542116468
ا مرحلة االبتدائية

هدى حسن ا شهري

553446559

بنات-دليل هاتف مدارس مكتب الوسط بتعليم جدة 
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55
دار الفرح 

األهلية
126780456

شارع ابراهي  -ا  فا 

بجوار مستو ف -ا خزامي

ا وفاء ا طبي

ا مرحلة ا متوسطة

نوف محمد ا قحطاني

542116468

وفاء عبدهللا ا غامدي

503632312

ا مرحلة ا ثانوية
سوزان سعيد با بيد

568790609

126742944ةالذكر األهلي56
-شارع د ه -حي ا رحاب 

أما  مدرسة د ه  تعل  ا قيادة

رياض االطفال

حياة يحي ا فيال ي

505615759

عفاف محمد اسال 

569748454

راجخانثناء عمر 

500705959

ا مرحلة االبتدائية

رويدة عبدا رحمن ابو 

راشد

555525251

نعمة م طفى 

ا طيب

503670836

ا مرحلة ا متوسطة
عبير نايل قبوري

502780293

فائزة علي كد،

504328385

ا مرحلة ا ثانوية
فاتن عبد هللا ا لبان

504608860

ح ة فواز ا فايز

554686813

بنات-دليل هاتف مدارس مكتب الوسط بتعليم جدة 
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57
صرح مناره 

المستقبل
126715501

شارع ا رابطة / حي مشرفة 

االسالمية

–رياض أطفال 
ةا مرحلة االبتدائي

غدير غازي ا مدني

505614362

نجالء ربيع ا رحيلي

568408799

ا مرحلة ا متوسطة  

ا مرحلة ا ثانوية-

رحمة سعيد ا قرني

540381788

مري  حميد ا عمري

535959806

58
يد البيت السع

النموذجية
126171383

حي ا رحاب شارع تعز بجوار

جريدة عكاظ

رياض االطفال
علوي ا هندوانهندوانه

550503387

ا مرحلة االبتدائية
وسا  حسن شعث

542175277

منيرة محمد ا شيخ

566070464

و ابتها  توفيق اب

داود

509911661

ا مرحلة ا متوسطة

سا   خليفهسهيله

555366701
ا مرحلة ا ثانوية

ابوطهنانسي محمود 

503670092

ندى حميد ا شماسي

560281389

بنات-دليل هاتف مدارس مكتب الوسط بتعليم جدة 
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126060891الفردوس59

اما  / حي ا خا دية / جدة 

ا مستشفى ا عسكري
رياض االطفال

نهى محمد ا خطيب

550541854

هديل داغستاني

565066622

جنوب مدينة -حي ا خا دية 

ا سعودية
ا مرحلة االبتدائية

عّواسفاطمة عمر 

508351153

مها أحمد مالك

506635540

1حي ا خا دية 
ا مرحلة ا متوسطة  

ا مرحلة ا ثانوية-

نسرين محمد منجل

559056797

60
بيتي 

الصغير

126650260

حي االند س شارع ا مغربي 

بجوار شقق ضوء ا قمر 

ا فندقية

رياض االطفال
عواطف إبراهي  مراد

505721118

مهد يمي 

505721118

126652609

ا مرحلة االبتدائية
ا خيفيهيا  احمد 

503493494

ا مرحلة ا متوسطة  

ا مرحلة ا ثانوية-

سامية مدني ع فور

504650906

ثريا إبراهي  مراد

555683605

بنات-دليل هاتف مدارس مكتب الوسط بتعليم جدة 



2الوكيلة 1الوكيلة املديرةاملراحل الدراسيةعنوان املدرسةالهاتفاملدرسةم

126611004ةالبيان النموذجي61

رياض االطفالشارع ا مدني-حي األند س 
محمد بن الدنرفاء.د

505647576

باشميلوداد 

504648284

شارع إبراهي -حي األند س 

ا جفا ي ا متفرع من شارع

ا تحلية

ا مرحلة االبتدائية
ايمان حسين جبر

503368288

ندى جزاع ا شمري

503150040

باحنين حسين 

جندوح

555237374

ا مرحلة ا متوسطة
سمر سرا  عسلي

505691656

حيرؤى عبداإل ه ا  بي

506681180

نشوة غازي عنبر

505320314

ا مرحلة ا ثانوية
زينب عبدهللا يتي 

544795691

آالء ا و يد مغربي

504633474

زبيدة غازي ا نهدي

505581311

بقرب عزيز مول3حي ا  فا 122713115لفتاة المستقب62

ا مرحلة ا متوسطة

مها م طفى وردي

565599556

ا محنبيبسمه داود 

553867986

ذكرى عبدا واحد 

ا شعيبي

0556925692 ا مرحلة ا ثانوية

بنات-دليل هاتف مدارس مكتب الوسط بتعليم جدة 



2الوكيلة 1الوكيلة املديرةاملراحل الدراسيةعنوان املدرسةالهاتفاملدرسةم

63
دار التربية 

الحديثة

126658247

.  شارع عرفات. حي ا حمراء

مقابل أرامكو

رياض االطفال
دو ت علي ا شيخ

503640740

مها قايد ا حميدي

505661484

ا مرحلة االبتدائية126658249
ا زايديهند جابر 

555650075

شطواننجالء أحمد 

505788188

ها ه عيسى شمرو 

599922410

ا مرحلة ا متوسطة126658043
خلود أحمد عاشور

505641616

باخد قيغادة أحمد 

561234793

حنان مبروك 

ا جهني

540951100

ا مرحلة ا ثانوية126658247
عواطف احمد ا فرشوطي

503611180

مها احمد عمران

533492674

ورد، سعيد ا بدرى

560053588

بنات-دليل هاتف مدارس مكتب الوسط بتعليم جدة 



بنات-دليل هاتف مدارس مكتب الوسط بتعليم جدة 



بنات-دليل هاتف مدارس مكتب الوسط بتعليم جدة 

عنوان املدرسةالهاتفاملدرسةم
املراحل 
الدراسية

2الوكيلة 1الوكيلة املديرة

126642808دار جنى الروضة1
يا خريجشارع عبدهللا -حي ا روضة 

تقاطع مع ا كيال
(ر)

سحر حسين يوسف قنوع

504394860

543407777عالم التعلم العالمية2
شارع بحور ا شعراء-حي ا خا دية 

متفرع من  اري
(ر)

ا عليانيايمان محمد احمد 

554935303

 ا حة هاني يحي نوح

563132653

3
عناية االطفال 

المتميزة العالمية
533446523

شارع نور ا رشاد خلف االنلسحي 

مولا منتزة
(ر)

رباب عواد شحات

567814373

(ر)حي مشرفة شارع ا ريان126631130أجول العالمية4
ا زغيبيهيفاء محمد  ا ح 

504537773

691126013جيل الندى العالمية5
حي ا روضة شارع اإلما  ما ك خلف 

ا بيك
(ب–ر )

باعشنبتول سعيد 

556611079

مي علي ا عمودي

564209522

6
دار الموهوبين 

العالمية
126642852

ر بداية شارع ا كيال بجوا-ا روضة 

مستو ف يحيى ا طبي
(ب–ر )

منال محمد  ا ح ا بليهشي

530220277

نبيله يحيى كتبي

565054509

126769225ساره العالمية7
شارع األمير محمد بن عبدا عزيز, 

9حي ا  فا
(ب–ر )

نجالء عبدهللا محمد سالمه

540465024

روزان غر  هللا زويد 

ا غامدي

541910018



بنات-دليل هاتف مدارس مكتب الوسط بتعليم جدة 

عنوان املدرسةالهاتفاملدرسةم
املراحل 
الدراسية

2الوكيلة 1الوكيلة املديرة

126783506االنهار العالمية8
ع  شارع ا سبعين بعد مط3حي ا  فا 

كوكي يمين اخر ا شارع يسار
(ب–ر )

دا ية سامي سالمة

503651055

البناء العالمية9

126060755
حي ا خا ديه شارع محمد 

خلف مطع  كتشب.ا مليباري
(ر)

ريها  نبيل محمد كردي

504595298

مي احمد عبدا قادر ا سيد

504384459

126062505
مي شارع ابو ا قاس  ا سلا شاطيحي 

مقابل ا نادي االدبي
(ب)

داالء سليمان عبدهللا ابو داو

555080035

(ب–ر )حي مشرفة شارع ا رابطة االسالمي126759094الجوهرة العالمية10
هوازن عبد ا رحمن بن ظافر

501239171

رحمه عثمان ا ما كي

507491858

(ب–ر )شارع اإلما  ما ك-حي ا روضة 566108881المبدعون األوائل11
مي ابرهي  بدرا

566108881

هدى يوسف مرزا

566513013

(ب–ر )حي ا  فا شارع شيبان ا تميمي6933994ةلؤلؤة الكنوز العالمي12
نوف  ادق قاري

500525141

نوف  ادق قاري

500525141

(ب–ر )حي ا رحاب  شارع قريان ا مالح506710080هال جدة العالمية13
سارة عون حسين ا شريف

506710080

باحسنخيرية عبود محمد 

505584839



بنات-دليل هاتف مدارس مكتب الوسط بتعليم جدة 

عنوان املدرسةالهاتفاملدرسةم
املراحل 
الدراسية

2الوكيلة 1الوكيلة املديرة

14
دار التربية الحديثة

المسار الدولي
126658247

جدة ا مساعدية بجوار امارة منطقة 

مكة ا مكرمة
(ب–ر )

آمال محمود قاري جان

505366286

15
السنابل المثمرة 

العالمية
126918699

حي ا في لية شارع عمارة ا يمني

خلف عزيز مول
(ب–ر )

بسمه فهد محمد ا حارثي

509250570

(ب–ر )بيحي ا عزيزبة شارع ا تضامن ا عر126196030بالدي العالمية16
ابتسا  محمد ذيبان ا غامدي

503000375

ماجدة و يد ا دوبي

559330507

126588813باحة األطفال17
شارع عبدهللا /2حي ا شاط 

عبدا جبار
(ب–ر )

جمانة شيخ طا ب هيكل

505319617

حسن بنجربيندا

540053113

(ب–ر )حي ا خا دية شارع قلب ا جزيرة565684400باحة جدة18
علياء سعيد شطا

555167859

ا ريميأفنان غا ب 

590105353

126060891الفردوس19
ها سعوديا مدينهجنوب ا خا ديهحي 

ا تحليهاما  دوار 
( –ب )

فاطمه عمر يحي عواس

508351153

نسرين محمد  ا ح منجل

559056797

( –ب –ر )حي ا رحال شارع تل اال فر126746557االمم العالمية20
يفوزية يوسف عبود ا حبش

554643174



بنات-دليل هاتف مدارس مكتب الوسط بتعليم جدة 

عنوان املدرسةالهاتفاملدرسةم
املراحل 
الدراسية

2الوكيلة 1الوكيلة املديرة

126734072ةالبحر األحمر العالمي21
جنوب -شارع د ة -حي ا رحاب 

مؤسسة عكاظ  لدعاية وا نشر
( –ب –ر )

 مياء أحمد محمود ا حا 

555686366

126708989التوفيق العالمية22
حي ا عزيزية شارع ا  حافة خلف

مغاسل ا رهدن
( –ب –ر )

تهاني محمد توفيق خياط

567506100

اريج يحيى عمر بن 

محفوظ

548462163

126171000العالميهالحجاز 23
اطع با تقغرناطهشارع ا عزيزيهحي 

مع زهير ابن ابي سالمه
( –ب –ر )

منير، عبدهللا ا غامدي

596999804

منار محمد ا حربي

564694016

الدعاء العالمية24
122871444

126751453
( –ب –ر )حي مشرفة شارع االمير ماجد

هبه غازي ا مغربي 

550193635

ان جين عبد ا باري رضو

506368115

الفيصل العالمية25

563535816

شارع ا مؤ فين .حي ا رحاب .جد، 

االو يهبجوار مركز االسعافات 

(ر)
تهاني اد  عبدا قادر ا مو د

506865729

(مساعد اداري)

562241220

( –ب )126761955
تهاني حامد ا سفري

506601293

رشا محمد عل  ا دين

555670513

( –ب –ر )حي ا رحاب بجوار ا ممشى ا جديد126726666العالميهالمبدعون 26
يفاطمه سعيد حسين ا  وما 

549876477

ينعمه حسين حسن ا بيض

509399867



بنات-دليل هاتف مدارس مكتب الوسط بتعليم جدة 

عنوان املدرسةالهاتفاملدرسةم
املراحل 
الدراسية

2الوكيلة 1الوكيلة املديرة

( –ب –ر )حي مشرفة شارع ا سبعين126703322المحيط العالمية27
نورا طالل هاش 

505600590

ا ها  احمد ا شهري

564867667

( –ب –ر )حي ا رحاب شارع كامل ازهر126725225المقاصد العالمية28
باعطية ميس عبدهللا علي 

500984222

أسماء خا د عبدهللا 

ا حمودي

535555232

دا ية سامي عبدا كري  

فيومي

580993083

( –ب –ر )شارع االزدهار-حي مشرفة1267740027اهداب العالمية29
اهداب عبدهللا ا هويمل

553886086

خلود نعي  ا سلمي

507555393

( –ب –ر )شارع حسن يحي5حي ا عزيزية126655411مدرسة حراء العالمية30

 وفيا طلعت عبدا عظي  

قشقري

506677839

فاطمة محمد احمد بابطين

569197573

( –ب –ر )ريهحي ا روضه خلف ا قن ليه ا م 126608004سر الهداية العالمية31
سلمى سيد محمد أنور

0541670554

حنان حسين األحمر

567909131

126614921عبق العلم العالمية32
حي ا مشرفة شارع فلسطين خلف 

رابية
( –ب –ر )

رند، احمد ا عماري

555697389

خلود محمد ا غامدي

553562758

126196868مدينتي العالمية33
حي ا رحاب شارع ا  ا قرى خلف 

مكتبة جرير
( –ب –ر )

 فية حبيب احمد خان

509749076

هتون عبدا رحمن ا حارثي

506128586



بنات-دليل هاتف مدارس مكتب الوسط بتعليم جدة 

عنوان املدرسةالهاتفاملدرسةم
املراحل 
الدراسية

2الوكيلة 1الوكيلة املديرة

126651375العالميهاالفكار 34
حي ا عزيزيه شارع ا مهندسين خلف

ايكيا
( –ب –ر )

رجاء محمد ا حكمي

556970980

( –ب –ر )شارع ا شربتلي10جدة حي ا  فا 126131525الكورنيش العالمية35
َهوازن نجيب إبراهي 

569526263

اسماء ا غامدي

536779775

اإلخاء36
شارع طاهر 1حي ا شاطيء

زمخشري
( –ب –ر )

هنادي ماهر ا حمراني

505519151

نورة عبد هللا عسيري

501496833

ندى  ديق خوجة

563429901

(ث–  –ب )جبل ا ق بة/ش3حي ا  فا 126288201اكاديمية المعارف37
زينب علوي سا   ا هندوان

502518649

سماح حسن ابراهي  

عاشور

559020765

(ث–  –ب )حي مشرفة شارع ا خيول672126027جيل الفيصل38
عبير طالل زقزوق

555553874

هيا با ود ا عتيبي

501286367

(ث–  )حي األند س شارع ابراهي  ا جفا ي126611004البيان39
هيا  محمود جالل ا دين خوجه

505623981

سمى سمير حسين سندي

568333419

40
الموارد الرائدة 

العالمية
(ث–  )نيهحي مشرفه  اما  ا سفار، ا باكستا126617635

ايمان محمد ا سا مي

559096374



بنات-دليل هاتف مدارس مكتب الوسط بتعليم جدة 

عنوان املدرسةالهاتفاملدرسةم
املراحل 
الدراسية

2الوكيلة 1الوكيلة املديرة

126748483الدرة العالمية41
حي ا عزيزيه شارع ا ستين مقابل

أسواق بن داوود
(ث–  –ب –ر )

ري  علي غان  بن يمين

569977418

امنيه ا دوسري

546062825

42
الروابي الخضراء 

العالمية
(ث–  –ب –ر )حي ا خا دية شارع ا نجاة126065282

ايناس محمد عبدهللا ا عبسي

506377699

علياء علي عبدا عال

509147985

(ث–  –ب –ر )حي ا روضه شارع ا كيال122633331الفخامة العالمية43
دالل حسن غان  طويل

500500461

 ينه فوري محمد فقيه

544990809

(ث–  –ب –ر )ا روضة شارع ا سباعيحى. جدة 126831893المرجان العالمية44
دينا عبدهللا دحالن

563332140

ا زويدسارة غان  

500004331

126643288النبالء العالمية45
شارع مجرى -حي ا روضة -جدة 

ا سيل
(ث–  –ب –ر )

هدى امين ا م ري

504615097

ا ثقفيشحادري  

503363367

نجالء عبدا جليل سنان

504632623

الواحة العالمية46

126199182

حي ا رحاب شارع األربعين خلف 

ا دانوب

(ب–ر )
أمل أحمد ا زهراني

562537874

نورة سعيد ا زهراني

534294840

(ث–  )545901434
إيمان عزت محمد ا سمان

503651211

جوهرة سعود ا جحد ي

547534460



بنات-دليل هاتف مدارس مكتب الوسط بتعليم جدة 

عنوان املدرسةالهاتفاملدرسةم
املراحل 
الدراسية

2الوكيلة 1الوكيلة املديرة

(ث–  –ب –ر )ئيشارع علي االحسا, حي ا في لية126983444الوادي العالمية47
دالل علي عوض ا سيد

553431234

(ث–  –ب –ر )ةخلف أبراح ا بدري-ا خا دية -جدة 126065700جده العالمية48
ا حرازينوف طارق محمد 

593223107

دالل طارق محمد 

ا حرازي

503011148

(ث–  –ب –ر )بشارع ضياء ا دين رج-حي مشرفة 126638074درة الشرق العالمية49
وفاء عبدهللا ا ع يمي

505625845

ا وقدانيشذى غازي 

542532532

(ث–  –ب –ر )شارع ا  حافة-حي ا عزيزية126700459دوحة العلوم العالمية50
حمدة علي عبدهللا ا سهيمي

563375975

غرناطة العالمية51
126194433

212/ ت
(ث–  –ب –ر )شارع ا مؤ فين/ حي ا رحاب 

خان طوطيهاجرة اسال 

566774074

52

هال العالمية

شارع ا خوارزميا عزيزيهحي 126715543

(ب–ر )

 بنى عبدا باري اسكندر

562396260

ا جعيديمنى مسل  

544446400

(ث–  )هال العالمية
فاطمه محمد ا شمراني

551200792



بنات-دليل هاتف مدارس مكتب الوسط بتعليم جدة 

عنوان املدرسةالهاتفاملدرسةم
املراحل 
الدراسية

2الوكيلة 1الوكيلة املديرة

بيتي الصغير53

126652490

شارع ا مغربي-حي األند س

(ر)

عواطف إبراهي  علي مراد

555683603

مي أحمد شرف مهد ي

505721118

ثريا إبراهي  علي مراد

555683605

(ب)126652609
جمانة عمر ن را دين

509371800

أسماء حسين عمر علي

505600342

(ث–  )126652490
عائشة إبراهي  علي مراد

505683608

ها ة  الح درويش 

م طفى

568806022

منارات جده العالمية 54

126742402

ا جفيدةحي ا رحاب شارع 

(ر)
وفاء احمد عشماوي

505653287

(ب)1267320225
وفاء احمد عشماوي

505653287

جوانا  عال 

562099878

126742402( )
وفاء احمد عشماوي

505653287

جيهان رجائي عبدا منع 

549071705

(ث)126742402
وفاء احمد عشماوي

505653287



بنات-دليل هاتف مدارس مكتب الوسط بتعليم جدة 

2الوكيلة 1الوكيلة املديرةةاملراحل الدراسيعنوان املدرسةالهاتفاملدرسةم

6740197الفالح العالمية55
ف شارع االربعين خل-حي ا رحاب 

ا دانوب
(ث–  –ب –ر )

منال عبدا رحمن احمد بفلح

568874224

6393951مملكتي الصغيرة56
شارع سعيد -حي ا روضه -جد،

حنيذل
(ث–  –ب –ر )

األميرة فهد، بنت محمد ال 

سعود

505580718

اميمه قدور،

505580718

هند شمله

506358349



بنات-دليل هاتف مدارس مكتب الوسط بتعليم جدة 

إيشاننجالء . أ
املكلفة/ جدةمديرة مكتب الوسط بتعليم 

ار. أ سناء جزَّ
رئيسة شعبة اإلدارة املدرسية

سمندرنهلة. أ


