
 2016 2015  يبيان تعليو رياض اطفال بهركز اطفيح للعام الدراس

 

العنىان اسو الهدرسة 

القبابات ت م رياض اطفل نشتركة 
القبابات 

رٍضة ابَ بكر الصديق رياض اطفال 

نزلة ترجو نزلة ترجو ت م رياض اطفال الهشتركة 

الخرنان الخرنان رياض اطفال 

الكريهات رياض اطفال  (أ.ت)الكريهات القبلًٌ 

نصطفِ القًاتِ التجريبًة رياض اطفال 
الهتحف 

ندينة اطفًح 

 

  الهرحلة اٌبتدائية "بيان بهدارس التعليو 

 2016رسهي  بهركز اطفيح  للعام الدراسي 

 التليفىن العنىان اسو الهدرسة

 ّ يَجد اطفًح عهرٍ بن  العاص اّبتدائًة الهشتركة

 ّ يَجد اطفًح الزينِ ت أ اّبتدائًة الهشتركة

 38413670 العجهِ اطفًح اّبتدائًة الحديثة

 38414084 ندخل اطفًح الرئًسِ اطفًح اّبتدائًة الهشتركة

 القبابات اّبتدائًة الهشتركة

 القبابات

38662762 

 38663072 القبابات القبلًة الهشتركة

 ّ يَجد احهد صبرُ يَنس



 ّ يَجد القبابات اّبتدائًة الجديدة

 38663138  أ اّبتدائًة الهشتركة.القبابات ت 

 ّ يَجد أاّبتدائًة الهشتركة.ابَ بكر الصديق ت 

 ابن سًنا اّبتدئًة الهشتركة

 كفرالَاصلًن

 ّ يَجد

 38663835  أ اّبندائًة.السْم ت 

 ّ يَجد كفر الَاصلًن اّبتدائًة الهشتركة

 ّ يَجد عهر بن الخطاب اّبتدائًة الهشتركة

 الكداية الجديدة اّبتدائًة الهشتركة

 الكداية

 ّ يَجد

 ّ يَجد انًن النشرتىاّبتدائًة الهشتركة

 ّ يَجد ابَ عبًدة الجراح اّبتدائًة الهشتركة

 ّ يَجد حافظ ابرايًو اّبتدائًة الهشتركة

 كفر قنديل قبلِ اّبتدائًة الهشتركة
 كفر قنديل

 ّ يَجد

 ّ يَجد كفر قنديل اّبتدائًة الهشتركة

 ّ يَجد الصالحًة الصالحًة اّبتدائًة الهشتركة

 ّ يَجد الرقة البحرية الرقة البحرية اّبتدائًة الهشركة

 ّ يَجد الرقة القبلًة الرقة القبلًة اّبتدائًة الهشركة

 ّ يَجد ننًة الرقة الشًًد نحهد طاير اّبتدائًة الهشتركة

 عزبة قرنِ اّبتدائًة الهشتركة

 ننًل السلطان

 ّ يَجد

 ّ يَجد ننًل السلطان اّبتدائًة الهشتركة

 ّ يَجد  أ اّبتدائًة الهشتركة.نصطفِ رأفت ت 

 ّ يَجد نحهَد خًرُ اّبتدائًة الهشتركة



ا اّبتدائًة .كفر الشًخ عبد الجلًل ت
 الهشتركة

 -الشًخ عبد الجلًل 

 ننًل السلطان
 ّ يَجد

 38413600 الحلف الغربِ أ اّبتدائًة الهشتركة.احهد الصاٍُ ت 

 ّ يَجد ننشاة سلًهان أ اّبتدائًة الهشتركة.احهد راشد ت 

 ّ يَجد كفر حٍْرة كفر حٍْة اّبتدائًة الهشتركة

 ّ يَجد  نصر الكريهات21طريق أ اّبتدائًة الهشتركة.جهل عبد الناصر ت 

 ّ يَجد عرب ننشاة سلًهان  أ اّبتدائًة الهشتركة.الَحدة العربًة ت 

 ّ يَجد صَل أ اّبتدائًة الهشتركة.نحهد علِ البحًرُ ت 

 38481742 صَل خالد بن الَلًد اّبتدائًة الهشتركة

 ّ يَجد صَل ابَ بكر الصديق اّبتدائًة الهشتركة

 ّ يَجد  صَل-الَحدة الهجهعٌ  الَحدة الهجهعٌ اّبتدائًة الهشًركة

 38481041 نسجد نَسِ علِ بن ابِ طالب اّبتدائًة الهشتركة

 38481740 نسجد نَسٍ نسجد نَسِ اّبتدائًة الهشتركة

 ّ يَجد عزبة رياض عزبة رياض اّبتدائًة الهشتركة

 ّ يَجد نزلة ترجو أ اّبتدائًة الهشتركة.نزلة ترجو ت 

 38481743 بنِ صالح بنِ صالح اّبتدائًة الهشتركة

 38461315 البرنبل ش الهدارش الجًل الجديد اّبتدائًة الهشتركة بالبرنبل

 38461594 البرنبل البرنبل الجديدة اّبتدائًة الهشتركة

 الجًاد اّبتدائًة الهشتركة
البرنبل ش الشًخ عبدهللا 

 نن ش السَق
38460520 

 38461585البرنبل   البرنبل اّبتدائًة الهشتركة



 "بجَار نركز الشباب"

 38461586 البرنبل  اّبتدائة الهشتركة"أ.ت "النجاح  

 ّ يَجد البرنبل  اّبتدائًة الهشتركة"أ.ت "نصطفِ كانل 

 38461307 الخرنان النًل اّبتدائًة الهشتركة

 38461593 الخرنان الخرنان اّبتدائًة الهشتركة

 ّ يَجد الكريهات الكريهات اّبتدائًة الهشتركة

 38461589 الكريهات اّبتدائًة الهشتركة" أ-ت"الكريهات القبلًة 

 38465058 جزيرة الكريهات اّبتدائًة الهشتركة" أ.ت "جزيرة الكريهات 

 38466094 دير الهًهَن  اّبتدائًة الهشتركة"أ.ت"دير الهًهَن 

 ّ يَجد عزبة الحجارة  اّبتدائًة الهشتركة" أ- ت"عزبة الحجارة 

 

 

  ( تجريبً )  " الهرحلة اٌبتدائية"بيان بهدارس التعليو 

 2016بهركز اطفيح  للعام الدراسي 

 

 العنىان اسو الهدرسة

 ننشاة سلًهان نصطفِ القًاتِ التجريبًة اّبتدائًة الهشتركة

 

 

 

 

 



 بيان بهدارس التربية الفكرية الهرحلةاٌبتدائية

 2015/2016بهركز اطفيح للعام الدراسي  

العنىان اسو الهدرسة 

اطفًح  ( فصَل نلحقة)الزينِ للتربًة الفكرية 

كفر الشًخ عبد الجلًل الشًخ عبد الجلًل تربًة فكرية 

القبابات احهد صبرُ يَنس لتربًٌ الفكريٌ 

البرنبل البرنبل الجديدى فصل التربًٌ الفكريٌ 

 

 ندارس الصو وضعاف السهع الهرحلةاٌبتدائية

 2015/2016بهركز اطفيح للعام الدراسي 

العنىان اسو الهدرسة 

ننشاة سلًهان اّنل اّبتدائًة الهشتركة للصو ٍضعاف السهع باطفًح 

 

  رسهي " الهرحلة اٌعدادية"ندارس التعليو 

 2012/2013 بهركز اطفيح  للعام الدراسي

 التليفىن العنىان اسو الهدرسة

 ابَ بكر الصديق اّبتدائًة الهشتركة

 اطٓٓفًٓٓٓح

 

38413676 

 38463739 العجهِ اّعدادية بنات

 38411681 انًن كاسب اّعدادية الهشتركة

 ّ يَجد  اّعدادية الهشتركة"أ.ت"الزينِ 



 اسهاعًل الجهال اّعدادٌ الهشًركة

 القبابات

 ّ يَجد

 ّ يَجد عثهان بن عفان اّعدادية الهشًركة

 ّ يَجد  اّعدادية الهشتركة"أ-ت"ابَبكر الصديق 

 ّ يَجد  اّعدادية الهشتركة"أ-ت"القبابات 

 كفرالَاصلًن اّعدادية الهشتركة

 كفرالَاصلًن

 ّ يَجد

 ّ يَجد نصطفِ كانل اّعدادية الهشتركة 

 ّ يَجد  اّعدادية" أ– ت "السْم 

 حافظ ابرايًو لتعلًو اّساسِ
 الكداية

 ّ يَجد

 ّ يَجد الكداية اّعدادية الهشتركة

 ّ يَجد كفر قنديل كفر قنديل اّعدادية الهشتركة

 ّ يَجد ننًة الرقة الصالحًة ٍننًة الرقة اّعدادية الهشتركة

 ّ يَجد الرقة القبلًة حسنِ الهلًحِ اّعدادية الهشتركة

 ّ يَجد ننًل السلطان  أ اّبتدائًة الهشتركة.نصطفِ رأفت ت 

 ّ يَجد الحلف الشرقِ اطفًح اّعدادية الهشتركة

 ا اّبتدائًة الهشتركة.كفر الشًخ عبد الجلًل ت
الشًخ عبد الجلًل  

 ننًل السلطان
 ّ يَجد

 ّ يَجد الحلف الغربِ أ اّبتدائًة الهشتركة.احهد الصاٍُ ت 

 ّ يَجد ننشاة سلًهان أ اّبتدائًة الهشتركة.احهد راشد ت 

 أ اّبتدائًة الهشتركة.جهل عبد الناصر ت 
 نصر 21طريق

 الكريهات
 ّ يَجد

 ّ يَجد عرب ننشاة سلًهان  أ اّبتدائًة الهشتركة.الَحدة العربًة ت 

 ّ يَجد صَل أ اّبتدائًة الهشتركة.نحهد علِ البحًرُ ت 



 ّ يَجد صَل صَل اّعدادية الهشتركة

 38480523 اّخْص اّخْص اّعدادية الهشتركة

 ّ يَجد نسجد نَسِ نسجد نَسِ اّعدادية الهشتركة

 ّ يَجد نزلة ترجو اّعدادية الهشتركة"أ .ت "نزلة ترجو 

 ّ يَجد بنِ صالح بنِ صالح اّعدادية  الهشتركة

 ّ يَجد البرنبل  اّبتدائة الهشتركة"أ.ت "النجاح  

 ّ يَجد البرنبل  اّبتدائًة الهشتركة"أ.ت "نصطفِ كانل 

 38461155 البرنبل البرنبل اّعدادية الهشتركة

 ّ يَجد البرنبل النًضة اّعدادية الهشتركة

 38461133 الخرنان النًل اّعدادية الهشتركة بالخرنان

 ّ يَجد الكريهات اّبتدائًة الهشتركة" أ-ت"الكريهات القبلًة 

 ّ يَجد الكريهات الكريهات اّعدادية الهشتركة

 ّ يَجد جزيرة الكريهات اّبتدائًة الهشتركة" أ.ت "جزيرة الكريهات 

 ّ يَجد دير الهًهَن  اّبتدائًة الهشتركة"أ.ت"دير الهًهَن 

 ّ يَجد عزبة الحجارة  اّبتدائًة الهشتركة" أ- ت"عزبة الحجارة 

 

  ( تجريبً )ندارس التعليو الهرحلة اٌعدادية

 2016بهركز اطفيح  للعام الدراسي 

 العنىان اسو الهدرسة

 ننشاة سلًهان نصطفِ القًاتِ التجريبًة اّبتدائًة الهشتركة

 

 



  ندارس التربية الفكرية الهرحلةاٌعدادية   

 2015/2016بهركز اطفيح للعام الدراسي

العنىان اسو الهدرسة 

كفر الشًخ عبد الجلًل الشًخ عبد الجلًل للتربًة فكرية 

 

 بهدارس الصو وضعاف السهع الهرحلةاٌعدادية

 2015/2016بهركز اطفيح للعام الدراسي 

 

العنىان اسو الهدرسة 

ش عهر بن الخطاب اطفًح اّنل اّعدادية الهشتركة للصو ٍضعاف السهع باطفًح 

 

 ندارس التعليو الثانىي العام 

 2015/2016بهركز اطفيح للعام الدراسي

 

التليفىن العنىان اسو الهدرسة 

 37412989صحراء شرق اطفًح اطفًح الثانَية بنًن 

ٍيٌ ٌٍاءعبد الَياب خلًل الثالال
بنات 

الحلف الشرقِ  
38410951 

38414092 

القبابات القبابات الثانَية الهشتركة 
38660873 

38660207 

 38661242كفر الَاصلًن كفر الَاصلًن الثانَية الهشتركة 



ّ يَجد الكداية الكداية الثانَية الهشتركة 

 38413679الرقة البحرية  الرقة البحرية الثانَية الهشتركة 

 38480929صَل صَل الثانَية الهشتركة 

 "نسجد نَسِ الثانَية الهشتركة 
 "فصَل نلحقة 

نسجد نَسِ 
ّ يَجد 

 

البرنبل البرنبل الثانَية الهشتركة 
38461144 

3861591 

ّ يَجد الكريهات الكريهات الثانَية الهشتركة 

   

  لغاتندارس التعليو الثانىي العام 

 2015/2016بهركز اطفيح للعام الدراسي

العنىان اسو الهدرسة 

صحراء شرق اطفًح ٍيٌ الهشتركٌ اننصطفِ القًاتِ خًل الرسهًٌ الث

 

 ندارس التعليو الثانىي الفنً 

  2015/2016بهركز اطفيح للعام الدراسي 

 

التليفىن العنىان اسو الهدرسة 

 38412634اطفًح اطفًح الثانَية التجارية 

ٍحدة خدنات اطفًح التجارية الهشتركة 
عرب ننشاة 

سلًهان 
38414345 



القبابات الثانَية التجارية الهشتركة 
القبابات 

38662689 

 38663139القبابات الثانَية التجارية خدنات نشتركة 

البرنبل الثانَيٌ التجاريٌ الهشتركٌ 
البرنبل 

384 

 البرنبل الثانَيٌ التجاريٌ خدنات نشتركٌ 

اطفًح الثانَية الصناعًة بنات 
شارع ندينة 

اطفًح 
 

اطفًح اطفًح الثانَية الصناعًة بنًن 
38412572 

38414342 

القبابات القبابات الثانَية الهشتركة 
38662977 

38663139 

 الكداية الكداية الثانَية الصناعًة الهشتركة 

اطفًح الثانَية الزراعًة 
عرب ننشاة 

سلًهان 

38413025 

 

 

 ندارس التعليو الثانىي الفنً 

  2015/2016بهركز اطفيح للعام الدراسي 

الفنيه الهتقدنه الصناعيه 

 

العنىان اسو الهدرسة 

البرنبل البرنبل الثانَيٌ الفنًٌ الهتقدنٌ الصناعًٌ 

 

 



  ( ثانىي فنً) ندارس الصو وضعاف السهع الهرحلة الثانىية

 2015/2016نركز اطفيح للعام الدراسي 

العنىان اسو الهدرسة 

اطفًح اّنل اطفًح الثانَية للصو ٍضعاف السهع 

 

 ندارس الفصل الىاحد 

 2016 2015بهركز اطفيح  للعام الدراسي 

العنىان اسو الهدرسة الىحدة الهحلية م 

1 
ندينة اطفًح 

اطفًح كفر حٍْة فصل ٍاحد بنات 

الحلف الشرقِ  فصل ٍاحد "الحلف الشرقِ  2

3 

ٍحدة 

نحلًة 

القبابات 

القبابات فصل ٍاحد 

القبابات  رابعٌ العدٍية فصل ٍاحد بنات  4

ام الهؤننًًن فصل ٍاحد بنات  5

عزبة الهصرُ فصل ٍاحد ينات  6
كفر الَاصلًن 

كفر الَاصلًن فصل ٍاحد بنات  7

8 
ٍحدة 

نحلًة 

بالكداية 

تنهًة الهجتهع الهحلِ فصل ٍاحد بنات 

الكداية 
السًدة عائًشة فصل ٍاحد بنات  9

السًدة خديجة فصل ٍاحد بنات  10

اسهاء بنت ابِ بكر فصل ٍاحد بنات  11

ٍحدة نحلًة كفر  12
قنديل 

الصالحًة أ فصل ٍاحد بنات 
الصالحًة 

 فصل ٍاحد بنات "ب"الصالحًة  13



الرقة القبلًة الرقة القبلًة فصل ٍاحد بنات  14

15 
ٍحدة ننًل 
السلطان 

ننشاة سلًهان الَحدة العربًة فصل ٍاحد بنات 

16 
 فصَل "عرب ننشاة سلًهان فصل ٍاحد بنات 

 "نلحقة 
عرب ننشاة سلًهان 

17 

ل 
صَ

ة 
حلً

ة ن
حد

ٍ

نزلة ترجو نزلة ترجو فصل ٍاحد بنات 

 فصل ٍاحد بنات " أ"نسجد نَسِ 18

نسجد نَسِ 
 فصل ٍاحد بنات "ب"نسجد نَسِ  19

عرب العًن فصل ٍاحد بنات  20

عزبة رياض فصل ٍاحد بنات  21

بنِ صالح بنِ صالح فصل ٍاحد بنات  22

23 

ل 
رنب

الب
ة 

حد
ٍ

 فصل ٍاحد بنات "أ"البرنبل 

البرنبل   فصل ٍاحد بنات "ب"البرنبل  24

النًضة فصل ٍاحد بنات  25

الكريهات فصل ٍاحد بنات  25
الكريهات 

اّنل فصل ٍاحد بنات بالكريهات بنات  26

جزيرة الكريهات جزيرة الكريهات فصل ٍاحد بنات  27

عرب الشًخ سعد عرب الشًخ سعد فصل ٍاحد بنات  28

الحجارة الحجارة فصل ٍاحد بنات  29

دير الهًهَن دير الهًهَن فصل ٍاحد بنات  30

 ---- 30اّجهالِ 

 

 


