بيان مواقع المدارس األهلية المرخصة للعام  1438 / 1437هـ
الموقع

م

اسم المدرسة

1

مدارس األبرار

2

مدارس أنوار الفيحاء

3

مدارس روضة األطفال النموذجية

األزهري خلف سوبر ماركت مشاري

4

المدارس األهلية لتحفيظ القرآن الكريم

الحرة الشرقية خلف ثانوية األنصار

5

مدرسة براعم اإليمان

6

مدارس الحكمة

األزهري حي النسيم بجوار مركز األزهري

7

مدارس الخندق

الحرة الشرقية بجوار كلية طب األسنان للبنين

8

مدارس دار الهجرة األهلية

9

مدارس دار األمان

10

درر المدينة

11

مدارس الريان

12

مدارس الصفوة

13

مدرسة جمعية طيبة الخيرية

14

مدارس العقيق

15

مدارس الغراء

16

مدارس أجيال الفردوس

17

مدارس الفصحى

الدائري الثاني قبل الراشد مول بجانب كيا للسيارات

18

مدارس القصواء

العزيزية جوار سوبرماركت خالد

19

مدارس المعتز بالله

قربان الطالع بجوار فلل حمودة

20

مدارس الملك عبدالعزيز

21

مدارس المنارات

الحرة الشرقية خلف اسواق البدر
حي سيد الشهداء خلف التأمينات االجتماعية

الحرة الشرقية خلف سوق البدر قرب عصيرات األمانة شارع المنارات

بين قربان والعوالي
العنابس بجوار قاعة الصولجان
قباء بجوار مصلحة المياه بوابة رقم اربعه
األزهري مخطط عبدالغني حسين بجوار مدارس الريان (بنين)
شارع الملك عبدالعزيز
الفيصلية شارع السالم خلف قصر السفير
الهجرة بعد الممشى قرب بن داوود
الخالدية امام بلدية العوالي
حي الهجرة امام سوبرماركت المغير

تقاطع شارع الملك عبدهللا الدائري الثاني مع طريق علي بن ابي طالب
امام كبري الرياض

22

مدارس مناهل طيبة

سلطانه امام بئر عثمان

23

مدارس النبات الحسن

مخطط األمير نايف بعد مطابخ مكة وديري سنتر للورود

24

مدارس الندى

الحزام امام مستشفى الوالدة بعد ثانوية الملك فهد

25

مدارس نهل الوفاء

الفيصلية بجوار مجمع مدارس القلعة الحجازية للبنين

26

مدارس شروق العلم

27

روضة أجيال اإلبداع

28

روضة أكاديمية الطفولة

العزيزية بجوار سور مصلحة المياه

29

روضة اإلشراق الذهبي

مخطط فيصل الفيصل بعد البدراني

30

روضة البراعم الصغار

31

روضة األكنان

32

روضة الفكر الواعي

33

روضة الفالح

الفيصلية ش السكة الحديد

34

روضة القلم

الخالدية ـ مقابل األسكان

35

روضة المجد الواعي

36

روضة المدينة العلمية

األزهري بجوار مجمع المدارس م  50ف 24

37

روضة المستقبل الواعد

خلف سوق الخضار

38

روضة الموهوبين والموهوبات

بجوار مكتب العمل

39

روضة براعم الحنان

40

روضة دار التعليم المطور

41

روضة دار الطفل النابغ

42

روضة ذات البيان

43

روضة رحاب األنصار

طريق الهجرة اتجاه الحرم مقابل محطة ابو ربعة قبل محل القرموشي

44

روضة رياحين طيبة

الشيبة خلف شركة الكهرباء

العزيزية حي الزهرة خلف األستاذ الرياضي
الخالدية جوار الدائري الثاني قرب مخطط العنزي

مخطط با قدو خلف الراشد مول
ش المطار – الدويخلة قرب قاعة العروب .
طريق الهجرة خلف مستوصف وقاية الطبي

الحرة الشرقية قرب مجمع االبرار  /ث 5

الهجرة مخطط األمير نايف
خلف قاعة الليلك بعد طوارئ المياه
موقع المدرسة الحرة الشرقية بجانب المتوسطة السابعة
الدائري بجوار مطعم حيدار اباد

الحرة الشرقية شارع المنارات

45

روضة عالية المستقبل

46

روضة فجر العلوم

47

روضة قدرات أجيال الغد

48

روضة كواكب أبجد

العزيزية ش األمام البخاري

49

روضة مراحل طيبة

طريق الهجرة خلف بن داوود

50

روضة مستقبل الطفل

العزيزية ـشارع األمام البخاري

51

روضة ملتقى النجاح

الدائري الثاني بعد قاعه الليلك ش خبيب بن عدي األنصاري

52

روضة مناهل الوفاء

الفيصلية خلف شرطة الفيصلية

53

روضة نبراس الدار

حي جشم ـ خلف معرض ميتسوبيشي

54

روضة نبع المعارف

الدعيثة حي البيداء

55

مدرسة براعم خيبر

خيبر

56

موسوعة المستفبل

57

مستقبل االبتسامة

58

اعالم الفكر

مخطط الشيبية

59

روضة بداية

الحرة الشرقية

60

مدرسة قدرات البيان

61

مدرسة اشراق الطفولة

مخطط العنزي

62

مدرسة ابداع الطفولة

حي ذو الحليفة

63

مدارس الوطن

العزيزية

64

روضة نحو النجاح األهلية

الرانوناء

العزيزية مخطط ت  6بجوار شرطة العزيزية
الهجرة بجوار ممشى الهجرة

حي الدويخله مخطط باقدو
حي العريض شارع عثمان بن عفان

شوران

بيان مواقع المدارس األجنبية المرخصة للعام 1438 / 1437
م

اسم المدرسة

1

روضة القلم األهلية

2

الملك عبدالعزيز بكالوريا

3

العقيق الباكستاني

الهجرة بعد الممشى قرب بن داوود

4

العقيق األمريكي

الهجرة بعد الممشى قرب بن داوود

5

المنارات األجنبي

امام كبري الرياض

6

دار الهجرة هندي

بين قربان والعوالي

7

دار الهجرة باكستاني

بين قربان والعوالي

8

الموقع
الخالدية خلف حلويات السفير
تقاطع شارع الملك عبدهللا الدائري الثاني
مع طريق علي بن ابي طالب

دار االمان المسار المصري العنابس بجوار قاعة الصولجان

9

األبرار المسار المصري

10

الخندق

11

هـ

األطفال النموذجية

الحرة الشرقية خلف اسواق البدر
األزهري
حي النسيم

الدولية

مكتب التعليم األهلي
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