




 م
 اسم 

 املسجد/الدار 
 الحي

 نوع الدوام الفترة
 مسائي / صباحي  مالحظات رقم للتواصل

 فترتين
 بعدعن / حضوري 

 مدمج 

مكتب الشمال/ بيانات الدور   

مسائـي, صباحـي  الزهراء دار سنا 1    530355222 حضوري 

   501336569 حضوري صباحـي السالمة دار االرتقاء 2

مسائـي, صباحـي  3البساتين  دار البساتين 3    567375331 ُمدمج 

مسائـي, صباحـي  1طيبة  دار الخلد 4    599380016 حضوري 

 500545553 ُمدمج مسائـي 3الصفا  دار الصفا 5

 556676877 حضوري صباحـي الشاطئ دار الضياء 6

مسائـي, صباحـي  االجواد دار عفراء 7  554665414 حضوري 

 555695926 عن ُبعد مسائـي 2املرجان دار الشفاء القرشية 8

مسائـي, صباحـي  السالمة 11دار الصديقة  9  حضوري 
0532893890  _
0568689576 

 553452755 حضوري مسائـي النعيم دار سمية بنت خياط 10

 555913242 حضوري مسائـي النزهة دار هند بنت أبي أمية 11

مسائـي, صباحـي  3البساتين  دار الخلود 12 4314 724 055 حضوري   

مسائـي, صباحـي  النزهة دار األفق 13  ُمدمج, حضوري  
0553653789-  
0126594252 

مسائـي, صباحـي  2النزهة  13دار الصديقة  14  560801199 حضوري 

 القسم النسائي -جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة 



 م
 اسم 

 املسجد/ الدار 
 الحي

 نوع الدوام الفترة
 مسائي / صباحي  مالحظات رقم للتواصل

 فترتين
 بعدعن / حضوري 

 مدمج 

مكتب الشمال/ بيانات الدور   

6املروة  دار الفضل 15 مسائـي, صباحـي   عن ُبعد, حضوري    
0544095402 
0555529870 

  

   504378817 حضوري مسائـي النعيم دار البسمة 16

مسائـي, صباحـي  املروة دار املروة 17    553038554 حضوري 

عن ُبعد, حضوري  صباحـي الرحيلي طيبة دار الوداد 18  591250646   

مسائـي, صباحـي  ____ دار املجد 19  عن ُبعد 
0503610393 
0546657307 

مسائـي, صباحـي  النزهة دار آمنه بنت األرقم 20  5507567723 حضوري 

12الصفا  دار إقرأ 21 مسائـي, صباحـي    560406452 ُمدمج 

 551433511 حضوري صباحـي النهضة دار فاطمة الزهراء 22

مسائـي, صباحـي  النزهة دار املوعظة 23  554297624 حضوري 

مسائـي, صباحـي  الزهراء دار الرضوان 24  562127134 حضوري 

مسائـي, صباحـي  املحمدية دار املحبة 25  543534134 حضوري 

 548339372 عن ُبعد صباحـي ____ دار أم كلثوم 26

 567961614 حضوري مسائي النعيم دار البتول  27

 حضوري صباحـي الشاطئ دار الكوثر 28
0543405430  
0582017169 

 القسم النسائي -جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة 



 م
 اسم 

 املسجد/ الدار 
 الحي

 نوع الدوام الفترة
 مسائي / صباحي  مالحظات رقم للتواصل

 فترتين
 ُبعدعن / حضوري 

 ُمدمج 

مكتب الشمال/ بيانات الدور   

   591787373 عن ُبعد مسائي, صباحي  ____ دار الحامد 29

 دار األلفة 30
الحمدانية 

 الكوثر
 ُمدمج مسائي, صباحي 

0532538694  
0546377783 

  

   544135322 ُمدمج مسائي, صباحي  أبحر الشمالية دار نور السالم 31

   56517901 ُمدمج صباحـي الربوة دار الكرامة 32

 567475197 عن ُبعد, حضوري  مسائي, صباحي  أبحر الشمالية دار البرهان 33

34 
                  دار أم املؤمنين 

 بنت الحارثميمونة 
السراحين              

 ثول 
 569574748 عن ُبعد مسائي, صباحي 

 506656782 ُمدمج مسائي ثول  دار خديجة بنت خويلد 35

36 
              دار أم املؤمنين 

 بنت عمرحفصة 
الحارة 
 ثول  -الجنوبية 

 56656783 عن ُبعد مسائي

 56656782 عن ُبعد مسائي ثول  -الكهرباء  دار سوده بنت زمعة 37

 506656782 عن ُبعد مسائي ثول  دار أم سلمة 38

 506656782 عن ُبعد مسائي ثول  دار مارية القطبية 39

 506656782 ُمدمج مسائي ثول  -الشمالية  دار صفية 40

 القسم النسائي -جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة 



 م
 اسم 

 املسجد/ الدار 
 الحي

 نوع الدوام الفترة
 مسائي / صباحي  مالحظات رقم للتواصل

 فترتين
 بعدعن / حضوري 

 مدمج 

مكتب الشمال/ بيانات حلقات املساجد   

   566028112 حضوري مسائـي الريان جامع الزهراء 41

   549512184 حضوري مسائـي الحمدانية مسجد التوحيد 42

   500880553 حضوري مسائـي الريان مسجد املحبة 43

44 
مسجد سلمان 

 الفارس ي
   535508153 ُمدمج مسائـي االجواد

 505352513 حضوري مسائـي 3البساتين  مسجد ابن كثير 45

 506596548 حضوري مسائـي الحمدانية مسجد آل غازي  46

 555386237 ُمدمج مسائـي 7املروة  مسجد عبد هللا الرامي 47

 569661561 حضوري مسائـي الرحمانية مسجد الساهر 48

 506639971 عن ُبعد مسائـي املحمدية مسجد الدعوة 49

 544634306 حضوري مسائـي 3الربوة   الحربي عليثةمسجد  50

 540336738 ُمدمج مسائـي النعيم مسجد البصيرة 51

 556970944 حضوري مسائـي الرياض مسجد الخير 52

 504670896 ُمدمج مسائـي املحمدية مسجد السالم 53

 542301006 حضوري مسائـي 2املنار   مسجد الحمدان 54

 القسم النسائي -جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة 



 م
 اسم 

 املسجد/ الدار 
 الحي

 نوع الدوام الفترة
 مسائي / صباحي  مالحظات رقم للتواصل

 فترتين
 بعدعن / حضوري 

 مدمج 

مكتب الشمال/ بيانات حلقات املساجد   

55 
أبو دجانة مسجد 

 االنصاري 
 565540622 حضوري مسائـي 3املنار 

 569941487 حضوري مسائـي السالمة مسجد الهويش 56

 509360655 ُمدمج مسائـي الزهراء مسجد الشريف 57

8573 733 054 ُمدمج مسائـي النزهة   2النزههمسجد  58  

 503600431 عن ُبعد, حضوري  مسائـي النزهة مسجد الخير 59

 555699170 عن ُبعد, حضوري  مسائـي الزهرة مسجد الغزاوي  60

 مسجد الفرقان 61
أبحر الشمالية 
 حي البحيرات

 503376663 حضوري مسائـي

 534541309 ُمدمج مسائـي الصفا الشربتلي 62

 568065622 ُمدمج مسائـي 2الزهراء مسجد أبو داوود 63

 554588200 عن ُبعد, حضوري  مسائـي األجواد مسجد أولو العزم 64

 596302232 عن ُبعد  مسائـي املحمدية مسجد السيدة آمنة 65

66 
جامع صالح الدين 

 األيوبي
 534247029 عن ُبعد, حضوري  مسائـي املروة

 0570652478 عن ُبعد, ُمدمج, حضوري مسائـي املحمدية مسجد اإليمان 67
 واتس
 فقط

68 
    جامع عبدالرحمن 

 عوف رض ي هللا عنهبن 
 503359262 عن ُبعد, حضوري  مسائـي األجواد

 القسم النسائي -جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة 



 م
 اسم 

 املسجد/ الدار 
 الحي

 نوع الدوام الفترة
 مسائي / صباحي  مالحظات رقم للتواصل

 فترتين
 بعدعن / حضوري 

 مدمج 

مكتب الشمال/ بيانات حلقات املساجد   

69 
مسجد أبو بكر 

 الصديق
   503371471 عن ُبعد, حضوري  مسائـي الصالحية

   506664933 ُمدمج مسائـي 3الربوة  مسجد سالم الغامدي 70

   503691287 حضوري مسائـي السالمة مسجد الحديقة 71

   545907545 عن ُبعد, حضوري  مسائـي النزهة عطارمسجد خديجة  72

 554363924 عن ُبعد, حضوري  مسائـي أبحر الشمالية مسجد االعتماد 73

 555355374 ُمدمج مسائـي, صباحي  الحمدانية جامع الذاكرين 74

75 
جامع أم املؤمنين 

 عائشة
 502693669 حضوري مسائـي 7الصفا 

76 
مسجد عبداللطيف 

 ونفيسة
 538480693 حضوري مسائـي الحمدانية

 504674276 عن ُبعد مساءً , صباًحا املحمدية جامع بر الوالدين 77

 555536231 عن ُبعد مسائـي 5املحمدية  الطحالوي  مسجد بدر  78

 504392934 حضوري مسائـي الصالحية جامع عمر باصبرين 79

80 
معاوية                       مسجد 

 بن أبي سفيان
 503696455 عن ُبعد, حضوري  مسائـي الريان

8152 368 50 0 عن ُبعد, حضوري  مسائـي النزهة مسجد النور  81  

 549067029 ُمدمج مسائـي 3املروة  مسجد الهدى 82

 القسم النسائي -جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة 



 م
 اسم 

 املسجد/ الدار 
 الحي

 نوع الدوام الفترة
 مسائي / صباحي  مالحظات رقم للتواصل

 فترتين
 بعدعن / حضوري 

 مدمج 

مكتب الشمال/ بيانات حلقات املساجد   

83 
مسجد عمر صديق 

 العطار
   541251550 ُمدمج مسائـي الزمرد

   595193021 عن ُبعد, حضوري  مسائـي 4الشاطئ  مسجد اإلحسان 84

85 
مسجد العباس بن 

 عبد املطلب
   505663508 حضوري مسائـي النهضة

   506656782 ُمدمج مسائـي 8املروة  مسجد الحرمين 86

 555355374 حضوري مسائـي طيبة 5مسجد الذاكرين  87

 0555280455 عن ُبعد, حضوري  مسائـي الصفا مسجد ذي النورين 88

 555355374 حضوري مسائـي 3/طيبة  مسجد طيبة 89

 568112838 عن بعد مسائـي الشاطئ مسجد الحسن 90

 568800607 ُمدمج مسائـي 5/الريان مسجد الثريا 91

 537773992 حضوري مسائـي الفروسية مسجد الريان 92

 532680657 حضوري مسائـي املنار مسجد النور  93

 546006868 حضوري مسائـي املرجان مسجد البراء بن عازب 94

 القسم النسائي -جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة 





 م
 اسم 

 املسجد/ الدار 
 الحي

 نوع الدوام الفترة
 مسائي / صباحي  مالحظات رقم للتواصل

 فترتين
 بعدعن / حضوري 

 مدمج 

مكتب الوسط/ بيانات الدور   

مسائي/ صباحي  مشرفة دار التقوى  95    566062117 عن ُبعد, حضوري  

   0565113630 حضوري مسائي األندلس دار البيان 96

   504599936 عن ُبعد, حضوري  مسائي/ صباحي  العزيزية دار الهدى 97

 عن ُبعد صباحي الروضة دار آل ياسر 98
0555678424  /
0509724320 

  

 506681032 حضوري  مسائي/ صباحي  الفيصلية دار الفردوس 99

 506610737 عن ُبعد ------- الرحاب دار األخوين 100

 543312878 عن ُبعد, حضوري  مسائي/ صباحي  الصفا دار الوالء 101

 505597871 حضوري  مسائي/ صباحي  الصفا دار املبارك 102

 501742540 حضوري  مسائي/ صباحي  الرحاب 4دار الصديقة  103

 554223520 ------- ------- الرحاب 14دار الصديقة  104

 530345464 حضوري صباحي الفيصلية دار األمين 105

 حضوري صباحي  السامر دار الزهراء 106
هاتف 

0126283092  . 
واتساب 

0599096423 

 547885244 عن ُبعد صباحي الفيصلية دار النور  107

 505640815 حضوري مسائي الفيصلية دار التقى 108

 القسم النسائي -جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة 



 م
 اسم 

 املسجد/ الدار 
 الحي

 نوع الدوام الفترة
 مسائي / صباحي  مالحظات رقم للتواصل

 فترتين
 بعدعن / حضوري 

 مدمج 

مكتب الوسط/ بيانات الدور   

   502940437 حضوري صباحي مشرفة دار الغفران 109

مسائي/ صباحي  الفيصلية دار التوحيد 110 عن بعد/ حضوري   0540702001   

   558253311 حضوري صباحي مشرفة دار الحكمة 111

   552927999 حضوري صباحي الحمراء دار طيبة 112

مسائي/ صباحي  الخالدية دار لبابة بنت الحارث 113  598651859 عن ُبعد, حضوري  

مسائي/ صباحي  الرحاب دار نهج اإلحسان 114  0566159898 عن ُبعد, حضوري  

مسائي/ صباحي  الرحاب دار أم سليم 115  9.66535E+11 عن ُبعد, حضوري  

مسائي/ صباحي  الصفا دار أم املنذر 116  531248815 عن ُبعد, حضوري  

 549550122 حضوري صباحي العزيزية دار ام الخير 117

 559399838 حضوري مسائي الصفا دار الرضا 118

 0546036907 حضوري صباحي الروضة دار الروضة 119

مسائي/ صباحي  الرويس دار اإليمان 120  534540723 حضوري 

مسائي/ صباحي  بني مالك دار الريان 121  053 276 7923 عن ُبعد, حضوري  

 ُمدمج مسائي/ صباحي  الرويس 1دار الصديقة  122
0504675838 
0500408626 

 القسم النسائي -جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة 



 م
 اسم 

 املسجد/ الدار 
 الحي

 نوع الدوام الفترة
 مسائي / صباحي  مالحظات رقم للتواصل

 فترتين
 بعدعن / حضوري 

 مدمج 

مكتب الوسط/ بيانات الدور   

   533886445 حضوري   مسائي/ صباحي  النسيم 17دار الصديقة  123

   501650031 ___________ _________ حي الصفا دار حليمة السعدية 124

   551065616 ُمدمج/ ًبعدعن / حضوري مسائي/ صباحي  الرويس دار فيض اإليمان 125

 عن ُبعد, حضوري  صباحي الرويس دار التاج 126
0569908024 
0531811462 

  

 0556622458 ُمدمج/ حضوري مسائي/ صباحي  الواحة  2الصالحات دار  127

 0534920376 عن ُبعد, حضوري  مسائي/ صباحي  النسيم دار النبأ  128

مكتب الوسط/ بيانات حلقات املساجد   

 500910345 عن بعد/ حضوري مسائي النسيم مسجد اإلحسان 129

 506677071 ُمدمج مسائي الرحاب مسجد األخوين 130

 عن ُبعد مسائي الصفا مسجد التعاون  131
0564277875 
0545588448 

132 
                         مسجد الشيخ 

 األسودعلي 
 0560018877 عن ُبعد, حضوري  مسائي/ صباحي  الواحة

133 
             مسجد الشيخ 
 يوسف الغامدي

 538938183 حضوري مسائي السامر 

 566202718 حضوري مسائي السامر مسجد الفاروق 134

135 
مسجد الفردوس 

 العزيزيه
 506690709 حضوري مسائي العزيزية

 القسم النسائي -جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة 



 م
 اسم 

 املسجد/ الدار 
 الحي

 نوع الدوام الفترة
 مسائي / صباحي  مالحظات رقم للتواصل

 فترتين
 بعدعن / حضوري 

 مدمج 

مكتب الوسط/ بيانات حلقات املساجد   

136 
     مسجد الفردوس 

 مالكبني 
 555379007 ُمدمج مسائي بني مالك

137 
                    مسجد امللك 

 بن عبدالعزيزسلمان 
   0570319370 ُمدمج مسائي األندلس

138 
مسجد امللك 
 عبدالعزيز

   540768050 عن ُبعد, حضوري  مسائي الرويس

   547972212 عن ُبعد مسائي الورود مسجد النخيل 139

   506667170 عن ُبعد, حضوري  مسائي/ صباحي  بني مالك مسجد النور بني مالك 140

 عن ُبعد, حضوري  مسائي الورود مسجد سالم بن يماني 141
0503634100  
0506607038 

142 
                       مسجد طلحة 

 عبيد هللابن 
 500017256 ُبعدعن  مسائي السامر

143 
                 مسجد عثمان 

 عفانبن 
 505419113 ُمدمج/ عن ُبعد  مسائي/ صباحي  مشرفة

 555473673 عن ُبعد مسائي الرحاب مسجد فلسطين 144

 506610098 عن ُبعد, حضوري  مسائي مشرفة مسجد مجمع االيمان 145

 558983862 عن ُبعد, حضوري  مسائي الفيصلية مسجد املهاجرين 146

 503371193 ُمدمج مسائي الفيصلية مسجد جعفر الطيار 147

 566822111 عن ُبعد, حضوري  مسائي الصفا العبيري مسجد  148

 ال يوجد مسؤولة عن بعد مسائي الصفا مسجد الحنفاء 149

 القسم النسائي -جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة 



 م
 اسم 

 املسجد/ الدار 
 الحي

 نوع الدوام الفترة
 مسائي / صباحي  مالحظات رقم للتواصل

 فترتين
 بعدعن / حضوري 

 مدمج 

مكتب الوسط/ بيانات حلقات املساجد   

 591003225 حضوري مسائي الصفا مسجد أم الخير 150

   500099018 عن ُبعد مسائي الصفا مسجد أبوبكر الصديق 151

   557722201 حضوري مسائي الصفا مسجد بني هاشم 152

   507704150 عن ُبعد, حضوري  مسائي النسيم جامع خديجة بغلف 153

   550126662 حضوري  مسائي السامر مسجد الحكيم 154

 533404604 عن ُبعد, حضوري  مسائي النسيم مسجد اليحيى 155

 503624950 حضوري  مسائي السامر مسجد أم أيمن 156

157 
مسجد الخلفاء 

 الراشدين
 0548481970 حضوري  مسائي الفيصلية

 503668492 حضوري مسائي  النسيم مسجد رقية 158

 547885244 حضوري مسائي  الفيصلية مسجد حسوبة  159

 القسم النسائي -جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة 





 م
 اسم 

 املسجد/ الدار 
 الحي

 نوع الدوام الفترة
 مسائي / صباحي  مالحظات رقم للتواصل

 فترتين
 بعدعن / حضوري 

 مدمج 

مكتب الشرق / بيانات الدور   

 عن ُبعد مسائي حي مدائن الفهد الراجحي/ دار البيان  160
0530597353  
0545484176 

  

   0506362316 حضوري مسائي/ صباحي  حي االجاويد دار التبيان 161

   0590269391 حضوري وعن ُبعد مسائي/ صباحي  الوزيريةحي  دار الثبات 162

   0553675740 حضوري صباحية حي الجامعة دار الرسالة 163

 دار الشيماء 164
حي البرماويين 

 14كيلو 
 0502876271 عن ُبعد مسائي

تم االكتفاء  
 من التسجيل 

 0500178370 حضوري وعن ُبعد مسائي/ صباحي  حي السليمانية 1دار الصالحات  165

 حضوري وعن ُبعد مسائي/ صباحي  حي أبرق الرغامة دار العزة 166
0122521356  
0506607938 

 0549175357 حضوري وعن ُبعد مسائي/ صباحي  حي الوزيرية دار الفجر 167

 0558462765 حضوري وعن ُبعد صباحي حي الوزيرية دار الفرقان 168

 0564255027 حضوري مسائي/ صباحي  حي االمير فواز دار الفوز  169

 دار النداء 170
حي ابرق الرغامة 

 قويزة
 0544453559 حضوري وعن ُبعد مسائي/ صباحي 

 0553281294 عن ُبعد مسائي 14حي كيلو  دار النوار 171

 0505201553 حضوري وعن ُبعد مسائي/ صباحي  2حي االجاويد  دار آسيا بنت مزاحم 172

173 
جمانة                           دار 

 بنت أبي طالب
 0558287044 عن ُبعد مسائي/ صباحي  حي املنتزهات

 القسم النسائي -جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة 



 م
 اسم 

 املسجد/ الدار 
 الحي

 نوع الدوام الفترة
 مسائي / صباحي  مالحظات رقم للتواصل

 فترتين
 بعدعن / حضوري 

 مدمج 

مكتب الشرق / بيانات الدور   

   0504503673 حضوري مسائي/ صباحي  حي الحرازات دار ذات النطاقين 174

 ركاب العلمدار   175
حي أبرق 
 الرغامة

   0561494054 حضوري وعن ُبعد مسائي/ صباحي 

 دار زينب بنت النبي 176
 14حي كيلو 

 الشمالي
   0546993382 حضوري مسائي/ صباحي 

177 
دار صفية بنت 
 عبداملطلب

   0578260927 حضوري وعن ُبعد مسائي/ صباحي  حي لروابي

 0535466495 حضوري مسائي/ صباحي  حي املحاميد دار عاتكه بنت زيد 178

 حضوري وعن ُبعد مسائي/ صباحي  حي العدل دار نور القرآن 179
0531610996  
0560252502 

مكتب الشرق / بيانات حلقات املساجد   

 0554908360 عن ُبعد مسائي حي الروابي مسجد ابن القيم 180

 مسجد ابن تيمية 181
حي االمير 
عبداملجيد 
 النموذجي

 0503301186 حضوري مسائي

 0503384205 حضوري وعن ُبعد مسائي الوزيريةحي  مسجد األبرار 182

 0500335532 حضوري وعن ُبعد مسائي حي األجاويد مسجد األجاويد 183

 0565155898 حضوري وعن ُبعد مسائي الوزيريةحي  مسجد التقوى  184

 مسجد التوحيد 185
الرغامة حي ابرق 

 مخطط عبيد
 0534198881 حضوري مسائي

 القسم النسائي -جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة 



 م
 اسم 

 املسجد/ الدار 
 الحي

 نوع الدوام الفترة
 مسائي / صباحي  مالحظات رقم للتواصل

 فترتين
 بعدعن / حضوري 

 مدمج 

مكتب الشرق / بيانات حلقات املساجد   

 حضوري وعن ُبعد مسائي الرغامهحي ابرق  مسجد التوفيق 186
0569268898 
0560099622 

  

   0561996740 حضوري مسائي حي السنابل مسجد الرضا 187

   0556646337 حضوري مسائي حي التيسير مسجد السالم 188

 0501511382 حضوري وعن ُبعد مسائي الوزيريةحي  الشقيحيمسجد  189

 0506595728 حضوري وعن ُبعد مسائي/   صباحي الوزيريةحي  مسجد العصيمي 190

 0558339467 حضوري مسائي حي الفضيلة مسجد الفضيلة 191

 بالرغامهمسجد الفالح  192
حي الصواعد 

 بالرغامه
 0551410311 مدمج مسائي/   صباحي

193 
مسجد امللك عبدهللا 

 بن عبدالعزيز
 0504347293 مدمج مسائي/   صباحي حي الروابي

 0535578922 حضوري وعن ُبعد مسائي 2حي االجاويد  مسجد النورين 194

 مسجد الهدى 195
الهدى                 حي 

 الطحالوي سابقا
 0530758493 حضوري مسائي

 0536062654 حضوري مسائي حي الواحة مسجد الواحة 196

َبي بن كعب 197
ُ
 مسجد أ

حي األمير 
عبداملجيد 
 النموذجي

 0566433488 حضوري مسائي

 0553424330 مدمج مسائي حي العدل مسجد أنس بن مالك 198

 القسم النسائي -جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة 



 م
 اسم 

 املسجد/ الدار 
 الحي

 نوع الدوام الفترة
 مسائي / صباحي  مالحظات رقم للتواصل

 فترتين
 بعدعن / حضوري 

 مدمج 

مكتب الشرق / بيانات حلقات املساجد   

   0508847677 حضوري وعن ُبعد مسائي حي أبرق الرغامة مسجد بن عفيف 199

200 
مسجد سارة حمد 

 الدوة
   0554611322 حضوري وعن ُبعد مسائي حي أبرق الرغامة

 مسجد سعد بن معاذ 201
األمير عبداملجيد 

 النموذجي
 0535082107 حضوري مسائي

202 
مسجد سعيد باب 

 الجمحى عامر 
عبد حي األمير 

 النموذجياملجيد 
 0547481390 حضوري مسائي

203 
مسجد ضيف هللا 
 عفنان الرفاعي

    الرغامةحي أبرق 
 مخطط الراية

 0508773624 حضوري وعن ُبعد مسائي/   صباحي

204 
مسجد عبدالرحمن بن 

 عوف
 0555994679 حضوري مسائي حي السنابل

205 
مسجد عبدهللا 

 األحمدي
  مشروع األمير فواز 

 الواحهحي 
 0552332334 حضوري وعن ُبعد مسائي/   صباحي

 مسجد عقبة بن نافع 206
   حي كيلو 

 الشمالي14
 0558038353 حضوري مسائي

207 
مسجد عمر بن 

 الخطاب
حي االسكان 

 2الجنوبي مجموعة 
 0532386956 حضوري مسائي

 0501096481 حضوري مسائي حي التيسير مضاوي مسجد  208

 553377178 حضوري مسائية حي التيسير مسجد نورة 209

210 
مسجد يوسف 

 الزهراني
 حضوري مسائية 2حي السنابل  

0536622321  
0549660260 

 القسم النسائي -جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة 





 م
 اسم 

 املسجد/ الدار 
 الحي

 نوع الدوام الفترة
 مسائي / صباحي  مالحظات رقم للتواصل

 فترتين
 بعدعن / حضوري 

 مدمج 

مكتب الجنوب/ بيانات الدور   

مسائي/   صباحي الكندرة دار السالم 211  504637585 عن ُبعد 

 503644075 عن بعد / حضوري  مسائي/   صباحي الفيحاء دار  روضة النور  212

 واتس فقط 506644769 عن ُبعد مسائي/   صباحي السبيل دار  الخيرات 213

 507525733 عن ُبعد مسائي/   صباحي الثعالبة دار التنزيل الحكيم  214

 557202787 عن ُبعد مسائي/   صباحي النزلة اليمانية دار خديجة بنت خويلد 215

 املودة دار  216
البغدادية 
 الشرقية

 576344248 عن ُبعد مسائي/   صباحي

 مدمج مسائي/   صباحي الثغر دار  التوفيق 217
545564270 
0501073879 

 553657585 مدمج/ حضوري  صباحي النزلة الشرقية دار الوفاء  218

 500495024 عن ُبعد مسائي/   صباحي الكندرة دار أمهات املؤمنين 219

 552832153 عن ُبعد مسائي/   صباحي الهنداوية 3الصديقة   دار  220

221 
بنت أميمة                 دار  

 الحارث
الخمرة                  

 (القوزين ) 
 597748114 حضوري صباحي

 549279584 عن ُبعد مسائي الكندرة 6  دار   الصديقة   222

 القسم النسائي -جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة 



 م
 اسم 

 املسجد/ الدار 
 الحي

 نوع الدوام الفترة
 مسائي / صباحي  مالحظات رقم للتواصل

 فترتين
 بعدعن / حضوري 

 مدمج 

مكتب الجنوب/ بيانات الدور   

 عن ُبعد مسائي/   صباحي العارية 7الصديقة    دار   223
0502697086 
0507699364 

 545817986 عن ُبعد مسائي/   صباحي السبيل 8الصديقة    دار   224

 عن ُبعد مسائي/   صباحي القريات دار  النعيم  225
0556549753  
0509037794 

 576277806 عن بعد / حضوري  مسائي/   صباحي الثغر دار تاج الكرامة 226

 عن بعد / حضوري  مسائي/   صباحي الثغر دار القران الكريم 227
0554604074 
0595438824 

 0558766629 عن ُبعد  ___________ الثغر دار  االعتصام   228

 0551474196 عن بعد / حضوري  مسائي/   صباحي الخمرة دار  البالغ  229

 0571767545 عن ُبعد مسائي  الكندرة دار املعالي 230

 0503365905 عن ُبعد مسائي  2كيلو   دار حفصه بنت عمر 231

 دار املعروف 232
الخمرة                  

 ( القرينية) 
 عن ُبعد/ حضوري  مسائي/   صباحي

542919494 
0535317503 

 0565147221 عن ُبعد مسائي/   صباحي العمارية دار أنوار املعالي 233

 القسم النسائي -جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة 



 م
 اسم 

 املسجد/ الدار 
 الحي

 نوع الدوام الفترة
 مسائي / صباحي  مالحظات رقم للتواصل

 فترتين
 بعدعن / حضوري 

 مدمج 

مكتب الجنوب/ املسجد  بيانات  حلقات  

 مسجد ابن العود 234
الخمرة                  

 ( القرينية) 
 506634559 عن ُبعد مسائي

 505626646 مدمج  مسائي الخمرة مسجد التوحيد 235

 565631659 عن ُبعد/ حضوري  مسائي الثغر مسجد الذاكرين 236

 533167835 عن ُبعد مسائي طريق مكة مسجد الراجحي 237

238 
مسجد السنة 

 املحمدية
البغدادية 
 الشرقية

 واتس فقط 0506635381 عن ُبعد مسائي

 509831423 عن ُبعد مسائي غليل مسجد الشفاء 239

 552113044 حضوري  مسائي النزلة اليمانية مسجد الظهران 240

241 
مسجد امللك عبدهللا 

 بن عبدالعزيز
 571887954 مدمج  مسائي حي النزلة

 530330961 عن ُبعد/ حضوري  مسائي الثغر مسجد أبو داود 242

 506036833 عن ُبعد مسائي   الهنداوية بابدرمسجد  243

 مسجد ذو النورين 244
الخمرة                  

 ( القرينية) 
 569496582 حضوري  مسائي

 552686880 مدمج مسائي الفيحاء مسجد محمد الفاتح 245

 554528661 حضوري  مسائي الخمرة مسجد األنصار  246

 مسجد البر والتقوى  247
الخمرة                  

 ( القرينية) 
 542919494 حضوري  مسائي

 القسم النسائي -جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة 




