وػنووات جهات وفروع دمػيث مصتودع املديٌث املٌورة اخلريي
امربيد اإللكرتوين

اشه امفرع

اشه املدير

اجلوال

امػٌوان

هاتـف

جوال امفرع

فرع املديٌث

غتداهلادي ةي ضيف اهلل النلىاين

0507713683

دوار املتنتني ـ ـخنف ودرشث غتداملدوس األًطاري

014/8478888

0501258888

cm@mcw.org.sa

فرع املهد

غتد اهلل ةي فيطل املطريي

0546433316

حمافظث املهد ـ امطريق ادلائري امغريب

014/8682460

0500527667

khayri.mahad@hotmail.com

فرع امػال

مشػل ةي حرضم ابلنوي

0551717975

حمافظث امػال ـ يح الطخريات ـ جبوار حمطث الكهرباء

014/8845931

-

فرع الواشطث

موىس ـخرض الطتيح

0598831985

حمافظث ةدر ـ مركز الواشطث ـ خمرج 43

014/3343600

0506020303

k.alwastah@gmail.com

فرع ةدر

يوشف ةي غتدامػزيز الصيد

0505326581

ةدر ـ الشارع امػام – جوار جاوع غىر ةي اخلطاب

014/3322454

0550537777

m.k.badr@hotmail.com

فرع ينتع ابلحر

شنطان ةي غتداهلل الرشيف

0503345509

حمافظث ينتع  -يح الرصيف  -جبوار جاوع الروضث

014/3916797

0504560011

m-k-yanbu@hotmail.com

فرع امػيص

فيطل ةي محدان املينيب

0542444249

حمافظث امػيص -شارع أيب ةطري

014/3244099

0553244099

فرع احلٌاكيث

غتدالكريه ةي غىر املخنيف

0544440952

حمافظث احلٌاكيث ـ طريق انلخيل ـ جوار إدارة الكهرباء

014/8620170

0565229955

eis-store@hotmail.com
Bbah1@hotmail.com

فرع ـخيرب

غتداهلل ةي شوينه الرشيدي

8999365550

حمافظث ـخيرب _الشارع امػام ـ ولاةل شوق الروضث

-

0555639418

Mskhayba8@hotmail.com

فرع وادي امفرع

غتدالنطيف ةي ًويفع املخنيف

0504559902

حمافظث وادي امفرع – كريث أم امػيال

014/8510003

0544308440

khayri.fara@gmail.com

فرع وادي ريه

محدان ةي فرج اهلل الطاغدي

0504351419

وادي ريه – جوار مركز ضيح وادي ريه ةالشاليل

-

8981150050

khairi-reem@hotmail.com

فرع انلخيل

ثامر ةي حمىد امػويف

8993891565

مركز انلخيل – جوار جاوع األوري مشػان ةي موكد

-

0552020399

فرع ةنتع انلخل

محدان ةي حاود امػلييب

0504395757

مركز ينتـع انلخـل -امطريق امػام

014/3542113

0538895951

khayri.nkeel@gmail.com
khiriyanbu@gmail.com

فرع الرايس

شنىان ةي فنت الطتيح

0504398151

حمافظث ةدر – مركز الرايس – امطريق امػام

014/3342555

-

حفظ انلػىث

حمىد غىري

8958111851

ـخادل ةي كيس الصهيم ،الوبرة ،املديٌث املٌورة 17324

014/8690999

0553081999

gcp.org.sa@gmail.com

هديث املديٌث

فايز ةي طامب األمحدي

0504346986

وديٌث تفويج حجاج امرب

-

0535288777

al-wesam1980@hotmail.com

alulastore@hotmail.com

mostwda_raise@hotmail.com

