اجلمعيةاخليرية لتحفيظ القرآن
الكري باملنطقة الشرقية

ترخيص رقم )(٥

بإشراف وزارة الشؤون اإلسالمية
والدعوة واإلرشاد

* ميكنكم احلصول على نسخة مجانية من “تقوي مواقيت الصالة” لعام  ١٤٤٠هـ ملدينة الدمام بتشريفكم
لنا بزيارة أحد مكاتب اجلمعية التالية:
م

املكتب

املدينة \ الحي

الهاتف

رابط املوقع

1

مكتب إشراف الجمعية
غرب الدمام

الدمام \ الفيصلية

(013)8113556

https://goo.gl/maps/zUZqcCykjuq

2

مكتب إشراف الجمعية
شرق الدمام

الدمام \ الجلوية

(013)8444074

https://goo.gl/maps/A4gHvi8REvS2

3

مكتب إشراف الجمعية
بعنك

عنك

(013)8364355

https://goo.gl/maps/YEvWqswdx4L2

4

مكتب إشراف الجمعية
بالخبر

الخبر \ مدينة العمال

(013)8990402

https://goo.gl/maps/zYBYJ6T8mKQ2

5

مكتب إشراف الجمعية
ببقيق

بقيق \ املطار

(013)5652447

https://goo.gl/maps/xDpBYtzR7Mu

6

مكتب رأس تنورة

رأس تنورة \ الدانة

(013)6677575

https://goo.gl/maps/EfrEPHkPQP32

اجلمعيةاخليرية لتحفيظ القرآن
الكري باملنطقة الشرقية
*

ترخيص رقم )(٥

بإشراف وزارة الشؤون اإلسالمية
والدعوة واإلرشاد

كما ميكنكم شراء نسخ من التقوي عبر منافذ البيع التالية:

م

املنفذ

املدينة \ الحي

رابط املوقع

1

مكتبة املتنبي

الدمام  -أحد

https://goo.gl/maps/rYx26o47GPq

2

مكتبة خدمة الطالب

الدمام  -أحد

https://goo.gl/maps/4qcy9K6QA142

3

تسجيالت صدى القراء

الدمام  -أحد

https://goo.gl/maps/8wrBtgVmFLu

4

مكتبة بيانات املعرفة

الدمام  -أحد

https://goo.gl/maps/Lz6WvtwjM672

5

مكتبة األصمعي

الدمام  -بدر

https://goo.gl/maps/8zcaDL3tj9v

6

مكتبة دارين

الدمام  -بدر

https://goo.gl/maps/otNSjfdix2L2

7

مكتبة النخبة

الدمام  -املنار

https://goo.gl/maps/LUhtdHq6tQn

8

مكتبة بوارق الخليج

الدمام  -الفيصلية

https://goo.gl/maps/MeddJLsDAVN2

9

مكتبة الهندسة

الدمام  -الفيصلية

https://goo.gl/maps/B7zqowjT3712

10

مكتبة دار ابن الجوزي

الدمام  -ابن خلدون

https://goo.gl/maps/qBa8PETzxs32

11

مكتبة الحجاز

الدمام  -ابن خلدون

https://goo.gl/maps/KQPsNqVmhNv

12

مكتبة الجامعيني

الدمام  -الجامعيني

https://goo.gl/maps/QXow8RRgxNp

13

مكتبة املتنبي

الدمام  -البادية

https://goo.gl/maps/KEuAsTGSGHt

14

مكتبة النعيمي

الدمام  -غرناطة

https://goo.gl/maps/HfrXtRYeXqz

15

مكتبة رصان

الدمام  -غرناطة

https://goo.gl/maps/BZeRCQNjxpy

16

مكتبة وراق الخليج

الدمام  -الجلوية

https://goo.gl/maps/XkmmiaqiJCR2

17

مكتبة بوابة الشرقية

الدمام  -العنود

https://goo.gl/maps/h5wVUwHMYVy

18

مكتبة واحة املعرفة

الدمام  -عبداهلل فؤاد

https://goo.gl/maps/d3x8aJMj4q62

19

مكتبة النخبة

الدمام  -الحمراء

https://goo.gl/maps/Th7vmvPjyoS2

20

قرطاسية قلم الفيصل

الدمام  -املزروعية

https://goo.gl/maps/fX9BYBE9oA52

21

مركز املطور للنسخ والخدمات التعليمية

الدمام  -املزروعية

https://goo.gl/maps/QnUFwTfKRfp

22

مكتبة دار الهجرة

الخبر  -الثقبة

https://goo.gl/maps/F1uxN1Jz56y

23

مكتبة ابن هني

الخبر  -الثقبة

https://goo.gl/maps/RP9ZmbANVs42

24

مكتبة القلم املختار

الخبر  -الخبر الشمالية

https://goo.gl/maps/fQ6nwTxwRVM2

25

مكتبة ثقافة املجتمع

الخبر  -الخبر الشمالية

https://goo.gl/maps/c6ZiAtT5C6n

26

مكتبة ألوان سهام لخدمة الطالب

الخبر  -العقربية

https://goo.gl/maps/hsKBhNp2wz72

27

مكتبة األندلس

عنك

-

