
          المملكة العربية السعودية 

                وزارة التعليم 

الخدمات المساندة-  إدارة تعليم الطائف

         الشؤون اإلدارية والمالية

قسم الميزانية التشغيلية- اإلدارة المالية

اسم المدرسةمكتب التعليمتسلسل
بند 

المستلزمات
بند النشاط

11897برنامج التربية الخاصة فكري بمتوسطة حدادبحداد1

10690محو أمية دار خديجة بحدادبحداد2

454293روضة مهوربحداد3

8276محو أمية دار أم سلمةبحداد4

142111محو أمية مركز الحمةبحداد5

202146محو أمية دار فاطمةبحداد6

1282776إبتدائية ترعه ثقيفبحداد7

562356إبتدائية قها ثقيفبحداد8

322216إبتدائية العماربحداد9

11897إبتدائية الخلصبحداد10

1258762إبتدائية صيادة بني مالكبحداد11

394258ابتدائية ميمونة بنت الحارثبحداد12

982601إبتدائية مهوربحداد13

154118إبتدائية األشرقبحداد14

814503إبتدائية القريعبحداد15

298202إبتدائية بني مخشيبحداد16

166125إبتدائية شوقب بني مالكبحداد17

394258إبتدائية السائلةبحداد18

142111إبتدائية الصمانبحداد19

358237إبتدائية األحالفبحداد20

646405إبتدائية عبال بني مالكبحداد21

394258إبتدائية الحضنبحداد22

670419إبتدائية الحمهبحداد23

814503إبتدائية صراربحداد24

970594إبتدائية حّداد بني مالكبحداد25

718447إبتدائية التحفيظ األولى بحدادبحداد26

982601متوسطة ترعه ثقيفبحداد27

418272متوسطة قها ثقيفبحداد28

742461متوسطة حدادبحداد29

706440متوسطة القريعبحداد30

622391متوسطة مهوربحداد31

190139متوسطة بني مخشيبحداد32

1294783متوسطة صيادةبحداد33

هـ               بنات1439مخصصات الميزانية التشغيلية للفصل الدراسي االول لعام 
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226160متوسطة ميمونة بنت الحارثبحداد34

166125متوسطة األحالفبحداد35

274188متوسطة الحضنبحداد36

802496ثانوية ترعه ثقيفبحداد37

442286ثانوية قها ثقيفبحداد38

1522916ثانوية حدادبحداد39

754468ثانوية القريعبحداد40

442286ثانوية مهوربحداد41

970594ثانوية صيادةبحداد42

262181محو أمية ترعة ثقيفبحداد43

406265متوسطة تحفيظ حداد بني مالكبحداد44

370244متوسطة الحمة بحدادبحداد45

9483برنامج العوق الفكري ملحق مع ابتدائية حدادبحداد46

322216روضة صيادةبحداد47

826510روضة ترعةبحداد48

778482روضة حدادبحداد49

154118محو أمية مركز الحضنبحداد50

7069برنامج التربية الخاصة بصري بمتوسطة الهجرةالخرمه51

27581637ثانوية المقررات األولى بالخرمةالخرمه52

178132روضة ظليمالخرمه53

1342811الروضة األولى بالخرمةالخرمه54

1630979اإلبتدائية األولى بالخرمةالخرمه55

28061665اإلبتدائية الثانية  بالخرمةالخرمه56

1522916إبتدائية الهجرةالخرمه57

922566إبتدائية الوطاهالخرمه58

23621406إبتدائية الغريفالخرمه59

682426إبتدائية األ ريقطالخرمه60

22781357إبتدائية الدغميةالخرمه61

550349إبتدائية جبار السلمالخرمه62

754468إبتدائية السلميةالخرمه63

802496إبتدائية ظليمالخرمه64

970594إبتدائية ام راكهالخرمه65

730454إبتدائية أبوجميدةالخرمه66
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418272إبتدائية الحجفالخرمه67

826510إبتدائية الحجيفالخرمه68

17501049إبتدائية الثالثة  بالخرمةالخرمه69

31181847إبتدائية  التحفيظ بالخرمةالخرمه70

31181847اإلبتدائية الرابعة بالخرمةالخرمه71

26141553اإلبتدائية الخامسة  بالخرمةالخرمه72

754468إبتدائية الشرفيه بالخرمةالخرمه73

26501574المتوسطة االولى بالخرمةالخرمه74

21341273متوسطة الغريف بالخرمةالخرمه75

19781182متوسطة الدغمية بالخرمةالخرمه76

934573متوسطة الهجرة بالخرمةالخرمه77

562356متوسطة الوطاهالخرمه78

20021196المتوسطة الثانية بالخرمةالخرمه79

1354818المتوسطة األولى للتحفيظ بالخرمةالخرمه80

394258متوسطة الحجيف بالخرمةالخرمه81

370244متوسطة ظليم بالخرمهالخرمه82

20141203ثانوية الغريف بالخرمةالخرمه83

25661525ثانوية الدغمية بالخرمةالخرمه84

9483محو األمية األولى بالخرمةالخرمه85

154118برنامج العوق الفكري مع ابتدائية أم راكة بالخرمةالخرمه86

8276برنامج العوق البصري مع ابتدائية الهجرة بالخرمةالخرمه87

1246755المتوسطة الثالثة بالخرمةالخرمه88

1162706ثانوية الهجرة بالخرمةالخرمه89

862531ثانوية التحفيظ بالخرمةالخرمه90

490314ثانوية الحجيف بالخرمةالخرمه91

370244ثانوية ظليم بالخرمةالخرمه92

142111محو األمية الرابعة بالخرمةالخرمه93

11897محو األمية الخامسة بالخرمةالخرمه94

130104محو أمية الغريفالخرمه95

31301854الثانوية الثانية بالخرمةالخرمه96

766475الروضة الثانية بالخرمةالخرمه97

874538الروضة الثالثة بالخرمةالخرمه98

430279روضة أبو جميدة بالخرمةالخرمه99



          المملكة العربية السعودية 

                وزارة التعليم 

الخدمات المساندة-  إدارة تعليم الطائف
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10690روضة الغريف بالخرمةالخرمه100

658412روضة الشرفية بالخرمةالخرمه101

862531الروضة الرابعة بالخرمةالخرمه102

874538روضة الهجرة بالخرمةالخرمه103

994608الروضة الخامسة بالخرمةالخرمه104

562356ابتدائية الخبراءالخرمه105

130104ابتدائية سلمى بنت قيسالمويه106

418272إبتدائية الحفيرةالمويه107

238167محو أمية مركز نمرانالمويه108

23621406إبتدائية رضوانالمويه109

31541868إبتدائية المويه األولىالمويه110

17621056ابتدائية ام الدومالمويه111

1174713إبتدائية دغيبجةالمويه112

22181322إبتدائية مرانالمويه113

17261035إبتدائية حفر كشبالمويه114

1030629إبتدائية ظلم األولىالمويه115

27701644ابتدائية أسماء بنت أبى بكرالمويه116

418272إبتدائية بدائع جابرالمويه117

526335إبتدائية النصائفالمويه118

310209إبتدائية الرويليةالمويه119

226160إبتدائية الحفنهالمويه120

694433إبتدائية عالء البادريهالمويه121

142111إبتدائية هجرة سليمانالمويه122

1126685إبتدائية التحفيظ بالمويهالمويه123

1258762اإلبتدائية الثانية بالمويهالمويه124

18821126إبتدائية ظلم الثانيةالمويه125

634398متوسطة دغيبجه بالمويهالمويه126

20141203متوسطة ظلم بالمويهالمويه127

22181322متوسطة المويةالمويه128

1246755متوسطة مران بالمويهالمويه129

1030629متوسطة رضوانالمويه130

1582951متوسطة ام الدوم بالمويهالمويه131

730454متوسطة حفركشب بالمويهالمويه132
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الخدمات المساندة-  إدارة تعليم الطائف
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اسم المدرسةمكتب التعليمتسلسل
بند 
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862531متوسطة أسماء بنت أبى بكرالمويه133

514328متوسطة النصائف بالمويهالمويه134

27701644ثانوية المويهالمويه135

31421861ثانوية دغيبجة بالمويةالمويه136

17981077ثانوية ظلم بالمويهالمويه137

766475ثانوية حفركشب بالمويةالمويه138

1246755ثانوية رضوانالمويه139

250174محو أمية المويه الجديدالمويه140

154118محو أمية ظلمالمويه141

190139محو أمية رضوانالمويه142

166125محو أمية حفركشبالمويه143

10690محو أمية مرانالمويه144

334223المتوسطة األولى بالمزيرعةالمويه145

622391ثانوية المزيرعة بالمويةالمويه146

190139متوسطة الرفايع بالمويهالمويه147

430279االبتدائية األولى بالمزيرعةالمويه148

406265إبتدائية الرفايعالمويه149

466300إبتدائية الركنةالمويه150

754468إبتدائية حيالنالمويه151

574363متوسطة حيالن بالمويهالمويه152

430279متوسطة عالء البادرية بالمويهالمويه153

1534923إبتدائية  مشرفالمويه154

694433إبتدائية تحفيظ ام الدومالمويه155

190139إبتدائية فاطمة الزهراء بالمويهالمويه156

7069محو أمية مشرفالمويه157

466300متوسطة التحفيظ بالمويهالمويه158

850524روضة رضوانالمويه159

1246755روضة المويةالمويه160

790489روضة مرانالمويه161

562356روضة ظلمالمويه162

9483برنامج العوق الفكري مع اإلبتدائية الثانية بالمويةالمويه163

790489الروضة الثانية بالمويهالمويه164

8276محو أمية الرفايعالمويه165
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142111محو أمية الركنةالمويه166

910559روضة أم الدومالمويه167

682426روضة أسماء بنت أبي بكرالمويه168

646405روضة حفر كشبالمويه169

19661175ثانوية أسماء بنت أبي بكرالمويه170

9483برنامج العوق الفكري مع اإلبتدائية الثالثة بتربة تربة171

490314ابتدائية عمرة العدوية تربة172

598377ثانوية صفية العامرية تربة173

538342روضة شعر تربة174

802496ثانوية خالدة األنصارية تربة175

718447الروضة األولى بتربة تربة176

262181محو أمية السحوبية تربة177

28181672إبتدائية تربه األولى تربة178

36822176اإلبتدائية الثانية  بتربة تربة179

1054643إبتدائية العلبه تربة180

16661000إبتدائية الحشرج تربة181

1498902إبتدائية الحائرية تربة182

1162706إبتدائية العالوة تربة183

20381217إبتدائية شعر تربة184

17261035إبتدائية العرقين تربة185

17621056إبتدائية شرق حضن الخالدية تربة186

706440إبتدائية كراالسردي تربة187

346230إبتدائية العصلة تربة188

418272إبتدائية القوامه تربة189

502321إبتدائية العصماء تربة190

19781182اإلبتدائية الثالثة بتربة تربة191

1270769إبتدائية التحفيظ بتربة تربة192

29621756اإلبتدائية الرابعة بتربة تربة193

36942183اإلبتدائية الخامسة بتربة تربة194

1474888المتوسطة االولى بتربه تربة195

694433متوسطة الحائريه تربة196

1102671متوسطة العالوة تربة197

1042636متوسطة شعر تربة198
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1030629متوسطة الحشرج تربة199

32021896المتوسطة الثانية بتربة تربة200

286195متوسطة القوامة تربة201

658412متوسطة شرق حضن تربة202

910559متوسطة العرقين تربة203

574363متوسطة تحفيظ  تربة االولى تربة204

46062715(نظام المقررات  )الثانوية األولى بتربة  تربة205

1246755ثانوية العالوة تربة206

670419ثانوية الحائريه تربة207

1102671ثانوية شعر تربة208

1150699ثانوية العرقين تربة209

934573ثانوية الحشرج تربة210

202146محو األمية الثانية بتربة تربة211

22181322المتوسطة الثالثة بتربة تربة212

550349متوسطة العلبة تربة213

8276محو أمية العالوة تربة214

9483محو األمية الثالثة بتربة تربة215

35982127الثانوية الثانية تربة تربة216

10690محو أمية الحشرج تربة217

17741063إبتدائية حراضه تربة218

574363ثانوية التحفيظ بتربة تربة219

10690محو أمية شعر تربة220

334223المتوسطه االولى للكبيرات بتربة تربة221

922566متوسطة حراضة تربة222

142111محو األمية الخامسة بتربة تربة223

34902064االبتدائية الثانية بالواسطبالحوية224

38742288ابتدائية شرق السيلبالحوية225

1126685متوسطة القويسمبالحوية226

22781357االبتدائية العشرون بالحويةبالحوية227

28181672متوسطة الواسط الثانيةبالحوية228

1294783المتوسطة السادسة بالحويةبالحوية229

1270769سلطانة بنت عبدالعزيز/ ثانوية بالحوية230

1138692المتوسطة الثانية عشر بالحويةبالحوية231



          المملكة العربية السعودية 

                وزارة التعليم 

الخدمات المساندة-  إدارة تعليم الطائف

         الشؤون اإلدارية والمالية

قسم الميزانية التشغيلية- اإلدارة المالية

اسم المدرسةمكتب التعليمتسلسل
بند 

المستلزمات
بند النشاط

هـ               بنات1439مخصصات الميزانية التشغيلية للفصل الدراسي االول لعام 

45702694الثانوية الثانية بالواسطبالحوية232

238167محو أمية الرويدفبالحوية233

430279محو أمية مركز مثملة لمجتمع بال أميةبالحوية234

16661000الثانوية األولى بالحوية مقرراتبالحوية235

17261035ابتدائية أم حبيبة بنت أسدبالحوية236

274188 بالحوية6محو أمية مركز بالحوية237

658412  بالحوية7محو أمية مركز بالحوية238

20981252الروضة األولى بالحويةبالحوية239

93225466اإلبتدائية الرابعة واالربعونبالحوية240

50142953اإلبتدائية الثانية بالقاعدة الجويةبالحوية241

88665200إبتدائيةالقيم األسفلبالحوية242

17141028إبتدائية قديرةبالحوية243

105106159اإلبتدائية األولى بالحويةبالحوية244

49662925اإلبتدائية الثالثة بالحويةبالحوية245

56143303اإلبتدائية الرابعة بالحويةبالحوية246

29981777إبتدائية السيل الصغيربالحوية247

466300إبتدائية جليلبالحوية248

41262435إبتدائية السيل الكبيربالحوية249

28181672اإلبتدائية السادسة بالحويةبالحوية250

60463555اإلبتدائية السابعة بالحويةبالحوية251

1354818إبتدائية العرجبالحوية252

1078657إبتدائية القويسمبالحوية253

69344073اإلبتدائية الخامسة بالحويةبالحوية254

17981077االبتدائية الثامنة بالحويةبالحوية255

1522916إبتدائية الحالةبالحوية256

826510إبتدائية ذوي حسنبالحوية257

37542218اإلبتدائية التاسعة بالحويةبالحوية258

68864045إبتدائية الواسط األولىبالحوية259

25901539إبتدائية تحفيظ القرآن بالقاعدةبالحوية260

28301679االبتدائية العاشرة بالحويةبالحوية261

31181847اإلبتدائية الثانية عشرة بالحويةبالحوية262

95505599اإلبتدائية الرابعة والستونبالحوية263

29861770إبتدائية رحاببالحوية264
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1558937إبتدائية تحفيظ األولى بالحويهبالحوية265

25901539إبتدائية ذوي حجيبالحوية266

55903289اإلبتدائية الرابعة عشر بالحويةبالحوية267

59623506المتوسطة الرابعة عشربالحوية268

51823051المتوسطة األولى بالحويةبالحوية269

32261910المتوسطة الثانية بالحويةبالحوية270

34062015متوسطة السيل الصغيربالحوية271

22781357متوسطة السيل الكبيربالحوية272

43662575المتوسطة الرابعة بالحويةبالحوية273

47022771المتوسطة الثالثة بالحويةبالحوية274

262181متوسطة جليل بالحويةبالحوية275

51943058المتوسطة الخامسة بالحويةبالحوية276

42582512المتوسطة الرابعة والثالثونبالحوية277

1306790متوسطة تحفيظ القرآن بقاعدة الملك فهدبالحوية278

20981252المتوسطة السابعة بالحويةبالحوية279

50502974المتوسطة الحادية  واألربعونبالحوية280

21821301ثانوية السيل الكبير الحويةبالحوية281

25301504الثانوية االولى بالحويةبالحوية282

45342673الثانوية الثانية بالحويةبالحوية283

77984577الثانوية الخامسة عشرةبالحوية284

58183422(مقررات )الثانوية الرابعة بالحوية بالحوية285

47502799ثانوية السيل الصغير بالحويةبالحوية286

1054643ثانوية تحفيظ القاعدة بالحويةبالحوية287

310209محو األمية الثانية بالحويةبالحوية288

358237محو األمية األولى بالحويةبالحوية289

262181محو األمية الثالثة بالحويةبالحوية290

11897محو األمية الرابعة بالحويةبالحوية291

262181محو أمية الواسطبالحوية292

10690محو أمية الحلقةبالحوية293

51343023إبتدائية األبناء األولىبالحوية294

50382967متوسطة قاعدة الملك فهد الجوية بالطائفبالحوية295

42342498ثانوية قاعدة الملك فهد الجوية بالحويةبالحوية296

1654993الروضة األولى بالحرسبالحوية297
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هـ               بنات1439مخصصات الميزانية التشغيلية للفصل الدراسي االول لعام 

33942008إبتدائية حليمة السعديةبالحوية298

26861595إبتدائية جميلة بنت الحارثبالحوية299

29141728إبتدائية جميلة بنت ثابتبالحوية300

45342673متوسطة ام المؤمنين جويريةبالحوية301

39222316ثانوية أم المؤمنين خديجة بالحويةبالحوية302

166125محو أمية سكينة بنت الحسينبالحوية303

29981777إبتدائية الخنساءبالحوية304

28061665المتوسطة الثامنة بالحويةبالحوية305

41982477متوسطة الواسط بالحويةبالحوية306

9483الثانوية الخامسة بالحويةبالحوية307

33822001اإلبتدائية الخامسة عشر بالحويةبالحوية308

910559المتوسطة السابعة واألربعونبالحوية309

41862470اإلبتدائية السادسة عشر بالحويةبالحوية310

28061665االبتدائية السابعة عشر الحويةبالحوية311

32621931الثانوية السادسة بالحويةبالحوية312

23741413الثانوية السابعة بالحويةبالحوية313

1246755متوسطة التحفيظ األولي بالحويةبالحوية314

166125محو أمية الرحاببالحوية315

802496إبتدائية تحفيظ السيل الكبيربالحوية316

44862645متوسطة ريحة بالحويةبالحوية317

562356متوسطة الحالةبالحوية318

43782582ثانوية الواسط  األولى بالحويةبالحوية319

24341448الثانوية الثامنة بالحويةبالحوية320

1390839إبتدائية التحفيظ الثانية بالحويةبالحوية321

71744213ابتدائية ريحةبالحوية322

346230بالحوية12برنامج التربية الفكرية مع االبتدائية بالحوية323

670419الروضة الثانية بالحويةبالحوية324

130104بالحوية3برنامج العوق السمعي مع ب بالحوية325

31301854المتوسطة الحادية عشر بالحويةبالحوية326

30581812االبتدائية التاسعة عشر بالحويةبالحوية327

34874538برنامج العوق الفكري مع المتوسطة بالحوية328

322216 بالحوية8برنامج العوق الفكري مع المتوسطة بالحوية329

58423436ابتدائية مثملة بالحويةبالحوية330



          المملكة العربية السعودية 

                وزارة التعليم 
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هـ               بنات1439مخصصات الميزانية التشغيلية للفصل الدراسي االول لعام 

35742113الروضة السابعةبالحوية331

17621056الروضة الثالثة بالحويةبالحوية332

23501399الروضة الرابعة عشرةبالحوية333

1246755روضة الواسطبالحوية334

1462881روضة السيل الكبيربالحوية335

250174برنامج العوق الفكري مع الثانوية الثالثة بالحويةبالحوية336

27221616الروضة الرابعة بالحويةبالحوية337

1402846الروضة الخامسة عشربالحوية338

730454ثانوية تعليم  الكبيرات يالحويةبالحوية339

538342متوسطة تعليم الكبيرات بالحويةبالحوية340

418272محو أمية ريحةبالحوية341

1318797روضة ريحةبالحوية342

26861595إبتدائية ربوة رحاببالحوية343

898552ابتدائية رببالحوية344

1390839متوسطة ذوي حجيبالحوية345

22061315الثانوية التاسعة بالحويةبالحوية346

42342498(مقررات)الثانوية الثالثة بالحوية بالحوية347

73544318(مقررات )الثانوية الثانية والعشرون بالحوية348

1282776الثانوية الخامسة والثالثون بشرق349

538342المتوسطة الثانية لتعليم الكبيرات بالطائف بشرق350

9483برنامج العوق البصري مع الروضة العاشرة بشرق351

250174 لبرنامج مجتمع بال أمية54محو أمية المركز  بشرق352

1270769روضة بثينة األنصارية بشرق353

17381042مشاعل بنت عبدالعزيز/ ثانوية  بشرق354

67543968االبتدائية السادسة والسبعون بشرق355

25781532ثانوية زينب بنت عمر بشرق356

20981252ثانوية سارة آل الشيخ بشرق357

23261385ثانوية البندري بنت عبد العزيز بشرق358

28421686متوسطة الخيزران بشرق359

1186720روضة حصة السديري بشرق360

814503متوسطة زينب بنت العوام بشرق361

1474888الروضة الثالثة بالطائف بشرق362

21221266الروضة الرابعة بالطائف بشرق363
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هـ               بنات1439مخصصات الميزانية التشغيلية للفصل الدراسي االول لعام 

52903114اإلبتدائية الخامسه بالطائف بشرق364

34902064اإلبتدائية السادسة بالطائف بشرق365

1510909اإلبتدائية الحادية عشر بالطائف بشرق366

23021371االبتدائية السادسة عشر بالطائف بشرق367

72464255اإلبتدائية الثامنة عشرة بالطائف بشرق368

56983352اإلبتدائية التاسعة عشر بالطائف بشرق369

74264360اإلبتدائية العشرون بالطائف بشرق370

87705144اإلبتدائية الحادية والعشرون بالطائف بشرق371

1174713اإلبتدائية الثانية والعشرون بالطائف بشرق372

30461805اإلبتدائية الثالثة والعشرون بالطائف بشرق373

72224241اإلبتدائية الخامسة والعشرون بالطائف بشرق374

52303079اإلبتدائية السادسة والعشرون بالطائف بشرق375

43662575اإلبتدائية الثالثون بالطائف بشرق376

27941658اإلبتدائية الثانية والثالثون بالطائف بشرق377

38502274اإلبتدائية الثالثة والثالثون بالطائف بشرق378

49182897اإلبتدائية الرابعة والثالثون بالطائف بشرق379

1558937اإلبتدائية السابعة  والثالثون بالطائف بشرق380

21701294اإلبتدائية الثامنة  والثالثون بالطائف بشرق381

27101609اإلبتدائية  التاسعة والثالثون بالطائف بشرق382

36702169اإلبتدائية الثالثة واألربعون بالطائف بشرق383

32861945اإلبتدائية الخامسة واألربعون بالطائف بشرق384

1558937اإلبتدائية السادسة واألربعون بالطائف بشرق385

25901539اإلبتدائية السابعة واألربعون بالطائف بشرق386

394258إبتدائية القامة بالطلحات بالطائف بشرق387

670419إبتدائية الفرع بالشفا بالطائف بشرق388

370244إبتدائية القر بني عمرو بالطائف بشرق389

24221441اإلبتدائية التاسعة واألربعون بالطائف بشرق390

32741938اإلبتدائية الخمسون بالطائف بشرق391

526335إبتدائية الشفا المحمدية بالطائف بشرق392

18581112اإلبتدائية الواحدة والخمسون بالطائف بشرق393

39822351اإلبتدائية الثانية والخمسون بالطائف بشرق394

50142953اإلبتدائية الثالثة والخمسون بالطائف بشرق395

35022071اإلبتدائية الرابعة والخمسون بالطائف بشرق396
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310209إبتدائية الشراء بني سفيان بالطائف بشرق397

30341798اإلبتدائية السادسة والخمسون بالطائف بشرق398

40662400إبتدائية التحفيظ  الثانية بالطائف بشرق399

24941483إبتدائية التحفيظ الثالثة بالطائف بشرق400

23381392إبتدائية التحفيظ  الرابعة بالطائف بشرق401

20381217اإلبتدائية الستون بالطائف بشرق402

23021371اإلبتدائية السابعة والخمسون بالطائف بشرق403

81704794اإلبتدائية الثامنة والخمسون بالطائف بشرق404

19781182اإلبتدائية الثالثة  والستون بالطائف بشرق405

28781707اإلبتدائية الحادية والستون بالطائف بشرق406

20381217اإلبتدائية الخامسة والستون بالطائف بشرق407

23621406اإلبتدائية السابعة والستون بالطائف بشرق408

1138692اإلبتدائية  الثامنة  والستون بالطائف بشرق409

65863870اإلبتدائية  السادسة  والستون بالطائف بشرق410

28541693إبتدائية التحفيظ الخامسة بالطائف بشرق411

32141903اإلبتدائية الحادية والسبعون بالطائف بشرق412

32621931المتوسطة الثانية بالطائف بشرق413

38382267المتوسطة الرابعة بالطائف بشرق414

34422036المتوسطة السادسة بالطائف بشرق415

23261385المتوسطة التاسعة بالطائف بشرق416

31421861المتوسطة الحادية عشرة بالطائف بشرق417

36582162المتوسطة الثانية عشر بالطائف بشرق418

76664500المتوسطة الخامسة عشرة بالطائف بشرق419

17861070المتوسطة السادسة عشر بالطائف بشرق420

34302029المتوسطة السابعة عشر بالطائف بشرق421

934573المتوسطة الثامنة عشر بالطائف بشرق422

1582951المتوسطة التاسعة عشرة بالطائف بشرق423

23741413المتوسطة الحادية والعشرون بالطائف بشرق424

48942883المتوسطة الثانية والعشرون بالطائف بشرق425

490314متوسطة المحمدية بالشفا بشرق426

430279متوسطة الشفا بالفرع بالطائف بشرق427

226160متوسطة القر بنى  عمرو بالطائف بشرق428

24581462المتوسطة السادسة والعشرون بالطائف بشرق429
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23741413المتوسطة الخامسة  والعشرون بالطائف بشرق430

1294783المتوسطة الثالثة والعشرون بالطائف بشرق431

22181322المتوسطة الرابعة والعشرون بالطائف بشرق432

22901364المتوسطة السابعة  والعشرون  بالطائف بشرق433

1558937المتوسطة التاسعة والعشرون بالطائف بشرق434

20741238المتوسطة الثامنة والعشرون بالطائف بشرق435

27821651المتوسطة الثالثون بالطائف بشرق436

24341448المتوسطة الثانية والثالثون بالطائف بشرق437

36702169المتوسطة الحادية والثالثون  بالطائف بشرق438

29261735متوسطة التحفيظ الثانية بالطائف بشرق439

30461805المتوسطة الثامنة والثالثون بالطائف بشرق440

22181322المتوسطة التاسعة  والثالثون بالطائف بشرق441

41262435(نظام المقررات)الثانوية الثالثة بالطائف بشرق442

57703394الثانوية الخامسة بالطائف مقررات بشرق443

39342323الثانوية الثامنة بالطائف بشرق444

21221266الثانوية الحادية عشرة بالطائف بشرق445

646405ثانوية الفرع بالشفا بشرق446

28181672الثانوية الثانية عشرة بالطائف بشرق447

670419ثانوية المحمدية بالشفا بشرق448

34422036الثانوية الرابعة عشرة بالطائف بشرق449

48462855الثانوية السادسة عشرة بالطائف بشرق450

21101259الثانوية السابعة عشرة بالطائف بشرق451

69464080الثانوية العشرون بالطائف مقررات بشرق452

28061665الثانوية الثامنة عشرة بالطائف بشرق453

41382442الثانوية الرابعة والعشرون بالطائف بشرق454

30341798الثانوية الحادية والعشرون بالطائف بشرق455

21221266الثانوية السادسة والعشرون بالطائف بشرق456

25781532الثانوية الخامسة والعشرون بالطائف بشرق457

142111محو األمية العشرون بالطائف بشرق458

154118محو األمية التاسعة بالطائف بشرق459

178132محو األمية الثالثة والعشرون بالطائف بشرق460

142111محو األمية العاشرة بالطائف بشرق461

442286محو األمية الخامسة والعشرون بالطائف بشرق462



          المملكة العربية السعودية 

                وزارة التعليم 

الخدمات المساندة-  إدارة تعليم الطائف

         الشؤون اإلدارية والمالية

قسم الميزانية التشغيلية- اإلدارة المالية

اسم المدرسةمكتب التعليمتسلسل
بند 

المستلزمات
بند النشاط

هـ               بنات1439مخصصات الميزانية التشغيلية للفصل الدراسي االول لعام 

142111محو األمية السابعة والعشرون بالطائف بشرق463

274188محو األمية السادسة والعشرون بالطائف بشرق464

11897محو األمية الثالثة والثالثون بالطائف بشرق465

142111محو األمية السابعة والثالثون بالطائف بشرق466

1198727اإلبتدائية الخامسة والسبعون بالطائف بشرق467

25061490المتوسطة الثالثة واالربعون بالطائف بشرق468

23501399متوسطة تحفيظ  القرآن الثالثة بالطائف بشرق469

21461280الثانوية الثامنة والعشرون بالطائف بشرق470

40062365الثانوية التاسعة والعشرون بالطائف بشرق471

17021021ثانوية التحفيظ الثانية بالطائف بشرق472

56178132محو أمية المركز  بشرق473

16661000المتوسطة الرابعة واألربعون بالطائف بشرق474

30101784الثانوية الثانية والثالثون بالطائف بشرق475

17621056متوسطة تحفيظ  القرآن الرابعة بالطائف بشرق476

41022421اإلبتدائية السابعة والسبعون بالطائف بشرق477

1546930اإلبتدائية السابعة تحفيظ  بالطائف بشرق478

154118محو األمية الخامسة واألربعون بالطائف بشرق479

178132االبتدائية بالطائف71برنامج التربية الخاصة نورمع  بشرق480

47622806االبتدائية الثامنة والسبعون بالطائف بشرق481

1282776االبتدائية التاسعة تحفيظ بالطائف بشرق482

862531ثانوية التحفيظ الثالثة بالطائف بشرق483

370244 االبتدائية بالطائف26برنامج التربية الفكرية مع  بشرق484

8276محو األمية التاسعة واألربعون بالطائف بشرق485

934573ابتدائية التحفيظ العاشرة بالطائف بشرق486

166125برنامج العوق السمعي مع الروضة الثالثة بالطائف بشرق487

35262085الروضة السادسة بالطائف بشرق488

24581462المتوسطة الحادية والخمسون بالطائف بشرق489

17021021الروضة التاسعة بالطائف بشرق490

19541168الروضة العاشرة بالطائف بشرق491

17261035الروضة الحادية عشرة بالطائف بشرق492

1510909الروضة الثانية عشرة بالطائف بشرق493

17501049الروضة الثالثة عشرة بالطائف بشرق494

502321برنامج العوق الفكري مع ثانوية البندري بالطائف بشرق495



          المملكة العربية السعودية 

                وزارة التعليم 

الخدمات المساندة-  إدارة تعليم الطائف

         الشؤون اإلدارية والمالية

قسم الميزانية التشغيلية- اإلدارة المالية

اسم المدرسةمكتب التعليمتسلسل
بند 

المستلزمات
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هـ               بنات1439مخصصات الميزانية التشغيلية للفصل الدراسي االول لعام 

1306790الروضة السادسة عشر بالطائف بشرق496

23621406الروضة السابعة عشر  بالطائف بشرق497

538342ثانوية تعليم الكبيرات الثانية بالطائف بشرق498

346230محو األمية الثانية والخمسون بالطائف بشرق499

59623506(مقررات  )الثانوية األولى بالطائف  بشرق500

54703219(مقررات)الثانوية التاسعة بالطائف  بشرق501

1811897برنامج التوحد الملحق بالروضة غرب502

274188عوق سمعي ملحق بالمتوسطة العاشرةغرب503

8276برنامج التربية الخاصة فكري مع روضة الجوهرة المعمرغرب504

754468ابتدائية آمنة القرشيةغرب505

1594958روضة الجوهرة المعمرغرب506

20621231الروضة األولى بالطائفغرب507

1438867الروضة الثانية بالطائفغرب508

35382092اإلبتدائية األولى بالطائفغرب509

23861420االبتدائية الثانية بالطائفغرب510

49422911اإلبتدائية الثالثة بالطائفغرب511

71144178اإلبتدائية الرابعه بالطائفغرب512

47982827اإلبتدائية السابعة بالطائفغرب513

39582337اإلبتدائية التاسعه بالطائفغرب514

46182722اإلبتدائية العاشرة بالطائفغرب515

62743688اإلبتدائية الخامسة عشر بالطائفغرب516

61903639اإلبتدائية  السابعة عشرة بالطائفغرب517

72944283اإلبتدائية الرابعة  والعشرون بالطائفغرب518

29381742اإلبتدائية السابعة والعشرون بالطائفغرب519

33822001اإلبتدائية الثامنة و العشرون بالطائفغرب520

20261210اإلبتدائية الواحد والثالثون بالطائفغرب521

28541693اإلبتدائية الخامسة والثالثون بالطائفغرب522

30221791اإلبتدائية األربعون بالطائفغرب523

23981427اإلبتدائية الثانية  واألربعون بالطائفغرب524

30101784إبتدائية سكن الضباط بالطائفغرب525

60223541إبتدائيةالقــيم األعــلى بالطائفغرب526

17261035إبتدائية الدار البيضاء بالطائفغرب527

1654993اإلبتدائية األولى بالهدا بالطائفغرب528



          المملكة العربية السعودية 
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هـ               بنات1439مخصصات الميزانية التشغيلية للفصل الدراسي االول لعام 

57343373إبتدائية التحفيظ األولي بالطائفغرب529

10690إبتدائية الحساسنة بالطائفغرب530

478307إبتدائية الصفا والشريف بالطائفغرب531

586370إبتدائية الوهيط بالطائفغرب532

50262960إبتدائية الشرفية بالطائفغرب533

29141728اإلبتدائية الخامسة والخمسون بالطائفغرب534

23621406اإلبتدائية  التاسعة  والخمسون بالطائفغرب535

28181672اإلبتدائية الثانية  والستون بالطائفغرب536

19541168اإلبتدائية السبعون بالطائفغرب537

46422736المتوسطة األولى بالطائفغرب538

31541868المتوسطة الثالثة  بالطائفغرب539

30341798المتوسطة الخامسة بالطائفغرب540

37062190المتوسطة السابعة بالطائفغرب541

35982127المتوسطة الثامنة بالطائفغرب542

40662400المتوسطة العاشرة  بالطائفغرب543

52123736المتوسطة الثالثة عشر بالطائفغرب544

886545متوسطة الدار البيضاء بالهداغرب545

850524المتوسطة األولى بالهداغرب546

18461105المتوسطة العشرون بالطائفغرب547

45342673متوسطة التحفيظ األولي بالطائفغرب548

346230متوسطة الحساسنة بالطائفغرب549

24821476المتوسطة الثالثه والثالثون بالطائفغرب550

17621056المتوسطة الخامسة والثالثون بالطائفغرب551

1198727متوسطة تعليم الكبيرات بالطائفغرب552

1570944المتوسطة السادسة والثالثون بالطائفغرب553

1630979متوسطة سكن الضباط بالطائفغرب554

26141553المتوسطة األربعون بالطائفغرب555

43662575الثانوية الثانية بالطائفغرب556

35622106الثانوية الرابعة الطائفغرب557

42822526الثانوية السادسة بالطائف مقرراتغرب558

46182722الثانوية السابعة بالطائف مقرراتغرب559

17621056الثانوية االولى بالهداغرب560

51103009(نظام مقررات)الثانوية العاشرة بالطائفغرب561



          المملكة العربية السعودية 

                وزارة التعليم 

الخدمات المساندة-  إدارة تعليم الطائف

         الشؤون اإلدارية والمالية

قسم الميزانية التشغيلية- اإلدارة المالية
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بند 

المستلزمات
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هـ               بنات1439مخصصات الميزانية التشغيلية للفصل الدراسي االول لعام 

28061665ثانوية التحفيظ االولى بالطائفغرب562

52063065الثانوية التاسعة عشر بالطائف نظام مقرراتغرب563

442286ثانوية الحساسنة بالطائفغرب564

22421336الثانوية الثالثة والعشرون بالطائفغرب565

646405معهد التربية الفكرية االبتدائي بالطائفغرب566

190139محو األمية الثامنة عشر بالطائفغرب567

130104محو األمية الواحد والعشرون بالطائفغرب568

310209محو األمية الثالثة بالطائفغرب569

250174محو األمية األولى بالطائفغرب570

130104محو األمية االثنان والعشرون بالطائفغرب571

250174محو األمية التاسعة والعشرون بالطائفغرب572

18221091إبتدائية األبناء بالهدا بالطائفغرب573

874538متوسطة األبناء بالهداغرب574

694433ثانوية األبناء بنات بالهداغرب575

23981427اإلبتدائية الرابعة والسبعون بالطائفغرب576

18581112إبتدائية التحفيظ السادسة بالطائفغرب577

18581112المتوسطة  الثانية واألربعون بالطائفغرب578

17141028الثانوية السابعة والعشرون بالطائفغرب579

178132محو األمية التاسعة والثالثون بالطائفغرب580

37902239المتوسطة الخامسة واألربعون بالطائفغرب581

32261910الثانوية الحادية والثالثون بالطائفغرب582

8276محو أمية القيم األعلىغرب583

1378832إبتدائية التحفيظ الثامنة بالطائفغرب584

1006615إبتدائية التحفيظ األولى بالهدا بالطائفغرب585

26381567الثانوية الثالثة والثالثون بالطائفغرب586

19661175الثانوية الرابعة والثالثون بالطائفغرب587

18701119ثانوية تعليم الكبيرات بالطائفغرب588

42582512الثانوية السادسة والثالثون بالطائفغرب589

74264360اإلبتدائية  الواحد والثمانون بالطائفغرب590

334223برنامج العوق السمعى مع الثانوية الثانية بالطائفغرب591

23261385الروضة الخامسة بالطائفغرب592

22301329المتوسطة الخمسون بالطائفغرب593

442286برنامج العوق السمعي مع ابتدائية القيم األعلى بالطائفغرب594



          المملكة العربية السعودية 

                وزارة التعليم 

الخدمات المساندة-  إدارة تعليم الطائف

         الشؤون اإلدارية والمالية

قسم الميزانية التشغيلية- اإلدارة المالية
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هـ               بنات1439مخصصات الميزانية التشغيلية للفصل الدراسي االول لعام 

178132برنامج العوق البصري مع الثانوية الرابعة بالطائفغرب595

130104برنامج العوق البصري مع المتوسطة الثامنة بالطائفغرب596

17141028الروضة الثامنة بالطائفغرب597

1306790روضة الدار البيضاءغرب598

17381042الروضة الثامنة عشربالطائفغرب599

10690برنامج العوق الفكري مع الروضة الثانية بالطائفغرب600

1114678ثانوية العويلة رنية601

1354818ثانوية العماير رنية602

1282776ثانوية الدار البيضاء برنية رنية603

658412روضة الجدر رنية604

766475ثانوية شيخة بنت عبد العزيز رنية605

19181147متوسطة هند المخزومية رنية606

1390839الروضة األولى برنية رنية607

16901014اإلبتدائية االولى  برنية رنية608

28541693اإلبتدائية الثانية  برنية رنية609

21701294إبتدائية العماير برنية رنية610

19901189إبتدائية األملح رنية611

21701294إبتدائية الضرم رنية612

1198727إبتدائية كويكب رنية613

478307إبتدائية العثيثي رنية614

1366825إبتدائية العويلة رنية615

16661000اإلبتدائية الثالثة برنية رنية616

1030629إبتدائية الحجرة رنية617

19421161إبتدائية العفيرية رنية618

1030629إبتدائية الغافة برنية رنية619

1282776إبتدائية النغر والصدر رنية620

1258762إبتدائية الجدر رنية621

21341273إبتدائية التحفيظ  األولى  برنية رنية622

790489اإلبتدائية الرابعه برنيه رنية623

27941658اإلبتدائية الخامسة برنية رنية624

23741413إبتدائية الدار البيضاء برنية رنية625

20141203اإلبتدائية السادسة برنية رنية626

20261210إبتدائية القاعدة برنية رنية627



          المملكة العربية السعودية 

                وزارة التعليم 

الخدمات المساندة-  إدارة تعليم الطائف

         الشؤون اإلدارية والمالية
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هـ               بنات1439مخصصات الميزانية التشغيلية للفصل الدراسي االول لعام 

30461805المتوسطة األولى  برنيه رنية628

17981077متوسطة األملح برنيه رنية629

1138692متوسطة الضرم برنية رنية630

358237متوسطة العثيثي برنيه رنية631

994608متوسطة العماير برنيه رنية632

586370متوسطة كويكب رنية633

1450874متوسطة العويلة برنية رنية634

22541343المتوسطة الثانية برنية رنية635

1030629متوسطة العفيرية برنيه رنية636

994608متوسطة القاعدة برنية رنية637

790489المتوسطة األولى للتحفيظ برنية رنية638

43662575الثانوية االولى برنية رنية639

19301154ثانوية األملح برنية رنية640

48342848الثانوية الثانية برنية رنية641

430279محو األمية األولى برنية رنية642

178132محو أمية الضرم رنية643

19541168اإلبتدائية السابعة  برنية رنية644

862531ثانوية القاعدة برنية رنية645

130104محو أمية األملح رنية646

526335ثانوية التحفيظ برنية رنية647

1102671متوسطة الدار البيضاء برنية رنية648

658412إبتدائية خدان رنية649

694433متوسطة تعليم الكبيرات برنية رنية650

250174ابتدائية وادي غيب رنية651

286195ثانوية تعليم الكبيرات برنيه رنية652

238167محو أمية الدار البيضاء برنية رنية653

418272متوسطة خدان برنيه رنية654

1282776ثانوية العفيرية برنية رنية655

7069برنامج العوق البصري مع اإلبتدائية األولى برنية رنية656

850524الروضة الثانية برنية رنية657

634398روضة األملح رنية658

778482روضة العماير برنية رنية659

466300روضة الضرم برنية رنية660



          المملكة العربية السعودية 

                وزارة التعليم 

الخدمات المساندة-  إدارة تعليم الطائف
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هـ               بنات1439مخصصات الميزانية التشغيلية للفصل الدراسي االول لعام 

262181محو أمية السلم القديم رنية661

346230محو أمية الملحة رنية662

790489روضة األبناء بالقاعدة يرنية رنية663

154118برنامج العوق الفكري مع اإلبتدائية األولى برنية رنية664

11897محو أمية بوا ميسان665

214153محو أمية دار درة لمجتمع بال أمية ميسان666

8276إبتدائية جدارة ميسان667

466300إبتدائية ربيع الطفالن ميسان668

274188إبتدائية الذويبات ميسان669

238167إبتدائية العوصاء ميسان670

418272إبتدائية االولى بالدار الحمراء ميسان671

886545إبتدائية الصور ميسان672

21821301إبتدائية أبو راكه ميسان673

478307إبتدائية حريزة ميسان674

922566إبتدائية الشعاعيب ميسان675

370244إبتدائية الجزعة ميسان676

202146إبتدائية شدانة ميسان677

646405إبتدائية العطاء حسيكه ميسان678

610384إبتدائية المناضح ميسان679

334223إبتدائية المريفق ميسان680

562356إبتدائية الشباشبة ميسان681

1534923إبتدائية الخيالة ميسان682

886545إبتدائية بواء ميسان683

526335إبتدائية مثان ميسان684

1066650إبتدائية تحفيظ السحن ميسان685

166125متوسطة العرائف ميسان686

598377متوسطة الشعاعيب ميسان687

334223متوسطة المناضح ميسان688

250174متوسطة المريفق ميسان689

262181متوسطة الذويبات ميسان690

142111متوسطة جداره ميسان691

634398متوسطة الصور ميسان692

310209متوسطةالدار الحمراء ميسان693



          المملكة العربية السعودية 
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هـ               بنات1439مخصصات الميزانية التشغيلية للفصل الدراسي االول لعام 

406265متوسطة العطاء حسيكه ميسان694

250174متوسطة الشباشبه ميسان695

11897متوسطة العوصاء ميسان696

334223متوسطة ربيع الطفالن ميسان697

1390839متوسطة ابو راكه ميسان698

346230ثانوية الدار الحمراء ميسان699

466300ثانوية السحن ميسان700

1162706ثانوية الشعاعيب ميسان701

418272ثانوية جدارة ميسان702

298202ثانوية الذويبات ميسان703

634398ثانوية الصور ميسان704

274188ثانوية الشباشبة ميسان705

1342811ثانوية أبو راكة ميسان706

9483محو أمية الجزعة ميسان707

310209محو أمية الخيالة ميسان708

358237إبتدائية تحفيظ العرايف ميسان709

1150699متوسطة الخيالة ميسان710

850524الروضة األولى بالسحن ميسان711

442286متوسطة السحن للتحفيظ ميسان712

1162706ثانوية الخيالة ميسان713

1174713روضة ميسان ميسان714

442286ابتدائية العشارية ميسان715

37062190المتوسطة الثانية والخمسونجنوب716

394258محو أمية دار ام معبد بسمنانجنوب717

130104محو أمية دار لبابة لمجتمع بال أميةجنوب718

478307روضة برزة الثقفيةجنوب719

850524روضة بهية المازنيةجنوب720

274188روضة ريع بقرانجنوب721

298202برنامج التربية الخاصة توحد مع ابتدائية بلقيسجنوب722

418272روضة الخرائق الجنوبيةجنوب723

346230متوسطة ليلى بنت حكيمجنوب724

26741588ابتدائية بلقيسجنوب725

27461630ثانوية جمانة بنت أبي طالبجنوب726



          المملكة العربية السعودية 
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الخدمات المساندة-  إدارة تعليم الطائف
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34302029اإلبتدائية األولى بليهجنوب727

17021021إبتدائية الزورانجنوب728

34542043إبتدائية السريججنوب729

1066650إبتدائية ثماله السفلىجنوب730

25421511إبتدائية الملعبجنوب731

982601إبتدائية الصريراتجنوب732

1210734إبتدائية بسلجنوب733

466300إبتدائية ريع بقرانجنوب734

1570944إبتدائية كالخجنوب735

23621406إبتدائية سديرهجنوب736

526335إبتدائية وادي مرفوضجنوب737

35862120اإلبتدائية الثامنة  واألربعون بالطائفجنوب738

1462881إبتدائية الخرائقجنوب739

28541693إبتدائية السرجنوب740

17021021إبتدائية تحفيظ السريججنوب741

958587إبتدائية الكالخيةجنوب742

16661000المتوسطة األولى بليهجنوب743

166125متوسطة ريع بقرانجنوب744

598377متوسطة بسلجنوب745

20861245متوسطة السريججنوب746

1150699متوسطة كالخجنوب747

706440متوسطة الصريراتجنوب748

574363متوسطة ثمالةجنوب749

18941133متوسطة سديرةجنوب750

1546930متوسطة الملعبجنوب751

298202متوسطة وادي مرفوضجنوب752

910559متوسطة الزورانجنوب753

562356متوسطة الخرائق الجنوبيةجنوب754

23741413ثانوية ليهجنوب755

1174713ثانوية كالخجنوب756

574363ثانوية ثمالةجنوب757

23861420ثانوية السريججنوب758

706440ثانوية الصريراتجنوب759
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الخدمات المساندة-  إدارة تعليم الطائف

         الشؤون اإلدارية والمالية

قسم الميزانية التشغيلية- اإلدارة المالية

اسم المدرسةمكتب التعليمتسلسل
بند 

المستلزمات
بند النشاط
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23741413ثانوية سديرةجنوب760

18581112ثانوية الملعبجنوب761

718447إبتدائية الخرائق الشماليةجنوب762

23261385الثانوية الثالثون بالطائفجنوب763

874538متوسطة تحفيظ السريججنوب764

55423261االبتدائية التاسعة والسبعون بالطائفجنوب765

526335ثانوية تحفيظ السريججنوب766

214153ابتدائية سديرة للتحفيظجنوب767

27701644اإلبتدائية الثالثة والثمانون بالطائفجنوب768

226160محو أمية ليهجنوب769

166125 االبتدائية بالطائف79برنامج التربية الفكرية معجنوب770

1030629روضة السرجنوب771

1306790روضة السريججنوب772

250174روضة الخرائق الشماليةجنوب773

610384روضة السر الثانيةجنوب774

694433روضة كالخجنوب775

658412روضة الزورانجنوب776

754468روضة بسلجنوب777

826510ثانوية بسلجنوب778

1450874ثانوية غزايلجنوب شرق779

742461روضة زينب بنت عثمانجنوب شرق780

17741063إبتدائية شقصانجنوب شرق781

40662400إبتدائية قيا األولىجنوب شرق782

29381742إبتدائية غزايلجنوب شرق783

994608إبتدائية الحزمجنوب شرق784

670419إبتدائية المذاهبةجنوب شرق785

1294783متوسطة شقصانجنوب شرق786

37422211متوسطة قياجنوب شرق787

1570944ثانوية شقصانجنوب شرق788

45582687ثانوية قياءجنوب شرق789

1450874إبتدائية تحفيظ قياء األولىجنوب شرق790

18941133إبتدائية القاع بقياجنوب شرق791

658412إبتدائية تحفيظ شقصانجنوب شرق792
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الخدمات المساندة-  إدارة تعليم الطائف

         الشؤون اإلدارية والمالية

قسم الميزانية التشغيلية- اإلدارة المالية

اسم المدرسةمكتب التعليمتسلسل
بند 

المستلزمات
بند النشاط

هـ               بنات1439مخصصات الميزانية التشغيلية للفصل الدراسي االول لعام 

1522916متوسطة غزايلجنوب شرق793

670419متوسطة تحفيظ قياجنوب شرق794

874538روضة قياجنوب شرق795

382251محو أمية القاعجنوب شرق796

646405روضة شقصانجنوب شرق797

706440متوسطة السالميةعشيرة798

1342811ثانوية العدلعشيرة799

634398ابتدائية حفصة بنت عمرعشيرة800

334223ابتدائية سامودةعشيرة801

154118محو أمية سامودةعشيرة802

ة األمويةعشيرة803 322216روضة ُدرَّ

538342روضة زينب الدمشقيةعشيرة804

478307إبتدائية بنى عدوانعشيرة805

41142428االبتدائية االولى بعشيرةعشيرة806

1054643إبتدائية هجرة الشيابينعشيرة807

838517إبتدائية العيينةعشيرة808

1318797إبتدائية  العطيفعشيرة809

718447إبتدائية فيضة المسلحعشيرة810

790489إبتدائية الفريع بالنجيلعشيرة811

32741938إبتدائية المحانيعشيرة812

19421161إبتدائية عشيرة مكتنعشيرة813

1018622إبتدائية دغبجعشيرة814

490314إبتدائية الحفايرعشيرة815

1318797إبتدائية القرشياتعشيرة816

1330804إبتدائية العدلعشيرة817

29621756إبتدائية الجفرعشيرة818

298202إبتدائية العبلةعشيرة819

130104إبتدائية المشاشعشيرة820

31181847إبتدائية العرفاءعشيرة821

1522916إبتدائية السالميةعشيرة822

83744913متوسطة عشيرهعشيرة823

310209متوسطة فيضة  المسلحعشيرة824

20621231متوسطة المحانيعشيرة825



          المملكة العربية السعودية 
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17861070متوسطة العطيفعشيرة826

778482متوسطة عشيرة مكتنعشيرة827

514328متوسطة الحفايرعشيرة828

490314متوسطة دغبجعشيرة829

766475متوسطة القرشياتعشيرة830

790489ثانوية فيضة المسلح بعشيرةعشيرة831

50983002ثانوية عشيرة بعشيرةعشيرة832

31661875ثانوية المحانيعشيرة833

20381217ثانوية العطيف بعشيرةعشيرة834

538342محو أمية عشيرةعشيرة835

598377متوسطة هجرة الشيابينعشيرة836

20141203ثانوية القرشياتعشيرة837

958587اإلبتدائية األولى للتحفيظ بعشيرةعشيرة838

1450874متوسطة الجفرعشيرة839

1630979إبتدائية شرق العطيفعشيرة840

766475إبتدائية المحاني للتحفيظعشيرة841

1270769ابتدائية العطيف للتحفيظعشيرة842

25421511االبتدائية الثانية بعشيرةعشيرة843

730454متوسطة العدل بالمحانىعشيرة844

1030629روضة عشيرةعشيرة845

790489روضة المحانيعشيرة846

1342811متوسطة العرفاءعشيرة847

658412المتوسطة السابعة والثالثون848

658412الذيابات االبتدائية849

658412اروى بنت مالك االبتدائية850

658412حواء االبتدائية851

658412متوسطة العنود852

658412متوسطة حريزة853

658412متوسطة ام كلثوم854


