
        المملكة العربية السعودية

            وزارة التعليــــم

الخدمات المساندة-   إدارة تعليم الطائف 

     إدارة الشؤون االدارية و المالية 

قسم الميزانية التشغيية-  اإلدارة المالية 

اسم المدرسةمكتب التعليمتسلسل
بند 

المستلزمات
بند النشاط

10690أبو راكة المتوسطة تربية خاصة ميسان1

7069الشعاعيب المتوسطة تربية خاصة ميسان2

7069الصور االبتدائية تربية خاصة ميسان3

514328الدار الحمراء االبتدائية ميسان4

214153السد االبتدائية ميسان5

334223الصبخة االبتدائية ميسان6

1102671أبو راكة االبتدائية ميسان7

1006615بوا االبتدائية ميسان8

454293الخضراء االبتدائية ميسان9

370244ابو الطيب المكي االبتدائية ميسان10

718447الشعاعيب االبتدائية ميسان11

754468الصور االبتدائية ميسان12

346230العرائف االبتدائية ميسان13

718447العطاء االبتدائية ميسان14

538342عبدهللا بن عمر االبتدائية ميسان15

178132الخمرة االبتدائية ميسان16

442286المريفق االبتدائية ميسان17

646405المناضح  االبتدائية ميسان18

562356مثان االبتدائية ميسان19

1330804الخيالة االبتدائية ميسان20

934573السحن االبتدائية ميسان21

682426الحصنه االبتدائية ميسان22

574363اسامة بن زيد االبتدائية ميسان23

166125العوصاء االبتدائية ميسان24

1426860ابو راكة المتوسطة ميسان25

262181الدارالحمرا ءالمتوسطة ميسان26

562356السحن المتوسطة ميسان27

274188أبى الطيب المكى المتوسطة ميسان28

598377الشعاعيب المتوسطة ميسان29

406265الحصنة المتوسطة ميسان30

694433الصورالمتوسطة ميسان31

550349العطاء المتوسطة ميسان32

202146العوصاء المتوسطة ميسان33
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178132المريفق المتوسطة ميسان34

358237المناضح المتوسطة ميسان35

298202اسامة بن زيد المتوسطة ميسان36

382251بوا المتوسطة ميسان37

1318797ابو راكة الثانوية ميسان38

562356فرعة الزود الثانوية ميسان39

358237الدار الحمراء الثانوية ميسان40

910559السحن الثانوية ميسان41

478307ابو الطيب المكى الثانوية ميسان42

1210734الشعاعيب الثانوية ميسان43

490314الحصنة الثانوية ميسان44

826510الصور الثانوية ميسان45

418272المناضح الثانوية ميسان46

514328بوا الثانوية ميسان47

8276الشعاعيب اإلبتدائية تربية خاصة ميسان48

742461الخيالة المتوسطة ميسان49

7069اسامة بن زيد االبتدائية تربية خاصة ميسان50

934573تحفيظ القرآن االبتدائية بأبو راكة ميسان51

1066650الخيالة الثانوية ميسان52

7069ابوراكة اإلبتدائية تربية خاصة ميسان53

20381217أوس ابن االرقم االبتدائية الحوية54

42582512ابن سيناء االبتدائية الحوية55

1654993(مقررات  )الخليج الثانوية  الحوية56

19781182احد المتوسطة الحوية57

1366825المهاجرين المتوسطة الحوية58

18221091البيهقي الثانوية الحوية59

30341798الربيع بن مسلم االبتدائية الحوية60

166125مركز محو االمية بمدرسة سلمة بن هشام  المتوسطة الحوية61

44382617(مقرارات  )اإلمام األوزاعي الثانوية  الحوية62

154118السيل الصغير المتوسطة تربية خاصة الحوية63

53743163عبدالرحمن بن عوف االبتدائية الحوية64

53983177عدي بن حاتم االبتدائية الحوية65

43302554القادسية االبتدائية الحوية66
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35982127اجنادين االبتدائية الحوية67

60583562عمر بن الخطاب االبتدائية الحوية68

45342673تمام بن العباس االبتدائية الحوية69

48462855النهروان االبتدائية الحوية70

1318797القديرة االبتدائية الحوية71

64903814حراء االبتدائية الحوية72

56863345طيبة االبتدائية الحوية73

39222316ابي ايوب االنصاري االبتدائية الحوية74

66103884بدر االبتدائية الحوية75

36102134السدره االبتدائية الحوية76

35862120السيل الصغير االبتدائية الحوية77

29861770اإلمام الغزالي االبتدائية الحوية78

1462881السيل الكبير االبتدائية الحوية79

30341798الغافقي االبتدائية الحوية80

20621231القيم االسفل االبتدائية الحوية81

98025746عبادة بن الصامت االبتدائية الحوية82

766475المبيرز االبتدائية الحوية83

21461280الحسن بن علي االبتدائية الحوية84

1126685الرميدة االبتدائية الحوية85

1270769عمير بن وهب االبتدائية الحوية86

1522916الشيابين االبتدائية الحوية87

442286جليل االبتدائية الحوية88

1402846الحالة االبتدائية الحوية89

39942358تحفيظ القرآن الكريم االبتدائية  بالقاعدة الحوية90

43062540محمد الفاتح المتوسطة الحوية91

25661525سمرة بن جندب المتوسطة الحوية92

45222666سعد بن ابي وقاص المتوسطة الحوية93

19541168ابو بكر الصديق المتوسطة الحوية94

29621756الطفيل بن عمرو المتوسطة الحوية95

33461980االمير ماجد المتوسطة الحوية96

814503الشيابين المتوسطة الحوية97

23141378السيل الصغير المتوسطة الحوية98

20381217السيل الكبيرالمتوسطة الحوية99
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1222741بالل بن رباح المتوسطة الحوية100

20981252جبل غزوان المتوسطة الحوية101

44982652عبدالرحمن الناصرالمتوسطة الحوية102

214153بشر بن البراء المتوسطة الحوية103

1222741الحوية الليلية المتوسطة الحوية104

18701119تحفيظ القرآن الكريم المتوسطة بالقاعدة الحوية105

71624206(مقررات  )الحوية الثانوية  الحوية106

57943408(مقررات  )الملك عبدالعزيز الثانوية  الحوية107

22421336السيل الكبير الثانوية الحوية108

20501224الخليج الثانوية الحوية109

634398تحفيظ القرآن الكريم الثانوية بالقاعدة الحوية110

874538مركز محو االمية بمدرسة بدر االبتدائية الحوية111

64063765عقيل بن ابي طالب االبتدائية الحوية112

59023471االمير عبدالرحمن االبتدائية الحوية113

56143303ورقة بن نوفل المتوسطة الحوية114

39942358(مقررات  )االمير سلطان الثانوية  الحوية115

22661350األمير سلطان الليلية الثانوية الحوية116

34302029ابن حبان بالحرس الوطني االبتدائية الحوية117

36102134زيد بن ثابت االبتدائية الحوية118

30581812االمام النسائي االبتدائية الحوية119

17861070اإلمام حمزة لتحفيظ القرآن االبتدائية بالحرس الحوية120

41862470ابن حزم المتوسطة بالحرس الحوية121

970594اإلمام حمزة لتحفيظ القران الكريم المتوسطة الحوية122

32981952عمر بن عبدالعزيز الثانوية الحوية123

49062890الشيخ عبدالعزيز بن باز الليلية الثانوية الحوية124

56023296اإلمام يعقوب البصري لتحفيظ القرآن االبتدائية الحوية125

43662575ام القرى المتوسطة الحوية126

23021371ابي حنيفة المتوسطة الحوية127

59263485الشيخ عبدالعزيز بن باز الثانوية الحوية128

24581462الرويدف االبتدائية الحوية129

32501924السيل الصغير الثانوية الحوية130

55303254الملك سعود الثانوية الحوية131

54703219ذات الصواري االبتدائية الحوية132
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69104059الجزيرة المتوسطة الحوية133

40302379ابن الجوزي االبتدائية الحوية134

334223عمر بن الخطاب اإلبتدائية تربية خاصة الحوية135

19661175ابي قتادة االبتدائية الحوية136

694433القديرة المتوسطة الحوية137

33101959عبدهللا بن المبارك المتوسطة الحوية138

682426الحالة المتوسطة الحوية139

1078657ابن المقرب المتوسطة الحوية140

44142603االمام الطبري االبتدائية الحوية141

466300محمد الفاتح المتوسطة تربية خاصة الحوية142

982601تحفيظ القرآن الكريم االبتدائية بالسيل الكبير الحوية143

94545543البحر األحمر االبتدائية الحوية144

22181322اإلمام شعبة االبتدائية لتحفيظ القرآن الكريم الحوية145

1546930اإلمام أبو عمرو البصري لتحفيظ القرآن المتوسطة الحوية146

8276إجنادين اإلبتدائية تربية خاصة الحوية147

1330804االمام الغافقي المتوسطة الحوية148

42222491قرطبة الثانوية الحوية149

838517القويسم الثانوية الحوية150

778482اإلمام أبو عمرو البصري لتحفيظ القرآن الثانوية الحوية151

27941658البراء بن مالك االبتدائية الحوية152

27341623ابي دجانة المتوسطة الحوية153

934573ورقة بن نوفل الليليه المتوسطة الحوية154

130104(تربية خاصة)الملك عبدالعزيز الثانوية  الحوية155

814503سعيد بن زيد االبتدائية الحوية156

31901889األقصى الثانوية الحوية157

166125السيل الصغير اإلبتدائية تربية خاصة الحوية158

430279الشيخ عبدالعزيز بن باز الثانوية تربية خاصة الحوية159

286195البحر األحمراالبتدائية تربية خاصة الحوية160

166125عبادة بن الصامت االبتدائية ضعاف سمع الحوية161

154118سلمه بن هشام المتوسطة الحوية162

910559سلمه بن هشام الثانوية الحوية163

20021196السريج الثانوية جنوب164

214153حمزه بن عبدالمطلب الثانوية تربية خاصة جنوب165
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814503حمزة بن عبدالمطلب الليلية الثانوية جنوب166

23141378(مقررات  )الحرمين الثانوية  جنوب167

29261735عروة بن مسعود االبتدائية جنوب168

19421161الفعور االبتدائية جنوب169

26381567أبي هريرة االبتدائية جنوب170

934573عمرو بن العاص االبتدائية جنوب171

1186720بسل االبتدائية جنوب172

766475ثماله العليا االبتدائية جنوب173

694433ثماله االولى االبتدائية جنوب174

17021021الزوران االبتدائية جنوب175

31541868سديرة االبتدائية جنوب176

34542043السريج االبتدائية جنوب177

1474888علي بن ابي طالب االبتدائية جنوب178

1246755االمام مسلم االبتدائية جنوب179

1006615المعدن االبتدائية جنوب180

730454بقران االبتدائية جنوب181

646405ثابت بن قيس االبتدائية جنوب182

17141028حمزه بن عبدالمطلب االبتدائية جنوب183

538342العولة االبتدائية جنوب184

1186720سعد بن معاذ االبتدائية جنوب185

1126685أسيد بن الحضير االبتدائية جنوب186

706440بقران المتوسطة جنوب187

19781182السريج المتوسطة جنوب188

310209العولة المتوسطة جنوب189

1546930غرناطة المتوسطة جنوب190

1078657حمزه بن عبدالمطلب المتوسطه جنوب191

634398ثمالة العليا المتوسطة جنوب192

1174713الزوران المتوسطة جنوب193

634398بسل المتوسطة جنوب194

22661350سديره المتوسطة جنوب195

1090664كالخ المتوسطة جنوب196

382251ثابت بن قيس المتوسطة جنوب197

1114678غرناطة الثانوية جنوب198
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20141203حمزة بن عبدالمطلب الثانوية جنوب199

502321بقران الثانوية جنوب200

562356ثمالة العليا الثانوية جنوب201

910559بسل الثانوية جنوب202

26981602سديرة الثانوية جنوب203

17141028كالخ الثانوية جنوب204

40782407الحرمين الليلية الثانوية جنوب205

1342811الكالخية االبتدائية جنوب206

18581112اإلمام النووي االبتدائية جنوب207

286195حمزة بن عبدالمطلب اإلبتدائية تربية خاصة جنوب208

24341448الغمير االبتدائية جنوب209

29861770ذو النورين المتوسطة جنوب210

922566الزوران الثانوية جنوب211

17261035تحفيظ القران االبتدائية بالغمير جنوب212

958587اإلمام النووي المتوسطة جنوب213

10690حمزة بن عبدالمطلب المتوسطة تربية خاصة جنوب214

70544143ابن حجر العسقالني االبتدائية جنوب215

30341798الرازي المتوسطة جنوب216

778482تحفيظ القران المتوسطة بالغمير جنوب217

1522916اشبيلية الثانوية جنوب218

130104شقصان الثانوية تربية خاصةجنوب شرق219

30341798غزايل االبتدائيةجنوب شرق220

1210734صقر قريش االبتدائيةجنوب شرق221

18101084قيا االولى االبتدائيةجنوب شرق222

20981252قيا الثانيه االبتدائيةجنوب شرق223

22061315شقصان االبتدائيهجنوب شرق224

1210734زيد بن حارثه االبتدائيةجنوب شرق225

898552شقصان المتوسطةجنوب شرق226

1318797غزائل المتوسطةجنوب شرق227

1006615صقر قريش المتوسطةجنوب شرق228

1462881قيا المتوسطةجنوب شرق229

1006615شقصان الثانويةجنوب شرق230

25661525قيا الثانويةجنوب شرق231
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19061140صقر قريش الثانويةجنوب شرق232

166125قيا األولى اإلبتدائية تربية خاصةجنوب شرق233

898552ابتدائية تحفيظ القران الكريم بقياجنوب شرق234

238167قيا المتوسطة تربية خاصةجنوب شرق235

19901189غزايل الثانويةجنوب شرق236

20141203القاع االبتدائيةجنوب شرق237

598377تحفيظ القرآن المتوسطة بقياجنوب شرق238

310209مركز محو االمية بمدرسة قيا االولى االبتدائيةجنوب شرق239

8276شقصان اإلبتدائية تربية خاصةجنوب شرق240

1006615القاع المتوسطةجنوب شرق241

7069الحمة المتوسطة تربية خاصة حداد242

1054643حداد االبتدائية حداد243

502321الحمة االبتدائية حداد244

394258االحالف االبتدائية حداد245

862531األشرق االبتدائية حداد246

322216بلحليس االبتدائية حداد247

298202جرير البجلي االبتدائية حداد248

382251الحسناء االبتدائية حداد249

466300السائلة االبتدائية حداد250

214153الشبان االبتدائية حداد251

586370عبال االبتدائية حداد252

322216العتلة االبتدائية حداد253

454293الخلص االبتدائية حداد254

1090664ترعة ثقيف االبتدائية حداد255

430279العمار االبتدائية حداد256

1174713صيادة االبتدائية حداد257

742461مهور االبتدائية حداد258

130104المحامده االبتدائية حداد259

730454المجارده االبتدائية حداد260

142111الهداوليكة االبتدائية حداد261

526335العمشان االبتدائية حداد262

406265العمشان المتوسطة حداد263

742461القريع المتوسطة حداد264



        المملكة العربية السعودية

            وزارة التعليــــم

الخدمات المساندة-   إدارة تعليم الطائف 

     إدارة الشؤون االدارية و المالية 

قسم الميزانية التشغيية-  اإلدارة المالية 

اسم المدرسةمكتب التعليمتسلسل
بند 

المستلزمات
بند النشاط

هـ               بنين1439مخصصات الميزانية التشغيلية للفصل الدراسي االول لعام 

298202المجارده المتوسطه حداد265

394258السائلة المتوسطة حداد266

238167بلحليس المتوسطة حداد267

130104العتلة المتوسطة حداد268

730454ترعه ثقيف المتوسطة حداد269

694433حداد المتوسطة حداد270

478307صيادة المتوسطة حداد271

346230عبال المتوسطة حداد272

334223قها ثقيف المتوسطة حداد273

1318797القريع الثانوية حداد274

1174713ترعة ثقيف الثانوية حداد275

24221441حداد الثانوية حداد276

394258قها ثقيف الثانوية حداد277

8276مهور االبتدائية تربية خاصة حداد278

598377تحفيظ القرآن الكريم االبتدائية بحداد حداد279

7069حداد اإلبتدائية تربية خاصة حداد280

7069برنامج التوحد المتوسطة بمدرسة حداد االبتدائية حداد281

346230تحفيظ القرآن الكريم المتوسطة بحداد حداد282

502321تحفيظ القرآن الكريم االبتدائية بترعة ثقيف حداد283

310209الحمة المتوسطة حداد284

9483حداد الثانوية تربية خاصة حداد285

22781357عامر بن فهيرة الثانويه شرق286

29621756حنظلة بن أبي عامر الثانوية شرق287

20141203مقررات )الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الثانوية  شرق288

1234748أبو الحسن الندوي المتوسطة شرق289

346230عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق االبتدائية شرق290

934573الفرع االبتدائية شرق291

262181القامه االبتدائية شرق292

586370القربني عمر االبتدائية شرق293

31181847االمام محمد بن سعود االبتدائية شرق294

47982827الحارث بن كلده االبتدائية شرق295

39222316الحسن بن الهيثم االبتدائية شرق296

63583737حنين االبتدائية شرق297



        المملكة العربية السعودية

            وزارة التعليــــم

الخدمات المساندة-   إدارة تعليم الطائف 

     إدارة الشؤون االدارية و المالية 

قسم الميزانية التشغيية-  اإلدارة المالية 

اسم المدرسةمكتب التعليمتسلسل
بند 

المستلزمات
بند النشاط

هـ               بنين1439مخصصات الميزانية التشغيلية للفصل الدراسي االول لعام 

31181847عبدهللا بن الزبير االبتدائية شرق298

62143653عبدهللا بن مسعود االبتدائية شرق299

40302379عبدالملك بن مروان االبتدائية شرق300

35262085عثمان الثقفي االبتدائية شرق301

50502974الحارث بن اوس االبتدائية شرق302

80984752عمار بن ياسر االبتدائية شرق303

63223716مالك بن عوف االبتدائية شرق304

57823401االمام محمد بن عبدالوهاب االبتدائية شرق305

62863695الملك فيصل االبتدائية شرق306

61063590موسى بن نصير االبتدائية شرق307

74744388همام بن الحارث اإلبتدائية شرق308

64063765الوليد بن عبدالملك االبتدائية شرق309

39942358األمير فيصل بن فهد االبتدائية شرق310

33101959عمرو بن مالك االوسي االبتدائية شرق311

41142428صقر الجزيرة االبتدائية شرق312

38262260األمير أحمد بن عبدالعزيز االبتدائية شرق313

24341448اإلمام البخاري االبتدائية شرق314

48942883وج االبتدائية شرق315

34182022أبي سعيد الخدري االبتدائية شرق316

43542568أسعد بن زرارة االبتدائية شرق317

28421686عبدهللا بن ام مكتوم االبتدائية شرق318

67303954المقداد بن عمرو االبتدائية شرق319

1606965هشام بن العاص االبتدائية شرق320

25661525نوفل بن الحارث االبتدائية شرق321

1210734االمام قالون االبتدائية لتحفيظ القران شرق322

1318797اإلمام البزي االبتدائية لتحفيظ القرآن شرق323

33942008االمام نافع المتوسطة لتحفيظ القران الكريم شرق324

850524الشفا المتوسطة شرق325

46902764حطين المتوسطة شرق326

66343898مصعب بن عميرالمتوسطة شرق327

46542743العالء بن الحضرمي المتوسطة شرق328

60823576اليرموك المتوسطة شرق329

28901714شهارالمتوسطة شرق330



        المملكة العربية السعودية

            وزارة التعليــــم

الخدمات المساندة-   إدارة تعليم الطائف 

     إدارة الشؤون االدارية و المالية 

قسم الميزانية التشغيية-  اإلدارة المالية 

اسم المدرسةمكتب التعليمتسلسل
بند 

المستلزمات
بند النشاط

هـ               بنين1439مخصصات الميزانية التشغيلية للفصل الدراسي االول لعام 

37062190عبدالرحمن الداخل المتوسطة شرق331

23861420كعب بن مالك المتوسطة شرق332

22541343ابي الدرداء  المتوسطة شرق333

35982127عثمان بن مظعون المتوسطة شرق334

19901189عين جالوت المتوسطة شرق335

39222316المهلب بن ابى صفرة المتوسطة شرق336

36942183أبى ذر الغفارى المتوسطة شرق337

31421861(مسائية )سهيل بن عمرو المتوسطة  شرق338

310209القربنى عمرالمتوسطة شرق339

1378832سفيان بن عوف األزدي المتوسطة شرق340

1138692الشفا الثانوية شرق341

74624381(مقررات  )ثقيف الثانوية  شرق342

56023296(مقررات  )عكاظ الثانوية  شرق343

46062715(مقررات  )الحديبية الثانوية  شرق344

61423611(مقررات  )االمام مالك الثانوية  شرق345

76184472(مقررات  )الملك خالد الثانوية  شرق346

538342مركز محو االمية بمدرسة سهيل بن عمر المتوسطة شرق347

29861770الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الثانوية شرق348

39582337سعد عبدالواحد المتوسطة شرق349

55783282يزيد بن عبد الملك المتوسطة شرق350

334223الملك فيصل االبتدائية تربية خاصة شرق351

77984577االمام نافع االبتدائية لتحفيظ القران الكريم شرق352

1366825هارون الرشيد االبتدائية شرق353

27221616ابن االثير المتوسطة شرق354

42462505الشيخ محمد بن عثيمين الثانوية شرق355

72824276(مقررات  )الملك فهد الثانوية  شرق356

46302729المعتصم باهلل االبتدائية شرق357

1330804حطين الليلية المتوسطة شرق358

370244همام بن الحارث اإلبتدائية تربية خاصة شرق359

346230العالء بن الحضرمي المتوسطة تربية خاصة شرق360

34062015أوس بن الصامت االبتدائية شرق361

43182547القيروان الثانوية شرق362

1234748عكرمة الثانوية شرق363



        المملكة العربية السعودية

            وزارة التعليــــم

الخدمات المساندة-   إدارة تعليم الطائف 

     إدارة الشؤون االدارية و المالية 

قسم الميزانية التشغيية-  اإلدارة المالية 

اسم المدرسةمكتب التعليمتسلسل
بند 

المستلزمات
بند النشاط

هـ               بنين1439مخصصات الميزانية التشغيلية للفصل الدراسي االول لعام 

32021896االمام ورش لتحفيظ القرآن االبتدائية شرق364

31181847محمد بن جبير االبتدائية شرق365

23501399عمورية المتوسطة شرق366

56743338(مقررات  )صقلية الثانوية  شرق367

1282776معاذ بن الحارث االبتدائية تحفيظ شرق368

478307حطين المتوسطة تربية خاصة شرق369

1174713االمام الدوري االبتدائية لتحفيظ القران شرق370

33461980المأمون االبتدائية شرق371

1558937خباب بن األرت المتوسطة شرق372

154118الحديبية الثانوية تربية خاصة شرق373

1546930اإلمام ورش لتحفيظ القرآن المتوسطة شرق374

262181المقداد بن عمرو اإلبتدائية تربية خاصة شرق375

238167وج االبتدائية تربية خاصة شرق376

1498902عكرمة الليلية الثانوية شرق377

1114678مصعب بن عمير الليلية المتوسطة شرق378

622391عباد بن بشر المتوسطةعشيرة379

8276المحاني الثانوية تربية خاصةعشيرة380

8276العطيف الثانوية تربية خاصةعشيرة381

790489بني عدوان االبتدائيةعشيرة382

1606965المحاني االبتدائيةعشيرة383

706440الحفاير االبتدائيةعشيرة384

862531دغبج االبتدائيةعشيرة385

16661000عشيرة مكتن االبتدائيةعشيرة386

586370الفيضة االبتدائيةعشيرة387

31301854االمام احمد بن حنبل االبتدائيةعشيرة388

766475معاذ بن جبل االبتدائيةعشيرة389

1042636صالح الدين االبتدائيةعشيرة390

1294783سعيد بن المسيب االبتدائيةعشيرة391

742461الفريع االبتدائيةعشيرة392

1450874العطيف االبتدائيةعشيرة393

334223القاحه االبتدائيةعشيرة394

1054643العدل االبتدائيةعشيرة395

31301854الجفر االبتدائيةعشيرة396



        المملكة العربية السعودية

            وزارة التعليــــم

الخدمات المساندة-   إدارة تعليم الطائف 

     إدارة الشؤون االدارية و المالية 

قسم الميزانية التشغيية-  اإلدارة المالية 

اسم المدرسةمكتب التعليمتسلسل
بند 

المستلزمات
بند النشاط

هـ               بنين1439مخصصات الميزانية التشغيلية للفصل الدراسي االول لعام 

1498902القرشيات االبتدائيةعشيرة397

178132المشاش االبتدائيةعشيرة398

1606965السرار االبتدائيةعشيرة399

1414853الجفر المتوسطةعشيرة400

454293الحفاير المتوسطةعشيرة401

682426العدل المتوسطةعشيرة402

1198727العطيف المتوسطةعشيرة403

466300الفريع المتوسطةعشيرة404

838517المحانى المتوسطةعشيرة405

10690المشاش المتوسطةعشيرة406

394258بنى عدوان المتوسطةعشيرة407

370244دغبج المتوسطةعشيرة408

670419صالح الدين المتوسطةعشيرة409

910559عشيرة مكتن المتوسطةعشيرة410

29141728عشيرة المتوسطةعشيرة411

394258الفيضة المتوسطةعشيرة412

154118القاحه المتوسطةعشيرة413

1090664القرشيات المتوسطةعشيرة414

19901189الجفر الثانويةعشيرة415

1606965العدل الثانويةعشيرة416

25541518العطيف الثانويةعشيرة417

39582337المحانى الثانويةعشيرة418

31901889(مقررات  )عشيرة الثانوية عشيرة419

1066650الفيضة الثانويةعشيرة420

766475عشيرة الليلية المتوسطةعشيرة421

19421161القرشيات الثانويةعشيرة422

142111احمد بن حنبل االبتدائية تربية خاصةعشيرة423

1450874القعقاع بن عمرو االبتدائيةعشيرة424

802496سامودة االبتدائيةعشيرة425

1162706تحفيظ الفرآن بعشيرة االبتدائيةعشيرة426

970594تحفيظ القرآن الكريم االبتدائية بالمحانيعشيرة427

1630979ابو تمام االبتدائيةعشيرة428

670419القعقاع بن عمرو المتوسطةعشيرة429



        المملكة العربية السعودية

            وزارة التعليــــم

الخدمات المساندة-   إدارة تعليم الطائف 

     إدارة الشؤون االدارية و المالية 

قسم الميزانية التشغيية-  اإلدارة المالية 

اسم المدرسةمكتب التعليمتسلسل
بند 

المستلزمات
بند النشاط

هـ               بنين1439مخصصات الميزانية التشغيلية للفصل الدراسي االول لعام 

826510السرار المتوسطةعشيرة430

1162706تحفيظ القرآن االبتدائية بالعطيفعشيرة431

32381917العرفاء االبتدائيةعشيرة432

20501224عامر بن ربيعة االبتدائيةعشيرة433

1102671عاصم بن ثابت االبتدائيةعشيرة434

466300ساموده المتوسطةعشيرة435

694433تحفيظ القران المتوسطة بعشيرهعشيرة436

406265تحفيظ القران المتوسطة بالمحانيعشيرة437

262181مركز محو االمية بمدرسة الفيضة االبتدائيةعشيرة438

7069االمام احمد بن حنبل الثانوية تربية خاصةعشيرة439

31301854عشيرة الليلية الثانويةعشيرة440

7069االمام احمد بن حنبل المتوسطة تربية خاصةعشيرة441

154118مركز محو االمية بمدرسة االمام احمد بن حنبل االبتدائيةعشيرة442

1162706العرفاء المتوسطةعشيرة443

346230االمير محمد بن عبدالرحمن الثانوية تربية خاصة غرب444

47862820(مقررات  )االمير محمد الثانوية  غرب445

48342848عبدهللا بن عمرو بن العاص االبتدائية غرب446

33581987ابن خلدون االبتدائية غرب447

39942358األمير محمد بن عبدالرحمن االبتدائية غرب448

41262435األحنف بن قيس االبتدائية غرب449

35382092الثقافه االبتدائية غرب450

57463380الجاحظ االبتدائية غرب451

19421161الخالدية االبتدائية غرب452

55183247السعودية االبتدائية غرب453

42222491سفيان بن عبدهللا الثقفي االبتدائية غرب454

26381567عبدهللا بن عباس االبتدائية غرب455

18821126عداس االبتدائية غرب456

47502799وائل بن حجر الحضرمي االبتدائية غرب457

47262785قيس بن عاصم االبتدائية غرب458

50742988القيم االعلى االبتدائية غرب459

35262085المثناه االبتدائية غرب460

50622981المغيرة بن شعبه االبتدائية غرب461

38502274بالط الشهداء االبتدائية غرب462



        المملكة العربية السعودية

            وزارة التعليــــم

الخدمات المساندة-   إدارة تعليم الطائف 

     إدارة الشؤون االدارية و المالية 

قسم الميزانية التشغيية-  اإلدارة المالية 

اسم المدرسةمكتب التعليمتسلسل
بند 

المستلزمات
بند النشاط

هـ               بنين1439مخصصات الميزانية التشغيلية للفصل الدراسي االول لعام 

48582862العزيزيه االبتدائية غرب463

32381917النصر االبتدائية غرب464

11897الحسن البصري االبتدائية غرب465

46902764ابن كثير االبتدائية غرب466

48822876عبادة بن قيس االنصاري االبتدائية غرب467

31061840أبي بن كعب االبتدائية غرب468

1174713عبدهللا بن ابي السرح االبتدائية غرب469

778482الحجاج بن يوسف االبتدائية غرب470

1222741(الهدا سابقا)النجاشي االبتدائية  غرب471

790489الدار البيضاء االبتدائية غرب472

1030629النهضة االبتدائية غرب473

1474888وادي المحرم االبتدائية غرب474

85665025االمام حفص االبتدائية لتحفيظ القرآن الكريم غرب475

346230النهضة المتوسطة غرب476

43302554ابي محجن الثقفي المتوسطة غرب477

1438867دارالتوحيد المتوسطة غرب478

36822176الريان المتوسطه غرب479

41502449االنصار المتوسطة غرب480

29141728مجمع األمير محمد بن عبدالرحمن المتوسطة غرب481

40782407الفاروق المتوسطة غرب482

20381217الحارث بن هشام المخزومي المتوسطة غرب483

39342323المثنى بن حارثه المتوسطة غرب484

22421336يحى بن اكثم المتوسطة غرب485

178132الحسن البصرى المتوسطة غرب486

24941483الحارث بن نوفل المتوسطة غرب487

41982477عبدهللا بن رواحه المتوسطة غرب488

23141378حبيب بن زيدالمتوسطة غرب489

886545النعمان بن مالك البدري المتوسطة غرب490

634398ابن ماجه الليلية المتوسطة غرب491

44382617اإلمام عاصم لتحفيظ القرآن الكريم المتوسطة غرب492

1546930دار التوحيد الثانوية غرب493

59503499(مقررات  )الطائف الثانوية  غرب494

61183597(مقررات  )الفيصل الثانوية  غرب495



        المملكة العربية السعودية

            وزارة التعليــــم

الخدمات المساندة-   إدارة تعليم الطائف 

     إدارة الشؤون االدارية و المالية 

قسم الميزانية التشغيية-  اإلدارة المالية 

اسم المدرسةمكتب التعليمتسلسل
بند 

المستلزمات
بند النشاط

هـ               بنين1439مخصصات الميزانية التشغيلية للفصل الدراسي االول لعام 

42342498(مقررات  )األندلس الثانوية  غرب496

156229141(مقررات  )هوازن الثانوية  غرب497

874538احد الثانوية غرب498

610384الهدا الثانوية غرب499

1006615ابن ماجه الليلية الثانوية غرب500

21341273اإلمام عاصم الثانوية لتحفيظ القرآن الكريم غرب501

562356مركز محو االمية بمدرسة االمام حفص االبتدائية غرب502

454293مركز محو االمية بمدرسة ابن خلدون االبتدائية غرب503

33701994صفوان بن امية االبتدائية غرب504

30701819عبدالعزيز بن معمر المتوسطة غرب505

19421161حسن ال الشيخ المتوسطة غرب506

298202معهد األمل االبتدائي تربية خاصة غرب507

1378832معهد التربية الفكرية تربية خاصة غرب508

28061665حسان بن ثابت المتوسطة غرب509

226160الثقافة اإلبتدائية تربية خاصة غرب510

24821476دار التوحيد الليلية الثانوية غرب511

346230وائل بن حجر الحضرمي االبتدائية  تربية خاصة غرب512

370244الفيصل الثانوية تربية خاصة غرب513

562356(الحساسنة )النهضة الثانوية  سابقا  غرب514

30101784األمير عبدالمجيد الثانوية غرب515

21461280ضرار بن األزور االبتدائية غرب516

1378832انس بن النظرالمتوسطة غرب517

970594عمرو بن الجموح المتوسطة غرب518

34302029ابن قدامة المتوسطة غرب519

190139ابي محجن المتوسطة تربية خاصة غرب520

238167دار التوحيد المتوسطة تربية خاصة غرب521

522

مجمع األمير محمد بن عبد الرحمن المتوسطة تربية خاصة غرب

346230

20261210عبدهللا بن عامرلتحفيظ القران االبتدائية غرب523

826510لبيد بن ربيعة العامري الثانوية غرب524

42462505(مقررات  )العقيق الثانوية  غرب525

310209األحنف بن قيس االبتدائية تربية خاصة غرب526

178132الريان المتوسطة تربية خاصة غرب527



        المملكة العربية السعودية

            وزارة التعليــــم

الخدمات المساندة-   إدارة تعليم الطائف 

     إدارة الشؤون االدارية و المالية 

قسم الميزانية التشغيية-  اإلدارة المالية 

اسم المدرسةمكتب التعليمتسلسل
بند 

المستلزمات
بند النشاط

هـ               بنين1439مخصصات الميزانية التشغيلية للفصل الدراسي االول لعام 

17141028الخندق المتوسطة غرب528

646405هوازن الثانوية تربية خاصة غرب529

190139معهد التربية الفكرية الثانوي غرب530

154118معهد التربية الفكرية المتوسط غرب531

7069مركز محو االمية بمدرسة ابن ماجه االبتدائية غرب532

946580أبو أمامة الباهلي االبتدائية الخرمة533

418272الخبراء الثانوية الخرمة534

406265الخبراء االبتدائية الخرمة535

21941308الفيصلية االبتدائية الخرمة536

1030629ابو جميده االبتدائية الخرمة537

814503االريقط الفيصلية اإلبتدائية الخرمة538

538342جبار االبتدائية الخرمة539

718447الحجف االبتدائية الخرمة540

22061315الدغميه االبتدائية الخرمة541

898552االمام عبدالرحمن الفيصل االبتدائية الخرمة542

1414853الغريف االبتدائية الخرمة543

682426الشرفية االبتدائية الخرمة544

1414853الهجره االبتدائية الخرمة545

550349ظليم االبتدائية الخرمة546

1246755صهيب الرومي االبتدائية الخرمة547

742461الحجيف االبتدائية الخرمة548

934573الفرزدق االبتدائية الخرمة549

32141903ابن رشد االبتدائية الخرمة550

27821651تحفيظ القرآن الكريم االبتدائية بالخرمة الخرمة551

514328الحجيف المتوسطة الخرمة552

20141203الخرمه المتوسطة الخرمة553

23021371الدغميه المتوسطة الخرمة554

1654993الغريف المتوسطة الخرمة555

454293ظليم المتوسطة الخرمة556

850524الخرمة الليلية المتوسطة الخرمة557

1030629تحفيظ القران الكريم المتوسطة بالخرمة الخرمة558

24581462(مقررات  )الخرمة الثانوية  الخرمة559

20261210الدغمية الثانوية الخرمة560



        المملكة العربية السعودية

            وزارة التعليــــم

الخدمات المساندة-   إدارة تعليم الطائف 

     إدارة الشؤون االدارية و المالية 

قسم الميزانية التشغيية-  اإلدارة المالية 

اسم المدرسةمكتب التعليمتسلسل
بند 

المستلزمات
بند النشاط

هـ               بنين1439مخصصات الميزانية التشغيلية للفصل الدراسي االول لعام 

18461105الغريف الثانوية الخرمة561

910559ظليم الثانوية الخرمة562

430279تحفيظ القرآن الكريم الثانوية بالخرمه الخرمة563

1498902الهجرة المتوسطة الخرمة564

214153الفيصلية االبتدائية تربية خاصة الخرمة565

778482الحجيف الثانوية الخرمة566

1594958ابن تيمية االبتدائية الخرمة567

28901714الخرمة الليلية الثانوية الخرمة568

154118الخرمة المتوسطة تربية خاصة الخرمة569

190139مركز محو االمية بمدرسة الفيصلية االبتدائية الخرمة570

23141378االمام الشاطبي االبتدائية بالخرمة الخرمة571

1162706الهجرة الثانوية الخرمة572

214153الخبراء المتوسطة الخرمة573

1594958الشاطبي المتوسطة الخرمة574

178132الخرمة الثانوية تربية خاصة الخرمة575

16781007ياقوت الحموي الثانوية الخرمة576

154118عبدالمطلب ين ربيعه االبتدائية المويه577

25301504المويه الجديد االبتدائية المويه578

538342ام الدوم االبتدائية المويه579

1246755الزبير بن العوام االبتدائية المويه580

1090664االمام الشافعي االبتدائية المويه581

178132البحره االبتدائية المويه582

1474888حفر كشب االبتدائية المويه583

862531دغيبجه االبتدائية المويه584

418272عالء البادرية االبتدائية المويه585

490314سعد بن عبادة االبتدائية المويه586

394258مقر شنيف االبتدائية المويه587

18821126مران االبتدائية المويه588

346230الرفايع االبتدائية المويه589

322216الركنة االبتدائية المويه590

358237المزيرعة االبتدائية المويه591

562356النصائف االبتدائية المويه592

1570944نمران االبتدائية المويه593



        المملكة العربية السعودية

            وزارة التعليــــم

الخدمات المساندة-   إدارة تعليم الطائف 

     إدارة الشؤون االدارية و المالية 

قسم الميزانية التشغيية-  اإلدارة المالية 

اسم المدرسةمكتب التعليمتسلسل
بند 

المستلزمات
بند النشاط

هـ               بنين1439مخصصات الميزانية التشغيلية للفصل الدراسي االول لعام 

226160الحفيرة االبتدائية المويه594

1282776طارق بن زياد االبتدائية المويه595

24341448ظلم االبتدائية المويه596

334223الرويلية الصهلوج االبتدائية المويه597

778482حيالن االبتدائية المويه598

21341273رضوان االبتدائية المويه599

214153زيد بن الخطاب االبتدائية المويه600

1426860تحفيظ القرآن الكريم االبتدائية  بأم الدوم المويه601

166125البحرة المتوسطة المويه602

262181الحفيرة المتوسطة المويه603

274188الرفايع المتوسطة المويه604

322216الركنة المتوسطة المويه605

238167المزيرعه المتوسطة المويه606

23981427المويه المتوسطة المويه607

394258النصائف المتوسطة المويه608

17501049ام الدوم المتوسطة المويه609

286195سعد بن عبادة المتوسطة المويه610

670419حفر كشب المتوسطة المويه611

1054643رضوان المتوسطة المويه612

1198727ظلم المتوسطة المويه613

850524مران المتوسطة المويه614

322216مقر شنيف المتوسطة المويه615

982601تحفيظ القران الكريم بأم الدوم المتوسطة المويه616

1102671الرفايع الثانوية المويه617

32261910المويه الجديد الثانوية المويه618

850524النصائف الثانوية المويه619

28301679أم الدوم الثانوية المويه620

1270769حفر كشب الثانوية المويه621

1450874رضوان الثانوية المويه622

19661175ظلم الثانوية المويه623

8276المويه الجديد اإلبتدائية تربية خاصة المويه624

598377حيالن المتوسطة المويه625

1438867مقر شنيف الثانوية المويه626



        المملكة العربية السعودية

            وزارة التعليــــم

الخدمات المساندة-   إدارة تعليم الطائف 

     إدارة الشؤون االدارية و المالية 

قسم الميزانية التشغيية-  اإلدارة المالية 

اسم المدرسةمكتب التعليمتسلسل
بند 

المستلزمات
بند النشاط

هـ               بنين1439مخصصات الميزانية التشغيلية للفصل الدراسي االول لعام 

874538الركنة الثانوية المويه627

10690مران اإلبتدائية تربية خاصة المويه628

238167تحفيظ القران الكريم الثانوية بأم الدوم المويه629

370244دعيكان االبتدائية المويه630

1402846تحفيظ القران االبتدائية بالمويه المويه631

550349عروة بن الزبير االبتدائية المويه632

1174713نمران المتوسطة المويه633

826510نمران االبتدائية لتحفيظ القرآن الكريم المويه634

10690ظلم اإلبتدائية تربية خاصة المويه635

550349الموية المتوسطة لتحفيظ القرآن الكريم المويه636

562356حيالن الثانوية المويه637

10690المويه الجديد الثانوية تربية خاصة المويه638

214153مركز محو االمية بمدرسة طارق بن زياد االبتدائية المويه639

1378832القاسم بن سالم المتوسطةتربة640

35742113المنصورية االبتدائيةتربة641

1570944الحائرية االبتدائيةتربة642

17501049الحشرج االبتدائيةتربة643

18101084الخالدية االبتدائية بحضنتربة644

502321السردي االبتدائيةتربة645

21461280شعر االبتدائيةتربة646

310209طلحة بن عبيدهللا االبتدائيةتربة647

634398عصماء االبتدائيةتربة648

1102671العرقين االبتدائيةتربة649

1114678العالوة االبتدائيةتربة650

946580العلبة االبتدائيةتربة651

466300القوامة االبتدائيةتربة652

466300العباس بن عبدالمطلب االبتدائيةتربة653

30221791تربة االبتدائيةتربة654

1546930عبدالرحمن بن صخر االبتدائيةتربة655

598377الريع االبتدائيةتربة656

21941308تحفيظ القرآن الكريم االبتدائية بتربةتربة657

850524الحائرية المتوسطةتربة658

850524الحشرج المتوسطةتربة659



        المملكة العربية السعودية

            وزارة التعليــــم

الخدمات المساندة-   إدارة تعليم الطائف 

     إدارة الشؤون االدارية و المالية 

قسم الميزانية التشغيية-  اإلدارة المالية 

اسم المدرسةمكتب التعليمتسلسل
بند 

المستلزمات
بند النشاط

هـ               بنين1439مخصصات الميزانية التشغيلية للفصل الدراسي االول لعام 

994608الخالدية المتوسطةتربة660

934573العرقين المتوسطةتربة661

514328العلبة المتوسطةتربة662

29501749أنس بن مالك المتوسطةتربة663

934573العالوة المتوسطةتربة664

1558937عطاء بن ابى رباح المتوسطةتربة665

958587شعر المتوسطةتربة666

1378832تحفيظ القران الكريم المتوسطة بتربةتربة667

1366825الحشرج الثانويةتربة668

958587الخالدية الثانويةتربة669

1270769العرقين الثانويةتربة670

33701994تربة الثانويةتربة671

1366825العالوة الثانويةتربة672

1186720شعر الثانويةتربة673

334223تحفيظ القرآن الكريم الثانوية بتربةتربة674

418272المنصورية اإلبتدائية تربية خاصةتربة675

358237الريع المتوسطةتربة676

1426860تربة الليلية الثانويةتربة677

22181322سلمان الفارسي االبتدائيةتربة678

262181القوامة المتوسطةتربة679

50983002(مقررات  )ابن خزيمة الثانوية تربة680

190139انس بن مالك المتوسطة تربية خاصةتربة681

21581287حراضة االبتدائيةتربة682

550349العرقين االبتدائية تحفيظ قرآنتربة683

1006615حراضة المتوسطةتربة684

1198727حراضة الثانويةتربة685

10690الخالدية بحضن اإلبتدائية تربية خاصةتربة686

130104تربه الثانوية تربية خاصةتربة687

130104رنيه الثانوية تربية خاصةرنية688

298202مركز محو االمية بمدرسة العفيرية المتوسطةرنية689

334223مركز محو االمية بمدرسة رنية الثانويةرنية690

1366825االمام الترمذي االبتدائيةرنية691

1306790االمام القرطبي االبتدائيةرنية692



        المملكة العربية السعودية

            وزارة التعليــــم

الخدمات المساندة-   إدارة تعليم الطائف 

     إدارة الشؤون االدارية و المالية 

قسم الميزانية التشغيية-  اإلدارة المالية 

اسم المدرسةمكتب التعليمتسلسل
بند 

المستلزمات
بند النشاط

هـ               بنين1439مخصصات الميزانية التشغيلية للفصل الدراسي االول لعام 

34902064رنية االبتدائيةرنية693

1402846األملح االبتدائيةرنية694

38982302ابو عبيدة عامر بن الجراح االبتدائيةرنية695

17261035السلم االبتدائيةرنية696

898552كعب بن زهيراالبتدائيةرنية697

17021021العماير االبتدائيةرنية698

1534923العويلة االبتدائيةرنية699

730454الغافة االبتدائيةرنية700

21581287الضرم االبتدائيةرنية701

1270769كويكب االبتدائيةرنية702

1414853القاسم بن محمد االبتدائيةرنية703

1642986العفيرية االبتدائيةرنية704

1138692الحجره االبتدائيةرنية705

346230رغوة االبتدائيةرنية706

130104عتاب بن اسيد االبتدائيةرنية707

21941308ابن زيدون االبتدائيةرنية708

17981077أبو فراس الحمداني االبتدائيةرنية709

17021021تحفيظ القرآن الكريم االبتدائية برنيهرنية710

17861070األملح المتوسطةرنية711

21221266البحترى المتوسطةرنية712

466300كعب بن زهير المتوسطةرنية713

1090664الضرم المتوسطةرنية714

1354818العفيرية المتوسطةرنية715

454293الغافه المتوسطةرنية716

36822176رنيه المتوسطةرنية717

886545العماير المتوسطةرنية718

1126685السلم المتوسطةرنية719

226160عتاب بن اسيد المتوسطةرنية720

610384كويكب المتوسطةرنية721

862531رنية الليلية المتوسطةرنية722

20261210األملح الثانويةرنية723

1210734العفيرية الثانويةرنية724

17981077الغافة الثانويةرنية725



        المملكة العربية السعودية

            وزارة التعليــــم

الخدمات المساندة-   إدارة تعليم الطائف 

     إدارة الشؤون االدارية و المالية 

قسم الميزانية التشغيية-  اإلدارة المالية 

اسم المدرسةمكتب التعليمتسلسل
بند 

المستلزمات
بند النشاط

هـ               بنين1439مخصصات الميزانية التشغيلية للفصل الدراسي االول لعام 

50022946رنية الثانويةرنية726

27101609العمائر الثانويةرنية727

1414853الضرم الثانويةرنية728

31781882رنية الليلية الثانويةرنية729

574363مركز محو االمية بمدرسة رنية االبتدائيةرنية730

24701469االبناء االبتدائية برنيةرنية731

1054643االبناء برنية المتوسطةرنية732

886545تحفيظ القران الكريم برنية المتوسطةرنية733

262181وادي غيب االبتدائيةرنية734

226160رنيه اإلبتدائية تربية خاصةرنية735

1174713األبناء برنية الثانويةرنية736

658412تحفيظ القرآن الكريم الثانوية برنيهرنية737

538342عتاب بن أسيد الثانويةرنية738

226160وادي غيب المتوسطةرنية739

838517العويلة المتوسطةرنية740

9483رنيه المتوسطة تربية خاصةرنية741

238167رغوة المتوسطةرنية742

646405خدان االبتدائيةرنية743

778482أبو فراس الحمداني المتوسطةرنية744

322216خدان المتوسطةرنية745

718447تحفيظ القرآن الكريم االبتدائية بمدرسة األملحرنية746

334223ابو مليح االبتدائيةرنية747

18701119السلم الثانويةرنية748

502321مركز محو االمية بمدرسة البحتري االبتدائيةرنية749

274188مركز محو االمية بمدرسة االملح االبتدائيةرنية750

226160مركز محو االمية بمدرسة العماير االبتدائيةرنية751

658412حرجل االبتدائية-752

658412حرجل المتوسطة-753

658412شدانه-754

22901364سراقةتربة755

898552انس بن مالك المتوسطة ليليتربة756

17641029هـ1438البيهقي الثانوية للفصل االول لعام الحوية757

38888518أبو أمامة الباهلي االبتدائية  للفصل الثاني عام الخرمة758


