
 1440/1439 (بنين)شرائح مدارس الطائف 

 المدرسة القطاع
الرقم 
  
 ااإلحاايئ

يحة  الشر
 الحغرى

رقم األفضلية عىل 
 العنوان القطاع

بية والتعليم 1 501غرب  29605 (مقررات  )هوازن الثانوية  (الطائف)الطائف   الطائف ح  الفيحلية جوار االدارة العامة للتر

بية والتعليم 2 501غرب  30225 هوازن الثانوية تربية خاصة (الطائف)الطائف   الطائف ح  الفيحلية جوار االدارة العامة للتر

 ح الفيحليه بجوارادارة التعليم 3 501غرب  29458 الريان المتوسطه (الطائف)الطائف 

 الفيحلية 4 501غرب  30134 الريان المتوسطة تربية خاصة (الطائف)الطائف 

 الطائف الفيحليه ش اسماء بنت عم 5 501غرب  29185 النرص االبتدائية (الطائف)الطائف 

ا شارع ابوبكرالحديق 6 501غرب  29181 (الملك خالد سابقا)بالط الشهداء االبتدائية  (الطائف)الطائف   شتر

 شارع عكاظ 7 501غرب  29461 الفاروق المتوسطة (الطائف)الطائف 

ا 8 501غرب  29576 اامام عاصم لتحفيظ القرآن الكريم المتوسطة (الطائف)الطائف   شارع أار  بكر الحديق شتر

ا 9 501غرب  3929655 مقررات- اامام عاصم الثانوية لتحفيظ القرآن الكريم  (الطائف)الطائف   أمام جمعية تحفيظ القرآن-شتر

ا 10 501غرب  29411 االمام إلفص االبتدائية لتحفيظ القرآن الكريم (الطائف)الطائف   شارع ابو بكر شتر

ا ـ شارع أبو بكر الحديق 11 501غرب  29182 (الملك عبدالعزيز سابقا)العزيزيه االبتدائية  (الطائف)الطائف   الطائف ح  شتر

بية الفكرية تربية خاصة (الطائف)الطائف  ا 12 501غرب  29777 معهد التر  شارع شتر

بية الفكرية المتوسط (الطائف)الطائف  ا 13 501غرب  30264 معهد التر  شارع شتر

بية الفكرية الثانوي (الطائف)الطائف  ا 14 501غرب  30244 معهد التر  شارع شتر

ن للمرإللة المتوسطة  (الطائف)الطائف  ا 15 501غرب  129056 تربية خاصة- مركز التوإلد بني   شارع شتر

ن للمرإللة االبتدائية  (الطائف)الطائف  ا 16 501غرب  129034 تربية خاصة- مركز التوإلد بني   شارع شتر

ن للمرإللة الثانوية  (الطائف)الطائف  ا 17 501غرب  129057 تربية خاصة- مركز التوإلد بني   شارع شتر

  االبتدائية (الطائف)الطائف 
 شارع عكاظ 18 501غرب  29162 سفيان بن عبدهللا الثقفن

ق ادارة التموين 19 501غرب  29475 عبدهللا بن رواإله المتوسطة (الطائف)الطائف   ح  الفيحلية شر

 الفيحلية 20 501غرب  29745 صفوان بن امية االبتدائية (الطائف)الطائف 

 الطائف ح  الفيحلية 21 501غرب  29154 الثقافه االبتدائية (الطائف)الطائف 

 الطائف ح  الفيحلية 22 501غرب  29811 الثقافة اابتدائية تربية خاصة (الطائف)الطائف 

   23 501غرب  295985 (مقررات  )الطائف الثانوية  (الطائف)الطائف 



 3ح  الفيحلية منطقة  24 501غرب  29169 عداس االبتدائية (الطائف)الطائف 

  المتوسطة (الطائف)الطائف 
ا 25 501غرب  29455 اار  محجن الثقفن  الطائف شارع شتر

ا بجوار مؤسسة النقد 26 501غرب  29948 اار  محجن المتوسطة تربية خاصة (الطائف)الطائف  ا شارع شتر  شتر

ن  27 501غرب  29196 (سكن الضباط  )عبادة بن قيس االنحاري االبتدائية  (الطائف)الطائف   بجوار  لية اعداد المعلمي 

ن  28 501غرب  29471 (االبناء بسكن الضباط سابقا)الحارث بن نوفل المتوسطة  (الطائف)الطائف   بجوار  لية اعداد المعلمي 

ق  29191 (عمر بن عبدالعزيز سابقا)عمرو بن مالك االوس  االبتدائية  (الطائف)الطائف  هه 29 502شر ن  الخط الدائري الجال التن

ن االبتدائية (الطائف)الطائف  ق  29158 إلني   القمريه 30 502شر

ق  29815 االمام نافع االبتدائية لتحفيظ القران الكريم (الطائف)الطائف   القمرية بجوار جامع ابن عمار 31 502شر

ق  29824 ابن االثت  المتوسطة (الطائف)الطائف   القمريه 32 502شر

ق  29355 االمام نافع المتوسطة لتحفيظ القران الكريم (الطائف)الطائف   ح  القمرية- الطائف  33 502شر

ن الثانوية  (الطائف)الطائف  ق  3929828 مقررات- الشيخ دمحم بن عثيمي   ح  القمرية ـ بجوار الجوازات 34 502شر

ن المتوسطة (الطائف)الطائف  ق  29456 إلطي   القمريه جوار مبنن الجوازات 35 502شر

ن المتوسطة تربية خاصة (الطائف)الطائف  ق  29978 إلطي   القمريه جوار مبنن الجوازات 36 502شر

ق  29197 وج االبتدائية (الطائف)الطائف   ح  الجال 37 503شر

ق  30240 وج االبتدائية تربية خاصة (الطائف)الطائف   ح  الجال 38 503شر

ق  29871 المعتحم باهلل االبتدائية (الطائف)الطائف   ح  مخطط الملك فهد 39 503شر

ق  29749 سعد عبدالواإلد المتوسطة (الطائف)الطائف   مخطط الملك فهد 40 503شر

وان الثانوية  (الطائف)الطائف  ق  3929937 مقررات- القت   مخطط الملك فهد 41 503شر

ق  30047 المأمون االبتدائية (الطائف)الطائف  ن .القلت. الطائف 42 503شر  بجوار مسجد بن عثيمي 

ق  30135 (المأمون سابقا)خباب بن األرت المتوسطة  (الطائف)الطائف   الطائف ح  القلت 43 503شر

ق  29965 دمحم بن جبت  االبتدائية (الطائف)الطائف   مخطط السحيىل   44 503شر

ق  29351 االمام قالون االبتدائية لتحفيظ القران الكريم (الطائف)الطائف   مخطط السحيىل   45 503شر

ق  29177 مالك بن عوف االبتدائية (الطائف)الطائف   2القطبيه ش ابو مدين رقم  46 503شر

ق  129025 (مقررات  )الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الثانوية  (الطائف)الطائف   السحيىل   47 503شر

ق  29473 عبدالرإلمن الداخل المتوسطة (الطائف)الطائف   مخطط السحيىل   48 503شر

ة بن شعبه االبتدائية (الطائف)الطائف  قيه شارع خالد بن الوليد 49 504غرب  29180 المغت   الشر



 الطائف شارع ثقيف 50 504غرب  29463 المثنن بن إلارثه المتوسطة (الطائف)الطائف 

قية  ح  البخارية شارع أبو العتاهية 51 504غرب  29174 قيس بن عاصم االبتدائية (الطائف)الطائف   الشر

 إلوايا مدرسة ابن خلدون 52 504غرب  29150 ابن خلدون االبتدائية (الطائف)الطائف 

ق  29186 (هوازن سابقا)همام بن الحارث اابتدائية  (الطائف)الطائف   شارع خالد 53 505شر

ق  29897 همام بن الحارث اابتدائية تربية خاصة (الطائف)الطائف   شارع خالد 54 505شر

ق  129031 تربية خاصة- برناج يست  التعليم  بمدرسة همام بن الحارث االبتدائية  (الطائف)الطائف   شارع خالد 55 505شر

ق  29184 موس بن نحت  االبتدائية (الطائف)الطائف   الشهداء الشماليه شارع عمان 56 505شر

ق  29484 (مسائية )سهيل بن عمرو المتوسطة  (الطائف)الطائف   الشهداء الشمالية 57 505شر

ق  296025 (مقررات  )الحديبية الثانوية  (الطائف)الطائف   19شارع - الطائف  58 505شر

ق  3930159 مقررات- الحديبية الثانوية تربية خاصة  (الطائف)الطائف   20شارع - الطائف  59 505شر

ق  29171 (عكاظ سابقا)الحارث بن اوس االبتدائية  (الطائف)الطائف   شارع القر الشهداء الشماليه 60 505شر

ق  29474 كعب بن مالك المتوسطة (الطائف)الطائف   شارع المقر الشهداء الشماليه 61 505شر

ق  29166 عبدهللا بن مسعود االبتدائية (الطائف)الطائف   1ح  نخب منطقه  62 506شر

ق  29480 المهلب بن اار صفرة المتوسطة (الطائف)الطائف   نخب شارع عبدهللا االرقم 63 506شر

ة الثانويه  (الطائف)الطائف  ق  39129002 مقررات- عامر بن فهت   ح  نخب خلف مسجد الجوهرة 64 506شر

ق  29187 الوليد بن عبدالملك االبتدائية (الطائف)الطائف   ح  نخب 65 506شر

ق  29482 أار ذر الغفارى المتوسطة (الطائف)الطائف   ح نخب منطقه رقم واإلد 66 506شر

ي االبتدائية لتحفيظ القرآن الكريم (الطائف)الطائف  ن ق  29353 اامام التر  نخب 67 506شر

ق  29189 األمت  فيحل بن فهد االبتدائية (الطائف)الطائف   ح  نخب 68 506شر

م  المتوسطة  (الطائف)الطائف 
ق  29465 (هوازن سابقا)العالء بن الحرصن  ح  نخب شارع خالد بن البكت   69 506شر

م  المتوسطة تربية خاصة (الطائف)الطائف 
ق  29902 العالء بن الحرصن  ح  نخب شارع خالد بن البكت   70 506شر

ق  29172 عمار بن ياش االبتدائية (الطائف)الطائف   2ح  نخب  71 506شر

ق  299725 (مقررات  )صقلية الثانوية  (الطائف)الطائف     72 506شر

ق  29205 عبدهللا بن ام مكتوم االبتدائية (الطائف)الطائف   وادي النمل  73 506شر

ق  29203 أسعد بن زرارة االبتدائية (الطائف)الطائف   (ح  الطحالوي  )الطائف شارع خالد بن الوليد  النسيم 74 506شر

ق  29971 عمورية المتوسطة (الطائف)الطائف   مخطط الطحالوي 75 506شر



 العقيق 76 507غرب  29750 عبدالعزيز بن معمر المتوسطة (الطائف)الطائف 

   77 507غرب  300875 (مقررات  )العقيق الثانوية  (الطائف)الطائف 

م  االبتدائية  (الطائف)الطائف 
 شارع الداره ح  العقيق 78 507غرب  29173 (العقيق سابقا)وائل بن إلجر الحرصن

م  االبتدائية تربية خاصة (الطائف)الطائف 
   79 507غرب  29895 وائل بن إلجر الحرصن

 الطائف شارع الجيش 80 507غرب  29152 األإلنف بن قيس االبتدائية (الطائف)الطائف 

   81 507غرب  30133 األإلنف بن قيس االبتدائية تربية خاصة (الطائف)الطائف 

 ح العزيزيه 82 507غرب  29466 يىح بن اكثم المتوسطة (الطائف)الطائف 

 ح  العزيزيه شارع صبحة 83 507غرب  29165 عبدهللا بن عباس االبتدائية (الطائف)الطائف 

 بجوار جامع الملك فهد- العزيزيه  84 507غرب  3929597 مقررات- دار التوإليد الثانوية  (الطائف)الطائف 

 دار التوإليد 85 507غرب  29457 دارالتوإليد المتوسطة (الطائف)الطائف 

 دار التوإليد 86 507غرب  29977 دار التوإليد المتوسطة تربية خاصة (الطائف)الطائف 

  شارع ابراهيم اليازحر   87 507غرب  29202 أار  بن كعب االبتدائية (الطائف)الطائف 
 مععر

   88 507غرب  30201 الخندق المتوسطة (الطائف)الطائف 

   بجوار دوار المئوية 89 507غرب  29599 (مقررات  )الفيحل الثانوية  (الطائف)الطائف 
 الطائف ح  مععر

   90 507غرب  3929904 مقررات- الفيحل الثانوية تربية خاصة  (الطائف)الطائف 
 مععر

   91 507غرب  39129050 مقررات- برنامج ضعاف سمع بمدرسة الفيحل الثانوية  (الطائف)الطائف 
 مععر

  تربية خاصة (الطائف)الطائف 
   92 507غرب  29776 معهد األمل االبتداايئ

 ح  مععر

 الخالديه 93 507غرب  29469 الحسن البرصى المتوسطة (الطائف)الطائف 

 الخالديه 94 507غرب  29190 الحسن البرصي االبتدائية (الطائف)الطائف 

 ح  مشه 95 507غرب  29195 ابن كثت  االبتدائية (الطائف)الطائف 

 ح  مشه 96 507غرب  29477 إلبيب بن زيدالمتوسطة (الطائف)الطائف 

ق  29164 عبدهللا بن الزبت  االبتدائية (الطائف)الطائف   الشهداء الجنوبية 97 508شر

ق  29156 الحارث بن  لده االبتدائية (الطائف)الطائف   ح  إلوايا 98 508شر

ق  29973 معاذ بن الحارث االبتدائية لتحفيظ القرآن الكريم (الطائف)الطائف   ح  إلوايا 99 508شر

ق  296105 (مقررات  )الملك خالد الثانوية  (الطائف)الطائف   شارع الضباب- إلوايا - الطائف  100 508شر

ق  29167 عبدالملك بن مروان االبتدائية (الطائف)الطائف   عمارة بن إلمزه/ شهارشارع  101 508شر



ق  29157 الحسن بن الهيثم االبتدائية (الطائف)الطائف   الطائف الشهداء الجنوبيه 102 508شر

ق  300112 االمام الدوري االبتدائية لتحفيظ القران الكريم (الطائف)الطائف   الطائف الشهداء الجنوبيه 103 508شر

ق  29179 االمام دمحم بن عبدالوهاب االبتدائية (الطائف)الطائف   شارع الشطبه 104 508شر

ق  29194 اامام البخاري االبتدائية (الطائف)الطائف   الشطبة الشارع العام 105 508شر

ن جالوت المتوسطة (الطائف)الطائف  ق  29479 عي   بجوار مستشفن شهار- الشطبة  106 508شر

موك المتوسطة (الطائف)الطائف  ق  29468 الت   الشهداء الجنوبية 107 508شر

ق  39129003 مقررات- إلنظلة بن أار  عامر الثانوية  (الطائف)الطائف   الشداء الجنوبية شارع التلفزيون بجوار ابتدائية الملك فيحل 108 508شر

ق  29183 الملك فيحل االبتدائية (الطائف)الطائف   الوشحاء 109 508شر

ق  129036 برنامج توإلد بمدرسة الملك فيحل االبتدائية (الطائف)الطائف     110 508شر

ق  29779 الملك فيحل االبتدائية تربية خاصة (الطائف)الطائف     111 508شر

ق  296035 (مقررات  )االمام مالك الثانوية  (الطائف)الطائف     112 508شر

ق  296005 (مقررات  )عكاظ الثانوية  (الطائف)الطائف   الوشحاء شارع المعارض 113 508شر

ق  29192 صقر الجزيرة االبتدائية (الطائف)الطائف   ح  الوشحاء 114 508شر

ق  29478 عثمان بن مظعون المتوسطة (الطائف)الطائف   الطائف ح الوشحاء 115 508شر

المتوسطة (الطائف)الطائف  ق  29464 محعب بن عمت   إلوايا 116 508شر

  االبتدائية  (الطائف)الطائف 
 القاعدة الجوية-الطائف  117 509جنوب  30086 (الملك عبدهللا سابقا)ابن إلجر العسقالان

ة خلف ااتحاالت -الطائف  118 509جنوب  30169 الرازي المتوسطة (الطائف)الطائف  ن  ح  المنتر

ة- طريق الملك خالد  119 509جنوب  3930230 مقررات- اشبيلية الثانوية  (الطائف)الطائف  ن  ح  المنتر

 الطائف ح  ام السباع 120 509جنوب  29199 أار  هريرة االبتدائية (الطائف)الطائف 

 ح  العنود طريق الجنوب 121 509جنوب  29170 عروة بن مسعود االبتدائية (الطائف)الطائف 

 طريق الجنوب- ح  العنود  122 509جنوب  29911 ذو النورين المتوسطة (الطائف)الطائف 

ن الثانوية  (الطائف)الطائف   ح  العنود 123 509جنوب  130404 (مقررات  )الحرمي 

 ح  السالمة 124 510غرب  29151 األمت  دمحم بن عبدالرإلمن االبتدائية (الطائف)الطائف 

 الطائف ح  السالمة 125 510غرب  129017 االمت  دمحم بن عبدالرإلمن الثانوية تربية خاصة (الطائف)الطائف 

 ح  السالمة 126 510غرب  29460 مجمع األمت  دمحم بن عبدالرإلمن المتوسطة (الطائف)الطائف 

 ح  السالمة 127 510غرب  29979 مجمع األمت  دمحم بن عبد الرإلمن المتوسطة تربية خاصة (الطائف)الطائف 



 الطائف 128 510غرب  129035 (مقررات  )االمت  دمحم الثانوية  (الطائف)الطائف 

   129 510غرب  29161 السعودية االبتدائية (الطائف)الطائف 
 السالمه بجوار الدفاع المدان

 ح السالمه 130 510غرب  29459 (عكاظ سابقا)االنحار المتوسطة  (الطائف)الطائف 

 محافظة الطائف ح  المثناه 131 510غرب  29178 المثناه االبتدائية (الطائف)الطائف 

 المثناة  132 510غرب  29462 (المثناة سابقا)الحارث بن هشام المخزوم  المتوسطة  (الطائف)الطائف 

 بجوار ابتدائية المثناة- المثناة - الطائف  133 510غرب  296015 (مقررات  )األندلس الثانوية  (الطائف)الطائف 

   134 510غرب  29155 الجاإلظ االبتدائية (الطائف)الطائف 
 ح  قروى شارع اإلمد شوور

 ح  قروى شارع  دمحم بن عبدالوهاب 135 510غرب  30010 عبدهللا بن عامرلتحفيظ القران االبتدائية (الطائف)الطائف 

 الطائف الخالديه ح  الخالدية 136 510غرب  29160 الخالدية االبتدائية (الطائف)الطائف 

 ح  قروى 137 510غرب  29933 ابن قدامة المتوسطة (الطائف)الطائف 

ق  295965 (مقررات  )ثقيف الثانوية  (الطائف)الطائف   شهار 138 511شر

  االبتدائية (الطائف)الطائف 
ق  29168 عثمان الثقفن  الطائف ح  شهار 139 511شر

ق  29834 (مقررات  )الملك فهد الثانوية  (الطائف)الطائف   بجوار اسواق بن جمعة- شهار - الطائف  140 511شر

ق  29200 أار  سعيد الخدري االبتدائية (الطائف)الطائف   شهار،بجوار متوسطة شهار/الطائف  141 511شر

ق  29470 شهارالمتوسطة (الطائف)الطائف     142 511شر
 ح  ام العراد بجوار مدرسة اار  سعيد الخدري االبتداايئ

ق  29193 (الملك فهد سابقا)األمت  أإلمد بن عبدالعزيز االبتدائية  (الطائف)الطائف   الطائف ح  عوده بجوار مسجد الشيخ  ابن باز 143 511شر

ق  29944 االمام ورش االبتدائية لتحفيظ القرآن الكريم (الطائف)الطائف   الطائف ح  عوده 144 511شر

ق  29476 اار  الدرداء المتوسطة (الطائف)الطائف   غرب طريق الملك عبدهللا-ح  عودة 145 511شر

ق  29822 هارون الرشيد االبتدائية (الطائف)الطائف   عودة الشعب االإلمر 146 511شر

ق  30205 اامام ورش لتحفيظ القرآن المتوسطة (الطائف)الطائف   الطائف عودة 147 512شر

ق  29926 أوس بن الحامت االبتدائية (الطائف)الطائف  ن -ح  ام العراد 148 512شر  خلف محطة المورد/ شارع المهندسي 

ق  29206 المقداد بن عمرو االبتدائية (الطائف)الطائف   مخطط االمت  اإلمد 149 512شر

ق  30232 المقداد بن عمرو اابتدائية تربية خاصة (الطائف)الطائف     150 512شر

ق  29751 يزيد بن عبد الملك المتوسطة (الطائف)الطائف   شهار ح  ام العراد 151 512شر

 شارع المطار ح  القيم 152 513غرب  29176 القيم االعىل االبتدائية (الطائف)الطائف 

 القيم األعىل 153 513غرب  29788 (القيم االعىل سابقا)إلسان بن ثابت المتوسطة  (الطائف)الطائف 



فيه طريق السيل 154 513غرب  29140 عبدهللا بن عمرو بن العاص االبتدائية (الطائف)الطائف   الشر

فية 155 513غرب  29752 إلسن ال الشيخ المتوسطة (الطائف)الطائف   ح  الشر

فية 156 513غرب  3929922 مقررات- األمت  عبدالمجيد الثانوية  (الطائف)الطائف   ح  الشر

ق  29242 (عكرمة سابقا)نوفل بن الحارث االبتدائية  (الطائف)الطائف   الهدا بالد قريش الوهط 157 514شر

ق  29515 (عكرمة سابقا)سفيان بن عوف األزدي المتوسطة  (الطائف)الطائف   الهدا بالد قريش الوهط 158 514شر

ق  3929939 مقررات- عكرمة الثانوية  (الطائف)الطائف   الهدا بالد قريش الوهط 159 514شر

 القيم الجديد 160 515إلوية  30001 البحر األإلمر االبتدائية (الطائف)الطائف 

 القيم الجديد 161 515إلوية  30238 البحر األإلمراالبتدائية تربية خاصة (الطائف)الطائف 

 الحلقة- الطائف  162 515إلوية  129040 اإلد المتوسطة (الطائف)الطائف 

 الغربيه الطائف الحلقه. 163 515إلوية  29485 (الطائف سابقا)جبل غزوان المتوسطة  (الطائف)الطائف 

 الحلقة.الطائف 164 515إلوية  3930088 مقررات- قرطبة الثانوية  (الطائف)الطائف 

 القيم االسفل 165 515إلوية  29175 القيم االسفل االبتدائية (الطائف)الطائف 

قيه 166 515إلوية  29198 عبادة بن الحامت االبتدائية (الطائف)الطائف   الحلقة الشر

   167 515إلوية  30239 عبادة بن الحامت االبتدائية ضعاف سمع (الطائف)الطائف 

 ح  الروضة 168 515إلوية  30012 اامام شعبة االبتدائية لتحفيظ القرآن الكريم (الطائف)الطائف 

 ح  الروضة 169 515إلوية  29867 الجزيرة المتوسطة (الطائف)الطائف 

   170 515إلوية  129030 (مقررات  )الخليج الثانوية  (الطائف)الطائف 

 الحلقه  171 515إلوية  129014 ابن سيناء االبتدائية (الطائف)الطائف 

   172 515إلوية  3930251 مقررات- سلمه بن هشام الثانوية  (الطائف)الطائف 

   173 515إلوية  30250 سلمه بن هشام المتوسطة (الطائف)الطائف 

ن االبتدائية (الطائف)الطائف   وادي العرج 174 515إلوية  29382 الشيابي 

ن المتوسطة (الطائف)الطائف   وادي العرج 175 515إلوية  29443 الشيابي 

 القديرة- الطائف  176 516إلوية  29110 القديرة االبتدائية (الطائف)الطائف 

  _ القديرة  177 516إلوية  29930 القديرة المتوسطة (الطائف)الطائف 
 خلف المعهد المهنن

 الفيحلية/ الحوية  178 516إلوية  29927 اار  قتادة االبتدائية (الطائف)الطائف 

 الحوية الفيحلية 179 516إلوية  29105 القادسية االبتدائية (الطائف)الطائف 



 الفيحليه بالحويه 180 516إلوية  29432 الطفيل بن عمرو المتوسطة (الطائف)الطائف 

ق مدينة الملك فهد الرياضية 181 516إلوية  3930144 مقررات- اامام أبو عمرو البرصي لتحفيظ القرآن الثانوية  (الطائف)الطائف   شر

 الطائف وادي ليه 182 517جنوب  29346 عىل  بن اار  طالب االبتدائية (الطائف)الطائف 

 بريد وادي ليه 183 517جنوب  29499 غرناطة المتوسطة (الطائف)الطائف 

 وادي ليه- الطائف  184 517جنوب  3929617 مقررات- غرناطة الثانوية  (الطائف)الطائف 

 مركز بريد وادي ليه 185 517جنوب  29188 الفعور االبتدائية (الطائف)الطائف 

ه قرية ابو إلرب بالسوطه 186 517جنوب  29336 عمرو بن العاص االبتدائية (الطائف)الطائف   الحخت 

 بريد وادي ليه 187 517جنوب  29342 الزوران االبتدائية (الطائف)الطائف 

 وادي ليه ـ قرية الزوران 188 517جنوب  29534 الزوران المتوسطة (الطائف)الطائف 

 وادي ليه ـ قرية الزوران 189 517جنوب  3929917 مقررات- الزوران الثانوية  (الطائف)الطائف 

 الرويدف 190 518إلوية  29785 الرويدف االبتدائية (الطائف)الطائف 

 الرويدف- الحوية  191 518إلوية  29451 بالل بن رباح المتوسطة (الطائف)الطائف 

  ح  الجوهرة0الحوية    192 518إلوية  29103 عبدالرإلمن بن عوف االبتدائية (الطائف)الطائف 

 الحويه مخطط الجوهرة 193 518إلوية  29429 (الملك خالد سابقا)سمرة بن جندب المتوسطة  (الطائف)الطائف 

 الطائف الحوية ح  الجوهرة 194 518إلوية  29584 (مقررات  )الملك عبدالعزيز الثانوية  (الطائف)الطائف 

   195 518إلوية  30187 (تربية خاصة)الملك عبدالعزيز الثانوية  (الطائف)الطائف 

 الحوية إلارة االطفاء 196 518إلوية  29754 اار  إلنيفة المتوسطة (الطائف)الطائف 

موك سابقا)النهروان االبتدائية  (الطائف)الطائف   بريد الحويه 197 518إلوية  29109 (الت 

 وادي محرم بجوار مسجد الميقات القديم 198 519غرب  29240 وادي المحرم االبتدائية (الطائف)الطائف 

 وادي محرم بجوار مسجد الميقات القديم 199 519غرب  29932 (وادي محرم سابقا )عمرو بن الجموح المتوسطة  (الطائف)الطائف 

 وادي محرم- الطائف  200 519غرب  3929606 مقررات- اإلد الثانوية  (الطائف)الطائف 

 الدار البيضاء بوادي المحرم 201 519غرب  29235 الدار البيضاء االبتدائية (الطائف)الطائف 

  االبتدائية  (الطائف)الطائف 
 الهدا الشارع العام 202 519غرب  29233 (الهدا سابقا)النجاسر

 الهدا 203 519غرب  29513 (الهدا سابقا)النعمان بن مالك البدري المتوسطة  (الطائف)الطائف 

 الهدا 204 519غرب  3929624 مقررات- الهدا الثانوية  (الطائف)الطائف 

  صخر 205 519غرب  29232 الحجاج بن يوسف االبتدائية (الطائف)الطائف 
 الهدا قرية بنن



ار بن األزور االبتدائية  (الطائف)الطائف   سكن مستشفن القوات المسلحة بالهدا 206 519غرب  29924 (األبناء بالهدا سابقا)ضن

 سكن مستشفن القوات المسلحة بالهدا 207 519غرب  29925 (األبناء بالهدا سابقا)انس بن النظرالمتوسطة  (الطائف)الطائف 

 مستشفن القوات المسلحة بالهدا 208 519غرب  3930017 مقررات - (األبناء بالهدا سابقا)لبيد بن ربيعة العامري الثانوية  (الطائف)الطائف 

  االبتدائية (الطائف)الطائف 
 اسكان الحرس 209 520إلوية  29707 ابن إلبان بالحرس الوطنن

   210 520إلوية  29710 اامام إلمزة لتحفيظ القرآن االبتدائية بالحرس (الطائف)الطائف 
 اسكان الحرص الوطنن

   211 520إلوية  29713 اامام إلمزة لتحفيظ القران الكريم المتوسطة (الطائف)الطائف 
 اسكان الحرص الوطنن

 الطائف الحوية اسكان الحرس 212 520إلوية  29711 ابن إلزم المتوسطة بالحرس (الطائف)الطائف 

 اسكان الحرس- الحوية - الطائف  213 520إلوية  3929715 مقررات- عمر بن عبدالعزيز الثانوية  (الطائف)الطائف 

  االبتدائية (الطائف)الطائف 
   214 520إلوية  29709 االمام النساايئ

 مدينة الملك خالد السكنية للحرس الوطنن

 اسكان الحرس 215 520إلوية  29708 زيد بن ثابت االبتدائية (الطائف)الطائف 

 مكتب بريد الحويه 216 521إلوية  29428 (الحويه سابقا)دمحم الفاتح المتوسطة  (الطائف)الطائف 

   217 521إلوية  29949 دمحم الفاتح المتوسطة تربية خاصة (الطائف)الطائف 

 الحوية 218 521إلوية  3929758 مقررات- الشيخ عبدالعزيز بن باز الثانوية  (الطائف)الطائف 

 -غرب جامعة الطائف - الحوية  219 521إلوية  30224 الشيخ عبدالعزيز بن باز الثانوية تربية خاصة (الطائف)الطائف 

ق مدينة الملك فهد الرياضية 220 521إلوية  29746 اامام يعقوب البرصي لتحفيظ القرآن االبتدائية (الطائف)الطائف   شر

ق مدينة الملك فهد الرياضية 221 521إلوية  30016 اامام أبو عمرو البرصي لتحفيظ القرآن المتوسطة (الطائف)الطائف   شر

 الحويه ح  االمت  دمحم 222 521إلوية  29108 (الحوية سابقا)تمام بن العباس االبتدائية  (الطائف)الطائف 

 الحويه  الفيحلبة 223 521إلوية  29106 اجنادين االبتدائية (الطائف)الطائف 

ن -الحوية  224 522إلوية  29107 عمر بن الخطاب االبتدائية (الطائف)الطائف   جوار جامعة الطائف-شارع الستي 

 ح  المضباع- الحوية  225 522إلوية  29896 عمر بن الخطاب اابتدائية تربية خاصة (الطائف)الطائف 

ن - الحوية  226 522إلوية  129033 تربية خاصة- برنامج يست  التعليم  بمدرسة عمر بن الخطاب االبتدائية  (الطائف)الطائف   مقابل جامعة الطائف- شارع الستي 

   227 522إلوية  295835 (مقررات  )الحوية الثانوية  (الطائف)الطائف 

 الحويه أمام مدينة الملك فهد الرياضية 228 522إلوية  29433 االمت  ماجد المتوسطة (الطائف)الطائف 

 الحويه مخطط بن باين 229 522إلوية  29114 بدر االبتدائية (الطائف)الطائف 

 الحويه ح  سلطانه 230 522إلوية  29112 طيبة االبتدائية (الطائف)الطائف 

 المضباع بالحويه 231 522إلوية  29430 سعد بن اار  وقاص المتوسطة (الطائف)الطائف 



 رإلاب-الحوية 232 523إلوية  129013 أوس ابن االرقم االبتدائية (الطائف)الطائف 

 ح  ريحة 233 523إلوية  29931 عبدهللا بن المبارك المتوسطة (الطائف)الطائف 

 الحوية ح  الرإلاب 234 523إلوية  129242 الربيع بن مسلم االبتدائية (الطائف)الطائف 

 ح  النظام- الحوية - الطائف  235 523إلوية  3930202 مقررات- األقىص الثانوية  (الطائف)الطائف 

 رإلاب 236 523إلوية  29872 ابن الجوزي االبتدائية (الطائف)الطائف 

   237 523إلوية  129041 المهاجرين المتوسطة (الطائف)الطائف 

ي االبتدائية (الطائف)الطائف   ح  النظام-الحويه 238 523إلوية  29942 االمام الطتر

 الطائف الحويه ح الواسط 239 523إلوية  29104 (ثقيف سابقا)عدي بن إلاتم االبتدائية  (الطائف)الطائف 

 الواسط- الحوية  240 523إلوية  129707 (مقررات  )اامام األوزاع  الثانوية  (الطائف)الطائف 

 الطائف الحويه ح الواسط 241 523إلوية  29514 عبدالرإلمن الناضالمتوسطة (الطائف)الطائف 

اء بن مالك االبتدائية (الطائف)الطائف   الطائف الحوية الواسط  غرب محنع الطائف لاللبان 242 523إلوية  30165 التر

ز االبتدائية (الطائف)الطائف  ز 243 523إلوية  29239 المبت   المبت 

 الحويه ح  السدره 244 524إلوية  29115 السدره االبتدائية (الطائف)الطائف 

 الحويه مخطط الدهاس 245 524إلوية  29431 ابو بكر الحديق المتوسطة (الطائف)الطائف 

 الحويه مخطط الدهاس 246 524إلوية  29111 إلراء االبتدائية (الطائف)الطائف 

   247 524إلوية  29898 إلراء اابتدائية تربية خاصة (الطائف)الطائف 

   248 524إلوية  129045 برنامج توإلد بمدرسة إلراء االبتدائية (الطائف)الطائف 

 الحوية ـ طريق المطار 249 524إلوية  3929830 مقررات- الملك سعود الثانوية  (الطائف)الطائف 

ض 250 524إلوية  29113 اار  ايوب االنحاري االبتدائية (الطائف)الطائف   ح  المعتر

ض 251 524إلوية  29753 ام القرى المتوسطة (الطائف)الطائف   الحوية ح  المعتر

 طريق الجنوب خلف محطة السواط 252 525جنوب  29344 الشيــــج االبتدائية (الطائف)الطائف 

 طريق الجنوب خلف محطة السواط 253 525جنوب  29442 الشيــــج المتوسطة (الطائف)الطائف 

   254 525جنوب  39129007 مقررات- الشيــــج الثانوية  (الطائف)الطائف 

 الغمت  - السوطة  255 525جنوب  29837 الغمت  االبتدائية (الطائف)الطائف 

 الغمت  - السوطة  256 525جنوب  29943 تحفيظ القران االبتدائية بالغمت   (الطائف)الطائف 

 الغمت  - السوطة  257 525جنوب  30174 تحفيظ القران المتوسطة بالغمت   (الطائف)الطائف 



 الطائف الملعب طريق الجنوب 258 525جنوب  29373 إلمزة بن عبدالمطلب االبتدائية (الطائف)الطائف 

   259 525جنوب  29803 إلمزة بن عبدالمطلب اابتدائية تربية خاصة (الطائف)الطائف 

   260 525جنوب  129048 برنامج توإلد بمدرسة إلمزة بن عبدالمطلب االبتدائية (الطائف)الطائف 

 طريق الجنوب اما م مفرق السديرة- الملعب  261 525جنوب  29509 إلمزة بن عبدالمطلب المتوسطه (الطائف)الطائف 

   262 525جنوب  30022 إلمزة بن عبدالمطلب المتوسطة تربية خاصة (الطائف)الطائف 

 طريق الجنوب اما م مفرق السديرة- الملعب  263 525جنوب  3929620 مقررات- إلمزة بن عبدالمطلب الثانوية  (الطائف)الطائف 

   264 525جنوب  129011 إلمزه بن عبدالمطلب الثانوية تربية خاصة (الطائف)الطائف 

 السوطة- الش  265 525جنوب  29786 اامام النووي االبتدائية (الطائف)الطائف 

 السوطة- الش  266 525جنوب  29947 اامام النووي المتوسطة (الطائف)الطائف 

 الحويه سكن قاعدة الملك فهد 267 526إلوية  29409 تحفيظ القرآن الكريم االبتدائية بالقاعدة (الطائف)الطائف 

 الحوية سكن قاعدة الملك فهد 268 526إلوية  29574 تحفيظ القرآن الكريم المتوسطة بالقاعدة (الطائف)الطائف 

 الطائف الحوية قاعدة الملك فهد الجوية 269 526إلوية  3929653 مقررات- تحفيظ القرآن الكريم الثانوية بالقاعدة  (الطائف)الطائف 

 قاعدة الملك فهد 270 526إلوية  29702 االمت  عبدالرإلمن االبتدائية (الطائف)الطائف 

 قاعدة الملك فهد الجوية بالطائف 271 526إلوية  29701 (الملك فهد بالقاعده سابقا)عقيل بن اار  طالب االبتدائية (الطائف)الطائف 

 قاعدة الملك فهد الجوية بالطائف 272 526إلوية  29703 (الملك فهد بالقاعده سابقا)ورقة بن نوفل المتوسطة (الطائف)الطائف 

   273 526إلوية  297055 (مقررات  )االمت  سلطان الثانوية  (الطائف)الطائف 

 مثملة- الحوية  274 527إلوية  29836 ذات الحواري االبتدائية (الطائف)الطائف 

 مثملة- الحوية  275 527إلوية  30170 (ذات الحواري سابقا)اار  دجانة المتوسطة  (الطائف)الطائف 

  الثانوية  (الطائف)الطائف 
 الحوية ح  مثملة 276 527إلوية  39129111 مقررات- البيهفر

ق  السيل الحغت   277 527إلوية  29137 اامام الغزال  االبتدائية (الطائف)الطائف   شر

 مكتب بريد السيل الحغت   278 527إلوية  29136 السيل الحغت  االبتدائية (الطائف)الطائف 

   279 527إلوية  30220 السيل الحغت  اابتدائية تربية خاصة (الطائف)الطائف 

 مكتب بريد السيل الحغت   280 527إلوية  29444 السيل الحغت  المتوسطة (الطائف)الطائف 

   281 527إلوية  130264 السيل الحغت  المتوسطة تربية خاصة (الطائف)الطائف 

 السيل الحغت   282 527إلوية  3929829 مقررات- السيل الحغت  الثانوية  (الطائف)الطائف 

  االبتدائية (الطائف)الطائف 
 بريد السيل الحغت   283 527إلوية  29139 الغاففر



  المتوسطة (الطائف)الطائف 
 بريد السيل الحغت   284 527إلوية  30051 االمام الغاففر

ق  29146 الفرع االبتدائية (الطائف)الطائف   الشفا 285 528شر

ق  29448 الشفا المتوسطة (الطائف)الطائف   الطائف شفا بنن سفيان 286 528شر

ق  3929593 مقررات- الشفا الثانوية  (الطائف)الطائف   الطائف شفا بنن سفيان 287 528شر

  عمر االبتدائية (الطائف)الطائف 
ق  29148 القربنن   عمر بالشفا 288 528شر

 القر بنن

ق  29501 القربنن عمرالمتوسطة (الطائف)الطائف    عمر بالشفا 289 528شر
 القر بنن

 مدرسة ثماله االبتدائية-طريق الجنوب -الطائف 290 529جنوب  29340 ثماله االول االبتدائية (الطائف)الطائف 

 ثماله العليا 291 529جنوب  29339 ثماله العليا االبتدائية (الطائف)الطائف 

 ثمالة العليا 292 529جنوب  29527 ثمالة العليا المتوسطة (الطائف)الطائف 

 ثمالة العليا 293 529جنوب  3929631 مقررات- ثمالة العليا الثانوية  (الطائف)الطائف 

 الطائف قرية الرميده 294 530إلوية  29341 الرميدة االبتدائية (الطائف)الطائف 

 بريد طواف ثماله 295 530إلوية  29381 (القويسم سابقا)عمت  بن وهب االبتدائية  (الطائف)الطائف 

 بريد طواف ثماله 296 530إلوية  29935 (القويسم سابقا)ابن المقرب المتوسطة  (الطائف)الطائف 

 قرية القويسم. الطائف  297 530إلوية  3930138 مقررات- القويسم الثانوية  (الطائف)الطائف 

   298 530إلوية  30200 سعيد بن زيد االبتدائية (الطائف)الطائف 

ق الحويه وادي جليل 299 531إلوية  29383 جليل االبتدائية (الطائف)الطائف   شر

ق الحوية 300 531إلوية  29400 الحالة االبتدائية (الطائف)الطائف   قرية الحالة شر

ق الحوية 301 531إلوية  29934 الحالة المتوسطة (الطائف)الطائف   قرية الحالة شر

قة- الهدا - الطائف  302 532غرب  29236 النهضة االبتدائية (الطائف)الطائف   وادي الشر

قة- الهدا - الطائف  303 532غرب  29424 النهضة المتوسطة (الطائف)الطائف   وادي الشر

 الهدا 304 532غرب  3929918 مقررات - (الحساسنة )النهضة الثانوية سابقا  (الطائف)الطائف 

  سعد 305 533جنوب  29352 المعدن االبتدائية (الطائف)الطائف 
 بنن

  سعد بقران قرية الريــــع 306 533جنوب  29354 بقران االبتدائية (الطائف)الطائف 
 بنن

  سعد بقران قريةالريــــع 307 533جنوب  29440 بقران المتوسطة (الطائف)الطائف 
 بنن

  سعد بقران.الطائف  308 533جنوب  3929626 مقررات- بقران الثانوية  (الطائف)الطائف 
 بنن

 بسل 309 534جنوب  29338 بسل االبتدائية (الطائف)الطائف 



 طريق الجنوب قريه زعفران 310 534جنوب  29539 بسل المتوسطة (الطائف)الطائف 

 طريق الجنوب قريه زعفران 311 534جنوب  3929638 مقررات- بسل الثانوية  (الطائف)الطائف 

 طريق الجنوب قرية مرفوض 312 534جنوب  29358 ثابت بن قيس االبتدائية (الطائف)الطائف 

 طريق الجنوب قرية مرفوض 313 534جنوب  29561 ثابت بن قيس المتوسطة (الطائف)الطائف 

 ح  الزاللة السيل الكبت   314 535إلوية  29316 الحسن بن عىل  االبتدائية (الطائف)الطائف 

 السيل الكبت   315 535إلوية  29445 السيل الكبت  المتوسطة (الطائف)الطائف 

 السيل الكبت   316 535إلوية  3929590 مقررات- السيل الكبت  الثانوية  (الطائف)الطائف 

 ح  الخنفري 317 535إلوية  29138 السيل الكبت  االبتدائية (الطائف)الطائف 

 ح  الخنفري 318 535إلوية  29974 تحفيظ القرآن الكريم االبتدائية بالسيل الكبت   (الطائف)الطائف 

  الخ 319 536جنوب  29557  الخ المتوسطة (الطائف)الطائف 

  الخ 320 536جنوب  3929648 مقررات-  الخ الثانوية  (الطائف)الطائف 

  الخ 321 536جنوب  29348 االمام مسلم االبتدائية (الطائف)الطائف 

 طريق الجنوب الكالخية 322 536جنوب  29747 الكالخية االبتدائية (الطائف)الطائف 

 االتحاالت - ادارة التعليم   323 537جنوب  29343 سديرة االبتدائية (الطائف)الطائف 

 االتحاالت - ادارة التعليم   324 537جنوب  29540 سديره المتوسطة (الطائف)الطائف 

 40.844732848 ,21.358497367 325 537جنوب  3929639 مقررات- سديرة الثانوية  (الطائف)الطائف 

 40.513685 خط الطول 21.221604خط العرض  326 538جنوب  29378 أسيد بن الحضت  االبتدائية (الطائف)الطائف 

 الخرائق 327 538جنوب  29377 سعد بن معاذ االبتدائية (الطائف)الطائف 

 قرية العولة 328 538جنوب  29375 العولة االبتدائية (الطائف)الطائف 

 قرية العولة 329 538جنوب  29494 العولة المتوسطة (الطائف)الطائف 

ق   29359 شقحان االبتدائيه (الطائف  )جنوب شر
ق  جنوب شر

 شقحان 1 539

ق   29543 شقحان المتوسطة (الطائف  )جنوب شر
ق  جنوب شر

 طريق الجنوب 2 539

ق   30280 شقحان المتوسطة تربية خاصة (الطائف  )جنوب شر
ق  جنوب شر

 الطائف شقحان 3 539

ق  ق  3929641 مقررات- شقحان الثانوية  (الطائف  )جنوب شر  شقحان- الطائف  4جنوب شر



539 

ق   129368 شقحان الثانوية تربية خاصة (الطائف  )جنوب شر
ق  جنوب شر

 الطائف شقحان 5 539

ق   29406 زيد بن إلارثه االبتدائية (الطائف  )جنوب شر
ق  جنوب شر

 الطائف قياء 6 540

ق   29300 قيا الثانيه االبتدائية (الطائف  )جنوب شر
ق  جنوب شر

 قيا بالحارث 7 540

ق   29556 قيا المتوسطة (الطائف  )جنوب شر
ق  جنوب شر

 قيا بالحارث 8 540

ق   29980 قيا المتوسطة تربية خاصة (الطائف  )جنوب شر
ق  جنوب شر

540 9   

ق   3929647 مقررات- قيا الثانوية  (الطائف  )جنوب شر
ق  جنوب شر

 قيا بالحارث 10 540

ق   30253 قيا الثانوية تربية خاصة (الطائف  )جنوب شر
ق  جنوب شر

540 11   

ق   30009 القاع االبتدائية (الطائف  )جنوب شر
ق  جنوب شر

 القاع- قيا  12 540

ق   30227 القاع المتوسطة (الطائف  )جنوب شر
ق  جنوب شر

 قيا 13 540

ق   29299 قيا االول االبتدائية (الطائف  )جنوب شر
ق  جنوب شر

 قيا االول 14 540

ق   29975 ابتدائية تحفيظ القران الكريم بقيا (الطائف  )جنوب شر
ق  جنوب شر

 بجوار جامع الشدادين الكبت  - ح  الشدادين - قيا  15 540

ق   29864 قيا األول اابتدائية تربية خاصة (الطائف  )جنوب شر
ق  جنوب شر

 قيا بالحارث 16 540

ق   30206 تحفيظ القرآن المتوسطة بقيا (الطائف  )جنوب شر
ق  جنوب شر

 بجوار جامع الشدادين الكبت  - ح  الشدادين - قيا  17 540

ق   29297 صقر قريش االبتدائية (الطائف  )جنوب شر
ق  جنوب شر

 بريد قيا 18 540

ق  ق  29555 صقر قريش المتوسطة (الطائف  )جنوب شر  الطائف ـ قيا 19جنوب شر



540 

ق   3929831 مقررات- صقر قريش الثانوية  (الطائف  )جنوب شر
ق  جنوب شر

 الطائف ـ قيا 20 540

ق   29275 غزايل االبتدائية (الطائف  )جنوب شر
ق  جنوب شر

 غزايل طريق الجنوب 21 541

ق   29552 غزائل المتوسطة (الطائف  )جنوب شر
ق  جنوب شر

 غزائل- طريق الجنوب - الطائف  22 541

ق   3930007 مقررات- غزايل الثانوية  (الطائف  )جنوب شر
ق  جنوب شر

 غزائل- طريق الجنوب - الطائف  23 541

ة  ة  30048 العرفاء االبتدائية (الطائف)العشت   طريق الطائف الرياض- العرفاء  1 542عشت 

ة  ة  30270 العرفاء المتوسطة (الطائف)العشت   طريق الرياض- العرفاء 2 542عشت 

ة    عدوان االبتدائية (الطائف)العشت 
ة  29380 بنن   عدوان 3 542عشت 

 بنن

ة  ة  29519 بنن عدوان المتوسطة (الطائف)العشت    عدوان 4 542عشت 
 بنن

ة  ة  29402 القرشيات االبتدائية (الطائف)العشت   الطائف طريق الرياض القرشيات 5 542عشت 

ة  ة  29564 القرشيات المتوسطة (الطائف)العشت   الطائف طريق الرياض القرشيات 6 542عشت 

ة  ة  3929789 مقررات- القرشيات الثانوية  (الطائف)العشت   الطائف القرشيات 7 542عشت 

ة  ة  29928 سامودة االبتدائية (الطائف)العشت   شمال الطائف- هجرة سامودة  8 543عشت 

ة  ة  30171 ساموده المتوسطة (الطائف)العشت   هجرة سامودة 9 543عشت 

ة  ة  29401 الجفر االبتدائية (الطائف)العشت   وادي العحمه 10 543عشت 

ة  ة  29420 الجفر المتوسطة (الطائف)العشت   الجفر 11 543عشت 

ة  ة  3929580 مقررات- الجفر الثانوية  (الطائف)العشت   الجفر 12 543عشت 

ة  ة  30049 عامر بن ربيعة االبتدائية (الطائف)العشت  ة  13 544عشت   مخطط القثمة- عشت 

ة  ة  29998 ابو تمام االبتدائية (الطائف)العشت  ة 14 544عشت  ق عشت   شر

ة  ة  29391 االمام اإلمد بن إلنبل االبتدائية (الطائف)العشت  ة - الطائف  15 544عشت   بجوار مركز الرعاية الححية األولية- عشت 

ة  ة  29809 اإلمد بن إلنبل االبتدائية تربية خاصة (الطائف)العشت     16 544عشت 

ة  ة  30252 االمام اإلمد بن إلنبل المتوسطة تربية خاصة (الطائف)العشت     17 544عشت 

ة  ة  30245 االمام اإلمد بن إلنبل الثانوية تربية خاصة (الطائف)العشت     18 544عشت 



ة  ة (الطائف)العشت  ة  29945 تحفيظ القرآن الكريم االبتدائية بعشت  ة 19 544عشت  ة بريد عشت   الطائف عشت 

ة  ه (الطائف)العشت  ة  30172 تحفيظ القران المتوسطة بعشت  ة 20 544عشت  ة بريد عشت   الطائف عشت 

ة  ة المتوسطة (الطائف)العشت  ة  29551 عشت  ه القديمه 21 544عشت   عشت 

ة  ة الثانوية  (الطائف)العشت  ة  296445 (مقررات  )عشت     22 544عشت 

ة  ة  29394 سعيد بن المسيب االبتدائية (الطائف)العشت  ة 23 545عشت   بريد عشت 

ة  ة  29392 معاذ بن جبل االبتدائية (الطائف)العشت  ة  24 545عشت   آل مشعان- عشت 

ة  ة  29393 صالح الدين االبتدائية (الطائف)العشت  ة 25 545عشت   صالح الدين بعشت 

ة  ة  29549 صالح الدين المتوسطة (الطائف)العشت  ة 26 545عشت   صالح الدين بعشت 

ة  ة  29396 العطيف االبتدائية (الطائف)العشت     27 546عشت 
 طريق الرياض خلف الدفاع المدان

ة  ة  30013 تحفيظ القرآن االبتدائية بالعطيف (الطائف)العشت     28 546عشت 
 طريق الرياض خلف الدفاع المدان

ة  ة  29489 العطيف المتوسطة (الطائف)العشت   طريق الرياض 29 546عشت 

ة  ة  3929613 مقررات- العطيف الثانوية  (الطائف)العشت   طريق الرياض 30 546عشت 

ة  ة  130396 العطيف الثانوية تربية خاصة (الطائف)العشت     31 546عشت 

ة  ة  29874 القعقاع بن عمرو االبتدائية (الطائف)العشت   العطيف طريق الرياض 32 546عشت 

ة  ة  30002 القعقاع بن عمرو المتوسطة (الطائف)العشت   العطيف طريق الرياض 33 546عشت 

ة  ة  29404 المشاش االبتدائية (الطائف)العشت   طريق الرياض هجرة المشاش 34 547عشت 

ة  ة  29508 المشاش المتوسطة (الطائف)العشت   طريق الرياض هجرة المشاش 35 547عشت 

ة  ة  29405 الشار االبتدائية (الطائف)العشت  ة -طريق الرياض  36 548عشت    - عشت 
 المحاان

ة  ة  30003 الشار المتوسطة (الطائف)العشت  ة - طريق الرياض 37 548عشت    - عشت 
 المحاان

ة  ة  29399 العدل االبتدائية (الطائف)العشت     38 548عشت 
 الطائف بريد المحاان

ة  ة  29486 العدل المتوسطة (الطائف)العشت     39 548عشت 
 الطائف بريد المحاان

ة  ة  3929611 مقررات- العدل الثانوية  (الطائف)العشت    -الطائف  40 548عشت 
 المحاان

ة  ة  29398 القاإله االبتدائية (الطائف)العشت  ه القديمه 41 548عشت   عشت 

ة  ة  29387 دغبج االبتدائية (الطائف)العشت    دغبج 42 549عشت 
 بريد المحاان

ة  ة  29533 دغبج المتوسطة (الطائف)العشت    دغبج 43 549عشت 
 بريد المحاان

ة  ة  29386 الحفاير االبتدائية (الطائف)العشت    الحفائر 44 549عشت 
 الطائف قطاع المحاان



ة  ة  29426 الحفاير المتوسطة (الطائف)العشت    الحفائر 45 549عشت 
 الطائف قطاع المحاان

ة  ة  29389 الفيضة االبتدائية (الطائف)العشت    فيضة المسلح 46 549عشت 
 الطائف المحاان

ة  ة  29553 الفيضة المتوسطة (الطائف)العشت    فيضة المسلح 47 549عشت 
 الطائف المحاان

ة  ة  3929645 مقررات- الفيضة الثانوية  (الطائف)العشت  ة .الطائف  48 549عشت   الفيضة.عشت 

ة  ة  30050 عاصم بن ثابت االبتدائية (الطائف)العشت   الماجديه 49 550عشت 

ة  ة  129004 عباد بن بشر المتوسطة (الطائف)العشت     50 550عشت 

ة  ن االبتدائية (الطائف)العشت  ة مكير ة  29388 عشت  ن  51 550عشت  ة مكير  الطائف عشت 

ة  ن المتوسطة (الطائف)العشت  ة مكير ة  29550 عشت  ن  52 550عشت  ة مكير  الطائف عشت 

ة     (الطائف)العشت 
ة  29946 تحفيظ القرآن الكريم االبتدائية بالمحاان    53 550عشت 

 المحاان

ة     (الطائف)العشت 
ة  30173 تحفيظ القران المتوسطة بالمحاان    54 550عشت 

 المحاان

ة    االبتدائية (الطائف)العشت 
ة  29385 المحاان    55 550عشت 

 المحاان

ة  ة  29504 المحاان المتوسطة (الطائف)العشت     56 550عشت 
 المحاان

ة    الثانوية تربية خاصة (الطائف)العشت 
ة  129946 المحاان    57 550عشت 

ة  ة  3929619 مقررات- المحاان الثانوية  (الطائف)العشت    - الطائف  58 550عشت 
 المحاان

ة  ة  29395 الفريــــع االبتدائية (الطائف)العشت   الفريــــع بالنجيل مدرسة الفريــــع 59 550عشت 

ة  ة  29498 الفريــــع المتوسطة (الطائف)العشت   الفريــــع بالنجيل مدرسة الفريــــع 60 550عشت 

  سعد مدرسة الححنه 1 551ميسان  29363 الححنه االبتدائية (الطائف  )ميسان 
 بنن

  سعد مدرسة الححنه 2 551ميسان  29452 الححنة المتوسطة (الطائف  )ميسان 
 بنن

  سعد مدرسة الححنه 3 551ميسان  3929594 مقررات- الححنة الثانوية  (الطائف  )ميسان 
 بنن

 بنن سعد الحديب 4 551ميسان  29581 فرعة الزود الثانوية (الطائف  )ميسان 

  سعد 5 551ميسان  29364 اسامة بن زيد االبتدائية (الطائف  )ميسان 
 بريد بنن

   6 551ميسان  29905 اسامة بن زيد االبتدائية تربية خاصة (الطائف  )ميسان 

  سعد 7 551ميسان  29518 اسامة بن زيد المتوسطة (الطائف  )ميسان 
 بريد بنن

  سعد 8 551ميسان  29357 السحن االبتدائية (الطائف  )ميسان 
 الطائف السحن بنن

  سعد  9 551ميسان  29441 السحن المتوسطة (الطائف  )ميسان 
 السحن- بنن

  سعد 10 551ميسان  3929589 مقررات- السحن الثانوية  (الطائف  )ميسان 
 السحن بنن



  سعد 11 552ميسان  29134 الدار الحمراء االبتدائية (الطائف  )ميسان 
 بنن

 الطائف بنن سعد الدارالحمراء 12 552ميسان  3929588 مقررات- الدار الحمراء الثانوية  (الطائف  )ميسان 

  الحارث 13 553ميسان  29272 الحور االبتدائية (الطائف  )ميسان 
 الحور بنن

   14 553ميسان  130274 الحور االبتدائية تربية خاصة (الطائف  )ميسان 

 الحور 15 553ميسان  29453 الحورالمتوسطة (الطائف  )ميسان 

 الحور 16 553ميسان  3929595 مقررات- الحور الثانوية  (الطائف  )ميسان 

 بريد ثقيف الطواف 17 553ميسان  29312 مثان االبتدائية (الطائف  )ميسان 

  الحارث 18 553ميسان  29301 المريفق االبتدائية (الطائف  )ميسان 
 بنن

  الحارث الشباشبه 19 553ميسان  29268 ابو الطيب المك  االبتدائية (الطائف  )ميسان 
 الطائف بنن

 بن الحارث ميسان 20 553ميسان  29446 أار الطيب المك المتوسطة (الطائف  )ميسان 

  الحارث ميسان 21 553ميسان  3929591 مقررات- ابو الطيب المك الثانوية  (الطائف  )ميسان 
 بنن

اء االبتدائية (الطائف  )ميسان  اء 22 554ميسان  29267 الخرصن   الحارث الحدب قرية الخرصن
 بنن

  الحارث ميسان 23 554ميسان  29271 الشعاعيب االبتدائية (الطائف  )ميسان 
 بنن

   24 554ميسان  29813 الشعاعيب اابتدائية تربية خاصة (الطائف  )ميسان 

 ميسا ن بن الحارث 25 554ميسان  29447 الشعاعيب المتوسطة (الطائف  )ميسان 

  الحارث 26 554ميسان  3929592 مقررات- الشعاعيب الثانوية  (الطائف  )ميسان 
 ميسا ن بنن

 الطائف ميسان بالحارث 27 554ميسان  29276 عبدهللا بن عمر االبتدائية (الطائف  )ميسان 

 طريق الجنوب الشارع العام 28 555ميسان  29262 بوا االبتدائية (الطائف  )ميسان 

 طريق الجنوب- بوا بالحارث  29 555ميسان  29520 بوا المتوسطة (الطائف  )ميسان 

 طريق الجنوب- بوا بالحارث  30 555ميسان  3929627 مقررات- بوا الثانوية  (الطائف  )ميسان 

 ابور اكة طريق الجنوب 31 555ميسان  29261 أبو راكة االبتدائية (الطائف  )ميسان 

 ابور اكة طريق تربه 32 555ميسان  30092 تحفيظ القرآن االبتدائية بأبو راكة (الطائف  )ميسان 

 ابو راكة طريق تربة 33 555ميسان  29415 ابو راكة المتوسطة (الطائف  )ميسان 

 أبو راكة- الطائف  35 555ميسان  3929578 مقررات- ابو راكة الثانوية  (الطائف  )ميسان 

 هجرة العشارية- ابو راكة  36 555ميسان  30167 العشاريه االبتدائية (الطائف  )ميسان 

 الخياله 37 555ميسان  29313 الخيالة االبتدائية (الطائف  )ميسان 



 تربه 38 555ميسان  29825 الخيالة المتوسطة (الطائف  )ميسان 

 الطائف-طريق تربة- هجرة الخيالة 39 555ميسان  3930139 مقررات- الخيالة الثانوية  (الطائف  )ميسان 

 مدرسة الخمرة أبو راكه 40 555ميسان  29296 الخمرة االبتدائية (الطائف  )ميسان 

  الحارث قرية العطاء 41 556ميسان  29274 العطاء االبتدائية (الطائف  )ميسان 
 بنن

  الحارث قرية العطاء 42 556ميسان  29488 العطاء المتوسطة (الطائف  )ميسان 
 بنن

 ابو راكة 43 555ميسان  130020 أبو راكة المتوسطة تربية خاصة (الطائف  )ميسان 

 بريد ميسان مدرسة المناضح- الطائف  43 556ميسان  29302 المناضح االبتدائية (الطائف  )ميسان 

 المناضح بالحارث 44 556ميسان  29510 المناضح المتوسطة (الطائف  )ميسان 

 المناضح بالحارث 45 556ميسان  3929621 مقررات- المناضح الثانوية  (الطائف  )ميسان 

  مالك 46 557إلداد  29304 صيادة االبتدائية (الطائف  )ميسان 
 إلداد بنن

  مالك 47 557إلداد  29545 صيادة المتوسطة (الطائف  )ميسان 
 إلداد بنن

  مالك/الطائف  48 557إلداد  29288 عبال االبتدائية (الطائف  )ميسان 
 إلداد بنن

  مالك/الطائف  49 557إلداد  29548 عبال المتوسطة (الطائف  )ميسان 
 إلداد بنن

  مالك 50 557إلداد  29101 إلداد االبتدائية (الطائف  )ميسان 
 إلداد بنن

  مالك 51 557إلداد  29816 تحفيظ القرآن الكريم االبتدائية بحداد (الطائف  )ميسان 
 إلداد بنن

  مالك 52 557إلداد  29530 إلداد المتوسطة (الطائف  )ميسان 
 بنن

  مالك 53 557إلداد  30058 تحفيظ القرآن الكريم المتوسطة بحداد (الطائف  )ميسان 
 إلداد بنن

   54 557إلداد  30021 برنامج التوإلد المتوسطة بمدرسة إلداد االبتدائية (الطائف  )ميسان 

  مالك 55 557إلداد  3929632 مقررات- إلداد الثانوية  (الطائف  )ميسان 
 بنن

   56 557إلداد  30210 إلداد الثانوية تربية خاصة (الطائف  )ميسان 

  مالك بريد بن غليون 57 557إلداد  29279 بلحليس االبتدائية (الطائف  )ميسان 
 إلداد بنن

  مالك بريد بن غليون 58 557إلداد  29521 بلحليس المتوسطة (الطائف  )ميسان 
 إلداد بنن

  مالك العمشان 59 557إلداد  29315 العمشان االبتدائية (الطائف  )ميسان 
 الطائف بنن

  مالك - الطائف  60 557إلداد  29492 العمشان المتوسطة (الطائف  )ميسان 
 قرية المحارزة- إلداد بنن

 قرية الحمة ببالحارث إلداد 61 558إلداد  29266 الحمة االبتدائية (الطائف  )ميسان 

 قرية الحمة ببالحارث إلداد 62 558إلداد  30136 الحمة المتوسطة (الطائف  )ميسان 



 ترعة ثقيف 63 559إلداد  29294 ترعة ثقيف االبتدائية (الطائف  )ميسان 

عة ثقيف (الطائف  )ميسان   ترعة ثقيف 64 559إلداد  30093 تحفيظ القرآن الكريم االبتدائية بتر

 ترعه ثقيف 65 559إلداد  29526 ترعه ثقيف المتوسطة (الطائف  )ميسان 

 ترعه ثقيف 66 559إلداد  3929630 مقررات- ترعة ثقيف الثانوية  (الطائف  )ميسان 

 مدرسة المجارده بثقيف 67 559إلداد  29310 المجارده االبتدائية (الطائف  )ميسان 

 مدرسة المجارده بثقيف 68 559إلداد  29503 المجارده المتوسطه (الطائف  )ميسان 

 ثقيف الخلص 69 559إلداد  29293 الخلص االبتدائية (الطائف  )ميسان 

 قرية قها ثقيف 70 559إلداد  29554 قها ثقيف المتوسطة (الطائف  )ميسان 

 قرية قها ثقيف- بالد ثقيف  71 559إلداد  3929646 مقررات- قها ثقيف الثانوية  (الطائف  )ميسان 

 بالد ثقيف العمار 72 559إلداد  29295 العمار االبتدائية (الطائف  )ميسان 

  مالك القضاه مدرسة مهور 73 560إلداد  29305 مهور االبتدائية (الطائف  )ميسان 
 بنن

   74 560إلداد  29808 مهور االبتدائية تربية خاصة (الطائف  )ميسان 

  مالك 75 560إلداد  29502 القريــــع المتوسطة (الطائف  )ميسان 
 بنن

  مالك 76 560إلداد  3929618 مقررات- القريــــع الثانوية  (الطائف  )ميسان 
 القريــــع بنن

ق االبتدائية (الطائف  )ميسان    مالك - الطائف  77 560إلداد  29278 األشر
 القريــــع- بنن

  مالك مدرسة السائلة االبتدائية 78 560إلداد  29286 السائلة االبتدائية (الطائف  )ميسان 
 بنن

  مالك  79 560إلداد  29505 السائلة المتوسطة (الطائف  )ميسان 
 السائلة- بنن

  مالك األإلالف 80 561إلداد  29277 االإلالف االبتدائية (الطائف  )ميسان 
 الطائف بنن

 مركز تربه الريــــع بحضن 1 563تربة  29407 الريــــع االبتدائية (الطائف)تربة 

 مركز تربه الريــــع بحضن 2 563تربة  29826 الريــــع المتوسطة (الطائف)تربة 

 هجرة إلراضة 3 564تربة  29989 إلراضة االبتدائية (الطائف)تربة 

 هجرةإلراضة 4 564تربة  30053 إلراضة المتوسطة (الطائف)تربة 

 الطائف ـ تربة ـ إلضن ـ هجرة إلراضة 5 564تربة  3930203 مقررات- إلراضة الثانوية  (الطائف)تربة 

 تربه 6 565تربة  29258 تربة االبتدائية (الطائف)تربة 

به 7 565تربة  29243 المنحورية االبتدائية (الطائف)تربة   المنحورية بتر

 ح  الدغافلة- تربة  8 565تربة  29782 المنحورية اابتدائية تربية خاصة (الطائف)تربة 



 تربة 9 565تربة  29873 سلمان الفارس  االبتدائية (الطائف)تربة 

 تربه ح  الخالدية 10 565تربة  29260 شاقه بن مالك االبتدائية (الطائف)تربة 

بة (الطائف)تربة  بة 11 565تربة  29413 تحفيظ القرآن الكريم االبتدائية بتر  تربة البقوم بجوار الضمان االجتماع  بتر

بة (الطائف)تربة   تربه البقوم 12 565تربة  29577 تحفيظ القران الكريم المتوسطة بتر

بة  (الطائف)تربة   بجوار نادي الحاسب اال  - تربة 13 565تربة  3929656 مقررات- تحفيظ القرآن الكريم الثانوية بتر

 تربه ح  القواودة 14 565تربة  29259 عبدالرإلمن بن صخر االبتدائية (الطائف)تربة 

 تربه بجوار الخزان 15 565تربة  29523 أنس بن مالك المتوسطة (الطائف)تربة 

 مقابل بلدية تربة- تربة  16 565تربة  29981 انس بن مالك المتوسطة تربية خاصة (الطائف)تربة 

 تربة  مقابل مدرسة تحفيظ القران المتوسطة والثانوية 17 565تربة  299405 (مقررات  )ابن خزيمة الثانوية  (الطائف)تربة 

 مقابل سوق تربة- تربة 18 565تربة  3929628 مقررات- تربة الثانوية  (الطائف)تربة 

   19 565تربة  39129051 مقررات- برنامج سمع  بمدرسة تربه الثانوية  (الطائف)تربة 

   20 565تربة  30243 تربه الثانوية تربية خاصة (الطائف)تربة 

 مقابل المباإلث-تربه ح  الخالدية 21 565تربة  29525 عطاء بن اار رباح المتوسطة (الطائف)تربة 

 الجنوار  الغرار  - الخالدية - تربة  22 565تربة  129686 القاسم بن سالم المتوسطة (الطائف)تربة 

 ح  العالوة- تربه 23 566تربة  29253 العالوة االبتدائية (الطائف)تربة 

 العالوة- تربة  24 566تربة  29524 العالوة المتوسطة (الطائف)تربة 

 العالوة- تربة  25 566تربة  3929629 مقررات- العالوة الثانوية  (الطائف)تربة 

 تربه 26 566تربة  29247 الشدي االبتدائية (الطائف)تربة 

 الطائف تربه 27 566تربة  29251 عحماء االبتدائية (الطائف)تربة 

 هجرة العلبة 28 567تربة  29254 العلبة االبتدائية (الطائف)تربة 

 هجرة العلبة 29 567تربة  29491 العلبة المتوسطة (الطائف)تربة 

 تربه مدرسة الحائرية 30 567تربة  29244 الحائرية االبتدائية (الطائف)تربة 

 تربه مدرسة الحائرية 31 567تربة  29421 الحائرية المتوسطة (الطائف)تربة 

ج االبتدائية (الطائف)تربة  ج- تربه  32 567تربة  29245 الحشر  الحشر

ج المتوسطة (الطائف)تربة  ج  33 567تربة  29425 الحشر  تربة- الحشر

ج الثانوية  (الطائف)تربة  ج  34 567تربة  3929582 مقررات- الحشر  تربة- الحشر



 تربة البقوم 35 568تربة  29256 العباس بن عبدالمطلب االبتدائية (الطائف)تربة 

ن االبتدائية (الطائف)تربة  ن محافظة تربه 36 568تربة  29252 العرقي   العرقي 

ن االبتدائية تحفيظ قرآن (الطائف)تربة  ن محافظة تربه 37 568تربة  30015 العرقي   العرقي 

ن المتوسطة (الطائف)تربة  ن محافظة تربه 38 568تربة  29487 العرقي   العرقي 

ن الثانوية  (الطائف)تربة  ن محافظة تربه 39 568تربة  3929612 مقررات- العرقي   العرقي 

به 40 569تربة  29248 شعر االبتدائية (الطائف)تربة   شعر بتر

به 41 569تربة  29541 شعر المتوسطة (الطائف)تربة   شعر بتر

 قرية شعر- تربة  42 569تربة  3929640 مقررات- شعر الثانوية  (الطائف)تربة 

 الطائف تربة مدرسة القوامة 43 570تربة  29255 القوامة االبتدائية (الطائف)تربة 

 الطائف تربة مدرسة القوامة 44 570تربة  29919 القوامة المتوسطة (الطائف)تربة 

ق إلضن 45 571تربة  29246 الخالدية االبتدائية بحضن (الطائف)تربة   تربه الخالدية بشر

   46 571تربة  129047 برنامج سمع  بمدرسة الخالدية بحضن االبتدائية (الطائف)تربة 

ق إلضن 47 571تربة  29434 الخالدية المتوسطة (الطائف)تربة   تربه الخالدية بشر

ق إلضن 48 571تربة  3929585 مقررات- الخالدية الثانوية  (الطائف)تربة   تربه الخالدية بشر

 الخرمه شارع الملك فيحل 1 572الخرمة  29410 تحفيظ القرآن الكريم االبتدائية بالخرمة (الطائف)الخرمة 

 الخرمه شارع الملك فيحل 2 572الخرمة  29575 تحفيظ القران الكريم المتوسطة بالخرمة (الطائف)الخرمة 

 شارع الملك فيحل- الخرمه  3 572الخرمة  3929654 مقررات- تحفيظ القرآن الكريم الثانوية بالخرمه  (الطائف)الخرمة 

 المحمدية- الخرمة  4 572الخرمة  29823 ابن تيمية االبتدائية (الطائف)الخرمة 

 شارع البلدية- الروضة 5 572الخرمة  29970 االمام الشاطنر  االبتدائية بالخرمة (الطائف)الخرمة 

 الخرمة 6 572الخرمة  30090 الشاطنر  المتوسطة (الطائف)الخرمة 

 المحمدية- الخرمة  7 572الخرمة  3930271 مقررات- ياقوت الحموي الثانوية  (الطائف)الخرمة 

 العزيزيه 8 572الخرمة  29435 الخرمه المتوسطة (الطائف)الخرمة 

   9 572الخرمة  129055 برنامج سمع  بمدرسة الخرمة المتوسطة (الطائف)الخرمة 

   10 572الخرمة  29950 الخرمة المتوسطة تربية خاصة (الطائف)الخرمة 

   11 572الخرمة  295865 (مقررات  )الخرمة الثانوية  (الطائف)الخرمة 

   12 572الخرمة  30242 الخرمة الثانوية تربية خاصة (الطائف)الخرمة 



   13 572الخرمة  39129052 مقررات- برنامج سمع  بمدرسة الخرمة الثانوية  (الطائف)الخرمة 

   14 572الخرمة  39129053 مقررات- برنامج برصي بمدرسة الخرمة الثانوية  (الطائف)الخرمة 

 الخرمه شارع الملك فيحل 15 572الخرمة  29117 الفيحلية االبتدائية (الطائف)الخرمة 

 جوار البنك الراجىح  -الخرمه 16 572الخرمة  29781 الفيحلية االبتدائية تربية خاصة (الطائف)الخرمة 

 الخرمه 17 572الخرمة  29132 ابن رشد االبتدائية (الطائف)الخرمة 

هه 18 572الخرمة  29128 صهيب الروم  االبتدائية (الطائف)الخرمة  ن  الطائف الخرمه ح  التن

 الخرمه 19 573الخرمة  29126 الهجره االبتدائية (الطائف)الخرمة 

 الخرمه 20 573الخرمة  29757 الهجرة المتوسطة (الطائف)الخرمة 

 ح  الهجرة- الخرمه  21 573الخرمة  3929991 مقررات- الهجرة الثانوية  (الطائف)الخرمة 

 جبار السلم 22 573الخرمة  29120 جبار االبتدائية (الطائف)الخرمة 

 الحجف الشارع العام 23 573الخرمة  29121 الحجف االبتدائية (الطائف)الخرمة 

 الدغمية بمحافظه الخرمة 24 574الخرمة  29122 الدغمية االبتدائية (الطائف)الخرمة 

 الخرمه مدرسه الدغميه المتوسطه 25 574الخرمة  29436 الدغمية المتوسطة (الطائف)الخرمة 

 مخطط الدغمية- الخرمه  26 574الخرمة  3929587 مقررات- الدغمية الثانوية  (الطائف)الخرمة 

   27 574الخرمة  129005 أبو أمامة الباهىل  االبتدائية (الطائف)الخرمة 

 الخرمه السلميه 28 574الخرمة  29131 الفرزدق االبتدائية (الطائف)الخرمة 

 مدرسة ابو جميده الخرمه 29 574الخرمة  29118 ابو جميده االبتدائية (الطائف)الخرمة 

 الطائف الخرمه ظليم 30 575الخرمة  29127 ظليم االبتدائية (الطائف)الخرمة 

 الطائف الخرمه ظليم 31 575الخرمة  29547 ظليم المتوسطة (الطائف)الخرمة 

 الطائف الخرمه ظليم 32 575الخرمة  3929643 مقررات- ظليم الثانوية  (الطائف)الخرمة 

 الخرمه 33 576الخرمة  29124 الغريف االبتدائية (الطائف)الخرمة 

 الحزم- الغريف  34 576الخرمة  29497 الغريف المتوسطة (الطائف)الخرمة 

 الغريف- الخرمة  35 576الخرمة  3929616 مقررات- الغريف الثانوية  (الطائف)الخرمة 

فية االبتدائية (الطائف)الخرمة  فية- الغريف  36 576الخرمة  29125 الشر  الشر

 شارع االريقط العام 37 576الخرمة  29119 االريقط الفيحلية اابتدائية (الطائف)الخرمة 

 الزرب-الغريف 38 576الخرمة  29123 االمام عبدالرإلمن الفيحل االبتدائية (الطائف)الخرمة 



اء االبتدائية (الطائف)الخرمة  اء 39 577الخرمة  29116 الختر  الختر

اء المتوسطة (الطائف)الخرمة   الخرمه 40 577الخرمة  30054 الختر

اء الثانوية  (الطائف)الخرمة  اء 41 577الخرمة  39129006 مقررات- الختر  الختر

 الحجيف 42 578الخرمة  29129 الحجيف االبتدائية (الطائف)الخرمة 

 الحجيف 43 578الخرمة  29422 الحجيف المتوسطة (الطائف)الخرمة 

 الحجيف- الخرمه  44 578الخرمة  3929790 مقررات- الحجيف الثانوية  (الطائف)الخرمة 

 قرية  ضوان طريق الرياض 1 579المويه  29390 رضوان االبتدائية (الطائف)المويه 

 رضوان 2 579المويه  29535 رضوان المتوسطة (الطائف)المويه 

 رضوان 3 579المويه  3929634 مقررات- رضوان الثانوية  (الطائف)المويه 

 بريد رضوان 4 579المويه  29403 زيد بن الخطاب االبتدائية (الطائف)المويه 

 المويه الجديد مدرسة 5 580المويه  29209 المويه الجديد االبتدائية (الطائف)المويه 

 المويه الجديد مدرسة 6 580المويه  29976 تحفيظ القران االبتدائية بالمويه (الطائف)المويه 

   7 580المويه  29810 المويه الجديد اابتدائية تربية خاصة (الطائف)المويه 

 المويه الجديد 8 580المويه  29511 المويه المتوسطة (الطائف)المويه 

 0 9 580المويه  30204 المويه المتوسطة لتحفيظ القرآن الكريم (الطائف)المويه 

 المويه الجديد الشارع العام 10 580المويه  3929622 مقررات- المويه الجديد الثانوية  (الطائف)المويه 

   11 580المويه  30241 المويه الجديد الثانوية تربية خاصة (الطائف)المويه 

 المويه الجديد 12 580المويه  29227 طارق بن زياد االبتدائية (الطائف)المويه 

 الطائف المويه الجديد 13 581المويه  29210 ام الدوم االبتدائية (الطائف)المويه 

 ام الدوم 14 581المويه  29516 ام الدوم المتوسطة (الطائف)المويه 

 أم الدوم 15 581المويه  3929625 مقررات- أم الدوم الثانوية  (الطائف)المويه 

 المويه الجديد ام الدوم 16 581المويه  29412 تحفيظ القرآن الكريم االبتدائية بأم الدوم (الطائف)المويه 

 المويه الجديد ام الدوم 17 581المويه  29573 تحفيظ القران الكريم بأم الدوم المتوسطة (الطائف)المويه 

 أم الدوم 18 581المويه  3929910 مقررات- تحفيظ القران الكريم الثانوية بأم الدوم  (الطائف)المويه 

 طريق الرياض دغيبجه 19 581المويه  29215 دغيبجه االبتدائية (الطائف)المويه 

 ام الدوم ح العناضله 20 581المويه  29212 االمام الشافع  االبتدائية (الطائف)المويه 



 الطائف أم الدوم مدرسة الزبت  بن العوام 21 581المويه  29211 الزبت  بن العوام االبتدائية (الطائف)المويه 

 مران 22 581المويه  29219 مران االبتدائية (الطائف)المويه 

   23 581المويه  29863 مران اابتدائية تربية خاصة (الطائف)المويه 

 مران 24 581المويه  29560 مران المتوسطة (الطائف)المويه 

   25 581المويه  129032 مران المتوسطة تربية خاصة (الطائف)المويه 

   26 581المويه  129027 مران الثانوية تربية خاصة (الطائف)المويه 

 بريد أم الدوم 27 582المويه  29225 نمران االبتدائية (الطائف)المويه 

 بريد المويه الجديد 28 582المويه  30014 نمران االبتدائية لتحفيظ القرآن الكريم (الطائف)المويه 

 بريد أم الدوم 29 582المويه  30004 نمران المتوسطة (الطائف)المويه 

 المويه الجديد مقر شنيف 30 582المويه  29562 مقر شنيف المتوسطة (الطائف)المويه 

 مقر شنيف 31 582المويه  3929832 مقررات- مقر شنيف الثانوية  (الطائف)المويه 

 إلفركشب 32 582المويه  29214 إلفر كشب االبتدائية (الطائف)المويه 

 بريد المويه 33 582المويه  29532 إلفر كشب المتوسطة (الطائف)المويه 

 إلفر كشب- المويه  34 582المويه  3929633 مقررات- إلفر كشب الثانوية  (الطائف)المويه 

 1ظلم مخطط رقم  35 583المويه  29228 ظلم االبتدائية (الطائف)المويه 

   36 583المويه  30111 ظلم اابتدائية تربية خاصة (الطائف)المويه 

 ظلم طريق الرياض 37 583المويه  29546 ظلم المتوسطة (الطائف)المويه 

 ظلم 38 583المويه  3929642 مقررات- ظلم الثانوية  (الطائف)المويه 

 ظلم 39 583المويه  29997 عروة بن الزبت  االبتدائية (الطائف)المويه 

ة االبتدائية (الطائف)المويه  ة 40 584المويه  29226 الحفت   الطائف ظلم الحفت 

ة المتوسطة (الطائف)المويه  ة 41 584المويه  29427 الحفت   الطائف ظلم الحفت 

 دعيكان 42 585المويه  29929 دعيكان االبتدائية (الطائف)المويه 

 adالمويه عالء البادية 43 586المويه  29216 عالء البادرية االبتدائية (الطائف)المويه 

 المويه الجديد بدائع جابر 44 586المويه  29217 سعد بن عبادة االبتدائية (الطائف)المويه 

 المويه الجديد بدائع جابر 45 586المويه  29517 سعد بن عبادة المتوسطة (الطائف)المويه 

 المويه الجديد 46 587المويه  29223 النحائف االبتدائية (الطائف)المويه 



 المويه الجديد 47 587المويه  29512 النحائف المتوسطة (الطائف)المويه 

 المويه الجديد 48 587المويه  3929623 مقررات- النحائف الثانوية  (الطائف)المويه 

 الركنة 49 587المويه  29221 الركنة االبتدائية (الطائف)المويه 

 الركنة 50 587المويه  29439 الركنة المتوسطة (الطائف)المويه 

 الركنة 51 587المويه  3929833 مقررات- الركنة الثانوية  (الطائف)المويه 

 المويه الجديد الرويلية الحهلوج 52 587المويه  29230 الرويلية الحهلوج االبتدائية (الطائف)المويه 

 هجرة إليالن 53 587المويه  29317 إليالن االبتدائية (الطائف)المويه 

   54 587المويه  129024 عبدالمطلب بن ربيعه االبتدائية (الطائف)المويه 

 هجرة إليالن 55 587المويه  29827 إليالن المتوسطة (الطائف)المويه 

 0 56 587المويه  3930207 مقررات- إليالن الثانوية  (الطائف)المويه 

 المويه الجديد مدرسة الرفايع 57 588المويه  29220 الرفايع االبتدائية (الطائف)المويه 

 المويه الجديد مدرسة الرفايع 58 588المويه  29438 الرفايع المتوسطة (الطائف)المويه 

 المويه الجديد  الرفايع 59 588المويه  3929609 مقررات- الرفايع الثانوية  (الطائف)المويه 

 الطائف المويه الجديد 60 588المويه  29222 المزيرعة االبتدائية (الطائف)المويه 

 الطائف المويه الجديد 61 588المويه  29507 المزيرعه المتوسطة (الطائف)المويه 

 رنيه المخطط الشمال   1 590رنية  29321 ابو عبيدة عامر بن الجراح االبتدائية (الطائف)رنية 

 رنيه 2 590رنية  29319 رنية االبتدائية (الطائف)رنية 

   3 590رنية  29780 رنية اابتدائية تربية خاصة (الطائف)رنية 

   4 590رنية  129049 برنامج برصي بمدرسة رنية االبتدائية (الطائف)رنية 

 رنيه 5 590رنية  29536 رنية المتوسطة (الطائف)رنية 

   6 590رنية  29982 رنية المتوسطة تربية خاصة (الطائف)رنية 

 رنيه 7 590رنية  3929635 مقررات- رنية الثانوية  (الطائف)رنية 

 المخطط الشمال   8 590رنية  129018 رنية الثانوية تربية خاصة (الطائف)رنية 

 السلم برنية 9 590رنية  29414 تحفيظ القرآن الكريم االبتدائية برنية (الطائف)رنية 

 السلم برنية 10 590رنية  29756 تحفيظ القران الكريم برنية المتوسطة (الطائف)رنية 

 السلم- رنية  11 590رنية  3929913 مقررات- تحفيظ القرآن الكريم الثانوية برنية  (الطائف)رنية 



 محافظة رنيه 12 590رنية  29329 القاسم بن دمحم االبتدائية (الطائف)رنية 

مذي االبتدائية (الطائف)رنية   رنيه ح  الجدر 13 590رنية  29102 االمام التر

ى المتوسطة (الطائف)رنية   الىح الشمال برنيه 14 590رنية  29418 البحتر

 محافظة رنيه مدرسة بن زيدون 15 590رنية  29334 ابن زيدون االبتدائية (الطائف)رنية 

 قرية العماير- محافظة رنية  16 591رنية  29324 العماير االبتدائية (الطائف)رنية 

 رنية العماير 17 591رنية  29537 العماير المتوسطة (الطائف)رنية 

 العمائر- رنية  18 591رنية  3929636 مقررات- العمائر الثانوية  (الطائف)رنية 

 رنيه ح  السلم 19 591رنية  29322 السلم االبتدائية (الطائف)رنية 

 رنيه ح  السلم 20 591رنية  29538 السلم المتوسطة (الطائف)رنية 

 السلم- رنيه  21 591رنية  3930228 مقررات- السلم الثانوية  (الطائف)رنية 

 رنيه 22 591رنية  29328 كويكب االبتدائية (الطائف)رنية 

 رنيه 23 591رنية  29558 كويكب المتوسطة (الطائف)رنية 

م االبتدائية (الطائف)رنية  م 24 591رنية  29327 الرصن  الرصن

م المتوسطة (الطائف)رنية  م 25 591رنية  29454 الرصن  الرصن

م الثانوية  (الطائف)رنية  م- رنيه  26 591رنية  3929637 مقررات- الرصن  قرية الرصن

 رنيه شعيب الشعران 27 591رنية  29542 عتاب بن اسيد المتوسطة (الطائف)رنية 

 رنيه شعيب الشعران 28 591رنية  3929915 مقررات- عتاب بن أسيد الثانوية  (الطائف)رنية 

  االبتدائية (الطائف)رنية 
 رنيه الدار البيضاء 29 592رنية  29335 أبو فراس الحمداان

  المتوسطة (الطائف)رنية 
 رنيه الدار البيضاء 30 592رنية  30052 أبو فراس الحمداان

االبتدائية (الطائف)رنية   رنيه 31 592رنية  29323 كعب بن زهت 

 رنيه 32 592رنية  29450 كعب بن زهت  المتوسطة (الطائف)رنية 

  برنية533القاعدة   33 592رنية  29748 االبناء االبتدائية برنية (الطائف)رنية 

  برنية533القاعدة   34 592رنية  29755 االبناء برنية المتوسطة (الطائف)رنية 

 سكن القاعدة- رنية  35 592رنية  3929802 مقررات- األبناء برنية الثانوية  (الطائف)رنية 

 رنيه قرية النغر 36 593رنية  29318 االمام القرطنر  االبتدائية (الطائف)رنية 

 مدرسة األملح االبتدائية برنيه 37 593رنية  29320 األملح االبتدائية (الطائف)رنية 



 مدرسة األملح االبتدائية برنيه 38 593رنية  30091 تحفيظ القرآن الكريم االبتدائية بمدرسة األملح (الطائف)رنية 

 االملح- رنية  39 593رنية  29417 األملح المتوسطة (الطائف)رنية 

 االملح- رنية  40 593رنية  3929579 مقررات- األملح الثانوية  (الطائف)رنية 

 رنيه0 41 593رنية  29331 الحجره االبتدائية (الطائف)رنية 

 العويلة االبتدائية برنية 42 594رنية  29325 العويلة االبتدائية (الطائف)رنية 

 العويلة برنية 43 594رنية  29936 العويلة المتوسطة (الطائف)رنية 

 الطائف رنيه الغافه 44 594رنية  29326 الغافة االبتدائية (الطائف)رنية 

 الطائف رنيه الغافه 45 594رنية  29496 الغافه المتوسطة (الطائف)رنية 

 الغافه 46 594رنية  3929615 مقررات- الغافة الثانوية  (الطائف)رنية 

 رنية خدان 47 595رنية  30008 خدان االبتدائية (الطائف)رنية 

 رنية خدان 48 595رنية  30089 خدان المتوسطة (الطائف)رنية 

 محافظة رنية_ وادي غيب  49 595رنية  29759 وادي غيب االبتدائية (الطائف)رنية 

 وادي المياه 50 595رنية  29916 وادي غيب المتوسطة (الطائف)رنية 

ية - رنية  51 596رنية  30168 ابو مليح االبتدائية (الطائف)رنية   (أبو مليح  )العفت 

ية االبتدائية (الطائف)رنية  ية 52 596رنية  29330 العفت   قرية العفت 

ية المتوسطة (الطائف)رنية  ية 53 596رنية  29490 العفت   قرية العفت 

ية الثانوية  (الطائف)رنية  ية- رنية  54 596رنية  3929614 مقررات- العفت   العفت 

 رغوه بمدينة رنيه 55 597رنية  29332 رغوة االبتدائية (الطائف)رنية 

 رغوه بمدينة رنيه 56 597رنية  30005 رغوة المتوسطة (الطائف)رنية 

 


