
المحلةاسم المركز االنتخابًرقم المركزالمدٌنة
الوادي الشرقًمدرسة سٌدي عبدالكرٌم للتعلٌم األساس14701ًالمهجرٌن

مٌدان الشهداءمدرسة التحرٌر للتعلٌم الثانوي14702المهجرٌن

سٌدي عبدالجلٌلمدرسة الحضارة الجدٌدة للتعلٌم األساس14703ًالمهجرٌن

االنعتاقمدرسة شمس المعرفة الثانوٌة14704المهجرٌن

وسط المدٌنةمدرسة مصراتة المركزٌة للتعلٌم األساس12705ًالمهجرٌن

اقزٌرمدرسة الٌرموك الثانوٌة12706المهجرٌن

المحجوبمدرسة شهداء المحجوب للتعلٌم األساس12707ًالمهجرٌن

ابورقٌةمدرسة شهداء الشط للتعلٌم األساس19708ًالمهجرٌن

الخمس المدٌنة مدرسة المرقب الثانوٌة13709المهجرٌن

حً عبدالكافًمدرسة الفاروق للتعلٌم األساس21710ًالمهجرٌن

الكٌشمدرسة الشروق للتعلٌم األساس34711ًالمهجرٌن

قارٌونسمدرسة االمل المشرق للتعلٌم األساس34712ًالمهجرٌن

اجدابٌامدرسة نور المعرفة للتعلٌم األساس35713ًالمهجرٌن

المرج الشرقٌةمدرسة الهدى للتعلٌم األساس37714ًالمهجرٌن

اجدابٌا الشرقٌةمدرسة عمر المختار للتعلٌم الثانوي35001اجدابٌا

اجدابٌا الشرقٌةمدرسة االستقالل للتعلٌم األساس35002ًاجدابٌا

اجدابٌا الشرقٌةمدرسة الوحدة العربٌة للتعلٌم األساس35003ًاجدابٌا

اجدابٌا الشرقٌةمدرسة فاطمة الزهراء للتعلٌم الثانوي35004اجدابٌا

اجدابٌا الشرقٌة مدرسة الطلٌعة للتعلٌم األساس35005ًاجدابٌا

اجدابٌا الشرقٌةمدرسة عائشة ام المؤمنٌن للتعلٌم األساس35006ًاجدابٌا

اجدابٌا الشرقٌةمدرسة التقدم للتعلٌم األساس35007ًاجدابٌا

اجدابٌا الشمالٌةمدرسة شهداء الدامور للتعلٌم األساسً والثانوي35008اجدابٌا

اجدابٌا الشمالٌةمدرسة بئر بالل للتعلٌم األساس35009ًاجدابٌا

اجدابٌا الشمالٌةمدرسة امصادف الرقعً للتعلٌم األساس35010ًاجدابٌا

اجدابٌا الشمالٌةمدرسة ادرٌس عبدالنبً للتعلٌم األساس35011ًاجدابٌا

اجدابٌا الشمالٌةمدرسة القادسٌة للتعلٌم األساس35012ًاجدابٌا

اجدابٌا الغربٌةفبراٌر للتعلٌم الثانوي17مدرسة 35013اجدابٌا

اجدابٌا الغربٌةمدرسة عطٌة الكاسح للتعلٌم األساس35014ًاجدابٌا

وزارة التربٌة والتعلٌم

مركز المعلومات والتوثٌق 

المدارس التً تم اعتمادها كمراكز انتخابٌة فً عموم لٌبٌا



اجدابٌا الغربٌةمدرسة النهضة للتعلٌم األساس35015ًاجدابٌا

اجدابٌا الغربٌةمدرسة الحرٌة للتعلٌم األساس35016ًاجدابٌا

اجدابٌا الغربٌةمدرسة حسن البرانً للتعلٌم األساس35017ًاجدابٌا

اجدابٌا الغربٌةمدرسة طارق بن زٌاد للتعلٌم األساس35018ًاجدابٌا

البرٌقة الجدٌدةمدرسة حخالد بن الولٌد للتعلٌم األساس35019ًاجدابٌا

البرٌقة الجدٌدةمدرسة المجد للتعلٌم االاساس35020ًاجدابٌا

البٌضانمدرسة البٌضان للتعلٌم األساس35021ًاجدابٌا

الزوٌتٌنةمدرسة عمر بن الخطاب للتعلٌم األساسً والثانوي35022اجدابٌا

الزوٌتٌنةمدرسة حٌشان اجبٌل للتعلٌم األساس35023ًاجدابٌا

العرقوبمدرسة العرقوب للتعلٌم األساس35024ًاجدابٌا

العقٌلةمدرسة عبدالنبً بشٌر للتعلٌم األساس35025ًاجدابٌا

القنانمدرسة االمام سحنون للتعلٌم األساس35026ًاجدابٌا

المرسى-البرٌقةمدرسة شهداء البرٌقة للتعلٌم الثانوي35027اجدابٌا

المرسى-البرٌقةمدرسة الوحدة العربٌة للتعلٌم األساس35028ًاجدابٌا

امرٌر قابسمدرسة ادم النوٌحف للتعلٌم األساس35029ًاجدابٌا

انتالتمدرسة الشموخ للتعلٌم األساس35030ًاجدابٌا

بشرمدرسة موسى عرٌش للتعلٌم األساس35031ًاجدابٌا

خور اوقٌدةمدرسة ابوالقاسم الزهراوي للتعلٌم األساس35032ًاجدابٌا

سلطانمدرسة حسٌن العرٌبً للتعلٌم األساس35033ًاجدابٌا

سلطانمدرسة شهوان للتعلٌم األساس35034ًاجدابٌا

الجلٌداٌةمدرسة الجلٌداٌة للتعلٌم األساس35035ًاجدابٌا

مرادةمدرسة ابوجعفر المنصور للتعلٌم األساس35036ًاجدابٌا

اجخرةمدرسة عطٌة الكاسح للتعلٌم األساس35037ًاجدابٌا

اجخرةمدرسة نسٌبة بنت كعب للتعلٌم األساس35038ًاجدابٌا

اوجلة-السوانًمدرسة عثمان بن عفان للتعلٌم األساس35039ًاجدابٌا

اوجلة-السوانًمدرسة خالد بن الولٌد للتعلٌم األساس35040ًاجدابٌا

جالو-الشرفمدرسة علً بن ابً طالب للتعلٌم األساس35041ًاجدابٌا

جالو-العرقمدرسة صالح الدٌن للتعلٌم األساس35042ًاجدابٌا

جالو-العرقمدرسة السٌدة حفصة للتعلٌم األساس35043ًاجدابٌا

جالو-العرقمدرسة عمر المختار للتعلٌم األساس35044ًاجدابٌا

جالو-اللبةمدرسة حلٌمة السعدٌة للتعلٌم األساس35045ًاجدابٌا

جالو-اللبةمدرسة سعد بن ابً وقاص للتعلٌم األساس35046ًاجدابٌا

جالو-المشروعفبراٌر للتعلٌم األساس17ًمدرسة 35047اجدابٌا

جالو-راشدةمدرسة ابن البٌطار للتعلٌم األساس35048ًاجدابٌا

جالو-راشدةمدرسة محمد ٌوسف ابوعوٌنة للتعلٌم األساس35049ًاجدابٌا

اوجلةمدرسة عبدهللا بن ابً السرح للتعلٌم األساس35050ًاجدابٌا

اجدابٌا الشمالٌةمدرسة االتحاد للتعلٌم األساسً والثانوي35051اجدابٌا

اجدابٌا الغربٌةمدرسة زٌد بن ثابت للتعلٌم األساس35052ًاجدابٌا

اجدابٌا الشرقٌةمدرسة الضٌاء للتعلٌم األساس35053ًاجدابٌا

اجدابٌا الشمالٌةمدرسة الجالء للتعلٌم األساس35054ًاجدابٌا

اجدابٌا الغربٌةمدرسة أسماء بنت ابً بكر للتعلٌم األساسً والثانوي35055اجدابٌا

لبرٌقة المنطقة الثانٌةمدرسة االمل للتعلٌم الثانوي35056اجدابٌا

بشرمدرسة أسامة بن زٌد للتعلٌم األساس35057ًاجدابٌا

اوجلة امام السوانًمدرسة مالك ابن انس للتعلٌم األساس35060ًاجدابٌا

سوسةمدرسة الفتح اإلسالمً األساس33001ًالبٌضاء



سوسةمدرسة سوسة األساسٌة الثانوٌة33002البٌضاء

المنصورةمدرسة المنصورة األساسٌة33003البٌضاء

شحات القدٌمةمدرسة فاطمة الزهراء األساسٌة 33004البٌضاء

شحات الجدٌدةمدرسة صالح الدٌن األساسٌة33005البٌضاء

شحات الجدٌدةمدرسة الشهٌد المٌار األساسٌة33006البٌضاء

شحات الجدٌدةمدرسة زٌد بن ثابت األساسٌة33007البٌضاء

شحات الجدٌدةمدرسة نوري اسباق األساسٌة33008البٌضاء

الصفصافمدرسة اقطٌط موسى األساسٌة33009البٌضاء

قرنادةمدرسة ٌوسف الجٌالنً األساسٌة33010البٌضاء

الفائدٌةمدرسة االنتصار األساسٌة33011البٌضاء

بلقسمدرسة الجٌل الجدٌد األساسٌة33012البٌضاء

اشنٌشنمدرسة سلٌمان ادرٌس األساسٌة33013البٌضاء

اسلنطةمدرسة الشورى األساسٌة الثانوٌة33014البٌضاء

البٌضاءمدرسة الزهراء األساسٌة33015البٌضاء

البٌضاء الشرقٌةمدرسة فتاة لٌبٌا الثانوٌة33016البٌضاء

البٌضاء الشرقٌةمدرسة خالد ابن الولٌد األساسٌة33017البٌضاء

البٌضاء الشرقٌةمدرسة الفردوس األساسٌة33018البٌضاء

البٌضاء الغربٌةمدرسة االسراء والمعراج األساسٌة33019البٌضاء

البٌضاء الغربٌةمدرسة النهضة األساسٌة33020البٌضاء

البٌضاء الغربٌةالوسٌطة األساسٌة/مدرسة القلعة33021البٌضاء

الجهادمدرسة المجاهد محمد بالقاسم األساسٌة33022البٌضاء

الخوٌماتمدرسة الخوٌمات األساسٌة33023البٌضاء

الزاوٌة القدٌمةمدرسة الزاوٌة القدٌمة األساسٌة33024البٌضاء

السوق القدٌممدرسة المٌدان األساسٌة33025البٌضاء

السوق القدٌممدرسة النصر األساسٌة33026البٌضاء

الغرٌقةمدرسة الٌقظة األساسٌة33027البٌضاء

الغرٌقةمدرسة الخنساء األساسٌة33028البٌضاء

الغرٌقةمدرسة عمر بن الخطاب األساسٌة33029البٌضاء

الغرٌقةمدرسة روٌفع االنصاري األساسٌة33030البٌضاء

الغرٌقةمدرسة عقبة بن نافع األساسٌة33031البٌضاء

الغرٌقةمدرسة االستقالل الثانوٌة33032البٌضاء

الغرٌقةمدرسة وجدة للتعلٌم األساس33033ًالبٌضاء

الغرٌقةمدرسة الحرٌة األساسٌة33034البٌضاء

الغرٌقةمدرسة شهداء البٌضاء الجدٌدة األساسٌة33035البٌضاء

الغرٌقةمدرسة احفاد المختار األساسٌة33036البٌضاء

الغرٌقةمدرسة رابعة العدوٌة األساسٌة33037البٌضاء

الغرٌقةمدرسة ابن خلدون األساسٌة33038البٌضاء

الغرٌقةمدرسة نسٌبة بنت كعب الثانوٌة33039البٌضاء

الوسٌطمدرسة الشهٌد ٌحً العوامً األساسٌة33040البٌضاء

جردس الجراريفبراٌر األساسٌة17مدرسة انتفاضة 33041البٌضاء

عمر المختارمدرسة عمر المختار األساسٌة للبنات33042البٌضاء

قصر المقدممدرسة شهداء الزاوٌة األساسٌة33043البٌضاء

قندولةمدرسة عبدالرحٌم ابوبكر األساسٌة33044البٌضاء

ماسةمدرسة عمر بن العزٌز الساسٌة33045البٌضاء

ماسة الجنوبٌةمدرسة ماسة األساسٌة الثانوٌة33046البٌضاء



ماسة الشمالٌةمدرسة خولة بنت االزور األساسٌة33047البٌضاء

مراوةمدرسة المجاهد الناجً األساسٌة33048البٌضاء

وردامةمدرسة وردامة األساسٌة33049البٌضاء

الخوٌماتمدرسة القوافل33064البٌضاء

اقفنطةمدرسة جاد هللا النٌان االساٌة33082البٌضاء

البٌاضة الشرقٌةمدرسة عبدالنبً المزٌنً الثانوٌة33083البٌضاء

البٌاضة الغربٌةمدرسة خلٌل جارهللا األساسٌة الثانوٌة33085البٌضاء

الحمامةمدرسة الحمامة الشمالٌة األساسٌة الثانوٌة33086البٌضاء

الحنٌةمدرسة الحنٌة األساسٌة33087البٌضاء

الساحلمدرسة شهداء اسدوس األساسٌة الثانوٌة33088البٌضاء

بالحدٌدمدرسة بالحدٌد األساسٌة33089البٌضاء

بطةمدرسة شهداء بطة األساسٌة33090البٌضاء

بطةمدرسة ابوبكر الكٌش الثانوٌة33091البٌضاء

بطةمدرسة زاوٌة امبلو األساسٌة33092البٌضاء

بطةمدرسة سٌدي نوح األساسٌة33093البٌضاء

بوترابةمدرسة ابوبكر الصدٌق األساسٌة الثانوٌة33094البٌضاء

زاوٌة العرقوبمدرسة شهداء زاوٌة العرقوب األساسٌة الثانوٌة33095البٌضاء

طلمٌثةمدرسة الفاروق االساسٌٌة الثانوٌة33096البٌضاء

قصر لٌبٌامدرسة محمد عسل األساسٌة33097البٌضاء

راس الترابمدرسة الشهٌد عبدالحق األساسٌة 33098البٌضاء

طرغونٌةمدرسة عمر عصر األساسٌة33099البٌضاء

الغرٌبمدرسة المعلم األساسٌة33102البٌضاء

البٌضاءمدرسة علً بن ابً طالب األساسٌة33103البٌضاء

الستلونةمدرسة الستلونة األساسٌة33104البٌضاء

بلغراءمدرسة الكرامة األساسٌة33105البٌضاء

حبونمدرسة المجاهد عثمان سالم األساسٌة33106البٌضاء

الغرٌقةمدرسة الغرٌقة األساسٌة33107البٌضاء

الساحلمدرسة عثمان بن عفان األساسٌة33112البٌضاء

الساحلاألساسٌة الثانوٌة (مٌراد مسعود)مدرسة جمعة مراجع 33113البٌضاء

البٌاضةمدرسة ثورة الحجارة األساسٌة33114البٌضاء

طلمٌثة الشرقٌةمدرسة شهداء العقٌلة األساسٌة33115البٌضاء

دندخمدرسة صالح الدٌن األساسٌة33116البٌضاء

طلمٌثةمدرسة القادسٌة األساسٌة الثانوٌة33120البٌضاء

البٌضاء الشرقٌةمدرسة شهداء الجٌل األساسٌة33122البٌضاء

تغساتمدرسة القدس الثانوٌة117001الجبل 

تغساتمدرسة غرٌان الجنوبٌة للتعلٌم األساس117002ًالجبل 

تغساتمدرسة اسود الجبل للتعلٌم األساس117003ًالجبل 

تغساتمدرسة الطاهر الزروق للتعلٌم األساس117004ًالجبل 

تغساتمدرسة غرٌان المركزٌة للتعلٌم األساس117005ًالجبل 

أوالد بن ٌعقوبفبراٌر للتعلٌم األساس22ًمدرسة شهداء 117006الجبل 

تغرنةمدرسة مختار كعبار للتعلٌم األساس117007ًالجبل 

بنً ٌحًمدرسة العهد الجدٌد للتعلٌم األساس117008ًالجبل 

السقائفمدرسة السقائف للتعلٌم األساس117009ًالجبل 

القحاصاتمدرسة طارق بن زٌاد للتعلٌم األساس117010ًالجبل 

غوط الرٌحمدرسة عمر المختار ببتعلٌم األساس117011ًالجبل 



اوسادنمدرسة ابوالعٌد زاٌد الثانوٌة117012الجبل 

اوسادنمدرسة الكفاح للتعلٌم األساس117013ًالجبل 

ابوزٌانمدرسة شهداء ابوزٌان للتعلٌم األساس117014ًالجبل 

المغاربةمدرسة الصمود للتعلٌم األساس117015ًالجبل 

الكلٌبةمدرسة ابوبكر الصدٌق للتعلٌم األساس117016ًالجبل 

ابوعٌادمدرسة ابوعٌاد للتعلٌم األساس117017ًالجبل 

الرابطةمدرسة النصر للتعلٌم األساس117018ًالجبل 

قطٌسمدرسة النصر والتحدي للتعلٌم األساس117019ًالجبل 

وادي الحًمدرسة وادي الحً الثانوٌة117020الجبل 

البحرٌةفبراٌر للتعلٌم األساس17ًمدرسة 117021الجبل 

الوسطاكتوبر للتعلٌم األساس23ًمدرسة 117022الجبل 

قٌزانمدرسة قٌزان للتعلٌم األساس117023ًالجبل 

وادي النخلمدرسة عقبة بن نافع للتعلٌم األساس117024ًالجبل 

الشٌخمدرسة الخنساء للتعلٌم األساس117025ًالجبل 

بادرتنمدرسة بادرتن للتعلٌم األساس117027ًالجبل 

ابوغٌالنمدرسة ابوغٌالن الثانوٌة117028الجبل 

ابوغٌالنمدرسة أوالد ابً سالمة للتعلٌم األساس117029ًالجبل 

البٌضاء العربانمدرسة العروبة الثانوٌة117030الجبل 

سوق االثنٌن العربانمدرسة عمر بن عبدالعزٌز الثانوٌة117031الجبل 

القصبة العربانمدرسة شهداء الدامور للتعلٌم األساسً 117032الجبل 

ابوجعفر العربانمدرسة الجعافرة الثانوٌة117033الجبل 

الشقٌقةمدرسة الشقٌقة المركزٌة للتعلٌم األساس117036ًالجبل 

عطاء هللا الشقٌقةمدرسة شهداء ابً غرة للتعلٌم األساس117037ًالجبل 

قصر وامسمدرسة قصر وامس للتعلٌم األساس117039ًالجبل 

نسمة المركزمدرسة المجاهد امحمد بن بشٌر الثانوٌة117040الجبل 

راس الطبلمدرسة جعفر بن ابً طالب للتعلٌم األساس117042ًالجبل 

أبو الغربمدرسة مصعب بن عمٌر للتعلٌم األساس117043ًالجبل 

تغساتمدرسة شهداء لٌبٌا للتعلٌم األساس117044ًالجبل 

السواعدٌةمدرسة السواعدٌة الثانوٌة117045الجبل 

الرابطةمدرسة لبفقٌد زٌاد للتعلٌم األساس117046ًالجبل 

دنونمدرسة دنون الثانوٌة117047الجبل 

الكمٌشاتمدرسة الكمٌشات الثانوٌة117048الجبل 

مزدةمدرسة الشهٌد محمد الدرة للتعلٌم األساس117049ًالجبل 

مزدةمدرسة شهداء غزة للتعلٌم األساس117050ًالجبل 

سوانً فسانومدرسة حسان بن ثابت للتعلٌم األساس117051ًالجبل 

نسمة المركزمدرسة ابوبكر البصٌر للتعلٌم األساس117052ًالجبل 

الوسطمدرسة الجٌل الجدٌد للتعلٌم األساس117053ًالجبل 

كمونمدرسة الخندق للتعلٌم األساس117054ًالجبل 

الزوٌةمدرسة الزوٌة للتعلٌم األساس117055ًالجبل 

التٌلتمدرسة التقدم للتعلٌم األساس117056ًالجبل 

القصبة  مدرسة ابوزٌد المزغورتً للتعلٌم األساس218041ًالجبل 

المركزفبراٌر17مدرسة ثانوٌة 218042الجبل 

الوسطمدرسة صالح الدٌن للتعلٌم الثانوي218043الجبل 

تمزدةمدرسة الفاروق للتعلٌم األساس218044ًالجبل 

شكشوكمدرسة شكشوك للتعلٌم الثانوي218045الجبل 



الرجبان الشرقٌةمدرسة شهداء الرجبان مختلطة218046الجبل 

الرجبان الغربٌةمدرسة محمد فكٌنً للتعلٌم األساس218047ًالجبل 

الرجبان الغربٌةمدرسة الرجبان للتعلٌم األساس218048ًالجبل 

الوسطمدرسة شهداء الوخٌم للتعلٌم األساس218049ًالجبل 

قصر الحاجمدرسة الشهٌد محمد شعٌب للتعلٌم الثانوي218050الجبل 

الزملةفبراٌر للتعلٌم الثانوي17مدرسة 218051الجبل 

الرحٌبات الشمالٌةمدرسة حمزة بن عبدالمطلب مختلطة218052الجبل 

الوسطمدرسة الهدى اإلسالمً للتعلٌم الثانوي218053الجبل 

امسٌنمدرسة شهداء الرحٌبات للتعلٌم الثانوي218054الجبل 

القرٌة الشرقٌةمدرسة موسى بن نصٌر للتعلٌم األساس218057ًالجبل 

القرٌة الغربٌةمدرسة المجاهد سالم بن عبدالنبً للتعلٌم األساس218058ًالجبل 

المركزمدرسة ثانوٌة مزدة المركزٌة التخصصٌة218059الجبل 

طبقةمدرسة طبقة الثانوٌة التخصصٌة218060الجبل 

الحوامدٌونٌو للتعلٌم األساس28ًمدرسة 218061الجبل 

الغزاٌامدرسة حطٌن للتعلٌم األساس218062ًالجبل 

القصرمدرسة القصر للتعلٌم األساس218063ًالجبل 

أوالد محمودمدرسة الشٌخ العٌساوي للتعلٌسم األساس2198064ًالجبل 

تكوتفبراٌر تكوت للتعلٌم األساس17ًمدرسة 218065الجبل 

سٌدي خلٌفةمدرسة الحٌاة للتعلٌم الثانوي218066الجبل 

سٌدي خلٌفةفبراٌر نالوت للتعلٌم األساس17ًمدرسة 218067الجبل 

شدادمدرسة شهداء نالوت للتعلٌم األساس218068ًالجبل 

شدادمدرسة إقرأ اإلعدادٌة218069الجبل 

وازنمدرسة ثانوٌة وازن218070الجبل 

البدارنة الشرقٌةمدرسة البدارنة الشرقٌة للتعلٌم األساس218071ًالجبل 

البردارنة الغربٌةمدرسة البدارنة للتعلٌم األساس218072ًالجبل 

كاباو الجنوبٌةكاباو الثانوٌة/مدرسة علً الشاوش218073الجبل 

الجوش الشرقٌةمدرسة الجوش الشرقٌة للتعلٌم األساس218074ًالجبل 

الحرابة الغربٌةمدرسة تندمٌرة المركزٌة للتعلٌم األساس218075ًالجبل 

الشرقٌة الحرابةمدرسة عمر المختار للتعلٌم األساس218076ًالجبل 

كاباو الشمالٌةفبراٌر للتعلٌم األساس17ًمدرسة زهرات 218077الجبل 

كاباو الشمالٌةمدرسة محمد بن بكر الفرسطانً للتعلٌم األساس218078ًالجبل 

المجابرةمدرسة الشهٌد عمر ابوسنسنة للتعلٌم الثانوي218079الجبل 

الوسط الحرابةمدرسة النصر للتعلٌم األساس218080ًالجبل 

تملوشاٌتمدرسة تملوشاٌت للتعلٌم األساس218081ًالجبل 

الشرف  مدرسة القدس اإلعدادٌة للتعلٌم األساس218001ًالجبل 

الشرفمدرسة الشهٌد محمد الوحٌشً للتعلٌم األساس218002ًالجبل 

الظاهرمدرسة طارق بن زٌاد للتعلٌم األساس218003ًالجبل 

الهنشٌرمدرسة عمر المختار للتعلٌم األساس218004ًالجبل 

الوسطمدرسة موسى بن نصٌر للتعلٌم األساس218005ًالجبل 

الوسطمدرسة مصعب بن عمر الثانوٌة218006الجبل 

بئر غنًمدرسة الوحدة العربٌة للتعلٌم األساس218007ًالجبل 

جندوبةمدرسة الشهٌد محمد جمال الدرة للتعلٌم األساس218008ًالجبل 

السقائفمدرسة صالح الدٌن للتعلٌم األساس218009ًالجبل 

السوادنةمدرسة السوادنة للتعلٌم األساس218010ًالجبل 

ككلة الشمالٌةمدرسة حطٌن للتعلٌم األساس218011ًالجبل 



ككلة الغربٌةمدرسة ابً حاتم للتعلٌم األساس218012ًالجبل 

اوسادنمدرسة عمر ضٌاء المدفعً للتعلٌم األساس218013ًالجبل 

ابوماضًمدرسة شهداء ككلة للتعلٌم الثانوي218014الجبل 

تكبالمدرسة تكبال للتعلٌم األساس218015ًالجبل 

الخالٌفةمدرسة الجٌل الصاعد الثانوٌة218016الجبل 

الجدٌدةمدرسة طارق بن زٌاد للتعلٌم األساس218017ًالجبل 

ٌفرن الشمالٌةفبراٌر للتعلٌم األساس17ًمدرسة امل ثورة 218018الجبل 

القصرمدرسة ثانوٌة علوم حٌاة218019الجبل 

ام الجرسانمدرسة ام الجرسان الثانوٌة218020الجبل 

البحرٌةمدرسة ابن خلدون للتعلٌم الثانوي218021الجبل 

الوسطمدرسة الشٌخ علً القلعاوي للتعلٌم الثانوي218022الجبل 

الواديمدرسة الشٌخ ابوالقاسم القلعوي للتعلٌم األساس218023ًالجبل 

الرٌاٌنة الشرقٌةمدرسة سعد بن ابً وقاص مختلطة218024الجبل 

العٌنفبراٌر للتعلٌم األساس17ًمدرسة 218025الجبل 

الخالئفة الغربٌةمدرسة شهداء الخالئفة للتعلٌم الثانوي218026الجبل 

الوسطمدرسة شهداء الرٌاٌنة للتعلٌم األساس218027ًالجبل 

ابولجاممدرسة الحرٌة للتعلٌم األساس218028ًالجبل 

الزنتان الجنوبٌةمدرسة جمال عبدالناصر للتعلٌم األساس218030ًالجبل 

الزنتان الجنوبٌةمدرسة النصر للتعلٌم األساس218031ًالجبل 

الزنتان الشرقٌةمدرسة الكفاح مختلطة218032الجبل 

الزنتان الشرقٌةمدرسة الشرقٌة للتعلٌم األساس218033ًالجبل 

الزنتان الشمالٌةمدرسة علً بن ابً طالب للتعلٌم األساس218034ًالجبل 

الزنتان الغربٌةمدرسة الكردون للتعلٌم األساس218035ًالجبل 

الزنتان الغربٌةمدرسة معركة العمٌان مختلطة218036الجبل 

المركزمدرسة محمد االمام للتعلٌم الثانوي218037الجبل 

جادو الشمالٌةمدرسة لٌبٌا الحرة للتعلٌم األساس218039ًالجبل 

جادو الغربٌةمدرسة المجاهد سلٌمان البارونً للتعلٌم األساس218040ًالجبل 

طمزٌنمدرسة طمزٌن اإلعدادٌة للتعلٌم األساس218082ًالجبل 

زقزاومدرسة زقزاو للبنات للتعلٌم األساس218083ًالجبل 

الهبٌلٌةفبراٌر للتعلٌم األساس17ًمدرسة 218084الجبل 

الهماٌلة فبراٌر للتعلٌم األساس17ًمدرسة شهداء تٌجً فً 218085الجبل 

أوالد احمدمدرسة الشهٌدة الزائرة للتعلٌم الثانوي218086الجبل 

اولالد سالممدرسة الرٌادة للتعلٌم األساس218087ًالجبل 

أوالد شدادمدرسة بدر المركزٌة للتعلٌم األساس218088ًالجبل 

أوالد طالبمدرسة أوالد طالب المركزٌة للتعلٌم األساس218089ًالجبل 

بدرمدرسة بدر للتعلٌم األساس218090ًالجبل 

تٌجًمدرسة تٌجً المركزٌة للتعلٌم األساس218091ًالجبل 

ظهرة الماجنمدرسة الشهٌد محمد السعداوي للتعلٌم األساس218092ًالجبل 

الرٌاٌنة الغربٌةمدرسة عمر المختار للتعلٌم األساس218093ًالجبل 

االصابعة الوسطمدرسة شهٌرات العرب للتعلٌم األساس218094ًالجبل 

الزملةمدرسة أسامة بن زٌد مختلطة218095الجبل 

شهداء ثٌبشانمدرسة ثٌبشان للتعلٌم األساس218097ًالجبل 

جناونمدرسة ابً الخٌر الجناونً للتعلٌم األساس218099ًالجبل 

طرمٌسةمدرسة ابً عٌسى الطرمٌسً للتعلٌم األساس218100ًالجبل 

جادومدرسة ابً منصور الٌاس للتعلٌم األساس218101ًالجبل 



اندباسمدرسة معاذ بن جبل مختلطة218102الجبل 

زاوٌة الباقولمدرسة محمد بن حسٌن للتعلٌم الثانوي218103الجبل 

العوٌنٌةمدرسة شهداء ابً غزة للتعلٌم األساس218104ًالجبل 

العوٌنٌةمدرسة علً بن ابً طالب للتعلٌم األساس218105ًالجبل 

القوالٌشمدرسة ثانوٌة القوالٌش الشرقٌة218106الجبل 

الزنتانمدرسة الوحدة العربٌة للتعلٌم األساس218107ًالجبل 

الزنتانمدرسة ابوبكر الصدٌق للتعلٌم األساس218108ًالجبل 

القصبةمدرسة القصبة للتعلٌم األساس218109ًالجبل 

ماجن القروشمدرسة ابوبكر الصدٌق للتعلٌم األساس218110ًالجبل 

وٌفاتمدرسة التضامن للتعلٌم األساس218111ًالجبل 

القوالٌشمدرسة القوالٌش الغربٌة للتعلٌم الثانوي218112الجبل 

الشرقٌة  مدرسة الفجر الجدٌد للتعلٌم األساس218113ًالجبل 

غنٌمةمدرسة عبدالصمد ابوزقٌة للتعلٌم األساس13001ًالخمس

سٌلٌنمدرسة التفوق للتعلٌم الثانوي13002الخمس

سٌلٌنمدرسة شهداء شقران للتعلٌم األساس13003ًالخمس

سٌلٌنمدرسة النقازة للتعلٌم األساس13004ًالخمس

الجحاواتمدرسة االندلس للتعلٌم األساس13005ًالخمس

الجحاواتمدرسة عمر بن عبدالعزٌز للتعلٌم الثانوي13006الخمس

بن جحامدرسة الوحدة العربٌة للتعلٌم األساس13007ًالخمس

بن جحامدرسة فاطمة الزهراء للتعلٌم األساس13008ًالخمس

بن جحامدرسة الخمس المركزٌة للتعلٌم الثانوي13009الخمس

البلدٌةمدرسة المنار للتعلٌم األساس13010ًالخمس

البلدٌةمدرسة إبراهٌم الرفاعً للتعلٌم الثانوي13011الخمس

شهداء المرقبمدرسة شهداء المرقب للتعلٌم األساس13012ًالخمس

شهداء المرقبمدرسة محمد بن طالب للتعلٌم األساس13013ًالخمس

لبدةمدرسة احفاد المختار للتعلٌم األساس13014ًالخمس

لبدةمدرسة خدٌجة الكبرى للتعلٌم األساس13015ًالخمس

لبدةمدرسة علً البكاي للتعلٌم الثانوي13016الخمس

راس الحماممدرسة عمر المختار للتعلٌم األساس13017ًالخمس

راس الحماممدرسة شهداء الحفٌر للتعلٌم األساس13018ًالخمس

كعاممدرسة ابوبكر الصدٌق للتعلٌم األساس13019ًالخمس

كعاممدرسة محمد عمر الشرٌف للتعلٌم األساس13020ًالخمس

كعاممدرسة عبدالرحمن عوف للتعلٌم الثانوي13021الخمس

كعاممدرسة وادي غاو غاو للتعلٌم األساس13022ًالخمس

المعقولةفبراٌر للتعلٌم الثانوي17مدرسة 13023الخمس

المعقولةمدرسة عمر الشارف للتعلٌم األساس13024ًالخمس

المعقولةمدرسة سوق الخمٌس بنات للتعلٌم األساس13025ًالخمس

المعقولة الواديمدرسة االستقالل للتعلٌم الثانوي13026الخمس

المعقولة الواديمدرسة السحر للتعلٌم الثانوي13027الخمس

المعقولة الواديمدرسة الهداٌة للتعلٌم األساس13028ًالخمس

قوقاسمدرسة شهداء القوقاس للتعلٌم الثانوي13029الخمس

سٌدي خلٌفةمدرسة أبناء الشرشاري للتعلٌم األساس13031ًالخمس

سٌدي خلٌفةمدرسة التحرٌر للتعلٌم الثانوي13032الخمس

الساحلمدرسة بندار الشمالٌة للتعلٌم األساس13033ًالخمس

الساحلمدرسة امحمد بن إبراهٌم للتعلٌم الثانوي13034الخمس



الساحلمدرسة بشٌر السعداوي للتعلٌم الثانوي13035الخمس

العلوصمدرسة شهداء الواجب للتعلٌم األساس13036ًالخمس

العلوصمدرسة الدراوزة للتعلٌم األساس13037ًالخمس

العلوصمدرسة الهادي عرفة للتعلٌم الثانوي13038الخمس

قصر االخٌار المركزمدرسة شهداء قماطة للتعلٌم الثانوي13039الخمس

قصر االخٌار المركزمدرسة السند للتعلٌم األساس13040ًالخمس

قصر االخٌار المركزمدرسة عمر المختار للتعلٌم األساس13041ًالخمس

قصر االخٌار المركزمدرسة ابورحمة للتعلٌم الثانوي13042الخمس

سٌدي عمرمدرسة مصعب بن عمٌر للتعلٌم األساس13043ًالخمس

سٌدي عمٌرمدرسة محمد احمٌمٌد للتعلٌم الثانوي13044الخمس

سٌدي عمٌرمدرسة النجاح للتعلٌم األساس13045ًالخمس

الجوابرمدرسة الشٌخ علً الجابر للتعلٌم األساس13047ًالخمس

الكراوةمدرسة الشعلة للتعلٌم األساس13048ًالخمس

سٌدي خلٌفةمدرسة فجر الحرٌة للتعلٌم األساس13106ًالخمس

ترٌانةمدرسة حسٌن الحوات للتعلٌم األساس13108ًالخمس

أوالد سنانمدرسة الخطاب للتعلٌم األساس13109ًالخمس

الشواٌقمدرسة قصر الشوائق للتعلٌم األساس13110ًالخمس

بندارمدرسة ابوعزة للتعلٌم األساس13111ًالخمس

كعاممدرسة علً الفرجانً للتعلٌم األساس13112ًالخمس

كروطمدرسة النهضة للتعلٌم األساس13113ًالخمس

قوقاسمدرسة ام الرتم للتعلٌم األساس13119ًالخمس

العمارٌٌنالمركز الصحً للقرٌة13120الخمس

زكريمدرسة شهداء صرمان للتعلٌم األساسً والثاانوي16102الزاوٌة

سٌدي معروفمدرسة الخطاطبة الجنوبٌة للتعلٌم األساس16103ًالزاوٌة

سٌدي معروفمدرسة حطٌن اإلعدادٌة للتعلٌم األساس16104ًالزاوٌة

سٌدي معروفمدرسة الهدى للتعلٌم األساس16105ًالزاوٌة

عطافمدرسة عطاف الثانوٌة للبنات16106الزاوٌة

عطافمدرسة عطاف للتعلٌم األساس16107ًالزاوٌة

عطافمدرسة ابً ذر الغفاري للتعلٌم األساس16108ًالزاوٌة

قالٌلمدرسة قالٌل الثانوٌة16109الزاوٌة

الساحلمدرسة طارق بن زٌاد للتعلٌم األساس16110ًالزاوٌة

العاللقةمدرسة العاللقة الثانوٌة16111الزاوٌة

راس الدٌوانمدرسة فاطمة الزهراء للتعلٌم األساس16112ًالزاوٌة

مخلوفمدرسة الشاطًء للتعلٌم األساس16113ًالزاوٌة

مخلوفمدرسة القناوٌة للتعلٌم األساس16114ًالزاوٌة

مخلوفمدرسة االمل للتعلٌم األساس16115ًالزاوٌة

راس اجدٌرمدرسة طارق بن زٌاد للتعلٌم األساس16116ًالزاوٌة

زوارة الجنوبٌةمدرسة شهداء ملٌتة للتعلٌم األساس16117ًالزاوٌة

زوارة الجنوبٌةمدرسة عبدالعزٌز حنٌش للتعلٌم األساس16118ًالزاوٌة

زوارة الشرقٌةمدرسة زوارة الشرقٌة للتعلٌم األساس16119ًالزاوٌة

زوارة الشرقٌةمدرسة الشهٌد إبراهٌم المقطوف للتعلٌم األساس16120ًالزاوٌة

زوارة الشمالٌةفبراٌر الثانوٌة20مدرسة 16121الزاوٌة

زوارة الشمالٌةمدرسة عائشة ام المؤمنٌن للتعلٌم األساس16122ًالزاوٌة

زوارة الشمالٌةمدرسة سالم ابوبكر للتعلٌم األساس16123ًالزاوٌة

زوارة الغربٌةمدرسة الشٌخ علً بقوش للتعلٌم األساس16124ًالزاوٌة



زوارة الغربٌةمدرسة سلٌمان البارونً للتعلٌم األساس16125ًالزاوٌة

فروةمدرسة شهداء ابوكماش للتعلٌم األساس16126ًالزاوٌة

الوالنًمدرسة الزاوٌة الجنوبٌة الثانوٌة بنات16179الزاوٌة

بئر ترفاسمدرسة سعدون للتعلٌم األساس16180ًالزاوٌة

المطردمدرسة االستقالل للتعلٌم األساس16181ًالزاوٌة

الصابرٌةمدرسة عبدالقادر الجزائري للتعلٌم األساس16182ًالزاوٌة

الحرشةمدرسة عثمان بن عفان للتعلٌم األساس16183ًالزاوٌة

ابً عٌسىمدرسة الجٌل الصاعد للتعلٌم األساس16184ًالزاوٌة

سوق االحدمدرسة غومة المحمودي للتعلٌم األساس16185ًالزاوٌة

فطناسةمدرسة الوفاء للتعلٌم األساس16186ًالزاوٌة

صبراتة المدٌنةمدرسة المدٌنة للتعلٌم األساس16191ًالزاوٌة

الطوٌلةمدرسة الطوٌلة الثانوٌة16192الزاوٌة

بئر عزالدٌنمدرسة بئر عزالدٌن للتعلٌم األساسً والثانوي16200الزاوٌة

الحاج عبٌدمدرسة شهداء أوالد صقر للتعلٌم األساس16001ًالزاوٌة

الحاج عبٌدمدرسة الصحابة للتعلٌم األساس16002ًالزاوٌة

الحاج عبٌدمدرسة شهداء بنغازي للتعلٌم األساس16003ًالزاوٌة

الحرشةمدرسة شهداء الحرشة للتعلٌم األساس16004ًالزاوٌة

الحرشةمدرسة صالح الدٌن للتعلٌم األساس16005ًالزاوٌة

الحرشةمدرسة المجد للتعلٌم األساسً والثانوي16006الزاوٌة

الحً القدٌمفبراٌر االبتدائٌة اإلعدادٌة17مدرسة 16007الزاوٌة

الخضراءمدرسة جٌل الثورة للتعلٌم األساس16008ًالزاوٌة

الخضراءمدرسة بئرالشاوش للتعلٌم األساسً والثانوي16009الزاوٌة

الرابطةمدرسة الكرامة للتعلٌم األساس16010ًالزاوٌة

الرابطةمدرسة الشٌخ الطاهر الزاوي للتعلٌم األساس16011ًالزاوٌة

الراقوبةمدرسة الرقوبة ابً عٌسى للتعلٌم األساس16012ًالزاوٌة

الزاوٌة الجدٌدةمدرسة المجاهد عبدالحمٌد الصغٌر للتعلٌم األساس16013ًالزاوٌة

الزاوٌة الجنوبٌةمدرسة البشائر للتعلٌم األساس16014ًالزاوٌة

الزاوٌة القدٌمةمدرسة الطلٌعة للتعلٌم األساس16015ًالزاوٌة

الزاوٌة القدٌمةمدرسة فاطمة الزهراء للتعلٌم األساس16016ًالزاوٌة

السوق ابوعٌسىمدرسة شهداء ابً عٌسى الثانوٌة16017الزاوٌة

الصابرٌةمدرسة الصابرٌة للتعلٌم األساس16018ًالزاوٌة

الصابرٌة الشرقٌةمدرسة الشروق للتعلٌم األساسً والثانوي16019الزاوٌة

الصابرٌة الشرقٌةمدرسة عمر المٌساوي الثانوٌة16020الزاوٌة

الصابرٌة الغربٌةمدرسة الصابرٌة المركزٌة للتعلٌم األساس16021ًالزاوٌة

الصابرٌة الغربٌةمدرسة الصابرٌة للتعلٌم األساسً والثانوي16022الزاوٌة

الطٌانٌةمدرسة الحرٌة بنٌن للتعلٌم األساس16023ًالزاوٌة

الطٌانٌةمدرسة حً الشهداء للتعلٌم األساس16024ًالزاوٌة

العموريمدرسة ابً عٌسى الثانوٌة للبنات16025الزاوٌة

الفاسًمدرسة عمر بن ٌحً للتعلٌم األساس16026ًالزاوٌة

الفاسًمدرسة الشهٌد محمد كردمٌن للتعلٌم األساس16027ًالزاوٌة

الفاسًمدرسة المهدي بن بركة للتعلٌم األساس16028ًالزاوٌة

المطرد الغربٌةمدرسة مطرد الثانوٌة للبنات16029الزاوٌة

المطرد الشرقٌةمدرسة الشهٌد علً العائب للتعلٌم األساس16030ًالزاوٌة

المطرد الشرقٌةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن الترٌكً للتعلٌم األساس16031ًالزاوٌة

المقطعمدرسة الجنوبٌة للتعلٌم األساسٌة والثانوي16032الزاوٌة



المقطعمدرسة خولة بنت االزور للتعلٌم األساسً والثانوي16033الزاوٌة

المقطعمدرسة أسامة بن زٌد للتعلٌم األساسً والثانوي16034الزاوٌة

الوالنًمدرسة احمد الشارف للتعلٌم األساس16035ًالزاوٌة

الوالنًمدرسة الزاوٌة المركزٌة االبتدائٌة16036الزاوٌة

امداكممدرسة شهداء امداكم للتعلٌم األساس16037ًالزاوٌة

ابوالسباعمدرسة محمد الزهٌوي للتعلٌم األساس16038ًالزاوٌة

ابوغالشةمدرسة ابوغالشة شهداء اسبان للتعلٌم األساس16039ًالزاوٌة

ابوصرةمدرسة العروبة للتعلٌم األساس16040ًالزاوٌة

ابوصرةمدرسة التضامن للتعلٌم األساس16041ًالزاوٌة

بحر السماحمدرسة االمل الثانوٌة16042الزاوٌة

بحر السماحمدرسة الزاوٌة الثانوٌة16043الزاوٌة

بحر السماحمدرسة الزاوٌة اإلعدادٌة بنات16044الزاوٌة

بحر السماحمدرسة خالد بن الولٌد للتعلٌم األساس16045ًالزاوٌة

بن سباعمدرسة الجٌل الجدٌد للتعلٌم األساس16046ًالزاوٌة

بن سباعمدرسة الشهٌد حلمً شقلٌة للتعلٌم األساس16047ًالزاوٌة

بن شعٌبمدرسة بن شعٌب للتعلٌم األساس16048ًالزاوٌة

بئر الغنم الشرقٌةمدرسة بئر امداكم للتعلٌم األساس16049ًالزاوٌة

بئر الغنم المركزمدرسة بئرالغنم الثانوٌة16050الزاوٌة

جامع الحاجةمدرسة الشعلة للتعلٌم األساس16051ًالزاوٌة

جامع الحاجةمدرسة عمر بن عبدالعزٌز للتعلٌم األساس16052ًالزاوٌة

جامع القموديمدرسة سٌدي عبدالواحر للتعلٌم األساس16053ًالزاوٌة

جامع القموديمدرسة الشهٌد رمضان زعمٌط للتعلٌم األساسً والثانوي16054الزاوٌة

جامع القموديمدرسة بئر ترفاس للتعلٌم األساسً والثانوي16055الزاوٌة

جودائممدرسة العرٌوي للتعلٌم األساس16056ًالزاوٌة

جودائممدرسة جودائم المركزٌة للتعلٌم األساس16057ًالزاوٌة

جودائممدرسة جودائم الشمالٌة للتعلٌم األساس16058ًالزاوٌة

سٌدي عٌسىمدرسة حً الوحدة للتعلٌم األساس16059ًالزاوٌة

سٌدي عٌسىمدرسة أسماء بنت ابً بكر للتعلٌم األساس16060ًالزاوٌة

سٌدي عٌسىمدرسة عائشة ام المؤمنٌن للتعلٌم األساس16061ًالزاوٌة

سٌدي عٌسىمدرسة السٌدة زٌنب للتعلٌم األساس16062ًالزاوٌة

سٌدي عٌسىمدرسة بئر البوهالً للتعلٌم األساسً والثانوي16063الزاوٌة

سٌدي عٌسىمدرسة طالئع النصر للتعلٌم األساسً والثانوي16064الزاوٌة

سٌدي عٌسىمدرسة حٌدرة للتعلٌم األساس16065ًالزاوٌة

سٌدي نصرمدرسة سعاد الهنقاري الثانوٌة16066الزاوٌة

سٌدي نصرمدرسة عمر بن العاص للتعلٌم األساس16067ًالزاوٌة

سٌدي نصرمدرسة ابوحمٌرة للتعلٌم األساس16068ًالزاوٌة

شهداء الزاوٌةمدرسة الفجر الجدٌد الثانوٌة16069الزاوٌة

شهداء الزاوٌةمدرسة القرضابٌة للتعلٌم األساس16070ًالزاوٌة

ضً الهاللمدرسة شهداء دٌلة للتعلٌم األساس16071ًالزاوٌة

ضً الهاللمدرسة ضً الهالل للتعلٌم األساس16072ًالزاوٌة

ضً الهاللمدرسة الضٌاء الثانوٌة16073الزاوٌة

ناصرمدرسة ناصر الثانوٌة16074الزاوٌة

صبراتة/السوقمدرسة صبراتة المركزٌة الجنوبٌة16075الزاوٌة

صبراتة/السوقمدرسة صبراتة اإلعدادٌة بنٌن16076الزاوٌة

الشاطًءمدرسة ام سلمى للتعلٌم األساس16077ًالزاوٌة



الشاطًءمدرسة الخنساء للتعلٌم األساس16078ًالزاوٌة

الطوٌلةمدرسة رمضان السوٌحلً للتعلٌم األساس16079ًالزاوٌة

العٌنمدرسة الطرفاء للتعلٌم األساس16080ًالزاوٌة

العٌنمدرسة فاطمة الزهراء للتعلٌم األساس16081ًالزاوٌة

الغوطمدرسة الخطاطبة الشمالٌة للتعلٌم األساس16082ًالزاوٌة

الغوطمدرسة الجلٌدة للتعلٌم األساس16083ًالزاوٌة

النهضةمدرسة النهضة الثانوٌة16084الزاوٌة

النهضةمدرسة بشٌر السعداوي للتعلٌم األساس16085ًالزاوٌة

الواديمدرسة حسن بن نعمان للتعلٌم األساس16086ًالزاوٌة

الواديمدرسة شهداء الوادي للتعلٌم األساس16087ًالزاوٌة

ابوالرٌشمدرسة رابعة العدوٌة للتعلٌم األساس16088ًالزاوٌة

ابوالرٌشمدرسة صرمان الجنوبٌة الثانوٌة16089الزاوٌة

ابوالهاللمدرسة خدٌجة الكبرى للتعلٌم األساس16090ًالزاوٌة

ابوالهاللمدرسة سكٌنة بنت الحسٌن للتعلٌم األساسً والثانوي16091الزاوٌة

ابوالهاللمدرسة موسى بن نصٌر للتعلٌم األساس16092ًالزاوٌة

ابوالهاللمدرسة خالد بن الولٌد للتعلٌم األساس16093ًالزاوٌة

نتلٌلمدرسة تلٌل الشمالٌة للتعلٌم األساس16094ًالزاوٌة

تلٌلمدرسة االستقالل للتعلٌم األساس16095ًالزاوٌة

دحمان الشرقٌةمدرسة سناء محٌدلً للتعلٌم األساس16096ًالزاوٌة

دحمان الوسطمدرسة مصعب ابن عمٌر للتعلٌم األساس16097ًالزاوٌة

راس الداٌونروضة شموع المستقبل16098الزاوٌة

راس الداٌونمدرسة الطنٌبات الثانوٌة16099الزاوٌة

راس الداٌونمدرسة القادسٌة للتعلٌم األساس16100ًالزاوٌة

زكريمدرسة زكرٌاء للتعلٌم األساس16101ًالزاوٌة

البالدمدرسة نصر للتعلٌم األساس32021ًدرنة

الجبٌلةمدرسة وادي الناقة للتعلٌم األساس32022ًدرنة

الجبٌلةمدرسة عبدالمنعم رٌاض للتعلٌم األساس32023ًدرنة

الجبٌلةمدرسة الشهٌد عبدالفتاح امهدي للتعلٌم األساس32024ًدرنة

الجبٌلةمدرسة الصدٌق للتعلٌم األساس32025ًدرنة

المغار  مدرسة الشالل للتعلٌم األساس32026ًدرنة

المغارمدرسة الرشٌد للتعلٌم األساس32027ًدرنة

المغارمدرسة شهداء الجمعة للتعلٌم األساس32028ًدرنة

المغارمدرسة روضة الزهور للتعلٌم األساس32029ًدرنة

المغارمدرسة الضٌاء للتعلٌم األساس32030ًدرنة

المغارمدرسة ام المؤمنٌن للتعلٌم األساس32031ًدرنة

بومنصورمدرسة فتحً الطٌرة للتعلٌم األساس32032ًدرنة

بومنصورمدرسة النهضة للتعلٌم الثانوي32033درنة

بومنصورمدرسة الخلود للتعلٌم األساس32034ًدرنة

بومنصورمدرسة الحرٌة للتعلٌم األساس32035ًدرنة

بومنصورمدرسة الجالء للتعلٌم األساس32036ًدرنة

بومنصورمدرسة الزهراء للتعلٌم الثانوي32037درنة

الشاحل الشرقًمدرسة مفتاح الماجري للتعلٌم الثانوي32038درنة

الساحل الشرقًمدرسة االمل للتعلٌم األساس32039ًدرنة

الساحل الشرقًمدرسة ابن سٌناء للتعلٌم األساس32040ًدرنة

الفتائحمدرسة اٌراسا للتعلٌم األساس32041ًدرنة



كرسةمدرسة الشعلة للتعلٌم األساس32042ًدرنة

مرتوبةمدرسة االحرار للتعلٌم األساس32043ًدرنة

مرتوبةمدرسة ناصر للتعلٌم الثانوي32044درنة

االثرونمدرسة االثرون للتعلٌم الثانوي32045درنة

ام الرزممدرسة الحً الجدٌد للتعلٌم األساس32046ًدرنة

ام الرزممدرسة عمر المختار للتعلٌم األساس32047ًدرنة

ام الرزممدرسة ام احفٌن للتعلٌم األساس32048ًدرنة

ابوالفرائسالمعهد العالً للمهن الشاملة ابوالفرائس32049درنة

البمبةمدرسة خلٌج البمبة للتعلٌم الثانوي32050درنة

التمٌمًمدرسة التمٌمً للتعلٌم الثانوي32051درنة

العزٌاتمدرسة العزٌات الثانوٌة32052درنة

باسسمدرسة المجاهد ابوشعراٌة حمد الشلوي للتعلٌم األساس32053ًدرنة

الساحل الشرقًمدرسة الخنساء للتعلٌم األساس32055ًدرنة

المغارمدرسة االنتصار للتعلٌم األساس32056ًدرنة

الجبٌلةمدرسة دار السالم للتعلٌم األساس32061ًدرنة

ابوجرٌدةمدرسة السٌدة زٌنب للتعلٌم األساسً والثانوي19001زلٌتن

ابوجرٌدةمدرسة ابن النفٌس للتعلٌم األساس19002ًزلٌتن

ابورقٌةمدرسة المنار للتعلٌم األساس19003ًزلٌتن

ابورقٌةمدرسة الخنساء للتعلٌم األساسً والثانوي19004زلٌتن

ادواومدرسة السٌدة هاجر للتعلٌم الثانوي19005زلٌتن

ادواومدرسة شهداء ادواو للتعلٌم األساس19006ًزلٌتن

ازدو الجنوبٌةمدرسة الزبٌر بن العوام للتعلٌم األساس19007ًزلٌتن

ازدو الجنوبٌةمدرسة الوحدة العربٌة للتعلٌم األساس19008ًزلٌتن

ازدو الشمالٌةمدرسة بدر الكبرى بنات للتعلٌم األساسً والثانوي19009زلٌتن

ازدو الشمالٌةمدرسة مالك بن انس للتعلٌم األساس19010ًزلٌتن

ازدو الشمالٌةمدرسة عٌن جالوت للتعلٌم األساس19011ًزلٌتن

البازةمدرسة البازة للتعلٌم األساس19012ًزلٌتن

البازةمدرسة الرماٌة للتعلٌم األساس19013ًزلٌتن

البازةمدرسة زلٌتن المركزٌة للتعلٌم األساس19014ًزلٌتن

الجهادمدرسة القدس للتعلٌم األساس19015ًزلٌتن

الدافنٌةمدرسة الدافنٌة الشمالٌة للتعلٌم األساس19016ًزلٌتن

الدافنٌةمدرسة عمر بن الخطاب للتعلٌم األساس19017ًزلٌتن

الدافنٌةمدرسة أسامة بن زٌد للتعلٌم األساس19018ًزلٌتن

القاعةمدرسة عمر بن عبدالعزٌز للتعلٌم األساس19019ًزلٌتن

السبعةمدرسة عبدهللا بن مسعود للتعلٌم األساس19020ًزلٌتن

السبعةمدرسة السبعة الثانوٌة19021زلٌتن

السبعةمدرسة الشعلة للتعلٌم األساس19022ًزلٌتن

الشٌخمدرسة الشٌماء الثانوٌة19023زلٌتن

الشٌخمدرسة خدٌجة الكبرى للتعلٌم األساسً والثانوي19024زلٌتن

الشٌخمدرسة عائشة ام المؤمنٌن للتعلٌم األساس19025ًزلٌتن

الظهٌرةمدرسة ام القرى للتعلٌم األساس19026ًزلٌتن

الغوٌالتمدرسة االنتصار للتعلٌم األساسً والثانوي19027زلٌتن

الغوٌالتمدرسة الشهٌدة معٌتٌقة للتعلٌم األساسً والثانوي19028زلٌتن

القاعةمدرسة معاذ بن جبل للتعلٌم األساس19029ًزلٌتن

القاعةمدرسة نسٌبة بنت كعب للتعلٌم األساسً والثانوي19030زلٌتن



القزاحٌةمدرسة االمام نافع المدنً للتعلٌم األساس19031ًزلٌتن

القزاحٌةمدرسة العباس بن عبدالمطلب للتعلٌم األساس19032ًزلٌتن

القصبةمدرسة الزهراء الثانوٌة19033زلٌتن

القصبةمدرسة طارق بن زٌاد للتعلٌم األساس19034ًزلٌتن

القصبةمدرسة احمد رفٌق المهدوي للتعلٌم األساس19035ًزلٌتن

المنطرحةمدرسة صالح الدٌن للتعلٌم األساس19036ًزلٌتن

المنطرحةمدرسة النصر للتعلٌم األساسً بنٌن19037زلٌتن

المنطرحةمدرسة االتحاد للتعلٌم األساسً بنٌن19038زلٌتن

كادوشمدرسة الشورى للتعلٌم األساس19039ًزلٌتن

كادوشمدرسة ابن غلبون للتعلٌم األساس19040ًزلٌتن

كادوشمدرسة قرطبة للتعلٌم األساس19041ًزلٌتن

كعاممدرسة عبدهللا بن عمر للتعلٌم األساس19042ًزلٌتن

كعاممدرسة جابر بن حٌان الثانوٌة19043زلٌتن

كعاممدرسة حسان بن ثابت للتعلٌم األساس19044ًزلٌتن

ماجرمدرسة شهداء العروبة للتعلٌم األساس19045ًزلٌتن

ماجرمدرسة شهداء البٌرموك للتعلٌم األساسً والثانوي19046زلٌتن

ماجرمدرسة شهداء ماجر للتعلٌم األساس19047ًزلٌتن

ماجرمدرسة الشهٌد عبدالسالم العزامً للتعلٌم األساس19048ًزلٌتن

مرغرٌنمدرسة انس بن مالك للتعلٌم األساس19049ًزلٌتن

مرغرٌنمدرسة المجاهد عبدالسالم الجدائمً للتعلٌم األساس19050ًزلٌتن

مرغرٌنمدرسة شهداء كعام للتعلٌم األساس19051ًزلٌتن

الغوٌالتمدرسة الشهٌد مفتاح فرحات للتعلٌم األساس19052ًزلٌتن

الدافنٌةمدرسة ثأر الشهداء للتعلٌم األساس19053ًزلٌتن

ماجرمدرسة خولة بنت االزور للتعلٌم األساسً والثانوي19054زلٌتن

ماجرمدرسة عبدهللا بن رواحة للتعلٌم األساس19055ًزلٌتن

الظهٌرةمدرسة هارون الرشٌد للتعلٌم األساس19056ًزلٌتن

السبعةمدرسة مجد العروبة للتعلٌم األساس19057ًزلٌتن

كادوشمدرسة الٌقضة للتعلٌم األساس19058ًزلٌتن

القاعةمدرسة القاعة للتعلٌم األساس19059ًزلٌتن

الدافنٌةمجدرسة عبدهللا بن عباس للتعلٌم األساس19060ًزلٌتن

ازدومدرسة عمرو بن العاص للتعلٌم األساس19061ًزلٌتن

ازدومدرسة عقبة بن نافع للتعلٌم األساس19062ًزلٌتن

ازدومدرسة السالم اإلعدادٌة الثانوٌة19063زلٌتن

المنطرحةمدرسة التقدم المدٌنة للتعلٌم األساس19064ًزلٌتن

القصبةمدرسة سكٌنة بنت الحسٌن للتعلٌم األساسً والثانوي19065زلٌتن

كعاممدرسة النهضة للتعلٌم األساس19066ًزلٌتن

ابورقٌةمدرسة النساء الخالدات للتعلٌم األساسً والثانوي19067زلٌتن

الظهٌرةمدرسة ام سلمة للتعلٌم األساس19068ًزلٌتن

قٌرةمدرسة جمال عبدالناصر للتعلٌم األساس24001ًالشاطًء

قٌرةمدرسة الوفاء للتعلٌم األساس24002ًالشاطًء

اشكدةمدرسة شهداء الشب للتعلٌم األساس24003ًالشاطًء

زلوازمدرسة عقبة بن نافع للتعلٌم األساس24004ًالشاطًء

الزوٌةدٌسمبر للتعلٌم األساس24ًمدرسة 24005الشاطًء

براك/القصرمدرسة ذات النطاقٌن الثانوٌة24006الشاطًء

براك/المصلىمدرسة المستقبل للتعلٌم األساس24007ًالشاطًء



براك/الزاوٌةمدرسة علً البصٌر للتعلٌم األساس24008ًالشاطًء

براك/العافٌةمدرسة صالح الدٌن االٌوبً للتعلٌم األساس24009ًالشاطًء

اقارمدرسة الجٌل الصاعد للتعلٌم األساس24010ًالشاطًء

تامزاوةمدرسة تامزاوة للتعلٌم األساس24011ًالشاطًء

تامزاوةمدرسة المجد للتعلٌم األساس24012ًالشاطًء

القرضةمدرسة الخوارزمً للتعلٌم األساس24013ًالشاطًء

الدٌسةمدرسة الدٌسة للتعلٌم األساس24014ًالشاطًء

تاروتمدرسة جبل الحساونة للتعلٌم األساس24015ًالشاطًء

محروقةمدرسة شهداء القارة للتعلٌم األساس24016ًالشاطًء

العٌونمدرسة شهداء لٌبٌا للتعلٌم األساس24017ًالشاطًء

ققمممدرسة ناصر للتعلٌم األساس24018ًالشاطًء

حً المشاشٌةمدرسة شهداء ابوغرة للتعلٌم األساس24019ًالشاطًء

حً القارةمدرسة الوحدة للتعلٌم األساس24020ًالشاطًء

برقنمدرسة غزوة بدر الكبرى للتعلٌم األساس24021ًالشاطًء

ابوقدقودمدرسة ابوقدقود للتعلٌم األساس24022ًالشاطًء

قطةمدرسة خالد بن الولٌد للتعلٌم األساس24023ًالشاطًء

قطة/عٌن المشاشٌةمدرسة االنتصار للتعلٌم األساس24024ًالشاطًء

القلةمدرسة القلة للتعلٌم األساس24025ًالشاطًء

ادريمدرسة عثمان بن عفان للتعلٌم األساس24026ًالشاطًء

المنصورةمدرسة التحرٌر للتعلٌم األساس24027ًالشاطًء

تمسانمدرسة الشهٌد عمر المختار للتعلٌم األساس24028ًالشاطًء

ونزرٌكمدرسة شهداء فبراٌر للتعلٌم األساس24029ًالشاطًء

ونزرٌك/الحطٌةمدرسة الحطٌة للتعلٌم األساس24030ًالشاطًء

اقار/حً العزمةمدرسة القرضابٌة للتعلٌم األساس24031ًالشاطًء

زلوازمدرسة الرسالة المحمدٌة للتعلٌم األساس24032ًالشاطًء

تمسانمدرسة الشروق للتعلٌم األساس24033ًالشاطًء

برقنمدرسة النصر للتعلٌم األساسً والثانوي24034الشاطًء

ونزرٌكمدرسة ابوبكر الصدٌق للتعلٌم األساس24035ًالشاطًء

ادريمدرسة الٌقظة للتعلٌم األساس24036ًالشاطًء

القرضةمدرسة زٌد بن ثابت للتعلٌم األساس24037ًالشاطًء

محروقةمدرسة النور للتعلٌم األساس24038ًالشاطًء

براكمدرسة القادسٌة للتعلٌم األساس24039ًالشاطًء

ابوغردقةمدرسة طالئع الوحدة العربٌة للتعلٌم األساس24040ًالشاطًء

الزهراءمدرسة الزهراء للتعلٌم الثانوي24041الشاطًء

قصر العراٌسٌةمدرسة الوحدة العربٌة للتعلٌم األساس24024ًالشاطًء

الشوٌرف الشرقٌةمدرسة خالد بن الولٌد للتعلٌم األساس24043ًالشاطًء

الشوٌرف الغربٌةمدرسة الشوٌرف للتعلٌم الثانوي24044الشاطًء

العزٌزٌةمدرسة بئر تاهللت للتعلٌم األساس15001ًالعزٌزٌة

العزٌزٌة الشرقٌةمدرسة الوحدة للتعلٌم األساس15002ًالعزٌزٌة

العزٌزٌة الشرقٌةمدرسة العزٌزٌة الثانوٌة بنات15003العزٌزٌة

العزٌزٌة الغربٌةمدرسة ابوبكر الصدٌق للتعلٌم األساس15004ًالعزٌزٌة

العزٌزٌة الغربٌةمدرسة الزٌات للتعلٌم األساس15005ًالعزٌزٌة

بئر الجدٌدمدرسة السعداوي نصر  للتعلٌم األساس15006ًالعزٌزٌة

بئر الجدٌدمدرسة اول نوفمبر للتعلٌم األساس15007ًالعزٌزٌة

العزٌزٌةمدرسة القدس الثانوٌة15008العزٌزٌة



الساعدٌةمدرسة أوالد عوٌن للتعلٌم األساس15009ًالعزٌزٌة

الساعدٌة الغربٌةمدرسة الٌرموك للتعلٌم األساس15010ًالعزٌزٌة

العامرٌةمدرسة حمزة بن عبدالمطلب للتعلٌم األساس15011ًالعزٌزٌة

الساعدٌةمدرسة الساعدٌة الشرقٌة للتعلٌم األساس15012ًالعزٌزٌة

العامرٌةمدرسة جمال عبدالناصر للتعلٌم األساس15013ًالعزٌزٌة

الرفافٌةمدرسة الرفافٌة للتعلٌم األساس15014ًالعزٌزٌة

العامرٌةمدرسة العامرٌة اإلعدادٌة للتعلٌم األساس15015ًالعزٌزٌة

السوانًمدرسة الشروق للتعلٌم األساس15016ًالعزٌزٌة

السوانًمدرسة السوانً الثانوٌة15017العزٌزٌة

السوانًمدرسة شهداء السوانً للتعلٌم األساس15018ًالعزٌزٌة

النجٌلةمدرسة عبدالرحمن الداخل للتعلٌم األساس15019ًالعزٌزٌة

النجٌلةمدرسة السهلة للتعلٌم األساس15020ًالعزٌزٌة

الكرٌمٌةمدرسة الكرٌمٌة الثانوٌة15021العزٌزٌة

النجٌلة الغربٌةمدرسة الربٌع للتعلٌم األساس15022ًالعزٌزٌة

جامع التوغارمدرسة جامع التوغلر الثانوٌة15023العزٌزٌة

غوط ابوساقمدرسة غوط ابوساق للتعلٌم األساس15024ًالعزٌزٌة

السوانًمدرسة السوانً المركزٌة للتعلٌم األساس25025ًالعزٌزٌة

السوانًمدرسة شهداء الخالصة للتعلٌم األساس15026ًالعزٌزٌة

السوانًمدرسة االنتصار للتعلٌم األساس15027ًالعزٌزٌة

جامع التوغارمدرسة شهداء الواجب للتعلٌم األساس15028ًالعزٌزٌة

الماٌةمدرسة أوفٌاء لٌبٌا للتعلٌم األساس15029ًالعزٌزٌة

الماٌةمدرسة بشٌر صولة الثانوٌة15030العزٌزٌة

الماٌةمدرسة ابن خلدون للتعلٌم األساس15031ًالعزٌزٌة

الطوٌبٌةمدرسة الطوٌبٌة الثانوٌة15032العزٌزٌة

الطٌنةمدرسة الطٌنة الشرقٌة للتعلٌم األساس15033ًالعزٌزٌة

الطٌنةمدرسة صالح الدٌن للتعلٌم األساس15034ًالعزٌزٌة

الماٌةمدرسة الماٌة الجنوبٌة للتعلٌم األساس15035ًالعزٌزٌة

قرقوزةمدرسة الجٌل الجدٌد للتعلٌم األساس15036ًالعزٌزٌة

المعمورة  مدرسة المعمورة الثانوٌة15037العزٌزٌة

المعمورة الشرقٌةمدرسة ابن سٌناء للتعلٌم األساس15038ًالعزٌزٌة

قرقوزةمدرسة قرقوزة المركزٌة للتعلٌم األساس15039ًالعزٌزٌة

قرقوزةمدرسة قرقوزة الشرقٌة للتعلٌم األساس15040ًالعزٌزٌة

قرقوزةمدرسة قرقوزة الغربٌة للتعلٌم األساس15041ًالعزٌزٌة

الزهراءمدرسة الزهراء الوسطى للتعلٌم األساس15042ًالعزٌزٌة

الجلٌدةمدرسة الجلٌدة المركزٌة للتعلٌم األساس15043ًالعزٌزٌة

الناصرٌةمدرسة الناصرٌة المركزٌة للتعلٌم األساس15044ًالعزٌزٌة

بئر بن سالممدرسة بئر بن سالم للتعلٌم األساس15045ًالعزٌزٌة

الناصرٌةمدرسة الناصرٌة الثانوٌة15046العزٌزٌة

الحاتةمدرسة الحاتة للتعلٌم األساس15047ًالعزٌزٌة

الناصرٌة الشرقٌةمدرسة التقدم للتعلٌم المشترك15048العزٌزٌة

الناصرٌةمدرسة التضامن للتعلٌم األساس15049ًالعزٌزٌة

الزهراءمدرسة االتحاد االفرٌقً للتعلٌم األساس15050ًالعزٌزٌة

الزهراءمدرسة فاطمة الزهراء بنات للتعلٌم األساس15051ًالعزٌزٌة

الزهراء الغربٌةمدرسة خالد بن الولٌد للتعلٌم األساس15052ًالعزٌزٌة

الفلٌجاتمدرسة الفلٌجات للتعلٌم األساس15053ًالعزٌزٌة



الزهراء الشرقٌةمدرسة علً بن ابً طالب الثانوٌة15054العزٌزٌة

ام القرونمدرسة ام القرون للتعلٌم األساس15108ًالعزٌزٌة

الجلٌدةمدرسة الفاروق للتعلٌم األساس15109ًالعزٌزٌة

المعمورة الشرقٌةمدرسة عبدالسالم الترٌكً للتعلٌم األساس15110ًالعزٌزٌة

السوانًمدرسة خلة السعادي للتعلٌم األساس15111ًالعزٌزٌة

الساعدٌةمدرسة ام العدم للتعلٌم األساس15114ًالعزٌزٌة

قرقوزة الشرقٌةمدرسة الخروبة للتعلٌم األساس15115ًالعزٌزٌة

أوالد جابرمدرسة بئر أوالد جابر للتعلٌم األساس15116ًالعزٌزٌة

الساعدٌة الغربٌةمدرسة القادسٌة للتعلٌم األساس15118ًالعزٌزٌة

االصفاحمدرسة عبدالرحمن عزام للتعلٌم األساس15119ًالعزٌزٌة

الطٌنةمدرسة الطٌنة الشمالٌة للتعلٌم األساس15120ًالعزٌزٌة

الطوٌبٌةمدرسة الطوٌبٌة المركزٌة للتعلٌم األساس15121ًالعزٌزٌة

مكنوسةمدرسة انجارن اإلعدادٌة22041اوباري

فنقلمدرسة فنقل اإلعدادٌة22042اوباري

جبارمدرسة الجبار اإلعدادٌة22043اوباري

تراغنمدرسة تراغن الثانوٌة22044اوباري

تراغنكلٌة التربٌة22045اوباري

الزٌتونةمدرسة النهضة اإلعدادٌة22046اوباري

ام االرانبمدرسة التضامن اإلعدادٌة 22047اوباري

ام االرانبمدرسة ام االرانب الثانوٌة22048اوباري

الحمٌرةفبراٌة اإلعدادٌة17مدرسة 22049اوباري

زوٌلةمدرسة عقبة بن نافع الثانوٌة22050اوباري

تمسةمدرسة تمسة اإلعدادٌة22051اوباري

مجدولمدرسة مجدول اإلعدادٌة22052اوباري

تربومدرسة تربو اإلعدادٌة22053اوباري

قصر مسعودمدرسة قصر مسعود اإلعدادٌة22054اوباري

القطرونمدرسة القطرون اإلعدادٌة 22055اوباري

القطرونمدرسة القطرون الثانوٌة22056اوباري

بخًمدرسة البخً اإلعدادٌة22057اوباري

محروسةمدرسة محروسة اإلعدادٌة22058اوباري

تجرهًمدرسة تجرهً الثانوٌة 22059اوباري

العوٌناتمدرسة عمر المختار الثانوٌة22060اوباري

تهاالمدرسة تهاال اإلعدادٌة22061اوباري

غاتمدرسة عثمان بن عفان اإلعدادٌة22062اوباري

غاتمدرسة أسماء بنت الصدٌق اإلعدادٌة22063اوباري

غاتفبراٌر اإلعدادٌة17مدرسة ابطال 22064اوباري

الفٌوتمدرسة الفٌوت اإلعدادٌة22065اوباري

البركتمدرسة ام المؤمنٌن اإلعدادٌة 22066اوباري

البركتمدرسة ابً بكر الصدٌق اإلعدادٌة22067اوباري

الفخفاخةمدرسة الفخفاخة اإلعدادٌة22068اوباري

الحمرامدرسة االنتصار اإلعدادٌة22069اوباري

القلعة الزوٌةمدرسة الحرٌة اإلعدادٌة22070اوباري

نقر كنمةمدرسة نقر كنمة اإلعدادٌة22071اوباري

غاتمدرسة اٌسٌن اإلعدادٌة22072اوباري

قراقرةمدرسة قراقرة االبتدائٌة22074اوباري



الرقٌبةمدرسة طارق بن زٌاد اإلعدادٌة22075اوباري

بدٌرمدرسة البدٌر اإلعدادٌة22076اوباري

توٌويمدرسة توٌوي اإلعدادٌة22077اوباري

البركتمدرسة الفجر الجدٌد اإلعدادٌة22078اوباري

جرمة القدٌمةمدرسة القدس اإلعدادٌة22079اوباري

مرزقمعهد المهن الشاملة22080اوباري

مرزقمدرسة غواط االبتدائٌة22082اوباري

مسقوٌنمدرسة مسقوٌن اإلعدادٌة22084اوباري

تقرطٌنمدرسة تقروطٌن اإلعدادٌة22085اوباري

ام الحماممدرسة ام الحمام اإلعدادٌة22086اوباري

اوباريمدرسة اوباري المركزٌة اإلعدادٌة22001اوباري

اوباريمدرسة الوحدة العربٌة اإلعدادٌة22002اوباري

اوباريمدرسة الجٌل الصاعد اإلعدادٌة22003اوباري

اوباريمدرسة سكٌنة بنت الحسٌن اإلعدادٌة22004اوباري

الدٌسةمدرسة الدٌسة االبتدائٌة22005اوباري

الدٌسةمدرسة الفاروق اإلعدادٌة22006اوباري

الحطٌة  مدرسة أسامة بن زٌد اإلعدادٌة22007اوباري

القعٌراتمدرسة المجد الثانوٌة22008اوباري

الغرٌفةمدرسة النهضة اإلعدادٌة22009اوباري

الغرٌفةمدرسة عمر بن الخطاب اإلعدادٌة22010اوباري

جرمة  مدرسة النجم الثاقب اإلعدادٌة22011اوباري

توشمدرسة توش اإلعدادٌة22012اوباري

ابرٌكمدرسة الشهٌد عمر المختار اإلعدادٌة22013اوباري

الخرائقمدرسة الخرائق اإلعدادٌة22014اوباري

توٌوةمدرسة توٌوة اإلعدادٌة22015اوباري

قراقرةمدرسة قراقرة الثانوٌة22016اوباري

تكركبٌةمدرسة جمال عبدالناصر اإلعدادٌة22017اوباري

الفجٌجمدرسة عرب الصحراء اإلعدادٌة22018اوباري

الركومدرسة الركو االبتدائٌة22019اوباري

القراٌةمدرسة شهداء الهانً اإلعدادٌة22020اوباري

قبر عونمدرسة النور اإلعدادٌة22021اوباري

الرقٌبةمدرسة الرقٌبة المركزٌة االبتدائٌة22022اوباري

الرقٌبةمدرسة خالد بن الولٌد اإلعدادٌة22023اوباري

التناحمةمدرسة التناحمة اإلعدادٌة22024اوباري

بنت بٌةمدرسة بنت بٌة الثانوٌة22025اوباري

اخلٌفمدرسة الهانً اإلعدادٌة22026اوباري

بن حارثمدرسة بن حارث الثانوٌة22027اوباري

األبٌضمدرسة األبٌض اإلعدادٌة 22028اوباري

مرزقمدرسة البنات الثانوٌة22029اوباري

مرزقمدرسة مرزق للبنٌن اإلعدادٌة22030اوباري

مرزقمدرسة مصعب بن عمٌر اإلعدادٌة22031اوباري

حج حجٌلمدرسة حج حجٌل اإلعدادٌة22034اوباري

جٌزاومدرسة جٌزاو االبتدائٌة22035اوباري

ادلٌممدرسة ادلٌم الثانوٌة22036اوباري

تساوةمدرسة تساوة اإلعدادٌة22037اوباري



اقارمدرسة اقار االبتدائٌة22038اوباري

السبٌطاتمدرسة السبٌطات الثانوٌة22039اوباري

مرحبامدرسة مرحبا اإلعدادٌة22040اوباري

ردود الزاوٌةمدرسة مسعود سوٌسً للتعلٌم األساس43001ًالنواحً األربعة

المطارمدرسة الرملة للتعلٌم األساسً والثانوي43002النواحً األربعة

العوانٌنمدرسة شهداء بن غشٌر للتعلٌم األساس43003ًالنواحً األربعة

المطارمدرسة السدرة للتعلٌم األساس43004ًالنواحً األربعة

سوق السبتمدرسة عبدالقادر الجزائري للتعلٌم األساسً والثانوي43005النواحً األربعة

سوق السبتمدرسة شٌخ الشهداء للتعلٌم األساس43006ًالنواحً األربعة

سوق السبتمدرسة سوق السبت بنات للتعلٌم األساس43007ًالنواحً األربعة

سوق السبتمدرسة ابً القاسم للتعلٌم األساس43008ًالنواحً األربعة

العوانٌنمدرسة المصٌر للتعلٌم األساس43009ًالنواحً األربعة

العوانٌنمدرسة الغزالً للتعلٌم األساس43010ًالنواحً األربعة

العوانٌنمدرسة الزبٌر بن العوام للتعلٌم األساسً والثانوي43011النواحً األربعة

ردود الزاوٌةمدرسة ابن سٌناء للتعلٌم األساس43012ًالنواحً األربعة

ردود الزاوٌةمدرسة عبدهللا بن الزبٌر للتعلٌم األساس43013ًالنواحً األربعة

ردود الزاوٌةمدرسة خلة القفر للتعلٌم األساس43014ًالنواحً األربعة

ردود الزاوٌةمدرسة ردود الزاوٌة للتعلٌم األساس43015ًالنواحً األربعة

ردود الزاوٌةمدرسة خوٌلد الجدٌدة للتعلٌم األساسً والثانوي43016النواحً األربعة

بئر التوتةمدرسة عثمان بن عفان للتعلٌم األساس43017ًالنواحً األربعة

بئر التوتةمدرسة درع لٌبٌا للتعلٌم األساس43018ًالنواحً األربعة

بئر التوتةمدرسة امل الشعوب للتعلٌم األساس43019ًالنواحً األربعة

ردود الزاوٌةمدرسة التحرٌر للعلوم األساسٌة للتعلٌم األساسً والثانوي43020النواحً األربعة

بئر التوتةمدرسة شهداء بن عون للتعلٌم األساس43021ًالنواحً األربعة

المطارمدرسة الزٌتونة للتعلٌم األساس43022ًالنواحً األربعة

ردود الزاوٌةمدرسة قصر بن غشر للتعلٌم الثانوي43023النواحً األربعة

المطارمدرسة فندق الشرٌف للتعلٌم األساس43024ًالنواحً األربعة

سوق السبتمدرسة نصر شنب للتعلٌم األساس43025ًالنواحً األربعة

ابوعائشةمدرسة ابوعائشة للتعلٌم األساس43026ًالنواحً األربعة

وادي الربٌعمدرسة وادي الربٌع للتعلٌم الثانوي43027النواحً األربعة

بئر دٌابمدرسة بئر دٌاب للتعلٌم الثانوي43028النواحً األربعة

بئر الطوبةمدرسة المعرفة للتعلٌم األساس43029ًالنواحً األربعة

السوقمدرسة المدٌنة الجدٌدة للتعلٌم األساس43030ًالنواحً األربعة

السوقمدرسة ابوشٌبة للتعلٌم األساس43031ًالنواحً األربعة

الغاللبةمدرسة راٌة اإلسالم للتعلٌم األساس43032ًالنواحً األربعة

الغاللبةمدرسة المجاهدٌن للتعلٌم األساس43033ًالنواحً األربعة

مسٌحلمدرسة شهداء الختنة للتعلٌم األساس43034ًالنواحً األربعة

أوالد زائدمدرسة الظهرة الكبٌرة للتعلٌم األساس43035ًالنواحً األربعة

برٌشمدرسة سٌدي بالرٌش للتعلٌم األساس43036ًالنواحً األربعة

برٌشمدرسة وادي المجٌنٌن للتعلٌم الثانوي43037النواحً األربعة

سٌدي جابرمدرسة ابن حسن للتعلٌم األساس43038ًالنواحً األربعة

سٌدي الجٌالنًمدرسة الحً الصناعً للتعلٌم الثانوي43039النواحً األربعة

سٌدي الجٌالنًمدرسة عمر بن عبدالعزٌز للتعلٌم األساس43040ًالنواحً األربعة

العواتةمدرسة عمر المختار للتعلٌم األساس43041ًالنواحً األربعة

أوالد ابوعائشةمدرسة شهداء ابوعائشة للتعلٌم األساسً والثانوي43042النواحً األربعة



أوالد ابوعائشةمدرسة خالد بن الولٌد للتعلٌم الثانوي43043النواحً األربعة

بن عطٌةمدرسة سالم التٌر للتعلٌم األساس43044ًالنواحً األربعة

بن عطٌةمدرسة القادسٌة للتعلٌم األساس43045ًالنواحً األربعة

ابوعرقوبمدرسة شهداء ابوعرقوب للتعلٌم الثانوي43046النواحً األربعة

ابوعرقوبمدرسة طالئع النصر للتعلٌم األساس43047ًالنواحً األربعة

أوالد مرغممدرسة طارق بن زٌاد للتعلٌم األساس43048ًالنواحً األربعة

العوانٌنمدرسة المبروك هامان للتعلٌم األساس43049ًالنواحً األربعة

المطارمدرسة ثورة الحق للتعلٌم األساس43050ًالنواحً األربعة

الوسطمدرسة سٌدي السائح للتعلٌم الثانوي43051النواحً األربعة

سٌدي الجٌالنًمدرسة شهداء الجراٌة للتعلٌم األساس43052ًالنواحً األربعة

أوالد وشاحمدرسة شهداء ابوحامد للتعلٌم األساسً والثانوي43053النواحً األربعة

بئر التوتةمدرسة االنتفاضة للتعلٌم األساسً والثانوي43054النواحً األربعة

خوٌلدمدرسة الفارابً للتعلٌم األساس43055ًالنواحً األربعة

سوق السبتمدرسة البقاع للتعلٌم األساس43056ًالنواحً األربعة

البنٌةمدرسة الجهاد الثانوٌة37001المرج

العوٌلٌة الشرقٌةمدرسة صالح ادرٌس الثانوٌة37002المرج

العوٌلٌة الغربٌةفبراٌر للتعلٌم األساس17ًمدرسة 37003المرج

العوٌلٌة الغربٌةمدرسة العوٌلٌة االبتدائٌة للتعلٌم األساس37004ًالمرج

المرجمدرسة النور للتعلٌم األساس37005ًالمرج

المرجمدرسة عمر المختار للتعلٌم األساسً والثانوي37006المرج

المرجمدرسة النصر للتعلٌم األساس37007ًالمرج

المرجمدرسة خدٌجة الكبرى للتعلٌم األساس37008ًالمرج

المرجمدرسة النهضة للتعلٌم األساسً والثانوي37009المرج

المرجمدرسة المجاهد عٌسى الوكواك للتعلٌم األساسً والثانوي37010المرج

المرجمدرسة جمال عبدالناصر للتعلٌم األساسً والثانوي37011المرج

المرجمدرسة خالد بن الولٌد للتعلٌم األساس37012ًالمرج

المرجمدرسة عقبة بن نافع للتعلٌم األساس37013ًالمرج

المرجمدرسة محور الزٌتون للتعلٌم األساسً والثانوي37014المرج

المرج الشرقٌةمدرسة عمر بن عبدالعزٌز للتعلٌم األساس37016ًالمرج

المرج الشرقٌةمدرسة الحرٌة الثانوٌة37017المرج

المرج الشرقٌةمدرسة المجد للتعلٌم األساس37018ًالمرج

المرج الشرقٌةمدرسة جٌل الثورة الثانوٌة37019المرج

المرج الشرقٌةمدرسة الجٌل الصاعد للتعلٌم األساس37020ًالمرج

المرج الشرقٌةمدرسة طارق بن زٌاد للتعلٌم األساسً والثانوي37021المرج

المرج الشرقٌةمدرسة الوحدة العربٌة للتعلٌم األساسً والثانوي37022المرج

المرج الغربٌةمدرسة القرضابٌة الثانوٌة37023المرج

المرج الغربٌةمدرسة البشائر للتعلٌم األساس37024ًالمرج

المرج الغربٌةمدرسة عائشة ام المؤمنٌن للتعلٌم األساس37025ًالمرج

المرج الغربٌةمدرسة أسماء بنت ابً بكر للتعلٌم األساسً والثانوي37026المرج

تاكنس الشرقٌةمدرسة شهداء ابوعرق الثانوٌة37027المرج

تاكنس الغربٌةمدرسة الشعلة للتعلٌم األساس37028ًالمرج

جردس الجنوبٌةمدرسة االنعتاق للتعلٌم األساس37029ًالمرج

جردس الشمالٌةمدرسة شهداء الرحٌبة الثانوٌة37030المرج

سٌدي جبرٌلمدرسة القدس للتعلٌم األساس37031ًالمرج

فرزوغةمدرسة عبدهللا الفٌل للتعلٌم األساسً والثانوي37032المرج



ساسمدرسة ساس للتعلٌم األساس37033ًالمرج

الخروبةمدرسة عبدالحفٌظ اللقٌح للتعلٌم األساس37034ًالمرج

المرجمدرسة المنار للتعلٌم األساس37035ًالمرج

المرجمدرسة احفاد المختار للتعلٌم األساس37036ًالمرج

المرجمدرسة ٌوسف رحٌل للتعلٌم األساس37037ًالمرج

المرجمدرسة شٌخ الشهداء للتعلٌم األساس37038ًالمرج

تنقومةمدرسة النضال للتعلٌم األساس37039ًالمرج

فرزوغةمدرسة الكفاح للتعلٌم األساس37041ًالمرج

الجوفمدرسة أسامة بن زٌد االبتدائٌة36001الكفرة

الجوفماٌو االبتدائٌة5مدرسة 36002الكفرة

الجوفمدرسة علً بن ابً طالب االبتدائٌة36003الكفرة

الدجوفمدرسة المنارة االبتدائٌة36004الكفرة

الجوففبراٌر االبتدائٌة17مدرسة شهداء 36005الكفرة

الجوف الغربًمدرسة شهداء االجهر االبتدائٌة36006الكفرة

الجوفمدرسة طارق بن زٌاد االبتدائٌة36007الكفرة

الكطالبمدرسة الٌرموك االبتدائٌة36008الكفرة

الهواريمدرسة حسان بن ثابت االبتدائٌة36009الكفرة

الهوٌوٌريمدرسة زٌد بن حارثة االبتدائٌة36010الكفرة

قدرفًمدرسة مصعب بن عمٌر االبتدائٌة36011الكفرة

ربٌانةمدرسة حطٌن االبتدائٌة36012الكفرة

بزٌمةمدرسة عمر بن الخطاب االبتدائٌة36013الكفرة

تازربومدرسة النصر الثانوٌة36014الكفرة

تازربومدرسة االحرار االبتدائٌة36015الكفرة

الجوف الغربًمدرسة اجنادٌن االبتدائٌة36016الكفرة

القبةمدرسة الكرامة للتعلٌم األساس32001ًالقبة

القبةمدرسة اإلخالص للتعلٌم الثانوي32002القبة

القبةمدرسة إبراهٌم بكار للتعلٌم األساس32003ًالقبة

القبةمدرسة أسماء للتعلٌم األساس32004ًالقبة

القبةمدرسة افرٌقٌا للتعلٌم الثانوي32005القبة

القبةمدرسة بٌت ثامر للتعلٌم األساس32006ًالقبة

القبةمدرسة عوض العبٌدي للتعلٌم األساس32007ًالقبة

الدبوسٌةمدرسة الفضٌل بوعمر للتعلٌم األساس32008ًالقبة

االبرقمدرسة التقدم للتعلٌم األساس32009ًالقبة

االبرقمدرسة االبرق األساسٌة للتعلٌم األساس32010ًالقبة

القٌقبمدرسة ادرٌس بوبنة للتعلٌم الثانوي32011القبة

القٌقبمدرسة المجد للتعلٌم األساس32012ًالقبة

االبرقمدرسة الترت للتعلٌم الثانوي32013القبة

خوالنمدرسة شهداء المحجة للتعلٌم األساس32014ًالقبة

راس الهاللمدرسة راس الهالل للتعلٌم الثانوي32015القبة

عٌن مارةمدرسة خالد ابن الولٌد للتعلٌم األساس32016ًالقبة

عٌن مارةمدرسة شهداء الخرص للتعلٌم األساس32017ًالقبة

عٌن مارةمدرسة عٌن مارة للتعلٌم األساس32018ًالقبة

اللًمدرسة طارق بن زٌاد للتعلٌم األساس32019ًالقبة

المخٌلًمدرسة المخٌلً للتعلٌم الثانوي32020القبة

بشارةمدرسة بشارة اإلعدادٌة32054القبة



القبةمدرسة صقر قرٌش للتعلٌم األساس32057ًالقبة

القبةمدرسة الشعلة للتعلٌم األساس32058ًالقبة

القبةمدرسة فرج بوحوٌش للتعلٌم األساس32060ًالقبة

سٌناونمدرسة شهداء سٌناون للتعلٌم األساس23001ًغدامس

الشعواءمدرسة الشروق للتعلٌم األساس23002ًغدامس

تفلفلتمدرسة غومة المحمودي للتعلٌم األساس23003ًغدامس

التقطةمدرسة تقطة الثانوٌة23004غدامس

درجمدرسة القدس للتعلٌم األساس23005ًغدامس

منغساتنمدرسة ابن سٌنا للتعلٌم األساس23006ًغدامس

افوغاسمدرسة شهداء غدامس للتعلٌم األساس23007ًغدامس

ماترسمدرسة ماترس للتعلٌم األساس23008ًغدامس

ولٌدمدرسة النهضة للتعلٌم األساس23009ًغدامس

وازٌتمدرسة عبدالرحمن البوصٌري الثانوٌة23010غدامس

افوغاسمدرسة اوال للتعلٌم األساس23011ًغدامس

تنٌناي الوادي-الظهرةمدرسة عمر بن الخطاب الثانوٌة41001بنً ولٌد

اشمٌخمدرسة اشمٌخ للتعلٌم األساس41002ًبنً ولٌد

الظهرة  مدرسة افرٌقٌا للتعلٌم األساس41003ًبنً ولٌد

الظهرةمدرسة الفاروق للتعلٌم األساس41004ًبنً ولٌد

الظهرةمدرسة افاق المستقبل للتعلٌم األساسً والثانوي41005بنً ولٌد

التنٌة البٌضاءمدرسة االمام مالك ابن انس للتعلٌم األساس41006ًبنً ولٌد

التنٌة البٌضاءمدرسة االمام ورش للتعلٌم األساس41007ًبنً ولٌد

التنٌة البٌضاءمدرسة بدر الكبرى للتعلٌم األساس41008ًبنً ولٌد

البلدٌةمدرسة الشهٌد حافظ المدنً الثانوٌة41009بنً ولٌد

البلدٌةمدرسة القدس الثانوٌة41010بنً ولٌد

البلدٌةمدرسة الساعدي الطبولً للتعلٌم األساس41011ًبنً ولٌد

البلدٌةمدرسة محمد جمال الدرة للتعلٌم األساس41012ًبنً ولٌد

سوف الجٌنمدرسة علً بن ابً طالب للتعلٌم األساس41013ًبنً ولٌد

سوف الجٌنمدرسة قضوار السهولً للتعلٌم األساس41014ًبنً ولٌد

ابوراسمدرسة خالد بن الولٌد للتعلٌم األساسً والثانوي41015بنً ولٌد

ابوراسمدرسة أسامة بن زٌد للتعلٌم األساس41016ًبنً ولٌد

ابونجرةمدرسة موسى بن نصٌر للتعلٌم األساس41017ًبنً ولٌد

ابونجرةمدرسة االمل للتعلٌم األساسً والثانوي41018بنً ولٌد

المربوعةمدرسة عمرو بن العاص للتعلٌم األساس41019ًبنً ولٌد

المربوعةمدرسة السالم للتعلٌم األساس41020ًبنً ولٌد

ابوراويمدرسة بنً ولٌد الشمالٌة للتعلٌم األساس41021ًبنً ولٌد

ابوراويمدرسة عمر المختار للتعلٌم األساس41022ًبنً ولٌد

الوحدة العربٌةمدرسة الوحدة العربٌة للتعلٌم األساس41023ًبنً ولٌد

ابوعمودمدرسة االجالء سابقا للتعلٌم األساس41024ًبنً ولٌد

السندمدرسة االستقالل للتعلٌم األساسً والثانوي41025بنً ولٌد

مٌمونمدرسة صالح الدٌن للتعلٌم األساس41026ًبنً ولٌد

الخرمانًمدرسة المرحوم عبدهللا سلٌمان الثانوٌة41027بنً ولٌد

الخرمانًمدرسة الشعب للتعلٌم األساس41028ًبنً ولٌد

الوحدة العربٌةمدرسة القرضابٌة للتعلٌم األساس41029ًبنً ولٌد

الخرمانًمدرسة الحً الجدٌد للتعلٌم األساس41030ًبنً ولٌد

طرٌق المطارمدرسة النعٌم للتعلٌم األساس41031ًبنً ولٌد



ابوراويمدرسة ابن خلدون الثانوٌة41032بنً ولٌد

ابونجرةمدرسة بن عٌاد للتعلٌم األساسً والثانوي41033بنً ولٌد

زرٌقمدرسة شهداء زرٌق للتعلٌم األساس12001ًمصراتة

اقزٌرمدرسة ثانوٌة النهضة12002مصراتة

اقزٌرمدرسة الجهاد للتعلٌم األساس12003ًمصراتة

اقزٌرمدرسة عمر المختار للتعلٌم األساس12004ًمصراتة

اقزٌرمدرسة النور للتعلٌم األساس12005ًمصراتة

االسواكمدرسة إبراهٌم السوٌحلً للتعلٌم األساس12006ًمصراتة

البٌرةمدرسة مصراتة للتعلٌم الثانوٌة بنٌن12007مصراتة

الجزٌرةمدرسة ام سلمة للتعلٌم الثانوي12008مصراتة

الجهاناتمدرسة ابن غلبون للتعلٌم الثانوي12009مصراتة

الدافنٌةمدرسة الدافنٌة المركزٌة للتعلٌم األساس12010ًمصراتة

الدافنٌةمدرسة الصحابة للتعلٌم األساس12011ًمصراتة

الدافنٌةمدرسة راس الهجمة للتعلٌم األساس12012ًمصراتة

الدافنٌةمدرسة الشعلة الدافنٌة للتعلٌم األساس12013ًمصراتة

الرملةمدرسة شهداء الرملة للتعلٌم األساس12014ًمصراتة

الروٌساتمدرسة شهداء الروٌسات للتعلٌم األساس12015ًمصراتة

الروٌساتمدرسة شهداء السبت للتعلٌم األساس12016ًمصراتة

الروٌساتمدرسة شهداء ال ماطوس للتعلٌم األساس12017ًمصراتة

الزروقمدرسة ذات النطاقٌن للتعلٌم الثانوي12018مصراتة

الزروقمدرسة الحرٌة للتعلٌم األساس12019ًمصراتة

الزروقمدرسة النضال للتعلٌم األساس12020ًمصراتة

الزروقمدرسة األجٌال للتعلٌم األساس12021ًمصراتة

الزروقمدرسة الصفاء للتعلٌم األساس12022ًمصراتة

الزروقمدرسة فاطمة الزهراء الثانوٌة12023مصراتة

الزروقمدرسة السالم للتعلٌم األساس12024ًمصراتة

الزوابًمدرسة شهداء الزوابً للتعلٌم األساس12025ًمصراتة

السكٌراتمدرسة السكٌرات للتعلٌم األساس12026ًمصراتة

الشراكسةمدرسة طارق بن زٌاد للتعلٌم األساس12027ًمصراتة

الشراكسةمدرسة ٌثرب للتعلٌم األساس12028ًمصراتة

الشواهدةمدرسة الشهداء بنات للتعلٌم األساس12029ًمصراتة

الشواهدةفبراٌر للتعلٌم األساس17ًمدرسة 12030مصراتة

الصوالحمدرسة شهداء الصوالح للتعلٌم األساس12031ًمصراتة

الطرٌق الساحلًمدرسة شهداء تاقرفت للتعلٌم األساس12032ًمصراتة

المقاصبةمدرسة تحرٌر لٌبٌا للتعلٌم األساس12033ًمصراتة

الغٌرانمدرسة شهداء لٌبٌا للتعلٌم األساس12034ًمصراتة

الغٌرانمدرسة الغٌران الثانوٌة12035مصراتة

الغٌرانمدرسة النصر للتعلٌم األساس12036ًمصراتة

الغٌرانمعهد المهن الشاملة بنات12037مصراتة

الغٌرانمدرسة ارض االحرار للتعلٌم األساس12038ًمصراتة

الغٌرانمردسة معاذ بن جبل للتعلٌم األساس13039ًمصراتة

الفراطسةمدرسة الٌقظة الثانوٌة12040مصراتة

القوشًمدرسة الكرامة للتعلٌم األساس12041ًمصراتة

المطاردةمدرسة االنوار للتعلٌم األساس12042ًمصراتة

المقاصبةمدرسة شهداء المقاصبة للتعلٌم األساس12043ًمصراتة



المقاوبةمدرسة أسماء للتعلٌم األساس12044ًمصراتة

النجم الساطعمدرسة راس الماجل للتعلٌم األساس12045ًمصراتة

النجم الساطعمدرسة شهداء المطار للتعلٌم األساس12046ًمصراتة

ابوروٌةمدرسة شهداء ابوروٌة للتعلٌم األساس12047ًمصراتة

ابوشعٌرةمدرسة ابوشعٌرة للتعلٌم األساس12048ًمصراتة

ابوشعٌرةمدرسة شهداء ٌدر للتعلٌم األساس12049ًمصراتة

ابوشعٌرةمدرسة علً المنقوش للتعلٌم األساس12050ًمصراتة

راس عمارمدرسة ام الشهٌد الثانوٌة12051مصراتة

زاوٌة المحجوبمدرسة ذات الرمال للتعلٌم األساس12052ًمصراتة

زاوٌة المحجوبمدرسة الجٌالنً الثانوٌة12053مصراتة

زاوٌة المحجوبمدرسة جمٌلة ابوحٌرد الثانوٌة12054مصراتة

السواوةمدرسة ذات السواري للتعلٌم األساس12055ًمصراتة

زاوٌة المحجوبمدرسة ابوبكر الصدٌق للتعلٌم األساس12056ًمصراتة

زاوٌة المحجوبمدرسة شهداء العقٌلة للتعلٌم األساس12057ًمصراتة

ابورٌةمدرسة شهداء الشط للتعلٌم األساس12058ًمصراتة

طرٌق الثقٌلمدرسة شهداء الثقٌل للتعلٌم األساس12059ًمصراتة

طمٌنةمدرسة الخالدات الثانوٌة12060مصراتة

طمٌنةمدرسة بدر الكبرى للتعلٌم األساس12061ًمصراتة

طمٌنةمدرسة طمٌنة المركزٌة للتعلٌم األساس12062ًمصراتة

عبادمدرسة القرضابٌة الثانوٌة12063مصراتة

عبادمدرسة زهرات الوطن الثانوٌة12064مصراتة

قصر احمدمدرسة عبدالعاطً الجرم للتعلٌم األساس12065ًمصراتة

قصر احمدمدرسة الخنساء للتعلٌم الثانوي12066مصراتة

قصر احمدمدرسة شهداء قصر احمد للتعلٌم األساس12067ًمصراتة

كرزازمدرسة شهداء السدادة للتعلٌم األساس12068ًمصراتة

ٌدرمدرسة بالل بن رباح للتعلٌم األساس12069ًمصراتة

ٌدرمدرسة الصقور للتعلٌم األساس12070ًمصراتة

الدافنٌةمدرسة الوفاء للتعلٌم األساس12125ًمصراتة

زاوٌة المحجوبمدرسة شهداء الزاوٌة للتعلٌم األساس12126ًمصراتة

زاوٌة المحجوبمدرسة ثانوٌة المحجوب للبنات12127مصراتة

الجزٌرةمدرسة الجزٌرة للتعلٌم األساس12129ًمصراتة

مرباطمدرسة شهداء مرباط للتعلٌم األساس12130ًمصراتة

وسط المدٌنةمدرسة االنتصار للتعلٌم األساس12131ًمصراتة

وسط المدٌنةمدرسة سكٌنة للتعلٌم األساس12132ًمصراتة

وسط المدٌنةمدرسة رابعة العدوٌة للتعلٌم األساس12133ًمصراتة

الروٌساتمدرسة أسامة بن زٌد للتعلٌم األساس12134ًمصراتة

الزروقمدرسة الشموع للتعلٌم األساس12135ًمصراتة

الزروقمدرسة موسى بن نصٌر للتعلٌم األساس12136ًمصراتة

قصر احمدمدرسة شاطًء النخٌل للتعلٌم األساس12137ًمصراتة

قصر احمدمدرسة الحً الصناعً للتعلٌم األساس12138ًمصراتة

كرزازمدرسة صالح الدٌن للتعلٌم األساس12139ًمصراتة

حً الكوشةمدرسة نداء لٌبٌا للتعلٌم الثانوي12140مصراتة

حً اللثامةمدرسة القدس للتعلٌم األساس12141ًمصراتة

حً الكفاحمدرسة خالد بن الولٌد للتعلٌم األساس12142ًمصراتة

جامع الشرٌعمدرسة تاورغاء للتعلٌم األساس12143ًمصراتة



النصرمدرسة الفرٌخ المركزٌة للتعلٌم األساسً 44001السهل الغربً

النصرمدرسة العجٌالت للتعلٌم الثانوي بنات غوط الروضة44002السهل الغربً

أبو قرعةمدرسة ابوقرعة للتعلٌم األساس44003ًالسهل الغربً

بئر  الحلومدرسة عقبة بن نافع للتعلٌم األساس44004ًالسهل الغربً

جنان عطٌةمدرسة الحورانٌة للتعلٌم الثانوي44005السهل الغربً

الجدٌدةمدرسة البشائر للتعلٌم األساس44006ًالسهل الغربً

الجدٌدةمدرسة التحرٌر للتعلٌم األساس44007ًالسهل الغربً

النصرمدرسة المطمر للتعلٌم الثانوي44008السهل الغربً

الجناناتمدرسة القدس للتعلٌم األساس44009ًالسهل الغربً

الجناناتمدرسة العجٌالت المركزٌة للتعلٌم األساس44010ًالسهل الغربً

السدرةمدرسة سعدون السوٌحلً للتعلٌم األساس44011ًالسهل الغربً

السدرةمدرسة ظهرة عرفة للتعلٌم األساس44012ًالسهل الغربً

الطوٌلةمدرسة الهانً للتعلٌم األساس44013ًالسهل الغربً

رقدلٌن/ العسة مدرسة العسة للتعلٌم األساس44014ًالسهل الغربً

المنشٌةمدرسة الشموخ للتعلٌم األساس44015ًالسهل الغربً

المنشٌةمدرسة شهداء المنشٌة للتعلٌم األساس44016ًالسهل الغربً

المنشٌةمدرسة عمر بن الخطاب للتعلٌم األساس44017ًالسهل الغربً

المٌدانمدرسة القدس للتعلٌم األساس44018ًالسهل الغربً

المٌدانمدرسة حمدة الشمالٌة للتعلٌم األساس44019ًالسهل الغربً

الجدٌدةمدرٌة الجدٌدة للتعلٌم األساس44020ًالسهل الغربً

النصرمدرسة الشبٌكة للتعلٌم الثانوي44021السهل الغربً

الهنشٌرمدرسة االنتصار للتعلٌم الثانوي الزرامقة44022السهل الغربً

الهنشٌرمدرسة غوض بٌوض للتعلٌم األساس44023ًالسهل الغربً

الهنشٌرمدرسة احرار العجٌاللت للتعلٌم األساس44024ًالسهل الغربً

رقدالٌن/ الوسط مدرسة السبٌخة للتعلٌم األساس44025ًالسهل الغربً

رقدالٌن/ الوسط مدرسة راس عطٌة للتعلٌم األساس44026ًالسهل الغربً

ام عزٌزمدرسة ام عزٌز للتعلٌم األساس44027ًالسهل الغربً

ام عزٌزمدسة شهداء ٌناٌر للتعلٌم األساس44028ًالسهل الغربً

ام عزٌزمدرسة ابن خلدون للتعلٌم الثانوي44029السهل الغربً

بن شعٌبمدرسة شهداء الجمً للتعلٌم األساس44030ًالسهل الغربً

بن شعٌبمدرسة الحرٌة للتعلٌم األساس44031ًالسهل الغربً

بن شعٌبمدرسة جمال عبد الناصر للتعلٌم األساس44032ًالسهل الغربً

بن شعٌبمدرسة علً العٌادي للتعلٌم األساس44033ًالسهل الغربً

جنان بن نصٌبمدرسة االنتصار للتعلٌم األساس44034ًالسهل الغربً

جنان عطٌةمدرسة جنان عطٌة للتعلٌم الثانوي44035السهل الغربً

جنان عطٌةمدرسة العهد الجدٌد للتعلٌم األساس44036ًالسهل الغربً

حمدةمدرسة سلٌمان خاطر للتعلٌم الثانوي44037السهل الغربً

حمدونمدرسة الشعاب للتعلٌم الثانوي44038السهل الغربً

رقدالٌن/ حمدون فبراٌر للتعلٌم الثانوي17مدرسة 44039السهل الغربً

رقدالٌن/ حمدون مدرسة التقدم للتعلٌم األساس44040ًالسهل الغربً

رقدالٌن/ حمدون مدرٌسة التحرٌر للتعلٌم األساس44041ًالسهل الغربً

رقدالٌن/ حمدون مدرسة علً بن ابً طالب للتعلٌم األساس44042ًالسهل الغربً

رقدالٌنمدرسة رقدالٌن المركزٌة للتعلٌم األساس44043ًالسهل الغربً

زلطنمدرسة عمر المختار للتعلٌم الثانوي44044السهل الغربً

زلطنمدرسة زلطن الغربٌة للتعلٌم األساس44045ًالسهل الغربً



السدرةمدرسة امنة بنت وهب للتعلٌم األساس44046ًالسهل الغربً

سٌدي احمدمدرسة السالم للتعلٌم األساس44047ًالسهل الغربً

غوظ الروضةمدرسة بالل بن رباح للتعلٌم األساس44048ًالسهل الغربً

غوظ الروضةمدرسة الغالمٌة للتعلٌم األساس44049ًالسهل الغربً

كبٌرة االخباءمدرسة العقربٌة للتعلٌم األساس44050ًالسهل الغربً

كبٌرة االخباءمدرسة ابوبكر الصدٌق للتعلٌم األساس44051ًالسهل الغربً

الهنشٌرمدرسة االنتصار للتعلٌم األساس44052ًالسهل الغربً

الغالمٌةمدرسة الغالمٌة للتعلٌم الثانوي بنات44053السهل الغربً

جنان عطٌةمدرسة الكرامة للتعلٌم األساس44054ًالسهل الغربً

النصرمدرسة الوٌنٌة المركزٌة للتعلٌم األساس44055ًالسهل الغربً

زلطنمدرسة زلطن للتعلٌم الثانوي44056السهل الغربً

رقدالٌنمدرسة عمر المختار للتعلٌم األساس44057ًالسهل الغربً

رقدالٌنرجب للتعلٌم األساس20ًمدرسة 44058السهل الغربً

رقدالٌنمدرسة خدٌجة بنت خوٌلد للتعلٌم األساس44059ًالسهل الغربً

وسط الجمٌلمدرسة االمل للتعلٌم الثانوي44060السهل الغربً

بوطٌنةمدرسة موسى للتعلٌم األساس44061ًالسهل الغربً

زلطنمدرسة االوتاد للتعلٌم الثانوي44062السهل الغربً

النصرمدرسة ابوبكر الصدٌق للتعلٌم األساس44063ًالسهل الغربً

السوقمدرسة رابعة العدوٌة الثانوٌة42001مسالتة

مدرسة عثمان القٌزانً الثانوٌة42002مسالتة

القلعةمدرسة الجعرانً اإلعدادٌة42003مسالتة

االشرافمدرسة ودانة اإلعدادٌة42004مسالتة

وادي وعٌنًمدرسة البركان الثانوٌة42005مسالتة

الدوكالًمدرسة نسٌم الحرٌة اإلعدادٌة 42006مسالتة

المسٌدمدرسة العهد الجدٌد بنٌن اإلعدادٌة42007مسالتة

الفاسًمدرسة علً بن ابً طالب اإلعدادٌة 42008مسالتة

قصر الجدٌدمدرسة النهضة بنٌن اإلعدادٌة42009مسالتة

بن ناصرمدرسة الفواتٌر األساسٌة الثانوٌة42010مسالتة

بن ناصرمدرسة عبد هللا بن  مسعود للتعلٌم االعدادي والثانوي42011مسالتة

سم الدٌسمدرسة طارق بن زٌاد الثانوٌة42012مسالتة

الخششمدرسة العشرٌن من رمضان اإلعدادٌة42013مسالتة

المعطنمدرسة حفص اإلعدادٌة42014مسالتة

المعطنمدرسة المعطن اإلعدادٌة42015مسالتة

الواديمدرسة أوالد شكر اإلعدادٌة42016مسالتة

القطارةمدرسة شمس الحرٌة الثانوٌة42017مسالتة

االشرافمدرسة شهداء القصٌبات اإلعدادٌة42018مسالتة

االشرافمدرسة لواتة اإلعدادٌة42019مسالتة

القلعةمدرسة الخمري اإلعدادٌة42020مسالتة

االكواممدرسة ابوبكر الصدٌق اإلعدادٌة42021مسالتة

االكواممدرسة جمال عبدالناصر اإلعدادٌة42022مسالتة

سٌدي احمٌدمدرسة ترهونة الثانوٌة42023مسالتة

سٌدي احمٌدمدرسة االوفٌاء اإلعدادٌة42024مسالتة

الشرشارةمدرسة الشرشارة اإلعدادٌة42025مسالتة

البلدٌةمدرسة صالح الدٌن اإلعدادٌة42026مسالتة

البلدٌةمدرسة الزراعة اإلعدادٌة42027مسالتة



دوغةمدرسة الشهٌد محمد عبدالقادر اإلعدادٌة42028مسالتة

االبٌارمدرسة ابٌار مجً اإلعدادٌة42029مسالتة

االبٌارمدرسة فم ملغة الثانوٌة42030مسالتة

ترغالتمدرسة العزٌب اإلعدادٌة42031مسالتة

ترغالتمدرسة نرغالت الثانوٌة42032مسالتة

الخضراءمدرسة الخضراء اإلعدادٌة42033مسالتة

الخضراءمدرسة القومن اإلعدادٌة42034مسالتة

سوق الجمعةمدرسة شهداء التحرٌر اإلعدادٌة42035مسالتة

ترغتمدرسة شهداء عبورة اإلعدادٌة42036مسالتة

القصٌعةكلٌة التربٌة القصٌعة42037مسالتة

القصٌعةمدرسة احمد رفٌق اإلعدادٌة42038مسالتة

سٌدي امعمرمدرسة صقر قرٌش اإلعدادٌة42039مسالتة

سٌدي امعمرمدرسة بالل بن رباح اإلعدادٌة42040مسالتة

الفرجانفبراٌر اإلعدادٌة17مدرسة 42041مسالتة

الفرجانمدرسة جابر بن حٌان اإلعدادٌة42042مسالتة

الفرجانمدرسة عمر المختار الدوون اإلعدادٌة42043مسالتة

أوالد علًمدرسة سٌدي الشارف الثانوٌة42044مسالتة

أوالد علًمدرسة بالط الشهداء اإلعدادٌة42045مسالتة

أوالد علًمدرسة معركة وٌف اإلعدادٌة42046مسالتة

ترهونة الشمالٌةسٌدي الصٌد الشمالٌة42047مسالتة

ترهونة الشمالٌةسٌدي الصٌد الشمالٌة42048مسالتة

ترهونة الجنوبٌةسٌدي الصٌد الجنوبٌة42049مسالتة

الشوٌرفمدرسة شهداء الشوٌرف الثانوٌة42050مسالتة

جبل معروفمدرسة طالئع التقدم اإلعدادٌة42051مسالتة

بئر معتوقمدرسة العبابسة اإلعدادٌة42052مسالتة

سوق االحدمدرسة شهداء سوق االحد اإلعدادٌة42053مسالتة

سوق االحدمدرسة الدرسٌة اإلعدادٌة42054مسالتة

سٌدي احمٌدمدرسة االوبٌارات اإلعدادٌة42055مسالتة

القطارةمدرسة محمد الفقٌه الثانوٌة 42056مسالتة

االكواممدرسة طالئع النصر اإلعدادٌة 42057مسالتة

الخرٌرٌبة- الخضراء مدرسة ابوعبٌدة بن الجراح اإلعدادٌة42058مسالتة

الربٌدة- الفرجان  مدرسة الٌرموك الثانوٌة 42059مسالتة

سوق الجمعةمدرسة المصابحة اإلعدادٌة42060مسالتة

الشقٌقةمدرسة االنتفاضة اإلعدادٌة 42061مسالتة

البلدٌةمدرسة الساقٌة والوادي اإلعدادٌة 42062مسالتة

االكواممدرسة صالح  سوٌسً اإلعدادٌة42063مسالتة

الزويمدرسة نور العلم اإلعدادٌة42064مسالتة

عٌون دوغةمدرسة عبد هللا بن الزبٌر اإلعدادٌة42065مسالتة

سوق الجمعةمدرسة الشعلة اإلعدادٌة42066مسالتة

االبٌارمدرسة أوالد ارحومة اإلعدادٌة42067مسالتة

البلدٌةمدرسة السائح أبو كلٌش اإلعدادٌة42069مسالتة

غدوةمدرسة غدوة الثانوٌة 21001سبها

تمنهنتمدرسة تمنهنت الثانوٌة 21002سبها

سمنومدرسة ابن سٌناء الثانوٌة21003سبها

الزٌغنمدرسة البوانٌس الثانوٌة 21004سبها



القرضةمدرسة القدس الثانوٌة21009سبها

القرضةمدرسة عمر بن الخطاب للتعلٌم االسلس21006ًسبها

الثانوٌةمدرسة الخلود للتعلٌم األساس21007ًسبها

الثانوٌةمدرسة جابر ٌن حٌان21008سبها

القاهرةمدرسة عمر المختار للتعلٌم األساس21009ًسبها

المنشٌةمدرسة ابوبكر الصدٌق للتعلٌم األساس21010ًسبها

المنشٌةمدرسة علً بن ابً طالب للتعلٌم األساس21011ًسبها

المنشٌةمدرسة المنشٌة المشتركة21012سبها

المنشٌةمدرسة موسى بن نصٌر المشتركة21013سبها

وسط المدٌنةمدرسة طارق بن زٌاد للتعلٌم األساس21014ًسبها

وسط المدٌنةمدرسة ذات النطاقٌن للتعلٌم األساس21015ًسبها

الجدٌدمدرسة لٌبٌا  الحرة الثانوٌة21016سبها

الجدٌدمدرسة خدٌجة الكبرى للتعلٌم األساس21017ًسبها

الجدٌدمدرسة المنار الثانوٌة21018سبها

الجدٌدمدرسة الجدٌد الثانوٌة21019سبها

الجدٌدمدرسة الحرٌة للتعلٌم األساس21020ًسبها

الجدٌدمدرسة الجمهورٌة للتعلٌم األساس21021ًسبها

سكرةمدرسة خولة بنت االزور للتعلٌم األساس21022ًسبها

حً عبد الكافًمدرسة عبد السالم سحبان المشتركة21023سبها

وسط المدٌنةفبراٌر الثانوٌة17مدرسة 21024سبها

المهدٌةمدرسة النصر للتعلٌم األساس21026ًسبها

المهدٌةمدرسة سبها  الثانوٌة21027سبها

المهدٌةمدرسة المهدٌة للتعلٌم األساس21028ًسبها

حجارةمدرسة شهداء جنٌن للتعلٌم األساس21029ًسبها

حجارةمدرسة جمال عبد الناصر للتعلٌم االاساس21030ًسبها

المنشٌةمدرسة القادسٌة للتعلٌم األساس21062ًسبها

سكرةاكتوبر للتعلٌم األساس23ًمدرسة 21063سبها

وسط المدٌنةمدرسة صالح  الدٌن للتعلٌم األساس21064ًسبها

وسط المدٌنةمدرسة فاطمة الزهراء للتعلٌم األساس21065ًسبها

الجدٌدمدرسة الوحدة للتعلٌم األساس21066ًسبها

القاهرةمدرسة مشروع سبها الزراعً للتعلٌم األساس21067ًسبها

الناصرٌةمدرسة خالد بن الولٌد للتعلٌم األساس21079ًسبها

ابونجٌممدرسة وادي بً للتعلٌم األساس11030ًسرت

أبو قرٌنمدرسة ابوقرٌن للتعلٌم األساس11031ًسرت

أبو قرٌنمدرسة الكرامة الثانوٌة11032سرت

ابونجٌممدرسة أسامة بن زٌد للتعلٌم األساس11034ًسرت

قرزةمدرسة قرزة للتعلٌم األساس11035ًسرت

زمزممدرسة السالم للتعلٌم األساس11036ًسرت

القداحٌةمدرسة القداحٌة الثانوٌة11037سرت

القداحٌةمدرسة لٌبٌا الغد للتعلٌم األساس11038ًسرت

سوكنةمدرسة سوكنة للتعلٌم األساسً الشق األول للبنٌن11039سرت

سوكنةمدرسة سوكنة للتعلٌم األساسً شق ثانً بنات11040سرت

الفقهاءمدرسة ابوبكر الصدٌق الثانوٌة11041سرت

ودان الشمالٌةمدرسة ابً الحسن الودانً للتعلٌم األساسً الشق الثان11042ًسرت

ودان الجنوبٌةمدرسة ودان الثانوٌة11043سرت



الصوانمدرسة احمد قنابة للتعلٌم األساسً الشق الثان11044ًسرت

هون الشمالٌةمدرسة عبد هللا الهونً الثانوٌة11045سرت

هون الشمالٌةمدرسة القدس للتعلٌم األساس11046ًسرت

هون الجنوبٌةمدرسة هون للتعلٌم األساسً الشق األول بنات11047سرت

هون الجنوبٌةمدرسة هون للتعلٌم األساسً الشق الثانً للبنٌن11048سرت

زلة المركزمدرسة زلة الثانوٌة11049سرت

زلة المركزمدرسة زلة للتعلٌم األساسً الشق الثان11050ًسرت

السدرةمدرس القلعة الصناعٌة للتعلٌم األساسً الشق الثان11051ًسرت

الوادي األحمرمدرسة شهداء الهانً للتعلٌم األساس11052ًسرت

ابوسعدةمدرسة ابوسعدة للتعلٌم األساس11053ًسرت

بن جوادمدرسة جابر بن حٌان لتعلٌم األساس11054ًسرت

بن جوادمدرسة ابن سٌنا الثانوٌة11055سرت

هراوةمدرسة عبد الجلٌل سٌف النصر للتعلٌم الشق الثان11056ًسرت

هراوةمدرسة ابوبكر الصدٌق للتعلٌم األساس11057ًسرت

ابوزاهٌةمدرسة عمر بن العاص للتعلٌم األساس11058ًسرت

ابوزاهٌةمدرسة الفارابً للتعلٌم األساس11059ًسرت

القرضابٌةمدرسة سالم الشرقً للتعلٌم األساسً والثانوي11060سرت

سلطانمدرسة أبو عبٌدة ابن الجراح للتعلٌم األساس11061ًسرت

سرت المركزمدرسة المنارة للغات الثانوٌة11062سرت

سرت المركزمدرسة خولة بنت االزور الثانوٌة11063سرت

سرت المركزمدرسة الشهٌد للتعلٌم األساسً الشق األول11064سرت

الزعفرانمدرسة الزعفران للتعلٌم األساس11065ًسرت

الزعفرانمدرسة وادي تالل للتعلٌم األساسً 11066سرت

الزعفرانمدرسة النهضة الزراعٌة للتعلٌم األساس11067ًسرت

الرباط االمامًمدرسة المجد للتعلٌم األساس11068ًسرت

الجٌزة العسكرٌةمدرسة سناء ٌوسف للتعلٌم األساس11069ًسرت

الرباط االمامًمدرسة الجٌل الجدٌد للتعلٌم األساس11070ًسرت

الرباط األساسًفبراٌر الثانوٌة17مدرسة صقور 11071سرت

الرباطمدرسة الثورة العربٌة الثانوٌة11072سرت

الغربٌاتمدرسة الغربٌات للتعلٌم األساسً والثانوي11073سرت

الغربٌاتمدرسة صالح ابوٌصٌر للتعلٌم األساس11074ًسرت

الغربٌاتمدرسة الفجر الجدٌد للتعلٌم األساس11075ًسرت

الحنٌوةمدرسة عثمان بن عفان الثانوٌة11076سرت

جارفمدرسة قضوار السهولً الثانوٌة11077سرت

جارفمدرسة نور الٌقٌن الثانوٌة11078سرت

الثالثٌنمدرسة محمد الفاتح للتعلٌم األساسً  الشق األول11079سرت

2الحً رقم مدرسة شهداء تاقرفت للتعلٌم األساس11080ًسرت

3الحً رقم مدرسة طالئع النصر للتعلٌم األساس11081ًسرت

3الحً رقم مدرسة لٌبٌا الحرة للتعلٌم األساس11082ًسرت

4الحً رقم مدرسة الٌرموك للتعلٌم األساس11083ًسرت

ابوهاديمدرسة جمال عبد الناصر للتعلٌم األساس11084ًسرت

ابوهاديمدرسة ذات الصواري للتعلٌم األساس11085ًسرت

النوفلٌةمدرسة صالح االطٌوش للتعلٌم األساس11086ًسرت

العامرةمدرسة العامر للتعلٌم األساسً الشق الثان11087ًسرت

ام القندٌلمدرسة الرازي للتعلٌم األساس11088ًسرت



المعزولمدرسة حسن بن الهٌثم للتعلٌم األساس11089ًسرت

الظهٌرمدرسة الظهٌر للتعلٌم األساسً والثانوي11090سرت

شرق سرتمدرسة الشموخ للتعلٌم األساسً والثانوي11091سرت

الفرجانمدرسة الفرجان للتعلٌم األساس11092ًسرت

تاقرفتمدرسة شهداء تاقرفت للتعلٌم األساس11093ًسرت

القصٌرمدرسة القصٌر للتعلٌم األساسً الشق األول11094سرت

ودانمدرسة عقبة بن النافع للتعلٌم األساسً الشق األول11095سرت

بن جوادمدرسة القدس للتعلٌم األساسً الشق األول11096سرت

السكنٌة الثالثةمدرسة الفتح للتعلٌم األساس11097ًسرت

ابوقرٌنمدرس زهرة المدائن للتعلٌم األساسً الشق األول11103سرت

زمزممدرسة الغرانٌة الثانوٌة11104سرت

زمزممدرسة التقدم للتعلٌم األساسً الشق األول11105سرت

الحماممدرسة شهداء الشجار للتعلٌم األساسً الشق الثان11106ًسرت

القرضابٌةمدرسة النوٌجة للتعلٌم األساس11107ًسرت

النصب التذكاريمدرسة بئر القرضابٌة للتعلٌم األساس11108ًسرت

المركزمدرسة سرت المركز للتعلٌم األساس11109ًسرت

القبٌبةمدرسة خالد بن الولٌد للتعلٌم األساس11110ًسرت

جارفمدرسة الشعلة للتعلٌم األساس11111ًسرت

المشاشٌةمدرسة عمر بن الخطاب للتعلٌم األساس11112ًسرت

الوشكةمدرسة دروب النصر11113سرت

عٌن الغزالةمدرسة شهداء عٌن لغزالة للتعلٌم األساس31001ًطبرق

القرضبةمدرسة الفضٌل بوعمر للتعلٌم األساس31002ًطبرق

بالخاثرمدرسة الشهٌد رجب بوحوٌش للتعلٌم األساس31003ًطبرق

المرصصمدرسة المرصص للتعلٌم األساس31004ًطبرق

المدٌنةمدرسة موسى هوٌدي للتعلٌم األساس31005ًطبرق

المدٌنةمدرسة القدس للتعلٌم األساس31006ًطبرق

المدٌنةمدرسة الزهور للتعلٌم األساس31007ًطبرق

المدٌنةمدرسو أسامة بن زٌد للتعلٌم األساس31008ًطبرق

المدٌنةمدرسة عمر المختار للتعلٌم األساس31009ًطبرق

المدٌنةمدرسة فاطمة الزهراء للتعلٌم األساس31010ًطبرق

المدٌنةمدرسة أسماء بنت ابً بكر للتعلٌم األساس31011ًطبرق

المدٌنةمدرسة طبرق الثانوٌة31012طبرق

المدٌنةمدرسة االنتصار للتعلٌم األساس31013ًطبرق

المدٌنةمدرسة الشٌخ المٌري الثانوٌة31014طبرق

المدٌنةمدرسة علً بن ابً طالب للتعلٌم األساس31015ًطبرق

المدٌنةمدرسة عطٌة الٌاس للتعلٌم األساس31016ًطبرق

المدٌنةمدرسة بدر الكبرى للتعلٌم األساس31017ًطبرق

المدٌنةمدرسة االمل الثانوٌة31018طبرق

المدٌنةمدرسة نسٌبة بنت كعب الثانوٌة31019طبرق

المدٌنةمدرسة خدٌجة الكبرى الثانوٌة31020طبرق

المدٌنةمدرسة صالح الحداد للتعلٌم األساس31021ًطبرق

المدٌنةمدرسة المنار للتعلٌم األساس31022ًطبرق

المدٌنةمدرسة المنار الثانوٌة31023طبرق

المدٌنةمدرسة ابن خلدون للتعلٌم األساس31024ًطبرق

المدٌنةمدرسة صالح الدٌن للتعلٌم األساس31025ًطبرق



الجهادمدرسة الحرٌة الثانوٌة31026طبرق

الجهادمدرسة الخلٌل مصطفى الثانوٌة31027طبرق

الجهادمدرسة الفاروق للتعلٌم األساس31028ًطبرق

الجهادمدرسة الشعاة الثانوٌة31029طبرق

الجهادمدرسة الجهاد للتعلٌم األساس31030ًطبرق

الجهادمدرسة الشهٌد بوعطٌوة للتعلٌم األساس31031ًطبرق

باب الزٌتونمدرسة سلٌمان بوعلجٌة  للتعلٌم األساس31032ًطبرق

عمر المختارمدرسة شهداء البوستر الثانوٌة31033طبرق

عمر المختارمدرسة النسور للتعلٌم األساس31034ًطبرق

القعرةمدرسة القعرة للتعلٌم األساس31035ًطبرق

كمبوتمدرسة سمرقند للتعلٌم األساس31036ًطبرق

كمبوتمدرسة كمبوت الثانوٌة31037طبرق

جنزورمدرسة جنزور للتعلٌم األساس31038ًطبرق

مرسً لكمدرسة مرسً لك للتعلٌم األساس31039ًطبرق

البرديمدرسة خالد بن الولٌد للتعلٌم األساس31040ًطبرق

قصر الجديمدرسة قصر الجدي الثانوٌة31041طبرق

ام ركبةمدرسة ام ركبة للتعلٌم األساس31042ًطبرق

الساحلمدرسة ابن سٌنا للتعلٌم األساس31043ًطبرق

راس عزازمدرسة راس عزاز للتعلٌم األساس31044ًطبرق

شمااسمدرسة عقبة بن نافع للتعلٌم األساس31045ًطبرق

بئر االشهبمدرسة بئر االشهب للتعلٌم األساس31046ًطبرق

بئر االشهبمدرسة بئر الشهب الثانوٌة31047طبرق

امساعدمدرسة امساعد الثانوٌة31048طبرق

امساعدمدرسة الطلٌعة الثانوٌة31049طبرق

الشعبةمدرسة الشعبة الثانوٌة31050طبرق

الجغبوبمدرسة الجغبوب الثانوٌة31051طبرق

القعرةمدرسة المجاهد حمزة للتعلٌم األساس31052ًطبرق

كمبوتمدرسة قابس للتعلٌم األساس31053ًطبرق

المالحةمدرسة المالحة للتعلٌم األساس31054ًطبرق

كمبوتمدرسة حلفس للتعلٌم األساس31055ًطبرق

الجهادمدرسة الشهٌد الطٌار الثانوٌة31056طبرق

عمر المختارمدرشة الطرشة للتعلٌم األساس31057ًطبرق

الجهادمدرسة النصر للتعلٌم األساس31058ًطبرق

المدٌنةمدرسة النهضة للتعلٌم األساس31059ًطبرق

الجهادمدرسة القادسٌة للتعلٌم األساس31061ًطبرق

المدٌنةمدرسة الٌرموك للتعلٌم األساس31062ًطبرق

المدٌنةمدرسة االستقالل للتعلٌم األساس31064ًطبرق

القعرةمدرسة المجاهد كرٌم الراقً للتعلٌم األساس31065ًطبرق

عكرمةمدرسة عكرمة للتعلٌم األساس31066ًطبرق

بئر االشهبمدرسة الفرٌت للتعلٌم األساس31067ًطبرق

المدٌنةمدرسة الضاحٌة الثانوٌة31068طبرق

قصر الجديمدرس جابر بن حٌان للتعلٌم األساس31069ًطبرق

باب الزٌتونمدرسة طٌبة للتعلٌم األساس31070ًطبرق

المنستٌرمدرسة المنستٌر للتعلٌم األساس31071ًطبرق

الكراوةمدرسة القربولً للتعلٌم الثانوي14001طرابلس



الكراوةمدرسة لٌبٌا الغد للتعلٌم األساسً والثانوي14002طرابلس

الكراوةمدرسة عمر بن الخطاب للتعلٌم األساس14003ًطرابلس

الشرقٌةمدرسة الخالص للتعلٌم األساسً والثانوي14004طرابلس

الشرقٌةمدرسة شهداء االمة للتعلٌم األساس14005ًطرابلس

الرواجحمدرسة الفرات للتعلٌم الثانوي14006طرابلس

الرواجحمدرسة االمل للتعلٌم األساس14007ًطرابلس

العطاٌامدرسة عمر المختار للتعلٌم األساسً والثانوي14008طرابلس

العطاٌامدرسة العطاٌا الشرقٌة للتعلٌم األساس14009ًطرابلس

القوٌعةمدرسة القوٌعة للتعلٌم الثانوي14010طرابلس

القوٌعةمدرسة الزٌاٌنة للتعلٌم األساس14011ًطرابلس

الخوالقمدرسة الشهٌد الضاوي للتعلٌم األساسً والثانوي14012طرابلس

عمر بن العاصمدرسة عمر بن العاص للتعلٌم األساس14013ًطرابلس

عمر بن العاصمدرسة احمد كارة للتعلٌم األساس14014ًطرابلس

عمر بن العاصمدرسة ام المؤمنٌن الثانوٌة للبنات14015طرابلس

عمر بن العاصمدرسة سوق الجمعة الثانوٌة بنٌن14016طرابلس

شهداء الهانًمدرسة العالمٌن14017طرابلس

شهداء الهانًمدرسة الجوالن للتعلٌم األساس14018ًطرابلس

شهداء الهانًمدرسة النجاح للتعلٌم األساس14019ًطرابلس

شهداء الهانًمدرسة ثورة الحجارة الثانوٌة للبنات14020طرابلس

الحاراتمدرسة البناء للتعلٌم األساس14021ًطرابلس

الحاراتمدرسة الصدٌق كشون للتعلٌم األساس14022ًطرابلس

الحاراتمدرسة رسل الحضارة للتعلٌم األساس14023ًطرابلس

شرفة المالحةمدرسة عبدهللا بن مسعود للتعلٌم األساس14024ًطرابلس

الفتحمدرسة ثورة الحق للتعلٌم األساس14025ًطرابلس

الفتحمدرسة لٌبٌا الجدٌدة للتعلٌم األساسً والثانوي للبنات14026طرابلس

الجالءمدرسة خلٌفة الحجاجً للتعلٌم األساس14027ًطرابلس

الجالءمدرسة فلسطٌن للتعلٌم األساس14028ًطرابلس

عقبة بن نافعمدرسة المنصورة للتعلٌم األساسً بنٌن14029طرابلس

عقبة بن نافعمدرسة حلٌمة الساعدٌة للتعلٌم األساس14030ًطرابلس

عقبة بن نافعمدرسة عبدهللا الجطٌلً للتعلٌم األساسً بنات14031طرابلس

شرفة المالحةمدرسة حطٌن للتعلٌم األساس14032ًطرابلس

شرفة المالحةمدرسة األنصار للتعلٌم األساس14033ًطرابلس

الساحلمدرسة بشٌر االسطى للتعلٌم الثانوي بنات14034طرابلس

الساحلمدرسة شهداء الشط للتعلٌم األساس14035ًطرابلس

الجهادمدرسة الجهاد للتعلٌم األساس14036ًطرابلس

الساحلمدرسة الساحل للتعلٌم الثانوي بنٌن14037طرابلس

الجهادمدرسة مختار بالحاج للتعلٌم الثانوي بنات14038طرابلس

الجهادمدرسة محمد األمٌن الحافً للتعلٌم األساس14039ًطرابلس

الجهادمدرسة ثورة التحدي للتعلٌم األساسً بنٌن14040طرابلس

الجهاددٌسمبر للتعلٌم األساسً بنات24مدرسة 14041طرابلس

زناتةمدرسة علً الجزٌري للتعلٌم الثانوي بنات14042طرابلس

زناتةمدرسة أسماء بنت ابً بكر للتعلٌم االساس14043ًطرابلس

راس حسنمدرسة جٌل الثورة الجدٌد للتعلٌم األساس14044ًطرابلس

راس حسنمدرسة بالل ابن رباح للتعلٌم األساس14045ًطرابلس

زناتةمدرسة جٌل الوحدة للتعلٌم األساس14046ًطرابلس



الحشانمدرسة ام القرى للتعلٌم األساس14047ًطرابلس

الحشانمدرسة سعدون السوٌحلً للتعلٌم األساس14048ًطرابلس

زناتةمدرسة الربٌع للتعلٌم األساس14049ًطرابلس

عرادةمدرسة جامع التركً للتعلٌم األساسً بنات14050طرابلس

المرغنًمدرسة االحرار للتعلٌم األساس14051ًطرابلس

الغراراتمدرسة محمد عبدهللا البلوق للتعلٌم األساس14052ًطرابلس

الغراراتمدرسة اسد بن الفرات للتعلٌم األساسً والثانوي14053طرابلس

الغراراتمدرسة الفتح للتعلٌم األساس14054ًطرابلس

الغراراتمدرسة ابً غرارة للتعلٌم األساسً بنات14055طرابلس

الغراراتمدرسة النعٌم للتعلٌم األساسً بنٌن14056طرابلس

الفتحمدرسة العرب للتعلٌم األساسً والثانوي بنٌن14057طرابلس

الفتحمدرسة طالئع الفتح للتعلٌم األساس14058ًطرابلس

شرفة المالحةمدرسة االنطالق للتعلٌم األساس14059ًطرابلس

المجدمدرسة الوطن العربً للتعلٌم األساسً بنات14060طرابلس

الفرناجمدرسة العصماء للتعلٌم الثانوي بنٌن14061طرابلس

المجدمدرسة المجد للتعلٌم الثانوي بنات14062طرابلس

المجدمدرسة المجد للتعلٌم األساس14063ًطرابلس

الحاراتمدرسة الثورة العربٌة للتعلٌم الثانوي بنات14064طرابلس

الحمٌدٌةمدرسة علً النفاتً للتعلٌم األساس14065ًطرابلس

الحمٌدٌةمدرسة ام البنٌن للتعلٌم األساسً بنات14066طرابلس

الحمٌدٌةمدرسة النصر للتعلٌم األساس14067ًطرابلس

الحمٌدٌةمدرسة حً التضامن للتعلٌم األساس14068ًطرابلس

الحمٌدٌةمدرسة الكرامة للتعلٌم الثانوي بنات14069طرابلس

المشايمدرسة االنتفاضة للتعلٌم األساسً بنات14070طرابلس

المشايمدرسة تاجوراء الشعبٌة للتعلٌم األساسً بنات14071طرابلس

المشايمدرسة تاجوراء المكزٌة للتعلٌم األساسً بنات14072طرابلس

المشايمدرسة الشعلة للتعلٌم األساس14073ًطرابلس

المشايفبراٌر للتعلٌم الثانوي بنٌن17مدرسة 14074طرابلس

العثمانٌةمدرسة العثمانٌة للتعلٌم األساسً بنات14075طرابلس

العثمانٌةمدرسة منارة ابوراوي الدٌنٌة14076طرابلس

العثمانٌةمدرسة الحطاب للتعلٌم األساس14077ًطرابلس

البرهانٌةمدرسة الصامت للتعلٌم األساسً بنٌن14078طرابلس

البرهانٌةمدرسة الرسالة للتعلٌم الثانوي بنٌن14079طرابلس

ابً األشهرمدرسة ابً األشهر للتعلٌم األساس14080ًطرابلس

ابً األشهرمدرسة شهداء الحرٌة للتعلٌم األساس14081ًطرابلس

ورٌمةمدرسة عقبة بن نافع للتعلٌم األساسً بنٌن14082طرابلس

ابً األشهرمدرسة الخالدون للتعلٌم األساس14083ًطرابلس

الوادي الغربًمدرسة ابً فارس الحمدانً للتعلٌم األساسً والثانوي14084طرابلس

الوادي الغربًمدرسة النعم المركزٌة للتعلٌم األساسً والثانوي14085طرابلس

الوادي الغربًمدرسة ابن سٌناء للتعلٌم األساس14086ًطرابلس

الوادي الشرقًمدرسة النشٌع للتعلٌم األساسً والثانوي14088طرابلس

الوادي الشرقًمدرسة البساتٌن للتعلٌم األساس14089ًطرابلس

سٌدي خلٌفةمدرسة القلعة للتعلٌم األساسً بنات14090طرابلس

ابً األشهرمدرسة القادسٌة للتعلٌم األساس14091ًطرابلس

الوادي الشرقًمدرسة الصابرٌن للتعلٌم األساس14092ًطرابلس



الوادي الشرقًمدرسة عمر المختار للتعلٌم األساس14093ًطرابلس

الوادي الشرقًمدرسة شهداء تاجوراء للتعلٌم األساس14094ًطرابلس

عٌن زارة الجنوبًمدرسة شهداء لٌبٌا للتعلٌم األساس14095ًطرابلس

عٌن زارة الجنوبًمدرسة خالد بن الولٌد للتعلٌم األساسً والثانوي14096طرابلس

عٌن زارة الجنوبًمدرسة عٌن زارة للتعلٌم األساسً والثانوي14097طرابلس

عٌن زارة الجنوبًمدرسة شهداء عٌن زارة للتعلٌم األساسً والثانوي14098طرابلس

خلة الفرجانمدرسة علً بن ابً طالب للتعلٌم الثانوي14099طرابلس

الشوك صالح الدٌنمدرسة الوفاق للتعلٌم األساسً والثانوي14100طرابلس

الفرناجمدرسة الزهور للتعلٌم األساس14101ًطرابلس

السبعة الجدٌدةمدرسة راٌة اإلسالم للتعلٌم األساس14102ًطرابلس

السبعة الجدٌدةمدرسة احفاد المختار للتعلٌم المشترك14104طرابلس

بئر اسطى مٌالدمدرسة الناصر صالح الدٌن للتعلٌم األساس14105ًطرابلس

بئر اسطى مٌالدمدرسة نسور عٌن زارة للتعلٌم األساس14106ًطرابلس

بئر اسطى مٌالدمدرسة عبد المنعم رٌاض لتعلٌم األساسً والثانوي14107طرابلس

شهداء عٌن زارةمدرسة الفردوس للتعلٌم االاسً والثانوي14108طرابلس

الفرناجمدرسة الخلٌل للتعلٌم األساس14109ًطرابلس

الهضبة الشرقٌةمدرسة الرازى للتعلٌم الثانوي14110طرابلس

الهضبة الشرقٌةمدرسة لٌبٌا المجد للتعلٌم األساس14111ًطرابلس

البدريمدرسة أبن جبٌر للتعلٌم األساس14112ًطرابلس

البدريمدرسة اإلخالص للتعلٌم األساس14113ًطرابلس

البدريمدرسة رجب النائب للتعلٌم األساس14114ًطرابلس

حً االنتصارمدرسة اإلنتصار للتعلٌم األساسً بنات14115طرابلس

حى االنتصارمدرسة تاقرفت للتعلٌم الثانوي بنات14116طرابلس

غرغورمدرسة أحرار لٌبٌا للتعلٌم الثانوي بنٌن14117طرابلس

غرغورمدرسة شهداء النتصار للتعلٌم األساس14118ًطرابلس

حى االنتصارمدرسة الحرة للتعلٌم األساس14119ًطرابلس

غرغورمدرسة معركة بدر للتعلٌم األساس14120ًطرابلس

غرغورمدرسة الحرة للتعلٌم األساس14121ًطرابلس

حً االكواخمدرسة جٌل الوحدة للتعلٌم األساس14122ًطرابلس

سٌدى سلٌممدرسة التقدم للتعلٌم األساس14123ًطرابلس

سٌدى سلٌممدرسة ابوٌكر الصدٌق للتعلٌم األساس14124ًطرابلس

سٌدى سلٌممدرسة أبً سلٌم للتعلٌم األساس14125ًطرابلس

أبو در الغفاريمدرسة عٌن شمس للتعلٌم األساس14126ًطرابلس

المشروع الزراعًمدرسة أزهار الربٌع للتعلٌم األساس14127ًطرابلس

الحسٌنمدرسة الحسٌن للتعلٌم األساس14128ًطرابلس

الهضبة الخضراءمدرسة الفداء للتعلٌم األساس14129ًطرابلس

شهداء سلٌممدرسةراٌة المستقبل للتعلٌم األساس14130ًطرابلس

حً االكواخمدرسة الخلود للتعلٌم األساس14131ًطرابلس

سٌدي سلٌممدرسة الحرٌة الثانوٌة للتعلٌم الثانوي14132طرابلس

أبو در الغفاريمدرسة قتٌبة بن مسلم للتعلٌم األساسً بنٌن14133طرابلس

مشروع الهضبة الزراعًمدرسة المشروع الزراعً للتعلٌم األساسً والثانوي14134طرابلس

الهضبة الخضراءمدرسة السٌدة عائشة للتعلٌم األساسً  بنات14135طرابلس

ابن منظور فبراٌر للتعلٌم األساسً 17مدرسة أوفٌاء 14136طرابلس

صالح الدٌنمدرسة اإلشراق للتعلٌم األساسً 14137طرابلس

شهداء الدامورمدرسة السٌدة زٌنب للتعلٌم األساسً  بنات14138طرابلس



الزبٌرمدرسة التحرٌر للتعلٌم األساسً 14139طرابلس

حى دمشقمدرسة النجم الساطع للتعلٌم الثانوي بنات14140طرابلس

حى دمشقمدرسة حى دمشق للتعلٌم الثانوي بنٌن14141طرابلس

خالد بن الولٌدمدرسة الهضبة للتعلٌم الثانوي بنٌن 14142طرابلس

بللوزةمدرسة السالم للتعلٌم األساسً  بنٌن14143طرابلس

باب السالممدرسة االنتفاضة للتعلٌم األساسً  بنات14144طرابلس

شهداء الدامورمدرسة لٌبٌا الحرة للتعلٌم الثانوي بنات14145طرابلس

القرٌة الضمانٌةمدرسة غزة للتعلٌم األساسً 14146طرابلس

خالد بن الولٌدمدرسة عٌن جالوت للتعلٌم األساسً 14147طرابلس

حً المجاهدٌنمدرسة على النجار للتعلٌم األساسً 14148طرابلس

باب بن غشٌرمدرسة صرخة الشباب للتعلٌم األساسً 14149طرابلس

باب بن غشٌرمدرسة مٌمٌونة بنت الحارث للتعلٌم الثانوي بنات14150طرابلس

باب بن غشٌرمدرسة براعم المستقبل للتعلٌم األساسً  بنات14151طرابلس

الظهرةمدرسة الشعلة للتعلٌم األساسً 14152طرابلس

الظهرةمدرسة الكوت للتعلٌم الثانوي بنٌن14153طرابلس

الظهرةمدرسة الظهرة األبتدائٌة للتعلٌم األساسً 14154طرابلس

المدٌنة القدٌمةمدرسة أحمد قنابة للتعلٌم األساسً 14155طرابلس

المدٌنة القدٌمةمدرسة الخنساء للتعلٌم األساسً  بنات14156طرابلس

المدٌنة القدٌمةمدرسة الحرٌة للتعلٌم األساسً 14157طرابلس

بلخٌرمدرسة ابومنجل للتعلٌم األساسً 14158طرابلس

بلخٌرمدرسة سكٌنة بن الحسٌن للتعلٌم الثانوي بنات14159طرابلس

بلخٌرمدرسة طرابلس المركزٌة للتعلٌم األساسً  بنٌن14160طرابلس

الصرٌممدرسة النصر التعلٌم الثانوي بنات14161طرابلس

زاوٌة الدهمانًمدرسة علً سٌالة للتعلٌم الثانوي بنات14162طرابلس

زاوٌة الدهمانًمدرسة ام الثوار للتعلٌم األساسً 14163طرابلس

زاوٌة الدهمانً أغسطس للتعلٌم األساسً  بنات20مدرسة 14164طرابلس

زاوٌة الدهمانًمدرسة شهداء الشط للتعلٌم الثانوي بنٌن14165طرابلس

النوفلٌٌنمدرسة محمد محمود بن عثمان للتعلٌم األساسً 14166طرابلس

النوفلٌٌنمدرسة الصدٌق للتعلٌم األساسً  بنات14167طرابلس

فشلوممدرسة االنتفاضة للتعلٌم الثانوي بنات14168طرابلس

فشلوممدرسة ابن النفٌس للتعلٌم األساسً 14169طرابلس

النوفلٌٌنمدرسة إبن الهٌثم للتعلٌم الثانوي بنات14170طرابلس

فشلوممدرسة الخوارزمً للتعلٌم األساسً 14171طرابلس

وسعاٌة بدٌريمدرسة وسعاٌة ابدٌري للتعلٌم الثانوي بنٌن14172طرابلس

المنشٌةمدرسة التقدم للتعلٌم األساسً 14173طرابلس

المنشٌةمدرسة عبد الرحمن الكواكبً للتعلٌم األساسً 14174طرابلس

المنشٌةمدرسة ظالئع التقدم للتعلٌم الثانوي بنٌن14175طرابلس

المنشٌةمدرسة شهٌدة الواجب للتعلٌم الثانوي بنات14176طرابلس

المنشٌةمدرسة صالح الدٌن للتعلٌم األساسً  بنٌن14177طرابلس

الصرٌممدرسة طرابلس للتعلٌم الثانوي بنٌن14178طرابلس

المنصورةمدرسة طرابلس للتعلٌم الثانوي بنات14179طرابلس

المنصورةمدرسة صرخة الحرٌة للتعلٌم األساسً  بنات14180طرابلس

المنصورةمدرسة المنصورة للتعلٌم األساسً 14181طرابلس

شارع الصرٌممدرسة شارع الصرٌم للتعلٌم األساسً 14182طرابلس

مٌدان الشهداءمدرسة على  عبد هللا ورٌث للتعلٌم الثانوي بنٌن14183طرابلس



عٌن الحوارةمدرسة طرابلس للتعلٌم الثانوي بنات14184طرابلس

عٌن الحوارةٌولٌو للتعلٌم األساسً " éمدرسة 14185طرابلس

أبوملٌانةمدرسة الهدي اإلسالمً للتعلٌم األساسً 14186طرابلس

أبوملٌانةمدرسة شهداء أبو ملٌانة للتعلٌم األساسً 14187طرابلس

الصرٌممدرسة السراج للتعلٌم الثانوي بنٌن14189طرابلس

عٌن الحوارةمدرسة جمال عبد الناصر للتعلٌم الثانوي بنٌن14190طرابلس

السٌاحٌةمدرسة الوحدة العربٌة للتعلٌم األساسً 14192طرابلس

حً االندلسمدرسة الغد المشرق للتعلٌم األساسً 14193طرابلس

حً االندلسمدرسة النساء الخالدات للتعلٌم األساسً  بنٌن14194طرابلس

قرقارشمدرسة حً األثار للتعلٌم األساسً 14195طرابلس

حً االندلسمدرسة قرطبة للتعلٌم الثانوي بنات14196طرابلس

حً االندلسمدرسة األندلس للتعلٌم الثانوي بنٌن14197طرابلس

حً االندلسمدرسة غرناطة للتعلٌم األساسً 14198طرابلس

حً االندلسمدرسة فجر السالم للتعلٌم األساسً  بنات14199طرابلس

قرقارشمدرسة قرقارش للتعلٌم الثانوي14200طرابلس

الشارع الغربًمدرسة موسى بن نصٌر للتعلٌم األساسً 14201طرابلس

الشارع الغربًمدرسة شهداء بدر للتعلٌم األساسً 14202طرابلس

الشارع الغربًمدرسة االتحاد للتعلٌم األساسً 14203طرابلس

الشارع الغربًمدرسة شموع العلم للتعلٌم الثانوي بنات14204طرابلس

الشارع الغربًمدرسة عبد الرحمن الداخل للتعلٌم األساسً 14205طرابلس

الشارع الغربًمدرسة فتح الفتوح للتعلٌم األساسً 14206طرابلس

حً االندلسمدرسة الدوحة للتعلٌم الثانوي بنٌن14207طرابلس

الشارغ الغربًمدرسة أم أٌمن للتعلٌم األساسً  بنات14208طرابلس

الدرٌبًمدرسة تاقرفت للتعلٌم األساسً 14209طرابلس

الثغارمدرسة سواعد الوحدة للتعلٌم الثانوي بنات14210طرابلس

السراجمدرسة فتاة العصر للتعلٌم األساسً 14211طرابلس

غوط الشعالمدرسة البٌرونً للتعلٌم الثانوي بنات14212طرابلس

غوط الشعالمدرسة رأٌة الحرٌة للتعلٌم الثانوي بنات14213طرابلس

غوط الشعالمدرسة سهى بشارة للتعلٌم الثانوي بنات14214طرابلس

غوط الشعالمدرسة القادسٌة للتعلٌم الثانوي بنٌن14215طرابلس

السراجمدرسة المنهل للتعلٌم األساسً 14216طرابلس

السالممدرسة الغدٌر للتعلٌم األساسً 14217طرابلس

الحً اإلسالمًمدرسة جٌل المستقبل للتعلٌم األساسً 14218طرابلس

غوط الشعالمدرسة الشهٌد رمضان السوٌحلً للتعلٌم األساسً 14219طرابلس

غوط الشعالمدرسة النضال للتعلٌم األساسً 14220طرابلس

غوط الشعالمدرسة صقور فبراٌر للتعلٌم الثانوي بنٌن14221طرابلس

غوط الشعالمدرسة عمر المختار للتعلٌم األساسً 14222طرابلس

غوط الشعالمدرسة الكرامة للتعلٌم األساسً 14223طرابلس

غوط الشعالمدرسة الكفاح للتعلٌم األساسً 14224طرابلس

غوط الشعالمدرسة إبن ماجد للتعلٌم األساسً بنات14225طرابلس

الحى الصناعًمدرسة بٌت المقدس للتعلٌم الثانوي بنٌن14226طرابلس

الحً الصناعًمدرسة بدر الكبرى للتعلٌم األساسً 14227طرابلس

الدرٌبًمدرسة ابوبكر الصدٌق للتعلٌم األساسً 14228طرابلس

الدرٌبًمدرسة الشموخ للتعلٌم الثانوي بٌنن14230طرابلس

الدرٌبًمدرسة شهداء طرابلس للتعلٌم األساسً 14231طرابلس



الحى الصناعًمدرسة حسان بن ثابت للتعلٌم األساسً 14232طرابلس

الحى الصناعًمدرسة العهد الجدٌد للتعلٌم الثانوي بنات14233طرابلس

الدرٌبًمدرسة شهداء الواجب للتعلٌم األساسً 14234طرابلس

الحً الصناعًمدرسة االستقالل للتعلٌم الثانوي بنات14235طرابلس

الحً الصناعًات النطاقٌن للتعلٌم األساسً <مدرسة 14236طرابلس

الدرٌبًمدرسة سالم عبد النبً للتعلٌم األساسً 14237طرابلس

الحً الصناعًمدرسة النور للتعلٌم الثانوي بنٌن14238طرابلس

الحً الصناعًمدرسة القدس للتعلٌم األساسً 14239طرابلس

الحً الصناعًمدرسة عمر بن عبد العزٌز للتعلٌم األساسً 14240طرابلس

جنزور المركزمدرسة جنزور للتعلٌم الثانوي14241طرابلس

جنزور المركزمدرسة شهداء بالروٌن للتعلٌم األساسً 14242طرابلس

جنزور المركزمدرسة البٌرموك للتعلٌم األساسً 14243طرابلس

جنزور الشرقٌةمدرسة دات الصواري للتعلٌم األساسً 14244طرابلس

جنزور الشرقٌةمدرسة أوالد سوٌسً للتعلٌم األساسً 14245طرابلس

جنزور الشرقٌةمدرسة زٌد بن حارثة للتعلٌم األساسً 14246طرابلس

جنزور السراجمدرسة الفالوجة للتعلٌم األساسً 14247طرابلس

شهداء عبد الجلٌلمدرسة بٌت الحمة للتعلٌم األساسً 14248طرابلس

شهداء عبد الجلٌلمدرسة التحرٌر للتعلٌم األساسً 14249طرابلس

شهداء عبد الجلٌلمدرسة االنعتاق للتعلٌم األساسً 14250طرابلس

شهداء عبد الجلٌلمدرسة المجد للتعلٌم الثانوي14251طرابلس

جنزور الشرقٌةمدرسة الغٌران الجنوبٌة للتعلٌم األساسً 14252طرابلس

جنزور الشرقٌة فبرٌار للتعلٌم األساسً 17مدرسة 14253طرابلس

جنزور الحشانمدرسة الحشان للتعلٌم الثانوي14254طرابلس

جنزور صٌادمدرسة صٌاد للتعلٌم الثانوي14256طرابلس

جنزور صٌادمدرسة األصٌل للتعلٌم األساسً 14257طرابلس

جنزورصٌادمدرسة نجالء الخالدٌة للتعلٌم األساسً 14258طرابلس

جنزور صٌادمدرسة السهل األخضر للتعلٌم األساسً 14259طرابلس

سٌدي عبد اللطٌفمدرسة فجر العروس البحر للتعلٌم األساسً 14260طرابلس

سٌدي عبد اللطٌفمدرسة سٌدي عبد اللطٌف للتعلٌم الثانوي 14261طرابلس

سٌدي عبد اللطٌفمدرسة أبطال الحجارة للتعلٌم األساسً 14262طرابلس

جنزور الوسطمدرسة شهداء جنزور للتعلٌم األساسً 14263طرابلس

جنزور الوسطمدرسة الوطن العربً للتعلٌم األساس14264ًطرابلس

جنزور الوسطمدرسة عمار بن ٌاسر للتعلٌم األساس14265ًطرابلس

جنزور الوسطمدرسة شمس الحرٌة للتعلٌم األساس14266ًطرابلس

جنزور الوسطمدرسة الثورة للتعلٌم األساس14267ًطرابلس

جنزور الوسطمدرسة شهداء سوق الجمعة للتعلٌم األساس14268ًطرابلس

النجٌلةمدرسة نجٌلة للتعلٌم الثانوي14269طرابلس

النجٌلةمدرسة احفاد المختار للتعلٌم األساس14270ًطرابلس

النجٌلةمدرسة احرار لٌبٌا للتعلٌم األساس14271ًطرابلس

السراجمدرسة افرٌقٌا للتعلٌم الثانوي14272طرابلس

الفرناجمدرسة شهداء الفرناج للتعلٌم األساس14275ًطرابلس

السٌاحٌةمدرسة طلٌطلة للتعلٌم الثانوي14276طرابلس

الحً اإلسالمًمدرسة غوط الدٌس للتعلٌم األساس14277ًطرابلس

غوط الشعالمدرسة اشبٌلٌة للتعلٌم األساس14278ًطرابلس

غوط الشعالمدرسة السد العالً للتعلٌم األساس14279ًطرابلس



الشارع الغربًمدرسة صقور قرجً للتعلٌم األساس14280ًطرابلس

الكراوةمدرسة الحً الصناعً للتعلٌم األساس14281ًطرابلس

العطاٌامدرسة وحً السماء للتعلٌم األساس14282ًطرابلس

الشرقٌةمدرسة الحدٌبٌة للتعلٌم األساس14283ًطرابلس

عٌن زارة الشمالًمدرسة االنشراح للتعلٌم األساس14284ًطرابلس

فطرةمدرسة ذو النورٌن للتعلٌم األساس14285ًطرابلس

البدريمدرسة الفرقان للتعلٌم األساس14286ًطرابلس

البدريمدرسة الطلٌعة للتعلٌم األساس14287ًطرابلس

الهضبة الشرقٌةمدرسة الرشٌد للتعلٌم األساس14288ًطرابلس

البرهانٌةمدرسة عبدالرحمن التاجوري للتعلٌم األساس14289ًطرابلس

البرهانٌةمدرسة الواحة للتعلٌم األساس14290ًطرابلس

الحمٌدٌةمدرسة محمد سالم الزروق للتعلٌم األساس14291ًطرابلس

الوادي الشرقًمدرسة السباٌل للتعلٌم األساس14292ًطرابلس

الوادي الشرقًمدرسة ابن العربً للتعلٌم األساس14293ًطرابلس

الوادي الشرقًمدرسة بشٌر السعداوي للتعلٌم األساس14294ًطرابلس

الهضبة الخظراءمدرسة اإلصالح للتعلٌم األساس14295ًطرابلس

حً دمشق ٌولٌو للتعلٌم األساس7ًمدرسة 14296طرابلس

الزبٌرمدرسة الصمود للتعلٌم األساس14297ًطرابلس

ابن منظوركلٌة االسنان14298طرابلس

مٌدان الشهداءمدرسة السٌدة حفصة للتعلٌم األساس14299ًطرابلس

الحمٌدٌةمدرسة الرشٌد للتعلٌم األساس14300ًطرابلس

وسعاٌة بدٌريمدرسة الفٌحاء للتعلٌم األساس14301ًطرابلس

فشلوممدرسة حسٌن طروشة للتعلٌم األساس14302ًطرابلس

ابوملٌانةمدرسة االنوار للتعلٌم األساس14303ًطرابلس

المنشٌةمدرسة فتاة الثورة للتعلٌم الثانوي14304طرابلس

المنشٌةمدرسة شهداء بن عاشور للتعلٌم األساس14305ًطرابلس

مٌدان الشهداءمدرسة حٌدر الساعاتً للتعلٌم األساس14306ًطرابلس

النوفلٌٌنمدرسة شهداء النوفلٌٌن للتعلٌم األساس14307ًطرابلس

الحارتمدرسة شهداء الدامور للتعلٌم الثانوي14308طرابلس

شهداء الهانًمدرسة احفاد المجاهدٌن للتعلٌم الثانوي14309طرابلس

عقبة بن نافعمدرسة عثمان زرتً للتعلٌم األساس14310ًطرابلس

راسر حسنمدرسة االمام نافع للتعلٌم الثانوي14311طرابلس

عقبة بن نافعمدرسة بنت الوطن للتعلٌم األساس14312ًطرابلس

الفتحمدرسة االمام قالون للتعلٌم األساس14313ًطرابلس

زناتةمدرسة زناتة للتعلٌم األساس14314ًطرابلس

جنزور الشرقٌةمدرسة شهداء الرملة للتعلٌم األساس14315ًطرابلس

جنزور الوسطمدرسة ابطال الثورة للتعلٌم األساس14316ًطرابلس

جنزور انجٌلةمدرسة جنزور الجدٌدة للتعلٌم األساس14317ًطرابلس

جنزور المركزمدرسة عبدالكرٌم الخطابً للتعلٌم األساس14318ًطرابلس

جنزور المركزمدرسة العرٌفً الشارف للتعلٌم األساس14319ًطرابلس

جنزور الشرقٌةمدرسة نسٌم الحرٌة للتعلٌم الثانوي14320طرابلس

جنزور الحشانمدرسة الحشان الشرقٌة للتعلٌم األساس14321ًطرابلس

باب بن غشٌرمدرسة زهرات لٌبٌا14322طرابلس


