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 جبل لبنان
  

CERD رقم المدرسة القضاء المحافظة اسم المدرسة 

 05/271801 عاليه انجبل لبن كيفون المتوسطة المختلطة الرسمية  261

 05/531539 بعبدا   جبل لبنان خلوات فالوغا الرسمية المتوسطة المختلطة  245

 01/385490 بعبدا جبل لبنان الشياح الثانية المتوسطة الرسمية للبنات 75

 01/472983 بعبدا جبل لبنان متوسطة الليلكي الرسمية المختلطة 1482

 05/940380 بعبدا ل لبنانجب بدادون المختلطة الرسمية 161

 04/721536 بعبدا جبل لبنان جل الديب الرسمية المتوسطة المختلطة 145

 05/261036 بعبدا جبل لبنان رويسة البلوط الرسمية المختلطة 253

 04/400447 المتن جبل لبنان المنصورية المتوسطة الرسمية المختلطة  100

 05/240132 الشوف جبل لبنان ةالباروك الرسمية المتوسطة المختلط 327

 07/243976 الشوف جبل لبنان عانوت المتوسطة المختلطة الرسمية 340

 05/310208 الشوف جبل لبنان كمال جنبالط الرسمية المتوسطة المختلطة 312

 09/541414 جبيل جبل لبنان جبيل الرابعة المتوسطة الرسمية المختلطة 169

  
  

 الشمال
  

CERD رقم المدرسة القضاء المحافظة درسةاسم الم 

 06/870488 عكار الشمال براعم المستقبل الرسمية 1597

 06/860187 عكار الشمال مشتى حسن الرسمية 648

 06/810714 عكار الشمال تلمعيان  -مدرسة رفيق الحريري  518

 06/693455 عكار الشمال خريبة الجندي الرسمية المختلطة 536

 06/845120 عكار الشمال رسمية المختلطةالتليل ال 583

 06/360932 عكار الشمال عين يعقوب الرسمية المختلطة 610
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 06/470991 عكار الشمال السالم المحمرة الرسمية المختلطة 1389

 06/895292 عكار الشمال مشمش الرسمية المختلطة 618

 06/692989 عكار الشمال مشحة الرسمية المختلطة 599

 06/461643 المنية/الضنية الشمال رسة بحنين الرسميةمد 453

 06/490174 المنية/الضنية الشمال طاران الرسمية المختلطة  501

 06/426263 طرابلس الشمال ابراهيم اليازجي الرسمية للبنين 406

 06/628245 طرابلس الشمال فرح انطون الرسمية للصبيان )مجمع التل( 375

 06/627334 طرابلس الشمال للصبيان الفيحاء الرسمية 403

 06/389891 طرابلس الشمال القبة الجديدة االبتدائية للبنات 431

 06/380756 طرابلس الشمال لقمان الرسمية بنات  418

 06/410504 طرابلس الشمال الفضيلة الرسمية للصبيان 355

   البترون الشمال كور الرسمية المختلطة 768

 06/500151 البترون الشمال ا الرسمية المختلطةتنورين الفوق 787

 06/685115 زغرتا الشمال الفوار الرسمية المختلطة 669

 06/510310 الكورة الشمال كوسبا الرسمية للبنات 720

  
  

 النبطية
  

CERD رقم المدرسة القضاء المحافظة اسم المدرسة 

 07/210372  النبطية  النبطية  الشهيد الطيار زهير شحاده الرسمية 1538

 07/540552  النبطية  النبطية بريقع الرسمية 1167

 07/435558  النبطية  النبطية الدوير اإلبتدائية الرسمية 1158

 07/465066 بنت جبيل  النبطية دبل المتوسطة المختلطة 1326

 07/385299 بنت جبيل  النبطية قالوية الرسمية المختلطة  1298

 07/850359 مرجعيون  النبطية الرسمية المختلطةالعديسة  1207

 07/835255 مرجعيون  النبطية القليعة المتوسطة الرسمية 1199

 07/561013 حاصبيا  النبطية الماري الرسمية 1432
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 الجنوب
  

CERD رقم المدرسة القضاء المحافظة اسم المدرسة 

 71/771393 صيدا الجنوب الصرفند الثانية الرسمية 1511

 07/722209 صيدا الجنوب عين الحلوة المتوسطة الرسمية 1057

 07/375332 صور الجنوب وادي جيلو اإلبتدائية الرسمية 1412

 03/441648 جزين الجنوب متوسطة الياس مرعي الرسمية  1115

  
  

 البقاع
  

CERD رقم المدرسة القضاء المحافظة اسم المدرسة 

 08/925404 زحلة البقاع رعيت الرسمية المختلطة 1415

 08/951382 زحلة البقاع نيحا المتوسطة الرسمية 819

 08/511815 زحلة البقاع ثانوية بر الياس الرسمية 831

 08/920211 زحلة البقاع علي النهري االبتدائية الرسمية المختلطة 820

 08/563077 راشيا البقاع مزرعة عزة المتوسطة الرسمية 1002

   بعلبك البقاع الحورتع 1614

 08/240430 بعلبك البقاع ثانوية عرسال الرسمية 877

 08/910089 بعلبك البقاع متوسطة حوش الرافقة الرسمية 976

 08/300116 بعلبك البقاع متوسطة شليفا الرسمية المختلطة 915

 08/370900 بعلبك البقاع بعلبك االبتدائية المختلطة الرسمية 926

 08/200608 الهرمل البقاع لهرمل الرسمية الثانيةتكميلية ا 862

 08/563413 البقاع الغربي البقاع متوسطة المنارة االولى الرسمية 998

 

 


