
المكثّف التعليم برنامج ضمن المستوى تحديد اختبار لتنفيذ  المقترحة المدارس الئحة  

الدوام الصباحي   

CERD رقم المدرسة مدير المدرسة القضاء اسم المدرسة 

 لبنان جبل

 472983 -01 احمد حبيب عبود بعبدا متوسطة الليلكي الرسمية المختلطة 1482

 243976 -07 احالم حمود ياسين الشوف لرسميةعانوت المتوسطة المختلطة ا 340

 271801 -05 علي ابراهيم يوسف عاليه كيفون المتوسطة المختلطة الرسمية  261

 261036-05 سناء منسيب الدنف بعبدا بعلشميه المتوسطة الرسمية المختلطة 253

 261077 -05 ميسون زيدان بعبدا رويسة البلوط الرسمية المختلطة 252

 721535 -04 سيدة المعلوف المتن الديب الرسمية المتوسطة المختلطة جل 145

 400447 -04 جورجيت فؤاد ابي رعد المتن المنصورية المتوسطة  المختلطة 100

 240132 -05 هند عفيف البتديني الشوف الباروك الرسمية المتوسطة المختلطة 327

 541414 -09 ماري الحكيم جبيل جبيل الرابعة المتوسطة الرسمية المختلطة 169

 09/477924 شربل عقل الخوري روفايل جبيل الفيدار الرسمية المتوسطة المختلطة 174

 410356 -05 حسام نايف شمس الدين عاليه البساتين المتوسطة المختلطة الرسمية 289

 282665 -01 نسيمة جوزف شلهوب بعبدا فرن الشباك الرسمية المتوسطة المختلطة 71

 385490-01 رفقا ابي عقل بعبدا الشياح الثانية المتوسطة الرسمية للبنات 75

 شمالال

 510310 -06 كاتيا ميشال واكيم كورة كوسبا الرسمية بنات  720

 500151 -06 ريما أنطونيوس نعمه بترون تنورين الفوقا الرسمية المختلطة 787

 461643 -06 هدى الرفاعي ضنية-منية مدرسة بحنين الرسمية 453

 660117 -06 مهى جرجس عوض زغرتا مدام بدره الرسمية للبنات 675

 628245 -06 ابراهيم عيسى عيسى طرابلس فرح انطون الرسمية للصبيان 375

 426263 -06 عبدالرؤوف ناظم الذقاني طرابلس ابراهيم اليازجي الرسمية للبنين 406

 490882 -06 محمد احمد ابو كنج ضنية-منية القطين المختلطة الرسمية 500

 780122 -06 جانيت عيسى بترون كفرحلدا المختلطة الرسمية 784



 06/387819 غادة محمود العثمان طرابلس القبة المتوسطة للبنات 1398

 06/870488 عبدهللا حسن المحمد عكار براعم المستقبل الرسمية 1597

 06/810714 محمد سعدالدين عكار تلمعيان  -مدرسة رفيق الحريري  518

 70/262916 قإبراهيم الحال عكار خريبة الجندي الرسمية المختلطة 536

 06/470991 نصر دياب محمد علي عكار السالم المحمرة الرسمية المختلطة 1389

 06/835215 رجاء خالد عبدهللا عكار خربة شار الرسمية المختلطة 585

 06/810566 جورج النشار عكار تلبيرة الرسمية المختلطة 515

 06/825254 خالد حدارة عكار دير دلوم المختلطة الرسمية 550

 06/360932 عاطر إبراهيم عكار عين يعقوب الرسمية المختلطة 610

 06/860173 محمد أحمد الخالد عكار مشتى حسن الرسمية 648

 الجنوب

 07/210372 علي مالح  النبطية  الشهيد الطيار زهير شحاده الرسمية 1538

 07/435558 عائدة محمد قانصو  النبطية الدوير اإلبتدائية الرسمية 1158

 07/385190 مي مهدي  بنت جبيل برج قالوية االبتدائية الرسمية  1299

 843003 -07 علي األخرس مرجعيون عين عرب الرسمية 1503

 277693 -03 سعيد ابراهيم حاصبيا الهبارية المختلطة الرسمية 1194

 71/771393 حسين محمد خروبي صيدا الصرفند الثانية الرسمية 1511

 07/722209 محمد عفيف عمر البوظ صيدا الحلوة المتوسطة الرسمية عين 1057

 315299 /07 سليم مصطفى صور شهداء معركة االبتدائية الرسمية 1256

 البقاع

 591711 -08 وليد فرحان رافع زحلة ثانوية سعدنايل الرسمية 1496

 640500-08 تاج الدين الغزاوي البقاع الغربي ثانوية غزة 995

 565075-08 محمد برو البقاع الغربي ثانوية الصويري 1497

 563413 -08 ماجد أبو شاهين البقاع الغربي متوسطة المنارة االولى الرسمية 998

 910089 -08 هنادي خليل حسن بعلبك متوسطة حوش الرافقة الرسمية 976



 370900 -08 حسن محمد العوطه بعلبك بعلبك االبتدائية المختلطة الرسمية 926

 200608 -08 علي المصري الهرمل تكميلية الهرمل الرسمية الثانية 862

 822067 -08 جوزفين جوزف غطاس زحلة متوسطة المعلقة الرسمية للبنات 802

 511815 -08 احمد حسن بسج زحلة ثانوية بر الياس الرسمية 831

 920211 -08 ياحمد محمد مهد زحلة علي النهري االبتدائية الرسمية المختلطة 820

 240430 -08 احمد علي الحجيري بعلبك ثانوية عرسال الرسمية 877

 511831 -08 حسان محي الدين شاهين زحلة المرج المتوسطة الرسمية 984

 
  

 الئحة المدارس المقترحة  لتنفيذ اختبار تحديد المستوى ضمن برنامج التعليم المكثّف

الدوام المسائي   

CERD المعتمدة األجنبية اللغة لقضاءا اسم المدرسة 

 الشمال

585 
 خربة شار الرسمية المختلطة

 الفرنسية  عكار

 الفرنسية  الضنية/المنية مدرسة بحنين الرسمية 453

 بترون كفرحلدا المختلطة الرسمية 784
 الفرنسية 

 البقاع

 الفرنسية زحلة متوسطة المعلقة الرسمية  للبنات 802

 اإلنكليزية قاع الغربيالب ثانوية غزة 995

 اإلنكليزية البقاع الغربي ثانوية الصويري 1497

 الفرنسية بعلبك ثانوية عرسال الرسمية 877

 االنكليزية زحلة ثانوية بر الياس الرسمية 831

 االنكليزية زحلة ثانوية سعدنايل الرسمية 1496



 


