
قم
لر

ا

اسم الثانوية اسم الفرع اسم المدير هاتف الثانوية قضاء المحافظة العنوان

1 العين الرسمية حسن زيدان 08/230433 بعلبك البقاع العين

2 الفاكهة الرسمية محمد خليل 08/325601 بعلبك البقاع
الفاكهة مار جرجس 

الشارع العام

3 اللبوة الرسمية عارف يحي 08/230288 بعلبك البقاع اللبوة

4 شعت الرسمية محمد علي المقداد 08/305206 بعلبك البقاع
شعت حي الجامع 

الشارع العام

5 النبي شيت وفاء مرتضى 08/335464 بعلبك البقاع النبي شيت الساحة العامة

6 الهرمل مخلص امهز 08/200473 الهرمل البقاع حي الدورة

7 الهرمل النموذجية
حسين محسن 

المقهور
08/201515 الهرمل البقاع

الهرمل تل مسعود 

الشارع العام

8 القصر ـ سهالت الماء حسن الحاج حسن 08/206004 الهرمل البقاع
سهالت الماء شارع 

سهالت الماء

9
- نبيل اديب سليمان 

بدنايل

جمال محمد الحاج 

سليمان
08/910505 بعلبك البقاع

بدنايل السكة الشارع 

العام

10 تمنين التحتا منير سمعان 08/911677 بعلبك البقاع
قرب - تمنين التحتا 

حسينية الصدر

11 بريتال منى برو 08/340055 بعلبك البقاع بريتال

12
جودت رستم حيدر 

الرسمية
هدى الشل 08/371545 بعلبك البقاع

دورس شارع ثانوية 

البنات

13
عبدو مرتضى الحسيني 

الرسمية المختلطة
ثنية هزيمة 08/371214 بعلبك البقاع

بعلبك حي ال صلح 

شارع طريق نحلة

14
بعلبك الثانية للبنات ـ 

دورس
سالفا كركال 08/372123 بعلبك البقاع

دورس خلف مستشفى 

المرتضى

15 دير االحمر منه حنا ليشع 08/321340 بعلبك البقاع
دير االحمر شارع 

الحرف

16 دير االحمر بوداي محمد علي جواد 08/300197 بعلبك البقاع
بوداي الشارع العام 

قرب البلدية

17 راس بعلبك الياس نصر هللا 08/210251 بعلبك البقاع
مدخل راس بعلبك 

الرئيسي

18 القاع ميشال مخلوف 08/225216 بعلبك البقاع القاع الشارع العام

19 شمسطار
اكرم اسعد الحاج 

حسن
08/330601 بعلبك البقاع

شمسطار العربير قرب 

مدارس االمام المهدي
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20 طاريا مهدي الرمح 08/330645 بعلبك البقاع طاريا

21 عرسال احمد علي الحجيري  08/240430 بعلبك البقاع وادي عطا- عرسال 

22 الهرمل الرسمية المرح دنيا الساحلي بعلبك البقاع

قم
لر

ا

اسم الثانوية اسم الفرع اسم المدير هاتف الثانوية قضاء المحافظة العنوان

1 الرفيد
نزيه جودت عبد 

الخالق
08/560040 راشيا البقاع الرفيد

2 القرعون ناديه جمال فتاح 08/630007
البقاع 

الغربي
البقاع القرعون

3 القرعون كوكبا رفيق ابو غوش 08/530355 راشيا البقاع كوكبا

4 المرج قاسم شعبان 08/512264
البقاع 

الغربي
البقاع المرج

5 المنارة عبد العليم ابو شاهين 08/563411
البقاع 

الغربي
البقاع المنارة

6 بر الياس احمد بسج 08/511815 زحلة البقاع بر الياس

7 تعلبايا مروان البرازي 08/505053 زحلة البقاع تعلبايا شارع الكنيسة

8 جب جنين
محمود مصطفى 

فرحات
08/660026

البقاع 

الغربي
البقاع جب جنين الصادر

9 الال الرسمية المختلطة غالب جمعة 08/660505
البقاع 

الغربي
البقاع الال حي حرف علين

10 حوش االمراء
جومانا انطوان 

الحايك
08/822644 زحلة البقاع

حوش االمراء شارع 

الهراوي

11 راشيا ربيع خضر 08/590103 راشيا البقاع راشيا الوادي السوق

12
- حرمون الرسمية 

راشيا
وليد رافع 08/591711 راشيا البقاع راشيا الوادي عين الحور

13 رياق حيدر راضي 08/900430 زحلة البقاع
رياق جنب الجامع 

الشارع العام

14 زحلة للبنات طانوس باروكي 08/821529 زحلة البقاع
زحلة البولفار حي 

الراسية الفوقا

15 زحلة المختلطة نجوى الخزاقة 08/821534 زحلة البقاع حي الميدان الغربي

16 سحمر محمد صالح اسعد 08/635228
البقاع 

الغربي
البقاع سحمر

17 سعدنايل
شادي عصام 

الشحيمي
08/507171 زحلة البقاع سعدنايل



18 صغبين سامي عارف ابراهيم 08/670029
البقاع 

الغربي
البقاع صغبين عين الصفاف

19 علي النهري علي رفعت مهدي 08/921500 زحلة البقاع علي النهري

20 غزة تاج الدين الغزاوي 08/640500
البقاع 

الغربي
البقاع غزة الطريق العام

21 قب الياس لمى ناجي قزعون 08/500527 زحلة البقاع
قب الياس شارع 

البولفار حي المزينة

22 كامد اللوز سهام ياسين الغندور 08/660190
البقاع 

الغربي
البقاع كامد اللوز

23 مجدل عنجر خالد حمزة 08/622006 زحلة البقاع مجدل عنجر

24 الصويري محمد برو 08/565075
البقاع 

الغربي
البقاع الصويري العين

25 مشغرة عادله اليوسف 08/653600
البقاع 

الغربي
البقاع

قرب مقام - مشغرة 

النبي نون

26 سحمر لبايا اكرم مصطفى
البقاع 

الغربي
البقاع

قم
لر

ا

اسم الثانوية اسم الفرع اسم المدير هاتف الثانوية قضاء المحافظة العنوان

1 الخيام ليلى خليل عبد هللا 07/841284 مرجعيون النبطية حي الجالالحية- الخيام 

2
السيد محسن االمين ـ 

شقرا
يوسف باز 07/370315 بنت جبيل النبطية شقرا

3 الطيبة فوزي حمدان 07/850288 مرجعيون النبطية
منطقة حبيش - الطيبة 

طريق عام القنطرة

4 القصيبة حسين عبد هللا 07/540492 النبطية النبطية القصيبة الساحة العامة

5 الكفير نعمان الساحلي 07/555711 حاصبيا النبطية الكفير

6
- المربي محمد فلحة 

ميس الجبل
علي محمد فرحات 07/865051 مرجعيون النبطية

ميس الجبل الغربي 

شارع الشهيد حسن غول

7 النبطية  للبنات زينب عباس 07/760453 النبطية النبطية
كفرمان مثلث كفرمان 

شارع العام

8
موسى واسماعيل 

بنت جبيل- عباس 
قاسم عبد هللا 07/450345 بنت جبيل النبطية بنت جبيل عين الصغيرة

9 تبنين احمد حسن حمود 07/325441 بنت جبيل النبطية
تبنين المستشفى شارع 

عين الحور

10 كفرا فؤاد ابراهيم 07/425033 بنت جبيل النبطية كفرا

11 جباع فاديا المحمد الحر 07/210416 النبطية النبطية
جباع المرجة شارع 

مفرق نبع القبي

12 جبشيت زينب اخضر 07/510047 النبطية النبطية
جبشيت المبرة الشارع 

العام

13 حاصبيا
غالديس مخايل ابو 

نقول
07/550160 حاصبيا النبطية

حاصبيا الفوقاني شارع 

الصنوبر

14 حسن كامل الصباح عباس كامل شميساني 07/760013 النبطية النبطية
النبطية شارع جادة 

الرئيس نبيه بري

15
المربي عبد الرضا نور 

-الدين الرسمية 
توفيق شكر 07/535137 النبطية النبطية عربصاليم

16 رمال رمال ـ الدوير هال حسن حجيج 07/435163 النبطية النبطية الدوير الشارع العام

17 انصار الرسمية عادل مزنز 07/501110 النبطية النبطية انصار

18 رميش سليم رشيد الحاج 07/470114 بنت جبيل النبطية رميش



19 شبعا محمد يحي 07/565154 حاصبيا النبطية شبعا الشارع العام

20 شبعا كفرشوبا
محمد نصوح 

القادري
07/560433 حاصبيا النبطية كفرشوبا الساحة

21 رومين نسرين جوني 07/525410 النبطية النبطية النبطية شارع المدرسة

22 عيتا الشعب محمد الدروبي 07/465047 بنت جبيل النبطية عيتا الشعب الرجم

23 مجدل سلم فادي حسن سلوم 07/365075 مرجعيون النبطية
مجل سلم الثانوية 

الشارع الرئيسي

24 مرجعيون هيفاء عبد هللا غيث 07/830047 مرجعيون النبطية
جديدة مرجعيون شارع 

المستشفى الحكومي

25 ميفدون مزين حبيب صفا 07/768212 النبطية النبطية
ميفدون البيدر شارع 

البيدر

قم
لر

ا

اسم الثانوية اسم الفرع اسم المدير هاتف الثانوية قضاء المحافظة العنوان

1 البابلية حسن علي جمال 07/420449 صيدا الجنوب بابلية البريم

2 البازورية حسن دياب 07/375044 صور الجنوب البازورية

3
     الشهيد خليل 

جرادي  ـ معركةـ
محمد رومية 07/315203 صور الجنوب معركة الشمال

4 الشهابية عباس ايوب 07/410706 صور الجنوب الشهابية شارع المدرسة

5 العباسية محمود غزال 07/380678 صور الجنوب العباسية البيدر

6 الدكتورنزيه البزري غايدة الدرزي صيدا  الجنوب الوسطاني شارع البراد

7 الغازية محمد قاسم حسون 07/221275 صيدا الجنوب الغازية الرويس

8 المروانية محمد مهدي فرحات 07/505490 صيدا الجنوب المروانية حي المرج

9
الشهيد نعمة هاشم ـ 

الزرارية
وهيب حسن زرقط 07/305123 صور الجنوب الزرارية الشارع العام

10 شحور عبد المجيد رشيد 07/415299 صور الجنوب
بسينات الشارع عام 

بسينات

11 الصرفند حيدر علي خليفة 07/441054 صيدا الجنوب
الصرفند الشارع العام 

بين الصرفند والبابلية

12 جزين مارون نسيب واكد 07/780342 جزين الجنوب جزين شارع البيادر

13 دير كيفا هاني عاصي 07/385176 صور الجنوب دير كيفا الشارع العام

14 صور للبنات مريم عطوي 07/742132 صور الجنوب صور منطقة البص

15 صور المختلطة حسن عز الدين 07/740368 صور الجنوب
صور حي الرمل شارع 

االستراحة

16 صور المختلطة مروحين حسين شبلى 07/475171 صور الجنوب مروحين حي ام توتة

17 قليلة- رحمن يونس  محمد جميل ابو خليل 07/395996 صور الجنوب
القليلة شارع متفرع من 

شارع عمران

18
يمنى "حكمت صباغ .د

الرسمية" العيد
فادية الجبيلي 07/721201 صيدا الجنوب صيدا حي الست نفيسة

19 صيدا  الثانية للبنات بانا الصباغ 07/722402 صيدا الجنوب
الشارع الوسطاني شارع 

رياض الصلح

20 صيدا للبنين زهراء عزام 07/720038 صيدا الجنوب
عين الحلوة التعمير 

شارع عين الحلوة

21 حارة صيدا فادية صعب 07/727600 صيدا الجنوب
الحارة تلة مارالياس 

شارع مارالياس

22 عدلون محمود حسين وهبي 07/390770 صيدا الجنوب
عدلون النبي ساري 

شارع النبي ساري

23 عدلون السكسكية احمد محمد حيدر 07/441559 صيدا الجنوب السكسكية راس المطل

24 علما الشعب االب مارون غفري 07/460098 صور الجنوب علما الشعب الشارع العام

25 عنقون رباب علي قدوح 07/205207 صيدا الجنوب عنقون شارع الحمى



26
- كمال سلهب الرسمية 

عين بعال
احمد حجيج 07/430142 صور الجنوب

عين بعال البلدة الشارع 

العام

27 قانا هشام عطية حيدورة 07/430575 صور الجنوب
قانا راس عبيد شارع 

قرب الملعب

28 كفرحتى رنده مصطفى نصار 07/215412 صيدا الجنوب تلة الروس- كفرحتي 

29 لبعا جمال نبيه عتيق 07/230410 جزين الجنوب لبعا

30
مبرة علي الجمال 

النموذجية الشاملة
علي فاضل 07/410805 صور الجنوب جويا الشارع العام

31 مغدوشة حنان يوسف عازار 07/200417 صيدا الجنوب
مغدوشة شارع مغدوشة 

الغازية

قم
لر

ا

اسم الثانوية اسم الفرع اسم المدير هاتف الثانوية قضاء المحافظة العنوان

1 البيرة نهى عيتاوي 06/830801 عكار الشمال البيرة الشارع العام

2 الكواشره خالد اسماعيل عكار الشمال

3 الحيصة سالم احمد 06/810550 عكار الشمال حيصا الشارع العام

4 الشيخ عياش الرسمية محمد سعيد 06/815440 عكار الشمال

5 العيون حسن الناظر 06/360254 عكار الشمال العيون الشارع العام

6 العيون بزبينا سميح نخله سابا 06/361598 عكار الشمال

7 القبيات للبنات جورجيت زيتوني 06/352121 عكار الشمال القبيات

8 القبيات المختلطة خليل طاني قسطون 06/350092 عكار الشمال حي السيدة- القبيات 

9 الهيشة احمد الصالح 06/870051 عكار الشمال الهيشة

10 وادي خالد عدنان محمد االحمد 06/870112 عكار الشمال
الهيشة رجم خلف شارع 

النبع

11 وادي خالد
بهية 

الحريري
إزدهار حسن الحسن 06/870477 عكار الشمال

12
الشهيد رفيق الحريري 

ببنين
ناجح محمد الرفاعي 06/470771 عكار الشمال

ببنين البحصة الشارع 

العام

13 برقايل احمد الخير 06/370230 عكار الشمال برقايل الشارع العام

14 حرار وليد اللقيس 06/865031 عكار الشمال
حرار البيادر الشارع 

العام
15 حرار قبعيت سالم شبيب ديب عكار الشمال

16 حلبا مسعد موسى عكار الشمال حلبا الشارع العام

17 بقرزال الياس المقدسي 06/805264 عكار الشمال بقرزال الطريق العام

18 مشحا الرسمية المختلطة رياض الزعبي 06/694200 عكار الشمال مشحا وسط البلدة

19 رحبة
جان دارك فرح ابي 

شاكر
06/890602 عكار الشمال رحبة

20 عكار العتيقة احمد ملحم 06/885110 عكار الشمال عكار العتيقة

21 عيدمون محمد مصطفى علي 06/880573 عكار الشمال عيدمون

22
البقيعة -  وليد عيدو 

المختلطة
معروف الدكوير 06/860904 عكار الشمال

23 فنيدق عدنان قمز 06/895069 عكار الشمال فنيدق الشارع العام

24 فنيدق مشمش علي عبدو 06/895002 عكار الشمال

25 كفرتون خالد ياسين االدرع 06/850218 عكار الشمال كفرتون

26 كفرتون قنية
حنان فهمي شحود 

محمد
06/850730 عكار الشمال

27 مشتى حسن رائد يعرب كنج 06/860228 عكار الشمال مشتى حسن الطريق العام

28 منيارة مارلن فؤاد بيطار 06/690318 عكار الشمال منيارة

29 برقايل الرسمية للبنات زهيه محمد ملحم 06/371030 عكار الشمال برقايل الشارع العام

قم
لر

ا

اسم الثانوية اسم الفرع اسم المدير هاتف الثانوية قضاء المحافظة العنوان

1 البداوي 06/385999
المنية 

الضنية
الشمال

البداوي شارع الشهيد 

رشيد كرامي



2 السفيرة 06/265026
المنية 

الضنية
الشمال السفيرة الشارع العام

3 طاران 06/490450
المنية 

الضنية
الشمال

طاران الشفق شارع 

طريق عام بطرماز

4 المنية 06/460068
المنية 

الضنية
الشمال المنية

5
الشهيد الرائد وسام عيد 

الرسمية
06/464877

المنية 

الضنية
الشمال

6 مركبتا 06/462959
المنية 

الضنية
الشمال مركبتا

7 اميون 06/950021 الكورة الشمال اميون مارجرجس الكفر

8 بخعون 06/240237
المنية 

الضنية
الشمال بخعون الشارع العام

9 مراح السراج 06/240250
المنية 

الضنية
الشمال

مراح السراج الشارع 

العام

10 بشري 06/671147 بشري الشمال
بشري ماريوحنا الشارع 

العام

11 بيت الفقس 06/260303
المنية 

الضنية
الشمال بيت الفقس الشارع العام

12 بيت الفقس قرصيتا 06/260240
المنية 

الضنية
الشمال

بيت الفقس شارع 

قرصيتا العام

13 خليل سالم بطرام 06/930847 الكورة الشمال بطرام العين الشارع العام

14 ددة 06/405667 الكورة الشمال ددة وسط البلدة

15 رشعين 06/668100 زغرتا الشمال
رشعين بيت عبود 

الطريق العام

16 زغرتا 06/665922 زغرتا الشمال
حي السيدة حي -زغرتا 

المدارس

17 زغرتا

اسعد 

السبعلي 

الرسمية

06/595448 زغرتا الشمال
الطريق العام - سبعل 

المدخل

18 سير الضنية 06/490307
المنية 

الضنية
الشمال

نزلة -سير الضنية 

منتجع شاليمار ومطعم 

وادي الشعراء

19 سير الضنية كفرحبو 06/250235
المنية 

الضنية
الشمال

مالصق - كفرحبو 

لكنيسة مارجرجس

20 كفرحاتا 06/922268 الكورة الشمال الطريق العام- كفرحاتا 

21 كفرعقا 06/952564 الكورة الشمال
كفرعقا البياض الشارع 

العام

22 مرياطة 06/255211 زغرتا الشمال مرياطة شارع الجامع

قم
لر

ا

اسم الثانوية اسم الفرع اسم المدير هاتف الثانوية قضاء المحافظة العنوان

1 البترون يوسف حنا 06/740118 البترون الشمال البترون الثانوية

2 البترون دوما ماري الياس المعلوف 06/520664 البترون الشمال
دوما الصنوبر الشارع 

العام

3 القلمون المختلطة سناء مأمون صهيون 06/400600 طرابلس الشمال
القلمون مفرق - العربة 

البلمند

4 المربي جورج صراف 
(سابقا بحصاص)

محي الدين الحداد 06/430500 طرابلس الشمال

ابو سمرا جامعة المنار 

قرب الزهراء شارع 

زيتون ابي سمرا



5
المربي حسن الحجة 

(سابقا الملعب)

محمد وليد خالد 

الحفار
06/215151 طرابلس الشمال

شارع المئتين قرب 

الملعب البلدي الطريق 

العام

6
المربي سابا زريق 

(سابقا ميناء بنين)

ملوك محمد ديب 

محرز
06/600790 طرابلس الشمال

-منطقة بساتين الميناء

مقابل جامع عثمان

7
المربي فضل المقدم   

(سابقا زاهرية)

فدى عبد السالم 

الناغي
06/628791 طرابلس الشمال الزاهرية شارع لطيفة

8 المربي مواهب اسطى محمد احمد كعده
06/625182

06/425495
طرابلس الشمال

طرابلس الحدادين شارع 

الرفاعية

9
اندريه نحاس للبنات ـ 

الميناء
تريز شاهين 06/601049 طرابلس الشمال

الميناء شارع سعيد 

فريحة

10 تنورين
جورج جرجس 

حمورة
06/500478 البترون الشمال

تنورين الفوقا مار 

يوسف شارع ماريوسف

11 شكا جوسلين حنا بيطار 06/545422 البترون الشمال
شكا الرهبانية الشارع 

الرئيسي

12 طرابلس الحدادين للبنات هبه محمد انور عبس 06/434299 طرابلس الشمال ابو سمرا شارع زيتون

13
طرابلس القبة المختلطة 

(االولى)
ابراهيم فرح 06/386768 طرابلس الشمال

القبة شارع طريق 

زغرتا مفرق كلية 

14
طرابلس القبة المختلطة 

(االولى)

القبة 

المختلطة 

الثالثة

عدنان عبد الستار 

مواس
06/387001 طرابلس الشمال

حي مشروع - القبة 

المهجرين في حي 

الشعراني

15
طرابلس القبة المختلطة 

الثانية
ريم علي حسن 06/388930 طرابلس الشمال

القبة عقبة المطرجي 

شارع االميركان

16 طرابلس للبنات ذوات غازي العلي 06/625181 طرابلس الشمال
شارع عزمي بولفار 

فؤاد شهاب شارع القرباء

17 عبرين جانيت بدران 06/725139 البترون الشمال
عبرين الضيعة شارع 

العام

قم
لر

ا

اسم الثانوية اسم الفرع اسم المدير هاتف الثانوية قضاء المحافظة العنوان

1 االخطل الصغير منيرفا داغر 01/890848 المتن جبل لبنان البوشرية حي مار يوحنا

2 الدكوانة جان شبل ناصيف 01/687866 المتن جبل لبنان الدكوانة الساحة

3 الزلقا عزيز طوني األشقر 01/900155 المتن جبل لبنان
الزلقا شارع الشهيد 

بشعالني

4 انطلياس ريما ايليا مكنا 04/406760 المتن جبل لبنان
انطلياس القبيزة طريق 

عام بكفيا

5 بتغرين يوال صليبا 04/270474 المتن جبل لبنان بتغرين العين

6 بسكنتا وعد ابو حيدر 04/250217 المتن جبل لبنان بسكنتا البالطة

7
اللواء جميل لحود 

بعبدات- الرسمية 
مارسل حنا صادر 04/977230 المتن جبل لبنان بعبدا الطريق العام

8 بكفيا يوال ضاهر شرابيه 04/980493 المتن جبل لبنان بكفيا اليسوعية

9 بكفيا بيت شباب جوزيف حنا عيد 04/986976 المتن جبل لبنان
بيت شباب 

مارانطونيوس الشارع 

10 بيت مري جوزفين ابي خاطر 04/870886 المتن جبل لبنان

بيت مري حي القلع 

شارع مدرسة الفرير 

"سابقا

11 جديدة المتن للبنات هدى سعاده 01/896350 المتن جبل لبنان
شارع - البوشرية 

االنوار مقابل البريد

12 جل الديب نقوال حداد 04/715735 المتن جبل لبنان قرب المدافن- جل الديب 

13 سن الفيل سناء الخوري
01/494362  

 01/493616
المتن جبل لبنان

سن الفيل بين شارعي 

السيدة وسن الفيل

14 الضبيه نضال فؤاد المالح 04/543387 المتن جبل لبنان الضبية شارع عوكر



15 ضهور الشوير صباح مجاعص 04/392197 المتن جبل لبنان
ضهور الشوير عين 

الحانوت

16 مزرعة يشوع نبيهه اسعد البستاني 04/914962 المتن جبل لبنان
مزرعة يشوع شارع 

قرب كنيسة مارمارون

17 جبيل جوزيف مخايل 09/540338 جبيل جبل لبنان شارع األليزية- جبيل 

18 اهمج الرسمية نينا اديب منصور 09/504338 جبيل جبل لبنان اهمج الشارع العام

19 عمشيت انطوان عبد هللا زخيا 09/621887 جبيل جبل لبنان عمشيت شارع القديسين

20 قرطبا
انطوان نجيب ابي 

فاضل
09/405377 جبيل جبل لبنان

قرطبا شارع سيدة 

الحرزمانية

21 الصفرا نوال محاسب
انطوان عقل 

عيسى
كسروان جبل لبنان

الصفرا شارع وقف 

مارجرجس

22 ميفوق علما نعمان عبود 09/765052 جبيل جبل لبنان
احد اجنحة دير سيدة 

ميفوق

23 الكفور ملكة ياغي 09/780406 كسروان جبل لبنان
الكفور مارجرجس  

الشارع  العام

24
يوسف عمرو .د

المعيصرة- الرسمية 
حميد علي حيدر 09/860413 كسروان جبل لبنان

التلة - المعيصرة 

المشرفة على نهر 

25
جورج افرام النموذجية 

(كسروان النموذجية)
كمال عقيقي 09/637740 كسروان جبل لبنان

جونية غدير قرب 

صوت المحبة

26 جونيه 09/934004 كسروان جبل لبنان
منطقة حارة صخر قرب 

كنيسة سيدة المعونات

27
زوق - الياس ابو شبكة 

مكايل
كميل حرب 09/219062 كسروان جبل لبنان

حارة - ذوق مكايل 

المير حي كنيسة سيدة 

28 عجلتون ارزة زيدان 09/231022 كسروان جبل لبنان عجلتون شارع مارزخيا

29 غزير الياس جوزاف كامل 09/925094 كسروان جبل لبنان غزير شارع الثانوية

30
المؤرخ انطوان 

الخويري الرسمية 

ميشال جورج 

الدويهي
09/262040 كسروان جبل لبنان

غوسطا الطريق العام 

قرب مركز البريد

31 جبيل حصارات سعدى الحويك 09/735337 جبيل جبل لبنان

32 غزير يحشوش بطرس عقيقي 09/865383 كسروان جبل لبنان

33 كفرذبيان كالر يوسف نفاع 09/300595 كسروان جبل لبنان

قم
لر

ا

اسم الثانوية اسم الفرع اسم المدير هاتف الثانوية قضاء المحافظة العنوان

1 الشويفات المختلطة
ايمان سعيد ابو 

شاهين
05/431662 عاليه

حي االمراء منطقة 

الكروم شارع الميدان

2 الغبيري االولى للبنات ليلى عالمة
01/544421

01/544648
بعبدا

الغبيري، شارع عبد 

الكريم الخليل روضة 

3 الغبيري الثانية للبنات فاطمة نجيب صالح 01/858230 بعبدا
الغبيري، فرحات شارع 

الطريق العام

4 الغبيري الثالثة للبنات سعاد صفا 01/821122 بعبدا

الغبيري شارع السفارة 

الكويتية قرب كلية 

الدعوة االسالمية

5 برج البراجنة للبنات امال فضل السبع 01/450919 بعبدا
برج البراجنة، شارع 

الرمل قرب مركز 

6 بشامون- حسين مسعود   نعيم بو غنام
05/271040

05/271038
عاليه اول بلدة بشامون

7
حارة حريك الرسمية 

للصبيان
محمد الموسوي 01/839577 بعبدا

حارة حريك الشارع 

قرب البلدية- الرئيسي 



8 حسين علي ناصر زين محمد السباعي 01/473469 بعبدا
الرويس - برج البراجنة 

شارع المعمورة - 

9

- حسين مكتبي 

المريجة الليلكي 

المختلطة

محمد علي العنان 01/473078 بعبدا المريجة خلف المغفر

10 حمانا
يوال ابراهيم بو 

فيصل
05/530282 بعبدا

الطريق العام - حمانا 

قرب مفرق الشاغور

11 عرمون نظام الحلبي 05/410816 عاليه عرمون

12 عرمون ربى كرم 05/806782 عاليه دوحة الشويفات التمثال

13 قرنايل لينا عادل هالل 05/360349 بعبدا
الخط الرئيسي لقرنايل 

حمانا

14 قرنايل هشام معضاد 05/380087 بعبدا راس المتن

15 الحدث ليلى حرب 05/468737 بعبدا
بعبدا خلف السفارة 

البرازيلية

16
- المربي شفيق سعيد 

الشياح
رامي نقوال الهبر 01/286920 بعبدا

الشياح شارع بيار 

الجميل ملك سلوى اللمع

17
المربية ناديا عون 

الرسمية للبنات
مي فريد مبارك 01/280442 بعبدا

عين الرمانة شارع 

بولفار كميل شمعون

18 كفرشيما رامونا عبود 05/432412 بعبدا
كفرشيما شارع اديب 

الفتى

19
حارة حريك الرسمية 

للبنات
سناء حمادي 01/540833 بعبدا

قم
لر

ا

اسم الفرع اسم المدير هاتف الثانوية قضاء المحافظة العنوان

1 الدامور
هيام ابراهيم بو عبد 

هللا
05/601716 الشوف جبل لبنان

مشاع الدامور الطريق 

العام

2 المختارة باسم حسيب مالك 05/310533 الشوف جبل لبنان المختارة

3 برجا ناديا يونس الخطيب 07/623581 الشوف جبل لبنان
برجا الديماس شارع 

القلعة
4 برجا جون سارية عيسى 07/975141 الشوف جبل لبنان حرش ا لصنوبر- جون 

5 بعقلين منى يوسف البستاني 05/300532 الشوف جبل لبنان
الجهة الجنوبية لبلدة 

بعقلين

6 بتلون الرسمة المختلطة اكرم ابو شقرا 05/240532 الشوف جبل لبنان بتلون

7 بيصور
نجوى سعيد 

العريضي
05/570330 عاليه جبل لبنان

المدخل الجنوبي لبلدة 

الحرج- بيصور 

8
-الشهيد رفيق الحريري 

 حارة الناعمة الرسمية
هدى مزهر 05/600838 الشوف جبل لبنان

حارة الناعمة المعامل 

شارع المصانع

9
-المؤرخ جوزف نعمه

دير القمر
جورج اسطفان 05/505147 الشوف جبل لبنان دير القمر تلة مار عبدا

10 شحيم امنة الحاج 07/240739 الشوف جبل لبنان شحيم محلة جبل سويد

11 شحيم الزعرورية 07/980355 الشوف جبل لبنان الزعرورية

12 عانوت رياض صادق 07/242273 الشوف جبل لبنان الطريق العام- عانوت 

13 عين داره سمير نجم 05/220447 عاليه جبل لبنان
عين داره الرخيصة 

الشارع العام



14 عين زحلتا عادل فهد محمود 05/230455 الشوف جبل لبنان نبع الصفا- عين زحلتا 

15 كفرحيم
غازي انيس ابو 

خزام
05/720866 الشوف جبل لبنان

كفرحيم التعمير شارع 

الثانوية

16 مارون عبود عاليه سناء نعيم شهيب 05/554725 عاليه جبل لبنان
الجهة الشرقية لمدينة 

عاليه طريق بخشتيه

17 مارون عبود عاليه القماطية جميل نصر الدين 05/271467 عاليه جبل لبنان
القماطية النزهة الشارع 

العام

18 مارون عبود عاليه صوفر ريما عزات االحمدية 05/290995 عاليه جبل لبنان صوفر حي الجسر

19 مارون عبود عاليه العبادية حاتم الحكيم 05/551214 عاليه جبل لبنان

20 مجدل بعنا علي سري الدين 05/290950 عاليه جبل لبنان
النادي وسط - مجدلبعنا 

البلدة

21
منيرة ابو مرعي البلبل 

كترمايا
شما محمد عبد الملك 07/971790 الشوف جبل لبنان الشكاير- كترمايا البركة 

22 نيحا غنوة يوسف فرحات 05/330126 الشوف جبل لبنان نيحا الطريق العام

23 مارون عبود عاليه رشميا ميالد الهاشم 05/280540 عاليه جبل لبنان

قم
لر

ا

اسم المدير
هاتف 

الثانوية
قضاء العنوان

1
االشرفية االولى 

الرسمية للبنين
سمير حداد

01/324

580
بيروت

االشرفية شارع اديب 

اسحق

2 االشرفية الثانية الرسمية رينه جان قطان
01/336

119
بيروت

االشرفية شارع اديب 

اسحق

3

العالمة صبحي 

المحمصاني الرسمية 

المختلطة

ريما اسكندراني
01/825

552
بيروت

مجمع بئر حسن مقابل 

المدينة الرياضية شارع 

BHV

4
العالمة عبد هللا 

العاليلي الرسمية للبنات
سارة العجوز

01/305

334
بيروت

كورنيش المزرعة 

شارع لبس خلف محطة 

الحلبي

5

المفتي الشهيد حسن 

خالد الرسمية للبنين ـ 

حوض الوالية

سعاد قصاص
01/642

853
بيروت البسطة حوض الوالية

6
بيروت الحرج الرسمية 

المختلطة
لينا النقاش

01/743

315
بيروت

برج ابي حيدر شارع 

السباعي مبنى عبد 

القادر قباني

7

جبران اندراوس 

التويني الرسمية 

المختلطة

هيثم خليل 

ابراهيم الغالي

01/825

958
بيروت

مجمع بئر حسن مقابل 

المدينة الرياضية قرب 

UNESCOال 

8
جميل رواس الرسمية 

للبنين
مازن الطويل

01/305

199
بيروت

الطريق الجديدة شارع 

الرواس



9
دولة الرئيس رياض 

الصلح الرسمية للبنين
رياض الخطيب

01/632

008
بيروت

راس النبع شارع 

المحمصاني

10
الدكتورة أمان كبارة 

شعراني الرسمية للبنات
لما ارناؤوط

01/745

235
بيروت

شارع مدحت باشا فرب 

جامع الفروق

11
الدكتور حسن صعب 

الرسمية المختلطة
ريمه الكبي

01/348

775
بيروت

منطقة الصنائع مقابل 

سجن بيروت سابقاً 

شارع الراشدين

12
الرئيس رينيه معوض 

الرسمية المختلطة
ايمان قاروط

01/348

850
بيروت

منطقة الصنائع مقابل 

سجن بيروت سابقاً 

شارع الراشدين

13
زاهية قدورة الرسمية 

للبنات
ابتسام الرفاعي

   

01/740

428

بيروت
كركاس - راس بيروت 

شارع القلعة الشارع العام

14
زهية سلمان الرسمية ـ 

وطى المصيطبة
عصمت ضو

01/820

622
بيروت وطى المصيطبة

15
عمر فروخ الرسمية 

للبنات
نوف بيضون

01/826

725
بيروت

الكوال - الطريق الجديدة 

شارع بولفار المدينة - 

الرياضية

16
فخر الدين المعني 

الرسمية للبنات

غادة محي 

الدين اللبابيدي

01/656

339
بيروت

برج ابي حيدر شارع 

عبد الغني العريس

17
لور مغيزل الرسمية 

للبنات

فاديا مارون 

قطان

01/329

198
بيروت

االشرفية حي 

الشحروري شارع مار 

بطرس

18
االمير شكيب ارسالن 

الرسمية المختلطة

زينب محمد 

سعيد قزاز

01/791

900
بيروت

عين التينة، ساقية 

الجنزير شارع رشيد 

. كرامي متفرع من ش

فردان


