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التربوي
المحافظةالقضاءالمدرسة اسم

ً المعتمدة المراكز  بعد لدوام جزئيا

 المدرسة اعتماد بسبب الظهر

المكثَّف التعليم لبرنامج

الشمالعكارالرسمية عياش  الشيخ1513

الشمالعكارالمختلطة الرسمية القليعات مدرسة2519

الشمالعكارالمختلطة الرسمية السماقية مدرسة3524

الشمالعكارالمختلطة الرسمية الحيصا بالنة4526

الشمالعكارالمختلطة الرسمية الحوشب حكر5527

الشمالعكارللصبيان الرسمية حلبا6528

الشمالعكارالمختلطة الرسمية كوشا الحاج بيت7537

الشمالعكارالرسمية المختلطة الحبالصة ذوق8551

الشمالعكارالمختلطة الرسمية شمرا قبة9560

الشمالعكارالرسمية المختلطة القيطع جديدة10563

الشمالعكاربرقايل-  الرسمية الحريري رفيق11564

الشمالعكارالمختلطة الرسمية الكواشرة12577

الشمالعكارالمختلطة الرسمية داود خربة13588

الشمالعكارالمختلطة الرسمية البيرة14589

الشمالعكارالمختلطة الرسمية تكريت-الحريري رفيق مدرسة15601

الشمالعكارالرسمية المختلطة العتيقة عكار16615

الشمالعكارللصبيان الرسمية فنيدق17621

الشمالعكارالرسمية المختلطة حرار18629

الشمالعكارالرسمية المختلطة عيدمون19644

الشمالعكارحمود مشتى- الرسمية الدندشلي مزيد المربي20650

الشمالعكارالمختلطة الرسمية خالد وادي الرامة21653

الشمالعكارعكار- حسين رجم الرسمية الحريري رفيق مدرسة22656

الشمالعكارالرسمية المختلطة كفرتون23659

الشمالعكارالمختلطة الرسمية الهيشة24662

الشمالعكارالمختلطة الرسمية الحويش تكميلة251334

الشمالعكارالرسمية الحريري بهية مدرسة261335

الشمالعكارالرسمية العماير271459

الشمالعكارالمختلطة الرسمية تلحياة281463

الشمالعكارالمختلطة الرسمية الزراعة تل291494

الشمالعكارالرسمية البقيعة مدرسة301553

الشمالعكارالمختل الرسمية المحمرة311583

الشمالعكارالمختلطة الرسمية العمارة321552

الشمالعكارالرسمية المختلطة دلوم دير33550

الشمالعكارعكار-  الرسمية المختلطة تلمعيان34518

الشمالعكارالمختلطة الرسمية الكنيسة35655

الشمالعكارالرسمية حنيدر مدرسة361388

الشمالعكارالمختلطة الرسمية الجومة جديدة مدرسة37539

الشمالعكارللصبيان الرسمية ببنين38555

الشمالعكارالمختلطة الرسمية التليل39583

*الشمالعكارالرسمية االبتدائية العوادة401550
الشمالعكارالمختلطة الرسمية مشمش مدرسة41618

الشمالعكارالمختلطة الرسمية المقيبلة مدرسة42651

الشمالعكارالمختلطة الرسمية بلدة مزرعة مدرسة43591

الشمالالبترونالمختلطة الرسمية الجديدة شكا44750

الشمالالبترونالرسمية المختلطة الهري45752

الشمالالبترونالمختلطة الرسمية دوما مدرسة46779

الشمالالبترونالرسمية البترون ثانوية47757

الشمالالبترونالمتوسطة الرسمية كفرعبيدا48761

الشمالالبترونالمختلطة الرسمية جران مدرسة49766

الشمالالكورةالمختلطة الرسمية العين ضهر50697

الشمالالكورةالمختلطة الرسمية دده51709

الشمالالكورةللصبيان الرسمية كوسبا52721

الشمالالكورةبنات الرسمية كفرعقا مدرسة53724

الشمالالكورةالرسمية كفرحاتا54731

الشمالالضنية-المنيةالرسمية المختلطة المقالع المنية55436

الشمالالضنية-المنيةللصبيان الرسمية البداوي مدرسة56442

الشمالالضنية-المنيةالمختلطة الرسمية يوشع النبي57449

الشمالالضنية-المنيةالمختلطة الرسمية كزيبر النبي58452

الشمالالضنية-المنيةللصبيان الرسمية الدهيبي الهادي عبد المربي59454

الشمالالضنية-المنيةالمختلطة الرسمية المتوسطة السراج مراح60468
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الشمالالضنية-المنيةكفرحبو-المختلطة الرسمية بيطار فكتور المربي مدرسة61470

الشمالالضنية-المنيةالرسمية المتوسطة السفيرة62474

الشمالالضنية-المنيةالرسمية درباس مرشد المربي تكميلية63492

الشمالالضنية-المنيةالمختلطة الرسمية االولى بقرصونا64496

الشمالالضنية-المنيةالمختلطة الرسمية كفربيتا651402

الشمالالضنية-المنيةالمختلطة الرسمية االبتدائية البداوي661419

الشمالالضنية-المنيةللبنات الرسمية الثانية البداوي متوسطة671521

الشمالالضنية-المنيةالثانية الرسميه قرصيتا متوسطة681384

الشمالالضنية-المنيةالرسمية الصمد واضح الدكتور تكميلية69460

الشمالالضنية-المنيةللبنات الرسمية بالط المنية70440

الشمالالضنية-المنيةالرسمية بقاعصفرين مدرسة71497

الشمالالضنية-المنيةالرسمية البداوي ثانوية721420

الشمالالضنية-المنيةانكليزي- المختلطة الرسمية المنية مدرسة731336

الشمالبشريللبنات الرسمية بشري74740

الشمالزغرتاالرسمية مرياطة75664

الشمالزغرتاالمختلطة الرسمية فرنجيه فيرا مدرسة76673

الشمالزغرتاالمختلطة الرسمية اردة77678

الشمالزغرتاالمختلطة الرسمية العيرونية78682

الشمالزغرتاالمختلطة الرسمية كفرزينا79683

الشمالزغرتاالمختلطة الرسمية مزيارة80694

الشمالزغرتاالدويهي سمعان االب81672

الشمالزغرتاالمختلطة الرسمية الفوار مدرسة82669

الشمالطرابلسللبنات الرسمية الفضيله83356

الشمالطرابلسللبنين الرسمية الجديدة84363

الشمالطرابلسللبنين الرسمية درويش زكي عدنان85389

الشمالطرابلسللصبيان الرسميه خلدون ابن86408

الشمالطرابلسللبنات الرسمية الحديثة التربية87409

الشمالطرابلسللبنين الرسمية البستاني سليمان88427

الشمالطرابلسللصبيان الرسمية القلمون89446

الشمالطرابلسالمختلطة الرسمية النزهة حي901378

الشمالطرابلسالرسمية التبانة متوسطة911392

الشمالطرابلسالمختلطة الرسمية الجديدة القبة921542

الشمالطرابلسالمختلطة الرسمية لقمان مدرسة93417

الشمالطرابلسللصبيان الرسمية الزهرية مدرسة94376

الشمالطرابلسللبنات الرسمية الحياة مدرسة95385

بيروتبيروتاالولى االشرفية-  المختلطة الرسمية االورغواي961

بيروتبيروتالرسمية الثانية البنات9717

بيروتبيروتالمختلطة االولى الجديدة الطريق9835

بيروتبيروتالمختلطة المتوسطة قدوره ابتهاج9941

بيروتبيروتالمختلطة الرسمية األولى البسطة10047

بيروتبيروتالمختلطة المتوسطة الصالح صبحي الدكتور العالمة10149

بيروتبيروتالصباح األحمد جابر10250

بيروتبيروتالمختلطة الجناح10391

بيروتبيروتالمختلطة الرسمية المتوسطة الزعني عمر1041523

بيروتبيروتالمختلطة الرسمية المتوسطة سرسق اميلي1051524

بيروتبيروتالمختلطة الرسمية االبتدائية حمد عمر1061531

بيروتبيروتالمختلطة الرسمية االبتدائية فاخوري عمر مدرسة1071533

بيروتبيروتللبنات الرسمية الثالثة الجديدة الطريق ابتدائية10843

بيروتبيروتالزيتون كرم-  الرسمية الصايغ سلمى10 - 1097

بيروتبيروتللبنات االولى الرسمية المتوسطة الجديدة الطريق11034

بيروتبيروتالمختلطة الرسمية الظريف رمل11154

بيروتبيروتاالنسي عمر روضة1121526

بيروتبيروتالمختلطة األشرفية متوسطة1139

لبنان جبلالشوفالرسمية المختلطة المتوسطة الناعمة114162

لبنان جبلالشوفالمختلطة المتوسطة الرسمية الناعمة حارة مدرسة115163

لبنان جبلالشوفالمختلطة  الرسمية برجا116291

لبنان جبلالشوفالرسمية المتوسطة المختلطة الديماس برجا مدرسة117293

لبنان جبلالشوفالرسمية المتوسطة المختلطة االولى الجية118297

لبنان جبلالشوفالمختلطة الرسمية المتوسطة القمر دير119306

لبنان جبلالشوفالمختلطة الرسمية المتوسطة بعقلين120311

لبنان جبلالشوفالمختلطة الرسمية المتوسطة وزين عين121315

لبنان جبلالشوفالمختلطة المتوسطة الرسمية الشوف مزرعة122316

لبنان جبلالشوفالفرنسي القسم-االولى الرسمية شحيم123339

لبنان جبلالشوفالمختلطة الرسمية المتوسطة كترمايا124348

لبنان جبلالشوفالرسمية المتوسطة المختلطة الوردانية125351

لبنان جبلالشوفالرسمية المتوسطة المختلطة الرميلة126352



لبنان جبلالشوفالرسمية المتوسطة المختلطة جون127353

لبنان جبلالشوفالمختلطة الرسمية المتوسطة حصروت128342

لبنان جبلالشوفالفرنسي الفرع-  الثانية الرسمية شحيم129334

لبنان جبلالشوفالرسمية المتوسطة المختلطة داريا130296

لبنان جبلالشوفالمختلطة المتوسطة الرسمية جنبالط كمال131312

لبنان جبلالشوفالرسمية المتوسطة المختلطة بقعاتا مدرسة132314

لبنان جبلالشوفالرسمية المتوسطة كفرحيم مدرسة133298

لبنان جبلالشوفالرسمية شحيم روضات تجمع1341407

لبنان جبلالشوفانكليزي فرع الثالثة الرسمية شحيم مدرسة135333

لبنان جبلالشوفالرسمية داره عين ثانوية136277

*لبنان جبلالشوفالرسمية المختلطة المتوسطة عانوت مدرسة137340
لبنان جبلالشمالي المتنالمختلطة المتوسطة الرسمية الثالثة حمود برج13866

لبنان جبلالشمالي المتناالبتدائية الرسمية الثالثة الفيل سن13967

لبنان جبلالشمالي المتنالرسمية المتوسطة المختلطة الثانية الفيل سن مدرسة14068

لبنان جبلالشمالي المتنللبنات الرسمية المتوسطة البوشرية سد14194

لبنان جبلالشمالي المتنللصبيان الرسمية العالية البوشرية سد14295

لبنان جبلالشمالي المتنالمختلطة الرسمية مري بيت143102

لبنان جبلالشمالي المتنالمختلطة الرسمية انطلياس متوسطة144141

لبنان جبلالشمالي المتنالمتوسطة المختلطة الرسمية يشوع مزرعة145143

لبنان جبلالشمالي المتنالمختلطة المتوسطة الرسمية الشوير146228

لبنان جبلالشمالي المتنالمختلطة المتوسطة الرسمية المتين147232

لبنان جبلالشمالي المتنالمختلطة المتوسطة الرسمية برمانا148234

لبنان جبلالشمالي المتنانكليزي- المختلطة المتوسطة الثانية حمود برج1491405

لبنان جبلالشمالي المتنالمختلطة الرسمية الضبية ابتدائية150139

لبنان جبلالشمالي المتنالمختلطة الرسمية بياقوت عقبة151150

لبنان جبلالشمالي المتنالرسمية بسكنتا ثانوية152225

لبنان جبلالشمالي المتنالرسمية الديب جل ثانوية153146

لبنان جبلالشمالي المتنللصبيان الرسمية الصغير األخطل ثانوية15493

لبنان جبلالشمالي المتنالرسمية االولى حمود برج مدرسة15562

لبنان جبلبعبداانكليزي المختلطة الثانية الرسمية الشياح15673

لبنان جبلبعبداانكليزي المتوسطة الرسمية الخليل الكريم عبد الشهيد15790

لبنان جبلبعبداظ-  ق-  المختلطة الرسمية الغدير158128

لبنان جبلبعبداالمختلطة المتوسطة الرسمية بتخنية159246

لبنان جبلبعبداالمختلطة المتوسطة الرسمية قبيع160247

لبنان جبلبعبداالمختلطة االبتدائية الغدير تحويطة مدرسة1611393

لبنان جبلبعبداالمختلطة االبتدائية الرسمية حمانا مدرسة1621396

لبنان جبلبعبداالرسمية االبتدائية الخامسة البراجنة برج مدرسة1631401

لبنان جبلبعبداالرابعة الرسمية البراجنة برج مدرسة1641447

لبنان جبلبعبداالمختلطة االولى البراجنة برج مدرسة165113

لبنان جبلبعبداللصبيان االولى البراجنة برج مدرسة166117

لبنان جبلبعبداالثانية البراجنة برج مدرسة167119

لبنان جبلبعبداالمختلطة المتوسطة الرسمية الثالثة العمروسية1681578

لبنان جبلبعبداالمختلطة الرسمية الثانية الغبيري متوسطة16982

لبنان جبلبعبداالغبيري روضة17088

لبنان جبلبعبداللصبيان المتوسطة الرسمية بعبدا171104

لبنان جبلبعبداظ-  ق-  المختلطة الرسمية االولى حريك حارة172123

لبنان جبلبعبداالمختلطة الرسمية البلوط رويسة173252

لبنان جبلبعبداللبنين الرسمية ناصر علي حسين ثانوية174122

لبنان جبلبعبداالرسمية المختلطة بدادون مدرسة175161

لبنان جبلجبيلالمختلطة المتوسطة الرسمية االولى جبيل176167

لبنان جبلجبيلالمتوسطة الثانية الرسمية جبيل177168

لبنان جبلجبيلالمختلطة المتوسطة الرسمية عمشيت178178

لبنان جبلجبيلالرسمية عاصي جوان اسطفان مدرسة179180

لبنان جبلجبيلالمختلطة المتوسطة الرسمية علمات180192

لبنان جبلجبيلالمختلطة المتوسطة الرسمية بوسكو دون181177

لبنان جبلجبيلالرسمية جبيل ثانوية182165

لبنان جبلعاليهالمختلطة المتوسطة الرسمية عرمون183153

لبنان جبلعاليهالمختلطة الرسمية االولى عاليه متوسطة184256

لبنان جبلعاليهالمختلطة الرسمية عاليه متوسطة185257

لبنان جبلعاليهالمختلطة المتوسطة الرسمية بيصور186263

لبنان جبلعاليهالمختلطة المتوسطة الرسمية بشامون187268

لبنان جبلعاليهالرسمية المختلطة المتوسطة شارون مدرسة188276

لبنان جبلعاليهالمختلطة الرسمية عيتات1891343

لبنان جبلعاليهالمختلطة المتوسطة االولى العمروسية1901397

لبنان جبلعاليهالمختلطة المتوسطة الثانية العمروسية1911399



لبنان جبلعاليهالرسمية العليا بحمدون مدرسة1921564

لبنان جبلعاليهاالبتدائية الشويفات دوحة-الحريري رفيق الشهيد مدرسة1931577

لبنان جبلعاليهالرسمية المتوسطة المختلطة كفرمتى194286

لبنان جبلعاليهالرسمية بنات القبة الشويفات مدرسة195157

لبنان جبلعاليهالحريري رفيق الشهيد-الرسمية عرمون ثانوية1961574

لبنان جبلعاليهالرسمية المختلطة بتاتر مدرسة197269

لبنان جبلعاليهالرسمية المختلطة صوفر مدرسة198271

لبنان جبلعاليهالمختلطة الرسمية مجدليا مدرسة199264

لبنان جبلكسروانالمختلطة الرسمية المتوسطة غادير مدرسة200133

لبنان جبلكسروانالمختلطة الرسمية صربا201137

لبنان جبلكسروانالمختلطة الرسمية مصبح ذوق مدرسة202138

لبنان جبلكسروانالمتوسطة الرسمية حراجل مدرسة203202

لبنان جبلكسروانالرسمية المختلطة المتوسطة ميروبا204204

لبنان جبلكسروانالمختلطة المتوسطة الرسمية درعون205207

لبنان جبلكسروانالمختلطة الرسمية المتوسطة يحشوش206216

*لبنان جبلكسروانعشقوت-  الرسمية رزق اسكندر207205
لبنان جبلكسروانالرسمية المختلطة الكفور مدرسة208212

لبنان جبلكسروانالمختلطة الرسمية المتوسطة الصفرا209129

الجنوبجزينالرسمية االبتدائية جزين2101119

الجنوبجزينالرسمية المتوسطة الريحان مدرسة2111125

الجنوبصورالمختلطة الرسمية الثانية صور2121223

الجنوبصورالرسمية الشعبية المساكن2131225

*الجنوبصورالرسمية المتوسطة العباسية2141229
الجنوبصورباريش_ الرسمية سعد منير الشهيد مدرسة2151236

الجنوبصورالرسمية  البازورية مدرسة2161261

الجنوبصورالرسمية المتوسطة العين راس قانون دير2171276

الجنوبصورالرسمية المتوسطة حناويه2181281

الجنوبصورالرسمية االبتدائية الشهابية2191243

الجنوبصورالرسمية المتوسطة الشمالي برج2201227

الجنوبصورالرسمية المتوسطة المنصوري مدرسة2211284

الجنوبصورالرسمية المتوسطة قانا مدرسة2221265

الجنوبصورالرسمية المتوسطة صريفا مدرسة2231240

الجنوبصيداللبنات الرسمية المتوسطة صيدا مدرسة2241044

الجنوبصيداالرسمية المختلطة المتوسطة االصالح2251047

الجنوبصيداالرسمية سعد معروف الشهيد متوسطة2261052

الجنوبصيداالرسمية صيدا حارة2271058

الجنوبصيداالرسمية المتوسطة وميه الميه2281061

الجنوبصيداالرسمية االبتدائية مغدوشة2291072

الجنوبصيدااالنكليزي فرع المختلطة الرسمية المتوسطة المروانية2301084

الجنوبصيداالرسمية المتوسطة النجارية2311085

الجنوبصيداالمختلطة اإلبتدائية انصارية مدرسة2321592

الجنوبصيداالرسمية المتوسطة صرفند2331094

الجنوبصيداالرسمية المتوسطة البيسارية2341095

الجنوبصيداالرسمية المتوسطة الغسانية2351099

الجنوبصيداالرسمية المتوسطة الزرارية مدرسة2361103

الجنوبصيداالرسمية الشومر مطرية متوسطة2371369

الجنوبصيداالرسمية المختلطة المتوسطة عبرا مدرسة2381429

الجنوبصيداالرسمية النموذجية العمانية مدرسة2391616

الجنوبصيداالرسمية المتوسطة كفرملكي2401068

الجنوبصيداالرسميه المتوسطه البيساريه خراج2411339

الجنوبصيداالرسمية المتوسطة الغازية مدرسة2421063

النبطيةالنبطيةالرسمية المتوسطة حبوش2431136

النبطيةالنبطيةللبنات الرسمية المتوسطة علي الحاج فريحة2441144

النبطيةالنبطيةالرسمية كريكر سمير المربي2451149

النبطيةالنبطيةالرسمية المتوسطة عدشيت2461168

النبطيةالنبطيةالرسمية المتوسطة شوكين2471169

النبطيةالنبطيةالرسمية زبدين متوسطة2481371

*النبطيةالنبطيةالرسمية شحادة زهير الطيار الشهيد2491538
النبطيةالنبطيةالرسمية االبتدائية انصار2501162

النبطيةالنبطيةالمختلطة المتوسطة كفرصير2511163

النبطيةالنبطيةالرسمية فقيه محمود الحاج الشهيد2521171

النبطيةالنبطيةالرسمية المتوسطة جبشيت2531154

النبطيةالنبطيةالرسمية فياض اللطيف عبد متوسطة2541537

النبطيةجبيل بنتالرسمية المتوسطة تبنين2551303

النبطيةجبيل بنتالرسمية المختلطة شقرا2561501



النبطيةجبيل بنتالرسمية المختلطة المتوسطة بزي جابر جميل2571317

النبطيةجبيل بنتالثانية الرسمية سلم خربة2581502

النبطيةجبيل بنتالثانية المتوسطة الشعب عيتا2591328

النبطيةحاصبياللبنات الرسمية المتوسطة حاصبيا2601174

النبطيةحاصبياالرسمية االبتدائية شبعا2611180

النبطيةحاصبياالمختلطة الرسمية المتوسطة حلتا2621192

النبطيةحاصبياالرسمية شبعا ثانوية2631181

النبطيةحاصبياالمختلطة الرسمية الهبارية2641194

النبطيةمرجعيونالرسمية المتوسطة مرجعيون جديدة2651196

النبطيةمرجعيونالمتوسطة عبدهللا حسين علي2661201

النبطيةمرجعيونالمختلطة المتوسطة العديسة2671207

النبطيةمرجعيونالمختلطة االبتدائية سلم مجدل2681216

البقاعالغربي البقاعالرسمية الخيارة متوسطة269981

البقاعالغربي البقاعالرسمية الحريمة حوش متوسطة270982

البقاعالغربي البقاعالرسمية المختلطة الروضة متوسطة271983

البقاعالغربي البقاعالرسمية المتوسطة المرج272984

البقاعالغربي البقاعالمختلطة الرسمية جنين جب 273987

البقاعالغربي البقاعالرسمية المتوسطة اللوز كامد274990

البقاعالغربي البقاعالرسمية غزة متوسطة275994

البقاعالغربي البقاعالرسمية الثانية المنارة متوسطة276997

البقاعالغربي البقاعالرسمية الصويري متوسطة2771000

البقاعالغربي البقاعالرسمية القرعون متوسطة2781008

البقاعالغربي البقاعالرسمية الجراحية2791359

البقاعالغربي البقاعالرسمية سحمراالولى مدرسة2801498

البقاعالغربي البقاعالرسمية المتوسطة التحتا يعقوب السلطان281993

البقاعالغربي البقاعالرسمية المنصورة متوسطة282980

البقاعالغربي البقاعالال ثانوية2831571

*البقاعالغربي البقاعالمتوسطة الرسمية كفريا284992
البقاعالغربي البقاعالرسمية القرعون ثانوية285866

البقاعالغربي البقاعالرسمية جنين جب ثانوية2861361

البقاعالغربي البقاعالرسمية المختلطة االولى مشغرة متوسطة2871001

*البقاعالغربي البقاعالرسمية الصويري ثانوية288914
*البقاعالغربي البقاعالرسمية غزة ثانوية289911
البقاعالغربي البقاعالمتوسطة الرسمية قليا2901014

البقاعراشياالرسمية المتوسطة الرفيد2911019

البقاعراشياالمختلطة روحا خربة  مدرسة2921024

البقاعراشياالرسمية المتوسطة كوكبا2931040

البقاعراشياالرسمية راشيا ثانوية2941028

البقاعراشيااالنكليزي الفرع راشيا-  الرسمية حرمون ثانوية2951476

البقاعزحلةالمختلطة الرسمية االمراء حوش متوسطة296798

البقاعزحلةالرسمية للصبيان المتوسطة المعلقة297803

البقاعزحلةالمختلطة الرسمية تعلبايا متوسطة298809

البقاعزحلةالمختلطة الرسمية سعدنايل متوسطة299811

البقاعزحلةالمختلطة الرسمية المتوسطة الثانية رياق300815

البقاعزحلةالمختلطة الرسمية تربل متوسطة301829

البقاعزحلةالمختلطة الرسمية برالياس متوسطة302830

البقاعزحلةاالبتدائية الرسمية الياس بر303832

البقاعزحلةالمختلطة الرسمية الثانية عنجر مجدل متوسطة304834

البقاعزحلةالمختلطة الرسمية الياس قب متوسطة305835

البقاعزحلةالرسمية االبتدائية الياس قب306837

البقاعزحلةالرسمية الياس قب ثانوية307836

البقاعزحلةالرسمية قيصر حوش3081356

البقاعزحلةالرسمية العمرية حي ابتدائية3091363

البقاعزحلةالرسمية ديرزنون-  الفضل حي ابتدائية3101421

البقاعزحلةالرسمية الحريرية ابتدائية3111517

البقاعزحلةللصبيان الرسمية الثالثة زحلة متوسطة312801

البقاعزحلةالمختلطة الرسمية جديتا متوسطة313812

البقاعزحلةالرسمية االبتدائية المشرفة مدرسة3141362

البقاعزحلةالمختلطة الرسمية رعيت متوسطة3151415

البقاعزحلةللصبيان الرسمية االولى زحلة متوسطة316792

البقاعزحلةللبنات الرسمية المعلقة متوسطة317802

البقاعزحلةالرسمية المرج ثانوية3181358

البقاعزحلةالرسمية عنجر مجدل ثانوية319858

البقاعزحلةالمختلطة الرسمية كفرزبد عين متوسطة320826

البقاعزحلةالرسمية المختلطة مكسه مدرسة321934

البقاعالهرملاالولى الرسمية الهرمل متوسطة322860



البقاعالهرملالثالثة الرسمية الهرمل متوسطة3231427

البقاعالهرملالرسمية الهرمل متوسطة3241428

البقاعالهرملالرسمية االبتدائية النموذجية الهرمل3251474

البقاعالهرملالرسمية الهرمل ثانوية326859

البقاعالهرملالرسمية الطشم بيت مدرسة327890

البقاعبعلبكالرسمية اللبوة متوسطة328869

البقاعبعلبكالمختلطة االولى عرسال متوسطة329875

البقاعبعلبكالثالثة الرسمية عرسال متوسطة330878

البقاعبعلبكالرسمية المتوسطة العين331880

البقاعبعلبكالرسمية بعلبك راس متوسطة332888

البقاعبعلبكالرسمية القاع متوسطة333889

البقاعبعلبكالرسمية الزيتون متوسطة334894

البقاعبعلبكالرسمية ديراالحمر متوسطة335909

البقاعبعلبكالمختلطة الرسمية االولى الجديدة بعلبك متوسطة336927

البقاعبعلبكالمختلطة الرسمية بعلبك متوسطة337930

البقاعبعلبكالمختلطة شمسطار338939

البقاعبعلبكالرسمية للبنات شمسطار متوسطة339940

البقاعبعلبكالرسمية الخضر متوسطة340952

البقاعبعلبكالرسمية شيت النبي متوسطة341956

البقاعبعلبكالرسمية المتوسطة الفوقا سرعين342959

البقاعبعلبكاالنكليزي الفرع- االولى الرسمية بريتال متوسطة343961

البقاعبعلبكالرسمية حيدر سليم متوسطة344968

البقاعبعلبكالرسمية المتوسطة التحتا تمنين345973

البقاعبعلبكالرسمية شاما بيت متوسطة346975

البقاعبعلبكالثانية الرسمية عرسال متوسطة3471423

البقاعبعلبكالرسمية المتوسطة كفردان مدرسة3481424

البقاعبعلبكالمختلطة الرسمية دورس مدرسة3491465

البقاعبعلبكالمختلطة الرسمية االبيض تل متوسطة3501557

البقاعبعلبكالقاع-  الرسمية المشاريع متوسطة3511598

البقاعبعلبكالرسمية المتوسطة شعت352900

البقاعبعلبكالرسمية ايعات متوسطة353935

البقاعبعلبكالرسمية مقنه354898

البقاعبعلبكالرسمية االنصار355966

البقاعبعلبكالرسمية بوداي متوسطة356948

البقاعبعلبكالمشاريع-  الرسمية الدورة مدرسة3571425

البقاعبعلبكالمختلطة الرسمية الجديده متوسطة358884

البقاعبعلبكالرسمية اليمونة متوسطة359914

البقاعبعلبكالرسمية الرابعة عرسال-360

البقاعبعلبكبوداي فرع-  الرسمية االحمر دير ثانوية361908

البقاعبعلبكالرسمية الحالنية مدرسة362890

البقاعبعلبكالرسمية زّبود متوسطة363882

البقاعبعلبكالرسمية المتوسطة التوفيقية364872


