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مرصإته


رمز

إلمركز
إع 
إسم
مركز
إالقتر
إلبلدية
إلمدينة
إلمحلة

مرصإتةمرصإتةإزريقمدرسة
شهدإء
زريق12001

مرصإتةمرصإتةإقزيرمدرسة
ثانوية
إلنهضة12002

مرصإتةمرصإتةإقزيرمدرسة
إلجهاد12003

مرصإتةمرصإتةإقزيرمدرسة
عمر
إلمختار12004

مرصإتةمرصإتةإقزيرمدرسة
إلنور12005

مرصإتةمرصإتةإألسوإكمدرسة
ؤبرإهيم
إلسويحلي12006

ن12007 ةمدرسة
مرصإتة
إلثانوية
للبني  مرصإتةمرصإتةإلبت 

مرصإتةمرصإتةإلجزيرةمدرسة
إم
سلمة12008

مرصإتةمرصإتةإلجهاناتمدرسة
إبن
غلبون12009

مرصإتةمرصإتةإلدإفنيةمدرسة
إلدإفنية
إلمركزية12010

مرصإتةمرصإتةإلدإفنيةمدرسة
إلصحابة12011

مرصإتةمرصإتةإلدإفنيةمدرسة
رأس
إلهجمة12012

مرصإتةمرصإتةإلدإفنيةمدرسة
إلشعلة
إلدإفنية12013

مرصإتةمرصإتةإلرملةمدرسة
شهدإء
إلرملة12014

مرصإتةمرصإتةإلرويساتمدرسة
شهدإء
إلرويسات12015

مرصإتةمرصإتةإلرويساتمدرسة
شهدإء
إلسبت12016

مرصإتةمرصإتةإلرويساتمدرسة
شهدإء
آل
ماطوس12017

ن12018 مرصإتةمرصإتةإلزروقمدرسة
ذإت
إلنطاقي 

مرصإتةمرصإتةإلزروقمدرسة
إلحرية12019

مرصإتةمرصإتةإلزروقمدرسة
إلنضال12020

مرصإتةمرصإتةإلزروقمدرسة
إالجيال12021

مرصإتةمرصإتةإلزروقمدرسة
إلصفاء12022

مرصإتةمرصإتةإلزروقمدرسة
فاطمة
إلزهرإء
إلثانوية12023

مرصإتةمرصإتةإلزروقمدرسة
إلسالم12024

ي12025 يمدرسة
شهدإء
إلزوإب  مرصإتةمرصإتةإلزوإب 

إت12026 إتمدرسة
إلسكت  مرصإتةمرصإتةإلسكت 

إكسةمدرسة
طارق
بن
زياد12027 مرصإتةمرصإتةإلشر

ب12028 إكسةمدرسة
يتر مرصإتةمرصإتةإلشر

مرصإتةمرصإتةإلشوإهدةمدرسة
إلشهدإء12029

12030
إير17مدرسة
ثورة مرصإتةمرصإتةإلشوإهدة
فت 

مرصإتةمرصإتةإلصوإلحمدرسة
شهدإء
إلصوإلح12031

مرصإتةمرصإتةإلطريق
إلساحليمدرسة
شهدإء
تاقرفت12032

مرصإتةمرصإتةإلمقاصبةمدرسة
تحرير
ليبيا12033

إنمدرسة
شهدإء
ليبيا12034 مرصإتةمرصإتةإلغت 

إن
إلثانوية12035 إنمدرسة
إلغت  مرصإتةمرصإتةإلغت 

إنمدرسة
إلنرص
للتعليم
إالساسي12036 مرصإتةمرصإتةإلغت 

إنمعهد
إلمهن
إلشاملة
بنات12037 مرصإتةمرصإتةإلغت 

إنمدرسة
أرض
إألحرإر12038 مرصإتةمرصإتةإلغت 
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إنمدرسة
معاذ
بن
جبل12039 مرصإتةمرصإتةإلغت 

مرصإتةمرصإتةإلفرإطسةمدرسة
إليقظة
إلثانوية12040

يمدرسة
إلكرإمة12041
مرصإتةمرصإتةإلقوسر

مرصإتةمرصإتةإلمطاردةمدرسة
إألنوإر12042

مرصإتةمرصإتةإلمقاصبةمدرسة
شهدإء
إلمقاصبة12043

مرصإتةمرصإتةإلمقاوبةمدرسة
إسماء
للتعليم
إألساسي12044

مرصإتةمرصإتةإلنجم
إلساطعمدرسة
رأس
إلماجل12045

مرصإتةمرصإتةإلنجم
إلساطعمدرسة
شهدإء
إلمطار12046

مرصإتةمرصإتةأبورويةمدرسة
شهدإء
إبو
روية12047

ة12048 ةمدرسة
إبوشعت  مرصإتةمرصإتةأبوشعت 

ةمدرسة
شهدإء
يدر12049 مرصإتةمرصإتةأبوشعت 


إلمنقوش12050 ةمدرسة
علي مرصإتةمرصإتةأبوشعت 

مرصإتةمرصإتةرأس
عمارمدرسة
أم
إلشهيد
إلثانوية12051

مرصإتةمرصإتةزإوية
إلمحجوبمدرسة
ذإت
إلرمال12052


إلثانوية12053 ي
ن
مرصإتةمرصإتةزإوية
إلمحجوبمدرسة
إلجيالب

د
إلثانوية12054 مرصإتةمرصإتةزإوية
إلمحجوبمدرسة
جميلة
أبوحت 

مرصإتةمرصإتةإلسوإوةمدرسة
ذإت
إلسوإري12055

مرصإتةمرصإتةزإوية
إلمحجوبمدرسة
إبو
بكر
إلصديق12056

مرصإتةمرصإتةزإوية
إلمحجوبمدرسة
شهدإء
إلعقيلة12057

مرصإتةمرصإتةأبوريةمدرسة
شهدإء
إلشط12058

مرصإتةمرصإتةطريق
إلثقيلمدرسة
شهدإء
إلثقيل12059

مرصإتةمرصإتةطمينةمدرسة
إلخالدإت
إلثانوية12060

ى12061 مرصإتةمرصإتةطمينةمدرسة
بدر
إلكت 

مرصإتةمرصإتةطمينةمدرسة
طمينة
إلمركزية12062

مرصإتةمرصإتةعبادمدرسة
إلقرضابية
إلثانوية12063

مرصإتةمرصإتةعبادمدرسة
إسماء
إلثانوية12064


إلجرم12065 مرصإتةمرصإتةقرص
أحمدمدرسة
عبد
إلعاطي

مرصإتةمرصإتةقرص
أحمدمدرسة
إلخنساء
إلثانوية12066

مرصإتةمرصإتةقرص
أحمدمدرسة
شهدإء
قرص
أحمد12067

مرصإتةمرصإتةكرزإزمدرسة
شهدإء
إلسدإدة12068

مرصإتةمرصإتةيدرمدرسة
بالل
بن
رباح12069

مرصإتةمرصإتةيدرمدرسة
إلصقور12070

مرصإتةمرصإتةإلدإفنيةمدرسة
إلوفاء12125

مرصإتةمرصإتةزإوية
إلمحجوبمدرسة
شهدإء
إلزإوية12126

مرصإتةمرصإتةزإوية
إلمحجوبثانوية
إلمحجوب
للبنات12127
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إلمحلة

مرصإتةمرصإتةزإوية
إلمحجوبمدرسة
شهدإء
إلمحجوب12128

مرصإتةمرصإتةإلجزيرةمدرسة
إلجزيرة12129

مرصإتةمرصإتةمرباطمدرسة
شهدإء
مرباط12130

مرصإتةمرصإتةوسط
إلمدينةمدرسة
إالنتصار12131

مرصإتةمرصإتةوسط
إلمدينةمدرسة
سكينة
للتعليم
إالساسي12132

مرصإتةمرصإتةوسط
إلمدينةمدرسة
رإبعة
إلعدوية
للتعليم
إالساسي12133

مرصإتةمرصإتةإلرويساتمدرسة
إسامة
بن
زيد12134

مرصإتةمرصإتةإلزروقمدرسة
إلشموع
للتعليم
إالساسي12135


بن
نصت 12136 مرصإتةمرصإتةإلزروقمدرسة
موسي


إلنخيل12137 مرصإتةمرصإتةقرص
إحمدمدرسة
شاطئ


إلصناعي12138 مرصإتةمرصإتةقرص
إحمدمدرسة
إلحي

مرصإتةمرصإتةكرزإزمدرسة
صالح
إلدين12139
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