



2مكتب اإلدارة االنتخابية الجبل

اعرمز المركز البلدية المدينة المحلة  اسم مركز االقتر

فالقدس االعدادية18001 االصابعةاالصابعةالشر

ي18002
فالشهيد دمحم الوحيشر االصابعةاالصابعةالشر

االصابعةاالصابعةالظاهرطارق بن زياد18003

االصابعةاالصابعةالهنشترعمر المختار18004

االصابعةاالصابعةالوسطموسي بن نصتر18005

االصابعةاالصابعةالوسطمصعب بن عمتر الثانوية18006

يالوحدة العربية18007
االصابعةاالصابعةبتر غن 

االصابعةاالصابعةجندوبةالشهيد دمحم جمال الدرة18008

االصابعةاالصابعة(اسنان)مسكة صالح الدين18009

ككلةككلةالسوادنةالسوادنة18010

ككلةككلةككلة الشماليةحطير 18011

ي حاتم18012 ككلةككلةككلة الغربيةأب 

ككلةككلةالوسطعمر ضياء المدفعي18013

يشهداء ككلة18014
ككلةككلةأبوماص 

ككلةككلةتكبالتكبال18015

ظاهر الجبلالخاليفةالخاليفةالجيل الصاعد18016

يفرنيفرنالجديدةطارق بن زياد18017

اير17امل تورة18018 يفرنيفرنيفرن الشماليةفت 

يفرنيفرنالقرصتانوية علوم حياة18019

ظاهر الجبليفرنام الجرسانام الجرسان التانوية18020

ظاهر الجبليفرنيفرن الظاهرابن خلدون الثانوية18021

القلعةالقلعةالعلياالشيخ عىل القلعاوى18022

القلعةالقلعةالواديالشيخ ابو القاسم القلعاوي18023

ي وقاص18024 قيةسعد بن اب  الرياينةالرياينةالرياينة الشر

اير1802517 الرياينةالرياينةالعير فت 

ظاهر الجبلالخالئفةالخالئفة الغربيةشهداء الخالئفة18026

الرياينةالرياينةالوسطشهداء الرياينة18027

الرياينةالرياينةأبولجامالحرية18028

الزنتانالزنتانالزنتان الجنوبيةجمال عبدالنارص18030

الزنتانالزنتانالزنتان الجنوبيةالنرص االساسي18031

قيةالكفاح18032 الزنتانالزنتانالزنتان الشر

قية للتعليم األساسي18033 قيةالشر الزنتانالزنتانالزنتان الشر

ي طالب18034 الزنتانالزنتانالزنتان الشماليةعىلي بن اب 

الزنتانالزنتانالزنتان الغربيةالكردون18035

الزنتانالزنتانالزنتان الغربيةمعركة العميان18036

الزنتانالزنتانالمركزدمحم االمام18037

جادوجادوجادو الشماليةليبيا الحرة18039
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2مكتب اإلدارة االنتخابية الجبل

اعرمز المركز البلدية المدينة المحلة  اسم مركز االقتر

ي18040
 
جادوجادوجادو الغربيةالمجاهد سليمان الباروب

ي18041
ر
جادوجادوالقصبةابوزيد المزغورب

اير17تانوية 18042 جادوجادوالمركز فت 

جادوجادوالوسطصالح الدين18043

جادوجادوتمزدةمدرسة الفاروق18044

جادوجادوشكشوكشكشوك الثانوية18045

قيةشهداء الرجبان18046 الرجبانالرجبانالرجبان الشر

ي18047
الرجبانالرجبانالرجبان الغربيةدمحم فكين 

الرجبانالرجبانالرجبان الغربيةالرجبان للتعليم األساسي18048

الرجبانالرجبانالوسطشهداء الوخيم18049

الرجبانالرجبانقرص الحاجالشهيد دمحم شعيب18050

اير فجر الثورة1805117 الرحيباتالرحيباتالزملةفت 

الرحيباتالرحيباتالرحيبات الشماليةحمزة بن عبدالمطلب18052

الرحيباتالرحيباتالوسطالهدى االسالمي18053

الرحيباتالرحيباتأمسير شهداء الرحيبات18054

قيةموسي بن نصتر18057 الزنتان الجنوبيةالقريةالقرية الشر

ي18058 الزنتان الجنوبيةالقريةالقرية لغربيةالمجاهد سالم بن عبدالنن 

مزدةمزدةالمركزثانوية مزدة المركزية التخصيصة18059

الزنتان الجنوبيةطبقةطبقةطبقة الثانوية التخصيصة18060

نالوتالحوامدالحوامديونيو1806128

نالوتالغزاياالغزاياحطير 18062

نالوتنالوتالقرصالقرص18063

نالوتأوالد محمودأوالد محمودالشيخ العيساوي18064

اير تكوت1806517 نالوتنالوتتكوتفت 

نالوتنالوتسيدي خليفةالحياة18066

اير نالوت 1806717 نالوتنالوتسيدي خليفةفت 

نالوتنالوتشدادشهداء نالوت18068

نالوتنالوتشداد اقرأ االعدادية18069

وازنوازنوازنثانوية وازن18070

قية18071 قيةالبدارنة الشر الحرابهالبدارنةالبدارنة الشر

الحرابهالبدارنةالبدارنة الغربيةالبدارنة18072

كاباوكاباوكاباو الجنوبيةكاباو الثانوية/ عىلي الشاوش 18073

قية18074 قيةالجوش الشر الحرابهالجوشالجوش الشر

ة المركزية18075 ةالحرابة الغربيةتندامتر الحرابهتندمتر

قية الحرابةعمر المختار18076 الحرابهالحرابةالشر

اير17زهرات 18077 كاباوكاباوكاباو الشمالية فت 

ي18078
 
كاباوكاباوكاباو الشماليةدمحم بن بكر الفرسطاب
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اعرمز المركز البلدية المدينة المحلة  اسم مركز االقتر

كاباوالحرابةالمجابرةالشهيد عمر ابو سنينة18079

الحرابهالمجابرةالوسط الحرابةالنرص18080

كاباوكاباوتملوشايتتملوشايت18081

الحرابهطمزينطمزينطمزين االعداداية18082

يتيج  للبنات زكزاو18083 يتيج  باطن الجبلتيج 

اير1808417 باطن الجبلبدرالهبيليةفت 

ي 18085
 
ي ف اير17شهداء تيج  يالهمايلة فت  باطن الجبلتيج 

باطن الجبلبدرأوالد أحمدالشهيد دمحم السعداوي18086

يأوالد سالمالريادة18087 باطن الجبلتيج 

باطن الجبلبدرأوالد شدادبدر المركزية18088

يأوالد طالبأوالد طالب المركزية18089 باطن الجبلتيج 

باطن الجبلبدربدربدر للتعليم األساسي18090

ي المركزية18091 يتيج  يتيج  باطن الجبلتيج 

باطن الجبلبدرظهرة الماجنالشهيدة الزائرة18092

الرياينةالرياينةالرياينة الغربيةمدرسة عمر المختار18093

ات العرب18094 االصابعةاالصابعةاألصابعة الوسطشهتر

الرحيباتالرحيباتالزملةاسامة بن زيد18095

الرجبانالرجبانالخزانشهداء مرسيط18096

الرجبانالرجبان شهداء ثيبشانثيبشان18097

ةوادي السدرتندمتر الشمالية 18098 باطن الجبلتندمتر

ي18099
 
ي الختر الجناوب جادوجادو الشماليةجناونمدرسة أب 

ي عيش الطرميشي18100 جادوجادو الشماليةطرميسةمدرسة أب 

ي منصور الياس18101 جادوجادو المركزيةجادومدرسة أب 

ياندباسمدرسة معاذ بن جبل18102 جادوجادو الغرب 

يفرنالعويتيهزاوية الباقول دمحم بن حسير 18103

ي غرة 18104 يفرنالعوينيه العوينيه شهداء اب 

ي طالب18105 يفرنالعوينيه العوينيه عىلي بن اب 

قية 18106 االصابعةاالصابعةالقوليشثانوية القوليش الشر

الزنتانالزنتانالزنتانالوحدة العربية18107

الزنتانالزنتانالزنتانأبوبكر الصديق18108

القلعةالقلعةالقصبةالقصبة18109

القلعةالقلعةماجن القروشابوبكر الصديق18110

جادوجادوويفاتالتضامن18111

االصابعةالقوليشالقوليشالقواليش الغربية18112

قيةالفجر الجديد18113 الزنتانالزنتانالشر
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