



مكتب اإلدارة االنتخابية أوباري

اعرمز المركز البلدية المدينة المحلة  اسم مركز االقتر

اوبارياوبارياوباريأوباري المركزية22001

اوبارياوبارياوباريالوحدة العربية22002

وعاوباريالجيل الصاعد22003 اوباريالمشر

ن22004 اوبارياوبارياوباريسكينة بنت الحسي 

اوباريالديسةالديسةالديسة االبتدائية22005

اوباريالديسةالديسةالفاروق22006

اوباريالحطيةالحطيةأسامة بن زيد22007

اتالمجد الثانوية22008 اتالقعت  الغريفةالقعت 

الغريفةالغريفةالغريفةالنهضة22009

الغريفةالغريفةالغريفةعمر بن الخطاب22010

الغريفةجرمةجرمةالنجم الثاقب22011

الغريفةتوشتوشمدرسة توش االبتدائية االعدادية22012

الغريفةابريكابريكالشهيد عمر المختار22013

الغريفةالخرائقالخرائقالخرائق االبتداية واالعدادية22014

الغريفةتويوةتويوةتويوة االبندائية واالعدادية22015

الغريفةقراقرةقراقرةقراقرة الثانوية22016

بنت بيهتكركيبةتكركبيةمدرسة جمال عبدالنارص22017

بنت بيهالفجيجالفجيجعرب الصحراء22018

بنت بيهالركوالركومدرسة الركو االبتدائية22019

ي22020
ن
بنت بيهالقرايةالقرايةشهداء الهان

بنت بيهقتر عونقتر عونالنور22021

بنت بيهالرقيبةالرقيبةالرقيبة المركزية22022

بنت بيهالرقيبةالرقيبةخالد بن الوليد22023

بنت بيهالتناحمةالتناحمةالتناحمة للتعليم األساسي22024

بنت بيهبنت بيهبنت بيهبنت بية الثانوية22025

ي للتعليم االساسي22026
ن
بنت بيهاخليفاخليفالهان

بنت بيهبن حارثبن حارثمدرسة بن حارث الثانوية22027

بنت بيهاألبيضاألبيضاألبيض للتعليم األساسي22028

مرزقمرزقمرزقثانوية البنات22029

ن اإلعدادية22030 مرزقمرزقمرزقمرزق للبني 

مرزقمرزقمرزقمصعب بن عمت 22031

مرزقمرزقمرزقعمر بن الخطاب22032

مرزقمرزقمرزقبند لواح22033
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مرزقحج حجيلحج حجيلحج حجيل للتعليم االساسي22034

او الشق األول22035 ن اوجت  ن اوجت  ن مرزقجت 

مرزقادليمادليممدرسة أدليم الثانوية22036

ي22037
ن
وادى عتبةتساوةتساوةتساوة الشق الثان

وادى عتبةاقاراقاراقار الشق االول22038

وادى عتبةالسبيطاتالسبيطاتثانوية السبيطات22039

وادى عتبةمرحبامرحبامرحبا للتعليم األساسي22040

وادى عتبةمكنوسةمكنوسةانجارن للتعليم االساسي22041

تراغنفنقلفنقلفنقل للتعليم االساسي22042

تراغنالجبارالجبارالجبار للتعليم االساسي22043

تراغنتراغنتراغنثانوية تراغن22044

بية22045 تراغنتراغنتراغنكلية التر

تراغنالزيتونةالزيتونةالنهضة للتعليم االساسي22046

قيةأم األرانبأم األرانبالتضامن للتعليم االساسي22047 الشر

قيةأم األرانبأم األرانبام االرانب الثانوية22048 الشر

ار للتعليم االساسي2204917 ةفتر ةالحمت  قيةالحمت  الشر

قيةزويلةزويلةعقبة بن نافع22050 الشر

قيةتمسةتمسةتمسة للتعليم االساسي22051 الشر

قيةمجدولمجدولمجدول للتعليم االساسي22052 الشر

قيةتربوتربوتربو للتعليم االساسي22053 الشر

القطرونقرص مسعودقرص مسعودمدرسة قرص مسعود22054

القطرونالقطرونالقطرونالقطرون للتعليم االساسي22055

القطرونالقطرونالقطرونثانوية القطرون22056

ي للتعليم األساسي22057
يالبخن

يالبخن
القطرونالبخن

القطرونمدروسةمدروسةمدروسة للتعليم االساسي22058

القطرونتجرهيتجرهيثانوية تجرهي22059

غاتالعويناتالعويناتعمر المختار الثانوية22060

غاتتهاالتهاالتهاال للتعليم األساسي22061

غاتغاتغاتعثمان بن عفان22062

غاتغاتغاتأسماء بنت الصديق22063

اير17أبطال  22064 غاتغاتغاتفتر

غاتالفيوتالفيوتالفيوت22065

ن22066 كتعائشة أم المؤمني  كتالتر غاتالتر
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ي بكر الصديق22067 كتأنر كتالتر غاتالتر

الغريفةالفخفاخةالفخفاخةالفخفاخة االبتدائية واالعدادية22068

بنت بيهالحمراءالحمراءاالنتصار للتعليم االساس22069

بنت بيهالقلعة الزويةالقلعة الزويةالحرية للتعليم االساس22070

القطروننقر كنمةنقر كنمةنقر كنمة للتعليم األساس22071

ن22072 غاتغاتغاتايسي 

الغريفةقراقرةقراقرةمركز قراقرة االبتدائية 22074

بنت بيهالرقيبةالرقيبة            طارق بن زياد           22075

قيةالبديرالبدير             البدير للتعليم االساسي           22076 الشر

قيةتويويتويوي  تويوي للتعليم االساسي22077 الشر

كتالفجر الجديد22078 كتالتر غاتالتر

الغريفةجرمةجرمة القديمة القدس للتعليم االساسي 22079

مرزقمرزقمرزقمعهد المهن الشاملة22080

ن22081 ن العداد المعلمي  مرزقمرزقمرزقالمتفوقي 

مرزقمرزقمرزقغواط االبتدائية22082

ية القديمةالنرص للتعليم االساسي22083 ية القديمةحمت  قيةحمت  الشر

قيةمسقوينمسقوينمسقوين  للتعليم االساسي22084 الشر

ن  للتعليم االساسي22085 نتقروطي  نتقرطي  وادى عتبةتقرطي 

وادى عتبةام الحمامام الحمامام الحمام للتعليم االساسي22086
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