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القره بولليطرابلسالكراوةالقربولي الثانوية14001

القره بولليطرابلسالكراوةليبيا الغد14002

القره بولليطرابلسالكراوةعمر بن الخطاب14003

قيةالخالص14004 القره بولليطرابلسالشر

قيةشهداء االمة14005 القره بولليطرابلسالشر

القره بولليطرابلسالرواجحالفرات14006

القره بولليطرابلسالرواجحاالمل14007

القره بولليطرابلسالعطاياعمر المختار14008

قية14009 القره بولليطرابلسالعطاياالعطايا الشر

القره بولليطرابلسالقويعةالقويعة الثانوية14010

القره بولليطرابلسالقويعةالزياينة14011

القره بولليطرابلسالخوالقالشهيد الضاوي 14012

سوق الجمعةطرابلسعمر بن العاصعمرو بن العاص14013

سوق الجمعةطرابلسعمر بن العاصاحمد كاره14014

ن14015 سوق الجمعةطرابلسعمر بن العاصأم المؤمني 

سوق الجمعةطرابلسعمر بن العاصسوق الجمعة الثانوية14016

ن14017 يالعلمي 
ن
سوق الجمعةطرابلسشهداء الهان

يالجوالن14018
ن
سوق الجمعةطرابلسشهداء الهان

يالنجاح14019
ن
سوق الجمعةطرابلسشهداء الهان

يثورة الحجارة14020
ن
سوق الجمعةطرابلسشهداء الهان

سوق الجمعةطرابلسالحاراتالبناء14021

سوق الجمعةطرابلسالحاراتالصديق كشون14022

سوق الجمعةطرابلسالحاراترسل الحضارة14023

فة المالحةعبد هللا بن مسعود14024 سوق الجمعةطرابلسشر

سوق الجمعةطرابلسالفتحثورة الحق14025

سوق الجمعةطرابلسالفتحليبيا الجديدة14026

ي14027 سوق الجمعةطرابلسالجالءخليفة الحجاج 

ن14028 سوق الجمعةطرابلسالجالءفلسطي 

سوق الجمعةطرابلسعقبة بن نافعالمنصورة14029

سوق الجمعةطرابلسعقبة بن نافعحليمة الساعدية14030

سوق الجمعةطرابلسعقبة بن نافععبد هللا الجطيلي14031

ن14032 فة المالحةحطي  سوق الجمعةطرابلسشر

فة المالحةاألنصار14033 سوق الجمعةطرابلسشر

سوق الجمعةطرابلسالساحلبشت  االسىط14034

سوق الجمعةطرابلسالساحلشهداء الشط14035

سوق الجمعةطرابلسالجهادالجهاد14036

سوق الجمعةطرابلسالساحلالساحل14037

سوق الجمعةطرابلسالجهادمختار بالحاج الثانوية14038
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سوق الجمعةطرابلسالجهادباب تاجوراء14039

سوق الجمعةطرابلسالجهادثورة التحدي14040

سوق الجمعةطرابلسالجهادديسمت 1404124

سوق الجمعةطرابلسزناتةعلي الجزيري14042

ي بكر14043 سوق الجمعةطرابلسزناتةأسماء بنت أن 

سوق الجمعةطرابلسرأس حسنجيل الثورة الجديد14044

سوق الجمعةطرابلسرأس حسنبالل ابن رباح14045

سوق الجمعةطرابلسزناتةجيل الوحدة14046

سوق الجمعةطرابلسالحشانأم القرى14047

سوق الجمعةطرابلسالحشانسعدون السويحلي14048

سوق الجمعةطرابلسزناتةالربيع14049

كي14050
سوق الجمعةطرابلسعرادةجامع التر

ياألحرار14051
سوق الجمعةطرابلسالمرغنن

سوق الجمعةطرابلسالغراراتدمحم البلوق14052

سوق الجمعةطرابلسالغراراتأسد بن الفرات14053

سوق الجمعةطرابلسالغراراتالفتح14054

سوق الجمعةطرابلسالغراراتسيدي بو غرارة14055

سوق الجمعةطرابلسالغراراتالنعيم14056

سوق الجمعةطرابلسالفتحالعرب14057

سوق الجمعةطرابلسالفتحطالئع الفتح14058

فة المالحةاإلنطالق14059 سوق الجمعةطرابلسشر

ي14060 سوق الجمعةطرابلسالمجدالوطن العرن 

ن زارةطرابلسالفرناجالعصماء14061 عي 

سوق الجمعةطرابلسالمجدالمجد الثانوية للبنات14062

سوق الجمعةطرابلسالمجدالمجد للتعليم األساخي14063

سوق الجمعةطرابلسالحاراتالثورة العربية14064

ي14065
ر
تاجوراءطرابلسالحميديةعلي النفان

ن14066 تاجوراءطرابلسالحميديةأم البني 

تاجوراءطرابلسالحميديةالنرص14067

تاجوراءطرابلسالحميديةجي التضامن14068

تاجوراءطرابلسالحميديةالكرامة14069

تاجوراءطرابلسالمشايشهداء االنتفاضة14070

تاجوراءطرابلسالمشايتاجوراء الشعبية14071

تاجوراءطرابلسالمشايتاجوراء المركزية14072

تاجوراءطرابلسالمشايالشعلة14073

اير1407417 تاجوراءطرابلسالمشايفت 

تاجوراءطرابلسالعثمانيةالعثمانية14075

تاجوراءطرابلسالعثمانيةمنارة ابو راوي14076

تاجوراءطرابلسالعثمانيةالحطاب14077

هانيةالصامت14078 تاجوراءطرابلسالت 
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هانيةالرسالة14079 تاجوراءطرابلسالت 

ي األشهر14080 ي األشهران  تاجوراءطرابلسأن 

ي األشهرشهداء الحرية14081 تاجوراءطرابلسأن 

تاجوراءطرابلسوريمةعقبة بن نافع14082

ي األشهرالخالدون14083 تاجوراءطرابلسأن 

ي14084
ن
ي فراس الحمدان يان  تاجوراءطرابلسالوادي الغرن 

يالنعم المركزية14085 تاجوراءطرابلسالوادي الغرن 

يابن سيناء14086 تاجوراءطرابلسالوادي الغرن 

يالنشيع14088
ر
ق تاجوراءطرابلسالوادي الشر

ن14089 يالبساتي 
ر
ق تاجوراءطرابلسالوادي الشر

تاجوراءطرابلسسيدى خليفةالقلعة14090

تاجوراءطرابلسان  االشهرالقادسية14091

يالصابرين14092
ر
ق تاجوراءطرابلسالوادي الشر

يعمر المختار14093
ر
ق تاجوراءطرابلسالوادي الشر

يشهداء تاجوراء14094
ر
ق تاجوراءطرابلسالوادي الشر

يشهداء ليبيا14095  زاره الجنون 
ن ن زارهطرابلسعي  عي 

يخالد بن الوليد14096  زاره الجنون 
ن ن زارهطرابلسعي  عي 

ن زارة14097 يعي   زاره الجنون 
ن ن زارهطرابلسعي  عي 

ن زارة14098 يشهداء عي   زاره الجنون 
ن ن زارهطرابلسعي  عي 

ي طالب14099 ن زارهطرابلسخلة الفرجانعلي بن ان  عي 

ن زارهطرابلسالشوك صالح الدينالوفاق14100 عي 

ن زارهطرابلسالفرناجالزهور14101 عي 

ن زارهطرابلسالسبعة الجديدةراية اإلسالم14102 عي 

ن زارهطرابلسالسبعة الجديدةأحفاد المختار14104 عي 

ن زارهطرابلسبتر اسىط ميالدالنارص صالح الدين14105 عي 

ن زارة14106 ن زارهطرابلسبتر اسىط ميالدنسور عي  عي 

ن زارهطرابلسبتر اسىط ميالدعبد المنعم رياض14107 عي 

ن زارهالفردوس14108 ن زارهطرابلسشهداء عي  عي 

ن زارهطرابلسالفرناجالخليل14109 عي 

قيةالرازي للتعليم الثانوي14110 ن زارهطرابلسالهضبة الشر عي 

قيةليبيا المجد14111 ن زارهطرابلسالهضبة الشر عي 

ن زارهطرابلس البدريابن جبت 14112 عي 

ن زارهطرابلس البدرياإلخالص14113 عي 

ن زارهطرابلس البدريرجب النائب14114 عي 

أبوسليمطرابلسجي االنتصاراإلنتصار14115

أبوسليمطرابلسجي االنتصارتاقرفت14116

أبوسليمطرابلسغرغورأحرار ليبيا14117

أبوسليمطرابلسغرغورشهداء االنتصار14118

أبوسليمطرابلسجي االنتصارالحرة14119

أبوسليمطرابلسغرغورمعركة بدر14120
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أبوسليمطرابلسغرغورعمر بن الخطاب14121

أبوسليمطرابلسجي االكواخجيل الوحدة14122

أبوسليمطرابلسسيدي سليمالتقدم14123

أبوسليمطرابلسسيدي سليمابو بكر الصديق14124

ي سليم14125 أبوسليمطرابلسسيدي سليمأن 

ن شمس14126 أبوسليمطرابلسابودر الغفاريعي 

وع الزراعيأزهار الربيع14127 أبوسليمطرابلسالمشر

ن14128 نالحسي  أبوسليمطرابلسالحسي 

اءالفداء14129 أبوسليمطرابلسالهضبة الخرصن

أبوسليمطرابلسشهداء ابوسليمراية االستقالل14130

أبوسليمطرابلسجي االكواخالخلود14131

أبوسليمطرابلسسيدي سليمالحرية الثانوية14132

أبوسليمطرابلسابودر الغفاريقتيبة بن مسلم14133

وع الزراعي14134 وع الهضبة الزراعيالمشر أبوسليمطرابلسمشر

اءالسيدة عائشة14135 أبوسليمطرابلسالهضبة الخرصن

اير17أوفياء 14136 أبوسليمطرابلسابن منظور فت 

اق14137 أبوسليمطرابلسصالح الديناإلشر

أبوسليمطرابلس(أم درمان)شهداء الدامور السيدة زينب14138

أبوسليمطرابلسالزبت التحرير14139

أبوسليمطرابلسجي دمشقالنجم الساطع14140

أبوسليمطرابلسجي دمشقثانوية جي دمشق14141

أبوسليمطرابلسخالد بن الوليدالهضبة الثانوية14142

أبوسليمطرابلسبللوزةالسالم14143

أبوسليمطرابلسباب السالماإلنتفاضة14144

أبوسليمطرابلسشهداء الدامورليبيا الحرة14145

أبوسليمطرابلسالقرية الضمانيةغزة14146

ن جالوت14147 أبوسليمطرابلسخالد بن الوليدعي 

أبوسليمطرابلسجي المجاهدينعلي النجار14148

أبوسليمطرابلسباب بن غشت رصخة الشباب14149

أبوسليمطرابلسباب بن غشت ميمونة بنت الحارث14150

ابوسليمطرابلسباب بن غشت براعم المستقبل14151

طرابلس المركزطرابلسالظهرةالشعلة14152

طرابلس المركزطرابلسالظهرةالكوت14153

طرابلس المركزطرابلسالظهرةالظهرة اإلبتدائية14154

طرابلس المركزطرابلسالمدينة القديمةأحمد قنابة14155

طرابلس المركزطرابلسالمدينة القديمةالخنساء14156

طرابلس المركزطرابلسالمدينة القديمةالحرية14157

طرابلس المركزطرابلسبلخت ابومنجل14158

ن14159 طرابلس المركزطرابلسبلخت سكينة بن الحسي 
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طرابلس المركزطرابلسبلخت طرابلس المركزية للتعليم األساخي14160

طرابلس المركزطرابلسالرصيمالنرص الثانوية14161

يعلي سيالة14162
ن
طرابلس المركزطرابلسزاوية الدهمان

يام الثوار14163
ن
طرابلس المركزطرابلسزاوية الدهمان

يأغسطس20  14164
ن
طرابلس المركزطرابلسزاوية الدهمان

يشهداء الشط14165
ن
طرابلس المركزطرابلسزاوية الدهمان

ندمحم محمود بن عثمان14166 طرابلس المركزطرابلسالنوفليي 

نالصديق14167 طرابلس المركزطرابلسالنوفليي 

طرابلس المركزطرابلسفشلوماإلنتفاضة14168

طرابلس المركزطرابلسفشلومابن النفيس14169

نإبن الهيثم14170 طرابلس المركزطرابلسالنوفليي 

طرابلس المركزطرابلسفشلومالخوارزمي14171

طرابلس المركزطرابلسوسعاية بديريوسعاية ابديري14172

طرابلس المركزطرابلسالمنشيةالتقدم14173

ي14174 طرابلس المركزطرابلسالمنشيةعبد الرحمن الكواكن 

طرابلس المركزطرابلسالمنشيةطالئع التقدم14175

طرابلس المركزطرابلسالمنشيةشهيدة الواجب14176

طرابلس المركزطرابلسالمنشيةصالح الدين14177

ن14178 طرابلس المركزطرابلسالرصيمطرابلس الثانوية بني 

طرابلس المركزطرابلسالمنصورةالمنار14179

طرابلس المركزطرابلسالمنصورةرصخة الحرية14180

طرابلس المركزطرابلسالمنصورةالمنصورة14181

طرابلس المركزطرابلسشارع الرصيمشارع الرصيم14182

طرابلس المركزطرابلسميدان الشهداءعلي عبدهللا وريث14183

ن الدوارةطرابلس الثانوية للبنات14184 طرابلس المركزطرابلسعي 

ن الدوارةيوليو 1418523 طرابلس المركزطرابلسعي 

طرابلس المركزطرابلسابومليانةالهدي اإلسالمي14186

طرابلس المركزطرابلسابومليانةشهداء أبو مليانة14187

طرابلس المركزطرابلسالرصيمالشاج14189

ن الدوارةجمال عبد النارص14190 طرابلس المركزطرابلسعي 

جي االندلسطرابلسالسياحيةالوحدة العربية14192

ق14193 جي االندلسطرابلسجي االندلسالغد المشر

جي االندلسطرابلسجي االندلسالنساء الخالدات14194

جي االندلسطرابلسقرقارشجي األثار14195

جي االندلسطرابلسجي االندلسقرطبة14196

جي االندلسطرابلسجي االندلساألندلس الثانوية14197

جي االندلسطرابلسجي االندلسغرناطة14198

جي االندلسطرابلسجي االندلسفجر السالم14199

جي االندلسطرابلسقرقارشقرقارش الثانوية14200
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يموخ بن نصت 14201 جي االندلسطرابلسالشارع الغرن 

يشهداء بدر14202 جي االندلسطرابلسالشارع الغرن 

ياالتحاد14203 جي االندلسطرابلسالشارع الغرن 

يشموع العلم14204 جي االندلسطرابلسالشارع الغرن 

يعبد الرحمن الداخل14205 جي االندلسطرابلسالشارع الغرن 

يفتح الفتوح14206 جي االندلسطرابلسالشارع الغرن 

جي االندلسطرابلسجي االندلسالدوحة14207

يأم أيمن14208 جي االندلسطرابلسالشارع الغرن 

يتاقرفت14209 جي االندلسطرابلسالدرين 

جي االندلسطرابلسالثغارسواعد الوحدة14210

جي االندلسطرابلسالشاجفتاة العرص14211

ي14212
ن
ون جي االندلسطرابلسغوط الشعالالبت 

جي االندلسطرابلسغوط الشعالراية الحرية14213

جي االندلسطرابلسغوط الشعالسىه بشارة14214

جي االندلسطرابلسغوط الشعالالقادسية14215

جي االندلسطرابلسالشاجالمنهل14216

جي االندلسطرابلسالسالمالغدير14217

جي االندلسطرابلسالحي االسالميجيل المستقبل14218

جي االندلسطرابلسغوط الشعالالشهيد رمضان السويحلي14219

جي االندلسطرابلسغوط الشعالالنضال14220

اير14221 جي االندلسطرابلسغوط الشعالصقور فت 

جي االندلسطرابلسغوط الشعالعمر المختار14222

جي االندلسطرابلسغوط الشعالالكرامة14223

جي االندلسطرابلسغوط الشعالالكفاح14224

جي االندلسطرابلسغوط الشعالإبن ماجد14225

جي االندلسطرابلسالحي الصناعيبيت المقدس الثانوية14226

ى14227 جي االندلسطرابلسالحي الصناعيبدرالكت 

يابو بكر الصديق14228 جي االندلسطرابلسالدرين 

يالشموخ14230 جي االندلسطرابلسالدرين 

يشهداء طرابلس14231 جي االندلسطرابلسالدرين 

جي االندلسطرابلسالحي الصناعيحسان بن ثابت14232

جي االندلسطرابلسالحي الصناعيالعهد الجديد14233

يشهداء الواجب14234 جي االندلسطرابلسالدرين 

جي االندلسطرابلسالحي الصناعياالستقالل14235

ن14236 جي االندلسطرابلسالحي الصناعيذات النطاقي 

ي14237 يسالم عبدالنن  جي االندلسطرابلسالدرين 

جي االندلسطرابلسالحي الصناعيالنور14238

جي االندلسطرابلسالحي الصناعيالقدس14239
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يعمر بن عبدالعزيز14240 جي االندلسطرابلسالدرين 

ور الثانوية14241 ن ور المركزجتن ن ورطرابلسجتن ن جتن

ور المركزشهداء بالروين14242 ن ورطرابلسجتن ن جتن

موك14243 ور المركزالت  ن ورطرابلسجتن ن جتن

قيةذات الصواري14244 ور الشر ن ورطرابلسجتن ن جتن

قيةأوالد سويدي14245 ور الشر ن ورطرابلسجتن ن جتن

قيةزيد بن حارثة14246 ور الشر ن ورطرابلسجتن ن جتن

ور الشاجالفالوجة14247 ن ورطرابلسجتن ن جتن

ورطرابلسشهداء عبدالجليلبيت الحكمة14248 ن جتن

ورطرابلسشهداء عبدالجليلالتحرير14249 ن جتن

ورطرابلسشهداء عبدالجليل االنعتاق 14250 ن جتن

ورطرابلسشهداء عبدالجليلثانوية المجد14251 ن جتن

ان الجنوبية14252 قيةالغت  ور الشر ن ورطرابلسجتن ن جتن

اير1425317 قيةفت  ور الشر ن ورطرابلسجتن ن جتن

ور الحشانثانوية الحشان14254 ن ورطرابلسجتن ن جتن

ور صيادصياد الثانوية14256 ن ورطرابلسجتن ن جتن

ور صياداألصيل14257 ن ورطرابلسجتن ن جتن

ور صيادنجالء الخالدية14258 ن ورطرابلسجتن ن جتن

ور صيادالسهل األخرصن14259 ن ورطرابلسجتن ن جتن

ورطرابلسسيدي عبد اللطيففجر عروس البحر14260 ن جتن

ورطرابلسسيدي عبد اللطيفسيدي عبداللطيف14261 ن جتن

ورطرابلسسيدي عبد اللطيفأبطال الحجارة14262 ن جتن

ور14263 ن ور الوسطشهداء جتن ن ورطرابلسجتن ن جتن

ي14264 ور الوسطالوطن العرن  ن ورطرابلسجتن ن جتن

ور الوسطعمار بن ياش14265 ن ورطرابلسجتن ن جتن

ور الوسطشمس الحرية14266 ن ورطرابلسجتن ن جتن

ور الوسطالثورة14267 ن ورطرابلسجتن ن جتن

ور الوسطشهداء الجمعة الثانوية14268 ن ورطرابلسجتن ن جتن

ورطرابلسالنجيلةنجيلة الثانوية14269 ن جتن

ورطرابلسالنجيلةأحفاد المختار14270 ن جتن

ورطرابلسالنجيلةاحرار ليبيا14271 ن جتن

ورطرابلسالشاجأفريقيا14272 ن جتن

ن زارةطرابلسالفرناجشهداء الفرناج14275 عي 

جي األندلسطرابلسالسياحيةطليطلة14276

جي األندلسطرابلسالحي اإلسالميغوط الديس14277

جي األندلسطرابلسغوط الشعالاشبيلية14278

جي األندلسطرابلسغوط الشعالالسد العالي14279

ي14280 يصقور قرج  جي األندلسطرابلسالشارع الغرن 

القره بولليطرابلسالكراوةالحي الصناعي14281
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القره بولليطرابلسالعطاياوجي السماء14282

قية الحديبية14283 القره بولليطرابلسالشر

اح14284  زاره الشمالياالنشر
ن ن زارةطرابلسعي  عي 

ن زارةطرابلسفطرةذو النورين14285 عي 

ن زارةطرابلسالبدريالفرقان14286 عي 

ن زارةطرابلسالبدريالطليعة14287 عي 

قيةالرشيد14288 ن زارةطرابلسالهضبة الشر عي 

هانيةعبدالرحمن التاجوري14289 تاجوراءطرابلسالت 

هانيةالواحة14290 تاجوراءطرابلسالت 

تاجوراءطرابلسالحميديةدمحم سالم الزروق14291

السبابيل14292
ر
ق تاجوراءطرابلسالوادى الشر

ي14293 ابن العرن 
ر
ق تاجوراءطرابلسالوادى الشر

تاجوراءطرابلسالوادى الغرن بشت  السعداوي14294

اءاإلصالح14295 أبوسليمطرابلسالهضبة الخرصن

يوليو142967 أبوسليمطرابلسجي دمشق 

أبوسليمطرابلسالزبت الصمود14297

أبوسليمطرابلسابن منظوركلية االسنان14298

طرابلس المركزطرابلسميدان الشهداءالسيدة حفصة14299

تاجوراءطرابلسالحميديةالرشيد14300

طرابلس المركزطرابلسوسعاية بديريالفيحاء14301

ن طروشة14302 طرابلس المركزطرابلسفشلومحسي 

طرابلس المركزطرابلسابومليانةاالنوار14303

طرابلس المركزطرابلسالمنشيةفتاة الثورة الحرة14304

طرابلس المركزطرابلسالمنشيةشهداء بن عاشور14305

ي14306
ر
طرابلس المركزطرابلسميدان الشهداءعلي حيدر الساعان

ن14307 نشهداء النوفليي  طرابلس المركزطرابلسالنوفليي 

سوق الجمعة طرابلسالحاراتشهداء الدامور14308

ياحفاد المجاهدين14309
ن
سوق الجمعة طرابلسشهداء الهان

ي14310
ر
سوق الجمعة طرابلسعقبة بن نافععثمان زرن

سوق الجمعة طرابلسرأس حسناالمام نافع الثانوية14311

سوق الجمعة طرابلسعقبة بن نافعبنت الوطن14312

سوق الجمعة طرابلسالفتحاالمام قالون14313

سوق الجمعة طرابلسزناتهزناته14314

قيةشهداء الرملة14315 ور الشر ن ورطرابلسجتن ن جتن

ور الوسطابطال الثورة14316 ن ورطرابلسجتن ن جتن

ور الجديدة14317 ن ور انجيلةجتن ن ورطرابلسجتن ن جتن

ي14318 ور المركزعبدالكريم الخطان  ن ورطرابلسجتن ن جتن

ي الشارف14319
ور المركزالعريفن ن ورطرابلسجتن ن جتن

قيةنسيم الحرية14320 ور الشر ن ورطرابلسجتن ن جتن

قية14321 ور الحشانالحشان الشر ن ورطرابلسجتن ن جتن

طرابلس المركزطرابلسباب بن غشت زهرات ليبيا14322
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