الرقم
التسلسلي

مجالس اهالي مدارس بيروت
إسم المدرسة

المبلغ المستحق ل.ل

1

ابتهاج قدورة المتوسطة
الرسمية المختلطة

ل.ل23,760,000 .

2

االرشاد المختلطة

ل.ل22,500,000 .

3

االشرفية الثالثة المختلطة

ل.ل13,500,000 .

4
5
6

االشرفية المتوسطة
المختلطة
االمير شكيب ارسالن
المتوسطة المختلطة
األورغواي المختلطة -
االشرفية األولى

ل.ل12,150,000 .
ل.ل107,730,000 .
ل.ل55,530,000 .

7

البسطة االولى المختلطة

ل.ل26,100,000 .

8
9

البسطة االولى للصبيان
البسطة الثانية المختلطة

ل.ل20,070,000 .
ل.ل15,930,000 .

10

البنات الثانية  -المصيطبة

ل.ل38,790,000 .

11

التباريس النموذجية للبنات

ل.ل13,050,000 .

12

الجناح المختلطة
الطريق الجديدة االولى
المختلطة
الطريق الجديدة
المتوسطة االولى للبنات
الطريق الجديدة الثالثة
للبنات
الطريق الجديدة الثانية
للبنات

ل.ل27,360,000 .

13
14
15
16

ل.ل35,190,000 .
ل.ل25,290,000 .
ل.ل9,990,000 .
ل.ل11,430,000 .

17

العالمة د .صبحي الصالح
المتوسطة المختلطة

ل.ل38,160,000 .

18

المزرعة االولى للصبيان

ل.ل1,620,000 .

19
20

المستقبل المختلطة
المنارة التوسطة للبنات
النموذجية الرسمية
المختلطة  -بئر حسن
اميلي سرسق المتوسطة
المختلطة
امين بيهم االبتدائية
المختلطة
جابر االحمد الصباح
المتوسطة رأس بيروت
حوض الوالية االولى
المختلطة

26

رأس النبع األولى للبنات

21
22
23
24
25

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

رأس النبع الثانية
المختلطة
رأس النبع الثانية للبنات
رمل الظريف المختلطة
روضة السيدة رفقة عبد
هللا تاجي
روضة برج ابي حيدر
المختلطة
روضة عمر االنسي
المختلطة
زقاق البالط المختلطة
سلمى صائغ المختلطة
عمر الزعني المتوسطة
المختلطة
عمر حمد االبتدائية
المختلطة
عمر فاخوري االبتدائية
المختلطة
كرم الزيتون المتوسطة
المختلطة
متوسطة الملك سعود
للبنات
متوسطة بيروت العالية
للبنات

ل.ل16,830,000 .
ل.ل7,200,000 .
ل.ل28,530,000 .
ل.ل9,630,000 .
ل.ل22,590,000 .
ل.ل41,670,000 .
ل.ل3,510,000 .
ل.ل6,300,000 .
ل.ل25,020,000 .
ل.ل29,610,000 .
ل.ل20,790,000 .
ل.ل17,730,000 .
ل.ل20,520,000 .
ل.ل31,140,000 .
ل.ل18,360,000 .
ل.ل8,550,000 .
ل.ل41,850,000 .
ل.ل45,810,000 .
ل.ل76,140,000 .
ل.ل5,670,000 .
ل.ل18,900,000 .
ل.ل8,640,000 .

41

محمد شامل االبتدائية
المختلطة

ل.ل65,340,000 .

42

وطى المصيطبة المختلطة

ل.ل22,320,000 .

المجموع

ل.ل1,090,800,000 .

