مجالس اهالي مدارس جبل لبنان
الرقم التسلسلي

إسم المدرسة

المبلغ االجمالي المدفوع ل.ل
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مدرسة الشبانية
مدرسة العبادية
مدرسة القرية
مدرسة الهاللية
مدرسة بتخنيه
مدرسة بزبدين
مدرسة بعلشميه
مدرسة حمانا االبتدائة
مدرسة خريبة المتن
مدرسة خلوات فالوغا
مدرسة رأس المتن
مدرسة رويسة البلوط
مدرسة صليما
مدرسة فالوغا
مدرسة قبيع
مدرسة قرنايل
مدرسة كفرسلوان
مدرسة احمد البلبل
مدرسة الجية
مدرسة الرميلة
الزعرورية المختلطة
مدرسة المغيرية
مدرسة الوردانية
مدرسة برجا الديماس
مدرسة برجا المختلطة
مدرسة برجا للبنات
مدرسة بعاصير
مدرسة جون
مدرسة حصروت
مدرسة داريا
مدرسة تجمع روضات شحيم
مدرسة سبلين
مدرسة شحيم االولى فرنسي
مدرسة شحيم الثانية فرنسي
مدرسة شحيم الثالثة انكليزي
مدرسة عانوت
مدرسة كترمايا
مدرسة مزبود
مدرسة الباروك
مدرسة الجاهلية
مدرسة الدامور

ل.ل.12,510,000
ل.ل.30,690,000
ل.ل.10,080,000
ل.ل.16,740,000
ل.ل.23,130,000
ل.ل.14,490,000
ل.ل.13,680,000
ل.ل.12,240,000
ل.ل.16,470,000
ل.ل.16,380,000
ل.ل.16,830,000
ل.ل.11,880,000
ل.ل.12,780,000
ل.ل.12,060,000
ل.ل.10,530,000
ل.ل.11,970,000
ل.ل.6,930,000
ل.ل.26,100,000
ل.ل.12,060,000
ل.ل.23,850,000
ل.ل.9,990,000
ل.ل.25,830,000
ل.ل.11,610,000
ل.ل.44,010,000
ل.ل.18,000,000
ل.ل.18,270,000
ل.ل.15,570,000
ل.ل.18,450,000
ل.ل.8,730,000
ل.ل.16,110,000
ل.ل.21,600,000
ل.ل.11,880,000
ل.ل.24,300,000
ل.ل.21,870,000
ل.ل.48,600,000
ل.ل.15,210,000
ل.ل.19,890,000
ل.ل.14,940,000
ل.ل.10,170,000
ل.ل.15,930,000
ل.ل.16,110,000
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الناعمة
الورهانية
مدرسة باتر
مدرسة بتلون
مدرسة مدرسة بريح
بشتفين
بعقلين
بقعاتا
حارة الناعمة
خريبة الشوف
دميت
دير القمر
دير كوشه
عماطور
عين زحلتا
عين وزين
مدرسة عينبال -عترين
مدرسة غريفة
مدرسة كفرحيم
مدرسة كفرفاقود
مدرسة كفرنبرخ(المربي رؤوف ابي غانم)
مدرسة كمال جنبالط
مدرسة مزرعة الشوف
مدرسة نيحا
مدرسة البساتين
مدرسة البنيه
مدرسة الرملية
مدرسة الشويفات االمراء
مدرسة الشويفات العمروسية
مدرسة الشويفات القبة بنات
الشويفات القبة صبياناسماعيل امان حسن حيدر للصبيان
العزونية
العمروسية االولى
العمروسية الثانية
مدرسة العمروسية الثالثة
مدرسة الغابون
مدرسةالقماطية
مدرسة المشرفة
مدرسة المعروفية
مدرسة بتاتر
مدرسة بحمدون العليا
مدرسة بدغان
مدرسة بشامون
مدرسة بعورته
مدرسة بيصور
مدرسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري (دوحة عرمون)
دير قوبل

ل.ل.59,580,000
ل.ل.9,360,000
ل.ل.7,200,000
ل.ل.36,990,000
ل.ل.8,820,000
ل.ل.9,540,000
ل.ل.23,130,000
ل.ل.18,360,000
ل.ل.33,480,000
ل.ل.8,010,000
ل.ل.15,300,000
ل.ل.9,180,000
ل.ل.9,810,000
ل.ل.16,380,000
ل.ل.7,200,000
ل.ل.16,740,000
ل.ل.8,190,000
ل.ل.11,250,000
ل.ل.7,650,000
ل.ل.9,900,000
ل.ل.8,010,000
ل.ل.30,510,000
ل.ل.18,000,000
ل.ل.14,670,000
ل.ل.22,320,000
ل.ل.27,000,000
ل.ل.11,790,000
ل.ل.24,930,000
ل.ل.27,360,000
ل.ل.20,790,000
ل.ل.18,630,000
ل.ل.11,790,000
ل.ل.78,390,000
ل.ل.100,800,000
ل.ل.70,470,000
ل.ل.18,900,000
ل.ل.20,700,000
ل.ل.8,820,000
ل.ل.17,910,000
ل.ل.31,500,000
ل.ل.12,600,000
ل.ل.19,440,000
ل.ل.22,230,000
ل.ل.23,760,000
ل.ل.39,600,000
ل.ل.71,190,000
ل.ل.17,190,000
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مدرسة شارون
مدرسة عاليه االولى
عاليه الثانية
عاليه الغربية
عاليه المتوسطة
عبيه
عرمون
عيتات
عين عنوب
عيناب
قبرشمون -رمحاال
كفرمتى
كيفون
مجدلبعنا
مجدليا
مشقيتي
الشهيد عبد الكريم الخليل المتوسطة المختلطة
الغبيري االولى اإلبتدائية المختلطة (انكليزي)
الغــبـيـري األولى اإلبـتـدائـيـة للبنات فرنسي
الغبيري الثانية المتوسطة
الغدير المختلطة
الليلكي المختلطة
برج البراجنة االولى المختلطة
مدرسة برج البراجنة االولى للصبيان ق.ظ
برج البراجنة الثانية المختلطة
برج البراجنة الثالثة المختلطة انكليزي
برج البراجنة الرابعة المختلطة انكليزي روضات ف/ك
برج البراجنة الخامسة المختلطة
تحويطة الغدير المختلطة
حارة حريك االولى ق.ظ
حارة حريك الثانية
روضة الغبيري
الحدث االبتدائية
الحدث المتوسطة
الشياح االولى المختلطة
الشياح الثانية -بنات
الشياح الثانية المختلطة انكليزي
بدادون
بعبدا بنات
بعبدا صبيان
سبنيه االبتدائية
فرن الشباك الثالثة
فرن الشباك المختلطة
فرن الشباك بنات
كفرشيما
وادي شحرور
الدكوانة

ل.ل.20,880,000
ل.ل.14,760,000
ل.ل.29,790,000
ل.ل.20,700,000
ل.ل.49,230,000
ل.ل.21,330,000
ل.ل.47,250,000
ل.ل.13,230,000
ل.ل.22,770,000
ل.ل.12,330,000
ل.ل.14,400,000
ل.ل.14,130,000
ل.ل.20,340,000
ل.ل.14,580,000
ل.ل.20,610,000
ل.ل.18,000,000
ل.ل.47,160,000
ل.ل.36,180,000
ل.ل.10,530,000
ل.ل.37,170,000
ل.ل.46,620,000
ل.ل.54,720,000
ل.ل.21,150,000
ل.ل.37,980,000
ل.ل.56,250,000
ل.ل.32,130,000
ل.ل.63,810,000
ل.ل.41,040,000
ل.ل.43,290,000
ل.ل.28,170,000
ل.ل.14,310,000
ل.ل.24,480,000
ل.ل.7,830,000
ل.ل.5,040,000
ل.ل.25,650,000
ل.ل.14,850,000
ل.ل.29,160,000
ل.ل.3,600,000
ل.ل.11,520,000
ل.ل.4,770,000
ل.ل.14,490,000
ل.ل.8,820,000
ل.ل.8,010,000
ل.ل.7,650,000
ل.ل.26,640,000
ل.ل.13,320,000
ل.ل.7,650,000
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160
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164
165
166
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168
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170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182

الزلقا
السفيلي
الشوير االبتدائية
المتين
المحيدثة
المنصورية
انطلياس
بتغرين االبتدائية
برج حمود /1إب /ق.ظ
برج حمود /1م /ب.ظ
برج حمود/2م/م/انكليزي
برج حمود الثالثة
برمانا
بسكنتا االبتدائية
بيت شباب
بيت مري
جل الديب
سد البوشرية االولى المختلطة
سد البوشرية العالية صبيان
سد البوشرية للبنات
سن الفيل االولى المختلطة
سن الفيل الثانية المتوسطة
سن الفيل الثالثة االبتدائية
ضبيه االبتدائية
عقبة بياقوت
عين عار
مزرعة يشوع
اسكندر رزق
الصفرا
الكفور
الياس ابو شكبة
بقعاتة عشقوت
حارة صخر
حراجل
درعون
ذوق مصبح
ساحل علما الجديدة
سيدة النياح
صربا
غادير
كفرذبيان (فريد سالمة)
مي زيادة
ميروبا
يحشوش
اسطفان جوان عاصي
الفيدار
افقا

ل.ل.25,740,000
ل.ل.13,590,000
ل.ل.13,680,000
ل.ل.15,300,000
ل.ل.20,250,000
ل.ل.9,810,000
ل.ل.30,690,000
ل.ل.10,170,000
ل.ل.8,370,000
ل.ل.4,500,000
ل.ل.18,000,000
ل.ل.18,900,000
ل.ل.17,550,000
ل.ل.6,480,000
ل.ل.7,110,000
ل.ل.8,010,000
ل.ل.28,980,000
ل.ل.15,840,000
ل.ل.21,870,000
ل.ل.31,140,000
ل.ل.20,430,000
ل.ل.6,120,000
ل.ل.12,330,000
ل.ل.10,890,000
ل.ل.10,440,000
ل.ل.5,310,000
ل.ل.19,260,000
ل.ل.31,320,000
ل.ل.18,720,000
ل.ل.9,630,000
ل.ل.15,480,000
ل.ل.4,410,000
ل.ل.34,560,000
ل.ل.22,680,000
ل.ل.12,240,000
ل.ل.15,570,000
ل.ل.1,350,000
ل.ل.11,250,000
ل.ل.13,770,000
ل.ل.4,500,000
ل.ل.29,610,000
ل.ل.6,570,000
ل.ل.5,220,000
ل.ل.15,480,000
ل.ل.16,200,000
ل.ل.16,200,000
ل.ل.5,850,000
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197

اهمج
بشلي
انطوان سعيد(تجمع روضات مشان)
ترتج
جبيل االولى
جبيل الثانية
جبيل الرابعة
حاالت
دون بوسكو
روضة جبيل
علمات
عمشيت
كفرمسحون
مشمش المختلطة
نهر ابراهيم

ل.ل.15,930,000
ل.ل.10,980,000
ل.ل.4,590,000
ل.ل.2,070,000
ل.ل.18,360,000
ل.ل.26,010,000
ل.ل.28,080,000
ل.ل.5,490,000
ل.ل.14,850,000
ل.ل.14,940,000
ل.ل.3,060,000
ل.ل.14,850,000
ل.ل.4,320,000
ل.ل.8,010,000
ل.ل.6,030,000
ل.ل.3,851,100,000

