
  

                    
 

 الئحة الثانويات الرسمية المختارة 

 

    
 اسم الثانوية العنوان المحافظة قضاء الهاتف الخلوي هاتف الثانوية رقم الفاكس البريد االلكتروني

      

    
douresgss@mehe.gov.lb _ 80/327273 28/303783 البقاع بعلبك 

دورس خلف مستشفى 
 المرتضى

 بعلبك الثانية للبنات ـ دورس  
      

    
bareliasss@mehe.gov.lb 80/522025 80/522025 28/222270 بر الياس بر الياس البقاع زحلة 

      

    
jibjenniness@mehe.gov.lb  جب جنين جب جنين الصادر البقاع البقاع الغربي 83/003380 80/778877 80/778877 

      

    
hawshelomarass@mehe.gov.lb  حوش االمراء حوش االمراء شارع الهراوي البقاع زحلة 28/772723 80/027532 80/077700 

      

    
ghazzass@mehe.gov.lb  غزة غزة الطريق العام البقاع البقاع الغربي 83/700722 80/708588 80/708588 

      

    
abbeliasss@mehe.gov.lb 80/588572 08/500527 _ البقاع زحلة 

قب الياس شارع البولفار حي 
 المزينة

 قب الياس
      

    
alhishiss@mehe.gov.lb _ 87/028852 28/032077 الهيشة الهيشة  الشمال عكار 
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halbass@mehe.gov.lb  حلبا حلبا الشارع العام الشمال عكار _ 87/737372 _ 

      

    
kfartounss@mehe.gov.lb  كفرتون كفرتون الشمال عكار 28/205027 87/058720 06/850218 

      

    
mawahebkostass@mehe.gov.lb  87/775207 

87/775207 
87/075035 

 الشمال طرابلس 83/272277
طرابلس الحدادين شارع 

 الرفاعية
 المربي مواهب اسطى

      

    
andresnahhasss@mehe.gov.lb 87/782803 87/782803 83/727035 اندريه نحاس للبنات ـ الميناء الميناء شارع سعيد فريحة الشمال طرابلس 

      

    
haddadinegss@mehe.gov.lb 87/030733 87/037330 _ طرابلس الحدادين للبنات ابو سمرا شارع زيتون الشمال طرابلس 

      

    
kobbe2ss@mehe.gov.lb _ 87/300338 83/573273 الشمال طرابلس 

القبة عقبة المطرجي شارع 
 االميركان

طرابلس القبة المختلطة 
       الثانية 

    
jdaidetmetngss@mehe.gov.lb 82/037358 82/037358 83/238520 جبل لبنان المتن 

شارع االنوار  -البوشرية 
 مقابل البريد

 جديدة المتن للبنات
      

    
sinnelfilss@mehe.gov.lb 82/527822 

82/030377  
82/033727 

 جبل لبنان المتن 83/032072
سن الفيل بين شارعي السيدة 

 وسن الفيل
 سن الفيل

      

    
jouniehss@mehe.gov.lb 83/330880 83/330880 83/727577 جبل لبنان كسروان 

منطقة حارة صخر قرب 
 كنيسة سيدة المعونات

 جونيه
      

    
ghobeiry2gss@mehe.gov.lb 82/050738 82/050738 83/075378 بعبدا جبل لبنان 

الغبيري، فرحات شارع 
 الطريق العام

 الغبيري الثانية للبنات
      

    
bshamounss@mehe.gov.lb 85/722833 

85/722808 
85/722830 

 بشامون -حسين مسعود  اول بلدة بشامون عاليه جبل لبنان 83/282327
      

    
burjelbarajinagss@mehe.gov.lb _ 82/058323 83/737787 بعبدا جبل لبنان 

برج البراجنة، شارع الرمل 
 قرب مركز النجدة الشعبية

 برج البراجنة للبنات
      

    
aramounss@mehe.gov.lb 85/028027 85/028027 22/287038 عرمون عرمون عاليه جبل لبنان 

      

    
barjass@mehe.gov.lb 82/773307 82/773502 83/302838 برجا برجا الديماس شارع القلعة جبل لبنان الشوف 

      

    
baisourss@mehe.gov.lb 85/528338 85/528338 83/000258 جبل لبنان عاليه 

المدخل الجنوبي لبلدة بيصور 
 الحرج -

 بيصور
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haretelnaamess@mehe.gov.lb 85/788030 85/788030 83/720553 جبل لبنان الشوف 

حارة الناعمة المعامل شارع 
 المصانع

 -الشهيد رفيق الحريري 
       حارة الناعمة الرسمية

    shehimss@mehe.gov.lb 82/708233 82/708233 27/370703 شحيم شحيم محلة جبل سويد جبل لبنان الشوف       

    
marounabboudss@mehe.gov.lb 85/550275 85/550275 83/230023 جبل لبنان عاليه 

الجهة الشرقية لمدينة عاليه 
 طريق بخشتيه

 مارون عبود عاليه
      

    
ashrafieh2bss@mehe.gov.lb 01/336119 82/337223 83/007275 _ االشرفية الثانية الرسمية االشرفية شارع اديب اسحق بيروت 

      

    
abdallahalayiliss@mehe.gov.lb 82/327388 82/385330 83/337537 _ بيروت 

كورنيش المزرعة شارع لبس 
 خلف محطة الحلبي

العالمة عبد هللا العاليلي 
       الرسمية للبنات

    
elhorshbss@mehe.gov.lb 82/772323 732370 /82 83/737252 _ بيروت 

برج ابي حيدر شارع 
السباعي مبنى عبد القادر 

 قباني
 بيروت الحرج الرسمية للبنين

      

    

joubrantweiniss@mehe.gov.lb 82/075350 82/075350 83/283808 _ بيروت 
مجمع بئر حسن مقابل المدينة 

الرياضية قرب ال 
UNESCO 

جبران اندراوس التويني 
 الرسمية المختلطة

      

    
jamilrawasss@mehe.gov.lb 82/323527 82/385233 83/370033 _ بيروت 

الطريق الجديدة شارع 
 الرواس

 جميل رواس الرسمية للبنين
      

    
renemouawadss@mehe.gov.lb 82/252275 82/300058 83/732530 _ بيروت 

منطقة الصنائع مقابل سجن 
 بيروت سابقاً شارع الراشدين

الرئيس رينيه معوض 
       الرسمية المختلطة

    
zahiakaddourass@mehe.gov.lb 82/202077    82/208070 28/007278 _ بيروت 

كركاس شارع  -راس بيروت 
 القلعة الشارع العام

 زاهية قدورة الرسمية للبنات
      

    
fakhreddiness@mehe.gov.lb 82/702332 82/757333 22/272385 _ بيروت 

برج ابي حيدر شارع عبد 
 الغني العريس

فخر الدين المعني الرسمية 
       للبنات

    
laurenghaizelss@mehe.gov.lb 82/725800 82/373230 83/052050 _ بيروت 

االشرفية حي الشحروري 
 شارع مار بطرس

 لور مغيزل الرسمية للبنات
      

    

shakibirslanss@mehe.gov.lb 82/232388 82/232388 22/223507 _ بيروت 
عين التينة، ساقية الجنزير 
شارع رشيد كرامي متفرع 

 فردان. من ش

االمير شكيب ارسالن 
 الرسمية المختلطة
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