
عدد الطالب

اجمالي

268حكوميةابراهيم صنوبر االساسية للبناتنابلس

270حكوميةياسر عرفات االساسية للبناتنابلس

260حكوميةتل الثانوية للبناتتل

264حكوميةسالم دير الحطب االساسية للبنينسالم + دير الحطب

270حكوميةبنات عقربا الثانويةعقربا

282حكوميةذكور بيتا الثانويةبيتا

256حكوميةبنات عوريف الثانويةعوريف

390حكوميةبنات قفين الثانويةقفين

388حكوميةذكور عتيل الثانويةعتيل

394حكوميةبنات بلعا الثانويةبلعا

4172حكوميةبنات أبي سلمى األساسيةطولكرم

249حكوميةذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم

85

طولكرم

نابلس
2حكوميةالمخفية االساسية للبنيننابلس

 بيانات المدارس المستهدفة في  مشروع "التوعية االنتخابية في المدارس2017"- الصف التاسع

عدد الشعب المنطقة 
تصنيف المدرسة اسم المدرسةاسم التجمعاالنتخابية

(حكومية، خاصة، ذوي اعاقة)



3122حكوميةابن النفيس األساسية للبنينطوباس

385حكوميةبنات عقابا الثانويةعقابا

238حكوميةذكور سنيريا الثانويةسنيريا

121حكوميةالنبي الياس الثانوية المختلطةالنبي الياس

292حكوميةبنات الخنساء االساسيةقلقيلية

619ذوي اعاقةاالمل النموذجية للصمقلقيلية

383حكوميةبنات نسيبة المازنية األساسيةاليامون

127حكوميةبنات الجلمة الثانويةالجلمه

260حكوميةذكور عز الدين األساسيةجنين

125خاصهالجامعة للتعليم االكاديميالزبابده

255حكوميةذكور قباطية األساسية الغربيةقباطيه

3106حكوميةبنات جبع الثانويةجبع

حكومية

جنين

طمونطوباس

قلقيلية

مدرسة الحنان للصمجنين

284بنات طمون األساسية الثانية

525...11ذوي اعاقة



138حكوميةبنات حارس الثانويةحارس

132حكوميةذكور مسقط االساسيةسلفيت

263حكوميةذكور قراوة بني حسان الثانويةقراوة بني حسان

254حكوميةذكور بيرزيت االساسية العليا بيرزيت 

278حكوميةبنات االسبانية االساسية العليا البيرة 

125حكوميةبنات دير قديس الثانويةدير قديس

254حكوميةذكور أبو فالح الثانويةابو فالح 

261حكوميةبنات عبوين الثانويةعبوين

241حكوميةبنات بيتللو الثانويةبيتلو 

121حكوميةمرج نعجة الثانوية المختلطةمرج نعجة

128حكوميةبنات مسقط الثانويةالنويعمة والديوك الفوقا

115خاصةرواد الغد النموذجيةاريحا

379حكوميةحسني االشهب األساسيةالرام 

375خاصةالكلية االبراهميةالقدس

268حكوميةذكور شهداء قطنة قطنة 

264حكوميةبنات شهداء حزماحزما 

2101حكوميةبنات العيزرية الثانوية العيزرية 

أريحا

القدس

رام هللا 
والبيرة

حكوميةالنهضة االسالمية للبنات

سلفيت

45البلدة القديمة 3



235حكومية / يطاذكور خلة المية الثانويةخلة الميه

3102حكومية / يطابنات رقعة الثانويةرفعة

290حكومية / جنوب الخليلبنات حفصة بنت عمر االساسيةاذنا

4130حكومية / جنوب الخليلذكور الظاهرية االساسيةالظاهرية

5165حكومية / جنوب الخليلذكور البخاري االساسيةالسموع

374حكومية / الخليلذكور شهداء ترقوميا االساسيةترقوميا

393حكومية / الخليلبنات المعارف االساسيةالخليل

4120حكومية / الخليلذكور هدى االساسيةالخليل

265حكومية / شمال الخليلزهرة المدائن األساسية للبناتبيت مر

284حكومية / شمال الخليلالرشيد األساسية للبنينحلحول

3102حكوميةذكور الخلفاء الراشدين الثانويةالدوحة

260حكوميةبنات الفردوس الثانويةارطاس

115خاصةبنات فاطمة الزهراء األساسيةبيت لحم

204 6حكوميةبنات العودة األساسيةبيت لحم

بيت لحم

الخليل



اجمالي

272حكوميةنظير اللوقا األساسية للبناتتل السلطان

270حكوميةرابعة العدوية الثانوية للبناترفح

396حكوميةطه حسين األساسية للبنين رفح

220ذوي اعاقةدرويش ابو شرخ للصم المختلطة رفح 

252حكوميةالمعري االساسية للبنينالقرارة

4141حكوميةبني سهيال االساسية للبناتبني سهيال

262حكوميةأم سلمى الثانوية للبناتخان يونس - معن

397حكوميةالقرارة الثانوية للبنينالقرارة

3123حكوميةعيلبون الثانوية للبناتالقرارة

الشهيد محمود المبحوح االساسية مخيم خان يونس
3107حكوميةللبنين

خان يونس - قيزان 
4120حكوميةالشهيد محمد الدرة االساسية للبنينالنجار

261حكوميةجرار القدوة الثانوية للبنينخان يونس - المواصي

399حكوميةشهداء خان يونس االساسية للبناتخان يونس

خان يونس - السطر 
254حكوميةعيد االغا االساسية للبناتالغربي

رفح

شفا عمر األساسية للبناترفح

رفح األساسية للبنين

رفح

خانيونس

 بيانات المدارس المستهدفة في  مشروع "التوعية االنتخابية في المدارس2017"- الصف التاسع

المنطقة 
تصنيف المدرسة اسم المدرسةاسم التجمعاالنتخابية

عدد الشعب(حكومية، خاصة، ذوي اعاقة)
عدد الطالب

165

164

4حكومية

4حكومية



4178حكوميةعبدالكريم العكلوك األساسية للبنيندير البلح

3106حكوميةالشهيد إبراهيم المقادمة الثانوية للبنينالزهراء

397حكوميةصبرا وشاتيال الثانوية للبناتالزهراء

261حكوميةخولة بنت األزور الثانوية للبناتدير البلح

265حكوميةابن رشد الثانوية للبناتالزوايدة

254خاصةالصالح الخيريةدير البلح

3107حكوميةالنزلة األساسية للبنينجباليا

134حكوميةالمنامة األساسية المشتركة بيت الهيا

3112حكوميةالشيماء األساسية للبنات بيت الهيا

4132حكوميةحليمة السعدية األساسية للبناتجباليا

134حكوميةحمزة بن عبدالملطب الثانوية للبناتأم النصر

270حكوميةالقسطينة الثانوية للبنينجباليا

بيت الهيا الثانوية للبنين

دير البلح

شمال غزة

5231حكوميةبيت الهيا



122ذوي اعاقةمصطفى صادق الرافعي للصم للبناتغزة

121ذوي اعاقةمصطفى صادق الرافعي للصم للبنينغزة

4169حكوميةالسيدة رقية األساسية للبناتغزة

4135خاصةدار االرقم الثانوية الخاصهغزة

5234

8365حكوميةاليرموك األساسية  للبنينغزة

329

8254حكوميةأسدود األساسية للبنينمدينة العودة

286

6251حكوميةمعاذ بن جبل االساسية للبنينغزة

286

5231حكوميةالناصرة األساسية ب للبناتغزة

غزة

7حكوميةعين جالوت األساسية أ للبناتغزة

7حكوميةالمجدل األساسية أ للبناتغزة

9حكوميةأسعد الصفطاوي االساسية  أ للبناتغزة

حكوميةمصعب بن عمير األساسية للبناتغزة



ذوي اعاقةخاصةحكومية مختلطاناثذكور 

11ابراهيم صنوبر االساسية للبنات
11ياسر عرفات االساسية للبنات

11تل الثانوية للبنات
11سالم دير الحطب االساسية للبنين

11المخفية االساسية للبنين
11بنات عقربا الثانوية
11ذكور بيتا الثانوية

11بنات عوريف الثانوية

11بنات قفين الثانوية

11ذكور عتيل الثانوية

11بنات بلعا الثانوية

11بنات أبي سلمى األساسية

11ذكور عدنان السفاريني الثانوية

11ابن النفيس األساسية للبنين

11بنات طمون األساسية الثانية

11بنات عقابا الثانوية

11ذكور سنيريا الثانوية

11النبي الياس الثانوية المختلطة

11بنات الخنساء االساسية

11االمل النموذجية للصم

تصنيف المدرسة حسب التبعية تصنيف المدرسة حسب الجنس
اسم المدرسة



11بنات نسيبة المازنية األساسية

11بنات الجلمة الثانوية

11ذكور عز الدين األساسية

11مدرسة الحنان للصم

11الجامعة للتعليم االكاديمي

11ذكور قباطية األساسية الغربية

11بنات جبع الثانوية

11بنات حارس الثانوية

11ذكور مسقط االساسية

11ذكور قراوة بني حسان الثانوية

11ذكور بيرزيت االساسية العليا 

11بنات االسبانية االساسية العليا 

11بنات دير قديس الثانوية

11ذكور أبو فالح الثانوية

11بنات عبوين الثانوية

11بنات بيتللو الثانوية

11مرج نعجة الثانوية المختلطة

11بنات مسقط الثانوية

11رواد الغد النموذجية

11حسني االشهب األساسية

11النهضة االسالمية للبنات

11الكلية االبراهمية



11ذكور شهداء قطنة 

11بنات شهداء حزما

11بنات العيزرية الثانوية 

11ذكور خلة المية الثانوية

11بنات رقعة الثانوية

11بنات حفصة بنت عمر االساسية

11ذكور الظاهرية االساسية

11ذكور البخاري االساسية

11ذكور شهداء ترقوميا االساسية

11بنات المعارف االساسية

11ذكور هدى االساسية

11زهرة المدائن األساسية للبنات

11الرشيد األساسية للبنين

11بنات العودة األساسية

11ذكور الخلفاء الراشدين الثانوية

11بنات الفردوس الثانوية

11بنات فاطمة الزهراء األساسية

11شفا عمر األساسية للبنات

11نظير اللوقا األساسية للبنات

11رابعة العدوية الثانوية للبنات

11رفح األساسية للبنين

11طه حسين األساسية للبنين 

11درويش ابو شرخ للصم المختلطة 

11المعري االساسية للبنين

11بني سهيال االساسية للبنات

11أم سلمى الثانوية للبنات

11القرارة الثانوية للبنين

11عيلبون الثانوية للبنات

11الشهيد محمود المبحوح االساسية للبنين

11الشهيد محمد الدرة االساسية للبنين

11جرار القدوة الثانوية للبنين

11شهداء خان يونس االساسية للبنات

11عيد االغا االساسية للبنات



11عبدالكريم العكلوك األساسية للبنين

11الشهيد إبراهيم المقادمة الثانوية للبنين

11صبرا وشاتيال الثانوية للبنات

11خولة بنت األزور الثانوية للبنات

11ابن رشد الثانوية للبنات

11الصالح الخيرية

11النزلة األساسية للبنين

11المنامة األساسية المشتركة 

11الشيماء األساسية للبنات 

11حليمة السعدية األساسية للبنات

11حمزة بن عبدالملطب الثانوية للبنات

11القسطينة الثانوية للبنين

11بيت الهيا الثانوية للبنين

11مصطفى صادق الرافعي للصم للبنات

11مصطفى صادق الرافعي للصم للبنين

11اليرموك األساسية  للبنين

11مصعب بن عمير األساسية للبنات

11أسدود األساسية للبنين

11السيدة رقية األساسية للبنات

11أسعد الصفطاوي االساسية  أ للبنين

11معاذ بن جبل االساسية للبنين

11المجدل األساسية أ للبنات

11الناصرة األساسية ب للبنات

11عين جالوت األساسية أ للبنات

11دار االرقم الثانوية الخاصه

425088965المجموع
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