الهيئــــة المستقلـــة لالنتخــــاب
مـــراكز االقتـــــــــــراع والفـــرز
محـــــــــافظـــــــة العقبـــــة

الرقم
1
2

اسم المركز
مدرسة ابو أيوب األنصاري األساسية

للبنين

مدرسة خولة بنت األزور األساسية

المختلطة

عنوان المركز

نوع المركز

البلد القديم  /شارع األفران

ذكور

حي صالح الدين  /شارع المؤسسة المدنية
االستهالكية

اناث

3

مدرسة العقبة الثانوية الشاملة للبنات

دوار المنارة

ذكور

4

مدرسة الهاشمية األساسية للبنات

دوار المنارة

اناث

دوار المنارة

ذكور

خلف سوق الجمعية االسالمية

اناث

5
6
7

مدرسة سلمى بنت عمرو األساسية

المختلطة

مدرسة التربية االسالمية
مدرسة الثورة العربية الكبرى األساسية

المختلطة

8

مدرسة البطريرك ذيودورس (*)

9

مدرسة دار اللطف

10

مدرسة العقبة الثانوية الشاملة للبنين

11

مدرسة البراء بن مالك األساسية المختلطة

12

مدرسة الملكة زين الشرف الثانوية

للبنات
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الخزان  /بجانب مركز التدريب المهني -

اناث

االناث

ذكور

خلف محكمة بداية العقبة
بجانب مديرية االراضي والمساحة (البوابة
المقابلة لمشروع المستشفى االسالمي)

الوحدات الشرقية  /نهاية شارع ابن الهيثم

اناث
ذكور

الوحدات الغربية بجانب مسجد مصعب بن
عمير
الوحدات الشرقية  /الشارع الشرقي للحي

اناث
اناث
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الهيئــــة المستقلـــة لالنتخــــاب
مـــراكز االقتـــــــــــراع والفـــرز
محـــــــــافظـــــــة العقبـــــة

عنوان المركز

نوع المركز

اسم المركز

الرقم
13

مدرسة فاطمة الزهراء االساسية للبنات

الوحدات الشرقية  /الشارع الشرقي للحي

اناث

14

مدرسة الحسين بن علي الثانوية للبنين

بجانب المستشفى االسالمي

ذكور

15

المدرسة العلمية النموذجية (*)

بجانب مجمع سمو األمير حمزة الرياضي

ذكور

(المدخل الجنوبي)

16

مدرسة ذات الصواري الثانوية للبنات

العالمية

اناث

17

مدرسة األميرة بسمة األساسية المختلطة

العالمية

اناث

18

مدرسة فيصل األول األساسية للبنين

العالمية بجانب مدارس قرى األطفال SOS

ذكور

الدخل المحدود  /الشارع األول

ذكور

الدخل المحدود  /الشارع األول

اناث

21

مدرسة الثامنة الثانوية للبنات

المنطقة الثامنة

اناث

22

مدرسة ايلة الثانوية للبنين

المنطقة العاشرة

ذكور

23

مدرسة االتحاد االساسية لالناث

المنطقة السابعة

ذكور

24

مدرسة االتحاد االساسية للبنين

المنطقة السابعة

اناث

25

مدرسة حي الكرامه االساسية للبنبن

حي الكرامة  /الجهه الشمالي الغربي

ذكور

26

مدرسة الكرامه الثانوية الشامله للبنات

حي الكرامة  /الجهه الشمالي الغربي

اناث

19
20

مدرسة عبد اهلل بن قيس الحارثي

األساسية للبنين

مدرسة خديجة بنت خويلد األساسية
المختلطة
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