
رقم قلم

االقتراع

 من ينتخب فيه مركز قلم االقتراع اسم قلم االقتراع

دائرة زحلة االنتخابية- دائرة البقاع االولى 

ابلح- 1                                    

1مدرسة أبلح الرسمية غرفة رقم  90 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل ابلح 1

2مدرسة أبلح الرسمية غرفة رقم  10 الى سجل 7ناخبو الطائفة روم ارثوذكس من سجل ابلح

2 الى سجل 1ناخبو الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل 

150 الى سجل 91ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل 

7 الى سجل 1ناخبو الطائفة سني من سجل 

22 الى سجل 1ناخبو الطائفة شيعي من سجل 

37 الى سجل 1ناخبو الطائفة ماروني من سجل 

2

3مدرسة أبلح الرسمية غرفة رقم  91 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل ابلح 3

4مدرسة أبلح الرسمية غرفة رقم  37 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم ارثوذكس من سجل ابلح

2 الى سجل 1ناخبات الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل 

150 الى سجل 95ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل 

7 الى سجل 1ناخبات الطائفة سني من سجل 

22 الى سجل 1ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

37 الى سجل 1ناخبات الطائفة ماروني من سجل 

4



الفرزل التحتا- 2                                    

1مدرسة الراهبات المخلصيات غرفة رقم  59 الى سجل 2ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل الفرزل التحتا 5

2مدرسة الراهبات المخلصيات غرفة رقم  55 الى سجل 2ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل الفرزل التحتا 6

3مدرسة الراهبات المخلصيات غرفة رقم  11 الى سجل 2ناخبو الطائفة روم ارثوذكس من سجل الفرزل التحتا

29 الى سجل 2ناخبات الطائفة روم ارثوذكس من سجل 

1ناخبو الطائفة انجيلي سجل رقم 

133 الى سجل 60ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل 

1ناخبو الطائفة سريان ارثوذكس سجل رقم 

19 الى سجل 1ناخبو الطائفة ماروني من سجل 

7

4مدرسة الراهبات المخلصيات غرفة رقم  133 الى سجل 56ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل الفرزل التحتا

1ناخبات الطائفة سريان ارثوذكس سجل رقم 

18 الى سجل 1ناخبات الطائفة ماروني من سجل 

8

الفرزل الفوقا- 3                                    

1المدرسة الرسمية االبتدائية غرفة رقم  44 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل الفرزل الفوقا 9

2المدرسة الرسمية االبتدائية غرفة رقم  40 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل الفرزل الفوقا 10

3المدرسة الرسمية االبتدائية غرفة رقم  1ناخبو الطائفة روم ارثوذكس سجل رقم الفرزل الفوقا

1ناخبات الطائفة روم ارثوذكس سجل رقم 

81 الى سجل 45ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل 

81 الى سجل 41ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل 

1ناخبو الطائفة شيعي سجل رقم 

1ناخبات الطائفة شيعي سجل رقم 

5 الى سجل 2ناخبو الطائفة ماروني من سجل 

5 الى سجل 2ناخبات الطائفة ماروني من سجل 

11



الكرمة- 4                                    

2حسينية التويتة للنساء غرفة رقم  5 الى سجل 4ناخبو الطائفة سني من سجل الكرمة

5 الى سجل 4ناخبات الطائفة سني من سجل 

12 الى سجل 1ناخبو الطائفة شيعي من سجل 

12 الى سجل 1ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

12

الوقف- 5                                    

3غرفة رقم  (كابوسيه)مدرسة كلينكيان  72 الى سجل 1ناخبو الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل الوقف

72 الى سجل 1ناخبات الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل 

9 الى سجل 1ناخبو الطائفة ارمن كاثوليك من سجل 

9 الى سجل 1ناخبات الطائفة ارمن كاثوليك من سجل 

13

بتياس- 6                                    

1غرفة رقم  (يوغون اولوك)المدرسة االنجيلية  155 الى سجل 1ناخبو الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل بتياس 14

2غرفة رقم  (يوغون اولوك)المدرسة االنجيلية  149 الى سجل 1ناخبات الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل بتياس 15

3غرفة رقم  (يوغون اولوك)المدرسة االنجيلية  1ناخبو الطائفة روم ارثوذكس سجل رقم بتياس

2 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم ارثوذكس من سجل 

164 الى سجل 156ناخبو الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل 

165 الى سجل 152ناخبات الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل 

5 الى سجل 1ناخبو الطائفة ارمن كاثوليك من سجل 

8 الى سجل 1ناخبات الطائفة ارمن كاثوليك من سجل 

72 الى سجل 1ناخبو الطائفة انجيلي من سجل 

72 الى سجل 1ناخبات الطائفة انجيلي من سجل 

2 الى سجل 1ناخبو الطائفة سني من سجل 

2 الى سجل 1ناخبات الطائفة سني من سجل 

16



بر الياس- 7                                    

1ثانوية بر الياس الرسمية غرفة رقم  44 الى سجل 1ناخبو الطائفة سني من سجل بر الياس 17

2ثانوية بر الياس الرسمية غرفة رقم  99 الى سجل 45ناخبو الطائفة سني من سجل بر الياس 18

3ثانوية بر الياس الرسمية غرفة رقم  143 الى سجل 101ناخبو الطائفة سني من سجل بر الياس 19

4ثانوية بر الياس الرسمية غرفة رقم  181 الى سجل 145ناخبو الطائفة سني من سجل بر الياس 20

5ثانوية بر الياس الرسمية غرفة رقم  222 الى سجل 182ناخبو الطائفة سني من سجل بر الياس 21

6ثانوية بر الياس الرسمية غرفة رقم  262 الى سجل 223ناخبو الطائفة سني من سجل بر الياس 22

7ثانوية بر الياس الرسمية غرفة رقم  399 الى سجل 265ناخبو الطائفة سني من سجل بر الياس 23

1مدرسة بر الياس االبتدائية الرسمية غرفة رقم  46 الى سجل 1ناخبات الطائفة سني من سجل بر الياس 24

2مدرسة بر الياس االبتدائية الرسمية غرفة رقم  99 الى سجل 47ناخبات الطائفة سني من سجل بر الياس 25

3مدرسة بر الياس االبتدائية الرسمية غرفة رقم  142 الى سجل 101ناخبات الطائفة سني من سجل بر الياس 26

4مدرسة بر الياس االبتدائية الرسمية غرفة رقم  182 الى سجل 143ناخبات الطائفة سني من سجل بر الياس 27

5مدرسة بر الياس االبتدائية الرسمية غرفة رقم  218 الى سجل 183ناخبات الطائفة سني من سجل بر الياس 28

6مدرسة بر الياس االبتدائية الرسمية غرفة رقم  260 الى سجل 219ناخبات الطائفة سني من سجل بر الياس 29

7مدرسة بر الياس االبتدائية الرسمية غرفة رقم  399 الى سجل 261ناخبات الطائفة سني من سجل بر الياس 30

1متوسطة بر الياس الرسمية غرفة رقم  3 الى سجل 2ناخبو الطائفة روم ارثوذكس من سجل بر الياس

92 الى سجل 2ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل 

22 الى سجل 2ناخبو الطائفة ماروني من سجل 

31

2متوسطة بر الياس الرسمية غرفة رقم  3 الى سجل 2ناخبات الطائفة روم ارثوذكس من سجل بر الياس

91 الى سجل 2ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل 

22 الى سجل 2ناخبات الطائفة ماروني من سجل 

32

3متوسطة بر الياس الرسمية غرفة رقم  592 الى سجل 402ناخبو الطائفة سني من سجل بر الياس 33

4متوسطة بر الياس الرسمية غرفة رقم  590 الى سجل 400ناخبات الطائفة سني من سجل بر الياس 34



5متوسطة بر الياس الرسمية غرفة رقم  3 الى سجل 1ناخبو الطائفة درزي من سجل بر الياس

3 الى سجل 1ناخبات الطائفة درزي من سجل 

677 الى سجل 593ناخبو الطائفة سني من سجل 

677 الى سجل 591ناخبات الطائفة سني من سجل 

2ناخبو الطائفة شيعي سجل رقم 

210 الى سجل 2ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

35

بوارج- 8                                    

1المدرسة الرسمية غرفة رقم  29 الى سجل 1ناخبو الطائفة سني من سجل بوارج 36

2المدرسة الرسمية غرفة رقم  29 الى سجل 1ناخبات الطائفة سني من سجل بوارج 37

3المدرسة الرسمية غرفة رقم  72 الى سجل 30ناخبو الطائفة سني من سجل بوارج

73 الى سجل 30ناخبات الطائفة سني من سجل 

2ناخبو الطائفة شيعي سجل رقم 

2ناخبات الطائفة شيعي سجل رقم 

38

تربل- 9                                    

1المدرسة الرسمية غرفة رقم  79 الى سجل 1ناخبو الطائفة ماروني من سجل تربل 39

2المدرسة الرسمية غرفة رقم  10 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم ارثوذكس من سجل تربل

97 الى سجل 2ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل 

3 الى سجل 1ناخبات الطائفة سريان ارثوذكس من سجل 

40

1مركز البلدية غرفة رقم  11 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم ارثوذكس من سجل تربل

97 الى سجل 2ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل 

3 الى سجل 1ناخبو الطائفة سريان ارثوذكس من سجل 

41

2مركز البلدية غرفة رقم  76 الى سجل 1ناخبات الطائفة ماروني من سجل تربل 42

3المدرسة الرسمية غرفة رقم  163 الى سجل 1ناخبو الطائفة سني من سجل تربل

160 الى سجل 1ناخبات الطائفة سني من سجل 

43



تعلبايا- 10                                    

1تكميلية تعلبايا الرسمية غرفة رقم  29 الى سجل 1ناخبو الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل تعلبايا

29 الى سجل 1ناخبات الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل 

40 الى سجل 1ناخبو الطائفة شيعي من سجل 

40 الى سجل 1ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

44

2تكميلية تعلبايا الرسمية غرفة رقم  28 الى سجل 2ناخبات الطائفة روم ارثوذكس من سجل تعلبايا

50 الى سجل 1ناخبو الطائفة سني من سجل 

45

3تكميلية تعلبايا الرسمية غرفة رقم  2 الى سجل 1ناخبو الطائفة التين من سجل تعلبايا

3 الى سجل 1ناخبو الطائفة سريان ارثوذكس من سجل 

3 الى سجل 1ناخبات الطائفة سريان ارثوذكس من سجل 

102 الى سجل 51ناخبو الطائفة سني من سجل 

46

4تكميلية تعلبايا الرسمية غرفة رقم  28 الى سجل 2ناخبو الطائفة روم ارثوذكس من سجل تعلبايا

297 الى سجل 103ناخبو الطائفة سني من سجل 

47

5تكميلية تعلبايا الرسمية غرفة رقم  50 الى سجل 1ناخبات الطائفة سني من سجل تعلبايا 48

6تكميلية تعلبايا الرسمية غرفة رقم  101 الى سجل 51ناخبات الطائفة سني من سجل تعلبايا 49

7تكميلية تعلبايا الرسمية غرفة رقم  297 الى سجل 103ناخبات الطائفة سني من سجل تعلبايا 50

8تكميلية تعلبايا الرسمية غرفة رقم  3 الى سجل 1ناخبو الطائفة ارمن كاثوليك من سجل تعلبايا

3 الى سجل 1ناخبات الطائفة ارمن كاثوليك من سجل 

2 الى سجل 1ناخبات الطائفة التين من سجل 

342 الى سجل 298ناخبو الطائفة سني من سجل 

342 الى سجل 298ناخبات الطائفة سني من سجل 

169 الى سجل 74ناخبو الطائفة ماروني من سجل 

51

1ثانوية تعلبايا الرسمية غرفة رقم  72 الى سجل 1ناخبو الطائفة ماروني من سجل تعلبايا 52

2ثانوية تعلبايا الرسمية غرفة رقم  74 الى سجل 1ناخبات الطائفة ماروني من سجل تعلبايا 53



3ثانوية تعلبايا الرسمية غرفة رقم  27 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل تعلبايا

27 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل 

3 الى سجل 1ناخبو الطائفة سريان كاثوليك من سجل 

4 الى سجل 1ناخبات الطائفة سريان كاثوليك من سجل 

169 الى سجل 75ناخبات الطائفة ماروني من سجل 

54

تعنايل- 11                                    

1مركز البلدية غرفة رقم  2ناخبو الطائفة روم ارثوذكس سجل رقم تعنايل

17 الى سجل 4ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل 

54 الى سجل 1ناخبو الطائفة سني من سجل 

3 الى سجل 1ناخبو الطائفة شيعي من سجل 

26 الى سجل 1ناخبو الطائفة ماروني من سجل 

55

2مركز البلدية غرفة رقم  1ناخبات الطائفة ارمن كاثوليك سجل رقم تعنايل

17 الى سجل 2ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل 

55 الى سجل 1ناخبات الطائفة سني من سجل 

3 الى سجل 1ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

26 الى سجل 4ناخبات الطائفة ماروني من سجل 

56

تل االخضر- 12                                    

9تكميلية قب الياس الرسمية غرفة رقم  8 الى سجل 1ناخبو الطائفة سني من سجل تل االخضر

9 الى سجل 1ناخبات الطائفة سني من سجل 

57

تويته- 13                                    

1المدرسة الرسمية غرفة رقم  9 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل تويته

8 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل 

1ناخبو الطائفة سني سجل رقم 

1ناخبات الطائفة سني سجل رقم 

58



جديتا- 14                                    

1المدرسة االبتدائية الرسمية غرفة رقم  6 الى سجل 2ناخبو الطائفة شيعي من سجل جديتا

6 الى سجل 2ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

158 الى سجل 6ناخبو الطائفة ماروني من سجل 

59

2المدرسة االبتدائية الرسمية غرفة رقم  2 الى سجل 1ناخبو الطائفة التين من سجل جديتا

2 الى سجل 1ناخبات الطائفة التين من سجل 

158 الى سجل 6ناخبات الطائفة ماروني من سجل 

60

3المدرسة االبتدائية الرسمية غرفة رقم  136 الى سجل 2ناخبو الطائفة سني من سجل جديتا 61

1دار البلدية غرفة رقم  31 الى سجل 4ناخبو الطائفة روم ارثوذكس من سجل جديتا

94 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل 

201 الى سجل 137ناخبو الطائفة سني من سجل 

62

2دار البلدية غرفة رقم  108 الى سجل 2ناخبات الطائفة سني من سجل جديتا 63

3دار البلدية غرفة رقم  11 الى سجل 2ناخبات الطائفة انجيلي من سجل جديتا

3ناخبات الطائفة درزي سجل رقم 

91 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل 

201 الى سجل 109ناخبات الطائفة سني من سجل 

64

4دار البلدية غرفة رقم  127 الى سجل 34ناخبو الطائفة روم ارثوذكس من سجل جديتا

127 الى سجل 4ناخبات الطائفة روم ارثوذكس من سجل 

1ناخبو الطائفة ارمن ارثوذكس سجل رقم 

1ناخبات الطائفة ارمن ارثوذكس سجل رقم 

1ناخبو الطائفة ارمن كاثوليك سجل رقم 

1ناخبات الطائفة ارمن كاثوليك سجل رقم 

11 الى سجل 2ناخبو الطائفة انجيلي من سجل 

3ناخبو الطائفة درزي سجل رقم 

1ناخبو الطائفة علوي سجل رقم 

1ناخبات الطائفة علوي سجل رقم 

1ناخبو الطائفة كلدان سجل رقم 

1ناخبات الطائفة كلدان سجل رقم 

65



جالال- 15                                    

1مركز األحراج غرفة رقم  8 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم ارثوذكس من سجل جالال

8 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم ارثوذكس من سجل 

52 الى سجل 1ناخبو الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل 

52 الى سجل 1ناخبات الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل 

5 الى سجل 1ناخبو الطائفة ارمن كاثوليك من سجل 

5 الى سجل 2ناخبات الطائفة ارمن كاثوليك من سجل 

1ناخبو الطائفة التين سجل رقم 

1ناخبات الطائفة التين سجل رقم 

4 الى سجل 2ناخبو الطائفة انجيلي من سجل 

4 الى سجل 2ناخبات الطائفة انجيلي من سجل 

1ناخبو الطائفة درزي سجل رقم 

1ناخبات الطائفة درزي سجل رقم 

3 الى سجل 1ناخبو الطائفة سريان ارثوذكس من سجل 

2 الى سجل 1ناخبات الطائفة سريان ارثوذكس من سجل 

16 الى سجل 2ناخبو الطائفة سني من سجل 

16 الى سجل 2ناخبات الطائفة سني من سجل 

2ناخبو الطائفة شيعي سجل رقم 

2ناخبات الطائفة شيعي سجل رقم 

3 الى سجل 1ناخبو الطائفة ماروني من سجل 

3 الى سجل 1ناخبات الطائفة ماروني من سجل 

66



حاجي حببلي- 16                                    

1مدرسة اغاجانيان غرفة رقم  1ناخبو الطائفة روم ارثوذكس سجل رقم حاجي حببلي

147 الى سجل 1ناخبو الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل 

91 الى سجل 1ناخبو الطائفة ارمن كاثوليك من سجل 

1ناخبو الطائفة انجيلي سجل رقم 

67

2مدرسة اغاجانيان غرفة رقم  1ناخبات الطائفة روم ارثوذكس سجل رقم حاجي حببلي

147 الى سجل 1ناخبات الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل 

91 الى سجل 1ناخبات الطائفة ارمن كاثوليك من سجل 

1ناخبات الطائفة انجيلي سجل رقم 

68

حزرتا- 17                                    

1معهد حزرتا الفني غرفة رقم  22 الى سجل 1ناخبو الطائفة شيعي من سجل حزرتا 69

2معهد حزرتا الفني غرفة رقم  58 الى سجل 23ناخبو الطائفة شيعي من سجل حزرتا 70

3معهد حزرتا الفني غرفة رقم  102 الى سجل 59ناخبو الطائفة شيعي من سجل حزرتا 71

4معهد حزرتا الفني غرفة رقم  23 الى سجل 1ناخبات الطائفة شيعي من سجل حزرتا 72

5معهد حزرتا الفني غرفة رقم  61 الى سجل 24ناخبات الطائفة شيعي من سجل حزرتا 73

6معهد حزرتا الفني غرفة رقم  1ناخبات الطائفة سني سجل رقم حزرتا

102 الى سجل 62ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

74

حوش الغنم- 18                                    

7مدرسة علي النهري االبتدائية الرسمية غرفة رقم  14 الى سجل 1ناخبو الطائفة سني من سجل حوش الغنم

14 الى سجل 2ناخبات الطائفة سني من سجل 

18 الى سجل 1ناخبو الطائفة شيعي من سجل 

18 الى سجل 1ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

75



حوش حاال- 19                                    

1ثانوية رياق الرسمية غرفة رقم  50 الى سجل 2ناخبو الطائفة شيعي من سجل حوش حاال 76

2ثانوية رياق الرسمية غرفة رقم  52 الى سجل 2ناخبو الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل حوش حاال

8 الى سجل 1ناخبو الطائفة ارمن كاثوليك من سجل 

9 الى سجل 1ناخبات الطائفة ارمن كاثوليك من سجل 

4 الى سجل 3ناخبو الطائفة سريان ارثوذكس من سجل 

4 الى سجل 3ناخبات الطائفة سريان ارثوذكس من سجل 

140 الى سجل 51ناخبو الطائفة شيعي من سجل 

77

3ثانوية رياق الرسمية غرفة رقم  44 الى سجل 2ناخبات الطائفة شيعي من سجل حوش حاال 78

4ثانوية رياق الرسمية غرفة رقم  56 الى سجل 2ناخبات الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل حوش حاال

140 الى سجل 45ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

79

7متوسطة رياق الرسمية االولى غرفة رقم  5 الى سجل 2ناخبو الطائفة انجيلي من سجل حوش حاال

5 الى سجل 2ناخبات الطائفة انجيلي من سجل 

140 الى سجل 1ناخبو الطائفة ماروني من سجل 

80

8متوسطة رياق الرسمية االولى غرفة رقم  140 الى سجل 1ناخبات الطائفة ماروني من سجل حوش حاال 81

9متوسطة رياق الرسمية االولى غرفة رقم  113 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل حوش حاال 82

10متوسطة رياق الرسمية االولى غرفة رقم  93 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم ارثوذكس من سجل حوش حاال

4 الى سجل 1ناخبو الطائفة التين من سجل 

151 الى سجل 114ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل 

7 الى سجل 1ناخبو الطائفة سريان كاثوليك من سجل 

59 الى سجل 2ناخبو الطائفة سني من سجل 

83

11متوسطة رياق الرسمية االولى غرفة رقم  109 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل حوش حاال 84

12متوسطة رياق الرسمية االولى غرفة رقم  93 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم ارثوذكس من سجل حوش حاال

4 الى سجل 1ناخبات الطائفة التين من سجل 

151 الى سجل 110ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل 

7 الى سجل 1ناخبات الطائفة سريان كاثوليك من سجل 

59 الى سجل 2ناخبات الطائفة سني من سجل 

85



حي السلم- 20                                    

1متوسطة رياق الثانية الرسمية غرفة رقم  22 الى سجل 1ناخبو الطائفة شيعي من سجل حي السلم

22 الى سجل 1ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

86

حي الفيكاني- 21                                    

1المدرسة الرسمية غرفة رقم  45 الى سجل 1ناخبو الطائفة شيعي من سجل حي الفيكاني 87

2المدرسة الرسمية غرفة رقم  43 الى سجل 1ناخبات الطائفة شيعي من سجل حي الفيكاني 88

3المدرسة الرسمية غرفة رقم  29 الى سجل 1ناخبو الطائفة سني من سجل حي الفيكاني

29 الى سجل 1ناخبات الطائفة سني من سجل 

113 الى سجل 46ناخبو الطائفة شيعي من سجل 

113 الى سجل 44ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

89

خضر بك- 22                                    

1نادي الهومنتمن الرياضي غرفة رقم  116 الى سجل 1ناخبو الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل خضر بك 90

2نادي الهومنتمن الرياضي غرفة رقم  188 الى سجل 117ناخبو الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل خضر بك

70 الى سجل 2ناخبو الطائفة ارمن كاثوليك من سجل 

7 الى سجل 1ناخبو الطائفة انجيلي من سجل 

91

3نادي الهومنتمن الرياضي غرفة رقم  115 الى سجل 1ناخبات الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل خضر بك 92

1مركز بلدية عنجر غرفة رقم  188 الى سجل 116ناخبات الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل خضر بك

70 الى سجل 1ناخبات الطائفة ارمن كاثوليك من سجل 

7 الى سجل 1ناخبات الطائفة انجيلي من سجل 

93



دلهميه- 23                                    

1مدرسة االحسان الوطنية المجانية غرفة رقم  113 الى سجل 1ناخبو الطائفة سني من سجل دلهميه 94

2مدرسة االحسان الوطنية المجانية غرفة رقم  312 الى سجل 114ناخبو الطائفة سني من سجل دلهميه 95

3مدرسة االحسان الوطنية المجانية غرفة رقم  108 الى سجل 1ناخبات الطائفة سني من سجل دلهميه 96

4مدرسة االحسان الوطنية المجانية غرفة رقم  292 الى سجل 109ناخبات الطائفة سني من سجل دلهميه 97

5مدرسة االحسان الوطنية المجانية غرفة رقم  1ناخبو الطائفة روم ارثوذكس سجل رقم دلهميه

1ناخبات الطائفة روم ارثوذكس سجل رقم 

2ناخبو الطائفة روم كاثوليك سجل رقم 

2 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل 

385 الى سجل 313ناخبو الطائفة سني من سجل 

385 الى سجل 293ناخبات الطائفة سني من سجل 

3 الى سجل 1ناخبو الطائفة شيعي من سجل 

3 الى سجل 1ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

98

دير الغزال- 24                                    

1المدرسة الرسمية المختلطة غرفة رقم  58 الى سجل 2ناخبو الطائفة روم ارثوذكس من سجل دير الغزال

1ناخبو الطائفة انجيلي سجل رقم 

15 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل 

2ناخبو الطائفة شيعي سجل رقم 

8 الى سجل 1ناخبو الطائفة ماروني من سجل 

99

2المدرسة الرسمية المختلطة غرفة رقم  59 الى سجل 2ناخبات الطائفة روم ارثوذكس من سجل دير الغزال

1ناخبات الطائفة انجيلي سجل رقم 

15 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل 

2ناخبات الطائفة شيعي سجل رقم 

8 الى سجل 1ناخبات الطائفة ماروني من سجل 

100



رعيت- 25                                    

1مدرسة رعيت الرسمية غرفة رقم  70 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم ارثوذكس من سجل رعيت 101

2مدرسة رعيت الرسمية غرفة رقم  70 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم ارثوذكس من سجل رعيت 102

3مدرسة رعيت الرسمية غرفة رقم  137 الى سجل 71ناخبو الطائفة روم ارثوذكس من سجل رعيت

137 الى سجل 71ناخبات الطائفة روم ارثوذكس من سجل 

5 الى سجل 2ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل 

5 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل 

1ناخبو الطائفة سريان كاثوليك سجل رقم 

1ناخبات الطائفة سريان كاثوليك سجل رقم 

1ناخبو الطائفة سني سجل رقم 

1ناخبو الطائفة ماروني سجل رقم 

1ناخبات الطائفة ماروني سجل رقم 

103



رياق- 26                                    

1متوسطة رياق الرسمية االولى غرفة رقم  26 الى سجل 1ناخبو الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل رياق

51 الى سجل 1ناخبو الطائفة شيعي من سجل 

104

2متوسطة رياق الرسمية االولى غرفة رقم  26 الى سجل 1ناخبات الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل رياق

51 الى سجل 1ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

105

3متوسطة رياق الرسمية االولى غرفة رقم  33 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم ارثوذكس من سجل رياق

64 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل 

7 الى سجل 2ناخبو الطائفة سني من سجل 

106

4متوسطة رياق الرسمية االولى غرفة رقم  33 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم ارثوذكس من سجل رياق

64 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل 

9 الى سجل 1ناخبات الطائفة سني من سجل 

107

5متوسطة رياق الرسمية االولى غرفة رقم  4 الى سجل 2ناخبو الطائفة ارمن كاثوليك من سجل رياق

1ناخبو الطائفة سريان كاثوليك سجل رقم 

115 الى سجل 3ناخبو الطائفة ماروني من سجل 

108

6متوسطة رياق الرسمية االولى غرفة رقم  3 الى سجل 2ناخبات الطائفة ارمن كاثوليك من سجل رياق

1ناخبات الطائفة سريان كاثوليك سجل رقم 

115 الى سجل 3ناخبات الطائفة ماروني من سجل 

109



زحلة البرباره- 27                                    

1مدرسة البربارة غرفة رقم  104 الى سجل 1ناخبو الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل زحلة البرباره

104 الى سجل 1ناخبات الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل 

110

2مدرسة البربارة غرفة رقم  144 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل زحلة البرباره 111

3مدرسة البربارة غرفة رقم  106 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل زحلة البرباره 112

4مدرسة البربارة غرفة رقم  447 الى سجل 146ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل زحلة البرباره

333 الى سجل 109ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل 

113

5مدرسة البربارة غرفة رقم  111 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم ارثوذكس من سجل زحلة البرباره

112 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم ارثوذكس من سجل 

447 الى سجل 338ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل 

114

6مدرسة البربارة غرفة رقم  115 الى سجل 3ناخبو الطائفة ماروني من سجل زحلة البرباره 115

7مدرسة البربارة غرفة رقم  123 الى سجل 1ناخبات الطائفة ماروني من سجل زحلة البرباره 116



8مدرسة البربارة غرفة رقم  22 الى سجل 1ناخبو الطائفة ارمن كاثوليك من سجل زحلة البرباره

22 الى سجل 1ناخبات الطائفة ارمن كاثوليك من سجل 

3ناخبو الطائفة التين سجل رقم 

3ناخبات الطائفة التين سجل رقم 

9 الى سجل 5ناخبو الطائفة انجيلي من سجل 

9 الى سجل 5ناخبات الطائفة انجيلي من سجل 

6 الى سجل 1ناخبو الطائفة سريان ارثوذكس من سجل 

6 الى سجل 1ناخبات الطائفة سريان ارثوذكس من سجل 

2 الى سجل 1ناخبو الطائفة سريان كاثوليك من سجل 

2 الى سجل 1ناخبات الطائفة سريان كاثوليك من سجل 

5 الى سجل 3ناخبو الطائفة سني من سجل 

5 الى سجل 3ناخبات الطائفة سني من سجل 

1ناخبو الطائفة شيعي سجل رقم 

1ناخبات الطائفة شيعي سجل رقم 

5 الى سجل 1ناخبو الطائفة كلدان من سجل 

5 الى سجل 1ناخبات الطائفة كلدان من سجل 

199 الى سجل 116ناخبو الطائفة ماروني من سجل 

350 الى سجل 131ناخبات الطائفة ماروني من سجل 

117



زحلة الراسيه التحتا- 28                                    

1الثانوية الرسمية للبنات غرفة رقم  136 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل زحلة الراسيه التحتا 118

2الثانوية الرسمية للبنات غرفة رقم  419 الى سجل 137ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل زحلة الراسيه التحتا 119

3الثانوية الرسمية للبنات غرفة رقم  146 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل زحلة الراسيه التحتا 120

4الثانوية الرسمية للبنات غرفة رقم  116 الى سجل 4ناخبو الطائفة روم ارثوذكس من سجل زحلة الراسيه التحتا

35 الى سجل 4ناخبات الطائفة روم ارثوذكس من سجل 

419 الى سجل 149ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل 

1ناخبو الطائفة كلدان كاثوليك سجل رقم 

121

5الثانوية الرسمية للبنات غرفة رقم  14 الى سجل 1ناخبو الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل زحلة الراسيه التحتا

1ناخبو الطائفة ارمن كاثوليك سجل رقم 

5 الى سجل 3ناخبو الطائفة التين من سجل 

2ناخبو الطائفة درزي سجل رقم 

10 الى سجل 3ناخبو الطائفة سريان ارثوذكس من سجل 

7 الى سجل 2ناخبو الطائفة سريان كاثوليك من سجل 

5 الى سجل 1ناخبو الطائفة سني من سجل 

3 الى سجل 2ناخبو الطائفة شيعي من سجل 

3 الى سجل 2ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

1ناخبات الطائفة كلدان كاثوليك سجل رقم 

119 الى سجل 1ناخبو الطائفة ماروني من سجل 

3 الى سجل 1ناخبو الطائفة مختلط من سجل 

122

6الثانوية الرسمية للبنات غرفة رقم  14 الى سجل 1ناخبات الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل زحلة الراسيه التحتا

1ناخبات الطائفة ارمن كاثوليك سجل رقم 

5 الى سجل 3ناخبات الطائفة التين من سجل 

2ناخبات الطائفة درزي سجل رقم 

11 الى سجل 3ناخبات الطائفة سريان ارثوذكس من سجل 

7 الى سجل 2ناخبات الطائفة سريان كاثوليك من سجل 

5 الى سجل 1ناخبات الطائفة سني من سجل 

122 الى سجل 1ناخبات الطائفة ماروني من سجل 

2ناخبات الطائفة مختلط سجل رقم 

123





زحلة الراسيه الفوقا- 29                                    

1ثانوية زحلة الرسمية للبنات غرفة رقم  14 الى سجل 1ناخبو الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل زحلة الراسيه الفوقا

14 الى سجل 1ناخبات الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل 

101 الى سجل 1ناخبو الطائفة ماروني من سجل 

124

2ثانوية زحلة الرسمية للبنات غرفة رقم  3 الى سجل 1ناخبو الطائفة انجيلي من سجل زحلة الراسيه الفوقا

3 الى سجل 1ناخبات الطائفة انجيلي من سجل 

101 الى سجل 1ناخبات الطائفة ماروني من سجل 

125

3ثانوية زحلة الرسمية للبنات غرفة رقم  117 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل زحلة الراسيه الفوقا 126

4ثانوية زحلة الرسمية للبنات غرفة رقم  316 الى سجل 118ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل زحلة الراسيه الفوقا 127

5ثانوية زحلة الرسمية للبنات غرفة رقم  108 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل زحلة الراسيه الفوقا 128

6ثانوية زحلة الرسمية للبنات غرفة رقم  296 الى سجل 109ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل زحلة الراسيه الفوقا 129

7ثانوية زحلة الرسمية للبنات غرفة رقم  7 الى سجل 1ناخبو الطائفة ارمن كاثوليك من سجل زحلة الراسيه الفوقا

9 الى سجل 1ناخبات الطائفة ارمن كاثوليك من سجل 

389 الى سجل 317ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل 

388 الى سجل 297ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل 

4 الى سجل 1ناخبو الطائفة سني من سجل 

5 الى سجل 3ناخبات الطائفة سني من سجل 

5 الى سجل 3ناخبو الطائفة شيعي من سجل 

5 الى سجل 3ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

130



8ثانوية زحلة الرسمية للبنات غرفة رقم  50 الى سجل 2ناخبو الطائفة روم ارثوذكس من سجل زحلة الراسيه الفوقا

46 الى سجل 2ناخبات الطائفة روم ارثوذكس من سجل 

11 الى سجل 3ناخبو الطائفة التين من سجل 

11 الى سجل 1ناخبات الطائفة التين من سجل 

2 الى سجل 1ناخبو الطائفة سريان ارثوذكس من سجل 

2 الى سجل 1ناخبات الطائفة سريان ارثوذكس من سجل 

8 الى سجل 1ناخبو الطائفة سريان كاثوليك من سجل 

7 الى سجل 1ناخبات الطائفة سريان كاثوليك من سجل 

6 الى سجل 1ناخبو الطائفة كلدان كاثوليك من سجل 

6 الى سجل 1ناخبات الطائفة كلدان كاثوليك من سجل 

131



زحلة المعلقه- 30                                    

1مستوصف المعلقه الحكومي غرفة رقم  212 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل زحلة المعلقه 132

2مستوصف المعلقه الحكومي غرفة رقم  297 الى سجل 213ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل زحلة المعلقه

82 الى سجل 2ناخبو الطائفة شيعي من سجل 

133

1غرفة رقم  (غربي)مدرسة مار يوسف الصخرة  169 الى سجل 1ناخبو الطائفة ماروني من سجل زحلة المعلقه 134

2غرفة رقم  (غربي)مدرسة مار يوسف الصخرة  148 الى سجل 1ناخبات الطائفة ماروني من سجل زحلة المعلقه 135

3غرفة رقم  (غربي)مدرسة مار يوسف الصخرة  421 الى سجل 151ناخبات الطائفة ماروني من سجل زحلة المعلقه 136

1غرفة رقم  (الهراوي)مستشفى زحلة الحكومي  115 الى سجل 2ناخبات الطائفة سني من سجل زحلة المعلقه 137

2غرفة رقم  (الهراوي)مستشفى زحلة الحكومي  127 الى سجل 2ناخبو الطائفة سني من سجل زحلة المعلقه

127 الى سجل 117ناخبات الطائفة سني من سجل 

138

3غرفة رقم  (الهراوي)مستشفى زحلة الحكومي  12 الى سجل 1ناخبو الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل زحلة المعلقه

12 الى سجل 1ناخبات الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل 

39 الى سجل 15ناخبو الطائفة اشوري ارثوذكس من سجل 

40 الى سجل 15ناخبات الطائفة اشوري ارثوذكس من سجل 

175 الى سجل 1ناخبو الطائفة سريان ارثوذكس من سجل 

175 الى سجل 1ناخبات الطائفة سريان ارثوذكس من سجل 

139

1مدرسة المعلقة الرسمية للصبيان كرك نوح غرفة رقم  219 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل زحلة المعلقه 140

2مدرسة المعلقة الرسمية للصبيان كرك نوح غرفة رقم  296 الى سجل 223ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل زحلة المعلقه

84 الى سجل 5ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

141

1مدرسة المعلقة الرسمية للبنات غرفة رقم  316 الى سجل 31ناخبو الطائفة روم ارثوذكس من سجل زحلة المعلقه

10 الى سجل 5ناخبو الطائفة انجيلي من سجل 

10 الى سجل 1ناخبات الطائفة انجيلي من سجل 

142

2مدرسة المعلقة الرسمية للبنات غرفة رقم  237 الى سجل 3ناخبات الطائفة روم ارثوذكس من سجل زحلة المعلقه 143



4غرفة رقم  (غربي)مدرسة مار يوسف الصخرة  28 الى سجل 3ناخبو الطائفة روم ارثوذكس من سجل زحلة المعلقه

311 الى سجل 238ناخبات الطائفة روم ارثوذكس من سجل 

1ناخبو الطائفة ارمن كاثوليك سجل رقم 

3 الى سجل 1ناخبات الطائفة ارمن كاثوليك من سجل 

2 الى سجل 1ناخبو الطائفة التين من سجل 

1ناخبات الطائفة التين سجل رقم 

6 الى سجل 4ناخبو الطائفة سريان كاثوليك من سجل 

7 الى سجل 3ناخبات الطائفة سريان كاثوليك من سجل 

37 الى سجل 17ناخبو الطائفة كلدان ارثوذكس من سجل 

39 الى سجل 20ناخبات الطائفة كلدان ارثوذكس من سجل 

29 الى سجل 9ناخبو الطائفة كلدان كاثوليك من سجل 

26 الى سجل 9ناخبات الطائفة كلدان كاثوليك من سجل 

144

3مدرسة المعلقة الرسمية للبنات غرفة رقم  455 الى سجل 170ناخبو الطائفة ماروني من سجل زحلة المعلقه

455 الى سجل 423ناخبات الطائفة ماروني من سجل 

145



زحلة المعلقه الشمالي- 31                                    

4مدرسة المعلقة الرسمية للبنات غرفة رقم  55 الى سجل 1ناخبو الطائفة شيعي من سجل زحلة المعلقه الشمالي 146

5مدرسة المعلقة الرسمية للبنات غرفة رقم  116 الى سجل 57ناخبو الطائفة شيعي من سجل زحلة المعلقه الشمالي 147

6مدرسة المعلقة الرسمية للبنات غرفة رقم  55 الى سجل 1ناخبات الطائفة شيعي من سجل زحلة المعلقه الشمالي 148

7مدرسة المعلقة الرسمية للبنات غرفة رقم  113 الى سجل 57ناخبات الطائفة شيعي من سجل زحلة المعلقه الشمالي 149

8مدرسة المعلقة الرسمية للبنات غرفة رقم  11 الى سجل 3ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل زحلة المعلقه الشمالي

136 الى سجل 117ناخبو الطائفة شيعي من سجل 

136 الى سجل 114ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

35 الى سجل 1ناخبو الطائفة ماروني من سجل 

150

9مدرسة المعلقة الرسمية للبنات غرفة رقم  18 الى سجل 11ناخبو الطائفة روم ارثوذكس من سجل زحلة المعلقه الشمالي

17 الى سجل 3ناخبات الطائفة روم ارثوذكس من سجل 

1ناخبو الطائفة اشوري ارثوذكس سجل رقم 

3 الى سجل 1ناخبات الطائفة اشوري ارثوذكس من سجل 

11 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل 

4 الى سجل 1ناخبو الطائفة سريان ارثوذكس من سجل 

4 الى سجل 1ناخبات الطائفة سريان ارثوذكس من سجل 

1ناخبو الطائفة سريان كاثوليك سجل رقم 

1ناخبات الطائفة سريان كاثوليك سجل رقم 

42 الى سجل 1ناخبو الطائفة سني من سجل 

43 الى سجل 1ناخبات الطائفة سني من سجل 

35 الى سجل 1ناخبات الطائفة ماروني من سجل 

151



زحلة الميدان الشرقي- 32                                    

1تكميلية زحله الثانية للصبيان غرفة رقم  6 الى سجل 1ناخبو الطائفة التين من سجل زحلة الميدان الشرقي

6 الى سجل 1ناخبات الطائفة التين من سجل 

251 الى سجل 2ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل 

30 الى سجل 1ناخبو الطائفة سريان كاثوليك من سجل 

152

2تكميلية زحله الثانية للصبيان غرفة رقم  251 الى سجل 2ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل زحلة الميدان الشرقي

30 الى سجل 1ناخبات الطائفة سريان كاثوليك من سجل 

153

3تكميلية زحله الثانية للصبيان غرفة رقم  270 الى سجل 1ناخبو الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل زحلة الميدان الشرقي 154

4تكميلية زحله الثانية للصبيان غرفة رقم  207 الى سجل 1ناخبات الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل زحلة الميدان الشرقي 155

5تكميلية زحله الثانية للصبيان غرفة رقم  295 الى سجل 271ناخبو الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل زحلة الميدان الشرقي

295 الى سجل 208ناخبات الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل 

84 الى سجل 3ناخبو الطائفة ماروني من سجل 

84 الى سجل 2ناخبات الطائفة ماروني من سجل 

156

1المدرسة الرسمية األولى للبنات غرفة رقم  46 الى سجل 1ناخبو الطائفة انجيلي من سجل زحلة الميدان الشرقي

67 الى سجل 1ناخبو الطائفة سريان ارثوذكس من سجل 

157

2المدرسة الرسمية األولى للبنات غرفة رقم  66 الى سجل 1ناخبات الطائفة سريان ارثوذكس من سجل زحلة الميدان الشرقي

5 الى سجل 1ناخبو الطائفة سني من سجل 

5 الى سجل 1ناخبات الطائفة سني من سجل 

3 الى سجل 1ناخبو الطائفة كلدان كاثوليك من سجل 

3 الى سجل 1ناخبات الطائفة كلدان كاثوليك من سجل 

158

3المدرسة الرسمية األولى للبنات غرفة رقم  384 الى سجل 3ناخبو الطائفة روم ارثوذكس من سجل زحلة الميدان الشرقي 159

4المدرسة الرسمية األولى للبنات غرفة رقم  334 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم ارثوذكس من سجل زحلة الميدان الشرقي 160



5المدرسة الرسمية األولى للبنات غرفة رقم  406 الى سجل 386ناخبو الطائفة روم ارثوذكس من سجل زحلة الميدان الشرقي

405 الى سجل 336ناخبات الطائفة روم ارثوذكس من سجل 

55 الى سجل 1ناخبو الطائفة ارمن كاثوليك من سجل 

57 الى سجل 1ناخبات الطائفة ارمن كاثوليك من سجل 

1ناخبو الطائفة اسرائيلي سجل رقم 

56 الى سجل 1ناخبات الطائفة انجيلي من سجل 

2 الى سجل 1ناخبو الطائفة شيعي من سجل 

2 الى سجل 1ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

161



زحلة الميدان الغربي- 33                                    

1ثانوية زحله الرسمية للصبيان غرفة رقم  71 الى سجل 1ناخبو الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل زحلة الميدان الغربي

71 الى سجل 1ناخبات الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل 

31 الى سجل 1ناخبو الطائفة انجيلي من سجل 

30 الى سجل 1ناخبات الطائفة انجيلي من سجل 

162

2ثانوية زحله الرسمية للصبيان غرفة رقم  229 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم ارثوذكس من سجل زحلة الميدان الغربي

7 الى سجل 1ناخبو الطائفة التين من سجل 

1ناخبو الطائفة اشوري ارثوذكس سجل رقم 

2 الى سجل 1ناخبات الطائفة اشوري ارثوذكس من سجل 

163

3ثانوية زحله الرسمية للصبيان غرفة رقم  230 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم ارثوذكس من سجل زحلة الميدان الغربي

8 الى سجل 1ناخبو الطائفة كلدان كاثوليك من سجل 

8 الى سجل 1ناخبات الطائفة كلدان كاثوليك من سجل 

164

4ثانوية زحله الرسمية للصبيان غرفة رقم  21 الى سجل 1ناخبو الطائفة ارمن كاثوليك من سجل زحلة الميدان الغربي

21 الى سجل 2ناخبات الطائفة ارمن كاثوليك من سجل 

187 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل 

165

5ثانوية زحله الرسمية للصبيان غرفة رقم  187 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل زحلة الميدان الغربي

17 الى سجل 1ناخبو الطائفة سني من سجل 

17 الى سجل 1ناخبات الطائفة سني من سجل 

166

6ثانوية زحله الرسمية للصبيان غرفة رقم  101 الى سجل 1ناخبو الطائفة سريان ارثوذكس من سجل زحلة الميدان الغربي 167

7ثانوية زحله الرسمية للصبيان غرفة رقم  89 الى سجل 1ناخبات الطائفة سريان ارثوذكس من سجل زحلة الميدان الغربي 168

8ثانوية زحله الرسمية للصبيان غرفة رقم  226 الى سجل 102ناخبو الطائفة سريان ارثوذكس من سجل زحلة الميدان الغربي

139 الى سجل 92ناخبات الطائفة سريان ارثوذكس من سجل 

169



9ثانوية زحله الرسمية للصبيان غرفة رقم  8 الى سجل 1ناخبات الطائفة التين من سجل زحلة الميدان الغربي

226 الى سجل 140ناخبات الطائفة سريان ارثوذكس من سجل 

23 الى سجل 2ناخبو الطائفة سريان كاثوليك من سجل 

23 الى سجل 2ناخبات الطائفة سريان كاثوليك من سجل 

1ناخبو الطائفة شيعي سجل رقم 

1ناخبات الطائفة شيعي سجل رقم 

53 الى سجل 1ناخبو الطائفة ماروني من سجل 

53 الى سجل 1ناخبات الطائفة ماروني من سجل 

170



زحلة حوش االمراء- 34                                    

1مدرسة حوش األمراء الرسمية غرفة رقم  74 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم ارثوذكس من سجل زحلة حوش االمراء

75 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم ارثوذكس من سجل 

171

2مدرسة حوش األمراء الرسمية غرفة رقم  84 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل زحلة حوش االمراء 172

3مدرسة حوش األمراء الرسمية غرفة رقم  12 الى سجل 1ناخبو الطائفة ارمن كاثوليك من سجل زحلة حوش االمراء

59 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل 

173

4مدرسة حوش األمراء الرسمية غرفة رقم  2 الى سجل 1ناخبو الطائفة اشوري ارثوذكس من سجل زحلة حوش االمراء

2 الى سجل 1ناخبات الطائفة اشوري ارثوذكس من سجل 

157 الى سجل 85ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل 

158 الى سجل 64ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل 

65 الى سجل 56ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

174

5مدرسة حوش األمراء الرسمية غرفة رقم  55 الى سجل 1ناخبات الطائفة شيعي من سجل زحلة حوش االمراء 175

6مدرسة حوش األمراء الرسمية غرفة رقم  65 الى سجل 1ناخبو الطائفة شيعي من سجل زحلة حوش االمراء 176

7مدرسة حوش األمراء الرسمية غرفة رقم  86 الى سجل 2ناخبو الطائفة ماروني من سجل زحلة حوش االمراء 177

8مدرسة حوش األمراء الرسمية غرفة رقم  238 الى سجل 87ناخبو الطائفة ماروني من سجل زحلة حوش االمراء 178

9مدرسة حوش األمراء الرسمية غرفة رقم  82 الى سجل 2ناخبات الطائفة ماروني من سجل زحلة حوش االمراء 179

10مدرسة حوش األمراء الرسمية غرفة رقم  230 الى سجل 85ناخبات الطائفة ماروني من سجل زحلة حوش االمراء 180

11مدرسة حوش األمراء الرسمية غرفة رقم  12 الى سجل 1ناخبات الطائفة ارمن كاثوليك من سجل زحلة حوش االمراء

46 الى سجل 1ناخبو الطائفة سني من سجل 

181

12مدرسة حوش األمراء الرسمية غرفة رقم  6 الى سجل 1ناخبو الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل زحلة حوش االمراء

6 الى سجل 1ناخبات الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل 

45 الى سجل 1ناخبات الطائفة سني من سجل 

182



13مدرسة حوش األمراء الرسمية غرفة رقم  1ناخبو الطائفة درزي سجل رقم زحلة حوش االمراء

42 الى سجل 5ناخبو الطائفة سريان ارثوذكس من سجل 

42 الى سجل 5ناخبات الطائفة سريان ارثوذكس من سجل 

5 الى سجل 3ناخبو الطائفة سريان كاثوليك من سجل 

5 الى سجل 3ناخبات الطائفة سريان كاثوليك من سجل 

77 الى سجل 48ناخبو الطائفة سني من سجل 

76 الى سجل 46ناخبات الطائفة سني من سجل 

272 الى سجل 241ناخبو الطائفة ماروني من سجل 

272 الى سجل 231ناخبات الطائفة ماروني من سجل 

10 الى سجل 1ناخبو الطائفة مختلط من سجل 

5 الى سجل 1ناخبات الطائفة مختلط من سجل 

183



زحلة حوش الزراعنه- 35                                    

1غرفة رقم  (مار فرام)مدرسة زحلة الثالثة للصبيان  219 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم ارثوذكس من سجل زحلة حوش الزراعنه 184

2غرفة رقم  (مار فرام)مدرسة زحلة الثالثة للصبيان  214 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم ارثوذكس من سجل زحلة حوش الزراعنه

5 الى سجل 1ناخبو الطائفة كلدان كاثوليك من سجل 

5 الى سجل 1ناخبات الطائفة كلدان كاثوليك من سجل 

185

3غرفة رقم  (مار فرام)مدرسة زحلة الثالثة للصبيان  8 الى سجل 1ناخبو الطائفة انجيلي من سجل زحلة حوش الزراعنه

8 الى سجل 1ناخبات الطائفة انجيلي من سجل 

166 الى سجل 1ناخبات الطائفة ماروني من سجل 

186

4غرفة رقم  (مار فرام)مدرسة زحلة الثالثة للصبيان  46 الى سجل 1ناخبو الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل زحلة حوش الزراعنه

166 الى سجل 1ناخبو الطائفة ماروني من سجل 

187

5غرفة رقم  (مار فرام)مدرسة زحلة الثالثة للصبيان  192 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل زحلة حوش الزراعنه

26 الى سجل 1ناخبو الطائفة سني من سجل 

188

6غرفة رقم  (مار فرام)مدرسة زحلة الثالثة للصبيان  192 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل زحلة حوش الزراعنه 189

7غرفة رقم  (مار فرام)مدرسة زحلة الثالثة للصبيان  44 الى سجل 1ناخبات الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل زحلة حوش الزراعنه

14 الى سجل 1ناخبو الطائفة ارمن كاثوليك من سجل 

71 الى سجل 1ناخبو الطائفة سريان كاثوليك من سجل 

70 الى سجل 1ناخبات الطائفة سريان كاثوليك من سجل 

190

8غرفة رقم  (مار فرام)مدرسة زحلة الثالثة للصبيان  14 الى سجل 2ناخبات الطائفة ارمن كاثوليك من سجل زحلة حوش الزراعنه

2ناخبو الطائفة التين سجل رقم 

2ناخبات الطائفة التين سجل رقم 

85 الى سجل 1ناخبو الطائفة سريان ارثوذكس من سجل 

85 الى سجل 1ناخبات الطائفة سريان ارثوذكس من سجل 

26 الى سجل 1ناخبات الطائفة سني من سجل 

1ناخبو الطائفة شيعي سجل رقم 

1ناخبات الطائفة شيعي سجل رقم 

191



زحلة حي السيدة- 36                                    

1مبنى الكشاف السرياني في المدينة الصناعية غرفة رقم  89 الى سجل 1ناخبو الطائفة سريان ارثوذكس من سجل زحلة حي السيدة 192

2مبنى الكشاف السرياني في المدينة الصناعية غرفة رقم  96 الى سجل 1ناخبات الطائفة سريان ارثوذكس من سجل زحلة حي السيدة 193

3مبنى الكشاف السرياني في المدينة الصناعية غرفة رقم  1ناخبو الطائفة روم كاثوليك سجل رقم زحلة حي السيدة

1ناخبات الطائفة روم كاثوليك سجل رقم 

162 الى سجل 90ناخبو الطائفة سريان ارثوذكس من سجل 

162 الى سجل 98ناخبات الطائفة سريان ارثوذكس من سجل 

6 الى سجل 1ناخبو الطائفة سريان كاثوليك من سجل 

6 الى سجل 1ناخبات الطائفة سريان كاثوليك من سجل 

3 الى سجل 1ناخبو الطائفة ماروني من سجل 

3 الى سجل 1ناخبات الطائفة ماروني من سجل 

194



زحلة سيدة النجاة- 37                                    

1المتوسطة االولى الرسمية للصبيان غرفة رقم  84 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم ارثوذكس من سجل زحلة سيدة النجاة

74 الى سجل 1ناخبو الطائفة ماروني من سجل 

195

2المتوسطة االولى الرسمية للصبيان غرفة رقم  87 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم ارثوذكس من سجل زحلة سيدة النجاة

74 الى سجل 10ناخبات الطائفة ماروني من سجل 

196

3المتوسطة االولى الرسمية للصبيان غرفة رقم  114 الى سجل 3ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل زحلة سيدة النجاة

12 الى سجل 1ناخبات الطائفة سني من سجل 

197

4المتوسطة االولى الرسمية للصبيان غرفة رقم  87 الى سجل 3ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل زحلة سيدة النجاة

15 الى سجل 1ناخبات الطائفة سريان ارثوذكس من سجل 

9 الى سجل 1ناخبات الطائفة ماروني من سجل 

198

5المتوسطة االولى الرسمية للصبيان غرفة رقم  3 الى سجل 1ناخبو الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل زحلة سيدة النجاة

1ناخبو الطائفة ارمن كاثوليك سجل رقم 

6 الى سجل 2ناخبو الطائفة التين من سجل 

406 الى سجل 122ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل 

16 الى سجل 1ناخبو الطائفة سريان ارثوذكس من سجل 

1ناخبو الطائفة سريان كاثوليك سجل رقم 

12 الى سجل 1ناخبو الطائفة سني من سجل 

1ناخبو الطائفة شيعي سجل رقم 

2ناخبو الطائفة كلدان سجل رقم 

6 الى سجل 1ناخبو الطائفة كلدان كاثوليك من سجل 

199

6المتوسطة االولى الرسمية للصبيان غرفة رقم  3 الى سجل 1ناخبات الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل زحلة سيدة النجاة

1ناخبات الطائفة ارمن كاثوليك سجل رقم 

6 الى سجل 2ناخبات الطائفة التين من سجل 

406 الى سجل 88ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل 

2ناخبات الطائفة كلدان سجل رقم 

6 الى سجل 1ناخبات الطائفة كلدان كاثوليك من سجل 

200



زحلة كرك نوح- 38                                    

1تكميلية المعلقه الرسمية للصبيان غرفة رقم  54 الى سجل 1ناخبو الطائفة شيعي من سجل زحلة كرك نوح 201

2تكميلية المعلقه الرسمية للصبيان غرفة رقم  69 الى سجل 55ناخبو الطائفة شيعي من سجل زحلة كرك نوح

100 الى سجل 1ناخبو الطائفة ماروني من سجل 

202

3تكميلية المعلقه الرسمية للصبيان غرفة رقم  13 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم ارثوذكس من سجل زحلة كرك نوح

1ناخبو الطائفة انجيلي سجل رقم 

33 الى سجل 2ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل 

13 الى سجل 1ناخبو الطائفة سني من سجل 

190 الى سجل 71ناخبو الطائفة شيعي من سجل 

203

4تكميلية المعلقه الرسمية للصبيان غرفة رقم  52 الى سجل 1ناخبات الطائفة شيعي من سجل زحلة كرك نوح 204

5تكميلية المعلقه الرسمية للصبيان غرفة رقم  64 الى سجل 54ناخبات الطائفة شيعي من سجل زحلة كرك نوح

100 الى سجل 1ناخبات الطائفة ماروني من سجل 

205

6تكميلية المعلقه الرسمية للصبيان غرفة رقم  13 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم ارثوذكس من سجل زحلة كرك نوح

1ناخبات الطائفة انجيلي سجل رقم 

33 الى سجل 2ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل 

13 الى سجل 1ناخبات الطائفة سني من سجل 

190 الى سجل 65ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

206



زحلة مار الياس- 39                                    

1مدرسة زحلة الفنية حي مار الياس غرفة رقم  115 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل زحلة مار الياس 207

2مدرسة زحلة الفنية حي مار الياس غرفة رقم  486 الى سجل 116ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل زحلة مار الياس 208

3مدرسة زحلة الفنية حي مار الياس غرفة رقم  99 الى سجل 2ناخبو الطائفة روم ارثوذكس من سجل زحلة مار الياس

558 الى سجل 487ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل 

209

4مدرسة زحلة الفنية حي مار الياس غرفة رقم  97 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل زحلة مار الياس 210

5مدرسة زحلة الفنية حي مار الياس غرفة رقم  395 الى سجل 98ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل زحلة مار الياس 211

6مدرسة زحلة الفنية حي مار الياس غرفة رقم  36 الى سجل 1ناخبو الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل زحلة مار الياس

34 الى سجل 1ناخبات الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل 

558 الى سجل 397ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل 

23ناخبات الطائفة سريان ارثوذكس سجل رقم 

9 الى سجل 1ناخبو الطائفة سريان كاثوليك من سجل 

9 الى سجل 1ناخبات الطائفة سريان كاثوليك من سجل 

212

7مدرسة زحلة الفنية حي مار الياس غرفة رقم  99 الى سجل 2ناخبات الطائفة روم ارثوذكس من سجل زحلة مار الياس

8 الى سجل 2ناخبو الطائفة شيعي من سجل 

8 الى سجل 2ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

213

8مدرسة زحلة الفنية حي مار الياس غرفة رقم  13 الى سجل 1ناخبو الطائفة سني من سجل زحلة مار الياس

126 الى سجل 1ناخبو الطائفة ماروني من سجل 

214

9مدرسة زحلة الفنية حي مار الياس غرفة رقم  13 الى سجل 1ناخبات الطائفة سني من سجل زحلة مار الياس

126 الى سجل 1ناخبات الطائفة ماروني من سجل 

215

10مدرسة زحلة الفنية حي مار الياس غرفة رقم  8 الى سجل 1ناخبو الطائفة ارمن كاثوليك من سجل زحلة مار الياس

8 الى سجل 1ناخبات الطائفة ارمن كاثوليك من سجل 

3 الى سجل 1ناخبو الطائفة انجيلي من سجل 

3 الى سجل 1ناخبات الطائفة انجيلي من سجل 

69 الى سجل 15ناخبو الطائفة سني من سجل 

63 الى سجل 15ناخبات الطائفة سني من سجل 

216



زحلة مار انطونيوس- 40                                    

1وقف كنيسة مار انطونيوس غرفة رقم  181 الى سجل 1ناخبو الطائفة ماروني من سجل زحلة مار انطونيوس 217

2وقف كنيسة مار انطونيوس غرفة رقم  179 الى سجل 11ناخبات الطائفة ماروني من سجل زحلة مار انطونيوس 218

3وقف كنيسة مار انطونيوس غرفة رقم  63 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل زحلة مار انطونيوس

63 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل 

1ناخبو الطائفة سريان ارثوذكس سجل رقم 

10 الى سجل 1ناخبات الطائفة ماروني من سجل 

219

4وقف كنيسة مار انطونيوس غرفة رقم  40 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم ارثوذكس من سجل زحلة مار انطونيوس

40 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم ارثوذكس من سجل 

13 الى سجل 3ناخبو الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل 

14 الى سجل 2ناخبات الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل 

7 الى سجل 1ناخبو الطائفة ارمن كاثوليك من سجل 

7 الى سجل 1ناخبات الطائفة ارمن كاثوليك من سجل 

1ناخبو الطائفة اسرائيلي سجل رقم 

1ناخبات الطائفة اسرائيلي سجل رقم 

4 الى سجل 2ناخبو الطائفة انجيلي من سجل 

3 الى سجل 2ناخبات الطائفة انجيلي من سجل 

1ناخبات الطائفة سريان ارثوذكس سجل رقم 

4 الى سجل 2ناخبو الطائفة سريان كاثوليك من سجل 

4 الى سجل 2ناخبات الطائفة سريان كاثوليك من سجل 

14 الى سجل 1ناخبو الطائفة سني من سجل 

14 الى سجل 1ناخبات الطائفة سني من سجل 

2ناخبو الطائفة شيعي سجل رقم 

2ناخبات الطائفة شيعي سجل رقم 

220



زحلة مار مخايل- 41                                    

1غرفة الصناعة والتجارة غرفة رقم  91 الى سجل 1ناخبو الطائفة ماروني من سجل زحلة مار مخايل

91 الى سجل 1ناخبات الطائفة ماروني من سجل 

221

2غرفة الصناعة والتجارة غرفة رقم  124 الى سجل 3ناخبو الطائفة روم ارثوذكس من سجل زحلة مار مخايل

123 الى سجل 3ناخبات الطائفة روم ارثوذكس من سجل 

14 الى سجل 3ناخبو الطائفة ارمن كاثوليك من سجل 

14 الى سجل 3ناخبات الطائفة ارمن كاثوليك من سجل 

5 الى سجل 1ناخبو الطائفة سريان كاثوليك من سجل 

5 الى سجل 1ناخبات الطائفة سريان كاثوليك من سجل 

222

3غرفة الصناعة والتجارة غرفة رقم  127 الى سجل 3ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل زحلة مار مخايل 223

4غرفة الصناعة والتجارة غرفة رقم  506 الى سجل 129ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل زحلة مار مخايل 224

5غرفة الصناعة والتجارة غرفة رقم  123 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل زحلة مار مخايل 225

6غرفة الصناعة والتجارة غرفة رقم  497 الى سجل 125ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل زحلة مار مخايل 226

7غرفة الصناعة والتجارة غرفة رقم  9 الى سجل 1ناخبو الطائفة انجيلي من سجل زحلة مار مخايل

9 الى سجل 1ناخبات الطائفة انجيلي من سجل 

544 الى سجل 507ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل 

545 الى سجل 498ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل 

25 الى سجل 1ناخبو الطائفة سني من سجل 

25 الى سجل 1ناخبات الطائفة سني من سجل 

227



8غرفة الصناعة والتجارة غرفة رقم  89 الى سجل 1ناخبو الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل زحلة مار مخايل

88 الى سجل 2ناخبات الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل 

3 الى سجل 1ناخبو الطائفة التين من سجل 

3 الى سجل 2ناخبات الطائفة التين من سجل 

3 الى سجل 1ناخبو الطائفة اسرائيلي من سجل 

3 الى سجل 1ناخبات الطائفة اسرائيلي من سجل 

1ناخبو الطائفة درزي سجل رقم 

1ناخبات الطائفة درزي سجل رقم 

13 الى سجل 2ناخبو الطائفة سريان ارثوذكس من سجل 

13 الى سجل 1ناخبات الطائفة سريان ارثوذكس من سجل 

2 الى سجل 1ناخبو الطائفة شيعي من سجل 

2ناخبات الطائفة شيعي سجل رقم 

1ناخبو الطائفة علوي سجل رقم 

1ناخبات الطائفة علوي سجل رقم 

1ناخبو الطائفة كلدان سجل رقم 

1ناخبو الطائفة كلدان كاثوليك سجل رقم 

1ناخبات الطائفة كلدان كاثوليك سجل رقم 

228

زحلة وادي العرايش- 42                                    

1المدرسة الرسمية المختلطة غرفة رقم  83 الى سجل 1ناخبو الطائفة ماروني من سجل زحلة وادي العرايش 229

2المدرسة الرسمية المختلطة غرفة رقم  83 الى سجل 1ناخبات الطائفة ماروني من سجل زحلة وادي العرايش 230

3المدرسة الرسمية المختلطة غرفة رقم  1ناخبو الطائفة درزي سجل رقم زحلة وادي العرايش

42 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل 

43 الى سجل 2ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل 

118 الى سجل 85ناخبو الطائفة ماروني من سجل 

118 الى سجل 85ناخبات الطائفة ماروني من سجل 

231



سعدنايل- 43                                    

1المدرسة الرسمية المختلطة غرفة رقم  62 الى سجل 1ناخبو الطائفة سني من سجل سعدنايل 232

2المدرسة الرسمية المختلطة غرفة رقم  119 الى سجل 64ناخبو الطائفة سني من سجل سعدنايل 233

3المدرسة الرسمية المختلطة غرفة رقم  178 الى سجل 120ناخبو الطائفة سني من سجل سعدنايل 234

4المدرسة الرسمية المختلطة غرفة رقم  355 الى سجل 179ناخبو الطائفة سني من سجل سعدنايل 235

5المدرسة الرسمية المختلطة غرفة رقم  2ناخبو الطائفة روم ارثوذكس سجل رقم سعدنايل

538 الى سجل 356ناخبو الطائفة سني من سجل 

5 الى سجل 1ناخبو الطائفة شيعي من سجل 

1ناخبو الطائفة ماروني سجل رقم 

236

6المدرسة الرسمية المختلطة غرفة رقم  51 الى سجل 1ناخبات الطائفة سني من سجل سعدنايل 237

7المدرسة الرسمية المختلطة غرفة رقم  117 الى سجل 53ناخبات الطائفة سني من سجل سعدنايل 238

8المدرسة الرسمية المختلطة غرفة رقم  158 الى سجل 118ناخبات الطائفة سني من سجل سعدنايل 239

9المدرسة الرسمية المختلطة غرفة رقم  355 الى سجل 159ناخبات الطائفة سني من سجل سعدنايل 240

10المدرسة الرسمية المختلطة غرفة رقم  2ناخبات الطائفة روم ارثوذكس سجل رقم سعدنايل

538 الى سجل 356ناخبات الطائفة سني من سجل 

5 الى سجل 1ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

1ناخبات الطائفة ماروني سجل رقم 

241



شتوره- 44                                    

1مركز هاتف شتوره غرفة رقم  4 الى سجل 2ناخبو الطائفة روم ارثوذكس من سجل شتوره

3 الى سجل 2ناخبات الطائفة روم ارثوذكس من سجل 

23 الى سجل 3ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل 

23 الى سجل 3ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل 

7 الى سجل 1ناخبو الطائفة سني من سجل 

8 الى سجل 1ناخبات الطائفة سني من سجل 

16 الى سجل 1ناخبو الطائفة شيعي من سجل 

16 الى سجل 2ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

24 الى سجل 1ناخبو الطائفة ماروني من سجل 

24 الى سجل 1ناخبات الطائفة ماروني من سجل 

242

شهابية الفاعور- 45                                    

1بهو الجامع غرفة رقم  377 الى سجل 1ناخبو الطائفة سني من سجل شهابية الفاعور 243

2بهو الجامع غرفة رقم  377 الى سجل 1ناخبات الطائفة سني من سجل شهابية الفاعور 244



علي النهري- 46                                    

1تكميلية علي النهري الرسمية غرفة رقم  33 الى سجل 1ناخبو الطائفة شيعي من سجل علي النهري 245

2تكميلية علي النهري الرسمية غرفة رقم  85 الى سجل 34ناخبو الطائفة شيعي من سجل علي النهري 246

3تكميلية علي النهري الرسمية غرفة رقم  115 الى سجل 86ناخبو الطائفة شيعي من سجل علي النهري 247

4تكميلية علي النهري الرسمية غرفة رقم  163 الى سجل 116ناخبو الطائفة شيعي من سجل علي النهري 248

5تكميلية علي النهري الرسمية غرفة رقم  254 الى سجل 164ناخبو الطائفة شيعي من سجل علي النهري 249

1المدرسة االبتدائية غرفة رقم  28 الى سجل 1ناخبات الطائفة شيعي من سجل علي النهري 250

2المدرسة االبتدائية غرفة رقم  72 الى سجل 29ناخبات الطائفة شيعي من سجل علي النهري 251

3المدرسة االبتدائية غرفة رقم  104 الى سجل 73ناخبات الطائفة شيعي من سجل علي النهري 252

4المدرسة االبتدائية غرفة رقم  143 الى سجل 105ناخبات الطائفة شيعي من سجل علي النهري 253

5المدرسة االبتدائية غرفة رقم  213 الى سجل 144ناخبات الطائفة شيعي من سجل علي النهري 254

6المدرسة االبتدائية غرفة رقم  5 الى سجل 2ناخبو الطائفة سني من سجل علي النهري

5 الى سجل 2ناخبات الطائفة سني من سجل 

309 الى سجل 255ناخبو الطائفة شيعي من سجل 

310 الى سجل 214ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

255

عين كفرزبد- 47                                    

1المدرسة الرسمية غرفة رقم  43 الى سجل 1ناخبو الطائفة شيعي من سجل عين كفرزبد 256

2المدرسة الرسمية غرفة رقم  43 الى سجل 1ناخبات الطائفة شيعي من سجل عين كفرزبد 257

3المدرسة الرسمية غرفة رقم  27 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم ارثوذكس من سجل عين كفرزبد

36 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل 

5 الى سجل 1ناخبو الطائفة سني من سجل 

258

4المدرسة الرسمية غرفة رقم  21 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم ارثوذكس من سجل عين كفرزبد

36 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل 

5 الى سجل 1ناخبات الطائفة سني من سجل 

259



قاع الريم- 48                                    

1التكميلية الرسمية غرفة رقم  42 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل قاع الريم

15 الى سجل 1ناخبو الطائفة ماروني من سجل 

260

2التكميلية الرسمية غرفة رقم  43 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل قاع الريم

14 الى سجل 1ناخبات الطائفة ماروني من سجل 

261

3التكميلية الرسمية غرفة رقم  46 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم ارثوذكس من سجل قاع الريم

1ناخبو الطائفة سريان ارثوذكس سجل رقم 

91 الى سجل 16ناخبو الطائفة ماروني من سجل 

262

4التكميلية الرسمية غرفة رقم  33 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم ارثوذكس من سجل قاع الريم

1ناخبات الطائفة سريان ارثوذكس سجل رقم 

91 الى سجل 15ناخبات الطائفة ماروني من سجل 

263



قب الياس التحتا- 49                                    

1تكميلية قب الياس الرسمية غرفة رقم  57 الى سجل 1ناخبو الطائفة سني من سجل قب الياس التحتا 264

2تكميلية قب الياس الرسمية غرفة رقم  118 الى سجل 58ناخبو الطائفة سني من سجل قب الياس التحتا 265

3تكميلية قب الياس الرسمية غرفة رقم  207 الى سجل 119ناخبو الطائفة سني من سجل قب الياس التحتا 266

4تكميلية قب الياس الرسمية غرفة رقم  404 الى سجل 208ناخبو الطائفة سني من سجل قب الياس التحتا 267

5تكميلية قب الياس الرسمية غرفة رقم  613 الى سجل 405ناخبو الطائفة سني من سجل قب الياس التحتا 268

6تكميلية قب الياس الرسمية غرفة رقم  55 الى سجل 1ناخبات الطائفة سني من سجل قب الياس التحتا 269

7تكميلية قب الياس الرسمية غرفة رقم  105 الى سجل 56ناخبات الطائفة سني من سجل قب الياس التحتا 270

8تكميلية قب الياس الرسمية غرفة رقم  178 الى سجل 107ناخبات الطائفة سني من سجل قب الياس التحتا 271

1مدرسة قب الياس االبتدائية غرفة رقم  380 الى سجل 179ناخبات الطائفة سني من سجل قب الياس التحتا 272

2مدرسة قب الياس االبتدائية غرفة رقم  613 الى سجل 381ناخبات الطائفة سني من سجل قب الياس التحتا 273

1ثانوية قب الياس الرسمية غرفة رقم  251 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم ارثوذكس من سجل قب الياس التحتا

1ناخبو الطائفة انجيلي سجل رقم 

51 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل 

5 الى سجل 2ناخبو الطائفة شيعي من سجل 

30 الى سجل 1ناخبو الطائفة ماروني من سجل 

274

2ثانوية قب الياس الرسمية غرفة رقم  251 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم ارثوذكس من سجل قب الياس التحتا

2 الى سجل 1ناخبات الطائفة انجيلي من سجل 

51 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل 

5 الى سجل 2ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

1ناخبات الطائفة علوي سجل رقم 

30 الى سجل 1ناخبات الطائفة ماروني من سجل 

275



قب الياس الفوقا- 50                                    

3مدرسة قب الياس االبتدائية الرسمية غرفة رقم  120 الى سجل 1ناخبو الطائفة ماروني من سجل قب الياس الفوقا 276

4مدرسة قب الياس االبتدائية الرسمية غرفة رقم  111 الى سجل 3ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل قب الياس الفوقا

173 الى سجل 121ناخبو الطائفة ماروني من سجل 

277

3ثانوية قب الياس الرسمية غرفة رقم  119 الى سجل 1ناخبات الطائفة ماروني من سجل قب الياس الفوقا 278

4ثانوية قب الياس الرسمية غرفة رقم  110 الى سجل 3ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل قب الياس الفوقا

173 الى سجل 120ناخبات الطائفة ماروني من سجل 

279

5ثانوية قب الياس الرسمية غرفة رقم  68 الى سجل 1ناخبو الطائفة سني من سجل قب الياس الفوقا 280

6ثانوية قب الياس الرسمية غرفة رقم  70 الى سجل 1ناخبات الطائفة سني من سجل قب الياس الفوقا 281

7ثانوية قب الياس الرسمية غرفة رقم  126 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم ارثوذكس من سجل قب الياس الفوقا

4 الى سجل 1ناخبو الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل 

4 الى سجل 1ناخبات الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل 

5 الى سجل 3ناخبو الطائفة التين من سجل 

5 الى سجل 1ناخبات الطائفة التين من سجل 

6 الى سجل 3ناخبو الطائفة انجيلي من سجل 

9 الى سجل 1ناخبات الطائفة انجيلي من سجل 

1ناخبو الطائفة سريان كاثوليك سجل رقم 

84 الى سجل 71ناخبات الطائفة سني من سجل 

282

8ثانوية قب الياس الرسمية غرفة رقم  126 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم ارثوذكس من سجل قب الياس الفوقا

1ناخبات الطائفة سريان كاثوليك سجل رقم 

82 الى سجل 70ناخبو الطائفة سني من سجل 

283



قوسايا- 51                                    

1دار البلدية غرفة رقم  119 الى سجل 2ناخبو الطائفة روم ارثوذكس من سجل قوسايا

3 الى سجل 2ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل 

8 الى سجل 1ناخبو الطائفة ماروني من سجل 

284

2دار البلدية غرفة رقم  119 الى سجل 2ناخبات الطائفة روم ارثوذكس من سجل قوسايا

2ناخبات الطائفة روم كاثوليك سجل رقم 

8 الى سجل 1ناخبات الطائفة ماروني من سجل 

285

كابوسية- 52                                    

1غرفة رقم  (كابوسيه)مدرسة كلينكيان  2ناخبو الطائفة روم ارثوذكس سجل رقم كابوسية

154 الى سجل 2ناخبو الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل 

12 الى سجل 2ناخبو الطائفة ارمن كاثوليك من سجل 

3 الى سجل 1ناخبو الطائفة انجيلي من سجل 

286

2غرفة رقم  (كابوسيه)مدرسة كلينكيان  2ناخبات الطائفة روم ارثوذكس سجل رقم كابوسية

155 الى سجل 2ناخبات الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل 

12 الى سجل 2ناخبات الطائفة ارمن كاثوليك من سجل 

3 الى سجل 1ناخبات الطائفة انجيلي من سجل 

287



كفرزبد- 53                                    

1غرفة رقم  (ملك الدولة)التكميلية الرسمية  59 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم ارثوذكس من سجل كفرزبد 288

2غرفة رقم  (ملك الدولة)التكميلية الرسمية  59 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم ارثوذكس من سجل كفرزبد 289

3غرفة رقم  (ملك الدولة)التكميلية الرسمية  105 الى سجل 60ناخبو الطائفة روم ارثوذكس من سجل كفرزبد

106 الى سجل 60ناخبات الطائفة روم ارثوذكس من سجل 

290

4غرفة رقم  (ملك الدولة)التكميلية الرسمية  28 الى سجل 1ناخبو الطائفة سني من سجل كفرزبد 291

5غرفة رقم  (ملك الدولة)التكميلية الرسمية  104 الى سجل 29ناخبو الطائفة سني من سجل كفرزبد 292

6غرفة رقم  (ملك الدولة)التكميلية الرسمية  27 الى سجل 1ناخبات الطائفة سني من سجل كفرزبد 293

7غرفة رقم  (ملك الدولة)التكميلية الرسمية  92 الى سجل 28ناخبات الطائفة سني من سجل كفرزبد 294

8غرفة رقم  (ملك الدولة)التكميلية الرسمية  11 الى سجل 2ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل كفرزبد

10 الى سجل 2ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل 

124 الى سجل 105ناخبو الطائفة سني من سجل 

124 الى سجل 93ناخبات الطائفة سني من سجل 

1ناخبو الطائفة شيعي سجل رقم 

17 الى سجل 1ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

19 الى سجل 1ناخبو الطائفة ماروني من سجل 

16 الى سجل 1ناخبات الطائفة ماروني من سجل 

295

ماسا- 54                                    

1المدرسة الرسمية غرفة رقم  2ناخبو الطائفة روم ارثوذكس سجل رقم ماسا

24 الى سجل 1ناخبو الطائفة شيعي من سجل 

24 الى سجل 1ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

296



مجدل عنجر- 55                                    

1مدرسة مجدل عنجر االبتدائية غرفة رقم  22 الى سجل 1ناخبو الطائفة سني من سجل مجدل عنجر 297

2مدرسة مجدل عنجر االبتدائية غرفة رقم  71 الى سجل 23ناخبو الطائفة سني من سجل مجدل عنجر 298

3مدرسة مجدل عنجر االبتدائية غرفة رقم  118 الى سجل 72ناخبو الطائفة سني من سجل مجدل عنجر 299

4مدرسة مجدل عنجر االبتدائية غرفة رقم  169 الى سجل 119ناخبو الطائفة سني من سجل مجدل عنجر 300

5مدرسة مجدل عنجر االبتدائية غرفة رقم  223 الى سجل 170ناخبو الطائفة سني من سجل مجدل عنجر 301

6مدرسة مجدل عنجر االبتدائية غرفة رقم  20 الى سجل 1ناخبات الطائفة سني من سجل مجدل عنجر 302

1مدرسة المقاصد الخيرية االسالمية غرفة رقم  64 الى سجل 21ناخبات الطائفة سني من سجل مجدل عنجر 303

2مدرسة المقاصد الخيرية االسالمية غرفة رقم  109 الى سجل 65ناخبات الطائفة سني من سجل مجدل عنجر 304

3مدرسة المقاصد الخيرية االسالمية غرفة رقم  154 الى سجل 110ناخبات الطائفة سني من سجل مجدل عنجر 305

1ثانوية مجدل عنجر الرسمية غرفة رقم  209 الى سجل 155ناخبات الطائفة سني من سجل مجدل عنجر 306

2ثانوية مجدل عنجر الرسمية غرفة رقم  312 الى سجل 210ناخبات الطائفة سني من سجل مجدل عنجر 307

3ثانوية مجدل عنجر الرسمية غرفة رقم  361 الى سجل 224ناخبو الطائفة سني من سجل مجدل عنجر

362 الى سجل 313ناخبات الطائفة سني من سجل 

308



مريجات- 56                                    

1المدرسة التكميلية الرسمية غرفة رقم  123 الى سجل 3ناخبو الطائفة ماروني من سجل مريجات 309

2المدرسة التكميلية الرسمية غرفة رقم  27 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم ارثوذكس من سجل مريجات

1ناخبو الطائفة ارمن كاثوليك سجل رقم 

61 الى سجل 3ناخبو الطائفة درزي من سجل 

18 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل 

1ناخبو الطائفة سريان كاثوليك سجل رقم 

7 الى سجل 5ناخبو الطائفة سني من سجل 

1ناخبو الطائفة شيعي سجل رقم 

152 الى سجل 126ناخبو الطائفة ماروني من سجل 

310

3المدرسة التكميلية الرسمية غرفة رقم  121 الى سجل 2ناخبات الطائفة ماروني من سجل مريجات 311

4المدرسة التكميلية الرسمية غرفة رقم  27 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم ارثوذكس من سجل مريجات

1ناخبات الطائفة ارمن كاثوليك سجل رقم 

61 الى سجل 1ناخبات الطائفة درزي من سجل 

18 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل 

1ناخبات الطائفة سريان كاثوليك سجل رقم 

10 الى سجل 5ناخبات الطائفة سني من سجل 

1ناخبات الطائفة شيعي سجل رقم 

152 الى سجل 123ناخبات الطائفة ماروني من سجل 

312



مكسه- 57                                    

1التكميلية الرسمية غرفة رقم  8 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم ارثوذكس من سجل مكسه

18 الى سجل 1ناخبو الطائفة درزي من سجل 

2 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل 

46 الى سجل 1ناخبو الطائفة سني من سجل 

4 الى سجل 1ناخبو الطائفة شيعي من سجل 

14 الى سجل 3ناخبو الطائفة ماروني من سجل 

313

2التكميلية الرسمية غرفة رقم  8 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم ارثوذكس من سجل مكسه

17 الى سجل 1ناخبات الطائفة درزي من سجل 

2 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل 

46 الى سجل 1ناخبات الطائفة سني من سجل 

4 الى سجل 1ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

15 الى سجل 3ناخبات الطائفة ماروني من سجل 

314

ناصريه- 58                                    

1المدرسة الرسمية غرفة رقم  2ناخبو الطائفة روم ارثوذكس سجل رقم ناصريه

11 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل 

3 الى سجل 1ناخبو الطائفة سني من سجل 

36 الى سجل 1ناخبو الطائفة شيعي من سجل 

4 الى سجل 3ناخبو الطائفة ماروني من سجل 

315

2المدرسة الرسمية غرفة رقم  3 الى سجل 2ناخبات الطائفة روم ارثوذكس من سجل ناصريه

11 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل 

3 الى سجل 1ناخبات الطائفة سني من سجل 

36 الى سجل 1ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

4 الى سجل 3ناخبات الطائفة ماروني من سجل 

316



نبي ايال- 59                                    

1المدرسة الرسمية غرفة رقم  32 الى سجل 1ناخبو الطائفة شيعي من سجل نبي ايال 317

2المدرسة الرسمية غرفة رقم  70 الى سجل 1ناخبات الطائفة شيعي من سجل نبي ايال 318

3المدرسة الرسمية غرفة رقم  1ناخبو الطائفة سني سجل رقم نبي ايال

1ناخبات الطائفة سني سجل رقم 

57 الى سجل 33ناخبو الطائفة شيعي من سجل 

58 الى سجل 30ناخبات الطائفة شيعي من سجل 
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نيحا- 60                                    

1المدرسة الرسمية غرفة رقم  24 الى سجل 2ناخبو الطائفة روم ارثوذكس من سجل نيحا

43 الى سجل 1ناخبو الطائفة ماروني من سجل 
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2المدرسة الرسمية غرفة رقم  19 الى سجل 2ناخبات الطائفة روم ارثوذكس من سجل نيحا

43 الى سجل 1ناخبات الطائفة ماروني من سجل 
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3المدرسة الرسمية غرفة رقم  49 الى سجل 25ناخبو الطائفة روم ارثوذكس من سجل نيحا

49 الى سجل 20ناخبات الطائفة روم ارثوذكس من سجل 

31 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل 

31 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل 

18 الى سجل 1ناخبو الطائفة شيعي من سجل 

17 الى سجل 1ناخبات الطائفة شيعي من سجل 
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وادي الدلم- 61                                    

5مدرسة قب الياس االبتدائية الرسمية غرفة رقم  13 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم ارثوذكس من سجل وادي الدلم

7 الى سجل 1ناخبو الطائفة انجيلي من سجل 

3 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل 

5 الى سجل 2ناخبو الطائفة سني من سجل 

60 الى سجل 1ناخبو الطائفة ماروني من سجل 
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6مدرسة قب الياس االبتدائية الرسمية غرفة رقم  13 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم ارثوذكس من سجل وادي الدلم

7 الى سجل 1ناخبات الطائفة انجيلي من سجل 

3 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل 

5 الى سجل 2ناخبات الطائفة سني من سجل 

61 الى سجل 1ناخبات الطائفة ماروني من سجل 
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يوغون اولوك- 62                                    

4غرفة رقم  (يوغون اولوك)المدرسة االنجيلية  152 الى سجل 1ناخبو الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل يوغون اولوك

30 الى سجل 2ناخبو الطائفة ارمن كاثوليك من سجل 

17 الى سجل 1ناخبو الطائفة انجيلي من سجل 
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5غرفة رقم  (يوغون اولوك)المدرسة االنجيلية  152 الى سجل 1ناخبات الطائفة ارمن ارثوذكس من سجل يوغون اولوك

30 الى سجل 2ناخبات الطائفة ارمن كاثوليك من سجل 

18 الى سجل 1ناخبات الطائفة انجيلي من سجل 
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