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2ثانوية راشيا الرسمية  غرفة رقم  201 الى سجل 87ناخبو الطائفة درزي من سجل راشيا حي الكواسبه 207
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216
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1المدرسة الرسمية المتوسطة غرفة رقم  17 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم ارثوذكس من سجل ضهر االحمر
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1المدرسة الرسمية لرعية الروم االرثوذكس غرفة رقم  50 الى سجل 1ناخبو الطائفة سني من سجل عيتا الفخار 219
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3المدرسة الرسمية لرعية الروم االرثوذكس غرفة رقم  67 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم ارثوذكس من سجل عيتا الفخار 221
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1المدرسة الرسمية غرفة رقم  65 الى سجل 1ناخبو الطائفة درزي من سجل عيحا 225
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3المدرسة الرسمية غرفة رقم  66 الى سجل 1ناخبات الطائفة درزي من سجل عيحا 227

4المدرسة الرسمية غرفة رقم  135 الى سجل 67ناخبات الطائفة درزي من سجل عيحا 228

5المدرسة الرسمية غرفة رقم  28 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم ارثوذكس من سجل عيحا
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173 الى سجل 132ناخبو الطائفة درزي من سجل 

173 الى سجل 136ناخبات الطائفة درزي من سجل 
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1المدرسة الرسمية غرفة رقم  107 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم ارثوذكس من سجل عين حرشا

1ناخبو الطائفة ارمن كاثوليك سجل رقم 

24 الى سجل 1ناخبو الطائفة درزي من سجل 

230

2المدرسة الرسمية غرفة رقم  107 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم ارثوذكس من سجل عين حرشا

1ناخبات الطائفة ارمن كاثوليك سجل رقم 

24 الى سجل 1ناخبات الطائفة درزي من سجل 
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1المدرسة الرسمية غرفة رقم  104 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم ارثوذكس من سجل عين عرب

1ناخبو الطائفة روم كاثوليك سجل رقم 

13 الى سجل 1ناخبو الطائفة سني من سجل 
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2المدرسة الرسمية غرفة رقم  104 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم ارثوذكس من سجل عين عرب

1ناخبات الطائفة روم كاثوليك سجل رقم 

12 الى سجل 1ناخبات الطائفة سني من سجل 

233

عين عطا- 21                                    

1المدرسة الرسمية المبنى الجديد غرفة رقم  102 الى سجل 1ناخبو الطائفة درزي من سجل عين عطا 234

2المدرسة الرسمية المبنى الجديد غرفة رقم  110 الى سجل 1ناخبات الطائفة درزي من سجل عين عطا 235

3المدرسة الرسمية المبنى الجديد غرفة رقم  35 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم ارثوذكس من سجل عين عطا

35 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم ارثوذكس من سجل 

205 الى سجل 103ناخبو الطائفة درزي من سجل 

205 الى سجل 111ناخبات الطائفة درزي من سجل 
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1المدرسة الرسمية الجديدة غرفة رقم  61 الى سجل 4ناخبو الطائفة سني من سجل كفردنيس 237

2المدرسة الرسمية الجديدة غرفة رقم  60 الى سجل 4ناخبات الطائفة سني من سجل كفردنيس 238

كفرقوق- 23                                    

1المدرسة الرسمية غرفة رقم  44 الى سجل 4ناخبو الطائفة درزي من سجل كفرقوق 239

2المدرسة الرسمية غرفة رقم  52 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم ارثوذكس من سجل كفرقوق

124 الى سجل 45ناخبو الطائفة درزي من سجل 

240

3المدرسة الرسمية غرفة رقم  44 الى سجل 4ناخبات الطائفة درزي من سجل كفرقوق 241

4المدرسة الرسمية غرفة رقم  52 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم ارثوذكس من سجل كفرقوق

124 الى سجل 45ناخبات الطائفة درزي من سجل 

242



كفرمشكي- 24                                    

1المدرسة الرسمية غرفة رقم  82 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم ارثوذكس من سجل كفرمشكي 243

2المدرسة الرسمية غرفة رقم  252 الى سجل 84ناخبو الطائفة روم ارثوذكس من سجل كفرمشكي

7 الى سجل 1ناخبو الطائفة انجيلي من سجل 

24 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم كاثوليك من سجل 

19 الى سجل 1ناخبو الطائفة سني من سجل 

244

3المدرسة الرسمية غرفة رقم  89 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم ارثوذكس من سجل كفرمشكي 245

4المدرسة الرسمية غرفة رقم  252 الى سجل 91ناخبات الطائفة روم ارثوذكس من سجل كفرمشكي

7 الى سجل 1ناخبات الطائفة انجيلي من سجل 

24 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم كاثوليك من سجل 

20 الى سجل 1ناخبات الطائفة سني من سجل 

246

كوكبا- 25                                    

1المدرسة الرسمية غرفة رقم  37 الى سجل 3ناخبو الطائفة درزي من سجل كوكبا

38 الى سجل 3ناخبات الطائفة درزي من سجل 

247

مجدل بلهيص- 26                                    

1المدرسة الرسمية غرفة رقم  63 الى سجل 1ناخبو الطائفة سني من سجل مجدل بلهيص 248

2المدرسة الرسمية غرفة رقم  21 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم ارثوذكس من سجل مجدل بلهيص

126 الى سجل 64ناخبو الطائفة سني من سجل 

249

3المدرسة الرسمية غرفة رقم  67 الى سجل 1ناخبات الطائفة سني من سجل مجدل بلهيص 250

4المدرسة الرسمية غرفة رقم  21 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم ارثوذكس من سجل مجدل بلهيص

133 الى سجل 68ناخبات الطائفة سني من سجل 

251



محيدثه- 27                                    

1المدرسة الرسمية غرفة رقم  60 الى سجل 3ناخبو الطائفة درزي من سجل محيدثه 252

2المدرسة الرسمية غرفة رقم  56 الى سجل 3ناخبات الطائفة درزي من سجل محيدثه 253

3المدرسة الرسمية غرفة رقم  29 الى سجل 1ناخبو الطائفة روم ارثوذكس من سجل محيدثه

29 الى سجل 1ناخبات الطائفة روم ارثوذكس من سجل 

83 الى سجل 61ناخبو الطائفة درزي من سجل 

83 الى سجل 57ناخبات الطائفة درزي من سجل 

1ناخبو الطائفة روم كاثوليك سجل رقم 

1ناخبات الطائفة روم كاثوليك سجل رقم 

254

مدوخا- 28                                    

1المدرسة الرسمية غرفة رقم  75 الى سجل 1ناخبو الطائفة سني من سجل مدوخا 255

2المدرسة الرسمية غرفة رقم  75 الى سجل 1ناخبات الطائفة سني من سجل مدوخا 256

3المدرسة الرسمية غرفة رقم  135 الى سجل 76ناخبو الطائفة سني من سجل مدوخا

135 الى سجل 76ناخبات الطائفة سني من سجل 

1ناخبو الطائفة شيعي سجل رقم 

1ناخبات الطائفة شيعي سجل رقم 

257

ينطا- 29                                    

1المدرسة الرسمية غرفة رقم  115 الى سجل 1ناخبو الطائفة درزي من سجل ينطا 258

2المدرسة الرسمية غرفة رقم  238 الى سجل 116ناخبو الطائفة درزي من سجل ينطا 259

3المدرسة الرسمية غرفة رقم  113 الى سجل 1ناخبات الطائفة درزي من سجل ينطا 260

4المدرسة الرسمية غرفة رقم  238 الى سجل 114ناخبات الطائفة درزي من سجل ينطا 261


