
رقم قلم

االقتراع

 من ينتخب فيه مركز قلم االقتراع اسم قلم االقتراع

دائرة الهرمل االنتخابية- دائرة البقاع الثالثة 

البستان- 1                                    

1المدرسة الرسمية غرفة رقم  40 الى سجل 1ناخبو الطائفة شيعي من سجل البستان 485

2المدرسة الرسمية غرفة رقم  30ناخبات الطائفة سني سجل رقم البستان

40 الى سجل 1ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

486

البويضة- 2                                    

1المدرسة الرسمية غرفة رقم  65 الى سجل 1ناخبو الطائفة شيعي من سجل البويضة

62 الى سجل 1ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

487

البويضة الحي الغربي- 3                                    

3المدرسة الرسمية غرفة رقم  22 الى سجل 1ناخبو الطائفة شيعي من سجل البويضة الحي الغربي

22 الى سجل 1ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

488

البويضة الشمالية- 4                                    

2المدرسة الرسمية غرفة رقم  34 الى سجل 2ناخبو الطائفة شيعي من سجل البويضة الشمالية

34 الى سجل 2ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

489

الحريقه- 5                                    

1المدرسة الرسمية غرفة رقم  23 الى سجل 1ناخبو الطائفة شيعي من سجل الحريقه

23 الى سجل 1ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

490

الخرايب- 6                                    

1المدرسة الرسمية في الخرايب غرفة رقم  4 الى سجل 1ناخبو الطائفة سني من سجل الخرايب

4 الى سجل 1ناخبات الطائفة سني من سجل 

26 الى سجل 1ناخبو الطائفة شيعي من سجل 

26 الى سجل 1ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

491



الزغرين- 7                                    

1مدرسة زغرين الفوقا غرفة رقم  62 الى سجل 3ناخبو الطائفة شيعي من سجل الزغرين 492

2مدرسة زغرين الفوقا غرفة رقم  57 الى سجل 3ناخبات الطائفة شيعي من سجل الزغرين 493

3مدرسة زغرين الفوقا غرفة رقم  100 الى سجل 63ناخبو الطائفة شيعي من سجل الزغرين

100 الى سجل 58ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

494

الزويتيني- 8                                    

1المدرسة الرسمية غرفة رقم  26 الى سجل 1ناخبو الطائفة شيعي من سجل الزويتيني 495

2المدرسة الرسمية غرفة رقم  26 الى سجل 1ناخبات الطائفة شيعي من سجل الزويتيني 496

السويسة- 9                                    

1مدرسة فيسان الرسمية غرفة رقم  30 الى سجل 1ناخبو الطائفة شيعي من سجل السويسة

30 الى سجل 1ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

497

الشربين- 10                                    

1المدرسة الرسمية غرفة رقم  57 الى سجل 1ناخبو الطائفة شيعي من سجل الشربين 498

2المدرسة الرسمية غرفة رقم  1ناخبو الطائفة انجيلي سجل رقم الشربين

163 الى سجل 58ناخبو الطائفة شيعي من سجل 

26 الى سجل 3ناخبو الطائفة ماروني من سجل 

499

3المدرسة الرسمية غرفة رقم  55 الى سجل 1ناخبات الطائفة شيعي من سجل الشربين 500

4المدرسة الرسمية غرفة رقم  1ناخبات الطائفة انجيلي سجل رقم الشربين

163 الى سجل 57ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

26 الى سجل 3ناخبات الطائفة ماروني من سجل 

501



الشواغير التحتا- 11                                    

1المدرسة الرسمية غرفة رقم  106 الى سجل 5ناخبو الطائفة شيعي من سجل الشواغير التحتا 502

2المدرسة الرسمية غرفة رقم  106 الى سجل 8ناخبات الطائفة شيعي من سجل الشواغير التحتا 503

3المدرسة الرسمية غرفة رقم  35 الى سجل 1ناخبو الطائفة سني من سجل الشواغير التحتا

13 الى سجل 2ناخبو الطائفة ماروني من سجل 

504

4المدرسة الرسمية غرفة رقم  35 الى سجل 1ناخبات الطائفة سني من سجل الشواغير التحتا

13 الى سجل 2ناخبات الطائفة ماروني من سجل 

505

الشواغير الفوقا- 12                                    

1دار المعلمين والمعلمات غرفة رقم  29 الى سجل 1ناخبو الطائفة شيعي من سجل الشواغير الفوقا

29 الى سجل 1ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

506

القرينة- 13                                    

5مدرسة الشواغير الرسمية غرفة رقم  20 الى سجل 1ناخبو الطائفة شيعي من سجل القرينة

20 الى سجل 1ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

507



القصر- 14                                    

1المدرسة الرسمية غرفة رقم  46 الى سجل 1ناخبات الطائفة شيعي من سجل القصر 508

2المدرسة الرسمية غرفة رقم  88 الى سجل 50ناخبات الطائفة شيعي من سجل القصر 509

3المدرسة الرسمية غرفة رقم  134 الى سجل 89ناخبات الطائفة شيعي من سجل القصر 510

4المدرسة الرسمية غرفة رقم  203 الى سجل 135ناخبات الطائفة شيعي من سجل القصر 511

5المدرسة الرسمية غرفة رقم  268 الى سجل 204ناخبات الطائفة شيعي من سجل القصر 512

1غرفة رقم  (المهنية)مدرسة القصر الفنية  7 الى سجل 1ناخبات الطائفة سني من سجل القصر

368 الى سجل 269ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

4 الى سجل 1ناخبات الطائفة علوي من سجل 

513

2غرفة رقم  (المهنية)مدرسة القصر الفنية  49 الى سجل 1ناخبو الطائفة شيعي من سجل القصر 514

3غرفة رقم  (المهنية)مدرسة القصر الفنية  88 الى سجل 50ناخبو الطائفة شيعي من سجل القصر 515

4غرفة رقم  (المهنية)مدرسة القصر الفنية  136 الى سجل 89ناخبو الطائفة شيعي من سجل القصر 516

5غرفة رقم  (المهنية)مدرسة القصر الفنية  210 الى سجل 138ناخبو الطائفة شيعي من سجل القصر 517

6غرفة رقم  (المهنية)مدرسة القصر الفنية  280 الى سجل 211ناخبو الطائفة شيعي من سجل القصر 518

7غرفة رقم  (المهنية)مدرسة القصر الفنية  8 الى سجل 1ناخبو الطائفة سني من سجل القصر

368 الى سجل 282ناخبو الطائفة شيعي من سجل 

4 الى سجل 1ناخبو الطائفة علوي من سجل 

519

الكواخ- 15                                    

1المدرسة الرسمية غرفة رقم  36 الى سجل 1ناخبو الطائفة شيعي من سجل الكواخ 520

2المدرسة الرسمية غرفة رقم  99 الى سجل 38ناخبو الطائفة شيعي من سجل الكواخ 521

3المدرسة الرسمية غرفة رقم  33 الى سجل 1ناخبات الطائفة شيعي من سجل الكواخ 522

4المدرسة الرسمية غرفة رقم  99 الى سجل 34ناخبات الطائفة شيعي من سجل الكواخ 523



المعاصر- 16                                    

6ثانوية الهرمل النموذجية غرفة رقم  32 الى سجل 1ناخبو الطائفة شيعي من سجل المعاصر

32 الى سجل 1ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

524

المعيصرة- 17                                    

7ثانوية الهرمل النموذجية غرفة رقم  3ناخبو الطائفة سني سجل رقم المعيصرة

3 الى سجل 2ناخبات الطائفة سني من سجل 

21 الى سجل 1ناخبو الطائفة شيعي من سجل 

21 الى سجل 1ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

525



الهرمل حي الحارة- 18                                    

1مدرسة الهرمل الفنية العالية غرفة رقم  52 الى سجل 1ناخبات الطائفة شيعي من سجل الهرمل حي الحارة 526

2مدرسة الهرمل الفنية العالية غرفة رقم  127 الى سجل 53ناخبات الطائفة شيعي من سجل الهرمل حي الحارة 527

3مدرسة الهرمل الفنية العالية غرفة رقم  181 الى سجل 128ناخبات الطائفة شيعي من سجل الهرمل حي الحارة 528

4مدرسة الهرمل الفنية العالية غرفة رقم  235 الى سجل 182ناخبات الطائفة شيعي من سجل الهرمل حي الحارة 529

5مدرسة الهرمل الفنية العالية غرفة رقم  307 الى سجل 238ناخبات الطائفة شيعي من سجل الهرمل حي الحارة 530

6مدرسة الهرمل الفنية العالية غرفة رقم  407 الى سجل 308ناخبات الطائفة شيعي من سجل الهرمل حي الحارة 531

7مدرسة الهرمل الفنية العالية غرفة رقم  507 الى سجل 408ناخبات الطائفة شيعي من سجل الهرمل حي الحارة 532

1ثانوية الهرمل الرسمية غرفة رقم  50 الى سجل 1ناخبو الطائفة شيعي من سجل الهرمل حي الحارة 533

2ثانوية الهرمل الرسمية غرفة رقم  127 الى سجل 52ناخبو الطائفة شيعي من سجل الهرمل حي الحارة 534

3ثانوية الهرمل الرسمية غرفة رقم  182 الى سجل 128ناخبو الطائفة شيعي من سجل الهرمل حي الحارة 535

4ثانوية الهرمل الرسمية غرفة رقم  240 الى سجل 183ناخبو الطائفة شيعي من سجل الهرمل حي الحارة 536

5ثانوية الهرمل الرسمية غرفة رقم  316 الى سجل 241ناخبو الطائفة شيعي من سجل الهرمل حي الحارة 537

6ثانوية الهرمل الرسمية غرفة رقم  420 الى سجل 317ناخبو الطائفة شيعي من سجل الهرمل حي الحارة 538

7ثانوية الهرمل الرسمية غرفة رقم  6 الى سجل 1ناخبو الطائفة سني من سجل الهرمل حي الحارة

6 الى سجل 1ناخبات الطائفة سني من سجل 

507 الى سجل 421ناخبو الطائفة شيعي من سجل 

1ناخبو الطائفة ماروني سجل رقم 

1ناخبات الطائفة ماروني سجل رقم 

539



الهرمل حي الوقف- 19                                    

1متوسطة الهرمل الرسمية األولى غرفة رقم  59 الى سجل 2ناخبات الطائفة شيعي من سجل الهرمل حي الوقف 540

2متوسطة الهرمل الرسمية األولى غرفة رقم  133 الى سجل 60ناخبات الطائفة شيعي من سجل الهرمل حي الوقف 541

3متوسطة الهرمل الرسمية األولى غرفة رقم  181 الى سجل 134ناخبات الطائفة شيعي من سجل الهرمل حي الوقف 542

4متوسطة الهرمل الرسمية األولى غرفة رقم  254 الى سجل 182ناخبات الطائفة شيعي من سجل الهرمل حي الوقف 543

5متوسطة الهرمل الرسمية األولى غرفة رقم  385 الى سجل 255ناخبات الطائفة شيعي من سجل الهرمل حي الوقف 544

1متوسطة الهرمل الرسمية غرفة رقم  60 الى سجل 3ناخبو الطائفة شيعي من سجل الهرمل حي الوقف 545

2متوسطة الهرمل الرسمية غرفة رقم  134 الى سجل 61ناخبو الطائفة شيعي من سجل الهرمل حي الوقف 546

3متوسطة الهرمل الرسمية غرفة رقم  183 الى سجل 135ناخبو الطائفة شيعي من سجل الهرمل حي الوقف 547

4متوسطة الهرمل الرسمية غرفة رقم  259 الى سجل 184ناخبو الطائفة شيعي من سجل الهرمل حي الوقف 548

5متوسطة الهرمل الرسمية غرفة رقم  382 الى سجل 260ناخبو الطائفة شيعي من سجل الهرمل حي الوقف

2 الى سجل 1ناخبو الطائفة ماروني من سجل 

2 الى سجل 1ناخبات الطائفة ماروني من سجل 

549



الهرمل حي بديتا- 20                                    

1مدرسة مهنية الهرمل النموذجية غرفة رقم  130 الى سجل 1ناخبو الطائفة شيعي من سجل الهرمل حي بديتا 550

2مدرسة مهنية الهرمل النموذجية غرفة رقم  181 الى سجل 131ناخبو الطائفة شيعي من سجل الهرمل حي بديتا 551

3مدرسة مهنية الهرمل النموذجية غرفة رقم  253 الى سجل 182ناخبو الطائفة شيعي من سجل الهرمل حي بديتا 552

4مدرسة مهنية الهرمل النموذجية غرفة رقم  357 الى سجل 255ناخبو الطائفة شيعي من سجل الهرمل حي بديتا 553

1متوسطة الهرمل الرسمية الثانية غرفة رقم  124 الى سجل 1ناخبات الطائفة شيعي من سجل الهرمل حي بديتا 554

2متوسطة الهرمل الرسمية الثانية غرفة رقم  163 الى سجل 128ناخبات الطائفة شيعي من سجل الهرمل حي بديتا 555

3متوسطة الهرمل الرسمية الثانية غرفة رقم  238 الى سجل 164ناخبات الطائفة شيعي من سجل الهرمل حي بديتا 556

4متوسطة الهرمل الرسمية الثانية غرفة رقم  310 الى سجل 239ناخبات الطائفة شيعي من سجل الهرمل حي بديتا 557

5متوسطة الهرمل الرسمية الثانية غرفة رقم  414 الى سجل 311ناخبات الطائفة شيعي من سجل الهرمل حي بديتا 558

6متوسطة الهرمل الرسمية الثانية غرفة رقم  2 الى سجل 1ناخبو الطائفة سني من سجل الهرمل حي بديتا

2ناخبات الطائفة سني سجل رقم 

434 الى سجل 359ناخبو الطائفة شيعي من سجل 

434 الى سجل 415ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

559

بريصا- 21                                    

1المدرسة الرسمية غرفة رقم  103 الى سجل 34ناخبو الطائفة شيعي من سجل بريصا

103 الى سجل 34ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

560

جوار الحشيش- 22                                    

1المدرسة الرسمية غرفة رقم  51 الى سجل 1ناخبو الطائفة شيعي من سجل جوار الحشيش 561

2المدرسة الرسمية غرفة رقم  52 الى سجل 1ناخبات الطائفة شيعي من سجل جوار الحشيش 562

حميره- 23                                    

1المدرسة الرسمية غرفة رقم  86 الى سجل 17ناخبو الطائفة شيعي من سجل حميره

86 الى سجل 17ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

563



حوش السيد علي- 24                                    

1المدرسة الرسمية غرفة رقم  16 الى سجل 1ناخبو الطائفة سني من سجل حوش السيد علي

16 الى سجل 1ناخبات الطائفة سني من سجل 

14 الى سجل 2ناخبو الطائفة شيعي من سجل 

14 الى سجل 2ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

2 الى سجل 1ناخبو الطائفة ماروني من سجل 

2 الى سجل 1ناخبات الطائفة ماروني من سجل 

564

سهالت الماء- 25                                    

2مدرسة حوش السيد علي الرسمية غرفة رقم  10 الى سجل 3ناخبو الطائفة سني من سجل سهالت الماء

10 الى سجل 2ناخبات الطائفة سني من سجل 

14 الى سجل 1ناخبو الطائفة شيعي من سجل 

14 الى سجل 1ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

565

فيسان- 26                                    

2مدرسة فيسان الرسمية غرفة رقم  117 الى سجل 4ناخبو الطائفة شيعي من سجل فيسان

117 الى سجل 2ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

566

قنافذ- 27                                    

1المدرسة الرسمية غرفة رقم  82 الى سجل 11ناخبو الطائفة شيعي من سجل قنافذ

82 الى سجل 11ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

567

مراح العين- 28                                    

1المدرسة الرسمية غرفة رقم  17 الى سجل 2ناخبو الطائفة شيعي من سجل مراح العين

17 الى سجل 2ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

568

مزرعة الفقيه- 29                                    

5ثانوية الهرمل النموذجية غرفة رقم  4 الى سجل 1ناخبو الطائفة شيعي من سجل مزرعة الفقيه

4 الى سجل 1ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

569



مزرعة بيت الطشم- 30                                    

1المدرسة الرسمية غرفة رقم  1ناخبو الطائفة سني سجل رقم مزرعة بيت الطشم

1ناخبات الطائفة سني سجل رقم 

20 الى سجل 1ناخبو الطائفة شيعي من سجل 

21 الى سجل 1ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

570

مزرعة سجد- 31                                    

1المدرسة الرسمية غرفة رقم  25 الى سجل 1ناخبو الطائفة شيعي من سجل مزرعة سجد

24 الى سجل 1ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

571

وادي التركمان- 32                                    

1مدرسة وادي التركمان غرفة رقم  69 الى سجل 1ناخبو الطائفة شيعي من سجل وادي التركمان 572

2مدرسة وادي التركمان غرفة رقم  36 الى سجل 1ناخبات الطائفة شيعي من سجل وادي التركمان 573

3مدرسة وادي التركمان غرفة رقم  111 الى سجل 70ناخبو الطائفة شيعي من سجل وادي التركمان

110 الى سجل 37ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

574

وادي الرطل- 33                                    

1المدرسة الرسمية غرفة رقم  32 الى سجل 1ناخبو الطائفة شيعي من سجل وادي الرطل

19 الى سجل 1ناخبو الطائفة ماروني من سجل 

575

2المدرسة الرسمية غرفة رقم  32 الى سجل 1ناخبات الطائفة شيعي من سجل وادي الرطل

19 الى سجل 3ناخبات الطائفة ماروني من سجل 

576

وادي العس- 34                                    

1ثانوية الهرمل النموذجية غرفة رقم  3 الى سجل 2ناخبو الطائفة سني من سجل وادي العس

3 الى سجل 1ناخبات الطائفة سني من سجل 

5 الى سجل 1ناخبو الطائفة شيعي من سجل 

5 الى سجل 1ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

577



وادي الكرم- 35                                    

2ثانوية الهرمل النموذجية غرفة رقم  50 الى سجل 1ناخبو الطائفة شيعي من سجل وادي الكرم 578

3ثانوية الهرمل النموذجية غرفة رقم  52 الى سجل 1ناخبات الطائفة شيعي من سجل وادي الكرم 579

وادي النيرة- 36                                    

1القسم المستأجر من مدرسة زبود الرسمية غرفة رقم  27 الى سجل 2ناخبو الطائفة شيعي من سجل وادي النيرة

27 الى سجل 2ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

580

وادي بنيت- 37                                    

4ثانوية الهرمل النموذجية غرفة رقم  43 الى سجل 1ناخبو الطائفة شيعي من سجل وادي بنيت

43 الى سجل 1ناخبات الطائفة شيعي من سجل 

581


