
اع المعتمدة لالنتخابات النيابية  ‐   2018 الئحة بمراكز االق

قضاء البقاع الغربيمحافظة البقاع

171عدد االقالم في القضاء

47عدد مراكز االقتراع

587عدد االقالم في المحافظة

157عدد مراكز االقتراع

الخياره

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مدرسة الخيارة الرسمية 2

الدكوه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة سابقا قرب كنيسة مار جرجس 2

الروضة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية االولى 3

السلطان يعقوب التحتا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

السلطان يعقوب الفوقا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

الشبرقية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1قاعة كنيسة الوحدة والسالم في عميق 1

الصويري

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4
3مدرسة المقاصد االسالمية 3

القرعون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

7التكميلية الرسمية 7
5الثانوية الرسمية 5

المرج

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة الرسمية 5
6الثانوية الرسمية 6

2مدرسة الجراحية الرسمية - حي المرج 2

المنارة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4ثانوية المنارة الرسمية 4
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اع المعتمدة لالنتخابات النيابية  ‐   2018 الئحة بمراكز االق

المنصوره

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية االولى 3

باب مارع

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1دار البلدية 1

بعلول

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

تل ذنوب

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1قاعة كنيسة مار مارون 1
1المدرسة الرسمية في البلدة القديمة 1

جب جنين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8التكميلية الرسمية للصبيان 8
3ثانوية جب جنين الرسمية 3

حوش الحريمه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة الرسمية 5

خربة قنافار

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6المدرسة المهنية في خربة قنافار(مبنى البلدية قديما) 6

زاليا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية االولى 1

سحمر

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3متوسطة سحمر الرسمية فرنسي 3
4متوسطة سحمر الرسمية انكليزي 4

صغبين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

7ثانوية صغبين الرسمية 7

عانا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

عميق

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2قاعة كنيسة الوحدة والسالم 2
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عيتنيت

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4دار البلدية 4

عين التينه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية االولى 3

عين زبده

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3دار البلدية 3

غزه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4التكميلية الرسمية 4
4ثانوية غزه الرسمية 4

قليا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية االولى 3

كامد اللوز

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5الثانوية الرسمية 5
4التكميلية الرسمية 4

كفريا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

الال

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3
4مدرسة المقاصد االسالمية 4

لبايا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6المدرسة الرسمية 6

لوسيا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية في ميدون 1

مشغره التحتا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

10المدرسة الرسمية للبنات 10
2المدرسة الرسمية للصبيان –  حي التعمير 2

مشغره الفوقا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف
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8المدرسة الرسمية للصبيان –  حي التعمير 8

ميدون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

يحمر

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3متوسطة يحمر الرسمية الجديدة 3
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قضاء راشيامحافظة البقاع

90عدد االقالم في القضاء

30عدد مراكز االقتراع

587عدد االقالم في المحافظة

157عدد مراكز االقتراع

البيره

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6المدرسة الرسمية 6

الحوش

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

الرفيد

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة الرسمية 5

العقبة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3معهد راشيا الفني في بلدة العقبة 3

بكا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

بكيفا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1دار البلدية 1
1النادي الثقافي 1

بيت لهيا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مبنى البلدية 2

تنوره

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

حلوه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

خربة روحا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6المدرسة الرسمية المبنى الجديد 6

دير العشائر

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1
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راشيا حي الفوقا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2دار المعلمين والمعلمات المبنى الجديد 2

راشيا حي الكواسبه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5ثانوية راشيا الرسمية 5

راشيا حي الميدان

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5ثانوية حرمون الرسمية المبنى الجديد 5

سلساتا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1قاعة المسجد 1

ضهر االحمر

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية المتوسطة 2

عيتا الفخار

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6المدرسة الرسمية لرعية الروم االرثوذكس 6

عيحا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة الرسمية 5

عين حرشا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

عين عرب

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

عين عطا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية المبنى الجديد 3

كفردنيس

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية الجديدة 2

كفرقوق

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

كفرمشكي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4
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كوكبا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

مجدل بلهيص

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

محيدثه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

مدوخا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

ينطا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

Monday, April 16, 2018 محافظة البقاع  -    قضاء راشيا -  الصفحة 3

 LO/MO/375/16
د. لينا عويدات    -  مشروع مكننة لوائح الشطب                       عقد رقم 38/ص م تاريخ 14/3/2018
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قضاء زحلةمحافظة البقاع

326عدد االقالم في القضاء

80عدد مراكز االقتراع

587عدد االقالم في المحافظة

157عدد مراكز االقتراع

ابلح

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4مدرسة أبلح الرسمية 4

الفرزل التحتا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4مدرسة الراهبات المخلصيات 4

الفرزل الفوقا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية االبتدائية 3

الكرمة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1حسينية التويتة للنساء 1

الوقف

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مدرسة كلينكيان (كابوسيه) 1

بتياس

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة االنجيلية (يوغون اولوك) 3

بر الياس

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

7ثانوية بر الياس الرسمية 7
7مدرسة بر الياس االبتدائية الرسمية 7

5متوسطة بر الياس الرسمية 5

بوارج

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

تربل

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3
2مركز البلدية 2

تعلبايا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8تكميلية تعلبايا الرسمية 8
3ثانوية تعلبايا الرسمية 3
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اع المعتمدة لالنتخابات النيابية  ‐   2018 الئحة بمراكز االق

تعنايل

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مركز البلدية 2

تل االخضر

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1تكميلية قب الياس الرسمية 1

تويته

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

جديتا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة االبتدائية الرسمية 3
4دار البلدية 4

جالال

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مركز األحراج 1

حاجي حببلي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مدرسة اغاجانيان 2

حزرتا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6معهد حزرتا الفني 6

حوش الغنم

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مدرسة علي النهري االبتدائية الرسمية 1

حوش حاال

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4ثانوية رياق الرسمية 4
6متوسطة رياق الرسمية االولى 6

حي السلم

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1متوسطة رياق الثانية الرسمية 1

حي الفيكاني

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

خضر بك

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3نادي الهومنتمن الرياضي 3
1مركز بلدية عنجر 1
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اع المعتمدة لالنتخابات النيابية  ‐   2018 الئحة بمراكز االق

دلهميه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5مدرسة االحسان الوطنية المجانية 5

دير الغزال

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية المختلطة 2

رعيت

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3مدرسة رعيت الرسمية 3

رياق

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6متوسطة رياق الرسمية االولى 6

زحلة البرباره

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8مدرسة البربارة 8

زحلة الراسيه التحتا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6الثانوية الرسمية للبنات 6

زحلة الراسيه الفوقا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8ثانوية زحلة الرسمية للبنات 8

زحلة المعلقه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مستوصف المعلقه الحكومي 2
4مدرسة مار يوسف الصخرة (غربي) 4
3مستشفى زحلة الحكومي (الهراوي) 3

2مدرسة المعلقة الرسمية للصبيان كرك نوح 2
3مدرسة المعلقة الرسمية للبنات 3

زحلة المعلقه الشمالي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6مدرسة المعلقة الرسمية للبنات 6

زحلة الميدان الشرقي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5تكميلية زحله الثانية للصبيان 5
5المدرسة الرسمية األولى للبنات 5

زحلة الميدان الغربي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

9ثانوية زحله الرسمية للصبيان 9
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اع المعتمدة لالنتخابات النيابية  ‐   2018 الئحة بمراكز االق

زحلة حوش االمراء

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

13مدرسة حوش األمراء الرسمية 13

زحلة حوش الزراعنه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8مدرسة زحلة الثالثة للصبيان (مار فرام) 8

زحلة حي السيدة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3مبنى الكشاف السرياني في المدينة الصناعية 3

زحلة سيدة النجاة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6المتوسطة االولى الرسمية للصبيان 6

زحلة كرك نوح

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6تكميلية المعلقه الرسمية للصبيان 6

زحلة مار الياس

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

10مدرسة زحلة الفنية حي مار الياس 10

زحلة مار انطونيوس

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4وقف كنيسة مار انطونيوس 4

زحلة مار مخايل

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8غرفة الصناعة والتجارة 8

زحلة وادي العرايش

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية المختلطة 3

سعدنايل

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

10المدرسة الرسمية المختلطة 10

شتوره

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مركز هاتف شتوره 1

شهابية الفاعور

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2بهو الجامع 2

علي النهري

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5تكميلية علي النهري الرسمية 5
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6المدرسة االبتدائية 6

عين كفرزبد

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

قاع الريم

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4التكميلية الرسمية 4

قب الياس التحتا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8تكميلية قب الياس الرسمية 8
2مدرسة قب الياس االبتدائية 2

2ثانوية قب الياس الرسمية 2

قب الياس الفوقا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مدرسة قب الياس االبتدائية الرسمية 2
6ثانوية قب الياس الرسمية 6

قوسايا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2دار البلدية 2

كابوسية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مدرسة كلينكيان (كابوسيه) 2

كفرزبد

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8التكميلية الرسمية (ملك الدولة) 8

ماسا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

مجدل عنجر

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6مدرسة مجدل عنجر االبتدائية 6
3مدرسة المقاصد الخيرية االسالمية 3

3ثانوية مجدل عنجر الرسمية 3

مريجات

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة التكميلية الرسمية 4

مكسه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2التكميلية الرسمية 2
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ناصريه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

نبي ايال

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

نيحا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

وادي الدلم

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مدرسة قب الياس االبتدائية الرسمية 2

يوغون اولوك

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة االنجيلية (يوغون اولوك) 2
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قضاء جزينمحافظة الجنوب

122عدد االقالم في القضاء

58عدد مراكز االقتراع

748عدد االقالم في المحافظة

220عدد مراكز االقتراع

الجرمق

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2صالون كنيسة مار مارون 2

الحرف

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1النادي الثقافي في الحرف 1

الحسانيه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

الحمصية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون الكنيسة 1

الريحان

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6المدرسة الرسمية الجديدة 6

السريره

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

العيشية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

الغباطيه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون الكنيسة 1

القطراني

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مدرسة داريا والقطراني 1

اللويزه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

المحاربيه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون الكنيسة 1

المكنونيه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف
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2صالون كنيسة البلدة 2

الميدان

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

انان

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون الكنيسة 1

بتدين اللقش

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2القصر البلدي الجديد 2

بحنين -  كفرتعال

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1دير المخلص -  بحنين 1

بسري

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون الكنيسة 1

بصليا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1بهو الكنيسة 1

بكاسين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6المدرسة الرسمية 6

بنواتي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

بيصور

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون الكنيسة 1

تعيد

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

جرنايا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

جزين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

7المدرسة الرسمية التكميلية 7
8ثانوية جزين الرسمية 8
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جنسنايا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون الكنيسة 1

حيتوله -  وادي الليمون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1بهو كنيسة وادي الليمون 1

حيطوره

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مبنى البلدية 2

روم

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

ريمات وشقاديف

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون الكنيسة 1

زحلته

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مبنى البلدية ( الجديد) 1

سجد

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية الجديدة 2

سنيه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون الكنيسة 1

شواليق

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1بهو الكنيسة 1

صباح

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مبنى البلدية 1

صفارية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مستوصف البلدة 2

صيدون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

عاراي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2صالون الكنيسة 2
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عازور

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مبنى البلدية 2

عرمتي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة الرسمية 5

عين المير

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

عين مجدلين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

قتالة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون الكنيسة 1

قطين وحيداب

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون الكنيسة 1

قيتولي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مركز البلدية القديم 2
4المدرسة الرسمية 4

كرخا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مركز البلدية 1

كفر جره

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

كفرحونه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8المدرسة الرسمية 8

كفرفالوس

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون الكنيسة 1

لبعه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2ثانوية لبعا الرسمية 2

مجيدل

عدد االقالمالمركز عدد الغرف
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2المدرسة الرسمية 2

مراح الحباس

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون الكنيسة 1

مزرعة المطحنة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون الكنيسة 1

مشموشه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1بيت الجمعية الخيرية 1

مليخ

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية الجديدة 4

وادي بعنقودين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون الكنيسة 1

وادي جزين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مبنى البلدية 2
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قضاء صورمحافظة الجنوب

328عدد االقالم في القضاء

84عدد مراكز االقتراع

748عدد االقالم في المحافظة

220عدد مراكز االقتراع

ارزون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1الحسينية 1

البازوريه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4ثانوية البازورية 4
4المدرسة الرسمية المتوسطة 4

البرغليه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4مبنى البلدية 4

البساتين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5الثانوية الرسمية للبنات 5

البستان

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3مدرسة البستان الرسمية 3

البص  قسم 1

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1الثانوية الرسمية للبنات صور 1

البص  قسم 3

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1الثانوية الرسمية للبنات صور 1

البص قسم 5

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1الثانوية الرسمية للبنات صور 1

البياض

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

الجبين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

الحلوسية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3
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الحميري

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

الحنية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

الرشيديه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1الثانوية الرسمية للبنات صور 1

الرماديه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3مبنى البلدية ( المدرسة الرسمية القديمة) 3

الزلوطية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية في يارين 1

السماعية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

الشعيتية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

الشهابية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

9الثانوية الرسمية 9

الظهيرة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

الكنيسه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1الحسينية 1

المالكية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1الحسينية 1

المنصوري

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

الناقورة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة الرسمية 5
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باتولية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3الحسينية الجديدة للرجال 3

باريش

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

بافليه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

بثتيات

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1الحسينية 1

بدياس

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

برج الشمالي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8المدرسة المتوسطة الرسمية 8

برج رحال

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5مبنى البلدية الحالي 5

جبال البطم

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

جناته

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1الحسينية 1

جويا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

10مجمع المدارس الجديدة متوسطة جويا األولى المتوسطة الرسمية 10
10مجمع المدارس الجديدة مدرسة جويا الثانية الرسمية 10

حناويه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

دبعال

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

دردغيا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف
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2قاعة الكنيسة 2

دير عامص

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

دير قانون النهر

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6المدرسة الرسمية 6

دير قانون راس العين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4مبنى البلدية 4

دير كيفا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

رشكنانيه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

زبقين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

سلعا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

شبريحا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2حسينية البلدة 2

شحور

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8متوسطة عفيف بيضون 8

شمع

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2حسينية البلدة 2

شيحين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مدرسة شيحين الرسمية 2

صديقين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5حسينية الرجال و النساء 5

صريفا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف
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8المدرسة الرسمية 8

صور

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1الثانوية الرسمية للبنات 1

صور حي االرثوذكس

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1بهو كنيسة الروم االرثوذكس 1

صور حي الجامع

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة التكميلية االولى ( احمد جمعه) 5

صور حي الجورة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8المدرسة التكميلية االولى ( احمد جمعه) 8

صور حي الحسينية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

10الثانوية الجعفرية 10

صور حي الكاثوليك

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8مدرسة راهبات مار يوسف المدخل الجنوبي 8

صور حي المصاروي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6المدرسة الجعفرية المهنيه 6

صور حي المنارة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

9الجامعة االسالمية الشواكير 9

صور حي الموارنة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3مدرسة راهبات مار يوسف المدخل الشمالي 3

طورا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5مدرسة طورا  االبتدائية الرسمية 5

طير حرفا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4الثانوية الرسمية 4

طير دبا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6مبنى البلدية 6

طير فلسيه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف
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5مدرسة طيرفلسيه المتوسطة الرسمية 5

عباسية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8الثانوية الرسمية 8

علما الشعب

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

عيتيت

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

عين بعال

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6الثانوية الرسمية 6

قانا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

13الثانوية الرسمية 13

قليله

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6المدرسة الرسمية 6

مجادل

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

مجدلزون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة الرسمية 5

محرونه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2حسينية الرجال 2

مروحين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

مزرعة مشرف

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1حسينية الرجال 1
1حسينية النساء 1

معركه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة االبتدائية 5
6ثانوية خليل جرادي الرسمية 6
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معروب

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

نفاخيه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1النادي الحسيني في البلدة 1

وادي جيلو

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

يارين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

يانوح

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2
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قضاء صيدا ( قرى) محافظة الجنوب

198عدد االقالم في القضاء

61عدد مراكز االقتراع

748عدد االقالم في المحافظة

220عدد مراكز االقتراع

ارزي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

اركي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

البابلية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3الثانوية الرسمية 3
3المدرسة الرسمية 3

البرامية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مركز البلدية 2

البيسارية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4
2النادي الحسيني 2

الحارة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2النادي الحسيني 2
3ثانوية حارة صيدا الرسمية 3

الحجة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2كنيسة مار يوسف 2

الخرايب

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8المدرسة الرسمية (البلدية) 8

الزرارية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5تكميلية الزرارية الرسمية - المبنى الجديد 5
5ثانوية الزرارية الرسمية 5

السكسكية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4ثانوية السكسكية الرسمية - المبنى الجديد 4
5المدرسة الرسمية 5
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الصالحية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية (البلدية) 2

الصرفند

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

7التكميلية الرسمية - المبنى الجديد 7
7ثانوية الصرفند الرسمية 7

الغازية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

13ثانوية الغازية الرسمية - المبنى الجديد 13

القرية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

القنيطرة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1النادي الحسيني 1

اللوبيه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

المروانية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6التكميلية المختلطة 6

المعمرية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2الثانوية الرسمية 2

المية ومية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة الرسمية 5

النجارية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

الهاللية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2القاعة العامة المستحدثة 2

انصاريه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

برتي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف
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2مركز البلدية 2

بقسطه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1بهو الكنيسة 1

بنعفول

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية الجديدة 2

تفاحتا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2النادي الحسيني 2
4المدرسة الرسمية 4

جنجاليا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1بهو الكنيسة 1

خرطوم

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3مبنى الحسينية 3

خزيز

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1بهو الكنيسة 1

درب السيم

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية القديمة المعروفة بثانوية مودرن سكول 4

زغدرايا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2النادي الحسيني 2

زيتا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

طنبوريت

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2بهو الكنيسة 2

عبرا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3نادي عبرا 3

عدلون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5الثانوية الرسمية الجديدة - قرب مقام النبي ساري 5
5المدرسة المتوسطة الرسمية 5
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عدوسية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

عرب الجل

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

عقتنيت

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية القديمة 2

عنقون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المبنى البلدي 5

عين الدلب

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

غسانية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

قعقعية الصنوبر

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

قناريت

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

كفربيت

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1النادي الحسيني 1

كفرحتى

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المتوسطة الرسمية 5

كفرشالل

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1بهو الكنيسة 1

كفرملكي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة المتوسطة الرسمية 5

كفريا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1بهو الكنيسة 1
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كوثرية السياد

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

مجدليون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

مزرعة طبايا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

مغدوشه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4ثانوية مغدوشة الرسمية 4
3المدرسة االبتدائية الرسمية 3
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قضاء صيدا ( مدينة) محافظة الجنوب

100عدد االقالم في القضاء

17عدد مراكز االقتراع

748عدد االقالم في المحافظة

220عدد مراكز االقتراع

صيدا حي الدكرمان

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

7المدرسة المهنية صيدا 7
7مدرسة عائشة الجديدة 7

صيدا حي الزويتيني

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5مدرسة االصالح الرسمية للبنات قرب معصرة عبود 5

صيدا حي السبيل

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8مدرسة اإلصالح المختلطة الرسمية 8

صيدا حي السراي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3مدرسة اجيال صيدا 3

صيدا حي الشارع

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3مدرسة االيمان/م غربي 3
6مدرسة االيمان/م شرقي 6

صيدا حي القناية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة المتوسطة للصبيان 2

صيدا حي الكشك

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8المدرسة الكويتية الرسمية 8

صيدا حي الكنان

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

11ثانوية البزري الرسمية 11

صيدا حي المسالخية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4ثانوية البنات االولى 4
5تكميلية البنات االولى 5

صيدا حي الوسطاني

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5ثانوية البنات الثانية مرجان 5
7متوسطة الشهيد معروف سعد 7
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صيدا حي رجال االربعين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

11المدرسة االنجيلية ( االمركان) 11

صيدا حي مار نقوال

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4بلدية صيدا 4

صيدا حي مكسر العبد

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

AUST 4جامعة 4
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قضاء البترونمحافظة الشمال

143عدد االقالم في القضاء

75عدد مراكز االقتراع

1084عدد االقالم في المحافظة

316عدد مراكز االقتراع

اجدبرا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مبنى البلدية 1

اده

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1
1صالة كنيسة مار سابا 1

آسيا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2قاعة الكنيسة 2

البترون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3التكميلية الرسمية المختلطة 3
5المدرسة الثانوية 5

4التكميلية الرسمية للبنات 4

العاللي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مركز نادي البلدة 1

الفتاحات وحربونا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1ساحة مار جرجس 1

الهري

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

بجدرفل

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

بشتودار

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مدرسة البلدة 1

بشعله

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3مركز البلدية المستحدث في بشعلة 3

بقسميا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف
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2المدرسة الرسمية 2

بيت شالال

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

تحوم

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

تنورين التحتا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4تكميلية تنورين التحتا الرسمية 4

تنورين الفوقا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

7الثانوية الرسمية 7
4التكميلية الرسمية 4

توال

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

جبال

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

جران

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

جربتا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون  كنيسة مار عبدا 1

حامات

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة الرسمية 5

حدتون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون الكنيسة 1

حردين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

حلتا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1
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داعل

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1بيت جاهز امام الجامع 1

دريا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالة رعية مار نهرا 1

دوق

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون رعية كنيسة مار مخايل 1

دوما

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6المدرسة الرسمية 6

دير بال

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مركز البلدية 2

راس نحاش

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

راشا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون كنيسة الرعية 1

راشانا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مركز نادي راشانا 1

راشكده

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون كنيسة الرعية 1

راشكيده

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1غرفة الوقف قرب الجامع - رشكيدا 1

رام

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1قاعة الكنيسة 1

زان

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2كنيسة مار يوحنا 2

سلعاتا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1
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سمار جبيل

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون الكنيسة 1

شاتين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4صالون كنيسة سيدة البشارة - شاتين 4

شبطين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

شكا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6ثانوية شكا الرسمية 6
4التكميلية الرسمية 4

صغار

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مركز النادي 1

صورات

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1بيت الكهنة 1

ضهر ابو ياغي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالة كنيسة مار مخايل 1

عبدللي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مركز الهاتف 1
1صالون الرعية 1

عبرين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4ثانوية عبرين 4

عرتز

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالة كنيسة سيدة المعونات 1

عورا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

غوما

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون الكنيسة 1
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قندوال

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1بيت جاهز أمام الكنيسة 1

كفر حتنا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالة كنيسة مار شليطا 1

كفر حلده

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

كفر شليمان

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1بيت جاهز امام الكنيسة - كفرشليمان 1

كفر عبيدا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

كفرحي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

كفور العربي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2
2مركز البلدية 2

كفيفان

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2صالون الكنيسة 2

كوبا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المستوصف 2

كور

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

مار ماما

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون الكنيسة 1

محمرش

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

مراح الحاج

عدد االقالمالمركز عدد الغرف
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1كنيسة القرية 1

مراح الزيات

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون الكنيسة 1

مراح شديد ودير شواح

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالة الرعية 1

مسرح والبقيعة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1باحة كنيسة مار جرجس 1

نحال

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1بيت جاهز أمام الكنيسة 1

نيحا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

وجه الحجر

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

وطى حوب

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2قاعة كنيسة مار انطانيوس 2
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قضاء الكورةمحافظة الشمال

128عدد االقالم في القضاء

48عدد مراكز االقتراع

1084عدد االقالم في المحافظة

316عدد مراكز االقتراع

اجد عبرين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مبنى البلدية 2

البحصاص

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1الخلية االجتماعية في بلدة راسمسقا الشمالي 1

المجدل

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2قاعة كنيسة مريم المجدلية 2

النخله

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2خلية مسجد صالح الدين 2

اميون شرقي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

7ثانوية اميون الرسمية 7

اميون غربي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6المدرسة الرسمية للصبيان 6

انفه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

9المدرسة الرسمية للصبيان 9

بترومين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3مبنى بلدية بترومين 3

بتعبوره

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2دار البلدية 2

بتوراتيج

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

بحبوش

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مبنى مهنية جمعية انعاش القرى الخمس 2

بدبا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف
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2مبنى البلدية 2

بدبهون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مدرسة برغون الرسمية 1

بدنايل

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية السابقة 1

برسا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

برغون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مدرسة برغون الرسمية 1

بزيزا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

بشمزين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4مدرسة بشمزين العالية 4

بصرما

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3دار البلدية 3

بطرام

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

بكفتين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مبنى البلدية 1

بنهران

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1الجمعية الخيرية 1

حارة الخاصة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1خلية مسجد صالح الدين 1

دار بعشتار

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة الرسمية 5

دار شمزين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف
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1قاعة الكنيسة 1

دده

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

7المدرسة الرسمية 7

راس مسقا الجنوبية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

راس مسقا الشمالية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1الخلية االجتماعية 1

رشدبين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

زغرتا المتاولة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1حسينية جمعية المبرات الخيرية 1

زكرون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون الكنيسة 1

ضهر العين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

ضهور الهوا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1قاعة الشهيد باسل االسد 1

عابا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2قاعة كنيسة مار الياس 2

عفصديق

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مركز البلدية الجديد 2

عين عكرين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة المختلطة الرسمية 2

فيع

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

قلحات

عدد االقالمالمركز عدد الغرف
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2النادي الثقافي الرياضي 2

كفتون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1قاعة البلدية 1

كفر حزير

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة الرسمية 5

كفر صارون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية سابقا(النادي حاليا) 2

كفر قاهل

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مركز البلدية 2

كفرحاتا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

كفرعقا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

7المدرسة الرسمية للصبيان 7

كفريا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

كوسبا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة الرسمية للصبيان 5
4المدرسة الرسمية للبنات 4

متريت

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2دار البلدية 2
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قضاء المنية- الضنيةمحافظة الشمال

184عدد االقالم في القضاء

56عدد مراكز االقتراع

1084عدد االقالم في المحافظة

316عدد مراكز االقتراع

الحازمية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

الخرنوب

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

الروضة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

الريحانية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

السفيرة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4
5ثانوية السفيره 5

القطين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

القمامين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

المطل

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

المنية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5تكميلية البالط الرسمية 5
2دار البلدية 2

8تكميلية المقالع الرسمية 8
8ثانوية المنية الرسمية 8

6مدرسة النبي كزيبر الرسمية 6
7مدرسة المنيه الرسميه المختلطة انجليزي 7

النبي يوشع

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8المدرسة الرسمية 8
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3قاعة جامع الدهيبي 3

ايزال

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

بحنين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

7مدرسة بحنين الرسمية 7

بحويتا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1قاعة الكنيسة 1

بخعون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6المدرسة الرسمية للصبيان 6
6مدرسة بخعون الفنية الرسمية 6

برج اليهودية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

بطرماز

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

بقاع صفرين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6المدرسة الرسمية 6

بقرصونه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة الرسمية الشرقية 5

بيت الفقس

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة  التكميلية المختلطة الرسمية 3

بيت حاويك

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

تربل

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

حرف السياد

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1
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حقل العزيمه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة التكميلية الرسمية 3

حوارة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1قاعة كنيسة مار الياس في البلده 1

دبعل

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية الجديدة 2

دير عمار

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5مدرسة البيادر الرسمية للبنات 5
5مدرسة الروضة الرسمية في دير عمار 5

دير نبوح

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

زغرتغرين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2قاعة الكنيسة 2

سير

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة الرسمية للصبيان 5
5المدرسة الرسمية للبنات 5

طاران

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

عاصون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية االولى 4

عزقي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

عيمار

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية المختلطة 2

عين التينة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2
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اع المعتمدة لالنتخابات النيابية  ‐   2018 الئحة بمراكز االق

قرصيتا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة الرسمية 5

قزحيا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

كرم المهر

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

كفر حبو

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة الرسمية الجديدة 5

كفر شالن

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مبنى البلدية 1

كفربنين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

كهف الملول

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

مراح السريج

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

مراح السفيرة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

مركبتا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

مزرعة القرين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية - كنيسة البلدة 1

نمرين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3
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قضاء بشريمحافظة الشمال

96عدد االقالم في القضاء

32عدد مراكز االقتراع

1084عدد االقالم في المحافظة

316عدد مراكز االقتراع

الديمان

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3نادي االتحاد الديماني 3

المغر وبال

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1بيت الرعية  في بال 1

بان

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3دار البلدية 3

برحليون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2دار البلدية 2

بريسات

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1بهو الكنيسة 1

بزعون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5دار البلدية 5

بشري حي السيدة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3مدرسة بشري الفنية الرسمية 3
4مركز الخدمات اإلنمائية الشاملة 4

3دار المعلمين 3
1مدرسة البنات الرسمية 1

بشري حي المقدمين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مركز البريد 2

بشري حي مار سابا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8مدرسة الراهبات للعائلة المقدسة 8

بشري حي مار يوحنا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2ثانوية بشري 2
6مدرسة البنات الرسمية 6
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بقاعكفرا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6مركز البلدية الجديد 6

بقرقاشا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5مركز بلدية بقرقاشا 5

بلوزا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3مدرسة الراهبات 3

بيت منذر

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مقر النادي 1

حدث الجبه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3دار البلدية 3
2مدرسة الراهبات 2

حدشيت

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6المدرسة الرسمية 6
4مدرسة الراهبات 4

حصرون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6المدرسة الرسمية للصبيان 6
2دار البلدية 2

طورزا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2
2مدرسة الراهبات 2

عبدين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مدرسة راهبات الوردية 2

قنات

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3مركز نادي االنعاش االجتماعي _  دير مار مخايل ) 3

قنيور

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1قاعة الكنيسة 1

مزرعة بني صعب

عدد االقالمالمركز عدد الغرف
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اع المعتمدة لالنتخابات النيابية  ‐   2018 الئحة بمراكز االق

1المدرسة الرسمية 1

مزرعة عساف

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1بيت جاهز في كنيسة الروم االرثوذكس 1

وادي قنوبين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2معمل كهرباء قديشا 2
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قضاء زغرتامحافظة الشمال

149عدد االقالم في القضاء

62عدد مراكز االقتراع

1084عدد االقالم في المحافظة

316عدد مراكز االقتراع

اجبع

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1غرفة االستثمار في سنترال اجبع 1

ارده

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

اسلوت

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1بهو الكنيسة 1

اصنون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مدرسة اصنون الرسمية 1

البحيرة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2قاعة الكنيسة 2

القادريه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4الثانوية الرسمية في مرياطه 4

ايطو

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2نادي شبيبة ايطو السابق 2

ايعال

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

بسلوقيط

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2صالون كنيسة مار سركيس وباخوس 2

بشنين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1قاعة كنيسة مار مخائيل /  بشنين 1

بنشعي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1بهو كنيسة مار روحانا 1

بوسيط

عدد االقالمالمركز عدد الغرف
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1قاعة الكنيسة 1

بيت عبيد

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مدرسة المطران المارونية في بلدة ارده 1

بيت عوكر

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1القاعة الكنيسة 1

توال

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1بهو الكنيسة 1
1مركز البلدية 1

حارة الفوار

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

حرف ارده

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

حرف مزيارة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2صالة الكنيسة 2

حريقص

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

حميص

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون كنيسة مار الياس 1

حيالن

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3قاعة جامع الحميدي 3

داريا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2قاعة كنيسة سيدة داريا 2

راسكيفا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مركز البلدية 2

رشعين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6المدرسة الرسمية 6
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زغرتا حي السيدة الشرقي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4التكميلية الثانية للصبيان 4
3مدرسة راهبات المحبة 3

زغرتا حي السيدة الغربي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6التكميلية الثانية للبنات(مدرسة مدام بدره الرسمية للبنات) 6

زغرتا حي الصليب الجنوبي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4التكميلية األولى للبنات 4
4ثانوية زغرتا 4

زغرتا حي الصليب الشمالي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مكتب الزراعة /مبنى السراي 1
1مكتب الدفاع المدني /  مبنى السراي 1

1مكتب الصحة /  مبنى السراي 1
1مكتب العقاري المعاون/  مبنى السراي 1

2  مكتب مالية زغرتا /  مبنى السراي 2
1  مكتب التنظيم المدني /  مبنى السراي 1

زغرتا حي المعاصر

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

11التكميلية االولى للصبيان(تكميلية طوني فرنجيه للصبيان) 11

سبعل

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة الرسمية(راشيل اده) المبنى القديم مقابل الكنيسة 5

سرعل

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

عربة قزحيا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2البيت االجتماعي قرب البلدية 2

عرجس

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مبنى البلدية الجديد 2

عشاش

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3دير عشاش 3

علما

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4
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اع المعتمدة لالنتخابات النيابية  ‐   2018 الئحة بمراكز االق

عينطورين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2قاعة الكنيسة 2

قره باش

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2قاعة الكنيسة 2

كرم سده

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2روضة كرم سده الرسمية 2

كفر حورا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1بهو كنيسة سيدة االنتقال 1

كفر دالقوس

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3بهو كنيسة سيدة لورد 3

كفر زينا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة المتوسطة الرسمية 2

كفر شخنا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1قاعة كنيسة مار جرجس 1

كفر صغاب

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6المدرسة الرسمية في مرح كفرصغاب 6

كفر ياشيت

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مدرسة كفرياشيت 2

كفرحاتا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1دار البلدية 1

كفرفو

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1قاعة كنيسة مار آسيا 1

كفريا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مدرسة المطران المارونية في بلدة إرده 1

مجدليا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مدرسة راهبات العائلة المقدسة المارونيات 2
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مرياطه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4الثانوية الرسمية في مرياطه 4

مزرعة التفاح

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3مستوصف وقف مار ضومط 3

مزرعة الفريديس

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1قاعة الكنيسة 1

مزرعة النهر

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون كنيسة مار يوسف 1

مزرعة حوقا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

مزيارة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6المدرسة الرسمية 6
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قضاء طرابلسمحافظة الشمال

384عدد االقالم في القضاء

43عدد مراكز االقتراع

1084عدد االقالم في المحافظة

316عدد مراكز االقتراع

البداوي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6المدرسة الرسمية للصبيان 6
6متوسطة البداوي للبنات 6

التبانة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

16مدرسة الزهرية الرسمية للصبيان 16
11مدرسة جبران خليل جبران الرسمية للبنات 11

16ثانوية طرابلس الرسمية للبنات 16
14مدرسة لقمان الرسمية المختلطة 14

16متوسطة التبانة الرسمية –  بولفار التبانة 16
14مدرسة ابي فراس الحمداني 14

التل

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة الجديدة الرسمية للبنات 5
7ثانوية المربي حسن الحجة الرسمية 7

الحدادين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

11ثانوية المربى مواهب اسطى الرسمية للبنين 11
16دار التربية والتعليم االسالمية 16

13مدرسة الفضيلة للصبيان 13
14مدرسة طرابلس االولى الرسمية للصبيان 14

الحديد

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5مدرسة دوحة االداب 5
2مدرسة الهدى للصبيان 2

13مدرسة التدريب التربوي 13

الرمانة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6مدرسة مي الرسمية  االولى للبنات 6
3مدرسة النموذج الرسمية للصبيان 3

الزاهرية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8مدرسة النموذج الرسمية للصبيان 8
6ثانوية فضل المقدم الرسمية للبنات 6

السويقه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف
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6مدرسة فرح انطون الرسمية للصبيان خلف مبنى بلدية طرابلس 6
10مدرسة التل الجديدة الرسمية للبنات 10

10تكميلية طرابلس االولى الرسمية للبنات 10
7مدرسة مي الرسمية  الثانية للبنات 7

القبة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

14مدرسة ابن سينا الرسمية 14
5مدرسة الفارابي الرسمية 5

7مدرسة سليمان البستاني للصبيان خلف مبنى بلدية طرابلس 7
2مدرسة الضياء الرسمية للبنات 2
10ثانوية القبة الرسمية المختلطة 10

القلمون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8المدرسة الرسمية للصبيان 8

المهاترة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8مدرسة الفيحاء الرسمية للصبيان 8

الميناء

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

15مدرسة عدنان درويش 15
9مدرسة النهضة للبنات 9

8ثانوية اندريه نحاس للبنات 8
(BLOCK B)  5مدرسة الحياة الرسمية للبنات 5

12مدرسة لبنان الرسمية االولى للبنات (المعروفة سابقا الثانوية العربية) 12
9المعهد الفني الصناعي 9
7مدرسة ناتالي عازار 7

(BLOCK A) 2مدرسة الحياة الرسمية للبنات 2

النوري

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

12مدرسة النموذج الرسمية للبنات 12
8مدرسة مي الرسمية االولى للبنات 8

وادي النحلة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مدرسة الروضة الرسمية 2
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قضاء النبطيةمحافظة النبطية

253عدد االقالم في القضاء

49عدد مراكز االقتراع

793عدد االقالم في المحافظة

163عدد مراكز االقتراع

ارنون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

الدوير

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5ثانوية رمال رمال 5
5المدرسة الرسمية االبتدائية (حي الوردات) 5

الشرقية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

القصيبه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة الرسمية 5

الكفور

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4مدرسة الكفور الرسمية 4

النبطية التحتا حي البياض

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

13المدرسة المهنية الرسمية 13

النبطية التحتا حي السراي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

16تجمع المدارس الجديدة في النبطية 16

النبطية التحتا حي المسيحيين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1ثانوية الصباح الرسمية القديمة ( مدرسة عبد اللطيف فياض) 1

النبطية التحتا حي الميدان

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

7ثانوية الصباح الرسمية القديمة ( مدرسة عبد اللطيف فياض) 7

النبطية الفوقا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8المدرسة الرسمية 8

النميريه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6الحسينية 6
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انصار

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5مدرسة انصار المتوسطة (حاليا االبتدائية) 5
5ثانوية انصار الرسمية 5

بريقع

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3مدرسة بريقع الرسمية 3

تول

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مدرسة الكفور 1

جباع

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

7المدرسة الرسمية االبتدائية 7

جبشيت

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

11مدرسة جبشيت المتوسطة 11

جرجوع

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة الجديدة 5

حاروف

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5ثانوية الشهيدين في بلدة حاروف 5
4مدرسة لبنان الجديدة 4

حبوش

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

10المدرسة المتوسطة للصبيان 10

حومين التحتا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4مدرسة حومين التحتا 4

حومين الفوقا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة االبتدائية الرسمية 5

دير الزهراني

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6مدرسة دير الزهراني الرسمية 6

رومين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3
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زبدين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4مدرسة زبدين الرسمية 4

زفتا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

زوطر الشرقية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

زوطر الغربية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

سيني

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

شوكين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

صربا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3صالة الكنيسة 3

صير الغربية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة الرسمية 5

عبا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

7المدرسة الرسمية المتوسطة 7

عدشيت

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة الرسمية 5

عرب صاليم

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8المدرسة الرسمية 8

عزه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مدرسة عزه القديمة 2

عين بوسوار

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مدرسة زهير شحاده الرسمية 2
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عين قانا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5مدرسة عين قانا الرسمية االبتدائية 5

قعقعية الجسر

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6المدرسة الرسمية الجديدة 6

كفر تبنيت

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8مدرسة كفرتبنيت الرسمية 8

كفر رمان

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة المتوسطة 5
5ثانوية كفررمان 5

كفرصير

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

7المدرسة الرسمية 7

كفرفيال

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية االبتدائية 3

كفروة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2كنيسة مار يوسف 2

ميفدون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة الرسمية 5

يحمر

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4
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قضاء بنت جبيلمحافظة النبطية

259عدد االقالم في القضاء

48عدد مراكز االقتراع

793عدد االقالم في المحافظة

163عدد مراكز االقتراع

السلطانيه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية (مبنى البلدية) 3

الطيري

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة الرسميه 5

برج قالويه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية المبنى الجديد 2

برعشيت

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

10المدرسة الرسمية الجديدة 10

بنت جبيل حي البركه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

9مدرسة بنت جبيل الثانية المختلطة الرسمية 9

بنت جبيل حي الجامع

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4مدرسة فريال شامي الرسمية حي آل جمعه 4

بنت جبيل حي الحسينية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

7ثانوية بنت جبيل الرسمية 7

بنت جبيل حي الحواره

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6مدرسة بنت جبيل الرسمية 6

بنت جبيل حي عين الصغيرة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

12فرع الجامعة اللبنانية في بنت جبيل 12

بيت ليف

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6المدرسة االبتدائية الرسمية (مدرسة الشهيد موسى بداح الرسمية) 6

بيت ياحون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4النادي الحسيني 4

تبنين حي آل بري

عدد االقالمالمركز عدد الغرف
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1مجمع الرئيس نبيه بري التربوي 1

تبنين حي التحتاني

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5مجمع الرئيس نبيه بري التربوي 5

تبنين حي الفوقاني

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5مجمع الرئيس نبيه بري التربوي 5

تبنين حي الكاثوليك

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مجمع الرئيس نبيه بري التربوي 1

جميجمه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية(مركز البلدية) 2

حاريص

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

9المدرسة الرسمية 9

حانين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المقر البلدي 4

حداثا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

7المدرسة الرسمية 7

خربة سلم

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8المدرسة الرسمية 8

دبل

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6المتوسطة الرسمية 6

دير انطار

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6المدرسة الرسمية 6

راميه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

رشاف

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

رميش

عدد االقالمالمركز عدد الغرف
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10مدرسة رميش المتوسطة الرسمية 10

شقرا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

12ثانوية السيد محسن االمين الرسمية 12

صربين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

صفد البطيخ

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

عيتا الجبل

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6المدرسة الرسمية المبنى الجديد 6

عيتا الشعب

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4الثانوية الرسمية 4
4المدرسة الرسمية 4

عيترون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8مدرسة عيترون الرسمية المختلطة 8
8مدرسة الشهيد سعيد مواسي المتوسطة 8

عين ابل حي الدير

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مدرسة راهبات عين ابل 2

عين ابل حي العين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5مدرسة راهبات عين ابل 5

عين ابل حي الكنيسة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3مدرسة راهبات عين ابل 3

عيناتا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

10مدرسة عيناتا المتوسطة الرسمية 10

غندورية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

فرون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2
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قالويه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

قوزح

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مبنى بلدية القوزح 2

كفردونين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6المدرسة الرسمية 6

كفره

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8ثانوية كفرا الرسمية 8

كونين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8المدرسة الرسمية 8

مارون الراس

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8المدرسة الرسمية  المبنى الجديد 8

يارون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6النادي الحسيني 6
2مبنى البلدية 2

ياطر

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

7المدرسة الرسمية المبنى القديم 7
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قضاء حاصبيامحافظة النبطية

89عدد االقالم في القضاء

25عدد مراكز االقتراع

793عدد االقالم في المحافظة

163عدد مراكز االقتراع

ابو قمحه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1نادي البلدة 1

الخلوات

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

الدالفة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية (مبنى البلدية) 1

الفرديس

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية سابقا (مبنى البلديه) 1

الكفير

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة الرسمية (مبنى البلديه) 5

الماري

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مدرسة الماري الرسمية 2

المجيديه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية في المجيدية 1

الهبارية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5مبنى البلدية (المدرسة الرسمية سابقا) 5

برغز

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المركز الصحي في البلدة 1

حاصبيا حي السراي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4قاعة الكنيسة 4

حاصبيا حي العين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية للبنات 4

حاصبيا حي الفوقاني

عدد االقالمالمركز عدد الغرف
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4مبنى الداهورية مقابل بلدية حاصبيا 4

حاصبيا حي صفيفة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية للبنات 4

راشيا الفخار

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4مبنى بلدية راشيا الفخار 4

شبعا شرقي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8المدرسة الرسمية 8

شبعا غربي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8المدرسة الرسمية 8
6الثانوية الرسمية في شبعا 6

شويا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3تكميلية شويا الرسمية 3

عين جرفا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

عين قنيا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

كفر حمام

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية /البلدية 3

كفرشوبا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8المدرسة الرسمية 8

كوكبا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

مرج الزهور

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

ميمس

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3
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اع المعتمدة لالنتخابات النيابية  ‐   2018 الئحة بمراكز االق

قضاء مرجعيونمحافظة النبطية

192عدد االقالم في القضاء

41عدد مراكز االقتراع

793عدد االقالم في المحافظة

163عدد مراكز االقتراع

ابل السقي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة الرسمية القديمة 5

الجديدة حي السراي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة المهنية الرسمية 3

الجديدة حي العيون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة المهنية الرسمية 3

الجديدة حي القلعة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة المتوسطة الرسمية 3

الجديدة حي المدارس

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة المتوسطة الرسمية 3

الخيام جنوبي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8مدرسة علي حسين عبدهللا المتوسطة الرسمية 8

الخيام شرقي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8المدرسة المهنية الرسمية (الثانوية الرسمية حاليا) 8

الخيام شمالي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة االبتدائية الرسمية 5

الخيام غربي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8مدرسة علي حسين عبد هللا المتوسطة الرسمية 8

الطيبه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

13مدرسة الطيبه المتوسطة الرسمية 13

القصير

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1النادي الحسيني 1

القليعه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف
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اع المعتمدة لالنتخابات النيابية  ‐   2018 الئحة بمراكز االق

7المتوسطة الرسمية 7

الوزاني

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

برج الملوك

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2نادي الشعله 2

بالط

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة المتوسطة الرسمية 4

بليدا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

9مدرسة بليدا المتوسطه الرسمية البناء الجديد 9

بني حيان

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3مدرسة بني حيان الرسمية 3

بويضة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1كنيسة مار الياس 1

تولين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4الثانوية الرسمية الجديدة 4

حوال

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

10المدرسة التكميلية الرسمية الجديدة 10

دبين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة المتوسطة الرسمية 4

دير سريان

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة االبتدائية الرسمية 2

دير ميماس

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة االبتدائية 5

رب ثالثين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة االبتدائية الرسمية 4

سرده والعمره

عدد االقالمالمركز عدد الغرف
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اع المعتمدة لالنتخابات النيابية  ‐   2018 الئحة بمراكز االق

1مكتب مطران مرجعيون في البلدة 1

صوانه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

طلوسه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة االبتدائية 3

عدشيت

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المتوسطة الرسمية 2

عديسه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

7المدرسة المتوسطة الرسمية 7

علمان

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1بيت جاهز قرب خزان الماء مدخل البلدة 1

عين عرب

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة المتوسطة الرسمية 1

قبريخا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5متوسطة االمام موسى الصدر الرسمية 5

قنطره

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4مدرسة القنطرة الفنية الرسمية 4

كفركال

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

10ثانوية كفركال الرسمية الثانية 10

مجدل سلم

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8الثانوية الرسمية 8

محيبيب

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2النادي الحسيني 2

مركبا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

10المتوسطة الرسمية 10

ميس الجبل جنوبي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف
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اع المعتمدة لالنتخابات النيابية  ‐   2018 الئحة بمراكز االق

3المدرسة االبتدائية(المتوسطة سابقا) 3

ميس الجبل شرقي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6المدرسة القديمة ( بلدية ميس الجبل ) 6

ميس الجبل شمالي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4مدرسة التربية الحديثة 4

ميس الجبل غربي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6الثانوية الرسمية  ( ثانوية المربي دمحم فلحه الرسمية) 6
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قضاء الهرملمحافظة بعلبك والهرمل

97عدد االقالم في القضاء

41عدد مراكز االقتراع

581عدد االقالم في المحافظة

211عدد مراكز االقتراع

البستان

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

البويضة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

البويضة الحي الغربي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

البويضة الشمالية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

الحريقه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

الخرايب

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية في الخرايب 1

الزغرين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3مدرسة زغرين الفوقا 3

الزويتيني

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

السويسة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مدرسة فيسان الرسمية 1

الشربين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

الشواغير التحتا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

الشواغير الفوقا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف
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اع المعتمدة لالنتخابات النيابية  ‐   2018 الئحة بمراكز االق

1دار المعلمين والمعلمات 1

القرينة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مدرسة الشواغير الرسمية 1

القصر

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

7مدرسة القصر الفنية (المهنية) 7
5المدرسة الرسمية 5

الكواخ

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

المعاصر

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1ثانوية الهرمل النموذجية 1

المعيصرة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1ثانوية الهرمل النموذجية 1

الهرمل حي الحارة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

7ثانوية الهرمل الرسمية 7
7مدرسة الهرمل الفنية العالية 7

الهرمل حي الوقف

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5متوسطة الهرمل الرسمية 5
5متوسطة الهرمل الرسمية األولى 5

الهرمل حي بديتا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4مدرسة مهنية الهرمل النموذجية 4
6متوسطة الهرمل الرسمية الثانية 6

بريصا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

جوار الحشيش

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

حميره

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1
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اع المعتمدة لالنتخابات النيابية  ‐   2018 الئحة بمراكز االق

حوش السيد علي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

سهالت الماء

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مدرسة حوش السيد علي الرسمية 1

فيسان

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مدرسة فيسان الرسمية 1

قنافذ

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

مراح العين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

مزرعة الفقيه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1ثانوية الهرمل النموذجية 1

مزرعة بيت الطشم

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

مزرعة سجد

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

وادي التركمان

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3مدرسة وادي التركمان 3

وادي الرطل

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

وادي العس

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1ثانوية الهرمل النموذجية 1

وادي الكرم

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2ثانوية الهرمل النموذجية 2

وادي النيرة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1القسم المستأجر من مدرسة زبود الرسمية 1

Monday, April 16, 2018 محافظة بعلبك والهرمل  -    قضاء الهرمل -  الصفحة 3

 LO/MO/375/16
د. لينا عويدات    -  مشروع مكننة لوائح الشطب                       عقد رقم 38/ص م تاريخ 14/3/2018



اع المعتمدة لالنتخابات النيابية  ‐   2018 الئحة بمراكز االق

وادي بنيت

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1ثانوية الهرمل النموذجية 1
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اع المعتمدة لالنتخابات النيابية  ‐   2018 الئحة بمراكز االق

قضاء بعلبكمحافظة بعلبك والهرمل

484عدد االقالم في القضاء

170عدد مراكز االقتراع

581عدد االقالم في المحافظة

211عدد مراكز االقتراع

االنصار

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مدرسة االنصار الرسمية 1

البرانيه حي المسيحيين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

( ً 2ثانوية خليل مطران (معهد العلوم التطبيقية سابقا 2

البرباره محلة المسيحيين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

( ً 2ثانوية خليل مطران (معهد العلوم التطبيقية سابقا 2

التوفيقيه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

الجديده

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

الجوبانية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

الحدث الشمالي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة المتوسطة الرسمية 2

الحدث الغربي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة المتوسطة الرسمية 4

الحالنيه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

الخريبه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

الخريبه حي الجامع

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

الخضر الشرقي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف
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اع المعتمدة لالنتخابات النيابية  ‐   2018 الئحة بمراكز االق

2حسينية اهل البيت 2

الخضر الغربي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية غربي 3

الخضر حي االشعل

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1حسينية االمام الحسن 1

الخضر حي الجنوبي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1حسينية اهل البيت 1

الخضر حي الشعب

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1حسينية اهل البيت 1

الرام

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

الريش حي الشرقي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6مدرسة بعلبك المختلطة الرسمية (تجمع المدارس) 6
7مدرسة بعلبك االبتدائية المختلطة الرسمية (تجمع المدارس) 7

الريش حي الشميس

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مدرسة بعلبك المتوسطة المختلطة الرسمية (تجمع المدارس) 2

الريش حي الغربي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

7مدرسة بعلبك المتوسطة المختلطة الرسمية (تجمع المدارس) 7

الزرازير

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

السعيده

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

السفري

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1حسينية البلدة 1

الصوانية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1
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اع المعتمدة لالنتخابات النيابية  ‐   2018 الئحة بمراكز االق

الطيبه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2دار البلدية 2

العقيدية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1النادي الحسيني 1

العالق

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2حسينية البلدة 2

العين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

7المدرسة النموذجية 7
4التكميلية الرسمية 4

الفاكهة حي الجامع

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6المدرسة الرسمية 6

الفاكهة حي مار جرجس

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3مدرسة راهبات القلبين االقدسين المبنى الجديد 3

القاع

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة االبتدائية الرسمية 5
6المدرسة المتوسطة الرسمية 6

القدام

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3مركز البلدية حاليا (المدرسة الرسمية) 3

الكنيسه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2حسينية البلدة 2
3بهو الجامع 3

اللبوة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4الثانوية الرسمية 4
5التكميلية الرسمية 5

النبي رشاده

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

النبي سباط

عدد االقالمالمركز عدد الغرف
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1مدرسة بعلبك الرسمية الجديدة االولى 1

النبي شيت حي الجامع

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1النادي الحسيني حي الشرقي 1

النبي شيت حي الجنوبي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1النادي الحسيني في الحي الشرقي 1

النبي شيت حي الشرقي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1النادي الحسيني حي شرقي 1

النبي شيت حي الشمالي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1النادي الحسيني في الحي الشرقي 1

النبي شيت حي العريض

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1النادي الحسيني حي الشرقي 1

النبي شيت حي العقبة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1النادي الحسيني في حي العقبة 1

النبي شيت حي الغربي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4الثانوية الرسمية 4
3التكميلية الرسمية 3

النبي شيت حي طبشار

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1النادي الحسيني - طبشار 1

النبي عثمان

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1بيت جاهز قرب منزل السيد عباس قاسم سيف الدين 1
4المدرسة الرسمية 4

النبي نعام

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

11مدرسة بعلبك الرسمية الجديدة األولى 11

النقرة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1حسينية قرية النقرة 1

اليمونه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3
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ايعات

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

7متوسطة ايعات الرسمية 7

بتدعي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية (مبنى وقف مار نهرا) 1

بدنايل

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4ثانوية بدنايل 4
6متوسطة بدنايل الرسمية (المعروفة باسم متوسطة سليم حيدر الرسمية) 6

برقه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

بريتال اليونسية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مدرسة الحجه 2

بريتال حي التين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الخاصة للسيد علي ابراهيم 1

بريتال شرقي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية األولى 4

بريتال شميس

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الخاصة للسيد علي ابراهيم 3

بريتال شميس غربي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرســة الرسميـــة الثانية 2

بريتال عين البنيه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية األولى 1

بريتال عين الجوز

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية  األولى 1

بريتال غربي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4الثانوية الرسمية 4

بشوات

عدد االقالمالمركز عدد الغرف
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2المدرسة الرسمية في بشوات 2

بوداي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3حسينية الزعرورية في بلدة بوداي 3
6المدرسة الرسمية في بلدة بوداي 6

بيت ابو صليبي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

بيت شاما

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

بيت مشيك

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية (مدرسة وادي ام علي) 2

تمنين التحتا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

9متوسطة تمنين التحتا الرسمية 9

تمنين الفوقا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة المتوسطة الرسمية 3
1النادي الحسيني 1

جبعا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

جبوله

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مدرسة راهبات دير جبولة 2

جنتا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

حام

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

حربتا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6المدرسة الرسمية 6

حزين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2
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حلبتا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

حور تعال

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة الرسمية 5

حور تعال حي الشعب

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

حور تعال حي الوادي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

حور تعال حي حقل العرجة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

حوش الذهب

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية في حوش تلصفيه 1

حوش الرافقه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة المتوسطة الرسمية 4

حوش النبي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

حوش بردى

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2دار البلدية 2

حوش تل صفيه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية في حوش تلصفيه 2

حوش سنيد

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مركز بلدية حوش سنيد 1

حي الست

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

( ً 1ثانوية خليل مطران (معهد العلوم التطبيقية سابقا 1

حي الصلح

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5معهد االبرار التقني 5
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حي العباسية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مركز جمعية النهضة 1

دار الواسعة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مدرسة الشراونة الرسمية 1

دورس حي البير

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3مدرسة دورس الرسمية المشغولة من الجامعة اللبنانبة كلية العلوم - الفرع الرابع - شعبة بعلبك 3

دورس حي السيدة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3مدرسة دورس الرسمية المشغولة من الجامعة اللبنانبة كلية العلوم - الفرع الرابع - شعبة بعلبك 3

دورس حي الشحاديه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مدرسة دورس الرسمية المشغولة من الجامعة اللبنانبة كلية العلوم - الفرع الرابع - شعبة بعلبك 1

دير االحمر

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6ثانوية دير االحمر الرسمية المبنى الجديد 6
6متوسطة دير االحمر الرسمية 6

راس بعلبك

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5الثانوية الرسمية 5
4التكميلية الرسمية 4

رماسا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1الحسينية في البلدة 1

ريحا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3حسينية البلدة 3

زبود

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

سرعين التحتا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3بلدية سرعين التحتا 3

سرعين الفوقا حي الجامع

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1
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سرعين الفوقا حي الحارة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

سرعين الفوقا شرقي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3النادي الحسيني 3

سرعين الفوقا غربي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

شعت حي الجامع

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

7المدرسة الرسمية 7

شعت حي الضهر

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

شليفا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

شمسطار الجنوبي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4ثانوية شمسطار الجنوبي 4

شمسطار الشرقي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4ثانوية شمسطار الجنوبي 4

شمسطار الشمالي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

7المدرسة المتوسطة الرسمية للصبيان 7

شمسطار الغربي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8ثانوية شمسطار الجنوبي 8

صبوبا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

صفرا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالة الكنيسة في الصفرا 1

طاريا الجنوبي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة المتوسطة الرسمية 4
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طاريا الشمالي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6ثانوية طاريا 6

طفيل

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

طليا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2دار البلدية 2

عرسال جنوبي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

11مدرسة جواهر االداب ( زهرة االداب سابقا) 11

عرسال شرقي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مدرسة جواهر االداب ( زهرة االداب سابقا) 1

عرسال شمالي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

14مهنية عرسال الفنية 14

عين السوداء

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

عين بورضاي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2صالون كنيسة مار جرجس 2

عيناتا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3التكميلية الرسمية 3

غفره

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

7مدرسة النور 7

فالوي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2متوسطة فالوي الرسمية 2

قبة دورس

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

( ً 1ثانوية خليل مطران (معهد العلوم التطبيقية سابقا 1

قرحا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية في قرحا 1
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قصرنبا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة الرسمية 5

قلد السبع

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2حسينية البلدة 2

قلعة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

( ً 5ثانوية خليل مطران (معهد العلوم التطبيقية سابقا 5

قلعة غربي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

( ً 1ثانوية خليل مطران (معهد العلوم التطبيقية سابقا 1

كفردان

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مدرسة كفردان الرسمية 2

كفردان الغربي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مدرسة كفردان الرسمية 1

كفردبش

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1النادي الحسيني في البلدة 1

مجدلون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2دار البلدية 2

مزرعة ابو صليبي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

مزرعة آل سويدان

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مبنى البلدية 1

مزرعة التوت

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1الحسينية 1

مزرعة السيد

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون كنسية مار جرجس 1

مزرعة الضليل

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1
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مزرعة بيت مطر

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1غرفة تابعة للوقف حنب كنيسة مار انطونيوس 1

مصنع الزهرة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

معربون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

مقراق

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية في مقراق 2

مقنه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8المدرسة الرسمية 8

نبحا الحرفوش

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

نبحا الدمدوم

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة الرسمية 5

نبحا المحفارة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2دار بلدية نبحا المحفارة 2

نبحا حي الجامع

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

نبحا قليلة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

نحله

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة الرسمية 5
2دار البلدية القديم 2

وادي الزين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

وادي الصفا الشرقي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف
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1المدرسة الرسمية 1

وادي المشمشه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1حسينية وادي المشمشة 1

وادي فعرة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مركز بلدية وادي فعره 2

يحفوفا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

يونين جنوبي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6المدرسة الرسمية في بلدة يونين 6

يونين شرقي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1حسينية آل االطرش 1

يونين شمالي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6المدرسة الرسمية في بلدة يونين 6

يونين غربي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الخيرية آلل درة 2
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قضاء بيروت ( األولى) محافظة بيروت

247عدد االقالم في القضاء

24عدد مراكز االقتراع

823عدد االقالم في المحافظة

72عدد مراكز االقتراع

االشرفية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8مدرسة التباريس الرسمية النموذجية –  خلف كنيسة السيدة 8
16مدرسة زهرة االحسان 16

13ثانوية االشرفية االولى للبنين 13
11مدرسة االورغواي الرسمية المختلطة 11

13ثانوية علي بن ابي طالب 13
11مدرسة سلمى الصائغ الرسمية 11

4المدرسة الثانوية لراهبات المحبة العازارية 4
16ثانوية لور مغيزل للبنات الشحروري 16

5مدرسة روبنيان االرمنية - اول شارع البدوي 5

الرميل

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8دار المعلمين والمعلمات المتوسطة - شارع يونس الجبيلي 8
15مدرسة الثالثة اقمار 15

11مدرسة متوسطة االشرفية الرسمية المختلطة - شارع سامي اليازجي 11
12مدرسة كيورك شاتلباشيان االرمنية 12

7مدرسة االشرفية الثالثة المتوسطة الرسمية المختلطة –  شارع يونس الجبيلي 7

الصيفي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

A 11مدرسة الفرير –  القلب االقدس بلوك 11
B 7مدرسة الفرير- القلب االقدس بلوك 7

المدور

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5مرآب البلدية بلوك A تجاه  سليب كونفورت 5
A 16محطة شارل حلو بلوك 16

6شركة كهرباء لبنان 6
11المدرسة المركزية األرمنية االنجيلية 11

B 10محطة شارل حلو بلوك 10
BLOCK A(البيت البتروني) 12مبنى البلدية - جانب فوج األطفاء - جادة شارل حلو 12

4مبنى البلدية - دائرة السير 4
15مركز االطفائية - جادة شارل الحلو 15
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قضاء بيروت ( الثانية) محافظة بيروت

576عدد االقالم في القضاء

48عدد مراكز االقتراع

823عدد االقالم في المحافظة

72عدد مراكز االقتراع

الباشورة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

16ابتدائية علي بن ابي طالب - شارع بشارة الخوري 16
14متوسطة المستقبل المختلطة –  شارع احمد طبارة –  البسطه التحتا 14

16متوسطة بيروت العالية للبنات - شارع داود عمون 16
12ثانوية الشهيد المفتي حسن خالد ( حوض الوالية –  برج ابي حيدر) 12

10مدرسة حوض الوالية االولى الرسمية المختلطة –  شارع الخرسا البسطه التحتا 10
16ثانوية المقاصد االسالمية للبنات - شارع احمد طباره 16

9مدرسة راس النبع الرسمية الثانية المختلطة- خندق الغميق 9

المرفأ

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

BLOCK B(البيت البتروني) 14مبنى البلدية - جنب فوج األطفاء - جادة شارل حلو 14
B 4محطة شارل حلو بلوك 4

المزرعة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

16ثانوية عمر فروخ الرسمية للبنات مستديرة الكوال 16
12المقاصد االسالمية للبنين - آخر خط الحرج 12

6مدرسة رأس النبع االولى للبنات ( عزيزة طيارة) 6
16ثانوية خالد بن الوليد المقاصد - الحرج 16

11الثانوية العاملية المبنى الجنوبي - شارع عمر بن الخطاب 11
14مدرسة عمر الزعني المتوسطة الرسمية المختلطة –  الملعب البلدي 14

6مدرسة النهضة الوطنية - شارع المزرعة 6
12مدرسة الطريق الجديدة المتوسطة الرسمية الثانية للبنات - قصقص الحرج 12

13ثانوية دولة الرئيس رياض الصلح المختلطة- رأس النبع 13
16ثانوية فخر الدين المعني للبنات- شارع عبد الغني 16

16العاملية للبنات- شارع المحمصاني 16
14مدرسة راس النبع الرسمية الثانية للبنات- شارع دمحم الحوت مقابل منازل الضباط 14

المصيطبة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

16ثانوية خديجة الكبرى شارع بني معروف قرب جامع القصار 16
15مدرسة عمر فاخوري االبتدائية المختلطة مقابل المدينة الرياضية 15

13ثانوية جبران اندراوس تويني- مجمع المدارس - شارع احمد األسعد - مقابل المدينة الرياضية 13
16مدرسة االرشاد للبنات - برج ابي حيدر 16

16متوسطة االبتهاج قدوره –  مقابل المدينة الرياضية 16
12مدرسة وطى المصيطبة الرسمية المختلطة 12

- رمل الظريف 12ثانوية الدكتور حسن صعب الرسمية سابقاً رينيه معوض 12
13مدرسة رمل الظريف المختلطة الرسمية - شارع الزيدانية 13

12مدرسة مار الياس بطينا 12
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دار المريسة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

15مدرسة الجمعية المسيحية للشابات- شارع رستم باشا 15
6مدرسة الحكمة - القنطاري 6

رأس بيروت

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

16مدرسة االمير شكيب ارسالن المتوسطة المختلطة 16
15ثانوية فردان مقابل سيار الدرك 15

8تكميلية رأس بيروت االولى المختلطة - طلعة الحمام العسكري 8
9مدرسة امين بيهم النموذجية المختلطة الرسمية - المنارة - شارع  زاهية قدورة 9

12ثانوية بيروت الحرج الرسمية المختلطة- منطقة الحمراء- شارع الصيداني 12

زقاق البالط

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

7مدرسة مار يوسف الضهور االبتدائية 7
12ثانوية الحريري الثانية البطريركية - شارع عبد القادر 12

16مدرسة البطريركية –  شارع البطريركية 16
16سيتي انترناسيونال سكول - شارع حسين بيهم قرب الجامع 16

8المدرسة المعنية 8
9مدرسة زقاق البالط الرسمية المختلطة قرب المخفر 9

11متوسطة البنات الثانية - شارع سليم سالم 11
8مدرسة االمداد - شارع يوسف االسير 8

ميناء الحصن

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3مدرسة الحكمة - القنطاري 3
7مدرسة ابي بكر الصديق القنطاري - شارع ميشال شيحا 7

10المدرسة االرمنية االنجيلية العالية شارع المكسيك 10
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قضاء الشوفمحافظة جبل لبنان

380عدد االقالم في القضاء

113عدد مراكز االقتراع

1673عدد االقالم في المحافظة

555عدد مراكز االقتراع

الباروك

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6المدرسة الرسمية 6
2صالون كنيسة مار انطونيوس للروم الكاثوليك 2

البرجين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3مدرسة البرجين الرسمية 3

البطال

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية في الدبية 1

البيره

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3مركز الدفاع المدني 3

الجاهلية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة الرسمية 5

الجليليه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالة الكنيسة 1

الجميليه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون الكنيسة 1

الجيه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4مدرسة مار شربل المارونية 4
4المدرسة الرسمية 4

الخريبه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

الدامور

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6مبنى بلدية الدامور الجديد 6
11المدرسة الفنية المهنية 11

الدبية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف
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3المدرسة الرسمية سابقا الجامعة اللبنانية كلية العلوم الفرع االول شعبة اقليم الخروب 3

الرميله

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5التكميلية الرسمية 5

الزعرورية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية للصبيان 4

السمقانية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2دار البلده 2

الفريديس

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1دار البلدة 1
2صالة الكنيسة 2

الفواره

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2صالون الكنيسة 2

الكحلونية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2دار البلدة 2

الكنيسة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1كنيسة البلدة 1

المحتقره دير المخلص

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1دير المخلص 1

المختارة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3مدرسة كمال جنبالط الرسمية 3

المشرف

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مبنى البلدية الجديد في المشرف 1

المطله

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3مركز البلدية 3

المعنيه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالة الكنيسة 1
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المغيريه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

الناعمه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية في الناعمة 4

الوردانية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

الورهانية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

باتر

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

بتلون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

برجا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8ثانوية كمال جنبالط 8
8متوسطة برجا الديماس الرسمية المختلطة 8

8التكميلية الرسمية للبنات 8

بريح

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6المدرسة الرسمية 6

بسابا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3مبنى البلدية الجديد 3

بشتفين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

بطمه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مبنى البلدية 2

بعاصير

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3
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بعذران

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

بعقلين التحتا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5تكميلية بعقلين الرسمية 5

بعقلين الفوقا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

9الثانوية الرسمية 9

بقعاتا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1الثانوية الرسمية 1

بكيفا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1كنيسة مار  يوسف 1

بنويتي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون الكنيسة في البلدة 1

بيت الدين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3مبنى البلدية 3

بيقون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1كنيسة بيقون 1

جباع

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2دار البلدة 2

جدرا -  وادي الزينة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون الكنيسة 1

جديدة الشوف

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2الثانوية الرسمية 2

جون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

7المدرسة الرسمية 7

حارة الناعمه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4ثانوية الرئيس الشهيد رفيق الحريري الرسمية 4
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حارة بعاصير

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالة الكنيسة مار الياس 1

حارة جندل

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1دار االستقبال في البلدة 1

حصروت

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

خربة بسري

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1كنيسة مار شربل 1

داريا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة الرسمية 5

دلهون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية المختلطة 3

دميت

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

دير القمر

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

9المدرسة المهنية 9
9السراي القديمة 9

دير بابا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

دير دوريت

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4مركز البلدية 4

دير كوشه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

سبلين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

سرجبال

عدد االقالمالمركز عدد الغرف
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2مركز البلدية 2

شحيم حي البدوي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مجمع مدارس جبل سويد 1

شحيم حي البيادر

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2معهد شحيم الفني 2

شحيم حي الجامع

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6مجمع المدارس جبل سويد 6

شحيم حي السهله

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4مدرسة كوليج يونفرسال 4

شحيم حي الشريفة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8معهد شحيم الفني 8

شحيم حي الوسطاني

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مجمع مدارس جبل سويد 2

شحيم حي شحرور

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4مدرسة شحيم الرسمية الثانية –  حي بالط 4

شوريت

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مبنى كنيسة شوريت 1

ضهر المغارة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مركز البلدية 1

عانوت

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة الرسمية 5

عترين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

علمان

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2صالون كنيسة مار يوحنا 2

عماطور

عدد االقالمالمركز عدد الغرف
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5المدرسة الرسمية 5

عميق

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مركز البلدية 1

عين االسد والشميس

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالة الكنيسة 1

عين الحور

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مركز البلدية 2

عين زحلتا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6المدرسة الرسمية 6

عين قني

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3دار االستقبال في البلدة 3

عين وزين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

عينبال

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4دار آل عبد الباقي 4

غريفه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

7المدرسة الرسمية 7

كترمايا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

10مجمع الرئيس الشهيد رفيق الحريري 10

كفر فاقود

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

كفر قطره

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

كفرحي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مبنى دارة البلدة 1

كفرحيم

عدد االقالمالمركز عدد الغرف
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4ثانوية كفرحيم الرسمية 4

كفرنبرخ

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4
4مدرسة المحبة 4

كفرنيس

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2صالون الكنيسة 2

كليليه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مبنى البلدية الجديد في المشرف 1

مجدل المعوش

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

مجدلونا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2صالة كنيسة مجدلونا 2

مرج برجا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالة الكنيسة 1

مرستي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

مزبود

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة الرسمية 5

مزرعة الشوف

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8المدرسة الرسمية 8

مزرعة الضهر

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3مبنى البلدية 3

مزموره

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالة الكنيسة 1

معاصر الشوف

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6دير مار ميخائيل 6
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معاصر بيت الدين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2صالون كنيسة مار الياس 2

نيحا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6ثانوية نيحا الرسمية 6

وادي الدير

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1بيت جاهز قرب منزل المختار السابق انطوان مارون 1

وادي الست

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مدرسة وقف مار متى 2

وادي بنحليه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2الكنيسة 2

وادي دير دوريت

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1بيت جاهز قرب منزل المختار انيس راشد 1
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قضاء المتن الشماليمحافظة جبل لبنان

359عدد االقالم في القضاء

111عدد مراكز االقتراع

1673عدد االقالم في المحافظة

555عدد مراكز االقتراع

ابو ميزان

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1وقف كنيسة القديس مار جورجيوس 1

البوشريه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8مدرسة االخطل الصغير 8
6مدرسة مار مارون البوشرية 6

الجديدة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8الثانوية الرسمية للبنات 8

الجوار

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالة كنيسة سيدة البشارة 1

الخله

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1وقف كنيسة مار عبدا 1

الخنشاره

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5مدرسة القديس جاورجيوس للراهبات الباسيليات الشويريات 5

الدكوانه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8المعهد الفني الصناعي 8

الدوار

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2صالة مار انطونيوس الدوار 2

الديشونيه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1الدار البلدي الجديد في المنصورية 1

الرابية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1دار البلدية 1

الزغرين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالة كنيسة مار انطونيوس 1
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الزلقا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5متوسطة الزلقا الرسمية 5

السفيله

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مدرسة السفيلة الرسمية 1

الشاويه والقنيطره

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالة كنيسة مار جرجس - الشاوية 1

الشوير

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8دار بلدية الشوير –  عين السنديانه 8

الضبيه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4ثانوية ضبيه الرسمية 4

العطشانه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مركز شرطة بلدية العطشانه 1

العيرون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1دار البلدية 1

العيون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مركز البلدية 1

الغابه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مركز البلدية 1

الفريكه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2بيت الكنيسة مار يوسف 2

القعقور

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2دار البلدية 2

المتين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

7المدرسة الرسمية 7

المحيدثة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2
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المروج

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3دير راهبات القلبين االقدسين 3

المسقى

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون كنيسة بلدة المسقى مار تقال 1

المشرع

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون كنيسة مار شليطا –  عين القبو 1

المطيلب

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1قاعة كنيسة مار يوسف 1

المكلس

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1الدار البلدي الجديد في المنصورية 1

المنصوريه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4الدار البلدي الجديد في المنصورية 4

المياسه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

النقاش

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2التكميلية الرسمية 2

انطلياس

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8التكميلية الرسمية 8

بتغرين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6المدرسة الرسمية 6

بحر صاف

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2صالون كنيسة مار يوحنا 2

برج حمود

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

9دار البلدية 9
6مدرسة مار يوسف 6
15مدرسة مسروبيان 15

13مدرسة شامليان 13
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8مدرسة االربعين شهيد 8
10مدرسة كيليكيان المعروفة بأبكاريان 10

3مدرسة اكسور كسارجيان 3
6المدرسة الرسمية 6

برمانا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6المدرسة الرسمية 6

بسكنتا جنوبي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6راهبات المحبة مار منصور 6

بسكنتا شمالي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6المدرسة التكميلية الرسمية 6

بصاليم

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2دار البلدية 2

بعبدات

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4مبنى البلدية 4

بقنايا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مركز الجمعية الخيرية 2

بكفيا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

9ثانوية بكفيا الرسمية 9

بياقوت

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مدرسة عقبة بياقوت الرسمية 2

بيت الشعار

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2دار البلدية 2

بيت الككو

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون كنيسة بيت الككو 1

بيت شباب تحتاني

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8مدرسة القديس جاورحيوس للراهبات 8

بيت شباب فوقاني

عدد االقالمالمركز عدد الغرف
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3دير مار انطونيوس 3

بيت مري

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

7الثانوية الرسمية مركزها في مدرسة الفرير سابقا" 7

جل الديب

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8متوسطة جل الديب الرسمية 8

جورة البلوط

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة القديمة قرب الكنيسة 2

حماليا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالة مار الياس 1
1صالة مار جرجس 1

دير شمرا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون كنيسة البلدة –  دير مار يوسف 1

ديك المحدي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1دار البلدية 1

روميه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4مدرسة مار ضومط 4

زبوغا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2وقف كنيسة مار جرجس 2

زرعون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2دار البلدية 2

زكريت

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2دار البلدية الجديد زكريت 2

زوق الخراب ومار يوسف

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3ثانوية ضبيه الرسمية 3

ساقية المسك

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3دير راهبات العائلة المقدسة 3
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سد البوشريه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6المدرسة الرسمية للبنات 6
6المدرسة الرسمية للصبيان 6

سن الفيل حي البلده

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

9مدرسة سن الفيل االولى الرسمية 9

سن الفيل حي الجديد

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3مدرسة سن الفيل االولى الرسمية 3

سن الفيل حي الحرج

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3مدرسة سن الفيل االولى الرسمية 3

سن الفيل حي جسر الباشا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

AUL 4مبنى جامعة 4

شرين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2النادي الرياضي في شرين 2

شويا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون كنيسة سيدة البشارة 1

ضهر الصوان

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مبنى البلدية 2

عمارة شلهوب

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3مركز شرطة البلدية 3

عين التفاحة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون كنيسة مار جرجس 1

عين الخروبه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مدرسة راهبات القلبين االقدسين 2

عين الزيتونه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1بيت جاهز في ساحة البلدة 1

عين السنديانه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف
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2وقف كنيسة مار تقال 2

عين الصفصاف

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالة كنيسة مار الياس الحي 1

عين القبو ودير مار سمعان

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالة كنيسة مار شليطا 1

عين سعادة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مركز البلدية الجديد 2

عين عار

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2صالون كنيسة مار الياس (عين عار) 2

عين علق

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1كنيسة الخالص 1

عينطوره

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3مدرسة سيدة المعونات 3
3دار البلدية 3

فنار

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2دار البلدية 2

قرنة الحمرا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3القاعة العامة 3

قرنة شهوان

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3دار البلدية 3

قنابة برمانا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1دار البلدية 1

قنابة صليما

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالة كنيسة مار عبدا 1

كفر عقاب

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مركز نادي الجمعية الخيرية االرثوذكسية 2
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كفرتيه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مدرسة البلدة 1

مار بطرس كرم التين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالة كنيسة الرب 1

مار شعيا والمزكه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1دار البلدية 1

مار مخايل بنابيل

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالة جمعية مار مخايل بنابيل 1

مار موسى الدوار

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1القاعة العامة 1

مجدل ترشيش

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مركز البلدية 1

مرجبا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1دار البلدية 1

مزرعة بنابيل

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالة كنيسة السيدة - بنابيل 1

مزرعة يشوع

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3ثانوية مزرعة يشوع الرسمية 3

مزهر ومجدوب

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1دار البلدية 1

مشيخا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون كنيسة البلدة 1

نابيه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4قاعة كنيسة مار مخايل للروم االرثودكس 4

وادي الكرم

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالة كنيسة مار شليطا 1

Monday, April 16, 2018 محافظة جبل لبنان  -    قضاء المتن الشمالي -  الصفحة 8

 LO/MO/375/16
د. لينا عويدات    -  مشروع مكننة لوائح الشطب                       عقد رقم 38/ص م تاريخ 14/3/2018



اع المعتمدة لالنتخابات النيابية  ‐   2018 الئحة بمراكز االق

وادي شاهين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1ثانوية بكفيا الرسمية 1

وطى المروج

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2دار البلدية 2
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قضاء بعبدامحافظة جبل لبنان

313عدد االقالم في القضاء

78عدد مراكز االقتراع

1673عدد االقالم في المحافظة

555عدد مراكز االقتراع

ارصون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مركز البلدية 2

الحازميه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5مدرسة االليزيه 5

الحدث شمالي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

10مدرسة راهبات القلبين االقدسين في الحدث 10

الحدث قبلي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8مدرسة االخوة الوطنية مقابل الريجي 8

الخريبه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

الخلوات

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مدرسة خلوات فالوغا الرسمية 1

الدليبه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1وقف كنيسة السيدة 1

الشبانيه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

الشياح بئر العبد

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4ثانوية الشياح الرسمية للصبيان (ثانوية المربي شفيق سعد) 4

الشياح حي الكنيسة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5ثانوية الشياح الرسمية للصبيان (ثانوية المربي شفيق سعد) 5

الشياح حي كرم الزيتون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5ثانوية الشياح الرسمية للصبيان (ثانوية المربي شفيق سعد) 5
4مدرسة الشياح الرسميــــة الثانية للبنات ( لمع لمع ) 4
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العباديه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

10المدرسة الرسمية 10

العربانية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2صالون كنيسة سيدة االنتقال 2

الغبيري بئر حسن

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

14مدرسة الشهيد عبد الكريم الخليل 14
8ثانوية الغبيري االولى للبنات 8

الغبيري حي الجامع

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

15مدرسة الغبيري الرسمية الثانية للبنات 15

الفياضية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون القديسة تريزيا - الفياضية 1

القريه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2متوسطة القرية الرسمية 2

القصيبه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2دار البلدية 2

القلعه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1الخلية 1

الكنيسه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون كنيسة مار انطونيوس 1

اللويزه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1غرفة مجاورة لصالون كنيسة مار جرجس (اللويزة) 1

الليلكه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3مدرسة الليلكه الرسمية المختلطة 3

المرداشة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون كنيسة سيدة النجاة - المرداشه 1

المريجه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف
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3مدرسة االخوة –  شارع الرئيس اليافي 3

الهاللية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

بتبيات

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1الخلية 1

بتخنيه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

برج البراجنة حي السنديان

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

7مدرسة برج البراجنة الرسمية االولى المختلطة 7

برج البراجنة حي السياد

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8التكميلية الثالثـــة المختلطـــة السياد 8
5المدرسة الرسمية االولى للصبيان الرمل 5

برج البراجنة حي المنشية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

9مدرسة برج البراجنة الرسمية الخامسة المختلطة 9

بزبدين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2
2مركز البلدية 2

بسابا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1دار البلدية 1

بطشيه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون كنيسة بشارة السيدة للروم االرثوذكس 1

بعبدا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

9مدرسة بعبدا الرسمية للبنات 9

بعلشميه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

بمريم

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2
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تحويطة الغدير

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3مدرسة الليلكي الرسمية 3

تحويطة النهر

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6تكميلية فرن الشباك الرسمية للبنات 6
5مدرسة فرن الشباك المتوسطة المختلطة –  قرب بلدية فرن الشباك 5

2بلدية فرن الشباك 2

ترشيش

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3مبنى بلدية ترشيش 3

جوار الحوز

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مركز البلدية 2

جورة ارصون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1كنيسة السيدة 1

حارة البطم

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3مدرسة ابتدائية الحدث الرسمية (مار الياس الحدث) 3

حارة الست

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1دار البلدية 1

حارة حريك حي الرويس

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4مدرسة السان جورج 4

حارة حريك حي الكنيسة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

7مركز بلدية حارة حريك للتدريب المهني - قرب كنيسة مار يوسف 7

حارة حريك قرانوح

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

10ثانوية حارة حريك - قرب محطة السبع 10

حارة حمزه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1دير الكحلونية 1

حاصبيا المتن

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مدرسة البلدة 2
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حمانا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

9ثانوية حمانا الرسمية 9

دير الحرف

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1دير الراهبات 1

دير خونا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1دير الكحلونية 1

دير مار الياس الكحلونية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1دير الكحلونية 1

راس الحرف

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2صالون كنيسة سيدة االنتقال 2

راس المتن

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

9ثانوية راس المتن الرسمية 9

رويسة البلوط

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2
1منزل جاهز- اطراف البلده 1

زندوقه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1كنيسة مار يوسف 1

سبنيه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4الجامعة االميركية للثقافة و التعليم الفرع الفندقي في الحدث قبلي 4

شويت

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3دار البلدية 3

صليما

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6المدرسة التكميلية الرسمية 6

عاريا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4كنيسة سيدة النجاة الطابق السفلي 4

عين الرمانة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف
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8مدرسة الفرير–  فرن الشباك مقابل كلية الفنون 8

عين موفق

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون كنيسة مار شربل 1

فالوغا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة الرسمية 5

قبيع

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

قتاله

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون الكنيسة 1

قرطاضة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1كنيسة البلدة 1

قرنايل

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6المدرسة الرسمية 6

كفرسلوان

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6ثانوية راهبات القلبين االقدسين 6

كفرشيما

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8المدرسة الرسمية –  دير قرقفي 8

وادي شحرور السفلى

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4صالون كنيسة مار يوحنا 4

وادي شحرور العليا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة الرسمية المختلطة 5
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قضاء جبيلمحافظة جبل لبنان

179عدد االقالم في القضاء

101عدد مراكز االقتراع

1673عدد االقالم في المحافظة

555عدد مراكز االقتراع

اده

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون كنيسة مار جرجس 1

ادونيس

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالة كنيسة مار انطونيوس 1

افقا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3الحسينية 3

البرباره

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1دار البلدية 1

الجليسه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1دير مار ضومط 1

الحصون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية في دير دون بوسكو 2

الخاربه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1النادي الرياضي 1

الراموط

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1ساحة الكنيسة 1

الريحانة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون الكنيسة  الريحانة 1

الصوانه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1الحسينية 1

العاقورة -  أ

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4مدرسة الراهبات 4
2مدرسة الراهبات 2
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العاقورة -  م

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مبنى دار البلدية 2

الغابات

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1قاعة الكنيسة 1

الفيدار

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

الكفر

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون كنيسة سيدة النجاة 1

اللقلوق

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1دار البلدية 1
1جامع البلدة 1

المجدل

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3صالون كنيسة مار سابا 3

المزاريب

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون الكنيسة 1

المغيره

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

المنصف

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مدرسة المنصف االهلية 2

اهمج

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2ثانوية اهمج 2
3تكميلية اهمج الرسمية 3

بجه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2صالون الكنيسة 2

بحديدات

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون الكنيسة الجديد 1
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بخعاز

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1النادي الرياضي 1

بزيون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مبنى الحسينية 1

بشتليدا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2بيت الوقف 2

بشللي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

بالط

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3مدرسة المالك الحارس 3

بنتاعل

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1قاعة كنيسة مار ماما 1

بيت حباق

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مدرسة الراهبات 1

ترتج

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

جاج

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5القصر البلدي 5

جبيل

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4ثانوية جبيل 4
5المدرسة الرسمية الثانية 5

4المدرسة الرسمية التكميلية األولى 4
4المدرسة الرسمية التكميلية الرابعة 4

جدايل

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1نادي جدايل الرياضي 1

جنه ومار سركيس

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1دير مار سركيس 1
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حاقل

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1النادي الرياضي 1

حاالت

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2
2صالون كنيسة مار جرجس 2

حبالين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1ساحة كنيسة سيدة النجاة 1

حجوال

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2حسينية البلدة 2

حصارات

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

حصرايل

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مركز البلدية 1

دملصا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون الكنيسة 1

دير القطاره

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1ثانوية ميفوق الرسمية 1

راس اسطا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1حسينية البلدة 1
1مركز البلدية 1

زبدين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مركز زبدين الثقافي 1

ساقية الخيط

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1بهو الكنيسة 1

سرعيتا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون كنيسة مار الياس 1
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سقي رشميا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالة الكنيسة 1

شامات

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1رابطة اّل شديد 1

شموت

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

شيخان

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1قاعة الكنيسة 1

طورزيا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1دار رعية مار ضومط في شخنيا  في طورزيا 1

عبيدات

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2صالة الكنيسة 2

علمات الجنوبية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2الحسينية 2
1المستوصف 1

علمات الشمالية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2
1مدرسة علمات الشمالية 1

عمشيت

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

7ثانوية عمشيت الرسمية 7

عنايا وكفربعال

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مركز البلدية 1

عين الدلبة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1حسينية البلدة 1

عين الشالل

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1بيت جاهز قرب منزل المختار محسن ذيب العالوي 1
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عين الغويبة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2النادي الحسيني 2

عين جرين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون كنيسة مار انطونيوس 1

عين كفاع

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالة كنيسة مار روحانا 1

غرزوز

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون الكنيسة 1

غرفين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالة كنيسة مار اسطفان 1

غلبون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2صالون كنيسة مار جرجس 2

فتري

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مركز البلدية 2

فدار

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1قاعة كنيسة مار ماما 1

فرات

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1بيت جاهز في ساحة الجامع 1

فرحت

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1بيت جاهز قرب منزل المختار نجيب متى 1

فغال

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون رعية مار مخايل الكائن قرب كنيسة الرعية 1

قرطبا الجنوبية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة الرسمية 5

قرطبا الشمالية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1السنترال 1
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2دار البلدية الجديد 2
3صالون كنيسة مار الياس 3

1دير الراهبات الدون بوسكو 1

قرقريا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1قاعة الجامع 1

قهمز

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

كفر كده

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون الكنيسة 1

كفر مسحون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مدرسة كفرمسحون الرسمية 1

كفون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1دار الوقف 1

السا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة الرسمية 5
1المستوصف الخيري المالصق للبلدية 1

لحفد

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

مزرعة السياد

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3مبنى البلدية 3

مشان

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مدرسة البلدة 2

مشمش

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3مدرسة مار يوسف 3

معاد

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1النادي الرياضي في بلدة معاد 1

ميفوق

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

Monday, April 16, 2018 محافظة جبل لبنان  -    قضاء جبيل -  الصفحة 7

 LO/MO/375/16
د. لينا عويدات    -  مشروع مكننة لوائح الشطب                       عقد رقم 38/ص م تاريخ 14/3/2018



اع المعتمدة لالنتخابات النيابية  ‐   2018 الئحة بمراكز االق

3ثانوية ميفوق الرسمية 3

نهر ابراهيم

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

(CNAM) 2جامعة كنام 2

هابيل

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1كنيسة مار جرجس هابيل 1

يانوح

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2بهو الكنيسة 2
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قضاء عاليهمحافظة جبل لبنان

244عدد االقالم في القضاء

81عدد مراكز االقتراع

1673عدد االقالم في المحافظة

555عدد مراكز االقتراع

اغميد

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

( ً 3مركز البلدية (المدرسة الرسمية سابقا 3

البساتين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

البنيه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

التعزانية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1كنيسة مار يوسف 1

الرجمة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مركز البلدية 1

الرمليه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

الشويفات حي االمراء

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6المدرسة الرسمية المختلطة 6

الشويفات حي العمروسية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

11مبنى البلدية 11

الشويفات حي القبة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة الرسمية للصبيان 5

العزونية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

الغابون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

القماطية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف
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5المدرسة الرسمية 5

الكحالة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المؤسسة اإلنجيلية اللبنانية للرعاية االجتماعية والتنمية 2
2كنيسة مار الياس 2

2كنيسة السيدة 2

المريجات

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1كنيسة السيدة 1

المشرفه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

المنصوريه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2صالون كنيسة مار الياس المنصورية 2

بتاتر

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

7المدرسة الرسمية 7

بحمدون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6كنيسة مار جرجس للروم االرثوذكس 6

بحواره

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1بيت جاهز قرب منزل المختار اديب يوسف فرح 1

بخشتيه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مركز البلدية 2

بدادون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

بدغان

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

بسرين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مركز النادي الثقافي 2

بسوس

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4بيت اخوية االم الحزينة –  قسم مأوى العجزة 4
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بشامون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5الثانوية الرسمية 5

بطلون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1كنيسة السيدة بطلون 1

بعورته

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

بليبل

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مبنى البلدية 2

بمكين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مدرسة النهضة الوطنية بمكين 1

بمهريه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مركز البلدية 2

بوزريده

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالة كنيسة سانت ريتا 1

بيصور

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

9المدرسة الرسمية 9

جسر القاضي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1بيت جاهز قرب منزل المختار كمال الدبيسي 1

حبرامون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1بيت جاهز في باحة الكنيسة 1

حومال

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2بلدية حومال 2

دفون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مبنى البلدية 2

دقون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2نادي شباب دقون 2
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دوير الرمان

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون الكنيسة في البلدة 1

دير قوبل

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

رشميا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6المدرسة الرسمية 6

رمحاال

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3دير راهبات العائلة المقدسة المارونية في رمحاال 3

رويسة النعمان

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مركز البلدية 2

سرحمول

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1قاعة الشيخ ابو دمحم عباس نور الدين 1

سلفايا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2كنيسة البلدة 2

سوق الغرب

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4مركز البريد 4

شارون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6المدرسة الرسمية 6

شانيه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

شرتون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3صالون الكنيسة 3

شمالن

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2بلدية شمالن 2

صوفر

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3
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عاليه شمالي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

7جمعية روضة التهذيب 7

عاليه غربي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6مدرسة عاليه الرسمية الثانية المختلطة 6

عاليه قبلي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6المدرسة الرسمية الغربية 6

عاليه وسطاني

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5ثانوية مارون عبود الرسمية 5

عبيه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3
2مستوصف بلدة عبيه - عين درافيل 2

عرمون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

10المدرسة الرسمية المختلطة 10

عيتات

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

عين الجديدة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1كنيسة البلدة 1

عين الحلزون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مركز بلدية المنصورية 1

عين الرمانة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مدرسة النهضة الوطنية بمكين 1

عين السيدة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مدرسة النهضة الوطنية - بمكين 1

عين الفريديس

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مركز بلدية المنصورية 1

عين المرج

عدد االقالمالمركز عدد الغرف
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1صالون كنيسة مار الياس المنصورية 1

عين تراز

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2صالون كنيسة الموارنة( مار شربل) 2

عين داره

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8ثانوية عين داره الرسمية 8

عين درافيل

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالة كنيسة سيدة عين درافيل 1

عين عنوب

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6المدرسة الرسمية 6

عين كسور

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مركز البلدية 1

عيناب

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

كفر عميه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2كنيسة مار يوسف 2

كفرمتى

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4القاعة العامة 4
2صالون كنيسة مار الياس المارونية 2

كيفون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

مجدل بعنا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

مجداليا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

محطة بحمدون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3
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مزرعة النهر

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1بيت جاهز في ساحة كنيسة مزرعة النهر 1

معصريتي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1القاعة العامة في بلدة معصريتي 1
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قضاء كسروانمحافظة جبل لبنان

198عدد االقالم في القضاء

71عدد مراكز االقتراع

1673عدد االقالم في المحافظة

555عدد مراكز االقتراع

ادما والدفنه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة االسقفية االولى كفرياسين 1

اغبه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1وقف دير مار يوسف 1

البوار

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4بلدية البوار 4

الحصين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مبنى البلدية 1

السهيله

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2دار البلدية 2

الصفرا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

العذرا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1دار البلدية 1

العقيبه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4ثانوية مار يوحنا تابعة لوقف مار ضومط 4

الغينه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2دار البلدية 2

القليعات

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4دار البلدية 4

الكفور

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة التكميلية الرسمية 3

المراديه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

Monday, April 16, 2018 محافظة جبل لبنان  -    قضاء كسروان -  الصفحة 1

 LO/MO/375/16
د. لينا عويدات    -  مشروع مكننة لوائح الشطب                       عقد رقم 38/ص م تاريخ 14/3/2018



اع المعتمدة لالنتخابات النيابية  ‐   2018 الئحة بمراكز االق

1مركز الهاتف 1

المعيصرة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مبنى البلدية 2

النموره وكفر جريف

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

بزحل

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

بزمار

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2دير بزمار 2

بطحا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مدرسة مار زخيا 2

بقعاتة عشقوت

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مبنى البلدية 2

بقعاتة كنعان

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مبنى الوقف ( مار عبدا) 1

بقعتوته

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مدرسة سيدة النياح الرسمية 2

بلونه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المركز الصحي االجتماعي 2

جديدة غزير

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مدرسة وميتم مار مخايل في جديدة غزير 2

جعيتا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3دار البلدية 3

جورة الترمس

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1دار البلدية 1

جورة بدران

عدد االقالمالمركز عدد الغرف
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1غرفة الوقف ( كنيسة مار يوسف) 1

حارة صخر

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

7المدرسة الرسمية للصبيان 7

حراجل

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

9مدرسة حراجل الرسمية المتوسطة 9

حريصا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1دير مار انطونيوس البدواني 1

حياطه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1دار البلدية 1

داريا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2دار البلدية 2

درعون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة الرسمية 5

دلبتا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3دار البلدية 3

رعشين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3مبنى البلدية 3

ريفون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2دار البلدية 2
1مركز البريد 1

زعيتره

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2صالة كنيسة سيدة الدر 2

زوق مصبح

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية (بلدية ذوق مصبح) 4

زوق مكايل

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8البيت الحرفي 8
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زيتون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1دار البلدية 1

ساحل علما

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3مدرسة مار نهرا 3

شحتول

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

شننعير

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2دار البلدية 2

شوان والعبره

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1غرفة في كنيسة سان تريز - العبرة 1

صربا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة الرسمية شرقي 5
5المدرسة الرسمية غربي 5

طبرجا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2دار البلدية 2

عجلتون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5مهنية عجلتون 5

عرمون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مركز البلدية 2

عشقوت

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5مدرسة اسكندر رزق الرسمية 5

عين الدلبه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون الكنيسة 1

عين الريحانه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1دار البلدية 1

عينطوره

عدد االقالمالمركز عدد الغرف
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2دار البلدية 2

غادير

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

10ثانوية جورج افرام الرسمية 10

غباله

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3صالة كنيسة مار سركيس وباخوس –  غبالة 3

غدراس

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1غرفة وقف مار ساسين 1

غزير الجامع

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

7المدرسة الثانوية 7

غزير القناة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3مدرسة مار فرنسيس –  ساحة غزير 3

غزير المعاملتين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مدرسة مار فرنسيس –  ساحة غزير 1

غوسطا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6الثانوية الرسمية 6

فاريا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4مدرسة فاريا المتوسطة الرسمية ( وقف مار شليطا) 4

فتقا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1دار البلدية 1

فيطرون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3دار البلدية 3

كفرتيه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون كنيسة سيدة النجاة 1

كفردبيان

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8مدرسة فريد سالمة الرسمية 8

كفرياسين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف
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2المدرسة االسقفية االولى كفرياسين 2

معراب

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1غرفة الوقف 1

ميروبا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

نهر الذهب

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

هرهريا والقطين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1صالون كنيسة مار شربل القطين 1

وطى الجوز

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مبنى البلدية 2

يحشوش

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية الجديدة 4
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قضاء عكارمحافظة عكار

504عدد االقالم في القضاء

186عدد مراكز االقتراع

504عدد االقالم في المحافظة

186عدد مراكز االقتراع

اكروم

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

البرج

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

البساتين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1قاعة مسجد البلدة 1

البقيعة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مدرسة الفاتح الكنيسة 1

البيره

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4
4الثانوية الرسمية 4

التليل

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

الجديده

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

الحميره

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

الحويش

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

الحيصه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2الثانوية الرسمية 2
2مدرسة بالنة الحيصا الرسمية 2

الدبابيه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مدرسة الدبابيه الرسمية 2
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الدغلي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

الدوره

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

الدوسه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

الرامة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مدرسة الرامة الرسمية 2

الريحانيه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

الزواريب

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مركز البلدية 2

السماقية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

السنديانة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

السهلة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2قاعة مسجد البلدة 2

السويسه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

الشقدوف

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مركز البلدية 1

الشيخ زناد

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

الشيخ طابا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3
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الشيخ عياش

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

الشيخ دمحم

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

العبده

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

العريضه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

العماير

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مدرسة العماير الرسمية 1

العوادة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مدرسة العواده 1

العوينات

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

العيون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2الثانوية الرسمية 2

الفرض

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مدرسة الفرض الرسمية 1

القبيات

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية الزوق 1

القبيات الذوق

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة الرسمية الذوق 5

القبيات الضهر

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3ادارة الريجي 3

القبيات الغربية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2وقف كنيسة االربعين شهيد 2
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القبيات القطلبه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2نادي الوقف 2

القبيات غوايا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مركز االنعاش االجتماعي 2

القبيات مرتموره

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2التعاونية الزراعية 2
1صالون كنيسة القديسة مور 1

القرقف

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

القرنة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

القريات

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مبنى البلدية 2

القنطره

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

الكنيسة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

الكواشره

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

المجدل

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2قاعة الجامع 2

المحمرة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مبنى البلدية 1
2مدرسة المقاصد 2

المسعوديه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2
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المقيبله

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

المقيطع

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3قاعة مسجد الخضر 3

المونسة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1قاعة البلدية 1

النفيسه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مبنى البلدية الحالي 2

النهرية وبستان الحرش

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1بهو الكنيسة 1

النورة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مدرسة النوره الرسمية 1

الهد

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1بهو الكنيسة 1

الهيشة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مدرسة الهيشه 2

ايالت

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

ببنين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

10ثانوية رفيق الحريري الرسمية 10
11التكميلية الرسمية للبنات 11

برباره

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

برج العرب

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة التكميلية الرسمية 2

برقايل

عدد االقالمالمركز عدد الغرف
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6المدرسة الرسمية 6
3مدرسة الربيع 3

4الثانوية الرسمية 4

بزال

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

بزبينا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5تجمع صفوف الروضات 5

بقرزال

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة الرسمية 5

بني صخر

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1ثانوية الشهيد وليد عيدو الرسمية في محلة البقيعة 1

بيت الحاج

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مبنى البلدية 1

بيت الحوش

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1بيت جاهز في ساحة البلدة 1

بيت ايوب

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

بيت غطاس

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1بهو الكنيسة 1

بيت مالت

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4مبنى البلدية 4

بيت يونس

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

بينو

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6مدرسة بينو الرسمية المختلطة 6

تاشع

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مركز البلدية 2
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تكريت

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8المدرسة الرسمية 8

تل عباس شرقي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مدرسة الشهيد باسل االسد 1

تل عباس غربي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة الرسمية 5

تل معيان

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية الحديثة 4

تلبيبة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

تلبيره

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

تلحميره

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

تله وشطاحه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2صالون كنيسة البلدة 2

جبرايل

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4دار البلدية 4

جبل المنصورة

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مدرسة مشتى حمود الرسمية 1

جديدة القيطع

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

جرمنايا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مدرسة الرامة الرسمية 1

حبشيت

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2
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حرار

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة الرسمية 5

حكر الشيخ طابا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1بهو الكنيسة 1

حكر الضاهري

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

حلبا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

7التكميلية الرسمية 7
6الثانوية الرسمية 6

حنيدر

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

حوشب

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية الجديدة 2

حيزوق

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

خربة الجرد

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

خربة داوود

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية في خربة داوود 2

خربة شار

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

خريبة الجندي

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

خط البترول

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1ثانوية الشهيد وليد عيدو الرسمية في محلة البقيعة 1

دارين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف
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1بيت جاهز في ساحة البلدة قرب منزل عبد الكريم ياسين 1

دوير عدويه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1بهو الجامع 1

دير جنين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مبنى البلدية 2

دير دلوم

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مدرسة ذوق المقشرين في بلدة دير دلوم 1

رجم عيسى

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مدرسة رجم عيسى 1

رحبه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6المدرسة الرسمية للصبيان 6
5المدرسة الرسمية للبنات 5

رماح

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

زوق الحبالصه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

زوق الحصينه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية الحديثة 4

زوق المقشرين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مدرسة ذوق المقشرين في بلدة دير دلوم 2

زوق حداره

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2القاعة المحاذية لمسجد البلدة 2

سرار

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1بيت جاهز –  قرب منزل المختار احمد نجده 1

سعدين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1بيت جاهز قرب منزل المختار عزمي المحمد 1
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سفينة الدريب

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مركز البلدية 1

سفينة القيطع

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

سيسوق

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1قاعة كنيسة مار الياس 1

شان

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مبنى البلدية 2

شدره

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

7المدرسة الرسمية 7

شربيال

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مركز البلدية 2

شيخالر

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1بهو الكنيسة 1

ضهر القنبر

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مبنى البلدية 1

ضهر ليسينه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

عبودية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3مبنى الجمارك 3

عدبل

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

عرقا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مركز البلدية الحالي 1

عكار العتيقه

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

14الثانوية الرسمية 14
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عمار البيكات

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

عماره

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

عندقت

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

7مدرسة القلبين االقدسين عندقت 7

عيات

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة الرسمية 5

عيدمون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

عين الذهب

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4
5مدرسة الروضة الرسمية 5

عين الزيت

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية في عين الزيت 2

عين تنتا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مركز البلدية 1

عين يعقوب

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

عيون الغزالن

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1بهو الجامع 1

غزيله

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1قاعة مسجد البلدة 1

فريديس

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

فنيدق

عدد االقالمالمركز عدد الغرف
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10التكميلية الرسمية 10
10مدرسة المقاصد 10

قبة بشمرا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

قبعيت

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4الثانوية الرسمية 4

قبوال

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية المختلطة 1

قرحا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

قشلق

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2القاعة المسجد 2

قلود الباقية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1قاعة الكنيسة 1

قليعات

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4المدرسة الرسمية 4

قنية

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

كرم زبدين

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مهنية وادي خالد 1

كرم عصفور

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

كروم عرب

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

كفر حره

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1قاعة كنيسة السيدة 1
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كفرتون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

4ثانوية كفرتون الرسمية 4

كفرنون

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1بهو الكنيسة 1

كوشا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

كويخات

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1قاعة البلدية 1

مار توما

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مبنى البلدية 2

مجدال

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

مراح الخوخ

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1مركز الدفاع المدني 1

مزرعة بلده

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

مشتى حسن

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5المدرسة الرسمية 5

مشتى حمود

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

5مدرسة مشتى حمود الرسمية 5

مشحا

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2ثانوية مشحة الرسمية 2
3التكميلية الرسمية 3

مشمش

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8مدرسة المقاصد 8
8المدرسة الرسمية (المبنى الجديد) 8
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مشيلحة حاكوره

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3المدرسة الرسمية 3

ممنع

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مركز البلدية 2

منجز

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2مركز الدفاع المدني 2

منياره

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

8المدرسة الرسمية للبنات 8

هيتال

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

2المدرسة الرسمية 2

وادي الجاموس

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

6المدرسة الرسمية 6

وادي الحور

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

1المدرسة الرسمية 1

وادي خالد

عدد االقالمالمركز عدد الغرف

3مدرسة الهيشة الرسمية 3
3مدرسة رجم عيسى 3

2مدرسة بهية الحريري الرسمية في بلدة المجدل 2
2مدرسة الرامة الرسمية 2
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