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األولى: بيروت دائرة في النتيجة

اسم المرشح#
 االصوات

التفضيلية
المقعد النسبة

بيروت األولى  -روم كاثوليك  % 11.629 4,788 نقوال موريس صحناوي  .1

بيروت األولى  -أرمن كاثوليك % 4,16610.119جان أرشاك طالوزيان  .2

بيروت األولى  -ماروني % 4,0969.949ديم بشير الجمّيل ن.3

كيم .4 بيروت األولى  -روم ارثوذكس % 3,9369.56عماد نعيم وا

بيروت األولى  -أرمن ارثوذكس  % 8.382 3,451هاكوب مارديروس همبارسوم ترزيان   .5

كان ي .6 بيروت األولى  -أرمن ارثوذكس  % 6.072 2,500 اغوبيان بوليت سيرا

بيروت األولى -أرمن ارثوذكس  % 5.771 2,376 الكسندر ابراهام ماطوسيان  .7

بيروت األولى  -أقليات  % 1.309 539 انطوان قسطنطين بانو   .8
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:الثانية بيروت دائرة في النتيجة

اسم المرشح#
 االصوات

التفضيلية
المقعد النسبة

بيروت الثانية -شيعي   %22,96118.798امين محمد شري .1

بيروت الثانية -سني  %16.988 20,751 سعد الدين رفيق الحريري   .2

وت الثانية بير -سني %13,01810.657عدنان خضر طرابلسي .3

بيروت الثانية  -سني  %9.289 11,346 فؤاد مصطفى مخزومي .4

بيروت الثانية - سني %9,5997.858تمام صائب بك سالم .5

بيروت الثانية  -شيعي % 7,8346.413محمد مصطفى خواجه .6

بيروت الثانية  -سني % 6,6375.434روال نزار الطبش .7

بيروت الثانية  -سني % 6,4115.249نهاد صالح المشنوق .8

% 2,3511.925نزيه نقوال نجم .9
بيروت  -روم ارثوذكس 

الثانية

بيروت الثانية  -إنجيلي % 1,9191.571ادكار جوزف طرابلسي .10

بيروت الثانية  -درزي % 1,9021.557فيصل عفيف الصايغ .11
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:جزين - صيدا: 1 لجنوبا دائرة في النتيجة

اسم المرشح#
 االصوات

التفضيلية
المقعد النسبة

جزين -ماروني  45.197 % 11,663 ابراهيم سمير عازار 1

صيدا -سني  43.763 % 13,739 ين الحريريبهية بهاء الد 2

صيدا -سني  31.471 % 9,880 اسامه معروف سعد المصري 3

جزين -ماروني  28.173%  7,270 زياد ميشال أسود 4

جزين -روم كاثوليك  2.744 % 708 سليم انطوان خوري 5
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:صيدا قرى - صور :2 لجنوبا دائرة في يجةالنت  

اسم المرشح#
 االصوات

التفضيلية
المقعد النسبة

قرى صيدا -شيعي  86.877% 42,137 نبيه مصطفى بري 1

صور -شيعي  29.468% 24,379 نواف محمود الموسوي 2

صور -ي شيع 28.846% 23,864 حسين سعيد جشي 3

صور -شيعي  22.743% 18,815 عناية محمد عز الدين 4

صور -شيعي  18.944% 15,672 علي يوسف خريس 5

قرى صيدا -روم كاثوليك  8.581% 4,162 ميشال حنا موسى 6

اقرى صيد -شيعي  4.542% 2,203 علي عادل عسيران 7
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:وحاصبيا مرجعيون - النبطية - جبيل بنت :3 لجنوبا دائرة في النتيجة

اسم المرشح#
 االصوات

التفضيلية
المقعد النسبة

شيعي -بنت جبيل  %69.826 39,722 حسن نظام الدين فضل للاّ  1

عيشي -النبطية  %60.643 43,797 محمد حسن رعد 2

شيعي -مرجعيون وحاصبيا  %45.839 27,460 علي رشيد فياض 3

شيعي -النبطية  %28.391 20,504 هاني حسن قبيسي 4

شيعي -مرجعيون وحاصبيا  %27.986 16,765 علي حسن خليل 5

شيعي -بنت جبيل  %16.331 9,290 علي احمد بزي 6

شيعي -بنت جبيل  %13.843 7,875 ايوب فهد حمّيد 7

شيعي -النبطية  %10.966 7,920 ياسين كامل جابر 8

درزي -مرجعيون وحاصبيا  %10.595 6,347 انور محمد الخليل 9

سني -حاصبيا مرجعيون و %10.036 6,012 قاسم عمر هاشم 10

روم ارثوذكس -مرجعيون وحاصبيا  %5.544 3,321 أسعد حليم حردان 11
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البترون – الكورة - بشري - زغرتا :3 الشمال دائرة في النتيجة

اسم المرشح#
 االصوات

التفضيلية
المقعد النسبة

البترون -ماروني  %39.765 12,269 جبران جرجي باسيل

بشري -ماروني  %36.035 6,677 ستريدا الياس طوق

زغرتا -ماروني  %33.687 11,407 طوني سليمان فرنجية

بشري -ماروني  %32.328 5,990 جوزاف جرجس اسحق

البترون -ماروني  %31.899 9,842 فادي يوسف سعد

زغرتا -ماروني  %25.312 8,571 ميشال رانه معّوض

الكورة -روم ارثوذكس  %20.635 5,263 سليم عبدللّا سعاده

الكورة -روم ارثوذكس  %16.561 4,224 فايز ميشال غصن

زغرتا -ماروني  %16.05 5,435 اسطفان بطرس الدويهي

الكورة -روم ارثوذكس  %13.264 3,383 جورج نعيم عطا لله
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:زحلة:  1 البقاع دائرة في النتيجة

اسم المرشح#
 االصوات

التفضيلية
المقعد النسبة

 زحلة - شيعي  20.356 %  15,601 جمعه حسين انور 1

 زحلة - كاثوليك روم  14.827 %  11,363  عقيص ايلي جورج 2

 زحلة - كاثوليك روم  12.712 %  9,742  ضاهر جورج ميشال 3

 زحلة - سني  9.426 %  7,224  عراجي فايز عاصم 4

 زحلة - ماروني  7.264 %  5,567  عون جورج سليم 5

 زحلة - ارثوذكس روم  4.637 %  3,554  المعلوف رزق نعيم قيصر 6

زحلة - ارثوذكس أرمن  0.1%  77 دمرجيان بوغوس ادي 7
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:وراشيا الغربي البقاع:  2 البقاع دائرة في النتيجة

اسم المرشح#
 صواتاال

التفضيلية
المقعد النسبة

1
 24.007 % 15,111 عبد الرحيم يوسف مراد

البقاع الغربي  -سني 

 وراشيا

2
 16.963 % 10,677 وائل وهبي أبو فاعور

البقاع الغربي  -درزي 

 وراشيا

3
 14.135% 8,897 محمد ديب نصر للّا 

البقاع  -شيعي 

 الغربي وراشيا

4
 13.93 % 8,768 محمد قاسم القرعاوي

البقاع الغربي  -سني 

 وراشيا

5
 7.783 % 4,899 ايلي نجيب فرزلي

 -روم ارثوذكس 

 البقاع الغربي وراشيا

6
% 2.517 1,584 هنري يوسف شديد

البقاع  -ماروني 

 الغربي وراشيا
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:الهرمل بعلبك:  3 البقاع دائرة في النتيجة

اسم المرشح#
 االصوات

التفضيلية
المقعد النسبة

بعلبك الهرمل -شيعي  19.285% 33,223 جميل محمد امين امين السيد 1

بعلبك الهرمل - شيعي 10.683%18,404حماده عروه ايهاب2

بعلبك الهرمل -شيعي   % 17,76710.313غازي محمد زعيتر3

بعلبك الهرمل -شيعي  10.055% 17,321 علي محمد سلمان بشير المقداد 4

بعلبك الهرمل -شيعي  % 9.835 16,942 ابراهيم علي الموسوي 5

بعلبك الهرمل -شيعي  %9.091 15,662 حسين علي الحاج حسن 6

بعلبك الهرمل -اروني م %8.625 14,858 انطوان البدوي حبشي 7

بعلبك الهرمل -سني  %4.015 6,916 سكرية محمد الوليد  8

بعلبك الهرمل -سني  %3.479 5,994 بكر محمود الحجيري 9

%3.414 5,881 البير سامي منصور 10
بعلبك  -روم كاثوليك 

 الهرمل
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:كسروان –: جبيل  1النتيجة في دائرة جبل لبنان 

اسم المرشح#
 االصوات

التفضيلية
المقعد النسبة

1
 جبيل - ماروني  % 35.884  14,424  الحواط حليم زياد

2
 جبيل - ماروني  % 24.204  9,729  رميا ابي فريد سيمون

3
 كسروان - ماروني  % 18.394  10,717  افرام جورج نعمه

4
 كسروان - ماروني  % 17.218  10,032  الدكاش جرجي شوقي

5
 كسروان - ماروني  % 15.586  9,081  الخازن هيكل فريد

6
 كسروان - ماروني  % 12.529  7,300  روكز رشيد شامل

7
 كسروان - ماروني  % 11.659  6,793  عازار جرجي روجه

8
 جبيل - شيعي  % 0.637  256  الحسيني علي مصطفى
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:المتن:  2 لبنان جبل دائرة في النتيجة

اسم المرشح#
 اتاالصو

التفضيلية
المقعد النسبة

1 
المتن -ماروني  % 16.858 13,968 سامي امين الجميل   

2 
المتن -روم ارثوذكس  % 14.416 11,945 ميشال الياس المر  

3 
المتن -ماروني   % 10.768  8,922 ماجد ادي فائق ابي اللمع   

4 
المتن -روم ارثوذكس   % 8.809  7,299 الياس نقوال بو صعب   

5 
المتن -أرمن ارثوذكس   % 8.668  7,182 اغوب اوهانس اغوب باقرادونيان   

6 
المتن -ماروني   % 8.664  7,179 ابراهيم يوسف كنعان   

7 
المتن -روم كاثوليك  % 7.194 5,961 ادكار بولس معلوف  

8 
المتن -ماروني   % 3.117  2,583 الياس رائيف حنكش   
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:عاليه – الشوف:  4 لبنان جبل دائرة في النتيجة

اسم المرشح#
 االصوات

التفضيلية
المقعد النسبة

يهعال -درزي  %27.515 14,088 حسين شهيبم كرأ 1

عاليه -ماروني  %15.867 8,124 بي خليلن ايموار رسيز 2

عاليه -ماروني  %7,89415.418لحلور ابياي هنر 3

عاليه -درزي  %15.404 7,887 نسالارالمير مجيد ل االمير طالا 4

عاليه -روم ارثوذكس %7,87215.375ريع نصاودنيس ا 5

الشوف -درزي  %13.711 11,478 طليد جنبالر وتيمو 6

الشوف -سني  %11.949 10,003 رلحجااشيد رمحمد قاسم  7

الشوف -ماروني  %11.893 9,956 وانجميل عدرج جو 8

الشوف -سني  %8,49210.144لهلاحمد عبدل أبال 9

الشوف -درزي  %8.68 7,266 دهمحمد حماوان مر 10

الشوف -روم كاثوليك   % 8.664 7,253 نعمة يوسف طعمة 11

الشوف -ماروني   %5,1246.121نيو عزيز عورما 12

الشوف -ماروني   %3.174 2,657 يلبستانافيليب رج فريد جو 13
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بعبدا:  3 لبنان جبل دائرة في النتيجة

اسم المرشح#
 االصوات

التفضيلية
المقعد النسبة

بعبدا -شيعي   %13,69220.756رعلي فضل عما1

بعبدا -ماروني  20.462% 13,498 شيد بو عاصير ربيا 2

بعبدا -درزي  %17.955 11,844 لحسنابو أفيق رمحمد دي ها 3

بعبدا -ماروني  %10,20015.463نعوزف جون الآ4

بعبدا -شيعي  %9.623 6,348 عالمهي فخردي فا 5

بعبدا -ماروني  %6.713 4,428 يبج دحكمت فر 6
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عكار:  1 الشمال دائرة في النتيجة

اسم المرشح#
 اتاالصو

التفضيلية
المقعد النسبة

عكار -سني  %18.813 20,426 لبعرينياجيه وليد و 1

عكار -سني  13.733% 14,911 نمحمد مصطفى سليما 2

عكار -سني  %13.028 14,145 لمرعبيل اطالرق محمد طا 3

عكار -ماروني  %12.024 13,055 حبيشزي فودي ها 4

عكار -روم ارثوذكس  %7.286 7,911 هبي خليل خليل قاطيشهو 5

عكار -روم ارثوذكس  %6.848 7,435 مغادرمز راسعد أ 6

علوي عكار %1.246 1,353 مصطفى علي حسين 7
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الضنية – المنية - رابلسط:  2 الشمال دائرة في النتيجة

اسم المرشح#
 االصوات

التفضيلية
المقعد النسبة

المنية -سني  % 58.509 10,221 لدينامحمد علم ن عثما 1

سني الضنية  % 39.188 11,897 دلصمامرشد د جها 2

طرابلس -ي سن  %30.445 21,300 محمد نجيب عزمي ميقاتي 3

سني الضنية  %26.164 7,943 حمد شوقي فتفتاسامي  4

طرابلس -سني  %13.722 9,600 رهللطيف كباامحمد عبد  5

طرابلس -سني  %13.617 9,527 لجسرن اسمير عدنا 6

سطرابل -سني  %10.186 7,126 ميافيصل عمر كر 7

طرابلس -علوي  %3.21 2,246 يشدروحمد اعلي  8

طرابلس -سني  %2.953 2,066 لجمالياشيد ريما محمد د 910

طرابلس -ماروني  %1,1361.624عبيدوي بدن جا 11

طرابلس -روم ارثوذكس  %1.511 1,057 سنقوال كميل نحا 12


