
 

  

 

                    
                         

                               

 

 

 

 الدوائر االنتخابية حسب المذاهب. موزعين مقيمين عدد الناخبين الغير :   ض ع 

 225114 :العام  المجموع

 

ون  دائرة البتر

بي    المذهب   عدد المغتر

 9 ارمن ارثوذكس

 4 ارمن كاثوليك

 1 انجيل  

 956 روم ارثوذكس 

 114 روم كاثوليك 

 4 رسيان كاثوليك

  
 210 سن 

 34 شيع  

 1 كلدان كاثوليك 

 2 التي   

  
 5081 مارون 

 6416 المجموع

 

 دائرة الشوف 

بي    المذهب   عدد المغتر

 2 ارمن كاثوليك

 71 انجيل  

 5144 درزي

 61 روم ارثوذكس 

 1302 روم كاثوليك 

 4 رسيان ارثوذكس 

  
 2444 سن 

 195 شيع  

 2 كلدان كاثوليك 

  
 6265 مارون 

 15490 المجموع

 

 دائرة الضنية 

بي   عدد  المذهب   المغتر

 373 روم ارثوذكس 

  
 1634 سن 

  
 1019 مارون 

 3026 المجموع

 

 دائرة الكورة 

بي    المذهب   عدد المغتر

 5 ارمن ارثوذكس

 3 انجيل  

 4298 روم ارثوذكس 

 16 روم كاثوليك 

  
 353 سن 

 37 شيع  

 4 علوي 

  
 1302 مارون 

 8 مختلف مسيح  

 6026 المجموع

 دائرة المير  

بي   عدد  المذهب   المغتر

 643 ارمن ارثوذكس

 251 ارمن كاثوليك

 36 اشوري ارثوذكس

 137 انجيل  

 202 درزي

 2068 روم ارثوذكس 

 1625 روم كاثوليك 

 212 رسيان ارثوذكس 

 108 رسيان كاثوليك

  
 133 سن 

 178 شيع  

 3 علوي 

 1 قبط  ارثوذكس

 26 كلدان

 11 كلدان كاثوليك 

 183 التي   

  
 7794 مارون 

 1 مسيح  

 13612 المجموع



 

  

 

                    
                         

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دائرة المنية 

بي    المذهب   عدد المغتر

 200 روم ارثوذكس 

  
 1104 سن 

  
 39 مارون 

 1343 المجموع

 دائرة بعبدا 

بي    المذهب   عدد المغتر

 32 ارمن ارثوذكس

 37 ارمن كاثوليك

 31 اشوري ارثوذكس

 40 انجيل  

 2436 درزي

 1148 روم ارثوذكس 

 645 روم كاثوليك 

 45 رسيان ارثوذكس 

 63 رسيان كاثوليك

  
 407 سن 

 1628 شيع  

 20 كلدان

 12 كلدان كاثوليك 

 59 التي   

  
 6668 مارون 

 13271 المجموع

 دائرة النبطية 

بي    المذهب   عدد المغتر

 1 روم ارثوذكس 

 123 روم كاثوليك 

  
 25 سن 

 5985 شيع  

  
 284 مارون 

 6418 المجموع

وت الثانية  دائرة بت 

بي    المذهب   عدد المغتر

 179 ارمن ارثوذكس

 73 ارمن كاثوليك

 10 ارسائيل  

 1 اشوري ارثوذكس

 171 انجيل  

 388 درزي

 1669 روم ارثوذكس 

 622 روم كاثوليك 

 330 رسيان ارثوذكس 

 196 رسيان كاثوليك

  
 17282 سن 

 4676 شيع  

 2 علوي 

 1 كلدان

 9 كلدان ارثوذكس

 67 كلدان كاثوليك 

 148 التي   

  
 635 مارون 

 26459 المجموع

وت األوىل  دائرة بت 

بي    المذهب   عدد المغتر

 880 ارمن ارثوذكس

 390 ارمن كاثوليك

 47 اشوري ارثوذكس

 126 انجيل  

 28 درزي

 2872 روم ارثوذكس 

 1397 كاثوليك روم  

 96 رسيان ارثوذكس 

 532 رسيان كاثوليك

  
 684 سن 

 146 شيع  

 2 علوي 

 20 كلدان

 72 كلدان كاثوليك 

 274 التي   

  
 2102 مارون 

 9668 المجموع



 

  

 

                    
                         

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي   دائرة بشر

بي    المذهب   عدد المغتر

 1 ارمن ارثوذكس

 16 روم ارثوذكس 

 3 روم كاثوليك 

  
 6028 مارون 

 6048 المجموع

 دائرة جزين 

بي    المذهب   عدد المغتر

 2 انجيل  

 43 درزي

 11 روم ارثوذكس 

 886 روم كاثوليك 

 1 رسيان كاثوليك

  
 71 سن 

 503 شيع  

  
 3381 مارون 

 4898 المجموع

 دائرة جبيل 

بي    المذهب   عدد المغتر

 25 ارمن ارثوذكس

 1 ارمن كاثوليك

 8 انجيل  

 209 ارثوذكس روم 

 44 روم كاثوليك 

  
 63 سن 

 634 شيع  

 2 علوي 

 10 التي   

  
 4756 مارون 

 5752 المجموع

 دائرة زحلة 

بي    المذهب   عدد المغتر

 172 ارمن ارثوذكس

 59 ارمن كاثوليك

 14 اشوري ارثوذكس

 59 انجيل  

 25 درزي

 1237 روم ارثوذكس 

 2902 روم كاثوليك 

 475 ارثوذكس رسيان 

 104 رسيان كاثوليك

  
 1168 سن 

 726 شيع  

 6 كلدان

 4 كلدان ارثوذكس

 29 كلدان كاثوليك 

 15 التي   

  
 2571 مارون 

 9566 المجموع

 دائرة زغرتا

بي    المذهب   عدد المغتر

 2 ارمن ارثوذكس

 11 ارمن كاثوليك

 5 اشوري ارثوذكس

 332 روم ارثوذكس 

 26 كاثوليك روم  

  
 373 سن 

 5 التي   

  
 7438 مارون 

 8192 المجموع



 

  

 

                    
                         

                               

 

 

 

 دائرة صور

بي    المذهب   عدد المغتر

 4 ارمن ارثوذكس

 1 ارمن كاثوليك

 1 اشوري ارثوذكس

 24 انجيل  

 26 روم ارثوذكس 

 453 روم كاثوليك 

  
 424 سن 

 10357 شيع  

 23 التي   

  
 174 مارون 

 11487 المجموع

 

 دائرة عاليه 

بي    المذهب   عدد المغتر

 32 ارمن ارثوذكس

 1 ارمن كاثوليك

 96 انجيل  

 4415 درزي

 1664 روم ارثوذكس 

 380 روم كاثوليك 

 10 رسيان ارثوذكس 

 18 رسيان كاثوليك

  
 23 سن 

 112 شيع  

 8 التي   

  
 3196 مارون 

 9955 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 دائرة قرى صيدا 

بي    المذهب   عدد المغتر

 2 ارمن كاثوليك

 32 انجيل  

 8 درزي

 21 روم ارثوذكس 

 1289 روم كاثوليك 

  
 166 سن 

 4669 شيع  

  
 910 مارون 

 7097 المجموع

 دائرة عكار

بي    المذهب   عدد المغتر

 58 انجيل  

 2596 روم ارثوذكس 

 114 روم كاثوليك 

  
 2944 سن 

 22 شيع  

 72 علوي 

  
 2609 مارون 

 8415 المجموع

 دائرة قضاءي البقاع الغرن   وراشيا 

بي    المذهب   عدد المغتر

 4 ارمن كاثوليك

 35 انجيل  

 1141 درزي

 818 روم ارثوذكس 

 883 روم كاثوليك 

 4 رسيان ارثوذكس 

 12 رسيان كاثوليك

  
 2423 سن 

 815 شيع  

  
 1017 مارون 

 7152 المجموع



 

  

 

                    
                         

                               

 

 

 

 والهرمل دائرة قضاءي بعلبك 

بي    المذهب   عدد المغتر

 5 ارمن ارثوذكس

 3 انجيل  

 194 روم ارثوذكس 

 1066 روم كاثوليك 

  
 573 سن 

 4039 شيع  

  
 1974 مارون 

 7854 المجموع

 

 دائرة مرجعيون وحاصبيا 

بي    المذهب   عدد المغتر

 4 ارمن ارثوذكس

 117 انجيل  

 719 درزي

 1012 روم ارثوذكس 

 367 روم كاثوليك 

  
 1417 سن 

 4296 شيع  

 13 التي   

  
 639 مارون 

 8584 المجموع

 

 دائرة مدينة صيدا 

بي    المذهب   عدد المغتر

 6 ارمن ارثوذكس

 1 ارمن كاثوليك

 4 ارسائيل  

 12 انجيل  

 2 درزي

 11 روم ارثوذكس 

 184 روم كاثوليك 

  
 2895 سن 

 213 شيع  

 6 التي   

  
 101 مارون 

 3435 المجموع

 

 

 دائرة كشوان

بي    المذهب   عدد المغتر

 59 ارمن ارثوذكس

 37 ارمن كاثوليك

 7 انجيل  

 71 روم ارثوذكس 

 158 روم كاثوليك 

 24 رسيان ارثوذكس 

 29 رسيان كاثوليك

  
 3 سن 

 64 شيع  

 1 علوي 

 3 كلدان

 6 كلدان كاثوليك 

 37 التي   

  
 6674 مارون 

 7173 المجموع

 دائرة مدينة طرابلس

بي    المذهب   عدد المغتر

 39 ارمن ارثوذكس

 11 ارمن كاثوليك

 27 انجيل  

 2 درزي

 943 روم ارثوذكس 

 115 روم كاثوليك 

 35 رسيان ارثوذكس 

 17 رسيان كاثوليك

  
 8994 سن 

 13 شيع  

 239 علوي 

 1 كلدان

 3 كلدان كاثوليك 

 24 التي   

  
 405 مارون 

 10868 المجموع


