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 دائرة انتخابية فردّية ٤۲جدول تقسيم لبنان الى 

 املناطق الدائرة الرقم

 الرميل–االشرفية  بيروت االولى ١

 دار املريسة-مينا الحصن-املرفا –الصيفي –املدور  بيروت الثانية ۲

 رأس بيروت –املصيطبة  بيروت الثالثة ٣

 زقاق البالط–الباشورة  بيروت الرابعة ٤

٥ 
بيروت 

 الخامسة
 املزرعة

٦ 
عكار االولى: 

 ببنين وجوارها

سفينة  -جديدة القيطع-بيت حوش—عيون الغزالن –القرقف –برقايل -الجاموسوادي -برج العرب-ببنين -عبده -محمرة

-رحبة-قريات-قرنة -حبشيت-قبعيت -فنيدق-مشمش-بيت ايوب–بيت يونس  -حويش-شان-خريبة–حرار –بزال -القيطع

عكار -نةضهر الليسي-ايالت-جبرايل-شطاحة-بيت مالت-بينو-قبوال-البرج-عين يعقوب-تاشع-ممنع-بزبينا-العيون -تكريت

 الدورة.-عيات -الشقدوف-العتيقة

٧ 
عكار الثانية: 

 حلبا وجوارها

زواريب  -الحصنية -بقرزال -ذوق الحبالصة-عين الدهب-سيسوق -قلود الباقية-حميرة -مجدال-مارتوما-دير دلوم وزوق املقشرين 

خريبة -الشيخ محمد-كروم العرب-مزرعة بلدة-حيزوق–مشحا -عدبل-نفيسة-حكر الشيخ طابا-الشيخ طابا-حلبا-منيارة–

عمار –دوسة وبغدادي  -دوير وعين تنتا-دوير عدويه–بربارة -جنين دير-الهد—كفرحرة-سويسة-بيت الحاج-كوشا-الجندي

–تليل -تلحميرة-تل معيان-تلبييه –تلبيرة -–تل عباس غربي -تل عباس شرقي-سعدين –دارين -سرار  -قشلق–نورا-البيكات 

 -ريحانية -ةسماقي -سفينة الدريب-زوق الحصنية -عرقا -زوق حدارة-الحيصة-حوشب –حكر الضاهري   -جديدة الجومة

-مزرعة النهرية وبيت غطاس -كويخات  -كرم عصفور -قنطرة –قبة شمرا -غزيلة-عريضة-قليعات -عبودية-شيخ زناد-شربيال

 وادي الحور -هيتال -نهرية وبستان الحرش–مقيطع-مشيلحة الحاكور  -املسعودية

٨ 
عكار الثالثة: 

القبيات 

 وجوارها

-دبابية–كفرنون –فريديس -منجز -رماح- -عوينات -مشتى حمود-مشتى حسن-شدرا -شيخالر–عيدمون –عندقت  –قبيات 

رجم بيت -كنيسة -قرحة-حنيدر-مقيبلة -سنديانة ريدان  -البيرة–مجدل -دغلة-خربة شار-خربة داوود -عين الزيت–كواشرة 

-اكروم-الفرض-الرامة-نياجرما-العوادة-حارة بني صخر-كرم زبدين-الهيشة-خط البترول-البقيعة-العماير-رجم عيس ى  -حسين

 سهلة-مراح الكواخ-كفرتون -وادي خالد-املؤنسة-قنيا

 الضنية -بلدات وقرى قضاء املنية  الضنية-املنية  ٩

 وادي النحلة –البداوي –القبة  –التبانة  طرابلس االولى ١٠

١١ 
طرابلس 

 الثانية
 السويقة-باب الحديد -النوري-املهاترة -الحدادين

١٢ 
طرابلس 

 الثالثة
 القلمون -املينا –التل  –الرمانة  -الزاهرية
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 بلدات وقرى قضاء بشري  بشري  ١٣

 بلدات وقرى قضاء زغرتا زغرتا ١٤

 بلدات وقرى قضاء الكورة الكورة ١٥

 بلدات وقرى قضاء البترون البترون ١٦

 بلدات وقرى قضاء جبيل جبيل  ١٧

 بلدات وقرى قضاء كسروان كسروان ١٨

١٩ 
االولى:  املتن

الجديدة 

 وجوارها

-جسر الباشا-سن الفيل-الدكوانه-انطلياس -عمارة شلهوب -الزلقا -جل الديب-سد البوشرية -البوشرية –الجديدة -برج حمود

-نابيه-املكلس-الديشونية–املنصورية -بعبدات–بصاليم واملجذوب واملزهر-برمانا-روميه–بياقوت  -عين سعادة–بيت مري 

 بقنايا–العيون -الغابة–مسقى -مارشعيا-قنابة برمانا-وطجورة البل-الفنار

٢٠ 
املتن الثانية: 

 بكفيا وجوارها

-الدوار-الجوار–الخنشارة –بيت الشعار -بيت شباب-املحيدثة -بكفيا-بسكنتا-بتغرين-نقاش-عوكر–زوق الخراب -الضبيه

مار -عين الصفصاف-العيرون-ضهر الصوان-السنديانةعين –الشوير -بحر صاف-ساقية املسك-زكريت-زرعون -مطيلب-الرابية

-كفرعقاب-كفرتيه–القعقور -بيت الكوكو والحبوس-عين عار–قرنة شهوان -وطى املروج وغابة بولونيا-عينطوره-مخايل بنابيل

زرعة م-عين الزيتونة-ديك املحدي ودير طاميش-مجدل ترشيش-مرجبا-مزرعة يشوع-املروج -مشيخا–امليتن -مار موس ى الدوار

عين –الخلة -عين الخروبة-عين التفاحة-عين القبو-شويا-شرين-السفيلة-العطشانة-زغرين-زبوغا-ابوميزان-حماليا–بنانبيل 

 دير شمرا.-وادي شاهين-وادي الكرم-مياسه-املشرع-ماربطرس وكرم التين-قنابة صليما-قرنة الحمرا-فريكه-علق

٢١ 
بعبدا االولى: 

بعبدا 

 والساحل

 -الشياح-الغبيري -برج الراجنة-حارة حريك -حارة الست –حارة البطم –سبنيه  -الحدث -الحازمية -اللويزة-الفياضية–بعبدا 

 تحويطة النهر-عين الرمانة-فرن الشباك–املريجة -الليلكي–تحويطة الغدير -كفرشيما-مرداشة-بطشاي

٢٢ 
بعبدا الثانية: 

 املتن األعلى

 -قرطاضه-قبيع -خلوات فالوغا–فالوغا  -حمانا-حاصبيا-كفرسلوان-جوار الحوز –ترشيش -بعلشميه -بزبدين -بسابا-بتخنيه

-العربانية-عاريا -الشبانية-رويسة البلوط-راس املتن-راس الحرف -دير الحرف-خريبة-القلعة -القصيبة -القرية-قرنايل -هاللية

-كحلونية-صليما-بمريم-عبادية -شويت-جورة ارصون  -ون ارص-وادي شحرور السفلى -وادي شحرور العليا -الكنيسة-الدلبيه

 عين موقف.–زندوقة -ديرخونه وتلتيته-حارة حمزة–بتبيات 

 بلدات وقرى قضاء عاليه عاليه ٢٣

٢٤ 
الشوف االولى: 

دير  -الدامور 

 القمر

-الدبية-كليله-بطال -املغارةضهر –حارة بعاصير –بعاصير -الجيه والسعديات-املشرف -الدامور –حارة الناعمة –الناعمة 

-ديردوريت -وادي دير دوريت–وادي الدير -الجاهلية-بنواتي–سرجبال -دير بابا–دميت -عين الحور –البرجين  واملريجات

-مجداملعوش-وادي الست-معاصر بيت الدين-كفر قطرة-عميق-دير كوشه-كنيسة-بشتفين–دير القمر -كفرفاقود-كفرحيم

-بيت الدين-عين وزين-بتلون -باروك–فريدس –عين زحلتا -ورهانية-بريح-كفرنبرخ-كفرنيس -البيرة-كفرحي-شوريت-فوارة

 بطمه معاصر الشوف-عين وزين-بعقلين-سمقانية
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٢٥ 

الشوف 

الثانية: 

إقليم  -املختارة 

 الخروب

–مزرعة الضهر -مزمورة–بكيفا -خربة بسري -املحتقرة–دير املخلص -جون  -مجدلونا-جميلية-املغيرية –علمان –الرميلة 

–عانوت  -داريا–شحيم –مزبود –دلهون –كترمايا –وردانية -سبلين-جدرا ووادي الزينة-بيقون –بسابا –املطلة  -الجليلة

-مزرعة الشوف -كحلونية-عترين–عينبال -غريفة-املعنية -مرج برجا -الشميس وعين االسد  -برجا -حصروت–الزعرورية 

 باتر–نيحا -جباع-مرستي-خريبة-بعدران-حارة جندل-بعدران -عين قني -ارةمخت-الجديدة-بقعاتا-عماطور 

٢٦ 
صيدا االولى: 

 صيدا وجوارها

عين -كفرشالل-كفريا-الصالحية -مجدليون  -عبرا -الهاللية-املية ومية-حارة صيدا-البرامية -بقسطا-مدينة صيدا باحيائها

 مغدوشة -زغدرايا–السيم درب –كفرملكي  –كفرحتى –برتي –كفربيت -القرية-الدلب

٢٧ 
صيدا الثانية: 

 الزهراني

-كوثرية السياد-انصارية-البيسارية-عنقون  -املروانية-تفاحتا -البابلية-الخرايب-السكسكية -الزرارية-عدلون -الصرفند–الغازية 

-زيتا-عدوسية-عقتنيت-طنبوريت-اللوبيه -قعقعية الصنوبر -املعمرية-بنعفول  -خرطوم-اركي-النجارية-قناريت-الغسانية-ارزي

 قنيطرة-عرب الجل-خزيز-جنجاليا-الحجة-مزرعة طبايا

 بلدات وقرى قضاء جزين جزين ٢٨

٢٩ 
صور االولى: 

 صور وجوارها

-باتوليه-بعالعين –البازوريه -البرج الشمالي-العباسية  -شبريحا -برغليه–البص -برج رحال  -الرشيدية - -مدينة صور باحيائها 

 طيردبا-معركة -عيتيت -وادي جيلو-حناويه-قانا-دير قانون وراس العين-سماعية

٣٠ 
صور الثانية: 

 قرى صور 

-باريش -طيرفلسيه-معروب-مجدلزون -مجادل -صديقين–طورا -القليلة-دير قانون النهر–صريفا -شحور -الشهابية-جويا 

–سلعا -بافليه-الحلوسية-طير حرفا–دبعال --علما الشعب -دير كيفا-يارين -الساحلالشعيتية ومالكية -الناقورة–املنصوري 

-مزرعة مشرف-يانوح-شيحين–شمع –بدياس -جبال البطم -محرونة-مروحين–البستان -الجبين–زبقين -رمادية-دير عامص

 -نفاخية -ياتبست-الزلوطية-جناتا-الظهيرة–الكنيسة  -ارزون –الحنيه -الحميري –البياض -دردغيا-رشكنانيه

 بلدات وقرى قضاء بنت جبيل بنت جبيل ٣١

 بلدات وقرى قضاء النبطية  النبطية ٣٢

 بلدات وقرى قضاء مرجعيون  مرجعيون  ٣٣

 بلدات وقرى قضاء حاصبيا حاصبيا ٣٤

٣٥ 
بعلبك االولى: 

دير  -بعلبك 

 األحمر

حوش -حوش تل صفية-حوش الذهب  -مجدلون -الطيبة–نحلة -مقنة-عين بورضاي -ايعات–دورس  -مدينة بعلبك باحيائها

-الكنيسة -مزرعة بيت بوصليبي-بشوات -فالوي -عيناتا -وادي الزين-صفرا-شليفا–دير االحمر  -يونين -العالق–االنصار -بردى

-ار الواسعةد-اليمونة-الزرازير-مزرعة السيد-مزرعة بيت مطر-نبحا الدمدوم -نبحا الحرفوش -نبحا املحفارة-نبحا قليلة-ريحا

 وادي املشمشة -قرحا-الرام-القدام-برقا–بتدعي 

٣٦ 
بعلبك الثانية: 

 شمسطار

مزرعة -مصنع الزهرة -قلد السبع -بيت مشيك -مزرعة ال سويدان-جبعا-كفردان-حدث بعلبك -النبي رشاده -طاريا–شمسطار 

تمنين -قصرنبا -بدنايل -حوش سنيد -الرافقةحوش  -بيت شاما -العقيدة–كفردبش -مزرعة الضليل-السعيدة -رماسا -التوت

 -الحالنية–جنتا -يحفوفا -النبي شيت-شعيبه والنبي سباط-حورتعال-الخضر-بوداي-حزين–بيت صليبي -تمنين الفوقا–التحتا 

 يلطف -معربون –حام   -خريبة–بريتال -طليا -وادي الصفا  –حوش النبي  -السفري -عين السودا-سرعين الفوقا–سرعين التحتا 

٣٧ 
بعلبك الثالثة: 

 راس بعلبك

-شعث-مقراق-الجديدة-الفاكهة–العين -النبي عثمان-حربتا-زبود-صبوبا-النقرة -الجبانية-اللبوة-عرسال-القاع-راس بعلبك

 وادي فعرة-حلبتا-التوفيقية-جبولة
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 بلدات وقرى قضاء الهرمل الهرمل ٣٨

٣٩ 
زحلة االولى: 

 زحلة وجوارها
 نيحا-ابلح-النبي ايال -الفرزل-حزرتا–قاع الريم -الكرمه -تويته-باحيائهامدينة زحلة 

٤٠ 
زحلة الثانية: 

 قرى زحلة

-دير الغزال-حي الفيكاني–عنجر -بر الياس-تعنايل -شتوره-جديتا –املريجات –مكسه  -قب الياس ووادي الدلم -جديتا-بوارج

–جالال  -تربل  -ماسا -الدلهمية–تعلبايا –سعدنايل -وحوش حاال رياق-مجدل عنجر  -قوسايا -عين كفرزبد–كفرزبد  -رعيت 

 تل االخضر-علي النهري ––الناصرية  -حي السلم-حوش الغنم

 بلدات وقرى قضاء البقاع الغربي البقاع الغربي ٤١

 بلدات وقرى قضاء راشيا راشيا ٤٢

 

 


