أسماء الفائزين
نسبة االقتراع

الدائرة الكبرى

الدائرة الصغرى

بيروت األولى

بيروت األولى

بيروت الثانية

بيروت الثانية

%38.9
%41.82:2018

البقاع االولى

زحلة

%49.3
%53.57 :2018

البقاع الثانية

البقاع الغربي  -راشيا

%42.3
%45.99 :2018

البقاع الثالثة

بعلبك – الهرمل

%55.6
%60.29 :2018

الشمال األولى

عكار

%48.1
%48.26 :2018

الشمال الثانية

طرابلس  -المنية  -الضنية

%38.5
%45.39 :2018

الشمال الثالثة

زغرتا  -بشري  -الكورة -
البترون

%44.2
%46.95 :2018

جبل لبنان األولى

جبيل  -كسروان

%62.3
%66.51 :2018

%33.4
%33.19 :2018

أسماء الفائزين
 .1غسان شفيق حاصباني
 .2نقوال موريس صحناوي
 .3نديم بشير الجميل
 .4جان ارشاك طالوزيان
 .5بوليت سيراكان ياغوبيان
 .6هاكوب مارديروس همبارسوم ترزيان
 .7جهاد كريم باقرادوني
 .8سينتيا فادي زرازير
 .9امين محمد شري
 .10ابراهيم حسن منيمنه
 .11فؤاد مصطفى مخزومي
 .12عدنان خضر طرابلسي
 .13عماد مدحت الحوت
 .14ملحم اميل خلف
 .15محمد مصطفى خواجه
 .16محمد نبيل عثمان بدر
 .17وضاح ابراهيم صادق الصادق
 .18فيصل عفيف الصايغ
 .19ادكار جوزف طرابلسي
 .20رامي انيس أبو حودان
 .21جورج ايلي عقيص
 .22ميشال جورج ضاهر
 .23الياس اندره اسطفان
 .24سليم جورج عون
 .25بالل ملحم الحشيمي
 .26كورك المعروف بجورج هامازاسب بوشكيان
 .27قبالن عبد المنعم قبالن
 .28وائل وهبي ابو فاعور
 .29حسن عبد الرحيم مراد
 .30ياسين احمد ياسين
 .31شربل كميل مارون
 .32غسان سليمان السكاف
 .33حسين علي الحاج حسن
 .34غازي محمد زعيتر
 .35ايهاب عروه حماده
 .36علي محمد سلمان بشير المقداد
 .37ابراهيم علي الموسوي
 .38انطوان البدوي حبشي
 .39جميل محمد امين امين السيد
 .40سامر اسعد التوم
 .41ينال محمد صلح
 .42ملحم محمد الحجيري
 .43محمد يحيه يحيه
 .44محمد مصطفى سليمان
 .45وليد وجيه البعريني
 .46جيمي جورج جبور
 .47اسعد رامز درغام
 .48سجيع مخايل عطيه
 .49احمد محمد رستم
 .50احمد محمود الخير
 .51عبد العزيز ابراهيم الصمد
 .52جهاد مرشد الصمد
 .53اشرف احمد ريفي
 .54طه عطفت ناجي
 .55ايهاب محمد مطر
 .56عبد الكريم محمد كباره
 .57رامي سعد هللا فنج
 .58الياس فوآد الخوري
 .59فراس احمد السلوم
 .60جميل عبود عبود
 .61ستريدا الياس طوق
 .62فادي عبدهللا كرم
 .63غياث ميشال ميشال يزبك
 .64جبران جرجي باسيل
 .65ميشال رانه معوض
 .66طوني سليمان فرنجية
 .67ملحم جبران طوق
 .68جورج نعيم عطاهلل
 .69اديب جرجس عبد المسيح
 .70ميشال شوقي الدويهي
 .71زياد حليم الحواط
برو
 .72رائد عكيف ّ
 .73ندى نهاد البستاني
 .74نعمه جورج افرام
 .75شوقي جرجي الدكاش
 .76فريد هيكل الخازن
 .77سيمون فريد ابي رميا
 .78سليم بطرس الصايغ

جبل لبنان الثانية

المتن

%48.6
%51.38 :2018

جبل لبنان الثالثة

بعبدا

%47
%48.18 :2018

جبل لبنان الرابعة

الشوف  -عاليه

%49.3
%52.14 :2018

الجنوب االولى

صيدا  -جزين

%45.9
%54.92 :2018

الجنوب الثانية

صور  -قرى صيدا

%48.1
%49.9 :2018

الجنوب الثالثة

النبطية  -مرجعيون  -بنت
جبيل  -حاصبيا

%54.7
%48.9 :2018

 .79ملحم انطون رياشي
 .80سامي امين الجميل
 .81ميشال الياس المر
 .82الياس رائيف حنكش
 .83ابراهيم يوسف كنعان
 .84اغوب اوهانس اغوب باقرادونيان
 .85الياس نقوال بوصعب
 .86رازي وديع الحاج
 .87علي فضل عمار
 .88بيار رشيد بو عاصي
 .89هادي محمد رفيق ابو الحسن
 .90اآلن جوزف عون
 .91فادي فخري عالمه
 .92كميل ميشال دوري شمعون
 .93مارك بهجات ضو
 .94اكرم حسين شهيب
 .95نزيه امين متى
 .96راجي نجيب السعد
 .97تيمور وليد جنبالط
 .98جورج جميل عدوان
 .99مروان محمد حماده
 .100نجاة خطار عون
 .101سيزار ريمون ابي خليل
 .102بالل احمد عبد هللا
 .103حليمه ابراهيم القعقور
 .104غسان امال عطا هللا
 .105فريد جورج فيليب البستاني
 .106غادة علي أيوب
 .107عبدالرحمن الدكتور نزيه البزري
 .108أسامة معروف سعد المصري
 .109سعيد سليمان األسمر
 .110شربل مارون مسعد
 .111نبيه مصطفى بري
 .112حسن محمد علي عز الدين
 .113حسين سعيد جشي
 .114علي يوسف خريس
 .115عنايه محمد عز الدين
 .116علي عادل عسيران
 .117ميشال حنا موسى
 .118حسن نظام الدين فضل هللا
 .119محمد حسن رعد
 .120علي رشيد فياض
 .121هاني حسن قبيسي
 .122علي حسن خليل
 .123اشرف نزيه هاشم بيضون
 .124الياس فارس جراده
 .125ايوب فهد حميد
 .126ناصر فوزي جابر
 .127فراس اسماعيل حمدان
 .128قاسم عمر هاشم

