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ائتالف الجبهة  (  البديل :اسم القائمة االنتخابية ورقمها
  01 )الديمقراطية وحزب الشعب وفدا ومستقلين

  40:  عدد المرشحين 

  اسم المرشح الرباعي  الترتيب في القائمة

 قيس كامل عبد الكريم خضر 1

 بسام  احمد عمر صالحي 2

 سهام محمد عبد السالم برغوثي 3

 زيدانيصالح محمد سليم ال 4

 نصري خليل سليم ابو جيش 5

 يسري عبد الحي حسن درويش 6

 ناديه حنا انطون حرب 7

 بشير عبد يونس دلول 8

 خليل حسني احمد جالد 9

 محمد محمد حافظ عبد اهللا 10

 محمد احمد محمد الحمارشة 11

 بسمة محمود وراد البطاط 12

 محفوظ يوسف محفوظ قاحوش 13

 رشيد مطرخليل  اسماعيل  14

 يوسف محمد رمضان الهيموني 15

 خالد عطا اهللا علي ابو هالل 16

 كريمة عبد القادر محمد الحلو 17

 داوود علي محمود عريقات 18

 يونس محمد عبد  جبارين 19

 وليد حنا سليمان الهواش 20

 احمد عطا سالم عطاونة 21

 شادية درويش مصطفى سلمي 22

 محمود احمد محمد بدح 23

 صبحي احمد موسى الجديلي 24

 صايل عاهد عبد الرحمن غانم 25
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 محمود محمد يوسف جنيد 26

 ايمان صالح حسن خنافسة 27

 ظاهر حمادة علي جاليطة 28

 جمال محمد احمد جعفر 29

 ابراهيم محمد ابراهيم ذويب 30

 صالح احمد صابر السمهوري 31

 خلود سليمان حمدان ابو نمر 32

 عيسى  عبيد اهللا ربيعمحمد  33

 نصر منصور محمد شمالي 34

 نعيم  علي  اسماعيل خريس 35

 باسمه نايف عبد اللطيف بدران حجازي 36

 ابراهيم عبد القادر محمود ابو حجله 37

 فريد بطرس مارون سروع 38

 فؤاد خليل حنا قسيس 49

 عبد الرحمن حسين ابراهيم عوض اهللا 40

  
  


