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  41:  عدد المرشحين   02 "مصطفى البرغوثي والمستقلون"فلسطين المستقلة   :اسم القائمة االنتخابية ورقمها

  اسم المرشح الرباعي  الترتيب في القائمة

 مصطفى كامل مصطفى البرغوثي 1

 راوية رشاد سعيد الشوا 2

 محمد كمال ابراهيم محمد حسونه 3

 محمد يوسف حسين دهمان 4

 حمد كامل جرارعالم م 5

 طالل فارس شعبان  الشريف 6

 امال بكر محمد سعيد خريشه 7

 سامر احمد بدوي عنبتاوي 8

 زياد محمد عيسى عمرو 9

 باسم صبحي فرح خوري نصر 10

 عمر محمد جاسر ذره 11

 ليلى احمد مصطفى وافي 12

 ايلي ادمون حبيب شحادة 13

 مازن  محمد صبح  موسى ابو شمسية 14

 سليمان محمد سليمان دويكات 15

 أمين  كليب محمد ابو مصطفى 16

 سهاد محمد هاشم شريم 17

 عبد الكريم عبد اللطيف اسعد عودة 18

 خليل موسى خليل الهريمي 19

 كمال كامل حسن زايد 20

 فارس عبد الحميد مجاهد مجاهد 21

 نوال  محمد عبدالكريم  ستيتي 22
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  41:  عدد المرشحين   02 "مصطفى البرغوثي والمستقلون"فلسطين المستقلة   :اسم القائمة االنتخابية ورقمها

  اسم المرشح الرباعي  الترتيب في القائمة

 أمين عبدالكريم احمد عبداهللا 23

 يوسف خضر محمود سعده 24

 عثمان محمد عثمان ابو صبحه 25

 حسين محمد فرح طويل 26

 ناديه  محمد يحيى  نوح نتشه 27

 حسام عبد اهللا غانم بني شمسه 28

 بشير ابراهيم خليل شاهين 29

 حسن عبد المهدي صبيح صبيح 30

 راضية عبد الرحيم أحمد بدوان 31

 خالد يوسف سليمان بدران 32

 فؤاد احمد محمد دوابشة 33

 عدي عبد الواحد موسى الهندي 34

 عايشه محمود مصطفى  سيفي 35

 ناصيف توفيق حسن دار الديك 36

 يوسف عبدالمجيد عيسى طمايزه 37

 اياد محمد محمود مسروجي 38

 محمد طاهر اسعد علي 39

 محمد ذيب عودة ابو مهادي 40

 محمد خالد توفيق محمد خالد السيفي 41

  
  


