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  51:  عدد المرشحين   03  أبوعلي مصطفىالشهيد   :اسم القائمة االنتخابية ورقمها

  اسم المرشح الرباعي  الترتيب في القائمة

 احمد سعدات يوسف عبد الرسول 1

 جميل محمد اسماعيل المجدالوي 2

 خالدة  كنعان محمد جرار 3

 غازي جمال حسين الصوراني 4

 داود سليمان محمد درعاوي 5

 ناصر  عزات  قاسم علي 6

 مريم مها سامي سليمان نصار 7

 احمد ابو السعود عبد الرازق حنني 8

 محمد عفيف عاشور الفار 9

 فريد عبد المجيد عبد الرحمن الطويل 10

 مصطفى محمد محمد خليل 11

 ماجده محمد عوده ابو هيبه 12

 فتحي يحيى عبد الرازق فياض 13

 يمانياسر حسين محمود سل 14

 كميل سعيد حسن ابو حنيش 15

 لطيفه محمد عبد القادر ابو شمعة 16

 عماد عطا قاسم زعرب 17

 عبد اهللا عفيف عبد اهللا زكارنه 18

 حسام محسن سعيد الرزه 19

 عبد اهللا صالح احمد ابو سمرة 20

 سوزان عبد المجيد علي شعث 21

 فخري علي احمد ابو الرب 22

  سرحانسرحان موسى محمد 23

 حسن سليم حسن عواد 24

 نضال نعيم محمد ابو عكر 25

 سميرة محمد حسن العيلة 26

 رمضان داود محمد سليمان 27
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  51:  عدد المرشحين   03  أبوعلي مصطفىالشهيد   :اسم القائمة االنتخابية ورقمها

  اسم المرشح الرباعي  الترتيب في القائمة

 يوسف محمود سعيد صوافطة 28

 ناديا فائق ابراهيم مرعي 29

 رأفت علي محمد العروقي 30

 جمال حسني حسن عساف 31

 فكري محمد حسين حميد 32

 جالل ناجي بندلي برهم 33

 ميسر محمد سعيد الفقيه 34

 جعفر فوزي عبد اهللا ابو صالح 35

 كمال صالح حسن رضوان 36

 ابراهيم حسين محمد الشامي 37

 محمد خليل محمد ابو غزاله 38

 محمود عبد الرازق عبد النبي محسن 39

 امل مصطفى حسن سمارو 40

 رفعت محمد عبد الرحمن نعيرات 41

 عالم احمد اسعد كعبي 42

 بشير علي جبر عواوده 43

 محمد احمد محمود عويس 44

 حنان محمود علي شاهين 45

 منال محمد محمود الراعي 46

 عبد المالك علي عطية ثابت 47

 علي عبد الفتاح مصطفى جبر 48

 حسين حسن محمد ابو صفية 49

 عطا اهللا خليل انطون ابو غطاس 50

 مل الخيريبشير احمد كا 51

  
  


