
 

 

   فلسطين-لجنة االنتخابات المركزية 

2006 االنتخابات التشريعية الثانية  
 2005 كانون أول 18 –القوائم االنتخابية ومرشحيها الكشف األولي بأسماء 

- 1 -

  62:  عدد المرشحين   06التغيير واإلصالح   :اسم القائمة االنتخابية ورقمها

  اسم المرشح الرباعي  الترتيب في القائمة

 اسماعيل عبد السالم احمد هنية 1

 محمد محمود حسن ابو طير 2

 جميلة عبداهللا طه الشنطي 3

 محمد جمال نعمان عمران عالء الدين 4

 ياسر داود سليمان منصور 5

 خليل موسى خليل ربعي 6

 هدى نعيم محمد القريناوي 7

 محمود احمد عبد الرحمن الرمحي 8

 محمود خالد الزهار الزهار 9

 عبد الفتاح حسن عبد الرحمن دخان 10

 ابراهيم محمد صالح دحبور 11

 مريم محمود حسن صالح 12

 فتحي محمد علي قرعاوي 13

 انور محمد عبد الرحمن الزبون 14

 عماد محمود راجح نوفل 15

 عمر محمود مطر مطر 16

 منى سليم صالح منصور 17

 يحيى عبد العزيز محمد العبادسه 18

 محمد ماهر يوسف محمد بدر 19

 ايمن حسين  امين دراغمة 20

 فتحي احمد محمد حماد 21

 مريم محمد يوسف فرحات 22
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  اسم المرشح الرباعي  الترتيب في القائمة

 سيد سالم السيد ابو مسامح 23

   ابو راسمروان محمد عايش 24

 سميرة عبد اهللا عبد الرحيم حاليقة 25

 عبد الكريم حمدي خليل الدهشان 26

 علي سليم سلمان رومانين 27

 احمد يوسف احمد ابو حلبية 28

 عبد الجابر مصطفى عبد الجابر فقهاء 29

 يونس محمد سليم ابودقة 30

 عبد الباسط عبد جميل حاج 31

 نعمة داود محمود حلبية 32

 اسماعيل سعيد محمد رضوان 33

 جمال عبدالسالم اسعد ابوالهيجاء 34

 محمد رمضان محمد االغا 35

 عزيزة عبد العزيز يونس الحمامي 36

 احمد اسماعيل الياس دولة 37

 امجد محمد امين عثمان الحموري 38

 نصوح عباس محمد برهم 39

 محمد علي عبد الهادي ابو دية 40

 نصر اهللاغالب حسن احمد  41

 اخالص عبد الكريم صالح السيد 42

 احمد قاسم محمد الشيخ 43

 انور محمد عبد القادر مراعبة 44
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  اسم المرشح الرباعي  الترتيب في القائمة

 محي الدين صالح هاشم الحلو 45

 تمام يوسف خليل نوفل 46

 يزيد احمد محمود قب 47

 نايف عمر نايف فضة 48

 صالح محمد ديب سلطان 49

 فريد محمد فايز زيادة 50

 غازي امين قواسميفتحية  51

 نايف شعبان عبد اهللا قرموط 52

 عبد الرحمن عامر عبد الرحمن البحيصي 53

 عبداهللا مصطفى محمد قعقور 54

 ياسر ابراهيم محمد بدرساوي 55

 نهى عوني حسين صايمة 56

 منير عبد الرحمن عبد اهللا ابو عودة 57

 أمير محمد علي ابو العمرين 58

 ورش اغامنير محمد برجس  59

 نجوى يونس سليمان ابو نعمه 60

 محمد سعيد شحادة حسان 61

 زياد محمد بكير عنان 62

  
  


