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  47:  عدد المرشحين   12    فتح–حركة التحرير الوطني الفلسطيني   :اسم القائمة االنتخابية ورقمها

  اسم المرشح الرباعي  الترتيب في القائمة

 محمد ابراهيم محمود ابو علي 1

 احمد علي محمد قريع 2

 انتصار مصطفى محمود الوزير 3

 روحي احمد محمد فتوح 4

 ان ابوغربيةعثمان عبد اهللا عثم 5

 احمد محمد سليمان حلس 6

 ربيحة ذياب حسين حمدان 7

 حكم عمر اسعد بلعاوي 8

 ابراهيم موسى ابراهيم ابو النجا 9

 عزام نجيب مصطفى االحمد 10

 عدنان نايف عبد الرحيم سماره 11

 سحر فهد داود القواسمي 12

 نبيل محمود يوسف عمرو 13

  حمايلعبد الفتاح  محمد ابراهيم 14

 زياد مصطفى سلمان شعث 15

 عبد اهللا محمد ابراهيم عبد اهللا 16

 نجاة عمر صادق ابو بكر 17

 يحيى محمد حسين شاميه 18

 ابراهيم خليل العبد ابراش 19

 جمال محمد محمود ابو الرب 20

 محمد  خليل خليل اللحام 21

 سهام عادل يوسف ثابت 22

 احمد هزاع ابراهيم شريم 23

 جمال عبد الحميد محمد حاج 24

 صالح احسان محمد ابو وردة 25
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  اسم المرشح الرباعي  الترتيب في القائمة

 جهاد  عوض اهللا حمد ابو زنيد 26

 سمير محمود شحادة التميمي 27

 مريم محمد قاسم االطرش 28

 ناصر داوود منيع ابو عجاج 29

 نجاة احمد علي االسطل 30

 محمد سعد صايل سلمان 31

 عمر عثمان محمد الحروب 32

 ابراهيم علي ابراهيم المصدر 33

 اكرم محمد علي الهيموني 34

 عائشة سعيد عودة الكرد 35

 فاطمه محمد محمود المزعنن 36

 صالح الدين حسين عبد اهللا بشارات 37

 موسى محمد سليمان ابو سليم 38

 طارق  عبد  عبد القادر  الغول 39

 وفاء عفيف عبد اهللا هب الريح 40

 سليمان بركةرجائي محمود  41

 احمد عبد الرازق حسن ابو خيران 42

 يونس عوض جدوع العصاه 43

 خليل احمد مسلم اطميزة 44

 فاطمة محمد احمد الطرده 45

 عبد الحميد جمعه يوسف العيله 46

 عبد اهللا عمرو عميره ابو سته 47

  
  


