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 36 عدد المرشّحين 10بيت لحم  :اسم الدائرة االنتخابية

 صفة الترشيح االسم على ورقة االقتراع اسم المرشّح الرباعي الرقم المتسلسل

 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جبرا الشوملي جبرائيل جورج بشارة الشوملي 1

 نالجبهة الشعبية لتحرير فلسطي ماري روك ماريا  الفرد روك روك 2

 مستقل  ابو ماجد- محمد داود ردايدة  محمد داود عبد الردايدة 3

 مستقل وليد ابو جورة وليد علي محمد ابو جورة 4

 مستقل  ابو نادر- يوسف ابو عمر يوسف محمد عوض ابو عمر 5

 مستقل حنا رشماوي حنا  الياس حنا  رشماوي 6

 مستقل ماهر عساف ماهر ابراهيم  مصطفى عساف 7

 مستقل  ابو البلد-بشاره داود  ه صليبا سليمان داودبشار 8

 جبهة النضال الشعبي الفلسطيني  ابو الوليد-خالد عبد الفتاح العزه  خالد عبد الفتاح خالد العزه 9

 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  ابو خلدون- محمود فنون  محمود ابراهيم حمدان فنون 10

 مستقل بو غياظةعمر ا عمر يوسف علي ابو غياظة 11

 مستقل  ابو انور-فؤاد رزق فؤاد باسيل حنا رزق 12

 مستقل شبلي اسماعيل القيسي شبلي اسماعيل حسين القيسي 13

 مستقل سامي بشاره عوض سامي بشاره الياس عوض 14

 مستقل جمال حماد جمال  حماد علي تنح 15

 مستقل  ابو خالد اللحام- خضر اللحام  خضر حسن حسين اللحام 16

 مستقل مكرم قمصيه مكرم جميل حنا قمصيه 17

 مستقل  ابو شحادة-محمد شحادة  محمد شحادة عبد التعمري 18

 مستقل سالم محمد سالم الذويب سالم محمد سالم الذويب 19

 قائمة التغيير واإلصالح خالد طافش خالد ابراهيم طافش ذويب 20

 قائمة التغيير واإلصالح محمود الخطيب محمود داود محمود الخطيب 21

 مستقل اسامه عوده اسامه نعيم عوده معلم 22

 مستقل وليد عيسى الهريمي فواغرة وليد  عيسى ابراهيم الهريمي 23

 مستقل  ابو اسكندر- عصام ابو الزلف  عصام اسكندر جريس ابو الزلف 24

 مستقل جمال حجاحجه جمال محمود عبد  حجاحجه 25
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 مستقل  هباسم ابو شم سم احمد يوسف ابو شمهبا 26

 مستقل وليد يوسف محمد كامل وليد يوسف محمد موسى 27

 مستقل سليم قصقص سليم  خليل احمد قصقص 28

 مستقل سامي جورج ابو عيطة سامي جورج طناس ابو عيطة 29

 فلسطينالجبهة الشعبية لتحرير  حسن عبد الجواد حسن  محمود عبد الجواد الفرارجه 30

 حركة فتح فايز انطون السقا فايز  انطون  الياس  السقا 31

 حركة فتح  ابو قصي-فؤاد كريم كوكالي  فؤاد كريم صليبا كوكالي 32

 حركة فتح ابو الحارث سليمان احمد سليمان ابو مفرح 33

 مستقل أكرم طقاطقة اكرم محمد عبد الرحمن طقاطقة 34

 مستقل العارف   ابو صالحيوسف  يوسف عارف محمد حمد 35
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