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              52 حينعدد المرش  8المقاعد المخصصة عدد   13مدينة غزة    الدائرة االنتخابية

 صفة الترشيح االسم على ورقة االقتراع اسم المرشّح الرباعيالرقم المتسلسل

 مستقل )ابو الحكم(مروان كنفاني  مروان محمد فايز عبد الرزاق كنفاني 1

 مستقل مصباح صقر مصباح حنفي رشيد صقر 2

 مستقل )ام فرح(زينب الحتة الغنيمي السيدة  لغنيميزينب عبد الفتاح الحتة ا 3

 مستقل حسن الكاشف حسن حسين علي الكاشف 4

 مستقل جمال محمد ابو كاشف جمال محمد علي ابو كاشف 5

 مستقل فتحي الوحيدي فتحي عبد النبي عبد اهللا الوحيدي 6

 مستقل )ابو سليمان(نافذ سليمان شلح   نافذ سليمان محمد شلح 7

 مستقل موسى الزعبوط موسى محمود حامد الزعبوط 8

 مستقل )ابو ابراهيم(محمد ابراهيم ماضي   محمد ابراهيم محمود ماضي 9

 مستقل )ابو هيثم(كمال ديب ابو قمر  كمال ديب ابراهيم ابو قمر 10

 مستقل بدر ياسين ابو رائد بدر اسماعيل حسن ياسين 11

 مستقل ة سعد الغفريكامل عود كامل عودة سعد الغفري 12

 مستقل زكريا عمر المشهراوي زكريا عمر خليل المشهراوي 13

 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رباح حسن مهنا رباح حسن عبد العزيز مهنا 14

 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين )بن الهيثما( ذو الفقار محمد سويرجو  ذو الفقار محمد شكري سويرجو 15

 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين )ابو علي عايش(عايش العكشية   محمد عكشيهعايش  علي  16

 مستقل زياد ابو عمرو زياد  محمود حسين  ابو عمرو 17

 مستقل ربيع عياد ربيع عياد احمد عياد 18

 قائمة التغيير واإلصالح )ابو مصعب(سعيد صيام  سعيد محمد شعبان صيام 19

 قائمة التغيير واإلصالح )ابو اسامة(خليل الحية  حيةخليل اسماعيل ابراهيم ال 20

 قائمة التغيير واإلصالح )ابو اكرم(احمد بحر  احمد محمد عطية بحر 21

 قائمة التغيير واإلصالح فرج الغول محمد فرج محمود حسين الغول 22

 قائمة التغيير واإلصالح جمال طلب صالح نصار جمال طلب محمد صالح 23

 مستقل حسام كمال الطويل د كمال يعقوب الطويلحسام فؤا 24

 مستقل جمال ناجي الخضري جمال ناجي شحادة الخضري 25
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 مستقل )ابو زياد(موسى محمود جابر الغول  موسى محمود جابر الغول 26

 مستقل فضل خالد ابو هين فضل خالد حسين ابو هين 27

 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين )ابو وديع(محمد محمد نجيب ماضي  محمد محمد نجيب ماضي 28

 مستقل )ابو علي(حسن مصطفى دغمش  حسن مصطفى بغدودة دغمش 29

 مستقل عماد وفا توفيق الصايغ عماد وفا توفيق الصايغ 30

 مستقل )ابو حمزة(مفيد محمد موسى الحساينة مفيد  محمد موسى  الحساينة 31

 مستقل )بوعمرانا (قورةفخري عمران ش فخري عمران طه شقورة 32

 مستقل حمزة ابراهيم حسن البلتاجي حمزة  ابراهيم حسن البلتاجي 33

 مستقل هشام فؤاد ابو سيدو هشام فؤاد محمد ابو سيدو 34

 مستقل ناهض منير الريس ناهض منير محمد الريس 35

 مستقل سالم حماد شعبان الدحدوح سالم حماد شعبان الدحدوح 36

 حركة فتح )ابو مروان(هاني سابا    موسى ساباهاني نقوال 37

ابو (   مقدادماهر يوسف عبد الرحمن  ماهر يوسف عبد الرحمن مقداد 38
 حركة فتح )يوسف

 حركة فتح )ابو فوزي(امين الهندي  امين فوزي محمود الهندي 39

 حركة فتح )ابو قصي(صائب العاجز   صائب مصباح مصطفى العاجز 40

 حركة فتح )ابو تامر(عزام الشوا  الكريم رشدي الشواعزام عبد  41

 حركة فتح )ابو يوسف(ذهني يوسف الوحيدي  ذهني يوسف حسن الوحيدي 42

 حركة فتح )أبو حازم(فؤاد حجازي الشوبكي  فؤاد حجازي  محمد الشوبكي 43

 مستقل نهاد رفيق الشيخ ديب نهاد  رفيق محمود الشيخ ديب 44

 مستقل احمد فؤاد نمر احمد المزيني   احمد المزينياحمد فؤاد  نمر 45

 مستقل خالد عبد العزيز يوسف داود خالد عبد العزيز يوسف داود 46

 قائمة البديل  رائف دياب رائف احمد سليم  دياب 47

 حزب الشعب الفلسطيني طلعت جمال الصفدي طلعت جمال مصطفى الصفدي 48

 مستقل ي الحشامسام سامي عبد اهللا محمد الحشام 49

 مستقل )ابو محمد(بسام عبد القادر محمود دياب  بسام عبد القادر محمود دياب 50
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  مستقل  طارق حيدر عبد الشافي  طارق حيدر محيي الدين عبد الشافي 51

  حركة فتح  )أبو باسل(سمير المشهراوي   سمير عبد القادر محمد المشهراوي 52

  


