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 55 عدد المرشّحين 11الخليل  :اسم الدائرة االنتخابية

 صفة الترشيح االسم على ورقة االقتراع اسم المرشّح الرباعيالرقم المتسلسل

 مستقل احمد ابراهيم محمد الهريني ابو حاتم احمد ابراهيم محمد الهريني 1

 مستقل سينيحسام الدين ياسين نصار الح حسام الدين ياسين نصار نصار الحسيني 2

 جبهة النضال الشعبي الفلسطيني رزق نمورة    ابو جهاد رزق نمورة مسلم نمورة 3

 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد العليم دعنا عبدالعليم يونس عبدالحافظ دعنا 4

 مستقل فريد حسين احمد السراحنه فريد حسين احمد سراحنه 5

 مستقل  القواسمي    ابو جهادايمن نعيم ايمن نعيم اسماعيل قواسمة 6

 مستقل محمد رشاد دويك    ابو علي محمد رشاد محمد بشير رشاد دويك 7

 مستقل علي عبد العزيز ابو زنيد علي عبد العزيز علي ابو زنيد 8

 مستقل محمود  ابريغيث محمود اسماعيل محمد ابو عياش 9

 لمستق غسان عمر رشيد الجعبة غسان عمر رشيد الجعبه 10

 مستقل محمد حميد سالم ابو عرار ابو جواد محمد حميد سالم ابو عرار 11

 مستقل زهران خليل صالح ابو قبيطه زهران خليل صالح ابو قبيطه 12

 مستقل سميح ابو عيشة ابو حازم سميح هاشم عبد المحسن ابو عيشة 13

 نالجبهة الشعبية لتحرير فلسطي خالد زكوت خالد محمود زكوت بدوي 14

 قائمة التغيير واإلصالح نايف محمود الرجوب نايف محمود محمد الرجوب 15

 قائمة التغيير واإلصالح عزيز سالم مرتضى الدويك عزيز سالم مرتضى الدويك 16

 قائمة التغيير واإلصالح محمد مطلق ابو جحيشه محمد مطلق عبد المهدي ابو جحيشه 17

 قائمة التغيير واإلصالح نزار عبد العزيز عبد الحميد رمضان ضاننزار  عبد العزيز عبد الحميد  رم 18

 قائمة التغيير واإلصالح سمير القاضي سمير صالح ابراهيم القاضي 19

 قائمة التغيير واإلصالح عزام نعمان عبد الرحمن سلهب عزام نعمان عبد الرحمن سلهب 20

 ئمة التغيير واإلصالحقا باسم الزعارير ابو احمد باسم احمد موسى زعارير 21

 قائمة التغيير واإلصالح حاتم رباح رشيد قفيشة حاتم رباح رشيد قفيشة 22

 قائمة التغيير واإلصالح محمد اسماعيل الطل محمد اسماعيل عثمان الطل 23

 مستقل موسى محمد حسن بحيص ابو طارق موسى  محمد حسن بحيص 24

 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مطيرسامي ا سامي  يوسف امطير  اوالد محمد 25
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 صفة الترشيح االسم على ورقة االقتراع اسم المرشّح الرباعيالرقم المتسلسل

 مستقل حماد سالمه لحسوني ابو فؤاد حماد  سالمه محمد لحسوني 26

 مستقل صقر عقاب ابو عياش صقر عقاب محمود ابو عياش 27

 مستقل عيسى محمد ابو عرام عيسى ايوب عيسى محمد سلمان ابو عرام 28

 الجبهة العربية الفلسطينية اسحق محمود بحيص عبد السميع اسحق محمود اسحق بحيص 29

 فدا-االتحاد الديمقراطي الفلسطيني  محمود حسن ناجي بحيص ابو سالم محمود حسن ناجي بحيص 30

 مستقل ابراهيم علي عبد اهللا ابو زهرة ابراهيم علي عبد اهللا ابو زهرة 31

 حركة فتح لسويطيعبد المجيد ا عبد المجيد موسى احمد السويطي 32

 مستقل االسير نبيل ذياب عوض ابو قبيطة نبيل ذياب عوض ابو قبيطة 33

 مستقل عبد الحميد محمد حمد ابو تركي  ابو اسنية عبد الحميد محمد حمد ابو تركي 34

 مستقل موسى عمر القواسمة موسى عمر احمد قواسمة 35

 قلمست ماهر داود شكري زلوم ماهر داود شكري زلوم 36

 مستقل الدكتور محمود محمد عمرو محمود محمد محمود عمرو 37

 مستقل محمد طه السيد احمد محمد طه عبد القادر سيد احمد 38

 مستقل محمد موسى ابو عطوان محمد موسى محمود ابو عطوان 39

 مستقل الدكتوره جمال عوض جمال عبد اهللا امين عوض 40

 مستقل موسى عجوة موسى حسن موسى عجوة 41

 مستقل حامد أحمد الحساسنة ابو أحمد الشيوخي حامد احمد محمد الحساسنة 42

 مستقل فهمي شاهين فهمي حمدي اسحق شاهين 43

 مستقل اسامه النجار اسامه احمد مصطفى نجار 44

 مستقل نظمي المرقطن نظمي عبد الفتاح سلمان المرقطن 45

 مستقل بد الفتاح الحورانيمحمد ع محمد عبد الفتاح محمد الحوراني 46

 مستقل رشاد علي طعمه حميدات رشاد طعمه رشاد علي طعمه حميدات 47

 حركة فتح رفيق شاكر النتشه ابو شاكر رفيق شاكر درويش النتشه 48

 حركة فتح جمال الشوبكي جمال عبد اللطيف صالح شوبكي 49

 حركة فتح و اسامةسليمان ابو سنينة اب سليمان محمود موسى طه ابو سنينة 50
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 حركة فتح زهير ابراهيم موسى المناصرة ابو ابراهيم زهير ابراهيم موسى المناصرة 51

 حركة فتح موسى ابو صبحة موسى ياسين عيسى ابو صبحة 52

 حركة فتح نظام الجعبري ابو ناصر نظام عبد اهللا اسحق الجعبري 53

 حركة فتح نير قراجة ابو منيرتيسير م محمد تيسير منير محمد قراجة الرفاعي 54

 حركة فتح غازي ابو شرخ غازي محمود حمد عيد ابو شرخ.د 55

  


