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  32  عدد المرشحين  02جنين   الدائرة االنتخابية

 صفة الترشيح االسم على ورقة االقتراع اسم المرشّح الرباعيالرقم المتسلسل

 مستقل تيسير الزبري ابو يزن تيسير علي العلي الزبري 1

 مستقل يوسف زكي عريدي    ابو زكي يوسف زكي احمد عريدي 2

 مستقل بحي ابو الربر ربحي حسن عبد الرحمن ابو الرب 3

 مستقل ذياب عيوش ذياب علي محمود عيوش 4

 مستقل  وليد محمود عبد الفتاح عارضه وليد محمود عبد الفتاح عارضه 5

 مستقل محمد مصطفى جرار محمد مصطفى احمد جرار 6

 مستقل صالح عبد اهللا مصطفى عماوي الصانوري صالح عبد اهللا مصطفى عماوي 7

 قائمة التغيير واإلصالح خالد سعيد يحيى ابو همام اهللا يحيىخالد عبد عبد  8

 مستقل فخري تركمان ابو لؤي فخري فهد موسى احمد 9

 قائمة التغيير واإلصالح خالد سليمان خالد سليمان فايز ابو حسن 10

 قائمة التغيير واإلصالح  بالل جمال عبوشي بالل جمال حسن عبوشي 11

 مستقل امنه دراغمة رآمنه عزات انيس منصو 12

 مستقل سعاده مصطفى الحاج ذيب ارشيد سعاده مصطفى ذيب ارشيد 13

 مستقل فيصل حسين غوادرة تركمان فيصل حسين طحيمر غوادرة 14

 مستقل موسى حافظ موسى حافظ موسى البواقنه 15

 مستقل وليد عبد العزيز جرار ابو عفيف وليد عبد العزيز ذيب  جرار 16

 مستقل غسان برهم نعيم جميل سعيدغسان  17

 مستقل نافذ ربايعة محمود  الطيار نافذ محمد حج محمود ربايعة 18

 مستقل رائد سمار رائد محمد عبد الكريم سمار 19

 مستقل محمد ابو الهيجا محمد عبد اللطيف محمود ابو الهيجا 20

 مستقل رياض العطاري رياض  محمد يوسف  عطاري 21

 مستقل جمال شاتي ابو خالد جمال شاتي يونس الهندي 22

 مستقل  نور الدين ابو الرب نور الدين عبد العزيز فريد ابو الرب 23

 لسطينفالجبهة الشعبية لتحرير  جمال الزبيدي جمال  عبد الرحمن محمد زبيدي 24

 مستقل سائد االشقر سائد عبد الرحمن صالح عبيدي االشقر 25
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  32  عدد المرشحين  02جنين   الدائرة االنتخابية

 صفة الترشيح االسم على ورقة االقتراع اسم المرشّح الرباعيالرقم المتسلسل

 مستقل محمود اللبدي  محمود اللبديمحمود طاهر 26

 مستقل حسام نزال حسام محمد سعيد نزال 27

 مستقل برهان جرار الحاج رشاد الكاسر برهان نهاد حاج ابراهيم جرار 28

 حركة فتح  حسين االعرج حسين عبد اهللا حسين ربايعه 29

 حركة فتح شامي الشامي شامي يوسف محمد شامي 30

 حركة فتح حيدر ابراهيم قبها حمد قبهاحيدر ابراهيم اال 31

 حركة فتح حكمت زيد حكمت هاشم لطفي زيد 32

  


