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  40عدد المرشحين       6عدد المقاعد المخصصة   01القدس   اسم الدائرة االنتخابية

 صفة الترشيح االسم على ورقة االقتراع اسم المرشّح الرباعي الرقم المتسلسل

 مستقل )ابو خليل الحزماوي(حاتم عباس  حاتم عباس محمد صالح الدين 1

 مستقل )بابو رج(راجح ابو عصب  راجح رجب حامد ابو عصب 2

 مستقل زياد ابو زياد زياد علي خليل ابو زياد 3

 مستقل اسعد غزاونه اسعد حسن عودة غزاونه 4

 مستقل )ابو ايمن(احمد البطش  احمد حسني خليل البطش 5

 حركة فتح حاتم عبد القادر حاتم محمد محمود عيد 6

 مستقل عدنان عرفه عدنان عثمان احمد عرفه 7

 مستقل يعقوب قرش ى قرش يعقوب جمعة عيس 8

 مستقل هاني عيساوي هاني احمد علي عيساوي 9

 مستقل عبد اللطيف غيث عبد اللطيف شحدة عبد خليل غيث 10

 مستقل )أبو إبراهيم(سيمون عوض   سيمون إبراهيم جليل عوض 11

 مستقل ماجد علوش ماجد محمد مصطفى علوش 12

 مستقل )ادابو جه(ناصر قوس  ناصر محمد موسى قوس 13

 مستقل ابراهيم ابو سالم ابراهيم سعيد حسن ابو سالم 14

 مستقل )ابو معاذ(محمد طوطح  محمد عمران صالح طوطح 15

 مستقل وائل محمد الحسيني وائل محمد عبد الفتاح عبد الرحمن 16

 مستقل )ابو مجاهد(احمد محمد احمد عطون  احمد محمد احمد عطون 17

 مستقل )ابو العواصف(ضيف اهللا ابو داهوك  بد العزيز ابو داهوكضيف اهللا نصار ع 18

 مستقل إياد الساليمه اياد محمد رشدي الساليمة 19

 مستقل )ابو نصري( يعقوب عامر  يعقوب  نصري يعقوب عامر 20

 مستقل فدوى خضرالسيدة  فدوى صليبا قسطندي خضرالسيدة  21

 مستقل )ابو جورج(متري نصرواي  متري جورج متري نصرواي 22

 مستقل حنا سمعان سنيورة حنا  سمعان  حنا  سنيورة  23

 مستقل )الكسواني(سعادة الخطيب  سعادة راغب احمد الخطيب 24

 مستقل طالل ابو عفيفه طالل عبد الجبار اسماعيل ابو عفيفه 25
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 صفة الترشيح االسم على ورقة االقتراع اسم المرشّح الرباعي الرقم المتسلسل

 مستقل  محمد نافع محمد  احمد نافع حماد 26

 حركة فتح )ابو زكريا(برنارد سابيال  الافيفان زكريا عبداهللا سابي 27

 حركة فتح أحمد عبد الرحمن احمد محمد جبر عبد الرحمن 28

 مستقل )ابو يوسف(ديمتري يوسف دلياني  دمتري يوسف دماري دلياني 29

 مستقل )ابو عالء(يونس جعفر   يونس علي حسن جعفر 30

 مستقل سعيد يقين سعيد يقين ذياب  داود 31

 مستقل وليد عبد الهادي عياد عبد الهادي علي عيادوليد  32

 مستقل الفريد حبش الفريد عيسى رزق حبش 33

 حركة فتح اميل جرجوعي اميل موسى باسيل جرجوعي 34

 مستقل )ابو قيس(صالح الدين الزحيكة  صالح الدين علي يوسف زحيكه 35

 مستقل حمدي الرجبي حمدي فوزي حسن الرجبي 36

 مستقل خليل ابو زياد  خليل ابو زيادخليل علي 37

 مستقل ريتشارد زنانيري ريتشارد ميشيل الياس زنانيري 38

  حركة فتح  أحمد زيد موسى غنيم  أحمد زيد موسى غنيم 39

  حركة فتح  )أبو عبد اهللا(عثمان أبو غربية   عثمان عبد اهللا عثمان أبو غربية 40

  


