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  44  عدد المرشحين  15خانيونس   الدائرة االنتخابية

 صفة الترشيح االسم على ورقة االقتراع اسم المرشّح الرباعيالرقم المتسلسل

 مستقل سعود مهنا سعود احمد سالمة ابو مهنا 1

 مستقل احمد محمد محمود الفرا احمد محمد محمود الفرا 2

 مستقل سليم مصطفى السقا سليم مصطفى سليم السقا 3

 مستقل رمضان توفيق قديح رمضان توفيق محمد قديح 4

 قائمة التغيير واإلصالح يونس األسطل يونس محيي الدين فايز االسطل 5

 قائمة التغيير واإلصالح صالح البردويل صالح  محمد ابراهيم البردويل 6

 قائمة التغيير واإلصالح خميس النجار خميس جودت خميس النجار 7

 قائمة التغيير واإلصالح صالح حسين الرقب  حسين سليمان الرقبصالح 8

 قائمة التغيير واإلصالح سليمان الفرا   ابو زيد سليمان  نصر اهللا  محمد الفرا 9

 مستقل فاروق فارس فاروق  راغب خالد فارس 10

 مستقل رياض االسطل رياض محمود احمد االسطل 11

 الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ل خليل محمد ابو ظريفة  ابو أحمدطال طالل خليل محمد ابو ظريفة 12

 مستقل احمد الشيبي احمد العبد محمد الشيبي 13

 مستقل هاشم عبد الرحمن الفرا ابو العدم هاشم عبد الرحمن هاشم الفرا 14

 مستقل عبدالسالم عبدالحميد زقوت عبدالسالم عبدالحميد عبدالجواد  زقوت  15

 مستقل محمد هدهود سليمان ابو مضية حمد هدهود سليمان ابو مضيةم 16

 مستقل سليم احمد ابو زيد ابو يوسف سليم احمد شعبان ابو زيد 17

محمد عبد اهللا ابو هدروس /محمد ايوب محمد ايوب محمد عبد اهللا ابو هدروس 18
 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين محمد ايوب

 مستقل عبد اهللا عبد القادر العقاد ابو عيسى بد اهللا العقادعبد اهللا عبد القادر ع 19

 مستقل زياد محمد كالب ابو محمد زياد محمد سالم كالب 20

 مستقل حسام محمد شعث ابو زنون حسام محمد احمد شعث 21

 مستقل ابراهيم سلمان ابو دقة ابو وائل ابراهيم سلمان سلمان ابو دقة  22

 مستقل احمد عبد ربه احمد القرا احمد عبد ربه احمد القرا 23

 مستقل علي اسماعيل محمد حامد ابو نوار علي اسماعيل محمد حامد 24

 مستقل عبد الكريم محمود ابو صالح  ابو لؤي عبد الكريم محمود مسلم ابو صالح 25
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 صفة الترشيح االسم على ورقة االقتراع اسم المرشّح الرباعيالرقم المتسلسل

 مستقل عبد القادر العوضي ابو منار عبد القادر خليل ابراهيم  العوضي 26

 مستقل محمد عبد الرؤف كالب الجورج محمد عبد الرؤوف احمد كالب 27

 حركة فتح سليمان ابو مطلق ابو محمود سليمان محمود حمدان ابو مطلق 28

 حركة فتح عبد الحميد سالم المصري ابو عمر عبد الحميد سالم حمدان المصري 29

 حركة فتح مجيد األغا سفيان سفيان عبد اهللا يوسف األغا 30

 حركة فتح وليد عبد الرحمن مخيمر وليد عبد الرحمن جبر مخيمر 31

 مستقل صبحي القدره صبحي مالحي محمد القدره 32

 مستقل محمود موسى حسين شاهين ابو هاني محمود موسى حسين شاهين 33

 مستقل  ابو خليل الجزائر-احمد خليل وافي  احمد  خليل  محمد وافي 34

 مستقل ضيف اهللا االخرس ابو رياض  نصر اهللا محمود االخرسضيف اهللا 35

 مستقل رافت عثمان النجار رافت عثمان علي النجار 36

 مستقل زياد محمود داوود شموط زياد  محمود داوود شموط 37

 مستقل محمود النجار أبو االمين محمود حمد خليل النجار 38

 مستقل عوض حجازي عوض سليمان عوض حجازي 39

 مستقل عزيز محمود ابو دقة عبد العزيز محمود منصور ابو دقة 40

 مستقل  ابو جهاد-عبده صيام عبده  عبد القادر  محمد صيام 41

 مستقل رافت محمد سعد اهللا ابو حاتم رافت محمد خليل سعد اهللا 42

 مستقل محمد ابو دقة  ابو سكرة محمد احمد حسين ابو دقة 43

 مستقل نسيم حسن ابو جامع بو جامعنسيم حسن حسنين ا 44

  


