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  33  عدد المرشحين  05نابلس   الدائرة االنتخابية

 صفة الترشيح االسم على ورقة االقتراع اسم المرشّح الرباعيالرقم المتسلسل

 حركة فتح غسان الشكعه ابو الوليد غسان وليد احمد شكعه 1

 مستقل هاني عدنان المصري هاني محمد عدنان فتح اهللا المصري 2

 مستقل سان حمدانغ غسان احمد محمود حمدان 3

 مستقل ماجده المصري ماجده محمد حمدي راغب المصري 4

 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عصمت شخشير عصمت حكمت عاهد شخشير 5

 مستقل د معاوية المصري معاوية علي امين مصري 6

 قائمة التغيير واإلصالح حامد البيتاوي حامد سليمان جبر خضير 7

 قائمة التغيير واإلصالح احمد الحاج علي مداحمد علي احمد اح 8

 قائمة التغيير واإلصالح رياض علي رياض علي مصطفى عملي 9

 قائمة التغيير واإلصالح حسني بوريني حسني محمد احمد بوريني ياسين 10

 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عاهد ابو غلمي عاهد يوسف موسى ابو غلمي 11

 مستقل  ابو محمد-منيب محمد علي يعيش  هيم يعيشمنيب محمد علي ابرا 12

 مستقل فايز زيدان فايز عارف احمد زيدان 13

 مستقل نابغ سبع داود كنعان نابغ سبع داود كنعان 14

 مستقل جمال الصابر جمال نظمي ابراهيم سلمان 15

 قائمة التغيير واإلصالح داود ابو سير داود كمال داود ابو سير 16

 مستقل نعمان ذيب عبد الفتاح مشايخ ذيب عبد الفتاح مشايخنعمان  17

 مستقل فداء ابو هنود فداء سعيد ناجي ابو هنود 18

 مستقل جمال العالول جمال عمر عبد العفو العالول 19

 مستقل احمد فايز سعدي حوامده السعدي احمد فايز سعدي حوامده 20

 مستقل ابو دالل/ كامل االفغاني كامل محمد صالح االفغاني 21

 مستقل زياد زعنون زياد محمد محمود كايد 22

 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عصمت الشولي  ابو جورج عصمت جميل اسعد شولي 23

 مستقل ابو اسامه/ عماد عبد اهللا المسيمي عماد عبد اهللا محمد مسيمي 24

 مستقل و واصفماهر واصف فارس اب ماهر واصف محمد فارس 25
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  33  عدد المرشحين  05نابلس   الدائرة االنتخابية

 صفة الترشيح االسم على ورقة االقتراع اسم المرشّح الرباعيالرقم المتسلسل

 مستقل وليد عامر احمد دويكات وليد عامر احمد دويكات 26

 مستقل فتحي بوزيه ابو انس فتحي محمد حسين بوزيه 27

 قائمة المستقبل االنتخابية بالل دويكات بالل عبد  الرحيم عثمان دويكات 28

 حركة فتح احمد تركي العديلي احمد تركي  خليل  اعديله 29

 حركة فتح دالل سالمة  الحافظ محمود سالمةدالل عبد 30

 حركة فتح عصام ابو بكر عصام عبد الرازق رشيد ابو بكر 31

 حركة فتح سرحان دويكات سرحان عثمان جبر دويكات 32

 حركة فتح محمود العالول ابو جهاد محمود عثمان راغب العالول 33

  


