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  28  عدد المرشحين  12شمال غزة   الدائرة االنتخابية

 صفة الترشيح االسم على ورقة االقتراع اسم المرشّح الرباعيالرقم المتسلسل

 مستقل رمضان مصطفى محمد طنبورة ابو اسامة رمضان مصطفى محمد طنبورة 1

 مستقل آمال العبد الشرافى ابو العبد آمال  العبد  محمد الشرافى 2

 مستقل عماد الفالوجي    ابو انس د عبد الحميد عبد الهادي الفالوجيعما 3

 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد الرحمن محمود جمعه   أبو محمود عبد الرحمن محمود عبد الرحمن جمعه    4

 مستقل وليد عادل حسين الخالدي وليد عادل حسين الخالدي 5

 مستقل يونس الكتري  ابو نافذ ييونس عبد القادر عبد الرازق الكتر 6

 مستقل محمد شعبان ايوب الرزاني    ابو حاتم محمد شعبان ايوب الرزاني 7

 مستقل يوسف محمد حسن عثمان يوسف محمد حسن عثمان 8

 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عمر خليل عمر عمر خليل يوسف االخرس 9

 قائمة التغيير واإلصالح في ابو محمديوسف عواد الشرا يوسف عواد يوسف الشرافي 10

 قائمة التغيير واإلصالح عاطف ابراهيم عدوان عاطف ابراهيم محمد عدوان 11

 قائمة التغيير واإلصالح اسماعيل عبد اللطيف محمد االشقر ابو اشرف اسماعيل عبد اللطيف محمد االشقر 12

 قائمة التغيير واإلصالح و العبدمحمد شهاب اب محمد عبد الهادي عبد الرحمن محمد شهاب 13

 قائمة التغيير واإلصالح مشير عمر المصري مشير عمر خميس الحبل 14

 مستقل رويدة وعد محمد علي حمد رويدة محمد علي  حمد 15

 مستقل عز الدين محمد ابو العيش عز الدين محمد مصطفى ابو العيش 16

 حرآة فتح هشام عبد الرازق هشام علي حسن عبد الرازق 17

 حرآة فتح تيسير يوسف عبد النبي ابو عيدة ابو يوسف تيسير  يوسف عبد النبي ابو عيدة  18

 حرآة فتح حسن علي ابو جراد حسن علي محمد ابوجراد 19

 حرآة فتح يزيد عبد الرحمن حويحي يزيد عبد الرحمن محمد حويحي 20

 حرآة فتح عورجبر ابراهيم جبر الدا جبر  ابراهيم جبر  الداعور 21

 مستقل ابو نضال جمال عبد الناصر ياسين حسن ابو حبل 22

 مستقل خضر حسين أبو ندى  أبو عثمان خضر حسين هاشم أبو ندى 23

 قائمة البديل االنتخابية ربيع السيد المصري ابو صائب ربيع السيد محمد المصري 24

 مستقل انعالء ياغي ابو صفو عالء الدين  محمد عبد ربه  ياغي 25
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 مستقل ابراهيم عيسى صالح ابراهيم عيسى محمود صالح 26

 مستقل سمير ابراهيم شعالن   ابو ابراهيم سمير ابراهيم عبد اللطيف شعالن 27

 مستقل جمال ابو الجديان ابو ماهر جمال عبد ربه محمد ابو الجديان 28

  


