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  35  عدد المرشحين  08رام اهللا والبيرة   الدائرة االنتخابية

 صفة الترشيح االسم على ورقة االقتراع اسم المرشّح الرباعيالرقم المتسلسل

 مستقل جميل الطريفي جميل يوسف مصلح الطريفي 1

 مستقل بثينه مطر دقماق بثينه مطر عبد دقماق صياد 2

 مستقل عايد زعتر عايد شكري محمود زعتر 3

 مستقل ربحي عصفور السنجالوي ربحي عبد اهللا حسن عصفور 4

 مستقل عمر عساف عمر  نمر عبد الرحمن صافي 5

 مستقل ابو علي مقبل محمد محمود سليم مقبل 6

 مستقل محمد الزبيدي ابو رقيبه محمد عبد  محمد عيد الزبيدي 7

 الشعبية لتحرير فلسطينالجبهة  خالد بكير ابو المجد خالد محمود رشيد بكير 8

 مستقل أحمد حسن أبو غوش أحمد حسن  أحمد ابو غوش 9

 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وسام يعقوب رفيدي وسام يعقوب موسى رفيدي 10

 مستقل محرم البرغوثي ابو النجاب محرم  شعبان حسين  برغوثي 11

 مستقل حسن شراآه حسن مصطفى ذيب شراآه 12

 مستقل زياد محمد طالب طالب  طالب طالبزياد محمد 13

 مستقل رائد روبين رائد روبين عوض عبدالرحمن 14

 مستقل عبد اهللا الحوراني عبد اهللا احمد محمد الحوراني 15

 مستقل أديب الخطيب أديب فوزي اسماعيل الخطيب 16

 مستقل طه الشيخ جبر الرفاعي طه جبر مصطفى الرفاعي 17

 مستقل عزمي الخواجا ابو عصام  مأمون الخواجاعزمي عبدالعزيز 18

 مستقل زهير خلف زهير عبد  ابراهيم خلف 19

 حرآة فتح مهيب عواد مهيب سالمه عبد اهللا سالمه 20

 حرآة فتح محمد منصور/ ابو عالء منصور  محمد محمود سليم يوسف 21

 قائمة التغيير واإلصالح الشيخ حسن يوسف ابو مصعب حسن يوسف داود دار خليل 22

 قائمة التغيير واإلصالح احمد عبد العزيز صالح مبارك ابو مالك احمد عبد العزيز صالح مبارك 23

 قائمة التغيير واإلصالح الشيخ فضل صالح فضل محمد صالح حمدان 24

 قائمة التغيير واإلصالح محمود مصلح محمود ابراهيم محمود مصلح 25
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 مستقل عصام العاروري عبد اهللا ابو الحاج علي ابو الحاجعصام عبد اهللا  26

 حرآة فتح محمد لطفي ابو لطفي محمد لطفي ياسين خليل 27

 مستقل ابو فخري/ باسم فخري طه باسم فخري عيسى طه 28

 مستقل محمود قدري محمود عبد الرحمن موسى  قدري 29

 مستقل عفيف حمدان عفيف عبد العزيز حسين حمدان 30

 مستقل حسن العوري حسن فهد حسن سليمان 31

 مستقل فضل الخالدي فضل  عيسى  عبدالرحمن خالدي 32

 مستقل عماد عوده سليمان القاضي عماد  عوده  سليمان  قاضي  33

 مستقل رسمي حمايل رسمي عبد الرحمن سليمان حمايل 34

 مستقل خالد الحلو خالد محمود احمد الحلو 35

  


