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ועדת הבחירות אודות הבחירות דיני בחירות רשימות המועמדים הסברה בירור מקום ההצבעה נתונים הסטוריים תוצאות

לאתר הכנסת

רשימות המועמדים לכנסת ה17-
אתר הרשימה
רשימות
המועמדים -
תפריט
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עזמי בשארה
ג`מאל זחאלקה
ואסל טאהא
סעיד נפאע
ג`מעה אזברגה
עבד אלרחים פוקרא
מחאסן ראבוס
מאזן גנאים
אינאס חאג`
פואד סולטאני
מחאסן קיס
ריאד ענאיה
נאדר זרייק
ערין הווארי
זכריא תלאווי
עלא חלייחל
חנא חמאתי
בשיר עבד אלראזק
והבה בדארנה
עודה אבו סרחאן
טרב זועבי
יעל לרר
חסן עאסלה
פריד סעיד
פואד חכארשה
וגיה כתאנה
נביל אבראהים
ח`ליל אבו חסאן
סוהייר נסייר
אמיל עבד
אשרף קורטאם
עדנאן בדארנה
ח`אלד גסאר
סנא דקה
גבר לדאוי
אנטון ליוס
אחמד טואפרה
מוסטפא אבו הלאל
מוחמד טרביה
סלימאן אלצאנע
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נחלה טנוס
ח`ליל ג`ואברה
מוחמד חביבאללה
עומר שואהדה
בסאם שקור
רוידה טאטור
עדנאן מנסור
מוחמד גנאים
וג`יה יוסף
ראויה גנאדרי
נזאר זיד
כמיל סבאג
ווליד חמיס
דראר סובח
יוסף משיעל
אלמאסה גבארה
יחיא ותד
כאמלה אגבאריה
עטרה תקוה פרנס
מחמוד חג`אזי
שאוקי ספורי
עמית פרלסון
פריד דואהרי
עדנאן מטר
אסעד קוויקס
ויליאם חאג
ריאד סליבא
לואי בוקאעי
יוסף פאעור
קאסם דבאח
מילאד ברבארה
משה אבו קשק
האיל סלאח אל דין
חאתם חלבי
מיכאיל דאוד
כאמל חידר
פאדי ג`ואברה
מוחמד טאטור
מוחמד ערפאת
מארי קופטי

 81יוסף חסן
 82נג`יב עלוה
 83מוחמד עמאש
 84יוסף עיראקי
 85פוראן נעאמנה
 86מחמוד מרעי
 87גאזי ח`יר
 88עבדאל כרים אלעתאיקה
 89אוסאמה מחאמיד
 90סובחי דאמוני
 91שוקת מרענה
 92אוסנת טרבלסי
 93עבד אלחלים מסאלחה
 94רונית חכם
 95עפיף זבאד
 96ופא גנטוס
 97עלי ריאן
 98סמיח אל שמאלי
 99מיכאל ורשבסקי
 100אנטואן שלחת
 101אליאס אסעד עטאללה
 102אמנון אפרים רז
 103אימן נחאס
 104תמים מנסור
 105פתחי דקה
 106אפנאן אגבריה
 107אליאס מח`ול
 108לאה צמל ורשבסקי
 109כנג` עזה
 110אחמד חג`אזי
 111סועאד קרמאן
 112אליאס ח`ורי
 113האני דראושה
 114נימר טנוס
 115רמזי אבו נאג`י
 116פחרי ג`ידאי
 117באסל גטאס
 118קאסם גאנם
 119חנא אבו חנא
 120מוחמד מיעארי
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