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הרכב הרשימה:
מפלגת ברית לאומית דמוקרטית | התנועה הערבית להתחדשות
תוצאות:
מספר קולות 66103 :מספר מנדטים2 :
מצע הרשימה | דף הרשימות

רשימת המועמדים
 .1בשארה עזמי
 .2טיבי אחמד
 .3זחאלקה ג`מאל
 .4נפאע סעיד
 .5נסאר אחמד
 .6שלבי מוחמד
 .7ענאיה ריאד
 .8אלעתאיקה עבדל כרים
 .9אגבריה אפנאן
 .10עכר סאלח
 .11יונס מחמד
 .12שחאדה אחמד
 .13מוואסי חאלד
 .14בסל מואפק
 .15עואד מוחמד
 .16הווארי ערין
 .17חלבי אוסאמה
 .18אבראהים סעיד
 .19חג`ו נאיף
 .20דקה גמאל
 .21יאסין עסאם
 .22גבאלי יונס
 .23שיח` עואטף
 .24אבו אלעסל רמזי
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 .60זועבי אמיר
 .61יונתן עיסאם
 .62חמזה מוחלס
 .63עבד אמיל
 .64בדיר עבד אל רחמאן
 .65נחאס פאדיה
 .66דיק יוסף
 .67חאג` גאדה
 .68אגבאריה אמנה
 .69עיסא מאגד
 .70אבו ראס הישאם
 .71גאליה כמאל
 .72עיסא חאכמה
 .73רז אמנון אפרים
 .74ערפאת לואי
 .75יזבק מחמוד
 .76טאהא מוסטפא
 .77חרזאללה נביל
 .78אזברגה אנואר
 .79חאג` יחיא עבדאל ג
 .80גנאים זכי
 .81ביאדסה עאדל
 .82סלימאן יזיד
 .83כיואן סוהיל
 .84ליוס אנטון
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 .25מנסור ערביה
 .26חאג` יחיא חוסני
 .27חמיס ווליד
 .28זועבי אכרם
 .29דאוד יאסמינה
 .30חטיב אינאס
 .31דאמוני סובחי
 .32טאהא שפיק
 .33דקה פתחי
 .34אבו עאיטה מאזן
 .35ח`לאילה אבראהים
 .36אגבאריה ח`אלד
 .37חוסיין עווד
 .38זאמל חסן
 .39עואד אדהם
 .40חוסיין אחמד
 .41אבו חוסין אחמד
 .42תלאווי זכריא
 .43ח`ליל שחאדה
 .44בראנסי סעוד
 .45טועמה ריאד
 .46קאדרי אחמד
 .47עאבדי זאהר
 .48מח`ול אליאס
 .49מטר ויקטור
 .50צמל ורשבסקי לאה
 .51חאג` יחיא רמי
 .52חסיניה כאלד
 .53גנאים מוניר
 .54בשר מוחמד
 .55בוקאעי לואי
 .56אגבאריה סומיה
 .57כתאנה אימתיאז
 .58קיס האני
 .59גנאדרי סמיח

 .85סעיד עומר
 .86זיאדנה מחמוד
 .87עדוי מוחמד
 .88כתאנה רשיד
 .89עתאמנה ח`ליל
 .90גרה קעוש נואל
 .91מואסי לוטפי
 .92עמאש סובחי
 .93אסעד עטאללה אליאס
 .94חמאתי חנא
 .95ראבי איאד
 .96מחאג`נה אחמד
 .97אבו פני סאמי
 .98סולטאני פואד
 .99סעאידה אבראהים
 .100ג`ואברה ח`ליל
 .101מחאג`נה מחמד
 .102אבו בכר חוסאם אלדין
 .103אבו עיטה פארוק
 .104שיהאב סובחי
 .105מטר עדנאן
 .106דאוד מיכאיל
 .107מנסור תמים
 .108מסארווה אחמד
 .109זועבי טרב
 .110מנאע מוחמד
 .111טאהא צפואת
 .112סכס פהד
 .113גטאס באסל
 .114יונס בדר
 .115חסן מוחמד
 .116טאהא ואסל
 .117מיעארי מוחמד
 .118אבו חנא חנא
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