
 

 
 

לתפריט הרשימות

אודות ועדת הבחירות 
המרכזית

הסכמי עודפים בין 
הרשימות המתמודדות 

16-לכנסת ה

 תוצאות הבחירות
 65551: מספר קולות

 2: מספר מנדטים

הרשימות המתמודדות
 

 הרשימה הערבית המאוחדת  
 

 
 
 
 

 
 2003, מדינת ישראל, כל הזכויות שמורות©

  feedback@knesset.gov.il: נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת

 
 

דהאמשה עבד אלמאלכ  .1
 אלסאנע טלב  .2
 אבו אחמד סלמאן  .3
 כנעאן מוחמד  .4
 אלעמור אברהים  .5
 ביאדסה רוקייה  .6
 חמאיסי עאדל  .7
 אבו סהיבאן מוסא  .8
 עדוי חוסאם  .9

 גבארין יונס  .10
חאג יחיא עבד אלחכים  .11
 מוסא רסמיה  .12
 זמירו חמדאן  .13
 עותמאן עלי  .14
 זקור עבאס  .15
 מואסי מחמוד  .16
 חטיב אברהים  .17
 חליחל זהור  .18
 מחאגנה בלאל  .19
 חנדקלו מחמוד  .20
 גניים סיהאם  .21
 יה`אברהים וג  .22
 בכריה חוסין  .23
אבו בדר עבד אלעזיז  .24
 חסן מוחמד  .25
 אזבארגה מחמד  .26
 שרארה סאלם  .27
 כיפאח` פריג  .28
 בשארה גמאל  .29
 שעבאן אנוור  .30
 שיקרא גמאל  .31
 עבד אלחי אונקאד  .32
 פאהום עאסם  .33
 אבו סוויס סלימאן  .34
 חלילה מחמד  .35
 חאסקיה אדהם  .36
 חוסיין סמיח  .37
 אבו הוידי חליל  .38
 בשיר כמאל  .39
 סואעד נאיף  .40

 אבו עביד פארס  .41
 דהאמשה מוסלמה  .42
 סלימאן חסין  .43
 אלסאנע יוסף  .44
 עמרייה אברהים  .45
 בסול גמאל  .46
 חסן עבד אל רזאק  .47
 וד`עתאמלה נג  .48
 חמודה סאלח  .49
 חוסין נימר  .50
אבו ליל עבד אלרחמאן  .51
 שתיווי סוהא  .52
 חגוג עטא  .53
 חביב אללה אמין  .54
 זבידאת מוחמד  .55
 גריפאת סאלח  .56
 בוקאעי אברהים  .57
 עתאמנה מקבל  .58
 דיאב סביח  .59
 מיעארי אחמד  .60
 קיים מוחמד  .61
 יונס מחמוד  .62
 אלסאנע מחסן  .63
 כיאל גאזי  .64
 בשארה חוזימה  .65
 חאג רואידה  .66
 גומעה גמאל  .67
 סאלח מחמוד  .68
 גבארה סמירה  .69
 אחמד עלי  .70
 עסלי לואי  .71
 עבד אלחי נהאיה  .72
 דראושה והיב  .73
 ים סעיד`דג  .74
 בשיר מוחמד  .75
 מחאמיד מוסטפא  .76
 אבו יונס מוופק  .77
 עבדאלה מחמוד  .78
 גבארה הדיל  .79
 אבו כף עטייה  .80

 בשיר אשרף  .81
 עיסא זייד  .82
 גלגולי מפלח  .83
 גנאמה סובחי  .84
 אלד`עותמאן ח  .85
 אבו ריא רוברט  .86
 אבו חמיד סלמאן  .87
 גבארה ריאד  .88
 אלד`בשיר ח  .89
 בשיר רמזי  .90
 אבו יונס סמירה  .91
 מרואת האני  .92
 חיאדרה מרעי  .93
 נאיים חאתם`ג  .94
 ברכייה עדנאן  .95
 אבו יונס חסן  .96
 גבארה תמים  .97
 אלרפאיעה חוסין  .98
 דהאמשה תחריר  .99

 נסים מנאל  .100
 דהאמשה קאסם  .101
 אבועלי חדר  .102
 מריד אברהים  .103
 גרגאוי אחמד  .104
 סהיבאן סאמי  .105
 עותמאן מאהרה  .106
 לאל`אבו מוח ג  .107
 חיראללה רינה  .108
 בסול אחמד  .109
 ליל חסאן-אבו  .110
 אלסאנע מחמד  .111
 גומעה מחמד  .112
אבו מוך סלאח אל דין  .113
 אבוהוידי נעים  .114
 אבו בדר בלאל  .115
 אבו זעילה יוסף  .116
 מועדי זיאד  .117
דראושה עבד אל והאב  .118
 צרצור אברהים  .119

Page 1 of 116-בחירות לכנסת ה

24/02/2009http://www.knesset.gov.il/elections16/heb/lists/list.asp?id=14


