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הרכב הרשימה:
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תוצאות:
מספר קולות 114810 :מספר מנדטים5 :
מצע הרשימה | דף הרשימות

רשימת המועמדים
 .1דהאמשה עבד אלמאלכ
 .2סאנע טלב
 .3מחאמיד האשם
 .4חטיב תאופיק
 .5כנעאן מוחמד
 .6אל עמור אבראהים
 .7נעאמנה פדל
 .8אבו פול מוחמד
 .9גאוי חסן
 .10קיס מחאסן
 .11אבו אחמד סלמאן
 .12סמארה נבילה
 .13עומרי מחמוד
 .14חג`אזי עדנאן
 .15בדיר כמאל
 .16הינדאוי זרנו סועאד
 .17חאג` יחיא עבדל חכים
 .18טאהא אחמד
 .19אל קצאצי גומעה
 .20מנסור מונעם
 .21זכור עבאס
 .22אבו סהיבאן מוסה
 .23עבד אל גני עומר
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 .60יונס מחמוד
 .61עדוי אוסאמה
 .62מסארוה מוחמד
 .63אבו חסאן ח`ליל
 .64מוחמד ח`אלד
 .65חמאד חסאן
 .66סעיד יוסף
 .67ח`טיב נביל
 .68דיב סאלח
 .69אל עמור עלי
 .70אגבאריה חוסיין
 .71עתאמלה אחמד
 .72איוב ואל
 .73עלי חסן
 .74ג`בארין רנא
 .75כיאל רמזי
 .76בדיר עבדללה
 .77בדארנה עאדל
 .78אבו רג`ב סלים
 .79אלעטאוונה פאיז
 .80גאנם נימר
 .81סאלם יוסף
 .82עאסלה נאג`י
 .83שראיעה יוסף
 .84חמאד באסם
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 .24שלאעטה סאלח
 .25שוקרי חנא
 .26כליב אמירה
 .27דהאמשה מוחמד
 .28עבדאל קאדר אברהים
 .29עסלייה וליד
 .30שעבאן רפעאת
 .31בכרי וליד
 .32עמאש אברהים
 .33אחמד מרים
 .34אבו דעאבס חמאד
 .35חוסין סמיח
 .36סואעד עומר
 .37אבראהים וג`יה
 .38ג`בארין חסן
 .39סלאמה קאסם
 .40טאהא מוסטפא
 .41אבו חוסין גמיל
 .42אל שמאלי חסן
 .43זייד דואס
 .44סעדי פרחאן
 .45שיך מרעי מוחמד
 .46ספייה פלאח
 .47סטל סלימאן
 .48אבראהים מוחמד
 .49עואודה מוג`אהד
 .50ספייה אח`לאס
 .51אבו גויעד חליל
 .52מחאמיד ואל
 .53עיסא פואד
 .54אגבאריה פאטמה
 .55אבו צעלוק מוחמד
 .56שחאדה עבדאל רחמן
 .57חיאדרה מרעי
 .58בוקאעי עאדל
 .59אגבאריה מוחמד

 .85גאנם מוחמד
 .86חאג` נימר
 .87מצאלחה לואי
 .88אלדדה חסיין
 .89שאלעטה סלים
 .90סאלח מחמוד
 .91דעאס נסר אל דין
 .92פואז נאסר
 .93חאג יחיא אבראהים
 .94שחאדה עזיז
 .95גבארה מחמוד
 .96עבד אלחלים עפיף
 .97זבדה מוחמד
 .98אבו סבלאן מוסה
 .99סואעד נאסר
 .100מחאמיד חוסין
 .101ח`לאילה מורשד
 .102פאהום עאסם
 .103חמוד מופיד
 .104ח`טיב וליד
 .105וחידי נאפז
 .106טרביה וג`יה
 .107ח`לאילה עלי
 .108ח`טיב עטיה
 .109אבו פרח השאם
 .110אבו חמידה זהרה
 .111אבו עראר אמחמד
 .112שחברי ראפע
 .113סמארה מדחת
 .114מסארוה עבדאל עזיז
 .115אבו מוך פריד
 .116מוקלשי גסאן
 .117חוסין פהד
 .118אחמד אחמד
 .119דראושה עבד אלוהאב
 .120עיסה עבדאללה

©  2008כל הזכויות שמורות ,מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובתfeedback@knesset.gov.il :

24/02/2009

http://www.knesset.gov.il/elections/asp/party.asp?id=28

