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ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל)

זחאלקה ג'מאל3גנאים מסעוד2עודה איימן1

חאג' יחיא עבד אל חכים6תומא סלימאן עאידה5טיבי אחמד4

אבו עראר טלב9חנין דב-בוריס8זועבי חנין7

סעדי אוסאמה12גטאס באסל11ג'בארין יוסף10

אלחרומי סעיד15אזברגה ג'מעה14אבו מערוף עבדאללה13

יונס ואאל18עטאונה יוסף17חג'אזי אבראהים16

לוי נועה21צמל ורשבסקי לאה20אבו רחמון ניבין19

רענן יעלה לבנת24מוהנא סמי23סמארה סאמר22

סאלח סונדוס27יזבק היבה26חוסין נימר25

אבו רביעה ראויה30פריג צפוות29דראושה באסל28

חדאד מוראד33קורטאם אשרף32שביטה אמגד31

כתנאני עלי36אבו יונס סמר35מוהנא אחמד34

חרבוש קאיד39בילאל סלאם38דקה פתחי37

גולדפרב פדרו42עבדאללה גסאן41אסעד עטאללה אליאס40

ג'ראיסי רודינה45קיס מחאסן44ריאן סאלח43

אלגזי גד יעקב48פרח מרים47אלקרם יוסף46

פוקרא עבד אלרחים51זועבי נסר אלדין50סרוג'י עלי49

קעדאן וליד54עפאן דאוד53עיסא ראזי52

מסארוה מוחמד57ואכד חתאם56עבאס שאדי באסל55

אסעד סוהיר60נאסר מחמוד59לייבנר חררדו58

אגבאריה חנין63ג'אבר סעד62אבו עאנם עאמר61

אל זיאדנה עקיל66גלגולה מיסם65אבו יאסין בסאם64

סעד גד ג'האד69אל עמור חליל68דוידי אפרים67

אבו שחאדה סמי72סגיר פתחיה71פריג אחמד70

סכסכ עומר75חיאדרי אמאני74זריצקי עדנה73

עווידה זיאד78קבורקיאן נאדרה77אלחואטרה מחמד76

ח'ורי אליאס81דבסן חסאן80כסיף עופר79

זועבי שריף84נאטור סלמאן83אל קצאצי קאיד82

עאמר עאדל87עכרי מאהר86מטר ג'יריס85

סמעאן אסעד90בקר דליה89ג'השאן ואיל88

דכואר אדגאר93כנאנה אסעד92סלאמה סעיד91

עבאס עבאס96דראושה עבד אלסלאם95שאהין יוסף94

עיראקי סאמח99ורשבסקי מיכאל98חידר עלי97
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100
אבו חנא חנא

101
שנהב יהודה

102
נכד נכד

מורקוס אזרייק אמל105כנאנה עימראן104ענבתאוי אמין103

סעבאני מאג'ד עבד אלקאד108אגבאריה עפו107אגבריה אפנאן106

דראושה עבד אלוהאב111עבד אל חלים טאהא110סוייד חנא109

מחאמיד האשם114גוז'נסקי תמר113דהאמשה עבד אלמאלכ112

גנאים מאזן117נפאע מוחמד116טאהא מוחמד115

ברכה מוחמד120צרצור אברהים119טאהא ואסל118

רשימת המועמדים הוגשה מטעם המפלגה הקומוניסטית הישראלית, מפלגת רשימת האיחוד הערבי,
מפלגת אלתג'מוע אלווטני אלדמוקרטי ומפלגת התנועה הערבית להתחדשות
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