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ה-25 לכנסת הבחירות

המאוחדת הערבית הרשימה

הערבי האיחוד רשימת מפלגת מטעם הוגשה המועמדים רשימת

פרסום: 15.09.2022תאריך

עדכון: 13.10.2022תאריך

מנסור עבאס ווליד1. טאהא ואליד2. הואשלה אל .3

אימאן יאסין ח'טיב יאסר4. חוג'יראת כרים5. אל עבד מסרי .6

עטא מדע'ם אבו אבראהים7. לבן אבו תייסיר8. זועבי .9

סאמר סמארה יאסר10. אלחרומי מוחמד11. זבידאת .12

מוחמד הייב אחמד13. עגאג אבו עבדו14. עתמה .15

באסם דראושה אקבאל16. ח'לאילי האדי17. עבדול ח'רוב .18

אעידה רחמן אל עבד נימר19. חוסין והבה20. אעוויסאת .21

כרים מוך אבו מהדי22. סלימאן ואיל23. איוב .24

סולטאן הייב סאלח25. חוסיין איהאב26. דהאמשה .27

סמיר קוידר אבו בשיר28. אלסעודי סובחי29. עאזם .30

יוסף אלקרם היתם31. מנצור עלי32. מינאוי .33

חמזה חאג'מוחמד יוסף34. זיאדאת מוחמד35. געפר אבו .36

ג'מאל ריא אבו כרים37. אל עבד עזאם מחמוד38. אסעיד .39

גמיל מצארוה יוסף40. שיני מוחמד41. זועבי .42

ג'האד פריח אבו אחמד43. חוסין עומר44. שלבי .45

נאדיה מוראד מוחמד46. פריג מרים47. מג'דוב דיאב .48

אבראהים ריאן אמנה49. טהה בילאל50. אלעוברה .51

סמירה דראושה אחמד52. עאבד כרים53. אל עבד אטרש אל .54

בסאם אלרמילי אנהאר55. חג'אזי פאטמה56. אלטורה .57

מוחמד מסארוה אמגד58. חמדאן חאלד59. אלרמילי .60

נסרין חיראללה ראפת61. גנאים אימאן62. דהאמשה .63

https://www.gov.il/he/departments/Units/25-election-commitee
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66. דיאב הודא65. חוסין עלי64. אלעמור חליל

69. דיאבאת סלאם68. אבו ג'עפר אבו סכות אריג67. ערבס חסאן

72. אלעוברה דעא71. גדיר מוחמד70. דהאמשה נסים

75. חג'אזי אשרף74. דראושה מאי73. אל טורי איברהים

78. אלגמל עטללה77. אל צאנע סלמאן76. חמדון מונא

81. אבו עיד עולא80. אבו הדובה אמירה79. בשארה בשיר

84. בסל קאהר83. מוראד יאזן 82. אל עוברה חאלד

87. גאבר יזיד86. בדיר אסמא85. אשווי סאמי

90. מחאמיד מוחמד89. אלעוברה סלאח אלדין88. שיני רמדאן

93. אל צאנע אסמאעיל92. נאסר מחמוד91. שואהנה מועאז

96. בדראן גנאן95. חיר אללה אברהים94. אבו ריאש סולטאנה

99. אבן ברי עבדול רחמן98. אל עברה פארס97. אלעוברה מוסא

102. אלעברה זקי101. מצרי אמין100. מועד סלאח אל דין

105. אלעוברה תאיר104. סואעד איאד103. סאלח מחמוד

108. עמאש פתחי107. חוג'יראת אדהם106. מועד חסן

111. סואעד עפיף110. חביבאללה סאמי109. עמאש סאד

114. אבו עראר עדלי113. הניה איכלאס112. מרעי חסן

117. זכור עבאס116. אבו עראר טלב115. יאסין מוחמד

120. גנאים מאזן119. צרצור אברהים118. דהאמשה עבד אלמאלכ

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 13.10.2022




