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 -המועמדים 

תפריט

, מפלגות
, סיעות, רשימות
ותנועות
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אברהים צרצור1
אחמד טיבי2
טלב סאנע3
עבאס זכור4
סלמאן אבו אחמד5
באסל דראושה6
יוסף שאהין7
מחמוד מואסי8
חסן חגלי9

יוסף פדילה10
זאוי`נעמה ג11
יוסף סואעד12
יחיא` חוסני חאג13
עאסם פאהום14
חנאניא מנאסרה15
יזיד סמארה16
לאילה`אמאני ח17
עומר עבד אל גני18
כפאח עבד אל חלים19
כמאל דיאב20
עאידה פדילה21
מוחמד קשקוש22
טיב`סאלח ח23
עבד אל קאדר ותד24
חסאן חמאד25
בסאם אבו יאסין26
ואיל יזבכ27
כמאל בדיר28
חסן אבו אחמד29
ייר דחלה`ח30
אסמאעיל קויידר31
נאיפה מנסור32
עצאם מסארוה33
חמאד גזמאוי34
סאלח חסן35
אחמד עאזם36
מאזן עאסי37
וליד מצארוה38
עומר דראושה39

מוסא נאצר40
עומר סרסור41
היאם עכאשה42
עבד אל מנאן אבו ראס43
ראיד פדילה44
חוסני נסיראת45
אזי`אבראהים חג46
בדריה זכור47
אבראהים אכתילאת48
איעתמאד קעדאן49
שאדי אבראהים50
סאלח מנסור51
עאישה עתאמלה52
מחמוד חאג יחיא53
אבר`סעד ג54
טיב`דיבי רשה ח55
והבי עיסא56
מוחמד אבו עיטה57
מוסטפא חידר58
עדנאן עיראקי59
טועמה דראושה60
היתם דראושה61
מוחמד סעיד קאסם62
תמים עראקי63
שאדי באסל עבאס64
יוסף אלקרם65
עלי קאסם66
מוחמד בדיר67
חוסין נעמה68
אשרף מסארוה69
מחמוד מנסור70
אחמד טיארה71
אחמד דלאשה72
זידאן גנאים73
היתם דראושה74
טיב`מאל ח`ג75
עלי זבידאת76
טיב`סחר ח77
מותעב מנסור78

גידא עתאמלה79
טיב`מוחמד ח80
נאיף אבו עראר81
מופיד מוראד82
סחר עבד אל חלים83
טיב`הודא ח84
מוסטפא חוסין85
מואיד טיבי86
עלי אחמד87
מל`סולטאן ג88
עבד אל חכים עתמה89
וד עתאמלה`נוג90
מיסון גנאים91
יוסף מוחמד92
מוחמד שעבאן93
אחמד אבו ליל94
מרואן חמזה95
כאלד חסיניה96
אבתסאם נעמה97
מוחמד גדבאן98
מוחמד עתאמנה99
אחמד חטיב100
מנאר מיעארי101
נאיף סכראן102
עבד אלרחמאן שחאדה103
מוחמד דראושה104
חוסיין סלאימה105
בארין`יונס ג106
מרואן אבו עראר107
דאהר עכרי108
גסאן עבדאללה109
אחמד עיסא אסדי110
מוחמד סעיד זועבי111
יחיא` עבד אל חכים חאג112
תאופיק גנאים113
כמאל אחמד114
חמדאן זמירו115
עבד אלוהאב דראושה116
עבדאללה עיסה117
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