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הרשימות המתמודדות
לתפריט הרשימות

בל"ד

אודות ועדת הבחירות
המרכזית
הסכמי עודפים בין
הרשימות המתמודדות
לכנסת ה16 -
תוצאות הבחירות
מספר קולות71299 :
מספר מנדטים3 :

אתר הרשימה
 .41דיאב אברהים
 .1בשארה עזמי
 .80דכואר נביל
 .81ג`נטוס כרים
 .42ג`אבר ג`אבר
 .2זחאלקה ג`מאל
 .82סלאמה עבד חמיד
 .43סלאמה קאסם
 .3טאהא ואסל
 .83סלמאן נור
 .44כתאני רשיד
 .4אגבריה אפנאן
 .84אבו חג`ול חסן
 .45אבו קישק עבדאללה
 .5דקה פתחי
 .85מחאג`נה יוסף
 .6שאהין עבדאללה  .46נסייר סוהיר
 .86אבו ג`אבר מוחמד
 .47טאטור מוחמד
 .7קיס מחאסן
 .87דיק יוסף
 .48קובטי יסמין
 .8אזברגה ג`ומעה
 .88ורשבסקי מיכאל
 .49עבד אמיל
 .9חג` יחיא פהים
 .89ותד עדנאן
 .10פוקרא עבד רחים  .50אבו חמוד כמאל
 .90חכארשה פואד
 .11חלאילה אברהים  .51ג`לג`ולי אחסאן
 .91חכם רונית
 .52עלי עומר
 .12חורי ג`ריס
 .92טרבלסי אוסנת
 .53ג`ברין אברהים
 .13סולטאני פואד
 .93פרנס עטרה-תקוה
 .14דאוד מיכאיל
 .54לרר יעל
 .94אבו בדר אברהים
 .15עסבה ח`אלד
 .55שהאב סובחי
 .95זבאד עפיף
 .16אבו חוסין אחמד  .56בשארה בסאם
 .96שקור ג`וזיף
 .17צמל לאה
 .57יאור נקולא
 .97סובוח דראר
 .18תלחמי ויסאם
 .58אגבאריה מחמוד
 .98מחאג`נה מוחמד
 .19סולימאן מהא
 .59נעאמנה פאיז
 .99אמארה סאלח
 .20מואסי ח`אלד
 .60חאג` ויליאם
 .100חסן מחמוד
 .21רז אמנון
 .61חאג` אינאס
 .101אגבריה מסעוד
 .22חביבי סלאם
 .62ביאדסה עאדל
 .102אברהים נביל
 .23מג`דוב דיאב
 .63מחאג`נה סמיר
 .103מטר עדנאן
 .24דרויש אחמד
 .64קסום קסום
 .104זיאדנה מחמוד
 .25אגבאריה אוסאמה  .65רחאל עיסא
 .66בויראת-ענאיה מייס אלרים  .105דג`ש סולימאן
 .26דאמוני סובחי
 .67שחאדי אחמד
 .106חביב אללה גאנם
 .27בסל מואפק
 .107נפאע סעיד
 .68דאבשה חליל
 .28גריים חביב
 .108עאסלה חסן
 .69ג`רייס חנא
 .29זועבי חנון
 .109הנגבי חיים-ניסים
 .70יונס בושרא
 .30אגבריה מופיד
 .110אסעד-עטללה אליאס
 .71אבו הלאל מוסטפא
 .31ראבי איאד
 .111מנסור תמים
 .72דאוד מועין
 .32עיסא מאג`ד
 .112עדווי מאזן
 .73הרדל זיאד
 .33חלבי חאתם
 .113אבו אחמד עזמי
 .74מואסי לוטפי
 .34טנוס נימר
 .114קרמאן סועאד
 .75ברגות עבד
 .35מסארווה נואף
 .115ג`דאי פח`רי
 .76ברבארה מילאד
 .36חמאתי חנא
 .116קנאזע ג`ורג`
 .77ותד אסעד
 .37ג`בארה ערבי
 .117אבו שריקי סעיד
 .38אבו אמנה פיסל  .78סעד נביל
 .118מיעארי מוחמד
 .79טנוס נחלה
 .39מנסור שוקייה
 .40ליוס אנטון
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