
 ל"ד -רשימות לוועידה ה

 

 מהסיעת 

 

 שם משפחה שם ברשימה יקוםמ

 מוסא סופיאן 1

 אבו שקרה וחיד 2

 סובחי ג'אמל 3

 אזברגה עביר 4

 ח'לאילה כמאל 5

 אלעמור ג'האד 6

 אלכורם ח'ליל 7

 ג'בארה עומר 8

 נאסר סלוא 9

 ערפאת ערפאת 10

 אלרשק וסים 11

 עאזם תופיק 12

 מסארוה הלאל 13

 טוטח אוסאמה 14

 אבו עראר סלמאן 15

 משיאל עולא 16

 סלימאן נדים 17

 אבועקל עבדאלרחמאן 18

 עוויסאת פיראס 19

 מרעי תהאני 20

 אלוקילי ח'ליל 21

 אלחאג' יחיא עדנאן 22

 דראושה תופיק 23

 זבידאת איהאב 24

 ח'וטבא וולא 25

 אבו טיר מוחמד 26

 זבארקה עמאד 27

 זיאדאת מוראד 28

 אבו כף מוחמד 29

 חאג' יחיא נסרין 30

 מסארוה טאלב 31

 עביד ח'דר 32

 כנאענה איאד 33

 אלטורי אחמד 34

 עלי סלאח מחמוד 35

 בדר האשם 36

 אבו עסא מוחמד 37

 חוסין מוחמד 38



 זחאלקה הלאל 39

 אבו אחמד חוסאם 40

 בוקאעי עאוני 41

 מחאמיד עבדאלבאסט 42

 אלאטרש סאמי 43

 נסרה וסים 44

 חג'אג'רה עבדאללה 45

 קדח עזמי 46

 פוקרא עלי 47

 גריפאת ג'סאן 48

 מוסא קאסם 49

 עקל מוחמד 50

 ספדי ג'לאל 51

 אבו ליל פדל 52

 דחלה רביע 53

 שלאעטה שוקראללה 54

 עאבד סאארה 55

 בכריה עלא 56

 אלעבסי נאסר 57

 עכריה איהאב 58

 זבידאת מוחמד 59

 חג'אזי נוהא 60

 אבו אלעראדאת סנאבל 61

 מוחיסן סלאח 62

 נג'די עיסאם 63

 זבידאת אריג' 64

 מוחיסן איבתיסאם 65

 חסאן ג'אמל 66

 עאסלה זכריא 67

 אבו אחמד אחמד 68

 דראושה אחמד 69

 טאטור באסל 70

 חבשי זיאד 71

 גדיר חאלד 72

 עדוי חאלד 73

 זרעיני חאלד 74

 טאטור מוחמד 75

 עואודה מוחמד 76

 דחלה ניבין 77

 סמחאת מחמוד 78

 שלאבנה מחמוד 79

 יוסף מחמוד 80

 נאסר נאסר 81

 עאבד ניווין 82

 בכארני סעיד 83



 דראושה סעיד 84

 דראושה אמג'ד 85

 מסאלחה עומר 86

 יחיא עזמי 87

 דראושה פהמי 88

 עבדאללה פריאל 89

 יחיא רגיד 90

 סול רים 91

 סלימאן תופיק 92

 סלמאן מען 93

 דבש מוהנד 94

 סלהב מאי 95

 עומר עטון 96

 יאסין עבדאלבאסט 97

 רובי באסל 98

 מוחיסן מאהר 99

 זידאן סמאח 100

 נסיבה נאדיה 101

 מעאיטה פדוא 102

 דעאס סאברין 103

 אלגול ראאדה 104

 אבו עיאש מנאל 105

 קואסמי רנדה 106

 חסן גוסון 107

 אשקיראת עביר 108

 אבראהים לונא 109

 עוידה בהיה 110

 תופאחה רנים 111

 אלשיח' נדין 112

 זידאן אנואר 113

 שדאפנה מוחמד 114

 אסעד מחמוד 115

 יחיא מחמוד 116

 סלימאן עיסאם 117

 טאטור רדואן 118

 


