
 ל"ד -רשימות לוועידה ה

 

 רפסיעת 

 

 שם משפחה שם ברשימה יקוםמ

 ח'לאילה מואפק 1

 יאסין סעיד 2

 ברגותי כאמל 3

 עבאדי מיסלון 4

 עווד ג'בר 5

 אלנסאסרה חסן 6

 נח'לה נביל 7

 אדריס ואיל 8

 בשארה יוסף 9

 ח'טיב יוסף 10

 ח'מאיסי אמין 11

 דיראוי טוני 12

 חנא עאדל 13

 קוידר ג'אבר 14

 אבו ריא פאטמה 15

 כיאל יוסרי 16

 טורי יוסף 17

 יאסין וסאם 18

 סילאוי ח'אלד 19

 מנסור ג'מיל 20

 ח'ליל עביר 21

 כיאל עאדל 22

 שריף כמאל 23

 מרעב מהראן 24

 דאהר אמל 25

 אבו יונס ורוד 26

 חמוד עביר 27

 פואז מאהרה 28

 ג'אבר אחמד 29

 נעאמנה מואיד 30

 פחמאוי נדין 31

 ופא נכד 32

 דוחא סולאפא 33

 אבו אלהיג'א חאזם 34

 קדאח ח'ליל 35

 סח מוסא 36

 בכר תחריר 37

 ח'ורי אימאן 38



 בדארנה מוחמד 39

 יאסין נדאא 40

 אבו ראס אילנה  41

 ערין ח'ליל 42

 סרור פאדוה 43

 עלינאת מהדי 44

 ג'אבר נירוז 45

 אלנסאסרה חוסין 46

 מארין הנאא 47

 אלחמאמדי יחיא  48

 עאסלה עותמאן 49

 מרעי מאדי 50

 חוסין נאסר 51

 בדארנה נואל 52

 בכרייה ג'אבר 53

 מסרי לובנה 54

 שאהין מוסטפא 55

 סח מחמוד 56

 יאסין סמאח 57

 שחאדה ענאב 58

 סכס סולימאן 59

 ח'לאילה וסאם 60

 אבו ריא מואפק 61

 בדראן יוסף 62

 אסדי מרים 63

 עליי דינא 64

 נמראני עבד 65

 מנסור רפיק 66

 סעדי ראמי 67

 קשקוש עלי 68

 אליאס מג'ד  69

 ראשד הישאם 70

 אסעד תומא 71

 מג'דוב ג'ואד 72

 נפאפעה מוחמד 73

 אבו יונס ורד 74

 עארף סעדו 75

 היבי עווד 76

 אשקר פאטמה 77

 סודקי עלי 78

 טאהא איאד 79

 עואד אחמד 80

 אבו ריא עביר 81

 ח'ליל אמאני 82

 גאליה מחמוד 83



 מעאר חליל 84

 עבד אלרחמן הבה 85

 חג'אזי וליד 86

 חאג' חנסאא 87

 אסדי יוסף 88

 אבו אלהיג'א לינה  89

 סלאמה ודאד 90

 ח'לילה סאוסן 91

 היבי בילאל 92

 בכרי נאילה 93

 שעבאן הנאדי 94

 קנאני נג'אח 95

 כיאל מייסלון 96

 כיאל וליד 97

 עזאיזה סוזאן 98

 יאסין נעמה 99

 נסאר מרים 100

 מאדי עלאא 101

 נג'אר רים 102

 סרור נעמאן 103

 עבד אלהאדי נסרין 104

 מנסור נוהא 105

 אלעוביידי יוסרא 106

 אלעטביידי אינאס 107

 פדילי פאדי 108

 חיט נעים 109

 פדילי מואיד 110

 שביטה עבד אחמנאן 111

 אבו חייט חסן 112

 נסאר אוניסה 113

 טועמה סירין 114

 מנאע רבאב 115

 בדראן יוליה 116

 עבד אללה יאסין 117

 מתאני ג'בר 118

 עותמאן חביב 119

 נעום עאטף 120

 חזאן חנאן 121

 ג'יריס כלארא 122

 דבאנה ג'ומאנה 123

 עבדאללה סוהיר 124

 מהנא עאדל 125

 נג'אר נמר 126

 ח'ורי מאי 127

 אבו רזק ג'מיל 128



 כריני עאידה 129

 שחאדה מנאל 130

 שאמייה לואי 131

 שחאדה כמיליה 132

 עטאללה רודינה 133

 קסום נהאיה 134

 אבו גזאלה ופאא 135

 מכולי מהא 136

 מורקוס ג'מילה 137

 סוסאן סהאם 138

 עראף הלא 139

 אנדראוס למיא 140

 חאג' אעתדאל 141

 קסיס אמאני 142

 קסיס סלוא 143

 בשארה יעקוב 144

 עקל בותינה 145

 אגבאריה גאד אללה 146

 אגבאריה מג'די 147

 צידאוי מופיד 148

 סרור היפא  149

 סרור נסרין 150

 רושרוש רנא 151

 ג'ואלנה מנאל 152

 סוייד מרים 153

 נח'לה עאידה 154

 רגא סוייד 155

 קיסר אמל 156

 חאיק אליאס 157

 חליפה רים 158

 בשיר סוהיר 159

 גנאם מחמד 160

 חג'אזי מחמוד 161

 גנאמה עיסא 162

 אסכנדר עמל 163

 ג'השאן שפיק 164

 נביל סמור 165

 


