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  *)2006(ملخص النتائج النهائية النتخابات الدوائر حسب صفة الترشيح 

   صفة الترشيح  
هيئات حزبية أُخرى  مستقلون  "فتح"حركة   التغيير واإلصالح  اسم الدائرة  رمز الدائرة

  اجملموع  
  6  0  0  2 4  القدس 01
  4 0 0 2 2  جنين 02
  3 0 1 0 2  طولكرم 03
  1 0 0 0 1  طوباس 04
  6 0 0 1 5  نابلس 05
  2 0 0 2 0  قلقيلية 06
  1 0 0 0 1  سلفيت 07
  5 0 0 1 4  رام الله والبيرة 08
  1 0 0 1 0  أريحا 09
  4 0 0 2 2  بيت حلم 10
  9 0 0 0 9  اخلليل 11
  5 0 0 0 5  شمال غزة 12
  8 0 3 0 5  مدينة غزة 13
  3 0 0 1 2  دير البلح 14
  5 0 0 2 3  خان يونس 15
  3 0 0 3 0  رفح 16

  66 0 4 17 45  اجملموع 

 :املصدر  (*)
http://www.elections.ps/pdf/ResultsFinal_Districts_Summary_by_affiliation-

Ar.pdf  
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  *)2006(نتائج انتخابات القوائم 

   عدد األصوات الصحيحة  اسم القائمة ورقمها  #
  *عدد املقاعد      

  29  440,409  6 - قائمة التغيير واإلصالح    1
  28 410,554  11 –" فتح"قائمة حركة  2

  3 42,101  3 –قائمة الشهيد أبو علي مصطفى  3
  2 28,973  1 –) ائتالف اجلبهة الديمقراطية وحزب الشعب وفدا ومستقلين(قائمة البديل  4
  2 26,909  2 –) مصطفى البرغوثي واملستقلون(قائمة فلسطين املستقلة  5

  2 23,862  8 –قائمة الطريق الثالث  6

  **0 7,127  5 –جتماعية قائمة احلرية والعدالة اال 7

  **0 4,398  9 –قائمة احلرية واالستقالل  8

  **0 3,011  4 –قائمة الشهيد أبو العباس  9

  **0 1,806  7 –) وعد(االئتالف الوطني للعدالة والديمقراطية  10

  **0 1,723  10 –قائمة العدالة الفلسطينية  11

  66  990,873  اجملموع 

 :املصدر  (*)
http://www.pnic.gov.ps/arabic/gover/elections/ResultFinal_LISTS_SEATS_Ar.p

df  

  21,687: جمموع األوراق البيضاء

  29,864: جمموع األوراق الباطلة

  1,042,424: جمموع األوراق املستخرجة من الصناديق

  تم التوزيع وفق نظام سانت لوغي* 

  من جمموع األصوات الصحيحة 2%أقل من نسبة احلسم البالغة ** 
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  أسماء أعضاء اجمللس التشريعي 
  )مرتبة ترتيباً هجائياً (
 *2006] فبراير[شباط  15

  
  مالحظات             الصفة التمثيلية  )قائمة أو دائرة(الترشيح   االسم  الرقم

    التغيير واإلصالح  دائرة القدس  إبراهيم سعيد حسن أبو سامل  1
    "فتح"حركة   قائمة  إبراهيم علي إبراهيم املصدر 2
    التغيير واإلصالح  قائمة  د صالح دحبورإبراهيم حمم 3
    "فتح"حركة   دائرة دير البلح  أحمد حسن عواد أبو هويل 4
    الشهيد أبو علي مصطفى  قائمة  أحمد سعدات يوسف عبد الرسول 5
    التغيير واإلصالح  دائرة رام الله والبيرة  أحمد عبد العزيز صالح مبارك 6
    ر واإلصالحالتغيي  دائرة نابلس  أحمد علي أحمد أحمد 7
    التغيير واإلصالح  دائرة القدس  أحمد حممد أحمد عطون 8
    التغيير واإلصالح  دائرة مدينة غزة  أحمد حممد عطية بحر 9

    "فتح"حركة   دائرة قلقيلية  أحمد هزاع إبراهيم شريم 10
    التغيير واإلصالح  قائمة  أحمد يوسف أحمد أبو حليبة 11
    التغيير واإلصالح  ائمةق  إسماعيل عبد السالم أحمد هنية 12
    التغيير واإلصالح  دائرة شمال غزة  إسماعيل عبد اللطيف حممد األشقر 13
    "فتح"حركة   دائرة رفح  أشرف مصطفى حممد جمعة 14
  *  "فتح"حركة   دائرة القدس  أفيفان زكريا عبد الله سابيال 15
    "فتح"حركة   قائمة  أكرم حممد علي الهيموين 16
  *  "فتح"حركة   دائرة القدس  جرجوعيإميل موسى باسيل  17
    "فتح"حركة   قائمة  انتصار مصطفى حممود الوزير 18
    التغيير واإلصالح  قائمة  أنور حممد عبد الرحمن الزبون 19
    التغيير واإلصالح  قائمة  أيمن حسين أمين دراغمة 20
    التغيير واإلصالح  دائرة اخلليل  باسم أحمد موسى زعارير 21
 ائتالف اجلبهة الديمقراطية (البديل   قائمة  الصاحليبسام أحمد عمر  22

    )وحزب الشعب وفدا ومستقلين
    التغيير واإلصالح  قائمة  جمال إسماعيل هاشم سكيك 23
    التغيير واإلصالح  دائرة مدينة غزة  جمال طلب حممد صالح 24
    "فتح"حركة   قائمة  جمال عبد احلميد حممد حاج 25
    "فتح"حركة   ائمةق  جمال حممد حممود أبو الرب 26
    "فتح"حركة   قائمة  جمال مصطفى عيسى حويل 27
    مستقل  دائرة مدينة غزة  جمال ناجي شحادة اخلضري 28
    الشهيد أبو علي مصطفى  قائمة  جميل حممد إسماعيل اجملدالوي 29
    التغيير واإلصالح  قائمة  جميلة عبد الله طه الشنطي 30
    "فتح"ركة ح  قائمة  جهاد عوض الله حمد أبو زنيد 31
    "فتح"حركة   قائمة  جهاد حممد عبد الرحمن طملية 32
    التغيير واإلصالح  دائرة اخلليل  حاتم رباح رشيد قفيشة 33
    التغيير واإلصالح  دائرة نابلس  حامد سليمان جبر خضير 34
  **  مستقل  دائرة مدينة غزة  حسام فؤاد يعقوب الطويل 35
    مستقل  ئرة طولكرمدا  حسن عبد الفتاح عبد احلليم خريشي 36
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    التغيير واإلصالح  دائرة رام الله والبيرة  حسن يوسف داود دار خليل 37
    التغيير واإلصالح  دائرة نابلس  حسني حممد أحمد بوريني ياسين  38
    "فتح"حركة   قائمة  حكم عمر أسعد بلعاوي  39
    الطريق الثالث  قائمة  حنان داود خليل عشراوي  40
    التغيير واإلصالح  دائرة بيت حلم  يبخالد إبراهيم طافش ذو  41
    التغيير واإلصالح  دائرة طوباس  خالد حمد حامد أبو طوس 42
    التغيير واإلصالح  دائرة جنين  خالد سليمان فايز أبو حسن  43
    التغيير واإلصالح  دائرة جنين  خالد عبد عبد الله يحيى 44
    الشهيد أبو علي مصطفى  قائمة  خالدة كنعان حممد جرار  45
    التغيير واإلصالح  دائرة مدينة غزة  خليل إسماعيل إبراهيم احلية  46
    التغيير واإلصالح  قائمة  خليل موسى خليل ربعي  47
    التغيير واإلصالح  دائرة خان يونس  خميس جودت خميس النجار  48
    التغيير واإلصالح  دائرة نابلس  داود كمال داود أبو سير  49
مصطفى  –لسطين املستقلة ف  قائمة  راوية رشاد سعيد الشوا 50

    البرغوثي واملستقلون
    "فتح"حركة   قائمة  ربيحة ذياب حسين حمدان  51
    "فتح"حركة   قائمة  رجائي حممود سليمان بركة  52
    "فتح"حركة   دائرة رفح  رضوان سعيد سليمان األخرس 53
    التغيير واإلصالح  دائرة نابلس  رياض علي مصطفى عملي  54
    التغيير واإلصالح  دائرة طولكرم  ادرياض حممود سعيد رد  55
    مستقل  دائرة مدينة غزة  زياد حممود حسين أبو عمرو  56
    التغيير واإلصالح  دائرة دير البلح  سامل أحمد عبد الهادي سالمه  57
    "فتح"حركة   قائمة  سحر فهد داود القواسمي  58
    التغيير واإلصالح  دائرة مدينة غزة  سعيد حممد شعبان صيام  59
    "فتح"حركة   دائرة خان يونس  ان عبد الله يوسف اآلغاسفي 60
    الطريق الثالث  قائمة  سالم خالد عبد الله فياض  61
    التغيير واإلصالح  دائرة اخلليل  سمير صالح إبراهيم القاضي  62
    التغيير واإلصالح  قائمة  سميرة عبد الله عبد الرحيم حاليقة  63
    "فتح"حركة   قائمة  سهام عادل يوسف ثابت  64
    التغيير واإلصالح  قائمة  سيد سامل السيد أبو مسامح  65
    "فتح"حركة   دائرة جنين  شامي يوسف حممد شامي  66
    "فتح"حركة   دائرة أريحا  صائب حممد صالح عريقات  67
    التغيير واإلصالح  دائرة خان يونس  صالح حممد إبراهيم البردويل  68
    تغيير واإلصالحال  دائرة شمال غزة  عاطف إبراهيم حممد عدوان  69
    التغيير واإلصالح  قائمة  عبد اجلابر مصطفى عبد اجلابر الفقهاء 70
    "فتح"حركة   قائمة  عبد احلميد جمعة يوسف العيله 71
    التغيير واإلصالح  دائرة طولكرم  عبد الرحمن فهمي عبد الرحمن زيدان  72
    حالتغيير واإلصال  دائرة دير البلح  عبد الرحمن يوسف أحمد اجلمل  73
    "فتح"حركة   قائمة  عبد الرحيم حممود عبد الرحيم برهم  74
    التغيير واإلصالح  قائمة  عبد الفتاح حسن عبد الرحمن دخان  75
    "فتح"حركة   قائمة  عبد الله حممد إبراهيم عبد الله  76
    "فتح"حركة   دائرة جنين  عزام جنيب مصطفى األحمد  77
    التغيير واإلصالح  دائرة اخلليل  عزام نعمان عبد الرحمن سلهب  78
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    التغيير واإلصالح  دائرة اخلليل  عزيز سامل مرتضى الدويك  79
    "فتح"حركة   قائمة  عالء الدين حممد عبد ربه ياغي  80
    التغيير واإلصالح  قائمة  علي سليم سلمان رومانين  81
    التغيير واإلصالح  قائمة  عماد حممود راجح نوفل  82
    التغيير واإلصالح  قائمة  عمر حممود مطر مطر  83
    "فتح"حركة   قائمة  عيسى أحمد عبد احلميد قراقع  84
    "فتح"حركة   دائرة بيت حلم  فؤاد كريم صليبا كوكايل  85
  *  "فتح"حركة   دائرة بيت حلم  فايز أنطون الياس السقا  86
  *  التغيير واإلصالح  قائمة  فتحي أحمد حممد حماد  87
    التغيير واإلصالح  قائمة  فتحي حممد علي قرعاوي 88
    التغيير واإلصالح  دائرة رام الله والبيرة  فضل حممد صالح حمدان  89
    "فتح"حركة   قائمة  فيصل حممد علي حسن أبو شهال  90
ائتالف اجلبهة الديمقراطية (البديل   قائمة  قيس كامل عبد الكريم خضر  91

    )وحزب الشعب وفدا ومستقلين
    "فتح"حركة   ةقائم  ماجد حممد أحمد أبو شمالة  92
    "فتح"حركة   قائمة  حممد إبراهيم حممود أبو علي يطا  93
    التغيير واإلصالح  دائرة اخلليل  حممد إسماعيل عثمان الطل  94
    التغيير واإلصالح  قائمة  حممد جمال نعمان عمران عالء الدين  95
    "فتح"حركة   قائمة  حممد خليل خليل اللحام  96
    "فتح"حركة   رة رفحدائ  حممد سليمان موسى حجازي  97
    التغيير واإلصالح   دائرة شمال غزة  حممد عبد الهادي عبد الرحمن حممد شهاب  98
    التغيير واإلصالح  دائرة القدس  حممد عمران صالح طوطح 99

    التغيير واإلصالح  دائرة مدينة غزة  حممد فرج حممود حسين الغول  100
    صالحالتغيير واإل  قائمة  حممد ماهر يوسف حممد بدر 101
    التغيير واإلصالح  قائمة  حممد حممود حسن أبو طير 102
    التغيير واإلصالح  دائرة اخلليل  حممد مطلق عبد املهدي أبو جحيشه  103
    "فتح"حركة   دائرة خان يونس  حممد يوسف شاكر دحالن  104
    التغيير واإلصالح  دائرة رام الله والبيرة  حممود إبراهيم حممود مصلح  105
    التغيير واإلصالح  قائمة  حمد عبد الرحمن الرحميحممود أ  106
    التغيير واإلصالح  قائمة  حممود خالد الزهار الزهار  107
    التغيير واإلصالح  دائرة بيت حلم  حممود داود حممود اخلطيب  108
    "فتح"حركة   دائرة نابلس  حممود عثمان راغب العالول 109
    "فتح"حركة   قائمة  مروان حسيب حسين البرغوثي  110
    التغيير واإلصالح  قائمة  مروان حممد عايش أبو راس  111
    التغيير واإلصالح  قائمة  مريم حممد يوسف فرحات  112
    التغيير واإلصالح  قائمة  مريم حممود حسن صالح  113
    التغيير واإلصالح  دائرة شمال غزة  مشير عمر خميس احلبل  114
مصطفى  –تقلة فلسطين املس  قائمة  مصطفى كامل مصطفى البرغوثي  115

    البرغوثي واملستقلون
    التغيير واإلصالح  قائمة  منى سليم صالح منصور  116
    "فتح"حركة   دائرة رام الله والبيرة  مهيب سالمه عبد الله سالمه  117
  *  "فتح"حركة   قائمة  ناصر جميل حممد خليل  118
    التغيير واإلصالح  دائرة سلفيت  ناصر عبد الله عودة عبد اجلواد  119
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    التغيير واإلصالح  دائرة اخلليل  نايف حممود حممد الرجوب  120
    "فتح"حركة   قائمة  نبيل علي رشيد شعث  121
    "فتح"حركة   قائمة  جناة أحمد علي األسطل  122
    "فتح"حركة   قائمة  جناة عمر صادق أبو بكر  123
    التغيير واإلصالح  دائرة اخلليل  نزار عبد العزيز عبد احلميد رمضان  124
    "فتح"حركة   قائمة  عيمة حممد حممد عيسى الشيخ علين  125
    التغيير واإلصالح  قائمة  هدى نعيم حممد القريناوي  126
    التغيير واإلصالح  دائرة القدس  وائل حممد عبد الفتاح عبد الرحمن  127
    "فتح"حركة   دائرة قلقيلية  وليد حممود حممد عساف 128
    ر واإلصالحالتغيي  قائمة  ياسر داود سليمان منصور 129
    التغيير واإلصالح  قائمة  يحيى عبد العزيز حممد العبادسة 130
    التغيير واإلصالح  دائرة شمال غزة  يوسف عواد يوسف الشرايف 131
    التغيير واإلصالح  دائرة خان يونس  يونس حميي الدين فايز األسطل 132

  http://www.elections.ps/pdf/Final_list_of_PLC_members.pdf :املصدر  (*)

  كوتا مسيحية* 

  كوتا مسيحية ولكن ضمن املقاعد الثمانية التي حصلت على أعلى األصوات يف مدينة غزة** 
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  *2006أسماء األسرى الفائزين بعضوية اجمللس التشريعي 

  الدوائر االنتخابية
  اسم الدائرة  صفة الترشيح  االسم الرباعي  الرقم

  القدس  اإلصالحالتغيير و  إبراهيم سعيد حسن أبو سامل  1
  نابلس  التغيير واإلصالح  أحمد علي أحمد أحمد  2
  رام الله والبيرة  التغيير واإلصالح  حسن يوسف داود دار خليل  3
  بيت حلم  التغيير واإلصالح  خالد إبراهيم طافش ذويب  4
  اخلليل  التغيير واإلصالح  حممد مطلق عبد املهدي أبو جحيشه  5
  اخلليل  التغيير واإلصالح  اننزار عبد العزيز عبد احلميد رمض  6
  اخلليل  التغيير واإلصالح  عزام نعمان عبد الرحمن سلهب  7
  اخلليل  التغيير واإلصالح  حاتم رباح رشيد قفيشه  8

 
  

  القوائم االنتخابية
  الترتيب يف القائمة  اسم القائمة  االسم الرباعي  الرقم

  1  الشهيد أبو علي مصطفى  أحمد سعدات يوسف عبد الرسول  1
  4  التغيير واإلصالح  نعمان عمران عالء الدين" مد جمالحم"  2
  13  التغيير واإلصالح  فتحي حممد علي قرعاوي  3
  16  التغيير واإلصالح  عمر حممود مطر مطر  4
  1  "فتح"حركة   مروان حسيب حسين البرغوثي  5
  2  "فتح"حركة   حممد إبراهيم أبو علي يطا  6
  26  "فتح"حركة   جمال مصطفى عيسى حويل  7

  http://www.elections.ps/pdf/prisoners_winners_in_PLC-elections.pdf :ملصدرا  (*)
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  أسماء النساء الفائزات 
 *)2006(بعضوية اجمللس التشريعي 

  
  املقاعد املغلق الترتيب يف الكشف                   اسم القائمة االسم الرباعي الرقم

  مقعد  3  قائمة التغيير واإلصالح  جميلة عبد الله طه الشنطي  1
  مقعد 7  قائمة التغيير واإلصالح  نعيم حممد القريناوي هدى 2
  مقعد 12  قائمة التغيير واإلصالح  مريم حممود حسن صالح 3
  مقعد 17  قائمة التغيير واإلصالح  منى سليم صالح منصور 4
  مقعد 22  قائمة التغيير واإلصالح  مريم حممد يوسف فرحات 5
  مقعد 25  يير واإلصالحقائمة التغ  سميرة عبد الله عبد الرحيم حاليقة 6
  مقعد 3  قائمة الشهيد أبو علي مصطفى  خالدة كنعان حممد جرار 7
  مقعد  2  قائمة الطريق الثالث  حنان داود خليل عشراوي 8
  مقعد 3  "فتح"قائمة حركة   انتصار مصطفى حممود الوزير 9

  مقعد 7  "فتح"قائمة حركة   جناة عمر صادق أبو بكر 10
  مقعد 10  "فتح"قائمة حركة   ربيحة ذياب حسين حمدان 11
  مقعد 13  "فتح"قائمة حركة التحرير الوطني الفلسطيني   سحر فهد داود القواسمي 12
  مقعد 17  "فتح"قائمة حركة التحرير الوطني الفلسطيني   سهام عادل يوسف ثابت 13
  مقعد 23  "فتح"قائمة حركة   جناة أحمد علي األسطل 14
  مقعد 24  "فتح"ة حركة التحرير الوطني الفلسطيني قائم  جهاد عوض الله حمد أبو زنيد 15
  مقعد 27  "فتح"قائمة حركة   نعيمة حممد حممد عيسى الشيخ علي 16
  مقعد 2  مصطفى البرغوثي واملستقلون - قائمة فلسطين املستقلة   راوية رشاد سعيد الشوا 17

  17: جمموع عدد املقاعد

  http://www.elections.ps/pdf/Female_Candidates&Winners.pdf: املصدر  (*)
 

 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


