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 2018-1964المجلس الوطني الفلسطیني دورات
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رئیس الدورة نوع الدورة تاریخ االنعقاد مكان االنعقاد رقم الدورة
 أحمد الشقیري عادیة 2/6/1964-28/5 القدس األولى
 أحمد الشقیري عادیة 4/6/1965-31/5 القاھرة الثانیة
 عبد المحسن القطان عادیة 24/5/1966-20/5 غزة الثالثة
 ودةیحي حم عادیة 17/7/1968-10/7 القاھرة الرابعة
 خالد الفاھوم عادیة 4/2/1969-1/2 القاھرة الخامسة
 خالد الفاھوم عادیة 6/9/1969-1/9 القاھرة السادسة
 خالد الفاھوم عادیة 4/6/1970-30/5 القاھرة السابعة

 خالد الفاھوم استثنائیة 28/8/1970-27 عمان دورة استثنائیة
 ومخالد الفاھ عادیة 5/3/1971-28/2 القاھرة الثامنة
 خالد الفاھوم عادیة 13/7/1971-7/7 القاھرة التاسعة
 خالد الفاھوم استثنائیة 10/4/1972-6/4 القاھرة العاشرة

 خالد الفاھوم عادیة 10/1/1973-6/1 القاھرة الحادیة عشرة
 خالد الفاھوم عادیة 8/6/1974-1/6 القاھرة الثانیة عشرة
 خالد الفاھوم عادیة 22/3/1977-12 القاھرة الثالثة عشرة
 خالد الفاھوم عادیة 22/1/1979-15 دمشق الرابعة عشرة
 خالد الفاھوم عادیة 19/4/1981-11 دمشق الخامسة عشرة
 خالد الفاھوم عادیة 22/2/1983-14 الجزائر السادسة عشرة
 عبد الحمید السائح عادیة 29/11/1984-22 عمان السابعة عشرة
 عبد الحمید السائح عادیة 25/4/1987-20 الجزائر الثامنة عشرة
 عبد الحمید السائح غیر عادیة 15/11/1988-12 الجزائر التاسعة عشرة
 عبد الحمید السائح عادیة 28/9/1991-23 الجزائر العشرون

 سلیم الزعنون عادیة 25/4/1996-22 غزة الحادیة والعشرین
 سلیم الزعنون عادیة) خاصة (غیر 27/8/2009 رام هللا الثانیة والعشرین
 سلیم الزعنون عادیة 30/4/2018 رام هللا الثالثة والعشرون
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	رؤساء وأعضاء اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر

 رؤساء اللجنة التنفیذیة ومدة والیتھم

	

 الرئیس إلى تاریخ من تاریخ	#

 أحمد الشقیري 4/6/1966 28/5/1964 1

 أحمد الشقیري 24/5/1966 4/6/1965 2

 أحمد الشقیري 17/7/1968 24/5/1966 3

 یحیي حمودة 4/2/1969 17/7/1968 4

 یاسر عرفات 6/9/1969 4/2/1969 5

 یاسر عرفات 4/6/1970 6/9/1969 6

 یاسر عرفات 5/3/1971 4/6/1970 7

 یاسر عرفات 13/7/1971 5/3/1971 8

 یاسر عرفات 13/4/1972 13/7/1971 9

 یاسر عرفات 12/1/1973 12/4/1972 10

 یاسر عرفات 9/6/1974 12/1/1973 11

 یاسر عرفات 22/3/1977 9/6/1974 12

 یاسر عرفات 22/1/1979 22/3/1977 13

 یاسر عرفات 19/4/1979 22/1/1979 14

 یاسر عرفات 22/2/1983 19/4/1981 15

 یاسر عرفات 29/11/1984 22/2/1983 16

 یاسر عرفات 25/4/1987 29/11/1984 17

 یاسر عرفات 15/11/1988 25/4/1987 18

 یاسر عرفات 28/9/1991 15/11/1988 19

 یاسر عرفات 25/4/1996 28/9/1991 20

 یاسر عرفات 11/4/2004 25/4/1996 21

 محمود عباس --- 11/11/2006 22
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		أعضاء اللجنة التنفیذیة
			(1)	التنفیذیة  جنةرقم الل

 م.28/5/1964

 القدس

 

 اسم الفصیل	اسم العضو

 المستقلین أحمد الشقیري

 المستقلین بھجت أبو غربیة

 المستقلین خالد الفاھوم

 المستقلین قصي العبادلة

 المستقلین د. حیدر عبد الشافي

 المستقلین حامد أبو ستة

 المستقلین عبد المجید شومان

 المستقلین د. ولید قمحاوي

 (قائد الجیش) المستقلین اللواء وجیھ المدني

 المستقلین فاروق الحسیني

 المستقلین د. قاسم الریماوي

 المستقلین عبد الخالق یغمور

 المستقلین عبد الرحمن السكسك

 المستقلین فالح الماضي

 المستقلین نقوال الدر
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	(2)	رقم اللجنة التنفیذیة
 م.4/6/1965

 اھرةالق

 

 اسم الفصیل	اسم العضو

 المستقلین أحمد الشقیري

 المستقلین خالد الفاھوم

 المستقلین د. أحمد السروري

 المستقلین جمال الصوراني

 (قائد الجیش) المستقلین اللواء وجیھ المدني

 المستقلین د. داوود الحسیني

 المستقلین ابراھیم أبو ستھ

 المستقلین د. فایز صایغ

 المستقلین مجید شومانعبد ال

 المستقلین سعید العزة

 المستقلین عبد الحمید یاسین

 المستقلین یوسف عبد الرحیم
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	(3)	رقم اللجنة التنفیذیة
 م.24/5/1966

 

 اسم الفصیل	اسم العضو

 المستقلین أحمد الشقیري

  

 المستقلین یحیي حمودة

 المستقلین بھجت أبو غربیة

 المستقلین غمورعبد الخالق ی

 المستقلین نمر المصري

 المستقلین عبد المجید شومان

 المستقلین سعید العزة

 المستقلین جمال الصوراني

 )قائد الجیش) المستقلین اللواء وجیھ المدني

 المستقلین د. أسامة النقیب

 المستقلین حامد أبو ستة

 المستقلین شفیق الحوت

 المستقلین أحمد السعدي

 

 ، وعین یحیى حمودة قائماً باألعمال.25/12/1967قال الشقیري في است •
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 )4رقم اللجنة التنفیذیة (
 م.10-17/7/1968

 القاھرة

 

 اسم الفصیل	اسم العضو

 المستقلین یحیي حمودة

 المستقلین د. یوسف صایغ

 المستقلین نمر المصري

 المستقلین عبد الخالق یغمور

 (قائد الجیش) ستقلینالم اللواء وجیھ المدني

 المستقلین خالد الفاھوم

 المستقلین بھجت أبو غربیة

 المستقلین عبد المجید شومان

 المستقلین د. أسامة النقیب

 المستقلین جمال الصوراني

 المستقلین حامة أبو ستة

 

 ) عضواً.11قرر المجلس الوطني تقلیص عدد أعضاء اللجنة التنفیذیة إلى ( •
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	(5)	اللجنة التنفیذیة رقم
 م.1-4/2/1969

 القاھرة

 

 اسم الفصیل	اسم العضو

 "حركة التحریر الوطني الفلسطیني "فتح یاسر عرفات

 "حركة التحریر الوطني الفلسطیني "فتح فاروق القدومي

 حركة التحریر الوطني الفلسطیني "فتح" خالد الحسن

 "حیني "فتحركة التحریر الوطني الفلسط محمد یوسف النجار

 المستقلین أحمد الشھابي

 المستقلین ابراھیم بكر

 المستقلین عبد المجید شومان

 المستقلین كمال ناصر

 المستقلین حامد أبو ستة

 الصاعقة یوسف البرجي

 الصاعقة یاسر عمرو

 

	رفضت الجبھة الشعبیة المشاركة في اللجنة التنفیذیة. •
	نفیذیة.انتخب یاسر عرفات رئیساً للجنة الت  •
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	(6)	رقم اللجنة التنفیذیة
 .م4/6/1970 -6/9/1969التاریخ من 

 القاھرة

 

 اسم الفصیل	اسم العضو

 "حركة التحریر الوطني الفلسطیني "فتح یاسر عرفات

 "حركة التحریر الوطني الفلسطیني "فتح فاروق القدومي

 حركة التحریر الوطني الفلسطیني "فتح" خالد الحسن

 "حركة التحریر الوطني الفلسطیني "فتح د یوسف النجارمحم

 المستقلین أحمد الشھابي

 المستقلین حسام الخطیب

 المستقلین خالد الیشرطي

 المستقلین كمال ناصر

 المستقلین حامد أبو ستة

 الصاعقة یاسر عمرو

 الصاعقة یوسف البرجي

 الجبھة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین بالل الحسن
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	(7)	رقم اللجنة التنفیذیة
 م.4/6/1970

 القاھرة

 

 اسم الفصیل	اسم العضو

 "حركة التحریر الوطني الفلسطیني "فتح یاسر عرفات

 "حركة التحریر الوطني الفلسطیني "فتح فاروق القدومي

 "حركة التحریر الوطني الفلسطیني "فتح خالد الحسن

 ي الفلسطیني "فتح"حركة التحریر الوطن محمد یوسف النجار

 المستقلین حامد أبو ستة

 المستقلین زھیر العلمي

 المستقلین كمال ناصر

 المستقلین یاسر عمرو

 المستقلین حسام الخطیب

 الصاعقة إبراھیم البرغوثي

 الصاعقة أحمد الشھابي

 الجبھة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین بالل الحسن
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	(8)	رقم اللجنة التنفیذیة
 م.5/3/1971

 

 اسم الفصیل	اسم العضو

 "حركة التحریر الوطني الفلسطیني "فتح یاسر عرفات

 حركة التحریر الوطني الفلسطیني "فتح" فاروق القدومي

 حركة التحریر الوطني الفلسطیني "فتح" خالد الحسن

 "حركة التحریر الوطني الفلسطیني "فتح محمد یوسف النجار

 قلینالمست حسام الخطیب

 المستقلین زھیر العلمي

 المستقلین كمال ناصر

 المستقلین حامد أبو ستة

 المستقلین یاسر عمرو

 الصاعقة أحمد الشھابي

 الصاعقة ابراھیم البرغوثي

 الجبھة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین بالل الحسن
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	(9)	رقم اللجنة التنفیذیة
 م.13/7/1971

 

 یلاسم الفص	اسم العضو

 "حركة التحریر الوطني الفلسطیني "فتح یاسر عرفات

 "حركة التحریر الوطني الفلسطیني "فتح فاروق القدومي

 حركة التحریر الوطني الفلسطیني "فتح" خالد الحسن

 حركة التحریر الوطني الفلسطیني "فتح" محمد یوسف النجار

 المستقلین حامد أبو ستة

 المستقلین كمال ناصر

 المستقلین ایغیوسف ص

 الصاعقة سامي عطاري

 الصاعقة زھیر محسن

 جبھة التحریر العربیة أحمد مرعشلي

 جبھة النضال الشعبي بھجت أبو غربیة

 الجبھة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین صالح رأفت

 الجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین تیسیر قبعة

 الجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین صالح محمد صالح
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	(10)	رقم اللجنة التنفیذیة
 م.12/4/1972

 

 اسم الفصیل	اسم العضو

 "حركة التحریر الوطني الفلسطیني "فتح یاسر عرفات

 حركة التحریر الوطني الفلسطیني "فتح" فاروق القدومي

 حركة التحریر الوطني الفلسطیني "فتح" خالد الحسن

 "سطیني "فتححركة التحریر الوطني الفل محمد یوسف النجار

 جبھة النضال الشعبي بھجت أبو غربیة

 الجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین صالح محمد صالح

 المستقلین یوسف صایغ

 المستقلین حامد أبو ستة

 المستقلین كمال ناصر

 الصاعقة سامي عطاري

 الصاعقة زھیر محسن

 جبھة التحریر العربیة أحمد مرعشلي

 مقراطیة لتحریر فلسطینالجبھة الدی یاسر عبد ربھ

 الجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین تیسیر قبعة
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	(11)	رقم اللجنة التنفیذیة
 م.12/1/1973

 القاھرة

 

 اسم الفصیل	اسم العضو

 "حركة التحریر الوطني الفلسطیني "فتح یاسر عرفات

 "حركة التحریر الوطني الفلسطیني "فتح فاروق القدومي

 "التحریر الوطني الفلسطیني "فتح حركة خالد الحسن

 "حركة التحریر الوطني الفلسطیني "فتح محمد یوسف النجار

 جبھة النضال الشعبي بھجت أبو غربیة

 المستقلین محمد زھدي النشاشیبي

 المستقلین یوسف صایغ

 المستقلین حامد أبو ستة

 المستقلین كمال ناصر

 الصاعقة زھیر محسن

 جبھة التحریر العربیة عبد الوھاب الكیالي

 الجبھة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین یاسر عبد ربھ

 الجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین أحمد الیماني
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	)12(رقم اللجنة التنفیذیة
 م.9/6/1974

 

 اسم الفصیل	اسم العضو

 "حركة التحریر الوطني الفلسطیني "فتح یاسر عرفات

 "الوطني الفلسطیني "فتح حركة التحریر فاروق القدومي

 المستقلین د. ولید قمحاوي

 المستقلین محمد زھدي النشاشیبي

 المستقلین عبد الجواد صالح

 المستقلین عبد العزیز الوجیھ

 المستقلین عبد المحسن أبو میزر

 المستقلین القس ایلیا خوري

 المستقلین حامد أبو ستة

 الصاعقة زھیر محسن

 الشعبیة القیادة العامةالجبھة  طالل ناجي

 جبھة التحریر العربیة د. عبد الوھاب الكیالي

 الجبھة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین یاسر عبد ربھ

 الجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین أحمد الیماني
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	(13)	رقم اللجنة التنفیذیة
 .م22/3/1977

 

 اسم الفصیل	اسم العضو

 "ني الفلسطیني "فتححركة التحریر الوط یاسر عرفات

 "حركة التحریر الوطني الفلسطیني "فتح فاروق القدومي

 حركة التحریر الوطني الفلسطیني "فتح" عبد المحسن أبو میزر

 المستقلین د. ولید قمحاوي

 الصاعقة زھیر محسن

 المستقلین محمد زھدي النشاشیبي

 المستقلین عبد الجواد صالح

 المستقلین حامد أبو ستة

 المستقلین حمد صدقي الدجانيأ

 المستقلین الفرد طوباسي

 المستقلین مجدي أبو رمضان

 الصاعقة حبیب قھوجي

 جبھة التحریر العربیة عبد الرحیم أحمد

 الجبھة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین یاسر عبد ربھ

 الجبھة الشعبیة القیادة العامة طالل ناجي
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	(14)	رقم اللجنة التنفیذیة
 م.22/1/1979

 دمشق

 

 اسم الفصیل	اسم العضو

 حركة التحریر الوطني الفلسطیني "فتح" یاسر عرفات

 "حركة التحریر الوطني الفلسطیني "فتح فاروق القدومي

 "حركة التحریر الوطني الفلسطیني "فتح عبد المحسن أبو میزر

 المستقلین أحمد صدقي الدجاني

 المستقلین د. ولید قمحاوي

 المستقلین امد أبو ستةح

 المستقلین محمد زھدي النشاشیبي

 المستقلین عبد الجواد صالح

 المستقلین الفرد طوباسي

 المستقلین مجدي أبو رمضان

 الصاعقة جیب قھوجي

 الصاعقة زھیر محسن

 الجبھة الشعبیة القیادة العامة طالل ناجي

 جبھة التحریر العربیة عبد الرحیم أحمد

 الجبھة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین ربھ یاسر عبد

 

 تقرر إبقاء اللجنة السابقة، ولم یتم انتخاب لجنة تنفیذیة جدیدة. •
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	(15)	رقم اللجنة التنفیذیة
 م.19/4/1981

 دمشق

 

 اسم الفصیل	اسم العضو

 "حركة التحریر الوطني الفلسطیني "فتح یاسر عرفات

 "لفلسطیني "فتححركة التحریر الوطني ا فاروق القدومي

 حركة التحریر الوطني الفلسطیني "فتح" محمود عباس

 الصاعقة محمد خلیفة

 الجبھة الشعبیة القیادة العامة طالل ناجي

 المستقلین عبد المحسن أبو میزر

 المستقلین د. حنا ناصر

 المستقلین حامد أبو ستة

 المستقلین محمد زھدي النشاشیبي

 لمستقلینا د. أحمد صدقي الدجاني

 المستقلین جمال الصوراني

 المستقلین د. صالح الدباغ

 جبھة التحریر العربیة عبد الرحیم أحمد

 الجبھة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین یاسر عبد ربھ

 الجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین أحمد الیماني
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	(16)	رقم اللجنة التنفیذیة
 م.22/2/1983

 الجزائر

 

 الفصیل اسم	اسم العضو

 "حركة التحریر الوطني الفلسطیني "فتح یاسر عرفات

 "حركة التحریر الوطني الفلسطیني "فتح فاروق القدومي

 حركة التحریر الوطني الفلسطیني "فتح" محمود عباس

 المستقلین أحمد صدقي الدجاني

 المستقلین د. حنا ناصر

 المستقلین محمد زھدي النشاشیبي

 المستقلین زرعبد المحسن أبو می

 المستقلین حامد أبو ستة

 المستقلین جمال الصوراني

 الصاعقة محمد خلیفة

 الجبھة الشعبیة القیادة العامة طالل ناجي

 جبھة التحریر العربیة عبد الرحیم أحمد

 الجبھة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین یاسر عبد ربھ

 الجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین أحمد الیماني
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	(17)	رقم اللجنة التنفیذیة
 م.29/11/1984

 عمان

 

 اسم الفصیل	اسم العضو

 حركة التحریر الوطني الفلسطیني "فتح" یاسر عرفات

 "حركة التحریر الوطني الفلسطیني "فتح فاروق القدومي

 "حركة التحریر الوطني الفلسطیني "فتح محمود عباس

 جبھة التحریر العربیة عبد الرحیم أحمد

 المستقلین محمد ملحم

 المستقلین عبد الرزاق الیحیي

 المستقلین المطران ایلیا خوري

 المستقلین جمال الصوراني

 المستقلین جاوید الغصین

 المستقلین فھد القواسمي

 جبھة التحریر الفلسطینیة محمد عباس
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	(18)	رقم اللجنة التنفیذیة
 م.25/4/1987

 الجزائر

 

 اسم الفصیل	اسم العضو

 "حركة التحریر الوطني الفلسطیني "فتح یاسر عرفات

 "حركة التحریر الوطني الفلسطیني "فتح فاروق القدومي

 حركة التحریر الوطني الفلسطیني "فتح" محمود عباس

 المستقلین جمال الصوراني

 المستقلین المطران ایلیا خوري

 المستقلین عبد الرزاق الیحیي

 مستقلینال محمد ملحم

 المستقلین عبد هللا الحوراني

 المستقلین محمود درویش

 جبھة التحریر العربیة عبد الرحیم أحمد

 جبھة التحریر الفلسطینیة محمد عباس

 المستقلین جاوید الغصین

 حزب الشعب الفلسطیني سلیمان النجاب

 الجبھة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین یاسر عبد ربھ

 جبھة الشعبیة لتحریر فلسطینال أبو علي مصطفى
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	(19)	رقم اللجنة التنفیذیة
 م.15/11/1988

 

 اسم الفصیل	اسم العضو

 "حركة التحریر الوطني الفلسطیني "فتح یاسر عرفات

 "حركة التحریر الوطني الفلسطیني "فتح فاروق القدومي

 حركة التحریر الوطني الفلسطیني "فتح" محمود عباس

 المستقلین محمود درویش

 المستقلین جمال الصوراني

 المستقلین المطران ایلیا خوري

 المستقلین جاوید الغصین

 المستقلین محمد ملحم

 المستقلین عبد هللا الحوراني

 جبھة التحریر العربیة عبد الرحیم أحمد

 جبھة التحریر الفلسطینیة محمد عباس

 المستقلین عبد الرزاق الیحیي

 حزب الشعب الفلسطیني سلیمان النجاب

 الجبھة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین یاسر عبد ربھ

 الجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین أبو علي مصطفى
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		(20)	رقم اللجنة التنفیذیة
 م.28/9/1991

 الجزائر

 

 اسم الفصیل	اسم العضو

 "حركة التحریر الوطني الفلسطیني "فتح یاسر عرفات

 "ة التحریر الوطني الفلسطیني "فتححرك فاروق القدومي

 "حركة التحریر الوطني الفلسطیني "فتح محمود عباس

 الجبھة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین تیسیر خالد

 الجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین عبد الرحیم ملوح

 المستقلین محمد زھدي النشاشیبي

 المستقلین یاسر عمرو

 المستقلین جمال الصوراني

 المستقلین الغصینجاوید 

 المستقلین عبد هللا الحوراني

 المستقلین شفیق الحوت

 المستقلین المطران ایلیا خوري

 فدا یاسر عبد ربھ

 جبھة التحریر العربیة محمود اسماعیل

 المستقلین محمود درویش

 جبھة التحریر الفلسطینیة على اسحق

 جبھة النضال الشعبي سمیر غوشة

 ب الشعب الفلسطینيحز سلیمان النجاب
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		(21)	رقم اللجنة التنفیذیة
 م.25/4/1996

 غزة

 

 اسم الفصیل	اسم العضو

 "حركة التحریر الوطني الفلسطیني "فتح یاسر عرفات

 "حركة التحریر الوطني الفلسطیني "فتح فاروق القدومي

 "حركة التحریر الوطني الفلسطیني "فتح محمود عباس

 تحریر الوطني الفلسطیني "فتح"حركة ال فیصل الحسین

 الجبھة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین تیسیر خالد

 الجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین عبد الرحیم ملوح

 جبھة التحریر العربیة محمود اسماعیل

 جبھة التحریر الفلسطینیة علي اسحق

 المستقلین یاسر عمرو

 المستقلین محمد زھدي النشاشیبي

 لمستقلینا زكریا اآلغا

 المستقلین أسعد عبد الرحمن

 المستقلین امیل جرجوعي

 المستقلین ریاض الخضري

 المستقلین غسان الشكعة

 حزب الشعب الفلسطیني سلیمان النجاب

 جبھة النضال الشعبي سمیر غوشھ

 االتحاد الدیمقراطي الفلسطیني "فدا" یاسر عبد ربھ
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	 22رقم اللجنة التنفیذیة 
 م.27/8/2009

 اسم الفصیل االسم

 فتح محمود عباس

 فتح فاروق القدومي

 فتح د.صائب عریقات

 مستقل أحمد قریع

 مستقل غسان الشكعة

 مستقل د. زكریا االغا

 مستقل یاسر عبد ربھ

 الجبھة الدیمقراطیة لتحریرفلسطین تیسیر خالد

 الجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین عبد الرحیم ملوح

 حزب الشعب حنا عمیرة

 االتحاد الدیمقراطي فدا صالح رأفت

 جبھة النضال الشعبي د.أحمد مجدالني

 مستقل د.أسعد عبد الرحمن

 مستقل د.ریاض الخضري

 مستقل د. محمد زھدي النشاشیبي

 مستقلة د.حنان عشراوي

 جبھة التحریر الفلسطینیة علي إسحق

 جبھة التحریر العربیة محمود إسماعیل

 

لجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر تسمیة أمین عام الجبھة العربیة الفلسطینیة واصل أبو یوسف أمین عام جبھة قررت ال •
التحریر الفلسطینیة مراقبین یشاركان في أعمال اللجنة التنفیذیة، كما قررت حضور رئیس الوزراء اجتماعات اللجنة 

	التنفیذیة بصفة مراقب. 
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  23رقم اللجنة التنفیذیة 

٣/٥/٢٠١٨ –٣٠/٤/٢٠١٨ 

	رام هللا

	

 اسم الفصیل االسم

 فتح محمود عباس

 فتح صائب عریقاتد.

 فتح االحمدعزام 

 مستقلة راويعشحنان 

 لجبھة الدیمقراطیة لتحریرفلسطینا خالدتیسیر 

 الشعب الفلسطینيحزب  الصالحيبسام 

 جبھة النضال الشعبي مجدالنيد.احمد 

 عربیةجبھة التحریر ال فیصل كامل عرنكي

 التحاد الدیمقراطي فداا رأفتصالح 

 الفلسطینیةجبھة التحریر  أبو یوسفواصل 

 مستقل ابو عمروزیاد 

 مستقل ابو زھريعلي 

 مستقل الحسینيعدنان 

 مستقل بیوض التمیمياحمد 

 مستقل ابو ھولياحمد 

	


