
الجنس اسم المرشح الترتیب
ذكر ابراھیم عبد القادر محمود ابو حجلھ 1

أنثى اریج فضل عید االشقر 2

ذكر محمد عثمان رشید دویكات 3

ذكر زیاد عبدهللا محمد جرغون (أبو نائل) 4

ذكر حسین محمد حسین درباس 5

أنثى بسمھ محمود وراد البطاط 6

ذكر ولیم یعقوب انطون عوده (ابو المجد) 7

أنثى نسرین عبد المنعم عبد المھدي أبو عمرة 8

ذكر صدام صالح جمیل عمارنھ 9

ذكر حسن عطا عبدهللا الرضیع 10

ذكر سعد أحمد محمد فریج (ابو احمد) 11

أنثى لنا عدنان حسن نمر 12

ذكر اسماعیل محمد أحمد ابوھشھش 13

ذكر حازم بسام عطیھ تمراز 14

أنثى رباب مصطفى جبر النعامي (الشاھین ) 15

ذكر عمر مفید محمد زبن 16

ذكر محمد موسى سالمھ الھلسھ (أبو لؤي) 17

أنثى امنھ داوود محمد الدبش (ام یزید ) 18

ذكر قصي سعد سعود منصور 19

ذكر صالح أحمد صابر السمھوري 20

أنثى حنان ھاشم عبدالجبار عطاطري 21

ذكر انور سعود حافظ براھمھ (انور الحمود ) 22

ذكر نافذ محمود ابراھیم خنافسھ (ابو محمود) 23

ذكر وسام مصطفى محمود ألشنطي 24

أنثى غدیر عاھد حسن ابوزینة 25

ذكر أحمد ریاض صالح ابو حلیمة 26

ذكر سفیان توفیق أحمد ثابت (أبو توفیق ) 27

أنثى نائلھ ممدوح ابراھیم عدوان 28

ذكر جھاد موسى حسین ابو قرع 29

أنثى نجالء سلیمان سلمان الرقب (قدیح) 30

ذكر محسن جواد خلیل العاوور 31

أنثى سحر رأفت محمد سلمي 32

ذكر محمد ابراھیم محمد عقبي (البریكي ) 33
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الجنس اسم المرشح الترتیب
ذكر وسام فتحي محمود زغبر 34

أنثى مریم اسماعیل داود شقیرات 35

ذكر تامر أیمن محمد عوض هللا (ابو ایمن) 36

أنثى ابتسام محمد علي حمدان 37

ذكر محمد محمد شكري شراب 38

ذكر أحمد علي خلیل البحیصي 39

أنثى سمان حسن شاكر عبد الرحیم عطار (برھوش) 40

ذكر عطیھ محمد عطیھ صالحھ 41

ذكر خالد اسماعیل ابراھیم مصبح (ابو احمد) 42

أنثى ختام ابراھیم سلیمان بشارات 43

ذكر نضال یحیى علي حمارشھ 44

ذكر رشاد ولید مصطفى ابو مد 45

أنثى حنان محمد عبد الرازق عیاد 46

ذكر سامي أمین ابراھیم ضھیر 47

ذكر عدي تحسین عبد الفتاح نوفل 48

أنثى فداء باسم عبد الرحمن القریناوي 49

ذكر أحمد عبد العزیز محمد ابو عیدة 50

ذكر رامي أحمد محمد خلف 51

أنثى نجالء محمد ابراھیم أبو مطلق (ام وحید) 52

ذكر تامر طالل سلیمان التلباني 53

أنثى ھناء علي محمد ابو ادغیم 54

أنثى ابتسام رشدي مصطفى الھواري 55

أنثى رائدة محمود عبد ربھ صوالحھ (ابو العوف ) 56

ذكر ایاد صالح عبدهللا حموده 57

ذكر صالح محمد عوض ناصر 58

ذكر فرید بطرس مارون سروع (رمزي رباح) 59

أنثى ماجده محمد حمدي راغب المصري 60

ذكر قیس كامل عبد الكریم خضر (ابو لیلى ) 61
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