
الجنس اسم المرشح الترتیب
ذكر مصطفى كامل مصطفى برغوثي (مصطفى البرغوثي) 1

ذكر عائد محمود مصطفى یاغي (دكتور عائد یاغي) 2

أنثى أسماء خالد محمد زغیر (أسماء اطمیزي) 3

ذكر سامر أحمد بدوي عنبتاوي (أبو طارق) 4

ذكر عثمان محمد عثمان ابو صبحھ (ابو محمد) 5

ذكر أیمن محمد أحمد علي (أبو شادي) 6

أنثى صابرین جمعھ سلیمان النجار (ام الشھیدة رزان النجار) 7

ذكر نبیل عوض أحمد دیاب (ابو باسل) 8

ذكر محمد أحمد عبد الھادي بشیر (ابو عدي) 9

ذكر أحمد ظافر محمود درك 10

أنثى ردینھ عثمان نصر هللا عمران (ردینة أبو جراد) 11

ذكر غسان محمد خالد عرفات جابر 12

ذكر عصام فتحي سلیمان ابو خلیل (أبو ظریفة) 13

ذكر محمد ربیع ابراھیم جرادة (أبو األمجد) 14

أنثى وئام شاھر انیس دراغمھ (وئام عصفور) 15

ذكر فارس قاسم داود دیك 16

ذكر عاھد مصطفى عبد العزیز دار الخواجھ (أبو حنین) 17

ذكر عماد الدین علي صباح الصباح (ابو علیاء) 18

أنثى ابتسام مصطفى دیب احمد (أم العبد) 19

ذكر اكرم محمود أحمد صالح 20

ذكر كرم عبد الرازق خلیل حالحلھ 21

ذكر عبد هللا موسى عبد هللا ابوعید 22

أنثى رضا طالل رباح المصري 23

ذكر ابراھیم سلیمان محمد ابو فنار 24

ذكر شریف أحمد شریف سلمان (ابو احمد) 25

أنثى سناء خالد اسعد صبیحات 26

ذكر مصطفى أحمد حسین عابد 27

ذكر یوسف عزمي یوسف مالكیھ 28

أنثى ریاض یعقوب سعید كالوتي (نونو) 29

ذكر خضر عویض محمد العمور (ابو ریاض) 30

ذكر حسن عبد النبي حسن عمرو 31

أنثى كریمھ مروان یوسف المجایده 32

ذكر اسماعیل حسن عبد الرحمن المسحال 33
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الجنس اسم المرشح الترتیب
أنثى مھا سلیمان زارع وادي (مھا االسطل) 34

ذكر أحمد محمود عبدهللا جاموس 35

ذكر احمد محمد ابراھیم بدوان 36

أنثى لیلى ریاض محمد حمد (ام المیس) 37

ذكر علي عیسى علي الخطیب 38

أنثى تمارا شفیق یوسف عرار 39

ذكر یوسف ابراھیم محمد أبو حرب (عمید ذوي االعاقة) 40

ذكر محمد اسماعیل محمود علیان (أبو علیان) 41

أنثى رجاء مصطفى محمد لولح (ام نور) 42

ذكر أحمد صابر مصلح موقدي 43

ذكر یونس یوسف محیسن ابو عجمیھ 44

أنثى ھدیل عز الدین سمیح النحال 45

أنثى فائزة محمد عطیھ فرج 46

ذكر لؤي یوسف دیب احمد 47

ذكر احسان سلیمان عبد ربھ الصلیبي 48

أنثى ایمان فؤاد محمود جرادة (ایمان الحلو) 49

ذكر محمود اسماعیل محمد ابو عیاش (محمود بریغیث) 50
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