
الجنس اسم المرشح الترتیب
ذكر حسن عبدالفتاح عبد الحلیم خریشي 1

ذكر انور حمدان مرزوق الشاعر 2

أنثى ریم شریف خالد العمري (ریم العمري) 3

أنثى تغرید جمال أحمد صغیر 4

ذكر حسام علي یحیى الدجني 5

ذكر معاویھ علي امین مصري 6

ذكر نصر عبد الكریم محمد مفرج 7

ذكر ولید مصطفى محمد الطرایره (ابو مصطفى) 8

ذكر رمضان محمد محمد العمري 9

ذكر حازم عزیز سالم الدویك (أبو قیس) 10

أنثى وسام زكي حمدان قشطھ 11

ذكر ضیاء فیصل سلیم االحمد 12

ذكر سمیر أحمد أحمد الزھارنھ (أبو زھرة ) 13

ذكر غسان محمود یوسف عبد الرازق 14

أنثى رحاب مصطفى علي دویكات 15

ذكر محمود عبد الكریم محمد الشرفا 16

ذكر عبد الرحیم محمد عبد الكریم ناصر (حمیدي) 17

ذكر ھاني عمر ابراھیم حمادة (ابو عمر) 18

أنثى نریمان مدیح رشید مصري 19

ذكر یحیى محمد یحیى شاور 20

ذكر جوني لویس حنا مسلم 21

ذكر سامي محمد طلبھ فوجو (المختار ابو إیاد) 22

أنثى میساء رشاد انیس شافعي 23

ذكر أحمد حامد عبد الحمید الھمص (المختار/أبو حامد) 24

ذكر خالد عبد الرحیم رزق سماره 25

ذكر محمود نعمان برھم زعرب (الحاج محمود) 26

أنثى ھدى مصلح محمود النواجحھ 27

ذكر فضل محمد حسن عدوان (الحج) 28

ذكر ربیع فیصل محمد موسى 29

ذكر مطر فاروق مطر كشكو 30

أنثى ھال جمال نظمي عنتر 31

ذكر محمود طھ محمد عواوده 32

ذكر رائد خضر رشدي الحلو (ابو األمیر) 33
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الجنس اسم المرشح الترتیب
ذكر ھاني قاسم عبد الخالق رجب (ابو العباس الكیالني) 34

أنثى فاتن عبدهللا محمد الجعبري 35

ذكر یحیى احمد سلیم عاشور 36

ذكر بسام محمود محمد احمد 37

ذكر حمدي موسى مصطفى ابو غنیمھ (ابو عالء) 38

أنثى وفاء باسم زھدي االفرنجى 39

ذكر عالء محمد علي شملخ (ابو احمد) 40

ذكر محمد جمال صبحي عویص (ابو العبد) 41

ذكر عبد الرحمن نبیل عبد الرحمن احمد 42

أنثى جواھر امین مصطفى محیسن 43

ذكر محمد حسن علي شراب 44

ذكر محمد أحمد جعفر بسیسو (ابو یزن) 45

ذكر مصطفى خلیل عیسى صبح (أبو خلیل) 46
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