
الجنس اسم المرشح الترتیب
ذكر خلیل إسماعیل إبراھیم الحیة 1

ذكر محمد محمود حسن ابو طیر (ابو مصعب) 2

أنثى لما عبد المطلب ذیب الفاخوري (لمى خاطر) 3

ذكر نائل صالح عبد هللا برغوثي (ابو النور) 4

ذكر نزار محمد محمود عوض هللا (أبو عبیدة) 5

ذكر عدنان عاھد سعید عصفور (ابو صایل) 6

أنثى ھدى نعیم محمد القریناوي (نعیم) 7

ذكر جمال عبد السالم أسعد أبو الھیجاء (أبو العبد) 8

ذكر توفیق عبدهللا سلیمان أبونعیم (أبو عبدهللا) 9

ذكر عبد الخالق حسن شادلي نتشة (أبو جبیر) 10

أنثى منى جمال إسماعیل سكیك 11

ذكر جمال موسى محمد ابوالجدایل (ابو انس ) 12

ذكر رأفت جمیل عبد الرحمن ناصیف (ابو صھیب) 13

أنثى إسراء خضر أحمد غنیمات 14

ذكر مشیر عمر خمیس المصري 15

ذكر جمال محمد فرح طویل (جمال الطویل) 16

ذكر غازي أحمد محمد حمد 17

أنثى اسماء حمید سالم أبو موسى 18

ذكر حسن محمد علي الوردیان (ابو محمود) 19

ذكر یاسر محمد سعید عبد الرحمن حماد (ابو حبیب) 20

ذكر سامي محمد سعید األسطل 21

أنثى منى سلیم صالح منصور (منى منصور) 22

ذكر عبد الكریم حمدي خلیل الدھشان (أبو محمد الشافعي) 23

ذكر ناجح عبد هللا عبد المعطي دار عاصي (ابو مجاھد) 24

ذكر ناصر عبدهللا عودة عبد الجواد (ابو أویس) 25

أنثى ختام اسماعیل موسى السحار 26

ذكر فازع صدقي محمد صوافطھ (ابو عاصم) 27

ذكر سھیل أحمد حسن الھندي 28

ذكر زیاد صالح ابراھیم الشیخ (ابو صالح) 29

أنثى فادیة باجس ذیب برغوثي (ام عمرو) 30

ذكر خالد عبد الرؤوف محمود الحالق 31

ذكر خالد حسین موسى براھمھ (ابو عبیدة) 32

ذكر ماھر حامد محمد الحولي (أبو الحسن) 33
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أنثى منى حمد حمدان قشطة 34

ذكر عبد الباسط عبد جمیل حاج (أبو ھمام) 35

ذكر یوسف عبد العزیز عبد الرسول قزاز (یوسف قزاز) 36

ذكر منصور حمدان حماد بریك (أبو حازم) 37

أنثى وفاء نایف زھدي جرار (أم حذیفة) 38

ذكر محمد إبراھیم عبدهللا المدھون 39

ذكر عماد یوسف محمد أبو ریحان (عماد ریحان أبو عمرو) 40

ذكر أشرف عمران عبد الفتاح عصفور 41

أنثى ختام یوسف دیب أبو دف (الوصیفي) 42

ذكر فرحان موسى حسین علقم (فرحان علقم) 43

ذكر محمد ناجي مصطفى صبحة (أبو مؤمن) 44

ذكر یاسر ابراھیم محمد بدرساوي (أبو إسالم) 45

أنثى سامیھ إبراھیم أحمد أبو صالح 46

ذكر مصطفى علي حمد علي أحمد (ابو المنتصر ) 47

ذكر حماد محمود عبد الجواد الرقب (أبو محمد) 48

ذكر عبد اللطیف رجب جمعھ القانوع 49

أنثى ریما ریاض محمد بدیر "نصار"  (ام حمزة) 50

ذكر تیسیر كامل إسماعیل إبراھیم 51

ذكر فیصل ابراھیم عبد الرحمن سباعنة (فیصل البس) 52

ذكر إیھاب ربحي أحمد الغصین 53

أنثى سمر محمود عارف حمد (ام انسام) 54

ذكر جواد محمد یحیى جاد هللا الجعبري 55

ذكر محمد سلیمان نصرهللا الفرا 56

ذكر عبد القادر عبدهللا حسین الحواجري (أبو عبدهللا) 57

أنثى آمنھ محمد عبد الجابر أبو سیف (أم أسامھ الفریز) 58

ذكر فادي جھاد محمود عمرو (ابو عمر) 59

ذكر ممدوح عمر محمود زعرب 60

ذكر محمد ابراھیم موسى حمادة (ابو بصیر) 61

أنثى انتصار طالب جبر عواوده (انتصار) 62

ذكر عالء أحمد خلیل حمیدان (أبو اسید) 63

ذكر سامي سلیمان سالم البریم 64

ذكر ولید إبراھیم محمد ابو نصار (ابو خالد الزیر) 65

أنثى تھاني رمضان عیسى أبو جزر (إم معاذ) 66
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ذكر محمد عبد هللا دیاب الفي 67

ذكر خالد یوسف عبد الرحمن صالح/مرداوي (ابو إباء) 68

ذكر ظریف عبد الفتاح فارس الغرة 69

أنثى غاده حسن أحمد ابو اللبن/العابد (ام حمزة ابو اللبن) 70

ذكر شاكر حسن مصطفى عمارة (ابوعبادة) 71

ذكر محمود محمد درویش الرنتیسي 72

ذكر مجدي زھدي خمیس أبو عمشة 73

أنثى ابتسام مصطفى عبد الغني شمعة (صایمة ) 74

ذكر محمد صالح عبد الرؤوف الدمیاطي 75

ذكر أحمد ھاشم یوسف األغا (أبو ھاشم) 76

ذكر غسان محمود أحمد وشاح 77

أنثى فاطمھ الزھراء یوسف حمدان اسماعیل/العویتي (المقادمة) 78

ذكر امین یوسف اسماعیل الطل (أبو احمد) 79

ذكر نسیم سلیم موسى عنفوس (أبوعیسى ) 80

ذكر فرح أحمد عبد المجید حامد (ابو احمد) 81

أنثى مریم عنان محمد البرش (د.مریم عنان ) 82

ذكر حسن أحمد حسن مزید (ابو عبدهللا ) 83

ذكر عالء محمد فیاض قفیشھ (ابو ھمام) 84

ذكر سلیمان سعد حمد أبوستة 85

أنثى سوزان محمد نعمان المبیض 86

ذكر سعید محمد سعید بشارات (أبو محمد) 87

ذكر ناصر محمد محمد معروف (الدكتور ناصر) 88

ذكر حازم أحمد خلیل قاسم 89

أنثى امل علي حسین البحایصة/عیاش 90

ذكر ناھد عبد الرؤوف عبد المنعم الفاخوري 91

ذكر راجي عبد العلیم عبد الغني الھمص 92

ذكر طارق سلیم أحمد شمالي (ابو عاصم) 93

أنثى اسالم عدنان عبد الھادي النجار ( ام عمر) 94

ذكر اشرف رفیق محمود الغفري (ابو رفیق) 95

ذكر رأفت منسي محمد نصار (أبو محمد ) 96

ذكر محمد ناھض فیصل بربخ 97

أنثى امل حمدان أحمد حبیب /رجب 98

ذكر محمد سعید محمد رباح 99
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ذكر وسام یحیى نایف القططي 100

ذكر محمد شكري محمد عبید (ابو شكري) 101

أنثى نھال صالح مصطفى الجعیدي 102

ذكر محمد حامد یعقوب فروانة 103

ذكر نضال عدنان محمود عید (ابو عدنان) 104

ذكر ھیثم زكریا كامل السك 105

أنثى لمیس عدنان لطفي ابو قمر 106

ذكر امجد غازي جمعھ مزید 107

ذكر اسماعیل جبریل أحمد العویطي 108

ذكر حماد عبد الرحمن خلیل الدحدوح (ابو العبد) 109

أنثى انوار عبد الكریم محمد ھنیة/عاشور 110

ذكر ابراھیم خالد ابراھیم مسلم (ابو خالد) 111

ذكر محمد بسام محمد ابو حصیرة 112

ذكر محمد تیسیر حسن الشریف 113

أنثى شیماء عبد الحمید فرج مرزوق/عوض 114

ذكر أحمد عبد الحمید عبد الرحمن سالمة 115

ذكر جھاد خمیس شحادة ابو دیھ (ابو اشرف) 116

ذكر ابراھیم محمد أحمد مقبل 117

أنثى سمیھ كامل أحمد أبو ماضي 118

ذكر مازن فایق مصباح شبیر 119

ذكر أحمد حسام نمر منصور (عفانة) 120

ذكر محمد مروان إسماعیل ھنیة 121

أنثى ھدى جواد راغب الدلو 122

ذكر أحمد جھاد عبد الفتاح خالد (ابو اویس) 123

ذكر محمد أحمد اسماعیل ابو الكاس (ابو احمد) 124

ذكر حازم محي الدین صالح الحلو (ابو كریم) 125

أنثى إسالم شحدة خلیل ملیحة (العالول) 126

ذكر محمد ماھر برجس العكلوك 127

ذكر نعیم محمد سالم النجار 128

ذكر بكر عبد المالك عبد المؤمن غانم (ابو العبد) 129

أنثى وئام عبد الرحمن حمدان برھوم (ام مجاھد برھوم) 130

ذكر أحمد عوض أحمد الكومي 131
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