
الجنس اسم المرشح الترتیب
ذكر جواد حسین عبد الفتاح دار علي (الصقر ابوالساده) 1

ذكر حسني سلمان حسین المغني (أبو سلمان ) 2

أنثى زلیخھ محمد عبد هللا وراسنھ 3

ذكر عاكف محمد عبد الجلیل المصري (أبو النضال) 4

ذكر محمد توفیق محمد أبوسنینة 5

ذكر محمود یوسف حسین الحاج یوسف 6

أنثى عبیده عبد الرحمن محمد خلیل (عبیدة أبوعیشة) 7

ذكر عزام عبد الستار حمیدان شعت 8

ذكر عبد الحافظ رمضان محمد شحادة 9

ذكر حسام طھ عبد القادر حامد 10

أنثى مھا فوزي محمد قاسم 11

ذكر موفق عبدالرحمن عبد الھادي حمید (ابومحمد) 12

ذكر بدر مصباح عطا الھیموني 13

ذكر شریف زھیر محمد النیرب (أبو كریم) 14

أنثى وصال اسعد سعید المدھون 15

ذكر طارق قاسم حسن ابو عره 16

ذكر عبد الرحمن توفیق قاسم خضر 17

أنثى ھنادي قاسم حسن أبو عرة 18

ذكر اسعد عبدهللا محمد عبد الدایم (أبووسام) 19

ذكر مراد محي الدین احمد رابي 20

ذكر رمزي محمد نادر سلیم أبو ھالل (أبونادر) 21

أنثى النا اسماعیل عبد الرحمن نابلسي 22

ذكر علیان علي علیان سالمة (ابو محمد سالمة ) 23

ذكر مراد محمود محمد الجعبھ 24

ذكر احسان محمود محمد أحمد 25

ذكر فواز صالح عطیھ حمدهللا 26

أنثى نفوذ سعید یحیى المغربي (منى ) 27

ذكر عامر تحسین عبد الرؤوف فارس 28

ذكر ریاض محمود رشدي الخطیب 29

أنثى ناریمان حسام شحادة قدح 30

ذكر ایھاب محمد صالح ابو حمده 31

ذكر محمد خمیس حسن حسونھ (ابو صالح) 32

أنثى رشا فھمي رشاد ششتاوي (دار علي) 33
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أنثى االء حسن عثمان ابو قطام 34

ذكر ابراھیم عبد الفتاح حسین سیف 35

ذكر نعیم رجا فرید ابویعقوب 36

ذكر محمد عبدهللا محمد عبد الرحمن 37

أنثى رایھ حسن محمد عواجنھ 38

ذكر ربحي أحمد محمد كوبري 39

أنثى دانا أحمد محمد عیسى 40
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