
الجنس اسم المرشح الترتیب
ذكر أحمد سعدات یوسف عبد الرسول (ابو غسان) 1

أنثى خالده كنعان محمد جرار (ام یافا) 2

ذكر جمیل صالح عبدهللا مزھر (ابو ودیع ) 3

ذكر ناصر الدین صبحي عیسى  ابو خضیر (ابو عنان ) 4

أنثى الھام فایق سلیمان جرغون (أم نادر) 5

أنثى شرین نصري متیا موج (بندك) 6

ذكر كمال ابراھیم قاسم ظریفة (أبوكفاح) 7

ذكر جمال محمد عبد الحمید بریغیث (ابو العبد) 8

ذكر بكر حسین حسن ابو صفیھ (أبو القاسم) 9

ذكر عاھد یوسف موسى ابو غلمي (أبو قیس) 10

أنثى كرمل علي عوض جمال 11

ذكر ماھر محمد سعدهللا خلیل العطار 12

ذكر مؤید سمیح عبد هللا عساف 13

ذكر ایاد جھاد صبحي عوض هللا (أبو جھاد) 14

أنثى كریمھ یوسف محمد الكفارنھ (أم ودیع) 15

ذكر علي حسن علي ابو صالح (أبو حسن ) 16

ذكر وائل خلیل عطاهللا سالم 17

أنثى فاطمھ محمد جمیل سعید أغبر (عبده) 18

ذكر موسى سعاد عیسى عیاد (أ.وائل ) 19

ذكر ولید محمد حمدان حناتشھ (ابو المیس ) 20

ذكر أحمد محمود عبد الفتاح الطناني 21

أنثى میثاء محمد حسین الزعانین(أحمد) 22

ذكر رشاد محمد یوسف نصر (ابو مرسیل كراجھ) 23

ذكر عوض زیاد عوض كنعان (عوض الخطیب) 24

ذكر اشرف خلیل محمود ابو عرام 25

ذكر نھاد حسن عیاش بركة 26

أنثى میسر محمد سعید الفقیھ 27

ذكر اشرف عبد الرحمن حسین الحمامره 28

ذكر عبد القادر عدنان عبد الحي ابو لبده 29

أنثى سماھر اعلیان عطا شاھین 30

ذكر زكي ابراھیم عبد العزیز ابو العیش 31

ذكر یوسف محمد أحمد راعي 32

ذكر رائد محمد خمیس عبد سلمان 33
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الجنس اسم المرشح الترتیب
أنثى أمیره خمیس موسى العاصي (أم عودة) 34

ذكر ھشام عایش حسن سالم 35

ذكر محمد خالد سالم الغول 36

ذكر ماھر عبد الفتاح اسماعیل طمیزه 37

أنثى حاكمھ حسن مطلق احمد (حاكمھ مطلق) 38

ذكر ابراھیم مصباح محمود السلطان (أ.رامي) 39

أنثى ایمان موسى عبد الھادي قرموط (أ.لوز) 40

ذكر صدقي سلیمان أحمد ابو مصبح 41

ذكر ناھض محمد علي أبو حرب 42

أنثى نفین سعدي محمود ابو راس 43

ذكر ابراھیم یعقوب ابراھیم الجلده 44

ذكر السید جبر السید ابو لبدة 45

ذكر ایوب جمال ایوب الشنباري 46

أنثى رنده رشید سلیم المدھون 47

ذكر نبیل خلیل محمد صالحھ 48

ذكر فوزي فاعور فایز الوحیدي 49

ذكر یوسف محمد عطیھ سحویل (ابو محمد) 50

أنثى وفاء یوسف سالمھ الھمص 51

ذكر موسى احمد عبد الخالق ابو طعیمھ 52

ذكر محمد فتحي یحیى فیاض 53

أنثى وجدان مرزوق ابراھیم ابو سمور 54

ذكر عمار مجدي محمد ابو موسى 55

ذكر نصیف محمود علي الحاج 56

ذكر محمد جمال محمود أبو سل (أ.جمال) 57

أنثى رشا محمد احمد عبد هللا 58

ذكر علي محمود عبدهللا المجدالوي (أ.رأفت) 59

ذكر حسن سعید محمد الطویل (أ.محمد) 60

ذكر عبد اللطیف شحدة  عبدخلیل غیث (عبد اللطیف غیث) 61

أنثى ھند عدنان محمد ابونجیلة 62

ذكر ھاني محمد محمد احمد 63

أنثى وصال فرج محمود المصري 64

ذكر بشیر أحمد كامل الخیري (بشیر الخیري) 65
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