
الجنس اسم المرشح الترتیب
ذكر سالم  خالد عبدهللا فیاض 1

ذكر وائل محمد حسین الحساینھ (د.وائل الحساینھ) 2

أنثى نائلھ ابراھیم عثمان زقوت (نائلة عایش) 3

أنثى مكرم محمد قدري احمد عباس 4

ذكر جبر مطلق ابراھیم وشاح (جبر وشاح) 5

أنثى نادیة عصام مصطفى حرحش (نسیبھ) 6

ذكر انور زكریا رشید حمیدات 7

ذكر مطیع محمد محمود زغیر (أبو خالد) 8

ذكر محمد مصطفى أحمد جرار 9

ذكر یاسر أحمد سعید الشنتف (یاسر) 10

أنثى مي عبد الحافظ اسماعیل مغثھ 11

ذكر محمد عبد الكریم مصطفى خطیب 12

ذكر انطوان متري ابراھیم خشرم 13

ذكر ثابت جواد عبد الكریم عبید (ثابت التكروري) 14

أنثى نفین نمر عادل عبد العال (نفین) 15

ذكر كامل احمد محمد عبد القادر (د.كامل الشیخ) 16

ذكر عواد عبد المعطي محمد شرف 17

ذكر محمود محمد محمود ابو صوي 18

أنثى بدیعھ ابراھیم محمد الجاروشھ (ام علي الجاروشة) 19

ذكر أحمد محمود محمد حمدان (ابو محمود) 20

أنثى عبیر حسن محمد وادى (عبیر وھبة) 21

ذكر انس جمیل امین ابوسعدة 22

ذكر حسین أحمد حسین حسن (الصیفي) 23

ذكر حسن عطاهللا سلیمان ملیحات (الكعابنة) 24

ذكر فادي ھاني توفیق ابوسعده 25

أنثى بریجیت كمال عبد الرحمن عبد الجواد (بریجیت ابو الریش) 26

ذكر عمران جمال امین سلطان 27

أنثى عایده محمد أحمد اللحام (ام خالد) 28

ذكر لؤي حمدان نایف العقاد (ابو جواد) 29

ذكر عمر صبحي عطیھ العجلھ (أبو صبحي) 30

أنثى وصفیھ عبد حسین مقداد (حسونة إم إیاد) 31

ذكر رضوان صالح محمد ابو حصیره (د . رضوان ابوحصیرة) 32

ذكر ھیثم محمود إدریس خضیر (أبو محمود) 33
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الجنس اسم المرشح الترتیب
ذكر یاسر أحمد یوسف بعلوشة (استاذ یاسر) 34

أنثى رغده فؤاد محمد خلف (رغدة الشوا) 35

ذكر صالح محمد موسى حمدان (صالح حمدان) 36

أنثى رندة حسین محمد دحالن (أم رامز) 37

ذكر سمیر محمد حسین عبدالھادي المقادمھ (أبو بالل) 38

أنثى شفا عبد محمد حسان (ام ھیثم) 39

أنثى نجاه عوض سالمھ زرید (د.نجاه أبو مور) 40

ذكر اسالم سعید محمد بركات (اسالم) 41

ذكر أحمد محمد ابراھیم البرش (د,احمد البرش) 42

ذكر محمد أحمد شحادة صیام (محمد) 43

ذكر ایھاب محمود عودة هللا دراویش 44

أنثى نوره راغب عودة المشھراوي (نوره) 45

ذكر محمد نبیل رجا ناصر 46

ذكر أحمد شكري محمود ضاھر (د. احمد ضاھر) 47

أنثى االء جمال الدین صالح الشناط 48

ذكر سامي جریس عید ابراھیم (ابو سیف) 49

ذكر فتحي سلمان سلیمان الفقعاوي (فتحي) 50

ذكر ھاني تكروري محمد كاید (ابو بالل) 51
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