
الجنس اسم المرشح الترتیب
ذكر محمد ناصر جریر نعمان القدوة (ناصر القدوة) 1

أنثى فدوى محمد اسماعیل ابراھیم (فدوى البرغوثي) 2

ذكر عبد الفتاح محمد ابراھیم حمایل (ابو القسم) 3

ذكر سرحان عثمان جبر دویكات (ابو فراس) 4

ذكر جودي حافظ عوض ابو اسنینة 5

أنثى عبیر محمد سلیم الوحیدي 6

ذكر جمال مصطفى عیسى حویل (جمال حویل) 7

ذكر احمد زید موسى غنیم (ابو خمیر) 8

ذكر ھاني محمد عدنان فتح هللا المصري (ھاني المصري) 9

ذكر فخري عصفور عبدهللا برغوثي (فخري البرغوثي) 10

أنثى سبأ نجیب محمود جرار 11

ذكر عبد الرحیم بھجت محمود اسماعیل (أبو ھنائي) 12

ذكر أحمد حسني علي اشقر 13

أنثى تامي عصام جورج رفیدي 14

ذكر موسى خلیل حسین مخامره (موسى الشیخ) 15

ذكر محمد عمران محمد اعمر (أبو عمر) 16

ذكر مجدي رشدي عبد القادر لیمون (أبو عمید) 17

أنثى سحر عبدهللا اسحاق نیروخ (سحر الجعبري ) 18

ذكر شارلي یعقوب عیسى ابو سعدى 19

ذكر عوني علیان حمدان المشني 20

ذكر نذیر صالح موسى شلویت 21

أنثى نور موسى عامر حجازي (نور عودة) 22

ذكر جھاد حسن ساري موسى (جھاد مناصرة) 23

أنثى د. نھى محمود عبد الرحمن العایدي (د.نھى عفونة) 24

ذكر رائد أحمد یونس االشقر (ابو عمر) 25

ذكر محمد سمیر حامد محمد نموره (د.سمیر نموره) 26

ذكر عبد الفتاح خالد عبد الفتاح ابو شكر (بروفیسور) 27

أنثى ربا ابراھیم خلیل سالمة 28

ذكر نضال سھیل عجاج الوحیدي 29

ذكر امجد عبد الحلیم موسى صوایفھ (امجد جبران) 30

ذكر ریاض خضر محمود صیدم 31

أنثى ھناء عبد الرحمن حاج راغب القدوة 32

ذكر ظافر عفیف محمد النوباني (ابو البتول) 33
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الجنس اسم المرشح الترتیب
ذكر عزات أحمد محمود موسى (الرامیني) 34

ذكر نمر عطیھ عبد خضور (نمر عطیھ) 35

أنثى فیروز الشیخ ھاشم نعمان الخزندار 36

ذكر رشاد محمد جبریل توام (د.رشاد توام) 37

ذكر عادل ولید عادل قسیس 38

ذكر رزق محمد محمد المزعنن (ابو محمد) 39

أنثى رغده محمد دیب طھ 40

ذكر مجدي بولص سلیمان دعیبس 41

ذكر صالح أنور صالح سكیك 42

ذكر عبد الرحیم محمود مطر دبعي (عبین الدبعي) 43

أنثى ساره فرید شحده ابو زعیتر 44

ذكر حاتم ابراھیم موسى ابو ھلیل 45

ذكر عیاده محمد عیاده بكرون (عالم) 46

ذكر امجد عبدهللا یوسف عالونھ (ابو عبدهللا) 47

أنثى وفاء محمد حسن الكردي 48

ذكر ایھاب فایز طالل زاھده 49

ذكر حسن علي محمود الشلھ 50

أنثى استبرق یونس شحده التعبان (أم احمد) 52

ذكر حامد جمیل محمد الغنیمات 53

ذكر اسامھ محمد سلیم عمرو 54

أنثى امال خالد محمد أحمد (حمید) 55

ذكر باسم صبحي فرح خوري نصر 56
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