
الجنس اسم المرشح الترتیب
ذكر محمود عثمان راغب العالول (ابو جھاد) 1

أنثى سعاد علي حسین زلوم (أم سجى) 2

ذكر أحمد محمد سلیمان حلس (ابو ماھر حلس) 3

ذكر جبریل محمود محمد الرجوب (أبو رامي) 4

أنثى دالل عبد الحافظ محمود سالمھ (دالل سالمة) 5

ذكر روحي أحمد محمد فتوح (أبو وسام ) 6

ذكر عبد القادر ابراھیم فارس حامد (قدورة فارس) 7

ذكر أشرف  حسن عباس االعور 8

أنثى امل وجیھ كامل عجور (أمل) 9

ذكر اسامھ خالد كامل سیالوي (ابو كمال) 10

ذكر یوسف جمعھ عبد الھادي سالمة (الشیخ یوسف سالمة ) 11

ذكر اسحاق محمد محمد مخیمر ((أبو محمد)) 12

أنثى لینا الیاس متري رحیل (أم فرنسیس) 13

ذكر فرید جمیل محمود عقل (أبو فراس) 14

ذكر زھران عبد الرزاق عبد هللا زیدات (ابو نبیل) 15

ذكر زكریا حسن أحمد التلمس (أبو حسن) 16

ذكر ناصر محمد موسى قوس (ابو جھاد) 17

أنثى عنان خلیل عبد الرحمن اتیره (عنان االتیرة) 18

ذكر یزید عبد الرحمن محمد حویحي (ابو العبد) 19

ذكر عماد خالد یوسف االغا (أبو خالد) 20

ذكر طارق علي عیسى قنداح (د.طارق قنداح) 21

ذكر عبد الودود أحمد عبد الودود ابو تركي (د.عبد) 22

أنثى ھدى أحمد مبروك ابو خوصة الرواغ 23

أنثى فاطمھ یوسف حسین علي كسبھ (خنساء القدس) 24

ذكر ولید محمود محمد عساف (ابو عالء) 25

ذكر عثمان علي حمدان مصلح (ابو الناجي) 26

ذكر سالم مصطفى سالم ابوخیزران (سالم ابو خیزران) 27

ذكر عبد الكریم عبد الحفیظ نمر سدر 28

أنثى عبیر حاتم نصار امطیر (عبیر امطیر) 29

ذكر اسماعیل أحمد اسماعیل مطر 30

ذكر جھاد عبد الفتاح صالح رمضان (جھاد رمضان) 31

ذكر جمال سعید أحمد عبید 32

ذكر أدھم محمد مسلم ابو حطب 33
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الجنس اسم المرشح الترتیب
أنثى اریج سالمھ علي عاصي 34

ذكر عزام عبد الرحیم ذیب زكارنھ (ابو المجد) 35

ذكر محمد عاید محمد ھلیس (ابو عاید) 36

ذكر نضال ابراھیم عید حمدي نغنغیھ (أبو وسام) 37

أنثى نیفین مجلي یحیى ابو سلیم (ام ركان) 38

ذكر زیاد مصطفى سلمان شعت (أبو مصطفى) 39

ذكر حاتم محمد عوض تعامره (حاتم صباح) 40

أنثى صباح سلیم مصطفى الطیبي (صباح الشرشیر) 41

ذكر حاتم عبد هللا محمد ملحم (ابو عصام) 42

ذكر ریاض رجب محمد حلس (أبو األمیر) 43

ذكر یاسین فضل ھاشم ریان (ابو انس) 44

ذكر سمیر عبدهللا محمد دوابشھ (سمیر دوابشة) 45

أنثى اعتماد یوسف أحمد ابو مریم (أبو جاللة) 46

ذكر محمد محمد حسن  داود (ابو داود البریم) 47

ذكر خلیل یوسف أحمد رزق 48

ذكر حاتم محمد حلمي عبد السمیع بكري 49

أنثى نجاح محمد خالد رستم (نجاح علیوة) 50

ذكر أحمد طیب سلیمان جرادات (ابو الطیب) 51

ذكر عبد المنعم رمضان محمد طھراوي 52

ذكر محمد طھ حسن ابو علیا 53

ذكر نایف أحمد علي جیاوي (ابو احمد) 54

أنثى ھناء حنا نیقوال ترزي 55

ذكر عبد الرؤوف محمد عبد السناوي 56

ذكر منیب جمال حسن حموده (منیب) 57

أنثى اسیا زھدي محمد الكیالني 58

ذكر طارق حسني سالم زعرب 59

ذكر ھاني خلیل جریس الحصري 60

أنثى سائده عطا هللا جبرین الطیطي 61

ذكر عبد القادر صابر علي جرادة 62

ذكر تامر ابراھیم داود ملیحة (أبو أرام ) 63

ذكر بشیر عیسى راشد حنني (ابو راشد) 64

أنثى لیلى فؤاد یوسف حرز هللا (د. لیلى حرز هللا) 65

ذكر زاید فایز یونس الحسنات 66
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ذكر سمیح محمد فایز شعبان دویك 67

ذكر جھاد مصطفى أحمد المدھون 68

أنثى نجوى موسى شحادة  عودة 69

ذكر فادي محمود صالح عبد الرحیم (فادي بریكي) 70

ذكر محمد عمر یونس النجار 71

أنثى عایشة سعید عودة الكرد (ام ابراھیم) 72

ذكر یوسف أحمد عبد الرحمن طقاطقھ (یوسف البولیس) 73

ذكر جمیل خلیل موسى عوض (ابو ھیثم) 74

ذكر مازن سلیمان سالم حمادة (ابو سلیمان) 75

ذكر الیاس میشیل الیاس زنانیري (ابو میشیل) 76

ذكر سلمي ابراھیم قاسم الخوالده 77

ذكر عبد الخالق عبد الرحمن موسى الفرا (الدكتور/عبد الخالق) 78

أنثى عائده رجب حسین ابو فرحھ (عائدة ابو فرحة) 79

ذكر یوسف فضل عمر كراجھ 80

ذكر اسامھ عبد الھادي توفیق جابر 81

أنثى ھبھ فؤاد ابراھیم عبد هللا (ھبة العبادلة) 82

ذكر حسني اسماعیل حسني عودة (أبو اسماعیل) 83

ذكر حیدر قاسم عبد المجید القدرة 84

ذكر أنور أحمد ابراھیم أبو طیر 85

أنثى اولیفیا جورج فھد عودة 86

ذكر منتصر سمیر عبد الرؤوف جرار (د.منتصر جرار) 87

أنثى ردینھ محمد عبد الرحمن المشني (ام علي حالیقة) 88

ذكر محمد زكریا محمد كحیل 89

ذكر اشرف محمد ابراھیم الغفاري 90

ذكر عبد الرؤوف سمیح عبد الرؤوف قعدان (ابو سمیر) 91

ذكر موسى محمد أحمد قدیمات 92

أنثى روال خالد محمد غانم (الدكتوره الروائیة روال غانم) 93

ذكر نادر صالح عبد سالیمة (ابو مروان) 94

أنثى سماھر خلیل شحاده العدره (سماھر مخامره) 95

أنثى فاتن خلیل ابراھیم الحمامي 96

ذكر سفیان اسماعیل محمد مطر 97

ذكر محمد محمود أحمد أبوقایدة 98

ذكر ریاض محمود أحمد األسطل (د.ریاض األسطل) 99
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الجنس اسم المرشح الترتیب
ذكر نصر حسین ابراھیم نوفل (ابو باسل) 100

ذكر عمر ابراھیم عواد غنام (عمر غنام) 101

أنثى دیانا محمد سالمھ العطاونھ 102

ذكر محمد أحمد شاكر دودین (أبو شاكر) 103

ذكر محمد حماد عفنان ھذلین (ابو یوسف) 104

ذكر رامي محمد عبدهللا شحادة 105

أنثى عفاف جمعھ محمد كشكو (ام اسماعیل) 106

ذكر عصام اسكندر جریس ابو الزلف (ابو اسكندر) 107

أنثى روال محمد صبحي صبیح 108

ذكر حسام جمیل محمد اسماعیل (حسام طنینة) 109

ذكر جمال أحمد عبد هللا بربخ (أبو أحمد) 110

ذكر مصطفى تیسیر مصباح حجازي (ابو تیسیر) 111

أنثى رانیھ عدنان سالم ابو وردة 112

ذكر محمد راضي سلیمان ابو ریدة 113

ذكر حسین علیان مسلم السواعدة (سمور - ابو ربیع) 114

ذكر صالح الدین محمد فتح هللا عبد العزیز سمارو (ابو الفتوح) 115

ذكر شاھر عطا یوسف ابو عالن 116

ذكر نزار عبد مصطفى دغمش (ابو العبد) 117

أنثى غادة محمد سامي مصطفى ابو ربیع 118

ذكر ھاني سلیمان سالم ابو عمرة 119

أنثى أماني عوض هللا جادهللا رباح 120

ذكر عصام أحمد ابراھیم قشطة (ابو احمد) 121

ذكر زكریا محمد عوض اللوح 122

ذكر شاكر مصطفى سعید بشارات 123

أنثى مھا ناجي عطیھ دراغمھ 124

ذكر سالم سلیمان علیان ابو صالح (ابو صالح) 125

ذكر أیمن عبد الحي عطایا علیان (ابو العبد) 126

ذكر أحمد ابراھیم محمد خمایسھ (ابو مراد) 127

ذكر زیاد ابراھیم حسین الحموز (ابو طارق) 128

أنثى سعاد فضل محمد العبد 129

ذكر رائد محمد عبد الفتاح دبعي (رائد الدبعي ) 130

ذكر یوسف عبد الرحیم حسن ارشید (ابو ادھم) 131

ذكر نعیم عبد الفتاح حسین صبره (د.نعیم صبرة) 132
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