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حسام حسن جنیدرائد عوني  السلطانمحمد عدنان جحااحمد فضل  صالحشادي أحمد العكرمحمود فتحي ربیعمحمد حیدر حماد
شادي كتیعمحمد اكرم عربعبد هللا حسن دلولعمر حازم  الثالثینيعبد هللا أیمن العفیفيأحمد الشوبكيمحمد عمر عبدو البنا
شادي ریحانمحمود عمر مسعودخالد عبد الرحیم السیدحسین محمد النجارمؤمن أیمن الشافعياسماعیل محمد معمرحمزه جمعه  ابوعواد

أحمد عوض العطاردیب محمد  ضمیدهشعبان ماھر مقبلبهاء خالد تایهمؤمن موسى عابدینأنس زیاد صادقأحمد عبد الرحمن صادق

یوسف عاطف شاھیننھاد بشار مسعودطارق شاھر  شماليمسعود اسعد  عكیلةمحمد سفیان السبعمحمد سلیمان الشوافعمر غسان عید االغا
حسان علي األشقرمحمد یوسف كتوععامر عماد الھبیلیوسف ماھر  حمودهأحمد سلیمان الغوطيمحمد ریاض صادقمحمد سلمان أبو عامر
عبد الرحمن ندیر  صمدجمال ابراھیم  السویطيمحمد طاھر السرحياحمد عیسى نعیم العمودياسالم خلیل عبد العالساھر منیر ابو نمرحسین سامي االسطل
عبدهللا ریاض  ساكنأحمد عبدالكریم عطاهللامؤمن یونس ابو القمبزراني زاھر محمد ابوبكراسامة ریاض  صیامسلیم وائل  ابو خاطر

محمد یوسف  جبریلمحمد معین العربیدرزق زیاد  السیدرمضان حسام  ابو الطیفانس اكرم  اسعدابراھیم أحمد ابو زرقه
أحمد حسین الشاعر

محمد طافشهاني الوحیدي هاني الوحیدي هاني الوحیدي د. ایمن الغوطي د. ایمن الغوطي د. ایمن الغوطي 
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یوسف أیمن عزارهإبراھیم خالد البحیصيمحمد سامي الصالحيبھاء نمر الجعیديفراس رزق جرغونعبد هللا علي ابو ناموس
وانهیثم محمد بدر ھیل مزید سعید محمد الجدیانمحمد كمال لصوريعبد هللا عطا ابوعیاشلؤي أحمد شھ م س محمد ادھ

معاذ أحمد ابو عمرةعبد الرحمن ابو غزة یحیى خالد یحیى ابو زایدمحمد أحمد شیخ العیدلؤي نبیل اسعید العقادعید عبد الرحمن أبو سریه
 عبدالحمید سامي كلوبحمزة علي ابو شكیانمنصور عماد أحمد بركةمحمود جالل  الشاعرمصطفى محمد اصلیحمحمد یوسف عادل غبن

عائد سامي  النملهزكریا سمیر ابو عریبانمحمد نصرجادهللامحمد عبد الحكیم صیام اسماعیل محمود جرغونمحمود فایز محمد غبن
موسى ناصر زمرسامر جبر سالم السعودوسام محمد ربیع البازعبدالرحیم زیاده صیام محمد اسماعیل ابومصطفىعزالدین مصطفى الزعانین

أحمد فریح  ابو مزیدأحمد ریاض عیدأحمد خالد الصعیديقصي حسام المقید
سامر جبر سالم السعودابراھیم عطا  حمدانصالح یوسف الجمل

حسن ابو رحمةحسن ابو رحمةحسن ابو رحمةاحمد الخالدي احمد الخالدي محمد طافش
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