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عمر محمد سالمھ ابو زورمحمد سالم محمد ابو سعادةمصطفى سمیر ابراھیم برھوممحمد أحمد محمد فرج الزعیممحمد نائل منصور طنبورهاسماعیل محمد مقداد
محمد یاسر عدنان  مرتجىخالد ولید خلیل ابو عنزهمحمد زارع ضیف هللا طافشحسن علي محمد ابو علبةمحمد كمال محمد الملفوحمحمد عاطف  احمد
حامد جباره ابراھیم شقلینمحمد احمد االغامحمد محمود محمد الماللحھمصعب مرعي أحمد ابو عربوسیم محمد سامي  العطارأحمد عطا رضوان

محمد أحمد كامل حدیدوایمن عبد الرحیم  یعقوبمھند اسامھ ابو غالينعیم سالم نعیم العموديمحمد جواد حسین السحارسالم أیمن سالم ابو سلعھ
غسان رضوان علي العجلھرامي رائد عبد قدیحصالح أحمد زعربفھد حاتم بكر بالطھأحمد أیمن خلیل أحمدمحمد عبد القادر شاھین
عمر تیسیر علي الخطیبایوب سلیمان  ابو مصطفىرفعت موسى محمد منصورسعید محمد سلیمان شحادةوسام محمد أحمد الرحلعبد هللا محمود  الكفارنھ

محمود سعد الرضاوینجمال عواد أبو عزبمحمد خالد سلیمان النحالادھم ابراھیم حسان العرحاتم نافذ فلفلعادل مروان ربحي المصري
محمد جمیل الشنطيحسان علي األشقرعبد الرحیم محمد  المدھونمحمد باسم محمد رضوان

جاسر عبد الكریم  ابو محسن

محمد مقاط عبد السالم الجعبريسامر مباركدیب البطش عصام نبهان علي ابو حسنین 
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سعید انور ابو طواحینھخالد أحمد حمدان خطابابراھیم حسام أحمد حمدانانس محمد اسماعیل عزارهأحمد عطا محمد رامي عبدهللا نسمان
ھیثم بسام یوسف ابو عیسىمحمد مھدي ابراھیم مزھراسامھ خالد أحمد بریكھصالح عبدهللا ابو جلیلھابراھیم عبد الكریم بعلوشةمحمد ولید فوزي عزام

زكریا یحیى یوسف جبرھیثم علي محمد جودهاحمد أنور محمد ابو عبد هللاحمد عدنان احسان ایوبمحمد حماده دیاب الجمالمحمد ماجد أحمد المدھون
سامح محسن یوسف اسماعیلمحمد ایاد عبد العزیز الحاجمصطفى محمد علوان النجريمحمد خالد محمود حمدایمن ایوب دیاب شویدحاحمد عبد الكریم قوتھ

شادي بسام حسن شاھیناحمد محمد  القریناويبشار اكرم حسن الحالقموسى نعیم محمود راضىعمرو عمر عبد الطاللقھبالل محمود حسین الغلبان
امجد عبدهللا صبره النویريأحمد خلیل سلیمان ابو سبیتانعبد الرحیم عبدهللا  اللحامعیسى انور محمود راضيعماد الدین عبد القادر سموراسامھ محمد محمد العطار

عالء ھاني وھدانصھیب محمد عبده ابو داللوسام محمد الفيمحمد عبدالباسط قوشأحمد سامي كالبثائر غازي عبد الرحیم الدبش
أحمد بشیر االستاذسامح بن سعیدایاد سفیان مصباح عوادمحمد یاسر أحمدمحمد زھیر العجرميعالء زكریا فیاض

حسن محمد حرببالل عدلي البناعمر حافظ فیاضعصام أحمد جمعان حنیدق
التدریب (أربعاء وخمیس)

احمد احمد بهاء الدین األشقرخالد أبو ضباعفخري اسماعیلمحمد خالد خالد رضوان 
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