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 300الرقم :

 13/6/2017التاريخ : 
 

 .......................نادي رئيــــــس الرفيق 

 لالحتاد الرياضي العام اللجنة التنفيذية ع/ط  

 

 :عربيةحتية 

 

ن المنتهية عقودهم و منع التفاوض  ي التعاقد مع الالعبي 
ن األندية فن  لمبدأ تكافؤ الفرص بي 

ً
تحقيقا

ن السارية عقودهم  ن إدارات إمجالس إال عبر مع الالعبي   . عند انتهاء الموسم ندية هؤالء الالعبي 

ن المتعاقدين بعد نهاية موسم  ن السوريي   2016/2017فقد تقرر تعميم أسماء جميع الالعبي 

ن من مواليد /  ة الرعاية مع  / 1995ونؤكد عىل أن جميع الالعبي  وانتقلوا نديتهم األم إقد اتموا فبر

ن المت ن بناًء عىل العقود عاقدين اىل تصنيف الالعبي   ، وفيما يىلي اللوائح المعتمدة لجميع الالعبي 

ن  المصدقة من قبل اتحاد كرة السلة  :  لكافة تصنيفات الالعبي 
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 التوصيف موسم االنتهاء مدة العقد النادي المواليد اسم الالعب م

 1986 الياس خوري 1

ير
ع
وا

لن
ا

 

 حر 2016/2017 سنة

 رعاية 2016/2017 سممو 1997 مصطفى قرمة 2

 متعاقد 2016/2017 سنة 1992 محمد دكدك 3

 متعاقد 2016/2017 سنة 1992 محمود السمان 4

 حر 2016/2017 سنة 1977 ناظم عبد الرزاق 5

 حر 2016/2017 سنة 1984 محمد غازي الديري 6

 رعاية 2016/2017 موسم 1995 عمر السمان 7

 متعاقد 2016/2017 سنة 1994 صقر باشوري 8

 رعاية 2016/2017 موسم 1995 حسان األحمد 9

 متعاقد 2016/2017 سنة 1993 فخر العبد الرزاق 10

 متعاقد 2016/2017 سنة 1994 باسل المعلم 11

 متعاقد 2016/2017 سنة 1993 عمر عبد الرزاق عدي 12

       

 1990 بشار خنفور 1

عة
لي
ط
ال

 

 متعاقد 2016/2017 سنة

 متعاقد 2016/2017 سنة 1980 سين الحاج يوسفح 2

 متعاقد 2019/2020 سنوات 3 1994 أيهم هنداوي 3

 متعاقد 2019/2020 سنوات 3 1993 محمد الطرن 4

 حر 2016/2017 سنتان 1987 أحمد غندور 5

 رعاية 2017/2018 مواسم 3 1996 مصعب علوش 6

 قدمتعا 2019/2020 سنوات 3 1993 عالء مرقا 7

 رعاية 2019/2020 مواسم 3 1997 محمد وائل الوكيل  8

 رعاية 2019/2020 مواسم 3 1997 أنس كيروان 9
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 التوصيف موسم االنتهاء مدة العقد النادي المواليد اسم الالعب م

 1989 مهند حتويك 1

مة
را

لك
ا

 

 حر 2016/2017 سنة

 متعاقد 2017/2018 سنتان 1993 محمد عمار سفور 2

 متعاقد 2016/2017 سنوات3 1992 محمد حسين القصاب 3

 رعاية 2017/2018 موسمان 1996 زياد جنيد 4

 متعاقد 2016/2017 سنة 1992 محمد بسام معيني 5

 رعاية 2018/2019 مواسم 3 1997 اشرف األبرش 6

 حر 2016/2017 سنة 1988 طارق هنود 7

 متعاقد 2016/2017 سنة 1992 محمد حسن القصاب 8

 متعاقد 2016/2017 سنة 1990 محمد زيدان 9

 متعاقد 2016/2017 سنة 1992 مجد حسن 10

 متعاقد )إعارة من النواعير( 2016/2017 سنة 1993 محمود طرقجي 11

 متعاقد 2016/2017 سنة 1991 ذياب الشواخ 12

       

 1982 حكم عبد هللا 1

ش
جي

ال
 

 حر 2016/2017 سنة

 متعاقد 2016/2017 سنتان 1990 طارق الجابي 2

 حر 2016/2017 سنة 1982 وسام يعقوب 3

 حر 2016/2017 سنة 1989 يامن حيدر 4

 متعاقد 2018/2019 سنوات3 1994 جو مرجي 5

 رعاية 2017/2018 موسمان 1996 باسل كوز 6

 حر 2016/2017 سنة 1983 أنس شعبان 7

 حر 2016/2017 سنة 1987 وليم حداد 8

 متعاقد 2016/2017 سنة 1991 عمر الشيخ علي 9

 حر 2016/2017 سنة 1980 رضوان حسب هللا 10

 حر 2016/2017 سنتان 1977 عالء الدين حموش 11

 حر 2016/2017 سنة 1983 رامي مرجانة 12

 رعاية 2016/2017 مواسم 3 1995 أيوب غاوي 13
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 1982 عالء أدلبي 1

ا
دة

ح
لو

 

 حر 2017/2018 سنوات 3

 حر 2017/2018 سنوات 3 1988 شريف العش 2

 متعاقد 2016/2017 سنتان 1990 مجد عربشة 3

 حر 2017/2018 سنتان 1989 يوسف مناع 4

 رعاية 2017/2018 مواسم 3 1996 عمر العلبي 5

 رعاية 2017/2018 مواسم 3 1996 وليد فرح 6

 رعاية 2016/2017 انموسم 1995 مراد هاشم 7

 حر 2017/2018 سنوات 3 1984 منار حمد 8

 متعاقد 2017/2018 سنتان 1990 هاني أدريبي 9

 رعاية 2017/2018 مواسم 3 1996 فراس طه 10

 رعاية 2018/2019 مواسم 3 1997 محمد حاضري 11

 حر 2016/2017 سنة 1989 جميل صدير 12

 متعاقد)إعارة من الكرامة( 2016/2017 سنة 1991 زكريا الحسين 13

 حر 2016/2017 سنة 1984 محي الدين قصبلي 14

       

 1991 دانيال حواشي 1

رة
ثو

ال
 

 متعاقد 2017/2018 سنتان

 متعاقد 2016/2017 سنوات 3 1992 أحمد معجل 2

 متعاقد 2017/2018 سنتان 1993 جواد سكر 3

 اقدمتع 2016/2017 سنة 1992 ياسين عمار 4

 رعاية 2017/2018 موسمان 1996 محمد أدلبي 5

 متعاقد 2016/2017 سنة 1994 محمد طاهر الزين 6

 متعاقد 2016/2017 سنة 1991 فهد رمضان 7

 رعاية 2018/2019 مواسم 3 1997 مايكل مرجي 8

 متعاقد )إعارة من النصر( 2016/2017 سنة 1991 محمد رنكو 9

 متعاقد 2016/2017 ةسن 1994 هاني صالح 10

 حر 2016/2017 شهران 1981 ياسر كنيفاتي 11
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 1984 أحمد قزيها 1

صر
لن
ا

 

 حر 2016/2017 سنة

 متعاقد 2016/2017 سنة 1991 فادي المال 2

 حر 2016/2017 سنة 1987 محمد ضيا 3

 حر 2016/2017 سنة 1989 محمود أبو ضاهر 4

 حر 2016/2017 سنة 1990 مالك عطار 5

 حر 2016/2017 سنة 1988 عماد حسب هللا 6

 حر 2016/2017 سنة 1990 هالل الشخ نجيب 7

 رعاية 2016/2017 موسم 1996 عمر خياطة 8

 رعاية)إعارة من الجيش( 2016/2017 موسم 1995 محمد سعلوك 9

 رعاية 2016/2017 موسمان 1995 محمد خياطة 10

 متعاقد 2016/2017 موسم 1994 مجد واضوح 11

 متعاقد 2016/2017 سنتان 1991 محمد رنكو 12

 حر )إعارة من الجيش( 2016/2017 سنة 1977 عالء الدين حموش 13

 حر 2016/2017 سنة 1987 خالد تتان 14

       

 1985 ديكران ماكاريان 1

ك
مو

ير
ال

 

 حر 2016/2017 سنة

 متعاقد 2016/2017 سنة 1992 سيبوه خراجيان 2

 حر 2016/2017 سنة 1988 جورج فقس 3

 حر 2016/2017 سنة 1979 يروانت جكرجيان 4

 متعاقد 2016/2017 سنة 1990 نشته جامسكيان 5

 حر 2016/2017 سنة 1986 فريج ماكاريان 6

 حر 2016/2017 سنة 1986 مايكل شلبي 7

 رعاية 2016/2017 موسم 1995 شربل عبدو 8

 متعاقد 2016/2017 سنة 1994 موسى قدح 9

 متعاقد 2016/2017 سنة 1992 هراك ايتيان 10

 متعاقد 2016/2017 سنة 1993 خاجيك خاجيريان 11
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 متعاقد 2016/2017 سنة 1981 الياس جاموس 12

       

 1997 كارل أيغو 1

الء
ج
ال

 

 رعاية 2016/2017 مواسم

 رعاية 2016/2017 سنة 1994 جورجي ناظاريان 2

 متعاقد 2016/2017 موسمان 1995 سحق عبيدأ 3

 متعاقد 2016/2017 سنة 1993 فيليب اسيفان 4

 رعاية 2016/2017 موسم 1997 محمد الكيروان 5

 حر 2016/2017 سنة 1989 رودولف أيفو 6

 متعاقد 2016/2017 سنة 1991 ابراهيم انطون 7

 حر 2016/2017 سنة 1989 جان كلزي 8

 رعاية 2016/2017 موسم 1997 سام شماس 9

 حر 2016/2017 سنة 1988 محمد نور حالق علوان 10

 حر 2016/2017 سنة 1981 لؤي ابراهيم 11

 رعاية)إعارة من الساحل( 2016/2017 موسم 1997 رونالد شماس 12

       

 1983 إياد دحكول 1

ك
سك

ال
 

 حر 2016/2017 سنة

 رح 2016/2017 سنة 1980 محمد ميري 2

 متعاقد 2016/2017 سنة 1993 محمد سعيد 3

 رعاية 2015/2016 موسم 1996 بهاء الدين طه 4

 رعاية 2015/2016 موسم 1996 ماجد طه 5

 متعاقد 2016/2017 سنة 1990 نابغ التنجي 6

 متعاقد 2016/2017 سنة 1992 وضاح معطي 7

 متعاقد 2016/2017 سنة 1994 محمد سعيد حمويه 8

 متعاقد 2016/2017 سنة 1994 بد اللطيف زينع 9

 رعاية 2016/2017 موسم 1995 سفيان هندي 10

 حر 2016/2017 سنة 1986 علي محمد علي 11

 حر 2016/2017 سنة 1990 محمد مصطفى 12
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 حر 2016/2017 سنة 1978 سامر ريحاوي 13

 متعاقد 2016/2017 سنة 1993 أشرف الحسيني 14

       

 1995 بدو كردع 1

ية
حر

ال
 

 )إعارة من الجالء(رعاية 2016/2017 موسم

 متعاقد 2016/2017 سنة 1993 رفعت بدرخان 2

 رعاية 2016/2017 موسم 1995 محمد موسى 3

 رعاية 2016/2017 موسمان 1995 محمد عبسي زهران 4

 متعاقد 2016/2017 سنتان 1990 جورج السليمان 5

 حر 2016/2017 ةسن 1977 أديب مكتبي 6

 متعاقد 2016/2017 سنة 1993 بكري ملحو 7

 حر 2016/2017 سنة 1989 فيليب ظريف 8

 حر 2016/2017 سنتان 1986 محمد الشامي 9

 متعاقد 2016/2017 سنة 1992 حاتم صالح 10

 حر 2016/2017 سنة 1979 رامي العسلي 11

 حر 2016/2017 سنة 1979 وسيم أحمدوك 12

       

 1994 كيرو اصالنيان 1

بة
رو

لع
ا

 

 متعاقد 2016/2017 سنة

 رعاية 2016/2017 موسم 1995 بول فستقجيان 2

 رعاية 2017/2018 موسمان 1996 جورج بانوظاريان 3

 رعاية 2017/2018 موسمان 1996 مهران نرسيس 4

 رعاية 2018/2019 مواسم 3 1997 جان خياط 5

 رعاية 2018/2019 سمموا 3 1997 موسى جبارة 6

 متعاقد)إعارة من الحرية( 2016/2017 سنتان 1990 جورج السليمان 7

 رعاية)إعارة من الحرية( 2016/2017 موسم 1995 محمد عبسي زهران 8
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 التوصيف موسم االنتهاء مدة العقد النادي المواليد اسم الالعب م

 1982 علي ديار بكرلي 1

اد
ح
الت

ا
 

 حر 2016/2017 سنة

 حر 2016/2017 سنة 1983 أحمد فراس المصري 2

 متعاقد 2017/2018 سنتان 1993 أغيد رحال 3

 رعاية 2018/2019 مواسم 3 1997 أحمد يزن حريري 4

 متعاقد 2016/2017 سنتان 1990 نديم عيسى 5

 رعاية 2017/2018 مواسم 3 1996 محمد رامي ريحاني 6

 رعاية 2016/2017 موسمان 1995 فارس الفرا 7

 رعاية 2016/2017 موسمان 1995 محمد طلعت برمدا 8

 حر 2016/2017 سنة 1987 إياد حيالني 9

 حر 2016/2017 سنة 1985 أصيل سعيد 10

 رعاية 2017/2018 مواسم 3 1996 محمود دحكول 11

 متعاقد 2018/2019 سنوات 3 1994 أنطوني بكر 12

 متعاقد 2018/2019 سنوات 3 1994 محمد شاهين 13

 حر 2016/2017 سنة 1990 وائل جليالتي 14

       

 1997 الحسين حسن 1

حل
سا

ال
 

 رعاية 2016/2017 موسم

 متعاقد 2016/2017 سنة 1993 حازم سليمان 2

 رعاية 2016/2017 موسم 1997 غدي محمد 3

 رعاية 2016/2017 موسم 1995 علي خضر 4

 حر 2016/2017 سنة 1988 الرفاعيمحمد صفوان  5

 حر 2016/2017 سنة 1987 علي جندي 6

 متعاقد 2016/2017 سنة 1994 فادي دالل 7

 رعاية)إعارة من الوحدة( 2016/2017 سنة 1997 ميار دياب 8

 حر 2016/2017 سنة 1986 سامر حنونة 9

 حر 2016/2017 سنة 1987 عماد خماش 10

 حر 2016/2017 سنة 1976 زياد خشفة 11
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 رعاية 2016/2017 موسم 1995 أحمد شوشة 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اونكم ــــاكرين تعـــش

     ا ـــــالتنـــرســود لـــلـواخل                    

 

 ـــامــعــــــر الــــســــــالأميـــن 

 د.دانيال ذو الكفل

  

  

 

 2016/2017االعارة موسم  يأسماء العب

 

 م

 

 اسم الالعب

 

 المواليد

 

 النادي المعير

 

 النادي المعار إليه

 

 مدة اإلعارة

 موسم الساحل الوحدة 1997 ميار دياب 1

 سنة العروبة الحرية 1990 جورج السليمان 2

 موسم العروبة الحرية 1995 محمد عبسي زهران 3

 سنة النصر الجيش 1977 عالء الدين حموش 4

 موسم النصر الجيش 1995 محمد سعلوك 5

 سنة الكرامة النواعير 1993 محمود طرقجي 6

 سنة الثورة النصر 1991 محمد رنكو 7

 موسم الحرية الجالء 1995 عبدو كرد 8

 موسم الجالء لالساح 1997 رونالد شماس 9

 سنة الوحدة الكرامة 1991 زكريا الحسين 10
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