
 جمعیة العلوم االقتصادیة التعاونیة السكنیة بحلـب
 

یدعو مجلس ادارة جمعیة العلوم االقتصادیة التعاونیة السكنیة السادة االعضاء لحضور اجتماع الھیئة العامة في مقر الجمعیة  بحلب الكائن بالفرقان -امام شركة بطل للسیارات–بنایة شبارق –طابق االرضي وذلك یوم االحد 
الساعة الثانیة والنصف بعد الظھر وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني یؤجل االجتماع الى الساعة الثالثة والنصف من ذات الیوم وفي نفس المكان لمناقشة جدول االعمال المبلغ لألعضاء اصوال 2020 / 06/  21 المصادف

 .ونظرا لجھالة عناوین بعض االعضاء یتم تبلیغھم االعالن اعاله عن طریق الصحف الرسمیة وھم السادة :  

 مصطفى عمر اسماعیل سیمو محمد محمد عدنان شبارق  نمیرمحمدغسان شھابي مصطفى شیخ خضر حسین احمد عمر نقوان منال ابراھیم الخطیب  روعة محمد ھاء الدین علبي شادي عبدالرحمن عبدالخالق قلعةجي

 محمد عبدالرزاق حبو محمد صفوح مصطفى میرة  موسى مصطفى فرفور مصطفى محمود عنبر  عبد العزیز علي بطمان  مجد بسام سرور  صالح عبید الراشد  رفیف محمد مدحت ادلبي

 صالح محمد العیسى  محمد ھیثم أحمد حشاش  محمد منیر سلیمان  صبري حسین حسن  أحمد األحمد جاسم العیسى  روال ابراھیم ماسو  عروبة محمد شعبان میالجي محمد احمد الشیخ أحمد

 برلنت محمد بدیع كرشانو محمد أیمن محمد عرفان قصار  محمد أحمد صدیق  عمرو فاروق دایة  محمد عبدهللا عبد الكریم  محمد یحیى عمرو طرابیشي  بشرى محمد سماقیة  یوسف علي حمامي

 علي حسن كردي عمار عبدالفتاح حاج قاسم  محمد زكریا محمد سودة  حسن عبدالباسط مكتبي  محمد سامي محمددیب والي  رامي علي زعتر بركات محمود الضاھر  جھاد عبد الرحمن الشیخ أحمد

 أحمد محمد رحمون  یاسین محمد فارس  مصطفى احمدتوفیق سلیم األغا  مازن وحید الدین مقید  یاسر شعبان الحسین  أحمد محمد ربیع طیفور  رضوان بكري وزان  علي أحمد الكوالح

 صافي بشار واني  حسین محمدحازم فارس خدیجة عقرین بنت محمد أحمد مجد محمدشفیق ریحاوي  أمیرة محمد ندیم عیسى  عصام عبدالرحمن حمو  یمنى احمدتوفیق دالل باشي  أحمد محمدنعسان أبو عریضة

 محمد جمعة رنجبال مانوئیلناظارحمالیان باسل عبدالسالم الشھابي  مالك محمد شفیق ریحاوي  أیمن محمد أبو ھاشم  محمود مروان عطار  فخر فاخرعطار ھاني محمد اسعدالحمادة

 عبدو محمد حمادة خالد جاسم الشیخ علي  عبدالقادر محمدنور الشھابي  توفیق یوسف حداد  عبد الرحمن محمد ھدا بطیخ  علي زین العابدین أحمد عكام  ھشام محمدعبد الوھاب  خالد حسن العلي

 عماد محمود علي  محمد نور مصطفى امان هللا عویرة صالح علي وتي  عھد محمد انیس عقیل  عبد الودود حسین بابللي یمان محمد نعمان صدیق  محمود عمر زیادة  ظالل حسن عبد الحي 

 أسعد محمد زین عبید محمد خیر محمد ربیع طیفور  محمود عبدالباسط فتوح  أشرف محمد موسى  محمد فادي احمد القرعان  محمد فراس أحمد حشاش  مھا محمدخیر خضرو ماجد عبدالرحمن الحمود 

 محمد أحمد زعتر مصطفى یوسف سبسبي  ریم أحمد قصاب باوال نوري آوجي مكرم محمدصالح الدین مبیض  كنان عادل رضا  أحمد توفیق سلیمان  ایالف اسماعیل حاج امین 

 سامر عبدالرحمن العطوي محمد ربیع محمدنذیر قلعھ جي  محمود محمدعلي خلیل  عبد الرحمن قدورالشیخ أسامة مصطفى علولو مصطفى عاصي العبود  بشرى محمدامین مال عثمان أحمد محمد نظمي الیوسف 
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