
  اعالن
  جمعیة المدار التعاونیة للسكن واالصطیاف

  تعلن جمعیة المدار التعاونیة للسكن واالصطیاف عن دعوة اعضائھا لعقد اجتماع الھیئة العامة السنوي 

الساعة الثانیة بعد الظھر وفي حال لم یكتمل النصاب  ٢٩/٦/٢٠٢٠المقرر عقده یوم االثنین الموافق في 
  القانوني 

  یؤجل للساعة الثالثة عصرا من نفس الیوم والتاریخ في مقر الجمعیة الكائن في سیف الدولة شارع زینو 

  وذلكS2 .S3)كما تدعوا أعضائھا لإلكتتاب على شواغركل من مشروع مجلس المدینھ ومشروع الریاده (

  خالل خمسة عشر یوما من تاریخ اإلعالن

  یم الثبوتیات المطلوبة خالل خمسة عشر یوما قبل االجتماع وعلى من یود الترشح لدورة انتخابیة تقد

اسم ) والتالیة اسماؤھم ضمن الجدول  ٢٨٣ویعتبر ھدا اإلعالن تبلیغ شخصي لألعضاء المجھولین الھویة ( 
  المرفق .

  شاكرین تعاونكم .

  
 بس احمد عالفرابعة مد نھاد بشیر شھاب حمزة محمد شعبان احمد جمعة خلیل بركات محمد عبد المجید
 حسین محمود البنشي محمد حسین الحمود صبحیة صبحي حسن لیلى عبد الفتاح حمامي

 عبد الحي علي الحاج حسن رجب جونش میالجي فاطمة محمد شعبان احمد جمعة خلیل جمال عبد الناصر بن عبد القادر نوش
 زینب عبد المنعم بادنجكي محمد العثمان الحاج محمد بن عثمان ھنادي عمر العزي میمونة محمد اوسطة

 ھند عبد هللا حاج عبدو ناصر محمد عماد صالح الدین حاووط احمد عمر العزي عبد الحسیب ریاض حمدان الخلیل
 علي محمد حمصي ھبة عبد الكریم بني یحیى عبد الرحمن الخلف العبد هللا عصمت محمد حسن

 جمعة الحسن االحمد حسین العبد البش حسن علي دالي محمد خالد رجب الخلف العبد هللا موسى علي محمد خیر الدرویش
 عبد القادر خیر الدین سماقیة ھیثم سالم شلحاوي ھالة عبد هللا مھنا خالد محمد خیر الدرویش

 یوسف احمد شرم مصطفى ریاض عیدو وفاء فرید حسن محمد عبد الرزاق مرشد عمر
 محمد احمد ابو زھر محمود مصطفى حلي مصطفى عمر العزي اسامة عبد الحمید الحسن

 اعتدال مصطفى سعد عبد الحمید محمد منافیخي صبریة محمد العزي محمد صالح بكرو
 احمد محمود الحسین كوثر محمود منافیخي ایمان محمد خیر علي الدرویش صبري حمدو نایف

 مھند عبد الرحمن الخلف العبد هللا ھیثم عبد الكریم بني حافظ محمد كالب الخطیب عمر عبد اللطیف نعمان الحایك
 احمد حسین عبودة ھدى محمد سماك ابراھیم عمر الدرویش عائشة عبد الجواد العلي

 محمد غازي حمصي ھشام عبد الكریم بني محمد جھاد حسن محمود عبد الكریم درویش
 عبد القادر عبد الحمید مصري طالل ابرھیم كنو محمد عمر العزي محمد دیبو صالح

 محمد ربیع بالل حسان عمر بیبي فادیة عمر العزي محمود مرعي حسن منصور
 محمد صبحي المحمد مصطفى نجیب حاضري ضحیة نایف عساني محمد حسن حقي
 نبیھة یوسف یوسف عائشة عبد الكریم درویش احمد محمود حسن المنصور امینة محمد حقي

 طھ محمد حمصي محمد محمود عاشور جمال محمود سیرجیة محمد ناصیف الناصیف
 زكریا احمد حجازي محمد ویس حاجي حسن عائشة عبد الرحیم حمدو المنصور ناھد ابراھیم شعشاعة
 عائشة علي میشو محمد وجیھ محمد اسامة حمامي محمد خیر شواخ علي الدرویش یوسف محمد كرنو
 عبد الرزاق نھاد فردوس عائشة محمد سمیر سباغ منصور محمد سامر بن محمد رضوان اصیل صالح محمد البكرو

 یوسف محمد حمصي عمر عبد الخالق ارناؤوط باسل ممدوح سمان مجاھد ابراھیم شعشاعة
 محمد احمد ولید فردوس عبد الكریم محمود منافیخي صفاء محمد ذاكري احمد حسین اسود
 عدنان جمعة المحمد الحریري ثناء محمد شوا عبد الرزاق رجب الخلف العبد هللا صفاء عادل العزي
 احمد ناصیف الناصیف رھف مختار حقي الخطیب طارق ممدوح سمان عائشة عادل العزي

 ریھ ناصیف الناصیف خلیل عبد المنعم خیاطة بھیة محمد الرواس محمد رفعت جودت جودت
 فاطمة یوسف الدرویش محمد محمد ھاني الشیخ ندى علي قرقور عبد الستار محمد صوفي

 عبد اللطیف حسن الخلف عبد هللا محمد میاتي احمد ابراھیم االحمد بدور موفق الخالد



 احمد حسن العبد هللا صبحیة محمد باضت ناصرو سلیمان حسن ابراھیم جمعة الخلف
 حسان عبد هللا الضاھر الخلف احمد عبد الوھاب تتان علي محمد دیب احمد دیاب دیاب
 عبد السالم عبد الفتاح سمان منار صالح تتان یوسف حسن حومد فرید جمیل حسن

 علي احمد شیخ علي رنیم فاضل جعرور غسان محمد الحمیدي منیرة ناصیف الناصیف
 امیرة نعسان النعسان احمد الحاج احمد الناعس خالد عبد الغني محمد مصطفى وحیدة محمد الرجب
 فاطمة محمد اسماعیل الحسین حسین مصطفى حللي نجوى دیاب الدیاب احمد عبد المجید المح
 محمود احمد دیب جمعة سماح محمد الجاسم لیلى جمال فارس محمود احمد اسود

 اسماعیل محمود العبد هللا یاسر محمد وجیھ تامر محمد ابراھیم عجالني ھناء محمود الجواني
 تركي محمد محمود النایف بكري محمد حیالني حومد مدحت احمد جمعة محمد رحمانو
 محمود احمد الحاج حسن عبد الرحمن محمد الجاسم احمد عبد الكریم الصویري عائدة یوسف النجار
 حسن محمود العبد هللا محمد العبدهللا المسو نور عبد الكریم الصویري رانیا یوسف دقي

 محمد محمود العبد هللا احمد سالم طولق بكداش ضحى عمر قصاص مصطفى محمد سامي بك الصائق
 یحیى محمود العبد هللا محمد عمران خالدي محمد احمد ابراھیم ابراھیم عبد الحمید امیر
 محمد انس محمد منیر تتان محمد محمد عادل كنیفاتي ناریمان عبد القادر حسن عادل عبد الحمید امیر

 محمود غازي حمصي سارة محمد الحسون محمد حج حمود بن علي فارس فرید حسن
 فیصل فصیح الجمعة محمد راضي عبدو حالبو عبد الرحیم احمد ابراھیم محمد حسن زعیرباني

 خالد علوش محمد زكریا محمد عدنان فقش محمود امین منافیخي مصطفى حسن زعیرباني
 فضیلة دیب الحارون احمد جمعة جمعة عبد الكریم عبد الغفور ریحاوي نضال صبحي رستم
 حسین نصوح بن علي خالد ابراھیم الجمعة حسن خالد ولفي فاطمة احمد الحسون
 صخر نصوح بن علي مھا محمد محمود حسن مصطفى العلي ایمان احمد الحسون
 محمد نصوح بن علي احمد عبد الرؤوف احمد یوسف محمود المحیو محمد صبحي رستم
 محمد شحود الجمعة آمنة محمد محمد مصطفى توفیق حسن النایف عائشة عمر العزي
 ابراھیم عبد اللطیف سعدي عرفان ابراھیم غازي عبد القادر احمد عزیزة محمد احمد العزي

 عبد اللطیف خلیل سعدي فاطمة مقداد حومد ھیثم محمود المحیو عبد العزیز احمد القاضي
 محمد عبد المجید ابراھیم فیصل عبد الرزاق الخلف العبد هللا خولة عبد هللا تلجبیني حسن بكري خطیب
 محمد موسى الحجي سارة عبد هللا الخلف العبد هللا خالد احمد معاز اسماء حسن خطیب
 محمد ادیب محمد خیر الدین بكران زكریا محمد احمد العساف محمد نجیب حنان عمر فاتن سمیر االسود

 عبد هللا محمد خیر الدین بكران میرفت عمران خالدي محمد عبد الكریم درویش میرفت سمیر االسود
  عبد الحمید محمد منیر تتان فاطمة عبد الرزاق دودان عماد نور الدین عبد العزیز خواجكي

  انس عبد الحمید وراق علي آیة هللا الواثق محمد ربیع حیاني فرید عبد المنان حسن
  ثناء محمد حمود محمد جمال احمد ملقي جورج میخائیل بسیلیس
  نزھت عبد المنعم خضر مجدمي عبد هللا عیسى عماري بوركي انطوان حالق
  یارا عالوي حسین خالد عبد هللا المسمو عائشة احمد العزي
  عمر بشیر غنوم كنداه ممدوح سمان سوسن احمد العزي
  یوسف محمد دلیواني محمد ماھر مصطفى قصاص بسام ابراھیم ھالل
  عبد الكریم حسین عبد الصالح اسوم علي الحماده ایاد ابراھیم ھالل

  سعید حسین الویس حسن مصطفى شیخ احمد بكري حسن خطیب
  فضیلة محمد فاضل حمصي مرتضى محمد عرابي جبل رانیا انطوان تیم

  حمدو محمد فاضل حمصي محمد احمد سكیف احمد محمد العزي
  دالل احمد حجازي غصون یوسف منافیخي عمار ابراھیم ھالل

  حمیدة محمد وردیاني فیصل احمد معاز ھیثم محمد حاجي عثمان الحاج اسعد
  فوزیة خلف ابراھیم المحمد ھناء عبد الكریم منافیخي منتھى محمد حسنة

  حومد حسن حومد فایق حسن النایف لیلى محمد صالح الدین
  عطیفة محمد ابو زھر ثناء مصطفى طخ فاطمة مصطفى حسین

  حسین احمد عبودة محمد عید حسن النایف ھاني یحیى الجاسم
  

رئیس مجلس االدارة 

 
 


