
 جمعية العال لحلب التعاونية السكنية بحلب

 2019لعام  3181السجل التعاوني       
 

 إلى المؤسسة العربية لإلعالن   

 ع/ط مديرية التعاون السكني                                      
 

 دعوة األعضاء إلمالء الشواغر على المشاريع وفق التالي : 18/5/2020تاريخ /10/رقم حلب التعاونية السكنية بحلب بجلستهلقرر مجلس إدارة جمعية العال 

في مقر الجمعية الكائن في محلة تجميل  12/7/2020االكتتاب على مشروع مقاسم مجلس مدينة حلب في تمام الساعة العاشرة من يوم األحد المصادف -أ 
 1فوق محل االدلبي لتنجيد السيارات ط المشارقة مقابل كراج الحجز القديم جانب صالة االتحاد النسائي

 

 في مقر الجمعية  12/7/2020/عنجارة في تمام الساعة الثانية عشر من يوم األحد المصادف 225التخصص على المشروع االصطيافي على المحضر  -ب

 االكتتاب أو التخصص المحددة باإلعالن الجمعية قبل موعد تجاهالمالية دفع كامل االلتزامات و تقديم طلب خطي وعلى األعضاء الراغبين باالكتتاب أو التخصص

 إلعالن أعالهونظرا لجهالة عناوين األعضاء التالية أسماؤهم قرر مجلس إدارة جمعية العال لحلب التعاونية السكنية بحلب تبليغهم بالجريدة الرسمية ا

 االسم الثالثي الثالثياالسم  االسم الثالثي االسم الثالثي االسم الثالثي االسم الثالثي

  7نجاح محمد سخيطه
براء برهان 

 198لطفي
 464مها بشير النجار

إبراهيم حسين 
 621الجاسم

نصرة محمد 
 734يزبك

يحيى عمر 
 899معرستاوي

 9معمر مصطفى قد 
قدري عبد الجواد نور 

 199الدين
ايمان عبد الحميد 

 465العمر
غفران محمد 

 622فقش
عمار محمد 

 735حماج
محمود محمد محمد 

 900نور محجوب

 12بهجت أحمد بالل 
ياسر محمد ديب 

 200الحلبي
عبد الحميد عمر 

 466العلوي
هيفاء عبد القادر 

 623رزوق
حسن سليمان 

 736فارس
محمد بديع عمر 

 901خاروف

محمد حمدان 
 13حمدان

صادق محمد علي 
 201ويس

 467ياسر حماده ديب
وائل أسامة 

  624عدي
رؤوف فؤاد 

 737السعد
 902نورا محمد عمر

 202عماد أحمد قرمو 15رشيد علي بالل 
عبد القادر يوسف 

 468بللو
شاهر محمد 

 625إسماعيل
زياد محمد ديب عبد 

 738الباري
 903سناء رفعت برو

  21محمد مصطفى قد
منى بهجت 

 203سمان
صالح إبراهيم 

 469األسود
ابتسام محمد سعاد 

 626عيروض
 904بروحسن رفعت  739باسل سايد عويد

 23محمد سعيد طعمه
رامه محمد خلدون 

 204مكي
امينة حسن 

 473بنشي
جورج أنطوان 

 627بجاش
أيمن عمر 

 740هواش
مرهف عبد العزيز 

 906معتوق

منذر محمد 
 26مصري

مازن محمد حكمت 
 205خيش

محمد محمد أحمد 
 477حسين

تمام منير 
 628الغنامة

 907اية أحمد اطرش 741هال شعار

ميس سهيل عبد 
 31الخالق

أسامة صبحي 
 206غزال

احمد فراس بصمه 
 478جي

هناء عبد القادر 
 629رزوق

 742منى أحمد شيخو
محمد حسين 

 908السعيد

 35انس أحمد مصري
صبحي أسامة 

 207غزال
امينة عبد هللا عبد 

 479هللا
 630علي تامر زريق

وفاء عبد الغفور 
 743سماني

 909فاطمة رمضان

عبد الرزاق محمد 
 41قصار

 208زياد أحمد بللو
محمد ربيع محمد 

 480فرحت
محمد زكريا محمد 

 631يحيى ناطور
جميل محمد 

 744شيخوني
 910خضرة عليوي

تغريد يوسف عز 
 46الدين

محمد مطر 
 209الحمود

علي محمد ياسين 
 481حبو

رزان محمد رشيد 
 632الشاهر

سعيد محمد زكريا 
 745صالح

عبد الغني أيوب 
 911حسن

احمد محمد سعيد 
 47سخيطه

ليالس محمد 
 210سمرة

جهاد حسين 
 483الحسن

فاطمة حسن 
 633علي

باسل محمد زكريا 
 746صباغ

محمد رمضان 
 912رمضان

 56رفيده محمد دهان
ليون كرنيك 

 211بكريان
نهلة حسين 

 484الحسن
باسل أحمد 

 634خطيب
وسيم مصطفى 

 747أبوشهاب
فراس محمد 

 913رمضان

محمد انس نائب 
 57مجني

محمد ديب  احمد زاهر
 212مهنا

سماح عباس طوقان  
488 

 635االن محمد عبدو
محمد أحمد 

 748تنبكجي
رضوان محمد 

 914رمضان

 62اياد عادل سقار
محمد هشام محمد 

 213ممتاز كرزونة
 636احمد يوسف نو 490اية أحمد ططري

اسعد أحمد 
 749غراب

ديما نزار 
 915سعودي

 63فوزي علي
صفاء محمد شريف 

 214قوقو
سعاد مازن 
 491غوري

 637امل محمد ناصر
مصطفى أحمد 

 750طفاش
حسين أحمد 

 916خطيب

 64زكريا عدنان ادنا
محمد علي محمد 

 215صهريج
وليد سعاد 

 492غوري
نسرين محسن 

 638مهمندار
محمد عبد 

 751قبالوي
عبد السالم فخري 

 917قاسم

حسانه محمد أمير 
 69جراب

بسام محمد 
 217مشنوق

زهير سعاد 
 493غوري

سعاد حسن محلي 
639 

حسن إبراهيم 
 752حسين

حمزة عبد المعطي 
 918كردية

جميل عبد القادر 
 71عساف

محمد يوسف 
 218مشنوق

محمد بسام سعاد 
 494غوري

خولة جاسم محمد 
 640امين

عبد الواحد عثمان 
 753شحادة

محمد أحمد 
 919حبيب

ايمان جميل 
 73عساف

خالد يوسف 
 219مشنوق

طارق سعاد 
 495غوري

محمد  احمد
 641ريحاوي

عبد المالك عثمان 
 754شحادة

يوسف محمد 
 920كردية

محمود ابو المكارم 
 74الناصر

خالد محمد 
 220مشنوق

محمد اياد أحمد 
 496ططري

ياسر محمود عبد 
 642القادر

محمد طاهر عبد 
 755المعطي كردية

سوزان يوسف سعد 
 921الدين



فاطمه ابراهيم 
 75اسكيف

ميساء محمد 
 221قدور

سعد الدين امل 
 497بكباشي

شعبان يوسف 
 643العلي

 756محمد كوكش
محمود خليل 

 922حديد

سعد ياسين 
 78الحموي

علي عزيز 
 222محمد

احمد عبد القادر 
 498ططري

زكريا عبد الرحمن 
 644حوران

احمد محمد ديب 
 757كوكش

محمد عبد المجيد 
 923الحسن

محمد غفار فاتح 
 92سماني

فهد إبراهيم 
 223خطيب

فيصل أسماء 
 522سالمة

ابتسام محمد العلي 
 645رواس

مهجة عبد الرحمن 
 758كسار

محمد عبد الكريم 
 924رمضان

ميثاء عبد الكريم 
 99قطان

محمد فواز شوقي 
 224الخطيب

عبد الرحمن محمد 
 524بودقة

محمد عبد الباسط 
 647فياض

 759علي حمد العلي
مرعي أحمد 

 925عشاوي

عبد الرحمن 
 100الدرويش

بشار ليالي 
 227النبهان

احمد عبد القادر 
 525مليس

 656امل حسن عطار
مصطفى سبع 

 760السبع
عائشة أحمد رجب 

 927باشا

انعام عبد السالم 
 103عقاد

هاني حمادي 
 228السالم

فراس عدنان 
 528مزكتلي

سناء محمد 
 657قرومان

وحيد فهمي 
 761الشهاب

عطيفه أحمد رجب 
 928باشا

هشام عبد اللطيف 
 104خزامي 

عبد الرحيم محمود 
 229سواس

ابتسام سعاد 
 529غوري

محمود محمد عاشور 
 658خورشيد

محمود مصطفى 
 763ناصر

نور نبهان 
 929أوزون

سعيد محمد 
 105البخيتان

زكريا أحمد اورفه 
 230لي

شذى سعاد 
 530غوري

جميلة محمد أديب 
 659امينو

إبراهيم أحمد 
 764طفاش

محمد مصطفى صالح 
 930بطيخ

 106مزيدربا أحمد 
ماجدولين حكمت 

 231دادا
 535نور زياد طيارة

محمد عبد هللا 
 660عطار

سايد أحمد نافع 
 765عويد

هديل محمد عارف 
 931ياسرجي

أحمد محمد 
 107البخيتان

نوال علي 
 249الحسن

فؤاد سعاد 
 538غوري

محمد صبحي حسن 
 661بهاية

عمار عبد الحميد 
 766ناصر

غياث محمد 
 932قطاع

عامر محمد 
 108البخيتان

 258معن أسعد غراب
ماهر صبري 

 542مكانسي
مظهر لؤي 

 664الريس
سامر محمد منير 

 767مالح
 933لينا محمد قطاع

امينة محمد 
 111الويس

جمال الدين طه 
 259نشاوي

 545اميرة طه صوان
عروبه إبراهيم 

 665عرب
عماد الدين أحمد 

 768شاهين
عصمان إبراهيم 

 934عثمان

حسن كامل 
 115معروف

هاني وليد 
 275اخالصي

حسن إبراهيم 
 546صوان

محمد بشير 
 666بيطار

صفوان محمد 
 769قياس

 935ربوعة حمد حمد

سمية محمد محي 
 118الدين حزواني

محمود مصطفى 
 290القدور

سهام علي 
 548سواس

يحيى جمعه جبجي   
667 

خالد عز الدين 
 770داود

فراس عبد هللا 
 936الحسين

مصطفى محمد منال 
 119علي

معتصم محمد سعيد 
 305عاصي

محمود محمد 
 550طرون

اسعد جمعه 
 668عيسى

سيف هللا أسعد 
 771غراب

إبراهيم حمادة 
 937عثمان

محمود ناصر 
 120الحوت

محمد ناصر 
 306شهوان

امينة صبحي 
 553مشلح

عبد الكريم إبراهيم 
 669يوف 

أسعد صالح الدين 
 772غراب

عمار محمد 
 938امين

 121فريد سنجقدار
سعاد  هشام

 307غوري
سناء محمد شاكر 

 556شحرور
سوزان إبراهيم 

 671فوال
صالح الدين أحمد 

 773غراب
نور إسماعيل 

 939االغا

بشار أحمد 
 123النبهان

ذكريات إسماعيل 
 308المعمار

جمال محمد قطنة 
 557جي

رنا أحمد لؤي 
 672ترمانيني

امينة أحمد 
 774شيحة

جاسم حمادة 
 940عثمان

محمد لطفي محمد 
 124بسام خزامي

مريم عبد الكريم 
 310ادريس

محمود محمد 
 558درويش

نضال جاهد 
 673حباق

شفيقة عبد اللطيف 
 775مزراب

محمد ياسر حجي 
 941األحمد

عماد الدين محمد خير 
 125خزامي

صفوان محمد 
 318حديدي

ثناء صبحي 
 559حمامي

علي رفعت 
 674الحاوي

زياد عبد الغني 
 776رمضان

حسن حمد 
 942عليوي

مازن محمد علي 
 126العلبي

 319اية جمال حديدي
سمر صبحي 

 560حمامي
محمد عبد الكريم 

 675شماع
 777باسمة االفندي

أمجد محمد حلمي 
 943أبومحرم

سالم أحمد 
 127االسماعيل

جمال مصطفى 
 320حديدي

محمد علي 
 561السيد

ليالي عبد الجليل 
 676شاهين

فاتن عبد الرحمن 
 778محبك

غادة محمد نزار 
 944شيحة

مالك عبد هللا قره 
 128بلي

دنيا محمد فايز 
 323قج

محمد محمود 
 562ابضال

نزار عبد القادر 
 677رزوق

احمد عمر 
 779معرستاوي

مصطفى محمد 
 945أيوب

صفوان محمد أشرف 
 129يسين

أحمد محمد 
 326شبلي

إبراهيم محمود 
 563ابضال

هالة عبد المناف 
 678المحمد

اسعد محمد أمين 
 780سحيمان

خالد إسماعيل حاج 
 946عثمان

محمد أحمد 
 130اورفلي

محمود محمد 
 333الجاسم

علي محمود 
 564ابضال

امير منير 
 679الشوك

 947مريم رمضان 781ايمان الرحبي

أحمد صالح 
 131دباغ

محمد علي 
 334الجاسم

محمود محمد 
 565ابضال

أحمد علي 
 680شاهين

منذر بدر الدين 
 782حافظ

محمد حمدو 
 948حمدو

 132فيصل جمعة طه
محمد هادي محمود 

 337هنداوي
غنى محمد مروان 

 566الرزوق
سوزان محمد بسام 

 681ترمانيني
هناء حسين 

 783محمد
محمد 

 949كيدوعليوي

عبد الرزاق جنيد حاج 
 133جنيد

يحيى محمد هادي 
 338هنداوي

امل حسن نظمي 
 567عيروض

كندة حسين غازي 
 682تركماني

محمد شواخ حبوش 
 784عليوي

 950هبة عمر شوك

منتهى عمر عبد الهادي شيخ عبد نور محمد مجد الدين عبد هللا بسام غصون محمد هادي عبد الرحمن عكش  



 951كحيل 785الحي 683بغدادي 568حاضري 339هنداوي 134

محمد سالم عدنان 
 142سنده

احمد محمد هادي 
 340هنداوي

زاهر بسام 
 569حاضري

سمير مصطفى 
 684عطايا

 عزة صادق
 786برازي

محمد عبد الوهاب 
 952قلة

سليم عدنان 
 143سنده

عبد الغني أحمد 
 341سويد

محمد أحمد 
 570سرانك

عادل عبد القادر 
 685خطيب

محمد محمد 
 787اليوزباشي

علي محمد ديب 
 953السقا

شرين سهيل 
 144نور

محمود عبد هللا 
 344خرسا

اميرة محمد 
 571سرانك

 686ربا محمد أبودان
وليد مصطفى 

 788عطايا
محمد عبد الحميد 

 954لبة

ريتااكوب خاتون 
 145شركيجيان

جميلة مصطفى 
 348عيان

محمد نديم 
 574عنتابي

أحمد عبد الوهاب 
 687الخلف

هيثم أحمد 
 789سليمان

لؤي أنطوان 
 955جرجو

رياض عبد الحنان 
 152الحجو

حسن أحمد احمد 
 351حجازي

نديم عبد الوهاب 
 575عنتابي

يحيى محمد بسام 
 689ترمانيني

هند إبراهيم 
 790عليوي

ميادة القس شكري 
 956توما

احمد عبد الحميد 
 153حطبي

سهام إبراهيم 
 352الزين

حسام حيدر 
 576المحمود

سالي محمد سليمان 
 690رواس

وليد إبراهيم 
 791عليوي

بشير عبد الرحمن 
 957ترك

أحمد مصطفى سالم 
 154عليك

امين محمد 
 354خواتمي

هيثم عبد الجليل 
 577شاهين

بيني بوبه 
 691حجادورليان

محمد عبد القادر 
 792صادق

علي عبد الحنان كل 
 958ده دو

حسام فهمي 
 155حيدان

محمد ناصر محمد 
 359خواتمي

عمار عبد القادر 
 578رزوق

أيمن محمد ياسين 
 692غزال

 793نضال حاكم
عادل عبد الحنان كل 

 959ده دو

فادية عبد الغني 
 156جركس

 صباح عبد هللا
 360نجار

محمد سامر محمد 
 579كافي الرحبي

محمد سمير 
 693عطايا

زينة محمد مجد الدين 
 794بغدادي

جورجيت الياس 
 960بصمه جي

 158خالد محمد برد
صالح جميل 

 361حداد
احمد األحمد 

 580السعيد
ليلى سمير 

 694عطايا
عمر محمد 

 795شاهين
عدنان عمر 

 961صوص

محمد نوري 
 159محي

محمد جمعة عبد 
 363الرحيم

محمد غسان محمد 
 581نور ترمنيني 

عالء محمد سليمان 
 695رواس

شاهين محمد 
 796شاهين

اميرة عمر 
 962صوص

ثناء مختار 
 160الغبرة

جميل مصطفى 
 365جليالتي

يوسف محمد عبدو  
582 

ماريا إسكندر 
 696توتوكيان

 797فراس موقع
منى عمر 

 963صوص

احمد بشار 
 162النبهان

 366غالية عيروض
احمد خليل 

 584جاسم
لؤي محمود 

 697أحمد
حسن بكري 

 798حمصي
فاديا عمر 

 964صوص

إسماعيل إبراهيم كله 
 163خيري

غادة محمد 
 368الضللي

مضر عدنان 
 585حمام

 698عماد اقرع
مأمون مصطفى 

 799حالق
سالف مصطفى 

 965خضري

محمد مرعي الشبلي  
164 

احمد هاني منير 
 372سواس

إسماعيل خالوي 
 586حسين

 699عماد علي جابر
محمد يوسف محمد 

  801أنور محجوب
عمر إبراهيم 

 966بعاج

محمد أحمد كله خيري  
165 

عمر إبراهيم 
 376تركي

امل أحمد 
 588شاهين

ماهر أحمد 
 700شاهين

محمد نور إبراهيم 
 802النعيمي

ريم محمد سعيد 
 967الحاج سرحان

ميساء محمد مامون 
 166إسماعيل  

أيمن محمد 
 379مسالتي

محمد أيمن محمد 
 589كافي الرحبي

انس محمد بسام 
 701ترمانيني

دانيا رمضان 
 803محمد

رامي عزام 
 968حريتاني

بدرية محمد مامون 
 167إسماعيل  

مصطفى محمد 
 380جبسه

محمد امين عبد الغني 
 590غنوم

 702نادرعلي جابر
فطومة عبد هللا 

 804حسين
 969امل عمر فتال

مريم محمد 
 168إسماعيل

صبيحة يوسف 
 381محمد

احمد لؤي محمد نور 
 591ترمانيني

انسام أحمد 
 703داوود

عمران أنور 
 805قبالوي

محمد محمود 
 971عالوي

عامر محمد رياض 
 169حكيم

خالد محمود مصطفى 
 382آغا

إبراهيم درغام 
 592العلي

امير محمد سليمان 
 704رواس

احمد موسى 
 806إبراهيم

محمد عارف جودت 
 984ونس

محمد صبحي شريف 
 170عرب

زكريا حسن الحميدي  
383 

ديانا هيثم 
 593شاهين

محمد فوزي محمد 
 705خير السيد علي

فداء عبد الهادي 
 807داوود

يوسف جمال 
 987محو

احمد عبد السالم أبو 
 171الفتوح  

أحمد محمد 
 384جبسه

عبد القادر محمد علي 
 594رزوق

علياء عبد قبالوي  
706 

عالء نديم 
 808غصنة

عبد العزيز ضامن 
 1004حامد

محمد أحمد برد  
172 

حسين محمد 
 385جبسه

فاتن محمد 
 595أبودان

 707رشيد هنيدي  
مريم زكي 

 809شيخو
محمد جميل 

 1010عساف

يحيى أحمد العابو  
173 

مازن عبد العزيز 
 386برادعي

مها عمار 
 596الرحبي

فريد حسن محلي  
708 

حسين محمد كرزون 
810 

جميل أسماء 
 1027عساف

رشيد إبراهيم 
 174يوسف

وسيم 
 391سميرعنجريني

وليد األحمد 
 597السعيد

نسرين عبدي 
 710عامر

مرام علي 
 811اسكيف

منى محمد 
 1042مجدمي

رزان احمد 
 175بركات

محمد عبد الجبار 
 396طيار

نور عمار 
 598الرحبي

 711حسان حسن طه
غدير أحمد بدري 

 812سويد
 1064كريم صباغ

محمد ياسين سوسن 
 176حاضري 

غيثاء زياد علي 
 405بدر

فائزة محمود 
 599داوود

نور أحمد لؤي  
 712ترمانيني

عمار أحمد بدري 
 813سويد

مصطفى 
 1065طحان

نسيمة احمد 
 177زيبو

محمد حسان 
 406سليمان

عبد الكريم محمد 
 600األحمد السعيد

 713لميا حسن
سبأ فريد 
 814شويحنة

نور عيسى 
 1066التبان



نعسان  حسن
 178عمر

جوانة حسان 
 407سليمان

جميلة محمد ديب 
 601كوكش

إبراهيم شيخ 
 714العلي

شذى سيف الدين 
 815انقر

محمود عيسى 
 1067التبان

سهام محمد ريحاوي  
179 

ماجدة مهيدي المحمد 
  408العريقي

ميس محمد غسان 
 602ترمانيني

هبة أحمد لؤي 
 715ترمانيني

عز الدين عصام 
 816دباغ

صبحي عيسى محمد 
 1068التبان

بدور محمد صبحي 
 180عرب

عالء مطيع 
 413النايف

عمار محمد كافي 
 603الرحبي

حسين حمد 
 716العلي

حسين ابراهيم 
 817حجازي

 1069وائل بعاج

احمد خالد أحمد رضا 
 181عرب

عكاش عبد الرحمن 
 415حيدر

ممدوح محمد 
 604أبودان

 717نيرمين ترمانيني
امل شحادي 

 818الحوري
 1071محمد النعسان

نهى محمد 
 182صباغ

اورين أحمد 
 416حسين

أنور عبد الجليل 
 605شاهين

محمد العبسي 
 718العبسي

عدنان مصطفى 
 822عيان

 1072اياد ترعاني

نور احمد خالد عرب  
183 

مجد حسين 
 427جرعتلي

ازدهار األحمد 
 606السعيد

 719حمد شيخ العلي
حسن فياض 

 842كنجو
 1073وفاء عطايا

علي يوسف 
 184الحسن

بسام عبد الرحمن 
 429أمين

بشار عبد القادر 
 607رزوق

سهيل عبد الرحمن 
 720هنيدي

فلك عزام 
 883حريتاني

 1074ثناء عطايا

صبحي محمد صبحي 
 185المنصور

عثمان عمر 
 430رشيد

صالح الدين إبراهيم 
 608النهار

جمعة قدور أحمد 
 721غادر

فاتح محمد راغب 
 886الغباري

 1075عليصباح 

نديم عبد السالم 
 186نقار

عبد الرحمن محمد 
 431أمين

غسان محمود 
 609أحمد

عبير فريد 
 722يوسف

يوسف هاشم سعد 
 887الدين

 1076فاطمة ديبو

ايمان معروف 
 187نقار

حكمت عارف 
 432جاويش

ميساء خليل 
 610جاسم

عبد الحميد محمد 
 723أبودان

 1077ميراس طه 888مها الرحبي

خلدون بتول محمد 
 188مكي  

محمد غسان محمد 
 433قاطرجي

سهيل محسن 
 611مهمندار

ياسر جاسم 
 724يونس

 889إبراهيم رمضان
محمد أنور 

 1078شوك

محمد سلوم 
 189العيس

محمد عماد فاضل 
 436سيخ

محمد إسماعيل 
 612حسين

رانيه محمود 
 725حمشو

عبد الوهاب 
 890رمضان

عز الدين ماردنللي 
 1079خياط

عبد محمد زياد 
 190الحميد زايد

مصطفى حسين 
 438علولو

فطيرة محمود 
 613أحمد

رافات جميل 
 726المرشد

محمد محفوظ محمد 
 891رمضان

 1080نورا حمامي

نور الدين عبد الحميد 
 191زايد

جالل شكيب 
 439شيخو

ياسر عبد هللا الشحادة 
 614العودة

محمد عبدو 
 727عبدي

عائشة محمد 
 892رمضان

 1081سامية حمامي

فاديا رشيد 
 192ناصر

غصون حسين 
 448قجو

وفاء عبد القادر 
 615رزوق

 728نديم موقع
سنية سليمان الحاج 

 893سليمان
محمود ماردنللي 

 1082خياط

بهجت محمد 
 193سمان

أحمد محمد 
 449سرانك

خالد عبد الجليل 
 616شاهين

محمد أحمد 
 729شعبان

 894دانية خلوق بيتو
أحمد عارف ماردنللي 

 1083خياط

نهاد محمد صبحي 
 194سمان 

شريفه محمد فؤاد 
 454نشار

هناء عبد الجليل 
 617شاهين

مازن مصطفى 
 730أبوشهاب

محمد عمر 
 895معرستاوي

 1084آية جليالتي

نيشان مانوك 
 195قيراوغليان

محمود مصطفى 
 455كجان 

 618ثناء حامد حامد
رجاء صالح 

 731داخل
عامر محمد 
 896معرستاوي

أسعد محمد أبو 
 1085شملة

محمد عدنان أحمد 
 196رأفت زيبو

امل محمد صابر 
 459الكوسه

قاسم محمد كافي 
 619الرحبي

عادل عبد الرزاق 
 732الرحمو

علي عمر 
 897معرستاوي

وحدة هاشم سعد 
 1086الدين

معتز باهلل برهان 
 197لطفي

عبد الرزاق محمد 
 462صادق جعفر

فراس محمد 
 620حجار

سامر أحمد 
 733شاهين

محمد سلمة 
 898عبود

هال أحمد 
 1087حسنة

 
   

 

رهف أحمد 
 1088حسنة

 رئيس مجلس اإلدارة أمين السر

 شادن محمد عبدو جنان أنوس

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


