
نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم /٥٣١/

الثالثاء   ٣١/ ١ / ٢٠٢٣
الصفحة

االوىل 

إعالن
السادة أعضاء الهيئة العامة لجمعية الصقر التعاونية السكنية بحلب

بناء عىل قرار مجلس اإلدارة رقم /2/ للجلسة رقم /1/ تاريخ 1/24 /2023 يدعوكم مجلس اإلدارة لحضور اجتامعها السـنوي العادي وذلك يف الساعة الواحدة بعد الظهر من يوم 

الجمعة الواقع يف 2023/2/24 يف مقر الـــجمعية الكائن يف صالح الدين شامل مدرسة القنـــــيطرة – شارع األلـبسة الرجايل الرئيــيس – بناء اإلسكان الطـابق األول ويف حـال 

عـدم اكتمـال النـصاب  لقانوين يؤجل االجتامع للساعة الثانية  بعد الظهر بنفس اليوم والتاريخ 

وعىل السادة املجهولني اإلقامة اللذين تعذر التواصل معهم وتبليغهم واملدرجة أسامئهم أدناه مراجعة الجمعية لتثبيت عناوينهم  وتسديد املستحقات املرتتبة عليهم تحت طائل 

فصلهم و يعترب هذا اإلعالن تبليغاً رسمياً ولحضور االجتامع وهــم :

محمود أحمد دقاق – ريحان محمد نظم الدين سامين – محمد يارس محوك – أحمد مشنوق بن محمد -  إبراهيم إحسان العم – عبد الرحمن وهبة وخالد وهدى أوالد أحمد 

مغريب – أحمد طارق أحمد زياد عصفور – محمود مصطفى درويش – رشبل مخائيل إبراهيم – حسن وحيد الشيخ عيل – عاصم يوسف األحمد – سلوى عبد الله كجان – 

مصطفى طه مبيض – نعيمة محمد صبحي محفوظ – كوثر عبد الله القدور – غالية جنيد أقرع – رياض عيل رمضان – محمد عامد و محمد أوالد محمد سيف الدين وزان 

– محمد أحمد عليطو – محمود محمد عطا عبد الفتاح – وداد شعبان نارص – عمر أحمد أشقر هند محمد صبحي زيتوين – سامر إبراهيم قباع – هبة عمر أشقر – سعد الدين 

عبد الرزاق شيخ عثامن – محمد عيل نعسان عثامن – عادل إبراهيم سليامن – أحمد فاضل دباغ – أحمد وشغف وكندة أوالد محمود محيو سيلم – فاطمة اسامعيل محيو 

سيلم – لبنى محمد جامل محيو سيلم – منى محمد إبريق – عبد الرزاق عبد القادر مرصي – جمعة عبد الله بدوي – صربي أحمد حاج جنيد – أوس غازي عثامن – محمد 

عبد العزيز حميدة نارص – يوسف محمد سعيد الجهجاه – هدى صالح الثابت – غسان محمد سعيد الجهجاه – وليد عبد الكريم الخلف – عالية إبراهيم اليوسف – أنس 

محمد تفتنازي – هبة عبد الفتاح رنجال – بشار وعمران ولدي عبد الجبار الحسني – رابعة حسني سيلم  - عيل محمود دوبا – دالل خلف املظهور – عبو أحمد عثامن – محمد 

ربيع حسن ريحاوي – عيل عفيف صومعة – سهري عيل بطل – عبد الكريم أحمد فوعاين – روعة محمد نذير ألتنجي – عيل منري خولندي – موىس مشهور مرعي – عامر أحمد 

اسكيف – عامر كامل قطان – أحمد وائل عمر شوكة – روال محمد عيل خرضو 

     أمني الرس                                       رئيس مجلس اإلدارة 

23140

إعالن
قرر مجلس إدارة جمعية زهرة نيسان التعاونية السكنية بحلب بجلسته رقم /20/ القرار رقم /47/ تاريخ 2022/12/29 دعوة السادة أعضاء الهيئة 

العامة للجمعية لحضور اجتامع الجمعية السنوي الذي سيعقد يف الساعة الواحدة من يوم االثنني الواقع يف 2023/2/27 يف مقر رابطة املحاربني 

القدماء يف محلة املحافظة أمام سوق اإلنتاج ويف حال عدم اكتامل النصاب القانوين يؤجل االجتامع إىل الساعة الثانية بنفس املكان وذلك لبحث جدول 

األعامل املبلغ إىل األعضاء أصوالً .

ويعترب هذا اإلعالن مبثابة تبليغ شخيص لألعضاء مجهويل اإلقامة وهم : 

ضحى بدوي – نارميان عزيزي – سعاد ستوت – والء آل حاج جمعة – ليىل عزيزي – لهيب الشامي - شذى الشامي – كنان السامن – رسيرة بركات 

– عامد عبد الكايف – نوار زنرين – سامر بيور - ماهر عبد الكايف – محمد جمل عنبي – هيام شعيب – شهرية فتاح – خليل أمينو – محمد عبيدو - 

مصطفى عبيدو – يارس نجار – لينا حوري – عز الدين هاشم – إميان قابل – عزت حموي – ياسني زعيرت   محمد نايف رحمون – حليمة حرصومي 

– مصطفى الشيخ عثامن – محمد باع – والء بنانة - مصطفى حاج عيل – بدرية عز الدين – أحمد الرعد – تهاين النجار – أماين النجار – نادية النجار 

- عبد القادر سعد الدين – محمد ضحى باع – رامي حسن آغا – محمد نور النجار – حسني نجار – سعيد باع  عصام علولو – سالم حشيشو – الياس 

حشيشو – فهد حشيشو – أحمد بدر الدين نجار – حسن نجار - محمد يارس نجار – نورا نجار – خديجة حموي – عائشة حموي – لطيفة حموي – 

محمد غانم - عائشة حموي – عبد القادر حموي – آمنة حموي – محمد طالل أوس دبس – عبد الكريم دليل – لينا زينو 

                                  أمني الرس      رئيس مجلس اإلدارة 

محمد جامل كسيح                                                       محفوظ حبيب 

23138

إعالن
قرر مجلس اإلدارة لجمعية البيت السعيد التعاونية للسكن واالصطياف 

بحلب  دعوة أعضاء الهيئة العامة لالجتامع السنوي الذي سيعقد يوم 
السبت بتاريخ 2023/2/25 يف مقر الجمعية الكائن يف االسامعيلية 

أمام مدرسة األمني عبارة الخوام يف الساعة الحادية عرش ظهراً ويف حال 
عدم اكتامل النصاب يؤجل االجتامع إىل الساعة التي تليها من نفس 

اليوم والتاريخ وبنفس املكان ويعترب هذا اإلعالن مبثابة تبليغ شخيص 
لألسامء مجهويل العناوين وهم: أحمد الصغري - صفاء الجهامين - جازية 

الشبيل - صالح الدين شمة - محمد قسوات زادة - يوسف غشيم 
- محمود رضوان - محمد طالل الحايك - أحمد قلعه جي - محمد 

بشلموين - صالح عجلة - محمود مدرايت - يوسف شاوي - ياسني شمه 
- محمد صالح شوى - محمد زيادي - عامد ابراهيم - وائل عجوز - 

أحمد زعريباين - محمود عقاد - محمد حسنة - حسن العبود - نجاح 
املحمد - نواف العلوش - حسن العلوش وننذركم برضورة دفع األقساط 
وااللتزامات املالية املرتتبة عليكم خالل شهر من تاريخ نرش هذا اإلعالن

رئيس مجلس اإلدارة

23139

إعالن
بناء عىل قرار مجلس اإلدارة رقم 4 جلسة 2 تاريخ 2023/1/23 

قرر مجلس إدارة جمعية االستقالل التعاونية للسكن بحلب الغاء 

اكتتاب األعضاء املكتتبني عىل مرشوع W3 وذلك لعدم تسديدهم 

سلفة االكتتاب بالرغم من مطالبتهم وانذارهم بواسطة البطاقة 

الربيدية املكشوفة وإعالن الجريدة الرسمية ملجهويل العناوين 

واعادتهم اىل جدول األعضاء املنتظرين وذلك طبقا للامدة 35 فقرة 

ه )هاء( من املرسوم الترشيعي 99 لعام 2011 ويعترب هذا اإلعالن 

مبثابة تبليغ شخيص لالعضاء مجهويل العناوين التالية أسامؤهم : 

1ـ مازن محمد جمعة نابليس )79( 2ـ محمد عبد الرزاق مزكتيل 

)82( 3ـابتسام محمد ديب عويجة )136( 4ـ امينة مراد حسني 

. ) 171(

                                     

 رئيس مجلس االدارة

23129

إعالن
السادة أعضاء الهيئة العامة للجمعية التعاونية السكنية 

للعاملني يف الحقل الصحي قرر املجلس بجلسته رقم 2/ 1 

لعام 2023 دعوة لالجتامع السنوي للهيئة العامة يف مقر 

الجمعية الساعة / 14 / من يوم 2023/3/17 ويف حال عدم 

اكتامل النصاب يؤجل االجتامع للساعة /15 / من نفس 

التاريخ وذلك لبحث األمور املدرجة يف اعالن الدعوة املبلغ 

اصوال ويعترب هذا اإلعالن مبثابة تبليغ شخيص لألعضاء مجهويل 

اإلقامة وهم : جمعة عرب – مصطفى حبش غطاس – عامد 

خورشيد- محمد يارس قريب – غفران سليم – نورا بدوي – 

احمد األحمد – احمد الديبو – عبد الفتاح ملحم – عبدو ربو 

محمد كنجو + سيف الله يحيى 

رئيس مجلس اإلدارة 

23124

إعالن
فقد الطالب صفوان نادر السومي بطاقته 

الجامعية الصادرة عن جامعة حلب كلية اآلداب 

لغة عربية يرجى ممن يجدها ردها اىل ديوان 

الكلية مشكوراً.
23130

إعالن
فقد الطالب صالح عبد الرزاق الخليل فقدان 

مصدقة تخرج صادرة عن جامعة حلب كلية 

الزراعة / بساتني يرجى ممن يجدها ردها اىل 

ديوان الكلية مشكوراً.
23128

دعوة إعالن 
قرر مجلس إدارة جمعية االنوار التعاونية السكنية 

بحلب دعوة الهيئة العامة لالجتامع السنوي العادي يف 

الساعة الثانية ظهرا من يوم االحد الواقع يف 2023/3/5 

بحلب يف مقر الجمعية / امام جامع غيور بيك/

ويف حال عدم اكتامل النصاب القانوين يؤجل اىل الساعة 

الثانية ظهرا يف نفس املكان والتاريخ وذلك النظر 

بجدول االعامل املقرر

شاكرين تعاونكم

رئيس مجلس اإلدارة

23127

إعالن
قررت محكمة البداية األوىل يف الدعوة أساس / 239/ 

تجاري لعام 2023.,. 

البدء بتصفية رشكة نافع قصاب ورشكاه التضامنية والتي 

غايتها تجارة كافة أنواع األلبسة واالقمشة وتسمية 

املحامي عبد النارص املرعي مصفيا للرشكة ودعوة كافة 

الدائنني واملدينني للرشكة ومراجعة املصفي خالل مدة 

أقصاها ثالثة أشهر من هذا اإلعالن 

 القايض مصطفى بسوت

23079

إعالن
فقد الطالبة هنا عالء الدين اخرس الشهادة 

الكرتونية عن جامعة حلب كلية الفنيون الجميلة 

والتطبيقية  يرجى ممن يجدها ردها اىل ديوان 

الكلية مشكورا 
23120

إعالن
فقد الطالب محمود عبد الرحمن صهريج 

مصدقة تخرج صادرة عن جامعة حلب كلية 

العلوم يرجى ممن يجدها ردها اىل ديوان 

الكلية مشكورا 
23086



يدعو مجلس ادارة الجمعية التعاونية السكنية لنقابة اطباء حلب السادة اعضاء الجمعية لحضور اجتامع الهيئة العامة السنوي العادي وذلك بتامم الساعة الخامسة مساء من يوم الخميس بتاريخ 2023/3/16 يف مقر نقابة األطباء بحلب ويف حال عدم اكتامل النصاب القانوين يؤجل االجتامع للساعة السادسة مساء بنفس التاريخ واملكان املحددين وذلك لبحث 

جدول األعامل املبلغ ألعضاء الهيئة العامة أصوالً ويعترب هذا االعالن تبليغاً رسمياً ألعضاء الجمعية التالية أسامؤهم وفق الجدول التايل :

برشى عونه –أحمد نجم وفايئ –أحمد نبغيل – عناية زينل-محمد عادل زينل-عبد امللك حافظ-باسل ترمانيني-عارف ابراهيم-محمد سليم جبان- محمد درويش-حني محمد- مصطفى ريحاوي-عالء الدين معراوي-محمد ويس نعسان-توفيق طبارة-محمد رشواين-محمد سويد- سامل بدرخان-عيل الباكري الربازي صفوان الزعيرت-سمري محمد شيخي-محمد فهر 

درويش- محمد فهد غزال أسود- روعة غزال أسود- زكية سوزين السباعي- محمد بشري حنيفي – نجيب بشري- محمد كيايل- محمد اإلدريس-محمد فهد هاليل- طارق حاممي- محمد رهوان- رغدة مغمومة- فوزية اسكيف – محمد ماهر عنجريني- عثامن رشيد-احمد عامر طلس- احمد ماهر املدرس- موىس الجاسم- هبة شاطر- اديب العسيل- جهاد محيل مهند 

قصاص- محمد فاخوري- عامر خري الله- خلدون سرييس- ازدهار سباغ- سعد سامين- جميلة سوسن يسوف- بوزانت كاحكه جيان- عبد القادر جاسم- رغداء راكان- محمد طريف الصباغ الشريازي- رنا الضليل - فائز الجاسم- معن حفار- محمد بار عيل- محمد سهيل عبه جي- محمد رضا حريتاين- احمد رسحيل-محمد شنن- غيثاء ارشيف- محمد غياث جرسي- 

الهام البيك- رغداء قزموز- أسامة اديب- شيخ محمد شيخ اسامعيل زاده- محمد فاضل مغريب- عيدو خلف- فانيا جودت-ثائر املعلوف- سامح اسجيع- خوشناو محمد- فراس الحكيم- محمد مرصي- مروان قطاع- كراسيا صابونجي- هيام مرصي- شذى يكن- عمر خطاب-عامد شحود- نريوز مزكتيل سمري جورج انطايك- احمد فاضل- هيثم قباوة- غالية محمد- هناء 

محمد- غيثاء نحاس- محمد منري صادق- نور سعدي- محمد منري أخرس- عمر بريج- سمري دكرمنجي-محمد جميل قياسة- زكوان كيايل- محمد أبو النور اللبني- حسن الخلف- مها العيل العبد- ابراهيم االحمد- أمني نرص الله داغستاين- أمين نرصالله داغستاين- رشاد كيتكاين-فيصل كوجك عيل- ميساء قباين- شكري أبو محمد- محمد نجيب عايش- غياث دباس- 

لؤي مقرش- عبد الرحمن محمد قاسم- لونه قايض- روال عليكاج- عيل بسوت- عبد الكريم الحسني- بزوغ حميدة- لينا جوريه- حسني رسالن- جهاد صقال- ابتسام الشب- أحمد نائف- أحمد فؤاد عمر- أديب الشيخ حسن- عائشة حسناء صديق- محمد ازاد شاهني- سامر موصليل- غسان املنري- لينا غزي- سابينا فرام- مرفت زكور- محمد وليد قبالوي- نعامن 

طباع- أحمد سامر كوسه- عامر خطاب- صالح الدين بري- فواز بدور- رميا الحالايك- احمد سليامن نيال- مجد شيخ الغنامة- محمد عبد الرحيم- محمد رشدي هدى- محمد بشار زلط- عادل اعرايب- حنان كردي- محمد مهروسة- احمد حميص- سحر أشرت- صباح أيوبية- محمد رشيد جركس- أسامة شياح- محمد مطيع بادنجيك- غادة قباين- غيثاء قباين- أحمد 

طالل الصابوين- مصطفى ماهر عطري- محمد األشرت- أحمد األشرت- عبد الكريم ايبش- حجي عمر- زياد العيىس- عصام امتاز السباعي- محمد زهري رشف الدين- مازن الكراكشة- محمد زهريمهمندار- زكريا رشف- محمد أقمينايس- مازن دقاق- هالة التنجي- عامر غزال- خالد العزو- محمد منذر عزت أغا- صبحي سباهي- محمد سمرياليوسف- محمد عامر عبد 

الله- غازي عبدي رضوان مالح- ميسون سباهي- عبد الرزاق قدو- لينا سباهي- اسامعيل األيوب- حسن يحيى زيدو- زكريا وراق- محمود بابليل- محمد ماجد احسينو- رائد برغوث- عارف خري الله قصاب- أحمد غياث شايب- غالية أحمدو- أمل الشيخ شوا- نارص مهندس- منار بكاية- محمد عامر كالرجي- حسان صابر الحريري- عروبة الحريري- عبد العزيز 

باكري- خليل بكر- شريين عيىس- اسامعيل محيو- فهد رودي عبد النور- سالم عيل- يارس بعاج- كامل عامر- نجاة دباغية- سمية اعزازي- مها عبد الرحيم- عبد اللطيف النجار- طريف بيطار- مها كيتوع- عبد الكريم الحسون- ابراهيم الصويري- محمود ملحيس- عامد عمري- محمود أبو كشة- غالب اعبيد- ابراهيم غريب- صالح األحمد-سوسن ورد-موفق 

الشعيبي- رياض معمو- دينا جمرك- أحمد حجي محمود- عامد طنبة- سامر معامر- سوزان رضا- ياسمني حنان- عمر السليم- عبري بوادقجي- محمد سهيل درويش-محمد يزن السيد- عبد الحليم اإلدريس- ريعان شيخ بندر- عامر مكتبي- ذكاء نعال- ملى جعلوك- عبد الوهاب قبالوي- أروى الراجح- كفاح سيجري- جورج قس إيليا- فادي بدلييس- أحمد 

حمكو- ظافر حاجي محمد- محمد صالح الدين نعناع- حسن هنداوي- وحدة سيجري- أمل أرحيم- ظالل عبد اليل- هنادي سكري- فاطمة أحمدمحمد أمري عطار- عبد املنعم كلزية- سعد كوسه- لينا عظمت- أحمد حمشو- ميساء نسيمي- محمود صباغ- هدى الحاج عبد الله- فواز مزيك- محمد الرحمون- ريا مرصي- ليث مولود- مصطفى شوا- يارس 

جربيني- أسامة قطيع- نرسين ثربي- محمود ايهاب حامض- زياد النجم- أحمد ديري- محمد العبود- عدوية حمو- قيص أيوب عزام دياب- أحمد الخطيب- محمدخلدون منال- محمد أسامة مرعيش- محمد الحميدي- محمد سعيد الحسني- رامي عويرة- حسني الحايك- بدر الدين محمد العيل- أنديرة قانوقة- وضاح نيال- محمود بدران- سمريالخليل- عاصم 

رزوق- كامل محمد- محمد ساند األيويب- نظام كردي- فريج كرياكوس- براء خياطة- هال أبو خاطر- غالية حنان- قاسم النجار-عبد الرزاق خريالله- خديجة الرفاعي- رميا محو زاده-أحمد أسامة الراجح- نكار حسن- محمد حامدة- جهاد األحمد- غايل ابراهيم باشا- قتيبة ابراهيم-أمل الحاج مصطفى العبدان- أحمد شدو-نادر نسطه- منري جحجاح-حسن حاج 

باره-محمود سامن- سمري جحجاح- حمزة الصادق- أسعد نعال- يوسف بريخان- محمد زرقة- محمد أسامة داده- هنادي صاري كوزال- عبيدة املفتي- إميان بركات- أحمد الحاج حسني- محمد صابر بودقة- غدير مراد- رنا سامق- عمر زيتون- جامنا الحسن- فاطمة نرص- صبحي حجار- هنادي قصاب- محمد مازن الفتيح- مالك سعيد- محمد شبيب- عبد املعطي 

نصف الدنيا- محمد خوامتي-فرن الطعان- نور شاشايت- فلك زكور- جابر منال حسن- منار منال حسن- حسام فتال- محمد طالل فاعل- محمد قطاع- فراس فتال- محمد عالء الدين كيالرجي- سمر عبد اللطيف-مصطفى عبد اللطيف- محمد جامل منصور-محمد نحيل-محمد أمري هربة- نجالء وفايئ بعاج- بهاء نعناع- عيل جمعة غريبو- طارق عبد العزيز- محمد 

حميص-ملعان السيد-يارس حميص- صالح الدين محمود- مؤمتن سعدون- عبد الرؤوف العبيد- زين دويدري- الهام هبو- ليىل عقابية- أمينة الغباري- محمد سامر نارش النعم- اغراء املحمد املحمود- امنار عطيش- محمد أعرج-عامر دالل- محمود عزيزة- فريال البكور-عامد سلطان-مايلة دراو-أحمد رشيد-إييل عبد النور- رزق الله مالو- محمود ساطو- عبد الدائم 

حافظ بره جكيل- رضوان مامو- إميان الحسن-إميان نعناع- جميل حرصي- عبيدة قد حنون- زبيدة قد حنون-انطوان بصمه جي- نجود رسميني- لبنى حاممي- فادي فهدي- هال فهدي- صالح الدين هوى- محمد معمر فاعور- حسني زيدان- أحمد جالد- رباب أصفري- روال زيات- غادة أبازيد- احمد رامي كرمان- عبد الله كتخدا- رباب قوقو- أحمد نور 

ماوردي- شادي حاج سعيد- حسن محمد ياسني- محمد الجارس- محمد جميل طحان- أحمد حيدري- بسام مصطيف- محمد عالء الدين تركامين- حسني السعيد- طارق محي الدين- جنان صوراين- عالء الدين حاج أحمد- زاهر بطل- نور الدين السليامن- يوسف عبد العزيز- محمد براء بركات- محمود شحادة- محمد الحرك- ضحى عثامن- عالء الدين رسو-عبد 

الهادي رسو- باسم الكنعان- عبد النور اندراوس- دميا مجق- محمد ساهر السيد أحمد- حسني نارص آغا- خولة قطان- براء نعناع- أنس نعناع- نائل نعناع- ناديا بركات- جورج لولو- منري عروق- محمد سامر باقي- أحمد املحمد- مصطفى بدوي- سامح الجني- ويسو األوسو- باسل قاطرجي-نجيب فرني- فتحية العمري- بتول سمرجي- حسان الخباز- صفاء كردي- 

سوسن عساف- أحمد كعكو- محمد فؤاد محمد فؤاد- مسعف كالس- هادي أبو رشيد- دمية قطيني- محمد منري أبو الكنج- محمد صاري كوزل- غازي شيخ دبس- يعقوب آجي- درار عبود- أحمد العساف- أحمد مازن عزيزي سلطان- عبد القادر دملخي- محمد ضعيف- محمد خري الكسمو- أحمد شيخ القهواتية- مهند نعساين- عبد الغني سنكري طرابييش- روال 

قباين- أحمد زاهر طيار كيايل- عبري درويش- أحمد شيخو- بالل أبو املكارم قنوايت- بسمة شعار- نضال مراد آغا- أحمد مازن النعمة- حسام الدين حارضي-جامل زبري- جامنة كيايل- عبد الحميد محجوب- زكريا الزكور- عالء الدين نسيمي- غصون زيتون- وائل دهان- مازن سقه- معد الرمضان- مصعب الراجح- حسني دقامق- تامر انطكيل- محمد معال شيخو- 

جامل عبد املعطي-جرجس غربيال- محمد أبو دان- نور غزال-فاتح غزال- ارساء الخلف- سمري بيبي- عبد اللطيف بدوي فادي عبد الصمد- بشار الصدر- سمر املرصي- فادية العكيض- محمد منصور فتاحي- إميان تللو- محمد ثابت إدلبي- نارميان عبدالله األحمد- عالء الدين برميو- عهد امتاز السباعي- نور سامقيه- محمد العيىس- رندا دردري- عامد رجب- حسني 

سرييس- محمد وسيم معاز- حسام معاز-نجا بدوي- محمد مهند بدوي- أسامء حامدة- رزان قندقجي أمية دباس- محمد ابراهيم- محمد حالق- قيس كسحة- رىب بدوي-فارس محمد- محمد زياد عمري-فاتن صالحية- رنا النون- ابراهيم خليل حسن- فاتن لبابيدي- محمد مكرم املوشيل- محمد عالء صوفان- براءة البوسن- كنده عبد النور- مصطفى محيل- بريزه 

رسور اليفا- محمد عامر نحاس- محمد فوزي اسامعيل- رغد ابو الشامات- اميل زمله عمرو شحنه- فراس الجني- عبد الرحمن العبيد- محمد عيل بني- خليل حاجي عيدو- محمد الحاج عيل- فؤاد روهم- رانيا حيالين- عبد العزيز الرشيف- محمد افغاين- توفيق جورج مغامز- محمد حاج محمد- بارعة حنكل- عبد الحميد عمر نايف- محمد استنبويل- بسام محمد 

بها- اسامعيل جاسم- شذى قرقناوي- لقامن أحمك- سوسن العبد الحنان محمد ناظم مهروسة- بتول مرصي- أحمد الحمدو املوىس- محمود سامر طيبي- رشوق درويش- محمد يارس تفنكجي- حال اسليم- محمد عيل الحاج حسني- محمد الحاج محمود صطوف- محمد الكل- محمد نجيب بركات- محمد فراس شوا- خلود أسعد- عزت بكر- راميه بصمه 

جي- يامن لبابيدي- أسامة نجار- عبد الكريم دالل- اسمهان قوشو-عبد القادر جالق- ليندا بطيخ- مصطفى دملخي- حسان شوا- مجد أخصيم- محمد باسل نور الدين- هالة صقال- رضوان تاج الدين- عبد الرزاق القدور- ليث عرينجي- ليليان جبقجي- عامد خدو- عبد املجيد السيد- ميار غزال أسود- ملهم عنتايب- رىب الشيخ حسن- هال الفارس- أحمد كنان 

جوهر- نسيبه نايف- أحمد حموي- محمود الخليل أحمد عبد الرحمن- أسيل سويد- محمد باسل معطي- أمين السليامن- عالء غزال- محمود ادراو- عبد الله حميدان الصمصام- محمود الشيخ مرعي- أمني قبنض- أحمد بويش محمد العاروين- أنس كوايه- جورج أغوب- محمد يارس منال- رميا منال- عبد الرؤوف جيجة- محمد عادل جيجة- فادي عقييل- سيزار 

أزرق- عبد الله أعمى- عمر زيتون أحمد سامرالعواد- غفران حاج محمود وايك- محمد ماجد بري- عبد الرحيم رحمو- هزار نحاس- محمد ميان قنوايت- حنان درباس- عيل دهان- صبحي بهنا- محمد فادي عامر- خالد رمضان-ياسمني كلزية- شريزاد رشو- نرصالله حسني- راما رشيفة- ميشيل حالق- ديانا أبو صالح- وفاء عقاد- راما جلخي- وسيم صغري- حسام 

محمد الحلبي ضحى قباين- منهل السامل- رازميك به باجيان- محمد حسام قطان- عبد الحميد منصور- مهند ترجامن- أمين حج أسعد- وسيم املحيل- عبد الكريم عزيزي- محمد بركات- محمد حسام شايب-محمد زاهر محمد- حسام ويت-محمد اسامعيل الحنيفي- نبيل نحاس مهندس- لينا حجار- احمد عدنان رضوان- عيل الناعم- خليل عبدي- سناء مرص-هناء 

اوبري- نوران ناصيف- ملى الشداد- عبد الرزاق أحمد- محمد شيخ حسني- ذكاء زمار- سها كيال- فاطمة نعال- احسان ورده- مظفر مهمندار- منى بصمه جي- كلثم هاشم-نهى علواين- هزار حباق- رابعة دهان قصاب بايش- عبد البديع أبو سمرة- مها بصمه جي- ليىل كرزون- محمد نذير ميك- نزار الحسان- عبد اللطيف حارضي- اسامعيل العيل الدحدوح- 

محمود أبو صالح- صفوان جعلوك- أسامة بستاين- محمد غزال- عدنان الحسني-محمود قطاع- خديجة صالح- محمد أمين تكية- ريم الرفاعي- بتول الرفاعي مادلني شامليليان- عالء نحة- محمد عبدي- عبد الحكيم املحمد- حميد حميدي- زياد واعظ- ابراهيم السيد- رغداء هورو- حسان زغنون- محمد رسول الراجح- انطوان انتيباس- محمد مرض السليامن- أحمد 

أنجق- توفيق شيخ أحمد- رامي طباخ- مها دنو- نجاة حجار- محمد أمين حجار- عبري حجار- غادة دوري- جامل حنجيك- نجالء خميس محمد إياد قصاب- نجالء جمعة- محمد قطاع- الهيثم مهدي- منى قزاز- جامل محمد- رامي صائم الدهر- محمد أياد بعث- غزوان حميدة- عبود شكور- حسن بستاين- محمد فؤاد محمد رجب- عبد القادر غريب- عامر 

طاووش- رسكيس طاغ دوبرنيان- هام تالوي- جامن عقيلية- نور صباغ- مصطفى سامين- جولييت طعمة- رضاب الهالل- لينا كيايل- مها رفاعي- عالء الدين محمود- محمد محمود- عبد الحكيم أمونة- نائل قرييش- أحمد حاجي بوظان- محمد بشار حامدة- محمد نوري حمدون- بشري فتوح- عالء الدين العيل- محمد توفيق حمدون- عهد زيتون- هاين 

الشيحان- عبد الكريم جوخدار- محمود كلزي- محمد زهري خياط ماردنيل- أحمد هاشم تالليني- محمد نهاد جوخدار- خري الدين قالع- أحمد جغل- أحمد واعظ- محمد األعرج- محمد عرب- شريين خليل-مصطفى محمد- عبدو رجب- أسامة القداد- أحمد مسلم- محمد عامر حليل- مصطفى فنصة- أحمد حزاين- عيل الجرسي- نضال أبو رايض- مناف 

منجونة- محمد قزاز- رماح مدرايت- جمعة أحمد- أحمد مخلص صباغ- محمود العبيد الحربة- يارس محجوب مقدام شاهني- محمد الخالد- فراس ناولو- منى بابيك- صبحي عبدو- نهوة بابيك- محمود علوش- املثنى علوش- جامنة النعساين- عدنان الحاج عبد الله- فارس ايغو- مرض ادريس- مصطفى حكمت يازجي- صبحي نائف- يوسف الحداد- محمد 

الخطيب- محمد الكريطة- إلياس سمعان- أمين قره حمود- مازن حافظ خياطة- بكري معاز- بانا بازربايش- أنس الجاسم- محمد طاهر النقيش- وانيس قزانجيان- محمد نوري شتلو- محمد عدنان جوخه دار- محمد أمني كادوره- أحمد العبود- عبد الرزاق القايض- محمود أنس بيازيد- نائل ريحاوي- محمد سعيد اخرتيني- مهيب قدور- عالء الدين علو- مصطفى 

حامم- سوزان قاوجي- رضيه الشيخ أحمد- سامر حميص- ابراهيم الحريري- محمد طموح عمرايا- محمد يوسف شيخوين- حامد العيفري الرمضان- محمد شاكردهان- أسعد حرصوين- سامح عبيدين- منال قياع- كنعان القصاب- وائل نجار- هيام موىس انعام صطل- اميان تبان- رغد نرصي- محمد منقذ املحمد- خالد بوزان- فادي البيلوين- عمر حمود محمد 

العمر-رساب آغا- فاطمة صطل- محمد البذرة- رضا ضاهر- رشيف الهبال- عامر أبو حميده- أحمد سباغ- عبد السالم جلو- أحمد يازجي- خليل ايبو- محمد عزام رضا بالل- أحمد منصور- سميح قدور-محمد كامل بريه جكيل- يوسف خرضي- محمد الطعمة- شعبان الدرويش- أحمد هنداوي- أحمد مرصي- محمد هالل شيخ احمد- حسني الخالد- محمد مرض 

قنطار- ناديا ضاهر- وجيه عيل- مياسة العيل فراس السليامن- يارس السليامن- معن بريجاوي- نشأت ابو شعر- محمد خري محمد- حسن احمد محمد- حسان الخرض- مجد الدين قالش- عرين كلور- رعد كلور-تامر األمري تامر- فاطمة أبيض- محمد عامر يحيى-مازن عيىس- محمد نبهان خياطة- عصام التنجي- ثائر دويدري- نعيم حزوري- عامر الجاجة- عبدو 

اسعد- أمين داديخي- خالد الكريط- عيل الحمود البكري- مصطفى ابراهيم عيل- فوزي الحاج كريم النجار- فهد العبد- ماهر قباين- محمد الحامدة- جوين واصل- مدثر جواد- طالل جاموس- عامر جاموس- حسام شيخ رجب- ابراهيم العبيد- ملى منصور- محمد معن الزعيم- أنطوان عازار-رغداء منصور- عميد ديب-فادي زرنجي- عبد الستار الرجب- عزيز 

داية- محمد يحيى فيض الله- محمد عدنان فتال- غصون لبابيدي- خشامن ويل- مجيدة اميلني دري- هيام سواس- جربائيل عبد الصمد- محمد رأفت عبد الكريم- محمد وحيد دقاق مزنة طحان- غفران الحداد- نوري خلباش- جوزيف بلبليان- جورج كيلو- بهجت بالل- محمود مواصيل- محمود طويلة- محمد مهدي داخل- محمد سعد شايب- صادق شامي سمر 

جبولية- تيسري جبور-عامد الظريف- أحمد نعمة- محمد هشام قطاية- غازي نيازي- محمد الحاج مصطفى- نهلة الحاج عبد الله- أنس سامل- ندى سواس- أحمد رمزي زيبو- محمد عوين زيبو- محمد عبد الباسط بدلة- خليل مراد- فاتن ابراهيم باشا- جامنة رسخوش- صبحي بسوت-محمد ظافر قلعه جي- شوقي هالل- ضحى رساج- أحمد مزيك- سريين 

سباعي- فاديه أمانه- دالل عيل الحسني- عبد الرحمن الحزوري- صفاء نحاس- عامر دااليت- أحمد ماهر مساليت- عبد املنعم أخرس- ضحى الفرا- غصون بطل- ساطع سواس- محمد تراب- عائشة جغجوغة- سمري قصاب-محمد عبه جي- عمر آل عمو- إلياس قيسو- إميان حميص- صفوح الريحاوي- طلعت صالحية- لينا مرعيش- عيل محمد- جورج سعاده- زاهر 

ميليش- لؤي السيد- جورج تدوري- نافع جراح- صفوان حموي- كريم زحالين- محمد بسام حبال- محمد كنان قواس- نهلة الجابري- محمد طارق السيد- موفق داغستاين- دمية أمام- حسان بوادقجي- جالل منان- شريين مارديني- عبيد أفندي- محمد ماهر زيتوين- هند أبو دان-

                      رئيس مجلس اإلدارة
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