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مدينـة طرطوس

مجلس المدينة:
رئٍس هجلس الوذٌٌة :الوهٌذس علً هحوىد سىرٌتً
ًائب رئٍس هجلس الوذٌٌة :الوهٌذس فاروق احوذ
أهٍي سز الوجلس:الوحاهً وائل ٌاسٍي
هزاقبً الوجلس :الوهٌذس احوذ حسي – السٍذ راهً الخطٍب
أعضاء الوجلس:
السٍذ هٌذر اسطفاىالذكتىر هحوذ طىفاىالوهٌذس اسعذ ابزاهٍن السٍذ بشار حاج هعالالوهٌذس هحوىد صقزالسٍذ هحسي حوذاىالوهٌذسة هٍساء تفاحةالسٍذ هحوذ اسواعٍلالوهٌذس عذًاى هجاورالسٍذ هحوذ حوىدالوهٌذس حساى حسام الذٌي-السٍذ باسل رسوق

الوهٌذس هحوذ ٌاسجًالوهٌذس علً قذورالوهٌذس قٍس هحوذالسٍذ سٌاى درغامالسٍذ حاتن سلٍواىالسٍذ وجٍه سهامالسٍذ هصطفى الخطٍب-السٍذ جزجس هعىض

المكتب التنفيذي:
رئٍس الوكتب التٌفٍذي :الوهٌذس علً هحوىد سىرٌتً
ًائب الوكتب التٌفٍذي :الوهٌذس فاروق احوذ
أعضاء الوكتب التٌفٍذي:
 المهندس حسان حسام الدين المهندس محمود صقر الدكتور محمد طوفان المهندس ميساء تفاحة المهندس عدنان مجاور األستاذ منذر اسطفان -السيد باسل رزوق

المجان الدائمة في مجمس المدينة
لجنة التخطيط والبرامج والشؤؤن المالية:
أ -من داخل المجمس:المهندس فاروق أحمد-السيد منذر اسطفان-السيد محسن حمدان -السيد
مصطفىالخطيب-السيدمحمدحمود .

ب -منخارجالمجمس:السيدبسامجبيمي-السيدإبراهيمطراف .


اجتمعتالمجنةوانتخبتالسيدفاروقأحمدرئيساً والسيدمصطفىالخطيب نائبلمرئيسوالسيدمنذر

اسطفانمقر اًر .

لجنة الشؤون االقتصادية:
أ -من داخل المجمس :المهندس فاروق أحمد-المحامي وائل ياسين -السيد محمد حمود -السيد
مصطفىالخطيب-المهندسقيسمحمد-المهندسالزراعيعدنانالمجاور .

ب -منخارجالمجمس:المهندسشاديحميمة-المهندسابراهيمشيحا-المهندسباللحموم .


اجتمعت المجنة و انتخبت المحامي وائل ياسين رئيساً والسيد مصطفى الخطيب نائب لمرئيس والسيد
عدنانالمجاورمقر اًر .

لجنة اإلنشاء والتعمير:
أ -منداخلالمجمس:المهندسقيسمحمد -السيدراميالخطيب -المهندسحسانحسامالدين-
المهندسمحمودصقر -المهندسالزراعيعدنانالمجاور -المهندسةميساءتفاحة -المحامي
وائلياسين .

ب -منخارجالمجمس:المهندسمنذرصالح-المهندسإيمياأزرق-المهندسغسانيوسف .

اجتمعتالمجنةوانتخبتالمهندسقيسمحمدرئيساًوالمهندسإيمياأزرقنائبلمرئيسوالمهندسةميساء
تفاحةمقر اًر .

لجنة الشؤون االجتماعية والثقافية:

أ -من داخل المجمس :المهندس محمود صقر -السيد باسل رزوق -الدكتورمحمد طوفان -السيد
منذراسطفان-السيدراميالخطيب .

ب-منخارجالمجمس:السيدهائلابراهيم-المهندسةلينداابراهيم .
اجتمعتالمجنةوانتخبتالسيدراميالخطيبرئيساًوالسيدهائلابراهيمنائبلمرئيسوالسيدباسلرزوق

مقر اًر .

لجنة العرائض والشكاوي:

أ -منداخلالمجمس:المهندسأسعدابراهيم -المهندسعميقدور -المهندسأحمدحسن -السيد
سناندرغام-السيدجرجسمعوض-المهندسمحمديازجي-السيدمحمداسماعيل .

ب -منخارجالمجمس:السيدةسناءزيد-المهندسعسافموسى-السيدةهاللهشحرون .


اجتمعتالمجنة وانتخبتالمهندسعميقدوررئيساً والمهندسمحمديازجينائبلمرئيسوالسيد جرجس

معوضمقر اًر .

لجنة الخدمات والمرافق:
أ -منداخلالمجمس:المهندسأسعدابراهيم–المهندسحسانحسامالدين–السيدوجيهزمام–
المهندسأحمدحسن–الدكتورمحمدطوفان–السيدبشارحاجمعال–المهندسعميقدور.

ب -منخارجالمجمس:السيدهاكوبيعقوبيان–المهندسغسانسميمان–المهندسربيعأحمد.


اجتمعت المجنة وانتخبت السيد وجيه زمام رئيساً والمهندس أحمد حسن نائب لمرئيس والمهندس أسعد

ابراهيممقر اًر .

لجنة العالقات العامة :
أ -منداخلالمجمس:السيدبشارحاجمعال– السيدوجيهزمام– السيدباسلرزوق– السيد
سناندرغام–السيدجرجسمعوض.

ب -منخارجالمجمس:السيدكفاحقدور–اآلنسةبشرىحاجمعال–الدكتورحسينابراهيم.


اجتمعت المجنة وانتخبت السيد سنان درغام رئيساً والسيد بشار حاج معالنائب لمرئيس والسيد جرجس

معوضمقر اًر .

رئيس مجمس مدينة طرطوس

المهندس عمي محمود سوريتي

