
هيئة التنسيق الوطنية 
في سورية   لقوى التغيير الوطني الديمقراطي

أمانة السر  

قائمة بأسماء قيادات هيئة التنسيق الوطنية في المهجر

�ل��ة بالداخـــ��ة المنتخبــ��ادات الهيئــــ��ن قي� قام أعضــاء هيئـــة التنسيــق الوطنيــة في المهجــر وبنــاء على قــرار م
�خ  ��انية بتاريــ��ن اللمـــ��ة برليــ��ي مدينــ��ة ف��ر للهيئــ��د مؤتمــ� حيــ$$ث ق$$ام أعضــ$$اء المكت$$ب ،$$  2011/09/23 بعق

 قي$ادات والدعــوة إل$$ى انتخــ$$ابات حقيقيــ$$ة يتمخــ$$ض عنهــ$$ا  التنفيـــذي الخارج السابقيـــن للهيئــة بحل المكتـــب 
 تتســـ$$ع قاعدتهــ$$ا أيضـــ$$ا لتطـــ$$ال الجـــ$$زء اله$$م وه$$و الشبـــ$$اب منتخبــ$$ة بطريقـــ$$ة ديمقراطيــ$$ة ومباشــ$$رة 

.الســوري في الخارج 

 اختيـــ$ار المجلـــ$$س وبانتخـــ$ابات تمخضـــ$$ت ع$ن  ببيـــ$ان صحـــ$في واختت$$م أيــام  3دامت أعمــال المؤتمــر 
.الذي تبعــه فيمــا بعد اختيــار أعضــاء المكتــب التنفيــذي في الخــارج  المركــزي للهيئــــة 

:أسمــــــاء أعضــاء المجلـــس المركـزي المنتخــب للهيئـــة

ممثــــــــلو الحــزاب : أول 
الحـــــــــــــزب الممثـــــل الدولــــــــــــة

حزب التحاد السرياني جورج شمعون السويد

حزب التحاد الشتراكي العربي الديمقراطي عبد الرحيم خليفة رومانيا

حزب العمل الشيوعي السوري زكريا السقال ألمانيا

حزب البعث الديقراطي العربي الشتراكي مرهف ميخائيل ألمانيا

تجمع اليسار الماركسي ( تيم) جون نسطة ألمانيا

حركة معاa من أجل سوريا حرة ديمقراطية أيهم حداد أمريكا

الحزب اليساري الكردي في سوريا سالر شيخاني  

http://syrianncb.files.wordpress.com/2011/12/g-conference-berlin.pdf


حزب التحاد الديمقراطي خالد عيسى فرنسا

الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا( البارتي) خالد سينو هولندة

الحزب الديمقراطي الكردي السوري محمود داوود ألمانيا

حركة الشتراكيين العربي سركيس سركيس  

ممثـــــلو الشبـــــــــاب : ثانيــــا
 الدولـــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــم

صهيب رزوق بلجيكا

محمد العكش بلجيكا

حسام قعدوني ألمانيا

ديمة الشمعة ألمانيا

فارس الحمد ألمانيا

محمد جمعة ألمانيا

نهلة سلمة ألمانيا

خلف داهوود بريطانيا

ردوي حمه بلجيكا

قهرمان محمد بلجيكا

  

 المستقــــــــــلون: ثالثـــــا
 الدولــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــم

هيثم مناع فرنسا

خلدون السود أمريكا

فادي المسالمة المانيا 

نوار عطفه فرنسا 

اسامة الطويل ايطاليا 

سلم سعيد ألمانيا



مأمون خليفة التشيك

ريم فرحة ألمانيا

السويد خليفة محمد

ماجد حبو السويد

 :أعضـــــــــاء المكتـــب التنفيــــــــذي في المهجــــر 
الســــــــــــــــم  الدولــــــــــــــــــة 

هيثم مناع فرنسا

خلدون السود أمريكا

فادي المسالمة المانيا 

نوار عطفه فرنسا 

اسامة الطويل ايطاليا 

زكريا السقال ألمانيا

مأمون خليفة التشيك

خالد عيسى فرنسا

عبد الرحيم خليفة رومانيا

ماجد حبو السويد

محمد جمعة ألمانيا

نهلة سلمة ألمانيا

خلف داهوود بريطانيا

 هــــ$$ذا وقــ$$د ت$$م انتخـــــــــ$$اب الدكتـــــ$$ور هيثــــــــ$$م منـــــــــــ$$اع رئيســـ$$ا لهيئـــــ$$ة
. التنسيـــــــق في المهجــــــــر
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