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 أعضاء الجمعية العمومية لجمعية اكتفاء األهلية

 

 رقم العضوية  االسم  م
 2/08 باسلة احمد نارص الحمود 1
2   

 3/08 جواهر حسن عبدهللا قرش 
 4/08 الهام عل  صالح القشالن 3
 5/08 الدنرجاء محمد عوض بن  4
 6/08 ملك محمد عوض بن الدن 5
 8/08 هديل عصام محمد عل  خوقي   6
 9/08 سحر احمد ابو بكر با عشن 7
 9/08 سمية احمد ابو بكر باعشن 8
ن العمودي 9  11/08 عفاف محمد حسي 

 23/08 فريدة محمد عل  محمد حسن فارش   10
 26/08 مها عبدهللا محمد عل  الدباغ 11
 12/09 احمد محمد اليام  اسماء  12
 16/09 جميلة محمد عل  محمد حسن  فارش   13
ية عبدهللا اسماعيل كاظم 14  17/09 خي 
 19/09 سعاد عبود ابوبكر بن عفيف 15
 28/09 نورة فرج سعيد المساعد 16
 29/09 هنية صالح عبد هللا بن الدن 17
 18/10 دانية عبدالحفيظ حسن ابو العال 18
 13/11 محمد عوض بن الدناحمد  19
ن عقيل الجفري 20  14/11 اسامة حسي 
  شفيق االمام 21

 15/11 انعام هانن
 21/11 عصام يحي  عمر الفيالل   22
 22/11 عبي  فتح  احمد الخول   23
 25/11 فوزيه سالم عمر باشطح 24
 24/12 فهد حمد عبد العزيز الدعيلج 25
 27/12 نشوى عبد الهادي حسن طاهر 26
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 30/13 غازي فيصل سعيد بن زقر 27
 31/13 وليد أحمد سعيد باحمدان 28
 32/13 ريم فؤاد محمد بخيت 29
 33/14 لينة عبد الرؤوف محمد  أبو زنادة 30
 34/14 سعاد غالب أحمد سعيد 31
 عل  العطاس 32

ن  36/14 أحمد حسي 
 عل   33

ن  38/15 ماجدة كمال الدين  حسي 
 39/15 المجيد  بغدادي سارة عبد هللا عبد  34
 40/15 هيام احمد محمد بنجان    35
 42/16 نجاة عبد هللا محمد مليباري 36
37   

 43/16 فهد مرع  عل  القحطانن
 45/16 هيفاء عبد هللا يحي  الجفري 38
 48/17 رجاء عبد الرحمن محمد مؤمنة 39
 51/18 عبي  محمد سالمة 40
 52/18 محمد عدنان محمد صالح بن حمد 41
 53/18 نبيل عبد اإلله محمد سعيد نصيف 42
 54/18 يارا عل  محمد  نصيف 43
 55/18 عل  محمد  نصيفحسن  44
 56/18 خالد أسعد حسن جمجوم 45
 57/18 فدوى مزاحم محمد رابح آل غالب 46
 58/18 محمد عادل عبد هللا عقيل 47
48   

  حمزة سليمانن
 59/18 خالد عبد الغين

 60/19 محمد عل  محمد فارش  زهية  49
50   

 61/19 شذى منصور حمزة سليمانن
   شادي 51

 62/19 منصور حمزة سليمانن
52   

 70/20 إيمان عبد الرحيم محمد قاسم ميمين
  عبدهللا احمد الغامدي 53

 71/20 هانن
 72/20 عصام عبد اللطيف عبد الباري المجلد 54
 73/20 عبد الستارابراهيم محمد أبوالعال 55
 74/20 يارس عمار سالم بن محفوظ 56
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 75/21 سمي  محمد أحمد باعامر 57
 76/21 محمد عبد هللا سعيد آل عبد الرحيم 58
   

 77/21 لمياء حفظن
ة محمد نيازي محمد مراد 60  78/21 سمي 
 79/21 نارص عبد هللا عبد العزيز الميمان  61
 80/21 أيمن صالح فاضل  62
 81/21 هبة سعود عون هللا عون هللا 63
 82/21 عمر محمود محمد آل معينا  64
 83/21 محمود محمد أحمد آل معينا  65
 84/21 سلىم خالد عبد الهادي طاهر  66
 85/21 خالد أحمد أبو بكر باعشن  67
 86/21 فاتن إبراهيم هاشم شطا  68
 87/21 قثم خالد أسعد جمجوم  69
 88/21 محمد محمود عبد الرحيم عطار  70
 89/21 محمد عبد هللا عبد الخالق العامري  71

           

 
                                                                      

 
 
    
 

 

 

 
            

 

 

 

 

                                                       


