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عامل( )عضو  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 لهام عل  صالح القشالنإ 3
 5/08 الدنرجاء محمد عوض بن  4
 8/08 هديل عصام محمد عل  خوقي   5
 9/08 سحر احمد ابو بكر با عشن 6
 9/08 سمية احمد ابو بكر باعشن 7
ن العمودي 8  11/08 عفاف محمد حسي 
 23/08 فريدة محمد عل  محمد حسن فارش   9

 26/08 مها عبدهللا محمد عل  الدباغ 10
 16/09 جميلة محمد عل  محمد حسن  فارش   11
ية عبدهللا اسماعيل كاظمخ 12  17/09 ي 
 19/09 سعاد عبود ابوبكر بن عفيف 13
 28/09 نورة فرج سعيد المساعد 14
 29/09 هنية صالح عبد هللا بن الدن 15
 13/11 محمد عوض بن الدنحمد ا 16
ن عقيل الجفريا 17  14/11 سامة حسي 
  شفيق االمام 18

 15/11 انعام هانن
 21/11 عصام يحي  عمر الفيالل   19
 22/11 عبي  فتح  احمد الخول   20
 25/11 فوزيه سالم عمر باشطح 21
 24/12 هد حمد عبد العزيز الدعيلجف 22
 27/12 شوى عبد الهادي حسن طاهرن 23
 31/13 ليد أحمد سعيد باحمدانو  24
 32/13 يم فؤاد محمد بخيتر  25
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 33/14 ينة عبد الرؤوف محمد  أبو زنادةل 26
 34/14 عاد غالب أحمد سعيدس 27
 عل  العطاسأ 28

ن  36/14 حمد حسي 
 عل   29

ن  38/15 ماجدة كمال الدين  حسي 
 39/15 المجيد  بغدادي ارة عبد هللا عبد س 30
 42/16 جاة عبد هللا محمد مليبارين 31
  ف 32

 43/16 هد مرع  عل  القحطانن
 45/16 يفاء عبد هللا يحي  الجفريه 33
 48/17 جاء عبد الرحمن محمد مؤمنةر  34
 52/18 حمد عدنان محمد صالح بن حمدم 35
 53/18 بيل عبد اإلله محمد سعيد نصيفن 36
 54/18 ارا عل  محمد  نصيفي 37
 55/18 عل  محمد  نصيفحسن  38
 56/18 خالد أسعد حسن جمجوم 39
 57/18 دوى مزاحم محمد رابح آل غالبف 40
 58/18 حمد عادل عبد هللا عقيلم 41
  خ 42

  حمزة سليمانن
 59/18 الد عبد الغين

 60/19 محمد عل  محمد فارش  هية ز  43
  ش 44

 61/19 ذى منصور حمزة سليمانن
   اديش 45

 62/19 منصور حمزة سليمانن
  إ 46

 70/20 يمان عبد الرحيم محمد قاسم ميمين
  عبدهللا احمد الغامديه 47

 71/20 انن
 72/20 صام عبد اللطيف عبد الباري المجلدع 48
 73/20 بد الستارابراهيم محمد أبوالعالع 49
 74/20 ارس عمار سالم بن محفوظي 50
 75/21 مي  محمد أحمد باعامرس 51
 76/21 حمد عبد هللا سعيد آل عبد الرحيمم 52
  ل 53

 77/21 مياء حفظن
ة محمد نيازي محمد مرادس 54  78/21 مي 
 79/21 ارص عبد هللا عبد العزيز الميمان ن 55
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 80/21 يمن صالح فاضل أ 56
 81/21 عون هللا عون هللابة سعود ه 57
 82/21 مر محمود محمد آل معينا ع 58
 83/21 حمود محمد أحمد آل معينا م 59
 84/21 لىم خالد عبد الهادي طاهر س 60
 85/21 الد أحمد أبو بكر باعشن خ 61
 86/21 اتن إبراهيم هاشم شطا ف 62
 87/21 ثم خالد أسعد جمجوم ق 63
 88/21 حمد محمود عبد الرحيم عطار م 64
 89/21 حمد عبد هللا عبد الخالق العامري م 65
 91/21 ري    ج حسن فيدة أ 66
  أ 67

ن
ف  92/21 نس صالح صي 

 93/22 عمر عبد العزير أحمد بالبيد 68
           

 

                                                                     

 
 
    
 

 

 

 
            

 

 

 

 

                                                       


