أعضاء الجمعية العمومية
ابتسام عبدالقادر نصير
امنة احمد نصير
عواطف زيني اسماعيل خياط
فاطمة امين يوسف البساطي
جواهر احمد قناديلي
يوسف عبدالواحد خضري
حسين عبدهللا محمد علي غنام
طارق سالم عيدروس البار
امتثال محمد حسين دوم
عبدالفتاح ابراهيم سندي
محمد علي يماني
زينب جمال الدين فلمبان
حسان حسن الوافي
دانية حسن الوافي
ريهام حسن الوافي
انيسة اكبر قادري
حسن حسان الوافي
ريما حسن حسان الوافي
لينه حسن حسان الوافي
هوازن محمد صدقة بادواد
هتان محمد صدقه باداود
هتون محمد صدقه باداود
سمية عبدالحميد عبدالغفور خياط
حسن محمد سليمان عتيق
محمد حسن محمد عتيق
هبه وديع هاشم سندي
عصام محمد احمد االهدل
رحاب محمد رشاد صفدر
سهيل عصام محمد يغمور
اسامة عاطف بخش
انجب غالم نبي
بلقيس حسن كمال

رذاذ عصام بصري
البتوال عبدهللا طالب العطاس
ابوبكر محمود ابوبكر بغدادي
حنان محمد طيب
منيرة احمد كابلي
حياة عبدالعزيز نياز
علي احمد مفتي
عبدهللا خضر الحربي
عثمان عبدالرحمن ميمني
حياة محمد بصفر
امل الياس كلنتن
محمود محمد بصفر
سلوى محمد عبدهللا بصفر
ابتسام عقيل سقاف
عبير محمد بانبيلة
هديل محمد بانبيلة
صباح محمد عبدهللا بصفر
نور محمود محمد بصفر
عفاف عمر سنان
مروان صالح سراج طيب
محمد عبدالرحيم كلنتن
سالم جعفر سليمان باجعيفر
عبدهللا سليمان الجاوي
رجاء عبدالحميد سدايو
سهيل حسن قاضي
كمال بكر بالخيور
فراس عبدالعزيز عالم
نور عمر سنان
فريد عمر سنان
عبدالعزيز احمد امين سرحان
غادة خالد عبدهللا طيب
رغده خالد عبدهللا طيب
هنيده خالد عبدهللا طيب
سحر صالح نصير

وليد خالد عبدهللا طيب
مهند خالد عبدهللا طيب
خالد عبدهللا عبدالرحمن طيب
زين سليمان عبدهللا مفتي
نور سليمان عبدهللا مفتي
عبدالحليم سالم حمزه صيرفي
ريان فواز حسن الحكمي
ثناء زكي عباس صادق
دانية خالد طيب
احمد عبدهللا فادن
ثرية زكريا عبدهللا بيال
الياس حسن اسماعيل كلنتن
نجالء محمد نور عطار
محمد بكر اسعد مفتي
نبيل محمد بكر مفتي
احمد معتوق قدم علي خان
اوس سامي حسن الحازمي
نهلة حسن ناصر بازيد
نداء محمود محمد بصفر
مريم احمد نصير
احمد حسن احمد الحسني
فائقة حسن الحسني
حسين عبدالمحسن فالح المقاطي
رؤى عباس احمد بخش
دالل عبدهللا كعكي
عبير عبدهللا سليمان الجاوي
عائشة احمد االدماوي
هبه محمد سعيد كبره
شمس عبدالرشيد صالح منصوري
سمر محمد علي سليم
ماجد محمد عمر شيخ
مصطفى فؤاد علي رضا
وسيم عبدالعزيز محمد عالم
هيام حسن حسين ابو الريش

هالله محمد رضا خان
سفير محمد احمد الشهراني
خالد صالح دبري
محمد منصور ناصر القرشي
امنه محمود ابراهيم التكروني
لؤي طاهر محمد شعث
دانية محمد صالح بندقجي
لؤي جهاد عثمان غاليني
معتز محمد سليم فكيره
ايمان سعد سلمي المجنوني
محمد مطلق سليم السلمي
هدى محمد هارون الهوساوي
فالح حامد عبداللطيف السلي
جواهر محمد بصفر
بشائر المقاطي
لمياء عبدالعزيز عبدهللا بشاوري
هناء عمر شبانه
سوزان سلطان محمد معين
رنده ياسين احمد فلمبان
عزيزه صادق
عزيزه فرحان جابر الجابري
هدى عبدالرحيم محمد ميمني
سوسن غيث صالح الشريف
انتصار ابراهيم محمد السليماني
ايمن عصام صالح يماني
طارق احمد عمر العيدروس
عبدالظاهر عبدالغفار ساعاتي
عصام هاشم الغامدي
علي محمد عبدهللا الزهراني
مجدي صالح حميد المعني
مشعل محمد عبدالعزيز الشريف
هاشم احمد عمر عيدروس
هدى صالح محمد العساف
يحى علي حسن سالمي

مريم حامد فردوس
لطيفة بنت عباس
راية بنت عباس (ربا)
وفاء محمد عجيب
منيره صالح العكاس
امنة زواوي
عصام عبدالعزيز بشاوري
هيثم فائز عبدالحميد طيب
وجنات عبدالمجيد احمد حريري
وحيد محمد منان بكاوي
يوسف محمد تركي
امل حامد حمدان المالكي
اهل محمد نور سليماني
حسن عبدالعزيز سراري
حواء ادم بكر برناوي
رامية حسين جهني
رؤى عبدالغني سروجي
ريان فواز حسن المالكي
سامية مهيوب احمد سعيد
سري ابراهيم عسيري
سمر اسامة عبدالكريم بريسالي
زكية صالح ادهم
شيرين محمد عبدالواحد كعكي
صادق سردار
صالحة عبدالحميد مختار سدايو
طارق عبدالرحمن محمد نقيب
عبدالمجيد فيدق
عبدالمنعم عبدهللا علي القحطاني
عزام شعيب عبداللطيف قدح
عصام مسواك عبدهللا منقري
عمر عبدالعزيز المالكي
فائزة عطا هللا عبدهللا
قمري علي محمد الهندي
محاسن حسن سراج شعيب

محمد حمزة محمد المرزوقي
مرام محمد نور احمد قمرالدين
مشاعل حاسن حسن العدواني
مطر صالح احمد الزهراني
امل ابراهيم مرحومي
محمد سعيد الزهراني
احالم محسن الجفري
احمد حسن التركستاني
احمد يحيى صعيدي
اشواق محمود محمد خراش
البراء عيدروس البار
معتصم صالح كتبي
منال علوي محمد سقاف
موفق عبدالعزيز رفة
نها ابراهيم علي ركه
نوال عمر سالم باكري

