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 للجمعية أسماء األعضاء المؤسسين

 أسماء األعضاء المؤسسين م

 اليوبي  مغلي عطية 1

 ساعد محمد سعد المحمدي  2

 عبد الحي دخيل هللا المحمدي 3

 السيد  غازي عوض 4

 ي اليوب مقيت قايت 5

 رحمه هللا   محمد نور حامد اللحياني 6

 رجاء هللا محمد المحمدي  7

 السيد  ابراهيم احمد 8

 حسن علي المحمدي 9

 حسن واصل المحمدي 10

 عبيد عبيد هللا السيد  11

 رحمه هللا     عاطي عطية النعماني 12

 مرزوق سليم اليوبي 13

 اليوبي  احمد قايت عبد 14

 رحمه هللا    اليوبي  مبارك عواض 15

 اليوبي حامد محمد 16

 السيد  ناصر عوض 17

 السيد  عبد المحسن محمد 18

 توفيق احمد المحمدي  19

 حسن حمد المحمدي 20

 رحمه هللا      عبد الرحمن عواض اليوبي 21

 اليوبي حامد مبارك 22
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 للجمعية أسماء األعضاء المؤسسين

 أسماء األعضاء المؤسسين م

 مه هللارح     حمود حماد المحمدي 23

 عبد العزيز عبد الحميد المحمدي  24

 عبد الحميد محمد النعماني 25

 اليوبي  سالمة محمد 26

 المحمدي  ضيف هللا حمود 27

 صالح حامد المحمدي 28

 حامد محمد المحمدي 29

 سالمة عطية هللا المحمدي  30

 مثبت ثابت النعماني 31

 مبارك بنية اليوبي 32

 المحمدي خالد حمدان 33

 ماجد حامد المحمدي  34

 عبد الحي سعد النعماني 35

 حميد شنيف اليوبي  36

 عبد العزيز عاتق اليوبي 37

 محمد جازي المحمدي  38

 حامد شديد اليوبي  39

 النعمانيزكي ثابت  40

 حسن عيد السيد  41

 سالم يوسف المحمدي  42
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