
 
 

 
 

 

 م2022 لعام العمومي جلسمال أعضاء بأسماء بيان
 حالة

 االشتراك
 

 السداد مبلغ

 

 العضوية تاريخ

      

 السداد تاريــــخ      

 

 االسم
 

 م

 1 ظافري حسن علي حسين 2022/2/25 1431/2/24 لاير 200 نشط

 يحيى علي عبدالرحمن 2022/2/25 1431/2/24 لاير 200 نشط

 مقهري
2 

 حسن عبدالعزيزعلي 2022/2/25 1431/2/24 لاير 200 نشط

 ظافري
3 

 محمد حمود بدهللاع 2022/2/25 2018/12/13 لاير 200 نشط

 سالالك
4 

 علي محمد عبدالرحمن 2021/4/26 2019/1/24  

 حمدي
5 

200 نشط لاير  طواشي محمد عبده محمد 2022/2/25 1431/2/24   6 

 7 عواف محمد يحيى حسين 2022/2/27 1431/2/24 لاير 200 نشط

 هللاعبد عبده عصام 2022/2/27 1431/2/24 لاير 200 نشط
 ظافري

8 

 9 عواف عبده أحمد عبده 2022/2/27 1431/2/24 لاير 200 نشط

 10 عواف أحمد يحيى خالد 2022/2/25 1431/2/24 لاير 200 نشط

 أحمد علي عبدالرحمن 2021/7/25 1431/2/24  

 ناشب
11 

 أبوطالب محمد علي 2022/2/25 2020/2/5 لاير 200 نشط

 عواف
12 

 13 يشعري يحيى محمد محمد 2022/2/28 1431/2/24 لاير 200 نشط

 14 صراء محمد عبدهللا عبده 2021/5/4 1431/2/24  

 15 عواف علي أحمد محمد 2022/2/25 1431/2/24 لاير 200 نشط

 16 مشهور عبدهللا عبده كمال 2021/7/26 1431/2/24  

 17 حمدي علي إبراهيم علي 2021/7/26 1431/2/24  

 18 عواف علي عبدهللا ىموس 2022/2/25 1431/2/24 لاير 200 نشط

 19 عواف أحمد يحيى أحمد 2021/7/27 1431/2/24  

 علي عبدهللا إبراهيم 2022/2/25 1431/2/24 لاير 200 نشط

 عواف
20 

 

 نشط      

 عبدهللا شوعي أحمد 2022/2/25 1431/2/24 لاير 200

 حمدي
21 

 22 ظافري حسن علي عبدهللا 2022/2/25 1431/2/24 لاير 200 نشط

 23 عواف عبده عبده حسن 2022/2/25 1431/2/24 لاير 200 نشط

 24  حواس محمد عبدهللا 2022/2/25 1431/2/24 لاير 200 نشط



 
 

 
 
 

 م2021 لعام العمومي جلسمال أعضاء بأسماء بيان
 حالة

 االشتراك
 م سماال السداد تاريــــخ العضوية تاريخ السداد مبلغ

 25 مشهور محمد عبده علي 2021/7/27 2019/12/21  

 26 عواف علي محمد يحيى 2022/2/27 2020/1/22 لاير 200 نشط

 27 حدادي دغشر يحيى موسى 2022/2/27 2020/2/1 لاير 200  نشط

 28 جعبور عبده عبدهللا علي 2022/2/25 2020/2/15 لاير 200 نشط

 29 حمدي أحمد يحيى عبدالرحيم 2021/7/27 1431/2/24  200 لاير               نشط

 30 حمدي هللا الع بوبح محمد 2021/7/27 1431/2/24  

 31 صميلي محمد عبدالقادر عبدهللا 2022/5/25 1431/2/24 لاير 200 نشط

 32 عواجي أحمد يحيى أحمد 2022/2/27 1431/2/24 لاير 200 نشط

 33 صميلي محمد حسين محمد 2022/2/27 2020/2/1 لاير 200 نشط

 34 جابري حسين علي عبده 2022/2/28 1431/2/24 لاير 200 نشط

 35 عكور يحيى أحمد يحيى 2022/2/27 1431/2/24 لاير 200 نشط

 36 عكور يحيى محمد اهللعب 2022/2/27 2020/2/1 لاير 200 نشط

 37 عريشي محمد عبدهللا عبدالعزيز 2021/7/28 2020/1/21  

 38 حمدي محمد عبده يحيى 2021/7/28 1431/2/24  

 39 جحشورصلوي علي إبراهيم 2022/2/25 1431/2/24 لاير 200 نشط
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