
م 2019/  2014أعضاء المكتب التنفيذي دورة   

 

 م االسم الصفة

 1 محمد عبد القادر محمد غندور رئيس اإلتحاد

 2 عمر ميرغني محمد إدريس األمين العام

 3 العالم بانقا مختار أمين المال

 4 اف محمد عباسعف نائب الرئيس

 5 محمد سعيد عبد الرحمن نائب االمين العام

 6 خضر أحمد الزبير أمين المدارس

 7 أحمد البشيرمحمد أبو القاسم  نائب أمين المدارس

 8 فضل المولى محمد فضل المولى أمين ترقية المهنة

 9 محمد حامد احسان حامد نائب أمين ترقية المهنة

 10 ام محمد مكاويابتس أمين شؤون العضوية

 11 عصام عمر حماد نائب أمين شؤون العضوية

 12 عصمت مكي محمد بابكر أمين اإلعالم

 13 أحمد البشيربشير أماني  نائب أمين اإلعالم

 14 صالح األمين علي أمين المشروعات

 15 محمد حسن محمد قسم هللا نائب أمين المشروعات

 16 محمد عيسى علي أمين التعبئة والتنظيم

 17 الشاذلي محمد عبد الرازق ئب أمين التعبئة والتنظيمنا

 18 راشد إبراهيم المدير أمين الدار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  م2019/ 2014أعضاء المجلس الوالئي دورة 

 االسم م االسم م

 حسن عبد الرحمنمحمد سعيد  2 أبو القاسم محمد احمد البشير 1

 ى عبد الماجد البشير عليمن 4 عالصديق البلولة الشفي 3

 راشد ابراهيم محمد المدير 6 نائلة صديق دفع هللا 5

 صالح الدين العوض محمد علي 8 محمد عبد هللا يعقوب محمد 7

 ابتسام محمد مكاوي 10 ادريس رباح الزين 9

 عصام عمر حماد 12 ياسمين صديق عبد الرحمن 11

 الزبير احمدخضر  14 العالم بانقا مختار 13

 لبشيرزينب محمد ا 16 محمد عبد الرازق الطيب 15

 عفاف محمد عباس 18 محمد عيسى علي 17

 نزار الشيخ ادريس الشيخ احمد بدر 20 منى آدم موسى 19

 احمد علي احمد محمد 22 عاطف عثمان احمد البشير 21

 محمد حسن محمد قسم هللا 24 فضل المولى محمد فضل المولى 23

 سليمان ابراهيم سليمان احمد 26 عمر ميرغني محمد ادريس 25

 فيصل احمد محمد 28 قادرعبد الجليل عبد السامية  27

 خلف هللاحنان عبد العظيم  30 حسن محمد أبو القاسم 29

 عبد الرحيم حسن سعد 32 منى عبد هللا محمد 31

 عصمت مكي محمد بابكر 34 احسان حامد محمد حامد 33

 عبد هللا محمد نصر 36 الشاذلي محمد عبد الرازق 35

 صالح األمين علي 38 عواطف عمر عيسى 37

 أماني بشير احمد البشير 40 جمال حسن احمد مسلم 39

 محمد عبد القادر محمد غندور 42 محمد عبد الرحمن عبد هللا 41

 عليهاشم التوم  44 بابكر علي يحي 43

 فاطمة عبد الرحمن رماد هنو 45

 

 

 


