
የአክስዮን ድርሻ የተላለፈለት አባል ስምና ፊርማ 
 

ተ.ቁ የአባላት ስም ፊርማ 

1 ወ/ሮ አበባ ሙሉጌታ   

2 አቶ አበበ ውብነ ህ ገ /እዝጊ   

3 አቶ አበራ ተስፋይ ገ /ክርስቶስ   

4 አቶ አብርሃፅ ዮን ተስፋፅዮን ገ /ማርያም   

5 አቶ አዲስአለም ተስፋፅዮን ክፍሌ   

6 አቶ አዱኛ ለማ ሹረቴ   

7 አቶ አማሀ አብርሃም   

8 አቶ አማኑኤል ኃ/ማርያም ተኮላ   

9 አቶ አምሃ በርሔ አስገ ዶም   

10 አቶ አሳምረው መሓመድ ሁሴን   

11 ወ/ሮ አስቴር ኃይለ   

12 ወ/ሮ አወጣሽ ማርቆስ ገ /ማርያም   

13 አቶ አዎት ገ /መስቀል ተስፋይ   

14 አቶ በላይሁን ተሾመ ፍሬው   

15 አቶ አይናለም ሀንደያ ተስፋዬ   

16 አቶ ብርሃኑ ጋናሞ ዋጩ   

17 አቶ በርሄ ወልዳይ    

18 አቶ ብዛ የ ን ገ /እግዚአብሄር ተድላ    

19 ወ/ሪት ክርስቲን ሠለሞን ሀብቴ   

20 አቶ ዳምጠሙ በላቸው   

21 አቶ ዳዊት ዳምጤ ተሰማ   

22 አቶ ዳዊት ይህደጎ  ተክለአብ   

23 ወ/ሮ ኤደን ኃ/ስላሴ በየ ነ    

24 ወ/ሮ ኤደን ሀደራ    

25 ወ/ሮ እሌኒ ይልማ በሺ   

26 ወ/ሮ ኤልሳቤጥ በርሀ አስገ ዶም   

27 አቶ ሳምሶን በርሄ ሀይለ   

28 አቶ ኢሳያስ ጥላሁን ለገ ሰ    

29 አቶ እያሱ ዮሃንስ ገ /መድህን እና ወ/ሮ ትብለፅ ገ /ስላሴ አዳል   

30 አቶ ገ ብረአምላክ በየ ነ    

31 አቶ ገ ብረኪሮስ ግደይ አርአያ   

32 አቶ ገ ብረኪሮስ ተስፋይ አድሃኑ   

33 አቶ ገ /ስላሴ ገ /ማርያም ዶመወዝ   



34 አቶ ገ ብሩ ሀይሉ ባህረ   

35 ወ/ሮ ግንብዎርቅ ገ /ማርያም ወልዱ   

36 ወ/ሮ ገ ነ ት አማረ ፀጋየ    

37 አቶ ግደይ ኤ በሹ   

38 አቶ ሀዱሽ ገ /መድህን ገ /እዝጊሄር   

39 አቶ ሀጎ ስ አውጣልኝ ደብረ   

40 አቶ ኃ/ስላሴ ገ /ሂወት   

41 አቶ ኃ/ስላሴ አለም አብርሃ   

42 ወ/ሮ ሒወት መስፍን ተሰማ   

43 ወ/ሮ ሒወት ውዱ   

44 አቶ ሁሴን ጣሂር ሙሶድ   

45 ወ/ሮ ቅድስት በርሄ አስገ ዶም   

46 ወ/ሮ ሊያ ታፈረ ኪዳኔ   

47 ወ/ሮ ሊያ መኮንን በላይ   

48 ወ/ሮ ማክዳ ጣሰው    

49 ወ/ሮ ማሚቴ ኃይለ ገ /ሂወት   

50 ወ/ሮ መዓዛ ይትባረክ አየ ለ   

51 አቶ መሐሪ አርአያ አስመሮም   

52 አቶ መክብብ ተስፋዬ ወዳጆ   

53 አቶ መርድ ሀብቴ   

54 ወ/ሮ ሜሮን ደሳለኝ ግርማይ   

55 አቶ መሰለ ሃድጉ ግርማይ   

56 ወ/ሮ መሠረት ከበደ ዋንተሎ   

57 አቶ ሚኒልክ ይህደጎ  ተክለአብ   

58 አቶ መሀመድ ኑር አብዱ   

59 አቶ ሙላቱ በየ ነ  መኩሪያ   

60 አቶ ናስር ሁሴን ጣሂር   

61 ወ/ሮ ሳባ ወልዳይ ገ /ማርያም   

62 ወ/ሮ ሳራ ግዛው   

63 ወ/ሪት ሳራ ሁሴን ጣ   

64 ወ/ሮ ሳራ ተስፋሁነ ኝ ወልዱ   

65 ወ/ሮ ሳራ ተስፋይ    

66 አቶ ስብሃት ካሳ ፀጋዬ    

67 ወ/ሮ ሻሮን ዳዊት አበበ   

68 አቶ ሰለሞን አብርሃ    

69 ወ/ሮ ሳራ ፍቃዱ አየ ለ   



70 አቶ ሰለሞን አማረ ግርማይ   

71 አቶ ታደለ ሽኮ ቡሾ   

72 አቶ ታደሰ በርኸ ግደይ   

73 አቶ ታደሰ ጎ በና ዘ ገ የ    

74 አቶ ተስፋይ ቨንዚያኒ   

75 ዮሴፍ አለምሰገ ድ በርሄ   

76 አቶ ተስፋይ ካሴ ሰጠየ    

77 አቶ ተስፋይ ጥላሁን ሀብተየ ስ   

78 አቶ ተሾመ አባይ ተ/ማርያም   

79 ወ/ሮ ፀዳለ ምትኩ ዳኤሙ   

80 ወ/ሮ ፅ ጋብ ካሕሳይ አውዓሎም    

81 አቶ ወረደ መላኩ ውቤ   

82 ወ/ሮ ያኔ ት በየ ነ  ተወልደ   

83 ወ/ሮ የ ኔ ትሁን አሰጋኸኝ ገ /ሂወት   

84 አቶ ይመር አባተ ጓንጉል    

85 አቶ ዮሐንስ አስፋው    

86 አቶ ዮናስ ገ . ገ /ስላሴ    

87 አቶ ዮኩኖአምላክ አብርሃ ተሰማ    

88 አቶ ዘመኑ አዲስ ዘሪሁን   

89 ወ/ሮ ዘውዱ ብርሃኔ ትርፌ   

 


