
 أعضاء اجلمعية العمومية

 االسم م االسم م

 محمد دعسان خلف الحربي 25 محمد األحمد العزيزعبد فهد بن  الدكتور / 1

 هادي مهدي غزاي العنزي  26 صالح بن محمد الونيانالشيخ /  2

 الجلعود زسعود بن فهيد عبدالعزي 27 الشايعي عبد هللابن حمد  عبد الرحمن 3

 محمد بن صالح بن محمد الهويري  28  األحمدفهد سليمان حمد الدكتور  4

 إبراهيم فض ي عواد العنزي  29 بدر بن صالح سليمان البراك 5

 خالد محمد البجيدي العنزي  30 السعدون  معبد الكري عبد هللا عبد الكريم 6

 بن سليمان بن ناصر الوشمي عبد الرحمن 31 إبراهيم محمد علي الفراج 7

 رشيد بن مثيب بن ماطر املظيبري  32 ابراهيم بن سليمان العمري عمر بن  8

 احمد بن حسين بن محسن السراني 33 بن خالد سليمان املشيقح عبد الباسط 9

 نواف بن جزاء بن غزاي الشعبي الحربي 34 محمد بن صالح الفوزان 10

 الجديع السامليدعيع بن ذعار بن دعيع  35 الجربوع عبد الرحمن عبد العزيزماجد  11

 بن محمد بن حمد العضاض عبد العزيز 36 رائد سليم مهنا السناني 12

 خالد بن صالح حسن الحسينان 37 خالد حمد صالح الرسيني 13

 نافل بن حشام بن شديد الحربي 38 الرسيني عبد الرحمنبدر ناصر  14

 بن حمد الصالحي عبد الرحمنمحمد بن  39 سليمان صالح القعير عبد هللا 15

 الصالحي العوفي عبد هللابن عبيد  عبد هللا 40 عبدالعزيز ابراهيم املهنا عبد الرحمن 16

 صالح بن ناصر بن عبيد البكيري  41 عمر خلف مطر املطيري  17

 املحيميد عبد هللاصالح بن محمد بن  42 مصلح زبن مصلح املطيري  18

 بن جار هللا البريدي عبد هللاخالد بن  43 الحسينان عبد هللامحمد  عبد هللا 19

 احمد بن ضيف هللا بن محمد الحربي 44 صالح محمد صالح الفوزان 20

 حسن بن بكر بن هارون التكروني 45 محمد املانع عبد الرحمنمحمد  21

 بن جزاء العلوي الحربي عبد هللاجزاء بن  46 الرسيني عبد الرحمنناصر  عبد الرحمن 22

 بن سليمان الهريش عبد الرحمنسليمان بن  47 سلمان العنزي  عطا هللاسلمان  23

 خالد محمد زيد السويداء 48 سلمان غنام سفر املطيري  24

 


