
 هـ1442لعام  أعضاء الجمعية العمومية بأسماءقائمة 
 اسم العضو م اسم العضو م

 بد هللا بن علي بن محمد الشهري ع  30 إبراهيم بن عبد هللا بن إبراهيم السبيعي  1

 بن عوض هللا الجامعي السلمي  بد هللاع  31 احمد بن رشاد بن مرشود الروقي  2

 محفوظ بد هللا بن مرعي بن مبارك بن ع  32 احمد بن علي بن احمد العسيري   3

 بن محمد طريس الشيخ  ي بد الهاد ع  33 احمد بن محمد بن علي الزهراني   4

 بن مسفر بن الغامدي ببد الوها ع  34 أحمد بن مرعي بن مبارك بن محفوظ   5

 بدالعزيز بن علي الشتري ع  35 احمد بن يحيى بن احمد شراحيلي  6

 دنان بن ناصر املقبلي الزهراني ع  36 بندر بن محسن بن صالح الحارثي  7

 لي بن عبد هللا بن علي املعدي الشهري ع  37 تركي بن ظافر بن فرحان آل حمود القرني  8

 مر بن مرعي بن مبارك بن محفوظ ع  38 حسن بن عبدهللا بن عبداملجيد جبرتي  9

 وض بن علي بن مفلح القحطانيع  39 حسين بن علي بن عبدهللا آل فارع    10

 إبراهيم الزهراني يس ى بن أحمد بن ع  40 خالد بن علي بن محمد الغامدي  11

 هد بن عيظة بن معيض املالكيف  41 خالد بن أحمد بن حسن الغامدي  12

 ؤاد بن موس ى بن إبراهيم املسرحي ف  42 خالد بن عبد هللا بن مصلح الشهري   13

 الشيخ   واز بن عبدالعالي بن عبدرب النبيف  43 خالد بن علي بن جمعان الزهراني   14

 واز بن عوض بن صالح املطيري ف  44 خالد بن محمد بن علي الغامدي  15

 طفى بن عبدالفتاح بن القفاري ل  45 ريان بن أحمد بن سليمان العطار  16

 ازن بن محمد سنديم  46 سالم بن محمد بن محمد أبو هادي  17

 جدي بن صيف هللا بن عزيز السلمي م  47 سعد بن سعيد بن محمد الغامدي  18

 مرعي بن مبارك بن محفوظ حفوظ بن م  48 الحارثي رعبد الجبا سعود بن   19

 حمد بن دويس بن أحمد الحربيم  49 سلطان بن سفر بن سلطان البقمي  20

 حمد بن ساملين بن محمد السومحي م  50 العمري سلطان بن مرعي بن مرعي   21

 بن احمد الراجحي عبد هللاحمد بن م  51 سليمان بن إبراهيم بن سليمان النمله   22

 حمد بن مرعي بن مبارك بن محفوظ م  52 شادي بن محمد بن راشد البلي  23

 روان بن فهاد بن سويد املعبديم  53 النور احمد معبد الكريصادق بن   24

 صعب بن محمد بن احمد العسكر م  54 النعمي ضيف هللا بن احمد بن محمد   25

 ائف بن جمعان بن علي الحارثي ن  55 عبد الرحمن بن سعيد دماس الغامدي  26

 عييايف بن عايض بن حمود السبن  56 عبد الرحمن بن صالح بن الحناكي   27

 ليد بن محمد بن علي الشهري و   57 عبد الرحمن بن محمد بن الغامدي  28

 اسر بن عيد بن عواد السلمي ي  58 بن ابراهيم املفضلي ا لزهراني  عبد هللا  29
 

 

 


