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 " 2021 أعضاء الجمعية العمومية "

 نوع العضوية االسم  رقم العضوية 

 عضو مؤسس هاني عسيري ال برغش  1

 عضو مؤسس شباب عوض زين الحارثي  2

 عضو مؤسس ناصر إبراهيم ناصر الخرعان  3

 عضو مؤسس حنان محمد سعد ال دبل  4

 مؤسسعضو  سمها سعيد عثمان الغامدي 5

 عضو مؤسس غادة علي سعد القحطاني  6

 عضو مؤسس مرضي محمد مرضي الحبشان  7

 عضو مؤسس مقرن محمد حسن القحطاني 8

 عضو مؤسس سعود صالح محمد المصيبيح  9

 عضو مؤسس محمد علي محمد العتيق 10

 عضو مؤسس محمد مكي أحمد مكي  11

 عضو مؤسس محمد علي أحمد فقيهي 12

 عضو مؤسس سعد راشد العموري علي  13

 عضو مؤسس عائشة محمد الشبيلي 14

 عضو مؤسس رقية منصور محمد الراجحي  15

 عضو عامل  عبد الرحمن عبد هللا البواردي  16

 عضو منتسب  عبد الرحمن ناصر عبد الرحمن الفايز 17

 عضو منتسب  ناصر عبد الرحمن الفايز  18

 عضو منتسب  ف اللطيالعبد منيرة عمر محمد  19

 عضو عامل  مها عبد هللا عبد الكريم البواردي  20

 عضو عامل  عبد هللا حسن عبد هللا الكناني 21

 عضو عامل  أسماء محمد الدهالوي 22

 عضو منتسب  عبد الرحمن إبراهيم محمد الشريم 23

 عضو عامل  فاطمة الحميدي ناصر الماجد  24

 عامل عضو  هند محمد أحمد العشري 25

 عضو عامل  حنان صالح حامد العتيبي 26

 عضو عامل  وفاء راشد الطمرة  27

 عضو عامل  فيصل بن جار هللا المنقور 28

 عضو عامل  عائشة حسن عبد الرحيم ال مجيش 29

 عضو عامل  نهالء علي محمد العضيب 30

 عضو فضي  عبد هللا عبد العزيز عبد هللا الدهيش 31

 عضو عامل  اللطيف إبراهيم الجساس هند عبد  32

 عضو عامل  نوف عبد العزيز فهد الحكير  33

 عضو عامل  غادة عبد العزيز عبد هللا ال شيخ  34

 عضو عامل  حصة خلف عواد العنزي  35
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 م "2022" أعضاء اجلمعية العمومية 

 نوع العضوية االسم  رقم العضوية 

 عضو عامل  بشير العصيمي عبد هللاعايدة  36

 عضو عامل  نجالء إبراهيم زيد بن هليل  37

 عضو عامل  البندري صالح الشثري  38

 عضو عامل  عنان راشد الجحدلي  39

 عضو عامل  صفية عواض ظافر البكري  40

 عضو عامل  عبد هللا صالح الشلهوب  41

 عضو عامل  نوف محمد صلف العتيبي 42

 عضو عامل  ندى عبداالله عبد هللا الخيال  43

 عضو عامل  غزيل مذكر ال رشيد  44

 عضو عامل  مي عبد العزيز إبراهيم العيسى  45

 عضو منتسب  حمد موسى محسن الخالدي  46

 عضو ذهبي  العبد الجبار بدر  عبد هللاالبندري  47

 عضو منتسب  مها ناصر محمد ال عقيف  48

 عضو فضي  فايزة محمد العيسى  49

 


