
قائمة أعضاء الجمعية العمومية حتى أبريل 2021

تاريخ االنضماماالسم#

2013محمد سعد الفراج السبيعي9

2013نواف محمد عبدهللا الزامل10

2013 محمد احمد  غرم هللا الغامدي11

2013صالح عبدالهادي القحطاني12

2013رائد ابراهيم القضيب13

2013بسمة عبداللطيف الجبر14

2013علي ابراهيم المحيسن15

2013علي احمد علي المحارب السويدي 16

2013مساعد محمد العبدالكريم17

2013بدر محمد العبدالكريم18

2013مشعل عبدهللا الفوزان19

2013ساهرة سليمان الدخيل20

2013خالد عبدالرحمن العبدالكريم21

2013احمد ناصر السويدان22

2013احمد سليمان الرميح23

2013موزا الحقيل 24

2013جاسم محمد الفرج25

2013محمد بن عبدهللا الفرج26

المنصب تاريخ االنضماماالسم#

رئيس اللجنة التأسيسية - رئيس مجلس اإلدارة2011عبد اللطيف بن عبدهللا الراجحي1

عضو مؤسس2011عبدهللا بن عبداللطيف الفوزان2

عضو مؤسس 2011عبدهللا بن محمد الزامل3

عضو مؤسس - عضو مجلس اإلدارة2011طارق بن علي التميمي4

عضو مؤسس 2011عصام بن عبدالقادر المهيدب5

عضو مؤسس2011فيصل صالح القريشي6

عضو مؤسس2011إبراهيم بن عثمان العمودي7

عضو مؤسس2011عدنان ابراهيم المحيسن8



قائمة أعضاء الجمعية العمومية حتى أبريل 2021
تاريخ االنضماماالسم#

2013ابراهيم محمد النجران27

2014أحمد بن عبدالعزيز العوهلي28

2015خليل عبدالكريم الفريح29

2016فارس سعران الشمري 30

2017محمد خالد العتيبي31

2017وليد بن عامر الرميح32

2017مسلي مهدي آل معمر33

2017مهدي سعد المزارقة34

2017راكان بن شالل الشمري )راكان العيادة(35

2017عبدالرحمن خالد العريدي العتيبي36

2017بندر مطلق جاز ي الدعجاني العتيبي37

2017خالد محمد براز العتيبي38

2017محمد قبالن عريمان الدعجاني العتيبي39

2017سلطان مطلق جاز ي الدعجاني العتيبي40

2017فهد إبراهيم الناجم41

2017خالد حسن الحضرمي42

2017عماد عبدالرحمن الغامدي43

2017خليل إبراهيم القرني44

2017محمود محمد النجيدي45

2017عبدالسالم إبراهيم الوابلي46

2017نايف محمد الجطيلي47

2017عبدالعزيز راشد البطي48

2017عبدالسالم محمد علي الحبيب49

2017خالد فرحان منصور العصيمي العتيبي50

2017مروان محمد علي الزوري51

2017خالد جمال العصيمي العتيبي52

2017جمال بن فرحان منصور العصيمي العتيبي53

2017عادل خلف نزال العنزي54
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تاريخ االنضماماالسم#

2017بدر رافع عبيد العنزي55

2017راشد عبدالرحمن القاضي56

2017مساعد عايد الرويلي57

2018عبدالرحمن خالد عبدالرحمن الرميح58

2018خالد عبدالرحمن عامر الرميح59

2018محمد ظافر محمد القحطاني60

2018طارق عبدالرحمن عامر الرميح61

2018ذكريات خالد عبدالرحمن المزروع62

2018منيرة طارق عبدالرحمن الرميح63

2018محمد فيصل محمد القو64

2018سارة عامر عبدالرحمن الرميح65

2018نورة بنت عامر عبدالرحمن الرميح66

2018شبالن سعيد علي شبالن67

2018موضي عبدالرحمن عامر الرميح68

2018عبدهللا إبراهيم محمد الخليل69

2018نور عبدهللا إبراهيم الخليل70

2018أحمد نعيم إبراهيم النعيم71

2018رامي خالد التركي72

2018عبدالعزيز ابراهيم النغيثر73

2018ثابت بندر السبيعي74

2018معدي مسعود الهاجري75

2018رياض عبدهللا سالم القحطاني76

2018عبدالحكيم العمار الخالدي77

2018غسان عبدالرحمن عبدهللا الشديد78

2018فهد خالد العريدي79

2018ناصر األنصاري80

2020فيصل بن محمد الشوشان 81


