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العضوية رقم م  االسم 

 إبرإهيم صالح إلفريان 1786  1

 إحمد باموخ 2135  2

 إحمد سالم  إلكاموخ 1068  3

 إحمد سعيد إبومسمار 1099  4

 إحمد صالح إلمصيبيح 1510  5

 إحمد علي إلمالكي  1778  6

 إحمد فال إلشنقيظي  2296  7

ي 2963  8  إحمد موخ إل فروإن عسير

ي  2818  9  إسامة زيد إلغريب 

 إيمن سالم إلحبيب 2144  10

 أحمد  برصي 2137  11

 أحمد عبدهللا إلشهري 2063  12

ي  3077  13
 أمينة عبدإلكريم إلسودإن 

 أنس بن عبدهللا  إلغامدي 3030  14

ي  1112  15  باسم دمحم علي إلحرن 

 بتال إلقوس 1003  16

ي  3070  17  بدر دمحم إلعتيب 

 بدر يوسف إلفرهود 1467  18

 بشاير سعيد آل قبوص 3000  19

 بن علي إلشهري بندر  1455  20

ي  1070  21
 بندر بن عمر إلمجرخ 

ي  1724  22
 بندر خالد  حلوإن 

 تركي إلعوإد 1005  23

ي  3024  24  تركي فالج إلذيان 

 توفيق أحمد زرين 3084  25

 ثامر بن سعد بن رشيدإن 3099  26

 ثامر دمحم إلفير   1472  27

 ثامر منصور إألحمدي 1210  28

ي  1007  29
 جي  إلشايق 

ي  1004  30  جميل إلذيان 

 حسام قاسم دهل 2654  31
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ي  2765  32
 حسن عبدهللا إلجهب 

 حسن دمحم مباركي  2012  33

يف 3075  34  حسن نايف إلش 

 إليامي  1008  35
 حسير 

 حسير  قاسم إل حمد 2224  36

 حمد بن صالح إلمحمود 2991  37

 حمود رشيد إلسلوه 1561  38

 حمود عبيد إلعصيمي  1581  39

 بوغانمإإبرإهيم بن خالد  1031  40

 أحمد إلدورسيخالد  1606  41

 خالد بن دمحم إالحمري 2496  42

ي  1842  43  خالد رشيد إلعتيب 

 خالد عوضة إلحيدإن 1487  44

 خالد نايف إلعرإفة 2196  45

ي  2127  46
 رإئد جربوع إلقحطان 

ي  2289  47  رإئد سالم إلحرن 

ي  2238  48
 رإئد سعيد  إلقحطان 

 رإشد بن سعد بن دمحم إلدورسي 2766  49

ي 2706  50  رإشد سعد إلقمير 

 رجاءهللا إلسلمي  1002  51

 إلغامديرياض بن دمحم  1164  52

 مسلمضيف هللا  بن  رياض 2060  53

 زياد زيد إلنفيعي  2854  54

ي  1822  55
 زياد مستور إلحارن 

 سامي علي إليامي  2143  56

 سامي مسفر إلغامدي 2010  57

ي  1026  58  سجاد أحمد إلكعيب 

ي 1511  59  سعد رتيمي إلعي  

 سعد فالح إلمهدي 1512  60

 سعد دمحم إلغانم 1779  61

 سعود طرإد إلمتعب 1093  62

 سعود دمحم إبوشايقه 2339  63

ي  2635  64
 سعيد سعد إلشهرإن 

ي 1065  65  سعيد عيد إلمطير

 سعيد فتح هللا آل هاشم 2025  66
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ي  2164  67
 سلطان إلزهرإن 

 سلطان بن مفرح  حبي   1149  68

 سلطان علي إلشهري 2235  69

 مساعد بن غشيانبن سلطان  2666  70

ي  1212  71
 سلطان مصلح إلحارن 

 سلطان منصور إاليدإء 1783  72

ي  2134  73
 سلمان  إلثقق 

ي  2146  74
 سليمان إلحصيب 

ي 2009  75  سليمان بن هذإل إلعي  

ي  2089  76
 
 سمير صالح إلصوف

 سهيل عبد هللا بليله 2729  77

 سيف إحمد حموه 1340  78

 عبدإلعزيز إلخليف بن  صالح 3100  79

 صالح عبدهلل إلتميمي  2773  80

 صالح دمحم إلدهش 2186  81

ي 2217  82 ي إلعي  
 صالح مفض 

ي  3029  83
 صقر بن سعيد إلزهرإن 

 طارق دمحم إلغامدي 3073  84

ي  1010  85
 عادل إلزهرإن 

 عادل بن سعد إلمالكي  3035  86

 عادل عبدإلمحسن إلملحم 1768  87

 عادل عبده إلنجار 1221  88

 عبد هللا بن مساعد إلدرويش 1474  89

يعبدإالله بن عبدهللا  2357  90  إلقمير 

 عبدإالله عبدإلعزيز إبوساق 2801  91

ي  1733  92
 عبدإلباري إلحسان 

ي  3072  93  عبدإلخالق حمد إلحرن 

ي  2831  94  عبدإلرؤوف محمود ناج 

ي 3116  95  عبدإلرحمن إلحسير  عسير

 عبدإلرحمن بن عبدهللا إلشنيي   1670  96

 عبدإلرحمن سفر بن مقبل 1233  97

ي  1666  98  عبدإلرحمن عابد إلحرن 

ي 3060  99  عبدإلرحمن علي عسير

ي  2286  100
 
 عبدإلرحمن عوإض إلعوف

 عبدإلرحمن منصور إلنارص 3016  101
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 عبدإلرحمن يحي أبو محروس 1992  102

 عبدإلعزيز إلزيد 1654  103

 عبدإلعزيز حمد إلنومان 1540  104

 عبدإلعزيز رشيد إلبكر 1508  105

 عبدإلعزيز سالم إلجميعة 1102  106

ي  1829  107  عبدإلعزيز صابر إلعتيب 

 عبدإلعزيز عامر إلنهدي 1554  108

 عبدإلعزيز عبدهللا  بن حميد 1132  109

 عبدإلعزيز عبدهللا إلسلوم 1055  110

 عبدإلعزيز عبدإلمحسن عبدإن 2785  111

 عبدإلعزيز فؤإد نايته 2941  112

 عبدإلكريم عتيق إلسلمي  1633  113

ي 2234  114  عبدإلكريم وإصل إلمطير

 عبدإللطيف جميل عني   2833  115

 إلجحالنعبدهللا  1006  116

ي  1246  117
 عبدهللا أحمد إلزهرإن 

 عبدهللا أحمد إلفالح 2223  118

 عبدهللا بدر إلملحم 2547  119

ي  3127  120
 عبدهللا بن علي إلقحطان 

 عبدهللا حامد إلغامدي 3067  121

 عبدهللا خالد إلفهيدي 3005  122

ي  2562  123  عبدهللا زإمل إلحرن 

 عبدهللا علي إل دوإس 2056  124

ي عبدهللا مسلم  1547  125
 إلزنبق 

ي  2095  126  عبدهللا منصور  إلحرن 

ي 3018  127  عبدهللا يحبر إلعسير

ي  1009  128  عبدإلمحسن إلعتيب 

 عبدإلمحسن فهد إلمحيسن 1422  129

 عبدإلملك ؤبرإهيم إلماجد 3104  130

 مطلق حسير  إلبن  عبدإلهادي  2857  131

 عثمان إلشالش 2227  132

ي  1947  133
 عساف صفاء إلخليق 

 إلحصنانعلي بن عبدهللا  2573  134

ي  3047  135
 علي بن دمحم إلزهرإن 

 علي حسن مشنوي 2661  136
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 علي رفيع إلسلمي  1062  137

ي 2458  138  علي عبدهللا إلعي  

 علي عوض إلشهري 1451  139

 لشهري إبن ظافر  علي دمحم 2643  140

 إلشهري صالح علي دمحم 3022  141

 علي دمحم إلظاهري 2162  142

 علي مندي إلعلوي 2781  143

 عمار حمد إلعمار 2694  144

 عمار عوإد إالحمدي 2043  145

 عمار يوسف إلملحم 2084  146

 عمر زكريا مجلي  2707  147

 عمر عبدإلعزيز إلعون 3019  148

 مبارك إلصقوربن عوض  1321  149

 عيد عبدهللا إلدبيدي  1305  150

 غازي دمحم مهدي 2376  151

ي  2102  152
 غانم فيصل إلقحطان 

ي سالم إبن فارس  2314  153
 لجهب 

 فرإس إلربيعي  1011  154

 فرإس مقنص 2188  155

 فرحان بن عبدهللا إلفرحان 2997  156

ي  2544  157
 فهد  إلثقق 

 فهد عمر دمياطي  3048  158

 فهد دمحم إلعبيد 2527  159

 فوإز حسن إالسلمي  3036  160

 فيصل  إلصومالي  2438  161

 فيصل بن فهد إلوحيمر 1186  162

ي  1023  163
 قتيبة عبدإلعزيز تركستان 

 قضي فهد نقادي 2681  164

 ماهر أحمد علوه 2808  165

 مبارك فهد فالح إلدورسي 2968  166

ي  3001  167
 مبارك مطلق إلقحطان 

 دمحم  إلمحمادي 2133  168

 دمحم بن أحمد إلحميد 2737  169

 دمحم بن سعد إلمساعد 1504  170

 دمحم بن مشاري إلفرهود 1534  171
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 دمحم جوإد إلمزيدي 3009  172

 دمحم حامد إلمانع 1535  173

ي  2564  174
 دمحم زيد إلدعجان 

 إلخثعمي دمحم سعد  1601  175

 دمحم سعد إلسبيعي  2900  176

ي 3057  177  دمحم شنوإن إلعي  

 دمحم عبد إلمجيد إلجالل 2918  178

 دمحم عبدإلحميد إلشوإف 3015  179

 دمحم عبدإلرحمن إلزإمل 1647  180

 دمحم عدنان جستنيه 2094  181

 دمحم علي إلغامدي 3124  182

إهيم 1268  183  دمحم عماد إلي 

 دمحم عوض إلشهري 3062  184

ي دمحم  2913  185
 عوض إلقحطان 

 دمحم قاسم  إلنخلي  2536  186

 دمحم نارص  إلمعير   2531  187

 مسفر عبدهللا إلمالكي  3080  188

 مشعل سليمان إلقدير 1739  189

 مشعل دمحم إلبخيت 1887  190

يدة 2603  191  مصطق  إبرإهيم إلش 

 مصطق  حامد إبرإهيم إلهندي 3068  192

 مصعب إبرإهيم إلعمار 2474  193

 منار عبدرب إلزإير 2780  194

 منذر إلجاسم 3064  195

 منصور حمد إلحازمي  2173  196

ة دمحم إلجارس 2979  197  منير

 موخ علي إلخثعمي  1975  198

 نارص بكر دمحم فالتة 2174  199

 نارص بن دمحمإلعصيمي  3031  200

ي  2014  201  نايف سعد إلحرن 

 نزإر معتوق حسنير   2167  202

ي  2805  203
 نشمي علي إلقحطان 

ي  2076  204
 نوإف إلودعان 

 إلمرشدنوإف صالح  1812  205

ي عبدهللا إلعمري 2001  206
 هان 
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ي  3091  207
ي نارص إلقحطان 

 هان 

 هيفاء إحمد إلمامي  1469  208

 وجدإن دمحم إلعبدإلكريم 2609  209

 وسمي تركي إلشمري 1908  210

 وليد دمحم إلفرإج 1124  211

ي  2697  212
 يزيد عبدهللا إلسمرإن 

 يزيد مبارك إلعصيمي  2457  213

 يزيد دمحم إلشليل 2700  214

 صالح عبدهللايوسف  2113  215

 يوسف عبدي عبدهللا 3096  216

 

 


