
                                                              
 

 
  

 

 

 أمساء أعضاء اجلمعية العمومية  

 نوع العضوية تاريخ االلتحاق  الوظيفة ــم ــاالس م

 عامل م 2004 متقاعد عبداهلل داود سليمان الفايز  1

 عامل م 2004 رجل أعمال  عبدالعزيز بن حممد صاحل السيف  2

 عامل 2015 رجل أعمال  عبداإلله حيىي حممد احليفي  3

 عامل 2004 طبيب مستشفى الوالدة  حممد الصحفي  علي امحد  4

 عامل 2004 طبيب مستشفى الوالدة  عبداهلل نفيع مرزوق املطريف 5

 عامل 2015 رجل أعمال  بسام مجيل سليمان أخضر  6

 عامل 2014 طبيب مستشفى الوالدة  نايف سعيد ذياب اجلدعان  7

 عامل 2013 رس الوطينطبيب مستشفى احل عبدالناصر عبداهلل اهلالل  8

 عامل 2014 طبيب مستشفى الوالدة  حيي حممد حسني با نافع  9

 عامل 2004 متقاعد عبداهلل بن عبد الرمحن العثيم 10

 عامل 2004 رجل أعمال  علي مقبول أمحد العمري  11

 عامل 2004 حمامي فريح علي تركي العقالء  12

 عامل 2004 رجل أعمال  حممد علي حممد العطاس  13

 عامل 2004 طبيب مستشفى الوالدة  هان عبداهلل اهلامشي  14

 عامل 2004 رجل أعمال  حممد سليمان املسعود  15

 عامل 2014 طبيب مستشفى الوالدة  محزة عيسى مرزوق 16

 عامل 2014 طبيب مستشفى امللك فهد العسكري حممد فهد اهلذيل 17

 عامل 2015 رجل أعمال  حمي الدين بن حيىي حكمي 18

 عامل 2015 رجل أعمال  حممد حيىي منشي  19

 عامل 2016 رجل أعمال  عبداهلل حسن حسني سروجي 20

 عامل 2017 ة مبكة املكرمةطبيب بوزارة الصح علي محاد مدهثم الزهران  21

 عامل 2020 داعية إسالمي  املصلح ز بن عبد العزي عبداهلل 22

 عامل 2020 قًاساب عضو جملس شورى  حممد مقبول العقيلي  يد. قاضأ. 23

 عامل 2020 وكيل جامعة امللك عبدالعزيز  احليان   عبدالسالم أ.د. عبد املنعم 24

 عامل 2020 وكيل جامعة جدة للدراسات العليا بن علي عطيان أل مظف  دأ.د. عبي 25



                                                              
 

 
  

 

 

 عامل 2020 رجل أعمال  غزالة م. إحسان شكور أبو 26

 عامل 2020 رجل أعمال  املدودي بن علي د. مشهور  27

 عامل 2020 عميد شؤون الطالب جبامعة امللك عبدالعزيز  القحطان  بن حممد د. مسعود  28

 عامل 2020 حمامي ومستشار قانون  مي ابو راشدخالد سا 29

 عامل 2020 سابقًا مدير مستشفى إرادة   احلارثي ز عبد العزي فد. نوا  30

 عامل 2020 رجل أعمال  دعجم   سعد بن بندر بن م.  31

 عامل 2020 عقيد بالدوريات األمنية  األمسري عقيد. عبداهلل  32

33 
 د. عبداهلل أبوبكر باعثمان 

شاري طب أطفال مبستشفى  است

 احلرس الوطين 
 عامل 2020

 عامل 2020 مستشار ختطيط وتطوير  القرشي  بن عبداهلل دم. سع 34

 عامل 2020 مستشار تعليمي وتربوي  د. محد بن محدان البشري 35

 عامل 2020 وكيل كلية الدعوة جبامعة أم القرى  بن عبداهلل الفريح دد. أمح 36

 عامل 2020 رجل أعمال  أمحد الكبيسي جمتىب بن  37

 عامل 2020 رجل أعمال  إبراهيم اخلميس  38

 عامل 2020 رئيس مجعية الرب بالقنفذة  حممد بن صاحل الزبيدي  39

 عامل 2020 سابقًامدير مدينة امللك عبداهلل   د. عبد الناصر باطوق  40

 عامل 2020 إعالمي مساعد  ال بن حممد  بندر 41

 عامل 2020 مستشار تربوي  مناحي بن ثنيان البقمي  42

 عامل 2020 مستشار تربوي  د. صالح حممد الشيخ 43

 

 

 


