
 
 

 2022 العمومية  الجمعية أعضاء قائمة

 االنضمام تاريخ  سم العضوا م

 هـ 1437/5/1 بتسام جميل محمد جوخدار ا  1

 هـ 1427/10/13 بتسام سعد محمد الدريويش ا  2

 هـ 1415/1/17 بتسام محمد صالح السحيمي ا  3

 2021\4\19 بتسام عبدالعزيز املنصور ا  4

 2021\3\29 بتسام عبدهللا السبيعي ا  5

 هـ 1417 لجوهرة حسن أحمد الحسيني ا  6

 م 21/1/2020 لجوهرة جمال عبدهللا العبدالكريما  7

 هـ 1411 لجوهرة سعد صالح املنقور ا  8

 هـ 1435/8/4 لجوهرة محمد سعد املنقور ا  9

 هـ 1426/3/11 لجوهرة محمد ناصر الركبانا  10

 1436/8/29 لعنود علي حمد آل مباركا  11

 هـ 1433/3/15 الزاملروى خالد عبدهللا أ  12

 م 25/10/2017 روى سامي عبدهللا القاض ي أ  13

 هـ 1435/2/20 روى سعود خليفة الدوسري أ  14

 هـ 1420/1/28 زهار ضياء الدين رجبأ  15

 م 16/11/2017 فايز علي الصالحسماء أ  16

 هـ 1420/10/18 سماء محمد عبدالعزيز الفايزأ  17

 هـ 1437 مل سعود الدوسري أ  18

 هـ 1421/1/24 مل عبدالرحمن املنصور أ  19

 هـ 1416/1/19 مل عمر حسن املصري أ  20



 
 

 االنضمام تاريخ  سم العضوا م

 هـ 1423/3/21 سعد البواردي مل محمد أ  21

 هـ 1424/11/5 مل محمد عمر الضويان أ  22

 هـ 1420/1/10 نيسة يوسف عبدالعزيز املعيبد أ  23

 04/04/21 مال سعد املنقور ا  24

 هـ 1420/1/28 مال كمال خضر نجمآ  25

 هـ 1415/2/1 درية بدر ضاعن السمدانب 26

 هـ 1428/4/12 درية سليمان الروقب 27

 هـ 1430/3/19 درية محمد الصغير الدوسري ب 28

 هـ 1415/6/10 درية عبدالرحمن املقرن ب 29

 هـ 1402 عبدالعزيز محمد املعجل درية ب 30

 هـ 1435 سمة عبداللطيف الجبر ب 31

 هـ 1419/6/21 هية عبدهللا القصيبي ب 32

 هـ 1428/11/30 وزاء راشد سعود العارض ي ج 33

 هـ 1413/5/15 صة إبراهيم الزامل السليم ح 34

 هـ 1430/4/16 صة حمد عبدالعزيز السليم ح 35

 هـ 1420/12/20 صة عبدالرزاق البابطينح 36

 هـ 1429/3/3 صة عبدالعزيز الصغيرح 37

 هـ 1402 صة محمد سعد املدوخلح 38

 هـ 1430/10/22 نان حمد سليمان البسامح 39

 هـ 1432/4/8 نان صالح محمد الشيحهح 40

 - عبدالرحمن محمد املعجلنان ح 41

 م 7/4/2019 الد محمد عيس ى الرحيمان خ 42



 
 

 االنضمام تاريخ  سم العضوا م

 1416/1/8 الدة محمد السليمان الذكير خ 43

 هـ 1420/9/5 الده يحيى الصالح السليمخ 44

 هـ 1420/10/30 لود محمد عبدالعزيز الفايزخ 45

 هـ 1425/3/22 ولة عبدالعزيز الربيعة خ 46

 هـ 1432/6/12 انة أسامة حسن العفالقد 47

 هـ 1434/7/16 انة أحمد عبدهللا الزاملد 48

 هـ 1429/12/23 انيا أحمد عبدهللا الزاملد 49

 م 2017/11/5 الل أسامة حسن العفالقد 50

 هـ 1424/2/1 نيا أحمد عبدهللا الحسند 51

 هـ 1436 يم عبدالعزيز سعد املنقور د 52

 هـ 1430/4/16 يما حمد عبدالعزيز السليمد 53

 هـ 1434 يمة أسامة العفالقد 54

 هـ 1419/6/1 يمة فهد سعد املعجل د 55

 2004 يمة يوسف اليعيش د 56

 هـ 1435/2/20 غد سعود خليفة الدوسري ر  57

 هـ 1430/2/20 وان محمد عبدالرحمن العبدالكريمر  58

 هـ 1424/3/17 السحيمي وز سليمان عبدالرحمن  ر  59

 م 15/1/2018 يم صالح علي العميلر  60

 هـ 1435/2/2 يمة حسن عبدالعزيز الجبر ر  61

 2021\5\25 نيم عزام عبدهللا العمير ر  62

 12/7/1442 ينب نائل نوري الخضيري ز  63

 هـ 1419/2/12 ارة عبدالرحمن عبدهللا الزاملس 64



 
 

 االنضمام تاريخ  سم العضوا م

 هـ 1426/3/9 ارة عبدهللا عبدالعزيز الزامل س 65

 هـ 1413/6/12 ارة عثمان عبدالرحمن الحصيني س 66

 هـ 1397/7/1 اهرة سليمان خالد الدخيلس 67

 - عبدهللا القرعاوي عاد صالح س 68

 - لمى خالد عبدهللا الزاملس 69

 هـ 1428/6/16 لمى عبداملحسن الزيد س 70

 م 9/4/2019 ميرة عبدالعزيز الفايزس 71

 - هام عبدالكريم النصار س 72

 هـ 1434/4/23 وق سعود خليفة الدوسري ش 73

 م 15/1/2018 وق هزاع محمد الهزاع ش 74

 هـ 1435/9/15 الحة ناصر راشد الفوازص 75

 هـ 1434/7/16 فية خالد أحمد الحمودص 76

 هـ 1429/5/24 رفة عيس ى علي الدليجانط 77

 - ائشة محمد غالم األنصاري ع 78

 م 2/12/2018 بير أديب الزاملع 79

 هـ 1438/2/24 دنان محمد العامر ع 80

 هـ 1433 يداء عبداملحسن عبدالرحمن املانعغ 81

 هـ 1422 ادية عبدهللا علي الراشدف 82

 - اطمة إبراهيم علي نقيف 83

 - اطمة أحمد الزمان ف 84

 - عبدالكريم الخريجياطمة ف 85

 هـ 1428/6/16 اطمة عبداللطيف علي الدليجانف 86



 
 

 االنضمام تاريخ  سم العضوا م

 هـ 1429/3/15 اطمة عبدهللا الحمد الزامل ف 87

 هـ 1437 اطمة عبدهللا سلطان الراشد ف 88

 - اطمة محمد عبدالرحمن الصياحف 89

 06/10/21 ايزة ساملي مبارك النهدي ف 90

 م 7/10/2020 رح عبدالعزيز سعد املنقور ف 91

 هـ 1436 وزية العجمي ف 92

 - وزية سليمان املحيسن ف 93

 هـ 1422/2/6 صالح عبدالعزيز الزامل وزية ف 94

 هـ 1402 وزية عبدالعزيز محمد املعجل ف 95

 هـ 1437/5/5 وزية محمد خضر العلي ف 96

 هـ 1435/7/12 طيفة إبراهيم عيس ى الدوسري ل 97

 - طيفة عبدالرحمن الجميح ل 98

 - طيفة محمد عبدهللا الجميحل 99

 - ياء عبدالرحمن عبدهللا الزامل مل 100

 هـ 1434/5/28 ياء محمد عبدهللا الغنيممل 101

 هـ 1427 ياء منصور الطائفي مل 102

 - ولوة أحمد مشاري الدخيل ل 103

 هـ 1409 عبدالرحمن عبدهللا الزامل يلى ل 104

 هـ 1435/9/1 ين عبدالعزيز محمد املطلق ل 105

 هـ 1435/2/2 ينا سعود خليفة الدوسري ل 106

 هـ 1428/1/16 حاسن يوسف اسماعيل جمال الحريري م 107

 - ريم مرتض ى الهاشميم 108



 
 

 االنضمام تاريخ  سم العضوا م

 24/10/18 زنة عبدالعزيز الزاملم 109

 - عبدالعزيز عبدالهادي القحطانيزون م 110

 هـ 1427/11/20 شاعل سعد صالح املنقور م 111

 هـ 1436/8/30 شاعل علي حمد آل مباركم 112

 هـ 1419/7/1 شاعل محمد عبدالرحمن العبدالكريم م 113

 هـ 1429/5/14 نال سعد حمد املنقور م 114

 هـ 1427/5/22 ناهل عبدهللا عبدالعزيز الحمدان م 115

 هـ 1397 نى صالح حمد الروقم 116

 هـ 1437 نى صالح محمد الرشادةم 117

 هـ 1424/3/10 نى عبداملجيد عطية م 118

 هـ 1424/3/17 نى محمد السليمان الذكير م 119

 هـ 1433 نيرة حمد السليم م 120

 هـ 1432/7/3 نيرة حمود مطلق الحزابم 121

 هـ 1417/11/10 نيرة صالح إبراهيم السناني األشقرم 122

 هـ 1421/1/24 نيرة عبدالرحمن عبدهللا املنصور م 123

 هـ 1435/11/12 نيرة عبدالعزيز صالح الزامل م 124

 هـ 1419/6/21 نيرة عبدالعزيز محمد الصغيرم 125

 هـ 1415/10/17 نيرة عبدهللا صالح العفالقم 126

 م 15/1/2018 مصلحها شجاع يحيى عامل ال م 127

 - ها عبدالعزيز عبدالهادي القحطانيم 127

 هـ 1428/1/8 ي عبدالرحمن محمد البراهيمم 128

 هـ 1430/1/7 ي عبدهللا عبدالكريم الشمالنم 129



 
 

 االنضمام تاريخ  سم العضوا م

 هـ 1435/11/12 ادية فهد ناصر العبدالكريمن 130

 - جاة عبدالعزيز القصيبي ن 131

 هـ 1436/8/30 جالء علي حمد آل مباركن 132

 2004 دى عبداللطيف الحملين 133

 هـ 1436/5/24 عبدالرحمن محمد الناصردى ن 134

 04/04/21 وال سعد حمد املنقور ن 135

 هـ 1417/11/7 وال علي عبدالرحمن العودان ن 136

 هـ 1426 ور عبدهللا محمد الحمدان ن 137

 - ور مهنا عبدالعزيز املعيبدن 138

 هـ 1427/12/24 عبدهللا السليم ورة زامل ن 139

 هـ 1419/7/12 ورة سعد حمد املنقور ن 140

 - ورة صالح عبدالعزيز السحيمي ن 141

 هـ 1423/3/21 ورة عبدالكريم حمد املعجلن 142

 هـ 1419 ورة عبدالكريم معجل الفرج ن 143

 01/01/21 ورة عبدهللا محمد الدخيل ن 144

 هـ 1437/8/9 ورة محمد سعد الدوسري ن 145

 13/10/20 ورة راشد محمد املطيري ن 146

 هـ 1431/3/14 ورة محمد علي الحمري القحطاني ن 147

 هـ 1416/11/12 اجر عبدهللا عبدالرحمن بن عدوان ه 148

 م 2/3/2017 . هالة كامل عبدالرحمن أبوعليد 149

 م 15/1/2019 عبدالرحمن عبدالعزيز الفايزدى ه 150

 هـ 1434/7/16 دى عبدالرحمن محمد العبدالكريمه 151



 
 

 االنضمام تاريخ  سم العضوا م

 هـ 1431/7/24 دى عبداللطيف علي العيس ى ه 152

 هـ 1424/3/5 حسين الفداغدى محمد ه 153

 هـ 1430/10/22 نا منصور إبراهيم القاض ي ه 154

 هـ 1435/9/1 ند عبدالرحمن عبدهللا البسام ه 155

 هـ 1437/5/5 ند خالد سليمان الروافه 156

 هـ 1432 نوف عادل عبدالعزيز السحيمي ه 157

 - يا سعد صالح املنقور ه 158

 03/09/19 يا سعود محمد السعوده 159

 هـ 1421/1/11 ياء عبدهللا موس ى الشمري ه 160

 - يلة سعد صالح املنقور ه 161

 هـ 1437/9/8 سن عبدالعزيز محمد الخنيني و  162

 هـ 1432/5/23 عد سعود املدعج الدوسري و  163

 - فاء صالح الروقو  164

 هـ 1419/2/27 فاء محمد العبدهللا التميميو  165

 م 2/12/2018 ارا مساعد السحيمي ي 166

 2021\6\17 بير حامد صالح الفاجحع 167

 2021\6\17 ليا رعد عبالعزيز السحيمع 168

 2021\6\29 اطمه علي عمر بابطين ف 170

 2021\8\26 يم محمد علي آل خليفةر  171

 2021\7\30 فلى محض ي عبدهللا الدوسري ن 172

 م 07/11/2021 والء يوسف عبدهللا الجمازخ 173

 هـ 1435 ضاوي هشام عبدالعزيز الزامل م 174



 
 

 االنضمام تاريخ  سم العضوا م

 23/08/21 قحاء محمد املطيري ش 175

 31/01/22 نال عبد العزيز العتيبي م 176

 31/01/22 ورة ابا الجيش العجمي ن 177

 10/02/22 هد هذال فهد املطيري ف 178

 03/03/22 ماني سالم أحمد بالحمر أ  179

 03/04/22 ريدة عبدالرحمن املنصور الزاملف 180

 


