
 

 

 أعضاء اجلمعية العمومية
 1 سعود بن عبدهللا بن سليمان الراجحي 

 2 ابسل بن عبدالعزيز الراضي
 3 عبدالعزيز بن حممد بن خرس العنزي 

 4 حممد بن صاحل بن عبدالعزيز الدسيماين 
 5 عبدالعزيز بن ابراهيم بن علي الراجحي
 6 منذر بن حممود بن حممد علي طيب 

 7 آل محود حممد بن عبداحملسن 
 8 صاحل بن عبدهللا بن علي اليوسف
 9 ابراهيم بن حممد بن ابراهيم احليد

 10 عبدهللا بن سعد بن حممد آل حسني 
 11 جنالء حمسن الشريد

 12 موسى بن عايض بن موسى الكثريي 
 13 موسى بن عايض بن موسى الكثريي 

 14 عبداالله صاحل علي الوابل
 15  الشرريسلمان بن ظافر عبدهللا

 16 سلمان بن ظافر عبدهللا الشرري
 17 حممد عبدالرمحن حممد املفدى

 18 هنوف بنت حممد بن ابراهيم شواية
 19 أنور حسني النصار

 20 مشوخ بنت حممد بريك الصفار
 21 اثمر بن عبدالرمحن عوض املالكي 
 22 حممد بن عبدالعزيز بن حممد املرناء

 23 الوهايب نوره بنت خليفة حممد 
 24 حسني بن عتيق هللا االمحدي 

 25 االء بنت حممد بن عبدالرمحن الشقري
 26 أبرار سعود ابراهيم السرب



 

 27 هنى بنت حممد صاحل احلجاج
 28 مرمي بنت حممد هادي طوهري

 29 عبدهللا خالد السالمه
 30 د / أروى علي أخضر

 31 فيحان بن مفلح اخلنفري 
 32 الدعيجي  فرده انصر فرد

 33 محود حممد انصر الشرراين
 34 خمتار بن حممود العويشي 

 35 ابتسام مفلح حجاب القحطاين
 36 امرية علي السليمان
 37 نوال عبدالعزيز الربيع

 38 عبدهللا بن امحد بن علي القحطاين 
 39 حممد خليفة حممد الوهايب

 40 حممد سليمان حممد الشوميان
 41 ان الشمريسعد صفوق فرح

 42 سلطان بن انصر بن سلطان البصري
 43 فريده ماجد رشيد العضياين

 44 علي ضيف هللا هادي جمريي
 45 فرج بن ماين بن رخيص الظفريي 
 46 بوادر بنت سعيد بن مرزوق اليامي
 47 حامت بن سليمان بن دمنان الربعي 

 48 حيىي ابن علي الغامدي
 49 لسحيباين ابراهيم بن عبدالرمحن ا
 50 قداح بن علي العسلي 

 51 ماجد بن عبدالرمحن السحيباين 
 52 انيف بن ظافر احلمراين 
 53 فراس بن فرد بن عويس

 54 فيصل بن فرد بن عويس
 55 نواف بن فرد بن عويس



 

 56 خالد بن سعد الرزوق
 57 عمار بن عبدالرمحن السحيباين 

 58 انصر بن عبدالرمحن العربي
 59 اكان بن منصور العسافر 

 60 حممد بن سعد املالكي 
 61 فرد بن عبدهللا بن عويس
 62 فارس بن فرد بن عويس

 63 عبدالرمحن بن فيصل العتييب
 64 يوسف بن علي الغنام

 65 مسر بنت حممد الفرهود 
 66 سحر بنت حممد الفرهود 
 67 ميعاد ابراهيم علي الشرري
 68 انصر فرد حممد الدعيجي
 69 هدى عبدهللا حممد هويدي

 70 مرا انصر فرد الدعيجي
 71 رميه حممد فرد عبدالواحد
 72 غاده حممد ابراهيم هويدي
 73 مدى حممد ابراهيم هويدي

 74 عبدالرمحن انصر فرد الدعيجي
 75 بندر حممد فرد عبدالواحد
 76 لولوه انصر فرد الدعيجي
 77 عبري انصر فرد الدعيجي

 78 ة حممد علي احلريصيأسام
 79 حممد علي بن يعن هللا العامري

 80 خالد مساعد محد الطريق
 81 عبدامللك عبدا ابراهيم الذويب

 82 قاسم ابراهيم حممد القاسم
 83 أحالم عبدا سامل اخلالدي

 84 خلود دخيل ا هلل عبدهللا الدوسري



 

 85 خالد محد صاحل القاسم
 86 اجدأروى خالد عبدالرمحن امل

 87 ايسر حممد جاسم القطان
 88 مشعل صاحل علي الوابل
 89 شاكر بن مذكر الرويس

 90 ترفه نزال مشوح السبيعي العنزي
 91 دكتورة جنالء امحد امام برانوي

 92 عبدالرمحن سليمان مسعود الزايدي
 93 فيصل عبدهللا الزهراين

 94 سارة رايض داوود  الرشيد
 95 سبيعي العنزيسارة حسن حممد ال

 96 عواصف عبدهللا سامل اخلالدي
 97 مرمي سعيد حميي سعد القحطاين

 98 عذاري عبدا سامل اخلالدي
 99 جنالء صاحل رشيد الرشيد

 100 نوره عبدهللا سامل العمري اخلالدي
 101 العنود حسن عايد العضياين العتييب

 102 مجيلة علي حيىي مسرحي
 103 ان املسعود عبري عبدالعزيز سليم

 104 عواطف سعيد حمي ال كدم القحطاين
 105 انئفه صاحل عبدهللا بن منديل
 106 اعتماد صاحل حممد السنيدي

 107 امريه صاحل حممد السنيدي
 108 رحاب صاحل رشيد الرشيد
 109 دايال زكي حممد الدابسي
 110 علياء صاحل رشيد الرشيد
 111 زكي حممد صاحل الدابسي

 112 زينه عبدهللا حممد السنيدي
 113 وائل وليد سليمان ااب خليل



 

 114 عبدهللا عمر حممد احلنيف
 115 خالد حممد انصر اخللف العريفي

 116 ضيف هللا عبدهللا ظافر ال مروح الشرري
 117 عبدالعزيز عبدالرمحن محاد احلماد

 118 رمال عدانن عبدالعزيز زاهد
 119 ه املطرييماجد محيد شاكر العضيل

 120 يوسف ابراهيم عبدهللا الرويس العتييب
 121 فرد حممد انصر اخللف العريفي

 122 حممد ابراهيم حممد ال سلطان العمري
 123 عبدالرمحن محيد شاكر العضيله املطريي

 124 حممد عبداحملسن عبدهللا االمحد
 125 عبدالعزيز ابراهيم علي ال مزهر الشرري

 126 مر املريديل العتييبعمر خلف عا
 127 عبداالله علي حسن ال مبارك العيسي

 128 عبدالعزيز بن احلميدي هادي االسلمي الشمري 
 129 سعود علي امحد كريري

 130 خلود فالح عطوان الثويبت الصقري العنزي
 131 نورة بنت فيصل ماجد الدويش

 132 تغريد حممد علي مكرمي
 133 د/انصر علي املوسى

 134 الدكتور / عبد اللطيف بن حسن حممس
 135 اهلنوف بنت عبدهللا السنيدي 

 136 عبدالرمحن عبدالعزيز الفليج
 137 د/ فرايل الزريد

 138 صاحل بن سعد الغامدي
 139 هتاين بنت سليم العتييب

 140 امحد بن حيىي اليحي
 141 بندر عيد عاصم املطريي

 142 اضلحممد بن سليمان بن حممد الف



 

 143 عبدالعزيز بن محود بن فرد الدوسري
 144 نواف بن طالل بن عويد الرويلي

 145 ابمسة عبدهللا حممد الشرري
 146 سحر خالد غامن الشنار

 147 خوله بنت محد بن حممد السند
 148 حممد بن سعود بن درعان احلريب
 149 فجر بنت صاحل بن حممد املقرن

 150 اجلربوععبدهللا بن ابراهيم 
 151 نواف بن خالد بن سليمان الراجحي

 152 انيف بن عبدهللا بن سليمان الراجحي
 153 خالد عبدهللا سليمان الراجحي

 154 عبدامللك بن خالد بن سليمان الراجحي
 155 نوف بنت صاحل بن حممد املقرن
 156 عبدالرمحن بن عبداحلكيم الدايل 

 157 جناةحممد محود اجلنيين
 158 نورة بنت ابراهيم عبدالرمحن الشدي

 159 مصطفى بن عدانن اجلاسم
 160 مسلم بن صاحل املسلم

 161 فرد بن انصر بن معجب الدوسري
 162 بدر عبدالعزيز عبدهللا السماعيل

 163 حممد انصر سرحيان العتييب
 164 طارق عايش عطية الساعدي
 165 نوره ابراهيم سليمان البديوي

 166 بن رديين بن حممد خرباينحممد 
 167 هيفاء عبدالعزيز السحيم 

 168 العنود ابراهيم صاطي السعري
 169 سارة يونس حممد العوض

 170 رزان سليمان حممد احلسني
 171 بدر مفرح بن فريح الشمالن العنزي



 

 172 مبارك مرخيان بن مريزيق املطريي
 173 ابترال سعيد العتييب

 174 خمتار الذاييبعبدهللا عزام 
 175 فواز بن جابر بن سامل اجلعيد

 176 سعود عبدالعزيز سعود البليري
 177 خالد مشبب فيصل القحطاين

 178 عبدالرمحن انصر عبدالرمحن الرسيين
 179 ماجد انصر سعد املطلق
 180 منرية محد حممد اجلربين

 181 حممد هادي حسن حممد 
 182 امناجلوهرة حممد عبدا هلل الغ

 183 عبري بدر ابراهيم البدر
 184 مشعل سعد مجعان الزهراين

 185 عبدهللا زايد العضياين احلارثي
 186 نوف سعد مجعان الزهراين

 187 معاين عبدهللا محدان اجلرين
 188 ملياء مصلح مرزوق العتييب
 189 هانية هاجد محود السلمي

 190 توحه ساري صدعان املطريي
 191 حش هادي عامريعائشة دا

 192 خدجية عبدالكرمي كرمي الشريف
 193 أمل حممد منصور مدخلي
 194 سارة إبراهيم سريع السريع

 195 هياء معطش عبدا هلل الشرراين
 196 سعد عبدهللا عبدالرحيم احلمادي

 197 عبدالرمحن محيد سعد اجلعيد
 198 هادي حممد هادي حنبشي
 199 حممد عامر مسود عسريي
 200 سيف أمحد يوسف العواد



 

 201 عبدالعزيز حممد أمحد االمسري
 202 شاكر ابلقاسم محزة الشرري

 203 حممد ابراهيم عبدالرمحن العريفي
 204 صاحل علي حممد ال ابحلارث
 205 حسني عبدهللا حسني الصاحل

 206 ايسر حممد جاسم القطان
 207 عبدهللا عيسى حيي حنشلي

 208 راينسعيد سعد الشر
 209 عبدالرمحن سليمان مسعود الزايدي

 210 سلطان تركي مسعود ال شواية
 211 حممد علي أمحد االمسري

 


