


نوعية العضويةالبريد اإللكترونيتاريخ االلتحاقرقم الهويةاسم العضوم

عضو عامل74762019/09/10jm-1409@hotmail.com******جمال موسى علي المالكي1

عضو عامل92682019/09/10naifz2004@hotmail.com******نايف عوض حسن الزهراني2

عضو عامل67722019/09/10mozeenag@gmail.com******عبدالمحسن  بن غانم بن سبيل المزيني3

عضو عامل70512019/09/10abomoath_2000@hotmail.com******عصام مكي محمد الصبياني4

عضو منتسب03202019/09/10y.qad20@gmail.com******ياسر سمير محمد القاضي5

عضو عامل88542019/09/10smz_02@hotmail.com******سعيد بن محمد حسن الزهراني6

عضو عامل09852019/09/10Khalid.e.alamri@gmail.com******خالد عيد معال العمري7

عضو عامل93122019/09/10shaa2012@gmail.com******صالح بن حمدان أحمد العاتي الحوالي8

عضو عامل90272019/09/10sun3.6611@gmail.com******شاكر طاهر احمد فالته9

عضو عامل62262019/09/10aboruba2000@hotmail.com******عبدالرحمن محمد عبدهللا الشهري10

عضو عامل10472019/09/10Majed417@hotmail.com******ماجد سعيد خميس الخديدي11

عضو عامل95602019/09/10thobaityah@hotmail.com******عبدالرحمن بن حسن بن عايض الثبيتي12

عضو عامل94522019/09/10altameemi9@gmail.com******احمد صالح عبد هللا العبود13

عضو منتسب27812019/09/10saeedq666@gmail.com******سعيد مشبب محمد القحطاني14

عضو منتسب50132019/09/10Alyzhrani77@gmail.com******علي حامد حمدان الزهراني15

عضو منتسب36702019/09/10m-hejori@hotmail.com******ماجد سعيد الحجوري الجهني16

عضو عامل99532019/09/10falsalem1399@gmail.com******فهد سالم علي آل سالم17

عضو منتسب15082019/09/10naqa900@gmail.com******احمد يحيى محمد القحطاني18

عضو عامل72212019/09/10mohamd8983@gmail.com******محمد بن عبد هللا بن عبد العزيز الرومي19

عضو منتسب32142019/09/10faisalyanbu34@gmail.com******فيصل ظافر محمد القرني20

عضو عامل52402019/09/10i.alawia@gmail.com******إبراهيم أحمد محمد العلوي21

عضو عامل80292019/09/10sik2518@gmail.com******سليمان براهيم صالح الخضيري22

بيان بأعضاء الجمعية العمومية
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عضو عامل87432019/09/10saidj94@gmail.com******سعيد علي جبران القحطاني23

عضو عامل95072019/09/10imjan2000@gmail.com******إبراهيم محمد سراج جان24

عضو عامل60542019/09/10Naserharbi1@gmail.com******ناصر حسين الحربي25

عضو عامل54352019/09/10talalsa01@gmail.com******طالل سليمان علي الفيفي26

عضو منتسب44042019/09/10Abuarea02@hotmeil.com******دخيل هللا طالل الحارثي27

عضو عامل72082019/09/10husain.yatloon@gmail.com******حسين محمد فايع عسيري28

عضو عامل71112019/09/10abdullahalthobaiti7@gmail.com******عبدهللا عبد العزيز مستور الثبيتي29

عضو عامل43092019/09/10hasan.yatloon@gmail.com******حسن محمد فايع عسيري30

عضو عامل13292019/09/10bawazeer.ahmed@gmail.com******احمد سالم سعيد باوزير31

عضو عامل33132019/09/10ehsan135garoot@gmail.com******احسان حسن قاروت32

عضو عامل01772019/09/10amovvaqf@hotmail.com******عادل احمد العمودي33

عضو عامل02262019/09/10themo442@gmail.com******ثامر احمد حميد الرايقي34

عضو عامل93552019/09/10Aburayan364145@gmail.com******صالح بن عالي على القرشي35

عضو عامل76922019/09/10k_almansi@hotmail.com******كمال بن حمزة آل منسي36

عضو عامل79262019/09/10abo.omer.alghamdi@gmail.com******محمد سعيد محمد الغامدي37

عضو عامل47872019/09/103amer.3siri@gmail.com******عامر حسين محمد عسيري38

عضو عامل84022019/09/10hazmi24857@gmail.com******عبد الرحمن غالي مصلح الحازمي39

عضو عامل36962019/09/10s200616595@gmail.com******احمد محمد عيد المحمادي40

عضو عامل05902019/09/10Abdulrahman.dhahri@gmail.com******عبدالرحمن محمد ناهض الظاهري41

عضو عامل99702019/09/10taregss00@gmail.com******طارق سليمان شديد الرفاعي42

عضو عامل32302019/09/10Abu.retal2009@gmail.com******حسام بن عبيدهللا بن رحيمي السيد43

عضو عامل04582019/09/10awad.obathani@aramco.com******عوض سالم احمد العوبثاني44

عضو عامل50202019/09/10ahmed.aldhahri8@gmail.com******أحمد محمد ناهض الظاهري45

عضو عامل27432019/09/10Aborama1427@gmail.com******فيصل شماس احمد القاسمي46

عضو منتسب79782019/09/10abzedan09@gmail.com******عبدالرحمن عبدهللا أحمد زيدان47

عضو عامل13402019/09/10ahmarisa@gmail.com******سعيد عبد الرحمن سعيد االحمري48

عضو عامل14942019/09/10Shehrid@gmail.com******علي ظافر علي الشهري49

عضو عامل27442019/09/10ahmedasiri@gmail.com******أحمد محمد أحمد عسيري50

عضو عامل05972019/09/10Grzgrz1411@gmail.com******عبدالعزيز صالح حسن الزهراني51

عضو عامل31892019/09/10alijaber1431@gmail.com******علي جابر حسن الفيفي52

عضو منتسب18542019/09/10Ghamdia9@gmail.com******غرم هللا احمد محمد الغامدي53

عضو عامل18512019/09/10sas98zz@gmail.com******صالح علي سعيد المصالي54

عضو عامل77342019/09/10badghaish@yahoo.com******سعيد احمد سعيد بادغيش55



عضو عامل40532019/09/10kayanyanbu1@gmail.com******جمعان علي عبدهللا الغامدي56

عضو عامل37582019/09/10Kfftra@gmail.com******خالد عابد عبدهللا القاسمي57

عضو عامل39982019/09/10me1234sa@hotmail.com******عبد هللا صالح علي الزهراني58

عضو عامل70102019/09/10mohmoudbanjar@hotmail.com******محمود سالم بنجر59

عضو عامل16952019/09/10zeyad404@gmail.com******زياد احمد خمبشي60

عضو عامل05212019/09/10Othmanarfaj5@gmail.com******عثمان احمد عبدهللا الغامدي61

عضو منتسب20262019/09/10Alfarah1411@hotmail.com******سلطان ناصر سعيد ال فارح62

عضو عامل73742019/09/10Info@alansari-sa.com******خالد مدني علي المنزالوي63

عضو منتسب36472019/09/10ahmad_2183@hotmail.com******أحمد عبدالقادر بن أحمد مليباري64

عضو عامل23092019/09/10ghandots@gmail.com******طارق بن سعيد احمد غندوره65

عضو عامل80082019/09/10rawda15@gmail.com******علي سعد روضة66

عضو منتسب32262019/09/10535108445******نافع عليثه عايد االحمدي67

عضو عامل24102019/09/10Matr1393@hotmail.com******مطر مسفر عبدهللا الزهراني68

عضو منتسب08932019/09/10shada1382@hotmail.com******علي صالح حمود الغامدي69

عضو عامل11792019/09/10saqyan100@gmail.com******سمير محمد سليمان القاضي70

عضو عامل15852019/09/10mma1405@gmail.com******مهند منصور محمد ابورزيزة71

عضو عامل94242019/09/10faisal_sd1@hotmail.com******فيصل بن صالح الدويري72

عضو منتسب41602019/09/10ghammf0a@26.com******محمد فارس علي الغامدي73

عضو عامل82842019/09/10alihafedh@gmail.com******علي حافظ سالم الوادعي74

عضو عامل21622019/09/10ahzsssg@gmail.com******احمد حمود عبد هللا الزهراني75

عضو منتسب02602019/09/10mull.khalid@gmail.com******خالد اسماعيل مال خال نظر76

عضو منتسب35172019/09/10ferassalem41@gmail.com******فراس سالم مسلم عمار77

عضو منتسب61212019/09/10shammaafa@yahoo.com******فواز احمد عبد هللا الشماع78

عضو عامل51192019/09/10ziyad6060@hotmail.com******زياد احمد يوسف الجديبي79

عضو عامل36702019/09/10556657567******عادل امين صديق بنجر80

عضو عامل50832019/09/10hazmmmqa@gmail.com******محمد محسن الحازمي81

عضو عامل72272019/09/10Khaled002020gmail.com******سبهان علي سبهان الرشيدي82

عضو عامل92672019/09/10ansaryae@hotmail.com******عبد االله مرداس نافع االنصاري83

عضو عامل97042019/09/10azoz83adq@gmail.com******عبدالعزيز ضيف هللا سحمي القرشي84

عضو عامل19442019/09/10abu.yzed099@gmail.com******عثمان عبد هللا مرزوق القرشي85

عضو عامل22052019/09/10najjarbm120@yahoo.com******بدر محمد حسن النجار86

عضو عامل97262019/09/10mmsalsubaey0@gmail.com******مطلق محمد السبيعي87

عضو عامل53052019/09/10mans-gh@hotmail.com******منصور غميص عايض الحارثي88

http://khaled002020gmail.com/


عضو منتسب51082019/09/10as1817@hotmail.com******عبد هللا عبد الرحيم السليماني89

عضو عامل53262019/09/10hawsaway@hotmail.com******ايمن محمد رابع موسى هوساوي90

عضو عامل05982019/09/10alhamed10@gmail.com******احمد محمد ال حامد91

عضو عامل73922019/09/10Saleem.subhi.2@hotmail.come******سليم ماطر الصبحي الحربي92

عضو منتسب20152019/09/10saudtlq@gmail.com******سعود طلق هندي الجهني93

عضو عامل10292019/09/10daifallah.mowallad@gmail.com******ضيف هللا عابد المولد94

عضو عامل01792019/09/10Aboyazeed.sh@gmail.com******سالم حسن علي الشهري95

عضو عامل06052019/09/10ghamdiyanbu@hotmail.com******عبدهللا مسفر عبدهللا الغامدي96

عضو عامل67522019/09/10mouneerjeelaan@gmail.com******منير احمد إبراهيم جيالن97

عضو عامل32742019/09/10Ghamdish90@gmail.com******سعيد حمدان محمد الغامدي98

عضو عامل70992019/09/10ofh93@hotmail.com******أسامة بن فيحان حماد الحكمي99

عضو عامل89222019/09/10khszar@gmail.com*******خالد محمد علي الخطابي100

عضو عامل09792019/09/10Ibraheem.dhafar@gmail.com******إبراهيم سامي عبدهللا ظفر101

عضو منتسب36892019/09/10Adelaburazan@gmail.com******عادل عابد علي القرشي102

عضو منتسب02642019/09/10567721128******محمد سعد حميد الصبحي103

عضو منتسب15062019/09/10soasoa333@gmail.com******صالح عمر محمد الصبحي104

عضو منتسب70052019/09/10he-555@hotmail.com******هشام بن محمد علي بن عبدالرحمن بنتن105

عضو منتسب70212019/09/10husam.h.bantan@gmail.com******حسام هشام محمد علي بنتن106

عضو منتسب11942019/09/10osos.b@hotmail.com******وسام هشام محمد علي بنتن107

عضو عامل88142019/09/10ali2ali20000c@gmail.com******علي بن محمد بن علي المخلوطي108

عضو عامل10152019/09/10falatahbakur@gmail.com******بكر عمر أحمد فالته109

عضو منتسب55582019/09/10hospitalitxproud@gmail.com******عيسى عبد المعتني عبد الهادي المغربي110

عضو عامل17992019/09/10Abo3asem1354@gmail.com******جمعان علي محمد الزهراني111

عضو عامل58742019/09/10Juhaina202020@gmail.com******ابراهيم عبدهللا الدبيسي الجهني112

عضو منتسب37562019/09/10rds_2090@yahoo.com******رمزي بن داوود بن صالح شبانه113

عضو منتسب60552019/09/10gaydiaa2013@gmail.com******عبد االله عواد محمد القايدي114

عضو منتسب96382019/09/10Hd93008@hotmail.com******فهد بن غرم هللا محمد حسيكي115

عضو عامل71542019/09/10a0504394581@gmail.com******امين سالم محمد الحازمي116

عضو عامل64452019/09/10jaberali1416@gmail.com******جابر علي ناصر الشمراني117

عضو عامل39252019/09/10alhirsh201@gmail.com******مبارك سعود مبارك الهرش118

عضو عامل70862019/09/10a.a.admawi@gmail.com******عبد العزيز احمد علي أدماوي119

عضو عامل42112019/09/10raigiahmed@gmail.com******احمد حميد احمد الرايقي120


