
ة ١٤٤٣هـ ة العموم اعضاء الجمع
الداسم العضورقم ــــخ الم ةتار ة العض اكدا ع االش المهنةن
اري1 ارك مقبول ال عسكريعضو4/2/14081/1/1439احمد م
ت مظهر سالمة2 ةعضو1/1/1438خ لد ال
ل3 ف هللا الصخ متقاعدعضو23/1/14011/1/1438ش ض
اعمال حرةعضو1/1/1436ثامر مسلم مسعود العج 4
ة5 معضو1/1/1434حمدان سحمان العط التعل
ل6 اح اله معضو1/1/1435حمدان ص التعل
اعمال حرةعضو1/1/1436حمدان غازي الرا 7
اري8 ع الزراعةعضو22/10/14011/1/1438حمود غازي حامد ال ف
ات9 يوي ال الهالل األحمرعضو1/1/1436خالد ش

ع10 معضو28/8/13911/1/1434خلف مل الرج التعل
خ طارب11 جلعضو1/1/1435خلف من ة ط لد
شم محمد المزودي12 متقاعدعضو6/2/13821/1/1436دغ
رجل اعمالعضو4/1/13991/1/1436سالم سلمان السند13
م النواق14 متقاعدعضو1/7/13691/1/1435سعد مل سل
ات15 جلعضو1/1/1436سعود سم النص ش ط مس
حال16 ش ال د جحل أعمال حرةعضو مؤسس1/7/13721/1/1428سع
ل17 ف هللا الصخ مان ض اءعضو عامل25/7/13921/1/1435سل ه كة ال
ــــح18 مان مقبول الف متقاعدعضو1/1/1436سل
حان فرحان منيع19 جلعضو عامل9/9/13971/1/1440سم ة ط جمع
وك20 لم م معلمعضو1/1/1435س
ري21 رجل اعمالعضو19/4/13911/1/1436صالح محمد الس
اح فرحان منيع22 وزارة العدلعضو عامل16/1/13931/1/1434ص
يح فرحان منيع23 معضو9/3/13961/1/1440ص التعل
معضو1/1/1436صناتان فالح الصناتان24 التعل
ارك حمدان25 ف هللا م معضو عامل7/11/14041/1/1438ض التعل
ل26 رجل اعمالعضو1/1/1436عادل مدهللا اله
د مدهللا العت 27 متقاعدعضو1/1/1436عا
د28 ط ع ز شط د الع عضو1/1/1436ع
ــــح29 مان الف دالرحمن دل معضو1/1/1438ع التعل
د30 ط الحم دالرحمن شط اءعضو عامل13/3/13921/1/1424 ع ه كة ال
لم ابواذينه31 دهللا اد معضو1/1/1435 ع التعل



الداسم العضورقم ــــخ الم ةتار ة العض اكدا ع االش المهنةن
ض هطبول32 د هللا ع عضو1/1/1434 عب
ش حامد33 ز شا االتصاالت عضو20/7/13961/1/1436ع
ض الحمدان34 متقاعدعضو26/6/13791/1/1436ع غا
د35 ط ع عضو1/1/1436عوض شط
اري36 ةعضو4/6/14101/1/1440غازي مسلم مسعود ال ساو ش الع مس
ل مر 37 موظف حكو عضو15/9/13851/1/1436 فالح هل
ع38 حان الرج ط عضو1/1/1436 فايز 
اي39 معضو23/10/14051/1/1439فهد فالح سالم ال التعل
اري40 اعمال حرةعضو12/4/13821/1/1429 ال مقبول مسعد ال
د41 ه الحم ارك ب عضو1/1/1437 م
ف42 دهللا الس ارك ع مهندس زرا عضو1/1/1435م
ف43 دان الس موظف حكو عضو1/1/1434محمد حم
س السم 44 عملعادي1/5/13831/1/1430 محمد حم ال 
م نا45 ة الغدعضو20/9/14041/1/1436 محمد سل جمع
د46 ط ع موظفعضو14/1/14061/1/1436محمد شط
ود47 د هللا ع عضو1/1/1436محمد ع
د سالم48 رجل اعمالعضو18/5/13921/1/1435 محمد عص
عضو1/1/1435 محمد غازي الرا 49
متقاعدعضو1/1/1436 محمد فالح الصناتان50
عضو1/1/1436مدهللا فالح الصناتان51
ل52 ف هللا الصخ م الجوفعادي1/1/1439مسلم ض تعل
ف53 عضو1/1/1436مفلح سلمان الس
اري54 معضو عامل28/7/13861/1/1440مفلح محمد مفلح ال وزارة التعل
اخصا زراعةعضو1/1/1435مل عوض55
ف المصايح56 اءعضو1/1/1436منصور حن ه كة ال
ل57 جلعضو عامل17/2/13871/1/1435 نافع مقبول عق ش ط مس
ف ختام غنمان58 عضو10/5/13901/1/1436 نا
وك59 اءعضو1/1/1436 هازع م ه كة ال
ج60 د فالح الدو ل سع متقاعدعضو1/1/1436هل
ط61 د الرحمن شط عضو1/1/1436ا ع


