
 ( بينبع الصناعية   جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات )الجمعية العمومية بيانات أعضاء 

 م االسم  نوع العضوية 

  .1 يوسف داود سليمان المعلم  عامل 

الغامدي سعيد حمدان محمد  عامل   2.  

عطاهلل القرشي  للا  فهد ضيف عامل   3.  

  .4 عصام محمد محمود مغربل  عامل 

  .5 يوسف محمد عبدالرحمن السقاف  عامل 

  .6 نايف إسماعيل حمدان الربياوي  عامل 

  .7 حمد حامد حمد الحربي  عامل 

  .8 أحمد عبد للا علي جابر العمري  عامل 

  .9 محمد معيض خويتم المطيري  عامل 

  .10 سعود عيضة محمد المالكي  عامل 

  .11 غرم للا عقيل غرم للا الغامدي  عامل 

  .12 عبد الرحمن عبد للا أحمد زيدان  عامل 

فارع الجهني محمد حمود  عامل   13.  

  .14 منير أحمد إبراهيم جيالن  عامل 



 ( بينبع الصناعية   جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات )الجمعية العمومية بيانات أعضاء 

  .15 طاهر عيسى محمد البرناوي  عامل 

عبد الكريم عبدي العنزي ز عبد العزي عامل   16.  

  .17 عبد الرحمن عمر سعيد قعرور  عامل 

  .18 صالح محمد عبد للا بالخير  عامل 

  .19 عمر أحمد عمر باجويبر  عامل 

  .20 عبد للا يحي محمد الجهني  عامل 

  .21 زياد أحمد عمر خمبشي  عامل 

  .22 وليد إبراهيم حامد فتة  عامل 

  .23 عوض غرم للا فرحان الغامدي  عامل 

  .24 صالح عالي علي القرشي  عامل 

ي مدخالد صالح سعيد األح عامل   25.  

للا المولد ضيف للا عابد عبد  عامل   26.  

  .27 سعيد محمد حسن الزهراني  عامل 

  .28 إبراهيم سامي عبد للا ظفر  عامل 

  .29 محمد إبراهيم محمد آل سعيد  عامل 

  .30 علي محمد عبد للا الخثعمي  عامل 



 ( بينبع الصناعية   جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات )الجمعية العمومية بيانات أعضاء 

القرشي عبد المجيد سليم عبد للا  عامل   31.  

  .32 أكرم حاتم محمد أبكر  عامل 

  .33 سعيد عبد الرحمن سعيد األحمري  عامل 

  .34 رياض علي سالم الزهراني  عامل 

  .35 فيصل نايف عوض للا الحربي  عامل 

  .36 خالد عيد معال العمري عامل 

  .37 فهد بن حسن عبد للا المالكي  عامل 

  .38 عبدللا بن صالح علي الزهراني  عامل 

  .39 عبدللا بن محمد الحسين  عامل 

بن حسن الثبيتي  عبدالرحمن  عامل   40.  

  .41 سليمان بن إبراهيم الخضيري  عامل 

  .42 سمير بن عبدالحميد الرويثي  عامل 

  .43 عبدالرحمن بن محمد الظاهري عامل 

  .44 عيد بن معال العمري  عامل 

  .45 أحمد بن سالم باوزير  عامل 

  .46 سعيد بن علي جبران القحطاني  عامل 



 ( بينبع الصناعية   جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات )الجمعية العمومية بيانات أعضاء 

  .47 محمد بن محسن الحازمي  عامل 

عسيريفايع  حسن محمد  عامل   48.  

  .49 احسان حسن قاروت  عامل 

الرايقي  أحمد   أحمد حميد عامل   50.  

العلوي محمد  ابراهيم أحمد  عامل   51.  

  .52 يونس العواضي آل يحيى القرني  عامل 

  .53 محمد بن أحمد سعيد المالكي  عامل 

ي دوخي بن صالح بن عبدللا المالك عامل   54.  

القرشي المالكيللا   دخيل للا بن عبد  عامل   55.  

الكريم بن هاشم الجهالني المالكي عبد  عامل   56.  

  .57 تركي ين محمد بن علي الغامدي  عامل 

الرحمن جمعه الحربي  محمد عبد  عامل   58.  

  .59 كمال صافي بن سليمان سراج  عامل 

الحرازي حسن  العزيز  محمد بن عبد  عامل   60.  

  .61 حسن بن علوى بن عبدالقادر العيدروس  عامل 

  .62 محمود سالم محمود بنجر  عامل 



 ( بينبع الصناعية   جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات )الجمعية العمومية بيانات أعضاء 

  .63 محمد بن سعيد بن محمد ال مدربي الغامدي  عامل 

  .64 فهد بن منيف بن عبدللا الشهراني  عامل 

عايد حمدان الشطيري   بن  ياسر  عامل   65.  

حسن احمد حميد  بن  اسماعيل  عامل   66.  

  .67 سعيد بن عيضه محمد المالكي  عامل 

  .68 علي بن حافظ سالم الوادعي  عامل 

  .69 محمد بن سعيد بن حميد العبدلي المالكي  عامل 

للا بن عيضه بن احمد العبدلي المالكي  عبد  عامل   70.  

  .71 غازي بن علي بن مطلق المالكي  عامل 

الرحيم بن عائض بن محسن المنتشري  عبد  عامل   72.  

  .73 عزام بن لقمان بن محمد الحكيم  عامل 

  .74 علي بن ظافر بن علي المشهوري الشهري  عامل 

سالم بن سلطان االحمديالحكيم بن  عبد  عامل   75.  

  .76 سالم بن حسن علي الوليدي الشهري عامل 

  .77 عبدالرحمن بن محمد بن حمد المزمومي الحربي  عامل 

العزيز الحصين   بدر عمر عبد عامل   78.  



 ( بينبع الصناعية   جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات )الجمعية العمومية بيانات أعضاء 

  .79 محمد بن زايد بن عابد العزيزي المطيري عامل 

  .80 سليمان بن سالمه بن عبدللا العوفي عامل 

  .81 عبدللا بن عبدالرؤوف بن عبدللا مرغالني  عامل 

  .82 بخيت بن عبدللا بن بخيت ال األعور الغامدي عامل 

  .83 أحمد بن محمد عائض ال حامد  عامل 

الرحمن أحمد الغامدي فيصل بن عبد عامل   84.  

  .85 زياد بن أحمد بن يوسف الجديبي  عامل 

رزيزه  مهند منصور محمد ابو عامل   86.  

القرشي الزهراني  أحمد بن حمود بن عبدللا  عامل   87.  

  .88 فهد بن أحمد بن عبده حبيب  عامل 

الدويري عبد الحميد فيصل صالح   عامل   89.  

  .90 أيمن محمد رابع موسى هوساوي  عامل 

الشهري  محمد علي بن عبدللا عامل   91.  

مخلوطي علي بن محمد علي  عامل   92.  

االله مرشد  الجليل عبد عبدللا عبد عامل   93.  

  .94 احمد صالح بن قشاش الغامدي  عامل 



 ( بينبع الصناعية   جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات )الجمعية العمومية بيانات أعضاء 

  .95 علي محمد عبده زغلول  عامل 

  .96 عيسى عبد المعتني عبد الهادي المغربي  عامل 

الوهاب محمد صالح هوساوي  عبد  عامل   97.  

  .98 فريد صالح عبد الرحيم جاوه  منتسب 

  .99 ظافر علي فايز عبد الرحمن الشهري منتسب 

  .100 صالح مفلح دليح الثبيتي العتيبي  منتسب 

  .101 عبد العزيز عبد الرحمن عمر العمودي منتسب 

  .102 صالح صالح سافر القرشي  منتسب 

  .103 مصطفى مالك نذير محروس  منتسب 

  .104 عبد المحسن غانم سبيل المزيني  منتسب 

  .105 خالد عبد الرحمن عبد المجيد الزهراني  منتسب 

  .106 شوقي حسن أحمد حميد  منتسب 

  .107 عبد العزيز سعود عيضة المالكي  منتسب 

  .108 عبد الرحمن سعيد عيضة المالكي  منتسب 

  .109 همام سعيد عيضة المالكي  منتسب 

  .110 محمد سعود عيضة المالكي  منتسب 



 ( بينبع الصناعية   جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات )الجمعية العمومية بيانات أعضاء 

  

  .111 عبد للا علي عبد الجبار المالكي  منتسب 

  .112 نواف عبد للا مطلق القرشي المالكي منتسب 

  .113 بندر علي عبد الجبار المالكي  منتسب 

  .114 فواز أحمد عبد للا الشماع  منتسب 

  .115 أنمار هشام عبد للا مخلص  منتسب 

  .116 عبد الرحمن فهد عيد الذبياني  منتسب 

  .117 منصور غميص عايض الحارثي  منتسب 

  .118 عبد للا سعيد عبد للا با سلم  منتسب 

  .119 فراس سالم مسلم عمار  منتسب 

  .120 خالد اسماعيل مال خال نظر  منتسب 

السليمانيعبد للا عبد الرحيم صالح  منتسب   121.  

اهيم الحربي رأحمد حامد إب منتسب   122.  

  .123 عبد الرحمن عيد معال العمري  منتسب 

  .124 رمزي بن داوود صالح شبانة  منتسب 

  .125 أحمد حمود أحمد اليوبي  منتسب 

  .126 معيض عوض مرزوق الجميلي السلمي  منتسب 


