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 م اسم العضو  العضوة رقم العضوية تاريخ اإللتحاق نوع العضوية

األميرة سارة الفيصل بن عبدالعزيز آل سعودصاحبة السمو الملكي  100  1431/04/27 عامل  1 

األميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعودصاحبة السمو الملكي  101  1431/04/27 داعم  2 

 3 السيدة نوال محمد عمر بابقي 102  1431/04/27 داعم

األميرة نوف بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعودصاحبة السمو الملكي  113  1431/04/27 عامل  4 

األميرة البندري بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعودصاحبة السمو الملكي  103  1431/04/27 عامل  5 

األميرة لولوه بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعودصاحبة السمو الملكي  105  1431/04/27 داعم  6 

األميرة بسمة بنت بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعودصاحبة السمو الملكي  106  1431/04/27 داعم  7 

األمير حسام بن سعود بن عبد العزيز آل سعودصاحب السمو الملكي  107  1431/04/27 عامل  8 

األمير محمد بن خالد بن عبدهللا الفيصل آل سعودصاحب السمو الملكي  108  1431/04/27 عامل  9 

األمير سعود بن عبدالرحمن الفيصل آل سعودصاحب السمو الملكي  109  1431/04/27 داعم  10 

عبدهللا سالم سعيد باحمداناألستاذ 110  1431/04/27 داعم  11 

عبدالعزيز بن علي بن عمر الشويعر األستاذ 114  1431/04/27 عامل  12 

 13 المهندس راشد بن سعد بن عبدالرحمن الراشد 115  1431/04/27 عامل

 14 المهندس صالح بن راشد بن عبدالرحمن الراشد 116  1431/04/27 عامل

 15 األستاذ بدر بن عبدهللا بن عبدالرحمن العمر 117  1431/04/27 عامل

األميرة موضي بنت عبدالرحمن بن مساعد السويلمصاحبة السمو  119  1431/04/27 عامل  16 

 17 السيدة فوزية بنت راشد بن عبدالرحمن الراشد 120  1431/04/27 عامل

يوسف الشنيفيالسيدة شما بنت محمد بن  121  1431/04/27 عامل  81 
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 19 السيدة فايزة عيسوي أحمد أبو باشا 122  1431/04/27 داعم

 20 الدكتورة نادية محمد عوني سقطي 123  1431/04/27 عامل

قطانالدكتورة هدى عبدهللا عباس  124  1431/04/27 عامل  21 

 22 السيدة سميحة بنت أحمد بن حمد القصيبي 125  1431/04/27 عامل

 23 الدكتورة عزيزة بنت حميد محمد األحمدي 126  1435/12/27 عامل

 24 األستاذة عواطف عبدالقادر المهيدب 201  0041/40/01 عامل

 52 األستاذ مساعد محمد الهبدان 231  0041/40/00 عامل

 26 األستاذ سامي عبدالرحمن البواردي 231  0040/41/00 عامل

 27 السيدة ريم حسين الجزائري 136  0040/41/04 عامل

 28 السيدة سارة سعد بن الدن 137  0040/41/04 عامل

 29 القصبيالمهندس  طارق عثمان  212  0041/40/01 داعم

 30 الشيشكليالسيدة عنود سيف الدين حسين  211  0041/40/01 داعم

 31 السيدة لمعة الماضي  211  0041/40/01 داعم

 32 سعود آل عبدالعزيز بن سلطان بنت ريما األميرةصاحبة السمو الملكي  641  0041/40/01 داعم

 33 أميرة عبدالعزيز عبدهللا الموسىالسيدة  211  0041/40/01 داعم

 34 عبدهللا الموسىالبندري عبدالعزيز السيدة  212  0041/40/04 عامل

 35 عبير إبراهيم عبدهللا العنقريالسيدة  210 0041/04/01 داعم



 

 م0202  صادر رسمي

م40/04/0400  

3 | P a g e  
 
 

 

 م اسم العضو  العضوة رقم العضوية تاريخ اإللتحاق نوع العضوية

0041/44/41 داعم  36 السيدة هال سعد عبدهللا التويجري 211  

0041/44/01 شركة - داعم  37 وليد البسام.يمثلهم أ أبناء عبدالعزيز الموسى للعقاراتشركة عبد اإلله وإبراهيم السادة  262  

0041/40/01 عامل  38 السيدة المى بنت بهاء الدين رفيق رسالن 262  

0041/40/01 عامل  39 آل سعود  بنت محمد بن نايف بن عبدالعزيز  سارة األميرة احبة السمو الملكي ص 261  

0041/40/01 عامل  40 األستاذ سليمان بن محمد بن سليمان العنبر 211  

0041/40/01 داعم  41 عبدهللا باحمدان ةالسيدة سار 211  

0004/40/01 داعم  42 شادن بنت أحمد بن صالح التويجري السيدة 211  

0004/40/04 عامل  43 الدكتورة منيرة عبدالرحمن أحمد الجعفري  211  

0004/40/04 عامل  44 األستاذ عالء عبدهللا محمد الهاشم 211  

0000/44/01 داعم  45 صاحب السمو األمير فيصل بن عبدالعزيز بن عبدهللا بن جلوي آل سعود          212  

0000/40/01 داعم  46 السيدة سعاد بن زقر 212  

 47 فيصل بن محمد بن سليمان العنبر األستاذ  210 30/06/1442 عامل


