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ابـراهــيــــم صالــح عثمـان المـزيـــــني

أحـــمـد حــــــمـد عـبــــدهللا الـراشــــــد

احــــمــد جـــمـيـل مــحــــمـد شـــويـــل

أحــمـد حــــسن مـحــــمـد جــــــــــنـدان

أحـــــــمـــــد حــــــــــــســــن زبــيـــــــــــــــر

أحـــمد مـحـــمـد فرحـــــان الحـــــاطي

أحـــــمــد مــحــــــمــد عــلــي مظـفـــــر

أحــــمـد عبـدالـخــالــــق الـغـامــــــدي

أســـامـه عبدالعـزيـــز عـبدهللا الزامــل

أســـــــــامــــــه فـــــــضـــــل الـبــــــــــــــار

أشــــرف مــحــــــمــد ســـيد الشـيــخـــه

آمنـــــه مـحــــمـد عبـدهللا الـقثـامــــي

أنـس مـحـــــمــد صــــالــــح صـيـــرفــــي

بنـدر إبـراهيــم عبـدالعـزيــز المـعـارك

بـنـــدر ســـــــــعـيـد الـســـــــويــهــــــري

تـركــــي عبـدهللا تـركــي الســـلـطــان

تمـاضـــــــــر يــحــــي الســــــنــافـــــــــــي

جـــــــاســــــر عـبــــدهللا الشــهــــــــــري

جــــــــمــال مـــحـــــمـد بشير الـفزانـــــي



أسماء أعضاء الجمعية العمومية بجمعية هديـة الحاج والمعتمر الخيرية

ترتيب األسـماء حسب الحروف الهجائية مع حـفظ األلـقاب والمناصب

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

خــالــد عبدالعزيــز إبـراهيـم النــويبـت

ســاعـــد ســـعـيـد مسـيـعيـد الجــهـني

ســعــد ابـراهيــم مـحــــمـد الـخـــــــلـف

ســـــــــعــــد عـبــدهللا الحـــــــــــمـــــــــاد

سـعـيد محـمد ظافر آل مقبل القرني

ســـالمـــه بـخــيـت ســالمـــه النــزاوي

ســــلـطـان عبـدالرحــمـن العبيـكــــان

ســــلـطـان مـحــمـد تـركــــي الحـــارثــي

ســليـمان صـالـح ســليـمان السحيباني

ســمـير يحــيـى عبـدالعـظـيــم مـعبــــر

صـالـــح ابــراهـيـــم مـحــــمــد بـابـعـيــر

صــالـح احـــمـد صــالــح بـن طــــاوي

صـالــح مـحــمــد ابـراهــيـم ال طالب

حــــســين مـــحــــمـد ســعيد العمـــري 

حــــــــــســــن يـحـــــيـى الـفـــيـــــاللــــــي

خالد ســـعـود عبدالعزيــز الشنـيـفــي

خالد عبدالرحمن عبدالعزيز الشعالن

خـــــالــد قـاســـــم مـنـــــور الجــــهـنـي

خـــــــالـد عــــمـــر عبـدهللا عـــجـــــــالن
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عبدالكريم عوض منـعــم الســلمـــي57

عبدهللا ســـودان المــويـهــــي العتـيـبي

عبدهللا ســــــــعـــد المـحـــــــــــــارب

عبدهللا فــهـــــد عـبــدهللا اللحـــــيـدان

عبدهللا محــمـد عبدالرحــمـن السـالـم

عبدهللا محـــمــد ســليمـان الدهـامـي

صــدقــــــــــة جــــــــــــمـيـل الســـــــنــدي

عـبــدهللا راشــــــــــد الـراشــــــــــــــــد

عبــدهللا عـــمـــــــر بــافـــــــــيــل

عبدهللا ابراهـيـم عبدالعزيـز الحــواس

عبدالعزيز محـمـد صـالـح عـمر باناجه

عبدالعزيز عبدالرحمـن مـبارك الهذيلي

عبدالعـزيـــــــز عبدالرحـــــمــن الثنـيــــان

عبدالرحـــــمــن معـيـــــوف الحــــــربــــي

عبدالرحــمـن عبدالكـــريــم الخــــــراشي

عبدالرحــــمـن عبدالعزيــز الصيـيـفــــــي

عبدالرحــمـن ســالـم نـافــع العمــري

عبدالرحمن حـمد عبدالعزيز الدعـيـلج

عبدالرحــــمـن أحـــــمــد بـاجـــــــــنــدوح
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عـــمـــر ســـعــيـد عـــــمــر بــوســـعـيـد

عـمـر عبـدهللا عبـدالرحـمـن الشـثــري

فــارس سـلـيـمان عــبـيـد الصــاعـــدي

مـجـدي مـحـمـد عبدالرحـمن حــريـري

فيصـل عبدهللا عـتـيــق الســريـحــــــي

مـاجــد مـحـــمـد مـصطفـى الحــسـني

مـحـــمـد ســـالـم ســــعـيـد بـاهـمــام

مـحــــمـــد خـــالــــد مـحــمـد قـديـمــي

محــمــد علـي آل حـجــــــر الغـــامـدي

محـــمـد عبدهللا عـلـــي مــنــشـــاوي

مـحــمـود مـحــــمــد حـسـين ســنـكي

عــــلـــي مـحــــــمـــد الـشــــهـــــــــــــري

كـــوثـر حــــامـد مـحـــمــد زبــرمــــــاوي

عـلـي حـــسـن العنـقـــاوي الشــريــف

 عــــــالء عــــلـيـــــــــــان الصـــــاعــــــــدي

 علـيــان بخــيت ســلـيـمان الصــاعــدي

عـلـي نـــاصــــر عــلــــــي الـــهـــــــــــزاع

عبد الوهـاب صالـح عيد المـرشــودي

عبدالمـنــان مـال معـمــور يـوســـف بــار
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مـنـــصــــــــور عبـدهللا الســـــــــــــــعـيــد

ممـدوح حسن محمد الصبحي الحربي

منــى عـلــــي معــتــــــــوق النــمـــــــري

مــــهـنــد عــبـــدهللا الحــــــــــربـــــــــــي

مــــهـنــــــد عـبــدهللا علــي التــركــــي

هـــــادي يــحــــيـى عـلــــي الـفـيـفــــــي

وديـــــــــع عـبـــدهللا المعـلــمــــــــــــــي

يــــــاســــــــــــر عـبــدهللا بـــازيـــــــــــــــــد

يـوســــف صـالــح عبــدالعزيز العقـيـل

يوســــف عبـدهللا حــــمـود الباحــــوث

يـونـس عبـدهللا عبدالقــادر الصبـحـي

نــادر بــن حـــــســــن الـعــمـــــــــــــــــري

نـاصــر أحــمــد ســـــلـطــان العـسـيري


