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 ن أعضاء الجمعية العاملي
 

  
 هايل مسعد نافع اللقمان 

 أحمد عل  ال عيس 

ي   محمد سعود العن  

 عل  حكم  
 معاذ مصطف 

ي   جمعه بن فرحان بن محمد العن  

 خالدعبدالعزيزعل  الدريب   

 خالد هديب هديبان العازم  

 زهراء بنت عل  عباس الشهاب

 خالد صقر العتيب   

  
 خالد محمد العمران 

 ابراهيم مصلح محمد الصبح  

 بندر عبدهللا الجلعود

  
 أحمد حامد الجهب 

  
 عايض عوض فهاد القحطان 

 خالد بن عل  المسعري 

 عل  حسي   البالدي 

  
اف   عوض مطر حشيم المشر

 عبدهللا عايض ماطر الحرن   

ي   صنهات بجاد صنهات المطن 

 نايف منن  سلطان السهل  
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 عل  بن احمد آل جميع

 عبدالرحمن الحرن    حمزه بن

 عبدالعزيز محمد حسن المعمر 

  
 ظافر عبدهللا بداح الشهران 

 محمد بن ابراهيم بشناق

 أمجاد خالد بن جاسم األنصاري

ي   المطن 
  راض 

 فهد راوض 

 انوار يعقوب هوساوي  

 محمد عبدالمجيد الخياط

  
 حسن بن حسي   الشمران 

 حمود فالح العتيب   

 خالد محمد النافع 

 بدر وليد عبدالملك نهاري

ي   ترك  عبدهللا عسن 

 محمد سعد حميد العمري

 محمد مساعد الشبيعان 

 عيس عبدهللا البوحسن

 صالح بن محمد السلوم 

ي   عمر حجاج المطن 

 مبارك حمدان مبارك الهذل  

 ظافر صالح آل عباس 

ي    عبدهللا محمد عل  المطن 
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ي   ابراهيم بن ظاهر العن  

 خلف سالم السبيله 

 خالد راتب عسيكر الرويل  

 عبد هللا سعد مطلب الدهاش 

  
 نوال طالب عبده مجرشر

 خلود محمد عل  آل خوان 

و   محمد حمزه فن  

 محمد عويض عوض الحرن   

 عل  رضا محمد عل  آل خليفه

 رنا حسن عبدالجبار

 راكان مسل  العصيم  

 بندر مسند الحرن   

جم    عبدالحميد سليم عل  النر

 عبدهللا بن نفل الحرن   

  
 نبيل محمد القرن 

 منن  بن حسن عيد

 سلوى ثامر الرشيدي

  الشمري 
 حنان مفض 

ي   طالل حمد المطن 

 خالد بن فالح الرشيدي

 عيس بن عبدهللا جعفري

 عبدالمجيد مهيد البقعاوى 
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 خالد فارس النومس  

 مرزوق بن معيض العصيم  

 محسن عل  آل زمانان 

  
 عبدالعزيز رده الثقف 

ي   غرام محمد العن  

  جراد آل سلطان 
 هان 

 امي   بن الداه أحمد الشنقيط  

  
 خالد معيض وازن المطرف 

 ماجد نارص الخضع الرويل  

 فيحان سقيان العتيب   

  عقيل ناير الرويل  
 ض 

 احمد سليمان العجاج

 محمد عل  مهلهل الشمري

 مجزع نومان الشمري 

 منار بدر بن بخيت

 سلمان هويمل العمران  

  
 طارق حميد الحارن 

 نارص ضيف  هللا الحرن   

 عوضه  مشعل  آل فرزان 

  
 ترك  حامد الحارن 

 أحالم سليمان الرفاع  

  الحازم  
 عايش حسي  
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 حليمه احمد  المرحب   

 ابراهيم عل  آل بعتج

 صالح نارص النارص 

يف   ي الشر  رفعة محماس عبدهللا الشنن 

دي   سح  مقبل الحن 

يك   لؤي عبدهللا الن 

  
 ماجد وصل هللا الطويرفر

 مسعود محمد اليام  

 عادل ممدوح العل  

    
 محمد داخل المطرف 

 محمد  عباس  خوجه 

 سالم مبارك سالم اليام   

 نايف حسي   صالح زبيد  

 احمد مبارك سالم اليام  

 عبدهللا عل  سعيد الشهري

  
 سعيد جابر القحطان 

 وسام شاكرشاهر األحمدي

 سعد دخيل  المحمدي 

 محمد سعيد أحمد لطف هللا  

 ناهد  عبد الرحمن  العثمان 

 تركية محمد العتيب   

 رحمه إسحاق أحمد صالح
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 عبدهللا خض  العمران 

  
 سعود عيد العمران 

 فهد سعيد سلوم 

  
 بدر عبدالمحسن الثقف 

 محمد عوده الشوامي   

 ممدوح محمد البلوي 

 ناج   صالح الشهري 

 فهد بن جلوي بن لزهر 

  
 حمدان دغيم مبارك البنافر

 سعود خالد خلف العل  

  
 مرام عبدالعزيز بامحرز حبان 

 مشبب بن سعيد بن حسن االسمري 

 عل  عبد الرحمن منصور آل طراد

 إبراهيم بن عبد الرحمن الملحم 

 سعيد عبد هللا موش آل مصلح

 سوسن محمد أوان 

  
 سىه طارق إبراهيم الحقبان 

ي   ضحوي غنيم جحيش الظفن 

 احمد عبدهللا العري    ج 

 هنوف محمد الحميدي

 باسم احمد سفري الصبح  

 محمد عل  الوابض  
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 حماد عبدهللا البلوي 

 أحمد عويض محمد صدفان العطوي 

ي    عوده العن  
 مرض 

 فيصل ابراهيم الحويط

 عطاهللا عوض السحيم  

 سعد بنيان الصاعدي 

  
 وديع كامل منسر

 نجود صالح البلوي 

 رام  سليمان هنيدي المغذوي 

 حنان عبدالوهاب جمل الليل السيد

 حسي   مبارك محمد الوادع  

 خالد عبدهللا عبيد الحرن   

 ضيف  هللا كليب البلوي 

 عفيف بن عيد الجابري 

 عبدهللا سالم راشد العطوي

 احمد سالم حمود السحيم  الحرن   

ي   رائد عجل المطن 

 محمد بن عثمان الحسن

  
 وليد عتيق المطرف 

 فايز سعد الغامدي 

  
 نارص سعيد القحطان 

ي   فهد صالح العن  
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 عبدهللا بن عثمان الزهران 

 اسماء محمد الحرن   

  الرحيل  
 عمر راض 

 نايف غبيشان السحيم  

  
وك الجهب   عبد العزيز عواد منر

 عبدهللا صالح المالك  

 راكان بدر حمود الجعيد

 احمد محمد حسن الحرن   

 حسام صالح حح  

 صديق شمس  الدين كنساره

 احمد اطول ولد محمد

 احمد عبد الرحمن عبد هللا المغذوي 

 سارة طالب بلبحيث 

  
 ابراهيم صالح غانم الجهب 

 فؤاد محمد مسعود األحمدي

 عبدالهادي  عقيل  الرشيدي

  
ه مري    ح عبدهللا القحطان   منن 

 عبدالمجيد رويع  محمد العطوي 

 الحرن     أحمد حمادي

 خلود  عل  األحمري 

ي  وليد احمد محمد الخن 

  
 خالد عل  مسلم الجهب 
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  سالمه سويلم الصبح  
 هان 

 محمد إبراهيم عبدالرحمن العيس 

   
 ثامر  صالح عيد الجهب 

ي   وليد عويد الظفن 

  
 هبه فهد عل  يمان 

 عليان  شديد  الحرن   

 ترك  بن عبيد بن محمد الدخّيل

ي   فواز ودي العن  

 ثامر شايح الرويل  

 عبدالحميد ضاوي مريشيد الحرن   

 محمد سعيد عيد الغامدي

ي   سعد خليف الظفن 

 نخيالن سعود الشمري 

 وداد  خالد العل  

 عبدالمجيد فيحان العتيب   

 عبدالعزيزمحمد نايف الحرن   

  
 محمد عساف الشحان 

 رافع فرحان العاض  الرويل  

 عبدهللا  صالح عبيان اليام  

  
 سهام سهل عيد العوف 

 سليمان سلطان اللهيب   

 ريم  ظافر الدورسي 
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  الجهب 

 ماجد  فهد سليم المروان 

 طارق عيد العتيب   

 عبدهللا محمد ال زعقان 

 طالل رابح الرحيل  

  
 عبدهللا حسن عل  القحطان 

  
 بشائر سليمان رسحان الجهب 

 عادل زاه  مرزوق الحرن   

 صالح بن عبدالرحمن بن فهد الدايل 

 عل  مهدي صالح ال عطوه 

 خالد بن خض  خالد 

اري     أحمد سويلم الشر

 عاطف محمد رفه   

 مشاري عبدهللا الشمري  

 عبدهللا  محمد  األحمدى   

 هاجر  عبدهللا  الحرن     

 ماجد ضواج  القثام    

 ماجد صبيح النعيم  

 احمد  نوار  العتيب      

 منال محمد الفقيه   

  
 حمود عبدهللا الشهران 

 عماد نعمان الصبح     

 مصطف  اسعد  ابو حمامة  
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 مشاعل محمد سندي   

ي   خلود يوسف المنتشر

ي     نايف هادي عسن 

 ماجد محمد السالم   

 بندر دخيل الصاعدي   

    
 سيف عبدهللا صالح الزهران 

 خالد  عل  الحرن      

  
 محمد عبد السمبر

ي     شعاع حواس الظفن 

 عمر  يح   متنبك   

 سعد فهد الخويول  

 جواد عصام  عبدالجواد  

 مريم حسان الدبيس  

ي     احمد عبدالمجيد البشر

 ترك  حنس العصيم    

ي   متعب محمد عسن 

يف   عبدهللا    خالد الشر

    
 حسن محمد الشيح 

 تنوير  مصطف  حميد   

 مرام عبدهللا المقاط    

    
 نادية بنت عبدالرحمن القرن 

 محمد  عويجان  الرويل   
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ي     سالمه رخيص العن  

 صايل رهيمان الشمري   

  
 نجالء فهد القحطان 

 عل   سعد  العمري    

 عيس محمد المخلف   

 معاضب  الرويل   عبدهللا  

    
 عبدالرحمن  سالم البليهسر

 منصور  محمد  منصور   

 فيصل  فالح الحرن     

 فهد خالد السبيع    

 نادر محمدصديق  البنقال   

    
 ماهر محمد الجهب 

 راكان بدر الجعيد    

 نايف رحيل الرويل  

ي     رائد حمدان المطن 

 فيحان سقيان العتيب     

 محمد مصطف  دراج   

 احمد عبدهللا الشهري 

 عل  عبدهللا الغامدي   

    
 ضيف هللا عماش العضيان 

 محمد  حسي    حكم     

 ثامر  عبدهللا  الدرعان    
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عطيه عبدربه المالك      ِ 

  
 خالد سعيد الزهران 

 فهد عبدالمكرم السلم   

 ترك  عبدالقادر دعوج     

 يارس محمدصالح  الهندي   

 مهنا سالم الرفاع    

 فرحان  ساير  النومس    

    
 احمد محيميد القرشر

    
 حاتم  بشن   عسر

ي     عبدهللا حيالن العن  

 عبدهللا محمد المرشد   

 فيصل  مرزوق  البجال    

 عبدهللا  نارص  الغامدي   

    
 عبدالمحسن حسن  الحارن 

 خالد  عيد  الشمري   

 الشقحاء   نارص  عبدهللا  

 جميل دخيل الحرن   

 شبيب عويس الصويان   

 حسن  خلف الُعمري    

 فهد بندر الحرن   

  
 ترك  عبدهللا الزهران 

 عبدالمجيد  عتيق الشمري  
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 سالم عبد هللا الحارن 

ي     عبدهللا  فالح العن  

 عبدهللا  عبدالعزيز  الخطان     

 زينب عبدالسالم  آل طالق    

ي    محمد خميس المطن 

 عماد محمد ال عماد   

  
 ماجد أحمد الشمران 

ي     عادل سعد المطن 

ي     عادل زيد المطن 

 منال محمد الكبيدي  

 آيات محمد الصدير

 خلف يوسف الزامل   

    
 حمدان  دغيم  البنافر

 صالح عبدالرحمن الدايل  

ي    ريم حمود المطن 

 جابر فرهود السويط  

 بندر حامد الغامدي   

 محمد عل  مهلهل   

    
 سعيد مفلح  الشهران 

ي     حاتم فهد الخضن 

    
 عبدهللا  عبدالعزيز  الالف 

    
 عل  مصلح الشمران 
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   مرزق  البقم     
 ماض 

   
 سعود عبدهللا القحطان 

 ساري محمد العصيم    

 سلطان ليل  الهزيم    

 عبد هللا عبيد البذال   

   
 سلطان  منصور  القرن 

يف     ميساء حمزة الشر

ي     أحمد بن عبيدان المطن 

 حسي   يحب  ال عبدهللا  

 سعيد  محمد  ال راقع    

    
كان   يوسف ضويح  الن 

 محمد رساج  المالك    

    
 حسن  حماد القرشر

 أري    ج حسن حدادي 

 فيصل  محمد باراسي     

 امي   الداه  الشنقيط    

   


