
 

 أعضاء جملس اإلدارة املؤسسني ) الدورة األوىل (

عدد  اجلوال السجل املدني االسم م

 الدورات

 بداية الدورة ونهايتها

 هـ6989/:/;7-هـ78/66/6987 6 9;558::5:5 ;8::658597 د/ عابد بن حمند السفياني  1

 هـ6989/:/;7-هـ78/66/6987 6 7;8;5:5997 76566::659 / أسعد بن فرحان الفيفيأ  2

 هـ6989/:/;7-هـ78/66/6987 6 :5:9559567 7;;7::6586 / عبدالرمحن بن سعيد الصنرانيأ  3

 هـ6989/:/;7-هـ78/66/6987 6 97:559:::5 758756;657 / صاحل بن منران احلارثيد  4

 هـ6989/:/;7-هـ78/66/6987 6 9889;;5:55 8;66679:78 / مرزوق حمند العصريد  5

 هـ6989/:/;7-هـ78/66/6987 6 9:9955:::5 659675:759 / حسني بن عبداهلل احلازميد  6

 هـ6989/:/;7-هـ78/66/6987 6 9799:7:::5 ;:658:8:57 الصيخ عبداهلل بن حسني العضل  7

 هـ6989/:/;7-هـ78/66/6987 6 5:5:97:555 6588:67868 الصيخ/ مودي بن مانع حيدر  8

 هـ6989/:/;7-هـ78/66/6987 6 5:5998:5:8 65595969:5 / علي بن حمند اجلواهرةأ  9

 

 



 
 

 )الدورة الثانية (  أعضاء جملس اإلدارة

 م
 اجلوال السجل املدني االسم

عدد 

 الدورات
 بداية الدورة ونهايتها

 هـ5/6996/;6-هـ5/6989/;6 6 :9::759;:5 659675:869 احلازميبن حسني بن عبداهلل  يوسفد/  1

 7 97:559:::5 758756;657 احلارثيبن ناصر صاحل بن منران د/  2
 هـ6989/:/;7-هـ78/66/6987

 هـ5/6996/;6-هـ5/6989/;6

 هـ6989/:/;7-هـ78/66/6987 6 9575756;:5 7596;:6569 نايل بن مستور بن علي الفعر الصريفأ/  3

 7 5:5:97:555 6588:67868 مودي بن مانع بن صاحل حيدرالصيخ /  4
 هـ6989/:/;7-هـ78/66/6987

 هـ5/6996/;6-هـ5/6989/;6

 هـ6989/:/;7-هـ78/66/6987 6 97:5:6;5:5 757798;658 علي بن محد بن محرور آل عباسالصيخ /  5

 7 9799:7:::5 ;:658:8:57 آل العضل عبداهلل بن حسني الصيخ /  6
 هـ6989/:/;7-هـ78/66/6987

 هـ5/6996/;6-هـ5/6989/;6

 هـ6989/:/;7-هـ78/66/6987 6 5:7:6:9679 ;659798779 عائض بن محدان بن مسفر الصنرانيأ/  7

 



 

 ( الثالثة) الدورة احلاليني  أعضاء جملس اإلدارة 

 اجلوال السجل املدني االسم م
عدد 

 الدورات
 بداية الدورة ونهايتها

 7 :9::759;:5 659675:869 يوسف عبداهلل حسني احلازميد/   11
 هـ5/6996/;6-هـ5/6989/;6

 هـ;79/6/699 -هـ 79/6/6997

 هـ;79/6/699-هـ 79/6/6997 6 5:75996568 ;;65:97985 د/سلنان علي سرحان آل مدهض  11

 7 9575756;:5 7596;:6569 نايل مستور علي الفعر الصريفأ/   12
 هـ5/6996/;6-هـ5/6989/;6

 هـ;79/6/699 -هـ 79/6/6997

 7 97:5:6;5:5 757798;658 محرور آل عباسعلي محد الصيخ /   13
 هـ5/6996/;6-هـ5/6989/;6

 هـ;79/6/699 -هـ 79/6/6997

 هـ;79/6/699-هـ79/6/6997 6 8979;5:599 5779577;65 د/ متعب مصعود حسن مصرقي  14

 هـ;79/6/699-هـ79/6/6997 6 5:58596875 658798:856 أ/ صاحل مسفر صاحل الوادعي  15

 هـ;79/6/699-هـ79/6/6997 6 979:97;::5 999;657977 بنيان شويل آل عامرالصيخ/ هادي   16

 


