
 
 
 
 
 
 

 رقم الجوال الهوية الوطنية جهة العمل انتهاء العضوية بداية االنضمام العضو م

 555414220 1014845992 اعمال رجل 1444/05/16 1427/02/25 العليق محمد بن عبدالرحمن 1

 54756111 1030245292 الطبية فهد الملك مدينة 1444/04/03 1427/06/28 عسيري علي بن مشبب 2

 505514544 1034920510 سابقا   الشورى مجلس عضو 1443/10/17 1427/08/21 خياط عبدهللا بن عبدالعزيز 3

 505427254 1003942917 ةـدل ىـمستشف 1446/05/14 1428/02/29 العساف حسين بن عساف 4

 504134808 1045520358 جامعة الملك سعود 1442/09/07 1430/02/28 رشود آل عبدالعزيز بن سعود 5

 555308805 1040367052 نورة األميرة جامعة 1443/10/15 1431/05/04 العتيبي كتاب بنت نوف 6

 555273333 1000836872 أعمال رجل 1450/01/01 1430/06/12 العجالن محمد بن خالد 7

 542050220 1016710459 الطبية فهد الملك مدينة 1443/05/16 1436/02/17 الغامدي علي دعاء 8

 503060239 1006356248 األمن قوى مستشفى 1443/05/08 1440/02/13 الشهراني سعيد بن عامر 9

 551505515 1030777278 استثمار مدير 1443/02/27 1436/11/05 الموسى عبدالعزيز بن عبدهللا 10

 505950011 1045534789 ساب بنك 1442/10/15 1440/02/21 العتيبي سيف بن ناصر 11

 عبدالرحمن بن عبدهللا 12

 الجحالن

 505478333 1047174949 السعوديين الصحفيين هيئة 1455/03/25 1432/03/25

 568675105 1086953344 القرآن لتحفيظ مكنون جمعية 1443/03/08 1440/12/19 العنزي مقبل بدور 13

 ابراهيم بن العزيز عبد 14

 الهويمل

 505110890 1020539050 التعليم وزارة 1443/03/17 1441/02/28

 598180000 1101266490 المواطن حساب 1442/07/06 1441/07/06 القحطاني محمد بن سلطان 15

 PSMMC 1038364186 505224649شركة  1442/07/06 1441/07/06 الخراشي عمر ابراهيم اياد 16

 505219104 1007978719 طبيب 1442/07/07 1441/07/08 الحارثي ناصر بن بندر 17

 مشبب سعد بن عادل 18

 القحطاني

 555201929 1015905563 االمن قوى مستشفى 1445/07/07 1441/07/07

 504112288 1020042956 متقاعد 1442/07/07 1441/07/07 البقمي عايض عبيد عايد 19

 504112288 1020042980 ربة بيت 1442/07/07 1441/07/07 البقمي الغفيلي سعد بن سارة 20

 والمياه البيئة وزارة 1442/06/16 1441/06/16 الزهراني محمد فيصل علي 21

 والزراعة

1040854083 500600258 

 533137888 1109722551 الرياض منطقة أمارة 1442/10/11 1441/10/11 الميمي عبدالعزيز بن فيصل 22

 553194551 1057584599 المسلحة القوات مستشفى 1443/03/19 1433/03/01 العنزي خليف أحمد بنت سارة 23

 محمد بن  خالد بن فهد 24

 العجالن

 530288555 1111989867 قطاع خاص 1443/04/24 1442/04/24

 501281265 1052776851 الوطني الحرس مستشفى 1443/04/25 1442/04/25 المطيري جهز بنت مشاعل 25

 الخدمات/  الدفاع وزارة 1443/02/26 1433/10/10 الشهري صاحب بن هللا عبد 26

 الطبية

1047932031 555209723 

 505427316 1001760311 مكتب خاص 1444/12/01 1435/12/01 الزيد عبدهللا بن عبدالعزيز 27



 
 
 
 
 
 

 

 504471906  1025653328 المالية وزارة 1444/12/01 1435/12/01 الجشي جميل بن فراس 28

 539417040 1005363864 الطبية فهد الملك مدينة 1443/01/12 1436/03/03 المنجومي محمد بن فهد 29

 فيصل الملك مستشفى 1443/03/03 1436/07/23 عيسى فؤاد بن أحمد 32

 التخصصي

1026885697 507445577 

 503240487 1034410371 الطبية فهد الملك مدينة 1443/07/07 1440/01/08 باسليمان محمد بن بسام 33

 /09 /14 هاجد بن محمد بن سعود .أ 34

 هـ1444

 505270909 1013666415 رئيس مجلس االدارة  هـ1444 /05 /04

 /09 /14 الهاجري ماجد بن خالد .د 35

 هـ1444

 554213396 1034478618 نائب رئيس مجلس االدارة  هـ1445 /11 /17

 عبدالهادي بن مرعي .د 36

 الشهري

14/ 09/ 

 هـ1444

 0560611010 104694589 المشرف المالي  هـ1443 /04 /03

 /09 /14 العمرو سليمان بن عبدهللا .د 37

 هـ1444

 0504809099 1027055209 عضو مجلس ادارة  هـ1443 /08 /09

 /09 /14 العبدالوهاب محمد بن خالد .د 38

 هـ1444

 0505402299 1003942917 عضو مجلس ادارة  هـ1443 /05 /10

 /09 /14 الحوتان زيد بن أحمد .أ 39

 هـ1444

 0500007938 1016942656 عضو مجلس ادارة  هـ1444 /11 /18

 /09 /14 الخريف ناصر بن عبدهللا .أ 40

 هـ1444

 0560099624 1032807057 عضو مجلس ادارة  هـ1446 /11 /17

 /09 /14 الجماز عبدالرحمن بن محمد .أ 41

 هـ1444

 0555490045 1010526638 عضو مجلس ادارة  هـ1445 /02 /17

 /09 /14 الزيد عبدهللا بن عبدالعزيز .م 42

 هـ1444

 0505427316 1001760311 عضو مجلس ادارة  هـ1444 /02 /01

 /09 /14 بالعمش أحمد بن عبدهللا .أ 43

 هـ1444

  1029960471 عضو مجلس ادارة  هـ1444 /02 /03

0534479999 

 /09 /14 الدحيم سعود بن بندر .د 44

 هـ1444

1011328521  عضو مجلس ادارة  هـ1443 /12 /12

   

0505846463 


