
نوع العضويةاألسماللقب

عاملسعود بن خالد بن عبدهللا بن عبدالرحمن ال سعود صاحب السمو األمير

منتسبعبدهللا بن سعود بن خالد بن عبدهللا بن عبدالرحمن ال سعودصاحب السمو األمير

منتسبعبدالعزيز بن سعود بن خالد بن عبدهللا بن عبدالرحمن ال سعودصاحب السمو األمير

منتسب لمى بنت سعود بن خالد بن عبدهللا بن عبدالرحمن ال سعودصاحبة السمو األميرة

عاملمضاوي بنت محمد بن عبد هللا بن عبد الرحمن ال سعودصاحبة السمو األميرة

عاملسارة بنت فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعودصاحبة السمو الملكي األميرة

عاملنوف بنت فيصل بن سلطان بن عبد العزيز ال سعودصاحبة السمو الملكي األميرة

عاملمحمد بن فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعودصاحب السمو الملكي األمير

عاملخالد بن فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعودصاحب السمو الملكي األمير

عامل سارة بنت محمد بن عبدهللا بن عبد الرحمن ال سعودصاحبة السمو األميرة

عاملعبير بنت عبدهللا بن سعد بن فهد آل سعودصاحبة السمو األميرة

عاملالعنود بنت عبدهللا بن سعد بن فهد آل سعودصاحبة السمو األميرة

عامللطيفة بنت عبدهللا بن سعد بن فهد آل سعودصاحبة السمو األميرة

عاملخلود بنت عبدالمحسن بن سعود بن عبدالعزيز آل سعودصاحبة السمو الملكي األميرة

عاملنورة بنت سعد بن فهد بن عبدالرحمن آل سعودصاحبة السمو األميرة

عاملجواهر بنت نايف بن عبدالعزيز آل سعودصاحبة السمو الملكي األميرة

عاملمضاوي بنت سعد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعودصاحبة السمو الملكي األميرة

عاملمضاوي بنت عبدالعزيز بن عبدهللا بن سعود بن عبدالعزيز آل سعودصاحبة السمو الملكي األميرة

عاملأمل بنت ماجد بن عبدالعزيز ال سعود صاحبة السمو الملكي األميرة

عامل سارة بنت بدر بن عبدهللا بن عبدالرحمن ال سعودصاحبة السمو األميرة

عامل ديمة بنت بدر بن عبدهللا بن عبدالرحمن ال سعودصاحبة السمو األميرة

عاملفهدة بنت بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود صاحبة السمو  األميرة

عاملسلمان بن سعود بن محمد ال سعودصاحب السمو األمير

عامل(عضو مجلس إدارة )عبدالعزيز عبد الرحمن الشامخ  الدكتور

عاملفايزة عيسوي ابو باشااألستاذة

عامل  نوال محمد بابقياألستاذة

عاملرقية محمد الشعيبياالستاذة

عاملصفية سليمان السليماناألستاذة

عامل(عضو مجلس إدارة )فواز عبد الستار العلمي  الدكتور

عاملهبة توفيق علمدارالدكتورة

عامل عبدالرحمن الرشيد اهداء عضويةاألستاذ

عاملاميمة عبدهللا الخميساألستاذة

عاملعمر عبدهللا فرج بامحسونالدكتور

عامل ابراهيم عبدالرحمن التركيالدكتور

عامل(عضو مجلس إدارة  )نجيب شفاعت  قاضي الدكتور

عامل(عضو مجلس إدارة)فهد خليفة الوهابي  الدكتور



عاملمشاعل بداح الدوسرياألستاذة

عاملالجوهرة فهد العجاجياألستاذة

عاملعزه عبد الكريم كنهاألستاذة

عاملفادية سعود الصالح الدكتورة

عامل فادية محي الدين الشوافاألستاذة

عاملهالة زهير رضواناألستاذة

عاملفراس عبدالمعين الشوافاألستاذ

عامل  عبدهللا سالم  باحمدانالشيخ

عاملسامي عبدالرحمن البواردياألستاذ

عاملنعيمة عبدهللا عرباألستاذة

عاملفردوس سعود الصالحالدكتورة

عاملهناء علي حسين أيوباألستاذة

عاملالهام محمد الموسى األستاذة

عاملعبدالرحمن عبدهللا الموسىالشيخ

عاملمنى حمد السويلماألستاذة

عاملمحمد عبدالعزيز الموسىالشيخ

عاملدالل محمد عبدالعزيز الموسىاألستاذة

عاملوجدان خليل جالل الديناألستاذة

عاملسمارة مصطفى محمد ظاظااألستاذة

عاملنورة محمد الموسى األستاذة

عاملأديب محمد  أدريساألستاذ

عاملأميرة عبدهللا القثامياألستاذة

عاملسلطان ظافر العمريالدكتور

عامل عبدهللا مازن  الشمريالدكتور

عاملعزة عبدالعزيز العويساألستاذة

عاملفاطمة سعد العبدالجباراألستاذة

عاملمشاعل  محمد آل سماعيلاألستاذة

عاملنورة محمد  آل سماعيلاألستاذة

عاملموضي بنت محمد النمراألميرة

عاملفهد  ثنيان الثنياناألستاذ

عاملعبدالعزيز محمد  هنيديالفريق

عاملشيرين عبدالرحمن أبو الحسن األستاذة

عاملمحمد بن ثامر بن غشياناألستاذ

عاملنوف بنت محمد بن مطرفاألستاذة

عاملعبدالرحمن الرزينياألستاذ

عاملماجد السويداناألستاذ

عاملدالل  راشد القحطانياألستاذة

عاملمنصور عبدهللا الطاساناألستاذ

عاملأحمد  فهد الجربوعاألستاذ



عاملماجد محمد  البلوياألستاذ

عاملسالف سليمان المقوشي األستاذة

عاملالعنود ماجد  الشبيلياألستاذة

عاملنوال سعد صالح المنقوراألستاذة

عاملنورة عايض الثبيتي الدكتورة

عاملأحمد بن محمد الصانع األستاذ

عامل سارة  عبد هللا باحمدان السيدة

عاملمحمد عبد هللا الكوماناألستاذ

عاملشروق عبد الرحمن  الفوازالدكتورة

عاملنسرين  سعد الدوسريالدكتورة

عاملنايف العبيداألستاذ

عاملهيفاء العبيداألستاذة

عاملراكان  عبد هللا العجروشاألستاذ

عاملسارة  عبد المحسن بن سعيداألستاذة

عاملفيصل فهد العثيماألستاذ

منتسبهيا  عبد هللا المقوشياألستاذة

منتسبسارة صالح  الشيحةاألستاذة

منتسببثينة القاضياألستاذة

منتسبوليد  احمد الكريديالدكتور

منتسبعواطف أمين البساطيالدكتورة

منتسبشريفة الغنيماألستاذة

منتسبهند الغنيماألستاذة

منتسبسعود الغنيم األستاذ

عامل منيرة عتيق الفواز األستاذة

عاملرائد أحمد بيرقدار األستاذ

منتسبليلى عبد الكريم  شكرياألستاذة

عاملقماشة  محمد الدغيثر األستاذة

منتسبمحمد سمير خشيمالدكتور

منتسبهيا  محمد الداغرياألستاذة

منتسبمي بدر الوسميالدكتورة

منتسبهال  عبد الرحمن العمارياألستاذة

عاملمحمد  عايد العصيمياألستاذ

منتسبفاطمة عثمان الغامدياألستاذة

منتسبإيناس محمد آل السواقاألستاذة

عاملمنى طالب عبيدالدكتورة

عاملسماح ناصر الصوياناألستاذة

عاملهشام خالد العبودياألستاذ



عاملخالد بن سعد بن فهد ال سعود صاحب السمو االمير

عاملفيصل بن تركي بن بندر ال سعود صاحب السمو االمير

عاملساره علي الزيد األستاذة

عامل(عضو مجلس إدارة )خالد إبراهيم العبد الكريم  االستاذ

عاملنوره علي  الزيد األستاذة

عاملخالد علي الزيد االستاذ

عاملهوازن محمد القاضي األستاذة

عاملنواف ناصر المقيرن األستاذ

عاملريم انور هنيدي االستاذة

عاملناهد سيف تالب االستاذة

عامل ساره عبد الرحمن الشعيل االستاذة

عاملحنان عبد الرحيم االحمدي الدكتورة

عامل(عضو مجلس إدارة  )لؤي  خالد باسودان  الدكتور

عامل(عضو مجلس إدارة  )علي عثمان الزيد  المهندس

عامل(عضو مجلس إدارة  )عبد الوهاب محمد  الفايز  االستاذ

عاملايمن  محمد العوامراألستاذ

عامل(عضو مجلس إدارة )خالد مناع قطان الدكتور

عامل مها محمد الغامدي الدكتورة

عاملإبراهيم أبو حيمد االستاذ

عاملأسامة  عبد الرحمن القويز األستاذ

عاملعمر  عبد العزيزهنيديالمهندس

عاملعبد المحسن علي  الزيداألستاذ

عاملعلي الغامدي الدكتور

عاملعبير صالح  الوادعياالستاذة

عاملعهود زبن الحربياالستاذة

منتسبفي عبدالرحمن المهيلباالستاذة

منتسبلطيفة عبد الرحمناالستاذة

منتسبرحاب مسعد العتيبيالدكتورة

عاملمحمد مبارك  السيفاألستاذ

عاملابتهال الدسيماني األستاذة

عاملماجد الزيد االستاذ

عاملامل عثمان الزيداالستاذة

عاملامل فواز الشمري األستاذة

منتسبمحمد عبد الرحمن المعصومي الدكتور

منتسبهاشم حسن بالبيد الدكتور

منتسبعلي هادي  ال دويس األستاذ

منتسبنوره  احمد باسودان األستاذة

منتسبفيصل خلف الدلبحي الدكتور

منتسبسمير محمد ناصر األستاذ



منتسب وليد  محمد الحمزة األستاذ

منتسب حنان عبد هللا القثامي االستاذه

منتسبندى رضوان االستاذه

منتسبنجود رضوان االستاذه

منتسب مرام عبد هللا الفوزانالدكتورة

عاملنورة ذهيبان فهد الذهيبان االستاذه


