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 للجمعية السع لية لم    البا كنس  بأسماء السالة أع اء الجمعية العم مية  سجل

 األسم م

 م.طا ق ب  عثما  القصبي  1

 ل.يعق ب المز  ع 2

 ل. عبلالعزيز الصائغ  3

 ل.خالل العقيل  4

 ل.فيصل العتيبي  5

 عبلهللا العبلاني  6

 ل.سعيل ب  حليقة  7

 صالح سليما  الباللي  8

 حامل العام ل  9

 مثن  عثما  القصبي 10

 عبلال حم  الفا س 11

 إب اهيم العنق ي 12

 خالل ال  يلع  13

 ياسي  القليمي  14

 ي سف الق يب 15

 عثما  خالل القصبي 16

 علي العم ي  17

 ي سف الباللي  18

 عبلال حم  المليهيم  19

 فهل العمي ة  20

 عبلال حم  السلي ي  21

 عبلالعزيز آل الشيخ  22

 عبلالك يم ال يس  23

 سعل عثما  القصبي 24

 مساعل العيس   25

 ي سف الفي  26

 ل.سليما  الباللي  27

 سليما  العام  28
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 فهل ب  خني  29

 عبلهللا طا ق القصبي 30

 خليل الف يح 31

 ل.إب اهيم الجلعا  32

 علي الس يلم  33

 سع ل المليهيم  34

 عبلال هاب المهيلب 35

 خالل عثما  القصبي 36

 ف المهيلبخالل عبلاللطي 37

 عبلالمجيل الفا س 38

 حمل عساف  39

  اشل المقيط 40

 أحمل الف ل الخاني  41

 محمل ال بيعا   42

 جمال المليهيم 43

 عثما  أبا حسي  44

 صباح ال يس 45

 أمل العام ل 46

 عثما  طا ق القصبي 47

 الحيل عبلال حم  ل. محمل  48

 أب  الخي  عبلهللابك  49

 السنيلي عبلهللال.عم  50

 الشاما  سالم  نلى 51

 إيم  عبلالهالي الح بي 52

 عبلالقال  حمل الفا س 53


