
      تشكيل اللجنة التنسيقية بنجراناملوضوع: 
           

 املنصب االسم 

 رئيس اللجنة التنسيقية م. محسن مرشد محمد بالحارث النجراني 1

 نائب رئيس اللجنة التنسيقية م. سوادي علي بن محمد سوادي ال قريشه 2

 عضو م. حمد جهامان بن حمد ال الحارث 3

 عضو بن علي مليدان بالحارث م. محمد جبهان 4

 عضو م. جابر بن حسن بن علي بن جابر ابوساق 5

 عضو م. بدر سعد خلف العتيبي 6

 عضو م. جابر قطيان بن عايض آل هجالن اليامي 7

 
 

        الطائفتنسيقية الللجنة اتشكيل الموضوع: 
            

 املنصب االسم 

 رئيس اللجنة التنسيقية الزهراني عبدهللا غرامه عبدهللا الجندبيم.  1

 نائب رئيس اللجنة التنسيقية احمد بن عبدهللا بن ناصر الغامديم.  2

 عضو مصطفى جالل محمد الفايدي الجنهيم.  3

 عضو هالل أحمد سعد الزهرانيم.  4

 عضو فهد ظافر حسن املشهوري الشهري م.  5

 عضو سعيد محمد آل غرسه الزهراني م. عبد هللا 6

 عضو عرب دعبد الحميبدر احمد م.  7

 
      بتبوكتشكيل اللجنة التنسيقية املوضوع: 

            

 

 املنصب االسم 

 رئيس اللجنة التنسيقية عبدهللا علي حمدان شامانم.  1

 نائب رئيس اللجنة التنسيقية محمد رده حاسن املعافي املالكيم.  2

 عضو طراد محمد الفي جعفري العنزي م.  3

 عضو عبداملحسن خلف دغيمان العنزي م.  4

 عضو احمد عيد بن سالمه الوابص ي البلوي م.  5

 عضو حسام حمود حامد العروي الجنهيم.  6

 عضو بندر محمد الفي الجعفري العنزي م.  7

 

 



      بالجبيل تشكيل اللجنة التنسيقيةاملوضوع: 
            

  

 املنصب االسم 

  سعيد م.  1
 رئيس اللجنة التنسيقية عبدهللا شاهر آل جدعه الرسحان 

 نائب رئيس اللجنة التنسيقية فواز فالح بن دغش القروف الهاجري م 2

 عضو حسن محمود بن حسن المبيضم.  3

  م.  4
 عضو انور بن عبدالهادي القرين 

 عضو فهد نارص بن سلطان الحسن الخالديم.  5

 عضو البعيج   نايف رضا هالل العقيل م.  6

 عضو حمد سعد بن سالم ال حميدان الغامديمم.  7

 
      بجازانتشكيل اللجنة التنسيقية املوضوع: 

            

 املنصب االسم 

 رئيس اللجنة التنسيقية يارس احمد ابراهيم حصين   عشويم.  1

 نائب رئيس اللجنة التنسيقية مفرح حسن مفرح غزوان  .  م 2

 عضو عبدالباسط محمد عقيل أحمدإياد م.  3

 عضو ايهاب احمد محمد محسنم.  4

 عضو فهد عيىس عل  حافظ حلويم.  5

 عضو هادي محمد هادي الفقيهم.  6

 عضو احمد يعقوب عل  مقريم.  7

 

 
          باألحساءتنسيقية الللجنة اتشكيل الموضوع: 

           

 املنصب االسم 

 رئيس اللجنة التنسيقية هللا البحراني م. مهدي ياسين بن عبد 1

 نائب رئيس اللجنة التنسيقية مصطفى احمد بن مبارك السالمهم.  2

 عضو احمد عايش بن عبدهللا املنديلم.  3

 عضو نايف محمد سعيد القحطانيم.  4

 عضو ابراهيم بن علي الطويلم.  5

 عضو علي بن فهد بن علي الجوفم.  6

 عضو راشد املجلجلراشد صالح بن م.  7

 



 
          بمكة المكرمة تنسيقية الللجنة ا: تشكيل الموضوع

            

 

 املنصب االسم 

يم.  1  رئيس اللجنة التنسيقية عبدالهادي هليل دخيل هللا المطير

  م .  م 2
 نائب رئيس اللجنة التنسيقية شاري محمد بن صالح القرش 

 عضو بشاورىعزام عبدالعزيز بن اسحاق م.  3

 عضو نايف صالح نجم المعبدي الحرن   م.  4

كان  م.  5 يف نارص جميل نصير الي   عضو الرس 

يم.  6  عضو جاسم محمد صالح العضيله المطير

 عضو اكرم طارق محمد سليم خياطم.  7

 

 بعسير تشكيل اللجنة التنسيقيةاملوضوع: 
             

 املنصب االسم 

   عبدالرحمنم.  1
 رئيس اللجنة التنسيقية عوض محمد القحطان 

   .  م 2
 نائب رئيس اللجنة التنسيقية ماجد عبدالرحمن محمد الزهران 

  م.  3
ك حزام بن سعيد الشهران   عضو مي 

يم.  4  عضو معجل فرحان بن الحق الوائل  عسير

 عضو عامر بن أبراهيم بن محمد الشهريم.  5

 عضو عبدهللا بن زيد السهيم   عبدالعزيز م.  6

  م.  7
  الفيف 

 عضو عبدالعزيز محمد اسعد السلمان 

 


