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 االسم رباعيا  م

 ابتسام حمد محمد السلوم  

 الفريحي  ابتهال أحمد محمد 

 أبرار حمد علي العقيل  

 إبراهيم أمعيض علي الغامدي  

 إبراهيم خالد أحمد التويجري  

 هيم راشد إبراهيم الحيدرراإب 

 إبراهيم سليمان عبد الرزاق اليحياء 

 إبراهيم عبد العزيز عبد الله المشّرف  

 المشّرف ابراهيم يعقوب عبد العزيز  

 أجيال عبد الرحمن محمد العوام 

 أحمد خالد أحمد التويجري  

 أحمد صالح إبراهيم الكريديس  

 أحمد صالح عبد الله أبوحيمد  

 أحمد عادل أحمد أبابطين  

 أحمد عائض علي القرني  

 أحمد عبد الحميد عبد الكريم المشّرف  

 أحمد عبد الرحمن أحمد الشارخ  

 أحمد عبد العزيز عبد الله المشّرف 

 أحمد عمر محمد الحداد  

 أحمد محمد أحمد الطيران 

 أحمد محمد خميس الجريان الدوسري  
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 االسم رباعيا  م

 أحمد محمد عبد الله الجارالله العامر  

 أحمد محمد علي الهرفي  

 أروى عبد اللطيف أحمد العواد  

 يز عبد الله المشّرفإسراء عبد العز 

 إسراء ماجد محمد الحميدان 

 أسعد كرنوص أحمد الكرنوص  

 أسماء البواردي عبد العزيز المنيفي  

 أسماء عبد اللطيف سعد العقيل  

 ي أسماء نجيب يوسف الشنيف  

 إسماعيل يوسف عبد العزيز اليوسف 

 أشواق علي محمد القحطاني  

 أفنان حمد علي العقيل  

 أفنان صالح عبد الله أبوحيمد  

 د عبد الله محمد القهيدانأمجا 

 أمل صالح إبراهيم المخايطه  

 أمينه عبد اللطيف أحمد العبيد  

 أمينه عيسى محمد العيسى  

 أمينه محمد جاسم المنصور  

 أنفال عادل سلطان الدوسري  

 ي العقيل حمد علإيمان  

 إيمان سليمان عبد الرزاق اليحياء  
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 االسم رباعيا  م

 إيمان محمد عبدالرزاق العبد الكريم  

 باسم  خضير مطلق الخضير  

 ينه سعد محمد الرشيدي بث 

 بثينه عبد الله صالح العبد اللطيف  

 بدر عائض علي ال زياره القحطاني  

 م  الدريهم ة يوسف البراهيريبد 

 بدور يعقوب يوسف الحسين  

 رى حمد علي العقيل شب 

 بشرى يوسف احمد الدخيل  

 بندر جلوي خويلد العتيبي  

 بندر صالح أحمد الحبيل   

 بيادر عبد الرحمن محمد العوام  

 وام لرحمن محمد العبيان عبد ا 

 تركي بطي حسين آل خليف  

 توفيق حمد عبد الرحمن الشرهان 

 جاسم محمد عبد الله الضعيان  

 جمال محمد مقيم المقيم 

 جنى أسعد كرنوص أحمد الكرنوص  

 الجوهرة إبراهيم عبد اللطيف الدويش  

 ف حامد عبد الوهاب عبد العزيز المشرّ  

 حجاب بتال حجاب القحطاني  
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 االسم رباعيا  م

 حسنه عبد الله علي سعيد   

 ابطين  صه عبد الرزاق عبد الوهاب البح 

 حصه عبد اللطيف علي الدليجان   

 حصه محمد سليمان المحيميد  

 عقيل حمد علي سعد ال 

 حنان سعيد أحمد الغامدي  

 خالد حامد مجدوع الغامدي  

 خالد سليمان عبد الرزاق اليحياء  

 خالد صالح عبد الرحمن الدريويش  

 خالد عبد الرحمن سعد الجاسم   

 خالد عبد العزيز عبد الله المهيدب  

 خالد عبد الله دخيل المحطب  

 يميد خالد عبد الله عبد العزيز المح 

 خالد محمد عبد الرحمن شويل الغامدي  

 خالد محمد عبد العزيز أبابطين  

 خالده يوسف عبد العزيز البعيجان  

 ه يحيى علي ال زياره القحطاني يج خد 

 خلود إبراهيم عبد العزيز السهيل  

 خلود عبد الرحمن عبد العزيز العقيل 

 خلود محمد حسن الجريفاني  

 ل الغامدي خليل محمد خلي  
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 االسم رباعيا  م

 خنساء فاروق عبدالرحمن الداوود  

 خوله عبد الله عبد العزيز المشّرف 

 د. طفيل يوسف عبد الله اليوسف 

 عبد الرحمن عبد العزيز الربيعه  دانه 

 داوود سلمان عبد الرحمن المهوس  

 دالل  عبد العزيز عبد الله المشّرف 

 دالل فوزي محمد الضعيان  

 دليل ناصر فراج العتيبي  

 الكرنوص ربى أسعد كرنوص أحمد  

 الحميدان  هرجاء محمد العبد الل 

 رزان مدالله صالح الجوفي  

 رنا ناصر مبارك الدوسري  

 ه القحطاني روال صالح عبد الل 

 رياض محمد عبد الله الحميدان  

 ريم علي محمد النمير  

 ريم وليد حمد الحميدان  

 ريما مدالله صالح العباس الجوفي  

 زهره علي أحمد الكويتي  

 زيد يحيى علي آل زياره القحطاني  

 زينب حسين عبد العزيز السنيدي 

 األحمد  عبد الرزاق عبد اللهزينب  



 الدمام  – جمعية الروضة التعاونية

 الجمعية العمومية 

 

Page 6 of 19 

 

 االسم رباعيا  م

 زينه يحيى علي ال زياره القحطاني  

 مد ارة صالح عبد الله أبوحيس 

 سارة عبد الرحمن علي المنيف  

 سارة عبد الله سعد القرني  

 نسارة عبد الله محمد القهيدا 

 ساره  سعود عبد العزيز أحمد الجاسم 

 ساره سليمان عبد الرزاق اليحياء 

 ساره عايض سعيد الحالفي  

 سالم سعيد معيض آل علي  

 ساميه مصطفى عبد الكريم الحميدان  

 سجى عبد الحميد عبد الكريم المشّرف  

 سعاد أحمد عبد الكريم الديحان  

 سعاد عبد الله صالح الغامدي  

 سعدون احمد عبد الكريم الديحان 

 سعود عبد العزيز أحمد الجاسم   

 ى الغامدي سعيد قاسم موس  

 سلطان سعد جمعان الغامدي  

 مي سليمان الحميدي عبيد التمي 

 سليمان الحميدي عبيد التميمي  

 سليمان الحميدي عبيد التميمي  

 سليمان الحميدي عبيد التميمي  
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 االسم رباعيا  م

 سليمان عبد الرزاق محمد اليحياء 

 يمان المنيفد الله سلسليمان عب 

 شير الزهراني سمير رجب هندي بني ب 

 سميه وليد حمد الحميدان  

 سهام أحمد محمد المحمدي  

 سهيل محمد سليمان الجامع  

 ف محمد خميس الجريان الدوسري سي 

 شهد محمد خليل الغامدي  

 ير حسين المهاششيبان فالح  

 حميدي شيخه عبد الرحمن عبد العزيز ال 

 شيخه عمر صالح فهد اليوسف  

 صالح أحمد سعيد القوم الزهراني  

 زيز الحميدي صالح عبد الرحمن عبد الع  

 صالح عبد العزيز رشيد المحيميد  

 صالح عبد الله عبدالعزيز المشّرف 

 صالح علي محمد النمير  

 صباح أحمد تركي التركي  

   صفيه فهد محمد الحميدان 

 صقر سعد عبد الله الماجد  

 ه الجريد  صالح جاسم عبد الل 

 ضاوي معيض عواض العصيمي  
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 االسم رباعيا  م

 ضحى عبد الرحمن عبد العزيز الربيعه  

 الضويحي ضحى محمد ضاحي  

 طالل سعيد يحيى المالكي   

 طالل عيسى محمد الدوسري  

 ظافر ناصر حامد آل شعث  

 ظاقر مبارك خليفه الدوسري   

 عادل أحمد سعود أبابطين  

 عارف موسى عبد الخالق الغامدي 

 الكرنوص عاصم أسعد كرنوص أحمد  

 عامر أحمد محمد  البتيري  

 عامر عبد العزيز عبد الله المشّرف 

 عائشة ثامر السيحاني العتيبي  

 عائشة حمد علي العقيل  

 عائشة صالح مطلق الخضير  

 عبد الحميد عبد الكريم يعقوب المشّرف  

 عبد الحميد محمد أحمد القوز 

 عبد الرحمن أحمد عبد الله األحمد  

 عبد الرحمن سليمان عبد الرزاق اليحياء 

 عبد الرحمن صالح عبد الرحمن الزاكان  

 عبد الرحمن عبد العزيز عبد الرحمن الحزامي  

 الربيعة عبد الرحمن عبد العزيز عبدالرحمن  
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 االسم رباعيا  م

 ن د الرحمن عبد الله شراوي الفرحابع 

 عبد الرحمن علي محمد العواد  

 عبد الرحمن عمر صالح فهد اليوسف 

 عبد الرحمن فوزان عبد العزيز الحمين  

 من محمد عباس العوامالرحعبد  

 عبد الرحمن محمد عبد الله الشايجي  

 د الرحمن محمد علي القحطاني عب 

 صالح الجوفي ن مدالله عبد الرحم  

 عبد الرزاق داوود سلمان المهناء 

 رف وب المشريم يعقعبد الرزاق عبد الك 

 حمد عبد الرزاق عبد الله عبد الرحمن األ 

 عبد السالم عبد الرحمن مرجد الفراج 

 لعزيز عبد الرحمن السلوم عبد السالم عبد ا 

 عبد العزيز إسماعيل يوسف اليوسف 

 عبد العزيز خالد أحمد التويجري  

 بد اللطيف الحسن عبد العزيز شريده ع 

 عبد العزيز عبد الرحمن عبد العزيز الحزامي  

 عزيز عبد الرحمن عبد العزيز الربيعه ال عبد 

 عزيز عبد الرحمن مهنا المخايطه عبد ال 

 عبد العزيز عبد الله احمد السماعيل  

 لعزيز المشّرف بد الله عبداعبد العزيز ع 
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 االسم رباعيا  م

 عبد العزيز محمد عبد الوهاب البابطين  

 لجوفي دالله صالح اعبد العزيز م 

 وهاب المشرف عبد العزيز يوسف عبد ال 

 د العزيزعبد الكريم يعقوب المشرف عب 

 عبد القادر محمد ناصر الفريحي  

 برغش الريس عبد الكريم إبراهيم  

 إبراهيم برغش الريسعبد الكريم  

 عبد الكريم عبد المحسن احمد العمار 

 عبد اللطيف أحمد سليم العواد  

 عبد الله أحمد عبد الله األحمد  

 عبد الله إسماعيل يوسف اليوسف 

 عبد الله جاسم محمد اللهو  

 ه ه المخايطخالد عبد الل  اللهعبد  

 عبد الله خليفه عبد الله  بونيان 

 عبد الله رياض محمد الحميدان  

 دي غامعبد الله سعيد محمد ال 

 عبد الله صالح عبد الله أبوحيمد  

 عبد الله عبد الرحمن عثمان العوجان  

 عبد الله عبد العزيز عبد الله الزامل  

 عبد الله عبد العزيز عبد الله المشّرف  

 عبد الله عبد العزيز منصور المرزوقي  
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 االسم رباعيا  م

 األحمد عبد الله فهد عبد الله  

 عبد الله فوزي محمد الضعيان  

 عبد الله محمد حمد المفيز  

 ق عبد الله الخضير عبد الله مطل 

 اب المشرف عبد المحسن يوسف عبد الوه 

 عبد المنعم عبد اللطيف صالح الجوهر  

 عبد المنعم عبد الله محمد القهيدان 

 رحمن عبدالرزاق عبد الرحمن المعيصب عبدال 

 عبدالوهاب  إبراهيم الدخيل عبدالرحمن  

 عبدالرحمن محمد عبد الرحمن الدوسري  

 يز عبد الرحمن الحزامي عبير عبد العز 

 عثمان رياض محمد الحميدان 

 د الله الجارالله العامر عدنان محمد عب 

 عدوية عبد القادر خالد الحسينان  

 عصام محمد داوود الهزاع  

 مقبل علي حمود علي ال 

 علي راشد علي الدوسري  

                                                                     يدان                             علي رياض محمد الحم 

                                                           رياض محمد الحميدان                                      علي  

 حطاني علي عائض علي آل ظاهر الق 

 حالفي علي عبد الله محسن ال 



 الدمام  – جمعية الروضة التعاونية

 الجمعية العمومية 

 

Page 12 of 19 

 

 االسم رباعيا  م

 حمد حسن معبوج علي م 

 علي محمد علي السهلي  

 د علي النمير علي محم 

 علي مسفر الشهراني علي محمد  

 عماد أحمد إبراهيم المبيض  

 صادق عبد رب الرسول البحراني عماد  

 عمر صالح فهد اليوسف  

 يطه عمر عبد العزيز عبد الرحمن المخا  

 مر يحيى علي آل زياره ع 

 عنود راشد زامل الدباس  

 الدباس عنود راشد زامل  

 ود صالح عبد الله أبوحيمد العن 

 لي الدوسرياشد عالعنود علي ر  

 عواض فارس محمد العتيبي  

 كريم عبد الله  آل هالل عواطف عبد ال 

 هيم المنيفعواطف محمد إبرا 

 غازي صالح عايد الميموني المطيري  

 انم الحربي غانم عبد الرحمن غ 

 غدير عبد العزيز عبد الرحمن الحزامي   

 حمد سفر العتيبي غزوى م 

 غسان محمد براك العبيد  
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 االسم رباعيا  م

 فاطمة سعد نصار النصار 

 ه سطام عقيل الشمري فاطم  

 فاطمه سعد نصار النصار 

 طاني فاطمه سليمان ظافر القح 

 طاني فاطمه عائض علي القح 

 األحمد  عبد الرزاق عبد اللهفاطمه  

 فاطمه عوض سعيد الحرمان  

 طمه محمد إبراهيم الشبانه فا 

 فاطمه محمد مفرح القحطاني  

 فتحية فارس الفارس   

 فتحية قاسم محمد الرشيدان  

 عبد العزيز الربيعه فجر عبد الرحمن  

 ه عبد الوهاب عبد العزيز المشّرف فريد 

 فضه محمد علي زكري  

 عد ناصر  الفهيد فهد س 

 فهد عبد الله أحمد األحمد  

 بد الله آل فهد فهد مشبب ع 

 فهد نايف فهد الصالح القدران  

 فهد يوسف عبد العزيز البعيجان  

 العزيز البعيجان  فهد يوسف عبد 

 فواز سعود عبد العزيز العمر  
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 االسم رباعيا  م

 العزيز السيف  از عثمان عبدفو 

 فوزان مشّرف فوزان المشّرف  

 لله محمد القالب فوزية عبد ا 

 ان  فيصل عبد الله أحمد الطليح 

 قدري مبارك قدري الصقر اليامي  

 لرحمن عبدالله العبدالرحمن عبدا كريمة 

 لبنى عبد الله صالح العبد اللطيف 

 طين طيفه محمد عبد العزيز أبابل 

 لولوة عادل أحمد أبابطين  

 لولوه صالح عثمان النمير  

 ليلى صالح إبراهيم الكريديس  

 ماجد علي محمد النمير  

 عبد الله الحميدان  ماجد محمد 

 مد سليم العواد  محمد أح 

 ك الغامدي محمد أحمد مبار 

 محمد احمد محمد الحميدان  

 اليوسف محمد إسماعيل يوسف 

 محمد حمد حمود الخميس 

 د حمد حمود الخميسمحم 

 محمد خليل حسين الغامدي  

 محمد رباح فهيد الرباح  
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 االسم رباعيا  م

 محمد سعدون احمد الديحان  

 محمد سليمان محمد القرناس  

 لمشّرف الكريم اعبد الحميد عبد محمد  

 محمد عبد الرحمن محمد العرياني  

 محمد عبد العزيز محمد القويز  

 محمد عبد الله احمد السماعيل  

 محمد عبد الله محمد القريني  

 د الله مطلق الخضير محمد عب 

 العوادمحمد علي  محمد   

 محمد علي محمد النمير  

 محمد علي مسفر الشهراني  

 العميري الخالديمحمد علي يحيى  

 مد ه األحمحمد فهد عبد الل 

 محمد الضعيان محمد فوزي  

 محمد ماجد محمد الحميدان 

 محمد يحيى علي آل زياره  

 ن محمد يعقوب يوسف الحسي  

 محمد يعقوب يوسف السدره  

 مد الله صالح عوض الجوفي  

 هاجري ارك مريسن المريسن مب 

 مريم أحمد محمد الغامدي  
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 االسم رباعيا  م

 صالح عبد الرحمن  الحميديمريم  

 عدون احمد  الديحان مزنه س 

 بد الله أحمد األحمد مساعد ع 

 وض ظافر القحطاني مساعد ع 

 مستورة مساعد حسين الزهراني  

 مشاري سعدون احمد  الديحان  

 د الحميدان مشاعل احمد محم 

 العزيز المحيميد مشاعل عبد الله عبد  

 القحطاني د علي مشبب محم 

 طفى ماجد محمد الحميدان مص 

 ميدان مصعب ماجد محمد الح 

 مطلق عبد الله مطلق الخضير  

 معاذ ماجد محمد الحميدان  

 اني معاذ يحيى علي آل زياره القحط 

 منار عبد الله محمد الحميدان 

 منال خالد حمد المعجل  

 عبد الرحمن المخايطه عبد العزيز منال  

 ي سر منال علي راشد علي الدو  

 جد محمد الحميدان منصور ما 

 منى سليمان عبد اللطيف الدخيل  

 منى عبد الله عبد الرزاق الباللي  
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 االسم رباعيا  م

 منى محمد عبد العزيز أبابطين   

 منيرة حمد سالم الشريف   

 منيرة عبد الرزاق ناصر البيشي  

 بد العزيز المجني منيرة عبد الله ع 

 منيرة مطلق عبد الله الخضير  

 مها سالم مرجان الشمري  

 صالح عبد الله المشرف مها  

 مهره حسين معيض القحطاني  

 مهند عبد الله سعيد بامقابل  

 ه  مبارك خليفه الفيحاني موز  

 دالله محمد السويدان مي عب 

 يان الدوسري مي محمد خميس الجر 

 ميسون عبد الحميد محمد القوز 

 ميعاد عبد الله محمد القهيدان  

 ميمونه يحيى علي ال زياره القحطاني  

 ناصر شمروخ أحمد البريكاني  

 ناصر عبد الله عبدالعزيز المشّرف 

 لدوسري ناصر مبارك حسن ا 

 محمد آل جمهور الهاجري  نايف ناصر 

 محمد النمير نبيل علي  

 نجاح صالح عبد العزيز المحيميد  
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 االسم رباعيا  م

 د نجود عبد الله عبد العزيز المحيمي  

 نجيب يوسف عبد الله الشنيفي  

 ندى صالح عبد الله أبوحيمد  

 المشرف  ندى صالح عبد الله 

 صالح فهد اليوسف ندى عمر  

 نرجس محمد عبد العزيز الخضيري 

 نعيمه سعد عبد الرحمن الشامي  

 نعيمه سليمان عبد الرزاق اليحياء  

 نعيمه عبد الرحمن ناصر الماجد  

 نهاد أحمد عبد الكريم الديحان  

 أحمد الكرنوص نهى أسعد كرنوص  

 لحميدان ر  احمد محمد انو 

 نور عمر صالح اليوسف  

 نورة سالم  سعيد آل سفران  

 عبد العزيز عبد الرحمن المخايطه نورة  

 نوره حمد عبد الرحمن الحصيني  

 نوره عبد الرحمن عبد العزيز الربيعه  

 مزيني نوف زيد محمد ال 

 سن علي الشخص هاشمية ح  

 هبه نجيب يوسف الشنيفي  

 هدى عبد الحميد عبد الكريم المشّرف  
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 االسم رباعيا  م

 الفيحاني هدى مبارك خليفه  

 هناء إبراهيم  محمد الباللي  

 عبد الرزاق اليحياء  هند سليمان 

 علي القحطاني هند عائض  

 هند محمد سعد الخميس  

 اء عبد الله محمد القهيدان هي 

 وفيقه محمد عيسى السويدان 

 نيس أحمد الكرنوص وقداء أ 

 وليد حمد إبراهيم الحميدان  

 وليد محمد عبد الرحمن باقيس  

 ل له محمد الزام يسرى عبد ال 

 يسرى محمد يوسف الفضيلي  

 يعقوب إبراهيم يعقوب المشّرف 

 يعقوب فهد عبد الله األحمد  

 من الحمود يوسف أحمد عبد الرح 

 لهو يسى جاسم اليوسف ع 

 يوسف يعقوب يوسف الحسين  

 

 انتهى ...


