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جمعية ابن باز للتنمية األرسية 

 929ترخيص 

 جمعية ابن باز للتنمية األسرية ل الجمعية العموميةأسماء أعضاء  

 

 

 

 

 

 

 المسمى  االسم  م
 مؤسس  صاحب السمو الملكي الملك/ سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  1

 مؤسس  صاحب السمو الملكي األمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  2

 مؤسس  صاحب السمو الملكي األمير/ تركي بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  3

عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن صاحب السمو األمير الدكتور/ 4  عضو  

 عضو  جمعية عمومية / رئيس مجلس اإلدارة  صاحب السمو الملكي األمير/ فيصل بن بندر بن عبدالعزيز  5

 عضو جمعية عمومية / عضو مجلس اإلدارة  سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدهللا بن محمد آل الشيخ  6

 عضو  معالي الدكتور/ ناصر بن عبدالعزيز الداود  7

 عضو جمعية عمومية / عضو مجلس اإلدارة  معالي الدكتور/ علي بن مرشد المرشد  8

 عضو  معالي الشيخ/ عبدهللا بن عبدالرحمن العثمان  9

 عضو  معالي الشيخ/ سعد بن ناصر الشثري 10

 عضو  سعادة األستاذ/ عمر سليمان العبداللطيف 11

 عضو  معالي الشيخ/ عبدالرحمن بن إبراهيم أبو حيمد  12

 عضو جمعية عمومية / عضو مجلس اإلدارة  سعادة الدكتور/ عبدهللا بن عبدالرحمن آل بشر  13

 عضو  سعادة الدكتور/ عبدالعزيز بن أحمد المسعود  14

محمد القناص سعادة األستاذ/ سليمان بن   15  عضو جمعية عمومية / عضو مجلس اإلدارة  

 عضو جمعية عمومية / عضو مجلس اإلدارة  سعادة الشيخ/ حمد بن محمد بن سعيدان 16
 عضو جمعية عمومية / عضو مجلس اإلدارة  سعادة الشيخ/ عبدالرحمن بن علي الجريسي 17

بن عبدالرحمن محمد الشثري سعادة الدكتور/ عبدهللا 18  عضو جمعية عمومية / عضو مجلس اإلدارة  

 عضو جمعية عمومية / عضو مجلس اإلدارة  سعادة االستاذ/ حمد بن عبدالعزيز الجميح  19

 عضو جمعية عمومية / عضو مجلس اإلدارة  سعادة الدكتور/ فهد بن عبدالرحمن العبيكان 20

يعيسعادة الشيخ/ ناصر بن محمد السب 21  عضو جمعية عمومية / عضو مجلس اإلدارة  

 عضو  سعادة الشيخ/ سلطان بن محمد السلطان 22

 عضو  سعادة االستاذ/ عبدهللا بن سليمان الراجحي  23

 عضو  سعادة االستاذ/ خالد سعد بن عبدهللا الموسى  24

اإلدارة عضو جمعية عمومية / عضو مجلس  معالي الشيخ/ عبدهللا بن محمد المطلق  25  

 عضو  سعادة الدكتور/ حمزة بن سليمان الطيار 26

 عضو جمعية عمومية / عضو مجلس اإلدارة  سعادة الدكتور/ أحمد بن عبدالعزيز ابن باز 27

 عضو  سعادة الشيخ/ فهد بن فالح بن سلطان آل حثلين 28

 عضو  سعادة األستاذ/ خالد بن محمد إبراهيم الريس 29

الشيخ/ محمد بن حمد العيسى سعادة  30  عضو  

 عضو  سعادة الشيخ/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي  31

 عضو جمعية عمومية / عضو مجلس اإلدارة  سعادة الشيخ/ عبدالعزيز بن محمد بن الشيخ  32

 عضو جمعية عمومية / عضو مجلس اإلدارة  سعادة الشيخ/ عبدالرحمن بن ناصر الفالح  33

 عضو  سعادة المهندس/ سعد بن عبدالمحسن السويلم  34
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   يالمدير التنفيذتعيين 

 

 بيانات التواصل  االسم  م
ستاذ/ عبدالعزيز بن سعد آل دهام األ 1  abdulaziz@alzwaj.sa 


