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الرياضذكرسعودياساسية1الدوسري حمد غانم

مكة المكرمةذكرسعودياساسية11الثقفي عايض بن عبدالرحمن

المدينة المنورة ذكرسعودياساسية1560المطيري عوض عويض بن فهد

القصيمأنثىسعودياساسية952المطيري فالح تهاني

الرياضذكرسعودياساسية1780الوذيناني عبدهللا سرحان

الرياضذكرسعوديانتساب1864الخرجي خالدعبدالعزيز

الرياضأنثىسعودياساسية1905المالكي شداد بنت منى

الرياضذكرسعودياساسية78المطيري زيدان هللا عون محمد

مكة المكرمةأنثىسعوديانتساب1950عسيري معيض هديل

مكة المكرمةأنثىسعودياساسية1951اللحياني أحمد بدور

الرياضذكرسعودياساسية1952الصبي عبدهللا محمد

مكة المكرمةذكرسعودياساسية1953الحربي اليزيدي  عبيدهللا بن تركي

الرياضانثىسعوديانتساب1954الصغير عبدالرحمن بنت تهاني

الشرقيةانثىسعوديانتساب1955العكــلـي جواهرعبدالعزيز

حائلانثىسعوديانتساب1956العليقي رشيد صالح خلود

تبوكانثىسعودياساسية1957الحويطي عيد علياء

  جازانانثىسعوديانتساب1958حكمي شيبان ليلى

  الرياضذكرسعوديانتساب1959عبيد ناصر عبدالمحسن تركي

الرياضانثىسعوديانتساب1960زهير جابر زانه

  الرياضذكرسعودياساسية1918باقيس عبدالرحمن بن أحمد

عسيرانثىسعوديانتساب1763عسيري سلطان إبراهيم عبير

  الشرقيةذكرسعودياساسية1917الشمري ظاهر ناصر

الرياضذكرسعودياساسية1609المعدوي عوض ماجد

الرياضذكرسعودياساسية58الزهراني حمود سعيد

الرياضذكرسعودياساسية1921الغنيم عبدالرحمن عبدهللا

الرياضذكرسعودياساسية1919البلوي ابراهيم محمد

القصيمذكرسعودياساسية160 الدخيل عبدهللا عطاهلل م

حائلذكرسعودياساسية518الرشيدي جميعان الحميدي

الرياضانثىسعودياساسية1920الغريري أثيرعبدهللا

  القصيمانثى سعودياساسية966السحيباني عبدالعزيز زينب. د

تبوكذكرسعودياساسية1678الجهني ابراهيم بن وليد

المدينة المنورةذكرسعودياساسية1908المالكي عبدهللا أحمد م

جازانذكرسعودياساسية293الصروي علي عبدالرحمن

تبوكانثىسعودياساسية1598الطلق عبداللطيف فاطمة

نجرانذكرسعودياساسية706 شيبان ال حمد عادل

نجرانذكرسعودياساسية227الظيريان محسن نبيل

المدينة المنورةذكرسعودياساسية1848المحمادي أسعد محمد معتز

الرياضذكرسعودياساسية1225العنزي صالح فاضل

الرياضانثىسعودياساسية1539بلبحيث طالب سارة

نجرانذكرسعودياساسية223مشرف ال رجب ابراهيم

الشرقية ذكرسعودياساسية1601 الحربي السياف فايز

حائلانثىسعودياساسية1394الفقيه محميد هند

القصيمذكرسعودياساسية154الويلعي علي عبدهللا

الرياضانثىسعودياساسية1089الصبحي محمد مها د

تبوكانثىسعودياساسية1844طالب أبو علي يحي امنه

مكة المكرمةذكرسعودياساسية1904نحاس طارق زياد

الرياضأنثىسعودياساسية1916الضامن محمد حكيمه

تبوكأنثىسعودياساسية144السريعي سالمه سالم رنين

2023/1/1عضويات صالحة التاريخ حتى / سجل أعضاء الجمعية السعودية للجودة 



مكة المكرمةذكرسعودياساسية1030الحربي الحازمي سعيد خالد

المدينة المنورةذكرسعودياساسية17النزاوي محمد عبدهللا

جيزانانثى سعودياساسية175غشوم عجيبي عزيزة

القصيمذكرسعودياساسية107البجيدي محمد فهد.د

الرياضذكرسعودياساسية856البقمي مدغم حسين  فيصل

مكة المكرمةانثىسعودياساسية1869موسى حسن ليلى

تبوكذكرسعودياساسية1879البلوي علي عايد

القصيمانثى سعودياساسية1281الوقيصي سليم منى

الرياضأنثىسعودياساسية273العوني سعد محمد. د

الشرقية ذكرسعودياساسية1909القرني محمد فهيد أحمد

الرياضذكرسعودياساسية373 البراهيم عبدالمحسن بنت لمياء.د

الرياضذكرسعودياساسية1725المليفي سعد محمد

الرياضذكرسعودياساسية1593البدر إبراهيم حمد

الرياضأنثىسعودياساسية1257البقمي مسلط مزنة

الرياضأنثىسعودياساسية1901الدريهم سعود منيره

الرياضذكرسعودياساسية1698الدوسري حمد هذال محمد

مكة المكرمةذكرسعودياساسية1229المعلوي مربد عليان سليمان

  الرياضذكرسعودياساسية 1697الدوسري حمد غانم عبدالهادي

الرياضأنثىسعودياساسية1902التميمي عبدالرحمن رشا

القصيمذكرسعودياساسية441العامر سليمان بن صالح

الرياضذكرسعودياساسية150 معيوف بن محمد بن فهد

الرياضذكرسعودياساسية2001الجعوان أحمد  حمد بن أحمد

المدينة المنورةذكرسعودياساسية2002السيد صالح عالء

الرياضذكرسعودياساسية2003السعدوني ناصر عبدالمجيد

تبوكذكرسعودياساسية2004عواجي حسين أحمد

الرياضذكرسعودياساسية2005الصائغ الحمد أحمد

الشرقية انثى سعوديانتساب2007الغامدي علي عزيزة

القصيمانثى سعودياساسية2008القطعي عبدالعزيز والء

القصيمذكرسعودياساسية2009الضلعان علي منصور

الجوفانثى سعوديانتساب2010الدهمشي غانم عزمي بنت ساره

الرياضذكرسعودياساسية2011التركي ابراهيم محمد سليمان

الرياضذكرسعودياساسية2012المالكي محمد عيسى

الرياضانثى سعودياساسية2013الحازمي عمر رهام

تبوكانثى سعودياساسية2014الشمري نايف منى

مكة المكرمة انثى سعودياساسية2015حميدة قاسم أبرارعلي

الرياضذكرسعودياساسية2017القرني حسن أل عبدهللا محسن

الرياضذكرسعوديانتساب2018 العجمي فهد بن نايف

مكة المكرمة ذكرسعودياساسية2019 الحارثي فهد ياسر

عسير انثى سعودياساسية2020السعيدي  إبراهيم حليمة

مكة المكرمة ذكرسعودياساسية2021المطيري عسير حاتم د

حائلذكرسعودياساسية2022الزهراني عايض عبدهللا د

حائلذكرسعودياساسية2023الشمراني سعيد صالح

حائلذكرسعودياساسية2024القحطاني علي محمد تركي

حائلذكرسعودياساسية2025التميمي راشد خليوي ناصر

القصيم ذكرسعودياساسية2026 الحبيتر عبدالرحمن عبدهللا

الشرقية ذكرسعودياساسية2027دمخ بن نايف بن سعران

الرياضانثى سعودياساسية2028السبيعي عبدالهادي نورة

جيزانذكرسعودياساسية2029حمزي عبده حسن

جيزانأنثىسعودياساسية2030 العمير محمد عبير

الرياضذكرسعودياساسية2031المالكي محمد بن عبدهللا بن علي



جيزانأنثىسعودياساسية2032عريشي منصور ليلى

جيزانذكرسعودياساسية2033مريع حسين الرحمن عبد

الرياضأنثىسعودياساسية2034 السماري فهد أسماء

المدينة المنورةأنثىسعودياساسية2035 الجهني خليل ريم

الرياضذكرسعودياساسية2036 الشمري محمد دواس مخلد

الرياضانثى سعوديانتساب2027 الحربي علي فدوى

الحدود الشماليةذكرسعودياساسية2038العنزي هالل جريد جاسر. د

نجرانذكرسعودياساسية2039 اليامي صالح حسن صالح

المدينة المنورةذكرسعودياساسية2040الحازمي مسيعيد هاني

عسير انثى سعودياساسية2041السرحاني محمد بدرية

الشرقية ذكرسعودياساسية2042ثنيان آل حسين محمد

عسير انثى سعودياساسية2043الدريمي عبدهللا عائشه

الرياضانثى سعودياساسية2044الحربي مصلح بنت نورة

مكة المكرمة ذكرسعودياساسية2045الدين وعظ عبدالرزاق عماد

نجرانذكرسعودياساسية2046بحري ال نقطان حمد بن محمد

مكة المكرمة انثى سعودياساسية2047حسنين محجوب الهام

مكة المكرمة انثى سعودياساسية2048الري محمد عبدالبديع دينه

نجرانانثى سعودياساسية2049فهاد آل ناشر ريفال

مكة المكرمة ذكرسعودياساسية2050 الحليس محمد منصور

مكة المكرمة ذكرسعودياساسية2051 النقيب أحمد يوسف

تبوكذكرسعودياساسية2052الهاجري محمد عائض

مكة المكرمة ذكرسعودياساسية2054العمري ردة محمد

مكة المكرمة ذكرسعودياساسية2055 المطرفي محمد فارس

مكة المكرمة ذكرسعودياساسية2056العتيبي رايل صالح سعد

الرياضذكرسعودياساسية2057الدويش سليمان عبدهللا

تبوكذكرسعودياساسية2058 الطلق ماضي فهد

تبوكانثى سعودياساسية2059 الدوخي عبدالعزيز منيرة

مكة المكرمة ذكرسعودياساسية2060 المالكي متعب صفرعاطي

تبوكذكرسعوديانتساب2061الطلق ماضي طلق

تبوكانثى سعودياساسية2062البلوي عبدالرحيم رقيه

المدينة المنورةذكرسعودياساسية2063خياط محمد عامر

المدينة المنورةذكرسعودياساسية2064 العرفي حسن حسين

المدينة المنورةذكرسعودياساسية2065يونس محمد مراد

نجرانذكرسعودياساسية2066منجم آل حمد راشد

تبوكذكرسعوديانتساب2067الطلق ماضي عبداللطيف

الشرقية ذكرسعودياساسية2068العجمي مفضي خلف عبدالرحمن

الرياضذكرسعودياساسية2069الزومان عبدهللا عبدالعزيز

القصيمذكرسعودياساسية2070المرشود فهد محمد

المدينة المنورةسعودياساسية2071الجهني حسن محمد

المدينة المنورةذكرسعودياساسية2072السيد صالح وائل

مكة المكرمة ذكرسعودياساسية2073الحارثي عبدهللا ماجد

جيزانذكرسعودياساسية2074حدادي عبده عبدالرحمن

جيزانذكرسعودياساسية2075عطيف منصور يحيى

جيزانذكرسعودياساسية2076الحازمي جعبور محسن أحمد

الرياضذكرسعودياساسية2077العكاسي عبدهللا محمد

الجوفانثى سعودياساسية2078الخالدي حمود البندري

عسير ذكرسعودياساسية2079سلطان آل علي محمد ماجد

الجوفانثى سعودياساسية2080 الرويلي عطنان سليم أريج

الرياضانثى سعودياساسية2081الدوسري نباء نوف

جيزانذكرسعودياساسية2082 مجربي عبدالرحمن محمد



مكة المكرمة انثى سعودياساسية2083المغربي حسين أشواق

الرياضذكرسعودياساسية2084الجنيح إبراهيم خالد

الرياضذكرسعودياساسية2085محمد بن صالح معتز

الرياضذكرسعودياساسية2086السعد سعد عبدهللا

جيزانذكرسعودياساسية2087راجح يحي عبدهللا

جيزانذكرسعودياساسية2088معيدي موسى سلمان

جيزانذكرسعودياساسية2089عيسى محمد حسين علي

الرياضانثى سعودياساسية2090الشهراني محمد الجازي

جيزانانثى سعودياساسية2091 ابوطالب علي انتصار

مكة المكرمة انثى سعودياساسية2092الهاللي حسان عبده بنت أمل

جيزانانثى سعودياساسية2093العبدلي احمد محمد حورية

عسير ذكرسعودياساسية2094ريبة آل يحيى محمد

المدينة المنورةانثى سعودياساسية2095مهنا محمدعلي نهال

مكة المكرمة ذكرسعودياساسية2096 الجابري هالل صالح

الرياضذكرسعودياساسية2097كريري علي فهد

الرياضانثى سعودياساسية2098الغامدي علي فوزية

الشرقية ذكرسعودياساسية2099 الجديدي عبدالرحمن احمد

الشرقية ذكرسعودياساسية2100بخاري محمد عماد

الشرقية ذكرسعودياساسية2101عطوة ال عبدهللا صالح

الشرقية انثى سعودياساسية2102 بوسبيت عبدهللا سعاد

الشرقية ذكرسعودياساسية2103 عطوة آل محمد سالم عبدهللا

الرياضذكرسعودياساسية2104ابورامي ال احمد خالدسعيد

الشرقية ذكرسعودياساسية2105العبدالواحد عبدهللا بن عبدالواحد.د

القصيمذكرسعودياساسية2106 السعدون عبدالرحمن محمد

الشرقية ذكرسعودياساسية2107القرني علي زهير حسن

الشرقية ذكرسعودياساسية2108 القارة احمد علي

المدينة المنورةذكرسعودياساسية2110شيحة عبدالفتاح رامي

المدينة المنورةذكرسعودياساسية2111العياضي مخلد محمد

جازانذكرسعودياساسية2112 نمازي غالب حسين

جازانذكرسعوديانتساب2113 معشي موسى محمد

عسير انثى سعوديانتساب2114 عسيري محمد عائشه

جازانانثى سعودياساسية2115 غروي علي  احمد مها

الرياضذكرسعودياساسية2116العجالن عبدالرحمن بن عبدهللا

الشرقية انثى سعودياساسية2117الدين عمرعين هنادي

الرياضذكرسعودياساسية2118العنزي سالم بن عبدالرحمن

مكة المكرمة ذكرسعودياساسية2119اليمني محمد مروان

القصيمانثى سعودياساسية2120البشري حامد عواطف

الشرقية ذكرسعودياساسية2121 العتيبي عائض مشرع

عسير ذكرسعودياساسية2122حسناوي اسماعيل محمد

الرياضذكرسعودياساسية2123الغوينم عبدهللا بن محمد 

جازانانثى سعودياساسية2124 مسلم علي اريج

مكة المكرمة ذكرسعودياساسية2125 فلمبان رضا علي إلياس

الرياضانثى سعودياساسية2126احمدين عبيد شيماء

مكة المكرمة انثىسعودياساسية2127الهندى عبدالغني أُمنية

المدينة المنورةانثىسعودياساسية2128 القاسم محمد تهاني

مكة المكرمة ذكرسعودياساسية2129الحارثي خاتم عبدهللا خالد

مكة المكرمة انثىسعودياساسية2130الشهري هللا غرم هند


