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 محمد عبداهللا العباس

 مدير المدرسة
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 خالد علي الضلعان 

بدالرحمن العبدالقادرخالد ع  
 علي حسن الزهراني

 خالد عبدالرحمن السكتاوي
- 

 نزار محمود المتدارس

 نواف بداح الفغم 

 

 
 
 

 محمد الشمراني
حمد عبداهللا باآرمان  

 نائب الرئيس العام لألندية
ياسر حادي

 صالح سليمان المفدى 

 المسؤول المالي
محمد النافع

 

 منصور علي الشهري 
  عبدالعزيز الطويان 
انيحمود مبارك الشهر   
 أحمد محمد الغامدي 
 - 
 منصور عبداهللا المعيذر 
 - 
 
 محمد ماجد الحمد 

 محمد ابراهيم الحميد 
 - 
 - 

 عبدالرحمن سليمان النملة

 الرئيس العام لألندية
 أحمد المليباري

 النادي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

برادفورد

دندي
أدنبرة
جالسكو
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نيوآاسل
درم
يدز
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شيفلد
مانشستر
يفربول
نوتنجهام
فبره
ليستر
نورج

برمنجهام
ندن
ريدنج

ساوثهامبتون
آولشستر
آاردف
آستر
سوانزي

أبروست/فرع  

 

 

 رئيس النادي
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 ناصر عبدالعزيز القديري

 محمد ناصر الشقاوي

يسماعيل محمد ترآستان  
 عبدالهادي الغامدي

 محمد حسن علي مختار

 عبدالعزيز محمد العامر

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 عبدالعزيز صقر العمري
 عبداهللا محمد المفلح

 جاراهللا عبدالعزيز البريدي
 بندر محمد العتيبي
 سعيد أحمد الغامدي
 نبيل حسن هآلل

حمد عبدالعزيز الجنوبي  
 عادل محمد الشايع

 
 
 
 
 
 

 دخيل الدخيل-محمد
يعمر أحمد البيوم  

 براك عبدالرحمن الزوميع
 عبدالحميد أحمد النعيم
 خالد خلف الحربي

 سالم العتيبي
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 أمين مصلح المحمدي
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آولشستر 
آاردف 
آستر 
سوانزي 

 محمد شباب الهذلي

 صالح الراشد

 عدنان باعوض

 المدير العام للمدارس
 محمد العنزي

mailto:Alabbas_231@yahoo.com
mailto:Alabbas_231@yahoo.com
mailto:ohmemeoh@hotmail.com
mailto:ohmemeoh@hotmail.com
mailto:ohmemeoh@hotmail.com
mailto:ohmemeoh@hotmail.com


 

د

R 

Mo yth 

 كرتارية المدارسس
  اسامه محمد عبدالمجيد 

71 Hob Moor Rd  
Birmingham B10 9AZ 

Tel:01217720231  
Mobile:07884053591 

  األنديةكرتارية س
 

2 Middle Nook, Nottingham, 
NG8 2BW 

Tel/Fax: 01159194154 

 

 رئيس فرع  نادي  سري
 صالح الخماش

22 Lynwood Guildford 
Surry, GU2 7NY 

Mobile: 07776424691 
S_jast@maktoob.com 

 رئيس فرع نادي ابرستوث
 محمد عبداهللا العباس
156 B Penter Sane  

rgan, Aberystw
Tel: 01970639195 

com.@yahoo231Alabbas_

 رئيس نادي برادفورد
 ناصر القديري

White Ways, BD2 4BJ 
01274745257 Bradford, 

-Al.O.A.N
uk.ac.Qudairi@brad 

 رئيس نادي نوتنجهام
 أحمد عبدالعزيز الجنوبي
Mobile: 07876571772 

co.ahmedaljanobi@hotmail
m 

 رئيس نادي ليستر
 سالم العتيبي

39 Mayflower Rd.  
Leicester, LE5 5QE  
Tel: 0116 2921014 

com.salemotaibi@hotmail com.malshomrani@hotmail

 نزي رئيس نادي سوا
 محمدالشمراني

28 Wellfield   Dunvant 
      Swansea, SA2   7NZ 

Tel: 01792555103 

.ohmemeoh@hotmail com

 رئيس نادي برمنجهام
 عمر أحمد البيومي

11th floor 1118 SW, 
Aston University 

Birmingham.  B4 7ET   
Tel: 01214404652 

 رئيس نادي اآسيستر
 محمد ابراهيم الحميد

5 Clydesdale Court Ave.  
Exceter,  

Tel: 01392493529 
com.Mihumaid@hotmail 

 رئيس نادي أبردين
 عبدالهادي الغامدي

6 Minden close, bridge of 
don, Aberdeen, AB23 8DY

01224703011: Tel 
ku.ac.alghamdi@abdn.a 

 رئيس نادي أدنبره
 عبدالعزيز محمد العامر

34 Double Hedges Road 
Edinburgh, EH16 6TS 
Mobile:07787545242 

com.aalaamer@hotmail 

 رئيس نادي آولشستر
 عبدالرحمن العبدلوهاب

4 Broomfield Crescent, 
Colchester, CO7 9QZ 
Tel: 01206827243 

uk.ac.aaalab@essex 

 رئيس نادي ساوهامبتون
 خالد خلف الحربي

5 Wonston Rd. Aldermoor, 
Southampton 

Mobile: 07818405830 
com.Kharbi@hotmail 

eNa em@reading. .ac uk
-Al.H.A

 رئيس نادي ريدنج
 عبدالحميد أحمد النعيم

19 Roman Way Earley, 
Reading, RG6 7JP 

Mobile: 07788131528 

 رئيس نادي لندن
 براك عبدالرحمن الزميع

145 A O Driscoll House, 
Dulane Rd., London, W12 

OUB, 02087400870 
uk.ac.alzomaie@ic.b 

 رئيس نادي آاردف
 أمين مصلح المحمدي
52 ClonaKilty Way 

Pontprennau, Cardiff 
CF23 OPS, 07879456450 

com.@hotmail2ameen 

 رئيس نادي نورج
 محمد دخيل الدخيل

Alizon Feton, 103 City 
oad, Norwich

Tel: 01603 677424 
com.maldakhil@hotmail 

 رئيس نادي لفبره
 عادل محمد الشايع

6 Buckingham Dr.,  
Loughborough, LE11 4TE, 

Tel: 01509822811 
com.@yahoo1414ADEL com.NabeelHilal@hotmail

 رئيس نادي ليفربول
 نبيل حسين هآلل

18 Petunia Close,  
Liverpool, L14 2EN 

Mobile: 07808490652 

com.Alghamdi_sa@hotmail

 رئيس نادي مانشستر
 سعيد أحمد الغامدي

25 Bournelea Avenue, 
Manchester, M19 1AE 
Mobile: 07771648240 

 رئيس نادي هل
 جاراهللا عبدالعزيز البريدي

30 Raleigh Drive Victoria 
dock, Hull, HU9 1UN 

Mobile: 07880721934 
com.jburaidi@yahoo 

 رئيس نادي ليدز
 عبداهللا محمد المفلح
124 Birchwood Hill  

Leeds LS17 8NS 
Mobile: 07786035950 
Mflh6@hotmail.com 

 رئيس نادي درم
 عبدالعزيز صقر العمري
Dept. of Biology, South 
Road, Durham DH1 3LE 

 
uk.ac.Alamri@Durham.S.A

 رئيس نادي شيفلد
 بندر محمد العتيبي

233 Highcleffe Rd.  
Sheffield, S11 7LQ  

 
com.@hotmail99abuhosam

com.MHMuKhtar@hotmail

 رئيس نادي نيوآاسل
 محمد حسن مختار

30D Bowsden Court  
Newcastle, NE3 1RP 

Mobile: 07775917191 

 رئيس نادي جالسكو
  ترآستانياسماعيل محم

496 Bueeleudi St,  
Glasgow. 

Tel: 0141 3331115 
com.@hotmail0101Sma 

 رئيس نادي دندي
 محمد ناصر الشقاوي

Management Dept. The 
scores, KY16 9AL 

Mobile: 0771889292 
uk.ac.Andrews-@st24ma 

 المدير العام للمدارس
 محمد العنزي

28 Newbridge Rd. 
Birmingham, B9 5JG 
Mobile:07790831532 

 
com.mg_alanazi@hotmail

 المسؤول المالي
 محمد النافع

90 Princess Road 
Maubury Wolking  
Surry GU22 8EP 

Mobile: 07887554595 
com.Alnafea@hotmail 

ائب الرئيس العام لألنديةن  
 ياسر حادي

134 Ashbourne Way 
Bradford, BD2 1ES  
Tel: 01274 404209 

Mobile: 07808761645 
com.yasirhadi@hotmail 

 الرئيس العام لألندية
 أحمد المليباري

2 Middle Nook, Nottingham, 
NG8 2BW, Tel: 01159194786 

Answer fax: 01159194154 
Mobile: 077411459572 

uk.ac.aexam@nottingham 
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