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يساااااام نااااادي مضاااار الرياضاااال راااااحم التااااارية ال رياااا   اااال مسااااير  الرياضااااة  اااال 

ااااا  ااال اال اااام الملتلباااة  و لااا  بماااا 1376مملكتناااا الحبيباااة منااا  انالعتااا   ااال ال اااام 

تمياااا  باااا  النااااادي كوناااا  و وااااة تسااااتقام وتوااااتم وت تناااال بالمواااااام الراااا ير  ماااا  

 .األولى والمنتلبات الوانيةالشبام وتويئوم ليكونوا را ًدا ومل ونًا للبرق  

حا ااااااااا بتحقيااااااا  المن ااااااا ات والتال اااااااات بماااااااا  م2023نتالااااااااع ـ  يكااااااااو  عااااااااام 

  ويحقاااااا  تال ااااااات كا ااااااة محبيااااا  وعشااااااع   مضااااريتواكااااام ماااااع مكانااااااة نااااااادي 

وـ ااااادد شااااااكري لكا ااااااة  ملئااااال  ريااااااا  ال مااااااال بالناااااااادي علاااااااى ملتلااااااا  ا دارات 

دماااااوا مااااا   واااااود متبانياااااة ومللراااااة  وـحثواااااام علااااااى باااااا ل الم يااااااد ت ااااااا ماااااا ع

  .ماا  ال ماال ليسااتمر النادي وينمااو  اال تحقياا  كا ااة الاموحااات

 

رئيس م لس ا دار                                                                         

 ال ارودي  سلما  بس يد  .د                                              
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 تارية النادي ونشأت .  

  الموهوبين   الرجال   نخبة من   أسس  وقد   هـ 1376  عام   القديح   رجال  من   نخبةب   بالقديح   الرياضية   الحركة مزاولة    بدأت 

  " مضر    ري "  باسم   رياضيا   فريقا   والمتحمسين والمميزين 

 ، هـ1387  عام   وجاء  القدم   كرة   لعبة  يمارسان   الفريقان   وظل   هـ1382  عام   ذلك في   وكان   " باماااالش  ري  اااا"   وأسس 

  السابقين   الفريقين  في   أعضاء  كانوا  شابه  عناصر   يضم   كان"   الوحد    نادي  " من نخبة رجال القديح    بعض   أسسوبعدها  

  جديد   من   الساحة   إلى   وبرزوا   مضر  نادي   أعضاء  بعض   نشط   مباشرة   الوحد "   ادياا"ن  تأسيس  وبعد   (والشبام  مضر )

 آنذاك  المثقفة  الطبقة   وهي   أرامكو  في  الموظفين   من  أعضاءه  معظم   كان   حيث   "للوحد "   رئيسا    انتخاب   تم  وأثناءها 

   د (اااالوحو   رااا)مض ناديان،  هناك  أصبحو

 .هـ1389  عام   وذلك ( مضر ـبناء ) و ـــوه  واحد نادي   في  الناديين دمج

 (  بالقديح   مضر نادي )  باسم  المبدئي الترخيص  على   النادي  حصل  وجيزة   بفترة   وبعدها 

  ب    لاألمير  ير   ل السم والملك  راحم   قرار  بموجب   هـ1393/ 5/9في  33  برقم  النهائي   الترخيص الحصول على  

 .الشباب  لرعاية العام الرئيس  (للا  رحم  ) ود  

 

اا 11/13٨٩/ 14 التأسيس: تارية   

ابيض   – رمادي  –برتقالل  النادي:ش ار   

المناقة الشرعية  / القاي   – القديح  المدينة:   

بمحا ظة القاي  و ار  الرياضة مكتم   النادي:المكتم التابع ل    
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 عائمة ـعضاء م لس ا دار   

اا 14/1/1442تكو  م لس ا دار  لمد  ـربع سنوات اعتبارا م  تارية   

 الربة  ااسم م

ةال اروديس يد ب  سلما  ب  علل  1 م لس ا دار  رئيس    

 نائم رئيس م لس ا دار    ريتالسعادل ب  علل ب  حس    2

 عضو م لس إدار  لقما  ب  احمد ب  رالح آل مد   3

 عضو م لس إدار  علل ب  رضا ب  علل آل سليما   4

 عضو م لس إدار  محمد ب  حبيم ب  حس  الربار 5

ب  لليل آل  ردا   عبد للااحمد ب   6  عضو م لس إدار  

 عضو م لس إدار  ااشم ب  حسي  ب  علوي ـبو الرحى 7
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 الرؤية والرسالة والقيم 

 

 
 

 

 ان نكون األداة التي يصبح نادي مضر من خاللها الرائد في جميع الرياضات بين األندية المحلية والعالمية.: الرؤية 

 

 

 

  مختلف الرياضات واالنجازات التي حققها لمختلف الفئات واألعمار لتحقيق التميز. النادي فينشر تجربة : الرسالة

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الشبا ية

التمكي 

الشراكةاالت ام

المسؤولية
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 االلتزام
االلتزام بكل الواجبات تجاه جميع األطراف الداخلية أو 

 الخارجية ونسعى للوفاء بها بكل جهد.  

 الشفافية 

نقوم بجميع األنشطة بشفافية كاملة ونكون مسؤولون في جميع ممارستنا من أجل بناء الثقة والكفاءة ونؤمن بالشفافية  

ودورها في خلق بيئة تكون فيها المعلومات المتعلقة بالظروف والقرارات الحالية متاحة وواضحة بشكل اكثر من خالل تقديم  

ب لجميع األطراف. المعلومة واإلفصاح عنها في الوقت المناس  

 الشراكة 
نؤمن في نادي مضر بأننا ننجح عندما نعمل سويا من خالل الشراكات المختلفة مع األطراف األخرى وذلك لتحقيق اهداف  

 مشتركة عامة. 

 التمكين
لديهم من أداء  نعمل جاهدين لتمكين كافة األطراف اصحاب المصلحة من العبين واداريين وأي فريق عمل لتقديم افضل ما 

 وقيمة مضافة.

 المسؤولية
بالثقة في الدوافع واألفعال   جاذريننعمل بجهد لتلبية جميع التوقعات العالية واحترام وحماية موارد النادي وان نكون 

 والمساهمات التي نقدمها ومعايير العمل التي نحافظ عليها. 
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 الهيكل التنظيمي  
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 التحديات التي تؤثر على أداء النادي 

 

 . االعتماد الكامل على الدعم الوارد من وزارة الرياضة.1

 للنادي.. عدم وجود رعاه 2

 . الدعم الوارد من الوزارة محدود وال يكفي االلتزامات.3

 . عدم مشاركة القطاع الخاص في دعم األندية.4

. ارتفاااااع المصااااروفات نتيجااااة التعاقااااد مااااع العبااااين ذو خباااارة تحقيقااااا لطمااااوح 5

 دي في الصعود في كافة األلعاب الرياضية.النا

 المصروفات في العام القادم.. من المتوقع زيادة 6

 

 

 التحديات التي تؤثر على الرياضة السعودية 

 

 فااااااايـ رؤياااااااةتاااااام تناااااااول أباااااارز التحديااااااات التااااااي تواجههااااااا الرياضااااااة الساااااااعودية  -

 افي:  والتااي تتمحااور  ّـ2030المملكااة 

المجتمااااااع حااااااول رفااااااع معاااااادل ممارسااااااة الرياضااااااة فااااااي المجتمااااااع ورفااااااع وعااااااي  .1

 السااعودي بأهميتهااا وربطهااا بالصحااة.

توفياااااار البيئااااااة المناساااااابة ماااااان منشااااااـت وأكاديمياااااااتف والاااااا ي ماااااان  ااااااأنها رفااااااع  .2

نسااااااابة المشااااااااركة فاااااااي الرياضاااااااات المختلفاااااااة ّ وتحقيااااااق تميااااااز رياضااااااي علااااااى 

 الصعيديان المحلاي والعالمااي. 

تواجاااااااي تحدياااااااات علاااااااى صعياااااااد تحويااااااال المواهاااااااب فاااااااي  الرياضاااااااة الساااااااعودية .3

برامااااااح االحتااااراف حيااااااـ أن ماااادخالت هاااااا ه البراماااااح أعلاااااى بكثيااااار مااااان المخرجاااااات 

 المتوقعاة. 
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 اإلدارات العليا 

 اسم الموظف المسمى الوظيفي  م

 حسن علي ال غزوي الرئيس التنفي ي  1

 علي الخضراوي المدير المالي  2

  اغرة  مدير إدارة الموارد البشرية  3

السماعي محمد جنان  مدير الشؤون القانونية   4  

ة  المغاسلحسن  مدير قسم االعالم 5  

احمد ال عبدالرزاق مصطفى  السكرتير التنفي ي  6  

 احمد محمد الناصر  السكرتير التنفي ي  7
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المالية وإدارة الموارد البشرية اإلدارة   

 اسم الموظف المسمى الوظيفي  م

الخضراوي محمد علوي المدير المالي  1  

علي الحسين صالح  المحاسب 2  

الربح  عبدالعزيزمحمد  المحاسب 3  

 

 اسم الموظف المسمى الوظيفي  م

 مرتضي محمد الصفار  مدير الموارد البشرية  1

 

 اإلدارة القانونية 

 اسم الموظف المسمى الوظيفي  م

 جنان محمد ال اسماعيل  مدير اإلدارة القانونية   1
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 اللجان التنظيمية  

 والتنفي ية  

 اللجنة التنفي ية 

ال فردان   عبد هللااألستاذ/ احمد  أحد أعضاء مجلس اإلدارة –رئيس اللجنة    

اإلدارةأحد أعضاء مجلس  -العضو األستاذ/ محمد حبيب الصفار   

عضو من خارج مجلس اإلدارة –العضو    ةالجنبي األستاذ / يحيى تقي   

عضو من خار مجلس اإلدارة –العضو  األستاذ/ إبراهيم الزين    

 

 

  المكافأةلجنة 

ة الجارودياألستاذ/ سعيد بن سلمان   
أحد أعضاء مجلس اإلدارة –رئيس اللجنة   

أحد أعضاء مجلس اإلدارة -العضو األستاذ/ لقمان بن احمد آل مدن  

أبو الرحي  يحياألستاذ /  عضو من خارج مجلس اإلدارة –العضو    

بدر تريك األستاذ/  عضو من خار مجلس اإلدارة –العضو    

 

 

 لجنة االستثمار 

السطريعادل بن علي األستاذ/   
أحد أعضاء مجلس اإلدارة –رئيس اللجنة   

الصفارمحمد بن حبيب األستاذ/  أحد أعضاء مجلس اإلدارة -العضو   

بن احمد ال مدن لقمان األستاذ/  أحد أعضاء مجلس اإلدارة -العضو   

موسى الخضراوي األستاذ /  عضو من خارج مجلس اإلدارة –العضو    

محمد عيد  األستاذ/  عضو من خار مجلس اإلدارة –العضو    
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 األهداف االستراتيجية 

 تطوير البنية التحتية لألنشطة الرياضية.  .1

 تعزيز الشراكة المجتمعية.  .2

 تمكين وتطوير الكفاءات السعودية في المجال المالي واإلداري. .3

 حوكمة العمل اإلداري والرياضي داخل اعمال النادي. .4

 تفعيل خطة المسؤولية االجتماعية والمنافسة عليها. .5

لنقققققادي وجمهقققققورع ومشقققققجي ولعضقققققاء تحقيقققققق رضقققققم لحقققققحاس المصقققققلحة مقققققن منسقققققوبي ا  .6

 ومجتمع 

 –اعالنيققققة  راعيققققات  –دعققققارة وبيققققع الالعبققققين  –تحقيققققق ديققققرادات متنوعققققة: وزارة الرياضققققة  .7

 الحضور الجماهيري 

 تطبيق معايير الجودة واألمن والسالمة في بيئات النادي " بيئة لمنة تعمل بجودة "  .8

 –ات المعتمققققدة مققققن الققققوزارة  الالعبققققين الوفققققاء بالتزامققققات النققققادي الماليققققة بكفققققاءة حسقققق  لولويقققق .9

البنقققققود  –رواتققققق  المقققققو فين  –حققققققود القققققوكالء  –حققققققود األنديقققققة  –القضقققققايا –المقققققدربين 

 األخرى(

 استقطاس المواه  وحقلها من خالل قدرات وخبرات النادي والبنية التحتية .10

 

 
مؤشــــــرات اعداء لعــــــام عبــــــارة عــــــن أدوات قيــــــاس التطــــــور فــــــي الخطــــــط ا ســــــتراتيجية  •

 لسياسات التنفيذية التي تم اعتمادها ووضعها وا
 في: ـونلخص مؤشرات اعداء  •
 . معايير مالية.1 •
 . معايير متعلقة بنتائج اعلعاب. 2 •
 . معايير متعلقة بنتائج فريق كرة القدم. 3 •
 . معايير متعلقة بجودة التواصل ا جتماعي والموقع ا لكتروني.4 •
 . نتائج تقييم الحوكمة.5 •
 مؤشرات اعنفاق.. 6 •
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 النشاط الرياضي 

   2022  – 2021إنجازات الموسم 

 نب ة عن بعض إنجازات نادي مضر الرياضي 

 
 

، كان قاس قوسين للصعود لمصاف الدرجة األولم لعدة  م2021لعام  مصاف الدرجة الثالثة  مصنف في  /    كارة القادم •

 مواسم سابقة. 

اا األول  الفريق  القستطاع  لفرع  الوزارة  مكت   بطولة  علم  علم    2020/2021طيفققلحصول  الصقعود والمنافسة 

التقدم  و  16لق دو    والوحقول مما جعل العمل  ع الفئات السنية والمنافسة علم بطوالت المنطقة  قققلجميفي المراكز  ليضاً 

العبين    باستقطاس  2021/2021سم خالل هذا المو  حعودها للدرجة األعلم  وتحقيقات  ققققع الفئققلجمي  ومتواحل  جاري

 مميزين.   ومدربين

لنادي    نالد يشي مد عيد  اااألندية الدرجة األولى والممتاز مثل الالعب مح  وانتقالهممميزة  عالمة    بروز العبين  كان  )حيـ

انتقال الالعب   2021الخضراوي لنادي القادسية ومؤخراً له ا الموسم    وأحمدلنادي النصر    نأب و اهياألهلي وصالح  

القدم لكرة  السعودي  المحترفين  لدوري  الخضراوي  وعدة...    مرتضى  الممتازة    إلخ  الدرجة  في  فرق  مثلوا  العبين 

 واألولى(. 
 

عامي   مرتين  لألنديةاااااالم  كأس العاالحصول علم عدة للقاس محلية في جميع الفئات ومنها المشاركة في    كارة الياد /  •

البطولة    م2011على كأس آسيا عام    م والحصول2019م و2012 الحصول علم وحافة  قبلها وليضاً  ووحيف آسيا 

الدوري العام وكأس األمير سلطان وبطوالت  بكافة مسمياتها وهي  العربية والخليجية وليضاً الحصول علم عدة للقاس محلية  

  المتابعين.دة لغل   كبيرة علم المستوى العربي بإشا  جماهيرعقاعدة    والبراعم ويمتلكالنخبة لفئات األول والشباس والناشئين  

عباس    العباسفمحمد    العليفأحمد    الجنبيةفالعبين مثل كابتن المنتخب السعودي الحالي حسن    برواعدهأثر ذلك في  )

  وحسين   يعبد النب  ومسلم  يأبو الرحرضا العباس وسابقا جعفر    مدنف آل    تريك ومنير الصفار ومرتضى القصير وحسن آل  

العبين مثلوا أغلب أندية اليد كانت نشأتهم هي نادي    لعدةذكرها  إلخ والقائمة تطول في    .الصفارف ...أبو حسون وعلي  

 . مضر(

 العبين في كل فئة(    من ستة لو سبعة  ألكثرجميع الفئات تصل  في    زخر اللعبة بالمميزين وتغذي منتخبات المملكةوالزالت ت 

على بطولة األمير سلطان بن فهد   التوالي حصولللمرة الثانية على    2021حصول الفريق على بطولة األمير سلطان

 هللا. كأس االمير فيصل بن فهد رحمي  –م2021م/  2020وبطولة النخبة م2021/م2020لكرة اليد 

على المركز    والحصولم  2020/2021الشباب  على دوري فئة    توج بالحصول  السنية وقدالحصاد في الفئات  مازال  و

 السنية. ومشاركة عدة العبين في منتخبات المملكة  م2021/2020/لفريق النا ئين   الثالـ
 

ً  ضمن فردتواجدت  كرة الطائرة/ • وتميز العبيها خالل تلك المشاركات وحالياً يمتلك قاعدة براعم  الدوري الممتاز سابقا

لفاد اللعبة في هذا الموسم    اللعبة مماالفريق لبناء جيل المستقبل في هذع    عليهم  والذي يعول  الع   22في هذع اللعبة تتجاوز  

 الفعلية.الجاري وتحققت المراكز المتقدمة في الفئات السنية ومشاركتها 
 

السنية عدة العبين لتمثيل المنتخبات  واستدعاء تحقيق المركز الثاني في فئات الشباس والناشئين لعدة مواسم كرة السلة /   •

جهاز فني والحفا  علم    والهبوط واستقطاسالزالت فئاتها السنية في الدوري الممتاز والفريق األول بين الصعود    التي 

 م محاولة الصعود للدرجة الممتازة. الالعبين المميزين في الوقت الراهن للمشاركة والتقد
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حافظت علم التوهج هذع اللعبة منذ تأسيسها حيث تتواجد في الدرجة الممتاز لجميع الفئات والحصول علم لعبة الطاولة/   •

الممتاز  األولالمركز   الفئات    المراكزعلم  محافظين    للفئات السنية شباس وناشئين  في الدوري    السنية خالل األولم في 

 المواسم الماضية. 

الهليل وشهاس وضياء الخضراوي وبرز   وعبد هللا  ي لبو الرح عدة العبين مميزين الزالوا يمثلوا المنتخبات السنية هادي  

 .الراهن(خارجياً في الوقت   المحترفينالخضراوي والذي انتقل للنادي األهلي وهو من الالعبين  علم الع  الموهبة 

 م 2021للفئة الشباب والنا ئين في كأس اإلتحاد  األول والمركزللفريق االول  الخامسالحصول على المركز 

المركز   على  و  للفريق  السادسالحصول  و  األول  المركز األول  الشباب  للدوري  المركز  لفئة  النا ئين  لفئة  األول 

 م2021الممتاز
 

 /  والدراجات والسباحةكمال األجسام   ولعبة والجمبازألعاب القوى  •

االلعاس لها حوالت وجوالت في تحقيق المراكز والمشاركات الخارجية وتغذية المنتخبات الوطنية في جميع   لهذعمازال  

 في درجاتها.  متقدمةمستوى المملكة العربية السعودية والتأهل لمستويات   م عل مراكزالفئات السنية والحصول علم 

 
 

النادي في  ل عدم قدرته علم توفير المناخ   ددارة  الصعبة التي تواجهالظروف كل التحديات واإلنجازات رغم   وتتواحل  

تشتت    كل االلعاس المختلفة والتي في    المواه تحتضن  وجود منشأة متكاملة  وذلك لعدم  الصحي لممارسة هذع الرياضات  

 . مختلفةاألجهزة الفنية واإلدارية في متابعة الفرد والتي تقوم بالتدريبات في لماكن 
 

سقف    المختلفة تحت من االلعاسلعبة  15 بدعم التوالي وذلكالثالث علم األلعاس المختلفة في موسمها  خطة دعماستمرار 

والوحول  النهوض بها  جعل من الممكن    تاحة لجميع األندية وبرامج حوكمةدستراتيجية دعم األلعاس المختلفة وفق معايير م 

صاحب السمو ولي العهد    من  مباشر  دعم وتوجيهبمتابعة ووذلك    العالميةو  والقارية  المحلية  المنافسات ألعلم المراكز في  

 ز عبد العزي األماااااير  صاحب السمو  وزير الرياضة  سمو    وشغف  وقيادة  2030لتحقيق رؤية    محمد بن سلمان حفظي هللا

 ، هللاالفيصل حفظي 

 

علم جميع القطاعات ومن ضمنها القطاع الرياضي علم   19- فايروس كوفيد    انتشارتبعات  جائحة    استمرارورغم  

الفرد   القيادة الرشيدة ومضلة وزارة الرياضة وتطبيق كافة اإلجراءات لسالمة  العالم دال لن المملكة وتحت  مستوى 

واالجراءات    البروتكوالت بتطبيق كافة    تمراراالس  نادي مضر  استطاعومن خالله  والمواطن في المنافسة الرياضية  

 والتي لخرجت الالزمة من قبل وزارة الرياضة َو وزارة الصحة ومتابعة جميع الالعبين والجهازين الفني واإلداري  

الخطط الموضوعة واالستراتيجية بنسبة    تنفيذ نجحت في  والصعبة المحيطة    والعوامل  الظروفكل  نتائج مرضية رغم  

 . تطوير للعاس النادي كافة معايير  و تحقق كبيرة  
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 للدخـــول  وذلك  رياضيةــــدية الـــاعن  يير أهليةالمعته  ـــــطابقـر ومــــادي مضــن  التزامين  ــــاه يبــــالجدول أدن*  
لفة عبر نظام النقاط الموحد المعتمد من قبل وزارة  ـالمخت  لرياضات ل  اعندية  م ــدع  ةإستراتيجي امج  ـمن برنـض   

 الرياضة: 
 
 

 وضع نادي مضر  معيار اعهلية  الرقم

 
1 

 

 . للرياضاتتقديم خطة 
 والموافقة عليها من قبل الوزارة 

النادي   إدارة  والوضعت  السبل  وكل  لكافة  اعخطط  المختلفة    الرياضاتهداف 
المشاركة حسب النموذج المرفق لخطة  رياضات  ال   بكل لـتحقيق المنافسة  وتطويرها  

 الرياضات المختلفة 
 ( تباريل اللاة م  ضم  ا ا التقرير  )مر  

 
2 
 

 
 رياضات. دد عشر ــــــاركة بعـــالمش

 

 

  من   عدد  مواصلة اعتمادوجاري    ( رياضات 10م  )   أكثرحاليا   يضم نادي مضر  
 المختلفة.  الرياضات من في عدد والمشاركة  الجديدة اعخرى الرياضات 

 

 
3 

 
 . المحددة الرياضاتمن  خمس  في  التنافس

 

 السنية  والفئاتللكبار 
 

جمي نادي  ينافس   في  الرياضـــمضر  المدرجة  ـــع  الناديـــــحات  في  لفئـــة    اليا  
من قائمة الخمس عشر رياضة   الرياضات  رياضات من 8الــ  ت جاوزتــ الكــــبار،
 المحددة. 

رياضة   القوى    واليد القدم  ومنها  وال ام  وال مبا   الاائر   و  والسلة  والااولة 
 والدرا ات. 

 رياضات،   8تتجاوز الـــ  استثناء،منافسته بالفئات السنية دون  ل ضافةإ
رياضة   والسلة    واليد القدم  ومنها    القوى   وال ام وال مبا     والاائر  والااولة 

 والدرا ات. 

 
4 

 

 السنية ت الفئا لتطويربرامج  ثمانيةتنفيذ 
 المختارة.  الرياضات من 

مضر   نادي  برامج    علىيعتمد  على  السنية لعدة  الفئات  ا لعاب    لجميعو  تنمية 
وذلك من فئة    أيضا سوف يتم تطبيقها على ا لعاب الجديدة    والتيحاليا   المشاركة  

اعول  الفريق  لبلوغ  ا ا    )مر  .  البراعم  ضم   برامج  انالتقريرم   ثمانية  ا 
 . ( بالتبريل
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 البطوالت التي  ارك فيها النادي  •

للصعود لمصاف الدرجة األولم ، كان قاس قوسين  م2021لعام  مصاف الدرجة الثالثة  مصنف في  /    كارة القادم •

 لعدة مواسم سابقة. 

 

  ئة المشاركة  الرياضااااااااة  م

  ميع البئات رياضة كر  القدم 1

  ميع البئات رياضة كر  اليد 2

  ميع البئات رياضة كر  السلة  3

  ميع البئات رياضة كر  الاائر   4

  ميع البئات رياضة كر  الااولة  5

  ميع البئات القوى رياضة ـل ام  6

  ميع البئات رياضة ال مبا   7

  ميع البئات رياضة كمال األ سام  ٨

  ميع البئات رياضة الدرا ات  ٩

  ميع البئات رياضة التنس األرضل  10

  ميع البئات رياضة اال ام ال انية واالكترونية 11
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 كل لعبة  حسبالالعبين قائمة أسماء  •

 النادي  اللعبة  الحالة  اخر_حدث  الدرجة  الهوية الميالد  االسم  رقم_الالعب 

ي  410021
 بن علي الدبينن

ن ي  مزاول  العب جديد أوىل 1101665154 1419-07-09 ريان حسي   نادي مضن  ببج 

ي  410033
ي  مزاول  العب جديد أوىل 1087810857 1416-04-17 نارص عادل بن علي الدبينن  نادي مضن  ببج 

ي  410065
ي  مزاول  العب جديد أوىل 1087810931 1416-04-17 خالد عادل بن علي الدبينن  نادي مضن  ببج 

ي  410069
ي  مزاول  العب جديد أوىل 1089261844 1416-07-07 وسام سامي بن علي الدبينن  نادي مضن  ببج 

 

 النادي  اللعبة  الحالة  اخر_حدث الدرجة  الهوية الميالد  االسم رقم_الالعب 

174562 
علي عبدرب الرسول جاسم ال 

 نادي مضن  كرة السلة  مزاول  العب قديم أوىل  1066981836 1410-12-08 درويش 

ن حبيب بن احمد المطوع  175900  نادي مضن  كرة السلة  مزاول  إعادة  العـب منسق  أوىل  1057941047 1409-05-14 حسي 

 نادي مضن  كرة السلة  مزاول  إعادة  العـب منسق  أوىل  1079440705 1412-12-27 أحمد محمد عبدهللا الصادق 193735

 نادي مضن  كرة السلة  مزاول  العب قديم أوىل  1091500106 1417-02-15 زهي  احمد حسن ال موسي  241953

 نادي مضن  كرة السلة  مزاول  العب قديم أوىل  1071295651 1411-10-08 محمد مني  علي ابو الرحي  244019

ن كمال بن حسن العلويات  252116  نادي مضن  كرة السلة  مزاول  العب قديم أوىل  1104357775 1419-10-02 حسي 

 نادي مضن  كرة السلة  مزاول  العب قديم أوىل  1109577286 1421-08-01 محمد علوي بن كاظم العلويات 252118

 علي سلمان الحماىلي  260664
ن  نادي مضن  كرة السلة  مزاول  العب قديم أوىل  1107541524 1419-12-24 حسي 

 نادي مضن  كرة السلة  مزاول  تصعيد العب أوىل  1118499191 1423-09-21 كرار عبدهللا كاظم العلويات 271311

ن كمال بن عبدهللا المرزوق 272879  نادي مضن  كرة السلة  مزاول  العب قديم أوىل  1103982136 1420-03-04 حسي 

 نادي مضن  كرة السلة  مزاول  العب قديم شباب  1125899003 1425-07-01 محمد كمال بن عبدهللا المرزوق  272880

 نادي مضن  كرة السلة  مزاول  تصعيد العب شباب  1130203043 1426-06-17 صادق علي بن سلمان الحماىلي  294399

294555 
حسن عبدالعظيم عبدرب الرسول 

 نادي مضن  كرة السلة  مزاول  العب قديم شباب  1126664752 1425-08-29 آل درويش 

 نادي مضن  كرة السلة  مزاول  إعادة  العـب منسق  أوىل  1104026321 1420-02-25 حسن مني  بن علي ابو الرحي  295987

307482 
عبدهللا عبدالمحسن عبدهللا 

 نادي مضن  كرة السلة  مزاول  تصعيد العب أوىل  1121639510 1424-06-16 الحجري

 نادي مضن  كرة السلة  مزاول  العب قديم أوىل  1111014872 1421-12-20 علي جاسم حسن الشاعر 307869

ي  307921  نادي مضن  كرة السلة  مزاول  تصعيد العب أوىل  1116938075 1423-05-01 عبدهللا خالد بن احمد الجنن 

 نادي مضن  كرة السلة  مزاول  تصعيد العب شباب  1130676776 1426-08-04 احمد سعيد بن حبيب الحمام 308231

 نادي مضن  كرة السلة  مزاول  العب قديم شباب  1125783892 1425-06-25 احمد زكي عبدهللا ال لباد 339838

 نادي مضن  كرة السلة  مزاول  تصعيد العب أوىل  1121365553 1424-05-27 عبدهللا نادر سعيد الخاطر 339912

 نادي مضن  كرة السلة  مزاول  تصعيد العب شباب  1129004360 1426-03-08 محمد نادر بن سعيد الخاطر  339913

ن جاسم حسن الشاعر 340170  نادي مضن  كرة السلة  مزاول  تصعيد العب شباب  1132544543 1426-12-30 حسي 

ي  340172  بن سلمان الجنن 
ن  نادي مضن  كرة السلة  مزاول  تصعيد العب شباب  1136928254 1427-11-28 سلمان حسي 

ي  340227 ن  1131749006 1428-06-25 احمد محمد جعفر الجنن   نادي مضن  كرة السلة  مزاول  العب قديم ناشئي 

 نادي مضن  كرة السلة  مزاول  إعادة  العـب منسق  أوىل  1110205109 1421-09-20 عبدهللا محمد بن عبدهللا األجامي  346789

ن  1140274927 1428-11-09 الخويلدي سلمان احمد مهدي  355793  نادي مضن  كرة السلة  مزاول  العب قديم ناشئي 

ي  357530
ن  1138217961 1428-04-19 علي عبدالهادي علي الشعفن  نادي مضن  كرة السلة  مزاول  العب قديم ناشئي 

ن  1143789640 1429-09-04 احمد جاسم بن حسن الشاعر  366839  نادي مضن  السلة كرة  مزاول  تصعيد العب ناشئي 

ي  366844
انن ن  1144098736 1429-08-09 مهدي محمد علي الحي   نادي مضن  كرة السلة  مزاول  تصعيد العب ناشئي 

ن يارس محمد الشيخ  366958 ن  1141336329 1429-01-10 حسي   نادي مضن  كرة السلة  مزاول  تصعيد العب ناشئي 

ن  1143971156 1429-09-14 علي نادر بن سعيد الخاطر 376217  نادي مضن  كرة السلة  مزاول  تصعيد العب ناشئي 

 بن علي المحاسنه  394573
ن  نادي مضن  كرة السلة  مزاول  العب قديم شباب  1128916028 1426-03-02 عدنان حسي 

ن  1142500626 1429-05-07 محمد رضا بن حبيب الحمام  395976  نادي مضن  كرة السلة  مزاول  تصعيد العب ناشئي 

ن  1142130374 1429-04-06 أحمد سعيد بن حسن العلويات 395984  نادي مضن  كرة السلة  مزاول  تصعيد العب ناشئي 

ن  1143936605 1429-08-13 مقداد صادق عبدهللا الحبيلي  395985  نادي مضن  كرة السلة  مزاول  تصعيد العب ناشئي 
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ن  1142300597 1429-05-18 عقيل ابراهيم احمد الحماىلي  395989  نادي مضن  كرة السلة  مزاول  تصعيد العب ناشئي 

ن سعيد حسن العلويات  395990  1156200162 1432-08-30 حسي 
ي  
مينن

 نادي مضن  كرة السلة  مزاول  العب قديم باسكت 

 مضن نادي  كرة السلة  مزاول  العب قديم أشبال  1151537089 1431-07-15 عباس علي احمد الشيخ 395991

ن  1144442868 1429-11-03 عمار مؤيد عبدالهادي الزين 395998  نادي مضن  كرة السلة  مزاول  تصعيد العب ناشئي 

ن عيد الدشيش  396004 ن  1144529391 1429-09-11 حيدر حسي   نادي مضن  كرة السلة  مزاول  تصعيد العب ناشئي 

ن  1143646527 1429-08-15 علوي انور بن علي الشهابيه 396170  نادي مضن  كرة السلة  مزاول  تصعيد العب ناشئي 

 نادي مضن  كرة السلة  مزاول  تصعيد العب شباب  1135608709 1427-08-15 منتظر يوسف بن احمد ال موس  400127

ن  2364680138 1428-12-06 محمد ساجد ممداىلي انوك  401994  نادي مضن  كرة السلة  مزاول  العب مواليد هاوي  ناشئي 

 نادي مضن  كرة السلة  مزاول  العب قديم أشبال  1146512460 1430-05-12 محمد عبدهللا بن حسن العلويات 403122

ي  409079
انن  نادي مضن  كرة السلة  مزاول  العب قديم أشبال  1149892315 1431-03-22 مهتدي احمد بن عبدهللا الحي 

فا  409083  نادي مضن  كرة السلة  مزاول  العب قديم أشبال  1146654072 1430-05-21 علي أمان بن محمد الشر

ي  409087
انن  1155947722 1432-04-18 حسن حبيب بن عبدهللا الحي 

ي  
مينن

 نادي مضن  كرة السلة  مزاول  العب قديم باسكت 

409181 
محمد حسن بن علوي آل  

 نادي مضن  كرة السلة  مزاول  العب قديم أشبال  1149833194 1431-03-16 السيدنارص

 بن علي الشهابيه  409557
ن  نادي مضن  كرة السلة  مزاول  العب قديم أشبال  1150417630 1431-04-10 علي حسي 

409707 
ن عبدرب الرسول آل   علي حسي 

 نادي مضن  كرة السلة  مزاول  العب قديم أشبال  1145953855 1430-03-20 درويش 

409711 
أسعد محمد بن طاهر آل  

ن  1140826155 1428-12-20 السيدنارص  نادي مضن  كرة السلة  مزاول  العب جديد  ناشئي 

ن بن ابراهيم ال عيد  409875  1161881279 1434-01-05 علي حسي 
ي  
مينن

 نادي مضن  كرة السلة  مزاول  العب قديم باسكت 

 1155262262 1432-07-04 هادي احمد بن علوي العلويات  409887
ي  
مينن

 نادي مضن  كرة السلة  مزاول  العب قديم باسكت 

 1158299691 1433-03-21 علي عبدالعزيز بن جعفر آل فردان 409895
ي  
مينن

 نادي مضن  كرة السلة  مزاول  العب قديم باسكت 

ي  420104
ن  1144470133 1428-05-24 محمد علي بن احمد الحريفن  نادي مضن  كرة السلة  مزاول  العب جديد  ناشئي 

ي  440869 ي الجنن 
 نادي مضن  كرة السلة  مزاول  إعادة  العـب منسق  شباب  1127704854 1425-12-16 عبدهللا محمد بن تف 

 بن علي آل عبيد  457938
ن  1157399120 1433-01-17 علي حسي 

ي  
مينن

 نادي مضن  كرة السلة  مزاول  العب جديد  باسكت 

 1156683284 1432-11-07 رضا محمد بن أحمد الجارودي 457954
ي  
مينن

 نادي مضن  كرة السلة  مزاول  العب جديد  باسكت 

اوي  459056 ي البشر
 1166322055 1435-01-13 يوسف محمد راضن

ي  
مينن

 نادي مضن  كرة السلة  مزاول  العب جديد  باسكت 

ن بن عيد الدشيش  460725  1157305077 1432-12-17 عبدهللا حسي 
ي  
مينن

 نادي مضن  كرة السلة  مزاول  العب جديد  باسكت 

اوي 464135 ي البشر
 نادي مضن  كرة السلة  مزاول  العب جديد  أشبال  1150615530 1431-05-27 رضا مالك بن راضن

 1167019957 1435-02-15 حسن علي جعفر الجبيلي  465381
ي  
مينن

 نادي مضن  كرة السلة  مزاول  العب جديد  باسكت 

 1161271323 1433-11-22 محمد رضا عبدهللا العلويات 465383
ي  
مينن

 نادي مضن  كرة السلة  مزاول  العب جديد  باسكت 

 1153741846 1432-02-29 مهدي احمد مهدي الخويلدي  465385
ي  
مينن

 نادي مضن  كرة السلة  مزاول  العب جديد  باسكت 

 1154368730 1432-04-08 هادي علي بن سلمان العبدالعلي  465387
ي  
مينن

 نادي مضن  كرة السلة  مزاول  العب جديد  باسكت 
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 النادي  اللعبة  الحالة  اخر_حدث  الدرجة  الهوية  الميالد  االسم رقم_الالعب 

ي  111566  حسن عبدهللا صالح الجنن 
15-10-
 كرة اليد مزاول  العب قديم  أوىل  1031622283 1403

نادي  
 مضن 

ي الزائر  142593
ن رضن  محمد حسي 

04-06-
 كرة اليد مزاول  العب قديم  أوىل  1045950340 1407

نادي  
 مضن 

 احمد علي عبدهللا عبدالعلي  160119
04-11-
 كرة اليد مزاول  العب قديم  أوىل  1069591319 1408

نادي  
 مضن 

 محمد عبدالكريم نارص ال عباس  199029
25-06-
 كرة اليد مزاول  العب قديم  أوىل  1075736031 1413

نادي  
 مضن 

 سليمان فاضل سلمان علي ال  199289
08-01-
 كرة اليد مزاول  العب قديم  أوىل  1077233938 1413

نادي  
 مضن 

 عباس علي حسن الصفار 201393
04-08-
 كرة اليد مزاول  العب قديم  أوىل  1080673807 1414

نادي  
 مضن 

 علي علي حسن الصفار  201394
10-09-
 كرة اليد مزاول  العب قديم  أوىل  1084831591 1415

نادي  
 مضن 

 عبدهللا قاسم حسن الحليلي  223342
07-01-
 كرة اليد مزاول  العب قديم  أوىل  1086345376 1415

نادي  
 مضن 

اوي  230356  حيدر هاشم ابراهيم الخضن
06-03-
 كرة اليد مزاول  العب قديم  أوىل  1088291180 1415

نادي  
 مضن 

 عبدهللا حسن كاظم السالم 250515
03-11-
 كرة اليد مزاول  قديم العب  أوىل  1085585444 1415

نادي  
 مضن 

 جعفر علي عيسي المرهون  260666
22-05-
 كرة اليد مزاول  تصعيد العب  أوىل  1122316613 1423

نادي  
 مضن 

 مني  علي صالح ال مدن  270634
23-04-
 كرة اليد مزاول  العب قديم  أوىل  1100497187 1419

نادي  
 مضن 

 محمد فؤاد احمد المطرود  270643
01-01-
 كرة اليد مزاول  العب قديم  أوىل  1099030080 1419

نادي  
 مضن 

 رضا عبدالكريم نارص ال عباس  270646
24-07-
 كرة اليد مزاول  العب قديم  أوىل  1102516398 1419

نادي  
 مضن 

ي احمد احمد القصي   273876
 مرتضن

18-12-
 كرة اليد مزاول  العب قديم  أوىل  1107032433 1420

نادي  
 مضن 

 حسن سعيد حسن ال تريك  273984
12-04-
 كرة اليد مزاول  العب قديم  أوىل  1100333853 1419

نادي  
 مضن 

 حيدر علي سلمان الصفار 280896
08-08-
 كرة اليد مزاول  العب قديم  أوىل  1113869430 1422

نادي  
 مضن 

فاء  293988  نارص احمد نارص الشر
01-01-
 كرة اليد مزاول  العب قديم  أوىل  1107107375 1421

نادي  
 مضن 

اوي 294319 ي علي علوي الخضن  مرتج 
18-12-
 كرة اليد مزاول  تصعيد العب  أوىل  1127997466 1422

نادي  
 مضن 

 حيدر هاشم انور الساده  307664
23-10-
 كرة اليد مزاول  تصعيد العب  أوىل  1118881208 1423

نادي  
 مضن 

 حسن نبيل عيسي المرهون  357673
11-04-
 كرة اليد مزاول  تصعيد العب  أوىل  1120726524 1424

نادي  
 مضن 

 حسن عباس علي القصي   362888
16-06-
 كرة اليد مزاول  تصعيد العب  شباب  1125687390 1425

نادي  
 مضن 

 محمد فاضل مهدي ال عبيد  362889
15-05-
 كرة اليد مزاول  تصعيد العب  أوىل  1121188005 1424

نادي  
 مضن 

 منتظر ابراهيم حسن الفردان  362890
12-08-
 كرة اليد مزاول  تصعيد العب  شباب  1126350352 1425

نادي  
 مضن 

 سلمان محمد مهدي ال فردان  362893
01-11-
 كرة اليد مزاول  تصعيد العب  شباب  1131602961 1426

نادي  
 مضن 

 علي الخويلدي  362894
ن  علي حسي 

12-05-
 كرة اليد مزاول  تصعيد العب  شباب  1129758452 1426

نادي  
 مضن 

 سجاد محمد مهدي ال فردان  362895
29-05-
 كرة اليد مزاول  تصعيد العب  شباب  1125404127 1425

نادي  
 مضن 

 حيدر علي صالح الحصار  365585
11-04-
 كرة اليد مزاول  تصعيد العب  شباب  1124931799 1425

نادي  
 مضن 
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 محمد جعفر علوي ابوالرحي  367525
24-11-
 كرة اليد مزاول  تصعيد العب  شباب  1132130061 1426

نادي  
 مضن 

 جواد علي سلمان الصفار  368731
27-10-
 كرة اليد مزاول  تصعيد العب  شباب  1127193058 1425

نادي  
 مضن 

 مؤمل سعيد علي المسقلب  370608
29-05-
 كرة اليد مزاول  تصعيد العب  شباب  1125473825 1425

نادي  
 مضن 

 علي الخويلدي  370615
ن  سجاد حسي 

27-09-
ن  1140039023 1428  كرة اليد مزاول  تصعيد العب  ناشئي 

نادي  
 مضن 

 علي القصي   370616
ن  حسن حسي 

08-02-
 كرة اليد مزاول  تصعيد العب  شباب  1128988514 1426

نادي  
 مضن 

اوي  370617  جعفر محمد حسن الخضن
12-03-
 كرة اليد مزاول  تصعيد العب  شباب  1129170732 1426

نادي  
 مضن 

 جعفر احمد احمد القصي   370626
19-04-
ن  1134014115 1427  كرة اليد مزاول  تصعيد العب  ناشئي 

نادي  
 مضن 

 احمد بدر احمد الخويط  370628
24-10-
 كرة اليد مزاول  تصعيد العب  شباب  1131596429 1426

نادي  
 مضن 

 محمد صالح عبدالكريم القايد  370634
12-03-
ن  1133608594 1427  كرة اليد مزاول  تصعيد العب  ناشئي 

نادي  
 مضن 

 عبدهللا نبيل عيسي المرهون  370660
11-08-
ن  1135887188 1427  كرة اليد مزاول  تصعيد العب  ناشئي 

نادي  
 مضن 

ف حسن السعيدي 370979 ن رسر  حسي 
11-04-
 كرة اليد مزاول  العب تصعيد  شباب  1124927623 1425

نادي  
 مضن 

ن عباس احمد ال حمدان  371080  حسي 
14-01-
ن  1132751767 1427  كرة اليد مزاول  تصعيد العب  ناشئي 

نادي  
 مضن 

ن  373243  علي موس عبدهللا ابو شاهي 
09-05-
ن  1134431079 1427  كرة اليد مزاول  تصعيد العب  ناشئي 

نادي  
 مضن 

 عبدالكريم القصي  محمد بدر  373282
16-01-
ن  1132839232 1427  كرة اليد مزاول  تصعيد العب  ناشئي 

نادي  
 مضن 

 كرار محمد علي المسقلب  376032
14-07-
 كرة اليد مزاول  تصعيد العب  شباب  1130570383 1426

نادي  
 مضن 

376130 
عبدهللا محمد عبدهللا ال عبدرب  

ي   النن 
19-08-
 كرة اليد مزاول  العب تصعيد  أشبال  1147566887 1430

نادي  
 مضن 

ي  376177  علي محمد احمد ال عبدرالنن 
18-05-
اعم   1431  كرة اليد مزاول  تصعيد العب  الي 

نادي  
 مضن 

ن ال غزوي  377933 ن جاسم حسي   حسي 
19-12-
 كرة اليد مزاول  تصعيد العب  أشبال  1141499861 1429

نادي  
 مضن 

 محمد علي بن حسن اليوسف  377936
02-05-
 كرة اليد مزاول  تصعيد العب  أشبال  1150008652 1430

نادي  
 مضن 

 ابو الرحي  377978
ن  احمد علوي حسي 

24-02-
 كرة اليد مزاول  تصعيد العب  أشبال  1141571552 1429

نادي  
 مضن 

اوي  377988  مقتدى علي بن علوي الخضن
23-09-
 كرة اليد مزاول  تصعيد العب  أشبال  1156438762 1429

نادي  
 مضن 

 هاشم حسن علوي ابوالرحي  389343
01-04-
ن  1133768828 1427  كرة اليد مزاول  تصعيد العب  ناشئي 

نادي  
 مضن 

 حسن يارس حسن القديجي  391995
09-06-
ن  1138758832 1428  كرة اليد مزاول  تصعيد العب  ناشئي 

نادي  
 مضن 

 كميل قضي محمد العوي  392013
20-09-
 كرة اليد مزاول  تصعيد العب  أشبال  1145644405 1429

نادي  
 مضن 

 عبدهللا احمد عيسي المرهون  395975
25-01-
ن  1137289516 1428  كرة اليد مزاول  تصعيد العب  ناشئي 

نادي  
 مضن 

ن نارص ال محسن  395978  علي حسي 
24-06-
 كرة اليد مزاول  تصعيد العب  أشبال  1142983137 1429

نادي  
 مضن 

 المرهون  الرضا علي عيسي  396012
17-07-
 كرة اليد مزاول  تصعيد العب  أشبال  1153417744 1429

نادي  
 مضن 

ي  396015  علي حسن العبدرب النن 
ن  حسي 

29-02-
 كرة اليد مزاول  تصعيد العب  أشبال  1145818819 1430

نادي  
 مضن 
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اوي  396830  محمد محفوظ بن محمد الخضن
27-10-
ن  1140163716 1428  كرة اليد مزاول  تصعيد العب  ناشئي 

نادي  
 مضن 

 مهدي محسن حسن العلويات  400124
02-08-
ن  1139325276 1428  كرة اليد مزاول  تصعيد العب  ناشئي 

نادي  
 مضن 

ي بن محمد آل عبيد  401914
 جواد هانن

10-07-
 كرة اليد مزاول  تصعيد العب  أشبال  1143262499 1429

نادي  
 مضن 

 علي بدر بن عبدالكريم القصي   401918
29-01-
 كرة اليد مزاول  تصعيد العب  أشبال  1141197457 1429

نادي  
 مضن 

ن الخويلدي  401920  غيث عبدالعزيز حسي 
17-06-
 كرة اليد مزاول  تصعيد العب  أشبال  1142983095 1429

نادي  
 مضن 

ن سعيد بن عبدهللا آل عبيد  435663  حسي 
06-12-
 كرة اليد مزاول  تصعيد العب  أشبال  1152469852 1429

نادي  
 مضن 

 سلمان بدر بن سلمان العبدالعلي  435665
01-06-
اعم  1155689738 1432  كرة اليد مزاول  تصعيد العب  الي 

نادي  
 مضن 

435667 
عبدهللا فاضل عبدرب الرسول 

 السودان 
23-11-
 كرة اليد مزاول  تصعيد العب  أشبال  1144662044 1429

نادي  
 مضن 

 العلوان مجتن  يونس بن علي  435675
29-04-
 كرة اليد مزاول  العب جديد  الصغار 1158802700 1433

نادي  
 مضن 

ي  435921
 يوسف يعقوب بن يوسف الزريف 

18-08-
 كرة اليد مزاول  تصعيد العب  أشبال  1143634754 1429

نادي  
 مضن 

ي  435923  علي احمد بن صالح الجنن 
25-10-
 اليدكرة  مزاول  تصعيد العب  أشبال  1144348073 1429

نادي  
 مضن 

435925 
علي عبدالعزيز بن مهدي آل 

ن   شويــهي 
09-08-
اعم  1155573361 1432  كرة اليد مزاول  تصعيد العب  الي 

نادي  
 مضن 

 قاسم مؤيد زيد آل اعبيدان  435927
25-10-
 كرة اليد مزاول  العب جديد  الصغار 1160901995 1433

نادي  
 مضن 

 عيس بن عبدهللا الزين  عبدهللا 435929
14-05-
اعم  1150492716 1431  كرة اليد مزاول  تصعيد العب  الي 

نادي  
 مضن 

 علي بن أحمد اكريكيش  435931
 مصطفن

19-04-
 كرة اليد مزاول  تصعيد العب  أشبال  1142290640 1429

نادي  
 مضن 

 موس جعفر بن حسن الخويلدي 435933
03-04-
 كرة اليد مزاول  تصعيد العب  أشبال  1146131519 1430

نادي  
 مضن 

ي  435935  رضا علي بن رضا آل عبدرب النن 
20-03-
اعم  1154019838 1432  كرة اليد مزاول  تصعيد العب  الي 

نادي  
 مضن 

ن  435937  هادي عبدهللا بن احمد شويــهي 
25-07-
اعم  1151295241 1431  كرة اليد مزاول  تصعيد العب  الي 

نادي  
 مضن 

 ممدوح بن علي النشمي محمد  435939
01-10-
 كرة اليد مزاول  تصعيد العب  أشبال  1148013368 1430

نادي  
 مضن 

 بن علي آل جميع  435941
ن  حيدر حسي 

12-01-
 كرة اليد مزاول  تصعيد العب  أشبال  1145129035 1430

نادي  
 مضن 

 علي حسن بن سلمان آل رضوان  435943
25-10-
اعم  1152449409 1431  كرة اليد مزاول  العب تصعيد  الي 

نادي  
 مضن 

 محمد عباس بن حسن آل حمود  435945
29-12-
 كرة اليد مزاول  تصعيد العب  أشبال  1148970351 1430

نادي  
 مضن 

 موس رضا بن علي السودان  436189
01-11-
 كرة اليد مزاول  تصعيد العب  أشبال  1148406703 1430

نادي  
 مضن 

ي حسن آل خلف  436211
ن هانن  حسي 

01-11-
 كرة اليد مزاول  تصعيد العب  أشبال  1148306424 1430

نادي  
 مضن 

 أحمد مصطفن بن عيس البناي  436441
27-09-
 كرة اليد مزاول  تصعيد العب  أشبال  1144125042 1429

نادي  
 مضن 

 علي باسم بن علي العلوان  436443
06-07-
اعم  1151133772 1431  كرة اليد مزاول  تصعيد العب  الي 

نادي  
 مضن 

 رضا عبدالخالق بن صالح آل سالم  436445
09-11-
ن  1140319136 1428  كرة اليد مزاول  تصعيد العب  ناشئي 

نادي  
 مضن 

 أبوالرحي  436991
ن  علي علوي بن حسي 

16-02-
 كرة اليد مزاول  العب جديد  الصغار 1162433575 1434

نادي  
 مضن 
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 علوي ضياء بن سعيد هاشم  436995
08-12-
 كرة اليد مزاول  تصعيد العب  أشبال  1148676263 1430

نادي  
 مضن 

 محمد عبدهللا بن سلمان الزين 436997
01-12-
ن  1140545615 1428  كرة اليد مزاول  تصعيد العب  ناشئي 

نادي  
 مضن 

 حسن فؤاد احمد المطرود  436999
01-10-
ن  1139890261 1428  كرة اليد مزاول  تصعيد العب  ناشئي 

نادي  
 مضن 

ي  437001
انن  يوسف أحمد علي الحي 

27-04-
 كرة اليد مزاول  العب جديد  الصغار 1158674265 1433

نادي  
 مضن 

ن بن محسن آل ربــح  437005  سجاد حسي 
28-09-
اعم  1156285049 1432  كرة اليد مزاول  تصعيد العب  الي 

نادي  
 مضن 

 علي سليمان بن علي الشويكي  437309
15-07-
اعم  1155414145 1432  كرة اليد مزاول  تصعيد العب  الي 

نادي  
 مضن 

 أحمد يارس بن حسن القديجي  437631
30-02-
 كرة اليد مزاول  تصعيد العب  أشبال  1145955298 1430

نادي  
 مضن 

ن عبدهللا بن علي المطرود  437975  حسي 
27-06-
اعم  1151077565 1431  كرة اليد مزاول  تصعيد العب  الي 

نادي  
 مضن 

 بن علي الخويلدي كرار  437979
ن  حسي 

21-03-
 كرة اليد مزاول  العب جديد  الصغار 1158191203 1433

نادي  
 مضن 

 بن علي آل عاشور  437981
ن  مهدي حسي 

03-08-
اعم  1151655022 1431  كرة اليد مزاول  تصعيد العب  الي 

نادي  
 مضن 

 علي علوي بن كاظم الشويكي  437987
25-02-
اعم  1149629816 1431  كرة اليد مزاول  العب تصعيد  الي 

نادي  
 مضن 

 المهدي حسن بن علوي أبو الرح  437989
24-01-
 كرة اليد مزاول  تصعيد العب  أشبال  1145488381 1430

نادي  
 مضن 

ن يونس بن عبدهللا آل فردان  438172  حسي 
22-05-
اعم  1154748089 1432  كرة اليد مزاول  تصعيد العب  الي 

نادي  
 مضن 

 محمد عيس بن عبدهللا الزين 449432
16-11-
 كرة اليد مزاول  العب جديد  الصغار 1161224975 1433

نادي  
 مضن 

 محمد كاظم بن عبدالكريم عبيدان  449434
01-07-
اعم  1151064944 1431  كرة اليد مزاول  تصعيد العب  الي 

نادي  
 مضن 

ي بن محمد آل عبيد  449436
 سجاد هانن

24-09-
اعم  1160028203 1432  كرة اليد مزاول  تصعيد العب  الي 

نادي  
 مضن 

 مهاب حسام محمود خالف  458338
18-07-
 أوىل  4821586924 1414

العب مواليد  
ف   كرة اليد مزاول  محي 

نادي  
 مضن 

ن حسن  458340  بنور   -امي 
25-07-
1410 H555949  ف  أوىل  كرة اليد مزاول  العب محي 

نادي  
 مضن 

 الدين محمود حميدة سيف  458378
14-06-
1411 H430847  ف  أوىل  كرة اليد مزاول  العب محي 

نادي  
 مضن 
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 النادي  اللعبة  الحالة  اخر_حدث  الدرجة  الهوية الميالد  االسم  رقم_الالعب 

91325 
نارص علوي نارص  

 نادي مضن  كرة الطاولة  مزاول  العب قديم  أوىل 1003829122 1402-05-11 ابوالرحي 

91350 
وحيد نزار طاهر  

 نادي مضن  كرة الطاولة  مزاول  العب قديم  أوىل 1024256172 1405-02-04 الجراش

164538 
علي علوي نارص  

 نادي مضن  كرة الطاولة  مزاول  العب قديم  أوىل  1411-07-09 ابوالرحي 

194817 
محمد نور محمد  

اوى   نادي مضن  الطاولة كرة  مزاول  العب قديم  أوىل  1415-03-06 الخضن

198855 
ن احمد عبدهللا   حسي 

 نادي مضن  كرة الطاولة  مزاول  العب قديم  أوىل  1417-02-07 حيان

223865 
محمد احمد علي  

ي   نادي مضن  كرة الطاولة  مزاول  العب قديم  أوىل 1091871945 1415-07-13 الجنن 

244180 
عبدهللا مهدي عبدهللا  

 نادي مضن  كرة الطاولة  مزاول  العب قديم  أوىل 1092111101 1417-04-07 ال شهاب

244371 
علي عبدالهادي بن  

 نادي مضن  كرة الطاولة  مزاول  إعادة  العـب منسق  أوىل 1093973210 1417-10-04 حسن الساده 

244943 
علي محمود علوي  

اوي   مضن نادي   كرة الطاولة  مزاول  العب قديم  أوىل 1113806945 1422-07-15 الخضن

255342 
مقداد مني  علوي ابو  

 نادي مضن  كرة الطاولة  مزاول  العب قديم  أوىل 1099639823 1419-02-16 الرحي 

256590 
ن ابراهيم حسن   حسي 

اوي   نادي مضن  كرة الطاولة  مزاول  العب قديم  أوىل 1071114452 1417-02-01 الخضن

256855 
احمد باسم احمد  

ي   نادي مضن  كرة الطاولة  مزاول  العب قديم  أوىل 1113313934 1422-06-13 الجنن 

264388 
حسن حيدر علوي ابو  

 نادي مضن  كرة الطاولة  مزاول  العب قديم  أوىل 1114152414 1422-08-26 الرحي 

266413 
حسن مني  علوي  

 نادي مضن  كرة الطاولة  مزاول  العب قديم  أوىل 1108621861 1421-05-03 ابوالرحي 

272795 
حسن علي محمد  

 نادي مضن  كرة الطاولة  مزاول  العب قديم  أوىل 1094659859 1417-12-02 الغزوي 

279772 
ن نزار محمد ابو   حسي 

 نادي مضن  كرة الطاولة  مزاول  تصعيد العب  أوىل 1121233124 1424-03-02 الرحي 

280704 
حسن علي عبدالكريم  

 نادي مضن  كرة الطاولة  مزاول  العب قديم  أوىل 1117670693 1423-07-05 ال يوسف 

293900 
محمد حسن احمد  

ي   نادي مضن  كرة الطاولة  مزاول  العب قديم  أوىل 1107842963 1421-03-04 الجنن 

298529 
مهدي بدر عبدهللا ال  

 نادي مضن  كرة الطاولة  مزاول  العب قديم  شباب  1129073100 1426-03-14 هليل 

305879 
علي حبيب علي  

ن   نادي مضن  كرة الطاولة  مزاول  العب قديم  شباب  1127491551 1425-11-16 شويــهي 

318738 
هادي هاشم علوي  

 نادي مضن  كرة الطاولة  مزاول  تصعيد العب  شباب  1139450843 1428-06-03 ابوالرحي 

324272 
ن علوي   احمد امي 

 نادي مضن  كرة الطاولة  مزاول  العب قديم  شباب  1136639943 1427-11-17 ابوالرحي 

324280 
محمد مؤيد عدنان  

 نادي مضن  كرة الطاولة  مزاول  العب قديم  شباب  1124358720 1425-02-20 القصاب 

333929 
عامر فوزى بن محمد  

ن  1147312274 1429-08-06 االندنوسي   نادي مضن  كرة الطاولة  مزاول  إعادة  العـب منسق  ناشئي 

367283 
ي  
عبدهللا  مصطفن

ن  1146149354 1430-04-09 محمد ال كمال   نادي مضن  كرة الطاولة  مزاول  تصعيد العب  ناشئي 
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367285 
مهدي هاشم علوي  

اعم  1153311442 1431-08-18 ابوالرحي   نادي مضن  كرة الطاولة  مزاول  العب قديم  الي 

367291 
عبدهللا بدر عبدهللا ال  

اعم  1149322669 1431-01-28 هليل   نادي مضن  كرة الطاولة  مزاول  العب قديم  الي 

367294 
هاشم محمد علوي  

ن  1146138399 1430-03-21 ابوالرحي   نادي مضن  كرة الطاولة  مزاول  تصعيد العب  ناشئي 

375621 
قاسم ضياء علوي  

ن  1142510161 1429-05-14 ابوالرحي   نادي مضن  كرة الطاولة  مزاول  العب قديم  ناشئي 

375634 
هاشم ضياء علوي  

 نادي مضن  كرة الطاولة  مزاول  تصعيد العب  شباب  1138700958 1428-06-04 ابوالرحي 

375672 
ن احمد   حسي 

ي   نادي مضن  كرة الطاولة  مزاول  العب قديم  أوىل 1116095108 1423-02-29 عبدالكريم السي 

392024 
علي نارص علوي ابو  

اعم  1157987528 1432-11-12 الرحي   نادي مضن  كرة الطاولة  مزاول  تصعيد العب  الي 

395994 
ن باسم احمد   حسي 

ي   نادي مضن  كرة الطاولة  مزاول  العب قديم  شباب  1124635572 1425-03-17 الجنن 

395997 
جواد نارص علوي  

ن  1142860244 1429-05-19 ابوالرحي   نادي مضن  كرة الطاولة  مزاول  العب قديم  ناشئي 

421722 
علوي  علي ضياء بن  

اعم  1157280635 1432-08-11 ابو الرحي   نادي مضن  كرة الطاولة  مزاول  تصعيد العب  الي 

421736 
مصطفن محمد بن  

اعم  1156768440 1432-09-14 عاشور العلي   نادي مضن  كرة الطاولة  مزاول  تصعيد العب  الي 

434813 
علي حسن بن عبدهللا  

اعم  1156078881 1432-10-05 حيان  نادي مضن  كرة الطاولة  مزاول  تصعيد العب  الي 
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 النادي  اللعبة  الحالة  اخر_حدث الدرجة  الهوية الميالد  االسم رقم_الالعب 

ن محمد حمدان 79407 ن حسي   نادي مضن  كرة الطائرة مزاول  العب قديم أوىل  1052430509 1399-03-23 امي 

 نادي مضن  كرة الطائرة مزاول  العب قديم أوىل  1095230726 1418-02-14 جواد علي حسن الخويلدي  225568

 علي بن احمد آل غزوي 253031
ن  نادي مضن  كرة الطائرة مزاول  إعادة  العـب منسق  أوىل  1080475245 1414-09-02 حسي 

277674 
حسن عبدالهادي احمد ال 

 نادي مضن  الطائرةكرة  مزاول  العب قديم أوىل  1057282111 1409-04-29 غزوي 

ي اسماعيل احمد ال غزوي  277678  نادي مضن  كرة الطائرة مزاول  العب قديم أوىل  1046250161 1408-01-30 يحن 

 نادي مضن  كرة الطائرة مزاول  العب قديم شباب  1120649999 1424-03-03 جواد يونس علي العلوان 282627

 نادي مضن  كرة الطائرة مزاول  تصعيد العب أوىل  1118294006 1423-08-29 مقداد جمال عبدهللا العلوان 282630

 نادي مضن  كرة الطائرة مزاول  العب قديم أوىل  1110032156 1421-08-09 محمد مهدي عبدهللا ادعيبل 288168

 نادي مضن  كرة الطائرة مزاول  تصعيد العب شباب  1125853901 1425-06-28 علي مهدي عبدهللا ادعيبل 288347

 نادي مضن  كرة الطائرة مزاول  إعادة  العـب منسق  أوىل  1097785776 1418-09-08 حيدر علي بن احمد آل غزوي 297788

 نادي مضن  كرة الطائرة مزاول  العب قديم أوىل  1111500177 1422-02-05 سجاد صالح عبدالكريم القايد 300522

اوي  303293 ي شي  الخضن
 نادي مضن  كرة الطائرة مزاول  العب قديم أوىل  1103346803 1420-01-12 نضال رضن

ن محمد عبدهللا ادعيبل  307483  نادي مضن  كرة الطائرة مزاول  تصعيد العب شباب  1123443630 1424-12-03 حسي 

ي 340077 ن  1133022796 1427-01-29 هادي مجدي علي العسي   نادي مضن  كرة الطائرة مزاول  العب قديم ناشئي 

 نادي مضن  كرة الطائرة مزاول  العب قديم أوىل  1104989791 1420-05-03 محمد فتجي منصور الصفار 344136

 نادي مضن  كرة الطائرة مزاول  العب قديم شباب  1121456501 1424-06-08 علي مسلم احمد اللويف  355621

 نادي مضن  كرة الطائرة مزاول  العب قديم شباب  1120683378 1424-03-27 علي يارس مهدي ال دخيل  357554

 نادي مضن  كرة الطائرة مزاول  تصعيد العب شباب  1126713898 1425-08-30 محمد سعيد جعفر ال غزوي  357953

 نادي مضن  كرة الطائرة مزاول  العب قديم شباب  1122419854 1424-08-22 عباس موسي احمد ال غزوي 361403

 نادي مضن  كرة الطائرة مزاول  العب قديم شباب  1121676538 1424-06-18 احمد صالح احمد ال غزوي  365674

ن  1140995059 1428-10-24 احمد عبدهللا صالح ال سالم  373325  نادي مضن  كرة الطائرة مزاول  تصعيد العب ناشئي 

ن  1139581662 1428-08-27 حيدر ابراهيم احمد ال حمدان 373326  نادي مضن  كرة الطائرة مزاول  تصعيد العب ناشئي 

ن  1136800826 1427-12-08 مهدي عادل سعيد الخاطر 373327  نادي مضن  كرة الطائرة مزاول  العب قديم ناشئي 

ن  1137650592 1428-03-03 علي طالل علي ال حمود  373328  نادي مضن  كرة الطائرة مزاول  تصعيد العب ناشئي 

ن  1133493690 1427-03-05 علي نذير علي ال عيد  373330  نادي مضن  كرة الطائرة مزاول  العب قديم ناشئي 

ي  373331 ن  1139302481 1428-07-16 حيدر عماد عبدهللا الجنن   نادي مضن  كرة الطائرة مزاول  تصعيد العب ناشئي 

ن محمد عبدالهادي الفوير 373578 ن  1140270859 1428-11-09 حسي   نادي مضن  كرة الطائرة مزاول  تصعيد العب ناشئي 

اعم  1148403940 1430-11-07 جواد عادل سعيد الخاطر 373883  نادي مضن  كرة الطائرة مزاول  العب قديم الي 

اعم  1149973743 1431-04-02 مهدي علي حسن المطاوعه 378026  نادي مضن  كرة الطائرة مزاول  العب قديم الي 

اعم  1141115889 1429-01-21 محمد صالح صالح العلوان  378035  نادي مضن  كرة الطائرة مزاول  العب قديم الي 

اوي  378039 اس عباس علوي الخضن ن  1139654618 1428-08-29 ني   نادي مضن  كرة الطائرة مزاول  تصعيد العب ناشئي 

اعم  1147553331 1430-08-19 عباس علوي احمد ابو الرحي  378047  نادي مضن  كرة الطائرة مزاول  العب قديم الي 

ن  1136428875 1427-10-24 محمد علي حسن المطاوعه 378050  نادي مضن  كرة الطائرة مزاول  العب قديم ناشئي 

ي  380404
 نادي مضن  كرة الطائرة مزاول  العب قديم أوىل  1105303869 1420-07-01 علي عدنان طاهر الزيدانن

 الحليلي  388840
ن ن  1130971110 1426-08-26 حسن محمد حسي   نادي مضن  كرة الطائرة مزاول  العب قديم ناشئي 

ن  1132665041 1427-01-09 علي محمد حسن ال غزوي 388843  نادي مضن  كرة الطائرة مزاول  العب قديم ناشئي 

 الحليلي  389826
ن ن  1130788811 1426-08-11 علي عبدالهادي حسي   نادي مضن  كرة الطائرة مزاول  العب قديم ناشئي 

ن يجي بن أحمد آل غزوي 440386 ن  1130334483 1426-06-22 حسي   نادي مضن  كرة الطائرة مزاول  العب جديد  ناشئي 

 علي بن سلمان العراجنة 440428
ن ن  1151351853 1428-09-22 حسي   نادي مضن  كرة الطائرة مزاول  تصعيد العب ناشئي 

440430 
ن   حيدر عبدالهادي بن حسي 

اعم  1146160773 1430-04-07 الحليلي   نادي مضن  كرة الطائرة مزاول  العب جديد  الي 

461021 
امجد عبدهللا بن صالح آل 

اعم  1166359909 1434-12-11 سالم  نادي مضن  كرة الطائرة مزاول  العب جديد  الي 
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 النادي  اللعبة  الحالة  اخر_حدث  الدرجة  الهوية  الميالد  االسم رقم_الالعب 

 كرة القدم مزاول  إعادة  العـب منسق  أوىل  1009088319 1405-04-03 قاسم جاسم بن نارص الجاسم  123380
نادي  
 مضن 

ن السنان  147384  كرة القدم مزاول  العب قديم  أوىل  1002130530 1404-05-20 ماجد عبدهللا حسي 
نادي  
 مضن 

ي بن عبدهللا الضاحي  177969 ي ناح 
 كرة القدم مزاول  إعادة  العـب منسق  أوىل  1031538208 1406-03-19 هانن

نادي  
 مضن 

اوي  182514  علي علوي الخضن
 كرة القدم مزاول  العب قديم  أوىل  1073127753 1411-12-12 مصطفن

نادي  
 مضن 

ن العكروش  196386  كرة القدم مزاول  إعادة  العـب منسق  أوىل  1069651469 1411-05-07 أحمد يونس بن حسي 
نادي  
 مضن 

 كرة القدم مزاول  إعادة  العـب منسق  أوىل  1073807479 1413-04-21 أحمد علي حسن العبود  207743
نادي  
 مضن 

 علي صالح الخليفه  215645
ن  كرة القدم مزاول  العب قديم  أوىل  1094088083 1411-05-03 حسي 

نادي  
 مضن 

 كرة القدم مزاول  إعادة  العـب منسق  أوىل  1079248371 1413-10-13 حسن علي بن احمد آل سليم  221123
نادي  
 مضن 

221873 
فؤاد عبدالمجيد بن فؤاد  

 كرة القدم مزاول  إعادة  العـب منسق  أوىل  1075055648 1412-06-04 المحروس 
نادي  
 مضن 

222414 
بن صالح   مبارك عبدالوهاب

 كرة القدم مزاول  العب قديم  أوىل  1077814802 1414-02-12 السلطان 
نادي  
 مضن 

وك السعود  241107  كرة القدم مزاول  إعادة  العـب منسق  أوىل  1049925389 1407-12-03 مشعل سعد بن مي 
نادي  
 مضن 

 زهي  احمد ال زيد  264043
 كرة القدم مزاول  العـب منسق إعادة   أوىل  1099115253 1419-01-13 مصطفن

نادي  
 مضن 

 كرة القدم مزاول  العب قديم  أوىل  1091525277 1416-02-18 عادل علي هادي هزازي  266479
نادي  
 مضن 

ي  269765
 كرة القدم مزاول  إعادة  العـب منسق  أوىل  1099378364 1419-01-24 مجتن  فتاح أحمد العمانن

نادي  
 مضن 

 كرة القدم مزاول  العب قديم  أوىل  1100281334 1419-04-01 موسي حسن طالل حسن ال  270113
نادي  
 مضن 

 كرة القدم مزاول  إعادة  العـب منسق  أوىل  1053255673 1408-11-03 أحمد عبدالواحد بن مهدي وخيك  273291
نادي  
 مضن 

278372 
عبدهللا طالل بن عبدهللا  

ن   كرة القدم مزاول  العـب منسق إعادة   أوىل  1112071111 1422-03-17 ابوشاهي 
نادي  
 مضن 

 كرة القدم مزاول  تصعيد العب  شباب  1129707525 1424-10-29 كرار نزار محمد ابو الرحي  280705
نادي  
 مضن 

283121 
عبدالعزيز احمد بن سلمان 

 كرة القدم مزاول  إعادة  العـب منسق  أوىل  1099422527 1419-01-25 الشهيب
نادي  
 مضن 

 كرة القدم مزاول  إعادة  العـب منسق  أوىل  1094619606 1417-11-09 زياد سعد بن محمد الحمل 283124
نادي  
 مضن 

 كرة القدم مزاول  العب قديم  شباب  1120073844 1424-02-21 حسن محمد حسن البقال  291016
نادي  
 مضن 

ن  291634 ن حسن ال ابوشاهي   كرة القدم مزاول  العب تصعيد  شباب  1123858746 1425-01-12 حيدر حسي 
نادي  
 مضن 

ن بن محمد بوعيس  292468  كرة القدم مزاول  إعادة  العـب منسق  أوىل  1113637209 1422-07-14 عمار حسي 
نادي  
 مضن 

 كرة القدم مزاول  تصعيد العب  شباب  1120576606 1424-03-25 صادق محمد جعفر المطاوعه  303867
نادي  
 مضن 

 كرة القدم مزاول  تصعيد العب  شباب  1124591890 1425-03-20 عبدهللا الحليلي محمد حسن  304001
نادي  
 مضن 

 كرة القدم مزاول  العب قديم  أوىل  1108161017 1420-06-25 عبدهللا علي حسن ال غزوى  315336
نادي  
 مضن 

 القدمكرة  مزاول  تصعيد العب  شباب  1122513862 1424-08-29 موسي جعفر علي الخويلدي  332954
نادي  
 مضن 

ن  332990  كرة القدم مزاول  تصعيد العب  شباب  1120182983 1424-02-21 جواد طالل عبدهللا ابوشاهي 
نادي  
 مضن 
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اوي  338279 ن  1132029347 1426-03-02 محمد علي علوي الخضن  كرة القدم مزاول  تصعيد العب  ناشئي 
نادي  
 مضن 

ن  1127593349 1425-11-23 حيدر علي حسن العلوان  338282  كرة القدم مزاول  تصعيد العب  ناشئي 
نادي  
 مضن 

ن  1133996767 1427-04-17 محمد علي حسن العلوان  338292  كرة القدم مزاول  تصعيد العب  ناشئي 
نادي  
 مضن 

 كرة القدم مزاول  تصعيد العب  شباب  1124934512 1425-04-20 باسم خالد عيسي ال ربــح  338625
نادي  
 مضن 

ن بدر حسن الفتدي  346023 ن  1136725619 1427-11-22 حسي   كرة القدم مزاول  تصعيد العب  ناشئي 
نادي  
 مضن 

اعم  1143030631 1429-06-26 حسن بدر حسن الفندي  346027  كرة القدم مزاول  تصعيد العب  الي 
نادي  
 مضن 

 كرة القدم مزاول  تصعيد العب  شباب  1122082785 1424-06-04 عبدهللا سعيد سلمان الحليلي  346040
نادي  
 مضن 

 علي حسن ال غزوي 346069
ن ن  1128286075 1426-01-11 حسي   كرة القدم مزاول  تصعيد العب  ناشئي 

نادي  
 مضن 

 كرة القدم مزاول  العب قديم  شباب  1121116915 1424-05-12 محمد هاشم بن علوي الشعله 350198
نادي  
 مضن 

ن العبداللطيف  355870  كرة القدم مزاول  إعادة  العـب منسق  أوىل  1096319007 1418-05-06 علي حسن بن حسي 
نادي  
 مضن 

ن  357557  كرة القدم مزاول  تصعيد العب  شباب  1128335716 1425-08-23 عبدهللا حسن علي ابوشاهي 
نادي  
 مضن 

ن  1133585313 1427-03-11 علي عبدالعزيز جعفر ال سالم  357562  كرة القدم مزاول  تصعيد العب  ناشئي 
نادي  
 مضن 

ن  357565 ن  1135297461 1427-07-09 محمد حسن علي ابوشاهي   كرة القدم مزاول  تصعيد العب  ناشئي 
نادي  
 مضن 

 علي سلمان العلوان  359725
ن اعم  1140429216 1428-11-23 الحسي   كرة القدم مزاول  تصعيد العب  الي 

نادي  
 مضن 

ن  1133556439 1427-02-20 الحسن علي سلمان العلوان  359729  كرة القدم مزاول  تصعيد العب  ناشئي 
نادي  
 مضن 

ن النمر  360061  كرة القدم مزاول  إعادة  العـب منسق  شباب  1125170975 1424-04-25 ابراهيم محمد بن حسي 
نادي  
 مضن 

ن  1130970567 1426-08-23 احمد منذر احمد ال مدن  365859  كرة القدم مزاول  تصعيد العب  ناشئي 
نادي  
 مضن 

 كرة القدم مزاول  تصعيد العب  شباب  1125196780 1425-05-03 محمد عبدهللا محمد ال كمال  365861
نادي  
 مضن 

 كرة القدم مزاول  تصعيد العب  شباب  1121991986 1424-07-18 مهدي حبيب احمد الخويلدي  366956
نادي  
 مضن 

ن  367189  كرة القدم مزاول  تصعيد العب  شباب  1124009034 1424-12-03 احمد يارس علي ابو شاهي 
نادي  
 مضن 

367194 
حسن سلطان عبدالكريم ابو 

ن   كرة القدم مزاول  تصعيد العب  شباب  1126788924 1425-08-25 شاهي 
نادي  
 مضن 

اوي  367199  كرة القدم مزاول  تصعيد العب  شباب  1122997461 1424-09-26 محمد حبيب محمد البشر
نادي  
 مضن 

 كرة القدم مزاول  تصعيد العب  شباب  1123462796 1424-12-05 حسن علي محمد الزين  367202
نادي  
 مضن 

ن  1132261562 1426-09-11 عباس علي احمد الخويلدي 367515  كرة القدم مزاول  تصعيد العب  ناشئي 
نادي  
 مضن 

ن  1131127613 1426-09-03 حبيب احمد الخويلدي حسن  367542  كرة القدم مزاول  تصعيد العب  ناشئي 
نادي  
 مضن 

اوي  367547 اعم  1141190437 1428-04-21 احمد علي علوي الخضن  كرة القدم مزاول  تصعيد العب  الي 
نادي  
 مضن 

ن  1128636964 1426-01-29 احمد رمزي محمد العبيدان  367557  كرة القدم مزاول  تصعيد العب  ناشئي 
نادي  
 مضن 

ي عدنان جعفر المرهون  367567
ن  1131188557 1426-07-05 مصطفن  كرة القدم مزاول  تصعيد العب  ناشئي 

نادي  
 مضن 
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ن  1135462016 1427-08-04 زكي نبيل عبدهللا ال سالم  373267  كرة القدم مزاول  تصعيد العب  ناشئي 
نادي  
 مضن 

يت  375644 ن  1135970968 1427-09-22 كرار محمد علي ال اعفي   كرة القدم مزاول  تصعيد العب  ناشئي 
نادي  
 مضن 

اعم  1137201792 1428-01-03 علي بدر علي القائد  375655  كرة القدم مزاول  تصعيد العب  الي 
نادي  
 مضن 

ي احمد لستاد  375658
ن  1130023722 1426-04-20 حيدر هانن  كرة القدم مزاول  تصعيد العب  ناشئي 

نادي  
 مضن 

اعم  1141868644 1428-02-17 محمد حاتم محمد ال مطرود  375660  كرة القدم مزاول  تصعيد العب  الي 
نادي  
 مضن 

اعم  1137301790 1428-01-30 حيدر محمد عبدالكريم الخويلدي  375673  كرة القدم مزاول  تصعيد العب  الي 
نادي  
 مضن 

ي محمد علي عيسي ال   375675 اعم  1141438885 1429-02-13 عبدرب النن   كرة القدم مزاول  تصعيد العب  الي 
نادي  
 مضن 

ن جعفر المرهون  375681 ن  1134377298 1427-05-08 علي حسي   كرة القدم مزاول  تصعيد العب  ناشئي 
نادي  
 مضن 

ن  1134121951 1427-04-26 محمد حسن قاسم اسماعيل  375708  القدمكرة  مزاول  تصعيد العب  ناشئي 
نادي  
 مضن 

ن  1132400936 1426-12-07 حسن عبدهللا حسن الحمام  375713  كرة القدم مزاول  تصعيد العب  ناشئي 
نادي  
 مضن 

اوي  375715 ن  1134302593 1427-05-05 حسن علي حسن الخضن  كرة القدم مزاول  تصعيد العب  ناشئي 
نادي  
 مضن 

اعم  1140832633 1428-12-28 خليل ابراهيم عبدالكريم الخويلدي 375737  كرة القدم مزاول  تصعيد العب  الي 
نادي  
 مضن 

ن  1133816239 1427-03-19 مني  سلمان كاظم الجبيلي  375758  كرة القدم مزاول  تصعيد العب  ناشئي 
نادي  
 مضن 

 كرة القدم مزاول  تصعيد العب  براعم أ  1147345654 1430-07-21 علي عبدهللا حسن الحمام 375779
نادي  
 مضن 

اوي 376037  كرة القدم مزاول  تصعيد العب  شباب  1125075562 1425-02-05 حسن نور محمد الخضن
نادي  
 مضن 

ن  1127700068 1425-12-13 سجاد عزيز عبدهللا ال اعبيد  376586  كرة القدم مزاول  تصعيد العب  ناشئي 
نادي  
 مضن 

385903 
حيدر محمد عبدرب الرسول  

ن  1135211504 1427-07-08 السلطان   كرة القدم مزاول  تصعيد العب  ناشئي 
نادي  
 مضن 

اعم  1141350643 1429-01-29 عبدهللا محمد عبدهللا الشيخ  385913  كرة القدم مزاول  تصعيد العب  الي 
نادي  
 مضن 

ن  1134565165 1427-06-01 احمد عبدالستار محمد ال درويش  396818  القدمكرة  مزاول  تصعيد العب  ناشئي 
نادي  
 مضن 

اعم  1141768844 1429-02-25 علي فاضل مهدي ال عبيد  396823  كرة القدم مزاول  تصعيد العب  الي 
نادي  
 مضن 

 محمد ابو الرحي  396828
ن اعم  1144518519 1429-11-06 حسن حسي   كرة القدم مزاول  تصعيد العب  الي 

نادي  
 مضن 

 علي الخويلدي  396834
ن ي حسي 

اعم  1141892419 1429-12-19 هانن  كرة القدم مزاول  تصعيد العب  الي 
نادي  
 مضن 

ي  396836 اعم  1141223683 1429-01-15 سلمان مني  سلمان عبدرب النن   كرة القدم مزاول  تصعيد العب  الي 
نادي  
 مضن 

 كرة القدم مزاول  تصعيد العب  شباب  1125313641 1425-04-28 احمد علي حسن ال غزوي  396843
نادي  
 مضن 

اعم  1141035954 1429-01-09 علي عبدالستار محمد ال درويش 396845  كرة القدم مزاول  تصعيد العب  الي 
نادي  
 مضن 

 احمد علي العلويات 397635
ن اعم  1138044415 1428-04-11 حسي   كرة القدم مزاول  العب قديم  الي 

نادي  
 مضن 

ي  397637
اعم  1139450835 1428-08-11 حسن علي عيد الدشيسر  كرة القدم مزاول  العب قديم  الي 

نادي  
 مضن 

 كرة القدم مزاول  إعادة  العـب منسق  شباب  1126709003 1425-09-09 باسل محمد علي الشقاق  397838
نادي  
 مضن 
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ن احمد ال يتيم  398564 اعم  1140749506 1428-12-23 جواد حسي   كرة القدم مزاول  تصعيد العب  الي 
نادي  
 مضن 

ن عبدالكريم اخويط  424165  كرة القدم مزاول  العب جديد  براعم أ  1145968457 1430-03-19 علي حسي 
نادي  
 مضن 

424170 
حسن علي بن عبدالمحسن آل  

اعم  1142589405 1429-05-14 نارص   كرة القدم مزاول  تصعيد العب  الي 
نادي  
 مضن 

 كرة القدم مزاول  العب جديد  براعم أ  1146557515 1430-05-02 أحمد علي بن احمد آل غزوي  424282
نادي  
 مضن 

 كرة القدم مزاول  العب جديد  براعم أ  1145457741 1430-02-10 أحمد زهي  بن محمد آل درويش 424308
نادي  
 مضن 

ن  1136541479 1427-11-10 سلمان جعفر بن علي الخويلدي  425425  كرة القدم مزاول  تصعيد العب  ناشئي 
نادي  
 مضن 

ن  1135897955 1427-09-12 حسن حاتم بن سلمان آل غزوي 425501  كرة القدم مزاول  تصعيد العب  ناشئي 
نادي  
 مضن 

ن حاتم بن سلمان آل غزوي  425505 اعم  1140319458 1428-11-07 حسي   كرة القدم مزاول  العب جديد  الي 
نادي  
 مضن 

اعم  1137509673 1428-02-10 حسن محمد بن عبدهللا غزوي  425521  كرة القدم مزاول  العب جديد  الي 
نادي  
 مضن 

425525 
علي عبدالخالق بن مهدي آل  

ن  1135676995 1427-07-09 جميع   كرة القدم مزاول  تصعيد العب  ناشئي 
نادي  
 مضن 

اعم  1145042972 1429-10-22 علي سعيد بن جعفر آل غزوي  425898  كرة القدم مزاول  تصعيد العب  الي 
نادي  
 مضن 

ن  1134000197 1427-04-18 هادي أسامه بن احمد آل خميس  425900  كرة القدم مزاول  تصعيد العب  ناشئي 
نادي  
 مضن 

ي  426498  كرة القدم مزاول  العب جديد  براعم أ  1147183444 1430-07-19 كميل حسن بن محمد الجنن 
نادي  
 مضن 

اوي  426502  كرة القدم مزاول  العب جديد  براعم أ  1145154967 1430-01-09 عدنان علي بن عدنان الخضن
نادي  
 مضن 

ن  1133184760 1427-02-07 حسن مصطفن بن سلمان الموس  428442  كرة القدم مزاول  تصعيد العب  ناشئي 
نادي  
 مضن 

 هشام بن علوي ابوالرحي  428987
ن  القدمكرة  مزاول  العب جديد  براعم أ  1146816481 1430-05-20 حسي 

نادي  
 مضن 

اعم  1142050051 1429-04-02 علي بدر بن احمد الحميدي  428989  كرة القدم مزاول  تصعيد العب  الي 
نادي  
 مضن 

اعم  1143900437 1429-08-09 مهدي صالح بن علي آل توات 429748  كرة القدم مزاول  تصعيد العب  الي 
نادي  
 مضن 

اعم  1142860400 1429-05-22 محمد بشي  بن علي مرار  430166  كرة القدم مزاول  تصعيد العب  الي 
نادي  
 مضن 

 كرة القدم مزاول  العب جديد  براعم أ  1146213689 1430-04-16 موس مهدي بن عبدهللا ادعيبل  436901
نادي  
 مضن 

 القدمكرة  مزاول  العب جديد  براعم أ  1149054304 1430-12-29 رضا باقر بن جعفر آل اعبيد  443387
نادي  
 مضن 

443389 
محمد عبدالهادي بن جعفر  

اعم  1142092384 1429-04-08 الحائك   كرة القدم مزاول  تصعيد العب  الي 
نادي  
 مضن 

اس اكي  بن عبدالهادي األجامي  443617 ن  1133493419 1427-02-21 ني   كرة القدم مزاول  تصعيد العب  ناشئي 
نادي  
 مضن 

اعم  1141879104 1429-03-18 شمالن هاشم بركات بن حسن آل  443791  كرة القدم مزاول  تصعيد العب  الي 
نادي  
 مضن 

 كرة القدم مزاول  العب جديد  براعم أ  1145162481 1430-01-06 عباس محمد بن علي المغاسله  462887
نادي  
 مضن 

ن  463587 اعم  1142164498 1429-04-17 أحمد عادل بن احمد شويــهي   القدمكرة  مزاول  العب جديد  الي 
نادي  
 مضن 

ن  463815  علي بن محمد أبوشاهي 
ن  كرة القدم مزاول  العب جديد  براعم أ  1147574006 1430-08-20 حسي 

نادي  
 مضن 

 كرة القدم مزاول  العب جديد  براعم أ  1147045510 1430-07-01 محمد حسن بن علي لستاد  463821
نادي  
 مضن 
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 كرة القدم مزاول  العب جديد  براعم أ  1149937821 1431-03-16 مهدي ابراهيم بن محمد الخاطر  464155
نادي  
 مضن 

 كرة القدم مزاول  العب جديد  براعم أ  1145424774 1430-02-07 مجتن  محمد بن علي العسيف  464157
نادي  
 مضن 

 كرة القدم مزاول  العب جديد  براعم أ  1153150477 1431-12-26 علي احمد بن علي العلويات 464159
نادي  
 مضن 

 كرة القدم مزاول  العب جديد  براعم أ  1152438436 1431-11-01 كرار علي بن احمد آل محمود  464161
نادي  
 مضن 

ي بن كاظم المطرود  464163  كرة القدم مزاول  العب جديد  براعم أ  1149937995 1431-03-21 رضا ناح 
نادي  
 مضن 

 كرة القدم مزاول  العب جديد  براعم أ  1146870256 1430-06-09 علي صالح بن علي آل سالم  464599
نادي  
 مضن 

 كرة القدم مزاول  العب جديد  براعم أ  1152808315 1431-12-13 جابر عبدهللا بن محمد آل عبيد  464921
نادي  
 مضن 

 القدمكرة  مزاول  العب جديد  براعم أ  1152253462 1431-10-23 عبدهللا حسن عبدهللا الحليلي  465761
نادي  
 مضن 

 

 
 النادي  اللعبة  الحالة  اخر_حدث  الدرجة  الهوية الميالد  االسم  رقم_الالعب 

 نادي مضن  كمال األجسام مزاول  العب قديم  أوىل 1007106139 1399-01-03 جعفر حسن احمد الخويلدي  54450

 علي حسن الستاد  54466
ن  نادي مضن  كمال األجسام مزاول  العب قديم  أوىل 1019320488 1397-01-07 حسي 

 نادي مضن  كمال األجسام مزاول  العب قديم  أوىل 1015701103 1405-09-12 ميثم حبيب احمد الحمام  91333

ان  122957  نادي مضن  كمال األجسام مزاول  العب قديم  أوىل 1029998364 1399-03-07 سعيد احمد منصور انصي 

 علي عبدهللا الحمادي  123029
ن  نادي مضن  كمال األجسام مزاول  العب قديم  أوىل 1008405373 1400-02-17 حسي 

193566 
ن عبدالعزيز نارص   حسي 

 نادي مضن  كمال األجسام مزاول  العب قديم  أوىل 1045448261 1408-01-04 الحمام

ي  206936
 نادي مضن  األجسامكمال  مزاول  العب قديم  أوىل 1027940723 1405-02-17 فاضل محمد صالح اعريون 

ي  208893
 علي صالح اعريون 

 نادي مضن  كمال األجسام مزاول  العب قديم  أوىل 1059101756 1409-05-09 مصطفن

ي  216784
 نادي مضن  كمال األجسام مزاول  العب قديم  أوىل 1027940699 1399-10-11 صالح محمد صالح اعريون 

 نادي مضن  كمال األجسام مزاول  العب قديم  أوىل 1033182393 1407-04-17 حسن احمد عبدهللا ال سالم  228552

229903 
ن مهدي عبدهللا ال   حسي 

 نادي مضن  كمال األجسام مزاول  العب قديم  أوىل 1037585351 1404-09-09 دخيل 

 نادي مضن  األجسامكمال  مزاول  العب قديم  أوىل 1011666920 1404-08-14 علي احمد احمد ال رضوان 229904

 نادي مضن  كمال األجسام مزاول  العب قديم  أوىل 1076167210 1413-08-29 احمد خالد محمد كشكش  240099

 نادي مضن  كمال األجسام مزاول  العب قديم  أوىل 1078422399 1412-11-22 علي حسن حيدر الهاشم  240386

 نادي مضن  كمال األجسام مزاول  العب قديم  أوىل 1063839490 1410-04-13 محمد عبيد علي ال عبيد  246883

269304 
كميل حسن احمد ال عبدد  

ي   نادي مضن  كمال األجسام مزاول  العب قديم  أوىل 1074313824 1413-05-22 رب النن 

 مضن نادي   كمال األجسام مزاول  العب قديم  أوىل 1075275121 1413-08-07 محمد باقر عبدالجبار مرار 275504

 نادي مضن  كمال األجسام مزاول  العب قديم  أوىل 1090316488 1416-11-12 حسن سلمان حسن اجويس  288667

 ابراهيم علي الدحبوس  288668
ن  نادي مضن  كمال األجسام مزاول  العب قديم  أوىل 1098048646 1418-10-08 حسي 

 نادي مضن  كمال األجسام مزاول  العب قديم  أوىل 1093805552 1417-09-12 مهدي مكي احمد ال خلف  288975

 نادي مضن  كمال األجسام مزاول  العب قديم  أوىل 1084924149 1415-09-14 محمد جعفر احمد الشيخ  293358

ي علي الخاطر  306569
 نادي مضن  كمال األجسام مزاول  تصعيد العب  أوىل 1105419558 1420-06-26 علي عبدالغنن

اوي  306863  نادي مضن  كمال األجسام مزاول  العب قديم  أوىل 1097843849 1418-09-08 محمد جعفر احمد البشر

376035 
جواد اسماعيل احمد ال 

 نادي مضن  كمال األجسام مزاول  العب قديم  شباب  1119080958 1423-11-15 غزوي 

376205 
عبدالكريم حسن عبدالكريم  

 نادي مضن  كمال األجسام مزاول  العب قديم  شباب  1120380777 1424-03-13 مرار
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395982 
محمد عبدالعزيز عبدالكريم  

 نادي مضن  كمال األجسام مزاول  العب قديم  شباب  1127953295 1425-12-01 مرار

 نادي مضن  كمال األجسام مزاول  العب قديم  شباب  1132007806 1426-11-04 فراس فايز عبدالجبار مرار 395992

 

 النادي  اللعبة  الحالة  اخر_حدث الدرجة  الهوية الميالد  االسم رقم_الالعب 

125498 
ن أحمد محمد أبو  حسي 

 نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  العب قديم أوىل  1029707328 1406-01-11 الرحي 

137398 
ن عبدهللا سلمان   حسي 

 نادي مضن  القوىألعاب  مزاول  العب قديم أوىل  1040935262 1400-02-21 الخاطر

161206 
عبدهللا بن جعفر بن 

 نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  العب قديم أوىل  1014595316 1404-04-07 سلمان آل اعبيد

188366 
علي حبيب بن احمد  

 نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  إعادة  العـب منسق  أوىل  1054693930 1409-01-16 العقيلي 

199244 
علوي مصطفن هاشم 

 نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  العب قديم أوىل  1065068098 1409-12-14 العلوي 

204697 
سلطان محبوب بن فرج  

 نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  إعادة  العـب منسق  أوىل  1055648313 1402-07-01 اليامي 

204999 
عبدهللا محبوب بن فرج  

 نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  العـب منسق إعادة   أوىل  1093127288 1412-01-10 اليامي 

219020 
علي عبدهللا بن علي آل 

 نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  إعادة  العـب منسق  أوىل  1075152171 1413-07-27 فردان 

225245 
صادق احمد معتوق ال  

ي   نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  العب قديم أوىل  1085561767 1415-11-12 عبدرب النن 

236151 
محمد عبدهللا سلمان ال  

 نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  العب قديم أوىل  1082834977 1415-03-24 عبيد

242794 
علي احمد معتوق ال   

ي   نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  العب قديم أوىل  1105190035 1420-05-22 عبدرب النن 

252122 
حسن عبدهللا بن حسن  

 نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  العب قديم أوىل  1084153236 1415-07-06 القصي  

267508 
قاسم حسن بن عباس  

 نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  إعادة  العـب منسق  أوىل  1102631551 1419-11-02 المطر 

272940 
سجاد عبدهللا سلمان ال 

 مضن نادي  ألعاب القوى مزاول  العب قديم أوىل  1095620090 1418-03-09 عبيد

272944 
سلمان عبدالعظيم سلمان 

اوي   نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  العب قديم أوىل  1098961251 1419-01-03 الخضن

278421 
ن حسن قاسم   حسي 

 نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  العب قديم أوىل  1101745022 1419-08-04 اسماعيل

290288 
ي حسن عبدهللا  

مصطفن
ن   نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  العب قديم أوىل  1104725542 1420-04-16 ابوشاهي 

ي  293487 ن ل سعد العين ن  نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  إعادة  العـب منسق  أوىل  1059127058 1407-08-29 فهد مين

ي  294700  نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  إعادة  العـب منسق  أوىل  1070636723 1406-07-01 فهد قعدان بن هليل العتين 

302294 
علي عبدالعظيم سلمان 

اوي   نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  العب قديم أوىل  1109640902 1421-07-21 الخضن

304759 
علي عبدالعزيز مهدي بن  

 نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  تصعيد العب أوىل  1116662766 1423-04-12 جعفر

305758 
محمد شاكر مهدي ال 

 نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  العب قديم أوىل  1100391877 1419-04-11 دخيل 

ي  307291  نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  إعادة  العـب منسق  أوىل  1039737042 1406-08-21 محمد حمد عوض العتين 

ي احمد الحميدي  323439
 نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  تصعيد العب شباب  1129683254 1424-11-09 علي هانن

334088 
فاضل اسماعيل قاسم  

 نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  تصعيد العب أوىل  1120953862 1424-04-17 اسماعيل

 نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  العب قديم شباب  1126468766 1425-08-06 علي صابر هالل ال حمود 358055

ي  358062
انن ي الحي 

 نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  تصعيد العب شباب  1125740173 1425-06-22 محمد حسن رضن

360901 
 علي احمد العبدرب 

ن حسي 
 نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  تصعيد العب شباب  1129669170 1426-04-22 الرسول

360903 
ي علي احمد العبدرب 

مرتضن
 نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  تصعيد العب شباب  1129669105 1426-04-22 الرسول

360909 
جعفر حسن علوي 

اوي   نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  تصعيد العب شباب  1127903514 1425-12-24 الخضن
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370609 
كرار عبدهللا سلمان ال  

 نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  تصعيد العب شباب  1128356308 1426-01-14 عبيد

371522 
جاسم سعيد علي ال 

 نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  العب قديم أوىل  1114328410 1422-09-29 اسماعيل

373329 
حيدر عبدالعزيز سلمان 

ن  1140697382 1428-12-20 عاشور  نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  العب قديم ناشئي 

376098 
حسن علي عبدهللا ال  

 نادي مضن  القوىألعاب  مزاول  تصعيد العب شباب  1124651819 1425-03-24 سليمان

ف ال شيبان  376102 ن رسر  نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  تصعيد العب شباب  1129512263 1426-04-08 علي حسي 

ن  1137006860 1427-12-28 حيدر علي عبدهللا سليمان  376104  نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  العب قديم ناشئي 

376105 
ن  عبدالكريم حسي 

ن   نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  تصعيد العب شباب  1131305722 1426-07-06 عبدالكريم ابوشاهي 

376107 
ن عبدالكريم  علي حسي 

ن   نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  تصعيد العب شباب  1125582005 1425-06-10 ابوشاهي 

376110 
حسن علي عبدرب الرسول  

ن  1132929066 1427-01-20 ال درويش  نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  العب قديم ناشئي 

384836 
علي مهدي قاسم ال 

ن  1138854680 1428-06-16 اسماعيل  نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  العب قديم ناشئي 

ن  1138500432 1428-05-15 علي محمد احمد الزين  384838  نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  العب قديم ناشئي 

384839 
صالح مهدي قاسم ال 

 نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  تصعيد العب شباب  1124786326 1425-03-29 اسماعيل

ن احمد البناي  385076 ن  1140335439 1428-11-03 رضا حسي   نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  العب قديم ناشئي 

385247 
علي عبدهللا محمد 

اوي   نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  تصعيد العب شباب  1131035345 1426-08-27 الخضن

ن ابو الرحي  385248 ن  1134926995 1427-06-07 علوي ايمن حسي   نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  العب قديم ناشئي 

ن  1136728621 1427-11-28 مهدي صالح حبيب الحمام  385276  نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  العب قديم ناشئي 

385739 
ن   ن سعود حسي  حسي 

ن  1138930555 1428-06-13 الحليلي   نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  تصعيد العب ناشئي 

386554 
محمد عبدالعزيز سلمان 

 نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  العب قديم شباب  1124391226 1425-03-02 عاشور

ن احمد ال جعفر 388454  نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  تصعيد العب شباب  1129011175 1426-03-08 علي حسي 

388460 
ي هاشم  

احمد مصطفن
ن  1139357444 1428-07-17 العلوي   نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  تصعيد العب ناشئي 

388461 
القاسم محمد عبدالكريم  

 مضن نادي  ألعاب القوى مزاول  تصعيد العب شباب  1131274647 1426-09-18 الحميدي

ن سعيد احمد ال عبيد 388463  نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  تصعيد العب أشبال  1140802875 1428-12-29 حسي 

ن احمد الشاعر  388465  نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  تصعيد العب شباب  1131546655 1426-10-23 يارس حسي 

390410 
قضي عبد المنعم علي  

ن  ن  1133614899 1427-03-17 شويــهي   نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  العب قديم ناشئي 

 نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  العب قديم أوىل  1018738516 1400-09-25 موسي سلمان احمد المطوع  390414

396094 
ن محمد   عباس حسي 

اوي   نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  تصعيد العب أشبال  1145162531 1430-01-07 البشر

ن سعيد احمد البناي  396095 ن  1135631974 1428-08-04 حسي   نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  العب قديم ناشئي 

400542 
ن بن احمد   يوسف حسي 

ي 
 نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  تصعيد العب شباب  1125383503 1425-05-19 الصبيجن

402256 
حسن عبدالعزيز بن حسن  

 نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  تصعيد العب شباب  1131128348 1426-09-05 الشاعر

405320 
حيدر احمد بن معتوق آل 

ي   نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  تصعيد العب أشبال  1145724041 1430-01-17 عبدرب النن 

 مضن نادي  ألعاب القوى مزاول  تصعيد العب أشبال  1142774015 1429-05-25 نور محمد علي ال جمعة  424166

424221 
مؤيد اسماعيل قاسم 

 نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  تصعيد العب أشبال  1149129007 1430-10-21 اسماعيل

 نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  تصعيد العب أشبال  1144725924 1429-12-11 مهدي مؤيد علي ال ثابت 424230

ن احمد العوازم 424233 ن  1137764096 1428-03-15 علي حسي   نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  العب جديد  ناشئي 

424238 
احمد حسن احمد 

اعم  1149674549 1431-02-19 الجارودي  نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  العب جديد  الي 

 نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  تصعيد العب أشبال  1144450440 1429-11-06 رضا محمد صالح الخاطر 424245
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424248 
ن نجم عبدهللا  حسي 

 نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  تصعيد العب أشبال  1144115936 1429-10-11 المرزوق 

ن  1138746001 1428-06-12 علي عادل بن علي ابو الرحي  428482  نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  العب جديد  ناشئي 

428484 
ن عبدالعزيز بن سلمان  حسي 

 نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  تصعيد العب أشبال  1146922289 1430-06-23 عاشور

428486 
احمد محمد بن احمد  

 نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  تصعيد العب أشبال  1146419781 1429-12-23 الجارودي

ن  1139930505 1428-09-20 علي محمد بن علي القائد  428488  نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  العب جديد  ناشئي 

430260 
حسن عبدالعزيز بن مهدي  

اعم  1153938855 1432-02-15 بن جعفر   نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  العب جديد  الي 

432312 
علي محمد بن سلمان آل  

ن   نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  تصعيد العب أشبال  1144649173 1429-11-26 شويــهي 

432314 
احمد علي بن أحمد  

 نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  تصعيد العب أشبال  1141440238 1429-02-08 اكريكيش

432631 
 سعيد بن علي 

ن حسي 
ن   نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  تصعيد العب أشبال  1145530919 1430-01-02 شويــهي 

433100 
محمد حسن بن عبدهللا آل 

ي   نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  تصعيد العب أشبال  1148603580 1430-11-05 عبدرب النن 

433108 
حسن عبدالعزيز بن احمد  

 نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  تصعيد العب أشبال  1145686265 1430-02-30 ال عاشور 

433110 
محمد علي بن حسن آل 

ن   نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  تصعيد العب أشبال  1144835350 1429-12-09 الشيخ حسي 

437629 
عبدهللا بن سلمان أحمد 
ن  1139988347 1428-10-12 عاشور  نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  العب جديد  ناشئي 

438164 
محمد نبيل بن عبدهللا 

 نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  تصعيد العب أشبال  1145364582 1430-01-29 النارص

438166 
عباس عبدهللا بن عباس 

 نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  تصعيد العب أشبال  1142353398 1429-04-24 الجبيلي 

438174 
محمد هاشم بن علوي  

ن  1141651669 1428-11-09 السعيدي  نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  العب جديد  ناشئي 

ي  439550  نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  تصعيد العب أشبال  1144605365 1429-09-16 مهدي باسم بن علي الجنن 

440260 
حسن كمال بن صالح 

 نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  تصعيد العب أشبال  1142390689 1429-05-07 الساده 

451654 
عباس عبدهللا بن حسن  

ن  1136044680 1427-10-02 الغاوي   نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  العب جديد  ناشئي 

451764 
جواد محمد بن عبدهللا آل 

ي   نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  تصعيد العب أشبال  1147436065 1430-06-08 عبدرب النن 

451766 
 بن علي 

عبدهللا مصطفن
 نادي مضن  ألعاب القوى مزاول  تصعيد العب أشبال  1143747051 1429-08-18 العنكي 

 

 النادي  اللعبة  الحالة  اخر_حدث  الدرجة  الهوية الميالد  االسم  رقم_الالعب 

ي احمد  401259
 نادي مضن  فيفا  مزاول  العب قديم  أوىل 1106153321 1420-10-04 مسعود غانم الجهنن

 نادي مضن  فيفا  مزاول  العب قديم  أوىل 1091648996 1417-03-04 جعفر زكي بن جعفر العوامي  401452

 

 النادي  اللعبة  الحالة  اخر_حدث  الدرجة  الهوية الميالد  االسم  رقم_الالعب 

 نادي مضن  السنوكر  مزاول  العب جديد أوىل 1003057153 1399-04-29 وائل بن عبدهللا بن علي آل خلفان 452278

 نادي مضن  السنوكر  مزاول  العب جديد أوىل 1033413137 1407-04-16 محمد حسن بن موس آل مطيلق  457196
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 النادي  اللعبة  الحالة  اخر_حدث  الدرجة  الهوية الميالد  االسم  رقم_الالعب 

 نادي مضن  البلياردو  مزاول  العب قديم  أوىل 1054039720 1408-01-09 جاسم سعيد جواد الشيخ 175609

 نادي مضن  البلياردو  مزاول  العب قديم  أوىل 1063533341 1410-04-03 جهاد خالد بن علي آل سنان  199820

 نادي مضن  البلياردو  مزاول  العب قديم  أوىل 1067564854 1410-08-17 محمد علي نارص العيد  201430

 نادي مضن  البلياردو  مزاول  العب قديم  أوىل 1103709364 1420-02-14 محمد حبيب مهدي االسود  280933

ن مهدي حسن امسيبيح  295469  نادي مضن  البلياردو  مزاول  العب قديم  أوىل 1093441580 1417-08-03 حسي 

 نادي مضن  البلياردو  مزاول  إعادة  العـب منسق  أوىل 1092801560 1417-05-26 بن حسن خلفان محمد جعفر   409117

ن  1128483581 1425-11-27 رضا صالح بن حسن آل مدن  437767  نادي مضن  البلياردو  مزاول  العب جديد ناشئي 

 بن علي العازمي  437769
ن  نادي مضن  البلياردو  مزاول  العب جديد أوىل 1017303726 1404-05-26 محمد حسي 

437977 
فارس صالح بن حسن آل  

ن  1137019061 1427-11-15 مدن  نادي مضن  البلياردو  مزاول  العب جديد ناشئي 

ن  1152386593 1430-11-22 محمد بشي  بن سعيد مرار 438514  نادي مضن  البلياردو  مزاول  العب جديد ناشئي 

 نادي مضن  البلياردو  مزاول  العب جديد أوىل 1062986458 1409-12-10 احمد عل بن معتوق عرفات  440230

ن  1137611214 1428-01-27 هود محمد بن علي البناي  444655  نادي مضن  البلياردو  مزاول  العب جديد ناشئي 

444907 
عبدالعزيز جالل بن عبدالعزيز  

ن  1138581259 1428-05-26 آل عيد   نادي مضن  البلياردو  مزاول  العب جديد ناشئي 

 نادي مضن  البلياردو  مزاول  العب جديد أوىل 1102909197 1419-11-25 محمد عمر بن علي القصاب  445179

445923 
ن عبدالواحد سلمان   حسي 

 نادي مضن  البلياردو  مزاول  العب جديد أوىل 1057084939 1409-04-29 المصطفن 

447646 
ن بن كاظم   علي عبدرب الحسي 

 نادي مضن  البلياردو  مزاول  تصعيد العب  أوىل 1118204716 1423-08-19 الثنيان

447648 
محمد عدنان بن محمد آل  

 نادي مضن  البلياردو  مزاول  العب جديد أوىل 1110066592 1421-08-30 درويش 

451644 
مسلم عقيل بن عيس  

ن  1136426028 1427-10-16 المرهون   نادي مضن  البلياردو  مزاول  جديدالعب  ناشئي 

451650 
علوي كامل بن علوي ابو  

 نادي مضن  البلياردو  مزاول  تصعيد العب  أوىل 1118381621 1423-08-27 الرحي 

452162 
محمد عباس بن علوي آل  

 نادي مضن  البلياردو  مزاول  العب جديد أوىل 1056310095 1409-03-18 درويش 

452716 
ن ال  عبدهللا صالح بن حسي 
 نادي مضن  البلياردو  مزاول  العب جديد أوىل 1092883915 1417-06-09 نارص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 37 of 43 
 

 

 

 النادي  اللعبة  الحالة  اخر_حدث  الدرجة  الهوية الميالد  االسم  رقم_الالعب 

 نادي مضن  الجمباز مزاول  العب قديم  أوىل  1416-06-08 كميل علي حسن الدحبوس  201402

 نادي مضن  الجمباز مزاول  العب قديم  أوىل  1415-06-04 جعفر زيد احمد ال اعبيدان  209126

 علي حسن الدحبوس  230408
ن  نادي مضن  الجمباز مزاول  العب قديم  أوىل 1107511626 1421-01-29 حسي 

ي حسن االمرد  234911
 مضن نادي   الجمباز مزاول  العب قديم  أوىل 1081853663 1415-01-15 عبدهللا رضن

ي حسن ال مرار 236456
 نادي مضن  الجمباز مزاول  العب قديم  أوىل 1094452933 1417-11-15 حيدر رضن

 نادي مضن  الجمباز مزاول  العب قديم  أوىل 1096019623 1418-04-02 محمد احمد علي العوازم 240759

ن خالد عيسي ال ربــح 250892  نادي مضن  الجمباز مزاول  العب قديم  أوىل 1098721648 1418-12-04 حسي 

زا خالد عيسي ال ربــح 250893  نادي مضن  الجمباز مزاول  العب قديم  أوىل 1104018229 1420-02-15 مي 

 نادي مضن  الجمباز مزاول  العب قديم  أوىل 1120234354 1424-02-24 حسن احمد حسن ال غزوي  256847

265034 
عبدهللا ال   محمد عبدالمحسن 

 نادي مضن  الجمباز مزاول  العب قديم  أوىل 1110267497 1421-09-13 درويش 

 نادي مضن  الجمباز مزاول  العب قديم  أوىل 1114161241 1422-09-03 محمد علي احمد ال توات  265176

 مضن نادي   الجمباز مزاول  العب قديم  أوىل 1119576005 1423-12-30 حسن مهدي صالح العنكي  274783

 نادي مضن  الجمباز مزاول  العب قديم  أوىل 1118188182 1423-08-14 مهدي عبدهللا حسن الخاطر  274785

 نادي مضن  الجمباز مزاول  العب قديم  أوىل 1111769194 1422-01-20 احمد منصور صالح العنكي  274787

278872 
ن عبدهللا بن حسن آل   حسي 

 نادي مضن  الجمباز مزاول  تصعيد العب  أوىل 1126258837 1425-08-01 خاطر 

 نادي مضن  الجمباز مزاول  تصعيد العب  أوىل 1127846960 1425-12-26 حسن عبدالعزيز حسن الخاطر  278878

ي  288356  نادي مضن  الجمباز مزاول  العب قديم  أوىل 1118358066 1423-09-03 احمد حاتم احمد الجنن 

ي  292455  نادي مضن  الجمباز مزاول  تصعيد العب  أوىل 1126282068 1425-08-06 ايمن حاتم احمد الجنن 

 نادي مضن  الجمباز مزاول  تصعيد العب  أوىل 1124146232 1425-01-25 جواد يارس عبدهللا ال غزوي  294401

 نادي مضن  الجمباز مزاول  العب قديم  أوىل 1115431916 1423-01-08 قاسم علي حسن الخويط  294424

 نادي مضن  الجمباز مزاول  العب قديم  أوىل 1110595962 1421-11-20 علي مهدي عيسي غزوي  307368

 نادي مضن  الجمباز مزاول  العب قديم  أوىل 1118393279 1423-08-23 مني  عبدهللا علي ال عبيدي  347215

ي عبدهللا ال ربــح  359384
 نادي مضن  الجمباز مزاول  العب قديم  أوىل 1071388894 1411-08-18 عبدهللا هانن

ن  367406  نادي مضن  الجمباز مزاول  العب قديم  شباب  1132296581 1426-12-12 قاسم محمد علي ال حسي 

ن  367410  محمد علي ال حسي 
ن ن  1149162172 1430-12-30 حسي   نادي مضن  الجمباز مزاول  تصعيد العب  ناشئي 

 نادي مضن  الجمباز مزاول  تصعيد العب  أوىل 1129104822 1426-03-15 محمد فائز مهدي العوازم  368066

ن مفيد علوي العلوي  368067 ن  1149697193 1431-01-03 حسي   نادي مضن  الجمباز مزاول  تصعيد العب  ناشئي 

 نادي مضن  الجمباز مزاول  تصعيد العب  شباب  1143316543 1428-06-09 مهدي فائز مهدي العوازم  368070

ن  1150215927 1431-04-12 علي عبدهللا علي ال عبيدي  368071  نادي مضن  الجمباز مزاول  تصعيد العب  ناشئي 

ي علوي العلوي  368078
ن  1152685036 1431-11-25 هاشم مرتضن  نادي مضن  الجمباز مزاول  تصعيد العب  ناشئي 

اوي  368080 ن  1150721734 1431-04-28 هادي نوح محمد البشر  نادي مضن  الجمباز مزاول  تصعيد العب  ناشئي 

ن  1152835045 1431-12-14 كمال محمد حيدر الرمضان  368829  نادي مضن  الجمباز مزاول  تصعيد العب  ناشئي 

ن  1147854663 1430-09-17 علي محمد جعفر ال ربــح 368831  نادي مضن  الجمباز مزاول  تصعيد العب  ناشئي 

ن  1150486882 1431-05-10 الشاخوري رضا شي  سعود  377258  نادي مضن  الجمباز مزاول  تصعيد العب  ناشئي 

ن  1145714059 1430-02-24 مني  ميثم عباس المعلم  380942  نادي مضن  الجمباز مزاول  تصعيد العب  ناشئي 

ف سعود الشاخوري  381088 ن  1153170368 1431-09-26 هاشم ارسر  نادي مضن  الجمباز مزاول  تصعيد العب  ناشئي 

 نادي مضن  الجمباز مزاول  تصعيد العب  براعم ب  1161714892 1434-10-29 مهدي محمود مهدي العوازم  397362

ي علوي العلوي  397363
 نادي مضن  الجمباز مزاول  تصعيد العب  براعم ب  1165144294 1434-10-11 مهدي مرتضن

ن علوي ال يوسف  397376  نادي مضن  الجمباز مزاول  تصعيد العب  براعم ب  1164051813 1434-07-09 علي حسي 

ي سعيد ال عبيدي  399724
 نادي مضن  الجمباز مزاول  تصعيد العب  براعم ب  1167006459 1435-03-05 حسن مرتضن

ن  حسن اليوسف  399808  نادي مضن  الجمباز مزاول  تصعيد العب  أشبال 1158921658 1433-05-18 محمد امي 

 نادي مضن  الجمباز مزاول  تصعيد العب  براعم ب  1171295023 1436-01-25 يوسف محمد حسن اليوسف  400159

 نادي مضن  الجمباز مزاول  العب جديد شباب  1136460183 1427-11-03 محمد موس بن مهدي العوازم 449728
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 نادي مضن  الجمباز مزاول  جديدالعب  براعم ب  1165647288 1434-11-05 علي حسن بن علي المرزوق  450600

ي آل ربــح  451544
ن عبدهللا هانن  نادي مضن  الجمباز مزاول  العب جديد براعم أ  1174363778 1436-10-21 ياسي 

 نادي مضن  الجمباز مزاول  تصعيد العب  براعم ب  1170935157 1436-01-07 عباس ابراهيم محمد العوازم  451652

456398 
اس احمد بن عبدالكريم آل   ني 

ي   نادي مضن  الجمباز مزاول  العب جديد براعم ب  1167979267 1435-05-17 عبدرب النن 

456400 
علي عبدالحكيم بن عبدهللا آل  

 نادي مضن  الجمباز مزاول  العب جديد براعم ب  1165393545 1434-10-25 درويش 

 نادي مضن  الجمباز مزاول  العب جديد براعم ب  1165509579 1434-11-04 محمد عاصم بن محمد القديجي  457294

 النادي  اللعبة  الحالة  اخر_حدث  الدرجة  الهوية الميالد  االسم  رقم_الالعب 

146859 
مسلم عبدهللا احمد ال  

 نادي مضن  الدراجات مزاول  العب قديم  أوىل 1054493018 1409-01-05 خلف 

 نادي مضن  الدراجات مزاول  العب قديم  أوىل  1413-08-06 الغزوي علي عبدهللا علي  201370

ن احمد الغزوي  226514  نادي مضن  الدراجات مزاول  العب قديم  أوىل 1081833244 1414-12-27 محمد حسي 

248194 
احمد فاضل سلمان عبدرب  

ي   نادي مضن  الدراجات مزاول  العب قديم  أوىل 1091387447 1417-12-18 النن 

 نادي مضن  الدراجات مزاول  العب قديم  أوىل 1088713555 1416-06-25 عقيل احمد سلمان الخاطر  250985

ن  1137902100 1428-04-02 علي عبدهللا احمد العبيدي  305638  نادي مضن  الدراجات مزاول  تصعيد العب  ناشئي 

 نادي مضن  الدراجات مزاول  تصعيد العب  شباب  1128232749 1426-01-15 احمد عبدهللا احمد العبيدي  305642

 نادي مضن  الدراجات مزاول  تصعيد العب  شباب  1135616041 1427-08-16 منتظر محمد سلمان عاشور 376595

377898 
ن حسن بن احمد   حسي 

ن  1139061046 1428-07-08 غزوي   نادي مضن  الدراجات مزاول  العب قديم  ناشئي 

 نادي مضن  الدراجات مزاول  العب قديم  أوىل 1011112925 1401-11-05 عباس علي سلمان البناي  385375

 نادي مضن  الدراجات مزاول  تصعيد العب  شباب  1136252325 1427-09-06 محمد عبدالعزيز علي العليان  392003

396534 
جاسم محمد بن حسن  

ن  1141138105 1429-01-20 الخويلدي   نادي مضن  الدراجات مزاول  العـب منسق إعادة   ناشئي 

397884 
 عبدالعزيز مكي ال  

ن حسي 
ن  1145065635 1430-01-01 خلف   نادي مضن  الدراجات مزاول  تصعيد العب  ناشئي 

ن خليل محمد ال مرار 398937  نادي مضن  الدراجات مزاول  تصعيد العب  شباب  1134894383 1427-04-10 حسي 

413353 
محمد بن حسن    عبدهللا
اعم  1147239527 1430-07-08 اليوسف   نادي مضن  الدراجات مزاول  العب جديد الي 

 نادي مضن  الدراجات مزاول  العب جديد شباب  1127526851 1425-11-20 علي حسن بن احمد غزوي  421730

421748 
ن بدر بن سلمان   حسي 

اعم  1148537200 1430-11-16 العبدالعلي   نادي مضن  الدراجات مزاول  العب جديد الي 

422244 
علي عبدالهادي بن جعفر  

اعم  1147620403 1430-08-23 الحائك  نادي مضن  الدراجات مزاول  العب جديد الي 

422248 
علي فادي بن عبدالجليل آل  

ن  1140058643 1428-09-21 سليمان   نادي مضن  الدراجات مزاول  العب جديد ناشئي 

422254 
عمران أبو  عباس فاضل بن  

ن  1140461565 1428-11-06 الرحي   نادي مضن  الدراجات مزاول  العب جديد ناشئي 

 بن علي البناي  442139
ن اعم  1149054684 1430-10-05 علي حسي   نادي مضن  الدراجات مزاول  العب جديد الي 

ي بن رضا آل هليل  442363
ن  1144040662 1429-09-30 حسن هانن  نادي مضن  الدراجات مزاول  تصعيد العب  ناشئي 

458654 
ن محمد بن مهدي   حسي 

 نادي مضن  الدراجات مزاول  العب جديد شباب  1136110119 1427-09-29 الموس

 نادي مضن  الدراجات مزاول  العب جديد شباب  1136591052 1427-11-13 رضا احمد عل الدهناوى  458658

460381 
ن مصطفن عبدرب   حسي 

ن  1144510912 1429-11-09 الرسول العبدالعلي   نادي مضن  الدراجات مزاول  العب جديد ناشئي 

463341 
فاضل عباس بن علي  

اعم  1147523722 1430-08-18 العلويات   نادي مضن  الدراجات مزاول  العب جديد الي 

اعم  1150106217 1431-04-11 رضا محمد عبدالعل العوى  464265  مضن نادي   الدراجات مزاول  العب جديد الي 
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 نادي مضن  التنس  مزاول  العب قديم  أوىل 1021777444 1378-12-30 احمد حبيب علي المرزوق  43520

ي حسن احمد النارص  76155
 نادي مضن  التنس  مزاول  العب قديم  أوىل 1021163462 1381-12-30 عبدالغنن

ي  76186 ي احمد الجنن 
 نادي مضن  التنس  مزاول  العب قديم  أوىل 1017236686 1401-03-02 عبدالعزيز تف 

ي  76194 ي احمد الجنن 
 نادي مضن  التنس  مزاول  العب قديم  أوىل 1032708727 1381-12-30 محمد تف 

اوي  182350  نادي مضن  التنس  مزاول  العب قديم  أوىل 1049212978 1407-08-04 مصطفن نارص محمد الخضن

 نادي مضن  التنس  مزاول  تصعيد العب  أوىل 1123488957 1424-12-13 احمد محمد عبدالجبار مرار 377918

ن  1148603655 1430-11-25 احمد عيسي محمد ال خميس  377937  نادي مضن  التنس  مزاول  العب قديم  ناشئي 

 نادي مضن  التنس  مزاول  تصعيد العب  أوىل 1126928314 1424-04-16 محمد شاكر حسن الفندي  377940

 نادي مضن  التنس  مزاول  تصعيد العب  أوىل 1122639816 1424-09-17 علي سعيد مهدي ال طالق  377941

ن  1161557036 1433-12-20 حسن علي محمد ال خميس  377943  نادي مضن  التنس  مزاول  العب قديم  ناشئي 

 نادي مضن  التنس  مزاول  تصعيد العب  أوىل 1119888780 1424-01-17 زكريا محمد منصور قصقوص  377946

 علي المسقلب  377953
ن  نادي مضن  التنس  مزاول  تصعيد العب  أوىل 1122284381 1424-08-08 عقيل حسي 

 علي عبدهللا العبيدي  378101
ن  نادي مضن  التنس  مزاول  العب قديم  أوىل 1118317229 1423-07-06 حسي 

اوي  378800 ن  1157635457 1433-01-27 عباس فاضل علوي الخضن  نادي مضن  التنس  مزاول  العب قديم  ناشئي 

ي  379425 ي الجنن 
ي محمد تف 

 نادي مضن  التنس  مزاول  العب قديم  أوىل 1065567065 1410-06-08 تف 

ن  1153898935 1432-03-13 محمود زهي  حبالن الصفار 396168  نادي مضن  التنس  مزاول  العب قديم  ناشئي 

ن  1153648256 1432-02-11 علي توفيق عبدهللا الحايك  396171  نادي مضن  التنس  مزاول  العب قديم  ناشئي 

 نادي مضن  التنس  مزاول  العب قديم  شباب  1131320176 1426-09-25 علي زهي  حبالن الصفار 396192
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الرياضيةاأللعاب   

الرياضي  مضرلنادي    

 

 رياضات( وتحقي  ا ا الود  وال كالتالل: 10يشار  النادي حاليا بأكثر م  )
 
 

  ئة المشاركة  الرياضااااااااة  م

  ميع البئات رياضة كر  القدم 1

  ميع البئات رياضة كر  اليد 2

  ميع البئات رياضة كر  السلة  3

 البئات ميع  رياضة كر  الاائر   4

  ميع البئات رياضة كر  الااولة  5

  ميع البئات رياضة ـل ام القوى  6

  ميع البئات رياضة ال مبا   7

  ميع البئات رياضة كمال األ سام  ٨

  ميع البئات رياضة الدرا ات  ٩

  ميع البئات رياضة التنس األرضل  10

 البئات ميع  رياضة اال ام ال انية واالكترونية 11
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 اكاديمية النادي 

 

اكاديمية للنادي   دال يوج  
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 وسائل التواصل االجتماعي   •

 

 التواصل النادي مع الجمهور: 

برامح   والفيس بوك  الحديثة    االجتماعيالتواصل  من خالل  واإلنستغرام  التويتر  الجديد  وموقعوتطبيقات  العمل على    النادي  وجاري 

 تطبيق خاص  

 nadimudhar@hotmail.com  اإليميل المعتمد  ات وأيضاً  سنابو

  االجتماعيحسابات النادي في برامح التواصل 

 نادي مضر بالقديح   بوك:الفيس َو                        modacrylicتويتر: @ 

 MUDHAR CLUB اليوتيوب:َو         قناة              modacrylicانسجام: 

 www.mudharclub.org  النادي:موقع                   

 

 األنشطة التسويقية

 

 األنشطة والمبادرات التسويقية   أبرز •

 إعالن عن المباراة في الطرق العامة .1

 فعاليّات ترفيهية مصاحبة ليوم المباراة .2

 جوالت خاصة للمعجبين داخل النادي .3

 عروض ترفيهية لألطفال والعائالت .4
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 المسئولية االجتماعية 

 في: اتم انشاء فريق تطوعي لخدمة المنطقة والمجتمع وتتلخص أهدافي 

 زيادة  عبية النادي. 

 الحفاظ على العالقة بين النادي والجمهور.  

 ان يكون النادي جزء من المنطقة. 

 

 ا في: وتتلخص اعمال الفريق التطوعي 

 تنظيف الشواطئ  .1

 حمالت تبرع للدم .2

 التوعية بمكافحة التدخين.  .3

 زيادة الوعي واالهتمام بالرياضة .4

 المحافظة على النظافة العامة  .5

 

 األهداف المستقبلية 

 

 متابعة خطط التنمية التحتية حسب الخطة االستراتيجية المعتمدة.   .1

 التوسع اإلعالمي وزيادة االنتشار في وسائل التواصل االجتماعي.  .2

 تعزيز المنافسة في جميع األلعاب.  .3

 التنمية المالية من خالل المحاولة الستقطاب راعيات للنادي.  .4

 العمل على الوصول الى دوري المحترفين. .5

 

 

 

 

 

 


