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 المملكة العربٌة السعودٌة

 الرٌاض

 هـٖٗٗٔ



 بسم هللا الرحمن الرحٌم
 

 نسب 
 عائلة آل السكران

 

آل برٌد المشارفة  من السكران عائلة

ٌّس من فخذ الوهبة من بطن  المعاضٌد آل ر

حنظلة من بنً تمٌم والجد الجامع لألسرة 

 هو محمد الوهبً الملقب ) سكران (

 بن معضاد بن مشًرف إلى منسوبون همو  

ًٌس  بن علوي بن محمد ابن زاخر بن ر

 فهم (الوهبة) جد هو هذا (هٌب)و  وهٌب

 .  مسعود بن قاسم بن وهٌب إلى منسوبون



 تعتبر
 عائلة آل السكران

 

 الموجودة العائالت أشهر من واحدة 

 ٌعود السكران عائلة أن حٌث المملكة فً

 فً تقع التً السكران قرٌة إلى أصلها

 إذ السر إقلٌم ُتدعى منطقة فً نجد وسط

 نسبة بالسكران سمٌت القرٌة هذه إن

 انتقلوا الذٌن السكران عائلة سكانها إلى

 وقد هـٕٕٗٔ سنة فً شقٌرا بلدة من

 قصر تأسٌس على األكبر جدهم عمل



 النسبة ٌشكلونو بسكران المسمى العود

 . سكانها من األكبر

 منذ ُعرفت وقد عرٌقة عائلةتعتبر  

 وأخالقها وجودها بكرمها طوٌلة سنواتً 

 . الفضٌلة

 فً منتشرون السكران عائلة أبناء 

 فً غالبٌتهم وٌتركز المملكة مدن غالبٌة

 . الرٌاض مدٌنة

 فً عظٌم شأناً  السكران عائلة بناءأل 

 مرموقة عائلة فهم السعودي المجتمع

 . عرٌق تارٌخ ولدٌها

 

 



 ز فً الحاضر :مٌتت

 شٌمةالو رحابةالو كرمالو خالقباأل 

 .  عظٌمةال ثقةالو صدرال وسعة ِرْفَعةالو

 

ف مع القبٌلة فً شتى قووٌقومون بال 

فً  المجاالت خاصة مواقع القبٌلة

بجهود متمٌزة فً هذا  كبوتٌةالشبكة العن

 .المجال 

 

نشاطهم المكثف والمستمر فً صلة  

 المعارف . جمٌع األرحام والتواصل مع

ٌتعلق  الملحوظ فً كل ماهتمامهم ا 

 بتراث العائلة والقبٌلة .

 



بذل جهود دائمة فً مجال العمل  

 الخٌري .

 لبعض رجاالت ر صو

 :األولٌن عائلة آل السكران 

       

             

               

                    

 

 



 والحمد هلل رب العالمٌن

 دائما وأبدا

 

 . المرجع: : موقع  صدرالم

 
 جمعه ونقله توثٌقا :

 عبدالعزٌز بن عبدالرحمن بن ٌحٌى
 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 7988ٓ88ٓ٘ٓواتساب 
أسأل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن 

 ٌكرمنا وإٌا كم وموتنا 
 بالعفو والرحمة الواسعة

 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى
 من الجنة آمٌن


