
 

 

ي جمعية أعضاء الجمعية الع
 
ية من تاري    خ مومية ف  ه 7/7/7347ريف الخير

رقم 
 العضوية

 بداية العضوية الاسم
انتهاء 

 العضوية
 الجوال رقم

الانتظام في دفع 

 الاشتراكات

 (منتظم / غير منتظم )
 الايميل

 fhd055@gmail.com منتظم 555952005 2/5/1441 02/05/1437 فهد بن سليمان بن ناصر البكيري 1

 a.alfrayyan@gmail.com منتظم 558065455 2/5/1441 02/05/1437 عبدالرحمن بن سعد بن دمحم الفريان 2

 imis1234@gmail.com منتظم 555882089 2/5/1441 02/05/1437 إبراهيم بن دمحم بن إبراهيم السماعيل 3

 abdullah910373@gmail.com منتظم 555959555 2/5/1441 02/05/1437 عبدهللا بن ناصر بن راشد القحطاني 4

 aa0503485335@gmail.com منتظم 555845555 2/5/1441 02/05/1437 دمحم بن عبد هللا بن دمحم الدواي 5

 abuzedk@gmail.com منتظم 559955858 2/5/1441 02/05/1437 خالد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الموزان 6

 a1045061577@gmail.com منتظم 555955659 2/5/1441 02/05/1437 إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الجلعود 7

 mshare70@gmail.com منتظم 555054442 2/5/1441 02/05/1437 خالد بن خلف بن عوض الجمعه 8

 aboans1417@hotmail.com منتظم 555904856 2/5/1441 02/05/1437 دمحم بن عبد هللا بن دمحم الوشيقري 9

 abo.omar2163@gmail.com منتظم 555906505 2/5/1441 02/05/1437 عبدهللا دمحم عبدهللا الصبيح 10

 Mamk1400@hotmail.com منتظم 555544555 2/5/1441 02/05/1437 دمحم عبدهللا دمحمالكثيري 11

 mnsorsaad@gmail.com منتظم 556895922 2/5/1441 02/05/1437 منصور بن سعد بن إبراهيم الجلعود 13

 aos912@gmail.com منتظم 555808209 2/5/1441 02/05/1437 الصقهانعبدهللا بن دمحم عميره  14

 Reefa7663@gmail.com منتظم 556884244 2/5/1441 02/05/1437 يوسف بن موسى بن صالح الداوود 15

 alisarrabai@gmail.com منتظم 558925525 2/5/1441 02/05/1437 علي سليمان دمحم الربعي 16

 Reefa7663@gmail.com منتظم 558880558 2/5/1441 02/05/1437 دمحم بن عبدهللا بن ابراهيم السحيم 17

 Reefa7663@gmail.com منتظم 5555855409 2/5/1441 02/05/1437 عادل بن عبد الرحمن بن دمحم الجاسر  18

 m.s.1398@hotmail.com منتظم 5552505565 2/5/1441 02/05/1437 مرسال صبر مرسال السعود 20

 mshare70@gmail.com منتظم 560002550 2/5/1441 02/05/1437 مشاري دمحم ناصر الكثيري 21

 yasersaad11111@gmail.com منتظم 5558844542 2/5/1441 02/05/1437 ياسر بن سعد المهيدب 22

 abousef40@gmail.com منتظم 555994465 2/5/1441 02/05/1437 دمحم عبدالرحمن دمحم اليابس 23

 nasser202@hotmail.com منتظم 555804495 2/5/1441 02/05/1437 ناصر عبدالعزيزعبدهللا المنيع 24

 artec1972@yahoo.com منتظم 555959655 2/5/1441 02/05/1437 عوض بن علي سرور الصريحي 25

 mgr121212@gmail.com منتظم 555994465 2/5/1441 02/05/1437 عبدهللا بن عبدالرحمن دمحم اليابس 26

 Reefa7663@gmail.com منتظم 555968586 2/5/1441 02/05/1437 مسفر بن عايض بداح القحطاني 27


