
هـ1440بيان أعضاء الجمعية العمومية محدثه 

اسم الجدإسم األباإلسم األولم
اسم 
الجنسيةالعائلة

رقم 
الهوية|اإلقامة

نوع 
المدينةالمنطقةرقم الجوالمكان العملالجنسالبطاقة

طبرجلالجوف 596044600عسكريذكرهوية وطنيةسعوديالشراريالفريحمباركاحمد   1

طبرجلالجوف 506388500ضابط متقاعدذكرهوية وطنية 1024883215سعوديالشراري مسلم ضيف هللا بشٍر 2

طبرجلالجوف 566555780تاجرذكرهوية وطنية 1024244475سعوديالشراريمسعودمسلمثامر  3

طبرجلالجوف 502458353 .ذكرهوية وطنية 1035374931سعوديالشراريالراضيغازيحمدان   4

طبرجلالجوف 502458353فرع انسراعت ذكرهوية وطنية 1035374964سعوديالشراريغازيحمود  5

طبرجلالجوف 504868525انتعهٍمذكرهوية وطنية 1015887902سعوديالشراريملفيخهف  6

طبرجلالجوف 503039600بهدٌت طبرجمذكرهوية وطنية 1049003153سعوديالشراريطاربمنوخخلف   7

طبرجلالجوف 554864964متقاعدذكرهوية وطنية 1027542974سعوديالشراريالمزوديدمحمدغيشم   8

طبرجلالجوفذكرهوية وطنيةسعوديالشراريالسندسلمانسالم   9

ذكرهوية وطنية 1057714303سعوديالشراريالنصيراتسميرسعود   10

مستشفى 

طبرجلالجوف 509020970طبرجم

ذكرهوية وطنية 1041359512سعوديالشراريالكحالءجحليشسعيد 11
 أعمال دري

طبرجل الجوف 535813559

ذكرهوية وطنية 1036539714سعوديالشراريمنيعفرحانسميحان  12
الجمعية 
شيبهالجوف 503035882الخيرية

ذكرهوية وطنية 1036539680سعوديالشراريمنيعفرحانصباح  13
 502246120 وزارة انعدل

طبرجل الجوف

طبرجلالجوفانتعهٍمذكرهوية وطنية 1026539706سعوديالشراريمنيعفرحانصبيح   14

طبرجلالجوف 504864856انتعهٍمذكرهوية وطنية 1014971079سعوديالشراريحمدانفالحصناتان   15

طبرجلالجوفذكرهوية وطنيةسعوديالشراريمحاربسندعبدالرحمن  16

 ذكرهوية وطنية 1024883223سعوديالشراريمسلم ضيف هللا عهً 17
وزارة انعدل

طبرجلالجوف

ذكرهوية وطنية 1064803586سعوديالشراريمسعودمسلمغازي  18

مستشفى 

طبرجلالجوف 501001701انعٍساوٌت

طبرجلالجوف 5.381E+09تعليم الجوفذكرهوية وطنية 1044380796سعوديالشراريسالمفالحفهد  19

طبرجلالجوف 504868974أعمال دريذكرهوية وطنية 1014945321سعوديالشراريمسعدمقبولالفً 20

طبرجلالجوف 506392874اليعملذكرهوية وطنية 1013273709سعوديالشراريمفرححميس  دمحم  21

طبرجلالجوف 503397300 .ذكرهوية وطنية 1035374915سعوديالشراريالراضيغازيدمحم    22

طبرجلالجوف 504972485متقاعدذكرهوية وطنية 1014969503سعوديالشراريالصناتانفالحدمحم    23

ذكرهوية وطنية 1015247644سعوديالشراريناصرسليمدمحم    24

انجمعٍت 

طبرجلالجوف 551295239انخٍرٌت

طبرجلالجوفوزاري انتعهٍمذكرهوية وطنية 1019143906سعوديالشراريمفلحدمحممفهخ  25

ذكرهوية وطنية 1029360771سعوديالشراريعوضملهي  26

اخصائً

لطبرجالجوف 503398548زراعً



سعوديالشراريالبركاتشتيويخالد 27
1035157765 

طبرجلالجوف 530360106انهالل االدمرذكرهوية وطنية

طبرجلالجوفذكرهوية وطنيةسعوديالشراريالحميدساريسالم 28

طبرجلالجوف 504614229انتعهٍمذكرهوية وطنية 1025633031سعوديالشراريابواذينهاديلمعبدهللا 29

طبرجلالجوفذكرهوية وطنيةسعوديالشراريمرخيهليلفالح 30

طبرجلالجوف 504864703مهىدش زراعًذكرهوية وطنية 1022082653سعوديالشراريالسيفعبدهللامبارك 31

ذكرهوية وطنيةسعوديالشراريعيدشطيطدمحم 32
500550321 

طبرجلالجوف

طبرجلالجوف 503039792معهمذكرهوية وطنية 1056113499سعوديالشراريالعطيةسحمانحمدان   33

طبرجلالجوف 556789484انتعهٍمذكرهوية وطنية 1040602029سعوديالشراريحمدانمباركضيف هللا   34

طبرجلالجوف 504868060أعمال دريذكرهوية وطنية 1034897858سعوديالشراريالهمطشايشعسٌس  35

طبرجل الجوف 542177499ذكرهوية وطنيةسعوديالشراريالرجوعبطيحانفايز  36

طبرجلالجوف 506390725ذكرهوية وطنيةسعوديالشراريالحميدبنيهمبارك  37

 ذكر هوية وطنية 1031624297 سعودي الشراري المصابيح  حنيف دمحم 38

كهرباء 

 طبرجل الجوف طبرجم

طبرجلالجوفذكرهوية وطنيةسعوديالشراريفرسانظاهرمطيلك  39

طبرجلالجوف 504860269متقاعدذكرهوية وطنية 1016308791سعوديالشراريفالحسعيدهليل  40

 طبرجل الجوف 542198399 متقاعد ذكر هوية وطنية 1014949570 سعودي الشراري النواق ملفي سعد 41

سعوديالشراريغازيسلمان   42
هوية 
طبرجل الجوفذكروطنية

 طبرجلالجوف  506393774 متقاعد ذكر هوية وطنية 1015953035 سعودي الشراري الفريح  مقبول سليمان 43

طبرجلالجوف 542142448معهمذكرهوية وطنية 1049569369سعوديالشراريمتروكسويلم 44

 ذكر هوية وطنية 1051359512 سعودي الشراري الحميدشطيط  عبدالرحمن 45

شركت 

 طبرجلالجوف  535813559 انكهرباء

 طبرجلالجوف  504868060 أعمال دري ذكر هوية وطنية 1034897858 سعودي الشراري الهمط شايش عزيز 46

سعوديالشراريالسيفحميداندمحم   47

103570001

6 
هوية 
ذكروطنية

مىظف 

دكىمً

50639052

طبرجل الجوف 8

سعوديالرويليمسيبدمحم   48

107345561

8 
هوية 
القرياتالجوفذكروطنية

سعوديالشراريمسلمضيف هللا مسهم  49

102488319

9 
هوية 
ذكروطنية

55539142تعهٍم انجىف

طبرجلالجوف 6

سعوديالشراريالمصايححنيفمنصور   50

1031623505 

ذكرهوية وطنية

كهرباء 

طبرجلالجوف 500371465طبرجم

ذكرهوية وطنية 1042967255سعوديالشراريعقيلمقبولوافع 51
مستشفى 

طبرجل الجوف 504864812طبرجم

 طبرجلالجوف  542178558 ذكر هويه وطنية سعودي الشراري غنمان ختام واٌف 52

سعوديالشراري مسلم ضيف هللاسهٍمان  53

102488315

7 
هوية 
ذكروطنية

شركت 

انكهرباء

50497252

طبرجلالجوف 7




