
 
 اململكت العربيت السعوديت

 يف حمافظت احد املسارحت مجعيت الدعوة واإلرشاد وتوعيت اجلالياث

 (3348)رقم التسجيل: 
 

 
 

 اإلمييل مبلغ السداد تاريخ السداد تاريخ االلتحاق العمر االسم عدد
حالت 

 االشتراك

 منتظم dahmanf@hotmail.com 911 م7/11/9119 ىـ1/6/1441 55 علي حممد علي عطيفد/  10

 منتظم mohdgohal@gmail.com 911 م7/11/9119 ىـ1/6/1441 51 محد علي أمحد قحلد/  10

 منتظم alitohari2@gmail.com 911 م3/9/9119 ىـ1/6/1441 44 علي بن إبراىيم بن علي طوىريد/ 10

 منتظم tohary.2009@hotmail.com 911 م5/9/9119 ىـ1/6/1441 41      حممد جابر عطيفي طوىريد/  10

 منتظم Saot85@hotmail.com 911 م99/9/9119 ىـ1/6/1441 33 طوىري عطيفأمحد صقر د/  10

 منتظم q.mohzary@gmail.com 911 م19/9/9119 ىـ1/6/1441 49 قاسم حسني حممد حمزري 10

 منتظم abdulaziz45713@gmail.com 911 م6/9/9119 ىـ1/6/1441 59 عبدالعزيز إبراىيم علي طوىري 10

 منتظم ali-najmi2016@outlook.sa 911 م11/9/9119 ىـ1/6/1441 54 علي عبد الرمحن ثابت جنمي 10

 منتظم mamgatamr@gmail.com 911 م4/9/9119 ىـ1/6/1441 48 حممد قطابري حممد راجحي 10

 منتظم tah-50@hotmail.com 911 م5/9/9119 ىـ1/6/1441 57 طاىر أمحد إبراىيم أبو السيل 01

 منتظم ahmedhakmy@gmail.com 911 م11/9/9119 ىـ1/6/1441 59 أمحد عبد اهلل أمحد حكمي 00

 منتظم gassaimtohri@gmil.com 911 م19/9/9119 ىـ1/6/1441 56 قاسم بن أمحد علي طوىري 00

 منتظم alapdale@hotmail.com 911 م11/9/9119 ىـ1/6/1441 51 امحد حممد امحد العبديل 00

 منتظم ksa.09@hotmail.co.uk 911 م4/9/9119 ىـ1/6/1441 54 امحد يوسف حمو غازي 00

 منتظم abuemad1432@hotmail.com 911 م15/9/9119 ىـ1/6/1441 57 حممد حممد عبده قحل 00

 منتظم nquhal122@gmail.com 911 م99/9/9119 ىـ1/6/1441 58 ناصر حممد عبده قحل 00

 منتظم altawhri1411@gmail.com 911 م11/9/9119 ىـ1/6/1441 53 علي حممد حسن طوىري 00

 منتظم saasoo1213@gmail.com 911 م11/9/9119 ىـ1/6/1441 55 امحد بن عطيف جابر طوىري 00

 منتظم hidarhadadi@gmail.com 911 م13/9/9119 ىـ1/6/1441 41     حيدر بن حيىي أمحد حدادي 00

 منتظم moammedali83@gmail.com 911 م11/9/9119 ىـ1/6/1441 53 حممد علي إبراىيم حمزري 01
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 حالت االشتراك اإلمييل مبلغ السداد تاريخ السداد تاريخ االلتحاق العمر االسم عدد

 منتظم hussienms@gmail.com 911 م19/9/9119 ىـ1/6/1441 55 كريريحسني حممد ناصر   00

 منتظم sahly1436@gmail.com 911 م15/9/9119 ىـ1/6/1441 59 عبداللطيف بن موسى بن حاسر سهلي 00

 منتظم almostashar778@gmail.com 911 م94/9/9119 ىـ1/6/1441 51 جابر بن حممد حسن جمممي 00

 منتظم ymahzari7@gmail.com 911 م98/9/9119 ىـ1/6/1441 43 حمزريحيىي علي حممد  00

 منتظم ahmedali2817@gmail.com 911 م99/9/9119 ىـ1/6/1441 41 أمحد علي أبو مشلة عبداهلل كريري 00

 منتظم hmmd1433@gmail.com 911 م99/9/9119 ىـ1/6/1441 51 حسن حممد منصور دغريري 00

 منتظم moha3191@hotmail.com 911 م5/9/9119 ىـ1/6/1441 43 شراحيليحممد بن علي ناشب  00

 منتظم d7omksa1121@hotmail.com 911 م19/9/9119 ىـ1/6/1441 61 حيىي حممد علي قحل 00
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