
 

 

 بيانات اعضاء اجلمعية العمومية                                                            

 

 
 اململكة العربية السعودية

وتوعية  لدعوة واإلرشاد مجعية ا

بالربوعةاجلاليات   

3335ترخيص رقم   

 

 رقم اجلوال نوع العضوية  االسم

 0563657096 عامل ناصر طالع مفزع التليدي

 0558884285 عامل حييى حممد التليدي حسن بن 

 0551513941 عامل حممد سلمان موثل التليدي 

 0557443814 عامل عوض مسفر مداوي عيطان 

 0556693756 عامل حممد علي موثل التليدي 

 0582007947 عامل حييى حيان مطروي التليدي

 0553922398 عامل عوض بن حيي بن طالع التليدي 

 0507776601 عامل جابر بن حيي التليدي خالد بن 

 0503075986 عامل موثل سلمان طالع التليدي 

 0507148592 عامل خالد جربان قطمان التليدي

 0508556322 عامل علي جربان حييى التليدي

 0559472090 عامل سعيد جربان حيي التليدي

 0500033881 عامل سعيد جابر حممد التليدي 

 0557588993 عامل مسعود حممد التليدي قاسم 

 0549744484 عامل فرحان أمحد مسفر التليدي 

 0535894264 عامل صاحل ناصر  مداوي التليدي 

 0500589339 عامل طالع موثل معيض التليدي 

 0504751326 عامل مسعود سويد ملهوي التليدي 

 0554732515 عامل حيي طالع مطروي التليدي 

 0506184564 عامل مسفر التليدي حسن جابر 

 0504578723 عامل ملهوي بن مسعود التليدي

 0533012800 عامل سعيد جابر رفيع التليدي 
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 0556807457 عامل سعيد قطيم حممد التليدي 

 0559995441 عامل حييى مسعود ملهوي التليدي

 0550355966 عامل سعد طالع جابر التليدي 

 0531189883 عامل عواض صاحل قطمان التليدي 

 0534777133 عامل جابر بن جربان بن مداوي التليدي 

 0502427146 عامل سعيد سلمان حييى التليدي

 0507903870 عامل مفرح علي مسعود التليدي 

 0557378751 عامل جابر سلمان حيي التليدي 

 0532273416 عامل فرحان علي مسفر التليدي

 0509966477 عامل سلمان مسعود حممد التليدي 

 0500320458 عامل سعيد حمي جابر التليدي 

 0501991932 عامل علي جابر حممد التليدي 

 0556167496 عامل حيي علي مسفر التليدي

 0505751456 عامل عبداهلل سعيد علي املطوع

 0505751457 عامل مداوي مسعود هادي التليدي

 0508508137 عامل مسفر علي مسفر التليدي

 0506080453 عامل حممد صاحل قطمان التليدي

 0555752094 عامل طالع مداوي التليدي

 0503751216 عامل عبدالعزيز علي  حممد سليمان عسريي

 0507712403 عامل مداوي سامل سعيد التليدي 

 0551864202 عامل جربان سعيد جابر التليدي

 


