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 بيان بأسماء أعضاء الجمعية العمومية بجمعية البر الخيرية بمركز ثقيف

 تاريخ االلتحاق بالعضوية نوع العضوية رقم العضوية رقم السجل المدني االسم رباعياً  م

 هـ 1424/ 4/ 8        عامل       2 1522112201 علي بن عطية شلوان الثقفي 1

 هـ 1424/ 4/ 8        عامل 3 1552112005 حسين بن عبد رب النبي الثقفي 2

 هـ 1424/ 4/ 8        عامل 13 1551010511 حسين بن عابد عمري الثقفي 0

 هـ 1424/ 4/ 8        عامل 8 1510205520 مساعد بن سعد عبد هللا الثقفي 1

 هـ 1424/ 4/ 8        عامل 5 1552051122 تركي بن عطية حميد الثقفي 0

 هـ 1431/ 7/ 1 عامل 9 1505100220 محسن بن دخيل دخيل الثقفي 0

 هـ 1424/ 4/ 8 عامل 14 1511525020 هالل بن خاتم جمعان الثقفي 1

 هـ1428/ 11/ 17 عامل 27 1501122121 مطر بن معتوق عواض الثقفي 2

 هـ1428/ 11/ 17 عامل 28 1501020211 هللا بن أحمد عابد الثقفي عبد 2

 هـ 1424/ 4/ 8 عامل 11 1500021010 إبراهيم بن محمد عابد الثقفي 15

 هـ1428/ 11/ 17 عامل 22 1510120220 عطية بن جندب جنيدب الثقفي 11

 هـ1428/ 11/ 17 عامل 23 1511225011 عبد هللا بن عوض رده الثقفي 12

 هـ1433/ 3/ 14 عامل 41 1502211020 عبد هللا بن حامد أحمد الثقفي 10

 هـ1434/ 4/ 24 عامل 51 1552200252 محسن بن عوض محمد الثقفي 11

 هـ1434/ 4/ 27 عامل 43 1511225102 محمد بن عبد هللا عوض الثقفي 10

 هـ1428/ 12/ 25 عامل 34 1511255212 دخيل هللا بن عطية شلوان الثقفي 10

 هـ1429/ 3/ 24 عامل 33 1512011212 طارق بن عيضة خاتم الثقفي 11

 هـ 1431/ 4/ 4 عامل 35 1512202015 عبد الملك بن عبد رب النبي الثقفي 12

 هـ1428/ 11/ 17 عامل 31 1511210122 مصلح بن معيض حامد الثقفي 12

 هـ 1424/ 4/ 8 عامل 4 1512200551 عبد الرحمن بن عطية عبد هللا الثقفي 25

 هـ1428/ 11/ 17 عامل 31 1515101101 عزيز بن جار هللا رابع الثقفي 21

 هـ1435/ 7/ 14 عامل 54 1510021105 عائض بن أحمد محمد الثقفي 22

 هـ1428/ 11/ 17 عامل 21 1512000512 حامد بن سعد الشريف 20

 هـ1434/ 12/ 19 عامل 52  1511025550 ساطي بن خاتم عطية الثقفي 21

 هـ1435/ 7/ 15 عامل 55 1510222055 عيضة بن خليفة خلف هللا الثقفي 20

 هـ1428/ 11/ 17 عامل 24 1511101001 سعد بن علي الفوزان الثقفي 20

 هـ1428/ 11/ 17 عامل 29 1511100225 حميد بن عطية عيضة الثقفي 21

 هـ 1428/ 11/ 7 عامل 25 1515001251 فيصل بن عطية أحمد الثقفي 22

 هـ1435/ 7/ 14 عامل 57 1551212020 مصلح بن عطية حامد الثقفي 22

 هـ1435/ 2/ 8 عامل 53 1512110121 حسن بن عبيد هللا جرادان الثقفي 05

 هـ 1434/ 1/ 1 عامل 45 1515005225 عقاب بن جرادان قهبي الثقفي 01

 هـ1434/ 9/ 21 عامل 51 1522011010 أحمد بن حسن شرف الثقفي 02

 هـ 1424/ 4/ 8 عامل 12 1510500222 فواز بن فهد فالح الثقفي 00

 

 


