
 

 

 

 م  2022لعام أعضاء الجمعية العمومية 

 تاريخ االلتحاق بالعضوية  نوع العضوية  رقم العضوية االسم رباعياً   م

 هـ  1426/  4/  8        عامل         2 علي بن عطية شلوان الثقفي  1

 هـ  1426/  4/  8        عامل  3 حسين بن عبد رب النبي الثقفي  2

 هـ  1426/  4/  8        عامل  13 حسين بن عابد عمري الثقفي  3

 هـ  1426/  4/  8        عامل  8 مساعد بن سعد عبد هللا الثقفي  4

 هـ  1426/  4/  8        عامل  27 فرج جارهللا أحمد الثقفي  5

 هـ  1431/  7/  1 عامل  9 محسن بن دخيل دخيل الثقفي  6

 هـ  1426/  4/  8 عامل  16 هالل بن خاتم جمعان الثقفي  7

 هـ 1428/  11/  17 عامل  27 مطر بن معتوق عواض الثقفي  8

 هـ 1428/  11/  17 عامل  28 عبد هللا بن أحمد عابد الثقفي  9

 هـ 1428/  11/  17 عامل  31 عزيز بن جار هللا رابع الثقفي  10

 هـ 1428/  11/  17 عامل  22 عطية بن جندب جنيدب الثقفي  11

 هـ 1428/  11/  17 عامل  23 عبد هللا بن عوض رده الثقفي  12

 هـ 1428/  11/  17 عامل  46 عز الدين حسن رابع الثقفي  13

 هـ 1434/  4/  27 عامل  43 محمد بن عبد هللا عوض الثقفي  14

 هـ 1429/  3/  24 عامل  33 عيضة خاتم الثقفي طارق بن   15

 هـ  1431/  6/  4 عامل  35 عبد الملك بن عبد رب النبي الثقفي  16

 هـ 1428/  11/  17 عامل  30 مصلح بن معيض حامد الثقفي  17

 هـ  1426/  4/  8 عامل  6 عبد الرحمن بن عطية عبد هللا الثقفي 18

 هـ 1428/  11/  17 عامل  20 حامد بن سعد الشريف  19

 هـ 1435/  7/  15 عامل  55 عيضة بن خليفة خلف هللا الثقفي  20

 هـ 1428/  11/  17 عامل  29 حميد بن عطية عيضة الثقفي  21

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

 هـ  1426/  4/  8 عامل  12 فواز بن فهد فالح الثقفي  23

 هـ 1434/  9/  20 عامل  51 أحمد بن حسن شرف الثقفي  24

 هـ 1433/  3/  16 عامل  40 أحمد الثقفي عبد هللا بن حامد  25

 هـ 1428/  12/  25 عامل  34 دخيل هللا بن عطية شلوان الثقفي  26

 هـ 1441 عامل  71 عايد جندب سعيد الثقفي  27

 هـ 1442 عامل  58 أحمد دخيل دخيل الثقفي  28
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