
 م2020لجمعية اخلريية جبازان لعام ل أعضاء اجلمعية العموميةقائمة بأمساء   

 

خ امليالد الجيط الجيضيت السجل املذوي الاصم الرباعي م ت جهت العمل املذًىت جاٍر خ العضٍى ذ إلالكترووي الجىال جاٍر ت البًر  هىع العضٍى
الاهخظام في دفع 

 الاشتراكاث

 منتظم عضو عامل Yahya798@gmail.com 0507472798 هـ10/12/1433 جامعة جازان جازان 01/07/1396 ذكر سعودي 1061505945 شحري ًحيى حضً دمحم عىض  .1

 منتظم عضو عامل hgfv55@yahoo.com 0532464886 هـ8/4/1432 رجل اعمال  جازان  ذكر سعودي 1068062858 دمحم حضً دمحم محضً .2

 منتظم عضو عامل Gkg36@hotmail.com 0580063388 هـ1428 شيخ الصيادين  جازان 1399 ذكر سعودي 1046579072 حمىد ًحيى احمذ دمحم الشيخ .3

 منتظم عضو عامل aabasager@hotmail.com 0507112244 هـ5/3/1433 رجل اعمال  جازان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1372/ 7//1 ذكر سعودي 1018431401 احمذ عبذهللا باصقر العمىدي .4

 منتظم عضو عامل osamah.mhd8@gmail.com 0546770445 هـ1430 جامعة جازان جازان 1401/1/17 ذكر سعودي 1054665276 أصامت دمحم علي طبيقي .5

 منتظم عضو عامل Radwan11aqeel@outlook.com 0504688873 هـ18/7/1432 رجل اعمال  جازان 25/03/1400 ذكر سعودي 1013295926 رضىان عبذالرحيم دمحم عقيل .6

7. 
 1042124600 احمذ حضً ابراَيم بكري 

معلم تعليم  جازان 1384 ذكر سعودي

 جازان
 0557890444 هـ8/1/1433

ahmed7890444@gmail.com منتظم عضو عامل 

8. 
 1056680018 بىذر علي عيس ى عقيلي

مذير الجمعية  جازان 1396 ذكر سعودي

 التعاوهية
 0553231212 هـ1433

albandar7@hotmail.com منتظم عضو عامل 

 منتظم عضو عامل magggged@hotmail.com 0503094849 هـ10/2/1432 الكهرباءش/  جازان 27/09/1388 ذكر سعودي 1015210667 ماجذ عبذٍ عسي الصاٌغ .9

 منتظم عضو عامل majedtobekey@gmail.com 0567665112 هـ1433 تعليم جازان جازان 1/7/1389 ذكر سعودي 1029856596 ماجذ دمحم علي طبيقي .10

 منتظم عضو عامل s.bagsher@hotmail.com 0505793738 هـ1420 رجل اعمال جازان 1375/07/01 ذكر سعودي 1015312539 دمحم احمذ محضً العطاش .11

 منتظم عضو عامل baeshen@hotmail.com 0505766782 هـ19/1/1433 رجل أعمال  جازان 1/7/1378 ذكر سعودي 1036886636 عبذالرحمً علي  باعشً .12

13. 
 1045778477 عصام ًحيى عبذ الباري بٍرك

معلم تعليم  جازان 12/07/1405 ذكر سعودي

 جازان
 0503093460 هـ29/1/1433

Bin5e@hotmail.com منتظم عضو عامل 

 منتظم عضو عامل i666a333 @gmail.com 0505769502 هـ2/7/1433 رجل أعمال جازان 1391 ذكر سعودي 1055236697 إبراَيم احمذ دمحم عىض .14

 مىخظم عضى عامل Shafion1234@hotmail.com 0534077117 َـ1/2/1433 رجل اعمال جازان 1399 ركر صعىدي 1018431435 دمحم احمذ عبذهللا باصقر .15

16. 
 1013604978 صالح عبذهللا صعيذ باجبير

مخقاعذ  جازان 18/12/1371 ركر صعىدي

 مؤصضت الىقذ 
 0505767319 َـ2/2/1433

Salebajubie@gmail.com مىخظم                    عضى عامل 

 مىخظم عضى عامل Y2007d@hotmail.com 0544579999 َـ12/1/1433 أعمال حٍر جازان 29/03/1405 ركر صعىدي 1013321318 العمىدي ًحيى حضين احمذ .17
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الاهخظام في دفع 

 الاشتراكاث

 جىاله مغلق عضى عامل  0504571477 َـ22/11/1432 حعليم جازان جازان  ركر صعىدي 1013300551 رمسي احمذ دمحم إبراَيم 18

19 

 1014089740 حمسة عمر ابراَيم قىاعي

وزارة البيئت  جازان 1/7/1388 ركر صعىدي

ٍ وامليا

 والسراعت

 0505793360 َـ2/1/1433

qanai1234@hotmail.com مىخظم عضى عامل 

 مىخظم عضى عامل khaledhaidat@gmail.com 0555769880 َـ16/3/1433 اعمال حٍر  جازان 1/7/1384 ركر صعىدي 1046373922 خالذ حيذر احمذ حيذر 20

ا ابراَيم  21  مىخظم عضى عامل Zak.abb@gmail.com 0542752333 َـ9/1/1433 طبيب جازان 24/3/1407 ركر صعىدي 1044113114 دمحم مليس يزكٍر

 مىخظم عضى عامل ال ًىجذ 0505767750 َـ1425 اعمال حرة جازان 1/7/1372 ركر صعىدي 1046412274 دمحم عبذهللا عقيل احمذ 22

23 
 1017472620 دمحم محيميذ َادي احمذ

مخقاعذ وزارة  جازان  ركر صعىدي

 السراعت
 0505768391 َـ1425

 مىخظم عضى عامل ال ًىجذ

24 
 مىخظم عضى عامل ال ًىجذ 0554187779 َـ8/3/1433 اعمال حٍر جازان 1/7/1378 ركر صعىدي 1025474006 جىفيق إبراَيم علي حيذر

25 
 1051264081 دمحم حيذر احمذ حيذر

عمذة حي  جازان 1/7/1386 ركر صعىدي

 املطار
 0503789910 َـ8/3/1433

 مىخظم عضى عامل الًىجذ

 مىخظم عضى عامل ال ًىجذ 0506786531 َـ24/1/1433 معلم مخقاعذ جازان 1377 ركر صعىدي 1014285561 على هللا عيس ى مضلم مضلم 26

 مىخظم عضى عامل Yyahia8060@gmail.com 0562656800 10/2/1433ٌ معلم  جازان 16/05/1396 ركر صعىدي 1016322354 ًحيى عبذهللا ًحيى حىباوي 27

ت جازان 2/1/1392 ركر صعىدي 1055618118 احمذ دمحم صالم بٍرك 28  مىخظم عضى عامل ahmed1394@live.com 0555366980 َـ13/6/1432 معلم ثاهٍى

29 
لع  1014177313 عمر طاَر احمذ ٍز

مخقاعذ قطاع  جازان 1/7/1365 ركر صعىدي

 خاص
 0504795941 َـ16/3/1433

Zailaa2009gmail.com مىخظم عضى عامل 

 مىخظم عضى عامل alageely@hotmail.com 0503090917 َـ2/12/1433 معلم  جازان 13/05/1398 ركر صعىدي 1056680034 عيس ى علي عيس ى العقيلي 30

 


