
 

 

 

 العضواسم 

 

 

 

 الجنسية

 

 

 

 الجنس

 

 

 

 رقم الهوية

 

 

 

 تاريخ امليالد

 

 

 

 املدينة

 تاريخ االلتحاق العملجهة 

 

 

 

 رقم الجوال

 البريد اإللكتروني

 

نوعية العضوية ) عامل / 

 منتسب / فخري / شرفي (

 

هل تم 

منح 

بطاقة 

عضوية 

 للعضو؟

بن  زعبد العزي

مشاري عبد 

المشاري هللا  

 ذكر سعودي

80/80/0440 معلم عودة سدير هـ40/40/9041 8040810601  0700000018 Amm-800  
@hotmail.com 

 عضو عامل

 نعم

فيصل بن سعد 

 ذكر سعودي صالح المويجد

80/80/0440 وكيل مدرسة حوطة سدير هـ91/40/9911 8006770011  0777001660 sudeer_news 
@hotmail.com 

 عضو عامل

 نعم

 ماجد بن عبد

الرحمن حمد 

 العثمان

 ذكر سعودي

8060114084 

 هـ72/27/2931

80/80/0440 معلم اجلنيفي  0700480400  Aa_864 
@hotmail.com 

 عضو عامل

 نعم

بندر بن صالح 

عبد العزيز 

 الدجين

 ذكر سعودي

8004010067 

 هـ21/93/2932

80/80/0440 معلم روضة سدير  0776600100 Bssssd  
@hotmail.com 

 عضو عامل

 نعم

عبد هللا بن عبد 

العزيز ناصر 

 المعيوف 

 ذكر سعودي

العالقات العامة  حوطة سدير هـ49/40/9041 8064040007

 ببلدية حوطة سدير

80/80/0440  0701464171 e3sar22  
@hotmail.com 

 عضو عامل

 نعم

عبد العزيز بن 

محمد فواز 

 الفواز

 ذكر سعودي

80/80/0440 جامعة امللك سعود الرياض هـ80/80/8607 8040604704  0706000076  abalfawaz 
@ksu.edu.sa 

 عضو عامل

 نعم

إبراهيم بن 

محمد بن حمد 

 الشبيعان 

 ذكر سعودي

8008111140 

 هـ73/97/2097

80/80/0440 معلم حوطة سدير  0700681178  hawtat_sudair-Ber 
@hotmail.com 

 عضو عامل

 نعم

عمر بن فهد 

عبد العزيز 

 الوهيب

 ذكر سعودي

8017146770 

 هـ23/91/2022

80/80/0440 معلم حوطة سدير  0700780074 Omar.f.w7 
@gmail.com 

 عضو عامل

 نعم

خالد بن عبد 

العزيز سليمان 

 النصار

 ذكر سعودي

8006111676 

 هـ10/10/0830

80/80/0440 متقاعد حوطة سدير  0706600460 Khalid-nassar 
@hotmail.com 

 عضو عامل

 نعم

محمد بن 

إبراهيم عبد هللا 

 السويح

 ذكر سعودي

80/80/0440 معلم روضة سدير هـ00/88/8006 8001446160  0776600174  msoeeh 
@hotmail.com 

 عضو عامل

 نعم

محمد بن عبد 

العزيز سليمان 

 النصار

 ذكر سعودي

جامعة اإلمام حممد  حوطة سدير هـ08/01/8011 8078071106

 بن سعود

80/80/0440  0707011606  alnassar-m 
@hotmail.com 

 عضو عامل

 نعم

سعد بن حمد 

 ذكر سعودي محمد الحماد

8000778718 

 هـ92/92/2939

80/80/0440 متقاعد حوطة سدير  0706608401 Alhammad.saa7 
@gmail.com 

 عضو عامل

 نعم

عبد هللا بن 

سليمان عبد 

الرحمن 

 المهيدب

 ذكر سعودي

8040111070 

 هـ42/18/0210

80/80/0440 معلم حوطة سدير  0706000167 vcfvgg@gmail.com عضو عامل 

 نعم

عبد الرحمن 

بن حمد عبد 

 الرحمن العيد

 ذكر سعودي

8060400004 

 

80/80/0440 مجعية سواعد جالجل  0700800180 ah.al3id@gmail.com عضو عامل 

 نعم

عبير بنت 

إبراهيم محمد 

 الخميس

 أنثى سعودية

80/80/0440 روضة التنمية جالجل هـ08/80/8000 8004880148  0704600410 Amabrahymalzyd 
@gmail.com 

 عضو عامل

 نعم

هيله بنت 

إبراهيم عبد 

الرحمن 

 الطويل

 أنثى سعودية

80/80/0440 معلمة جالجل هـ10/40/9911 2990119092  0760600110 haila_74 
@hotmail.com 

 عضو عامل

 نعم

سعاد بنت 

مخيمر عبد هللا 

 المخيمر

 أنثى سعودية

8000041044 

 هـ21/99/2933

80/80/0440 جلنة التنمية روضة سدير  0706808840 soadas20- 
@hotmail.com 

 عضو عامل

 نعم
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