
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أعضاء الجمعٌة العمومٌة لجمعٌة تحفٌظ القرآن الكرٌم بالزلفً

 نوع العضوٌة )عامل(

 

 

 

 

 

 

 

 



 :المٌالد تارٌخ، ٠١٠١٠٣١٠٠١: الهوٌة رقم، الذوٌخ صالح بن دمحم بن أحمد: االسم

 : الجوال رقمa0505122863@gmail.com   : االلكترونً البرٌد ٠٢١١/٠١/٠١

 .الزلفً تعلٌم: العمل جهة،  الزبٌر بن مصعب شارع الٌمامة -الحً العنوان ١٤١٤٠١١١٥٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هـ٠٢٧١/ ٠/٧ ، تارٌخ المٌالد:٠١١١٢٣٠٤٢٢، رقم الهوٌة: الطوالة االسم: سلٌمان عبدالرحمن

 متقاعد معلم ، جهة العمل: المنار حً العنوان: ١٤١٤٠١٢٠٧١ رقم الجوال:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المٌالد تارٌخ،  ٠١٠١١٠٤١١٤:الهوٌة رقم،  الرومً عبدالرحمن دمحم بن عبدالرحمن :االسم

: الجوال رقم،   hotmail.com-nhl@777: البرٌد اإللكترونً ٠٢١٤/ ١/ ٠٤(:مٌالدي)

 العمل: تعلٌم جهة،  عمٌر بن مصعب - الٌمامة حً( :الشارع-الحً) العنوان، ١٤١٤٠١١١٤٤

 الزلفً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تارٌخ ٠١٠١١٠٥١٠٣: الهوٌة رقم،  المحترش صالح بن ناصر بن صالح : الرباعً االسم

 رقم العنوان،  معلم :الوظٌفً المسمى الزلفً تعلٌم ادارة : العمل جهة م٠١٧١/١/١: المٌالد

 الشارع: األمٌر الصدٌق:  الحً ، الرٌاض: المنطقة الزلفً :المدٌنة ١٤١٢٣٤٥١١٢ :الجوال

 Salehnasser.1274@gmail.com: اإللكترونً البرٌد ناٌف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(: مٌالدي)المٌالد تارٌخ، ٠١٠٢١٧٠٢١١: الهوٌة رقم،  الحمٌن أحمد بن حمٌن بن فهد: االسم

 ١٤١٢٠٥٧٤٢٢: الجوال رقم، f.h.h.1388@gmail.com :االلكترونً البرٌد٠١٥١/٧/٠٣

 .باز ابن ثانوٌة -معلم –العمل: تعلٌم الزلفً جهة،  الرومً ابن - سمنان: (الشارع-الحً)العنوان،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(: مٌالدي)المٌالد تارٌخ،٠١٥٧١١٠١١٣:الهوٌة رقم،  الطوالة سلٌمان بن عبدالرحمن :االسم

 ١٤١٥٣٤٥١١٤: الجوال رقم،  asat885@hotmail.com :االلكترونً البرٌد،٠١-٣-٠١١٢

 المجمعة جامعة: العمل جهة الخنساء شارع-المنار حً( : الشارع-الحً) العنوان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(: مٌالدي) المٌالد تارٌخ،  ٠١٠٣٥١١٠٣٠: الهوٌة رقم،  العبداللطٌف صالح دمحم بن االسم: ثامر

: الجوال رقم،   thamer.m422@gmail.com :اللكترونًا البرٌد ٠١٧١/  ٠/ ١٣

 تعلٌم: العمل جهة،  باز ابن شارع/ سلمان الملك حً ( :الشارع-الحً) العنوان ١٤١٣١٠٢٧٠٣

 الزلفً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(: مٌالدي)المٌالد تارٌخ،  ٠١٠١١٥٣١٢١: الهوٌة رقم،   الحمد مساعد بن علً بن بدر: االسم

،  ١٤٣٣١٣٣١١١: الجوال رقم،   abomuaaz98@gmail.com: االلكترونً البرٌد ٠١٧١

 إدارة: العمل جهة،   سعود بن هللا عبد اإلمام شارع -سلمان الملك حً( : الشارع-الحً) العنوان

 .والثانوٌة المتوسطة الكرٌم القرآن تحفٌظ مدرسة -الزلفً تعلٌم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ٠٢١٥(:مٌالدي)المٌالد تارٌخ،  ٠١١٤١١١١١٥:الهوٌة رقم،  الثنٌان راشد بن ٌوسف: االسم

 العنوان،  ١٤١٣٣١٣٣٣١: الجوال رقم،  yrt4440@gmail.com: االلكترونً البرٌد، 

 طٌبة ثانوٌة: العمل جهة، مسعود بن عبدهللا - السٌح( : الشارع-الحً)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٠١٧٣/٠٠/١١المٌالد: ،تارٌخ ٠١٢٥١١١٤٣٢رقم الهوٌة: ، الدوٌش عبدهللا فهد االسم: سلٌمان

،  عمٌر بن مصعب الٌمامة  شارع حً، العنوان:  sfd1576@gmail.comالبرٌد االلكترونً: 

 ١٤١٣٣٢٣٤٥٥ رقم الجوال:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المٌالد تارٌخ ، ٠١٢٧٠١٧١٤١:الهوٌة رقم،  الرمٌح حمود بن رمٌح بن االسم: منصور

 رقم،  mnsor1232@hotmail.com :لكترونًاال البرٌد ٠١٧٧/  ٥/  ٠٧: (مٌالدي)

العمل:  ، جهة (عمٌر بن مصعب الشارع- ةمالٌما الحً) العنوان، ١٤١٣١٤٠١٢١: الجوال

 تبٌان مسار مشرف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (مٌالدي) المٌالد تارٌخ،٠١٢٢٣١٤١٧٤:الهوٌة رقم، الفاٌز مزٌد سلٌمان ناٌف: االسم

: الجوال رقم،  abokhlid101@gmail.com: االلكترونً البرٌد ٠٢١١/٣/٠٤:

 ، عبدالعزٌز الملك شارع الٌمامة حً( : الشارع-الحً) العنوان، ١٤١١٤١١٣١١

 التربٌة وزارة: العمل جهة 
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،   ٠١٣٤٤١٧٤٥٢: الهوٌة رقم،   السالمة عبدالعزٌز بن عبدالمحسن بن عبدالعزٌز :االسم

 رقم،  hotmail.com-aas@772: االلكترونً البرٌد،  ٠١١٥/٢/٥(: مٌالدي)المٌالد تارٌخ

: العمل جهة،  الرومً ابن شارع سمنان( : الشارع-الحً) العنوان،  ١٤١٥٠١١٧٧١: الجوال

 المجمعة جامعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  ٠٣١٠/١/٠١، تارٌخ المٌالد:  ٠١٠١٣١٢٥١١ ، رقم الهوٌة: القشعمً أحمد بن االسم: عبدهللا

 الشؤون وزارة، جهة العمل:  السٌح حً، العنوان:  Ahmm001@gmail.comاإلٌمٌل: 

 واالرشاد والدعوة االسالمٌة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تارٌخ،  ٠١٠٥٣١١١١١: الهوٌة رقم،  الخمشً سالم بن عبدهللا بن عبدالعزٌز: االسم

 رقم،  abdd321@hotmail.com: االلكترونً البرٌد ٠١١٠/١١/١١(: مٌالدي)المٌالد

 معلم: العمل جهة،  الخنساء شارع - علقة( : الشارع-الحً) العنوان،  ١٤١٢٠١١٤١٥: الجوال

 الفٌصلٌة بابتدائٌة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارٌخ المٌالد: ، ت ٠١١١٠١٢٠١١االسم: عبدالرحمن بن عبدالعزٌز النصار ، رقم الهوٌة: 

، العنوان:  ١٤١٤٠١١٧١١، رقم الجوال: wer302@gmail.comهـ ، اإلٌمٌل: ٠/٧/٠٢١٤

 الزلفً حً سمنان ، جهة العمل: معلم متقاعد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، تارٌخ المٌالد:  ٠١٢٠٢٢٣١٥١االسم: عبدالرحمن بن دمحم صالح الحمد ، رقم الهوٌة: 

، العنوان: الزلفً حً سمنان ، جهة العمل: معلم  ١٤١٤٠١٢١٤٥هـ: ، رقم الجوال:٠/٧/٠٢٥١

 متقاعد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، تارٌخ المٌالد:  ٠١٣٠٧٤٠٣١١االسم: عبدالرحمن بن رومً الرومً، رقم الهوٌة: 

،  ١٤٤٣٠١٤٤١١، رقم الجوال: m2266m@gmail.comهـ ، اإلٌمٌل: ٠٤/١/٠٢١٢

 مشرف تعلٌمً، جهة العمل:  الٌمامةالعنوان: الزلفً حً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هـ ، ٠/١/٠٢١١، تارٌخ المٌالد:  ٠١٣٧١٥٧١٤٤االسم: دمحم عبدالعزٌز المهنا ، رقم الهوٌة: 

نوان: الزلفً حً ، الع ١٤٤٤٠١١٧٤٥، رقم الجوال: almsfer.net@gmail.comاإلٌمٌل: 

 الٌرموك ، جهة العمل: معلم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تارٌخ المٌالد:  ، ٠١٧١١١١٠١٢االسم: عطاهللا بن دمحم عطاهللا العطاهللا ، رقم الهوٌة: 

 ، العنوان: الزلفً ، جهة العمل: معلم  ١٤٤٤١٥٠٠١٠هـ ، رقم الجوال:١٣/٠٠/٠٢١٧

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، تارٌخ المٌالد:  ٠١٢١٤١١٤٧٣أحمد الجبر ، رقم الهوٌة: االسم: أحمد بن ناصر 

  ١٤٤٢١٤٣١٣٠، رقم الجوال: aborakkan1435@gmail.comهـ ، اإلٌمٌل: ١/٠١/٠٣١٥

 ، العنوان: الزلفً حً الصدٌق  ، جهة العمل: جامعة المجمعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ ، ٠٤/٠/٠٢١٢، تارٌخ المٌالد:  ٠١٠٥٢١١١٥٧االسم: فهد بن سعود المال ، رقم الهوٌة: 

، العنوان: الزلفً ، جهة  ١٤٤٤١٣٣١٧٣، رقم الجوال: almulla@gmail.comاإلٌمٌل: 

 العمل: معلم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، تارٌخ المٌالد:  ٠١٥١١١١١١٥الرحمن بن أحمد مساعد الحمد ، رقم الهوٌة: االسم: عبد

، العنوان:  ١٤٤٤١٣٣١٧٣، رقم الجوال: almulla@gmail.comهـ ، اإلٌمٌل: ٠١/١/٠٣١١

 الزلفً ، جهة العمل: معلم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ ، ٠/٧/٠٢١٠، تارٌخ المٌالد:  ٠١٢١١١١١٥١االسم: ناصر بن دمحم السمحان ، رقم الهوٌة: 

، العنوان: الزلفً حً  ١٤٤٢٣١٤٢٣٧، رقم الجوال:  comnaser.ms103@gmail.اإلٌمٌل: 

 الٌمامة ، جهة العمل: .....

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ ، ٠/٠١/٠٣١٣، تارٌخ المٌالد:  ٠١٣٧٢١٥١١٤رقم الهوٌة: االسم: أحمد بن عبدهللا الفراج ، 

، العنوان: الزلفً ، جهة  ١٤١٥١١١٥٥٤، رقم الجوال:  frag2639@gmail.comاإلٌمٌل: 

 العمل: معلم
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د: ، تارٌخ المٌال ٠١٠٥٤٥٥٢١٧االسم: عبدالعزٌز بن أحمد الحمٌدي ، رقم الهوٌة: 

 ١٤١٣١٣٣٣٢٠، رقم الجوال:   abodi2008@hotmail.comهـ ، اإلٌمٌل: ٠٢/٠٠/٠٢١٧

 ، العنوان: الزلفً ، جهة العمل: معلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ ، ٠٤/٢/٠٢١١، تارٌخ المٌالد:  ٠١٣٧١٧٢٥١٥االسم: جبر بن إبراهٌم الجبر ، رقم الهوٌة: 

، العنوان: الزلفً ،  ١٤٤٤٠١١١١٣، رقم الجوال:    ghotmail.com-jabr@1399اإلٌمٌل: 

 جهة العمل: ال ٌوجد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،   هـ ٠/٧/٠٢١٥، تارٌخ المٌالد:  ٠١٠٤١٠٣٤١٢االسم: علً بن صالح الطوالة ، رقم الهوٌة: 

 ، العنوان: الزلفً ، جهة العمل: ...... ١٤١٢٠٣١٤١١رقم الجوال:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ ٠/٧/٠٢١١، تارٌخ المٌالد:  ٠١٣١١٣٢٥١١، رقم الهوٌة:  االسم: صالح بن سلٌمان الدوٌش

، العنوان:  ١٤١٤٠١٢٠١١، رقم الجوال:    hotmail.com-saleh2014@10، اإلٌمٌل: 

 الزلفً ، جهة العمل: معلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ ، ٠١/٥/٠٣١٤، تارٌخ المٌالد:  ٠١٢١٤١١٤٥٥االسم: مشعل بن ناصر الجبر ، رقم الهوٌة: 

 ، العنوان: الزلفً حً الصدٌق ، جهة العمل: كتابة العدل ١٤١٣١٣٠١١رقم الجوال:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ ١/٠٠/٠٢١٧، تارٌخ المٌالد:  ٠١٥١٧١١٢١٤االسم: عمر بن سلٌمان السلٌمان ، رقم الهوٌة: 

، العنوان: الزلفً ،  ١٤٣٠٥٥٠١١٤، رقم الجوال: omar11ss@hotmail.com، اإلٌمٌل: 

 جهة العمل: معلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، تارٌخ المٌالد:  ٠١٠٥٢٧٧٧٤٣دالمحسن بن عبدالعزٌز النصار ، رقم الهوٌة: االسم: عب

 ، العنوان: الزلفً ، جهة العمل: معلم ١٤١٤٠١١٣٢٧هـ ، رقم الجوال:٠/٧/٠٢١١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

mailto:abodi2008@hotmail.com
mailto:jabr-1399@ghotmail.com
mailto:saleh2014-10@hotmail.com
mailto:omar11ss@hotmail.com


، تارٌخ المٌالد:  ٠١١٤١١٥٧٤١االسم: راشد بن الحمٌدي الحمٌدي ، رقم الهوٌة: 

،  ١٤١٤٠١١١١٢، رقم الجوال: omromr25@gmail.comهـ ، اإلٌمٌل: ٠/٧/٠٢١٠

 العنوان: الزلفً حً الفالح ، جهة العمل: معلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، تارٌخ المٌالد:  ٠١١٤٥٥٣١٢١االسم: عبدالرحمن بن خالد الحربً ، رقم الهوٌة: 

،  ١٤١٣١١٣١٢٧، رقم الجوال: df34278@gmail.comهـ ، اإلٌمٌل: ١٤/٢/٠٢١١

 العنوان: الزلفً حً سمنان ، جهة العمل: معلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، تارٌخ المٌالد:  ٠١٠٤٥١٤٥٤١االسم: أحمد بن عبدالمحسن المقحم ، رقم الهوٌة: 

،  ١٤١٣٠٠١٥٥١، رقم الجوال: maghm11@gmail.comهـ ، اإلٌمٌل: ٠٤/٣/٠٢١١

 العنوان: الزلفً ، جهة العمل: معلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ ، ٠/٠١/٠٢١٠، تارٌخ المٌالد:  ٠١٣١١٣٣٠١٧االسم: بدر بن عبدهللا البدر ، رقم الهوٌة: 

، العنوان: الزلفً حً  ١٤٤٤٠١١٢٥٤، رقم الجوال: hotmail.combadr236@5اإلٌمٌل: 

 سمنان ، جهة العمل: تعلٌم الزلفً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، تارٌخ المٌالد:  ٠١٢١٠٢١١٠١عبدالمحسن الحمٌن ، رقم الهوٌة:  االسم: عبدالعزٌز بن

،  ١٤١٢٣٧١٣٣١، رقم الجوال: hotmail.com-thabet@123هـ ، اإلٌمٌل: ٠٣/٢/٠٣١١

 العنوان: الزلفً ، جهة العمل: معلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ ٠/٧/٠٢١٢، تارٌخ المٌالد:  ٠١٠١٠٢٧٢٥١االسم: خزعل بن دخٌل العصٌمً ، رقم الهوٌة: 

، العنوان: الزلفً ،  ١٤٤٤٠١٢١٠٠، رقم الجوال:  kd023911@gmail.com، اإلٌمٌل: 

 جهة العمل: مساعد مدٌر التعلٌم للشؤون المدرسٌة بالزلفً
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