
ية ببارق                جمعية البر الخبر
ي لتنمية القطاع غبر الربحي                                     

 مسجل بالمركز الوطن 

 200برقم                                        

 

 م2021لعام سجل أعضاء الجمعية العمومية

 

 



 م2021لعام سجل أعضاء الجمعية العمومية

 جهة العمل رقم الهوية الجنس ضواسم الع
رقم 

 العضوية
 رقم الجوال تاريخ االلتحاق

نوعية 

 العضوية

 االنتظام في 

 دفع االشتراكات

 

هل تم منح 

بطاقة 

عضوية 

 للعضو ؟

هـ5/2/1422 13 متقاعد  ذكر علي بن أحمد حسن البارقي  نعم منتظم عامل 0503733562 

هـ5/2/1422 55 لممع  ذكر زاهر بن إبراهيم سلطان البارقي  نعم منتظم عامل 0.531352333 

هـ5/2/1422 54 معلم  ذكر هيازع بن طالع أحمد البارقي  نعم منتظم عامل 0505983280 

هـ5/2/1422 46 معلم  ذكر أحمد بن محمد غشام البارقي  نعم منتظم عامل 0504759364 

هـ5/2/1422 17 موظف متقاعد  ذكر هيازع بن يحي سليمان البارقي  نعم منتظم عامل 0555745277 

هـ5/2/1422 27 معلم  ذكر محمد بن عبد الرحمن حسن  البارقي  نعم منتظم عامل 0503079320 

هـ11/11/1429 52 معلم  ذكر أحمد البدوي علي البارقي  نعم منتظم عامل 0507941311 

هـ5/2/1427 58 معلم  ذكر مدني بن أحمد جابر البارقي  نعم منتظم عامل 0531018058 

هـ25/4/1430 51 مشرف تربوي  ذكر علي بن أحمد محمد البارقي  نعم منتظم عامل 0504755379 

هـ5/2/1422 13 معلم  ذكر عبد الرحمن بن محمد البارقي  نعم منتظم عامل 0533522827 

هـ5/2/1422 20 معلم   ذكر علي بن هادي محمد البارقي  نعم منتظم عامل 0560611129 

البدوي علي البارقي محمد بن هـ5/2/1422 49 معلم  ذكر   نعم  منتظم عامل 0503733945 



 م2021لعام سجل أعضاء الجمعية العمومية

 جهة العمل رقم الهوية الجنس اسم العضو
رقم 

 العضوية
 رقم الجوال تاريخ االلتحاق

نوعية 

 العضوية

 االنتظام في 

 دفع االشتراكات

 

هل تم منح 

بطاقة 

عضوية 

 ؟للعضو 

هـ5/2/1422 53 معلم  ذكر الحسين بن محمد الحسين البارقي  نعم منتظم عامل 0504749348 

هـ25/4/1430 48 معلم  ذكر أحمد بن حسن أحمد البارقي  نعم منتظم عامل 0508652534 

هـ5/1/1425 57 معلم  ذكر علي بن مديني محمد البارقي  نعم منتظم عامل 0503734239 

هـ5/2/1422 2 رجل أعمال  ذكر علي بن أحمد علي المجيري البارقي  نعم منتظم عامل 0555753112 

هـ5/2/1422 1 رجل أعمال  ذكر حسن بن أحمد الزهيري البارقي  نعم منتظم عامل 0555751921 

هـ25/4/1430 47 معلم  ذكر علي بن عزالدين علي البارقي  نعم منتظم عامل 0503734236 

عبد الرحمن ر الشريف أحمد بن هـ11/11/1429 50 مشرف تربوي  ذكر   نعم منتظم عامل 0554755342 

هـ23/3/1436 28 شيخ قبيلة  ذكر عبد هللا بن عبد الرحمن حسن البارقي  نعم منتظم عامل 0504730765 

هـ23/3/1436 31 معلم  ذكر موسى عادي موسى البارقي  نعم منتظم عامل 0503748937 

ن بن غازي محمد البارقيعبد الرحم هـ23/3/1436 29 مشرف تربوي  ذكر   نعم منتظم عامل 0500601023 

هـ23/3/1436 30  مشرف تربوي  ذكر محمد بن علي السويدي البارقي   050373217  نعم منتظم عامل 



 م 2021لعام أعضاء الجمعية العموميةسجل 

هـ5/2/1422 11 شفر تربويم  ذكر محمد بن أحمد زهير البارقي  نعم  منتظم عامل 0504735936 

 جهة العمل رقم الهوية الجنس اسم العضو
رقم 

 العضوية
 رقم الجوال تاريخ االلتحاق

نوعية 

 العضوية

 االنتظام في 

 دفع االشتراكات

 

هل تم منح 

بطاقة 

عضوية 

 للعضو ؟



 

هـ5/2/1422 53 مشرف تربوي  ذكر حبشي بن محمد أحمد البارقي   050474905  نعم نتظمم عامل 

هـ5/2/1422 48 معلم  ذكر محمد بن علي محمد غشام البارقي   050373995  نعم منتظم عامل 

البارقي عامر بن أحمد محمد جعفر هـ5/2/1422 57 معلم  ذكر   نعم منتظم عامل 0503754932 

هـ5/2/1422 2 معلم  ذكر محمد بن إبراهيم محمد البارقي  نعم منتظم عامل 0531354333 

عامر مريف البارقي  محمد هـ22/5/1443 1 معلم  ذكر   نعم منتظم عامل 0500157548 

هـ22/5/1443 47 معلم  ذكر سالم محمد علي اال مرشد  نعم منتظم عامل 0507779558 

شرف تربويم  ذكر علي محمد علي الشهري هـ22/5/1443 50   نعم منتظم عامل 0534855099 

هـ5/7/1443 28 لممع  ذكر علي بن حسن بن احمد شعتور  نعم منتظم عامل 0504749063 

          


