
 

 

 

  
 

  
  

 
 

  
 

   

1 
 إبراهيم عوده محيسن الصبحي

 ثانوي 1425/06/26 ينبع 18/11/1399 1/7/1382 1042462554
الضمان 

 503321136 الجتماعيا
موظف 
 حكومي

رئيس 
 مخطط أ المجلس

عثمان بن 
 gameit.badr@hotmail.com عفان

2 
 غازي محي الدين حسن السيد

 معلم 508530084 التعليم بكالوريوس 1436/01/01 رابغ 29/11/1396 29/11/1396 1018743193
نائب 
 لشهداءا لرئيس

أنس بن 
 gmsb99@hotmail.com معاذ

3 

عبد الرحمن عبد المعطي ردة هللا 
 معلم 504364049 التعليم بكالوريوس 1436/01/01 رابغ 3/12/1411 20/6/1393 1014354862 الصبحي

أمين 
 aasa003911@gmail.com العدوة مخطط أ الصندوق

4 
 سعد سعيد خليوي الصبحي

 1435/01/01 ينبع 3/1/1410 1/7/1383 1031789298
معهد 
 متقاعد 504361168 التعليم معلمين

األمين 
 اللبنة العام

عبدهللا بن 
 gameit.badr@hotmail.com رواحة

5 
 حمد عبد هللا حامد الصبحيم

 gameit.badr@hotmail.com الشهداء مخطط أ عضو متقاعد 553320050 التعليم بكالوريوس 1427/07/27 المدينة 1/11/1401 1/7/1380 1011607064

6 
 رضاء محمد خميس الصبحي

 555327339 خاص ثانوي 1431/01/01 نبعي 29/4/1415 5/12/1399 1026755023
رجل 
 مخطط أ عضو أعمال

طريق 
الملك 

 reda2006@windowslive.com عبدالعزيز

7 
 محمد حمود حميد الصبحي

 555304546 خاص ثانوي 1427/07/27 بدر 15/1/1397 22/2/1398 1021243140
رجل 
 mohh1380@gmail.com الروضة خطط أم عضو أعمال

8 
 قاسم محمد حامد الشريف

 1435/01/01 بدر 9/7/1405 1/7/1388 1031777632
معهد 
 qasemshreef@gmail.com الشهداء االشراف عضو مشرف 596125002 التعليم معلمين

9 
 فهد علي رجاء هللا الصبحي

 503324878 التعليم جامعي 1435/01/01 بدر 3/11/1407 1/7/1390 1031385493
مرشد 
 afhd84836@gmail.com الشهداء الشهداء عضو طالبي

10 
 وائل مبارك حمود الشريف

 جامعي 1436/01/01 بدر 26/1/1405 1/7/1398 1045899182
الهيئة 
 547795888 الملكية

اخصائي 
 الشهداء عضو تدريب

طريق 
الملك 
 wm-98@windowslive.com فيصل

11 
 جميل سعيد خليوي الصبحي

 اللبنة عضو معلم 543553654 التعليم جامعي 1436/01/01 بدر 12/3/1409 1/9/1394 1043537719
عبدهللا بن 

 i-iphone40@yahoo.com رواحة

12 
 سعود عبدالعزيز حمود الشريف

 بكالوريوس 1403/07/27 ينبع 1/7/1394 1376/07/01 1022685281
الهالل 
 suad1402@hotmail.com االشراف الشهداء عضو متقاعد 505324328 االحمر

13 
 غسان سعود عبدالعزيز الشريف

 ثانوي 1425/01/01 بدر 15/10/1420 1404/10/01 1058426717
حارس 

 500058815 امن
حارس 

 sued1402@hotmail.com االشراف الشهداء عضو امن

14 
 أمجد سعود عبدالعزيز الشريف

 sued1402@hotmail.com االشراف الشهداء عضو معلم 505324329 التعليم بكالوريوس 1403/08/01 بدر 17/10/1413 1395/10/09 1022685307

15 

محمد بن يحيى بن محمدعوض 
 saudii1402@hotmail.com الشهداء مخطط أ عضو معلم 506332013 التعليم بكالوريوس 1429/09/01 بدر 1/12/1418 1400/11/14 1013888720 الشريف

16 
 حمود سويلم حمادي الحربي

 مخطط أ عضو معلم 506431834 التعليم بكالوريوس 1430/08/01 المدينة 1/11/1413 1395/10/09 1016971499
علي بن 
 moa1202@hotmail.com ابي جراح
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17 

ماجد بن سعيد بن مبارك 
 ماجستير 1430/08/01 بدر 24/2/1416 1397/10/05 1012822126 المحمادي

الضمان 
 majidsaeed@hotmail.com الشهداء مخطط أ عضو باحث 504618468 االجتماعي

18 
 راضي بركة هللا براك الصبحي

 505361584 خاص دبلوم عالي 1403/07/27 ينبع 15/7/1393 1375/07/01 1033250505
رجل 
 الشهداء مخطط أ عضو أعمال

radyelsobbhy-
group@yahoo.com 

19 
 محمد محمد معيتق الصبحي

 mohmed1379@hotmail.com الشهداء مخطط أ عضو متقاعد 504366632 موظف ويثان 1403/07/27 ينبع 17/7/1398 1379/07/01 1047916497

20 
 حمدان محمدناصر حماد الصبحي

 hmn.alsobhi@gmail.com الشهداء مخطط أ عضو مقاول 596485051 خاص ثانوي 1403/07/27 ينبع 13/7/1381 1363/07/01 1012333421

21 
 مبارك حمود آل نامي الشريف

 ثانوي 27/7/1403 ينبع 12/7/1380 1/7/1362 1045899117
محافظ 
 504361006 سابق

محافظ 
 الشهداء عضو سابق

شارع 
الملك 
 wm-98@windowslive.com فيصل

22 

محمد عاتق بن حميد بن حمييد 
 moh.ateq@gmail.com الشهداء مخطط أ عضو متفاعد 504618468 موظف ثانوي 1403/07/27 بدر 10/7/1398 1380/07/01 1050478062 الصبحي

23 
 حامد سعد حامد الحربي

 596485049 خاص بكالوريوس 1430/08/01 المدينة 8/3/1408 1390/03/11 1017437714
رجل 
 h.s.alharby@hotmail.com الرمانة الرمانة عضو أعمال

24 
 رائد عبد الرحمن مسفر الصبحي

 بكالوريوس 1/9/1439 بدر 24/4/1421 24/4/1407 1049814641
الضمان 
 566586669 االجتماعي

مدير 
 alsobh.rae@hotmail.com 22ش  الروضة عضو الضمان

25 
 نواف عواض عويض الصبحي

 بكالوريوس 15/5/1438 بدر 28/4/1423 25/4/1405 1036754859

صتدوق 
مية تن

 553324423 الموارد
اخصائي 
 الشهداء عضو توظيف

ممر بن 
 n.alsubhi@hrdf.org.sa مالك

26 
 ابراهيم حميد حميدان المحمادي

 بكالوريوس 6/11/1440 بدر 10/5/1417 4/5/1399 1074823921
مستشفى 

 555345469 بدر
رئيس 

 الغزوة عضو قسم
س بن او

 ibralharbi@moh.gov.sa الصامت

27 
 محمد محفوظ آل نامي الشريف

 gameit.badr@hotmail.com االشراف الشهداء عضو متقاعد 505345739 موظف  ثانوي 1/1/1425 ينبع 5/7/1380 1/7/1362 1037757844

28 

أنس محمد محفوظ آل نامي 
 gameit.badr@hotmail.com االشراف الشهداء عضو معلم 555349018 التعليم بكالوريوس 1/01/1425 ينبع 8/5/1403 2/5/1385 1037757927 الشريف

29 

اسامة محمد محفوظ آل نامي 
 gameit.badr@hotmail.com االشراف الشهداء عضو طبيب 507775599 الصحة بكالوريوس 5/9/1427 بدر 14/11/1407 3/11/1389 1037757901 الشريف

30 
 مصلح نصير الخلوي

 ثانوي 5/11/1435 بدر 15/9/1420 4/9/1402 1043537719
الهيئة 
 502294824 الملكية

قسم 
 gameit.badr@hotmail.com الخلوة مخطط أ عضو السالمة

31 
 سلطان حامد غوينم الصبحي

 555627153 التعليم بكالوريوس 1/1/1425 ينبع 3/7/1405 1/7/1387 1034901296
وكيل 
 الرايس عضو مدرسة

الشارع 
 gameit.badr@hotmail.com العام

32 
 مقبول محمد مقبول الصبحي

 503301125 االمارة ثانوي 13/7/1428 ينبع 20/7/1399 1/7/1381 1056586363
سكرتير 
 gameit.badr@hotmail.com الشهداء مخطط أ عضو المحافظ
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