
 الهاتف المأذون المنطقة المحافظة

 محافظة العاصمة

 قرطبة

 96622974  أحمد عبدالرحمن الكوس

 66761433 أسامة طاهر المزيدي )جعفري( 

 99648264 محمد عبدالله الحجي 

 

 كيفان

 97665333 حامد العلي

 99335031 خالد عبدالله الخليفي 

 66824446 خالد مؤيد بكر 

 99892229 الدمخيعادل  

 99631988 عمر خليفة الشايجي 

 

 الفيحاء

 94922295 فيصل عيسى العبدالهادي

 99747280 راشد الفرحان 

 66030662 عبدالله الليفان 

 99334557 خالد الخراز 

 

 جابر األحمد

 55557170 طارق الزعبي

 99595754 عبدالحميد عبدالكريك منشد الضفيري 

 99839260 الحميدي الديحانيعبدالله  

 60001883 علي مال الله العوضي 

 50666993 محمد علي عبدالرحمن 

 99646502 بدر عبدالرزاق الماص الدعية 

 99850608 خالد أحمد الجريوي السرة 

 99653596 داود بن عيسى اليرموك 

 99991975 عبدالله جاسم الكندري الشامية 

 99781391 )جعفري( علي حسين صالح الدسمة 

 
 غرناطة

 66662823 هشام الخضري

 94040181 عبدالله جمال يوسف الحداد 



 99636454 وليد محمد اليعقوب القيروان 

 99605090 وليد الحمد العديلية 

 99811954 وليد محمد عبدالكريم الديولي الخالدية 

 99736454 يوسف علي محمد الهاشمي الروضة 

 الجهراءمحافظة 

 سعد العبدالله

 99747842 حسين القحطاني

 99770106 سالم بادي حماد العجمي 

 99662252 محمد سعود مثيب العنزي 

 50146246 خالد خلف الشمري 

 97444431 خالد غريب السعيدي 

 99055626 صباح العنزي 

 97971070 الفي علي الظفيري 

 66783716 مشاري سعيد العنزي 

 99330022 مفوز العنزي 

 
 القصر

 99619270 سعيد عماش السعيدي

 55557502 خالد ضحوي الظفيري 

 
 الدوحة

 99079230 )جعفري( عبدالله نجم المزيدي

 66066896 فهد علي الشطي 

 
 الجهراء

 97726002 فالح محسن العجمي

 99921118 جاسم عشوي الظفيري 

 99718573 فرحان عبيد الشمري العيون 

 11616666 فهد هديرس لوقان العبر العنزي الصليبية 

 44464699 خالد منسي راشد حفر النعيم 

 محافظة الفروانية

 صباح الناصر

 99513387 أحمد عبيد الديحاني

 66468680 شبيب الزعبي 

 97558740 فيصل حمود الدخيل 

 99627275 محمد ناصر المطيري 



 97810055 العجميعبدالله محمد  

 99575583 نواف مسيد المزيحي 

 
 الرابية

 99231261 حمد غازي الحربي

 99557193 عبدالله حمود الثويمر 

 

 الرحاب

 97666455 خالد الشرف

 66667796 عبدالله مطيري الرشيدي 

 94911909 محمد يوسف األنصاري 

 

 الفردوس

 97877476 خالد هايف المطيري

 99843986 حمدان العازميراشد  

 51102077 فايز متعب الديحاني 

 55338514 عادل طعيمس العتيبي 

 

 العارضية

 99154591 سعود عبدالله المطيري

 66384222 سعود عويض الديحاني 

 99076722 عبدالله عبدالعزيز الحربي 

 99840464 محمد حمود الركيبي 

 55878988 محمد جابر العجمي 

 99617476 عيسى ناصر الظفيري 

 

 عبدالله المبارك

 99555616 طالل الديحاني

 99872090 فيجان سرور المطيري 

 99085719 محمد عايش العازمي 

 55592966 عبدالعزيز سويد الرشيدي 

 99591336 عبدالله نجيب سالم العمرية 

 65877741 عبدالله خالد نصار العجمي  

 

 األندلس

 99629213 الشطيسليمان 

 65554205 خالد جمعه سليمان الخالدي 

 99038366 حمود الحطاب 



 97882099 عبدالله يوسف األنصاري 

 97518686 محمد جاسم البراك 

 99714963 )جعفري( يوسف علي عبدالهادي 

 50633474 ناصر محمد الهاجري 

 99604467 يوسف الشطي الصليبخات 

 55771961 ابراهيم الهاجريعماد  النهضة 

 خيطان 
 99620564 خالد ناصر الفريج

 محافظة حولي

 الزهراء

 99602802 ابراهيم عبدالواحد الفيلكاوي

 99074686 جاسم محمد الحجي 

 97895432 خالد سلطان محمد 

 99063663 رسلي فهد بورسلي 

 97979432 )جعفري( رضا عبدالله جوهر 

 99246555 طالل الضويحي 

 99727242 عماد عبدالله العصيمي 

 50006020 محمد عبدالرزاق الطبطبائي 

 96664044 عبدالعزيز فهد النومس 

 
 الجابرية

 50290303 محمد حسن علي الجفيري

 99251138 عامر الرفاعي 

 99879774 خليل علي مشري المرشود مبارك العبدالله 

 

 الرميثية

 99530010 أحمد عبدالرحمن الشيحه

 66655848 محمد يوسف رجب الشطي 

 66654054 )جعفري( جواد العطار 

 66566767 )جعفري( صالح الفيلي 

 90922888 )جعفري( عبدالعزيز المنصور 

 6607787 )جعفري( علي محمد الجدي 

 99743608 ناجي عبدالله الخرس 



 99511696 )جعفري( بوشهريفيصل رجب  

 99710987 بدر سعد الرميضي الشهداء 

 99665688 خالد المذكور مشرف 

 

 السالم

 99443626 جابر داود العنيزي

 97288660 عبدالله أحمد إسحاق 

 99889948 راشد سعد العليمي 

 99791752 سلمان المجلهم 

 99750409 طارق الطواري 

 97979720 ماجد جابر العنزي 

 

 بيان

 99058024 جاسم محمد المسباح

 53814078 جمال عبدالله الكندري 

 97868977 سليمان معرفي 

 99663959 )جعفري( مصطفى الزلزله 

 99733254 ناظم المسباح 

 51515156 وليد راشد الطراد 

 

 السالمية

 66590039 )جعفري( حسن العامر

 66656110 )جعفري( حسن دشتي 

 99077884 خالد السعيد 

 66008886 )جعفري( محمد جمعة بادي 

 99159503 )جعفري( حسين القالف الشعب 

 

 سلوى

 99822652 سعد سالم العازمي

 99266552 خالد رجا سالم العازمي 

 66357779 علي صباح الهران 

 50705366 علي عيد العازمي 

 99457200 علي محمد الكندري الصديق 

 99070551 محمد يعقوب الصانع حطين 



محافظة مبارك 
 الكبير

 مبارك الكبير

 94099663 بسام خضر الشطي

 94477782 عبدالله سالم نصيب البلوشي 

 99040902 عبداللطيف حاجي صادق العوضي 

 99779821 خالد إبراهيم العوض 

 99311259 علي سعود العازمي 

 99661181 )جعفري( محمد حسن الجزاف 

 5066620 مفلح حمود العازمي 

 44646669 اسماعيل تميم عبدالهادي الدوسري 

 

 القصور

 90010244 )جعفري( حسين المطوع

 99181822 ناصر محمد جاسم الطليحي 

 99639302 بدر حسن الكندري 

 99088768 مخيط عوض العازمي 

 50228922 راشد مبارك العازمي 

 

 القرين

 66111567 األنصاريخالد 

 99969616 عبدالله محمد عبدالله عبدالرحيم 

 55553588 خالد عبدالهادي المطيري 

 99340535 عبدالله حمود العصيمي 

 99044944 عبدالله مبارك الحقان 

 

 العدان

 66622434 فالح محمد النهام

 99667986 مساعد يوسف بوغيث 

 66622434 صالح محمد النهام 

 99800501 عادل الجطيلي 

 99088592 عبدالله علي المال 

 97141113 محمد بداح ناصر 

 99085171 محمد عبدالله العوضي 

 99070745 وليد محمد الكندري 



 
 أبو فطيرة

 99559936 مبارك عبدالهادي الهاجري

 50104677 نادر علي العوضي 

 

 صباح السالم

 94988555 محمد حسن العجمي

 66264252 نواف عبيد عبدالعزيز العتيبي 

 66615085 نادر فالح العازمي 

 99653202 هندي الهاجري 

 97141811 ريحان ابراهيم الشمري 

 66636911 عبدالله شبيب العازمي 

 50874487 بدر سعد سعد العازمي 

 55227738 حمد خالد ابراهيم العوض الفنيطيس 

 محافظة األحمدي

 الصباحية

 / 55536500 أحمد مشعان السبيت
99595239 

 99431174 أحمد عبدالله العتيبي 

 99606552 سالم خالد اجلمغم 

 55799990 صالح فالح العازمي 

 55882269 عبدالله ماطر العازمي 

 94006030 مانع راشد العجمي 

 97554160 محمد نايف العتيبي 

 66035800 يوسف الضاوي 

 

 جابر العلي

 99821137 بدر محمد مهنا

 99727136 عبدالرحمن عويص المطيري 

 99847180 حسين الحويتان 

 99877557 عبدالله ناصر العازمي 

 97554160 منصور عبدالله العازمي 

 

 المنقف

 99834116 جلوى مبارك الجميعه

 67676748 )جعفري( خالد عبدالعزيز الفرج 

 66336334 )جعفري( رجب علي رجب 



 99602480 يوسف السويلم 

 94000212 يوسف عبدالعزيز المطوع 

 99380611 حمدان حمود الهاجري أم الهيمان 

 
 األحمدي

 99819184 خالد سعد المطيري

 55155254 سعود علي الهاجري 

 

 هدية

 97923900 أركان محمد العتيبي

 55655978 فالح محمد خميس العجمي 

 67080335 ناصر سعد الدوسري 

 99830725 سالم سعد الطويل 

 99044902 أحمد عبدالله العصفور 

 66413908 زامل محمد الزامل بوحليفة 

 97448098 شبل عبدالجليل األحمدي الجنوبي 

 

 الفنطاس

 97693363 عادل المسبحي

 66421657 أرشيد مانع الهاجري 

 99164441 عبدالرحمن المعتوق 

 99708822 عبدالله معتوق المعتوق 

 99737383 عبدالله خالد الزويد الرقة 

 

 فهد األحمد

 99988265 عبدالله شافي العجمي

 94444952 سعد راشد المطيري 

 99787760 مبارك جارالله العجمي 

 

 الفحيحيل

 55352553 مهلي فارس الفضلي

 50258884 محمد جاسم محمد البركه 

 99000996 حمد العجميفيصل  

 

 صباح األحمد

 90992225 عبدالله جدادي

 50633994 حمد قبالن عواد العازمي 

 99555806 سعد ثامر وارد العجمي 



 

 الظهر

 99718900 هادي مبارك العجمي

 90003303 وليد فالح العازمي 

 94089888 محمد نايف الهاجري 

 


