
الرحيم الرحمن الله بسم

 والزيت الماء تواجد اماكن عناوين

يوزع والزيت الماء ان علما
يباع ول مجانا

داخل المملكة العربية السعودية

19توعية الجاليات بمدينة الرياض 
 مكتب

 منطقة القصيم

أبو 0553085743منطقة القصيم ت/ 
نواف

0505142336بريدة ابوصالح ج -
     0504286623البدائع-ابوصالح ج 

عنيزة-دعوة الجاليات
توعية الجاليات بالبكيرية-

الخيرية بالرس ـ الجمعية
 الرس -جمعية البر-اللجنة الصحية

بالمعروف رياض الخبراء-هيئة المر
والنهي عن المنكر



ـ اللجنة الثقافية بالجمعية الخيرية
 بحائل

 ـ0505671018ـ جدة ـ ت/ 
الخبر ـ المكتب التعاوني للدعوة

 والرشاد وتوعية الجاليات
 : ـ المكتب التعاوني بالمدن التالية

 ـ الخرج
 ـ الحريق
 ـ البجادية
 ـ ضرما
 ـ الدلم

 ـ حوطة بني تميم
الدواسر ـ

الجمش-
جلجل-
 رماح-

 ـ الهدار
 ـ السليل
 ـ مرات

 حوطة سدير ـ
 ـ الرين
 ـ تبراك

المكتب الرئيسي لتوعية مدينة الطائف-
 الجاليات

027344388السواط هـ الخا محمد



عمر ج الخا ابو المدينه المنورة- 
0506677502

الخا ابوطارق الشمري ج - حائل- 
0503226844   

الخا ابها+ جيزان+ نجران+ الباحة- 
0505750950الحواشي ج  تركي

الشمري الخا ابو عبدالله حفر الباطن- 
0505944229

الخا أبوعمر الشمري ج رفحا- 
0504298547  

الخا امين العليان ج القريات  +الجوف- 
0555389934

بواسطة الخا عبدالرحمن تبوك- 
0505369118السديس ج 

 -
املج - الوجه - العيص - بوسطة امام

جامع الصانع في املج
0504392260المحلوي ت الخا عادل

المملكة     خارج

المتحدة العربية المارت: الدولة

أبوظبي:  المدينة
 / أبوحامد:  الخا الموزع



 00971509980414الهواتف:
مساء 10 الى 5 الساعة بين ما للتصال

اليمنية الجمهورية: الدولة

- المكل:  حضرموت المدينة
الصندوق:  لمساعدة الخيري المكان
مستشفى/ المرضى إبن المحتاجين

سيناء
 / محمد:  الخا باشعيب الموزع

الكويت : الدولة

 / أبو:  الخا أحمد الموزع
009659222272الهواتف:

العربية مصر جمهورية: الدولة

القاهرة:  المدينة
العجوزة:  - شهرزاد فندق خلف – المكان

المسجد بجوار التي التصالت
 : أحمد/  0129855513الشيخ

جديد

بأم الجاليات توعية مركز انضمام يسرنا
التوزيع لمراكز الحمام



او عنوان موقعنا
المملكة العربية السعودية

حي شبرا --- شارع الترمذي -- الرياض
 باتجاه24الدائري الجنوبي مخرج 

الجنوب
خلف سكون الليل م شرقا 200

للنترنت
014250123فاكس 

الخفجي جديد بمنطقة
الشيخ مخلد

0505952836ج 

نوافيكم بما سوف يستجد من وسوف
الله  شاءأنالعناوين تباعا 

المتعاونين   من الجاليات  نرجو بمراكز
المدن   يحتسبون  الخرىفي والذين

الخيري    الجر التوزيع في والثواب
الموقع    فاكس على  014250123  التصال

الله      من ونرجو تعاونهم للجميع شاكرين
يثيبهم    العلي ان الثواب أحسنالقدير

آمين

شفاء   منتدى المصدر



السدحان    لله عبدا للشيخ

الربط   هذا على

http://shefaa.org/forum/showthread.ph
p?t=6945

شاهر    الله في أخوكم

الدعاة   مفكرة منتدى

http://www.aldoah.com/upload/index.ph
p

http://shefaa.org/forum/showthread.php?t=6945
http://shefaa.org/forum/showthread.php?t=6945
http://www.aldoah.com/upload/index.php
http://www.aldoah.com/upload/index.php

