
 

 

 

 

   
    
    

 م2222 أسماء عضوات المجلس العمومي للجمعية لعام 

 

 (عضوة36) (عامل )قائمة العضوات 

 نوع العضوية االسم م

 تثقيف و أرشاد/عضو  فاطمة عبدالله بونهيه 1

 لجنة األنشطة/عضو حنان عبدالرحمن الموسى 2

 لجنة األنشطة/عضو طرفة آل زرعة 3

 لجنة األنشطة/عضو نسيمة االفندي 4

 اجتماعيةلجنة /عضو أبتسام جوخدار 5

 اجتماعيةلجنة /عضو  فاطمة الموسى 6

 اجتماعيةلجنة /عضو فوزية عبدالعزيز الموسى 7

 اجتماعيةلجنة /عضو صالحة ناصر الفواز 8

 اجتماعيةلجنة /عضو أحمد المسيعيد آسيا 9

 لجنة األنشطة/عضو عائشة عبدلله المبارك 11

 لجنة األنشطة/عضو لولوة المطلق 11

 لجنة األنشطة/عضو ميساء حمزة بخرجي 12

 اجتماعيةلجنة /عضو سلطانة الفغم 13

 اجتماعيةلجنة /عضو خان عبدالقادر هيفاء 15

 لجنة التثقيف وإلرشاد/عضو ميسون رفيع 16

 لجنة األنشطة/عضو سارة الهدلق 17

 لجنة األنشطة/عضو سناء شكري  18

 لجنة األعالم/عضوة منيفة الشمري  19

 عامل/عضو نوال الحسين 21

 عامل/عضو  نورة الربيع 21

 عامل/عضو  هند خالد الرواف 22

 عامل/عضو تهاني عبدالوهاب المنصوري 23

 عامل/عضو  ليلى خالد الرواف 24

 عامل/عضو نوال سعد المنقور 25

 عامل/عضو  سوزان فؤاد الزعبي 26

 عامل/عضو منيرة الحسين 27

 عامل/عضو  نهاد العومي 28

 الجمعيــة الخيريـة للأمومة والطفولة ابلمنطقة الشرقية
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 عامل/عضو بديعة محمد العلي 29

 عامل/عضو  دالل خالد الشهري 31

 عامل/عضو  ميساء الدريويش 31

 عامل/عضو صالحة الفواز  32

 عامل/عضو  ازعواطف محمد الرزي 33

 عامل/عضو  جيهان عبدالعزيز تلمساني 34

 عامل/عضوة وفاء عبدالعزيز بكر 35

 عامل/عضوة  خانعبدالرحيم لينا  36

 عامل/عضوة هند عبدالله المبارك 37

 عامل/عضوة هدى عبدالعزيز الصياحي 38

 عامل/عضوة دينا الدرويش 39

 عامل/عضوة مزنة النصار 41

 عامل/عضوة عزيزة النصار 41

 عامل/عضوة رشا عبد الله المضيان 42

 عامل/عضوة جوهرة الميمان 43

 عامل/عضوة المعيقلهدى عبدالله  44

 عامل/عضو  حياة الطيب 45

 عامل/عضو  فاطمة محمد كامل 46

 عامل/عضو  حسنية صديق الهندي 47

 عامل/عضو  فوزية عبدالعزيز الدحيالن 48

 عامل/عضو  إقبال عبدالعزيز الدحيالن 49

 عامل/عضو  سناء عبدالرحمن المبارك 51

 عامل/عضو  إيمان برادة 51

 عامل/عضو الجوهرة السعدون 52

 عامل/عضو سهير هجرسي 53

 عامل/عضو فوزية المؤيد 54

 عامل/عضو  هدى المنصور 55

 عامل/عضو نورة النعيمي 56

 عامل/عضو صالحة العنزي 57

 عامل/عضو سارة الشهيل 58

 عامل/عضو  كتبيوحيدة ال 59

 عامل/عضو جميلة التركستاني 61

 لجنة األنشطة/عضو سليمان فاطمة محمد سعد آل 61
 عامل/عضو هدى عبدالعزيز الصياحي  62

 لجنة األنشطة /عضو فاديا العنزي  63

 

 

 



 

 

 

 (عضوة  16) (منتسب )قائمة العضوات 

 نوع العضوية األسم م

 منتسب/عضوة ذكرى توفيق العوهلي 1
 منتسب/عضوة منيرة سالمة آل زرعة 2
 منتسب/عضوة قي سارة مسفر الرز 3
 منتسب/عضوة سميرة عبدالرحمن المانع 4
 منتسب/عضوة نائلة عدنان المحيسن 5
 منتسب/عضوة زكية محمد التركي 6
 منتسب/عضوة وفاء صالح الموسى 7
 منتسب/عضوة منى محمد آل زرعة 8
 منتسب/عضوة شيخة خالد الفرج 9

 منتسب/عضوة ليلى علي جبريل 11

 منتسب/عضوة  صفاء صالح الدين  11
 منتسب/عضوة أحالم عبداللطيف العمير 12
 منتسب/عضوة شويهينه العتيبي 13
 منتسب/عضوة بدرية الشريم 14
 منتسب/عضوة هنا المزعل 15
 منتسب/عضوة  ميثة العوهلي 16
 منتسب/عضوة سعاد حمزة 17
 منتسب/عضوة هال البازعي 18
 منتسب/عضوة هناء صالح العبيد 19
 منتسب/عضوة فيان سلمى الص 21
 منتسب/عضوة سامية السرة 21
 منتسب/عضوة  الجوهرة الثميري 22
 منتسب/عضوة  فتحية الراشد 23
 منتسب/عضوة فاطمة الراشد 24
 منتسب/عضوة غادة عبد الله العتيق 24
 منتسب/عضوه  غادة الدريويش  25
 عضوة منتسب سارة سويكت الهاجري 26
 عضوة منتسب صيته سعد محمد القحطاني  27
 عضوة منتسب الجوهرة المنقور  28
 عضوة منتسب خالدة يوسف الجعفر  29
 عضوة منتسب سميرة عمر بخطيب  31
 عضو عامل  غادة عبد عاطف صادق  31
  وفاء ابراهيم العبدالقادر  

  منى يوسف الشنيفي  

  مرفت فتحي صائم  

  خديجة الصومالي  

  عزيزة الدليجان  

  نورة عبدالعزيز السويح  

 


