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مستشار اجتماعياحسان صالح رساج طيب

ن عبد هللا بانبيلة مهندس الخطوط السعوديةمحمد حسي 

رجل اعمالايمن بن حسن بن ابراهيم فرج

متقاعدعبد هللا بن احمد بن عبد هللا شويل

 محمد نواوي شافعي الخياط
ن ال يوجدامي 

موظف البنك االسالمي للتنمية+

رئيس اكاديمية األمي  سلطانبدر بن أحمد بن عبد العزيز العليان

مهندس الخطوط السعوديةمحمد محمود ابراهيم عون

مفتش الخطوط السعوديةمحمد عبود محمد باحسن

ن فايز رجل اعمالمحمد بن حامد بن حسي 

رجل اعمالوائل  بن نايل بن سليمان كردي

دكتور جامعيصادق بن عبد الحميد بن عبد الرحمن المالكي

ن بانبيلة ن بن عبد هللا بن حسي  متقاعدحسي 

ي
ن الفهمي الزهرانن متقاعدسعيد بن سعيد بن حسي 

مدير تقنية المعلوماتبارق أحمد رساج

ال يوجدمنن احمد محمد شمسان

مدير الشؤون اإلداريةاديب صالح صدقه خوج

دكتورةخديجة عبدالجليل فضل الدين

0هند محمد سلطان البكر 

معلمة متقاعدة دالل محمد طه خياط

ن محمد خياط متقاعدمحمد غزالي محمد حسي 

قسم تقنية المعلوماتنوف رشاد عباس معتوق
ن مهندسوسيم عبد الرزاق سعيد حسني 

متقاعدةفاتن محمد عثمان 

رابعة حمد الحمودة

0عبد هللا فهد عبد هللا كلثم

0هناء زكريا احمد العامري

ال يوجدغادة حسن محمد رواس

باحثةرخاء عديل جلزار شودري

متقاعدةعواطف عبد هللا جباره الرسيحي

محاضن متعاونسليمان عوض حسن قيمان

طالبة  عبي  عديل جلزار شودري

بيانات الجمعية العمومية (ب-2)



مدير الشؤون الفنية بجامعة الملك سعودحسن مصباح الضو

استشاري جراحة وزراعة كىلصالح دخيل محمد البلوي

يسلوى عبد الرحمن داعوس رئيسة مركز المحمدية النموذج 

ف عبد العزيز عمر عبد الجبار طبيبارسر

متقاعدةنادية رشاد عبد اللطيف نرص الدين

معلمة   هند فايز محمد الشهري

استشاري أشعةمروج محمد عودة الصبحي

ال يوجدعزة هالل الغامدي

فة موهوباتامال عبد العزيز مهنا االحمدي مرسر

ال يوجدريان عيادة رشيد الشمري

ال يوجدامنه عىلي شهاوي

ة عبد هللا العليان ال يوجدمني 

ي
ال يوجدزرعة يوسف الزهرانن

ال يوجدحنان عىلي سعيد النجار

متقاعدةحنان يحن  أحمد عبد الجبار

ة عىلي حمود العذل ال يوجدمني 

طبيبة جينات وراثية ومتالزمة داونوفاء محمد نور سمكري

متقاعدةمريم يحن  محمد الهوساوي

متقاعدةوفاء عبد الحميد المالكي

نجاة عىلي محسن العطاس

طبيباية عمر محمد صائب

ية للتخطيطاباء عبد العزيز محمد خليل طيبة مساعد مدير الموارد البرسر

ي 0احمد الشقي 

ال يوجدنجالء  عقيل احمد الزواوي

ن عباس فيومي متقاعدةناهد حسي 

متقاعدةشاديه مقبل فادي البشي  

متقاعدةصالحة عبد هللا عىلي الكومي

ي
ال يوجدفاطمة خلف الحارن 
ن 0سهي  محمد عارفي 

0غادة محمد عىلي االحمري

المدير التنفيذيخولة مشهور عىلي المدودي

مسؤول ماليمحمود مشهور عىلي المدودي

استاذ مشارك متقاعدةفاطمة عبد القادر رضوان

ن صدقة زقزوق 0فايزة حسي 

مدير عام المباحث العامة سابقامحمود محمد عىلي بخش

مدير عام مدارس دار الفرسانخالد زين عبدهللا باجمال



ي 0نىه سمي  عبد المحسن خاشقح 

موظفةلبنن محمد احمد الخياري

متقاعدةفائزة أحمد سالم الغامدي

معلممحمد احمد ال حمود

0مها محمد العباسي

ال يوجدامتثال زهي  حسن زقزوق

0مريم عىلي عبد هللا صلفيح

ي
ي شلوة اللقمانن 0أشواق ناج 

ي
معلمةبدرية عىلي احمد القحطانن

مهندسابراهيم محمد إسكندر

ممرضةحليمة محمد العبسي

استاذ مساعدوليد محمد عىلي الحمدان

مدربوليد خالد فهد الصوي    غ

مدير مكتبمحمد عادل حبيب هللا

استاذ مساعدنىه محمد الريس

مستشار تسويقغسان عبد الكريم عبد هللا الياس

ي
اتفاطمة مصلح الثقفن اخصائية مختي 

ي
نمكية هادي مجرسر مساهدة مديرة التمكي 

ال يوجدرشيدة سلوم باقار

ي
مساعدة إداريةوداد سلمان الذبيانن

ي أمانة المجلس البلدي بجدةعصام ابراهيم عمر غندورة
ن
موظف ف

يغادة غالب حمزة أبو الفرج مالكة لغالي 

رئيس قسم الخدمة االجتماعيةنوال أحمد الغامدي

ي اجتماعيآمال عىلي احمد رساج
اخصان 

ي عىلي اشقر استشاري امراض قلبايمان مناج 

0سمر ابراهيم اسماعيل قربان

ن فالتة استاذ متقاعدابراهيم محمود حسي 

استاذ متقاعدعائشة بكر آدم فالتة

0نورة سالم عبد هللا بامحفوظ

ن خياط معلمةسوزان خالد ياسي 

ي معلمة متقاعدة هدى سليم عواد الحرن 

ة صالح العطاس 0امي 

0الهام عمر سيبيه

ي
طبيبة استشارية طب االرسةابرار عبدالفتاح سيف اليمانن


