
 

 

 

 أسماء أعضاء الجمعية العمومية   

 االسم  م

 سعود آل األميرة نورة بنت محمد بن سعود  1

 منيرة منير علي العجالني   2

 رقية محمد منصور الشعيبي  3

 مريم عبدالرحمن محمد القميع  4

 منى عابد محمد خزندار  5

 نوال عبدهللا محمد العجاجي  6

 عبدالرحمن محمد الصويغ سهام   7

 أروى إبراهيم عبدهللا الجالل  8

 مها محمد علي السويلم  9

 سلوى راشد عبدالرحمن الراشد  10

 سحر جابر حمود الحمود  11

 أسماء عبدهللا ناصر الدخيل  12

 عبير عبدهللا علي الخليفة   13

 ابتسام سليمان الزويد  14

 أريج دخيل مبارك الجمعان العيد  15

 أميرة  دخيل مبارك الجمعان العيد  16

 سمر دخيل مبارك الجمعان العيد  17

 باسمة صالح حمد السعيد  18

 ثنوة مهجع سميحان العنزي  19

 الجوهرة عبدهللا الربدي  20

 الجوهرة محمد يوسف الوابلي  21

 حصة محمد عبدهللا العواد  22

 حياه عبدهللا محمد البراك  23

 عمرأحمد العوض زهوة  24

 ساره حمد ناصر الحارثي  25

 سحر دخيل مبارك الجمعان العيد  26

 سعاد محمد عبدهللا العبدالمحسن  27

 سهى صالح عبدهللا الغلث  28

 شروق إبراهيم خليفه الخليفة  29

 شيمة تليعان هليل العنزي  30

 نجيخان الحربي  صنتاء 31

 صيته شاهر رميح الحربي  32

 حمود ناصر القحطاني فاطمة  33

 لطيفه سليمان صالح الحميد  34

 لطيفة محمد عبدهللا الخطاف  35



 

 لولوه بخيت مطر البخيت  36

 لولوه سليمان النغيمشي  37

 مرزوقه فضل مناور العرماني  38

 منال صالح محمد السندي  39

 منيرة سليمان صالح الحميد  40

 ندى محمد صالح العيدان  41

 هليل طليحان السلمي العنزي نفال  42

 نورة عبدهللا محمد السويلم  43

 نوف عبدالعزيز فرحان العنزي  44

 نوله صوينع عجيمي العنزي  45

 وديدة مبارك علي العنزي  46

 خلفه طرقي سند العنزي  47

 ساره غزاي زيد الحربي  48

 فاطمه قاسم محمد العنزي  49

 بشرى سالمه جفال العنزي  50

 سارة جار هللا عبدالرحمن الفرهود  51

 غالية عوض عائض الحارثي  52

 ندى ابراهيم محمد المطلق  53

 ايالف ثاني مهجع العنزي  54

 فاطمه محمد سليمان الفريحي  55

 مستورة عويف مبارك الحارثي  56

 شقصة العنزي  57

 حصة طليان هديريس العنزي  58

 هله مزيد بايع الحربي  59

 بجاد علي الحربي صيته  60

 مهديه الطرقي سند العنزي  61

 منوة الطرقي سند العنزي   62

 سلمى شداد عتيق العرماني  63

 فضه الطرقي سند العنزي  64

 نوف زعل مروي العنزي   65

 مغيضه يحي العنزي  66

 مضاوي علي محمد السبيل   67

 حصه محمد مشاري المشاري   68

 العريني نورة منصور علي  69

 نهلة محمد عبدالرحمن الجميعة   70

 هياء محمد علي السويلم  71

 لولوه بخيت مطر البخيت  72

 دالل شداد عتيق العرماني  73

 نوف سليمان ناصر النويصر  74

 نورة منصور علي العريني  75

 سارة مروى العنزي  76

 حصه المشاري  77

 مشاعل قاسم محمد العنزي  87



 

 شليويح فرحان العنزي هيا  79

 غريبة هالل الدريعي العنزي  80

 مطيرة فهد الرشيدي  81

 راحة قعيميز بخيت العنزي  82

 نجاح نازح زعل العنزي  83

 هدى الطرقي سند العنزي  84

 شادن احمد صالح التويجري 85

 عبدالعزيز بن عبدهللا علي الخضيري 86

 مستورة محمد فرحان العنزي  87

 تركية محمد فرحان العنزي  88

 جواهر محمد فرحان العنزي  89

 كونه عطيوي ناصر العنزي  90

 إبراهيم ناصر فهد العقيلي  91

 األمير تركي بن عبدهللا آل سعود  92

 حسناء خليل العوفي  93

 سال مالك المنديل  94

 


