
 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالحظة العضوية  االسم 

عضو مؤسس ورئيس مجلس اإلدارة األستاذ طالل محمد الناشري1

عضو مؤسس ونائب رئيس مجلس اإلدارةالدكتورة/ سعاد عبود عفيف2

عضو مؤسس ابتهال محمد بابعير3

عضو مجلس اإلدارة و مؤسس زينب شيخ باوزير4

عضو مجلس اإلدارة و مؤسس د.عمرو خالد حافظ5

عضو مجلس اإلدارة و مؤسس عبير سعيد الغامدي6

عضو مؤسس فاطمة سالم يحيى7

عضو مؤسس فاطمة علي حنبظاظة8

عضو مجلس اإلدارة و مؤسس فايزة حسن حلواني9

عضو مؤسس منال محمد الزبن10

عضو مجلس اإلدارة و مؤسس منى ابراهيم  بنقش11

عضو مؤسس د. نورة طالل الناشري12

عضو مؤسس هناء علي الحربي13

عضو مجلس اإلدارة و مؤسس هالة فريد عبد الحكيم14

عضو مؤسس حسن بن سلطان بصفر 15

عضو مؤسس نهاد ابراهيم  الطويرب16

عضو مجلس اإلدارة و مؤسس فاطمة فواد غالم17

عضو منتسب  محمد بن حماد التميمي18

عضو مجلس اإلدارة و مؤسس د.نبيلة محمد فوزي19

عضو مجلس اإلدارة و مؤسس آمال عبدهللا عبدالقادر20

عضو مجلس اإلدارة و مؤسس علي محسن عقيلي21
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رقم الهوية 
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تاريخ  تجديد االشتراك

أعضاء الجمعية العمومية  تم سداد اإلشتراك 2021 

الجمعة، 02 جمادى اآلخرة 1442هـ، 15 يناير 2021 

الثالثاء 27 شوال 1442هـ، 08 يونيو 2021

الخميس، 08 شوال 1442هـ، 20 مايو 2021 

الجمعة ، 09 شوال 1442هـ، 21 مايو 2021 

الخميس 08 شوال 1442 هـ ، 20 مايو 2021

الخميس 15 شوال 1442 هـ ، 27 مايو 2021

الخميس، 22 جمادى اآلخرة 1442هـ، 04 فبراير 2021

االحد، 23 رجب 1442هـ، 07 مارس 2021 

األثنين ،2 شعبان  1442هـ، 15مارس 2021 

األحد، 01 شعبان  1442هـ، 14مارس 2021 

الخميس، 15 جمادى اآلخرة 1442هـ، 28 يناير 2021 

الخميس، 24 رمضان 1442هـ، 06 مايو 2021 

االربعاء، 26 رجب 1442هـ، 10 مارس 2021 

االربعاء، 07 شوال 1442هـ، 19 مايو 2021 

االثنين، 19 جمادى اآلخرة 1442هـ، 01 فبراير 2021 

األحد، 06 رمضان 1442هـ، 18 أبريل 2021 

األحد، 06 رمضان 1442هـ، 18 أبريل 2021

الخميس، 24 رمضان 1442هـ، 06 مايو 2021 

االربعاء، 07 شوال 1442هـ، 19 مايو 2021

االربعاء، 21 جمادى اآلخرة 1442هـ، 03 فبراير 2021 

االربعاء، 14 جمادى اآلخرة 1442هـ، 27 يناير 2021 
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