
 المملكة العربية السعودية 
 جمعية فتاة ثقيف الخيرية النسائية بالطائف

 (74مسجلة برقم )
 وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 بيان بأسماء العاملين بجمعية فتاة ثقيف

 ساعات العمل المؤهل تاريخ التعيين الجنسية المسمى الوظيفي السما م
 دوام كلي بكالوريوس ادارة اعمال هـ1434/ 1/ 3 سعودية المديرة التنفيذية ريدة خورشيد عبد الخالقف 1

 دوام كلي بكالوريوس ادارة اعمال هـ1418/ 2/ 18 سعودية المساعدة خياطعبده ريال محمد ف 2

 دوام كلي بكالوريوس دراسات اسالمية هـ1420/ 11/ 1 سعودية مديرة الشؤون الوظيفية الفعربركات فاف حمود ع 3

 دوام كلي بكالوريوس اقتصاد منزلي هـ1436/ 1/ 2 سعودية اإلداريةمديرة الشؤون  ند سليمان سليم القرشيه 4

 دوام كلي عامة إدارةبكالوريوس  هـ1437/ 9/ 3 سعودية إداريهشؤون  الطلحيضيف هللا ضيفة مضيف م 5

 دوام كلي بكالوريوس محاسبة هـ1436/ 6/ 1 سعودية مديرة الشؤون المالية الثبيتيعبد هللا شرى عوض ب 6

 دوام كلي بكالوريوس رياضيات هـ1436/ 1/ 2 سعودية أمينة خزنه ميرة محمد حميد الثماليس 7

 دوام كلي ثانوية عامة هـ1422/ 6/ 18 سعودية امن وسالمة الحة عبد الرحمن الحارثيص 8

 دوام كلي إسالميةبكالوريوس دراسات  هـ1420/ 8/ 3 سعودية مديرة العالقات العامة عبدهللا المطلقوسن سليمان س 9

 دوام كلي بكالوريوس نظم معلومات هـ1434/ 1/ 3 سعودية مشرفة الموقع االلكتروني والتواصل االجتماعي رفت محمد مليح الثبيتيم 10

 دوام كلي منزلي بكالوريوس اقتصاد هـ1436/ 1/ 2 سعودية شؤون عضوية ماح سليمان سليم القرشيس 11

 دوام كلي E بكالوريوس هـ1439/ 4/ 1 سعودية عالقات عامة الحميانيحمود نيرة عبد هللا م 12

 دوام كلي ابتدائي هـ1414/ 9/ 1 سعودية موظفة استقبال ياة عبد هللا ناجي يمانيح 13

 دوام كلي ثانوية عامة هـ4/1429/ 24 سعودية موظفة استقبال الضامريمحمد ائشة شوعي ع 14

 دوام كلي بكالوريوس لغة عربية هـ1422/ 7/ 1 سعودية مشاريعال إدارةمديرة  صة حماد محمد الحارثيح 15

 دوام كلي بكالوريوس خدمة اجتماعية هـ10/1433/ 14 سعودية مديرة اللجنة االجتماعية رسة خالد محمد الحارثيغ 16

 دوام كلي بكالوريوس خدمة اجتماعية هـ1424/ 4/ 7 سعودية أخصائية اجتماعية السفياني ائشة جابر هليلع 17

 دوام كلي بكالوريوس خدمة اجتماعية هـ1439/  11/ 1 سعودية والجودةوالتقييم المتابعة وحدة ورئيسة  أخصائية اجتماعية ها ساعد حمود الحارثيم 18

 دوام كلي ثانوية عامة هـ1418/ 6/ 8 سعودية أمينة مستودع مية سعيد أحمد باطويلس 19

 دوام كلي بكالوريوس ادارة مستشفيات هـ1438/ 7/ 29 سعودية مشرفة معمل الخياطة الهاديبرار سعد محجوب عبد أ 20

 دوام كلي Eبكالوريوس لغة  هـ1439/ 12/ 1 سعودية مديرة المعهد ماني سليمان سالم الفتهأ 21

 دوام كلي دبلوم خياطة هـ1434/ 1/ 3 سعودية مدربة خياطة دى عبد الرزاق علي ابو العاله 22

 ئيدوام جز بكالوريوس نظم معلومات هـ1434/ 1/ 3 سعودية مدربة حاسب عبد الهادي ردود العبيديدى ه 23

 دوام كلي الجامعة المتوسطة هـ1438/ 4/ 19 سعودية مدربة تجميل مار مشيع قاسم المالكيل 24

 دوام كلي بكالوريوس سكن وادارة هـ1440/ 10/ 13 سعودية موظفة استقبال غد محمد أحمد ابو راسر 25

 دوام كلي بكالوريوس لغة عربية هـ1425/ 1/ 3 سعودية مديرة نادي الطفل وف عمر محمد قاضين 26

 دوام كلي بكالوريوس تقنية حيوية هـ1436/ 2/ 3 سعودية يم االداري والماليالمتابعة والتقي جوى خالد محمد الحارثين 27
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 دوام كلي بكالوريوس لغة عربية هـ1431/ 11/ 3 سعودية نادي الطفلمعلمة ب دى حاسن محسن الحكمين 28

 دوام كلي إسالميةبكالوريوس دارسات  هـ1436/ 3/ 1 سعودية موظفة بقسم األنشطة الء حسين ضيف هللا الشريفا 29

 دوام كلي بدون هـ1433/ 5/ 10 سعودية عاملة نظافة ريم زكريا محمد جبريلم 30

 دوام كلي بدون هـ1431/  4/ 4 سعودية عاملة نظافة ستورة هالل حامد السفيانيم 31

 دوام كلي بدون هـ1428/  7/ 9 سعودية عاملة نظافة ائشة هويدي هادي السويعديع 32

 دوام كلي بدون هـ1437/  6/ 22 سعودية عاملة نظافة عدية حسين مبروك الخديديس 33

 دوام كلي ابتدائي هـ1439/ 1/ 1 سعودية عاملة نظافة حالم ابراهيم علي مكيثأ 34

 دوام كلي بدون هـ1434/ 8/ 21 سعودية عاملة نظافة السفياني ورة رداد معيصمن 35

 دوام كلي بدون هـ1439/ 3/ 1 سعودية عاملة نظافة السفياني غطيش الية ضبيعغ 36

 دوام كلي بدون هـ1439/ 4/ 1 سعودية عاملة نظافة ورة عوض ضحوان السفيانين 37

 دوام كلي بدون هـ1431/ 10/ 19 سعودي حارس نهار معان عيضة ردة الحارثيج 38

 دوام كلي بدون هـ1416/ 12/ 19 سعودي حارس ليلي عيض عبد الرحمن مشبب البيشيم 39

 دوام كلي ثانوية عامة هـ1440/ 8/ 2 سعودي ومشتروات موظف تنمية حمد عطاء هللا ضيف هللا الشيخم 40

 دوام كلي ثانوية عامة هـ1440/ 7/ 12 سعودي سائق المالكيمساعد ايد سعد ر 41
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 العاملين بالدور التابعة للجمعية أسماء

 دار المحبةب العاملين

 

 
 

 

 

 العاملين بدار سلطان

 

 

 

 العاملين بدار لولوة

 

 ــ المؤهل تاريخ التعيين الجنسية المسمى الوظيفي االسم م
 ــ ثانوية عامة هـ1435/ 3/ 1 سعودية مشرفة دار المحبة حنان سالم عيد العصيمي 1

 ــ ثانوية عامة هـ1437/ 4/ 14 سعودية ام مقيمة عائض العصيميمستورة مستور 2

 ــ ابتدائي هـ1437/ 4/ 14 سعودية ام مقيمة نوير مستور عائض العصيمي 3

 ــ كفاءة هـ1420/ 6/ 1 سعودية مشرفة غسيل عزيزة سعد أمان الحصيني 4

 - - هـ16/12/1440 نيجيريا عاملة مقيمة خديجة محمد اسحاق 5

 ــ كفاءة هـ1440/ 5/ 27 سعودي سائق بدار المحبة السفيانيحمود حماد حميد  6

 ــ المؤهل تاريخ التعيين الجنسية المسمى الوظيفي االسم م
 ــ اجتماعيةماجستير خدمة  هـ1429/ 4/ 1 سعودي سلطان مشرف دار سليمان عوض هللا مطلق السواط 1

 ــ جامعة هـ1437/ 3/ 16 سعودي موظف بدار سلطان سلطان راجح أحمد العدواني 2

 ــ ابتدائي هـ1429/  5/ 5 نيجيريا أم مقيمة صفية بشير يوسف هوساوي 3

 ــ بدون هـ1437/ 1/ 1 نيجيريا أم مقيمة سعدية محمد أحمد برناوي 4

 ــ المؤهل تاريخ التعيين الجنسية المسمى الوظيفي االسم م
 ــ بكالوريوس أحياء هـ1432/ 2/ 18 سعودية مشرفة دار لولوة منال راجح أحمد العدواني 1

 ــ ثانوية عامة هـ1437/ 3/ 9 سعودي سائق ياسر نويجع جروان السفياني 2


