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 بيان بأمساء العاملني جبمعيت فتاة ثقيف

 المؤهل تاريخ التعيين الجنسية المسمى الوظيفي االسم م
ساعات 

 العمل
 دٔاو كهي أػًال إدارةبكانٕريٕص  هـ1434/ 1/ 3 طؼٕديت انًذيزة انخُفيذيت فزيذة خٕرشيذ ػبذ انخانك 1

 دٔاو كهي أػًال إدارةبكانٕريٕص  هـ1411/ 2/ 11 طؼٕديت انًظاػذة خياطػبذِ فزيال دمحم  2

 دٔاو كهي ػايت إدارةبكانٕريٕص  هـ1437/ 9/ 3 طؼٕديت رئيض لظى انًٕارد انبشزيت ٔانشؤٌٔ اإلداريت   انطهذيضيف هللا يضيفت يضيف  3

 دٔاو كهي إطالييتبكانٕريٕص دراطاث  هـ1421/ 11/ 1 طؼٕديت اخصائي يٕارد بشزيت  انفؼزبزكاث ػفاف دًٕد  4

 دٔاو كهي بكانٕريٕص الخصاد يُشني هـ1436/ 1/ 2 طؼٕديت اخصائي احصال إداري ُْذ طهيًاٌ طهيى انمزشي 5

 دٔاو كهي يُشنيبكانٕريٕص الخصاد  هـ1436/ 1/ 2 طؼٕديت يظؤٔل ٔدذة انخطٕع طًاح طهيًاٌ طهيى انمزشي 6

 دٔاو كهي إطالييتبكانٕريٕص دراطاث  هـ1421/ 1/ 3 طؼٕديت يظؤٔل حذريب ٔحطٕيز  طٕطٍ طهيًاٌ ػبذهللا انًطهك 7

 دٔاو كهي بكانٕريٕص يذاطبت هـ81/8/8441 طؼٕديت انشؤٌٔ انًانيت رئيض لظى غيداء عبدالرحمن عثمان ششه 1

 دٔاو كهي بكانٕريٕص يذاطبت هـ18/9/8448 طؼٕديت يذاطبت أفراح جارهللا علي الخالدي 9

 دٔاو كهي بكانٕريٕص رياضياث هـ1436/ 1/ 2 طؼٕديت صُذٔقأييُت  طًيزة دمحم دًيذ انثًاني 11

 دٔاو كهي بكانٕريٕص حمُيت ديٕيت هـ1436/ 2/ 3 طؼٕديت اخصائي جٕدة  َجٕٖ خانذ دمحم انذارثي 11

 دٔاو كهي بكانٕريٕص خذيت اجخًاػيت هـ1424/ 4/ 7 طؼٕديت لظى يزكش انؼُايت بانًظخفيذيٍ رئيض انظفياَي ػائشت جابز ْهيم 12

 دٔاو كهي بكانٕريٕص خذيت اجخًاػيت هـ11/1433/ 14 طؼٕديت اجخًاػيت اخصائي  غزطت خانذ دمحم انذارثي  13

 دٔاو كهي ثإَيت ػايت هـ1411/ 6/ 1 طؼٕديت أييُت يظخٕدع طًيت طؼيذ أدًذ باطٕيم 14

 دٔاو كهي بكانٕريٕص َظى يؼهٕياث هـ1434/ 1/ 3 طؼٕديت رئيض لظى انًزكش اإلػاليي   يزفج دمحم يهيخ انثبيخي 15

 دٔاو كهي بكانٕريٕص نغت ػزبيت هـ1422/ 7/ 1 طؼٕديت أخصائي ػاللاث انذاػًيٍ ٔانًاَذيٍ ٔانشزاكاث انًجخًؼيت   دصت دًاد دمحم انذارثي 16

 دٔاو كهي بكانٕريٕص خذيت اجخًاػيت هـ1439/  11/ 1 طؼٕديت يظؤٔل شؤٌٔ ػضٕيت  دًٕد انذارثي يٓا طاػذ 17

 دٔاو كهي E بكانٕريٕص هـ1439/ 4/ 1 طؼٕديت اَشطت  يظؤٔل بزايج ٔ انذًياَيدًٕد يُيزة ػبذ هللا  11

 دٔاو كهي بكانٕريٕص نغت ػزبيت هـ1431/ 11/ 3 طؼٕديت اخصائي حًُيت انًٕارد انًانيت   َذٖ داطٍ يذظٍ انذكًي 21

 دٔاو كهي بكانٕريٕص نغت ػزبيت هـ1425/ 1/ 3 طؼٕديت يظؤٔل بزايج ٔاَشطت   َٕف ػًز دمحم لاضي 21

 دٔاو كهي ثإَيت ػايت هـ4/1429/ 24 طؼٕديت خذيت ػًالء  انضايزيدمحم ػائشت شٕػي  22

 دٔاو كهي إطالييتبكانٕريٕص دارطاث  هـ1436/ 3/ 1 طؼٕديت خذيت ػًالء  االء دظيٍ ضيف هللا انشزيف 23

 دٔاو كهي ثإَيت ػايت هـ1422/ 6/ 11 طؼٕديت خذياث يظاَذة صانذت ػبذ انزدًٍ انذارثي 24
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ساعات  المؤهل تاريخ التعيين الجنسية المسمى الوظيفي االسم م
 العمل

 دٔاو كهي Eبكانٕريٕص نغت  هـ1439/ 12/ 1 طؼٕديت يذيزة انًؼٓذ أياَي طهيًاٌ طانى انفخّ 25

 دٔاو كهي دبهٕو خياطت هـ1434/ 1/ 3 طؼٕديت يؼٓذ يذربت  ْذٖ ػبذ انزساق ػهي ابٕ انؼال 26

 دٔاو جشي بكانٕريٕص َظى يؼهٕياث هـ1434/ 1/ 3 طؼٕديت  يؼٓذ يذربت  ْذٖ ػبذ انٓادي ردٔد انؼبيذي 27

 دٔاو كهي  بكالوريوس حاسب وتقنية معلومات هـ12/2/8448 طؼٕديت   يؼٓذ يذربت  عبير عبدهللا معتوق المالكي 21

 دٔاو كهي بذٌٔ هـ1421/  7/ 9 طؼٕديت ػايهت  ػائشت ْٕيذي ْادي انظٕيؼذي 29

 دٔاو كهي بذٌٔ هـ1437/  6/ 22 طؼٕديت ػايهت  طؼذيت دظيٍ يبزٔن انخذيذي 31

 دٔاو كهي ابخذائي هـ1439/ 1/ 1 طؼٕديت ػايهت  أدالو ابزاْيى ػهي يكيث 31

 دٔاو كهي بذٌٔ هـ1434/ 1/ 21 طؼٕديت ػايهت  َٕرة رداد يؼيصى انظفياَي 32

 دٔاو كهي بذٌٔ هـ1439/ 3/ 1 طؼٕديت ػايهت  غانيت ضبيغ غطيش انظفياَي 33

 دٔاو كهي بذٌٔ هـ1439/ 4/ 1 طؼٕديت ػايهت  َٕرة ػٕض ضذٕاٌ انظفياَي 34

 دٔاو كهي ثإَيت ػايت هـ1441/ 7/ 12 طؼٕدي طائك انًانكييظاػذ رايذ طؼذ  35
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 العاملني بالدور التابعت للجمعيت  أمساء

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 بدار احملبت العاملني
 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 هـ1431/ 4/ 14 سعودية ام مقيمة مستورة مستور عائض العصيمي 2

 ــ ابتدائي هـ1431/ 4/ 14 سعودية ام مقيمة نوير مستور عائض العصيمي 3

 ــ كفاءة هـ1421/ 6/ 1 سعودية مشرفة غسيل  عزيزة سعد أمان الحصيني 4

 ــ كفاءة هـ1441/ 5/ 21 سعودي سائك بدار المحبة حمود حماد حميد السفياني 5

 العاملني بدار سلطان
 ــ المؤهل تاريخ التعيين الجنسية المسمى الوظيفي االسم م
 ــ ماجستير خدمة اجتماعية هـ1421/ 4/ 1 سعودي سلطان مشرف دار سليمان عوض هللا مطلك السواط 1

 ــ جامعة هـ1431/ 3/ 16 سعودي موظف بدار سلطان سلطان راجح أحمد العدواني 2

 ــ ابتدائي هـ1421/  5/ 5 نيجيريا أم مقيمة صفية بشير يوسف هوساوي 3

 ــ بدون هـ1431/ 1/ 1 نيجيريا أم مقيمة سعدية دمحم أحمد برناوي 4

 العاملني بدار لولوة 
 ــ المؤهل تاريخ التعيين الجنسية المسمى الوظيفي االسم م
 ــ بكالوريوس أحياء هـ1432/ 2/ 11 سعودية مشرفة دار لولوة العدوانيمنال راجح أحمد  1

 ــ ثانوية عامة هـ1431/ 3/ 1 سعودي سائك ياسر نويجع جروان السفياني 2


