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 اإلجمالي اإلنابة الحضور البيان

 22 0 30 الحاضرون

 # ة/إسم العضو العضوية رقم

 1 صاحبة السمو امللكي ألاميرة موض ي بنت خالد بن عبدالعزيز   آل سعود 101

 2 السيدة نوال محمد عمر بابقي 101

 3 صاحبة السمو امللكي ألاميرة بسمة بنت بدر بن عبداملحسن بن عبدالعزيز آل سعود 101

 4 ألاستاذ عبدهللا سالم سعيد باحمدان 110

 5 ألاستاذ  بدر بن عبدهللا عبدالرحمن العمر 111

 6 السيدة فوزية بنت راشد بن عبدالرحمن الراشد 120

 7 السيدة فايزة عيسوي أحمد أبو باشا 122

 8 الدكتورة نادية محمد عوني سقطي 123

 9 الدكتورة هدى عبدهللا عباس قطان 124

 12 ألاستاذة عواطف عبدالقادر املهيدب 111

 11 ألاستاذ مساعد محمد الهبدان 131

 12 ألاستاذ سامي عبدالرحمن البواردي 131

 13 السيدة سارة سعد بن الدن 137

 14 سعود آل عبدالعزيز بن سلطان بنت ريما ألاميرةصاحبة السمو امللكي  111

 15 السيدة المى بنت بهاء الدين رفيق رسالن 111

 16 آل سعود  بنت محمد بن نايف بن عبدالعزيز  سارة ألاميرة احبة السمو امللكي ص 111

 17 ألاستاذ سليمان بن محمد بن سليمان العنبر 111

 18 عبدهللا باحمدان ةالسيدة سار  111
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رقم 

 العضوية

 الُمَوَكلإسم العضو

 (الحاضر)

رقم 

 العضوية

 إسم العضوالمنيب

 (الغير حاضر)

120 
السيدة فوزية بنت راشد بن  .1

 الراشدعبدالرحمن 
377 

صاحبة السمو الملكي األميرة سارة  .1
 الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود

 105 األستاذعبدهللا سالم سعيد باحمدان .2 110
صاحبة السمو الملكي األميرة لولوه بنت  .2

 فهد بن عبدالعزيز آل سعود

330 
األستاذ  بدر بن عبدهللا عبدالرحمن  .3

 العمر
109 

 صاحب السمو الملكي األمير سعود بن .3
 عبدالرحمن الفيصل آل سعود

 334 األستاذ مساعد محمد الهبدان .4 314
األستاذعبدالعزيز بن علي بن عمر  .4

 الشويعر

304 
األستاذ سليمان بن محمد بن سليمان  .5

 العنبر
331 

المهندس راشد بن سعد بن عبدالرحمن  .5
 الراشد

322 
 السيدة فايزة عيسوي أحمد أبو باشا .6

321 
األستاذة سميحة بنت أحمد بن حمد  .6

 القصيبي

 السيدة ريم حسين الجزائري .7 136 السيدة سارة سعد بن الدن .7 137

323 
بنت بهاء الدين رفيق  السيدة المى .8

 رسالن
 األستاذ عالء عبدهللا محمد الهاشم .8 301


