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 بعد:أما  بون األطهار، وسلم تسليما كثيرا ، وعلى آله وأصحابه الطيعلى رسوله صلى هللا عليه وسلم، والصالة والسالم الحمد هلل

ومنها  ؛الجهات ذات العالقة وبالتالي من ،حظي ملف املرأة باهتمام كبير من حكومة اململكة العربية السععععععععععععععو  ة ،وبرامجها 2030انطالقا من رؤية اململكة ف

بيت با ر مركز لضعععععععععمان زيا ة مشعععععععععاركة املرأة هي سعععععععععو  العم ، ومن ه ا املمطل   وزارة املوار  البشعععععععععرية والتممية ا وتماعية، وذلأ بتأصعععععععععي  أحد أهدا  الرؤية 

 (223و  ات حيث بلغ عد  املدربات فيه )من  لي  املدربات السععععععععدثة واملحإصعععععععدار الطبعة الثانية املزيدة واملم حة بخبرة للبحوث والدراسعععععععات ا وتماعية األهلي ال

 ريبي واحد.دأكثر من مجال ت مسجالت هيمن املدربات  ان هماك عد   ، حيث إتسجيلة (480)مدربة، وبعد  تسجيالت بلغت 

  ثالثةغطي الدلي  حيث ي ،هي وميع املجا ت املرأة السعععو  ةوالدلي  يعد أحد الوسععا   للتعريف بمهارات وكمكانات 
 

ن يسععهم نروو أ ول ا فإنما، عشععر مجا 

فرا ، وخدمة ال طاع معات واأل كوسعععععععععععععيلة فعالة لتطوير املجت؛ تح   الفا دة املتوقعة من التدريب ،ذات وو ة عالية ،بيئة تدريبية واذبة ومحفزة الدلي  هي خل 

 سس الجدارات املطلوبة هي سو  العم . ؤ ه وتأمين  ورات تم   املهارات وتورفع ث افت ،الثالث واملجتمع إلكسابهم الجدارات واملهارات وتغيير السلوك

ف فرصعععععععععععععة لتمظيم قوا م املدربات، بالشعععععععععععععك  ال ف   دم إةعععععععععععععافة نوعية ممي ة مليدان التدريب هي اململكةامل كلما أم  أن  كون ه ا اإلصعععععععععععععدار العربية  صعععععععععععععمم

 .التدريببيانات شاملة للمدربات ومجا ت  في وقاعدة  كتصميم تطبي، ويضع الخطوات األولى نحو السعو  ة

 

 إشرا                                              إعدا                        

  .خالد بن سعو  الحليبي          .مصطفى أحمد حسمين       

 كز بيت الخبرة للبحوث والدراسات ا وتماعيةمد ر مر             امعة امللأ فيص  جأستاذ إ ارة املحتوى الرقمي ب  

 اإلصدار الثاني مقدمة
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التي  حترفن ، وال ف ُ صمف املدربات بحسب موةوعات التدريب الهجائياعُتمد هي تصنيف ه ا الدلي  على ممهجية الترتيب املوةوعي 

تحت اسم املدربة، مع وةع رقم انات التواص  مع توةيح املد مة وبي ألسمائهن  اخ  املجال ثانيا، الهجائيثم بحسب الترتيب  التدريب فيها أو ،

وكمكانية حفظها مباشرة على هيئة بطاقة أعمال هي وهاز الجوال، من خالل  ،واسترواع البيانات ،مسلس  لك  مدربة  مكن ال ارئ من الرووع إليه

لي  كشا  مرتب هجائي بأسماء املدربات مع ويلح  بالد ا سم، ومن أو  تسهي  عملية البحث عن اسم أف مدربة،بجانب ( QR)قراءة رمز الع 

 . مدربة للربط بين ا سم وبياناتهاوةع رقم أمام ك  

 

 طريقة تنظيم الدليل
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افيك املحتوى   انفوجر
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 القيادة في مجالأول | املدربات    

 التخطيط االستراتيجي –إعداد القادة  –دورات القيادة 
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 (1) الشماس ي أريج بنت عبدالرحمن بن ناصر

 التخطيط الستراتيجي –إعداد القادة  –مدربة في مجال القيادة 

 مدينة جدة

00966500200221 

aalshamasi.research@gmail.com 

 

 (2) أسماء بنت متاعب بن مرض ي الحارثي
 التخطيط الستراتيجي –إعداد القادة  –مدربة في مجال القيادة 

 مدينة األحساء

00966506903445 

A1m1m@hotmail.com 

 

 (3) آسية بنت سمير بن صالح بالبيد
 التخطيط الستراتيجي –إعداد القادة  –مدربة في مجال القيادة 

 مدينة جدة

00966504381130 

A_s_b_1990@hotmail.com 

 

 

 أ
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 (4) أملاس بنت محمد بن إبراهيم الهجن
 يالتخطيط الستراتيج –إعداد القادة  –مدربة في مجال القيادة 

 مدينة جدة

00966556533999 

Almas.hj@gmail.com 

 

 

 

 (5) آمال بنت علي بن حسن القطاع
 التخطيط الستراتيجي –إعداد القادة  –مدربة في مجال القيادة 

 مدينة جدة

00966504960147 

aalgatas@gmail.com 

 

 

 

 (6) آمال بنت عبدهللا بن حسن العرابي
 التخطيط الستراتيجي –القادة إعداد  –مدربة في مجال القيادة 

 مدينة الطائف

amaalalorabi@gmail.com 
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 (7) أمل بنت زيد بن علي املنقور 
 التخطيط الستراتيجي –إعداد القادة  –مدربة في مجال القيادة 

 مدينة الرياض

00966552657816 

Aml_1423@hotmail.com 

 

 

 

 (8) أمل بنت عبداللطيف الجوفي
 التخطيط الستراتيجي –إعداد القادة  –ل القيادة مدربة في مجا

 مدينة عرعر

00966555965676 

aascience@hotmail.com 

 

 

 

 (9) الجوهرة بنت سعود بن حمود الجميل
 التخطيط الستراتيجي –إعداد القادة  –مدربة في مجال القيادة 

 مدينة حائل

Aljshj.96@gmail.com 
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 (10) مباوهإيمان بنت محمد بن جنيد س
 التخطيط الستراتيجي –إعداد القادة  –مدربة في مجال القيادة 

 مدينة مكة املكرمة

00966505316567 

Eman.m.j.s@hotmail.com 

 

 

 (11) بدرية خالد الضيعان
 التخطيط الستراتيجي –إعداد القادة  –مدربة في مجال القيادة 

00966505261848 

Badreah.kh.82@gmail.com  

 
 

 

  

  (12) بدرية بنت عبدالرحمن بن عبداللطيف العمير
 التخطيط الستراتيجي –إعداد القادة  –مدربة في مجال القيادة 

 مدينة الظهران

00966505879856 

Bbb.omair@hotmail.com   

 

 

 ب
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 (13) بدرية بنت محمد بن ناصر شعفل
 تيجيالتخطيط السترا –إعداد القادة  –مدربة في مجال القيادة 

 مدينة الطائف

00966563977392 

ttfamfa@gmail.com 

 

 

 (14) جمانة بنت خالد بن أحمد النعيمي
 التخطيط الستراتيجي –إعداد القادة  –مدربة في مجال القيادة 

 مدينة الدمام

00966558688802 

j.kalnuaimi@gmail.com 

 

 

 

 (15) السالمجواهر بنت عبدالرحمن إبراهيم 
 التخطيط الستراتيجي –إعداد القادة  –جال القيادة مدربة في م

 الهفوفمدينة 

00966504919989 

ngdih@hotmail.com 

 

 ج
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 (16) حال قاسم الفهيد 
 التخطيط الستراتيجي –إعداد القادة  –مدربة في مجال القيادة 

 الباحةمدينة 

00966534547251 

h_q_sh@hotmail.com  
 

 

 (17) بركات حمدة بنت علي بن جمعان آل
 التخطيط الستراتيجي –إعداد القادة  –مدربة في مجال القيادة 

 مدينة الباحة

Sososo-056@hotmail.com 

 

 

 

 

 (18) الجديبي مفرج عبدهللا خديجة
 التخطيط الستراتيجي –إعداد القادة  –مدربة في مجال القيادة 

 جدةمدينة 

00966555590795 

Sanaalnoor1@gmail.com 

 

 

 ح
 

 

 

 

 

 

 خ
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 (19) املعبي أحمد رباب
 التخطيط الستراتيجي –إعداد القادة  –مدربة في مجال القيادة 

 مدينة جدة

009660504647649 

rababmobi22@hotmail.com 

 

 

 

 (20) رسمية بنت علي بن أحمد الغامدي
 التخطيط الستراتيجي –إعداد القادة  –مدربة في مجال القيادة 

 املدينة املنورة

00966556655425 

Rasmia333@gmail.com 

 

 

 (21) رقية بنت مهدي بن إبراهيم مبجر
 التخطيط الستراتيجي –إعداد القادة  –مدربة في مجال القيادة 

 مدينة جدة

00966544097691 

Roqaiah94@gmail.com 

 

 

 ر
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 (22) رمزية بنت سلمان بن مهنا الحربي
 ط الستراتيجيالتخطي –إعداد القادة  –مدربة في مجال القيادة 

 مدينة حائل

mostsharon@almostshar.com 

 

 

 

 (23) سارة بنت حسن بن عبدهللا الخضير
 التخطيط الستراتيجي –إعداد القادة  –مدربة في مجال القيادة 

 مدينة الدمام

Sara74793@gmail.com 

 

 

 

 (24) صالح املصطفىسارة بنت 
 التخطيط الستراتيجي –إعداد القادة  –مدربة في مجال القيادة 

 األحساءمدينة 

009665690001 

ssmalmustafa@gmail.com 

 

 

 س
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 م(24) ية بنت مسلم بن سعيد الدوسري مسا
 التخطيط الستراتيجي –إعداد القادة  –مدربة في مجال القيادة 

 لخبرا -الدمام مدينة 

00966544949151 

SAMIA.AL-DOSSARI@Das.sch.sa 

 

 

 (25) سن الزبيديسعدية بنت علي بن ح
 التخطيط الستراتيجي –إعداد القادة  –مدربة في مجال القيادة 

 مدينة القنفذة

00966558724814 

S3dia.ali.tot@gmail.com 

 
 

 

 (26) سميرة بنت أحمد بن سعيد الجالل
 التخطيط الستراتيجي –إعداد القادة  –مدربة في مجال القيادة 

 مدينة األحساء

00966504960560 

Sasjm523@gmail.com 
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 (27) سميرة بنت مجلي بن مبارك املطلق
 التخطيط الستراتيجي –إعداد القادة  –مدربة في مجال القيادة 

 مدينة األحساء

00966506934363 

s.almutlaq-8223@hotmail.com 

 

 

 (28) سناء بنت محمود بن عبدهللا الثقفي
 التخطيط الستراتيجي –إعداد القادة  –مدربة في مجال القيادة 

 مدينة جدة

00966505622667 

d.sana.abed@gmail.com 

 

 

 (29) شيخة بنت خالد أبو بشيت
 التخطيط الستراتيجي –إعداد القادة  –مدربة في مجال القيادة 

 مدينة الخبر

00966504809700 

Nona_gas@yahoo.com 

 

 

 ش
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 (30) عائشة بنت حامد بن عقاب الشريف
 التخطيط الستراتيجي –إعداد القادة  –جال القيادة مدربة في م

 مدينة الطائف

00966504707970 

Al_mohanad4040@hotmail.com 

 

 

 (31) عائشة بنت علي باوزير
 التخطيط الستراتيجي –إعداد القادة  –مدربة في مجال القيادة 

 مدينة الدمام

00966555214522 

alwazeeriah@gmail.com  

 

 

 (32) علي بن حسن القطاع عبير بنت
 التخطيط الستراتيجي –إعداد القادة  –مدربة في مجال القيادة 

 مدينة الجبيل

00966506547369 

Alqtta7@gmail.com 

 

 

 ع
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 (33)  عفاف بنت عبدهللا بن أحمد أبو طربوش  
 التخطيط الستراتيجي –إعداد القادة  –مدربة في مجال القيادة 

 املدينة املنورة

00966505302139 

Afaf33a@hotmail.com 

 

 

 م(33) عهود محمد عبدهللا أحمد
 التخطيط الستراتيجي –إعداد القادة  –مدربة في مجال القيادة 

 جدةمدينة 

00966501636636 

ohood.roses@gmail.com  

 

 

 (34) إبراهيم بن محمد رويسبنت فاطمة 
 ط الستراتيجيالتخطي –إعداد القادة  –مدربة في مجال القيادة 

 مدينة الدمام

00966502268943 

 

 

 

 ف
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 (35) فريال بنت عبدهللا بن عبدالرحمن العومي
 التخطيط الستراتيجي –إعداد القادة  –مدربة في مجال القيادة 

 مدينة الدمام

Feryal1437@gmail.com 

 

 

 

 (36) مريم بنت سلمان بن ناصر الحربي
 التخطيط الستراتيجي –قادة إعداد ال –مدربة في مجال القيادة 

 مدينة الرياض

00966555950731 

Mariams.alharbi8@gmail.com 

 

 

 (37) مزنة بنت سليم بن عبدهللا الجويسر
 التخطيط الستراتيجي –إعداد القادة  –مدربة في مجال القيادة 

 مدينة تبوك

00966533528000 

rahmm@hotmail.com 

 

 

 م
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 (38) آل جمعان األحمري  منى بنت مشبب بن عبدهللا
 التخطيط الستراتيجي –إعداد القادة  –مدربة في مجال القيادة 

 مدينة أبها

00966509089156 

Mmalahmari53@gmail.com 

 
 

 

 (39) منيرة بنت علي بن محمد السكران
 التخطيط الستراتيجي –إعداد القادة  –مدربة في مجال القيادة 

 مدينة الظهران

00966502220016 

monsakran@gmail.com 

 

 

 (40) مها بنت محمد بن سعد القحطاني
 التخطيط الستراتيجي –إعداد القادة  –مدربة في مجال القيادة 

 مدينة الخبر

00966555887555 

Ragad.321@hotmail.com 
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 (41) نجاة بنت حسين بن إبراهيم عقاب
 الستراتيجيالتخطيط  –إعداد القادة  –مدربة في مجال القيادة 

 مدينة جدة

00966505611712 

Naggi.2007@gmail.com 

 

 

 (42) ندى بنت محارب بن فارع املطيري 
 التخطيط الستراتيجي –إعداد القادة  –مدربة في مجال القيادة 

 مدينة الدمام

00966554000621 

n.almotairi@hotmail.com 

 

 

 (43) نسرين بنت عبدالقادر بن حسين الرديني
 التخطيط الستراتيجي –إعداد القادة  –بة في مجال القيادة مدر 

 مدينة الرياض

00966506295453 

Nesreen91@gmail.com 

 

 

 ن
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 (44) نور بنت خالد بن سعد الدلقان
 التخطيط الستراتيجي –إعداد القادة  –مدربة في مجال القيادة 

 مدينة جازان

00966504791484 

Nour9040@gmail.com 

 

 

 (45) لكنانينورة ا
 التخطيط الستراتيجي –إعداد القادة  –مدربة في مجال القيادة 

 مدينة الدمام

00966501760760 

N2m4k@hotmail.com 

 

 

 (46) هدى بنت عبدهللا العومي
 التخطيط الستراتيجي –إعداد القادة  –مدربة في مجال القيادة 

 مدينة جدة

00966555577688 

Sadaeatch@hotmail.com 

 

 

 هـ
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 (47) هدى بنت مرسال الخمعلي
 التخطيط الستراتيجي –إعداد القادة  –مدربة في مجال القيادة 

 مدينة حائل

hudaoshalkhmali@gmail.com 
 

 

 

 

 (48) هناء بنت جميل ناقرو 
 التخطيط الستراتيجي –إعداد القادة  –مدربة في مجال القيادة 

 مدينة جدة

009665069935037 

Hananagro2013@gmail.com 

 

 

 (49) هند بنت محمد بن حمد الفقيه
 التخطيط الستراتيجي –إعداد القادة  –مدربة في مجال القيادة 

 مدينة حائل

00966548871827 

hindalfkeh@yahoo.com 
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 (50) وفاء بنت علي البراهيم
 التخطيط الستراتيجي –إعداد القادة  –مدربة في مجال القيادة 

 مدينة األحساء

00966503952922 

Shahd.1210@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و
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 اإلدارة مجال | املدربات في ثانيا
 لتنفيذية واإلشرافيةاإلدارة ا –الموارد البشرية  –دورات المهارات اإلدارية 
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 (51) الشماس ي أريج بنت عبدالرحمن بن ناصر
افية –املوارد البشرية  –املهارات اإلدارية  -مدربة في مجال اإلدارة   اإلدارة التنفيذية واإلشر

 مدينة جدة

00966500200221 

aalshamasi.research@gmail.com 

 

 

 (52) الجوهرة بنت سعود بن حمود الجميل
افية –املوارد البشرية  –املهارات اإلدارية  -مدربة في مجال اإلدارة   اإلدارة التنفيذية واإلشر

 مدينة حائل

Aljshj.96@gmail.com 
 

 

 

 

 (53) آمال بنت علي بن حسن القطاع
افية  –البشرية املوارد  –املهارات اإلدارية  -مدربة في مجال اإلدارة   اإلدارة التنفيذية واإلشر

 مدينة جدة

00966504960147 

aalgatas@gmail.com 

 

 

 أ
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 (54) أمل بنت سعيد بن أحمد املرشد الغامدي
افية –املوارد البشرية  –املهارات اإلدارية  -مدربة في مجال اإلدارة   اإلدارة التنفيذية واإلشر

 مدينة الباحة

00966506770496 

Aalghamdi43@tvtc.go 

 
 

 

 (55) غاإيمان ياسين ال 
افية –املوارد البشرية  –املهارات اإلدارية  -مدربة في مجال اإلدارة   اإلدارة التنفيذية واإلشر

 مدينة الباحة

009660506606552 

eimanoha@hotmail.com 

 

 

 (56) أمينة بنت إبراهيم بن علي البراهيم
افية –املوارد البشرية  –اإلدارية  املهارات -مدربة في مجال اإلدارة   اإلدارة التنفيذية واإلشر

 مدينة الجبيل

00966555800124 

Aminaaibrahim11@gmail.com 
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 (57) جمانة بنت خالد بن أحمد النعيمي
افية –املوارد البشرية  –املهارات اإلدارية  -مدربة في مجال اإلدارة   اإلدارة التنفيذية واإلشر

 اممدينة الدم

00966558688802 

j.kalnuaimi@gmail.com 

 
 

 

 (58) حمدة بنت علي بن جمعان آل بركات
افية –املوارد البشرية  –املهارات اإلدارية  -مدربة في مجال اإلدارة   اإلدارة التنفيذية واإلشر

 مدينة الباحة

Sososo-056@hotmail.com 

 
 

 

 

 (59) املعبي أحمد رباب
افية –املوارد البشرية  –املهارات اإلدارية  -ارة مدربة في مجال اإلد  اإلدارة التنفيذية واإلشر

 جدةمدينة 

009660504647649 

rababmobi22@hotmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

 ج
 

 

 

 

 

 

 ر
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 (60) ريما بنت علي بن محمد العاصمي
افية –املوارد البشرية  –املهارات اإلدارية  -مدربة في مجال اإلدارة   اإلدارة التنفيذية واإلشر

 مدينة الجبيل

Reema35aaaa@gmail.com 

 

 

 

 

 (61) سلوى بنت حماد بن شتيان الجنهي
افية –املوارد البشرية  –املهارات اإلدارية  -مدربة في مجال اإلدارة   اإلدارة التنفيذية واإلشر

 مدينة جدة

00966507780053 

Salwa1424@gmail.com 

 
 

 

 (62) شيخة بنت خالد أبو بشيت
افية –املوارد البشرية  –املهارات اإلدارية  -مجال اإلدارة  مدربة في  اإلدارة التنفيذية واإلشر

 مدينة الخبر

00966504809700 

Nona_gas@yahoo.com 

 
 

 

 س
 

 

 

 

 

 ش
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 (63) عزة بنت محمد بن سعيد الغامدي
ا –املوارد البشرية  –املهارات اإلدارية  -مدربة في مجال اإلدارة   فيةاإلدارة التنفيذية واإلشر

 مدينة بيشة

00966507096327 

Azza.m.m@hotmail.com 

 

 

 (64) عواطف بنت علي العبيد
افية –املوارد البشرية  –املهارات اإلدارية  -مدربة في مجال اإلدارة   اإلدارة التنفيذية واإلشر

 مدينة الرياض

00966505477253 

Bint.ali@hotmail.com 

 
 

 

 (65) سفاطمة بنت إبراهيم بن محمد روي
افية  –املوارد البشرية  –املهارات اإلدارية  -مدربة في مجال اإلدارة   اإلدارة التنفيذية واإلشر

 مدينة الدمام

00966502268943 

 

 

 

 ع

 ف

سا
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 (66) فريال بنت عبدهللا بن عبدالرحمن العومي
افيةاإلدارة التنفيذية و  –املوارد البشرية  –املهارات اإلدارية  -مدربة في مجال اإلدارة   اإلشر

 مدينة الدمام

Feryal1437@gmail.com                            
 

 

 

 

 (67) مالك بنت عبده بن يحيى دغريري 
افية –املوارد البشرية  –املهارات اإلدارية  -مدربة في مجال اإلدارة   اإلدارة التنفيذية واإلشر

 مدينة جازان

00966506261850 

Ma7lk2010@hotmail.com 

 

 

 (68) مليحة بنت محمد بن عباس الغامدي
افية  –املوارد البشرية  –املهارات اإلدارية  -مدربة في مجال اإلدارة   اإلدارة التنفيذية واإلشر

 مدينة الباحة

Alaseel2211@gmail.com 

 
 

 

 م
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 (69) منال بنت ناصر بن حمد السكران
افية –بشرية املوارد ال –املهارات اإلدارية  -مدربة في مجال اإلدارة   اإلدارة التنفيذية واإلشر

 مدينة الرياض

00966555401509 

     Manal.msk@gmail.com  
 

 
 

 

 

 (70) منال بنت عبدالغفار بن عبدالحميد أمبون 
افية –املوارد البشرية  –املهارات اإلدارية  -مدربة في مجال اإلدارة   اإلدارة التنفيذية واإلشر

 مدينة الجبيل

00966567798560 

Manal.ambon@gmail.com 

 
 

 

 (71) منى بنت مشبب بن عبدهللا آل جمعان األحمري 
افية –املوارد البشرية  –املهارات اإلدارية  -مدربة في مجال اإلدارة   اإلدارة التنفيذية واإلشر

 مدينة أبها

00966509089156 

Mmalahmari53@gmail.com  
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 (72) مها بنت نصار الدوسري 
افية –املوارد البشرية  –املهارات اإلدارية  -ي مجال اإلدارة مدربة ف  اإلدارة التنفيذية واإلشر

 مدينة الدمام

00966504925258 

Mh.ipru@hasaedu.info 

 

 

 (73) نجاة بنت أحمد بن جابر شراحيلي
افيةاإلدارة التنفيذية واإل  –املوارد البشرية  –املهارات اإلدارية  -مدربة في مجال اإلدارة   شر

 مدينة الرياض

00966551425506 

n.8.n@hotmail.com 

 
 

 

 (74) نجاة بنت حسين بن إبراهيم عقاب
افية  –املوارد البشرية  –املهارات اإلدارية  -مدربة في مجال اإلدارة   اإلدارة التنفيذية واإلشر

 مدينة جدة

00966505611712 

Naggi.2007@gmail.com 

 
 

 

 ن
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 (75) بن حسين الرديني نسرين بنت عبدالقادر 
افية –املوارد البشرية  –املهارات اإلدارية  -مدربة في مجال اإلدارة   اإلدارة التنفيذية واإلشر

 مدينة الرياض

00966506295453 

Nesreen91@gmail.com 

 

 

 (76) نورة بنت محمد الكريديس
افيةا –املوارد البشرية  –املهارات اإلدارية  -مدربة في مجال اإلدارة   إلدارة التنفيذية واإلشر

 مدينة الدمام

00966504918886 

Noorh8886@gmail.com 

 

 

 (77) نوير بنت حمد بن عبدهللا السبيعي
افية –املوارد البشرية  –املهارات اإلدارية  -مدربة في مجال اإلدارة   اإلدارة التنفيذية واإلشر

 مدينة الدمام

00966540605088 

Nals23312@gmail.com 
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 (78) هدى بنت عبدهللا العومي
افية –املوارد البشرية  –املهارات اإلدارية  -مدربة في مجال اإلدارة   اإلدارة التنفيذية واإلشر

 مدينة جدة

00966555577688 

Sadaeatch@hotmail.com 

 

 

 

 (79) وفاء النعيمي
افية –املوارد البشرية  –املهارات اإلدارية  -مدربة في مجال اإلدارة   اإلدارة التنفيذية واإلشر

 مدينة الدمام

info@essarabian.com 

 

 

 

 

 

  

 هـ

 و
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 الجودة وإدارة املشاريع مجال املدربات فيثالثا | 

 إدارة المشاريعفن  –دورات الجودة  شاريعواملسؤولية املجتمعية
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 (80) ابتهاج بنت عبدهللا العبدلي
 إدارة املشاريع –مدربة في مجال الجودة 

 الطائفمدينة 

00966533079899 

Shashosha_70@hotmail.com 

 

 

 (81) محمد عبدهللا أحمد عهود
 إدارة املشاريع –مدربة في مجال الجودة 

 جدةمدينة 

00966501636636 

ohood.roses@gmail.com 

 
 

 

 (82) نجاة بنت أحمد بن جابر شراحيلي
 إدارة املشاريع –مدربة في مجال الجودة 

 مدينة الرياض

00966501636636 

ohood.roses@gmail.com  

 

 

 أ

 ع

 ن
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 (83) نسرين بنت عبدالقادر بن حسين الرديني 
 إدارة املشاريع –مدربة في مجال الجودة 

 مدينة الرياض

00966506295453 

Nesreen91@gmail.com 
 

 

 

 (84) نورة بنت محمد الكريديس
 إدارة املشاريع –مدربة في مجال الجودة 

 مدينة الدمام

00966504918886 

Noorh8886@gmail.com 
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 املالية واملصرفية مجال رابعا | املدربات في
 الخدمات المصرفية –تخطيط الميزانيات  –دورات إدارة المال 
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 (85) الجديبي مفرج دهللاعب خديجة
 الخدمات املصرفية –تخطيط امليزانيات  –إدارة املال  –مدربة في مجال املالية واملصرفية 

 جدةمدينة 

00966555590795 

Razan.alsagri@gmail.com 

 
 

 

 (86) رزان بنت عبدالعزيز الصقري 
 الخدمات املصرفية –ت تخطيط امليزانيا –إدارة املال  –مدربة في مجال املالية واملصرفية 

 مدينة الرياض

00966555039940 

Razan.alsagri@gmail.com 

 
 

 

 (87) رباب بنت أحمد املعبي
 الخدمات املصرفية –تخطيط امليزانيات  –إدارة املال  –مدربة في مجال املالية واملصرفية 

 مدينة جدة

00966504647649 

Rababmobi22@hotmail.com 

 

 

 خ

 ر
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 (88) وفاء النعيمي
 الخدمات املصرفية –تخطيط امليزانيات  –إدارة املال  –مدربة في مجال املالية واملصرفية 

 مدينة الدمام

info@essarabian.com 

 

 

 

  

 و
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 التصال املؤسس ي مجال خامسا | املدربات في

 العالقات العامة –اإلعالم  –خدمة العمالء  –دورات التسويق 
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 (89) آلء بنت شعيب بن عوض الشمري 
 عالقات العامةال –اإلعالم  –خدمة العمالء  –التسويق  -مدربة في مجال التصال املؤسس ي 

 مدينة حائل

00966557645348  

Amga1434@gmail.com 

 

 

 (90) أمل بنت زيد بن علي املنقور 
 العالقات العامة –اإلعالم  –خدمة العمالء  –التسويق  -مدربة في مجال التصال املؤسس ي 

 مدينة الرياض

00966552657816 

Aml_1423@hotmail.com 

 
 

 

 (91) السالمأمينة بنت سالم بن محمد 
 العالقات العامة –اإلعالم  –خدمة العمالء  –التسويق  -مدربة في مجال التصال املؤسس ي 

 األحساءمدينة 

00966508644455 

Aminaalsalam738@gmail.com  
 

 

  

 أ
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 (92) إيمان بنت محمد بن إبراهيم الدوعان
 العالقات العامة –عالم اإل  –خدمة العمالء  –التسويق  -مدربة في مجال التصال املؤسس ي 

 مدينة جدة

00966505694403 

Iman_ldoaan@hotmail.com 

 

 

 (93) رباب بنت أحمد املعبي
 العالقات العامة –اإلعالم  –خدمة العمالء  –التسويق  -مدربة في مجال التصال املؤسس ي 

 مدينة جدة

00966504647649 

Rababmobi22@hotmail.com 

 
 

 

 (94) بن صالح القروني عائشة بنت طارق 
 العالقات العامة –اإلعالم  –خدمة العمالء  –التسويق  -مدربة في مجال التصال املؤسس ي 

 مدينة الدمام

00966540878792 

Aisha.qrooni@gmail.com 

 

 

 

 ر

 ع
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 (95) غنية بنت خلفان بن محمد الغافري 
 العالقات العامة –إلعالم ا –خدمة العمالء  –التسويق  -مدربة في مجال التصال املؤسس ي 

 مدينة الدمام

Gan_eah@hotmail.com 

 

 

 

 (96) فاطمة بنت موس ى الُعمري 
 العالقات العامة –اإلعالم  –خدمة العمالء  –التسويق  -مدربة في مجال التصال املؤسس ي 

 مدينة جدة

00966503004178 

Fomo1397@hotmail.com 

 

 

 (97) فاطمة بنت عمر بن أحمد باكودح
 العالقات العامة –اإلعالم  –خدمة العمالء  –التسويق  -مدربة في مجال التصال املؤسس ي 

 مدينة جدة

00966569648010 

Tota.fafa@hotmail.com 

 

 

 ف

 غ
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 (98) مالك بنت عبده بن يحيى دغريري 
 العالقات العامة –اإلعالم  –خدمة العمالء  –التسويق  -مدربة في مجال التصال املؤسس ي 

 دينة جازانم

00966506261850 

Ma7lk2010@hotmail.com 

 

 

 

 (99) ندى بنت محارب بن فارع املطيري 
 العالقات العامة –اإلعالم  –خدمة العمالء  –التسويق  -مدربة في مجال التصال املؤسس ي 

 مدينة الدمام

00966554000621 

n.almotairi@hotmail.com 
 

 

 

 (100) نورة بنت محمد الكريديس
 العالقات العامة –اإلعالم  –خدمة العمالء  –التسويق  -مدربة في مجال التصال املؤسس ي 

 مدينة الدمام

00966504918886 

Noorh8886@gmail.com 

 

 

 م

 ن
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 (101) هناء بنت جميل ناقرو 
 العالقات العامة –اإلعالم  –خدمة العمالء  –التسويق  -مدربة في مجال التصال املؤسس ي 

 مدينة جدة

009665069935037 

Hananagro2013@gmail.com 

 

 

 

 (102) هنادي بنت بداح بن هادي العتيبي
 العالقات العامة –اإلعالم  –خدمة العمالء  –التسويق  -مدربة في مجال التصال املؤسس ي 

 مدينة الخبر

00966548170656 

coachinghanadi@hotmail.com  

 

 

 

  

 هـ
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 (103) ميلالجوهرة بنت سعود بن حمود الج
 العالقات العامة –اإلعالم  –خدمة العمالء  –التسويق  -مدربة في مجال التصال املؤسس ي 

 مدينة حائل

Aljshj.96@gmail.com 

 

 
 

 

 (104) هيفاء بنت علي بن محمد السقاف
 العالقات العامة –اإلعالم  –خدمة العمالء  –التسويق  -مدربة في مجال التصال املؤسس ي 

 ةمدينة جد

00966503632833 

Hai_alsaggaf@hotmail.com  
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 التطوير الذاتي مجال سادسا | املدربات في
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 (م104) أسماء بنت عقالء بن علي العقالء
 مدربة في مجال التطوير الذاتي

 مدينة الدمام

Shmos12@hotmail.com 

 

 

 

 (105) انعإيمان بنت محمد بن إبراهيم الدو 
 التطوير الذاتيمدربة في مجال 

 نة جدةمدي

00966505694403 

Iman_ldoaan@hotmail.com 

 

 

 (106) آلء بنت فهد بن عبداملحسن السهو
 مدربة في مجال التطوير الذاتي

 مدينة الدمام

00966504962164 

Alaafasa2014@gmail.com 

 

 

 أ
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 (107) الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الزامل
 مدربة في مجال التطوير الذاتي

 ياضمدينة الر 

00966598518926 

jwjwz@hotmail.com 
 

 

 

 (108) آمال بنت علي بن حسن القطاع
 مدربة في مجال التطوير الذاتي

 مدينة جدة

00966504960147 

aalgatas@gmail.com 

 
 

 

 (109) أماني بنت عبدالهادي بن أحمد عسيري 
 مدربة في مجال التطوير الذاتي

 مدينة أبها

00966567755722 
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 (110) ني بنت إبراهيم بن منصور القاض يأما
 مدربة في مجال التطوير الذاتي

 مدينة الدمام

Amani.algadi@gmail.com 

 

 

 (111) أمل بنت عبداللطيف الجوفي
 مدربة في مجال التطوير الذاتي

 مدينة عرعر

00966555965676 

aascience@hotmail.com 

 

 

 (112) محمد العتيبيأمل بنت 
 ال التطوير الذاتيمدربة في مج

 الظهرانمدينة 

00966558112252 

amooolh-101@hotmail.com 
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 (113) آمال بنت عبدهللا بن حسن العرابي 
 مدربة في مجال التطوير الذاتي

 مدينة الطائف

amaalalorabi@gmail.com 

 
 

 

 

 (114) أمل بنت صديق بن محمد جمل الليل
 مدربة في مجال التطوير الذاتي

 ة الدماممدين

Murmur.w@hotmail.com 

 

 
 

 

 (115) أمل بنت زيد بن علي املنقور 
 مدربة في مجال التطوير الذاتي

 مدينة الرياض

00966552657816 

Aml_1423@hotmail.com 
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 (116) أمينة بنت سالم بن محمد السالم
 مدربة في مجال التطوير الذاتي

 األحساءمدينة 

00966508644455 

Aminaalsalam738@gmail.com  
 

 

 (م116) عثمان األنصاري أميرة بنت عبدهللا 
 مدربة في مجال التطوير الذاتي

 الجبيل الصناعيةمدينة 

0096650485310 

Omeerh alansari@gmail.com  
 

 

 (117) أميرة بنت محمد بن قربان التركستاني
 مدربة في مجال التطوير الذاتي

 مدينة الرياض

00966554055966 

aamale1441@gmail.com 
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 (118) إيمان بنت محمد بن سليمان القريوتي
 مدربة في مجال التطوير الذاتي

 مدينة حائل

00966567155546 

Leim3000@hotmail.com 

 

 (119) جمانة بنت خالد بن أحمد النعيمي
 مدربة في مجال التطوير الذاتي

 مدينة الدمام

00966558688802 

j.kalnuaimi@gmail.com 

 
 

 

 (120) جواهر بنت عبدالرحمن إبراهيم السالم
 مدربة في مجال التطوير الذاتي 

 الهفوفمدينة 

00966504919989 

ngdih@hotmail.com 

 
 

 

 ج
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 (121) حصة بنت عبدالرحمن بن فهد السند
 مدربة في مجال التطوير الذاتي

 مدينة الرياض

00966554218884 

hassanad@pnu.edu.sa 

 

 

 (122) ت عبدهللا بن فهد العبداللطيفحصة بن
 مدربة في مجال التطوير الذاتي

 مدينة القصيم

Jori-32@hotmail.com 

 

 

 

 (123) حنان بنت إبراهيم بن صالح الغامدي
 مدربة في مجال التطوير الذاتي

 مدينة الرياض

00966590009344 

Hik.202020@gmail.com 

 

 

 ح
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 (124) حياة بنت فؤاد بن حسين الوادي
 مدربة في مجال التطوير الذاتي

 مدينة الخبر

00966546417799 

shalajmi@yahoo.com 

 

 

 

 (125) حياة بنت يوسف بن موس ى مالوي 
 مدربة في مجال التطوير الذاتي

 مدينة مكة املكرمة

Dr.haiat.y.mallawi@hotmail.com 

 

 

 

 (126) حنان بنت محمد بن عبداملحسن الفنتوخ
 تطوير الذاتيمدربة في مجال ال

 الرياضمدينة 

00966555253639 

Al.fantokh@hotmail.com 
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 م(126) حنين سيف سعد اليماني
 مدربة في مجال التطوير الذاتي

 املدينة املنورةمدينة 

00966503327165 

haneen_saef@hotmail.com 
 

 

 (127) الجديبي مفرج عبدهللا خديجة
 مدربة في مجال التطوير الذاتي

 جدةينة مد

00966555590795 

Razan.alsagri@gmail.com 

 

 

 

 (م127) رباب بنت أحمد املعبي
 مدربة في مجال التطوير الذاتي

 مدينة جدة

00966504647649 

Rababmobi22@hotmail.com 
 

 

 خ

 ر
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 (128) رسمية بنت علي بن أحمد الغامدي
 مدربة في مجال التطوير الذاتي

 املدينة املنورة

00966556655425 

Rasmia333@gmail.com 

 

 

 (129) رفعه بنت صقر بن سعيد الغامدي
 مدربة في مجال التطوير الذاتي

 مدينة جدة

00966505598231 

rofysabt@gmail.com 

 

 

 (130) رقية بنت مهدي بن إبراهيم مبجر
 مدربة في مجال التطوير الذاتي 

 مدينة جدة

00966544097691 

Roqaiah94@gmail.com 
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 (131) نا بنت عبدهللا البريكر 
 مدربة في مجال التطوير الذاتي

 مدينة الخبر

00966543242220 

raldoasry@hotmail.com 

 

 

 

 (132) سارة بنت حسن بن عبدهللا الخضير
 مدربة في مجال التطوير الذاتي

 مدينة الدمام

Sara74793@gmail.com 

 
 

 

 

 (133) صالح املصطفىسارة بنت 
 ال التطوير الذاتيمدربة في مج

 األحساءمدينة 

009665690001 

ssmalmustafa@gmail.com 

 

 

 س
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 (134) سلماء بنت راشد بن جمعه املعضادي
 مدربة في مجال التطوير الذاتي

 مدينة الخبر

00966504813261 

Rashed3030@hotmail.com 

 
 

 

 (135) سلوى بنت حماد بن شتيان الجنهي
 تيمدربة في مجال التطوير الذا

 مدينة جدة

00966507780053 

Salwa1424@gmail.com 

 
 

 

 (136) سلوى بنت عبدهللا العومي
 مدربة في مجال التطوير الذاتي

 مدينة الرياض

00966501721280 

s.a.oumi@hotmail.com 
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 (137) سميرة بنت حماد بن حمدي الفارس ي
 مدربة في مجال التطوير الذاتي

 مدينة جدة

00966503634024 

sameerhalfarsi@gmail.com 

 

 

 

 (138) سهام بنت حماد الرميح
 مدربة في مجال التطوير الذاتي

 مدينة الدمام

00966568234664 

Si5005@hotmail.com 

 

 

 (139) شيرين بنت حمزة قادري 
 مدربة في مجال التطوير الذاتي

 مدينة الظهران

00966503292074 

sherineqadri@gmail.com 

 

 

 ش
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 (140) بنت خالد أبو بشيتشيخة 
 مدربة في مجال التطوير الذاتي

 مدينة الخبر

00966504809700 

Nona_gas@yahoo.com 

 

 

 

 (141) صالحة بنت سفير بن عبدهللا امليموني
 مدربة في مجال التطوير الذاتي

 لباحةمدينة ا

00966556610566 

Shwm14@hotmail.com 

 

 

 (142) عائشة بنت أحمد بن سعد السعدي
 مدربة في مجال التطوير الذاتي

 لخبرمدينة ا

00966505296059 

Aisha-a-s@hotmail.com 

 

 

 ص

 ع
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 (143) عائشة بنت علي باوزير
 مدربة في مجال التطوير الذاتي

 الدماممدينة 

00966555214522 

alwazeeriah@gmail.com 

 

 

 (144) عبير بنت إبراهيم بن عبدهللا الزبيدي
 تطوير الذاتيمدربة في مجال ال

 مكة املكرمةمدينة 

00966503550827 

Tmu7@hotmail.com 

 

 

 (145) عبير بنت يوسف الفداغ
 مدربة في مجال التطوير الذاتي

 الدماممدينة 

00966567277779 

Abeer.alfadagh@gmail.com 
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 (146) عبير بنت علي بن حسن القطاع
 التطوير الذاتيمدربة في مجال 

 مدينة الجبيل

00966506547369 

Alqtta7@gmail.com 

 

 

 (147) عفاف بنت عبدهللا بن أحمد أبو طربوش
 التطوير الذاتيمدربة في مجال 

 املدينة املنورة

00966505302139 

Afaf33a@hotmail.com 

 

 

 (148) عفاف بنت عبدهللا بن أحمد أبو طربوش
 التطوير الذاتيمدربة في مجال 

 املدينة املنورة

00966505302139 

Afaf33a@hotmail.com 
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 (149) عهود محمد عبدهللا أحمد
 التطوير الذاتيمدربة في مجال 

 مدينة جدة

00966501636636 

ohood.roses@gmail.com 

 

 

 (150) عواطف بنت علي العبيد
 التطوير الذاتيمدربة في مجال 

 مدينة الرياض

00966505477253 

Bint.ali@hotmail.com 

 

 

 (151مرضاح ) محمد أحمد بنت فارعة
 التطوير الذاتيمدربة في مجال 

 الرياضمدينة 

00966501324556 

Trainer. f 2020@gmail.com  

 
 

 
 ف
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 (152فاطمة السيد خليفة )
 التطوير الذاتيمدربة في مجال 

00966505167678 

Fatimsayed.357@gmail.com  

 

 

 

 

 (153) فاطمة بنت عبدالرحمن بن علي الزرمه
 التطوير الذاتية في مجال مدرب

 الدماممدينة 

00966568351647 

Am_05005@hotmail.com 

 

 

 (154) فاطمة بنت موس ى الُعمري 
 التطوير الذاتيمدربة في مجال 

 مدينة جدة

00966503004178 

Fomo1397@hotmail.com 
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 (155) فاطمة بنت إبراهيم بن محمد رويس
 التطوير الذاتيمدربة في مجال 

 ة الدماممدين

00966502268943 

 

 

 

 

 (156) فاطمة بنت عمر بن أحمد باكودح
 التطوير الذاتيمدربة في مجال 

 مدينة جدة

00966569648010 

Tota.fafa@hotmail.com 

 

 

 (157) الُعمري  ناصر بن عليفاطمة بنت 
 التطوير الذاتيمدربة في مجال 

 الباحةمدينة 

00966502057806 

Jeeenan22@hotmail.com 
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 (158) فاطمة بنت عبدالعزيز بن محمود مجاهد
 التطوير الذاتيمدربة في مجال 

 املدينة املنورة

00966505362984 

fatmamj@hotmail.com 

 

 

 (159) فردوس بنت إدريس بن محمد عباق
 التطوير الذاتيمدربة في مجال 

 ينبعمدينة 

00966556629060 

feabbaq@gmail.com 

  ferdous70سناب شات : 

 ferdous_abbaqانستجرام: 

 

 (160) فريال بنت سعيد الدايل
 التطوير الذاتيمدربة في مجال 

 جدةمدينة 

00966557513358 

Frfr-f@hotmail.com 
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 (161) فريال بنت عبدهللا بن عبدالرحمن العومي
 التطوير الذاتيمدربة في مجال 

 مدينة الدمام

Feryal1437@gmail.com  

 

 (162) بنت عثمان بن عساف الغامديفوزية 
 التطوير الذاتيمدربة في مجال 

 الباحةمدينة 

00966554584067 

assaffawz@yahoo.com 

 

 

 (163) قاض ي على الرحيم عبد ملياء
 التطوير الذاتيمدربة في مجال 

00966505751309 

l.kadi@hotmail.com  
 
 

 
 ل
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 (164) مليس بقوده
 ذاتيالتطوير المدربة في مجال 

 مدينة الرياض

00966567658889 

Lamisbakodah@hotmail.com 

 

 

 (165) لولوه بنت صالح بن عبدهللا السديري 
 التطوير الذاتيمدربة في مجال 

 حائلمدينة 

00966504877603 

Loloalsudiry8@hotmail.com 

 

 

 (166) منيرة بنت سليمان بن أحمد املسعود
 التطوير الذاتيمدربة في مجال 

 جدةمدينة 

00966504369673 

Omhamd7@hotmail.com 

 

 

 م
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 (167) ماجدة بنت شاكر بن عبدهللا صديقي
 التطوير الذاتيمدربة في مجال 

 مكة املكرمة

00966560030308 

Majd.sidq@gmail.com 

 

 

 (168) مدنية بنت عبد رب الرسول بن غالم حسن
 التطوير الذاتيمدربة في مجال 

 الجبيلمدينة 

00966548844386 

Anoosa10@gmail.com 

 

 

 (169) مريم بنت مبارك بن مشرف املشرف
 التطوير الذاتيمدربة في مجال 

 الدماممدينة 

00966500532895 

malmushrif@weaam.org.sa 
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 (170) مريم بنت سلمان بن ناصر الحربي
 التطوير الذاتيمدربة في مجال 

 مدينة الرياض

00966555950731 

Mariams.alharbi8@gmail.com 

 

 

 (171) منال بنت ناصر بن حمد السكران
 التطوير الذاتيمدربة في مجال 

 مدينة الرياض

00966555401509 

     Manal.msk@gmail.com  

 

 

 (172) منال بنت عبدالغفار بن عبدالحميد أمبون 
 التطوير الذاتيمدربة في مجال 

 مدينة الجبيل

00966567798560 

Manal.ambon@gmail.com 
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 (173) منى بنت مشبب بن عبدهللا آل جمعان األحمري 
 التطوير الذاتيمدربة في مجال 

 مدينة أبها

00966509089156 

Mmalahmari53@gmail.com 

 

 

 (174) منيرة بنت يوسف بن أحمد البطاط
 التطوير الذاتيمدربة في مجال 

 األحساءمدينة 

00966503916171 

 Mrs.althonyan@gmail.com 

 

 (175) منيرة بنت علي بن محمد السكران
 التطوير الذاتيمدربة في مجال 

 مدينة الظهران

00966502220016 

monsakran@gmail.com 
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 (176) مها بنت نصار الدوسري 
 التطوير الذاتيمدربة في مجال 

 مدينة الدمام

00966504925258 

Mh.ipru@hasaedu.info 

 

 

 (177) عبدالرحمن العوميمها بنت عبدهللا بن 
 التطوير الذاتيمدربة في مجال 

 األحساءمدينة 

00966543817887 

 Maaltayyar.trining@gmail.com  

 

 

 (178) ناهد بنت محمد بن أمين أزهري 
 التطوير الذاتيمدربة في مجال 

 الرياضمدينة 

Dr.nahedma@gmail.com 

 

 

 ن
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 (179) نبيهة بنت محمد بن إبراهيم األهدل
 التطوير الذاتيمدربة في مجال 

 مدينة الدمام

00966504925258 

Mh.ipru@hasaedu.info 

 

 

 (180) نجاة بنت أحمد بن جابر شراحيلي
 التطوير الذاتيمدربة في مجال 

 مدينة الرياض

00966551425506 

n.8.n@hotmail.com 

 

 

 (181) نجاة بنت حسين بن إبراهيم عقاب  
  ر الذاتيالتطويمدربة في مجال 

 مدينة جدة

00966505611712   

Naggi.2007@gmail.com 
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 (182) نجالء الدوسري 
  التطوير الذاتيمدربة في مجال 

 الهفوفمدينة 

00966533393955 

miss.najla.m@gmail.com 

 

 

 (183) ندى بنت لحق بن قبحان الزهراني
 التطوير الذاتيمدربة في مجال 

 الباحةمدينة 

00966554595088 

Unlimited334@hotmail.com 

 

 

 (184) ندى بنت محارب بن فارع املطيري 
 التطوير الذاتيمدربة في مجال 

 مدينة الدمام

00966554000621 

n.almotairi@hotmail.com 
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 (185) نوال بنت عوض بن سعيد الهاللي الزهراني
  التطوير الذاتيمدربة في مجال 

 الباحةمدينة 

00966530502115   

Nawal.aan@gmail.com 

 

 

 (186) نور بنت خالد بن سعد الدلقان
 التطوير الذاتيمدربة في مجال 

 مدينة جازان

00966504791484 

Nour9040@gmail.com 

 

 

 (187) نورة بنت عبدهللا بن مطر الحربي
 التطوير الذاتيمدربة في مجال 

 عرعرمدينة 

00966503385039 

n.a.hrbi@hotmail.com 

 

 



 اإلصدار الثاني :دليل المدربات السعوديات                                                                                                                                                    
 
 

 
 

78 

 (188) نورة بنت علي النملة
  التطوير الذاتيمدربة في مجال 

 الرياضمدينة 

00966503333015   

n.alnamlah@rafed.sa 

 

 

 (189) نوف بنت عثمان الحقيل
 التطوير الذاتيمدربة في مجال 

 الرياضمدينة 

00966556241224 

Nouf.ho@gmail.com 

 

 

 (190)  نوير بنت حمد بن عبدهللا السبيعي
 التطوير الذاتيدربة في مجال م

 مدينة الدمام

00966540605088 

Nals23312@gmail.com 
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 (191) هدى بنت الحلبي بن محمد الشقوير
  التطوير الذاتيمدربة في مجال 

 جدةمدينة 

Huda-al-shaqweer@hotmail.com 

 

 

 

 (192) هدى بنت خالد الخزيم
  التطوير الذاتيمدربة في مجال 

 دمامالمدينة 

00966541790979 

Huda.alhuzaim@hotmail.com  

 

 

 (193) هدى بنت عبداللطيف بن أحمد العبدالقادر
 التطوير الذاتيمدربة في مجال 

 الظهرانمدينة 

00966505885107 

Huda.email@yahoo.com 

 

 

 هـ
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 (194) هدى بنت عبدهللا العومي
 التطوير الذاتيمدربة في مجال 

 مدينة جدة

00966555577688 

Sadaeatch@hotmail.com 

 

 

 (195) هناء بنت عبدالعزيز القصبي
  التطوير الذاتيمدربة في مجال 

 الدماممدينة 

00966507193529   

h.a.kasabi@hotmail.com 

 

 

 (196) هناء بنت جميل ناقرو 
 التطوير الذاتيمدربة في مجال 

 مدينة جدة

009665069935037 

Hananagro2013@gmail.com 
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 (197) هنادي بنت بداح بن هادي العتيبي
 التطوير الذاتيمدربة في مجال 

 مدينة الخبر

00966548170656 

coachinghanadi@hotmail.com 

 

 (198) هند بنت صالح بن عبدهللا الغامدي
  التطوير الذاتيمدربة في مجال 

 الباحةمدينة 

h-al-1433@hotmail.com 

 
 

 

 (199) لي امللحمهند بنت عبدالعزيز بن ع
 التطوير الذاتيمدربة في مجال 

 عرعرمدينة 

00966505458354 

Alh.work@hotmail.com 
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 (200) هيفاء بنت علي بن محمد السقاف
 التطوير الذاتيمدربة في مجال 

 مدينة جدة

00966503632833 

Hai_alsaggaf@hotmail.com 

 

 

 (201) هيفاء بنت سعد بن حمد القروني
  التطوير الذاتيي مجال مدربة ف

 الدماممدينة 

00966504818876 

H_alqruni@hotmail.com 

 

 

 (202) وفاء بنت سعد بن مفرح األسمري 
 التطوير الذاتيمدربة في مجال 

 جدةمدينة 

00966504730093 

Wafa4321@gmail.com 

 

 

 و
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 (203) وفاء بنت علي البراهيم
 التطوير الذاتيمدربة في مجال 

 حساءمدينة األ 

00966503952922 

Shahd.1210@gmail.com 
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 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعية مجال سابعا | املدربات في
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 (204) ابتسام بنت عبدالعزيز بن محمد الشيخ
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 األحساءمدينة 

00966508052320 

Etm@hasaedu.info 

 

 

 (205) أسماء بنت مشاتل بن فليح الرويلي
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةفي مجال  مدربة

 الجوفمدينة 

alaahedalakheer@gmail.com 
 

 

 

 

 (206) أسماء بنت حماد بن حمدي الفارس ي
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 جدةمدينة 

00966548339372 

Ahf1433@gmail.com 

 

 

 أ
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 (207) اعتماد بنت حسن بن عمر زبر ماوي 
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 كة املكرمةم

00966503518556 

 

 

 

 (208) أفراح بنت محمد بن عبدالجبار دريقي
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 جازانمدينة 

Frooha123123@hotmail.com 

 

 

 

 (209) أفنان بنت سعود بن مرشد الرحيلي
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمجال مدربة في 

 الجبيلمدينة 

00966502499312 

afnansmr@gmail.com 
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 (210) آلء بنت فهد بن عبداملحسن السهو
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 مدينة الدمام

00966504962164 

Alaafasa2014@gmail.com 

 

 

 (211) نيآلء بنت علي بن مصلح القر 
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 جدةمدينة 

00966560822850 

Lolo-dh-tr@hotmail.com 

 

 

 (212) آلء بنت شعيب بن عوض الشمري 
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 مدينة حائل

00966557645348 

Amga1434@gmail.com 
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 (213) الشامي هاشم لرحمنا عبد املجيب مةأ
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 مدينة حائل

00966555667579 

um.asil@hotmail.com  

 

 

 (214) غاال  إيمان ياسين
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 مدينة حائل

00966506606552 

eimanoha@hotmail.com 

 

 

 (215) ت عبدهللا الجلعودالبندري بن
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 حائلمدينة 

Hi-xl@hotmail.com 
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 (216) الجوهرة بنت سعود بن حمود الجميل
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 مدينة حائل

Aljshj.96@gmail.com   
 

 

 

 

 (217) عبدهللا الزاملالجوهرة بنت عبدالعزيز بن 
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 مدينة الرياض

00966598518926 

jwjwz@hotmail.com 

 

 

 (218) أملاس بنت محمد بن إبراهيم الهجن
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 مدينة جدة

00966556533999 

Almas.hj@gmail.com 
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 (219) ل بنت علي بن حسن القطاعآما
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 مدينة جدة

00966504960147 

aalgatas@gmail.com 

 

 

 (220) أماني بنت إبراهيم بن منصور القاض ي  
  العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 مدينة الدمام

Amani.algadi@gmail.com                          

 
 

 

 (221) أمل بنت عوض بن سعيد الشهراني
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 الظهرانمدينة 

aa.ommoath@gmail.com 
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 (222) أمينة بنت إبراهيم بن علي البراهيم
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 مدينة الجبيل

00966555800124 

Aminaaibrahim11@gmail.com 

 

 

 (223) إيمان بنت جابر الحسين العثمان
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 الباحةمدينة 

00966558844700 

Emanj2008@hotmail.com 

 

 

 (224) إيناس بنت علي بن عبدالرحمن علوي 
 جتمعيةالعمل الخيري واملسؤولية املمدربة في مجال 

 املدينة املنورة

00966549898089 

Z44x@hotmail.com 
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 (225) بدرية بنت عبدالرحمن بن عبداللطيف العمير
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 مدينة الظهران

00966505879856 

Bbb.omair@hotmail.com 

 

 

 (226) بدرية بنت محمد بن ناصر شعفل  
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةجال مدربة في م

 مدينة الطائف

00966563977392 

ttfamfa@gmail.com 

 

 

 (227) بركة بنت أحمد بن عوض الجوهي
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 مدينة الجبيل

00966506951797 

Om.abdulaziz2011@gmail.com 

 

 

 ب
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 (228) بلقيس بنت صالح الغامدي
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 الرياضمدينة 

00966555801167 

Balqees.g@hotmail.com 

 

 

 (229) بسمة بنت أحمد بن محمد جستنية
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 مكة املكرمةمدينة 

Dr.jasten@gmail.com 

 
 

 

 (230) تغريد بنت نزار سمان
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 لرياضمدينة ا

ranaalrowaished@gmail.com 

 
 

 
 ت
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 (231) ثريا بنت أحمد بن عثمان العثمان
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 مدينة الدمام

00966504815206 

Thurya.o@gmail.com 

 

 

 (232) غامديجميلة بنت صالح بن محمد ال
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 الباحةمدينة 

00966550876446 

Jam070jom@gmail.com 

 

 

 (233) حصة بنت حمد آل الشيخ مبارك
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 األحساءمدينة 

00966502722750 

Hessa7md@gmail.com 

 

 

 ث

 ج

 ح
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 (234) حمد بن عبداملحسن الفنتوخحنان بنت م
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 الرياضمدينة 

00966555253639 

Al.fantokh@hotmail.com 

 

 

 (235) حمده بنت سعيد أحمد الزهراني
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 الدماممدينة 

00966506942524 

00966547366690 

Om-husam@hotmail.com 
 

 

 (236) حمدة بنت علي بن جمعان آل بركات
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 مدينة الباحة

Sososo-056@hotmail.com 
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 (237) حنان بنت سعيد بن أحمد الغامدي
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 الباحةمدينة 

00966506779119 

h.s.gamdi@gmail.com 

 

 

 (238) حنان بنت يوسف بن موس ى مالوي 
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 مكة املكرمة

00966503689991 

Soft_h2008@hotmail.com 

 

 

 (239) حياة بنت يوسف بن موس ى مالوي 
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 مكة املكرمة مدينة

Dr.haiat.y.mallawi@hotmail.com 
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 (240) خديجة بنت محمد بن ناصر شعفل
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 الدماممدينة 

00966504701484 

Shafl_kdkd@hotmail.com 

 

 

 (241) دمثه بنت عبدالرحمن بن زيد العتيبي
 واملسؤولية املجتمعيةالعمل الخيري مدربة في مجال 

 مدينة الرياض

Dazo.1@hotmail.com 
 

 

 

 

 (242) رائدة بنت أنور بن محمد شمر
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 مدينة حائل

00966539163945 

Ra.9345@hotmail.com 

 

 

خ

 خ

 د

 ر
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 (243) رباب بنت عقيل بن أحمد الزبيدي
 ملسؤولية املجتمعيةالعمل الخيري وامدربة في مجال 

 جدةمدينة 

00966564194070 

Rab.2018.des@gmail.com 

 

 

 (244) رسمية بنت علي بن أحمد الغامدي
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 املدينة املنورة

00966556655425 
Rasmia333@gmail.com 

 

 

 (245) رفعة بنت محمد بن علي الغامدي
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةال مدربة في مج

 مدينة جدة

r.m.dames@hotmail.com 
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 (246) رمزية بنت سلمان بن مهنا الحربي
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 مدينة حائل

mostsharon@almostshar.com 

 
 

 

 (247) رنا بنت عبدهللا البريك
 واملسؤولية املجتمعية العمل الخيري مدربة في مجال 

 مدينة الخبر

00966543242220 

raldoasry@hotmail.com  

 

 

 (248) ريما بنت عبدالرحمن بن خالد أبو بشيت
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 مدينة الدمام

R_aaa_bubshait@hotmail.com 
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 (249) ية بنت مسلم بن سعيد الدوسري مسا
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةفي مجال مدربة 

 الخبر -الدماممدينة 

00966544949151 

Samia.m.al-dossari@das.sch.sa 
 
 

 

 (250) سعدى بنت فاضل بن صالح الغامدي
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 الباحةمدينة 

00966560223185 

Soada555@hotmail.com  

 

 

 (251) بنت علي بن حسن الزبيديسعدية 
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 مدينة القنفذة

00966558724814 

S3dia.ali.tot@gmail.com 

 

 

 س
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 (252) سلوى بنت عبدهللا العومي
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 مدينة الرياض

00966501721280 

s.a.oumi@hotmail.com  

 

 

 (253) سعدية بنت علي بن حسن الزبيدي
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 مدينة القنفذة

00966558724814 

S3dia.ali.tot@gmail.com 

 

 

 (254) سلوى بنت عبدهللا العومي
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 مدينة الرياض

00966501721280 

s.a.oumi@hotmail.com 
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 (255) سلوى بنت محمد بن سعيد حوالة
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 املدينة املنورة

Os-mq-l@hotmail.com  
 

 

 

 

 (256) سمر بنت إبراهيم العبد 
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 لباحةمدينة ا

00966501264092 

Samar67_1991@hotmail.com 

 

 

 (257) سميرة بنت حماد بن حمدي الفارس ي
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 مدينة جدة

00966503634024 

sameerhalfarsi@gmail.com 
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 (258) سميرة بنت مجلي بن مبارك املطلق
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 األحساء مدينة

00966506934363 

s.almutlaq-8223@hotmail.com 

 

 

 (259) سناء بنت محمود بن عبدهللا الثقفي
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 مدينة جدة

00966505622667 

d.sana.abed@gmail.com 

 

 

 (260) شادية بنت إبراهيم بن محمد عمار
 ري واملسؤولية املجتمعيةالعمل الخيمدربة في مجال 

 املدينة املنورة

Shadia.ammar@hotmail.com 

 

 
ش

 ح
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 (261) شريفة بنت محمد بن مريع العسيري 
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 أبهامدينة 

00966503958572 

Daoah-sh@hotmail.com 

 

 

 (262) عائدة بنت محمد بن فالح الحركان الرويلي
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةفي مجال  مدربة

 الجوفمدينة 

Fagdh.aboha@gmail.com 

 
 

 

 (263) عائشة بنت محمد بن دخيل هللا الكبيدي
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 مدينة جدة

00966541517155 

Rzan-21@hotmail.com 

 

 

 ع



 اإلصدار الثاني :دليل المدربات السعوديات                                                                                                                                                    
 
 

 
 

105 

 (264) عايضه بنت عبدهللا بن سمحان القرني
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 مدينة الجبيل

Aida_abdullah2@hotmail.com 

 
 

 

 (265عبير بنت إبراهيم بن عبدهللا الزبيدي )
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 مكة املكرمةمدينة 

00966503550827 

Tmu7@hotmail.com 

 

 

 (266)  بن مسفر الغامديعذاء بنت عبدهللا
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 الباحةمدينة 

00966559872548 

Ummrayan18@hotmail.com 
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 (267) عزة بنت سعيد بن عمر الزهراني
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 مدينة الباحة

00966504165442 

Mama2011_@hotmail.com 

 

 

 (268) عزيزة بنت مقبول بن علي الغامدي
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 الدماممدينة 

00966503779474 

taweeyh@hotmail.com 

 

 

 (269) عزيزة بنت عايض بن عبدهللا القرني
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 الدماممدينة 

00966506843755 

Aziza1429@gmail.com 

 

 



 اإلصدار الثاني :دليل المدربات السعوديات                                                                                                                                                    
 
 

 
 

107 

 (270) عفاف بنت عبدهللا بن أحمد أبو طربوش
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 املدينة املنورة

00966505302139 

Afaf33a@hotmail.com 

 

 

 (271) عهود بنت علي الوادعي
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 قرياتالمدينة 

00966549232228 

T1ohoud@gmail.com 

 

 

 (272) عواطف بنت عبيد الناحل
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 حائلمدينة 

Afia.harbi@gmail.com 
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 (273) غنية بنت خلفان بن محمد الغافري 
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 مدينة الدمام

Gan_eah@hotmail.com 

 
 

 

 (274) فاطمة بنت عبدالرحمن بن علي الزرمه
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 الدماممدينة 

00966568351647 

Am_05005@hotmail.com 

 

 

 (275) الُعمري  ناصر بن عليفاطمة بنت 
  العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 الباحةمدينة 

00966502057806 

Jeeenan22@hotmail.com 

 

 

 غ

 ف
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 (276) فاطمة بنت عبدهللا بن فتح الدين
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 جدةمدينة 

00966536020068 

Fatsad36@gmail.com 

 

 

 (277) فاطمة بنت عبدالعزيز بن محمود مجاهد
 لية املجتمعيةالعمل الخيري واملسؤو مدربة في مجال 

 املدينة املنورة

00966505362984 

fatmamj@hotmail.com  

 

 

 (278فوزية بنت عثمان بن عساف الغامدي )
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 الباحةمدينة 

00966554584067 

assaffawz@yahoo.com 
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 (279) لطيفة بنت أحمد بن عبدالرحمن الجعفري 
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةفي مجال  مدربة

 الدماممدينة 

latefahaljaafari@yahoo.com 

 
 

 

 (280) ليلى بنت صالح بن محمد الغامدي  
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 مدينة الجبيل

00966500011230 

Laylag2723@gmail.com 

 

 

 (281) مالك بنت عبده بن يحيى دغريري 
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 مدينة جازان

00966506261850 

Ma7lk2010@hotmail.com 

 

 

 ل

 م
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 (282) منال بنت عبدالغفار بن عبدالحميد أمبون 
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 مدينة الجبيل

00966567798560 

Manal.ambon@gmail.com 

 

 

 (283) ى بنت عبداملحسن الشايعمن
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 مدينة الجوف

00966504864229 

Frrr2000@hotmail.com  

 

 

 (284) نجاة بنت أحمد بن جابر شراحيلي
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 مدينة الرياض

00966551425506 

n.8.n@hotmail.com 

 

 
 ن
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 (285) نجاة بنت حسين بن إبراهيم عقاب
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 مدينة جدة

00966505611712 

Naggi.2007@gmail.com 

 

 

 (286) نجالء الدوسري 
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 الهفوفمدينة 

00966533393955 

miss.najla.m@gmail.com 

 

 

 

 (287) نسرين بنت عبدالقادر بن حسين الرديني
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 مدينة الرياض

00966506295453 

Nesreen91@gmail.com 
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 (288) نوال بنت عوض بن سعيد الهاللي الزهراني
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 ةالباحمدينة 

00966530502115   

Nawal.aan@gmail.com 

 

 

 (289) نورة بنت عبدهللا بن مطر الحربي
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 عرعرمدينة 

00966503385039 

n.a.hrbi@hotmail.com 

 

 (290) نورة بنت خليفة بن عبدهللا الدمشق  
 املجتمعية العمل الخيري واملسؤوليةمدربة في مجال 

 دماممدينة ال

00966503870254 

Noor2166@hotmail.com 
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 (291) نورة بنت سلطان بن يحيى الزبيدي
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 القنفذةمدينة 

00966508099799   

Norhx51234@gmail.com 

 

 

 (292) نورة الكناني
 ؤولية املجتمعيةالعمل الخيري واملسمدربة في مجال 

 مدينة الدمام

00966501760760 

N2m4k@hotmail.com 

 

 

 (293) نورة بنت علي النملة
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 الرياضمدينة 

00966503333015 

n.alnamlah@rafed.sa 
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 (294) نورة مسفر محمد الدوسري 
 ية املجتمعيةالعمل الخيري واملسؤولمدربة في مجال 

 الدماممدينة 

00966540220122 

Rani_123_5@hotmail.com  
 

 

 (295) هدى بنت مرسال الخمعلي
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 مدينة حائل

hudaoshalkhmali@gmail.com 

 

 

 

 (296) هدى بنت مطلق بن علي الشعالن
 لية املجتمعيةالعمل الخيري واملسؤو مدربة في مجال 

 األحساءمدينة 

00966559995724 

Hou8da@hotmail.com 

 

 

 هـ
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 (297) هدى بنت عبدهللا العومي
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 مدينة جدة

00966555577688 

Sadaeatch@hotmail.com 

 

 

 (298) هنية بنت مرشد بن عبدالعزيز الغيثي
 خيري واملسؤولية املجتمعيةالعمل المدربة في مجال 

 مدينة حائل

hnovxj@gmail.com 

 
 

 

 (299) هياء بنت سعد بن محمد الشهراني
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 الدماممدينة 

00966565104644 

Haayaa0101@gmail.com 
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 (300) وردة بنت إبراهيم بن صالح الغامدي
 الخيري واملسؤولية املجتمعيةالعمل مدربة في مجال 

 الباحةمدينة 

00966503770366 

Alward-333@hotmail.com 

 

 

 (301) وفاء بنت مفلح الشريفي
 العمل الخيري واملسؤولية املجتمعيةمدربة في مجال 

 الجوفمدينة 

wmalwafa@gmail.com 

 
 

 

 (302) وفاء بنت ناصر العجمي
 لية املجتمعيةالعمل الخيري واملسؤو مدربة في مجال 

 الرياض / ينبع الصناعيةمدينة 

00966556222354 

dr.wafa1430@hotmail.com 

 

 

 و

mailto:dr.wafa1430@hotmail.com


 اإلصدار الثاني :دليل المدربات السعوديات                                                                                                                                                    
 
 

 
 

118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الريادة واإلبداع مجال ثامنا | املدربات في
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 (303) سميرة بنت أحمد بن سعيد الجالل
 الريادة واإلبداعمدربة في مجال 

 مدينة األحساء

00966504960560 

Sasjm523@gmail.com 

 

 

 

  

 س
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 اإلرشاد والتوجيه الجتماعي مجال تاسعا | املدربات في
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 (304) ابتسام بنت عبدالعزيز بن محمد الشيخ
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 األحساءمدينة 

00966508052320 

Etm@hasaedu.info 

 

 

 (305) ابتهاج بنت عبدهللا العبدلي
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 الطائفمدينة 

00966533079899 

Shashosha_70@hotmail.com 

 

 

 (306أسماء بنت حمد العسكر )
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

  الشفاء، الدلممدينة 

00966506494340 

asmaalasker77@gmail.com  

 

 

 أ
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 (307) أسماء بنت مشاتل بن فليح الرويلي
 جيه الجتماعياإلرشاد والتو مدربة في مجال 

 الجوفمدينة 

alaahedalakheer@gmail.com 

 
 

 

 (308) أسماء بنت متاعب بن مرض ي الحارثي
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 مدينة األحساء

00966506903445 

A1m1m@hotmail.com 

 

 

 (309) أسماء بنت عقالء بن علي العقالء
 لجتماعياإلرشاد والتوجيه امدربة في مجال 

 مدينة الدمام

Shmos12@hotmail.com 
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 (310) أسماء بنت حماد بن حمدي الفارس ي
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 جدةمدينة 

00966548339372 

Ahf1433@gmail.com 

 

 

 (311) آسية بنت سمير بن صالح بالبيد
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 مدينة جدة

00966504381130 

A_s_b_1990@hotmail.com 

 

 

 (312) إشراق بنت عبدهللا بن جيالني عثمان
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 املدينة املنورة

00966506628746 

Ishraq_jilani@hotmail.com 
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 (313) اعتماد بنت حسن بن عمر زبرماوي 
 تماعياإلرشاد والتوجيه الجمدربة في مجال 

 كة املكرمةم

00966503518556 

 
 

 

 (314) أفراح بنت محمد بن عبدالجبار دريقي
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 جازانمدينة 

Frooha123123@hotmail.com 

 
 

 

 (315) أفنان بنت سعود بن مرشد الرحيلي
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 الجبيلمدينة 

00966502499312 

afnansmr@gmail.com 
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 (316) آلء بنت علي بن مصلح القرني
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 جدةمدينة 

00966560822850 

Lolo-dh-tr@hotmail.com 

 

 

 (317) آلء بنت شعيب بن عوض الشمري 
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 مدينة حائل

00966557645348 

Amga1434@gmail.com 

 

 

 (318) أملاس بنت محمد بن إبراهيم الهجن
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 مدينة جدة

00966556533999 

Almas.hj@gmail.com 
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 (319) آمال بنت عبدهللا بن حسن العرابي
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 مدينة الطائف

amaalalorabi@gmail.com 

 
 

 

 (320) آمال بنت علي بن حسن القطاع
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 مدينة جدة

00966504960147 

aalgatas@gmail.com 

 

 

 (321) أماني بنت عبدالهادي بن أحمد عسيري 
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 مدينة أبها

00966567755722 
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 (322) ي بنت عبدهللا بن عتيق الفايدأمان
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 حائلمدينة 

Amaniabdullh.1@gmail.com 
 

 

 

 

 (323) أماني بنت إبراهيم بن منصور القاض ي
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 مدينة الدمام

Amani.algadi@gmail.com 
 

 

 

 

 (324) الشامي هاشم الرحمن دعب املجيب مةأ  
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 مدينة حائل

00966555667579 

Um.asil@hotmail.com 
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 (325) أمل بنت سعيد بن أحمد املرشد الغامدي
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 مدينة الباحة

00966506770496 

Aalghamdi43@tvtc.go 

 

 

 (326) ل بنت صديق بن محمد جمل الليلأم
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 مدينة الدمام

Murmur.w@hotmail.com 
 

 

 

 

 (327) أمل بنت عبدالعزيز الشيخ
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

00966503823642 

a.m.a.l.2015@hotmail.com  
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 (328) شهرانيأمل بنت عوض بن سعيد ال
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 الظهرانمدينة 

aa.ommoath@gmail.com 

 
 

 

 (329)  إيمان بنت محمد بن إبراهيم الدوعان
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 مدينة جدة

00966505694403 

Iman_ldoaan@hotmail.com 

 

 

 (330) لعنزي إيمان بنت املشني بن مقروط ا
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 عرعرمدينة 

00966509889653 

See_f22@hotmail.com 
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 (331) إيناس بنت علي بن عبدالرحمن علوي 
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 املدينة املنورة

00966549898089 

Z44x@hotmail.com 

 

 

 (332) لعودالبندري بنت عبدهللا الج
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 حائلمدينة 

Hi-xl@hotmail.com 

 
 

 

 (333) الجوهرة بنت سعود بن حمود الجميل
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 مدينة حائل

Aljshj.96@gmail.com 
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 (334) الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الزامل
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيجال مدربة في م

 مدينة الرياض

00966598518926 

jwjwz@hotmail.com 

 
 

 

 (335) بدرية بنت عبدالرحمن بن عبداللطيف العمير
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 مدينة الظهران

00966505879856 

Bbb.omair@hotmail.com 
 

 

 (336) بسمة بنت أحمد بن محمد جستنية
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 مكة املكرمةمدينة 

Dr.jasten@gmail.com 

 

 

 ب
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 (337) بلقيس بنت صالح الغامدي
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 الرياضمدينة 

00966555801167 

Balqees.g@hotmail.com 

 

 

 (338) تغريد بنت نزار سمان
 شاد والتوجيه الجتماعياإلر مدربة في مجال 

 لرياضمدينة ا

ranaalrowaished@gmail.com 

 
 

 

 (339) تهاني الثقفي
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 الرياضمدينة 

llovtvoll@icloud.com 

 

 

 

 ت
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 (340) ثريا بنت أحمد بن عثمان العثمان
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 ممدينة الدما

00966504815206 

Thurya.o@gmail.com 

 

 

 (341) جمانة بنت محمد بن خير أمين الببيلي
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 جدةمدينة 

00966504333515 

 Juman_77@hotmail.com 

 

 

 (342) جميلة بنت صالح بن محمد الغامدي
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 الباحةة مدين

00966550876446 

Jam070jom@gmail.com 

 

 

 ث

 ج
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 (343) جميلة بنت أبو بكر بن إبراهيم فالته
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 الجبيلمدينة 

00966553481230 

jimyfolanii@gmail.com 

 

 

 (344) حصة بنت عبدالرحمن بن فهد السند
 جتماعياإلرشاد والتوجيه ال مدربة في مجال 

 مدينة الرياض

00966554218884 

hassanad@pnu.edu.sa 

 

 

 (345) حصة بنت عبدهللا بن فهد العبداللطيف
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 مدينة القصيم

Jori-32@hotmail.com 

 

 

 ح
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 (346) حمده بنت سعيد أحمد الزهراني
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 الدمامنة مدي

00966506942524 

00966547366690 

Om-husam@hotmail.com 
 

 

 (347) حمدة بنت علي بن جمعان آل بركات
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 مدينة الباحة

Sososo-056@hotmail.com 
 

 

 

 

 (348) حال قاسم الفهيد
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 باحةالمدينة 

00966534547251 

h_q_sh@hotmail.com 
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 (349) حنان بنت سعيد بن أحمد الغامدي
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 الباحةمدينة 

00966506779119 

h.s.gamdi@gmail.com 
 

 

 (350) حنين سيف سعد اليماني
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 نورةاملدينة املمدينة 

00966503327165 

haneen_saef@hotmail.com 
 

 

 (351) حياة بنت فؤاد بن حسين الوادي
  اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 مدينة الخبر

00966546417799 

shalajmi@yahoo.com 
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 (352) حياة بنت يوسف بن موس ى مالوي 
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 مكة املكرمة مدينة

Dr.haiat.y.mallawi@hotmail.com 
 

 

 

 

 (353) الجديبي مفرج عبدهللا خديجة
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 جدةمدينة 

00966555590795 

Sanaalnoor1@gmail.com 

 

 

 (354) خديجة بنت محمد بن ناصر شعفل
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 الدمام مدينة

00966504701484 

 Shafl_kdkd@hotmail.com 

 

 

 خ
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 (355) خلدا بنت سالم الجوهي
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 مدينة الخبر

00966504816872 

Khalda_aljohi@yahoo.com 

 

 

 (356) خلود بنت رشيد بن إبراهيم قطان
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 الجبيل مدينة

00966550593280 

Dkhlloodd.5@gmail.com 

 

 

 (357) رباب بنت أحمد املعبي
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 مدينة جدة

00966504647649 

Rababmobi22@hotmail.com 

 

 
 ر
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 (358) ربيعة بنت منصور بن حسين الفريجي
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 حفر الباطنمدينة 

00966562223070 

Bareeq.al-amal@hotmail.com 

 

 

 (359) رسمية بنت علي بن أحمد الغامدي
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 املدينة املنورة

00966556655425 

Rasmia333@gmail.com  

 

 

 (360) رفعة بنت محمد بن علي الغامدي
 الجتماعياإلرشاد والتوجيه مدربة في مجال 

 مدينة جدة

r.m.dames@hotmail.com 
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 (361) رفعه بنت صقر بن سعيد الغامدي 
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 مدينة جدة

00966505598231 

rofysabt@gmail.com 

 

 

 (362) الزاملرقية 
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 حائلمدينة 

00966505169628 

Rojaiah36@hotmail.com 

 

 

 (363) رقية بنت مهدي بن إبراهيم مبجر
 الجتماعياإلرشاد والتوجيه مدربة في مجال 

 مدينة جدة

00966544097691 

Roqaiah94@gmail.com 
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 (364) ريم بنت زيد بن عبدالعزيز الزيد
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 مدينة جدة

00966599926202 

dr.reem1441@gmail.com 
 

 

 

 (365) ريما بنت عبدالرحمن بن خالد أبو بشيت
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 مدينة الدمام

R_aaa_bubshait@hotmail.com 

 
 

 

 (366) سارة بنت حسن بن عبدهللا الخضير
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 مدينة الدمام

Sara74793@gmail.com 

 

 

 
 س
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 (367) ية بنت مسلم بن سعيد الدوسري مسا
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 لخبرا -الدمام مدينة 

00966544949151 

SAMIA.AL-DOSSARI@Das.sch.sa 

 

 

 (368) سلماء بنت راشد بن جمعه املعضادي
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 مدينة الخبر

00966504813261 

Rashed3030@hotmail.com 

 

 

 (369) سلوى بنت حماد بن شتيان الجنهي
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 مدينة جدة

00966507780053 

Salwa1424@gmail.com 
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 (370) سلوى بنت عبدهللا العومي
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 مدينة الرياض

00966501721280 

s.a.oumi@hotmail.com 

 

 

 (371) سميرة بنت أحمد بن سعيد الجالل
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 مدينة األحساء

00966504960560 

Sasjm523@gmail.com 

 

 

 (372) سميرة بنت حماد بن حمدي الفارس ي
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 مدينة جدة

00966503634024 

sameerhalfarsi@gmail.com 

 

 



 اإلصدار الثاني :دليل المدربات السعوديات                                                                                                                                                    
 
 

 
 

144 

 (373) سميرة بنت مجلي بن مبارك املطلق
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 مدينة األحساء

00966506934363 

s.almutlaq-8223@hotmail.com 

 

 

 (374) سناء بنت محمود بن عبدهللا الثقفي
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 مدينة جدة

00966505622667 

d.sana.abed@gmail.com 

 

 

 (375) سهام بنت حماد الرميح
  اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 مدينة الدمام

00966568234664 

Si5005@hotmail.com 
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 (376) سهى بنت هاشم بن أحمد سمان
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 ورةاملدينة املن

00966505304621 

Samman_soso@hotmail.com 

 

 

 (377) شادية بنت إبراهيم بن محمد عمار
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 املدينة املنورة

Shadia.ammar@hotmail.com 

 

 

 (378) شريفة بنت محمد بن مريع العسيري 
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 بهاأمدينة 

00966503958572 

Daoah-sh@hotmail.com 

 

 

 ش
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 (379شيخة بنت حسن مسعود الدوسري )
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 أبهامدينة 

00966503914724 

shkdossfs7@gmail.com  

 

 

 (380) صالحة بنت سفير بن عبدهللا امليموني
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 لباحةمدينة ا

00966556610566 

Shwm14@hotmail.com 

 

 

 (م380) صبحاء عويض العطوي 
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 تبوكمدينة 

00966532215634 

saas11015@gmail.com  

 

 

 ص

mailto:shkdossfs7@gmail.com
mailto:shkdossfs7@gmail.com


 اإلصدار الثاني :دليل المدربات السعوديات                                                                                                                                                    
 
 

 
 

147 

 (381) ئشة بنت أحمد بن سعد السعديعا
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 لخبرمدينة ا

00966505296059 

Aisha-a-s@hotmail.com 

 

 

 (382) عائشة بنت علي باوزير
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 مدينة الدمام

00966555214522 

alwazeeriah@gmail.com 

 

 

 (383) نت محمد بن دخيل هللا الكبيديعائشة ب
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 مدينة جدة

00966541517155 

Rzan-21@hotmail.com 

 

 

 ع
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 (384) عبير بنت عبدالرحمن بن محمد طبيقي
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 جازانمدينة 

00966535258881 

Tobigi-aaa@hotmail.com 

 

 

 (385) عبير بنت يوسف الفداغ
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 الدماممدينة 

00966567277779 

Abeer.alfadagh@gmail.com 

 

 

 (386) عزة بنت محمد بن سعيد الغامدي 
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 مدينة بيشة

00966507096327 

Azza.m.m@hotmail.com 
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 (387) جمال محمد شرف عفاف
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 مكة املكرمةمدينة 

00966504592707 

afaf_j_sh@hotmail.com  

 

 (388) عهود بنت علي الوادعي
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 القرياتمدينة 

00966549232228 

T1ohoud@gmail.com 

 

 

 (389) ي العبيدعواطف بنت عل
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 مدينة الرياض

00966505477253 

Bint.ali@hotmail.com 

 

 



 اإلصدار الثاني :دليل المدربات السعوديات                                                                                                                                                    
 
 

 
 

150 

 (390) عواطف بنت عبيد الناحل
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 حائلمدينة 

Afia.harbi@gmail.com 

 

 

 (391) فاطمة بنت عبدالرحمن بن علي الزرمه
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيدربة في مجال م

 الدماممدينة 

00966568351647 

Am_05005@hotmail.com 

 

 

 (392) فاطمة بنت عبدالعزيز بن محمود مجاهد   
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 املدينة املنورة

00966505362984 

 
 

 

ف

 ف
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 (393) فاطمة بنت عبدهللا بن فتح الدين
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيفي مجال  مدربة

 جدةمدينة 

00966536020068 

Fatsad36@gmail.com 

 

 

 (394) فاطمة بنت عبدهللا بن محمد املنتشري 
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 القنفذةمدينة 

f-a-m990@hotmail.com 

 

 

 

 (395) فاطمة بنت عمر بن أحمد باكودح
 إلرشاد والتوجيه الجتماعيامدربة في مجال 

 مدينة جدة

00966569648010 

Tota.fafa@hotmail.com 
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 (396) فاطمة بنت موس ى الُعمري 
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 مدينة جدة

00966503004178 

Fomo1397@hotmail.com 

 

 

 (397) فردوس بنت إدريس بن محمد عباق
 لتوجيه الجتماعياإلرشاد وامدربة في مجال 

 ينبعمدينة 

00966556629060 

feabbaq@gmail.com 

  ferdous70سناب شات : 

 ferdous_abbaqانستجرام: 

 

 (398) فريال بنت سعيد الدايل
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 جدةمدينة 

00966557513358 

Frfr-f@hotmail.com 
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 (399) مديفوزية بنت عثمان بن عساف الغا 
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 الباحةمدينة 

00966554584067 

assaffawz@yahoo.com  

 

 (400) لطيفة بنت أحمد بن عبدالرحمن الجعفري 
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 الدماممدينة 

latefahaljaafari@yahoo.com 

 
 

 

 (401)  السديري لولوه بنت صالح بن عبدهللا
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 حائلمدينة 

00966504877603 

Loloalsudiry8@hotmail.com 

 

 

 ل

 م
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 (402) ماجدة بنت شاكر بن عبدهللا صديقي
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 مكة املكرمة

00966560030308 

Majd.sidq@gmail.com 

 

 

 (403) د رب الرسول بن غالم حسنمدنية بنت عب
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 الجبيلمدينة 

00966548844386 

Anoosa10@gmail.com 

 

 

 (404) مريم بنت سعيد الحربي
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 املدينة املنورة

00966566005056 

Maryam.hrbi@hotmail.com 
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 (405) ت مبارك بن مشرف املشرفمريم بن
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 الدماممدينة 

00966500532895 

malmushrif@weaam.org. 

 

 (406) مكية بنت علي بن يحيى فقيه
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 الدماممدينة 

m.a.f.1431@hotmail.com 

 
 

 

 (407) باس الغامديمليحة بنت محمد بن ع
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 مدينة الباحة

Alaseel2211@gmail.com  
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 (408) منى بنت عبداملحسن الشايع
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 مدينة الجوف

00966504864229 

Frrr2000@hotmail.com 

 

 

 (409) منيرة بنت يوسف بن أحمد البطاط
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 األحساءمدينة 

00966503916171 

 Mrs.althonyan@gmail.com  

 

 

 (410منيرة بنت عبدهللا الدوسري )

 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 لرياضمدينة ا

00966556767769 

lana55-99@hotmail.com  
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 (411) لسكرانمنيرة بنت علي بن محمد ا 
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 مدينة الظهران

00966502220016 

monsakran@gmail.com 

 

 

 (412) مها بنت عبدهللا بن عبدالرحمن العومي
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 األحساءمدينة 

00966543817887 

 Maaltayyar.trining@gmail.com 

 

 

 (413ي بنت مريف بن موس ى الشمري )موض 

 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 حائلمدينة 

00966553312515 

carinq1@hotmail.com  
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 (414) منيرة بنت سليمان بن أحمد املسعود
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 جدةمدينة 

00966504369673 

Omhamd7@hotmail.com 

 

 

 (415) هد بنت محمد بن أمين أزهري نا
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 الرياضمدينة 

Dr.nahedma@gmail.com 

 
 

 

 (416) نبيهة بنت محمد بن إبراهيم األهدل
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 مدينة الدمام

00966504925258 

Mh.ipru@hasaedu.info 

 

 

 ن
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 (417) ق بن قبحان الزهرانيندى بنت لح
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 الباحةمدينة 

00966554595088 

Unlimited334@hotmail.com 

 

 

 (418) نوال بنت عوض بن سعيد الهاللي الزهراني
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 الباحةمدينة 

00966530502115 

Nawal.aan@gmail.com 

 

 

 (419) نور بنت خالد بن سعد الدلقان
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 مدينة جازان

00966504791484 

Nour9040@gmail.com 
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 (420) نورة الكناني
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 مدينة الدمام

00966501760760 

N2m4k@hotmail.com 

 

 

 (421) نملةنورة بنت علي ال 
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 الرياضمدينة 

00966503333015   

n.alnamlah@rafed.sa 
 

 

 

 (422) نوف بنت عثمان الحقيل
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 الرياضمدينة 

00966556241224 

Nouf.ho@gmail.com 
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 (423) هانم بنت محمد بن حسين باغانم
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 الليثمدينة 

Baganem-h@hotmail.com 
 

 

 

 (424) هدى بنت الحلبي بن محمد الشقوير
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 جدةمدينة 

Huda-al-shaqweer@hotmail.com 
 

 

 

 

 (425) هدى بنت حسن بن عبدهللا الخضير
 والتوجيه الجتماعي اإلرشاد ل مدربة في مجا

 األحساءمدينة 

009665000343848 

 00966505935949 

Wsn9009@gmail.com 

 

 

 هـ
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 (426) هدى بنت عبداللطيف بن أحمد العبدالقادر
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 الظهرانمدينة 

00966505885107 

Huda.email@yahoo.com 

 

 

 (427كودح )با أحمد بنت عمر هدى
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 جدةمدينة 

00966504380558 

hobakodah@uj.edu.sa 

h.o.bakodah@gmail.com 

 

 

 (428) هناء بنت جميل ناقرو 
 اد والتوجيه الجتماعياإلرشمدربة في مجال 

 مدينة جدة

009665069935037 

Hananagro2013@gmail.com 

 

 

mailto:hobakodah@uj.edu.sa
mailto:h.o.bakodah@gmail.com
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 (429) الشمراني حوفان عوض هنادي
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 مدينة جدة

00966550011884 

hanadi2244@hotmail.com  
 

 

 (430) هند بنت صالح بن عبدهللا الغامدي
 رشاد والتوجيه الجتماعياإل مدربة في مجال 

 الباحةمدينة 

h-al-1433@hotmail.com 

 
 

 

 (431) هند بنت عبدالعزيز بن علي امللحم
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 عرعرمدينة 

00966505458354 

Alh.work@hotmail.com 
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 (432) هياء بنت سعد بن محمد الشهراني 
 توجيه الجتماعياإلرشاد والمدربة في مجال 

 الدماممدينة 

00966565104644 

Haayaa0101@gmail.com 

 

 (433) هيفاء بنت علي بن محمد السقاف
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 مدينة جدة

00966503632833 

Hai_alsaggaf@hotmail.com 
 

 

 (434) هيفاء بنت سعد بن حمد القروني
 التوجيه الجتماعيمجال اإلرشاد و مدربة في 

 الدماممدينة 

00966504818876 

H_alqruni@hotmail.com 
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 (435) وفاء بنت سعد بن مفرح األسمري 
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 جدةمدينة 

00966504730093 

Wafa4321@gmail.com 

 

 

 (436) وفاء بنت مفلح الشريفي
 الجتماعياإلرشاد والتوجيه مدربة في مجال 

 الجوفمدينة 

wmalwafa@gmail.com 

 

 

 

 (437) وفاء بنت علي البراهيم
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 مدينة األحساء

00966503952922 

Shahd.1210@gmail.com 

 

 

 و
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 (438) وفاء بنت ناصر العجمي
 اإلرشاد والتوجيه الجتماعيمدربة في مجال 

 الصناعية / ينبع الرياضمدينة 

00966556222354 

dr.wafa1430@hotmail.com 

 

 

  

  

mailto:dr.wafa1430@hotmail.com
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 صناعة الوعي وبناء القدراتمجال عاشرا | املدربات في 

عاشرا | املدربات املحترفات في صناعة الوعي وبناء 
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 (439) ابتسام بنت عبدالعزيز بن محمد الشيخ
 صناعة الوعي وبناء القدراتمدربة في مجال 

  األحساءمدينة 

00966508052320 

Etm@hasaedu.info 

 

 

 (440) أسماء بنت مشاتل بن فليح الرويلي 
 صناعة الوعي وبناء القدراتمدربة في مجال 

 الجوفمدينة 

alaahedalakheer@gmail.com 

 

 

 

 (441) أسماء بنت متاعب بن مرض ي الحارثي
 صناعة الوعي وبناء القدراتمدربة في مجال 

 مدينة األحساء

00966506903445 

A1m1m@hotmail.com 

 

 

 

 أ
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 (442) عتماد بنت حسن بن عمر زبرماوي ا
 صناعة الوعي وبناء القدراتمدربة في مجال 

 كة املكرمةم

00966503518556 

 
 

 

 (443) آلء بنت فهد بن عبداملحسن السهو
 صناعة الوعي وبناء القدراتمدربة في مجال 

 مدينة الدمام

00966504962164 

Alaafasa2014@gmail.com 

 

 

 (444) عوض الشمري  آلء بنت شعيب بن
 صناعة الوعي وبناء القدراتمدربة في مجال 

 مدينة حائل

00966557645348 

Amga1434@gmail.com 
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 (445) الجوهرة بنت سعود بن حمود الجميل
 صناعة الوعي وبناء القدراتمدربة في مجال 

 مدينة حائل

Aljshj.96@gmail.com 

 

 
 

 

 (446) لزاملالجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدهللا ا
 صناعة الوعي وبناء القدراتمدربة في مجال 

 مدينة الرياض

00966598518926 

jwjwz@hotmail.com 

 

 

 (447) أملاس بنت محمد بن إبراهيم الهجن
 صناعة الوعي وبناء القدراتمدربة في مجال 

 مدينة جدة

00966556533999 

Almas.hj@gmail.com 
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 (448) أمل بنت زيد بن علي املنقور 
 صناعة الوعي وبناء القدراتمدربة في مجال 

 مدينة الرياض

00966552657816 

Aml_1423@hotmail.com 

 

 

 (449إيمان بنت املشني بن مقروط العنزي ) 
 صناعة الوعي وبناء القدراتمدربة في مجال 

 عرعرمدينة 

00966509889653 

See_f22@hotmail.com 

 

 

 (450) ريوتيإيمان بنت محمد بن سليمان الق
 صناعة الوعي وبناء القدراتمدربة في مجال 

 مدينة حائل

00966567155546 

Leim3000@hotmail.com 
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 (451) إيمان بنت محمد بن جنيد سمباوه
 صناعة الوعي وبناء القدراتمدربة في مجال 

 مدينة مكة املكرمة

00966505316567 

Eman.m.j.s@hotmail.com 

 

 

 (452) حمن بن عبداللطيف العميربدرية بنت عبدالر 
 صناعة الوعي وبناء القدراتمدربة في مجال 

 مدينة الظهران

00966505879856 

Bbb.omair@hotmail.com 

 

 

 (453) بدرية بنت محمد بن ناصر شعفل
 صناعة الوعي وبناء القدراتمدربة في مجال 

 مدينة الطائف

00966563977392 

ttfamfa@gmail.com 

 

 

 ب
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 (454) ت أحمد بن محمد جستنيةبسمة بن
 صناعة الوعي وبناء القدراتمدربة في مجال 

 مكة املكرمةمدينة 

Dr.jasten@gmail.com 

 

 

 (455) بركة بنت أحمد بن عوض الجوهي
 صناعة الوعي وبناء القدراتمدربة في مجال 

 مدينة الجبيل

00966506951797 

Om.abdulaziz2011@gmail.com 

 

 

 (456) ح الغامديبلقيس بنت صال
 صناعة الوعي وبناء القدراتمدربة في مجال 

 الرياضمدينة 

00966555801167 

Balqees.g@hotmail.com 
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 (457) تغريد بنت نزار سمان
 صناعة الوعي وبناء القدراتمدربة في مجال 

 لرياضمدينة ا

ranaalrowaished@gmail.com 

 

 

 

 

 (458) يجمانة بنت محمد بن خير أمين الببيل
 صناعة الوعي وبناء القدراتمدربة في مجال 

 جدةمدينة 

00966504333515 

 Juman_77@hotmail.com  
 

 

 (459) حصة بنت حمد آل الشيخ مبارك
 صناعة الوعي وبناء القدراتمدربة في مجال 

 األحساءمدينة 

00966502722750 

Hessa7md@gmail.com 

 

 

 ت

 ج

 ح
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 (460) حصة بنت عبدالرحمن بن فهد السند
 صناعة الوعي وبناء القدراتمدربة في مجال 

 مدينة الرياض

00966554218884 

hassanad@pnu.edu.sa 

 

 

 (461) حمدة بنت علي بن جمعان آل بركات
 صناعة الوعي وبناء القدراتمدربة في مجال 

 مدينة الباحة

Sososo-056@hotmail.com 
 

 

 

 

 (462) حنان بنت يوسف بن موس ى مالوي 
 صناعة الوعي وبناء القدراتة في مجال مدرب

 مكة املكرمة

00966503689991 

Soft_h2008@hotmail.com 
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 (463) حياة بنت يوسف بن موس ى مالوي 
 صناعة الوعي وبناء القدراتمدربة في مجال 

 مدينة مكة املكرمة

Dr.haiat.y.mallawi@hotmail.com 

 
 

 

 

 (464) حنان بنت محمد بن عبداملحسن الفنتوخ
 صناعة الوعي وبناء القدراتمدربة في مجال 

 الرياضمدينة 

00966555253639 

Al.fantokh@hotmail.com 

 

 

 (465) ربيعة بنت منصور بن حسين الفريجي
 صناعة الوعي وبناء القدراتمدربة في مجال 

 حفر الباطنمدينة 

00966562223070 

Bareeq.al-amal@hotmail.com 

 

 

 ر
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 (466) بن جمعه املعضادي سلماء بنت راشد
 صناعة الوعي وبناء القدراتمدربة في مجال 

 مدينة الخبر

00966504813261 

Rashed3030@hotmail.com 

 

 

 (467) سمر بنت إبراهيم العبد
 صناعة الوعي وبناء القدراتمدربة في مجال 

 لباحةمدينة ا

00966501264092 

Samar67_1991@hotmail.com 

 

 

 (468) د بن فالح الحركان الرويليعائدة بنت محم
 صناعة الوعي وبناء القدراتمدربة في مجال 

 الجوفمدينة 

Fagdh.aboha@gmail.com 

 
 

 

 س
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 (469) عهود محمد عبدهللا أحمد
 صناعة الوعي وبناء القدراتمدربة في مجال 

 جدةمدينة 

00966501636636 

ohood.roses@gmail.com  

 

 

 (470) هدى بنت خالد الخزيم
  صناعة الوعي وبناء القدراتمدربة في مجال 

 الدماممدينة 

00966541790979 

Hoouda999@gmail.com 

 

 

 ع

 هـ
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الدعم الفني مجال حادي عشر | املدربات في 

 والصيانة
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 (471) أفراح بنت عبدهللا الدوسري 
 الدعم الفني والصيانةمدربة في مجال 

 القرياتمدينة 

00966530403880 

Afrahabdullahh0@gmail.com  
 

 

 (472) هرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن العرفجالجو 
 الدعم الفني والصيانةمدربة في مجال 

 حساءمدينة األ 

00966543699188 

q.jarfaj@gmail.com 

 

 

 (473) فاطمة السيد الخليفة
 الدعم الفني والصيانةمدربة في مجال 

00966505167678 

Fatimsayed.357@gmail.com  

 

 

 

 أ
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اقععشر | املدربات في  ثاني  مجال تصميم املو
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 (474) املعبي حمدأ رباب
اقعمدربة في مجال   تصميم املو

 جدةمدينة 

00966504647649 

rababmobi22@hotmail.com 

 

 

  

 ر
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 املدربات في مجال التوجيه اإلرشاد النفس يعشر |  ثالث
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 (475) غاإيمان ياسين ال 
 اإلرشاد النفس ي   التوجية مدربة في مجال

 مدينة الباحة

00966506606552 

eimanoha@hotmail.com 

 

 

 (476) ررقية بنت مهدي بن إبراهيم مبج
 اإلرشاد النفس ي   التوجية مدربة في مجال

 مدينة جدة

00966544097691 

Roqaiah94@gmail.com 
 

 

 (477) ريم بنت زيد بن عبدالعزيز الزيد
 اإلرشاد النفس ي   التوجية مدربة في مجال

 مدينة جدة

00966599926202 

dr.reem1441@gmail.com 
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 (478شيخة بنت حسن مسعود الدوسري )
 اإلرشاد النفس ي   التوجية مدربة في مجال

 أبهامدينة 

00966503914724 

shkdossfs7@gmail.com  

 

 

 (479) هدى بنت حسن بن عبدهللا الخضير
 اإلرشاد النفس ي   التوجية مدربة في مجال

 األحساءمدينة 

009665000343848 

 00966505935949 

Wsn9009@gmail.com 

 

 

 (480) الشمراني حوفان عوض هنادي
 النفس ي اإلرشاد مدربة في مجال 

 مدينة جدة

00966550011884 

hanadi2244@hotmail.com  
 

 

 

mailto:shkdossfs7@gmail.com
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 كشاف هجائي باألسماء|  (1ملحق )
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 ةرقم التسجيل دربةاسم الم م

 أ
 (439( ، )304( ، )204) ابتسام بنت عبدالعزيز بن محمد الشيخ   .1

 (305( ، )80) بدهللا العبدليابتهاج بنت ع  .2

 (51(، )1) أريج بنت عبدالرحمن بن ناصر الشماس ي   .3

 (310( ، )206) أسماء بنت حماد بن حمدي الفارس ي   .4

 (306) أسماء بنت حمد العسكر  .5

 (309( ، )م104) أسماء بنت عقالء بن علي العقالء  .6

 (441( ، )308(، )2) أسماء بنت متاعب بن مرض ي الحارثي   .7

 (441( ، )307( ، )205) أسماء بنت مشاتل بن فليح الرويلي   .8

 (311(، )3) آسية بنت سمير بن صالح بالبيد   .9

 (312) إشراق بنت عبدهللا بن جيالني عثمان  .10

 (442( ، )313) اعتماد بنت حسن بن عمر زبرماوي   .11

 (314( ، )208) أفراح بنت محمد بن عبدالجبار دريقي   .12

 (315( ، )209) بن مرشد الرحيلي أفنان بنت سعود   .13
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 ةرقم التسجيل دربةاسم الم م
 (444( ، )317( ، )212( ، )89) آلء بنت شعيب بن عوض الشمري   .14

 (316( ، )211) آلء بنت علي بن مصلح القرني  .15

 (443( ، )210( ، )106) آلء بنت فهد بن عبداملحسن السهو   .16

 (447( ، )318( ، )218(، )4) أملاس بنت محمد بن إبراهيم الهجن   .17

 (319( ، )113(، )6) آمال بنت عبدهللا بن حسن العرابي   .18

 (320( ، )219( ، )108( ، )53، )(5) آمال بنت علي بن حسن القطاع   .19

 (323( ، )220( ، ) 110) أماني بنت إبراهيم بن منصور القاض ي  .20

 (322) أماني بنت عبدهللا بن عتيق الفايد  .21

 (321( ، )109) أماني بنت عبدالهادي بن أحمد عسيري   .22

 (324( ، )213) الشامي هاشم الرحمن عبد املجيب مةأ  .23

 (448( ، )115( ، )90( ، )7) أمل بنت زيد بن علي املنقور   .24

 (325( ، )54) أمل بنت سعيد بن أحمد املرشد الغامدي   .25

 (326(  ، )114) أمل بنت صديق بن محمد جمل الليل   .26

 (327) أمل بنت عبدالعزيز الشيخ  .27

 (111( ، )8) بنت عبداللطيف الجوفي أمل   .28

 (328( ، )221) أمل بنت عوض بن سعيد الشهراني  .29
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 ةرقم التسجيل دربةاسم الم م
 (112) محمد العتيبيأمل بنت   .30

 (م116) أميرة بنت عبدهللا عثمان األنصاري   .31

 (117) أميرة بنت محمد بن قربان التركستاني  .32

 (222( ، )55) أمينة بنت إبراهيم بن علي البراهيم   .33

 (116، ) (91) محمد السالمبن الم أمينة بنت س  .34

 (449( ، )330) إيمان بنت املشني بن مقروط العنزي   .35

 ( 223) إيمان بنت جابر الحسين العثمان  .36

 ( 329)( ، 105)( ، 92) إيمان بنت محمد بن إبراهيم الدوعان   .37

 (451( ، )10) إيمان بنت محمد بن جنيد سمباوه   .38

 (450( ، )118) يوتي إيمان بنت محمد بن سليمان القر   .39

 (475، ) (214( ، )55) غاإيمان ياسين ال   .40

 (331( ، )224) إيناس بنت علي بن عبدالرحمن علوي   .41

 (332( ، )215) البندري بنت عبدهللا الجلعود  .42

 (445( ، )333( ، )216) ،(103)(  ، 52( ، )9) الجوهرة بنت سعود بن حمود الجميل   .43

 (472) ن عبدالرحمن العرفجالجوهرة بنت عبدالعزيز ب  .44

 (446( ، )334( ، )217( ، )107) الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الزامل   .45
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 ةرقم التسجيل دربةاسم الم م
 

 ب
 (11) بدرية خالد الضيعان  .46

 (452( ، )335، ) (225)( ، 12) بدرية بنت عبدالرحمن بن عبداللطيف العمير  .47

 (453( ، )226( ، )13) بدرية بنت محمد بن ناصر شعفل  .48

 (455( ، )227) ة بنت أحمد بن عوض الجوهيبرك  .49

 (454( ، )336( ، )229) بسمة بنت أحمد بن محمد جستنية  .50

 (456( ، )337( ، )228) بلقيس بنت صالح الغامدي  .51

 ت
 (457( ، )338( ، )230) تغريد بنت نزار سمان  .52

 (339) تهاني الثقفي  .53

 ث
 (340( ، )231) ثريا بنت أحمد بن عثمان العثمان  .54
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 ةرقم التسجيل دربةاسم الم م

 ج
 (119( ، )57( ، )14) جمانة بنت خالد بن أحمد النعيمي  .55

 (458( ، )341) جمانة بنت محمد بن خير أمين الببيلي  .56

 (343) جميلة بنت أبو بكر بن إبراهيم فالته  .57

 (342( ، )232) جميلة بنت صالح بن محمد الغامدي  .58

 (120( ، )15) جواهر بنت عبدالرحمن إبراهيم السالم  .59

 ح
 (459( ، )233) حصة بنت حمد آل الشيخ مبارك  .60

 (460( ، )344( ، )121) حصة بنت عبدالرحمن بن فهد السند  .61

 (345( ، )122) حصة بنت عبدهللا بن فهد العبداللطيف  .62

 (348( ، )16) حال قاسم الفهيد  .63

 (461( ، )347( ، )236( ، )58( ، )17) حمدة بنت علي بن جمعان آل بركات  .64

 (346( ، )235) نت سعيد بن أحمد الزهرانيحمده ب  .65

 ( 123) حنان بنت إبراهيم بن صالح الغامدي  .66

 (349( ، )237) حنان بنت سعيد بن أحمد الغامدي  .67
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 ةرقم التسجيل دربةاسم الم م
 (464( ، )234( ، )126) حنان بنت محمد بن عبداملحسن الفنتوخ  .68

 (462( ، )238) حنان بنت يوسف بن موس ى مالوي   .69

 (350، ) (م126) حنين سيف سعد اليماني  .70

 (351( ، )124) حياة بنت فؤاد بن حسين الوادي  .71

 (463( ، )352( ، )239( ، )125) حياة بنت يوسف بن موس ى مالوي   .72

 خ
 (353) ( ، 127) ( ،85( ، )18) الجديبي مفرج عبدهللا خديجة  .73

 (354( ، )240) خديجة بنت محمد بن ناصر شعفل  .74

 (355) خلدا بنت سالم الجوهي  .75

 (356) د بنت رشيد بن إبراهيم قطانخلو   .76

 د
 (241) دمثه بنت عبدالرحمن بن زيد العتيبي  .77

 ر
 (242) رائدة بنت أنور بن محمد شمر  .78

 (357، )( م127( ، )92( ، )87) يبرباب بنت أحمد املع  .79
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 ةرقم التسجيل دربةاسم الم م
 (243) رباب بنت عقيل بن أحمد الزبيدي  .80

 (465( ، )358) ربيعة بنت منصور بن حسين الفريجي   .81

 (86) رزان بنت عبدالعزيز الصقري   .82

 (359( ، )244( ، )128( ، )20) رسمية بنت علي بن أحمد الغامدي  .83

 (360( ، )245) رفعة بنت محمد بن علي الغامدي  .84

 (361( ، )129) رفعه بنت صقر بن سعيد الغامدي  .85

 (362) الزاملرقية   .86

 (476، ) (363) ( ،130) ( ،21) رقية بنت مهدي بن إبراهيم مبجر  .87

 (246( ، )22) رمزية بنت سلمان بن مهنا الحربي  .88

 (247( ، )131) رنا بنت عبدهللا البريك  .89

 (477، ) (364) ريم بنت زيد بن عبدالعزيز الزيد  .90

 (365( ، )248) ريما بنت عبدالرحمن بن خالد أبو بشيت  .91

 (60) ريما بنت علي بن محمد العاصمي  .92

 س
 (366( ، )132( ، )23) الخضير سارة بنت حسن بن عبدهللا  .93

 (132( ، )24) صالح املصطفىسارة بنت   .94
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 ةرقم التسجيل دربةاسم الم م
 (367، ) (249)م(، 24) سامية بنت مسلم بن سعيد الدوسري   .95

 (250) سعدى بنت فاضل بن صالح الغامدي  .96

 (253، ) (251( ، )25) سعدية بنت علي بن حسن الزبيدي  .97

 (466( ، )368( ، )134) سلماء بنت راشد بن جمعه املعضادي  .98

 (369( ، )135( ، )61) سلوى بنت حماد بن شتيان الجنهي  .99

 (370( ، )252( ، )136) سلوى بنت عبدهللا العومي  .100

 (255) سلوى بنت محمد بن سعيد حوالة  .101

 ( 255) سمر بنت إبراهيم العبد  .102

 (371( ، )303( ، )26) سميرة بنت أحمد بن سعيد الجالل  .103

 (372( ، )257( ، )137) الفارس يسميرة بنت حماد بن حمدي   .104

 (373( ، )258( ، )27) سميرة بنت مجلي بن مبارك املطلق  .105

 (374( ، )259( ، )28) سناء بنت محمود بن عبدهللا الثقفي  .106

 (375( ، )138) سهام بنت حماد الرميح  .107

 (376) سهى بنت هاشم بن أحمد سمان  .108

 ش
 (377( ، )260) شادية بنت إبراهيم بن محمد عمار  .109
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 ةرقم التسجيل دربةاسم الم م
 (378( ، )261) شريفة بنت محمد بن مريع العسيري   .110

 (478، ) (379) شيخة بنت حسن مسعود الدوسري   .111

 (140( ، )62( ، )29) شيخة بنت خالد أبو بشيت  .112

 (139) شيرين بنت حمزة قادري   .113

 ص
 (380( ، )141) صالحة بنت سفير بن عبدهللا امليموني  .114

 (م380) صبحاء عويض العطوي   .115

 ع
 (468( ، )262) ائدة بنت محمد بن فالح الحركان الرويليع  .116

 (381( ، )142) عائشة بنت أحمد بن سعد السعدي  .117

 (30) عائشة بنت حامد بن عقاب الشريف  .118

 (94) عائشة بنت طارق بن صالح القروني  .119

 (382( ، )143( ، )31) عائشة بنت علي باوزير  .120

 (383( ، )263) عائشة بنت محمد بن دخيل هللا الكبيدي  .121

 (264) عايضه بنت عبدهللا بن سمحان القرني  .122
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 ةرقم التسجيل دربةاسم الم م
 (265( ، )144) عبير بنت إبراهيم بن عبدهللا الزبيدي  .123

 (384) عبير بنت عبدالرحمن بن محمد طبيقي  .124

 (146( ، )32) عبير بنت علي بن حسن القطاع  .125

 (385( ، )145) عبير بنت يوسف الفداغ  .126

 (266) امديعذاء بنت عبدهللا بن مسفر الغ  .127

 (267) عزة بنت سعيد بن عمر الزهراني  .128

 (386( ، )63) عزة بنت محمد بن سعيد الغامدي  .129

 (269) عزيزة بنت عايض بن عبدهللا القرني  .130

 (269) عزيزة بنت مقبول بن علي الغامدي  .131

 (387) جمال محمد شرف عفاف  .132

 (270( ، )147( ، )33) عفاف بنت عبدهللا بن أحمد أبو طربوش  .133

 (388( ، )271) عهود بنت علي الوادعي  .134

 (469( ، ) 149( ، )81)م(، 33) عهود محمد عبدهللا أحمد  .135

 (390( ، )272) عواطف بنت عبيد الناحل  .136

 (389( ، )150( ، )64) عواطف بنت علي العبيد  .137
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 غ
 (273( ، )95) غنية بنت خلفان بن محمد الغافري   .138

 ف
 (155، ) (65( ، )34) يسفاطمة بنت إبراهيم بن محمد رو   .139

 (152) فاطمة السيد خليفة  .140

 (391( ، )274( ، )153) فاطمة بنت عبدالرحمن بن علي الزرمه  .141

 (392( ، )277( ، )158) فاطمة بنت عبدالعزيز بن محمود مجاهد  .142

 (393( ، )376) فاطمة بنت عبدهللا بن فتح الدين  .143

 (394) فاطمة بنت عبدهللا بن محمد املنتشري   .144

 (395( ، )156( ، )97) فاطمة بنت عمر بن أحمد باكودح  .145

 (396( ، )154( ، )96) فاطمة بنت موس ى الُعمري   .146

 (275( ، )157) الُعمري  ناصر بن عليفاطمة بنت   .147

 (151) مرضاح محمد أحمد بنت فارعة  .148

 (397( ، )159) فردوس بنت إدريس بن محمد عباق  .149
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 ةرقم التسجيل دربةاسم الم م
 (398( ، )160) فريال بنت سعيد الدايل  .150

 (161، ) (66( ، )35) فريال بنت عبدهللا بن عبدالرحمن العومي  .151

 (399( ، )278( ، )162) فوزية بنت عثمان بن عساف الغامدي  .152

 ل
 (400( ، )279) لطيفة بنت أحمد بن عبدالرحمن الجعفري   .153

 (163) قاض ي على الرحيم عبد ملياء  .154

 (164) مليس بقوده  .155

 (401( ، )165) السديري  لولوه بنت صالح بن عبدهللا  .156

 (280) ليلى بنت صالح بن محمد الغامدي  .157

 م
 (402( ، )167) ماجدة بنت شاكر بن عبدهللا صديقي  .158

 (403( ، )168) مدنية بنت عبد رب الرسول بن غالم حسن  .159

 (404) مريم بنت سعيد الحربي  .160
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 ةرقم التسجيل دربةاسم الم م
 (170، ) (36) مريم بنت سلمان بن ناصر الحربي  .161

 (405( ، )169) ن مشرف املشرفمريم بنت مبارك ب  .162

 (37) مزنة بنت سليم بن عبدهللا الجويسر  .163

 (406) مكية بنت علي بن يحيى فقيه  .164

 (281( ، )98( ، )67) مالك بنت عبده بن يحيى دغريري   .165

 (407( ، )68) مليحة بنت محمد بن عباس الغامدي  .166

 (282( ، )172( ، )70) منال بنت عبدالغفار بن عبدالحميد أمبون   .167

 (171، ) (69) منال بنت ناصر بن حمد السكران  .168

 (408( ، )283) منى بنت عبداملحسن الشايع  .169

 (173( ، )71( ، )38) منى بنت مشبب بن عبدهللا آل جمعان األحمري   .170

 (414( ، )166) منيرة بنت سليمان بن أحمد املسعود  .171

 (410) منيرة بنت عبدهللا الدوسري   .172

 (411( ، )175( ، )39) مد السكرانمنيرة بنت علي بن مح  .173

 (409( ، )174) منيرة بنت يوسف بن أحمد البطاط  .174

 (412( ، )177) مها بنت عبدهللا بن عبدالرحمن العومي  .175

 (40) مها بنت محمد بن سعد القحطاني  .176
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 (176( ، )72) مها بنت نصار الدوسري   .177

 (413) موض ي بنت مريف بن موس ى الشمري   .178

 ن
 (415( ، )178) د بن أمين أزهري ناهد بنت محم  .179

 (416( ، )179) نبيهة بنت محمد بن إبراهيم األهدل  .180

 (284( ، )180( ، )82( ، )73) نجاة بنت أحمد بن جابر شراحيلي  .181

 (285( ، )181( ، )74( ، )41) نجاة بنت حسين بن إبراهيم عقاب  .182

 (286( ، )182) نجالء الدوسري   .183

 (417( ، )183) هرانيندى بنت لحق بن قبحان الز   .184

 (184( ، )99( ، )42) ندى بنت محارب بن فارع املطيري   .185

 (287( ، )83( ، )75( ، )43) نسرين بنت عبدالقادر بن حسين الرديني  .186

 (418( ، )288( ، )185) نوال بنت عوض بن سعيد الهاللي الزهراني  .187

 (419( ، )186، ) (44) نور بنت خالد بن سعد الدلقان  .188

 (420( ، )292( ، )45) الكناني نورة  .189

 (290) نورة بنت خليفة بن عبدهللا الدمشق  .190

 (291) نورة بنت سلطان بن يحيى الزبيدي  .191
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 (289( ، )187) نورة بنت عبدهللا بن مطر الحربي  .192

 (421( ، )293( ، )188) نورة بنت علي النملة  .193

 (100( ، )84( ، )76) نورة بنت محمد الكريديس  .194

 (294) ر محمد الدوسري نورة مسف  .195

 (422( ، )189) نوف بنت عثمان الحقيل  .196

 (190( ، )77) نوير بنت حمد بن عبدهللا السبيعي  .197

 هـ
 (423) هانم بنت محمد بن حسين باغانم  .198

 (424( ، )191) هدى بنت الحلبي بن محمد الشقوير  .199

 (479، ) (425) هدى بنت حسن بن عبدهللا الخضير  .200

 (470( ، )192) خزيمهدى بنت خالد ال  .201

 (426( ، )193) هدى بنت عبداللطيف بن أحمد العبدالقادر  .202

 (297( ، )194( ، )78( ، )46) هدى بنت عبدهللا العومي  .203

 (427) باكودح أحمد بنت عمر هدى  .204

 (295( ، )47) هدى بنت مرسال الخمعلي  .205

 (296) هدى بنت مطلق بن علي الشعالن  .206
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 (428( ، )196( ، )101( ، )48) هناء بنت جميل ناقرو   .207

 (195) هناء بنت عبدالعزيز القصبي  .208

 (480، ) (429) الشمراني حوفان عوض هنادي  .209

 (197( ، )102) هنادي بنت بداح بن هادي العتيبي  .210

 (430( ، )198) هند بنت صالح بن عبدهللا الغامدي  .211

 (431( ، )199) هند بنت عبدالعزيز بن علي امللحم  .212

 (49) مد بن حمد الفقيههند بنت مح  .213

 (298) هنية بنت مرشد بن عبدالعزيز الغيثي  .214

 (432( ، )299) هياء بنت سعد بن محمد الشهراني  .215

 (434( ، )201) هيفاء بنت سعد بن حمد القروني  .216

 (433( ، )200( ، )104) هيفاء بنت علي بن محمد السقاف  .217

 و
 (300) وردة بنت إبراهيم بن صالح الغامدي   .218

 ( 88( ، )79) فاء النعيميو   .219

 (435( ، )202) وفاء بنت سعد بن مفرح األسمري   .220
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 (437( ، )203( ، )50) وفاء بنت علي البراهيم  .221

 (436( ، )301) وفاء بنت مفلح الشريفي  .222

 (438( ، )302) وفاء بنت ناصر العجمي  .223
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 خاتمة

 

  ،هي وميع املجا ت السعععععععععععععو  ةاملرأة الدلي  يعد أحد الوسععععععععععععا   للتعريف بمهارات وكمكانات 
 

 حيث يغطي الدلي  اثنى عشععععععععععععر مجا 

 وقابلة للزيا ة هي اإلصدارات ال ا مة
َ
 ،حاليا

 إرسال السيرة ال اتية على البر د اإللكتروني التالي:ل ا 
 
 نأم  من املدربات الراغبات هي التسجي  هي الدلي  مست بال

f_tarin@hess.sa  

 


