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قائمة أمساء موظفي اجلمعية السعودية اخلرية ملكافحة السرطان
م

االسم

الوظيفة

1

مقبل بن حممد السريع

املدير العام

2

بدر بن عبدالرمحن الشمري

مساعد املدير العام

3

فهد بن سعد السويلم

مسؤول تنمية املوارد املالية

4

حممد بن عبدالعزيز اجلميعة

منسق تنمية املوارد املالية

5

رائد بن عبدالكريم القوسي

أخصائي تنمية املوارد املالية

6

فيصل بن عادل الشايقي

أخصائي شؤون املوظفني

7

مشعل بن حممد القحطاني

مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم

8

حممد بن فهد اهلزاني

أخصائي عالقات عامة وإعالم

9

ابراهيم حممد سلمان

االتصاالت اإلدارية

10

مدحت مصطفى زيدان

رئيس احلسابات

11

ابراهيم بن منصور أباحسني

أمني صندوق

12

سلطان بن فريد الفوزان

حماسب

13

حممد بن علي عرار

منسق عالقات مرضى

14

راشد بن علي آل زنان

مشرف وحدة الربامج والفعاليات

15

ناصر بن سعيد القحطاني

أخصائي اجتماعي

16

فهد بن ثواب السبيعي

مشرف اخلدمة االجتماعية

17

عبداالله بن محد املشرف

مسؤول احلركة

18

عبدالرمحن بن حممد الغامدي

مندوب

19

محد بن مطر السبيعي

مندوب

20

حممد حسني بيكر

مندوب

21

خالد إبراهيم إمساعيل

مندوب
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الوظيفة

االسم

22

أبوبكر عبداهلل

قهوجي

23

شاهني حممد

عامل النظافة

24

فرهان حسني

عامل النظافة

25

أبو البشري عبدالغين

عامل النظافة

26

شاه عامل

عامل النظافة

27

نهى بنت عبداهلل الدعيدع

28

سارة بنت خالد احلماد

أخصائية اجتماعية
أخصائية اجتماعية

29

عهود بنت فاحي املطريي

أخصائية اجتماعية

30

رميا بنت عبداهلل األصيقع

أخصائية نفسية

31

بيان بنت عبداهلل احلبشان

مسؤولة العمل التطوعي والتدريب

32

سهام بنت عبدالعزيز املشوح

أخصائية نفسية

33

هديل بنت عبداهلل احلبشي

أخصائية نفسية

34

غادة بنت خليفة األمني

المدير التنفيذي لمركز عبداللطيف

35

ظبيا بنت هادي القحطاني

استقبال

36

جواهر بنت عبداهلل الريس

مثقفة صحية

37

اعتزاز بنت حممد املطريي

38

سييت فاطمة

أخصائية شبكات وأنظمة اتصاالت
أخصائية أشعة

39

رناد بنت عبدالرمحن اجلوير

سكرتارية

40

أثري بنت خالد السليمان

أخصائية العالقات العامة

