اللجنة االستشارية
أعضاء اللجنة :
 الدكتور  /إبراهيم بن محمد أبو عباة.

رئيس

 الدكتور  /عبدالله بن ناصر السدحان.

عضو

 الدكتور  /محمد بن عبدالعزيز الشريم.

عضو

 األستاذ  /سامي بن عبدالله الشويمي.

عضو

 األستاذ  /عبدالله بن عبدالعزيز المترك.

عضو

 األستاذة  /عبير بنت محمد الزومان.

عضو

 األستاذة  /سهام بنت حمد الشعالن.

عضو

 األستاذة  /نورة بنت سليمان السبتي.

عضو

من مهام اللجنة :
 تقديم مقترحات وأفكار وتصورات لبرامج ومبادرات تنفذها الجمعية.
 دراسة الخطط والبرامج السنوية ومراجعتها قبل رفعها للوزارة.
 السعي لدعم الجمعية عن طريق التواصل سواء مع المسؤولين أو الجهات المانحة ورجال األعمال.
 االطالع على التقرير السنوي للجمعية  ،لتحديد نقاط القوة والضعف.
 تقويم البرامج والمشروعات التي تقدمها الجمعية.
 االسهام في حل ومعالجة ما قد يواجه الجمعية من تحديات وصعوبات وعقبات إدارية ومالية وفنية
وتقنية.
 دراسة ما يحال للجنة من قبل مجلس اإلدارة من موضوعات ومذكرات وقضايا.
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لجنة الدراسات واالستشارات االجتماعية

أعضاء اللجنة :
 األستاذ  /عبدالرحمن بن عبدالعزيز البقمي.

رئيس

 األستاذ  /محمد بن إبراهيم السيف.

عضو

 األستاذ /إبراهيم بن عبدالعزيز المترك.

عضو

 األستاذ  /عادل بن حمد المحيميد.

عضو

من مهام اللجنة :
 إنشاء مركز إرشاد أسري.
 اقتراح البرامج المرتبطة بمركز اإلرشاد األسري.
 إجراء دراسات وبحوث تهم األسرة والمجتمع ونشرها على م وقع الجمعية ووسائل التواصل

االجتماعي.
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لجنة العالقات العامة واإلعالم

أعضاء اللجنة :
 األستاذ  /أحمد بن محمد السعدي.

رئيس

 األستاذ  /محمد المسفر.

عضو

 األستاذ  /محمد بن عبدالله الحميضي.

عضو

 األستاذ  /عبدالله بن علي الجلي.

عضو

 األستاذ  /صقر بن سعدي العصيمي.

عضو

 األستاذة  /حصة بنت حمد العنقري.

عضو

 األستاذة  /سما بنت محمد الحبيل.

عضو

 األستاذة /منيره بنت صالح الدوسري.

عضو

من مهام اللجنة :
 التعريف بالجمعية والعمل على نشر اسمها وأهدافها على نطاق واسع عبر وسائل اإلعالم ومواقع
التواصل االجتماعي.
 توطيد العالقة مع وسائل االعالم المختلفة.
 كسب ثقة المتبرعين وتعاونهم.
 متابعة اقتراحات الجمهور ومالحظاتهم حول ما يتعلق بالجمعية.
 نشر األخبار والتحقيقات واللقاءات عبر وسائل االعالم المختلفة.
 تصوير وحفظ وارشفة فعاليات الجمعية وأنشطة اللجان.
 إعداد وإصدار نشرة دورية بشأن الفعاليات.
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لجنة البرامج والمشروعات

أعضاء اللجنة :
 األستاذ  /يوسف بن محمد المسند.

رئيس

 األستاذ  /شايع بن عبدالعزيز الحسيني.

عضو

 األستاذ  /إبراهيم بن عبدالرحمن الشويعر.

عضو

 األستاذ  /عبدالله بن سعد المنصور.

عضو

من مهام اللجنة :
 المساهمة في إعداد الخطة السنوية لبرامج وأنشطة الجمعية.
 اقتراح المشاريع المناسبة للجمعية.
 تحديد البرامج المناسب طرحها برسوم اشتراك لرفع جودة العمل.
 تحديد البرامج المناسب إقامتها بالتنسيق والشراكة مع جهات أخرى.
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اللجنة النسائية

أعضاء اللجنة :
 األستاذة  /عبير بنت محمد الزومـان.

رئيس

 األستاذة  /سهام بنت حمد الشعـالن.

عضو

 األستاذة  /بدرية بنت محمد المقـرن.

عضو

 األستاذة  /ميعاد بنت علي الشهرانـي.

عضو

 األستاذة  /هدى بنت محمد الزومـان.

عضو

 األستاذة  /العنود بنت محمد العبيدي.

عضو

 األستاذة  /هيفاء بنت عيسى الطرقي.

عضو

 األستاذة  /نـوره بنت محمد المـهنـــا.

عضو

 األستاذة  /كفاء بنت حمد الشعالن.

عضو

 األستاذة  /شريفة بنت محمد السيحاني.

عضو

من مهام اللجنة :
 اقتراح البرامج واألنشطة النسائية.
 إعداد خطة البرامج النسائية وفق أهداف الجمعية.
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لجنة التحول الرقمي

أعضاء اللجنة :
 الدكتور  /ماجد بن حمدان السلمي.

رئيس

 الدكتور  /رائد بن شجاع العتيبي.

عضو

 الدكتور  /سعيد بن مسعود الشهراني.

عضو

 الدكتور  /فايز بن غزاي العتيبي.

عضو

 الدكتور  /عبدالرحمن بن عبدالله الغامدي.

عضو

 األستاذ  /عبدالرحمن بن عبدالعزيز البقمي.

عضو

من مهام اللجنة :
 العمل على التحول الرقمي للجمعية والمجتمع.
 التدريب والتوعية باألمن السيبراني.
 إدخال التقنية في آلية عمل الجمعية وفي تنفيذ برامجها وأنشطتها.
 اإلشراف على األنظمة االلكترونية والموقع االلكتروني للجمعية.
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