
استراتيجية مجموعة

قضايا وطنية

رؤيتنا : 
الواقعي  التأثير  ذات  الوطنية  بالمبادرات  ا�ميز  المجموعة  نكون  أن 

والفعال.

رسالتنا : 
ا�فضل  لتقديم  نهدف  التفكير   عالمية  االنتماء  سعودية   مجموعة 
التي  الراقية  الحوارات  خالل  من  أمرنا   والة  يعين  وبما  الغالي  لوطننا 

تتحول إلى مبادرات ومشاريع تنموية .
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النخب  بين  الوطنية  اللحمة  تعزيز   -
بما  ا�مر  ووالة  والقيادية  الثقافية 

يحقق النمو والتطور المستمر.

- تقوية أواصر الترابط والتبادل 
المجتمع  شرائح  بين  الثقافي 

المختلفة 

والمشاريع  المناشط  دعم   -
من  الجديدة  با�فكار  الوطنية 

خالل نخب المجتمع الثقافية 

ا�فكار  من  جديدة  آفاق  فتح   -
بالمواطن  تنهض  التي  والمبادرات 
وتعزز من دوره الريادي في المجتمع 

- الخروج بتوصيات ورؤى من الندوات 
تتم  التي  واالستضافات  والحوارات 
وتعين  الوطن  تخدم  المجموعة  في 
المضي  على  والمسؤولين  ا�مر  والة 

قدما إلى ا�فضل .

أهدافنا :

قيمنا :

العطاءا³بداع االحترام المتبادلالحوار الراقي



غايتنا:

خدمة الوطن

خدمة
والة االمر 

خدمة المجتمع
بكافة شرائحه 

أدبياتنا :
واحترام  مودة  بكل  بعض  مع  نعمل  أننا   -
وفي  المجموعة  في  شركاء  فنحن  وتواضع 

تحقيق أهدافها .
- أننا لو لم نتفق في الرأي ، فنحن متفقون في 

الموقف ..وهو خدمة الوطن ووالة ا�مر .



اللجان المشاركة :
اللجنة العلمية

المهمةاالسمم

رئيسة اللجنة العلمية سمو ا�ميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود١

نائبة رئيسة الفريق العلميسعادة الدكتورة دالل الحربي٢

أمينة سر المجلسسعادة ا�ستاذة فاطمة الدوسري٣

عضوÀسعادة المستشار الدكتور عادل التويجري٤

عضوÀسعادة الدكتور عبداÃ العرفج٥

عضوÀسعادة الدكتور محمد المقبل ٦

عضوÀسعادة ا³عالمي ا�ستاذ يحيي الزيلعي٧

عضوÀسعادة الدكتورة أحالم الوطبان٨

عضوÀسعادة الدكتورة مها المزروع ٩

عضوÀسعادة ا�ستاذة فوزية الطوالة١٠

اللجنة االستشارية

المهمةاالسمم

رئسيÉالمستشار الدكتور عادل التويجري١

نائبةالدكتورة مها خالد المزروع ٢

عضوÀالدكتور عبداÃ الخضيري٣

عضوÀالدكتورة نوال النصار٤

عضوÀالدكتور جار اÃ السنيدي٥

عضوÀالمهندس عبدالمحسن بن حميد٦

عضوÀالدكتورة نجالء الرشيدي٧

عضوÀالدكتورة ميسون الفائز٨

عضوÀالدكتور أحمد النجار٩



اللجنة ا�عالمية

المهمةاالسمم

رئيسةاالستاذة سعاد بنت صقر اليزيدي١

عضوÀاالستاذ خالد بن عبدالمحسن التويجري٢

عضوÀاالستاذ عائض المطيري٣

عضوÀاالستاذة ابتسام بكاري٤

عضوÀالمحامية ريم العجمي٥

عضوÀاالستاذة عواطف أبو نيان٦

عضوÀالدكتور عبداÃ الجميلي٧

عضوÀالدكتورة منيرة العبيكي٨

عضوÀاالستاذة رؤى مصطفى٩

عضوÀاالستاذة ريم الرميحي١٠

عضوÀاالستاذة سعده الصاعدي١١

عضوÀاالستاذة سلمى الصالح١٢

عضوÀاالستاذ عادل التويجري١٣

عضوÀاالستاذة غدير الطيار١٤

عضوÀاالستاذة فايزة با سكران١٥

عضوÀاالستاذة فوزية الطوالة١٦

عضوÀاالستاذة نداء الحمدان١٧

عضوÀاالستاذة نورة عسيري١٨

١٩Ãاالستاذة هدى دخيل اÀعضو

عضوÀاالستاذة هيلة الطويل٢٠

عضوÀاالستاذ يحيي الزيلعي٢١

عضوÀالدكتورة الجوهرة بنت فهد بن محمد٢٢



لجنة دسك قضايا وطنية

المهمةاالسمم

رئيسةالدكتورة سميحة قاري١

نائبةالدكتورة حصة الحارثي ٢

عضوÀاالستاذ خالد بن عبدالمحسن التويجري٣

عضوÀالدكتورة الجوهرة بنت فهد ابن محمد٤

عضوÀاالستاذة هيلة البغدادي٥

عضوÀاالستاذة فوزية الطوالة٦

لجنة الندوات

المهمةاالسمم

رئيسةالدكتورة نجالء الرشيدي ١

عضوÀاالستاذ خالد التويجري٢

عضوÀاالستاذ عايض المطيري٣

عضوÀا³عالمية غدير الطيار٤

عضوÀالدكتورة مها المزروع٥

عضوÀاالستاذ يحي زيلعي٧

عضوÀاالستاذة فاطمة الدوسري٨

عضوÀالمحامي عبدالرحمن بوعلي٩

عضوÀا�ستاذة ابتسام المبارك١٠

عضوÀا�ستاذ محمد الضالع١١

عضوÀالدكتور أحمد النجار١٢



لجنة الموقع

المهمةاالسمم

رئيسةاالستاذة فوزية الطوالة١

عضوÀاالستاذ خالد بن عبدالمحسن التويجري٢

عضوÀالدكتورة الجوهرة بنت فهد٣

عضوÀالدكتورة دالل الحربي٤

عضوÀا�ستاذيحيى زيلعي٥

عضوÀا�ستاذعائض المطيري٦

عضوÀا�ستاذ أيمن الغامدي٧

عضوÀا�ستاذة رؤى مصطفى٨

عضوÀاالستاذة سعدة الصاعدي٩

عضوÀاالستاذة فائزة باسكران١٠

عضوÀاالستاذة أشواق العمري١١

عضوÀاالستاذة نور العنزي١٢

عضوÀاالستاذة سارة السبيعي١٣

عضوÀاالستاذة ليليان العجالن١٤

عضوÀاالستاذة أروي مصطفي١٥

عضوÀاالستاذة بدور الغامدي١٦



لجنة العالقات العامة والمراسم

المهمةاالسمم

رئيسةالدكتورة نوال النصار١

نائبةالدكتورة صبار  العنزى٢

عضوÀالدكتورة حصة الحارثى٣

عضوÀالدكتورة مها المزروع٤

عضوÀالدكتورة سعاد البزانيدق٥

عضوÀاالستاذ عائض المطيرى ٦

عضوÀاالستاذ يحيى زيلعي٧

عضوÀالدكتور حسن القعود٨

عضوÀا�ستاذ محمد عكام٩

عضوÀا�ستاذة ريم العجمي ١٠
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