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 عدد اعضاء المؤتمر الثالث

 

 اللجنة التنفيذية:
 عصام عبد الهادي -1

 مي صايغ -2

 رقية حوري -3

 نبيلة النمر -4

 جميله صيدم -5

 سميرة جبريل -6

 نهاية محمد -7

 نجالء ياسين -8

 نجالء نصير -9

 سهام رحال -10

 سميرة ابو غزالة -11

 جيهان الحلو -12

 صالح سميرة -13

 ليلى خالد -14

 

 مصـــــــــــــــــــــــــــــر:

 ميسون شعث -1

 عبلة الدجاني -2



 

 

 

 أالمـــــــــــــــــــــــــــارات:

 رندة بامية -1

 رقية االطرش -2

 وجدان مبروك -3

 

 الجزائـــــــــــــــــــــــــــــر:

 توحيدة وافي -1

 خولة قراشولي -2

 امل يونس -3

 سارة ابو مهادي -4

 سامية يخلف -5

 يسيفدوى بلب -6

 هيفاء اآلغا -7

 

 الكـــــــــــــويت:

 سلوى ابو خضرا -1

 نوال حالوة -2

 عبيدة الكاظمي -3

 امون حجج -4

 سهام ابو غزالة -5



 سهام سكر -6

 حلوخ موسى عيسى -7

 كريمان عامر -8

 سميرة عناية -9

 سالفة خليفة -10

 بشرى داوود -11

 

 ليبيــــــــــــــــــــــا:

 سمر سرداح -1

 آمال عكاوي -2

 مريم ابو دقة -3

 سمر جبريل -4

 هرينائلة الجو -5

 سوزان اب شعبان -6

 

 الداخـــــــــــــــــــــــــل:

 رسمية عودة -1

 عائشة عودة -2

 عفيفة بنورة -3

 هالة الطاهر -4

 لطيفة حواري -5

 عايدة سعد -6

 فاطمة برناوي -7



 ريما طنوس -8

 علياء ابو دية -9

 

 صباح عجاوي -1

 سحاب شاهين -2

 هند جوهرية -3

 زينب غنيمي -4

 غادة يخلف -5

 خديجة ابراهيم -6

 وداد قمري -7

 ماجدة ابو شرار -8

 شومليروز  -9

 ليلى فحام -10

 هند حسيني -11

 رويدة الصالحي -12

 سالفة حجاوي -13

 رانيا ماضي -14

 نويرة دجاني -15

 سوسن شنار -16

 فاطمة حلبي -17

 

 العـــــــــــــــــــــــــــراق:

 فاطمة ملحم -1



 كوكب التميمي -2

 عايدة يوسف -3

 سميرة احمد -4

 جهاد حتر -5

 مريم هاشم -6

 سميحة شحادة -7

 نجاح احمد تبو الهيجا -8

 منيبة محمد سعيد -9

 

 االردن:

 نان غوشةح -1

 زينب سيخاوي -2

 ميادة بامية -3

 سلوى العمد -4

 خديجة حباشنة -5

 نوال عبد الفتاح -6

 هيام بسيسو -7

 رئيفة شبالق -8

 اسماء افغاني -9

 احسان برناوي -10

 حنان عليان -11

 ريما كتاني -12

 سعاد عيساوي -13



 عليا فراعنة -14

 أمينة دحبور -15

 

 الساحة اللبنانية

 شادية الحلو -1

 رشيدة طه -2

 منى جابر -3

 سامية بامية -4

 ثروة ابو غزالة -5

 نعام عبد الهاديا -6

 أمنة سليمان -7

 ريما سالم -8

 هالة الترك -9

 فادية المصري -10

 فايزة ابة الهيجا -11

 أديبة يافاوي -12

 ريما برتقش -13

 ابتسام عبد الخالق -14

 وداد احمد -15

 

 الساحة السوريــــــــــــــــة:

 سعادة كيالني -1

 كليمنص خوري -2



 انتصار الوزير -3

 مريم االطرش -4

 لوسيا حجازي -5

 رهان قرشولي -6

 انتصار عزيز -7

 حميدبشرى  -8

 زهور عيسى -9

 خديجة على -10

 فايزة الشيخ قاسم -11

 سهام عيطور -12

 نعيمة زيدان -13

 امل عالو -14

 وجدان عاصي؟ -15

 


