
 االتحاد النسائي العربي العاماألمانة العامة  كشف بأسماء وعناوين أعضاء 

 
 

 م

 االيميالت رقم الفاكس رقم الهاتف الدولة الصفة االسم

فتحية محمد عبد  1

 هللا 

 009671481733 اليمن اتحاد نساء اليمن رئيسة 

009671480489 

009671480490 gawuorg@yahoo.com 

 

رئيسة الجمعية الثقافية االجتماعية  لولوة المال 2

 النسائية

  00965/4843397 الكويت

0096524843395 

0096599051465 

00965/2529071 

0096524843385 

  

 

Wcss.sec@hotmail.com 

 

 النسائي التقدمي رئيسة االتحاد فتحية العسال 3

 

 

 

 

 مصر

 

00202225759011 

00202225759152  

 

00202/25759152 

 

0020225784867 

Progressivewomen1@yahoo.com 

 رئيسة جمعية أصدقاء الشعب عواطف والي 4

 رئيسة اللجنة اإلعالمية

002012227356295    0020233476622  atma.wafa@gmail.comF 

 aaw@link.net   0020233457824 00201222175188 رئيسة  اتحاد نساء مصر  هدى بدران 5

 رجاء منصور 6

 ليلي االلفي 

جمعية هدى شعراوي للنهضة 

 النسائية

00202\3647682 

00201222144446 

00202\3647682 

 

 

 

مز جمال هر 7

 غبريل 

 رئيسة المجلس النسائي اللبناني

 رئيسة لجنة المتابعة و التقييم

 009611752435 لبنان

009611742939 

009611/841747 

009611736632 

cfl.org-info@lcw 

 

 

 اقبال جعفر  8

 

األمينة العامة التحاد المرأة 

 السودانية

 عالقات العربيةرئيسة لجنة ال

 

 

 

 

 

 السودان

00249183424276 

00249912309929 

00249912309935 

00249183774175 

 

swguorg@hotmail.com 

 

 

 

 ماجدة قطيط -د 9

 

رئيسة االتحاد العام النسائي 

 السوري

 رئيسة اللجنة القانونية

 

 

 

 سوريا

0096311/33132751 

00963933573008 

 

0096311/3311078 

0096311/3335226 

00963113311079 

 

mailto:gawuorg@yahoo.com
mailto:Wcss.sec@hotmail.com
mailto:Fatma.wafa@gmail.com
mailto:aaw@link.net
mailto:info@lcw-cfl.org
mailto:swguorg@hotmail.com


 المدير العم للموريتانية للنسيج فيفي بنت افيجي 10

 رئيسة لجنة التدريب و التأهيل

 

 

 

 

 

 موريتانيا

002225255083 

002225241242 

 

 

 

002225255083 

 

 

 

 

رئيسة االتحاد العام للمراة  تحيا بنت الحبيب 11

 ريتانيةالم

002222232880 0022252297336  

نائبة رئيسة االتحاد الوطني  فاطمة دعنون 12

 المغربي

 رئيسة لجنة العضوية

 0021256358790 المغرب

00212670545218 

0021256358790 

0021236605609 Daanoon41@hotmail.com 

 Daanoun41@hotmail.com 

 

 

فايزة رمضان  13

 الزعران

 رئيسة االتحاد النسائي الليبي

 رئيسة اللجنة المالية

  00218913431117 ليبيا

00218214807793 

0021814807794 

00218214807793 

 

 

 

 

 

األمينة العامة لالتحاد الوطني  نورية حفصي 14

 لنساء الجزائر

 0021321916411 الجزائر

00213661501839 

0021321377658 

0021321912591 

0021321916408 

 
nouria_hafsi2007@yahoo.fr 

 

 االتحاد الوطني الجزائري فاطمة الطيب 15

 

00963116337490 00963116337490 

00963933457939 

fatmatayeb@yahoo.com 

 

رئيسة االتحاد النسائي األردني  نهى معايطة  16

 العام

 رئيسة لجنة العالقات الدولية

 

 

 

 األردن

0096265690296 

0096265674757 

00962777262624 

0096265694810 

0096265931518 

nuhamaayta@yahoo.com 

gfjw@orangee.jo 

 

األمينة العامة لالتحاد الوطني  دجمو عساف 17

 لنساء جيبوتي

 00253814313 جيبوتي

00253816060 

00253350421 

00253350352 

hayat.souleiman@hotmail.com 

لولوه الشيخة /   18

 محمد آل خليفة

رئيسة جمعية رعاية الطفل و 

 األمومة

 رئيسة لجنة تنمية الموارد

 

 

 

 

 

 

0097339605151      

0097339324444  

 

 

    

00973\17684501  
maryam@batelco.com.bh 

mailto:Daanoon41@hotmail.com
mailto:Daanoun41@hotmail.com
mailto:nouria_hafsi2007@yahoo.fr
mailto:fatmatayeb@yahoo.com
mailto:nuhamaayta@yahoo.com
mailto:gfjw@orangee.jo
mailto:hayat.souleiman@hotmail.com
mailto:maryam@batelco.com.bh


19  

 مريم صالح ناجر

 

 رئيسة االتحاد انسائي البحريني 

 

 

 

 

 

 البحرين

 

0097339697286 

 

0097339478897 

0097317644536 

0097317141168 

bahwu@batelco.com.bh     

 

 22401093 \00970 فلسطين ينيةاالتحاد العام للمرأة الفلسط انتصار الوزير  20

00970599110881 

0097022401093 

 

00970\22401093 

gupw@palnet.com 

 

 تونس االتحاد الوطني للمرة التونسية راضية الجربي  21

 

 

 

00216\71560181 

0021620340662 

00216\71567131 

0096265686857 

bensalem79@yahoo.fr 

 00966505226685 السعودية  جمعية الوفاء الخيرية  فاطمة الخريجي  22

00966554977000 

0096602636694 Sweetcat0505@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bahwu@batelco.com.bh
mailto:gupw@palnet.com
mailto:bensalem79@yahoo.fr
mailto:Sweetcat0505@yahoo.com

