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 الحضور
. د       نصير، مازن . د  العليان،  بدر. أ ،(المالي المسؤول) عتباني فيصل.د ،(الرئيس نائب ) نصيف محمد .د

 . باصرة  هاشم  الشيخ  ، المالكي صادق. د ، أكبر اإلله عبد . أ  السلمي، حظاظ

 منيع  بن  الل  عبد الشيخ المجلس رئيس معالي المعتذرون 

  الموافق  هـ 1443/  04 /  12   األربعاء يوم للمجلس اجتماع ُعقد  وتوفيقه الل بحمد  الل، رسول على والسالم والصالة لل الحمد 

 . زووم منصة عبر ٌبعد  عن العشاء صالة بعد   م2021/  11 /  17

   : التالي تضمنت  والتي قبل من المعدة  األجندة المجلس استعرض  وقد 
 

 والقرارات  اإلجراء الموضوع م
 

 االصوات  عدد

 العمومية  الجمعية أعضاء 1

 اشتراكاتهم  بتجديد مطالبتهم عند العمومية الجمعية أعضاء من عضوَا 21 أبدى

 مطالبتهم  تم فقد الالئحة  وحسب الجمعية في  كأعضاء االستمرار رغبتهم عدم  عن
 وتجديد  اشتراكاتهم رسوم بسداد  األعضاء بقية وقام  خطي اعتذار  بإرسال

 كعضوات الدخول في نرغبته النسائي القسم من أخوات 4 أبدت كما ، عضويتهم

 الجمعية أعضاء عدد  بلغ ذلك  على وبناًء االشتراكات بتسديد وقمن الجمعية في
 ووجه  األعضاء جميع على المجلس وافق وقد ، عضواً  23 حاليًا العمومية

 . للجميع عضوية بطاقات بإصدار

 ( 8)     نعم

 ( 0)   ال

2 
 التقرير المالي الربعي الثالث 

 2021لعام  

 لزيادة حلول إيجاد ضرورة  على  وأكد التقرير على  المجلس اطلع
 الجمعية مصاريف لتغطية  المالية اإليرادات 

( 8)     نعم  

( 0)   ال  

 لجنة التوظيف  3

 خالد  الشيخ رئيسها يكون الجمعية في التوظيفب خاصة لجنة  واعتماد تكوين تم

 المدير )  بصفر محمد : من  كاًل وعضوية  ( العمومية الجمعية عضو ) الرميح  رميح

 .( العمومية الجمعية عضو)  عــون ومحمد( التنفيذي

( 8)     نعم  

( 0)   ال  

 

 .المميزة ومشاركاتهم حضورهم على  األعضاء جميع المجلس رئيس نائب شكر االجتماع ختام وفي

   الحاضرين األعضاء أسماء

 المجلس عضو

 العليان احمد بدر.أ

 المجلس عضو

  اكبر أحمد اإلله عبد.أ

 المجلس عضو

 السلمي  اهلل عبد حظاظ.د

 المجلس عضو

 نصير صالح مازن.د

 المجلس  عضو

 مالكي  الحميد عبد صادق.د

 المجلس  عضو

 باصرة  محسن هاشم الشيخ

  
  

  

 المالي المسؤول

 عتباني محمود فيصل. د

 المجلس  رئيس نائب

 نصيف اهلل عبد محمد. د

 المجلس  رئيس

  المنيع اهلل عبد الشيخ معالي

 
  معتذر 

 


