
 

 

 

 

 

 

 
 

 محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية وعي لصحة المجتمع  
 

 
 

 مساء    9:00وحتى الساعة    مساء    8:30م في تمام الساعة  06/10/2021الموافق    هـ1443/ 29/02بتاريخ    األربعاء  يوم  في    تم 

عن طريق  )  إلكترونيا  الرياض    بمدينةلجمعية وعي لصحة المجتمع    غير العادية  الجمعية العمومية  جتماعاعقد  

)ZOOMمنصة   الجمعية  16( بحضور  أعضاء  إجمالي  البالغ    العمومية( عضوا  من  و  الحضور  الذين يحق لهم 

  ( برئاسة د/ محمود    28عددهـم  رئيس مجلـس  بن  (  عضوا    الجمعيةعبدالرحمن محمود                       اختياروتم     إدارة 

بمدينة الرياض أ/ رياض بن    االجتماعية مركز التنمية    مندوب بحضور    جتماع لالسعد بتار سكرتيرا   بن  د/ سفر  

    -عبدهللا اليوسف  وكان جدول األعمال كالتالي :

 التقديم الموضوع  م

 رئيس مجلس اإلدارة   االفتتاحية  1

قشقري  دمناقشة انسحاب عضو مجلس اإلدارة د. عبد الحمي 2  رئيس مجلس اإلدارة 

 رئيس مجلس اإلدارة ترشيح بديل لعضوية مجلس اإلدارة   3

 

   -اآلتي: وبمناقشة جدول األعمال تم 

ووزارة الموارد البشرية  مجلس اإلدارة    أعضاء  كلمة شكر أثنى فيها على  رئيس مجلس إدارة الجمعية  : قدم أولا 

 . شكر أعضاء الجمعية العمومية  ( ثمبمدينة الرياضوبما يقوم به )مركز التنمية االجتماعية    والتنمية االجتماعية

الرياض  االجتماعيةمركز التنمية    مندوب: قدم  ثانياا  الجمعيةمجلس  ل  شكر وثناءكلمة    بمدينة  وأعضاء    إدارة 

يد من الجهد لتحقيق  ودعا القائمين على الجمعية إلى بذل المز من مؤسسين وعاملين  الجمعية العمومية  

 الجمعية.األهداف التي من أجلها أسست 

من جهد خالل    قدمهقشقري على ما    دعبد الحميرئيس مجلس اإلدارة كلمة شكر وثناء للدكتور    قدم :  ثالثاا 

 بمجلس اإلدارة وراجيا  من هللا له التوفيق والسداد. عضويتهفترة 

وفرز  االنتخابتم    رابعاا: الجديد  اإلدارة  مجلس  االقتراع  األصوات  لعضوية  نتيجة  الدكتور                       وكانت  ترشيح 

 . باإلجماع  ة اإلدارقشقري لعضوية مجلس  دالربيعة بديال  عن الدكتور عبد الحميمحمد بن  عبد هللا

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 -تشكيل مجلس اإلدارة الجديد كتالي:  يصبحخامساا: 

 نوع العضوية  السم  م

 رئيس مجلس اإلدارة محمود عبدرب الرسول  نعبد الرحممحمود  1

 نائب رئيس مجلس اإلدارة محمد الجاسر  نعبد الرحمبدر  2

 األمين العام والمشرف المالي  سفر سعد ابن سعد بن بتار  3

 عضو مجلس اإلدارة محمد جمال محمد الخالوي  4

 عضو مجلس اإلدارة حمدان عواد الزلباني  نعبد المحس 5

 عضو مجلس اإلدارة السعيدان معبد الكرياحمد ناصر  6

 عضو مجلس اإلدارة يحيى صالح اليماني  نعبد الرحم 7

 عضو مجلس اإلدارة امير قعبد الرزاعبدالقيوم  أشرف 8

 عضو مجلس اإلدارة احمد بن ناصر آل شيخ ناصرهادى بن  9

 عضو مجلس اإلدارة العمري  عبد هللافايز مرزوق  10

 عضو مجلس اإلدارة الربيعة محمد حمد  عبد هللا 11

 

   ..عقب ذلك وجرى التوقيع وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله و صحبه وسلم الجتماع  انتهىوقد 

الختم                                                                                  

     الجتماعرئيس                                                                                                      الجتماعسكرتير       

    

محمود   نعبد الرحم بن  محمودد/ سفر بن سعد بتار                                                                                   د/   

  

الرياض  بمدينة الجتماعيةمركز التنمية   مندوب  

 

اليوسف  عبد هللاأ/ رياض بن   



AAA


