
 

 الدورة الثانية  –األول ملجلس اإلدارة  محضر االجتماع  

 م 19/9/2020هـ املوافق  2/2/1442السبت  

 عن بعد ) افتراض ي ( 

م  2020/ 9/ 19هـ املوافق  1442/ 2/ 2عقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعه األول في دورته الثانية يوم السبت  

) افتراض ي   ( بعد  الساعة    عن  الظهر    02:40عند  في  بعد  انتخابهم  تم  الذين  اإلدارة  مجلس  أعضاء  بحضور 

م عن  2020/ 9/ 19هـ املوافق  1442/ 2/2االجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية الذي عقد يوم   السبت  

 :بالرياض بعد ) افتراض ي (، وذلك بحضور ممثلي مركز التنمية االجتماعية

 األستاذ/ وليد الرشود.  -

 املطيري. األستاذة/ أمل  -

 األستاذة/ نورة التميمي -

 وبحضور املدير العام التنفيذي للجمعية األستاذ/ محمد الطفيلي الزهراني. 
 

  أعضاء مجلس اإلدارة املنتخبين للدورة الثانية  بالرياض في بداية االجتماع هنأ ممثلي مركز التنمية االجتماعية

 عمل الجمعية. متمنين لهم التوفيق والنجاح في قيادة 

 البند التالي: ةناقشم تم وقد
 

 اختيار رئيس مجلس اإلدارة، ونائبه واملشرف املالي البند

 القرار 

 
ا
رئيس مجلس اإلدارة حيث وافق جميع األعضاء    صوت أعضاء مجلس اإلدارة على اختيار  :  أوال

 ملجلس اإلدارة. حمزة ع على اختيار الدكتور/ محمد بن أحمد
ً
 مير رئيسا

 
ا
اختيار  :  ثانيا على  اإلدارة  مجلس  أعضاء  جميع  صوت  وافق  حيث  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب 

محمد بنت  وفاء  الدكتورة/  اختيار  على  سعد  األعضاء  لر   بن   
ً
نائبا لتكون  مجلس  سويري  ئيس 

 . اإلدارة

 
ا
حيث وافق جميع األعضاء    املشرف املالي للجمعيةأعضاء مجلس اإلدارة على اختيار  صوت  : ثالثا

 العتيبي لتكون املشرف املالي للجمعية. شيباني  بن عتيق  األستاذة/ مي بنت عوض على اختيار
 

 

  3:00وقد انتهى االجتماع عند الساعة 
ً
 عصرا



 

 الدورة الثانية   –األول ملجلس اإلدارة  محضر االجتماع  اعتماد 

 م 19/9/2020هـ املوافق 2/2/1442السبت  

 عن بعد ) افتراض ي ( 

 التوقيع  الصفة االسم  م

  رئيس مجلس اإلدارة  د. محمد بن أحمد حمزة ُعمير 1

  نائب رئيس مجلس اإلدارة  د. وفاء بنت محمد سويري  2

  املشرف املالي  العتيبياألستاذة/ مي بنت عوض  3

  عضو مجلس اإلدارة  د. زياد بن أحمد علي الزهراني 4

  عضو مجلس اإلدارة  محمد بن أحمد مظفر د.  5

  عضو مجلس اإلدارة  عسيري بن محمد  د. الحسين 6

  عضو مجلس اإلدارة  الخلفبن ثامر  د. عبد العزيز 7

اإلدارة عضو مجلس  د. سعاد بنت صالح األحمدي 8   

  عضو مجلس اإلدارة  بنت عبد هللا الرشيدي د. سهام  9

 ممثلي مركز التنمية االجتماعية بالرياض: 
 

 التوقيع  االسم  م

  األستاذ/ وليد الرشود  1

  مل املطيري أ األستاذة/  2

  األستاذة/ نوة التميمي 3

 


