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  العربية السعوديةاململكة          

 وزارة املوارد البشرية والتنمية اإلجتماعية

 السرطان اخلرييةمجعية رعاية متعايف 

 

 

 

   ية متعافي السرطان الخيرية في دورته األولىإدارة جمعية رعامجلس  اجتماعمحضر  
 هـ09/04/1443 األحداليوم والتاريخ:  (امساالجتماع اخل)                                                                                  جملس اإلدارة أعضاء

 ضرين:احلا

 رئيس جملس اإلدارة -قيلبندر بن فهد امل .1

 لس اإلدارة.نائب رئيس جم -بن حممد اخلراشي نعبد الرمحد.  .2

 الي.املشرف امل -موسى بن سعود القباع .3

 عضو -أ.د فهد بن حممد اخلضريي .4

 عضو -عسرييطالع بن  عليد.  .5

 عضو -بن علي الشرم عبد اهلل د. .6

 عضو -فهد بن مشعل العنزي .7

 عضو -بن حممد العيسى نعبد الرمح .8

 عضو -يمان السبهاننت سلبة حص .9

 عضو -ريمد الدوسمبارك بن حم .10

 عضو -فيصل بن تركي القريين .11

 عضو-ة مشاري بن فهد اجلوير .12

 عضو-هادي جمرشيمكية بنت  .13

  

 مساًء ةثامنال :االجتماعبداية 

 مساًء التاسعة: هاية االجتماعن

 عن بعد :اعاالجتممكان 

 بندر بن فهد المقيل   رئيس مجلس اإلدارة:     د. بندر سعود الدحيم   العام:  ميناأل    إيمان علي الغامدي  المدير التنفيذي: 
                            

 

 املعتذرين:

 يوجد ال

 :احلضور من اإلدارة التنفيذية

 األمني العام -. بندر بن سعود الدحيمد .1

 يدير التنفيذامل -ديإميان بنت علي الغام .2
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  االجتماعأجندة 
 املوضوع م

 لجمعية.اليًا لبنت حممد السهلي حماسبًا مروان ة/ ذاألستا نيالبت يف تعي األول

 .ميةومعية العمعضوية اجلنضمام للالاملتقدمني لبات البت يف ط الثاني

 
 توصيات والقرارات ال

 بندر بن فهد المقيل   رئيس مجلس اإلدارة:     د. بندر سعود الدحيم   األمين العام:    إيمان علي الغامدي  ير التنفيذي: المد
                            

 

 التوصيات املناقشة املوضوع

حماسب  البت يف تعيني .1

 .للجمعيةمالي 

 /ةاسم املرشحجملس اإلدارة  أعضاءعلى ارة التنفيذية داإل تعرض

رغ على وظيفة حماسب مالي متف ،روان بنت حممد السهليأ. 

بع اع الراجتماال بناء على توصية جملس اإلدارة يفوذلك للجمعية، 

 باملوافقة، م 18/09/2021املوافق  هـ11/02/1442 خيد بتارنعقامل

 جمعية.لل حماسب مالي متفرغتعيني على 

روان بنت  /األستاذةتعيني  ارة علىجملس اإلد أعضاءوافق 

، براتب للجمعيةعلى وظيفة حماسب مالي حممد السهلي، 

 والتنمية ةشريوزارة املوارد البل ، والرفع( ريال6000وقدره ) 

 طلب منحة حماسب مالي.لبها ية االجتماع

 

املتقدمني  طلباتيف البت  .2

عضوية اجلمعية لالنضمام ل

 العمومية

 األعضاءأمساء اء جملس اإلدارة ت اإلدارة التنفيذية على أعضعرض

 ويتهم.لبت يف عضل العاملني

عددهم و ة العاملنياعتماد أعضاء اجلمعيوافق اجمللس على 

معتز بن عبداهلل أ. وفق الكشف املرفق، ابتداًء من  اءأعض (4)

 .علي السعديحاب رأ. نتهاًء بـ علي و إ
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 سرطان الخيرية رعاية متعافي اللجمعية    نضمونوالم  ميةعضاء الجمعية العمو أبيانات 

 ه وحتى تاريخ  2021/ 06 من

 
 االنضمام  طلب تاريخ  نوع العضوية  رقم العضوية االسم م

 2021-06-20 ملعا 0027 عبداهلل حممود عليبن معتز  1

 2021-07-18 ملعا 0028 محد القحطانيبن عبداهلل  2

 2021-09-30 ملعا 0029 العقيليمحد بن إبراهيم  3

 2021-09-09 ملعا 0030 علي السعديبنت رحاب  4

 
 بندر بن فهد المقيل   رئيس مجلس اإلدارة:     د. بندر سعود الدحيم   :مين العاماأل    إيمان علي الغامدي  ير التنفيذي: المد
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 لى ( في دورته األوالخامس) اإلدارةمجلس  اجتماعمحضر 
 .م14/11/2021للتاريخ  هـ املوافق09/04/1443 األحديف يوم 

 التوقيع املنصب امساء احلضور م

  لس اإلدارةرئيس جم فهد املقيلبندر بن  1

  نائب رئيس جملس اإلدارة بن حممد اخلراشي نمحعبد الرد  2

  املشرف املالي  موسى بن سعود القباع 3

  عضو جملس اإلدارة رييأ.د فهد بن حممد اخلض 4

  عضو جملس اإلدارة بن علي الشرم عبد اهللد  5

  عضو جملس اإلدارة د. علي بن طالع عسريي 6

  ةعضو جملس اإلدار ن السبهانبنت سليما حصة 7

  عضو جملس اإلدارة فهد بن مشعل العنزي 8

  ضو جملس اإلدارةع مكيه بنت هادي جمر شي 9

  عضو جملس اإلدارة م. مشاري بن فهد اجلويره 10

  عضو جملس اإلدارة بن حممد العيسى نعبد الرمح 11

  ارةعضو جملس اإلد فيصل بن تركي القريين 12

  دارةاإل عضو جملس بن حممد الدوسري مبارك 13

 رئيس مجلس اإلدارة:  اعتماد
   بندر بن فهد المقيل


