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 رية والتنمية اإلجتماعيةاملوارد البش وزارة

 السرطان اخلرييةمجعية رعاية متعايف 

 

 

 

   ية متعافي السرطان الخيرية في دورته األولىإدارة جمعية رعامجلس  اجتماعمحضر  
 هـ29/07/1443 األربعاءاليوم والتاريخ:  (السابعاالجتماع )                                                                                  جملس اإلدارة أعضاء

 ضرين:احلا

 رئيس جملس اإلدارة -قيلاملبندر بن فهد  .1

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

 الي.املشرف امل -فيصل بن تركي القريين .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

 وعض -بن حممد العيسى نعبد الرمح .8

 عضو -يمان السبهاننت سلبة حص .9

 عضو -ريمد الدوسمبارك بن حم .10

 عضو-ة مشاري بن فهد اجلوير  .11

 عضو-هادي جمرشيمكية بنت  .12

  

 مساًء ةثامنال :االجتماعبداية 

 مساًء التاسعة: هاية االجتماعن

 عن بعد :اعاالجتممكان 

 بندر بن فهد المقيل   رئيس مجلس اإلدارة:     م عود الدحيد. بندر س  العام:  ميناأل    إيمان علي الغامدي  المدير التنفيذي: 
                            

 

 املعتذرين:

 موسى بن سعود القباع

 :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

 األول
باالستقالة عن جملس  دارة املهندس مشاري بن فهد اجلويرةعضو جملس اإل تعراض الطلب املقدم مناس

 دارة.إلا

 .ميةومعية العمعضوية اجلنضمام للالاملتقدمني لبات البت يف ط الثاني

 توصيات والقرارات ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 التوصيات املوضوع

دارة عضو جملس اإل تعراض الطلب املقدم مناس

الستقالة عن با املهندس مشاري بن فهد اجلويرة

 إلدارة.جملس ا

املهندس مشاري بن فهد  استقالة طلب ارة علىجملس اإلد أعضاءوافق 

ة ومية غري عاديع مجعية عموعقد اجتماعن جملس اإلدارة،  اجلويرة

 صويت على العضو البديل.الطلب والت الستعراض

عضوية لالنضمام لاملتقدمني  طلباتيف البت 

 اجلمعية العمومية

وفق  عضو (1عددهم )و ة العاملنياعتماد أعضاء اجلمعيوافق اجمللس على 

 .الكشف املرفق
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 سرطان الخيرية رعاية متعافي اللجمعية    نضمونوالم  ميةعضاء الجمعية العمو أبيانات 

 ه وحتى تاريخ  2021/ 10 من

 
 االنضمام  طلب تاريخ  نوع العضوية  ةرقم العضوي االسم م

 2022-01-11 عامل 0031 دننعمه عمر فا 1

 بندر بن فهد المقيل  رئيس مجلس اإلدارة:   د. بندر سعود الدحيم   :مين العاماأل  إيمان علي الغامدي ير التنفيذي: المد
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 مجلس اإلدارة  أعضاء 

 

 
 التوقيع المنصب األسم الرقم

  رئيس مجلس اإلدارة بندر بن فهد المقيل أ.  1

  نائب الرئيس  د. عبدالرحمن بن محمد الخراشي  2

  المشرف المالي  موسى بن سعود القباع أ.  3

  عضو  فهد بن محمد الخضيري .أ.د 4

  عضو  د. عبدهللا بن علي الشرم  5

  عضو  طالع عسيري د. علي بن  6

  عضو  عبد الرحمن بن محمد العيسى أ.  7

  عضو  حصة بنت سليمان السبهان أ.  8

  عضو  مشاري بن فهد الجويرة م.  9

  عضو  فهد بن مشعل العنزي  أ.  10

  عضو  مكيه بنت هادي مجرشي أ.  11

  عضو  مبارك بن محمد الدوسري أ.     12

  عضو  فيصل بن تركي القريني   أ.  13


