
 

 يف دروته األوىل  السادسمجعية متعايف السرطان  حمضر اجتماع جملس اإلدارة

 

 السادس رقم االجتماع 

 م09/01/2022 املوافق هـ06/06/1443 األحديوم  تاريخ االجتماع 

 مساًء 3:00الساعة  وقت االجتماع 

 عن بعد  موقع االجتماع

 عضو عبدالرمحن بن حممد العيسى رئيس جملس اإلدارة املقيلبندر بن فهد أ. الحاضرون 

 عضو فهد بن مشعل العنزي نائب رئيس جملس اإلدارة د. عبدالرمحن بن حممد اخلراشي

 عضو مشاري بن فهد اجلويرة املشرف املالي موسى بن سعود القباع

 عضو مكية بنت هادي جمرشي عضو أ.د فهد بن حممد اخلضريي

 عضو مبارك بن حممد الدوسري عضو عبداهلل بن علي الشرمد. 

 عضو فيصل بن تركي القريين عضو حصة بنت سليمان السبهان

 عضو عبدالرمحن بن حممد العيسى عضو د. علي بن طالع عسريي

 املدير التنفيذي  إميان علي الغامدي األمني العام د. بندر سعود الدحيم

 سعود القباعموسى بن   املعتذرون 

 

 



 

 التوصية املناقشة املوضوع

موسى بن ض الطلب املقدم من أ. ااستعر

باالعتذار عن االشراف  سعود القباع

 املالي.

استعرض األمني العام الطلب املقدم من عضو جملس 

موسى بن سعود اإلدارة واملشرف املالي للجمعية األستاذ 

وذلك ملا مير به من ظروف خاصة خالل الفرتة  القباع

احلالية ورغبة منه يف عدم تعطل اعمال اجلمعية خالل 

عادة تشكيل إأن يتم االعتذار و رأىفرتة انشغاله فقد 

جملس اإلدارة برتشيح أحد أعضاء اجمللس ليكون مشرف 

 مالي.

موسى وقد وافق أعضاء اجمللس على قبول اعتذار األستاذ 

ليكون  فيصل القرييناألستاذ  باإلمجاعح ورشالقباع 

 .مشرفًا ماليًا

موسى بن سعود قبول اعتذار األستاذ  -

 عن االشراف املالي للجمعية.القباع 

 فيصل بن تركي القريينترشيح األستاذ  -

 مشرفًا ماليا .

الرفع للوزارة بطلب إعادة تشكيل جملس  -

فيصل اإلدارة حبيث يكون األستاذ 

موسى واألستاذ  ماليًا مشرفًاالقريين 

 عضو جملس إدارة.القباع 

 

 رئيس مجلس اإلدارة  األمين العام  المدير التنفيذي 

 إيمان الغامدي 
 

 د. بندر الدحيم 

  

 بندر بن فهد المقيل

 

 

 



 

 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


