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حمضر اجتماع جملس اإلدارة
اجتماع رقــم
مكان االجتماع

التاريـــــــخ
وقت االجتماع

2020/16
عرب بسىامج (شّّو)

ٍ1441/08/19ـ املْافل  2020 / 04 /12و
 9:00مطاءً

أجندة االجتماع
مساجع٘ ىتائج احلْنن٘ للجنعٔ٘ ّ ..مياقش٘ أضباب ىكص الدزجات ّ ..إجياد حلْل هلرِ الثغسات.
عسض املٔصاىٔ٘ اخلتامٔ٘ لعاو 2019و ّاملكدو مً احملاضب الكاىْىٕ "السّٓظ" املعتند مً مسنص التينٔ٘.
عسض اخلط٘ التشغٔلٔ٘ لعاو 2020و
عسض املْاشى٘ التكدٓسٓ٘ لعاو 2020و .
إعفاء بعض أعضاء اجلنعٔ٘ العنْمٔ٘ مً اجمللظ.
تسشٔح أمساء جدٓدٗ مً قبل األعضاء احلالٔني لسفعَه ملسنص التينٔ٘ ّاعتناد عضْٓتَه يف اجتناع اجلنعٔ٘ العنْمٔ٘ الكادم٘.
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اعتناد اخلط٘ املْضْع٘ حلل الثغسات املرنْزٗ يف تكسٓس احلْنن٘ .
اعتناد مٔصاىٔ٘ عاو 2019و.
املْافك٘ عل ٙاخلط٘ التشغٔلٔ٘ لعاو 2020و
اعتناد املْاشى٘ التكدٓسٓ٘ لعاو 2020و.
ال مً :
إعفاء مً اجلنعٔ٘ العنْمٔ٘ ن ً
3
شامل ذلند األمحدٖ
2
عبداهلل ذلند اجلْدٖ
6
عبدالسمحً أمحد باقٔظ
5
ذلند ذلنْد ناشكسٖ
اعتناد األمساء املسشح٘ لعضْٓ٘ اجلنعٔ٘ العنْمٔ٘ (مسفل).
مشازن٘ اجلنعٔ٘ إعالمٔاً يف تْعٔ٘ ّتثكٔف اجملتنع باألضالٔب املثل ٙيف مهافح٘ مسض نْزّىا.
السفع خبطاب ملسنص التينٔ٘ بتندٓد أعضاء دللظ اإلدازٗ ملدٗ ضي٘.

ميصْز ذلند احلاشمٕ
علٕ عبداهلل باعطٔ٘

احلضور من قبل أعضاء اإلدارة
1

الدنتْز /ضاعد ضعٔد اجلَين

زئٔظ دللظ اإلدازٗ

2

الدنتْز /فَد محد الدعٔلج

ىائب زئٔظ دللظ اإلدازٗ

3

االضتاذ /عبداحلفٔظ خال تسنطتاىٕ

أمني الصيدّم

4

الدنتْز  /ذلند فَد الربٔاىٕ

عضْاً

5

االضتاذ /إبسأٍه ضعٔد احلسبٕ

عضْاً

6

االضتاذ /عبداهلل عبداهلادٖ العتٔيب

عضْاً

7

الدنتْز /ضسحاٌ حْٓسٓش العتٔيب

عضْاً

8

األضتاذ /مطتْز عآض الصاعدٖ

عضْاً

9

الدنتْز  /خالد مْض ٙالصٍساىٕ

عضْاً

10

االضتاذ /عبد اهلل زاشد الساشد

عضْاً

ّاهلل ّلٕ التْفٔل ،،،
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بيان أمساء املرشحني لعضوية اجلمعية العمومية
و

االضه

زقه اهلْٓ٘

اجلْال

الربٓد االلهرتّىٕ

1

علٔاٌ خبٔت الصاعدٖ

1067239978

555538983

all3lla@hotmail.com

2

ماٍس عبداهلل عكٔل عكٔل

1027147683

0504509814

look1390@yahoo.com

3

ضعٔد معلث الصاعدٖ

1010871877

0595342913

Saeedalsaedi83@gmail.com

4

عبداهلل بً ذلند مطنلٕ

1047239932

0555526975

Amasmali@gmail.com

5

اضام٘ محصٗ باخدلل

1000810984

504517887

egaby1400@gmail.com

6

فخسٖ بً بسٓهاٌ الكسشٕ

1002245148

0504515904

fakhri555@hotmail.com

7

فاخس بسٓهاٌ بسنٕ الكسشٕ

1002245130

0557879639

abokaled100@hotmail.com

8

عازف بً ذلند بً عْٓضُ املطعْدٖ

1021892169

503545737

arifm1400@gmail.com

9

عبداهلل بً عبدالسمحً العجالٌ

1063116949

0555551558

alajlan38@yahoo.com

10

فآص ضعد الكسشٕ

1055121030

500071906

elqurshy88smo@gmail.com

11

أمحد عبد املؤمً أنسو خبازٖ

1029450077

0545379090

abuslman333@gmail.com

12

مشعل محٔد عفياٌ الكسشٕ

1006513038

555574842

Mshg74842@gmail.com

13

امحد بً ذلند بً عْٓضُ املطعْدٖ

1021892151

541107108

ahm12453ad@gmail.com

14

د.علٕ عبد اهلل ال شسٓه

1011441943

0567009555

dr.ali1@live.com

15

ٍاشه بً ذلند بً عبد الهسٓه املغسبٕ

1009483890

0551531105

Abuzobir@hotmail.com

16

ميصْز علٕ ضعٔد الشَساىٕ

1018734366

0555545589

malshahrany@gmail.com

17

ضعٔد ذلند ظافس الكسىٕ

1032975169

0504531474

almsa51@gmail.com

18

ضعٔد عْض الصٍساىٕ

1011267927

0500071418

ash1416p@gmail.con

زئٔظ دللظ اإلدازٗ

د /ضاعد بً ضعٔد اجلَين

