
اجتماع الجمعية العمومية الغير عادي

محضر إجتماع

إجتماع جمعية عمومية رقم (2) نوع اإلجتماع

االحد، 22 جمادى األولى 1443هـ، 26 ديسبمر 2021 تاريخ اإلجتماع

اجتماع الجمعية العمومية الغير عادي عنوان اإلجتماع

(zoom فاعة) عن ُبعد مقر اإلجتماع

جدول األعمال

مناقشة تعديل أهداف االئحة األساسية للجمعية بناء على مقترحات اإلدارة المختصة في الوزارة .1

النتائج

وافق أعضاء الجمعية العمومية في اجتماعهم الغير عادي على تعديل أهداف الالئحة األساسية بناًء على مقترحات اإلدارة .1

المختصة في الوزارة وأن تكون أهداف الالئحة األساسية هى: 1/ تقديم المساعدات المالية والعينية لألسر المحتاجة 2/ تحسين

المستوى المعيشي للفئات المستفيدة 3/ تأهيل وتدريب أبناء األسر المحتاجة لسوق العمل.

مالحظات

حضر اإلجتماع مندوب مركز التنمية اإلجتماعية بجازان االستاذ/ فهد عبده آل مكي

صفحة 1 من 3

الثالثاء، 12 ابريل 2022، 11 رمضان 1443 هـ



سجل الحضور

التوقيع الجوال اإلسم م

0557083303 أحالم صالح سلمان الودعاني 1

0531938868 أحمد حيدر مفرح الجابري 2

0503764188 أسعد علي أحمد جذمي 3

0501828190 أمنه موسى حسن بكري 4

0555770152 إدريس علي سلمان الودعاني 5

0506789396 ابراهيم علي علي كريري 6

0595784433 جابر علي سلمان حريصي 7

0596200625 جبران أحمد حداد حريصي 8

0501760525 جعفري غبران دحنان خبراني 9

0595723093 جميلة حسن محمد حمزي 10

0503763732 حسين احمد هامل الحريصي 11

0503788338 حماد يحيى علي سفياني 12

0503582837 خالد علي يحيى خبراني 13

0553144623 رنا حسن علي خبراني 14

0505789873 سلمان حوذان أسعد الجابري 15

0565383967 سليمان حسن علي فقيهي 16

0557207019 عبد هللا يحيى علي سفياني 17

0506777488 عبدالرحمن محمد احمد الجابري 18

0597299298 عبده احمد بيشي خبراني 19

0556766614 عطية على قاسم دوشي 20

0594260000 علي جبران حسن الجابري 21

0503788244 عمر حسن احمد سحاري 22

0508022583 فاطمة أحمد عبده بكري 23

صفحة 2 من 3
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0509433263 فاطمه احمد ابراهيم مصيخ 24

0505769104 قاسم سلمان سالم يتيمي عبدلي 25

0556441926 محمد أحمد علي الجابري 26

0556245579 محمد يحيى محمد زاعبي سفياني 27

0553673488 مريم محمد موسى سفياني 28

0537458990 معدية موسى حسن بكري 29

0504576372 مفرح سلمان مفرح الجابري 30

0502151628 نوره قاسم عصمان اليامي 31

0503762464 يحيى احمد محمد حريصي 32

رئيس مجلس اإلدارة
حسين احمد هامل الحريصي

نائب رئيس المجلس
عطية علي قاسم دوشي

صفحة 3 من 3
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