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 سـؼادة هذيـش هشكض التنويـت االجتواػيت بونـطقت الوذينـت الونـوسة  حفظه هللا  

 السالم ػليكن وسحوت هللا بشكاته .. وبؼذ ,,

ػشـــش الؼاديـــت ـؼادتكن هحضــــش االجتــــواع ال الـــ  نشفــــس لســـ   

ـــــــــا   ــــــــت لألػضـــــــ ــــــــت الؼووهي ـــــــــش الجوؼي ـــــــــت الب جوؼيــــ

ــــت  بوشكـــض الحو ــــاد  ) الخيـــــشي ــــن انؼقــــــــ ــــزـ تـــــ ــــت ال نـــ

ــــوم  ــــذ   هــــع ي ــــت الخوــــي ػــــع ب ؼ  ــــذ الســــاػت  األسبؼــــا  ليل ػن

ـــــــت والن ـــــــ   ـــــــاسيد  هســـــــا ا  ال اهن هــــــــ. 1442 /22/08وبت

 م00/04/2021الووافس 

ــــــؼادتكن      ــــــع ســـــ ـــــــ هــــ ــــــت  االطـــــالعنأهــــ واإلحــــاطـ

 ـكن.بـــزلـك. والســــــــــــالم ػليــــــــ
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ْـــ 08/1442/ 26ـــ25أَّ فً ذًاو انساػح انثايُح ٔانُصف يساءاً يٍ ٌٕو األستؼاء نٍهح انخًٍس تراسٌخ     

و اجرًغ أػعـاء جًؼٍح انؼًٕيٍح نجًؼٍــح انثــش انخٍشٌـــح تًشكـض انذًُـــح ُػـٍ ت ؼـذ  07/04/2021انًٕافك 

ُطمـــح انًذٌُــح انًُـــٕسج األحـــرار / أدًــذ تـــٍ َـــافغ انفٍٓـــذي    ٔتذعــٕس يُـــذٔب يشكـــض انرًٍُــح امجرًاػٍـــح تً

 ٔتشئاحح سئٍس يجهس إداسج انجًؼٍح انذكرٕس / ْالل تٍ شذاد انًطٍشي.

  :للنظر في جذول الأعهال الجالي
 و.2020-و 2019إغالع األػعاء ػهى انًٍضاٍَح انؼًٕيٍح ٔانذساتاخ انخرايٍح نؼايً   1

 و.2020-و 2019ٔفاخ انجًؼٍح نؼايً إغالع األػعاء ػهى إٌشاداخ ٔيصش  2

 و.2020-و 2019إغالع األػعاء ػهى انرمشٌش انسُٕي نهجًؼٍح نؼايً   3

 و 2021إغالع األػعاء ػهى انخطح انرشغٍهٍح ٔامحرشاذٍجٍح نهجًؼٍح نؼاو   4

 و2021إغالع األػعاء ػهى انًٕاصَح انرمذٌشٌح نهجًؼٍح نؼاو   5

   لاير دسة نالئذح األحاحٍح300  لاير إنى ُ 500ٍ ُيُالشح ذخفٍط امشرشان انسُٕي نألػعاء ي  6

 يُالشح انثذء نثُاء يششٔع ٔلف انشظٕاٌ تًكح  , تؼذ أخز انًٕافمح انالصيح يٍ انجٓاخ انًخرصح.  7
 يُالشح انثذء فً يششٔع ذذهٍح انًٍاِ تًمش انجًؼٍح , تؼذ أخز انًٕافمح انالصيح يٍ انجٓاخ انًخرصح.  8

 ء أٔ يشاسكاخ نألػعاء .امحرًاع ملرشاداخ ٔ آسا  9

 وقذ أقر نجلس العهوم الجوصيات الجالية : 

 و.2020-و 2019اغهغ األػعاء ػهى انًٍضاٍَح انؼًٕيٍح ٔانذساتاخ انخرايٍح نؼايً   1

 و.2020-و 2019اغهغ األػعاء ػهى إٌشاداخ ٔيصشٔفاخ انجًؼٍح نؼايً   2

 و.2020-و 2019اغهغ األػعاء ػهى انرمشٌش انسُٕي نهجًؼٍح نؼايً   3

 و 2021اغهغ األػعاء ػهى انخطح انرشغٍهٍح ٔامحرشاذٍجٍح نهجًؼٍح نؼاو   4

 و2021اغهغ األػعاء ػهى انًٕاصَح انرمذٌشٌح نهجًؼٍح نؼاو   5

  لاير دسـة 300  لاير إنـى ُ 500ٔافــك األػعـاء ػهـى ذخفـٍط امشـرشان انسـُٕي نألػعـاء يـٍ ُ  6

 َى .كذذ أد انالئذح األحاحٍح نهجًؼٍح انًادج انثايُح.

ٔافــك األػعاء ػهى انثذء فـً تُـاء يشـشٔع ٔلـف انشظـٕاٌ تًكـح  , تؼـذ أخـز انًٕافمـح انالصيـح يـٍ   7

 انجٓاخ انًخرصح.

ٔافــك األػعاء ػهى انثذء فـً يشـشٔع ذذهٍـح انًٍـاِ تًمـش انجًؼٍـح , تؼـذ أخـز انًٕافمـح انالصيـح يـٍ   8

 انجٓاخ انًخرصح.

 ًشاسكاخ.احرًغ األػعاء ػهى املرشاداخ ٔ اَساء ٔ ان  9

 وػلى رلك تن التوقيغ                          

 إدارة جمعية التر الخيرية ةائيس مجلس ر                                 منــدوب مركز التنمية الاجتماعية                
 

 الأســتاذ /               
 

 ذاد الهطيري.ــــلال بن شــــــور / هــالذكج                                      ــديأحمـــد ةن نــافــع الفهيـــــ                      

 

 )ػع ب ؼذ  م2020  لؼــام  13سقـن )  الؼووهيت )الؼاديت جوؼيـت الاجتـواع  ـشحضه
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 : و ُػٍ ت ؼذ 2020دعٕس اجرًاع انجًؼٍح انؼًٕيٍح انثانث ػشش ُانؼادٌح   نؼاو 

 الهنـصـب الاســــــــــو م
حضور والجوقيع  رقو الجواصل ثاريخ الانضهام

 بالعلو

 وػ لنووقغ  وافس 0555513190 11/03/1431 سئٍـــس انجًؼٍـــــح اد يسؼف انمؼٍاًَد . ْالل تٍ شذ 01

 وػ لنووقغ  وافس 0505700240 24/01/1437 َائــــــة انشئٍــــس أ.يثشٔن تٍ تشكح حؼٍذاٌ انمًٍشً 02

 وػ لنووقغ  وافس 14380505276073 /01/01 ـٍ انصُــــذٔقأيٍـــ أ. ػثذ انشدًٍ تٍ ػًش يمثم انٓجهح 03

 وػ لنووقغ  وافس 0592909055 01/05/1431 األيٍـــــٍ انؼــــــاو أ .ػثذ انشدًٍ تٍ دمحم ػرٍك انًاٌمً 04

 ػعـــٕ يجهس اإلداسج أ . جـالل تٍ حـــًـشاٌ انًـاٌـمً 05
 وػ لن وافس 0504672855 13/10/1429

 سجػعـــٕ يجهس اإلدا أ. دًٍذ تٍ سصق هللا يٍُغ انشالدً 06
 وػ لن وافس 14380505353190 /01/01

 ػعـــٕ يجهس اإلداسج أ . يؼـال غاٌـــغ غهٍـذاٌ انٓجـهح 07
 وػ لن وافس 0504364667 13/10/1429

 وػ لن وافس 0554553299 13/10/1429 ػعــــــٕ إدرٍــــاغ أ . سجـاء هلل غـالب يثشن انشالدً 08

 وػ لنووقغ  وافس 0506281997 01/01/1438 عــــــٕ إدرٍــــاغػ أ. ػٌٕ هللا تٍ ػًاس دعاض انشالدً 09

 وػ لنووقغ  وافس 14380504170411 /01/01 ػعــــــٕ إدرٍــــاغ أ. ػمال تٍ جًؼاٌ دعاض انشالدً 10

 وػ لنووقغ  وافس 0505468976 13/10/1429ػعٕ يؤحس  أ . خــاذى تٍ تخٍد فهٍخ انشالدً 11

 وػ لن وافس 0504694144 13/10/1429ػعٕ يؤحس  الدًانشٌٕط أ . ػـٕض هللا تٍ ػ 12

  14320555662235 /23/04 ػعٕ انجًؼٍح انؼًٕيٍح أ .حانى تٍ ٔحًٍاٌ صًٍٍْم انشالدً 13

 وػ لن وافس 0505623552 13/10/1429ػعٕ يؤحس  أ . يؼعذ تٍ حهًٍاٌ صًٍٍْم انشـالدً 14

 وػ لن وافس 0555455288 13/10/1429ػعٕ يؤحس  أ . دخٍم هللا تٍ تخٍـــد انشــالدً 15

 وػ لنووقغ  وافس 0555609611 13/10/1429ػعٕ يؤحس  أ . دٌٔــذاٌ يذًـذ ػرٍـــك انًاٌـمً 16

 وػ لن وافس 14320505685186 /23/04 ػعٕ انجًؼٍح انؼًٕيٍح أ .يؼٍٕض تٍ دشٍى ْذٌح انشالدً 17

 وػ لن وافس 14320555668958 /23/04 انجًؼٍح انؼًٕيٍح ػعٕ أ .تذس تٍ ٔحًٍاٌ صًٍٍْم انشالدً 18

  14320554895593 /23/04 ػعٕ انجًؼٍح انؼًٕيٍح أ . ياجذ تٍ سصق هللا يٍُغ انشـالدً 19

 وػ لنووقغ  وافس 0504629155 24/12/1434 ػعٕ انجًؼٍح انؼًٕيٍح أ .حؼٍذ تٍ تشكح هللا جٌٕؼذ انمًٍشً 20

 وػ لنووقغ  وافس 0504425099 24/01/1437 ػعٕ انجًؼٍح انؼًٕيٍح صالح انشالدًأ . إتشاٍْى تٍ صانخ  21

  14380555902151 /01/01 ػعٕ انجًؼٍح انؼًٕيٍح أ . تـــذس تٍ ياجـذ غاْش انشالدً 22

 ػعٕ انجًؼٍح انؼًٕيٍح أ. حهًاٌ حٌٕهى دعاض انشالدً 23
 وػ لنووقغ  وافس 0505622360 05/06/1439

 ػعٕ انجًؼٍح انؼًٕيٍح يؼٕض حٌٕؼذ انشالدً أ . ػاٌط 24
 وػ لنووقغ  وافس 14390505319305 /05/06

 ػعٕ انجًؼٍح انؼًٕيٍح أ.يذًــذ حانى حٌٕذ انمؼٍــاًَ 25
05/06/ 14390503065969  

 ػعٕ انجًؼٍح انؼًٕيٍح أ. ػثذ انشدًٍ صمش يثشن انمؼٍاًَ 26
14/04/ 14410564049219  
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حضور والجوقيع  رقو الجواصل ثاريخ الانضهام

 بالعلو

 وػ لن وافس 0504671795 13/10/1429 ػعٕ يؤحس أ. غــاٌغ تٍ ػٌٕذ صٌاد انشــالدً 27

 ػعٕ انجًؼح انؼًٕيٍح أ. تشكً فاسع شؼٍفاٌ انشالدً 28
 وػ لنووقغ  وافس 0555603906 23/04/1432

 ػعٕ انجًؼٍح انؼًٕيٍح طٍشيأ. دمحم فشج هللا دًٌٕذ انً 29
 وػ لنووقغ  وافس 14330505616209 /11/08

 يرــــــؼإٌٔ ــــــػع أ. ػاٌط تٍ حهًٍاٌ يعذً انشالدً 30
 وػ لن وافس 0555368774 04/11/1441

 وػ لنووقغ  وافس 0505496357 11/08/1433 ػعٕ انجًؼٍح انؼًٕيٍح أ . يذًـذ تٍ دايذ سٌٔشذ انشــالدً 31

 وػ لن وافس 0556657292 09/01/1437 ػعٕ انجًؼٍح انؼًٕيٍح أ صـــالح تٍ حانى حٌٕهى انمًٍشً 32

 ػعٕ انجًؼٍح انؼًٕيٍح أ . دًٍذ فشج هللا فشج انشالدً 33
 وػ لن وافس 14390599998440 /05/06

 ػعٕ انجًؼٍح انؼًٕيٍح أ . خهف ستٍغ خٍشاٌ انذًٍــاًَ 34
 وػ لنووقغ  وافس 14390506632022 /05/06

 ػعٕ انجًؼٍح انؼًٕيٍح أ . حانى تٍ حٌٕهى دعاض انمًٍشً 35
 وػ لن وافس 0505358295  73477347//5050//7171

 وػ لنووقغ  وافس 0554662237  73417341//7575//7474 ػعٕ يؤحسػعٕ يؤحس أ . َجــــا تٍ حهٍــــًاٌ انشـــالدً 36

 ػعـــٕ يجهس اإلداسج أ .ػثذ انشدًٍ تٍ غهك تٍُاٌ انمؼٍاًَ 37
11/03/1431 0504621909  

 ػعـــٕ يجهس اإلداسج أ .ػهً تٍ ػثذ انًذسٍ حؼٍذ انًطٍشي 38
11/03/1431 0505725577  

 وػ لن وافس 0503615192 13/10/1429ػعٕ يؤحس  أ . ذشكً تٍ ػثذ انؼانً انشـالدً. 39

  0505611426 13/10/1429ػعٕ يؤحس  أ . حــهًاٌ تٍ حهٍـًاٌ انشـــــالدً 40

  0505659302 13/10/1429ػعٕ يؤحس  ــؼذ يســـهى يؼٍط انشــالدًأ . ح 41

 وػ لن وافس 14320504649579 /23/04 ػعٕ انجًؼٍح انؼًٕيٍح أ . حؼذ تٍ ػٍفاٌ َجـــى انًطـــٍشي 42

  0556536538 13/10/1429 ػعٕ يؤحس انشٍخ ػماب تٍ دمحم تٍ شالح 43

 0555658901  13/10/1429 ػعٕ يؤحس حؼذ تٍ صػٕل انمؼٍاًَانشٍخ  44

 وػ لن وافس 0505311561 13/10/1429 ػعٕ يؤحس ػثذ انًؼطً ْالل ػطٍح انًشػشًأ.  45

 وػ لنووقغ  وافس0560007622  13/10/1429ػعٕ يؤحس  ػاٌذ ظٍف هللا ػاٌذ انشالدًأ.  46

 ػعٕ انجًؼح انؼًٕيٍحيثاسن دًٍذ يششذ انمًٍشً أ.  47
15/05/1431 0565442731  

 

 ,,هزا وصلى هللا ػلى نبينا ودمحم ملسو هيلع هللا ىلص وػلى آله وصحبه أجوؼيع,

 
 

 

 ئيس مجلس إدارة جمعية التر الخيرية ةار                                 منــدوب مركز التنمية الاجتماعية
 

 الأســتاذ /   
 

                                       أحمـــد ةن نــافــع الفهيـــــــدي     

 


