
 3 من  -1- الصفحة 

 

 

 هذضش اجرواع هجلس اإلداسج السادس

 م2019جوعيح سذيش لألسش الوٌرجح ًواء في دوسذها األولى لعام الوالي 

 هجلس اإلدارج 

 الوولكح العزتيح السعىديح
 جوعيح سديز لألسز الوٌتجح ًواء

 هسجلح لدي وسارج العول والتٌويح االجتواعيح
 (1284)تزقن 

 
 

 

: أعضاء هجلس اإلداسج/   أواًل 

أسثاب الغياب دالح الذضىس الصفح العضى م 

  داضشسئيسًا  عثدالزحوي تي حود العيد. أ 1

  داضش سًائة الشئي فيصل تي سعد الوىيجد. أ 2

  داضش أهيي الصٌذوق عثدالعشيش تي هشاري الوشاري. أ 3

 تعزس غائةعضىًا  خالد تي عثدالعشيش الٌصار. أ 4

  داضشعضىًا  عثداهلل تي سليواى الوهيدب.أ 5

  داضش عضىًا عثداهلل تي عثدالعشيش الوعيىف.أ 6

  داضش عضىًا هيلح تٌت إتزاهين الطىيل. أ 7

 

: جذول أعوال الوجلس/ ثاًيًا 

الىلدهصذسٍالوىضىعم

  د3 سئيس هجلس اإلداسج افرراح الجلسح 1

  د20 سئيس هجلس اإلداسج  م2020إلشاس الوىاصًح العاهح للعام الوالي  2

 د20سئيس هجلس اإلداسج  م2020إلشاس الثشاهج لعام  3

 د7سئيس هجلس اإلداسج ها يسرجذ هي أعوال 4

 

 السادسح الجلسح هجلس اإلداسج

   هساًء7:30الىلد  م2019-12-10هــ الوىافك 13/04/1441الثالثاء الراسيخ / اليىم 

 همش اًعماد االجرواع
لاعح اجرواعاخ لجٌح الرٌويح االجرواعيح 

 األهليح تذىطح سذيش



 3 من  -2- الصفحة 

 

 

 هذضش اجرواع هجلس اإلداسج السادس

 م2019جوعيح سذيش لألسش الوٌرجح ًواء في دوسذها األولى لعام الوالي 

 هجلس اإلدارج 

 الوولكح العزتيح السعىديح
 جوعيح سديز لألسز الوٌتجح ًواء

 هسجلح لدي وسارج العول والتٌويح االجتواعيح
 (1284)تزقن 

 
 

عثذالشدوي تي دوذ العيذ إجرواع الوجلس وسدة تالذضىس / افررخ سعادج سئيس هجلس اإلداسج األسرار : أواًل 
   .وشكشهن على دضىسهن، هروٌيًا للجويع الرىفيك والسذاد 

 
 

 . م 2020تعذ اإلطالع، اعروذ الوجروعىى الوىاصًح العاهح للجوعيح لعام : ثاًيًا 
 
 

م، ورلك تعذ إطالعهن على األهذاف االسرشاذيجيح 2020اعروذ الوجلس الخطح الرشغيليح للجوعيح لعام : ثالثًا 
 .والرخطيط الرشغيلي  للوشاسيع 

 
 

 اًرهى وتاهلل الرىفيك،،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  :هجلسلشاساخ وذىصياخ ال / ثاثالثًا



 3 من  -3- الصفحة 

 

 

 هذضش اجرواع هجلس اإلداسج السادس

 م2019جوعيح سذيش لألسش الوٌرجح ًواء في دوسذها األولى لعام الوالي 

 هجلس اإلدارج 

 الوولكح العزتيح السعىديح
 جوعيح سديز لألسز الوٌتجح ًواء

 هسجلح لدي وسارج العول والتٌويح االجتواعيح
 (1284)تزقن 

 
 

 
 
 
 

 إعرواد هذضش إجرواع الوجلس

الرىليع  الصفح العضى  م

 عثدالزحوي تي حود العيد. أ 1
  سئيس هجلس اإلداسج

2 
  ًائة رئيس هجلس اإلدارج. فيصل تي سعد الوىيجد. أ

3 
  أهيي الصٌدوق عثدالعشيش تي هشاري الوشاري.  أ

4 
 غائة تعذر عضى  الوجلس     خالد تي عثدالعشيش الٌصار.أ

5 
  عضى الوجلس   عثداهلل تي سليواى الوهيدب. أ

6 
  عضى الوجلس عثداهلل تي عثدالعشيش الوعيىف. أ

7 
  عضى الوجلس هيلح تٌت إتزاهين الطىيل . أ


