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 أوالً: اإلجراءات المتبعة 

 الفترة  املسؤول  اإلجراء  م

 االسبوع األول  مجلس اإلدارة  االستقبال والترحيب  1

2 
التعريف برؤية ورسالة وأهداف الجمعية،  

 وأعمالها السابقة
 االسبوع الثاني  رئيس املجلس

 االسبوع الثالث  رئيس املجلس التعريف بأعمال واختصاصات مجلس اإلدارة  3

 االسبوع الرابع  املشرف العام  التعريف بالسياسات واللوائح واألنظمة 4

5 
التعريف بأقسام الجمعية واملوظفين  

 واختصاصاتهم 
 األسبوع الرابع  املشرف العام 

 

 ثانياً: اللجنة المسؤولة عن متابعة اإلجراءات 

 صفته في الجمعية  االسم  م

 رئيس مجلس اإلدارة عبدالوهاب عبدهللا العضياني 1

 اإلدارةنائب رئيس مجلس   مسلم برجس العضياني  2

 ق أمين الصندو  عبداإلله عبدالوهاب العضياني 3

 املدير التنفيذي  عبدالوهاب العضيانيعبدهللا   4
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 االعتماد

 

 دارةاإل اعتماد مجلس

 
 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا صلى هلل عليه وسلم ... وبعد 

دليل   م على 18/12/2021 بتاريخ: السبت( يوم  3في اجتماعه رقم )  بدائع العضيانفقد اطلع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمركز 
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 الصيغة املرفقة باالعتماد.للجمعية وفق 

 

 

 


