
 

 محضر اجتماع                                                 

  النتخاب مجلس اإلدارة الجديد الجمعية العمومية العادية 

  
ي يوم 

 
تم انعقاد اجتماع الجمعية   م، 2022 / 9/  27 ـه الموافق  1444/  3/ 1الثالثاء أنه ف

ي الوقت المحدد وهو تمام الساعة الثامنة مساء العمومية العادية لجمعية دنيانا نور النسائية
 
  ف

ي االجتماع عدد حيث تبي   أن  عبر برنامج الزوم 
 
(  18) أصلمن ( 14)أصالة األصوات المتمثلة ف

ي ( من األعضاء وبحضور ممثلة مركز التنمية األس3وغياب )عضوا 
 تاذة/ريم القحطان 

 

 نتخاب مجلس اإلدارة الجديد من المرشحات التسعة التالية أسمائهن: ال وذلك 

 بسمة بنت محمد سالم باسالمة. -1

 ندى بنت سليم محمد الصبحي .  -2

 اسماء بنت عبدهللا احمد بارشيد.  -3

 تغريد بنت عوض سالم طرموم.  -4

 خلود بنت ابراهيم سالم سلمان.  -5

 نعـمه بنت علي سعيد النـهدي. -6

 روضـة بنت سعدو سعاد الجرف.  -7

 سـمر بنت محمد سالم باســالمه. -8

9- .  ميمونه بنت فيصل محمد الحريمي

 يدير االجتماع أعضاء لجنة االنتخابات: 

ي -1  . نىه الحرنر

 . بدور باسالمه-2

 

 

 

 

 



     

 

ر  أسمائهمشير امام التأتم  و  األعضاءاكتمال عدد  العملية االنتخابية بعد دأت ب بسجل الناخبير

كد من وال المخصص للتصويت   ابطومن ثم تم ارسال الر هوية كل عضو تأ

wzXhttps://docs.google.com/forms/d/1frsxzg3ejdyOO8rLteKAqwT1ri8hn

rNb0xv8rhqk/edit 

ا أعلنت اللجنة بدأ ن ثم تحديد نصف ساعة للتصويت ومتم و  ي وبعد نصف   عاالقير
ونر اإللكير

:  جساعة أعلنت نهايته ثم أعلنت نتائ  االنتخابات وكانت كالتالي

 

 

                                               

                                                                             

                                                                    

 

 

 

 : كالتالي السابق  الرسم البياني في  االنتخابات نتائج 

 

 

  األعل
 
 صوات عدد األ  االحتياط المرشحات   األصواتدد ع ترشيحا

 أصوات  5 تغريد طرموم  . أ  صوت14 باسالمة بسمة  . أ 

 صوتان  سمر باسالمة  . أ  صوت 14 أسماء بارشيد  . أ 

 صوت واحد  نعمة النهدي  . أ  صوت 13 ندى الصبحي  . أ 

 صوت واحد  الحريمي ميمونة  . أ  صوت 9 خلود بن سلمان  . أ 

   صوت 7 روضة الجرف  . أ 

https://docs.google.com/forms/d/1frsxzg3ejdyOO8rLteKAqwT1ri8hnwzXrNb0xv8rhqk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1frsxzg3ejdyOO8rLteKAqwT1ri8hnwzXrNb0xv8rhqk/edit


 

 

 

  اإلدارةمجلس  انتخاب والذي تم فيه فورا  اجتماع عقد المجلس المنتخب  بعد اعالن النتائج من و

 كالتالي:  باإلجماع الجديد 

 *  األستاذة /بسمة باسالمة                                     رئيسة مجلس اإلدارة 

الرئيسة نائبة     *األستاذة/ ندى الصبحي                                      

 * األستاذة/ أسماء بارشيد                                      المشرفة المالية 

روضة الجرف                                    عضوة * األستاذة/   

 * األستاذة/ خلود بن سلمان                                    عضوة  

م والموافقة  10/2022/ 13هـ الموافق  3/1444/ 17حديد موعد لالجتماع القادم يوم  تم تو  -2

 بإلجماع. 

 

ي تمام 
 سيدنا محمد.  وصل هللا وسلم عىلالتاسعة  :الساعةوب  هذا انتىه االجتماع فر

 

 

 ة                                                       رئيسة الجمعية  م  ن   دوب ال      وزار 

ي  
     بسمة باسالمة                                                                         ريم القحطانر

              


