














 

 أ/421/21

 م2021     09     20
 

 العاديةاجتماع اجلمعية العمومية دعوة حلضور 

 جلمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات بأجياد

 

 سلمه اهلل                     األستاذ /  رائد معتوق عسريي           سعادة
 

مجلس إدارة جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بأجياد دعوة أعضاء الجمعية   نائب رئيس  يسر 

مقر  العاملينالعمومية   في  وذلك  العادية،  العمومية  الجمعية  اجتماع  حضور  يوم    إلى    األربعاء الجمعية 

الساعة    م2021/ 10/ 13  :املوافق  هـ1443/ 03/ 07 مباشرة(  )بعد  م06:30عند  املغرب  وستناقش  ،  صالة 

 املوضوعات اآلتية: الجمعية وتستعرض 

 التصويت على مجلس اإلدارة املنتخب من بين املرشحين. -1

بـ) الجمعية  انعقاد  موعد  قبل  الحضور  سعادتكم  من  الستكمال  20نأمل  وذلك  األقل  على  دقيقة   )

رسوم   سداد  من  والتأكد  الوطنية،  الهوية  إحضار  مراعاة  مع  التسجيل،  موعدإجراءات  قبل   العضوية 

الجمعية ملجلس  انعقاد  وتسليمه  املرفق،  النموذج  تعبئة  فيرجى  عنكم،  بالحضور  شخص  إنابة  حال  وفي   ،

 أيام على األقل، مع مراعاة اآلتي: 7اإلدارة قبل انعقاد الجمعية بـ 

 ال يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضٍو واحد. -1

 اإلدارة. ال يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس  -2

  اعتماد رئيس مجلس اإلدارة لإلنابة أو من يفوضه. -3
 

 ،،،وهللا املوفق

 أخوكم 
 د. عصام بن هاشم اجلفري

 
 اإلدارة انئب رئيس جملس 



 

 أ/421/21

 م2021     09     20
 

 العاديةاجتماع اجلمعية العمومية دعوة حلضور 

 جلمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات بأجياد

 

 سلمه اهلل                     سامي حممد حسني زمزميد.  فضيلة الشيخ/
 

مجلس إدارة جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بأجياد دعوة أعضاء الجمعية   نائب رئيس  يسر 

مقر  العاملينالعمومية   في  وذلك  العادية،  العمومية  الجمعية  اجتماع  حضور  يوم    إلى    األربعاء الجمعية 

الساعة    م2021/ 10/ 13  :املوافق  هـ1443/ 03/ 07 مباشرة(  )بعد  م06:30عند  املغرب  وستناقش  ،  صالة 

 املوضوعات اآلتية: الجمعية وتستعرض 

 التصويت على مجلس اإلدارة املنتخب من بين املرشحين. -1

بـ) الجمعية  انعقاد  موعد  قبل  الحضور  سعادتكم  من  الستكمال  20نأمل  وذلك  األقل  على  دقيقة   )

رسوم   سداد  من  والتأكد  الوطنية،  الهوية  إحضار  مراعاة  مع  التسجيل،  موعدإجراءات  قبل   العضوية 

الجمعية ملجلس  انعقاد  وتسليمه  املرفق،  النموذج  تعبئة  فيرجى  عنكم،  بالحضور  شخص  إنابة  حال  وفي   ،

 أيام على األقل، مع مراعاة اآلتي: 7اإلدارة قبل انعقاد الجمعية بـ 

 ال يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضٍو واحد. -1

 اإلدارة. ال يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس  -2

 اعتماد رئيس مجلس اإلدارة لإلنابة أو من يفوضه.  -3
 

 ،،،وهللا املوفق

 أخوكم 
 د. عصام بن هاشم اجلفري

 
 اإلدارة انئب رئيس جملس 



 

 

 أ/421/21

 م2021     09     20
 

 العاديةاجتماع اجلمعية العمومية دعوة حلضور 

 جلمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات بأجياد

 

 سلمه اهلل                               سعد أمحد الزهراني            األستاذ /   سعادة
 

مجلس إدارة جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بأجياد دعوة أعضاء الجمعية   نائب رئيس  يسر 

مقر  العاملينالعمومية   في  وذلك  العادية،  العمومية  الجمعية  اجتماع  حضور  يوم    إلى    األربعاء الجمعية 

الساعة    م2021/ 10/ 13  :املوافق  هـ1443/ 03/ 07 مباشرة(  )بعد  م06:30عند  املغرب  وستناقش  ،  صالة 

 املوضوعات اآلتية: الجمعية وتستعرض 

 التصويت على مجلس اإلدارة املنتخب من بين املرشحين. -1

بـ) الجمعية  انعقاد  موعد  قبل  الحضور  سعادتكم  من  الستكمال  20نأمل  وذلك  األقل  على  دقيقة   )

رسوم   سداد  من  والتأكد  الوطنية،  الهوية  إحضار  مراعاة  مع  التسجيل،  موعدإجراءات  قبل   العضوية 

الجمعية ملجلس  انعقاد  وتسليمه  املرفق،  النموذج  تعبئة  فيرجى  عنكم،  بالحضور  شخص  إنابة  حال  وفي   ،

 أيام على األقل، مع مراعاة اآلتي: 7اإلدارة قبل انعقاد الجمعية بـ 

 ال يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضٍو واحد. -1

 اإلدارة. ال يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس  -2

 اعتماد رئيس مجلس اإلدارة لإلنابة أو من يفوضه.  -3
 

 ،،،وهللا املوفق

 أخوكم 
 د. عصام بن هاشم اجلفري

 
 اإلدارة انئب رئيس جملس 



 

 

 أ/421/21

 م2021     09     20
 

 العاديةمعية العمومية اجتماع اجلدعوة حلضور 

 جلمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات بأجياد

 

 سلمه اهلل                             سعود مساعد املطريفاألستاذ /   سعادة
 

مجلس إدارة جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بأجياد دعوة أعضاء الجمعية   نائب رئيس  يسر 

مقر  العاملينالعمومية   في  وذلك  العادية،  العمومية  الجمعية  اجتماع  حضور  يوم    إلى    األربعاء الجمعية 

الساعة    م2021/ 10/ 13  :املوافق  هـ1443/ 03/ 07 مباشرة(  )بعد  م06:30عند  املغرب  وستناقش  ،  صالة 

 املوضوعات اآلتية: الجمعية وتستعرض 

 التصويت على مجلس اإلدارة املنتخب من بين املرشحين. -1

بـ) الجمعية  انعقاد  موعد  قبل  الحضور  سعادتكم  من  الستكمال  20نأمل  وذلك  األقل  على  دقيقة   )

رسوم   سداد  من  والتأكد  الوطنية،  الهوية  إحضار  مراعاة  مع  التسجيل،  موعدإجراءات  قبل   العضوية 

الجمعية ملجلس  انعقاد  وتسليمه  املرفق،  النموذج  تعبئة  فيرجى  عنكم،  بالحضور  شخص  إنابة  حال  وفي   ،

 أيام على األقل، مع مراعاة اآلتي: 7اإلدارة قبل انعقاد الجمعية بـ 

 ال يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضٍو واحد. -1

 اإلدارة. ال يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس  -2

 اعتماد رئيس مجلس اإلدارة لإلنابة أو من يفوضه.  -3
 

 ،،،وهللا املوفق

 أخوكم 
 د. عصام بن هاشم اجلفري

 
 اإلدارة انئب رئيس جملس 



 

 أ/421/21

 م2021     09     20
 

 العاديةاجتماع اجلمعية العمومية دعوة حلضور 

 جلمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات بأجياد

 

 سلمه اهلل                            عبداهلل إحسان كاظم      األستاذ /   سعادة
 

مجلس إدارة جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بأجياد دعوة أعضاء الجمعية   نائب رئيس  يسر 

مقر  العاملينالعمومية   في  وذلك  العادية،  العمومية  الجمعية  اجتماع  حضور  يوم    إلى    األربعاء الجمعية 

الساعة    م2021/ 10/ 13  :املوافق  هـ1443/ 03/ 07 مباشرة(  )بعد  م06:30عند  املغرب  وستناقش  ،  صالة 

 املوضوعات اآلتية: الجمعية وتستعرض 

 التصويت على مجلس اإلدارة املنتخب من بين املرشحين. -1

بـ) الجمعية  انعقاد  موعد  قبل  الحضور  سعادتكم  من  الستكمال  20نأمل  وذلك  األقل  على  دقيقة   )

رسوم   سداد  من  والتأكد  الوطنية،  الهوية  إحضار  مراعاة  مع  التسجيل،  موعدإجراءات  قبل   العضوية 

الجمعية ملجلس  انعقاد  وتسليمه  املرفق،  النموذج  تعبئة  فيرجى  عنكم،  بالحضور  شخص  إنابة  حال  وفي   ،

 أيام على األقل، مع مراعاة اآلتي: 7اإلدارة قبل انعقاد الجمعية بـ 

 ال يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضٍو واحد. -1

 اإلدارة. ال يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس  -2

 اعتماد رئيس مجلس اإلدارة لإلنابة أو من يفوضه.  -3
 

 ،،،وهللا املوفق

 أخوكم 
 د. عصام بن هاشم اجلفري

 
 اإلدارة انئب رئيس جملس 



 

 أ/421/21

 م2021     09     20
 

 العاديةاجتماع اجلمعية العمومية دعوة حلضور 

 جلمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات بأجياد

 

 سلمه اهلل                           عبدالرمحن أمحد حبيب اهلل       فضيلة الشيخ/
 

مجلس إدارة جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بأجياد دعوة أعضاء الجمعية   نائب رئيس  يسر 

مقر  العاملينالعمومية   في  وذلك  العادية،  العمومية  الجمعية  اجتماع  حضور  يوم    إلى    األربعاء الجمعية 

الساعة    م2021/ 10/ 13  :املوافق  هـ1443/ 03/ 07 مباشرة(  )بعد  م06:30عند  املغرب  وستناقش  ،  صالة 

 املوضوعات اآلتية: الجمعية وتستعرض 

 التصويت على مجلس اإلدارة املنتخب من بين املرشحين. -1

بـ) الجمعية  انعقاد  موعد  قبل  الحضور  سعادتكم  من  الستكمال  20نأمل  وذلك  األقل  على  دقيقة   )

رسوم   سداد  من  والتأكد  الوطنية،  الهوية  إحضار  مراعاة  مع  التسجيل،  موعدإجراءات  قبل   العضوية 

الجمعية ملجلس  انعقاد  وتسليمه  املرفق،  النموذج  تعبئة  فيرجى  عنكم،  بالحضور  شخص  إنابة  حال  وفي   ،

 أيام على األقل، مع مراعاة اآلتي: 7اإلدارة قبل انعقاد الجمعية بـ 

 ال يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضٍو واحد. -1

 اإلدارة. ال يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس  -2

 اعتماد رئيس مجلس اإلدارة لإلنابة أو من يفوضه.  -3
 

 ،،،وهللا املوفق

 أخوكم 
 د. عصام بن هاشم اجلفري

 
 اإلدارة انئب رئيس جملس 



 

 أ/421/21

 م2021     09     20
 

 العاديةاجتماع اجلمعية العمومية دعوة حلضور 

 جلمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات بأجياد

 

 سلمه اهلل                             عاصم عبده بابعري     /   الدكتور سعادة
 

مجلس إدارة جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بأجياد دعوة أعضاء الجمعية   نائب رئيس  يسر 

مقر  العاملينالعمومية   في  وذلك  العادية،  العمومية  الجمعية  اجتماع  حضور  يوم    إلى    األربعاء الجمعية 

الساعة    م2021/ 10/ 13  :املوافق  هـ1443/ 03/ 07 مباشرة(  )بعد  م06:30عند  املغرب  وستناقش  ،  صالة 

 املوضوعات اآلتية: الجمعية وتستعرض 

 التصويت على مجلس اإلدارة املنتخب من بين املرشحين. -1

بـ) الجمعية  انعقاد  موعد  قبل  الحضور  سعادتكم  من  الستكمال  20نأمل  وذلك  األقل  على  دقيقة   )

رسوم   سداد  من  والتأكد  الوطنية،  الهوية  إحضار  مراعاة  مع  التسجيل،  موعدإجراءات  قبل   العضوية 

الجمعية ملجلس  انعقاد  وتسليمه  املرفق،  النموذج  تعبئة  فيرجى  عنكم،  بالحضور  شخص  إنابة  حال  وفي   ،

 أيام على األقل، مع مراعاة اآلتي: 7اإلدارة قبل انعقاد الجمعية بـ 

 ال يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضٍو واحد. -1

 اإلدارة. ال يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس  -2

 اعتماد رئيس مجلس اإلدارة لإلنابة أو من يفوضه.  -3
 

 ،،،وهللا املوفق

 أخوكم 
 د. عصام بن هاشم اجلفري

 
 اإلدارة انئب رئيس جملس 



 

 

 أ/421/21

 م2021     09     20
 

 العاديةاجتماع اجلمعية العمومية دعوة حلضور 

 جلمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات بأجياد

 

 سلمه اهلل                           عبداهلل حييى عسريي   فضيلة الشيخ/
 

مجلس إدارة جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بأجياد دعوة أعضاء الجمعية   نائب رئيس  يسر 

مقر  العاملينالعمومية   في  وذلك  العادية،  العمومية  الجمعية  اجتماع  حضور  يوم    إلى    األربعاء الجمعية 

الساعة    م2021/ 10/ 13  :املوافق  هـ1443/ 03/ 07 مباشرة(  )بعد  م06:30عند  املغرب  وستناقش  ،  صالة 

 املوضوعات اآلتية: الجمعية وتستعرض 

 التصويت على مجلس اإلدارة املنتخب من بين املرشحين. -1

بـ) الجمعية  انعقاد  موعد  قبل  الحضور  سعادتكم  من  الستكمال  20نأمل  وذلك  األقل  على  دقيقة   )

رسوم   سداد  من  والتأكد  الوطنية،  الهوية  إحضار  مراعاة  مع  التسجيل،  موعدإجراءات  قبل   العضوية 

الجمعية ملجلس  انعقاد  وتسليمه  املرفق،  النموذج  تعبئة  فيرجى  عنكم،  بالحضور  شخص  إنابة  حال  وفي   ،

 أيام على األقل، مع مراعاة اآلتي: 7اإلدارة قبل انعقاد الجمعية بـ 

 ال يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضٍو واحد. -1

 اإلدارة. ال يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس  -2

 اعتماد رئيس مجلس اإلدارة لإلنابة أو من يفوضه.  -3
 

 ،،،وهللا املوفق

 أخوكم 
 د. عصام بن هاشم اجلفري

 
 اإلدارة انئب رئيس جملس 



 

 أ/421/21

 م2021     09     20
 

 العاديةاجتماع اجلمعية العمومية دعوة حلضور 

 جلمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات بأجياد

 

 سلمه اهلل                               عناية حسن كوشك    فضيلة الشيخ/
 

مجلس إدارة جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بأجياد دعوة أعضاء الجمعية   نائب رئيس  يسر 

مقر  العاملينالعمومية   في  وذلك  العادية،  العمومية  الجمعية  اجتماع  حضور  يوم    إلى    األربعاء الجمعية 

الساعة    م2021/ 10/ 13  :املوافق  هـ1443/ 03/ 07 مباشرة(  )بعد  م06:30عند  املغرب  وستناقش  ،  صالة 

 املوضوعات اآلتية: الجمعية وتستعرض 

 التصويت على مجلس اإلدارة املنتخب من بين املرشحين. -1

بـ) الجمعية  انعقاد  موعد  قبل  الحضور  سعادتكم  من  الستكمال  20نأمل  وذلك  األقل  على  دقيقة   )

رسوم   سداد  من  والتأكد  الوطنية،  الهوية  إحضار  مراعاة  مع  التسجيل،  موعدإجراءات  قبل   العضوية 

الجمعية ملجلس  انعقاد  وتسليمه  املرفق،  النموذج  تعبئة  فيرجى  عنكم،  بالحضور  شخص  إنابة  حال  وفي   ،

 أيام على األقل، مع مراعاة اآلتي: 7اإلدارة قبل انعقاد الجمعية بـ 

 ال يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضٍو واحد. -1

 اإلدارة. ال يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس  -2

 اعتماد رئيس مجلس اإلدارة لإلنابة أو من يفوضه.  -3
 

 ،،،وهللا املوفق

 أخوكم 
 د. عصام بن هاشم اجلفري

 
 اإلدارة انئب رئيس جملس 



 

 أ/421/21

 م2021     09     20
 

 العاديةاجتماع اجلمعية العمومية دعوة حلضور 

 جلمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات بأجياد

 

 سلمه اهلل                                         منصور حسن فاسي فضيلة الشيخ/
 

مجلس إدارة جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بأجياد دعوة أعضاء الجمعية   نائب رئيس  يسر 

مقر  العاملينالعمومية   في  وذلك  العادية،  العمومية  الجمعية  اجتماع  حضور  يوم    إلى    األربعاء الجمعية 

الساعة    م2021/ 10/ 13  :املوافق  هـ1443/ 03/ 07 مباشرة(  )بعد  م06:30عند  املغرب  وستناقش  ،  صالة 

 املوضوعات اآلتية: الجمعية وتستعرض 

 التصويت على مجلس اإلدارة املنتخب من بين املرشحين. -1

بـ) الجمعية  انعقاد  موعد  قبل  الحضور  سعادتكم  من  الستكمال  20نأمل  وذلك  األقل  على  دقيقة   )

رسوم   سداد  من  والتأكد  الوطنية،  الهوية  إحضار  مراعاة  مع  التسجيل،  موعدإجراءات  قبل   العضوية 

الجمعية ملجلس  انعقاد  وتسليمه  املرفق،  النموذج  تعبئة  فيرجى  عنكم،  بالحضور  شخص  إنابة  حال  وفي   ،

 أيام على األقل، مع مراعاة اآلتي: 7اإلدارة قبل انعقاد الجمعية بـ 

 ال يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضٍو واحد. -1

 اإلدارة. ال يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس  -2

 اعتماد رئيس مجلس اإلدارة لإلنابة أو من يفوضه.  -3
 

 ،،،وهللا املوفق

 أخوكم 
 د. عصام بن هاشم اجلفري

 
 اإلدارة انئب رئيس جملس 



 

 أ/421/21

 م2021     09     20
 

 العاديةاجتماع اجلمعية العمومية دعوة حلضور 

 جلمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات بأجياد

 

 سلمه اهلل                             فايز عايض العتييب   فضيلة الشيخ/
 

مجلس إدارة جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بأجياد دعوة أعضاء الجمعية   نائب رئيس  يسر 

مقر  العاملينالعمومية   في  وذلك  العادية،  العمومية  الجمعية  اجتماع  حضور  يوم    إلى    األربعاء الجمعية 

الساعة    م2021/ 10/ 13  :املوافق  هـ1443/ 03/ 07 مباشرة(  )بعد  م06:30عند  املغرب  وستناقش  ،  صالة 

 املوضوعات اآلتية: الجمعية وتستعرض 

 التصويت على مجلس اإلدارة املنتخب من بين املرشحين. -1

بـ) الجمعية  انعقاد  موعد  قبل  الحضور  سعادتكم  من  الستكمال  20نأمل  وذلك  األقل  على  دقيقة   )

رسوم   سداد  من  والتأكد  الوطنية،  الهوية  إحضار  مراعاة  مع  التسجيل،  موعدإجراءات  قبل   العضوية 

الجمعية ملجلس  انعقاد  وتسليمه  املرفق،  النموذج  تعبئة  فيرجى  عنكم،  بالحضور  شخص  إنابة  حال  وفي   ،

 أيام على األقل، مع مراعاة اآلتي: 7اإلدارة قبل انعقاد الجمعية بـ 

 ال يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضٍو واحد. -1

 اإلدارة. ال يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس  -2

 اعتماد رئيس مجلس اإلدارة لإلنابة أو من يفوضه.  -3
 

 ،،،وهللا املوفق

 أخوكم 
 د. عصام بن هاشم اجلفري

 
 اإلدارة انئب رئيس جملس 



 

 أ/421/21

 م2021     09     20
 

 العاديةاجتماع اجلمعية العمومية دعوة حلضور 

 جلمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات بأجياد

 

 سلمه اهلل                   فؤاد أمحد خياط    د.  فضيلة الشيخ/
 

مجلس إدارة جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بأجياد دعوة أعضاء الجمعية   نائب رئيس  يسر 

مقر  العاملينالعمومية   في  وذلك  العادية،  العمومية  الجمعية  اجتماع  حضور  يوم    إلى    األربعاء الجمعية 

الساعة    م2021/ 10/ 13  :املوافق  هـ1443/ 03/ 07 مباشرة(  )بعد  م06:30عند  املغرب  وستناقش  ،  صالة 

 املوضوعات اآلتية: الجمعية وتستعرض 

 التصويت على مجلس اإلدارة املنتخب من بين املرشحين. -1

بـ) الجمعية  انعقاد  موعد  قبل  الحضور  سعادتكم  من  الستكمال  20نأمل  وذلك  األقل  على  دقيقة   )

رسوم   سداد  من  والتأكد  الوطنية،  الهوية  إحضار  مراعاة  مع  التسجيل،  موعدإجراءات  قبل   العضوية 

الجمعية ملجلس  انعقاد  وتسليمه  املرفق،  النموذج  تعبئة  فيرجى  عنكم،  بالحضور  شخص  إنابة  حال  وفي   ،

 أيام على األقل، مع مراعاة اآلتي: 7اإلدارة قبل انعقاد الجمعية بـ 

 ال يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضٍو واحد. -1

 اإلدارة. ال يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس  -2

  اعتماد رئيس مجلس اإلدارة لإلنابة أو من يفوضه. -3
 

 ،،،وهللا املوفق

 أخوكم 
 د. عصام بن هاشم اجلفري

 
 اإلدارة انئب رئيس جملس 



 

 أ/421/21

 م2021     09     20
 

 العاديةاجتماع اجلمعية العمومية دعوة حلضور 

 جلمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات بأجياد

 

 سلمه اهلل                             ماجد حسني النمري       األستاذ / سعادة
 

مجلس إدارة جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بأجياد دعوة أعضاء الجمعية   نائب رئيس  يسر 

مقر  العاملينالعمومية   في  وذلك  العادية،  العمومية  الجمعية  اجتماع  حضور  يوم    إلى    األربعاء الجمعية 

الساعة    م2021/ 10/ 13  :املوافق  هـ1443/ 03/ 07 مباشرة(  )بعد  م06:30عند  املغرب  وستناقش  ،  صالة 

 املوضوعات اآلتية: الجمعية وتستعرض 

 التصويت على مجلس اإلدارة املنتخب من بين املرشحين. -1

بـ) الجمعية  انعقاد  موعد  قبل  الحضور  سعادتكم  من  الستكمال  20نأمل  وذلك  األقل  على  دقيقة   )

رسوم   سداد  من  والتأكد  الوطنية،  الهوية  إحضار  مراعاة  مع  التسجيل،  موعدإجراءات  قبل   العضوية 

الجمعية ملجلس  انعقاد  وتسليمه  املرفق،  النموذج  تعبئة  فيرجى  عنكم،  بالحضور  شخص  إنابة  حال  وفي   ،

 أيام على األقل، مع مراعاة اآلتي: 7اإلدارة قبل انعقاد الجمعية بـ 

 ال يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضٍو واحد. -1

 اإلدارة. ال يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس  -2

 اعتماد رئيس مجلس اإلدارة لإلنابة أو من يفوضه.  -3
 

 ،،،وهللا املوفق

 أخوكم 
 د. عصام بن هاشم اجلفري

 
 اإلدارة انئب رئيس جملس 



 

 أ/421/21

 م2021     09     20
 

 العاديةاجتماع اجلمعية العمومية دعوة حلضور 

 جلمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات بأجياد

 

 سلمه اهلل                             حممد علي العمري         األستاذ /   سعادة
 

مجلس إدارة جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بأجياد دعوة أعضاء الجمعية   نائب رئيس  يسر 

مقر  العاملينالعمومية   في  وذلك  العادية،  العمومية  الجمعية  اجتماع  حضور  يوم    إلى    األربعاء الجمعية 

الساعة    م2021/ 10/ 13  :املوافق  هـ1443/ 03/ 07 مباشرة(  )بعد  م06:30عند  املغرب  وستناقش  ،  صالة 

 املوضوعات اآلتية: الجمعية وتستعرض 

 التصويت على مجلس اإلدارة املنتخب من بين املرشحين. -1

بـ) الجمعية  انعقاد  موعد  قبل  الحضور  سعادتكم  من  الستكمال  20نأمل  وذلك  األقل  على  دقيقة   )

رسوم   سداد  من  والتأكد  الوطنية،  الهوية  إحضار  مراعاة  مع  التسجيل،  موعدإجراءات  قبل   العضوية 

الجمعية ملجلس  انعقاد  وتسليمه  املرفق،  النموذج  تعبئة  فيرجى  عنكم،  بالحضور  شخص  إنابة  حال  وفي   ،

 أيام على األقل، مع مراعاة اآلتي: 7اإلدارة قبل انعقاد الجمعية بـ 

 ال يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضٍو واحد. -1

 اإلدارة. ال يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس  -2

 اعتماد رئيس مجلس اإلدارة لإلنابة أو من يفوضه.  -3
 

 ،،،وهللا املوفق

 أخوكم 
 د. عصام بن هاشم اجلفري

 
 اإلدارة انئب رئيس جملس 



 

 أ/421/21

 م2021     09     20
 

 العاديةاجتماع اجلمعية العمومية دعوة حلضور 

 جلمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات بأجياد

 

 سلمه اهلل                                  موفق حممد حريري     /   الدكتور سعادة
 

مجلس إدارة جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بأجياد دعوة أعضاء الجمعية   نائب رئيس  يسر 

مقر  العاملينالعمومية   في  وذلك  العادية،  العمومية  الجمعية  اجتماع  حضور  يوم    إلى    األربعاء الجمعية 

الساعة    م2021/ 10/ 13  :املوافق  هـ1443/ 03/ 07 مباشرة(  )بعد  م06:30عند  املغرب  وستناقش  ،  صالة 

 املوضوعات اآلتية: الجمعية وتستعرض 

 التصويت على مجلس اإلدارة املنتخب من بين املرشحين. -1

بـ) الجمعية  انعقاد  موعد  قبل  الحضور  سعادتكم  من  الستكمال  20نأمل  وذلك  األقل  على  دقيقة   )

رسوم   سداد  من  والتأكد  الوطنية،  الهوية  إحضار  مراعاة  مع  التسجيل،  موعدإجراءات  قبل   العضوية 

الجمعية ملجلس  انعقاد  وتسليمه  املرفق،  النموذج  تعبئة  فيرجى  عنكم،  بالحضور  شخص  إنابة  حال  وفي   ،

 أيام على األقل، مع مراعاة اآلتي: 7اإلدارة قبل انعقاد الجمعية بـ 

 ال يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضٍو واحد. -1

 اإلدارة. ال يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس  -2

 اعتماد رئيس مجلس اإلدارة لإلنابة أو من يفوضه.  -3
 

 ،،،وهللا املوفق

 أخوكم 
 د. عصام بن هاشم اجلفري

 
 اإلدارة انئب رئيس جملس 



 

 

 أ/421/21

 م2021     09     20
 

 العاديةاجتماع اجلمعية العمومية دعوة حلضور 

 جلمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات بأجياد

 

 سلمه اهلل                     ياسر حممد احلربي       فضيلة الشيخ/
 

مجلس إدارة جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بأجياد دعوة أعضاء الجمعية   نائب رئيس  يسر 

مقر  العاملينالعمومية   في  وذلك  العادية،  العمومية  الجمعية  اجتماع  حضور  يوم    إلى    األربعاء الجمعية 

الساعة    م2021/ 10/ 13  :املوافق  هـ1443/ 03/ 07 مباشرة(  )بعد  م06:30عند  املغرب  وستناقش  ،  صالة 

 املوضوعات اآلتية: الجمعية وتستعرض 

 التصويت على مجلس اإلدارة املنتخب من بين املرشحين. -1

بـ) الجمعية  انعقاد  موعد  قبل  الحضور  سعادتكم  من  الستكمال  20نأمل  وذلك  األقل  على  دقيقة   )

رسوم   سداد  من  والتأكد  الوطنية،  الهوية  إحضار  مراعاة  مع  التسجيل،  موعدإجراءات  قبل   العضوية 

الجمعية ملجلس  انعقاد  وتسليمه  املرفق،  النموذج  تعبئة  فيرجى  عنكم،  بالحضور  شخص  إنابة  حال  وفي   ،

 أيام على األقل، مع مراعاة اآلتي: 7اإلدارة قبل انعقاد الجمعية بـ 

 ال يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضٍو واحد. -1

 اإلدارة. ال يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس  -2

 اعتماد رئيس مجلس اإلدارة لإلنابة أو من يفوضه.  -3
 

 ،،،وهللا املوفق

 أخوكم 
 د. عصام بن هاشم اجلفري

 
 اإلدارة انئب رئيس جملس 


