
 دائمة جبمعية طيبة  لإلعاقة احلركية للكبار اللجان ال
 

 المشرفة على اللجان اللجنة العامة
 )اللجنة التنفيذية(

 األمين العام نبيل عبدالعزيز صقر رئيس اللجنة

 رئيس مجلس اإلدارة حامد عيسى الفريدي عضو 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة بندر غازي المطيري عضو 

 أمين الصندوق عبدهللا صالح الحربي عضو 

 عضو مجلس إدارة األمين عبدهللا الشنقيطي عضو  

 عضو مؤسس  محمد سامي زاهد  عضو  

 مدير الموارد البشرية أحمد موسى الحكمي عضو  

 باحث إجتماعي احمد عبدالرحمن االيوبي عضو  

 منسق إعالمي بدر حسن الحازمي عضو  

 مهام اللجنة المشرفة :

اإلطالع على سير عمل اللجان ومتابعتها وتحقيق أهداف اللجان بالشكل المطلوب ورفع تقارير شهرية إلى  •

 مجلس اإلدارة .

 لجنه ترميم المنازل

 أمين الصندوق عبد هللا صالح الحربي رئيس اللجنة

 جمعية عمومية  محمد سامي زاهد  عضو 

 منسق إعالمي بدر حسن الحازمي عضو 

 باحث اجتماعي االيوبياحمد  عضو 

 مهام اللجنة :

يحتاجها المعاق حركياً بعد التي تحتاج الى ترميم او صيانة حسب المعايير والمواصفات التي القيام على البيوت  •

 رفع جميع التقارير واألوراق الثبوتية لذلك .

 لجنة وزارة االسكان

 نائب رئيس المجلس بندر غازي المطيري رئيس اللجنة

 أمين الصندوق عبدهللا صالح الحربي عضو 

 جمعية عمومية  عبدالحميد العرفي عضو 

 جمعية عمومية  عبدالكريم معتق الرشيدي عضو 

 باحث اجتماعي احمد االيوبي عضو 

 مهام اللجنة:

 رفع قوائم المستفيدين للوزارة بعد استيفاء الشروط المطلوبة. •

 

 

 



 

 

 لجنة شراء السيارات

 رئيس مجلس اإلدارة حامد بن عيسى الفريدي رئيس اللجنة

 عضو مجلس إدارة عبدالرحمن سعد الذبياني عضو 

 موظف بدر حسن الحازمي عضو 

 عضو مؤسس  الحميدي عيسى الحربي عضو 

 مهام اللجنة:

 جلب عروض أسعار حسب متطلبات الجمعية و شراء السيارات المطلوبة. •

لجنة شراء الكراسي وقطع 
 الغيار للكراسي

 نائب رئيس مجلس اإلدارة بندر غازي المطيري رئيس اللجنة

 عضو مجلس إدارة األمين عبدهللا الشنقيطي عضو 

 عضو مؤسس  عبدالكريم معتق الرشيدي عضو 

 مسؤول قسم الصيانة احمد الفريدي عضو 

 مهام اللجنة:

 الغيار حسب حاجة الجمعية. الكراسي و قطعشراء  •

 لجنة ملتقى ترابط

 عضو مجلس إدارة زيد محمد الجهني رئيس اللجنة

 عضو مؤسس  الحجيليعايض عبدهللا  عضو 

 عضو مؤسس  قاسم عماش المطيري عضو 

 عضو مؤسس  عبدالمجيد معتق الرشيدي عضو 

 مهام اللجنة:

ملتقى ترابط الذي يجمع أعضاء ومنسوبي النادي مع أعضاء ومنسوبي الجمعية بحضور أعضاء  طويرتنفيذ و ت •

  من وزارة العمل والتنمية االجتماعية ومركز التأهيل الشامل.

 لجنة الزواج الجماعي

 عضو مجلس إدارة احمد العواجي رئيس اللجنة

 رئيس مجلس اإلدارة حامد الفريدي عضو 

 عضو مؤسس  عبدالحميد العرفي عضو 

 باحث إجتماعي احمد االيوبي عضو 

 عضو مؤسس  عبدهللا مريبد الرشيدي عضو 

 مهام اللجنة :

 البرنامج. الترتيب و التنسيق و اإلعداد بعد حصر المستفيدين المؤهلين لذلك •

 

 

 

 



 

 لجنة التدريب والتوظيف

 األمين العام صقرعبدالعزيز نبيل  رئيس اللجنة

 باحث إجتماعي احمد االيوبي عضو 

 عضو مؤسس  محمد زاهد  عضو 

 مدير العالقات العامة ماهر الحربي عضو 

 مديرة العالقات العامة  مريم جبالوي عضو 

 مهام اللجنة :

 .دورات لطالبي الوظائف من ذوي اإلعاقة الحركية التنسيق مع الجهات ذات الصلة و إقامة •

 

 لجنة الحج والعمرة 

 عضو مؤسس  الفاضل  احمد محمود رئيس اللجنة

 نائب رئيس مجلس اإلدارة المطيري غازي بندر عضو 

 باحث إجتماعي احمد االيوبي عضو 

 عضو مؤسس  عبدالكريم الرشيدي عضو 

 مهام اللجنة:

 تنفيذ البرنامج و حصر الراغبين حسب األولية. •


