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 الجمعية العمومية الغير عادية    محضر اجتماع اعضاء مجلس اإلدارة

 

 م   2021 سبتمبر  27التاريخ:                             األثنين                                   اليوم:  

 م  9:00وحتى  8:30 الزمان:                                          ( Zoomاملكان: اجتماع إفتراض ي )                                      

 

 اسماء الحضور 

 

 

 سماره مصطفى محمد ظاظا  . األستاذة/ 9 االء رضا ابار األستاذة/  .1

 سعود الحماد  . األستاذ/ 10 أمل عبدالوهاب شرف /ةاألستاذ .2

 سعد محمد الحسين . األستاذ/ 11 بسمة سليمان الحمدان  األستاذة/  .3

 شريفة عبدالعزيز العبد املنعم  . األستاذة/ 12 بتول عدنان الشمراني األستاذة/  .4

 سعاد بنت محمد العبدهللا  . األستاذة/ 13 أميره إبراهيم الشهيل  األستاذة /  .5

 سامي البواردي  . األستاذ/ 14 أمل البيش ي األستاذة/  .6

 سارة خالد باغنيم  /ة. األستاذ 15 رباب عبدالعزيز السعيد  األستاذة /  .7

 عفراء عبدالعزيز القرينيس . األستاذة/ 16 خلود بنت عبداملحسن ال سعود  األستاذة/  .8
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 فوزية عبدالرحمن بودي . األستاذة/ 35 سارة محمد بودي. األستاذة/ 17

 محمد ال مقطوف . األستاذ/ 36 سامر ناهض الصوراني. األستاذ/    18

 غسان تاج الدين . األستاذ/ 37 علي بخش . االستاذ/  19

 مي جميل ادريس  /ة. األستاذ38 علي بن سعيد الزهراني. األستاذ/ 20

 منيرة عبدهللا بارجاء  األستاذة/  .   39             فارس أبو ملحة. االستاذ/ 21

 نسرين سليمان الحماد. األستاذة/ 40 عثمان يوسف القصبي . األستاذ/ 22

 نوف محمد الضويان. األستاذة/ 41 فاطمة محمد القاسم الدين . األستاذة/ 23

 هالة عبدالعزيز أصيل, االستاذة/ 42 محمد سعد الحسين . األستاذ/ 24

 هيفاء فيصل ال سعود. األميرة/ 43 نهى عباللطيف عيد .  األستاذة/ 25

 مها عبدهللا الراكان. األستاذة/ 44 نورة هالل الحسنى. ا ألستاذة/ 26

 ميمونة محمد األسمر. األستاذة/ 45 منيرة الجميل .  األستاذة/ 27

 منال محمد الراشد . األستاذة/ 46 سعد عبدالعزيز العفالق .  األستاذ/ 28

 هناء الرشيد . األستاذة/ 47 مي إبراهيم الهويش.  األستاذة/ 29

 سامر الكردي. األستاذة/ 48 أمل عبدهللا الحماد.  األستاذة/ 30

 منى عبدهللا ال مشيط .  األستاذة/ 49 هيفاء عبدالوهاب الشامس ي . األستاذة/ 31

  العجاجي فاطمة . األستاذة/ 32

  محمد املوس ى  . األستاذ/ 33

  هنادي محمد العوذة . األستاذة 34
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 حضور االعضاء 

 

  واعضاءبة السمو امللكي االميرة / هيفاء الفيصل بحضور أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء حلجمعية زهرة وذلك برعاية صا الغير عاديةبدأ اجتماع الجمعية العمومية 

رة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية: الجمعية بعد إكتمال النصاب ، وحضر ممثلي وزا   

 

 ممثلي وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية  

 

 االستاذة / منى القحطاني االستاذة / نورة السهلي  

 

 وتم بدء جدول االجتماع كما هو اتي: 

 بداية االجتماع : 

 جدول االعمال 

 :  ف الجمعية في الالئحة األساسية أهدا تعديل   (1

 

بجودة الخدمات املقدمة ملرض ى سرطان الثدي و املتعافين و   اإلرتقاء •

 ذويهم 

 على الالئحة االساسية للجمعية  : ود جديدة إضافة بن (2

إنشاء فروع ومكاتب تنسيقية للجمعية في مناطق  الئحة  •

 عدد األعضاء   البيان  

 49 األعضاء الحاضرين عن بعد  
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 زيادة املعرفة و تحقيق األثر املجتمعي في مكافحة سرطان الثدي   •

 تعزيز جودة الحياة للمرض ى و املتعافين   •

تعظيم القيمة املتحققة من األنشطة التعليمية و أنشطة البحث و   •

 التطوير في مجال سرطان الثدي  

هداف و تكامل الوظائف في منظومة الرعاية الصحية و موائمة األ  •

 التنمية االجتماعية  

 تطوير سياسات الحوكمة ورفع الكفاءة التشغيلية   •

 

 .اململكة العربية السعودية 

 

افقة على جميع البنود السابقة من االعضاء     .  بحمد هللا وتوفيقة الغير عاديةالجمعية العمومية   اجتماعوبهذا تم اختتام جلسة بغالبية األعضاء وقد تمت املو

 

 مساعد اداري تنفيذي     -مي حمد الشقير  :اعداد 

 الرئيس التنفيذي                     -هنادي محمد العوذة   :مراجعه  

 رئيس مجلس االدارة                                                    –هيفاء بنت فيصل بن عبدالعزيز  عتماد :  ا


