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  جمعية زهرة لسرطان الثديلمجلس إدارة  الحادي عشرمحضر اإلجتماع 

 المكان : قاعة اإلجتماعات بالجمعية 
 مساءً   8:00مساًء إلى  6:00الوقت : بدأ اإلجتماع الساعة 

 هـ    1429/ربيع األول/29 اإلثنينيوم التاريخ : 
 م . 2008/أبريل/06الموافق : 

 الـــغيـــاب 
 بعذر ون عذربد الحضـــــور

 ال يـــوجد
 

صاحبة السمو الملكي األميرة /  •
 هيفاء بنت فيصل بن عبدالعزيز 

 ناد . مي المه  •

 شريفة العبدالمنعم  •

 د/ تهاني الهلولي  •

صاحبة السمو الملكي األميرة /  •
 هيا بنت خالد بن بندر 

 شدمي الرا •

 هالة أصيل  •

 هنادي العوذه •

 

 مد بن عامر  حد . سعاد بنت م •

لملكي األميرة / ريما صاحبة السمو ا •
 بنت بندر بن سلطان

 نوف الضويان •

 هيفاء الشامسي  •
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 ات ـــوصيـالت  ات ـــاقشــالمن وضوع ـــالم

التنويه عن إعانة الوزارة السنوية  
 )مرفق( ريال 250.000

رقم   خطاب  القرار  عرض  بتاريخ    1002/9تم  و 
الشؤون  1/1429/ 27 وزارة  إيداع  يفيد  الذي  و  هـ 

 ريال   250.000  اإلعانة السنوية ة مبلغاإلجتماعي 

سرورهم   أعرب جميع األعضاء عن مدى
 باإلعانة المنوه عنها 

اإلجتماع مع معالي وكيل الوزارة الدكتور/  
 عوض الردادي 

الوزارة  تم التنويه على إرسال خطاب لمعالي وكيل 
و دعوته لزيارته الجمعية   للرعاية و التنمية اإلجتماعية 

و تم اإلتفاق    نشاطاتها و إنجازاتهاو اإلطالع على  
 على عرض التالي:

 النشـاطـات  •
 األخبار اإلعالمية  •

 الخطة المستقبلية للسنوات القادمة •

 السلبيات  •

 م 2008أبريل  19تم تحديد يوم السبت 
   موعدًا لزيارة وكيل الوزراة 

ما تم في اإلجتماع األول/ الثاني للمشروع  
 الوطني لمكافحة سرطان الثدي

لتنويه عن الهدف من تأسيس المشروع الوطني  تم ا
 لمكافحة سرطان الثدي و هي كالتالي: 

 وضع مقترح لخطة عمل المشروع الوطني لمكافحة * 

عضاء عن اإلنجاز الذي تم تحقيقه  عبر األ 
جميع المختصين و اإلستشاريين في    بحضور
لمكافحة سرطان الثدي و العمل  المملكة
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 سرطان الثدي و البدء بإعداد دراسة إستراتيجية     
 التنفيذ  طويلة المدى للبدء في   
 العمل سويًا لتوحيد الجهود لمكافحة هذا المرض * 
 تعالى تح للمصابين به باذن هللا لعون و تقديم ا   
 مظلة وزارة الصحة   

و قد تم التنويه عن ما تم في اإلجتماعين األول و  
 )مرفق محاضر اإلجتماع(  الثاني

 كمجموعة واحدة

 اإلجتماع مع معالي وزير التربية و التعليم 

خالل اإلجتماع للمشروع الوطني لمكافحة سرطان الثدي 
تم التنويه على ضرورة التعاون مع وزارة التربية و التعليم 

و اإلجتماع مع معالي وزير التربية إلدراج ما يمكن  
 سرطان الثديبإدراجه فيما يختص 

و   ا لمراجعة المناهجوقد أبدت د. مي المهنا إستعداده
اللجنة التي سوف تقديم تقرير مفصل لذلك مع العلم بأن 

مع   تم مراجعته و إعداد أجندة واضحة لإلجتماع  تقيم ما
    –)د. داحش عجارم  معالي الوزير

 ر( الخي د. أم الخير أبو –د. مي الشاهد 

 أبدى الجميع مدى تعاونهم لهاذا المشروع

 ة لمنطقة أبها ما تم عن زيارة وفد الجمعي

ة  تم تقديم شرح مختصر عن ما تم في زيارة وفد جمعي
  02يوم األربعاء ا ( زهرة لمنطقة عسير ) مدينة أبه

و التي كانت بإستضافة الجمعية النسائية م 2008أبريل 
الخيرية بالجنوب و بتنظيم رئيسة اللجنة الفرعية لجمعية  

 فاصيل( )مرفق التزهرة د. منى مشيط/ جامعة الملك خالد 

أعرب الجميع عن مدى سرورهم لزيارة وفد 
الجمعية لمدينة أبها و مدى تأثير ذلك في توسيع  

 نطاق الخدمات المقدمة من الجمعية 
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 زيارة الوفد األمريكي 

تم عرض صور الوفد األمريكي الذي زار جمعية زهرة  
 و هم:  2008مارس   22يوم السبت  

* Nancy Borstelmann, MPH, LICSW 
   Director of Patient and Family Support Services 

   DANA FARBER 
* Susanna C. Samer 
  Senior Associate   

  US-ME partnership Coordinator 

و قد نوه الوفد عن مدى تأثرهم بما قدمته الجمعية و  
 .إهتمامهم بإنجازاتها و التي تمت في مدة قصيرة

 
تقبال الوفد بإس  أعرب الجميع عن مدى سرورهم

 الزائر و الذي تعد أول زيارة لوفد رسمي للجمعية
 
 

بدء أعمال مكتب التدريب و التطوير في  
 الجمعية 

تم التنويه عن تأسيس مكتب التدريب و التطوير و الذي  
سوف تكون من مسؤولياته التنسيق لورش العمل و  

و اإلتصال  المحاضرات التوعوية و البرامج التدريبية 
الهيئة السعودية للتخصصات الطبية و الجهات المباشر ب

 . المعنية بالبرامج التدريبية
وقد تم تعيين األستاذة/ لمـا السلطـان مسؤولة قسم  

 التدريب و التطوير 

  الموافقة على تعيينتم إعتماد تأسيس المكتب و  
 مسؤولة قسم التدريب و التطوير
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غرف اإلنتظار   برنامج الدعم في
 ديلمرضى سرطان الث
 

قدمت األستاذة/ مي الراشد ملخص عمل برنامج الدعم 
، و التي  في غرف اإلنتظار لمرضى سرطان الثدي

تهدف إلى إعادة تأهيلها و توفير ناجية من المرض  
لمساعدة المريضات حاليًا و عرض تجربتها مع المرض 

 سابقًا. 

و افق الجميع على المشروع و تطبيقه كبدايه في  
التخصصي و مركز  مستشفى الملك فيصل 

 األبحاث بالرياض في قسم األورام 

 مجموعة دعم المرضـى

تم تقديم شرح مختصر عن مجموعة دعم المرضى  
من األستاذة/ هالة أصيل و   )النفسي و اإلجتماعي(

األستاذة/ هيفاء الشامسي وقد تم التنويه على تقديم  
ملخص المشروع كاماًل بعد أسبوعين من تاريخ عقد هذا  

  اع و البدء في تطبيق المشروع في أكتوبر القادماإلجتم
. 

 
 

 و مدة تنفيذه  المشروعإتفق جميع األعضاء على 

مشروع معرض لوازم المريضات في 
 الجمعية 

 تم التنويه على بدء إستعدادات السيدة/ فهدة الكريديس
لمشروع معرض لوازم المريضات في )عضو عامل( 

ما تحتاجه  الجمعية و الذي سوف يحتوي على جميع 
 المريضة أثناء و بعد اإلصابة بالمرض 

 أعرب الجميع عن مدى سرورهم لهذا المشروع 

 المجلس اإلستشاري العلمي 
Scientific Board 

ن في مجال  تم التنويه على دعوة إستشاريين و باحثيي
اإلستشاري العلمي و الذي  السرطان لعضوية المجلس

واحد لتقييم  سوف يجتمع ثالث إجتماعات في العام ال
مشاريع جمعية زهرة العلمية )مرفق األسماء التي تمت  

دعوتهم مع العلم أن بعضًا منهم لم يرد بالموافقة أو  
 الرفض حتى اآلن( 

 إعتمد الجميع تأسيس المجلس
 اإلستشاري العلمي 
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 كرسي البحث العلمي

ة/ هيفاء الفيصل مع د. سعد لقد تم إقتراح إجتماع األمير 
كلية العلوم الطبية التطبيقية إلنشاء كرسي  عميد  الصالح

للبحث العلمي و قد تم عرض هذا الموضوع ألعضاء  
 مجلس اإلدارة لمناقشته 

إتفق األعضاء بأن اآلن وقت غير مناسب 
للتحدث بشأن كرسي البحث العلمي و أن لدى  

 الجمعية أولويات أفضل من ذلك 
وعند البدء به يخاطب به رسميًا مدير الجامعة  

 دكتور/ عبدهللا العثمان ال
 

مركز الفحص األول للجمعية في مستشفى  
 الشميسي 

تم التنويه على موافقة معالي وزير الصحة المبدئية  
مبكر تابع لوزارة الصحة و  لتأسيس أول مركز فحص 

 بإشراف جمعية زهرة لسرطان الثدي
والذي سوف تتعهد الجمعية بتجهيزه بالكامل و فق 

سوف  وزارة الصحة والتي المساحة المخصصة من 
ضمن مبنى النساء و الوالدة الجديد )تحت  تكون 

 اإلنشاء( والتابع لمستشفى الشميسي 

أبدى جميع الحضور سرورهم على هذا المشروع 
و بالتعاون الواضح من معالي وزير الصحة في  

 سبيل تحقيق أهداف الجمعية 

 دعوة زيارة منطقة جــازان  )مرفق( 

جامعة جازان لزيارة  مدير سلة من مر تم عرض الدعوة ال
 وفد جمعية زهرة و إقامة يوم توعوي هناك 

و تم التنويه بأنه قد تم التنسيق على زيارة المنطقة و  
 م. 2008مايو  14عمل ورشة العمل يوم األربعاء 

إتفق الجميع على قبول الدعوة و على إمكانية  
 الزيارة في الموعد الذي تم تحديده.

لي لطالبات كلية خدمة  البرنامج التأهي
المجتمع في تخصص أشعة الماموغرام  

 أشهر( 6)

تم تقديم شرح مختصر عن البرنامج المقدم من الدكتورة/  
 – تماضر الرماح )أخصائية أشعة/ جامعة الملك سعود 

( و الذي يتم تأهيل طالبات  عضو عامل في الجمعية
كلية خدمة المجتمع للعمل كفنيات محترفات على أجهزة  

إعتمد جميع األعضاء الحاضرين هذا البرنامج  
مع تقديرهم الجزيل لجهود الدكتور/ تماضر  

 الرماح
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 عة الماموغرام. أش
البرنامج مدته ستة أشهر )جزء منه نظري و اآلخر  

 المستشفيات الكبرى(  يطبق فيعملي 

برنامج تأهيلي ألطباء مراكز الرعاية  
 الصحية األوليه )يوم واحد( 

ألطباء مراكز الرعاية الصحية األوليه    تم تقديم برنامج
في كيفية تشخيص السيدات في حال إصابتهن بورم ال  

و الذي تم تقديمه   سمح هللا و تحويلهن بالوقت المناسب 
من الدكتورة/ مها العبدالهادي )عضو عامل في  

 الجمعية( 

إعتمد الجميع البرنامج للبدء في المخاطبة  
صصات الطبية  الرسمية مع الهيئة السعودية للتخ
 إلعتماد ساعاته 

برنامج ورش عمل الفحص الذاتي للثدي 
 )تقام دوريًا( 

تم طرح فكرة تقديم ورش عمل دوريه للفحص الذاتي 
للثدي في الجمعية للسيدات إلدراجها ضمن النشاطات 
التدريبية للجمعية، و إلستفسار الكثيرات عن تفاصيل  

 الفحص الذاتي للثدي.

 
امج للبدء في المخاطبة  إعتمد الجميع البرن

الرسمية مع الهيئة السعودية للتخصصات الطبية  
 إلعتماد ساعاته 

مشاركة في اليوم التوعوي عن سرطان  
أبريل   30الثدي في المدينة المنورة ) 

2008) 

تم عرض طلب الدكتورة/ سامية العمودي بمشاركة 
جمعية زهرة بركن تعريفي خالل محاضرتها في جامعة  

 م 2008أبريل  30ينة المنورة يوم  طيبة في المد 
لتعريف أعضاء هيئة التدريس و الطالبات بجمعية زهرة 

 و نشاطاتها المختلفة 

تمت الموافقة على المشاركة و ترشيح موظفة  
من الجمعية لتمثيلها في ركن جمعية زهرة  

مع إجماع األعضاء على  ، المصاحب للمحاضرة
لعمودي تقديم العضوية الشرفية للدكتورة/ سامية ا

لما  و لما قدمته في سبيل مكافحة سرطان الثدي 
 سوف تقدمه مستقباًل في سبيل خدمة الجمعية 

 برنامج اإلستثمار في بنك سامبــا
تم تقدمة عرض إستثمار في صندوق سامبا العقاري و  
الذي نوهت هنادي العوذة أنه يجب أن يأخذ بالحسبان  

ربع  التخلي عن المبلغ الذي سوف يستثمر لمدة أ

تم إعتماد صندوق اإلستثمار )صندوق سامبا  
 ريال   700.000العقاري( و إعتماد مبلغ  

 . للبدء في إستثمارها
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 سنوات.

هـ  1429رمضان  15السحور الخيري 
 شخص(  170)

تم التنويه على مخاطبة مركز الملتقى النسائي لعمل  
هـ و قد 1429سحور خيري خالل شهر رمضان القادم 

)الموافق هـ 1429رمضان   15ثنين  إل تم إعتماد يوم ا
م( موعد السحور الخيري للجمعية  2008سبتمبر  15

 ريال.  250شخص مع بيع الكروت بقيمة   170لعدد 

تم إعتماد موعد السحور الخيري في مركز 
الملتقى و عبر األعضاء عن إمتنانهم للسيدة/  
لما العقاد و مركز الملتقى مساعدتهم الدائمة  

 للجمعية 

 الفني في أكتوبر المعرض 

قدمت األميرة/ ريما بنت بندر شرحًا مفصاًل عن  
و    2008المعرض الفني الذي سوف يقام في أكتوبر  

 . الذي يعود ريعه لصالح الجمعية

نوه جميع األعضاء الحاضرين على موافقتهم  
للخطه النهائية للمعرض مع التنويه على تدشين  

و التوعوية في الوقت ذاته  2008حملة أكتوبر  
 في نفس اإلحتفال الرسمي

أكتوبر   20عرض أزياء هارفي نيكلز في 
 )مرفق(  2008

تم إستالم خطاب من هارفي نيكلز الرياض للمشاركة  
و   2008أكتوبر   20في عرض أزياء الدار يوم 

 تخصيص جزء من ريع العرض لصالح الجمعية 

تم إعتماد العرض من قبل جميع أعضاء مجلس  
 اإلدارة الحاضرين 



Page 9 of 9 

 

دراسة التوجه اإلستراتيجي للجمعية، و  
مركز إيفاد للدراسات  الالئحة الداخلية من  

 و اإلستشارات

مركز إيفاد للدراسات و تم التنويه عن توقيع  إتفاقية مع 
لدراسة التوجه اإلستراتيجي و صياغة النظام   اإلستشارات

الداخلي للجمعية و التي سوف يتم تقديمها ضمن جدول 
 أربعة أشهر  تسليم دوري كل

عبر جميع األعضاء على تقديرهم لسمو األميرة/ 
هيفاء الفيصل لتحملها تكاليف اإلتفاقية مع  

و الذي  مركز إيفاد للدراسات و اإلستشارات 
بدوره سوف يؤثر في سير العمل مستقباًل و  

 بصورة إيجابيه. 
إعتماد أنشطة الجمعية للفترة القادمة   

 )مرفق( 

 

للفترة القادمة ل نشاطات الجمعية إطلع الجميع على جدو 
 تمت الموافقه عليها جميعها دون إستثناء. ) مشاركات اإلجتماعية ( 

 إعتماد رئيس مجلس اإلدارة                 كتــبته        

                                                            هنـادي العـوذة   
  هيفاء بنت فيصل بن عبدالعزيز                                                                           


