
 مجلس اإلدارة   محضر اجتماع

ـــي  جمعية رعاية اجتماع   ـــ    رطانسال متعافــ

 

 

 

 

 في دورته األولى   جمعية رعاية متعافي السرطان  إدارةمجلس  ألعضاء  الثالثاالجتماع  نوع االجتماع 

   االجتماعُميسر  

 موثق االجتماع  

 د. بندر  الدحيم  األمين العام للجمعية: 

  إيمان الغامديا. املدير التنفيذي للجمعية: 

 بندر فھد ابراھیم بن مقیل   أ. .1 الحضور 

 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الخراش ي  د.  .2

 فھد مشعل عامق العنزي  أ. .3

     فھد محمد عبدهلل الخضيري أ.د.  .4

 الشرم  يةعبدهلل علي عط د. .5

 مشاري فھد جارهلل الجویره  م. .6

 فیصل تركي حمد القریني   أ. .7

                        موس ى سعود موس ى القباع أ. .8

 ھادى بن محمد مجرش ى  ةمكی أ. .9

 حصه سلیمان سعد السبھان   أ. .10

 علي طالع حسن عسيري  د. .11

 مبارك محمد مبارك الدوسري  أ. .12

 محمد بن عبدهلل العیس ى  عبدالرحمن أ. .13

 

 

 

 اجتماع مجلس اإلدارة                                   اسم االجتماع 

 م 12/06/2021  -هـ 1442/ 11/ 02السبت                                   تاريخ االجتماع 

 الساعة السابعة مساء                                 

 مساء     08.00الساعة  مساء وحتى 06.00من الساعة   وقت االجتماع 

 6مقر الجمعية / الدور األرض ي /مكتب رقم                    موقع االجتماع 

 محضر االجتماع  موثق تم اعتماده من قبل  تم اعتماده من قبل 

بندر املقيل      

 رئيس مجلس اإلدارة  

 

بندر الدحيم     

 

 إيمان الغامدي

 

 

 

  



 

 

 التوصيات القرارات  المناقشة الموضوع الرقم

تفويض المجلس على التقديم على الجهات   1

المسؤولة للحصول على منحة "قطعة أرض"  

 للجمعية 

مناقشة إمكانية التقديم وفرصة الحصول  

 على منحة قطعة ارض للجمعية  

رفع   العمل علىقرر المجلس اعتماد  

 المتطلبات للتقديم على المنحة 

يتم التواصل مع الجهات المعنية  

والتواصل مع األعضاء لتزويدنا  

 باألشخاص المعنيين  

تم استعراض الملفات المنجزة في مسرعة   استعراض مستجدات الخطة االستراتيجية  2

االعمال سراج وارسال صورة لكل عضو  

 مجلس إدارة على االيميل 

من عدم    والتأكدالطالع على الملفات  ا

وجود أي مالحظات لالعتماد في  

 المسرعة 

يتم عرض الملفات على اللجنة التنفيذية  

   ومراجعتها واعتمادها

تم مناقشة الهدف من رفع طلب توسيع   توسيع نطاق أعمال الجمعية خارج الرياض 3

  لألعضاءنطاق الجمعية وشرح التفاصيل 

 والهدف من ذلك  

تم اعتماد القرار من أعضاء مجلس  

 اإلدارة بالتصويت  

يتم تأكيد الهدف من التوسع ورفع  

الخطاب مرفق مع محضر االجتماع  

 للعمل عليه  

تم مناقشة مهام اللجان بشكل اكبر وتوضيح   اإلدارة استعراض توصيات لجان مجلس  4

 أهمية كل لجنة  

مجلس ارسال المهام لكل لجنة   اقر

لتفعيل العمل وتطبيق المهام حسب كل  

 لجنة 

اوصى المجلس سرعة ارسال المهام  

 واعتمادها والعمل عليها   لألعضاء

5 

 

تم عرض البرامج والمبادرات في شهر   هـ 1442رمضان  استعراض تقرير حملة 

رمضان وشرح الهدف من كل برنامج او  

 مبادرة  

أشاد مجلس بجهود اإلدارة التنفيذية  

واكد على االستمرارية مع مضاعفة  

 الجهود نحو األفضل  

أوصى مجلس اإلدارة على تفعيل  

 البرامج المعتمدة خالل الفترة المقبلة 

مشاركة المجلس في تسهيالت بعض احتياجات  6

 اإلدارة التنفيذية من خالل العالقات الخارجية

تم مناقشة أهمية دعم مجلس اإلدارة لإلدارة  

 التنفيذية وان األعضاء مركز قوة للجمعية  

اقر مجلس اإلدارة فتح سبل التعاون  

مع الجهات المعروفة وذات العالقة  

 القوية مع األعضاء  

أوصى مجلس اإلدارة متابعة اإلدارة  

التنفيذية بالجهات المقترحة من قبل  

قات  مجلس اإلدارة لتوطيد العال

 واستقطاب داعمين  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مجلس اإلدارة أعضاء 

 التوقيع المنصب األسم الرقم 
  رئيس مجلس اإلدارة بندر بن فهد المقيل أ.  1

  نائب الرئيس  د. عبدالرحمن بن محمد الخراشي  2

  المشرف المالي  العنزي فهد بن مشعل أ.  3

  عضو  فهد بن محمد الخضيري .أ.د 4

  عضو  د. عبدهللا بن علي الشرم  5

  عضو  د. علي بن طالع عسيري  6

  عضو  عبد الرحمن بن محمد العيسى أ.  7

  عضو  حصة بنت سليمان السبهان أ.  8

  عضو  مشاري بن فهد الجويرة م.  9

  عضو  موسى بن سعود القباع أ.  10

  عضو  مكيه بنت هادي مجرشي أ.  11

  عضو  مبارك بن محمد الدوسري أ.     12

  عضو  فيصل بن تركي القريني   أ.  13


