
 

 

 األطفال أعصاباجــتــمــاع الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة للجمعية السعودية لطب محضر 

 
 
 

 عبر تطبيق زووم مكان االجتماع  رقم االجتماع 3 رقم الدورة

تاريخ 
 االجتماع

 مساًء  الثامنة وقت االجتماع عبر تطبيق زووم م7/12/2022السبت الموافق 

مرفق أسماء الحضور : األعضاء  
 

 
 

 القرار الموضوع م
 تم عقد االجتماع بحمد هللا الساعة الثامنة مساءً   افتتاح االجتماع ١

كلمة رئيس  ٢
 الجمعية

 فهدد. .أ

 بشيري

  الجمعية لحضورهم اجتماع الجمعية العمومية وذكر ان  أعضاءفي بداية االجتماع شكر الدكتور البشيري

في الجمعية خالل الفترة الماضية  إنجازهالجمعية على ما تم  أعضاءالهدف من االجتماع هو اطالع 

 التواصل بين الجمعية واعضائها. أواصرللجمعية وزيادة 
  الجمعية قبل عقد  أعضاءللجمعية حيث تم ارسالها الى  األساسيةالالئحة استعرض رئيس الجمعية

 من اجل اعتمادها حيث تم ارسالها الى وزارة الموارد البشرية العتمادها. االجتماع لالطالع عليها
  الجمعية إدارةاللجان المنبثقة من مجلس رئيس الجمعية كذلك استعرض: 

o  اللجنة العلمية 
o لجنة العالقات العامة واالعالم 
o لجنة التثقيف الصحي 
o  السريريةلجنة األدلة 
o لجنة البحوث 



 

استعراض  

أنشطة الجمعية 

العلمية لعام 

2022 

د. مساعد أبو 
 خالد

منوهاً  2022العلمية التي تم عقدها خالل العام  األنشطةخالد  أبواستعرض رئيس اللجنة العلمية الدكتور مساعد 

 ( 1)مرفق ملحق رقم  أخرىتم عملها بالتنسيق مع جهات  األنشطةالى ان بعض 

الوضع المالي  3
 للجمعية /

 د. بليغ علي
 

  (1والثاني والثالث )مرفق ملحق رقم  األولللربع  م2022استعراض القوائم المالية لسنة تم 
  للعديد من  قام البنك االهلي بتجميد حساب الجمعية وهو ماحدث 2022من العام  األخيربالنسبة للربع

الجمعيات بسبب متطلبات ادارية بحته، مما أثر على صرف المستحقات المالية و الجمعية بصدد اعادة 

 التنشيط بعد تزويد البنك بالمتطلبات الناقصة.

 

اللجنة  
 التطوعية
د. سمير 
 المحمادي

 اطلقت الجمعية عدة مبادرات تطوعية :   منصة التطوع الوطني 
  اليوم العالمي للصرع في عدة مناطق في المملكة 
  في الرياض وابها. موجه للمرضى وعائالتهماليوم العالمي لمرض الحثل العضلي الدوشيني 
 ساعة تطوعية 2000يقارب  بلغ عدد الساعات التطوعية خالل العام الحالي ما 
  متطوع 230بلغ عدد المتطوعين 
 2023المقترح عملها في عام  األنشطةتم عرض بعض  أيضا : 

 
Educational and volunteering plan for 2023 
 International Epilepsy Day – February 13, 2023 
 RARE DISEASE DAY (Tuberous Sclerosis)- February 28, 2023 
 National Headache Awareness Week dates -June 4,Sunday, 2023 



 

 World Brain Day – July 22, 2023 
 Spinal Muscular Atrophy Awareness Month - August 1, 2023 
 Duchenne Muscular Dystrophy Awareness Week – September 13-19, 2023 
 National Cerebral Palsy Awareness Month dates – October 1, 2023 
 Developmental Disability Professionals Day + Learning Disability Week 

2023 - 9 to 25 December 2023 
 

 

الموائمة مع  
وزارة الموارد 

 البشرية

 منصة  كجزء من استكمال إجراءات الموائمة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، تم اطالق

امتثال وتم تسجيل حساب للجمعية وتم تسجيل المعلومات الالزمة وسيتم استكمال باقي النواقص خالل 

 الفترة القصيرة القادمة 
 بانتظار اعتماد الالئحة األساسية من وزارة الموارد البشرية وارفاقها في منصة امتثال 
 ع الغير ربحيسيتم تحويل الجمعيات تحت مظلة المركز الوطني لتنمية القطا  

أجاب اعضاء مجلس االدارة كل حسب اختصاصه على اسئلة الحضور، كما قام رئيس الجمعية باعالن   اللقاء المفتوح  

  م.2023مكان وموعد المؤتمر القادم للجمعية في المدينة المنورة في شهر نوفمبر 

  ناقش رئيس الجمعية بعض التحديات التي تواجه الجمعية ومنها استقطاب مدير تنفيذي متفرغ و كذلك

 التعاقد مع مكتب تدقيق محاسبي و ما يترتب على ذلك من أعباء مالية.

 : مساءً  8:40انتهي االجتماع في تمام الساعة   

  


