
سعادة الدكتورة ريم الصبان بإدارة عضو مجلس االدارة محضر اجتماع 

 . الجمعية والموظفات 

 

ظهراً وذلك   12الى  9من الساعة  هـ6/1/1441في يوم الخميس الموافق 

 .لعمل الخطة االستراتيجية وتعديل جداول البرامج المقترحة

بدأ االجتماع بحديث سعادة الدكتورة ريم الصبان عن التوجه الجديد   - 

للجمعية وانه يجب العمل في مسارين فقط سكني وتعليمي وان يكون لكال  

   . المسارين متطوعين

  العنود الوقدانيأ/هند الزهراني وأ/  كال من كلفت سعادة الدكتورة ريم -

عقد يمكن   جهة من جهات المسؤولية االجتماعية  100 البحث عن  ب

 .شراكات معها 

طلبت التركيز على جنوب مدينه جدة في البحث عن مباني متدهورة  -

 . واحياء فقيرة تحتاج الى ترميم 

لمدينة جدة   طلبت عرض مرئي عن المسار التعليمي والسكني -

 حسب توجهات الجمعية السكان والمدارسوالدراسات المتعلقة بمستوى ا 

 .  )العنود الوقداني(

والهيئات التعليمية التي تحتاج  اكدت على البحث على المدارس والمعاهد -

 . )العنود( على فرص التعليم الجيد إلى ترميم للحصول

 بإحضار خريطة مدينة جدة وتقسيم االحياء )أ/غادة(..   اكدت على وجوب -

 .)أ/غادة(بحوث علمية تخص مدينة جدة  ضرورة وجودعلى  اكدت -

 . اكدت سعادة الدكتورة ريم على أهمية المسكن االقتصادي  -

   وان تتم مخاطبتهم.  التصاميماكدت على أهمية عمل شراكه مع كلية  -

 . هند الزهراني على استقطاب الفرق التطوعية  أ/كما كلفت  -

الدورات تدريبية توعوية تخص المسارين ج والبراماكدت على ان تكون  -

) المصاريف التشغيلية للجمعية بمقابل لتغطية عض منها البعلى ان تقدم 

أعادة تدوير   ,المنزلية تاإلكسسوارا,الزخارف ,الدهانات  ,تنسيق االزهار



الزراعة  ,يرافالتصوير الفوتوغ ,اج الفسيفساء والديكوب ,األثاث 

 . الصناعة (,

لقياس اداؤهم ومناقشتها في   ذاتيةمعاييرطلبت من الموظفات وضع  -

 .اجتماع اخر

  :التاليك اللجان الموجودة اقتراح بعض التغييرات على تم  -

 . لجنه العالقات العامه أ/احمد با عشن بدالً من الدكتورة ريم  -1

 . لجنه الدراسات والبحوث د/ ريم الصبان بدالً من أ/احمد با عشن  -2

 . رة ريم بدالُ من أ/ احمد باعشنل التطوعي الدكتولجنه تعزيز العم -3

رئيس مجلس  تحت اشرافاستحداث لجنه المتابعة والتقييم ربع سنوي    -4

   .اإلدارة م/ انس الصيرفي 

 وانتهى االجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف..  


