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دارة امجلعية   لطب الورايثلحمرض اجامتع  جملس ا 

 اون الين زوم  ماكن الاجامتع الرابع رمق الاجامتع  رمق ادلورة

ىل الساعة             20:22من الساعة    وقت الاجامتع م 0208/  88/    81املوافق      اترخي الاجامتع  مساء 88:22ا 

 الأعضاء

 اعتذرت

 اعتذر

 اعتذر
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 القرار الموضوع م

 حضورمهدلكتور أأمل جبميع الأعضاء وشكرت امجليع عىل ت ارحب 

 ل الأعضاءمييمت ارسال احملرض السابق اىل ا 1

2 

 تطوير املوقع الالكرتوين

 أ ل مسريي د. زينب

 

ر حتدثت د.زينب عن عرضها لتطوي

 موقع امجلعية الالكرتوين

 

 :)واهجة املوقع ) الصفحة الرئيسة 

 خمترص اترخي امجلعية  .8

 الرساةلالرؤية و  .0

ىل الاعالانت .3  قسم ا 

 تعريف عن امجلعية  .4

 الانشطة والفعاليات .5

 الاخبار والأحداث .6

ىل هجات هممه مثل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية شعارات  .7  ا 
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 روابط امجلعيات العاملية يف ختصص الوراثة  .1

 تواصل معنا ) يف أأسفل الصفحة الرئس ية( .0

 فروع امجلعية .82

 :القامئة اجلانية 
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 92/11/9291خ  ـــــــ     التاري   4رقم الصفحة 

 



 92/11/9291خ  ـــــــ     التاري   5رقم الصفحة 

 

  :توزيع املهام 

 دادرتوين ، مع مساعدة أأ. نواف، ود.بدر احلقة عىل تعييهنا مرشفة عىل املوقع الالكت املوافمت 
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 الربانمج العلمي للعام

 د. محمد املناعي

كتور املناعي عرضا عن قدم ال 

 0208النشاط العلمي يف العام 

 0200نشاط املتوقع للعام وال 
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 العالمي لالمراض المزمنة ممع اليو للتزامنور ندوة توعوية موجه للجه 
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 :ملخص عن التقرير املايل

قدم أأ. عبدالوهاب اذليب ملخصا 

 0208عن التقرير املايل للعام 

 0208عام صايف الارابح لحيث ان 

ثل مما مي رايل سعودي  876234بلغ 

 لخل.تقريبا من ادل 42%

 

 

 د.حازم النجار  5
، وسيرسلها للدكتورة زينب من أجل في مجال الطب الوراثي ح تجميعها لجميع اللوائجار القائمة التي تم عرض الدكتور حازم الن

 اضافتها للموقع
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 اجملةل وادلمع

 د. ماجد

 

 اذلي دي قرايرت ()التوجه للبحث عن انرش أأقوى، ومت التواصل مع النارش حيث ان عن اجملةل العلمية للجمعية،  شاكن هناك نقا ،

 لنارش احلايل، تصويت عىل املواقفة عىل النقل للنارش اجلديد، او الانتظار مع اايل سعودي س نواي، واكن ال ر 352222وايل حطلب 

 قال للنارش اجلديد يف حال وجود مزيانية ممكنة.عضاء عىل الانتوافق الايف الاجامتع املايض 

  رايل من رشكة السبيعي ، اليت  الف 52عته تأأمني مبلغ تطاواس  يف هذا الاجامتع عرضت د.أأمل الهامش هجود د.صاحل الغامدي

 د من أأجل احلصول عىل دمع للجمعيةأأعضاء البورمت تشجيع دمعت اجملةل، وايضا مت ارسال خطاب اىل رشكة أأرامكو، و

 حبيث للجمعية يف بداية الس نة، ليعود ريعه للمجةل.ات لعمل متمتر س نوي جد الفضل التجهزي عرض د.ما 

  الاس بوع القادمدر اىلت عىل انتقال اجملةل اىل النارش ديقرايتأأجيل التصويمت  

 0208للعام املعايري  7

 قمي للهيئةسيمت ارسال املعايري املطلوبة للت 

 ئاسة د.هما احلريب: والنشاط العلمي املصاحب يف هناية الس نةصمي: بر : القضافة فرعني ا 

 ون مع الفرعمعل نشاط علمي من لخالل التعا، ومت فرع اجلنوب برئاسة ادلكتور محمد احملنيش 

 ت ادلكتورة أأمل الهامش مسأأةل املاكفأ ت املقطوعة للبورد عند اجناز املهامانقش  املاكفأ ت املقطوعة 8
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 ثقة من البورد للك ماكفأأة) وذكل حسب مو  ك موافقةلوبة، برشط ان يكون هنااملهام املططلوب: معل جدول للماكفأ ت ، و امل

 . هيئة( ط ال رشو

  دوليةرايل للك اتفاقية  8222للك اتفاقية، و رايل 522ند قيام احد أأعضاء البورد بعمل اتفاقية حملية: ع 

 تقرير مايل او تقرير لأي جلنة -سرتاتيجيةخطة الكة ادارية، او : هيالهيئةضو من البورد بتجهزي ملف مطلوب من عند قيام ع

  رايل  522-مسجةل

 املتمتر الس نوي  9

 ذن هللا0200دث ادلكتور أأدمد الفار  عن املتمتر الس نوي حت   ، يف شهر مار ، ، واملزمع اقامته ابلتعون مع جامعة طيبة اب 

 -تمتر الس نوي للمبشأأن دعوة جامعة طيبة  -دمداندين، ترسل خطاب لدلكتور ا 

11 
 رشديني الوراثينيرابطة امل

 قالبيةورابطة التغذية الاس ت

  ية وجود رابطة انقش نا افرتاضيا أأهnetwork  س تقالبيةللمرشدين الوراثيني، وللتغذية الا 

  حتت امجلعية السعودية للطب  -ينيقامت ادلكتور أأمل الهامش بدعوة املرشدين الوراثيني اىل الاشرتاك يف رابطة للمرشديني الوراث

حيث مت معل اول لقاء يف هنم، معل لقاء س نوي ) تبادل اخلربات بيني، تكون هممة هذه الرابطة: جتميع املرشدين الوراثي -الورايث

0208  ) 
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 لوراثينيدين ارابطة املرشدين الوراثيني، وانتخاب مرشف عام لاملطلوب: دعوة الجامتع املرش 

  ،افس الاهدبنفمث الانتقال اىل معل رابطة للتغذية الاس تقالبية 
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