
 

 تكوين اللجان

 

 ذيةاللجنة التنفي-1

 المنصب االسم

 رئيس اللجنة حمد طراوةالدكتور أحمد بن محمد بن أ

 عضو  الدكتور / سعود حسن أحمد بليلة

 عضو ستانيكبن محمد ترالدكتور / وحيد بن أحمد 

 عضو محمد بن عدنان بن علي زللي الدكتور /

 عضو صل األحمديستاذ / أحمد بن فياأل

 

 مهام اللجنة:

فيذية نيابة عن بقية أعضاء المجلس والرفع نجازات القرارات التنللقيام بأعمال وا فويضالت -1

 في المجلس. قارير المنجزة عن ذلك ومناقشتهابالت

 .اإلداريةاتهم وتحديد الهيكلة وصالحيبما يخص التوظيف وتحديد رواتب الموظفين تفويض ال -2

 ستقبلية.ي مشاريع الجمعية الحالية والمالتفويض بالبت واتخاذ القرار ف -3

 عانات المالية للمرضى وطلبات المساعدة.بصرف اإلالتفويض نيابة  -4

 لجنة من أعمال تخدم أهدافها.راه الجميع مات -5
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  االجتماعيةاللجنة  -2

 المنصب االسم

 رئيس اللجنة األستاذ /عصام يوسف أحمد

 عضو ذة / نجوى بخيت الجهنياألستا

 

 للجنة:م امها

 تماعي.االج دراسة حالة البحث -1

 تحديث البحث االجتماعي. -2

 عانة السنوية.دراسة حالة االستحقاق لإل -3

 يع ماتراه اللجنة من أعمال تخدم أهدافها.جم -4

 

 ية الموارد المالية واألوقاف لجنة االستثمار وتنم -3

 منصبال االسم

 رئيس اللجنة د/ وحيد بن أحمد تركستاني

 عضو ق القينعبد الرزا ناف بناذ / ماألست

 

 :مهام اللجنة 

 .المالية  طط الالزمة لتنمية المواردوضع الخ-1

 تثمارية المحققة لالستدامة المالية للجمعية.دراسة المشاريع االس -2

 أعمال تخدم أهدافها.ماتراه اللجنة من  -3

 

 

 



 

 

 :متطوعيناللجنة  – 4  

 كتمال تشكيلها .د ولحين اأحمسف عصام بن يو /برئاسة سعادة األستاذ

 

 مهام اللجنة:

 .عمل التطوعيمأسسة ال -1

 اقتراح الحوافز الالزمة لجذب المتطوعين. -2

 اقتراح الخطة السنوية للفرص التطوعية. -3

 وضع الفرص التطوعية بالمنصات الحكومية الخاصة بذلك. -4

 ماتراه اللجنة من أعمال تخدم أهدافها. -5

 

 المحافظات والفروع لجنة  – 5

 المنصب سماال

 لجنةرئيس ال برياألستاذ / عمر سعيد الخي

 عضو األستاذ / عبد هللا بن يوسف عبده

 

 :مهام اللجنة 

 التنسيق لبرامج الجمعية المقامة بالمحافظات. -1

 دراسة إمكانية تحويلها لفروع مستقلة.افظات وبالمحخطيط لتطوير المكاتب الت -2

 افها.جميع ماتراه اللجنة من أعمال تخدم أهد -3

 

 

 

 



 

 

 

 :المرضى  لجنة -6

 المنصب االسم

 رئيس اللجنة بن أحمد طراوةأحمد بن محمد تور / الدك

 عضو اللجنة األستاذ / عصام بن يوسف أحمد

 

 مهام اللجنة:

 بات المواجهة للمرضى والرفع بالمقترحات لحلها.رؤية العق -1

 ضى.لمية الخاصة بالمرتفعيل األيام العا -2

 ن بالخطط العالجية.صة بالمرضى الملتزميااقتراح الحوافز الخ -3

 تفعيل األنشطة التطوعية والثقافية. -4

 ماتراه اللجنة من أعمال تخدم أهدافها. -5

 

 األعضاءلجنة  – 7  

 المنصب االسم

 لجنةئيس الر الدكتور / أحمد بن محمد بن أحمد طراوة

 عضو األستاذ / أحمد بن فيصل األحمدي

 :مهام اللجنة

 اكات األعضاء.شترمتابعة تجديد ا -1

 رسوم العضوية.خالل  منوضع خطة تحفيزية لتنمية الموارد المالية  -2

 تنسيق اللقاءات الترفيهية والسنوية ألعضاء الجمعية العمومية. -3

 جدات الجمعية.مع األعضاء وإفادتهم بمستالتواصل المستمر  -4

 هدافها .ماتراه اللجنة مع أعمال تخدم أ -5



 

 

 :بحاثالعلمية واألاللجنة  – 8  

 مد بن عبد الحميد البلوي ولحين اكتمال تشكيلهاالدكتور / محبرئاسة 

 

 لجنة:ال مهام

 ألبحاث العلمية المحققة ألهداف الجمعية.رؤية المشاركة با -1

بما يتوافق مع المستجدات الخاصة المنشورات البحثية الخاصة بالجمعية لعمل على تطوير ا -2

 بأمراض الدم الوراثية.

 .من أعمال تخدم أهدافهاماتراه اللجنة  -3


