
 

 2019/  1الرقــــم: 

 هـ 09/05/1440 التاريخ: 

 م 01/2019/ 13ق:  المواف

 

 

 محضر االجتماع األول
 

 معرض الكتاب الثاني ببريدهالمشاركة في موضوع االجتماع : 

 جدول األعمال :

 .بالعضوات الترحيب-1

 .هـ13/05/1440بتاريخ  معرض الكتاب الثاني ببريدهالمشاركة في  مناقشه -2

 .السابقة كات  رالُمشا في لجمعيةا ألعمال   والسلبيات اإليجابيات ُمناقشةُ  -3

 .بالجمعية العضوات عمل مهام توضيح -4

 ما يستجد من األعمال. -5

 عالمعضاء لجنه العالقات واإلأكشف حضور 

 االســـــــــــــم م

 سليمه بدر الرشيدي 1

 منيره البواردي 2

 مسك التميمي 3

 غزالن التميمي 4

 منيفه الغيداني 5

 منيره النومسي 6

 رندا البواردي 7

 جواهر الهمالن 8

 أمــل الـحــربـي 9

 منال السندي 10

 أشجان الحربي  11

 زينب الرشيد 12

  

 

 



 

 جتماع :وقائع اإل

 عضاء الجمعية  , تمت مناقشة :أمتطوعة من  (  12وحضره عدد ) الجمعية األحد بمقرتم  عقد االجتماع مساء يوم   

 معرض الكتاب الثاني ببريدهللمشاركة في  تاالستعدادا .1

 .) لتسجيل المشاركات  والتنسيق فيما بينهم ( معرض الكتاب الثاني ببريدهتشكيل لجنة خاصة  .2

 المعارض والمهرجاناتخاصة باألسر المنتجة  لمتابعة االسر في ضرورة تشكيل لجنة  .3

لتمكررين األسررر المشرراركة مررن تقررديم أفضررل مررا لررديها  حصررر المنتجررات اات الصرروحية  وفررق ضررواب   مقننررة .4

 .ولضمان جودة العمل والتسويق للمنتجات المخرجة خول فترة المهرجان

   لمنضمة للجمعية.من قبل األسر المستجدة احصر االحتياج التدريبي  .5

 .ضرورة وضع خطة إلعداد وتنفيذ الدورات التدريبة .6

 .تصفية أعضاء قروب الجمعية  الغير فاعل .7

التأكيد على خصوصرية التواصرل علرى الخرا  مرع مشررفة القرروب  لطررا السرلبيات والمشراكل التري تواجههرا  .8

 .اثناء المشاركات في المهرجانات

هات  .9 لة إلقامة  فعاليات منطقة  القصيم مثرل : ) الغُرفرةا الت جاريرة واإلمرارةا والبلرديات والُمخو   المسؤولةُمخاطبةُ الج 

ها من  الشأن ( بطريقٍة رسرمية  , لعمرل  اتفرا  ) قبلري ( ُمسربق معهرا , ليرتما مرنُح الجمعيرة الجردول  أصحاب  وغير 

 .الخا  بأي   فعالياٍت ُمقامة ُمستقبوا 

 

  

 

 رئيسة لجنة العالقات العامة واإلعالم                                                          

 سليمة بدر الرشيدي                                                                  

 

 

 

 

 

 

 



 

 2019/  2الرقــــم: 

 هـ 15/06/1440 اريخ: الت

 م 02/2019/ 17الموافق:  

 

 

 الثانيمحضر االجتماع 
 

 بالرس ملتقى فرصتيالمشاركة في موضوع االجتماع : 

 جدول األعمال :

 .بالعضوات يبالترح-1

 هـ15/6/1440 تي بالرسصرفملتقى المشاركة في  مناقشه -2

 .السابقة كات  رالُمشا في لجمعيةا ألعمال   والسلبيات اإليجابيات ُمناقشةُ  -3

 ما يستجد من األعمال. -4

 عالمعضاء لجنه العالقات واإلأكشف حضور 

 االســـــــــــــم م

 سليمه بدر الرشيدي 1

 منيره البواردي 2

 مسك التميمي 3

 غزالن التميمي 4

 منيفه الغيداني 5

 منيره النومسي 6

 رندا البواردي 7

 جواهر الهمالن 8

 أمــل الـحــربـي 9

 منال السندي 10

 أشجان الحربي  11

 زينب الرشيد 12

  

 

 

 



 

 وقائع اإلجتماع :

 ة :عضاء الجمعية  , تمت مناقشأمتطوعة من  ( 12وحضره عدد ) األحد بمقر الجمعيةتم  عقد االجتماع مساء يوم   

 .هـ15/6/1440 تي بالرسصرفملتقى  للمشاركة في تاالستعدادا .1

 .) لتسجيل المشاركات  والتنسيق فيما بينهم ( معرض الكتاب الثاني ببريدهتشكيل لجنة خاصة  .2

 المعارض والمهرجاناتضرورة تشكيل لجنة خاصة باألسر المنتجة  لمتابعة االسر في  .3

   من قبل األسر المستجدة المنضمة للجمعية.حصر االحتياج التدريبي  .4

التأكيد على خصوصرية التواصرل علرى الخرا  مرع مشررفة القرروب  لطررا السرلبيات والمشراكل التري تواجههرا  .5

 .اثناء المشاركات في المهرجانات

هات  .6 لة إلقامة  فعاليات منطقة  القصيم مثرل : ) الغُرفرةا الت جاريرة واإلمرارةا والبلرديات  المسؤولةُمخاطبةُ الج  والُمخو 

ها من  شأن ( بطريقٍة رسرمية  , لعمرل  اتفرا  ) قبلري ( ُمسربق معهرا , ليرتما مرنُح الجمعيرة الجردول ال أصحاب  وغير 

 .الخا  بأي   فعالياٍت ُمقامة ُمستقبوا 

 رض الكبيرة .نشُر اإلعونات الخاصة بالجمعية  في شوارع المنطقة مثل : شاشات الع .7

ين وغيرهم .8  .استخداُم أسلوب التحفيز والترغيب مع األشخا  الُمتعاونين من : إعوميين ومشاهير وُمتطوع 

 

  

 

 رئيسة لجنة العالقات العامة واإلعالم                                                         

 سليمة بدر الرشيدي                                                                  

 

 

 

 

 

 

 



 

 2019/  3الرقــــم: 

 هـ 29/05/1440 التاريخ: 

 م 03/2019/ 06الموافق:  

 

 الثالثمحضر االجتماع 
 

 ( بريده ) مهرجان الكليجا الحادي عشرالمشاركة في موضوع االجتماع : 

 المشاركة في مهرجان القرية التراثية ) المذنب(

 جدول األعمال :

 .بالعضوات الترحيب-1

 .ـه30/6/1440مهرجان الكليجا الحادي عشر ببريده المشاركة في  مناقشه -2

 هـ.09/07/1440مناقشة المشاركة في مهرجان القرية التراثية ) المذنب(  -3

 .السابقة كات  رالُمشا في لجمعيةا ألعمال   والسلبيات تاإليجابيا ُمناقشةُ  -4

 ما يستجد من األعمال. -5

 عالمعضاء لجنه العالقات واإلأكشف حضور 

 االســـــــــــــم م

 سليمه بدر الرشيدي 1

 منيره البواردي 2

 مسك التميمي 3

 غزالن التميمي 4

 منيفه الغيداني 5

 منيره النومسي 6

 رندا البواردي 7

 جواهر الهمالن 8

 أمــل الـحــربـي 9

 منال السندي 10

 أشجان الحربي  11

 زينب الرشيد 12

  

 

 



 

 وقائع اإلجتماع :

عضراء الجمعيرة  , تمرت أمتطوعرة مرن  (  12وحضره عدد )   في مقر الجمعية األربعاءتم  عقد االجتماع مساء يوم   

 مناقشة :

 .ـه30/6/1440مهرجان الكليجا الحادي عشر ببريده في للمشاركة  تاالستعدادا .1

 هـ.09/07/1440مشاركة في مهرجان القرية التراثية ) المذنب( لل االستعدادات .2

 .ل المشاركات  والتنسيق فيما بينهم () لتسجي معرض الكتاب الثاني ببريدهتشكيل لجنة خاصة  .3

 المعارض والمهرجاناتضرورة تشكيل لجنة خاصة باألسر المنتجة  لمتابعة االسر في  .4

لتمكررين األسررر المشرراركة مررن تقررديم أفضررل مررا لررديها  حصررر المنتجررات اات الصرروحية  وفررق ضررواب   مقننررة .5

 .مهرجانولضمان جودة العمل والتسويق للمنتجات المخرجة خول فترة ال

   من قبل األسر المستجدة المنضمة للجمعية.حصر االحتياج التدريبي  .6

 .ضرورة وضع خطة إلعداد وتنفيذ الدورات التدريبة .7

التأكيد على خصوصية التواصل على الخا  مرع مشررفة القرروب  لطررا السرلبيات والمشراكل التري تواجههرا  .8

 .كات في المهرجاناتاثناء المشار

هرررات  .9 لرررة إلقامرررة  فعاليرررات منطقرررة  القصررريم مثرررل : ) الغُرفرررةا الت جاريرررة واإلمرررارةا  المسرررؤولةُمخاطبرررةُ الج  والُمخو 

ها من  الشأن ( بطريقٍة رسمية  , لعمل  اتفا  ) قبلي ( ُمسبق معها , ليتما منُح الجمعيرة  أصحاب  والبلديات وغير 

 .ُمقامة ُمستقبوا  الجدول الخا  بأي   فعالياتٍ 

 

  

 

 رئيسة لجنة العالقات العامة واإلعالم                                                         

 سليمة بدر الرشيدي                                                                  

 

 

 

 

 



 

 2019/  4الرقــــم: 

 هـ 06/08/1440 التاريخ: 

 م 04/2019/ 11الموافق:  

 الرابعمحضر االجتماع  
 

 مهرجان كالسيك السياراتي المشاركة فموضوع االجتماع : 

 هـ20/8/1440المشاركة في بازار مجتمع ديرتي 

 جدول األعمال :

 .بالعضوات الترحيب-1

 .مهرجان كوسيك السياراتي المشاركة ف مناقشه -2

 . هـ20/8/1440المشاركة في بازار مجتمع ديرتي مناقشة  -3

 .السابقة كات  رالُمشا في لجمعيةا ألعمال   والسلبيات اإليجابيات ُمناقشةُ  -4

 األعمال.ما يستجد من  -5

 عالمعضاء لجنه العالقات واإلأكشف حضور 

 االســـــــــــــم م

 سليمه بدر الرشيدي 1

 منيره البواردي 2

 مسك التميمي 3

 غزالن التميمي 4

 منيفه الغيداني 5

 منيره النومسي 6

 رندا البواردي 7

 جواهر الهمالن 8

 أمــل الـحــربـي 9

 منال السندي 10

 أشجان الحربي  11

 زينب الرشيد 12

  

 

 



 

 وقائع اإلجتماع :

عضراء الجمعيرة  , تمرت أمتطوعرة مرن  (  12ه عردد )  وحضر ي مقر الجمعيةفالخميس تم  عقد االجتماع مساء يوم   

 مناقشة :

 .مهرجان كوسيك السياراتي المشاركة ف .1

 . هـ20/8/1440المشاركة في بازار مجتمع ديرتي مناقشة  .2

 .) لتسجيل المشاركات  والتنسيق فيما بينهم ( معرض الكتاب الثاني ببريدهتشكيل لجنة خاصة  .3

لتمكررين األسررر المشرراركة مررن تقررديم أفضررل مررا لررديها  حصررر المنتجررات اات الصرروحية  وفررق ضررواب   مقننررة .4

 .ولضمان جودة العمل والتسويق للمنتجات المخرجة خول فترة المهرجان

   من قبل األسر المستجدة المنضمة للجمعية.حصر االحتياج التدريبي  .5

 .ات التدريبةإلعداد وتنفيذ الدور  وضع خط .6

هرررات  .7 لرررة إلقامرررة  فعاليرررات منطقرررة  القصررريم مثرررل : ) الغُرفرررةا  المسرررؤولةُمخاطبرررةُ الج  الت جاريرررة واإلمرررارةا والُمخو 

ها من  الشأن ( بطريقٍة رسمية  , لعمل  اتفا  ) قبلي ( ُمسبق معها , ليتما منُح الجمعيرة  أصحاب  والبلديات وغير 

 .الجدول الخا  بأي   فعالياٍت ُمقامة ُمستقبوا 

 

  

 

 رئيسة لجنة العالقات العامة واإلعالم                                                         

 سليمة بدر الرشيدي                                                                  

 

 

 

 

 

 

 



 

 2019/  5الرقــــم: 

 هـ 23/12/1440 التاريخ: 

 م 08/2019/ 24الموافق:  

 

 الخامسمحضر االجتماع 
 

 هـ25/12/1440 هالعسل بمحافظة النبهانيمهرجان ي المشاركة فموضوع االجتماع : 

  

 جدول األعمال :

 .بالعضوات الترحيب -1

 .هـ25/12/1440 هة النبهانيظالعسل بمحافمهرجان ي المشاركة ف مناقشه -2

 .السابقة كات  رالُمشا في لجمعيةا ألعمال   والسلبيات اإليجابيات ُمناقشةُ  -3

 األعمال.ما يستجد من  -4

 عالمعضاء لجنه العالقات واإلأكشف حضور 

 االســـــــــــــم م

 سليمه بدر الرشيدي 1

 منيره البواردي 2

 مسك التميمي 3

 غزالن التميمي 4

 منيفه الغيداني 5

 منيره النومسي 6

 رندا البواردي 7

 جواهر الهمالن 8

 أمــل الـحــربـي 9

 منال السندي 10

 أشجان الحربي  11

 زينب الرشيد 12

 

  

 

 



 

 

 وقائع اإلجتماع :

عضراء الجمعيرة  , تمرت أمتطوعرة مرن  (  12ه عردد )  وحضرر ي مقرر الجمعيرةفر السبتتم  عقد االجتماع مساء يوم   

 مناقشة :

 .هـ25/12/1440 هة النبهانيظالعسل بمحافمهرجان المشاركة في مناقشة  .1

 .) لتسجيل المشاركات  والتنسيق فيما بينهم ( معرض الكتاب الثاني ببريدهتشكيل لجنة خاصة  .2

لتمكررين األسررر المشرراركة مررن تقررديم أفضررل مررا لررديها  حصررر المنتجررات اات الصرروحية  وفررق ضررواب   مقننررة .3

 .ولضمان جودة العمل والتسويق للمنتجات المخرجة خول فترة المهرجان

 .ات التدريبةإلعداد وتنفيذ الدور  وضع خط .4

هرررات  .5 لرررة إلقامرررة  فعاليرررات منطقرررة  القصررريم مثرررل : ) الغُرفرررةا  المسرررؤولةُمخاطبرررةُ الج  الت جاريرررة واإلمرررارةا والُمخو 

ها من  الشأن ( بطريقٍة رسمية  , لعمل  اتفا  ) قبلي ( ُمسبق معها , ليتما منُح الجمعيرة  أصحاب  والبلديات وغير 

 .الجدول الخا  بأي   فعالياٍت ُمقامة ُمستقبوا 

 

  

 

 رئيسة لجنة العالقات العامة واإلعالم                                                         

 سليمة بدر الرشيدي                                                                  

 

 

 

 

 

 

 



 

 2019/  6الرقــــم: 

 هـ 18/01/1441 التاريخ: 

 م 09/2019/ 17الموافق:  

 

 

 السادسمحضر االجتماع 
 

 89فعاليات اليوم الوطني ي المشاركة فموضوع االجتماع : 

 جدول األعمال :

 .بالعضوات الترحيب -2

 .هـ20/1/1443 89فعاليات اليوم الوطنيي المشاركة ف مناقشه -2

 .السابقة كات  رالُمشا في لجمعيةا ألعمال   والسلبيات اإليجابيات ُمناقشةُ  -3

 األعمال.ما يستجد من  -4

 عالمعضاء لجنه العالقات واإلأكشف حضور 

 االســـــــــــــم م

 سليمه بدر الرشيدي 1

 منيره البواردي 2

 مسك التميمي 3

 غزالن التميمي 4

 منيفه الغيداني 5

 منيره النومسي 6

 رندا البواردي 7

 جواهر الهمالن 8

 أمــل الـحــربـي 9

 منال السندي 10

 أشجان الحربي  11

 زينب الرشيد 12

 

  

 

 



 

 وقائع اإلجتماع :

عضراء الجمعيرة  , تمرت أمتطوعرة مرن  (  12ه عردد )  وحضرر ي مقر الجمعيرةف الثوثاءتم  عقد االجتماع مساء يوم   

 مناقشة :

 .89فعاليات اليوم الوطني ي المشاركة ف .1

 .) لتسجيل المشاركات  والتنسيق فيما بينهم ( 89 الوطنياليوم بالمشاركة في فعاليات تشكيل لجنة خاصة  .2

لتمكررين األسررر المشرراركة مررن تقررديم أفضررل مررا لررديها  حصررر المنتجررات اات الصرروحية  وفررق ضررواب   مقننررة .3

 .ولضمان جودة العمل والتسويق للمنتجات المخرجة خول فترة المهرجان

 .ات التدريبةإلعداد وتنفيذ الدور  وضع خط .4

هرررات  .5 لرررة إلقامرررة  فعاليرررات منطقرررة  القصررريم مثرررل : ) الغُرفرررةا  المسرررؤولةُمخاطبرررةُ الج  الت جاريرررة واإلمرررارةا والُمخو 

ها من  الشأن ( بطريقٍة رسمية  , لعمل  اتفا  ) قبلي ( ُمسبق معها , ليتما منُح الجمعيرة  أصحاب  والبلديات وغير 

 .الجدول الخا  بأي   فعالياٍت ُمقامة ُمستقبوا 

 

  

 

 رئيسة لجنة العالقات العامة واإلعالم                                                         

 سليمة بدر الرشيدي                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2019/  7الرقــــم: 

 هـ 15/02/1441 التاريخ: 

 م 10/2019/ 14الموافق:  

 

 السابعمحضر االجتماع 
 

 مسابقة األسر المنتجة في جمعية كنوزموضوع االجتماع : 

 جدول األعمال :

 .بالعضوات الترحيب -3

 .هـ19/2/1441 مسابقة األسر المنتجة في جمعية كنوز مناقشه -2

 .السابقة كات  رالُمشا في لجمعيةا ألعمال   والسلبيات اإليجابيات ُمناقشةُ  -3

 األعمال.ما يستجد من  -4

 عالمعضاء لجنه العالقات واإلأكشف حضور 

 االســـــــــــــم م

 سليمه بدر الرشيدي 1

 منيره البواردي 2

 مسك التميمي 3

 غزالن التميمي 4

 منيفه الغيداني 5

 منيره النومسي 6

 رندا البواردي 7

 جواهر الهمالن 8

 أمــل الـحــربـي 9

 منال السندي 10

 أشجان الحربي  11

 زينب الرشيد 12

  

 

 

 

 



 

 وقائع اإلجتماع :

عضراء الجمعيرة  , تمرت أمتطوعرة مرن  (  12ه عردد )  وحضرر ي مقر الجمعيرةف الثوثاءتم  عقد االجتماع مساء يوم   

 مناقشة :

 .مسابقة األسر المنتجة في جمعية كنوزتنظيم  .1

) لتسرجيل المشراركات   بأألعمال االعومية الخاصرة بمسرابقة األسرر المنتجرة بجمعيرة كنروزتشكيل لجنة خاصة  .2

 .والتنسيق فيما بينهم (

لتمكررين األسررر المشرراركة مررن تقررديم أفضررل مررا لررديها  حصررر المنتجررات اات الصرروحية  وفررق ضررواب   مقننررة .3

 .ولضمان جودة العمل والتسويق للمنتجات المخرجة خول فترة المهرجان

 .ات التدريبةإلعداد وتنفيذ الدور  وضع خط .4

هرررات  .5 لرررة إلقامرررة  فعاليرررات منطقرررة  القصررريم مثرررل : ) الغُرفرررةا  المسرررؤولةُمخاطبرررةُ الج  الت جاريرررة واإلمرررارةا والُمخو 

ها من  الشأن ( بطريقٍة رسمية  , لعمل  اتفا  ) قبلي ( ُمسبق معها , ليتما منُح الجمعيرة  أصحاب  والبلديات وغير 

 .الجدول الخا  بأي   فعالياٍت ُمقامة ُمستقبوا 

 

  

 

 رئيسة لجنة العالقات العامة واإلعالم                                                         

 سليمة بدر الرشيدي                                                                  

 

 

 

 

 

 

 



 

 2019/  8الرقــــم: 

 هـ 01/04/1441 التاريخ: 

 م 11/2019/ 28الموافق:  

 

 الثامنمحضر االجتماع 
 

 2019عادية الاجتماع الجمعية العمومية الغير موضوع االجتماع : 

 جدول األعمال :

 .بالعضوات الترحيب -4

 .م2019وضع خطة ادارة وتسجيل حضور ونقاشات الجمعية العمومية الغير العادية  -2

 .السابقة كات  رالُمشا في لجمعيةا ألعمال   والسلبيات اإليجابيات ُمناقشةُ  -3

 األعمال.ما يستجد من  -4

 عالمعضاء لجنه العالقات واإلأكشف حضور 

 االســـــــــــــم م

 سليمه بدر الرشيدي 1

 منيره البواردي 2

 مسك التميمي 3

 غزالن التميمي 4

 منيفه الغيداني 5

 منيره النومسي 6

 رندا البواردي 7

 جواهر الهمالن 8

 أمــل الـحــربـي 9

 منال السندي 10

 أشجان الحربي  11

 زينب الرشيد 12

  

 

 

 

 



 

 وقائع اإلجتماع :

عضراء الجمعيرة  , تمرت أمتطوعرة مرن  (  11ه عردد )  وحضر ي مقر الجمعيةف الخميستم  عقد االجتماع مساء يوم   

 مناقشة :

 . ومخرجاتها 2019اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية  مناقشاتوضع خطة عمل إلدارة  .1

 .ويت داخل االجتماعصتنظيم فقرات العرض والت .2

 

  

 

 رئيسة لجنة العالقات العامة واإلعالم                                                         

 سليمة بدر الرشيدي                                                                  

 

 

 

 


