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أبرز األخبار

سمو األمير فيصل بن بندر 
يستقبل أعضاء مجلس إدارة 
الجمعية السعودية الخيرية 

لمكافحة السرطان

أطلقت جمعية مكافحة 
السرطان حملة شهر رمضان 

المبارك تحت شعار« أنا أقدر 
وأنت تقدر«

جمعية مكافحة السرطان 
تواصل تقديم خدماتها 

للمرضى خالل إجازة عيد الفطر

1875 خدمة قدمتها الجمعية 
للمرضى بمبلغ تجاوز المليون 

والنصف ريال منذ بداية جائحة 
كورونا 

الجمعية تقيم ورشة عمل 
للموظفين بعنوان »التميز 

الوظيفي في مؤسسات 
العمل الخيري«

 جمعية مكافحة السرطان 
تؤمن السكن لمريضه 

قدمت لتلقي عالجها في 
الرياض خالل جائحة كورونا

جمعية مكافحة 
السرطان تنظم فعالية 

اليوم العالمي للسرطان 
2020م
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أبرز األخبار

 أكثر من 7,000 خدمة قدمتها 
جمعية مكافحة السرطان 

بمبلغ تجاوز 6 ماليين ريال خالل 
النصف األول من عام 2020م

 400 سيدة يجرين الكشف عن 
سرطان الثدي في المعرض 

الخاص بحملة »الفحص 
المبكر وعي«

مركز عبداللطيف للكشف 
المبكر يختتم حملته 

التوعوية »الفحص المبكر 
وعي« بفحص 1630 سيدة

مركز عبداللطيف يطلق 
حملته التوعوية عن سرطان 

الثدي »الفحص المبكر 
وعي« 

»مكافحة السرطان« تنظم 
ملتقى افتراضي لتبادل 

الخبرات في مجال العمل 
التطوعي

حملة »الفحص المبكر 
وعي« تحظى بتفاعل 

السيدات
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أنشطة مجلس اإلدارة

أعضاء المجلس يدشنون حملة فبراير لعام 2020م

تفعيل اليوم العالمي للسرطان تحت 2020/2/16م
شعار هذا أنا وهذا ماسأفعل
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أنشطة مجلس اإلدارة

زيارة أعضاء المجلس ألمير منطقة الرياض 

عرض أبرز االنجازات والخدمات التي تقدمها 2020/3/11م
الجمعية لمرضى السرطان منذ تأسيسها
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أنشطة مجلس اإلدارة

انطالق المعرض الخاص بحملة الفحص المبكر
وعي التوعوية لشهر أكتوبر بمركز المملكة التجاري

تفعيل الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي 2020/10/15م
تحت شعار الفحص المبكر وعي
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اجتماعات أعضاء المجلس واللجان

اللجنة االعالمية
7عدد االجتماعات

اللجنة الصحية والتوعوية
3عدد االجتماعات

اجتماعات مجلس االدارة
3عدد االجتماعات
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اللجنة االجتماعية
3عدد االجتماعات

لجنة االستثمار
3عدد االجتماعات
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خدمات الدعم النفسي
)الخدمات( 

خدمات 
الدعم 

النفسي 

94

1

عدد 
األركان

عدد 
الزيارات

عدد البرامج
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الخدمات االجتماعية المساندة
)الخدمات( 

إجمالي 
الخدمات

15,242

6,008

233

6,08087

8

14

2,812

الدعم 
المادي

اإلعاشة 
الفورية 

إسكان 
المرضى 

عالج المرضى

األجهزة 
الطبية

المسيرات 
الشهرية

النقل 8
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الخدمات االجتماعية المساندة
)الدعم( 

9

إجمالي 
الدعم

15,213,885

9,767,800
الدعم المادي

ريال

17,000
المسيرات الشهرية

ريال

573,409

الفعاليات واألنشطة 
االجتماعية والنفسية

ريال

60,000
اإلعاشة الفورية

ريال

19,945
األجهزة الطبية

ريال
2,196,455
إسكان مرضى

ريال

995,569
عالج المرضى

ريال
1,583,707

النقل

ريال

ريال
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زيارة هيئة الطيران المدني 
لمرضى السرطان الكبار 

بمدينة الملك سعود الطبية

زيارة شركة دويتشة الخليج 
لمرضى السرطان بمدينة 

الملك سعود الطبية

زيارة هيئة الطيران المدني 
لمرضى السرطان بالمدينة 
الطبية بجامعة الملك سعود

زيارة شركة دويتشة الخليج 
لمرضى السرطان بمدينة 

الملك فهد الطبية

زيارات المرضى
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األركان

1

2
3

4
5
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المشاركة بركن توعوي لمنسوبي 
هيئة الطيران المدني

المشاركة بركن توعوي 
بمستشفى الملك عبد اهلل 

لألطفال بالحرس الوطني

المشاركة بركن توعوي بمستشفى 
الملك فيصل التخصصي

المشاركة بركن تثقيفي 
في جامعة الفيصل

المشاركة بركن تثقيفي 
 STC لمنسوبي شركة

المشاركة بركن تثقيفي حول مرض السرطان 
لمنسوبي المؤسسة العامة للتقاعد

المشاركة بركن توعوي 
لمنسوبي وزارة الداخلية

المشاركة بركن توعوي لطالب ومنسوبي 
جامعة اإلمام بن سعود اإلسالمية

إقامة فعالية اليوم العالمي 
للسرطان والمكون من عدة 

أركان في الرياض بارك
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 مركز عبد اللطيف العبد اللطيف

إجمالي 
الخدمات

10,605 
1,424

48

الكشف بالماموجرام

الحاالت المكتشفة 
بسرطان الثدي

69
عدد حاالت االشتباه

1,883
الفحص السريري

245
فحص الموجات 

فوق الصوتية

7,053
خدمة

التثقيف الصحي
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مشاركات مركز عبداللطيف العبداللطيف للكشف المبكر

جامعة االمام محمد بن سعود )محاضرة عن بعد(9مركز ذاتي لإلرشاد األسري1

الشركة الوطنية للمياه10وزارة التجارة2

الهيئة السعودية للمدن الصناعية11كلية الملك عبدالعزيز الحربية3

التواصل الحكومي12مستشفى الجزيرة4

مدارس موسوعة العلوم13شركة مهارة لالستقدام 5

مركز العالج الطبيعي14هيئة حقوق اإلنسان6

شركة الوسام التجارية15شركة األندية الرياضية7

زيارة داخلية لمدرسة 1682وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية8
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مشاركات مركز عبداللطيف العبداللطيف للكشف المبكر

معهد االمير الفيصل للدارسات الدبلوماسية25وزارة االستثمار17

وزارة اإلسكان26الشركة التعاونية18

مركز ذرية الطبي27المعرض التوعوي بمركز المملكة التجاري19

مستشفى المزاحمية28المركز الوطني للقياس أداء20

شركة غازكو29إدارة التدريب التقني للبنات21

جامعة االميرة نورة30البطولة النسائية الوردية22

مكتب وزارة التعليم31هيئة اإلذاعة والتلفزيون23

وزارة العدل32جمعية إنسان )محاضرة عن بعد(24
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التطوع والتدريب

4,149

64220151
عدد الساعات التطوعية

عدد المتطوعينالفرص التطوعيةعدد المتدربين

74554 18
مجال اداريمجال صحي مجال اجتماعي عالقات عامة
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