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جمعية شارك للأبحاث الصحية
جمعية رقم 1283

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن
اليوم :الاحد

الوقت7:30 -6:30 :

التاريخ27-12-2020 :

المدعوين لحضور اجتماع مجلس الإدارة السابع
الاسم

المنصب

الحضور

أ .مرام بنت مطلق الحازمي

رئيس مجلس الإدارة

حضر

د .ناصر بن فهد بن دهيم

نائب رئيس مجلس الإدارة

حضر

د .هشام بن سعد الجضعي

عضو

غائب

د .طلال الاحمدي

عضو

حضر

أ .تركي بن عبد هللا الفراج

عضو

حضر

أ .عبد الرحمن بن منصور
المرشد

عضو

أ.مدى حسن بسيوني

عضو

حضر

أ.نورة عبدالرحمن الثميري

المدير التنفيذي

حضر

محاور النقاش
استعراض نتائج ورشة عمل التوجهات الاستراتيجية للجمعية
استعراض المشاريع الاقتصادية والعقود الحالية والمتوقعة
عرض التقارير المالية للربع الأول والثاني لعام 2020
تقرير انجازات الجمعيه للربع الرابع لعام 2020
مناقشة تقرير الأداء للمدير التنفيذي للجمعية
عرض الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لعام 2021
عروض وميزانية البرامج التقنية والخوادم للجمعية

حضر
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وقائع الاجتماع
تم استعراض نتائج ورشة عمل التوجهات الاستراتيجية للجمعية
تم استعراض المشاريع الاقتصادية والعقود الحالية والمتوقعة
تم عرض التقارير المالية للربع الأول والثاني لعام 2020
تم عرض تقرير انجازات الجمعيه للربع الرابع لعام 2020
تم مناقشة تقرير الأداء للمدير التنفيذي للجمعية
تم عرض الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لعام 2021
تم عرض العروض وميزانية البرامج التقنية والخوادم للجمعية

اهم التوصيات
تم استعراض والموافقة على نتائج ورشة عمل التوجهات الاستراتيجية للجمعية
تم استعراض والموافقة على المشاريع الاقتصادية والعقود الحالية والمتوقعة
تم عرض والموافقة على التقارير المالية للربع الأول والثاني لعام 2020
تم عرض والموافقة على تقرير انجازات الجمعيه للربع الرابع لعام 2020
تم مناقشة تقرير الأداء للمدير التنفيذي للجمعية والموافقة عليه
تم عرض الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لعام  2021والموافقة عليها
تم الموافقة على تبرع الدكتور ناصر بن دهيم بتشغيل وصيانة الأنظمة والبرامج التقنية للجمعية لعام ٢٠٢١
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موافقة اجتماع مجلس الإدارة الثامن

اليوم :الاحد

التاريخ27-12-2020 :

الاسم

المنصب

أ .مرام بنت مطلق الحازمي

الرئيس

د .ناصر بن فهد بن دهيم

عضو

نورة عبد الرحمن الثميري

المدير التنفيذي

د .طلال عايد الاحمدي

عضو

د .هشام بن سعد الجضعي

عضو

أ .تركي بن عبد هللا الفراج

عضو

أ .عبد الرحمن بن منصور المرشد

عضو

ا .مدى حسن بسيوني

عضو

محرر الاجتماع :نورة عبد الرحمن الثميري
التاريخ ٢٧ :ديسمبر ٢٠٢٠
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