
 
 

 

 

 الثالث  اإلدارة حضور وتغيب اجتماع مجلس 

 2021يونيو   7التاريخ 

  املنصب االسم 

  رئيس مجلس االدارة مشعل بن حامد العامري 

  نائب الرئيس ضويان هاني بن سليمان ال

 غياب بعذر املشرف املالي مود املسعوديزيد ح

  عضو عبدالهادي سرحان القرني

  وعض حمد فهد الشمري 

 غياب بدون عذر وعض عبدهللا هادي القحطاني 

  عضو بيع النعيميعبدالعزيز ر 

  ير تنفيذيمد اشواق موس ى العسيري 

   

 



 

 الرئيس التنفيذي                                            :إعداد الثالث لبحث واعتماد مواضيع متعلقة بالجمعيةاالجتماع  :موضوع اإلجتماع

 ( تيمزاونالين ) :االجتماعموقع  2021 ولييو 7 :التاريخ

 مساء9:00 :ساعة اإلجتماع   االدارةمجلس اعضاء   :الحضور 

 

 تاريخ اإلنجاز  املسؤول  خطة العمل  النقاش املحور  املهمة

1 
اعتماد الئحة املوارد البشرية وتنظيم   

 العمل

تم إقرار ارسال الالئحة لالطالع وابداء املالحظات في موعد     عرض الالئحة على األعضاء إلبداء الراي والتعقيب 

    11/7/2021أقصاه يوم االحد املوافق
   الرئيس التنفيذي 

2 

اعتماد نظام رقابة داخلي من خالل  

تكوين )لجنة التدقيق واملراجعة  

 الداخلية( 

 نوقش موضوع تكوين اللجنة ومدارسة اختصاصاتها وصالحياتها 

وتمت مناقشة البرامج واألنشطة التي نفذتها الجمعية خالل  
م 2021م و 2020األعوام   

 تؤجل تكوين اللجنة نظرا لنقص عدد أعضاء مجلس االدارة 

     الرئيس التنفيذي 

3 
االطالع واعتماد التقارير املالية الربع 

 م 2021سنوية )األول، الثاني( لعام

 األعضاء إلبداء التوجيه عرضت التقارير املالية على 

 واملقترحات

الرتباطها الدورات التدريبية  تنفيذ التوجيه بالتركيز على 

  بهدف الجمعية 
   الرئيس التنفيذي 

4 

 

  

 

 

 

 برنامج تدريبي وبرسوم  12عتماد عقد ا

 : برنامج تدريبي في مجال 14املجلس عرضت على 

التدابير الوقائية ملنع إصابة العاملين الصحيين  •

 بالعدوى 

 تعزيز ممارسات الوقاية من العدوى ومكافحتها  •

 جودة خدمات الرعاية الصحية بأسسالتعريف  •

 بمعايير الجودة تقييم التزام املرافق الصحية  •

 مفهوم الصيانة الوقائية لألجهزة الطبية  •

 تطبيق برامج الجودة في املرافق الصحية  •

 مفهوم األنظمة امليكانيكية في إدارة املرافق الصحية  •

 الغازات الطبية  •

 الكود السعودي للحماية من الحرائق   •

 التعريف بمتطلبات السالمة في املرافق الصحية  •

 والصحة املهنية في املنشآت الصحيةالسالمة  •

 تمت موافقة املجلس على تنفيذ البرامج التدريبية حسب 

ماجا في النقاش وان يرفع طلب موافقة للوزارة للبدء في 

 إجراءات التنفيذ 

   الرئيس التنفيذي 

جتماع مجلس اإلدارة الثالثمحضر ا  



 خطط الطوارئ واالخالء في املنشآت الصحية •

 إدارة االزمات والكوارث الصحية •

 استراتيجيات امن وحماية املنشآت الصحية •

وبعض الجوانب املادية والعائد التكاليف وتمت مناقشة  

الفنية املتعلقة بالبرنامج وتوقيت تنفيذ البرنامج املمتد من 

 م2021بداية أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر لسنه

 

 

 : رئيس مجلس اإلدارة 

 م/مشعل بن شريم العامري 

 


