
  
 

 

 

 

45ملا ض1رمتلل ةيدوعسلا ةيعم$#ا   

  
 ةيداعلا ةيمومعلا ةيعم12ل لوألا عامتجالا رضحم 

 م 2020/12/24   قفاوملا    ـ5/1442H /9  :خ?راتب دقعنملا

  ضا?رلا ،تارافسلا a` ،ةي^[لا تاصصختلل ةيدوعسلا ةئيWلا رقمب ناطلس RSمألا ةعاق :ناNملا

 
 روض^l )نRلماعلا ءاضعألا( ةيمومعلا ةيعمl2ا ءاضعأل ةWجوملا noملا ض?رمتلل ةيدوعسلا ةيعمl2ا ةرادإ سلجم ةوعد fgع ًءانب

 ،ةيدوعسلا ءابنألا ةلاyو ،ةيمسرلا قبس ةفي^vo، wسرلا ةيعمl2ا عقوم( ta روشrملاو ،ةيمومعلا ةيعم12ل لوألا عامتجالا

ا?روضح عامتجالا دقع�ا )ةيصنلا لئاسرلا ،ةيعم12ل voسرلا ديS~لا ،ةيعم12ل a{امتجالا لصاوتلا تاصنم
ً

 نRطشانلا ءاضعألل 

 تارافسلا a`-ةي^[لا تاصصختلل ةيدوعسلا ةئيWلا ta ناطلس RSمألا ةعاق ta كلذو نRلماعلا ءاضعألا نم ةمئادلا نا12لاب

ايضا�Sفا" ءاضعألا ةيقب روضحو ضا?رلا ةنيدمب
ً

 مامت ta عامتجالا أدب ثيح ،GoTowebinar ةصنم لالخ نم "دع� نع /

احابص ةرشاعلا ةعاسلا
ً

 نب دمحم روتكدلا ةرادإلا سلجم س�ئر ةسائرب م٢٤/١٢/٢٠٢٠ ه٩/٥/١٤٤٢ قفاوملا س�م�lا موي 

 .يدماغلا هللا مرغ

 

ايضا�Sفا فويضلا نم عامتجالا رضح دقو
ً

 :نم لy )ةل2¬م ةملNب( 

 .ةي^[لا تاصصختلل ةيدوعسلا ةئيWلل ماعلا نRمألا /هدبع نميا روس�فوS~لا .1

 .)Nursing Now( ةيملاعلا ةلم^lا ةرادإ سلجم س�ئر /بس®رك درول روتكدلا .2

 :مµ´امسأ ةيلاتلا ةرادإلا سلجم ءاضعأ رضح امك

 ھقياشوبا دمحا .د .1

 يرمشلا دمحم .د .2

 يRSسعلا روHز .أ .3

 يRSسعلا انر .أ .4

 بايذلا ةمطاف .أ .5

 ثرا^lاب ميHاربإ .أ .6

 

 اWفادHأو اÆµازاجنÅو ةيعمl2ا س�سأت ةلحرم Ãgا اÂµف قرطتو ةيÀيحرت ةملNب عامتجالا ةسلج ةرادإلا سلجم س�ئر ةداعس حتتفا 

 ةملNل ويديف ضرع مت كلذ لبقو noملا ض?رمتلل ةيدوعسلا ةيعمl2ا ة?وضع ta ليÉ¬2لا ايازمب اWمتتخاو ةلاسرلاو ة?ؤرلاو

 نودب :مقرلا
 م2020 78مس4د 25 :خ/راتلا



  
 

 

 تازاجنإ نم ھتققح امل ةيعم12ل هركش� Ãgدأ يذلاو ةي^[لا تاصصختلل ةيدوعسلا ةئيWلل ماعلا نRمألا هدبع نميا روس�فوS~لا

 ةقالطنالا تقو وH نآلا ،ض?رمتلا تقو ناح(ب ھتملy متتخاو Ãaا^lا تقولا ta ض?رمتلا ةنWم ةيمHأ fgع زكرو RSصق تقوب

 ام Ãgا لصت يNل عيطتسÍ ام لNب ةيعمl2ا معدتس ةيعمl2ا عم لخبت نل ةئيWلاو ،ض?رمتلا تادايق ةدايقب ض?رمتلل ةيقيق^lا

 سلجم ta ة?وضعلل مكتيعمl2 نRمتنملا تاضرمملاو نRضرمملا عيمج معدب ةئيWلا موقتس معدلا كلذ نمو ،ھيلا وبصن

 اوركذت مات�lا taو ،ةيعمl2ا ءاضعألو ةيعم12ل ةئيWلا نم ةيدH هذH نوNتسو ةيملاعلا ة^[لا ةمظنمل ع�اتلا يملاعلا ض?رمتلا

اديج
ً

 عم noملا ض?رمتلل ةيدوعسلا ةيعم12ل ةيساسألا ةحئاللا ةشقانم تمت عامتجالا لالخو .)ناح دق ض?رمتلا تقو 

 Ðoلاو ھقياش وبأ دمحا روس�فوS~لا عم ةيجيتا�Sسالا رارقإ Ãgا ةفاضإلاب اHرارقإ fgع ت?وصتلا متو Ãaاموصلا ةميWف ةروتكدلا

 ةيلاملا دراوملاو ةيعم12ل faخادلا ماظنلاو ةيعمl2ا تاردابمو ةيجيتا�Sسالا فادHالاو ميقلاو ةلاسرلاو ة?ؤرلا( اWلالخ نم شقان

 ةمأوتو ةيعم12ل Ãaودلاو voيلقإلاو Ò^faا نواعتلاو ةيعمتÒ2ا تاyارشلا نRمأتو ةيعم12ل نRبسÉنملا دادعاو ةيعمl2ا رقمو

 ةسرامملا RSياعم قالطاو ةينطولا ةيض?رمتلا تائيWلا فلتخم عم نواعتلا ز?زعÍو ةيلودلاو ةيميلقإلا تايعمl2ا عم ةيعمl2ا

 ةياعرو عيÍ×2و ةكلمملا ta نRينWملا نRضرمملا نRب ي�و�Sكلالا ميلعتلا ةفاقث رش�و ةيÀ?ردتلا جماS~لل دامتعالا جمارÔو ةينWملا

ا مث نمو)voلعلا ثحبلا ز?زعÍو ةيل^Òا ةيملعلا ةطش�ألا
ٌ

 ةنno  )l2ملا ض?رمتلل ةيدوعسلا ةيعم12ل ةمئادلا نا12لا تدمتع

 .)ةماعلا تاقالعلاو ةيعامتجالا ةكراشملا ةنl2و ،ة?راشÉسالا ةن12لاو ،رشrلاو voلعلا ثحبلا ةنl2و ،noملا ر?وطتلا

 

  

 
  

ta Ùµشدت مت عامتجالا ةياRةيملاعلا ض?رمتلا ةلمح ن ta رعلا ةكلمملاÔةيدوعسلا ةي )(Nursing Now Saudi Arabia  لاوÐo Æµفد 

 مث نمو قيتعلا ماWلا ةروتكدلل ةملNب نRشدتلا آدÔو ،ملاعلا لوح ض?رمتلا تايناNمإ ر?وطتو معد لالخ نم ة^[لا ز?زعÃg Íا

 نع اÂµف ثدحت بس®رك درول روتكدلا )Nursing Now( ةيملاعلا ةلم^lا ةرادإ سلجم س�ئر ةداعس نم ةل2¬م ةملy كلذ fgت

 نRضرمملل RSبكلا رودلاو ض?رمتلا ةنWم ةيمHأ نعو ةيدوعسلا ةيÔرعلا ةكلمملا ta نالا ض?رمتلا ةلمح قالطإل هرورس a{اود

 لا مسجم نع راتسلا ءالداو لافتحالاو ءاضعألا م?ركتو ةلم^lا نRشدتب عامتجالا متتخاو .ةحئاl2ا هذH لالخ تاضرمملاو

Nursing now  ا روصلا طاقتلاوl2ل ةيعامWةميظعلا ةبسانملا هذ . 

 



  
 

 

Hا تــــضوف دقو اذl2ف .د ،ةقياــــش وبأ دمحا .د /ةداــــسلا ةيداعلا ةيمومعلا ةيعمWاموــــصلا ةميÃa، لا .دWوم .أ ،قيتعلا ماHجناو ب، 

 داـــمتعال ةـــيموl^Nا RSغو ةـــيموl^Nا تاـــl2Wا ةـــفاـــy لـــبق ةـــمزاللا تاءارجإلا ةـــفاـــy ذاـــختا ta ،نيدرفنم وأ نRعمتجم ،ةـــعيÔرلا رودـــب

 .ةينعملا تاl2Wا ىدل رض^Òا اذH عاديÅو

 يدماغلا هللا مرغ نب دمحم .د :ةيعمl2ا س�ئر

 يرمشلا دمحم .د :س�ئرلا بئان

  ثرا^lاب ميHاربإ .أ :رسلا نRمأ

 بايذلا ةمطاف .أ :لاملا نRمأ

 ةعيÔرلا رودب :يرادإلا لوؤسملا

  

 
 ةيمومعلا ةيعم34ا عامتجال ةيس+ئرلا تاجر#"ا

 .ةماعلا ةيجيتا�Sسالا دامتعا-١

 .ةيساسألا ةحئاللا رارقإ-٢

 .ةمئادلا نا12لا دامتعا-٣

ايمسر اWقالطاو Nursing Now ةلم^l لثممك ةيعمl2ا دامتعا-٤
ً

. 

 ة:وناثلا تاجر#"ا

 .Räمملا قيثوتلاو لف^1ل عãارلا ب�ت�Sلاو ميظنتلا-١

ا?روضح عامتجالا دقع-٢
ً

 .دحاو نآ ta رانÀ?ولا ةصنم ق?رط نع دع� نعو 

ا?روضح( اÂµلع ةباجالاو ةلئسألا عيمج ضرع-٣
ً

 .شاقنلا تاسلج ءاردمل )دع� نعو 

 


