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 تفاصيل االجتماع 
 م  17:00-13:00 اإلجتماع  وقت م 2021 /29/12   تاريخ اإلجتماع 

 الرياض قاعة -فندق فوكو  مكان االجتماع 

 

 شخص145 عدد الحضور 

 فقرات االجتماع 
 املتحدث  فقرةال الوقت

 الغامدي  محمد . د رحلة النجاح  13:00 – 13:10

 الغامدي  محمد . د كلمة االفتتاح  13:10 – 13:30

 الغامدي  محمد . د إنجازات الجمعية السعودية للتمريض  13:30 – 14:00

 فاطمة الذياب أ. السعودية للتمريضميزانية الجمعية  14:00 – 14:30

       الغامدي  محمد . د وقت املناقشة  14:30 – 15:00

 فاطمة الذياب أ.

 

عرض اللجان الدائمة للجمعية   15:30 – 15:40

 السعودية للتمريض

 لجنة التطوير املنهي 

 أ.مواهب وانج 

  

 لجنة التطوير املنهي  وقت املناقشة  15:40 – 16:00

اللجان الدائمة للجمعية  عرض  16:00 – 16:10

 السعودية للتمريض

 لجنة البحث العلمي والنشر 

 د.عباس املطير                 

 لجنة البحث العلمي والنشر      وقت املناقشة  16:10 – 16:30

عرض اللجان الدائمة للجمعية   16:30 – 16:40

 السعودية للتمريض

لجنة املشاركة االجتماعية والعالقات 

 العامة 

 أ.ابراهيم بالحارث             

لجنة املشاركة االجتماعية   وقت املناقشة  16:40 – 17:00

 والعالقات العامة 



      

 

  

 التوصيات  وقائع االجتماع  ور النقاشامح

 

 رحلة النجاح 

تم استعراض فيديو مرئي عن اجتماع  

في الجمعية العمومية األول املنعقد 

م في قاعة األمير  24/12/2020تاريخ 

سلطان في الهيئة السعودية  

 للتخصصات الصحية  

           

 

   كلمة االفتتاح

مجلس  الغامدي رئيسافتتح د. محمد 

ورحب بضيوف   اإلدارة االجتماع

شكر لكافة الوألقى كلمة   االجتماع ،

مع    ورؤساء اللجان جتماعأعضاء اال 

تم مراجعة . و ولةذتثمين الجهود املب

جتماع  االنقاط التي طرحت خالل  

 . الجمعية العمومية السابق

 

إنجازات الجمعية السعودية  

 للتمريض

 

الدكتور محمد الغامدي الى  تطرق 

تأسيس الجمعية  الحديث عن 

رؤيتها وأهدافها و السعودية للتمريض 

اال وهي    إنجازاتهاورسالتها وقيمها وأبرز 

املجلس الدولي لعضوية  هاانضمام

، وصدور قرار اعتمادها  ICNللتمريض

كجهة تطوير منهي مستمر ملدة ثالث 

سنوات من قبل الهيئة السعودية  

الصحية، وتدشين   تللتخصصا

 منصة التعليم االلكترونية للجمعية.

  األساسية الالئحة   مناقشة تمو 

   .للتمريض السعودية  للجمعية
  

تقديم أنشطة وبرامج التطوير املنهي املعتمدة  

أعداد    ادةزيو  ، ملنسوبي مهنة التمريض

تأمين الشراكات  ، و املنتسبين للجمعية 

املحلي واالقليمي  التعاون ، و  املجتمعية 

معايير املمارسة املهنية وبرامج   إطالق ، و والدولي

نشر ثقافة  ،و  االعتماد للبرامج التدريبية 

تشجيع ورعاية األنشطة  ، و اإللكترونيالتعليم 

 ، وتعزيز البحث العلمي. العلمية املحلية

 

 

 

ميزانية الجمعية السعودية  

 للتمريض

للجمعية  املالي تقرير  العرض  تم 

لعام   السعودية للتمريض املنهي

إيرادات الجمعية   - (م2021)

واملصروفات والرصيد الختامي في 

حساب الجمعية لذات العام من قبل  

 فاطمة الذياب امين املال. األستاذة

طرح اقتراحات وخطط تسويقية لزيادة دخل 

الجمعية السعودية للتمريض املنهي واستشعار  

 في االلتزام بتنفيذ ذلك. األعضاءدور جميع 

 

 



 

 

 

                                                                                                                     . محمد     ر    ال امد 
 

 
  
 

     م      ا ة الجمعية ال عو  ة ل تمر                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وقت املناقشة 
انتهت الجلسة األولى باملناقشة واالجابة على أسئلة الحضور من قبل رئيس مجلس االدارة  

األستاذة فاطمة الذياب.الدكتور محمد الغامدي وامين املال   

عرض أداء اللجان الدائمة  

 للجمعية السعودية للتمريض

لجنة   -)لجنة التطوير املنهي

لجنة   - البحث العلمي والنشر

املشاركة االجتماعية والعالقات 

 العامة(

 

 

 

  تم استعراض اعضاء ومهام اللجان  

كل لجنة خالل العام املاض ي من   وأداء

قبل رؤساء اللجان الدكتور عباس 

املطير رئيس لجنة البحث العلمي 

والنشر ،واألستاذة مواهب وانج رئيسة  

لجنة التطوير املنهي ،واألستاذ إبراهيم  

بالحارث رئيس لجنة املشاركة  

،    االجتماعية والعالقات العامة

والتطرق الى الحديث عن الخطط 

 ية ومؤشرات األداء لكل لجنة. املستقبل

 

 Residencyللتمريض   اإلقامةتنفيذ برنامج 

program   وتعميمه 

 

البرنامج االرشادي ألبحاث التمريض تنفيذ   

محكمة   اصدار مجلة علمية خاصة بالجمعية

ملعلوماتفي قواعد ا ومسجلة  

تفعيل املبادرات التطوعية متضمنة القيام   

وتثقيفية واستشارات علمية  بحمالت توعوية 

مقدمة لجميع أعضاء املجتمع باإلضافة الى  

إقامة دورات وندوات ملنسوبي أعضاء الجمعية  

 السعودية للتمريض

 وقت املناقشة 

عباس   قبل الدكتور انتهت الجلسة الثانية باملناقشة واالجابة على أسئلة الحضور من 

األستاذة مواهب وانج رئيسة لجنة التطوير  املطير رئيس لجنة البحث العلمي والنشر ،و 

.  املنهي ،واألستاذ إبراهيم بالحارث رئيس لجنة املشاركة االجتماعية والعالقات العامة  



 

 

 

 

 

 


