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 Who are weمن نحن؟

الجمعية السعودية للتمريض بقرار مجلس األمناء رقم تأسست
ة م القاض ي باملوافقة على إنشاء الجمعي30/5/2018وتاريخ 2018/أ/1

يات السعودية للتمريض املنهي حسب الالئحة العامة إلنشاء الجمع
.املهنية العلمية الصحية

The Saudi Nurses Association is a professional entity, 
established according to the law of associations and civil 
institutions issued by the Council of Ministers Resolution No. 
(61) and the date 30/5/2018 AD.



To be the leading voice for nurses

أن نكون صوت فعال ومؤثر للتمريض 
السعودي مما يساهم في رفع كفاءة 
وجودة الخدمات املقدمة للمجتمع 
.ومرجًعا رائًدا في مجال التمريض

Raise the efficacy of Nursing services

تحقيق اعلى مستوى من التواصل الفعال 
ًيا مع منتسبي مهنة التمريض محلًيا وعامل
إلى وبناء قنوات للتواصل املنهي الذي يهدف
رفع كفاءة وجوده الخدمات املقدمة 
.وبالتالي خلق بيئة جاذبة ملهنة التمريض

Unity and Loyalty.
Honesty and Transparency.

Respect and Fidelity.
Creativity and Innovation.

وحدة وشفافية
امانة وإخالص
احترام وتعاون 
تميز وابتكار

الرؤية والرسالة والقيم

الرؤية
Vision

الرسالة
Mission

القيم
Values



ية تعزيز معايير  املمارسة التمريض
Develop Professional 

Standards & Protocols 

رونيمنصة التعليم األلكتنتطوير
Develop E-Learning 

Certification

نىاعتماد معايير الكفاءات األد
Core-Competencies 

ضمان بيئة عمل آمنة وجاذبة
Healthy Work Environment 

تعزيز معايير 
سالمة املرض ى

Patient Safety 

تعزيز اإلنتاج العلمي من 
خالل الهبات البحثية
Research Grants

ية الدفاع عن قضايا الرعاية الصح
.معالتي تؤثر على املهنة واملجت

Nursing Advocacy

الجمعيةأهداف
Association Objectives

ض يتعزيز أخالقيات ممارس ي العمل التمري
The Code of Ethics for Nurses

اطالق آلية اإلعتماد  لبرامج التطوير املنهي
Professional Development Certification Programs



العمل على صياغة النظام الداخلي والمالي 

:للجمعية والذي يتضمن 

النظام اإلداري الداخلي.

التسجيل في العضويات املختلفة.

النظام املالي.

مراجعة النظام الداخلي للجمعية.

يةالنظام الداخلي والموارد المال
Financial Regulation

:ل العمل على تأمين المتطلبات المالية من خال

ل رسوم التسجيل في العضوية ووضع نظام يراعي دخ
.الفئة التبرعات والهبات 

رسوم االستشارات العلمية.

رسوم اإلعتمادات العلمية.

ورش العمل التابعة للجمعية



حكومية العمل على تأمين مقر للجمعية في أي مؤسسات صحية او تعليمية
إلى حين توفر املوارد املالية الكافية

ام العمل العمل على تأمين مكاتب ارتباط في مختلف مناطق اململكة بنظ
.التطوعي الجزئي في املؤسسات الصحية أو التعليمية الحكومية

مقر الجمعية ومكاتب االرتباط
Association Headquarter

تحديد رسوم عضوية الجمعية واختراح تصنيف ثابت للعضويات.

ءات في إثراء قوائم املنتسبين في مختلف العضويات وذلك بالتركيز على أصحاب  الكفا
لنظام التخصصات التمريضية الدقيقة دون إغفال األقل كفاءة من خالل العمل على تطوير ا

املقدمةالداخلي للجمعية بحيث يتسنى لجميع املمارسين االنتساب واالستفادة من الفرص

زيادة أعداد المنتسبين للجمعية
Association Members



 العمل مع املؤسسات املجتمعية في مجلس اإلدارة على وضع الخطط
ق وقياس االستراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة املدى والقابلة للتحقي

رة  نسب االنجاز وتأمين الشراكات االستراتيجية والعضويات املعتب
واالعتبارية و الشرفية للجمعية

تأمين الشراكات المجتمعية
Community Partnerships

وليالتعاون المحلي االقليمي والد
Local, Regional And International Cooperation

:ذات العالقة بمجال الرعاية الصحيةتعزيز التعاون املحلي واالقليمي والدولي 

عتبرةالجمعية من مثيالتها من الجمعيات االقليمية والدولية املتوئمة

ملراكز تعزيز التعاون والترابط البيني و تبادل الخبرات بين مختلف ا
والتخصصات ذات العالقة



ئة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الجمعيات الدولية الناش
رات واملرموقة في مجال لالستفادة وإفادة االخرين من خالل تبادل الخب

وقصص النجاح والتعامل مع التحديات

توأمة الجمعية مع الجمعيات االقليمية والدولية
Regional And International Associations Cooperation

تعزيز التعاون مع مختلف الهيئات التمريضية الوطنية
National Nursing Commissions Cooperation

خصصات العمل على تعزيز وتشجيع التعاون البيني ملختلف الت
عزيز التمريضية في اململكة بجميع املناطق واملحافظات وت

.اتمشاركة قصص النجاح والتجارب املختلفة بين التخصص



ماد معايير وضع معايير املمارسة املهنية و االعتماد الوطني املناسبة العت
في اململكة املمارسة التمريضية ومراكز التدريب وبرامج التعليم السريري 

الية مما سيساهم في تأمين موارد م. بشكل رئيس ي واملنطقة العربية
.قةللجمعية واملساهمة في رفع مستوى البرامج العلمية في املنط

ريبيةاطالق معايير الممارسة المهنية وبرامج االعتماد للبرامج التد
Launch Professional Practice Standards

المملكةنشر ثقافة التعليم األلكتروني في
Growth The Culture Of E-Learning In The Kingdom

:نشر ثقافة التعليم األلكتروني في اململكة بهدف تعزيز سالمة املرض ى من خالل

اطالق برامج وطنية للتدريب والتأهيل على استخدام املنصات التعليمية.

 التعاون مع الجهات املرموقة في مجال التمريض كمجلس التمريض الدوليICN  والجمعية ،
وذلك لالستفادة من البرامج املخصصة لتأهيل والتدريب على ANAاألمريكية للتمريض 

.التخصصات التمريضية املتعددة



يئة دعم الخطوات للتواجد في املحافل العلمية املحلية ضمن متطلبات اله
السعودية للتخصصات الصحية

اململكة من رعاية وتشجيع النشاطات العلمية الخاصة بالتمريض في جميع مناطق
.خالل توفير الدعم العلمي واللوجستي لهذه النشاطات

تشجيع ورعاية األنشطة العلمية المحلية
Encourage and nurture local scientific activities

تعزيز البحث العلمي
Promote scientific research

مية تشجيع البحث العلمي من خالل توفير املراجعة البحثية العل
البحثية وتشجيع األبحاث العلمية املشتركة بين املؤسسات، والنشر

.والقطاع الخاص ومؤسسات املجتمع املدني

اصدار املجلة العلمية االولى للتمريض في املنطقة العربية.
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