
 التمريض    كلية
 جامعة امللك سعود

أأن تكون لكية المتريض رائدة وممتزية يف تعلمي المتريض والأحباث 
قلميًيا ودولًيا  العلمية وخدمة اجملمتع حملًيا وا 

 كلية التمريض



 

 رسالة الكلية: 

ن علمًيا لممارسة مهنة  تعمل كلية التمريض عىل تخري    ج طلبة مؤهلي 

ي المؤسسات الصحية وخدمات المجتمع المتعددة من 
التمريض فن

خالل ما تقدمه من برامج تعليمية معتمدة وأبحاث علمية متخصصة 

ي مجاالت التمريض. 
 فن

 

 

 أهداف الكلية: 

 العمل عىل تعزيز البنية التحتية للكلية. 

 .  تأسيس نظام إدارة الجودة للحصول عىل االعتماد األكاديمي

ي مهنة التمريض. 
 العمل عىل تصميم برامج تعليمية متخصصة فن

ي مجاالت التمريض المتعددة . 
 إيجاد بيئة بحثية تطبيقية فن

ي مجال خدمة المجتمع. 
 إنشاء منظومة متكاملة فن

 إنجازات كلية التمريض

  ،ي التمريض
ي البكالوريوس والماجستب  فن نامجر الحصول عىل اإلعتماد األكاديمي من ألمانيا لبر

ي تحصل عىل اعتماد أكاديمي دوىلي 
حيث كانت الكلية هي األوىل عىل مستوى الجامعة الت 

نامج  ي حصولها عىل اعتماد دوىلي لبر
نامج الدراسات العليا واألوىل عىل مستوى المملكة فن لبر

 بكالوريوس التمريض. 

 ن  لتأهيل برنامج أول إطالق ن  الخريجي  عن   البكالوريوس اىل الدبلوم درجة عىل الحاصلي 
" برنامج طريق ي  ساهم والذي والطالبات لطالب "التجسب 

 الطالب        من عدد تخري    ج فن
ن  والطالبات  تمريض.                                                        بدرجة بكالوريوس المؤهلي 

 
 ي  الدكتوراه لدرجة العليا الدراسات برنامج اعتماد

ي  االول يعد والذي التمريض فن
منطقة  فن

.  الخليج ي   العربر
 
 بنظامي  لدرجة العليا الدراسات برنامج اعتماد المستمر والتعليم االعتيادي الماجستب 

ي  )الموازي(
ي  االول يعد والذي التمريض  فن

.  الخليج منطقة فن ي  العربر
 
 والدولية األكاديمية االعتمادات من عدد عىل سعود الملك بجامعة التمريض كلية حصلت 

ي 
ي  تمريض كلية كأفضل االول المركز حصدت كما ومختلفة متعددة مجاالت  فن

 العالم        فن
ي  كن بتصنيف العربر  نيوز.  موقع أمب 

 

 بالتعليم 

  ي
وبن ي والبدء بتفعيلها بالتنسيق مع عمادة التعليم اإللكب 

وبن إنشاء وحدة التعليم اإللكب 
ن لتحويل المقررات إىل مقررات رقمية تدريجًيا   .والتعليم عن بعد والتجهب 

 االستفادة من معامل المحاكاة )Simulation( ي الكلية
ي تدريس المقررات العملية فن

 .فن

 إنشاء مركز كلية التمريض للتدريب عىل مهارات مساندة الحياة والبدء 
 ي برنامج ماجستب  التمريض للطلبة الذكور

 .البدء بالدراسة فن
 

 بالبحث العلمي 

  .إنشاء مركز بحوث كلية التمريض 

  اف الكلية وبالتنسيق مع المكتب التنفيذي لوزراء ي تحت إشر عقد يوم التمريض الخليجر


