
ي في  إسهامات البحث العلمي بالتمريض السعود
2030تحقيق رؤية المملكة

د شوياكر فراج

أأس تاذ مشارك متريض الأطفال 

جامعة أأم القرى–لكية المتريض 



2030رؤية اململكة وحبوث المتريض 



اسالرعاية الصحية املتقدمة مطلب رضوري جدا حلياة الن

ليب و لن تكون هناك رعاية حصية متقدمة دون الاعامتد عىل حبث علمي ي
حيرص عىل حل مشالكته بشلك فعالواحتياجات اجملمتع 



ال سرتاتيجيةترمجة هذه الرؤية ا ىل برامج تنفيذيـة متعـددة حتقـق الأهداف

ل تعمتد تكل الربامج عىل أ ليات مع•
اف جديدة تناسب متطلبات لك الأهد

لرؤيـةالوطنيـة املشرتكـة واملرتبطـة اب



أأبعاد لربانمج التحول الوطين٨مت حتديد 

الارتقاء ابلرعاية الصحية : البعد الأول 



هذه املنظومةدور املامرسني الصحيني فهم احملرك الرئييس يف

بحوث الصحية ذلا جيب علينا العمل عىل رفع كفاءة املامرس الصحي يف جمالت ال 
الرسيريةكام هو احلال يف جمالت املامرسات 



هدف  أأبرز التحدايت اليت تواجه حتقيق هذا ال 

:  حىت أألن هباتغطية الفجوة البحثية يف جمالت المتريض اليت مل يمت العمل •

متريض الصحة املدرس ية عىل مس توى مجيع مدارس اململكة -

متريض الصحة النفس ية للأطفال و املراهقني -

احلشود البرشية والعمل يف أأحباث احلج -

متريض الأورام-

املشاركة يف ا خراج منتج حبيث متاكمل  والعمل مبراكز البحوث الطبية -



الأهداف ال سرتاتيجية

ة الصحة للوقوف عىل أ لية يشمل أأيضا خرباء المتريض من وزار وتكوين فريق معل متنوع من خرباء المتريض عىل مس توى اجلامعات السعودية •
2030تنفيذ الربامج اليت حتقق رؤية 

فعيلها ت وتوجيه القيادات يف لكيات المتريض بتخصيص عدد ساعات من جدول معل أأعضاء الفريق لس تكامل هذه الربامج •

ىل أأهداف التدريب اخلاصة حبدييث التخرج من لكيات المتريض لالنضامم ا ىل منظوم• ضافة هذا الهدف التطبيقي ا  ة العمل اجلديدة ا 

وابملراكز الصحية وملستشفيات اس تحداث برامج تدريبية يف جمال البحوث الصحية لكوادر المتريض اخملتلفة للمشاركة يف البحوث الصحية اب•
للعاملني بوزارة الصحة أأيضا 



خرباء المتريض من 

وزارة الصحة 

خرباء المتريض من

ة اجلامعات السعودي

2030ية للوقوف عىل أ لية تنفيذ الربامج اليت حتقق رؤ





القيادات يف لكيات المتريض

س أعضاء هيئة التدري
برنامج بكالوريوس

التمريض 

برامج الدراسات 
العليا 



أأهداف التدريب اخلاصة حبدييث التخرج

التدريب من خالل المشاركة في المشاريع البحثية داخل
المستشفيات 

بحثية التعاقد المحدود مع المراكز ال/ التدريب عن طريق التعيين 

تمريض الطوارئ / المشاركة في برنامج الحج 



لكةأأبرز املؤرشات لتحقيق رؤية املم
: عدد املؤرشات 

مؤرشات رئيس ية 10-

مؤرشات فرعية 24-

عيل أأهداف من خالل تف ( كفاءة خدمات الرعاية الصحية وحتسني جودة )حنتاج العمل عىل مؤرش 

البحث العلمي اليت مل يمت تغطيهتا حىت الآن 



مؤرشات القياس 

القوى العامةل السعودية / نس بة املشاركة يف سوق العمل / حصة املرأأة •

ترتيب اململكة يف مؤرش التنافس ية ادلولية يف النرش العلمي •



ق العملو هذا سوف يعمل عىل متكني املامرسني الصحيني من دخول سو 

مما حيقق بعد أأخر من أأبعاد ا سرتاتيجية التحول الوطين



خطوات على الطريق  





«حتفزي الانتاج البحيث»

 البحث نظمت لكية المتريض جبامعة ادلمام ورشة معل عن حتفزي العمل يف
العلمي 

بريل 5 م2016ا 



حتويل املامرسة المتريضية من خالل الأحباث

اث المتريضحصة املدينة تفتتح املؤمتر السعودي الثاين لأحب
ه1436/ 11/ 03



املؤمتر ادلويل للصيدةل و المتريض و العلوم الصحية
201٨مارس –جدة 

اية الصحية يف حبث دور المتريض والصيدةل يف حتسني الرع
2030ظل رؤية اململكة 



البحث العلميأأقامت جامعة رايض العمل فعاليات يوم 
م201٨التاسع ابريل 



تطوير تعلمي "جامعة الأمرية تطلق فعاليات مؤمتر المتريض الأول
"2030حنو موامئة رؤية وأأحباث المتريض 

2019مارس 



نشاء مراكز البحث العلميمبادرة جامعة املكل سعود اب 
...  البحث العلميخطوة واعدة يف تأأصيل

الاجامتع الرابع عرش للجنة معداء 
.السعوديةابجلامعاتالمتريضلكيات

2019



جامعة أأم القرى –لكية المتريض 
2019عام اىل2010تطور البحث العلمي منذ عام 

حبوث علمية منشورة يف جمالت علمية دولية -
حتكمي أأحباث جملالت دولية متخصصة -

عضوية جمالس جمالت علمية -
التطوير واجلودة واس تضافة خرباء أأجانب دلمع خطة البحث العلمي -

عداد برامج دراسات عليا يف عدة ختصصات - ا 
احلصول عىل جوائز دولية يف المتزي البحيث -



ستشفى الأول جدة هو امل –مستشفى املكل فيصل التخصيص ومركز الأحباث 

" لمتريضقاعدة البياانت الوطنية ملؤرشات جودة ا" اذلي حيصل عىل جائزة 
.املمتزية بفئة املستشفيات التعلميية
2000ة عىل بياانت هتمت هذه اجلائزة بنتاجئ اجلودة المتريضية الفائقة املعمتد

.مستشفى

)كجزء من منوذج املامرسة املهنية 2010يف عام أأحباث المتريض مت تأأسيس جملس 
PPM) اذلي يوجه صنع القرار يف قسم شؤون المتريض



شكرا لحسن استماعكم


