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    المؤتمر الدولي للتمريض         م

التحول في ممارسة التمريض:
تحقيق ثقة عالية

2019

التواريخ: ورش العمل قبل المؤتمر: 29-30 أبريل 2019م
المؤتمر: 1-2 مايو 2019م

الموقع: فندق برج رافال كمبينسكي، الرياض

الجمهور المستهدف: الممرضات/الممرضين
 قادة التمريض، أساتذة التمريض، طالبات/طالب التمريض، 

 الممارسين الصحيين المساعدين، كل المهتمين بتقدم
ممارسة التمريض

ا�هداف:
•

•

•
•

إدخال مبادئ المنظمات ذات الثقة العالية إلى ممارسات التمريض   
 دراسة أحدث الممارسات القائمة على ا�دلة والبحوث المتعلقة بمؤشرات التمريض   

الحساسة الرئيسية
تحول ممارسات التمريض من خالل تطبيق المعرفة واالبتكارات الجديدة 

تشجيع استخدام تقنيات الرعاية الصحية "الذكية

.

.

.
".

.

ورش العمل يومين قبل المؤتمر:
 ١- "التقدم في ممارسات التمريض" يقدمها كارن غيبل سبيروني

 الحد ا�قصى للمشاركين (50)، رسوم التسجيل: التسجيل المبكر قبل 21 مارس 2019م "3500" ريال سعودي.

ورش العمل يومين قبل المؤتمر:
  ٢- تطبيق نموذج مستشفى جونز هوبكنز للممارسات القائمة على ا�دلة، تقدمها كريستين رولينسون

 الحد ا�قصى للمشاركين (25)، رسوم التسجيل: التسجيل المبكر قبل 21 مارس 2019م "750" ريال سعودي. 22 مارس 2019م
وبعده "1000" ريال سعودي. هذه الورشة على وشك أن تبدأ لذا يرجى المسارعة بالتسجيل

رسوم المؤتمر ومدته يومين: "350" ريال سعودي/ التسجيل في الموقع: "450" ريال سعودي

22      مارس 2019م وبعده "4200" ريال سعودي. هذه الورشة على وشك أن تبدأ لذا يرجى المسارعة بالتسجيل.                  

MHSA ,BSN ,RN , PhD,

CEN,RN-BC ,RN ,BSN ,MS ,RN,MSN , وقاسم النصر

.

باقة         "600" ريال سعودي وتتضمن المقعد المفضل للجلوس في المؤتمر، منطقة خاصة لتناول
 الطعام صالة خاصة لكبار الشخصيات مع هدية مميزة 

:VIP

 الطالب وموظفي مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز ا�بحاث: "250" ريال سعودي
المشاركون في المؤتمر: الحد أقصى (700 

.

(

لالستعالم: أبرار الطوال، سكرتيرة اللجنة المنظمة
إيميل:    
إيميل:    

 aaltowal@kfshrc.edu.sa :#للتسجيل:  0112162919- رقم المكتب / CME التواصل مع مكتب  
websymposia@kfshrc.edu.sa:#أو31830    31552/ تحويلة#   0114647272- تلفون

 (أبريل 30-29)

 (أبريل 30-29)

قم بالتسجيل قبل
٦ أبريل 

واحصل على خصم 
٥٠ ريال 


