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  اجلمعية السعودية للكيمياء السريرية 
 

الخطة االستراتيجية للجمعية السعودية للكيمياء السريرية  / دورة مجلس اإلدارة من  

 تاريخ 1439/08/23هـ و حتى 08/23/ 1442هـ: 

 

إنشاء موقع إلكتروني خاص بالجمعية حيث توضع فيه جميع اإلعالنات المتعلقة بالجمعية 
المؤتمرات وورش العمل و الندوات التي ترعاها  من وسائل تثقيفية و توعوية و جداول  

الجمعية بشكل سنوي، و يحتوي على منصة تفاعلية مع الكوادر المتخصصة بنشاط عمل  
ويتم ذلك عن طريق استالم موقع الجمعية  .الجمعية و نشرات توعوية صحية للمجتمع

د اعضاء  من مجلس اإلدارة السابق ومراجعه محتوياته وتكليف فريق عمل بقياده اح 
مجلس اإلدارة بدورته الحالية باألشراف على الموقع من الناحية العلمية والتقنية ورفع  
خطه العمل والتحديثات لمجلس اإلدارة للموافقة عليها وابداء الرأي حول أي تعديالت  

  مقترحه. وذلك خالل مده ال تتعدى سته أشهر من بدء دوره مجلس اإلدارة الحالي.
 

 أوالً : 

ويتم ذلك    . بوك و سناب تشات فيس: تويتر و عإنشاء منصات تواصل اجتماعي بالمواق 
عن طريق تكليف المشرف على موقع الجمعية بإنشاء حسابات الجمعية على مواقع  
التواصل االجتماعي وربطها بموقع الجمعية الرسمي على شبكه االنترنت ومراجعه  

ضاء مجلس اإلدارة بدورته الحالية باألشراف  محتوياته وتكليف فريق عمل بقياده احد اع
على تلك المنصات من الناحية العلمية ورفع خطه العمل والتحديثات لمجلس اإلدارة  

للموافقة عليها وابداء الرأي حول أي تعديالت مقترحه. وذلك خالل مده ال تتعدى سته  
  أشهر من بدء دوره مجلس اإلدارة الحالي.

 
 

 ثانياً: 

سنوي للجمعية في المدن الرئيسية في المملكة و ذلك الستقطاب أكبر عدد  إقامة مؤتمر 
من المتخصصين في المجال و إثراء المعرفة للعاملين في المجال الصحي المخبري  
بتخصص الكيمياء الحيوية السريرية من فنيين و اخصائيين مختبر و استشاريين، و  

الجودة و السالمة بالعمل المخبري و  الخروج بتوصيات سنوية من تلك المؤتمرات لزيادة 
بمجال  المختصينويتم ذلك بالتعاون مع جميع  به لمعايير الجودة العالمية. االرتقاء
موقع اقامه المؤتمر السنوي  الختيار   المملكةبمختلف مدن  السريرية الحيويةالكيمياء 

 للجمعية على ان يتم الموافقة على  
 

وذلك بالتصويت عليه واخذ األغلبية باألصوات , ويتم   اإلدارة المكان من اعضاء مجلس 
 ايضا التنسيق مع الشركات الداعمة للمؤتمر للرعاية.  

  

 ثالثاً :   

 

mailto:info.sscc.sa@gamil.com
http://www.sscc.med.sa/


 

 Mob:                                        info.sscc.sa@gamil.com                www.sscc.med.sa                         

 
Z 

Saudi Society of Clinical Chemistry 
(SSCC) 

تتنوع العناوين لتلك النشاطات لزيادة  إقامة عدد من الندوات وورش العمل السنوية، حيث  اجلمعية السعودية للكيمياء السريرية 
مستوى التخصصية في المحاضرات المجدولة لتلك النشاطات بما يضمن استقطاب  

ويتم ذلك بالتعاون مع جميع المختصين   شريحة متخصصة من المتحدثين و الحضور. 
بمجال الكيمياء الحيوية السريرية بمختلف مدن المملكة الختيار مواقع اقامه الندوات  

سنوية ببدايه كل سنه ميالديهال  
 , ويتم ايضا التنسيق مع الشركات الداعمة للمؤتمر للرعاية. 

 

 رابعاً : 

إنشاء مقر ثابت للجمعية بمدينة الرياض حيث تعقد فيه اجتماعات مجلس اإلدارة و  
ويتم ذلك بالتنسيق مع القائمين   اجتماع اللجان المتخصصة تحت مظلة الجمعية.

والمشرفيين على مبنى الهيئه السعوديه الصحيه للتخصصات الصحيه المخصص  
للجمعيات والتعاقد معهم الخذ مكتب ممثلي الجمعيه والتنسيق معهم ايضا لحجز قاعات  

 االجتماعات باالوقات المقترحه والمتفق عليها مع مجلس االداره. 
 

خامساً 
: 

ع جمعيات عالمية تُعنى بنفس المجال و ذلك إلشراك أعضاء  ت دولية مإيجاد شراكا
الجمعية و منتسبيها باللجان الدولية المتخصصة و إظهار اسم الجمعية و نشاطاتها مع 

ويتم ذلك بالتنسيق مع ممثلي ورؤساء    النشرات الدورية لتلك الجمعيات الدولية.
نشاطات الجمعية لهم والتعاون معهم     الجمعيات الدولية اقليميا ودوليا وابراز وعرض 

على المستويين البحثي والتوعوي لما يعود بالفائدة على المجتمع ككل والممارسين  
   الصحيين بالخصوص.

 سادساً : 
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