
1  
 

 تِفيذ اهسيبست قسي تٌريض األطفبم واهيبث 

 

 

 

 

 

 

 

 سيبست قسي تٌريض األطفبم واهيبث تِفيذ كال ًِهب:

 : تعريض اهطوبت هخبراث فً تٌريض األطفبم هوٌراحن اهعٌريت اهٌختوفت:1

 اهيبث اهتِفيذ:

تدددس النظىْ ددددينىَددد األنتَدددداطنظراحددد هنردددًنظىَدظةدددونظى َداددد نظىَ  يحددد ن .1

نوإس  سظًنظى نْىىىجي نظىحساث .

نتس ابننظىطيب نرًناو نظىحض ّ نىَ در نسيىكنوَّىنظراح هنظرصح ء. .2

ظى س ابنظى َيًنىيطيب نعيًنٍه  ظتنتَداطنظراحد هنردًنظىَ  ٍدونونظىهي د تن .3

 ظىصحي نب ىج ٍ  نووزظ ألنظىصح نوهي  نظى أٍيِنظىصحً.

ظىقيدد ًنب ىاادد  ظتنظىَيسظّيدد نىَددسظ منظى  يدديٌنظى دد  نوظراحدد هن ونظ ة ي جدد تن .4

صدد نٍثددونٍددسظ منظىَنحددىريِنوٍددسظ منظىصددٌنوظىددبنٌنوٍددسظ منظىَ ددى يِنظى  

  هْي .

 تس ابنظىط ىبنعيًنٍه  ظتنظى ثقيفنظىصحًنىيَدضنو واهٌنوظرٍه ت. .5

:اإلهتٌابى تتداا ين ًِابهر تٌااريض األطفاابم لومياب هلاان ًاَ ًرحوتااً اهبلاابهىميى  2

 ٌع.واه ماسبث اهعويب تٌب يتىاكب ًع اهتق ى اهعوًٌ وإحتيبجبث اهٌجت

 اهيت اهتِفيذ:

 ظى حساثنظىث ّىينىَْهجنتَداطنظراح هنظىْ دينوظى َيً. .1

: تلبًااان اهخباااراث اهتعويٌيااات  هوطوبااات تدساااتخ اى ًاااىامل اهقساااي واهلويااات هوعٌويااات 3

 اهتعويٌيت.

 اهيت اهتِفيذ:

ظى ْسيقن س  سظًنٍ  ٍونتَداطنظراحد هنىييدىًنظىَح دىرنىدردانمحد ءألنظىطد  ن .1

 رًنظىَه  ظتنظى َيي .

 

 سياسة قسم تمريض األطفال



2  
 

 تِفيذ اهسيبست قسي تٌريض األطفبم واهيبث 

 

ٍ َدونظىياد تنونظىق عد تنظىسدَ ي نن-ظىح سدبنظلىدًن-ظى ْسيقن سد  سظًنظىَن بد  .2

 وظىْ دا .

 

 : اهٌسبهٌت فً اإلمشبل األكبليًٌ هطوبت اهبلبهىميى  واه ماسبث اهعويب:4

 اهيبث اهتِفيذ: 

ٍشدد  م نضعضددد ءنهي ددد نظى دددس النردددًنظ  طددد انظ مددد ااًَنىطددد  نٍدةي دددًن .1

 ظىبن ىى اىمنوظىس ظس تنظى يي .

 

: اهقياابى تعٌاان اثتداابم اهعوٌياات فااً ًجاابم تٌااريض األطفاابم ًااع إسااتخ اى اهاا   ن 5

 اهعوٌيت اهد يثت:

 اهيت اهتِفيذ:

نعَونخط نبحثي نىيقسٌنظىَْبثق نٍِنخط نظىنيي . .1

 إس  سظًنظىسلئونظى يَي نظىحساث نرًنإجدظءنظربح ثنإُنضٍنِن ىل. .2

ن

اهتعويٌياات فااً ًجاابم تٌااريض األطفاابم إسااتخ اى ُتااب ر ااألتداابم هتدساايَ اهعٌوياات : 6

 هخ ًت اهٌجتٌع:اهِظري واهعٌوً و

 اهيبث اهتِفيذ:

 تطبيقنّ  ئجنظربح ثنىإل تق ءنب ى َيي نظى  ييَي نوخسٍ نظىَج َا. .1

ن

 اهتعبوٍ ًع اهفريق اهصدً فً اههيئبث اهصديت اهٌختوفت.: 7

 اهيبث اهتِفيذ:

ٍدتتَدظتنوّدسوظتنوو  نظى ْسيقنبيِنضعض ءنظىقسدٌنوظىحدادقنظىصدحًنى قدسن .1

نعَوناو ا .

إّ سظ نب طنضعض ءنهي  نظى س النىيَس هَ نرًنتس النٍ اتًنابنظراح هن .2

 وجدظة نظراح ه.
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 : اهتِسيق واهتلبًن هوعٌويت اهتعويٌيت فً اهتخصصبث اهتٌريضيت اهٌختوفت:8

 اهيبث اهتِفيذ:

ثن  ج ءنظربحظى ْسيقنبيِنضعض ءنهي  نظى س النرًنظر س ًنظى َيي نظىَ  يح ن .1

 ظىَش دم .

 

: اهتاا ميب اهاا ومي و اهٌسااتٌر أليضاابل هيئاات اهتاا ميم واههيئاات اهٌعبوُاات تبهقسااي 9

 هٌسبيرة ًبهى ح ين فً ًجبم تٌريض األطفبم .

 اهيبث اهتِفيذ:

نعقسناو ظتنتس ابي نوو  نعَو. .1

 ظ  ييَي نوظى  ىَي .-ةضى نظىْسوظتنوظىَتتَدظتنظىَحيي  .2

 

ثلال اهٌٌرضبث فاً اهعِبيات اهتٌريضايت هاطفابم فاً اههيئابث : اإلمتقبل تٌستىي 11

 اهطبيت اهٌختوفت تبهٌجتٌع:

 اهيبث اهتِفيذ:

نعقسناو ظتنتس ابي نابق ن ة ي ج تنمونهي  . .1

 ظىَش  م نوظىحضى نظىيق ءنظى يًَنظىسْىينىيقسٌ. .2

 

 : اهتطىير اه ومي هسيبسبث اهقسي:11

 اهيبث اهتِفيذ:

نظىقسٌ.نظىَدظج  نظىسو ا نىسي س ت .1

ن

 


