


إضاءة على المهنة 
ذلك  في  بما  األطباء،  كبقية  نسبًيا  طويلة  ألوقات  األطفال  طبيب  يعمل 
ساعات الليل والعطل واألعياد ونهايات األسبوع. وهو يقضي معظم وقته 
المهني مع األطفال المرضى وعائالتهم بهدف تشخيص الحالة المرضية 
هذه  تتطلب  والشفاء.  التطّور  مراحل  ومراقبة  الالزم  العالج  ووصف 
المهنة الصبر واللين والعاطفة والقدرة على العيش تحت الضغط؛ ولكّنها 
تؤّمن عائًدا مالًيا ومعنوًيا مرتفًعا مثل بقية المجاالت الطبية، كّما تتطّلب 

مواكبة دائمة ألحدث التقنيات والوصفات العالجية.
وصف المهنة 

فحص الطفل عند الوالدة وتحديد العوامل األساسية ؛ مثل الوزن والطول ومحيط الرأس.
تحديد برامج الصحة الوقائية للطفل مثل برامج التلقيح الوقائي والبرنامج الغذائي، ومتابعة نمو الطفل 

عقليًا وحركيًا وجسميًا.
إعطاء التعليمات لألهل حول كيفية العناية بصحة طفلهما.

التشاور مع أطباء من اختصاصات أخرى عندما يلمس أعراًضا تستدعي ذلك.
متابعة وضع الطفل المريض عند دخوله المستشفى مع الطاقم الطبي والتمريضي.

مقدار  وتحديد  العالج،  ووصف  المناسبة  العالجية  اإلجراءات  واتخاذ  المرضية  الحاالت  تشخيص 
الجرعات ومواقيت إعطائها.

تسجيل وتوثيق البيانات المرضية والعالجية للمريض بهدف المتابعة والمراجعة.
الشخصّية المهنّية

الشخصية االستقصائية - الشخصية العملية - الشخصية االجتماعية.
المهارات والقدرات المطلوبة

اإلصغاء النشط: اإلصغاء لكالم اآلخرين وطرح األسئلة المناسبة.
والضعف  القوة  مكامن  لتشخيص  والتحليل  المنطق  استخدام  الناقد:  التفكير 

للرؤى المختلفة.
التعلم النشط: معالجة المعلومات والمواد الحديثة لفهم مضامينها واستنتاجاتها.

حل المشكالت المعقدة: تشخيص المشكالت المعقدة، وضع الخيارات لحلول، 
تطبيق الحلول.

إدراك العالقات االجتماعية: فهم ردود فعل اآلخرين وإدراك أبعاد تصرفاتهم.
الحكم واتخاذ القرار: الترجيح بين سلبيات وايجابيات األعمال الممكنة أو المحتملة.

العلوم: استعمال الطرائق العلمية لحل المشكالت.
اكتشاف االستراتيجيات: استخدام المقاربات المتعددة عند تعلم أو تعليم مسائل جديدة.

التفكير االستقرائي: القدرة على مزج معلومات جزئية متفرقة لتشكيل قاعدة عامة.
الفهم الكتابي:القدرة على قراءة وفهم المعلومات واألفكار المكتوبة.

التفكير أالستنتاجي: القدرة على تطبيق قواعد عامة على مسائل محددة إلنتاج أجوبة منطقية.
اإلدراك الشفهي: القدرة على اإلصغاء وفهم المعلومات واألفكار الواردة في الخطابات الشفهية.

التعبير الشفهي: القدرة على إيصال المعلومات واألفكار لآلخرين بشكل شفهي.
الرؤية القريبة: القدرة على رؤية تفاصيل األجسام ضمن مسافات قريبة )عدة أقدام(.

األشياء  وجمع  ومعالجة  لتناول  اليدين  أصابع  حركة  تنسيق  على  األصابع:القدرة  استخدام  في  براعة 
الصغيرة.

بعض الجامعات التي تدّرس االختصاص
اللبنانّية - الجامعة األميركّية في بيروت – جامعة القّديس يوسف – جامعة بيروت العربّية -  الجامعة 

جامعة سيدة اللويزة – جامعة الروح القدس – جامعة البلمند – الجامعة اللبنانّية األميركّية...

عدد سنوات 
الدراسة:  

 4 – 3
سنوات


