
 

     

 

 مركز تدريبي قسم جراحة األطفال في الاستمارة اعتماد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عليمات عامة:ت

 ال  نعم  تلتزم إدارة المستشفى بالعملية التعليمية والتدريبية وتوفير احتياجاتها ودعمها .1

 ال  نعم  تلتزم إدارة المستشفى بتسهيل حضور المدربين والمتدربين للمؤتمرات والدورات .2

 ال  نعم      يوجد توصيف وظيفي لكافة العاملين بالمستشفى .3

 ال  نعم    توجد برامج تدريبية مستمرة لكافة فئات العاملين في المستشفى .4

 ال  نعم        يةالتدريبللشؤون توجد لجنة متابعة  .5

 ال  نعم      يوجد مدير لبرامج المجلس العربي )مشرف عام( .6

 ال  نعم   الدعم الكافي والوقت الكافي لتسهيل القيام بواجباتهيتلقى مدير البرنامج  .7

 ال  نعم     جراحة االطفالخصص تيوجد مشرف متابع للتدريب في  .8

 ال  نعم               * مقيم من قبل مؤسسة دولية أو اقليمية أو محلية . المشفى9

 ال  نعم     * داخلية(المستشفى مرتبطة بهيئات علمية )خارجية أو . 10

 ال  نعم        * المحلية بالهيئةاألطفال العلمي لجراحة  المشفى معترف به من قبل المجلس. 11

 11&10&9 الخاصة بالبنودوثائق * ترفق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بيانات عامة:
 

اسم المستشفى: 

........................................................................................................................ 
 

 .........الدولة / البلد: ............................... المدينة: ..................................................
 

العنوان: 

........................................................................................................................ 
 

 .......................... الفاكس: ...........................هاتف: . صندوق بريد: .........................
 

 ........................................................................................................الموقع االلكتروني: 
 

 الجهة التي يتبع لها المستشفى: 

   مستشفى خيري       مستشفى خاص  وزارة الصحة    جامعي
 

 (:√)يؤشر عليها بعالمة  هل تتوفر األقسام التالية في المستشفى 

  قسم طب األطفال العام     

  المركزة     العناية سم ق   O    لألطفال   O الوالدة  حديثي  

    وحدة المناظير التشخيصية  

  قسم التخدير  

  قسم اإلسعاف الطوارئ    

  قسم األشعة التشخيصية 

  قسم العزل من األمراض المعدية  
 

 :اقسام الخدمات المساندة

                 قسم العيادات الخارجية 

    قسم المختبرات 

   الدم ومشتقاتهوحدة توفير  

  الصيدلية 

   الطبية  السجالت          O الكتروني             O  ورقيةملفات   

 المكتبة الطبية 

 ....................  نشأة التخصص.بداية  عدد السنوات منذ
 



 : ىالمستشفىاألسرة في 

 .....................                لألسرة:  العدد الكلي 

 .....................   لجراحة األطفال:العدد المخصص 

     المخصصة لجراحة األطفال  المركزة   اسرة العناية

 .....................               PICU      األطفال 

 .....................           NICUالوالدة حديثي 
 

 الكادر الطبي في المستشفى:

 األطفال:جراحة عدد األطباء في 

  األطباء االستشاريين    ..................... 

  األطباء االختصاصيين   ..................... 

  األطباء المتدربين    .....................  

  غير المتدربين األطباء   ..................... 
 

 التمريض

 ......: ....................................................................جراحة االطفالعدد الممرضات في 

 .................................................................................. ساعات الدوام في كل مناوبة:
 

 المختبرات:قسم 

 ال   نعم   هل جميع الفحوصات األساسية متوفرة: 

 أذكر الفحوصات األخرى المتوفرة:

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 
 

 غير متوفر  متوفر           :الفحص المرضي النسيجيمعمل  

 غير متوفر  متوفر   وحدة توفير الدم ومشتقاته/بنك الدم:

 في حال عدم وجود بنك دم في المستشفى من أين يتم الحصول على الدم:

....................................................................................................................... 
 

 قسم األشعة التشخيصية:

 التجهيزات:

 X-RAY    C.T.Scan   MRI 

 Ultrasound   Gamma Camera  
 

 السجالت الطبية:

  استخدام الحاسب اآللي     التسجيل اليدوي 
 

 المكتبة الطبية:

 عدد الكتب الطبية      عدد الدوريات 

 

 األنشطة العلمية والتعليمية في المستشفى عامة:

  ندوات      ورشات عمل 

 مؤتمرات       التعليم الطبي المستمرCME  



  :غير ذلك..................................................................................................... 
 

 التسهيالت واألجهزة التعليمية والتدريبية المتوفرة:

  قاعة المحاضرات والندوات    وسال اإليضاح الطبي والتصوير 

 أجهزة عرض وتوضيح    أجهزة أخرى 

 الطوارئ:قسم 

 الطارئة سنويا  ة األطفال جراح عدد حاالت: 

 بالطوارئ عدد غرف العمليات :     

  وسائل اإلنعاش:توفر 

 

 قسم العمليات الجراحية:

 عدد غرف العلميات الرئيسية

 الملوثة  النظيفة

 اتنوعية التجهيز

 

 عدد عمليات جراحة األطفال سنويا  

 

 الوسائل التنظيرية المتوفرة:

 الجراحية  التشخيصية المناظيرالمناظير 

 

 الوحدات الخاصة:

 

 

 برامج بحث علمي:

 

 

 النشاط التعليمي:

 

 

 اللجان العاملة:

 

 

 طريقة التعليم الجراحي:

 

 

 

 

 

 األطباء االختصاصيون المتفرغون:
 

 االطفال قسم جراحة

       يس القسمئر

 مؤهالت:   -



 خبرة:   -
 

 الخبرة بالسنوات  علميأعلى مؤهل   جراحة األطفال اختصاصيو 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
 

 األطباء المقيمين 

 غير متدربين في البرنامج                            البرنامج التدريبيفي 

1              1                                                             

2                                                                 2 

 

 طفالألا سم طبق

       رئيس القسم

 مؤهالت:   -

 خبرة:   -
 

 الخبرة بالسنوات  أعلى مؤهل علمي   طب األطفالاختصاصيو 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
 

 / أطفال  قسم جراحة المسالك البولية

       رئيس القسم

 مؤهالت:  -

 خبرة:  -
 

 الخبرة بالسنوات  أعلى مؤهل علمي  اختصاصيو المسالك البولية

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 قسم التخدير واإلنعاش

       رئيس القسم

 مؤهالت:  -

 خبرة:  -



 

 الخبرة بالسنوات  أعلى مؤهل علمي  اختصاصيو التخدير

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 قسم األشعة

 مؤهالت:   -      رئيس القسم

 خبرة:

 

 الخبرة بالسنوات  أعلى مؤهل علمي  األشعةاختصاصيو 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 قسم المختبرات واألنسجة

 مؤهالت:   -      رئيس القسم

 خبرة:

 

 الخبرة بالسنوات  أعلى مؤهل علمي  اختصاصيو المختبرات واألنسجة

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 العيادات الخارجية:

 :األطفال أسبوعيا  لجراحة عدد غرف العيادات المتاحة * 

 طريقة حفظ ملفات المرضى:* 

 األطفال:في جراحة عدد المراجعين * 

  

                                    

 

 

                                  



 مالحظات على االعتراف:                                          

 

  المجراة خالل السنة السابقة يرفق مع االستبيان السابق قائمة عددية بالعمليات الجراحية

 لطلب االعتراف.

  تقدم مراكز التدريب صورة كاملة للسيرة العلمية(Curriculum Vitae)  لجميع

االختصاصيين في الجراحة بفروعها ورؤساء أقسام التخدير والمختبر واألشعة مع موافاة 

 المجلس باستمرار عن أي تغيير يطرأ على األقسام.

 مج التدريب عندما تستدعي الحاجة في أثناء فترة التدريب ويحتفظ للمجلس حق تقييم برا

المجلس بحق سحب االعتراف في حالة عدم مطابقة نوعية التدريب للمواصفات المنصوص 

 عليها.

  يرجى التأكد من أن كافة البيانات الواردة صحيحة ساعة إعداد هذا االستبيان حيث أن

ئه على األقل على نفقة المستشفى المتقدم المجلس العلمي للجراحة سيوفد أحد أعضا

 بالطلب للتأكد من صحة البيانات لالعتراف بالمستشفى. 

 

 

 اسم مدير المستشفى      طفالألا ةحقسم جرااسم رئيس 

 

 

 التوقيع                التوقيع           


