
 تعبير كتابي تعريف مهنة الطبيب لألطفال

ٌّة من  ٌّر عن تعرٌف مهنة الطبٌب ووظٌفته المهن ٌّة بكتابة تعب ٌطلُب المعلمون من الطلّبة فً كثٌر من المراحِل الدراس

 :درج موضوع تعبٌر كتابً تعرٌف مهنة الطبٌب لألطفالوجهة نظرهم بشكل عام، وفً ذلك سن

 مقدمة تعبير كتابي تعريف مهنة الطبيب لألطفال

إن مهنة الطب من أجل المهن اإلنسانٌة وأنبلها على اإلطالق، وقد ٌسعى الكثٌر من األشخاص للخوَض فً مثل هذه 

رف على كٌنونة خلقه تعالى فً اإلنسان، وعظمته ذلَك، المهنة، حٌث أنها مهنة االتصاُل المباشر بالحٌاة، من خالَل التع

وهذا ٌكسب الطبٌَب تفتًحا وزهًدا فً شتى أمور الحٌاة، كما أن مهنة الطب تجلب للطبٌب القٌمة والمكانة العالٌة بٌن 

وٌنظرون األفراد، الطبٌب الذي ٌضع كل علمه ألجل تخلٌص الناس من أمراضهم ٌنظر إلٌه الناس نظرة تبجٌل واحترام، 

إلٌه نظرتهم لألبطال الذٌن ٌضحون ألجل اآلخرٌن، لهذا ٌجب أن ٌكون لدى اإلنسان الذي ٌرغب فً دراسة الطب شغف 

ٌُفكر فً أن ٌتحمل هذه المسؤولٌة العظٌمة، ألّن أرواح الناس أمانة  مساعدة اآلخرٌن، والرغبة فً إنقاذ أرواحهم قبل أن 

 .فً عنق الطبٌب

 ريف مهنة الطبيب لألطفالصلب تعبير كتابي تع

مهنُة الطبٌب هً المهنة التً تعتمد على تشخٌص الحالة المرضٌة، وتقدٌم العالج المناسب الذي ٌساعُد فً تسرٌع شفاء 

هذه الحالة المرضٌة، بحٌث أنها تشمل على وصف العالجات التقلٌدٌة، من العقاقٌر ، وتوفٌر الرعاٌة الصحٌة األولٌة، أو 

والطب النفسً، وطب أمراض العٌون، وطب  ل ُمعٌن من الطب مثل طب األطفال، وطب األعصاب،التخصص فً مجا

الطبٌب على تشخٌص الظروف الصحٌة للمرٌض، من خالل استخدام مجموعة من  التخدٌر، وغٌرها، وتعتمد مهنة

ساهم فً التقلٌل من تأثٌر االختبارات، ومن ثم الحصول على نتائجها من أجل وصف العالجات الُمناسبة للمرٌض، مما ٌُ 

ٌُعانً منه، وٌجب على الطبٌب أّن ٌمتلك معرفًة واسعًة فً مجال مهنة الطب  .اإلصابة أو المرض الذي 

 خاتمة تعبير كتابي تعريف مهنة الطبيب لألطفال

جهد والجِد واالجتهاد، ألنها ختاًما، فإن مهنة الطبٌب لٌسْت بالمهنة السهلة أو غٌُر المعقّدة، بل إنها تحتاج إلى كثًٌرا من ال

مهنة تتعامل بشكل مباشر مع أرواح الناسن وأي خطأ طبً قد ٌزهق بروِح المرٌض، لذا فإن مثل هذه المهنة العظٌمة 

ن أجر الطبٌب فً اآلخرة ‘تتطلب مجموعة من األخالقٌات، مثل الحكمة، والصبر، والرفق، والمرونة،و غٌرهُ، ونهاٌة ف

ٌُنقذ أعظم مخلوقات هللا تعالى على األرض ومنهم اإلنسان، وٌتكبد المشاق من أجل عظٌم عند هللا تبار ك وتعالى إذ إّنه 

 .مساعدة اآلخرٌن وقضاء حوائجهم

  

 


