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رحلة تسوق الى دبي

أشادت بالموافقة على نقل شاغلي وظيفتي مساعد عيادة خارجية وعيادة اسنان الى فني خدمات تمريض .

جمعية التمريض ثمنت الجهود الكبيرة لـ »الديوان« و»الصحة« لالرتقاء بالتمريض

افتتاح ديوانية الجمعية

ت�صوق  رحلة  التمري�س  جمعية  اقامت   ، ع�صوا   50 مب�صاركة 

» ت�صوق يف دبي  التمري�صية اىل دبي  الهيئة  افراد  لأع�صائها من 

بالطائرة  �صفر  تذاكر  اجلمعية  خ�ص�صت  حيث  واحد،  يوم  ملدة   «

يف  م�صاء  والعودة  �صباحا   8 ال�صاعة  متام  يف  املغادرة  كانت  حيث 

اليوم نف�صه،وهدفت الرحلة  اىل متكن امل�صاركني فيها من القيام 

وفرت  حيث  اليوم،  نف�س  يف  والعودة  دبي  مدينة  يف  بالت�صوق 

بهدف  بدعمها  وقامت  ت�صجيعية  باأ�صعار  التذاكر  هذه  اجلمعية 

توفري جميع �صبل الراحة للم�صارك.

مكان  توفري  على  التمري�س  جمعية  ادارة  جمل�س  من  حر�صا 

ديوانية  جتهيز  مت  فقد   ، اجلمعية  رواد  ل�صتقبال  منا�صب 

املكان  توفري  بهدف   ، بال�صاملية  اجلمعية  مقر  يف  التمري�س 

الراحة  �صبل  وتوفري  اجلمعية  مرتادي  ل�صتقبال  املنا�صب 

املنا�صبة لهم.

ثمن رئي�س جمعية التمري�س الكويتية كنعان العنزي موافقة ديوان 

خارجية  عيادة  م�صاعد  وظيفة  �صاغلي  نقل  على  املدنية  اخلدمة 

وم�صاعد عيادة ا�صنان اىل وظيفة فني خدمات متري�س .

خالل  قامت  اجلمعية  ان  اىل  �صحايف  ت�صريح  يف  العنزي  وا�صار 

بهذا  املدنية  اخلدمة  ديوان  مع  وا�صعة  بتحركات  املا�صية  الفرتة 

ال�صاأن م�صيدا يف الوقت نف�صه بجهود م�صوؤويل الديوان بهذا ال�صاأن.

م�صاعد  وظيفة  ل�صاغلي  �صيتيح  امل�صمى  تغيري  ان  العنزي  واأو�صح 

عيادة خارجية وم�صاعد عيادة ا�صنان احل�صول على المتيازات املالية 

اقرارها  مت  التي  واملكافاآت  للبدلت  وفقا  متري�س  خدمات  لفني 

العنزي  و�صكر  التمري�صية.  الهيئة  لفراد  املا�صية  الفرتة  خالل 

الوكيل امل�صاعد ل�صوؤون التطوير الداري بديوان اخلدمة املدنية 

القرارات وتفهمه  املخل�صة يف دعم هذا  النويف على جهوده  زيد 

ملطالب اجلمعية بهذا ال�صاأن.

ال�صحية  القيادات  بذلتها  التي  الكبرية  باجلهود  العنزي  وا�صاد 

العبدالهادي  والوكيل  ال�صاير  بالوزير  ممثلة  ال�صحة  وزارة  يف 

التمري�س  ادارة  ومديرة  الدويري  قي�س  د.  امل�صاعد  والوكيل 

عواطف القطان.

التمري�س  مهنة  تعزيز  اىل  �صت�صعى  التمري�س  جمعية  ان  واكد 

ورفع م�صتواها اجتماعيا وعلميا والعمل على حفظ حقوق الع�صو 

يف جمال هذه املهنة الن�صانية.
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