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 مقدمة

 

يتضمن التوصيف الوظيفي لكل وظيفة رسم تفصيلي للواجبات و المسئوليات و 

الصالحيات المنوط بها صاحب الوظيفة و هي كذلك تبين طبيعة العالقات الداخلية و 

 . الخارجية لكل وظيفة

 :الوظيفى فيما يليتكمن أهمية الوصف 

يعتبر الوصف الوظيفي األساس المتين الوحيد لتحديد القيمة النسبية  :تقييم الوظيفة  - 

 .للوظائف داخل المؤسسة

 .ويستخدم أيضاً في تحديد المرتبات واألجور :تحديد راتب الوظيفة  - 

كما أن الوصف الوظيفي يعتبر ضروري في عمليتي تعيين واختيار  :التوظيف - 

الموظفين حيث أنه يساعد فى اإلعالن عن العمل وقياس قدرات األفراد لتحقيق متطلبات 

 .العمل وفي إطالعهم كامالً على متطلبات العمل وفي تحديد دافعيتهم نحو تنفيذ األعمال

وأيضاً يعتبر الوصف الوظيفي أداة مفيدة للمدير عند تقييمه ألداء موظف  :تقييم األداء - 

، فاداء االفراد يرتبط بتحقيق اهداف محدده مرتبطه بوظيفتهم فالبد من في موقع العمل

 .تحديد نوعية االداء المطلوبه والسلطات والمسئوليات المرتبطه بها 

 .كما يمكن أن يكون أيضاً األساس في تخطيط التدريب :التدريب - 

تطوير الهيكل كما يمكن أيضاً أن يوفِر وصف الوظائف خطط أكبر ل - :تطوير اإلدارة - 

 .التنظيمي للمنظمة

 تحديد العالقات بين الوظائف المختلفه بالمنظمه بهدف تحديد العائد المادى الذى يقابلها - 

 وضع انظمه موضوعيه للترقى  -

وعندما تهم بكتابة توصيف لعمل أو وظيفة بشرية ، يجب أن تتنبه إلى أهمية وضوح 

الزم استيفائها لتتناسب مع المتقدم ويتناسب وصف العمل واحتوائه على جميع النقاط ال

المتقدم معها، وهذا بالتأكيد يوفر عليك وعلى المتقدم الوقت فال تضطر الستقبال من ال 

 .تتوافق مؤهالته مع التوصيف الوظيفي المطروح

  



 الفهرس

 الصفحة الموضوع

 

 مقدمة

 

  التوصيف الوظيفيمنهجية إعداد 

  التوصيف الوظيفيتشكيل فريق اعداد 

  التوصيف الوظيفياهمية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 التوصيف الوظيفيمنهجية إعداد 

 التوصيف الوظيفيمراحل إعداد 

 .وتحديد مهمة كل عضو بالفريق التوصيف الوظيفيإعداد تشكيل فريق  المرحلة األولي :

 المهام األسم

 مدير وحدة ضمان الجودة –أستاذ جراحة االطفال  عبد العزيزالحلبىاد/ عصام 

  -مدير مركز قدرات أعضاء هيئة التدريس  – أستاذ جراحة عامة اد/ امل حشيش

 أستاذ مساعد المسالك اد/ محمد ابو العينين

 مدرس االورام اد/ نهال المشد

 مدرس االمراض الصدرية د/ جيهان حسن ابو المجد

 مدرس الباثولوجي محمد ابراهيم ايماند/

 كتابة وتنسيق وتجميع البيانات ا/ نيفين سلطان احمد

 كتابة وتنسيق وتجميع البيانات ا/ داليا سراج الشيخ

 كبير أخصائيين شئون إدارية زكريا فريد حامد عريبيا/ 

  



 توصيف الوظائف االكاديمية بالكلية
  



 

 واالكلينيكيةالهيكل التنظيمي لالقسام االكاديمية 

 

 
 

 الوظائف االكاديمية

 

 :  رئيس مجلس القسمبطاقة توصيف وظيفي -1

 : استاذ بالقسمبطاقة توصيف وظيفي  -2

 :  استاذ مساعد بالقسمبطاقة توصيف وظيفي  -3

 :  مدرس بالقسمبطاقة توصيف وظيفي  -4

 :  معاونى هيئة التدريس )معيد و مدرس مساعد(بطاقة توصيف وظيفي  -5

 :  الطبيب المقيم وظيفيبطاقة توصيف  -6

 :  مدير مستشفى بطاقة توصيف وظيفي  -7

  



 بطاقة توصيف وظيفي لرئيس مجلس القسم

 

 رئيس مجلس القسم اسم الوظيفة: -1

 العالقات التنظيمية:  -2

 يخضع إلشراف: عميد كلية الطب البشرى -أ

األشراف على: أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و الجهاز اإلداري  -ب

 والتمريض و المرضى و الطالب

 عالقات العمل و األقسام )ذات الصلة( : -أ

 العميد و الوكالء و إدارات الكلية و الجامعة 

  وزارة الصحة 

  هيئات التأمين الصحي 

 )جميع أقسام الكلية ) األكاديمية و اإلكلينيكية 

 أقسام ممثلة في كليات الطب على مستوى الجمهورية 

 المعاهد و المراكز البحثية 

 الغرض األساسي من الوظيفة: -3

  محاولة تحقيقها و رفع أداء القسم فيما يتعلق وضع رؤية مستقبلية محددة للقسم و

 بالغايات واألهداف المحددة من خالل خطة قصيرة وطويلة األمد

   تنفيذ قرارات مجلس القسم و الكلية 

 اإلشراف على األعمال اإلدارية والعاملين بالقسم ومراقبة أعمالهم 

  لمراحل  على مدار العام الدارسىتقييم وامتحان الطالب االشرف على

 البكالوريوس والدراسات العليا 

 المهام والمسئوليات: -4

  و اإلشراف على العملية التعليميةالتدريسية المشاركة في وضع الخطة 

  المشاركة في وضع االمتحانات 

  اإلشراف على األبحاث العلمية بالقسم 

 المشاركة في عمل الندوات والمؤتمرات العلمية 

   الحفاظ على جو من الزمالة و العمل الجماعي في اإلدارة بين أعضاء هيئة

 التدريس

  حفظ النظام داخل القسم وإبالغ عميد الكلية  بكل ما من شأنه المساس بحسن سير

 العمل بالقسم



  يعرض رئيس مجلس القسم لمجلس الكلية وجهة نظر مجلس القسم عند نظر

 القسمالمسائل المعروضة بشأنه على مجلس 

  عقد اجتماعات و مجالس منتظمة 

   تنفيذ برامج إدارية طويلة المدى تسهم في االرتقاء بالمستوى العام من خالل

 خطة االستراتيجية للقسم والكلية و الجامعة

  خدمة المجتمع ممثال للكلية و الجامعة 

  أنشطة للتنسيق والتنمية وتجهيز المناهج الجامعية والتعليم عن بعد 

   تقارير األنشطة لتقديمها إلى عميد الكليةإعداد 

  إدارة المناهج وطرق التدريس مثل 

 جداول المحاضرات وتحديد أعضاء هيئة التدريس لشرح المقررات  -

اإلشراف على برامج خارج الحرم الجامعي عند االقتضاء مثل التكليفات و  -

 المشاريع 

 التدريبية المتقدمة  تحديث المناهج الدراسية و عقد الدورات والبرامج -

  المساهمة في إدارة المنح الدراسية حسب احتياجات القسم 

   المشاركة في األنشطة العلمية بما في ذلك نشر وتقديم ورقات في االتفاقيات

 األكاديمية

  تقديم الخدمات للقسم والكلية والجامعة والمجتمع 

 اإلشراف على األنشطة المتعلقة بشئون أعضاء هيئة التدريس 

  تعيين واختيار معاوني أعضاء هيئة التدريس حسب احتياجات القسم و من

 خالل مجلس القسم

  تحديد و تنظيم مسؤوليات أعضاء هيئة التدريس  مثل التدريس والبحث

 واللجان

 تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس على أساس مستمر 

 تقديم توصيات لالرتقاء بالتعليم والبحث والخدمة 

  الصراعات بين هيئة التدريسالفصل في 

 اإلشراف على األنشطة المتعلقة بالشئون الطالبية 

 الماجستير و الدكتوراه ات الدبلومدد الطالب للبكالوريوس ودرجتحديد ع 

 تقديم المشورة للطالب 

 وضع خطط مستقبلية لتصور خبرتهم بعد التخرج وكيفية تنميتها 

  عمل أنشطة مستمرة علمية )نظرية و إكلينيكية( و إدارية 



 مساعدة الطالب وطالب الدراسات العليا في نطاق التعليم الطبي المستمر 

 ووضع برامج تدريبية لطالب الدراسات العليا فى تحصص قسمه 

 تحديد مستشار للعمل مع الجماعات الطالبية 

  إدارة االتصاالت الداخلية والخارجية 

  و تحديث دائم للمعلومات عن األقسام بمعرفة السادة الرؤساء تجهيز

 وعرضها في كتيب و اإلنترنت 

  البدء والحفاظ على االتصال مع المؤسسات التعليمية و مراكز التمييز

 الداخلية والخارجية

  من برامج الحصول على الدراسات االستقصائية في كل عام للخريجين

 البكالوريوس والدراسات العليا 

  رصد وإدارة لميزانية القسم 

  تشجيع أعضاء هيئة التدريس لتقديم مقترحات للحصول على عقود ومنح من

 المؤسسات الحكومية و الخاصة 

 التماس التمويل الخارجي للنهوض باألعمال البحثية بالقسم 

  للصرفتحديد األولويات الستخدام األموال المخصصة  

 ى الموارد اإلشراف على موظفي المكتب والحفاظ عل 

 في ذلك الصيانة ومراقبة المخزون  سم إدارة المرافق والمعدات ، بماق 

 اإلشراف وتقييم الوظائف الكتابية والفنية في القسم 

 االحتفاظ بسجالت القسم األساسية ، بما في ذلك سجالت الطالب 

  تنمية مواهب و تحفيز أعضاء هيئة التدريس لألعمال البحثية والمنشورات

 الدورية

  تشجيع أعضاء هيئة التدريس للمشاركة في االجتماعات المهنية واإلقليمية

 والوطنية

  اعمال المستشفيات 

  المساهمه والمشاركه فى وضع خطط العالج وتقييم حاالت المرضى طبقا

 للبروتوكوالت المتبعه محليا وعالميا 

 م االشراف والمشاركه فى تقديم الخدمه الطبيه واالرتقاء بها داخل القس

 الخاص به والتعاون مع االقسام االخرى المنوط بهم 



  وضع البرامج التدريبية المختلفه المؤهله لتخريج طبيب متخصص ومؤهل

 كفاءه التخصص

  الهيئة المعاونه اعضاء هيئة التدريس واالشراف والمشاركه فى تنميه

 والنواب واالطباء االمتياز 

 

 الحد األدنى من المؤهالت: -5

  درجه أستاذ فى ذات التخصص أو درجة أستاذ مساعد )في حاله الحصول على

 عدم وجود أستاذ بالقسم(

  حسب قانون العمل بالدولة وقانون تنظيم الجامعات ان تنطبق عليه قوانين العمل 

  ان يكون على رأس العمل آخر سنتين قبل اختياره 

 الخبرات العلمية: -6

  االعمال البحثيية 

 النشر العلمى 

 بنظام الساعات المعتمدة ملااللمام بالع 

 االشتراك فى جمعيات العلمية المتخصصة المحلية و العالمية 

  وتجدد كل خمس سنوات الحصول على دورات الجودة والتعليم الطبى 

 ( كيفية التعامل مع المواقع البحثية مثل البوابه البحثيهResearchgate  &

Google scholar) 

  االلمام بالوبائيات واالحصاء الطبى 

 

 المعارف و القدرات: -7

  مهارات القيادةLeadership skills  

   مهارات االتصالskills communication  

 العمل الجماعى  

 ابحاث منشورة حديثة عالمية و اقليمية  

  يفضل ان يكون لديه خبرة ادارية 

 

  



 بطاقة توصيف وظيفي لألستاذ

 

 أستاذ  : اسم الوظيفة -1

 العالقات التنظيمية: -2

 يخضع إلشراف : رئيس القسم، عميد الكلية ، رئيس الجامعة 

 األقسام )ذات الصلة(عالقات العمل و : 

  رئيس القسم و أعضاء و معاوني هيئة التدريس و التمريض والطالب و

 المرضى

 عالقات أخرى وتتم من خالل مقترح يتم عرضه على مجلس القسم: 

 وزارة الصحة 

 هيئات التأمين الصحي 

  )جميع أقسام الكلية ) األكاديمية و اإلكلينيكية 

  أقسام المماثلة في كليات الطب على مستوى الجمهورية المعاهد و المراكز

 البحثية

 الغرض من الوظيفة : -3

 )القيام بالعملية التعليمية )تدريس الطالب 

 اإلشراف على الرسائل العلمية 

  المؤتمرات العلميةالمشاركة في عمل الندوات و 

 المشاركة في اإلرشاد و الدعم األكاديمي للطالب 

 لمراحل البكالوريوس  على مدار العام الدارسىامتحان الطالب تقييم و

 والدراسات العليا 

 المهام و المسئوليات  -4

 التدريس و التعليم -أ

 العمل البحثي -ب

 اعمال المستشفيات  -ت

 –الكلية  -) أستاذ مساعد ومدرس( أعضاء هيئة التدريس –العمل الخدمى )للطالب  -ث

 المجتمع(

 

 
 التدريس و التعليم: -أ



  للمحتويات العلمية بالقسم للطالب والدراسات العليا وذلك من خالل

المحاضرات والدورات التدريبية والمؤتمرات العلمية داخل وخارج القسم 

و ولن يتأتى ذلك إال من خالل احتفاظ األستاذ الجامعي بمستوى علمي متقدم 

متميز مع نقل المعلومات إلى تالميذه بطريقة عرض شيقة و جذابة يبدع فيها 

 األستاذ من خالل مهاراته و سماته الشخصية

  التدريس يكون في قاعات المحاضرات و المعامل و أنشطة االتصال مع

ويكون بالمستشفيات )عنابر الطالب وكذلك تحضير الخطط البديلة للدرس 

عمليات وتدخالت لطالب الدراسات العليا وعيادات خارجيه وغرف 

 للتخصصات االكلينيكية( 

  التوجيه و األشراف على الرسائل العلمية و مشاريع الطالب 

  االمتحانات و المشاركة في نظم وتنفيذ التحضير و المشاركة في وضع

 أعمال الكنتروالت

  لبرامج البكالوريوس  االستفادة منهامرتدة و تحليلها ومتابعة عمل تغذية

 والدراسات العليا 

  إسداء النصيحة للطالب و توجيهم أكاديميا والعمل على بث القيم الجامعية

 االصلية فى نفوس الطلبة

 
 األنشطة البحثية بالقسم و الكلية -ب

  وهو نشاط يصعب وصفه و لكن البحث يبدا دائما بإيجاد مشكلة لم تحل سابقا

لم يتناول كل أبعاد حل المشكلة ثم محاولة حلها أو أن الحل المقترح السابق 

بأسلوب علمي . و يمكن أن تكون مشكلة كبيرة تحتاج تكاتف الجهود مع 

 باحثين متخصصين من أقسام و تخصصات أخرى.

  و يفضل أيضا أن يكون األستاذ له اكثر من مجال خبرة للوصول و االرتقاء

ءة المقاالت الطبية باستمرار بالبحث العلمي يجب على األستاذ متابعة و قرا

و حضور المؤتمرات العالمية و اإلقليمية و البقاء دائما على اتصال 

 بالمراكز البحثية و الجامعات األخرى.

 .ًعمل أبحاث علمية ونشرها محلياً ودوليا 

  اإلشتراك مع اعضاء هيئة التدريس بالقسم أو االقسام االخري او الكليات

 مختلفة. االخري لعمل ابحاث علمية
 اعمال المستشفيات  -ت



  طبقا المساهمه والمشاركه فى وضع خطط العالج وتقييم حاالت المرضى

 للبروتوكوالت المتبعه محليا وعالميا 

  المشاركة فى وضع البرامج التدريبية المختلفة المؤهله لتخريج طبيب

 متخصص ومؤهل كفاءه التخصص 

  االشراف والمشاركه فى تقديم الخدمه الطبيه واالرتقاء بها داخل القسم

 االخرى المنوط بهم الخاص به والتعاون مع االقسام 

  الهيئة المعاونه اعضاء هيئة التدريس االشراف والمشاركه فى تنميه

 والنواب واالطباء االمتياز 

  المشاركه واالشراف مع أعضاء هيئة التدريس لتدريس الطوارئ فى

 التخصص من خالل جداول النوبتجيات 
 األنشطة الخدمية : وتشمل -ث

 تقييم أساليب التدريس و المحتوى العلمي بانتظام للطالب و الدراسات العليا 

 تقديم المعونة لمجموعات العمل المختلفة في القسم و الكلية 

 وورش العمل والندوات  ظيم المؤتمرات بالقسم و الكليةالمساعدة في تن

 الطبية 

 المساعدة في إرسال و نشر األبحاث 

 المساهمة في تطوير الجامعة 

 المساهمة في حل مشاكل البيئة المحيطة بالجامعة مع خدمة المجتمع 

 المساهمة في نظام الساعات المكتبية 

      التعاون و التمييز في األداء مع االلتزام األخالقي لرفع سمعة المنشاة عاليا 
 الحد األدنى من المؤهالت: -5

  ان يكون شغل وظيفة أستاذ مساعد خمس سنوات على االقل فى احدى الجامعات

 الخاضعه لهذا القانون 

   فى  سنوات من الخبرة على االقل بعد الحصول على درجة الدكتوراه 10مرور

عتمدة من المجلس األعلى ذات التخصص او ما يعادلها فى التخصص ) م

بشرط ان يكون قد مضى ثمانى عشر سنه على حصوله على درجة  للجامعات

 البكالوريوس 

  حسب قانون العاملين بالدولة وقانون تنظيم ان تنطبق عليه قوانين العمل

 الجامعات 
 الخبرة العملية: -6

  االعمال البحثيية 

 العلمى النشر 

 بنظام الساعات المعتمدة االلمام بالعمل 



 االشتراك فى جمعيات العلمية المتخصصة المحلية و العالمية 

  الحصول على دورات الجودة والتعليم الطبى 

 ( كيفية التعامل مع المواقع البحثية مثل البوابه البحثيهResearchgate  &Google 

scholar) 

 الوبائيات واالحصاء الطبى االلمام ب 
 المعارف و القدرات: -7

 يفضل ان يكون له االلمام بـ:

 فريق العمل الفعال 

 العرض الفعال 

  مهارات القيادةLeadership skills  

   مهارات االتصالskills communication 

 القدرة على التعامل مع الطالب بأعمارهم و أفكارهم المختلفة 

  عالمية و اقليميةابحاث منشورة حديثة  

  



 بطاقة توصيف وظيفي أستاذ مساعد

 

 أستاذ مساعد  اسم الوظيفة : -1

 العالقات التنظيمية: -2

  يخضع إلشراف : رئيس القسم ، عميد كلية الطب 

 :)عالقات العمل و األقسام )ذات الصلة 

  رئيس القسم و السادة أعضاء و معاوني هيئة التدريس و التمريض والطالب

 و المرضى

 :عالقات اخرى وتتم من خالل مقترحات يتم عرضها على مجلس القسم 

 وزارة الصحة 

 هيئات التأمين الصحي 

  )جميع أقسام الكلية ) األكاديمية و اإلكلينيكية 

 أقسام المماثلة في كليات الطب على مستوى الجمهورية 

 المعاهد و المراكز البحثية 

 الغرض األساسي من الوظيفة : -3

  لطالب البكالوريوس والدراسات  التعليمية )تدريس الطالب(القيام بالعملية

 العليا

 اإلشراف على الرسائل العلمية 

 المشاركة في عمل الندوات و المؤتمرات العلمية 

 المشاركة في اإلرشاد و الدعم األكاديمي للطالب 

  على مدار العام الدارسىتقييم و امتحان الطالب  

 المهام و المسئوليات : -4

 التعليمالتدريس و  -أ

 العمل البحثي -ب

 اعمال المستشفيات  -ت

 المجتمع( –الكلية  -أعضاء هيئة التدريس –العمل الخدمى )للطالب  -ث
 التدريس و التعليم: -أ

  للمحتويات العلمية بالقسم للطالب والدراسات العليا وذلك من خالل

المحاضرات والدورات التدريبية والمؤتمرات العلمية داخل وخارج القسم 

ذلك إال من خالل احتفاظ األستاذ الجامعي بمستوى علمي متقدم و ولن يتأتى 



متميز مع نقل المعلومات إلى تالميذه بطريقة عرض شيقة و جذابة يبدع فيها 

 األستاذ من خالل مهاراته و سماته الشخصية

  التدريس يكون في قاعات المحاضرات و المعامل و أنشطة االتصال مع

ويكون بالمستشفيات )عنابر الطالب وكذلك تحضير الخطط البديلة للدرس 

وعيادات خارجية وعمليات وتدخالت لطالب الدراسات العليا للتخصصات 

 االكلنينيكية( 

  التوجيه و األشراف على الرسائل العلمية و مشاريع الطالب 

  نظم االمتحانات و المشاركة في وتنفيذ التحضير و المشاركة في وضع

 أعمال الكنتروالت

 لبرامج البكالوريوس  االستفادة منهالها وتحليمتابعة عمل تغذية مرتدة و

 والدراسات العليا

  إسداء النصيحة للطالب و توجيهم أكاديميا والعمل على بث القيم الجامعية

 االصلية فى نفوس الطلبة

 
 األنشطة البحثية بالقسم و الكلية -ب

  وهو نشاط يصعب وصفه و لكن البحث يبدا دائما بإيجاد مشكلة لم تحل سابقا

أو أن الحل المقترح السابق لم يتناول كل أبعاد حل المشكلة ثم محاولة حلها 

بأسلوب علمي . و يمكن أن تكون مشكلة كبيرة تحتاج تكاتف الجهود مع 

 م و تخصصات أخرى.باحثين متخصصين من أقسا

 يفضل أيضا أن يكون له اكثر من مجال خبرة للوصول و االرتقاء بالبحث و

متابعة و قراءة المقاالت الطبية باستمرار و حضور ليه يجب عكما العلمي 

المؤتمرات العالمية و اإلقليمية و البقاء دائما على اتصال بالمراكز البحثية و 

 الجامعات األخرى.

 ونشرها محلياً ودولياً. عمل أبحاث علمية 

  اإلشتراك مع اعضاء هيئة التدريس بالقسم أو االقسام االخري او الكليات

 االخري لعمل ابحاث علمية مختلفة.
 اعمال المستشفيات  -ت

  المساهمه والمشاركه فى وضع خطط العالج وتقييم حاالت المرضى طبقا

 للبروتوكوالت المتبعه محليا وعالميا 



  المؤهله لتخريج طبيب المشاركة فى وضع البرامج التدريبية المختلفة

 متخصص ومؤهل كفاءه التخصص 

  االشراف والمشاركه فى تقديم الخدمه الطبيه واالرتقاء بها داخل القسم

 الخاص به والتعاون مع االقسام االخرى المنوط بهم 

  الهيئة المعاونه أعضاء هيئة التدريس االشراف والمشاركه فى تنميه

 والنواب واالطباء االمتياز 
 األنشطة الخدمية : وتشمل -ث

 تقييم أساليب التدريس و المحتوى العلمي بانتظام للطالب و الدراسات العليا 

 تقديم المعونة لمجموعات العمل المختلفة في القسم و الكلية 

 ت وورش العمل والندوا المساعدة في تنظيم المؤتمرات بالقسم و الكلية

 الطبية 

 المساعدة في إرسال و نشر األبحاث 

 المساهمة في تطوير الجامعة 

 المساهمة في حل مشاكل البيئة المحيطة بالجامعة مع خدمة المجتمع 

 المساهمة في نظام الساعات المكتبية 

      التعاون و التمييز في األداء مع االلتزام األخالقي لرفع سمعة المنشاة عاليا 
 المؤهالت :الحد األدنى من  -5

  سنوات من الخبرة على االقل بعد الحصول على درجة الدكتوراه او ما  5مرور

بشرط ان يكون قد  يعادلها فى التخصص )معتمدة من المجلس األعلى للجامعات(

 مضى ثالث عشر سنه على االقل على حصوله على درجة البكالوريوس 

  لدولة وقانون تنظيم حسب قانون العاملين باان تنطبق عليه قوانين العمل

 الجامعات 

 الخبرات العلمية: -6

  االعمال البحثيية 

 النشر العلمى 

 بنظام الساعات المعتمدة االلمام بالعمل 

 العالميةعيات العلمية المتخصصة المحلية واالشتراك فى جم 

  تجدد كل خمس سنواتالحصول على دورات الجودة والتعليم الطبى 

 البحثية مثل البوابه البحثيه )المواقع  كيفية التعامل معResearchgate  &

Google scholar) 

  يفضل االلمام بالوبائيات واالحصاء الطبى 
 



 المعارف و القدرات :  -7

 يفضل ان يكون االلمام بـ:

  مهارات االتصالcommunications skills   

 مهارات التدريس 

 مهارات  العرض الفعال 

  التفكير العلمى و االبتكارى فى حل المشكالت 

 مهارات عمل االبحاث العلمية 

 القدرة على التعامل مع الطالب بأعمارهم و أفكارهم المختلفة 

  



 بطاقة توصيف وظيفي لوظيفة مدرس
 

 مدرس جامعي الوظيفة: -1

 العالقات التنظيمية: -2

 يخضع إلشراف: رئيس القسم ، عميد الكلية 

  رئيس القسم و السادة أعضاء و  األقسام )ذات الصلة(عالقات العمل و

 معاوني هيئة التدريس و التمريض و الطالب و المرضى

  عالقات أخرى وتتم من خالل مقترحات يتم عرضها على مجلس القسم: 

 وزارة الصحة 

 هيئات التأمين الصحي 

  )جميع أقسام الكلية ) األكاديمية و اإلكلينيكية 

  كليات الطب على مستوى الجمهوريةأقسام المماثلة في 

 المعاهد و المراكز البحثية 

 الغرض األساسي من الوظيفة : -3

 التدريس للطالب و الدراسات العليا و اإلشراف على الرسائل العلمية 

 القيام باألبحاث العلمية 

 خدمة المجتمع 

 المهام و المسئوليات -4

 المشاركة فى التدريس و التدريب في القسم و الكلية -أ

 راف على الرسائل العلمية للطالب و الدراسات العليااألش -ب

 المشاركة في األبحاث العلمية و نشرها -ت

 حضور المؤتمرات العلمية في ذات التخصص -ث

 على مدار العام الدارسىتقييم و امتحان الطالب  -ج

المشاركة في اإلدارة و تنمية قدرات القسم العلمية و التنظيمية في القسم من خالل  -ح

 المشاركة في أنشطة القسمالمقترحات و 

نشطة العلمية المختلفة المشاركة في جذب مصادر تمويل للقسم و الكلية لتمويل اال -خ

 هم في تنمية المجتمعاالتي تس

والذى يتم تقيمه و البحثي  هنشاطر العام الدراسي يشتمل على تقديم تقرير في أخ -د

من حيث اوجه القصور وطرق عالجها من قبل لجنه من االساتذه يرأسها رئيس 

 القسم 

 الحد األدنى من المؤهالت : -5



  قد مضت ست سنوات على حصوله على درجة البكالرويوسأن يكون 

  أن يكون حاصل على درجة الدكتوراه او ما يعادلها فى التخصص )معتمدة من

 معات(المجلس األعلى للجا

  حسب قانون العاملين بالدولة وقانون تنظيم ان تنطبق عليه قوانين العمل

 الجامعات 

 الخبرات العلمية: -6

 يفضل ان يكون له المام بـ:

 طرق البحث العلمي 

 يمتلك رؤية بحثية لحل المشكالت 

  أن يكون له أبحاث منشورة متخصصة و يفضل كونها عالمية أو إقليمية يفضل

 و رؤية في المشاركة المجتمعية و حل المشاكلان يكون لها اثر 

  تجدد كل خمس سنواتالحصول على دورات الجودة والتعليم الطبى 

 ( كيفية التعامل مع المواقع البحثية مثل البوابه البحثيهResearchgate  &

Google scholar) 

 الوبائيات و اإلحصاء الطبي 

 المعارف و القدرات : -7

  تفعل ايضاً )القدرة على التعامل مع الطالب بأعمارهم و أفكارهم المختلفة

 (لالستاذ واألستاذ المساعد

 القدرة على العمل في مجموعة و تنظيم األدوار 

 القدرة على تصميم و كتابة البحث العلمي و معالجة النتائج إحصائيا 

  اللغة العربيةالتمكن من اللغة اإلنجليزية أو أي لغة أجنبية أخرى بجانب 

  مهارات االتصالcommunications skills   

 مهارات التدريس 

  



 بطاقة توصيف وظيفي للهيئة المعاونة

 

 معيد و مدرس مساعد اسم الوظيفة : -1

 العالقات التنظيمية: -2

  يخضع إلشراف : رئيس القسم و اعضاء هيئة التدريس 

 اإلشراف على الطلبة 

 الغرض األساسي من الوظيفة :  -3

األبحاث العلمية ) الماجستير و الدكتوراه( والمشاركة في اعمال التدريس عمل 

والتدريب المتخصص والمتقدم فى التخصص الستكمال المستوى المهنى فى  للطالب

 التخصص 

 المهام و المسئوليات : -4

  تحت اشراف اعضاء هيئة التدريس عمل األبحاث العلمية المشاركة فى 

  الندوات و المؤتمرات العلميةالمشاركة في تنظيم عمل 

 همزة الوصل بين االستاذ والطالب 

  المستشفيات الجامعية الموجودة والتى يتم استحداثها (اعمال المستشفيات( 
 (148،  131) بناءاُ على قانون تنظيم الجامعات مادتى 

  القيام باستكمال تدريبية فى فرع التخصص والتخصص المتقدم تحت

اشراف اعضاء هيئة التدريس كمتطلب اجبارى بالمستشفيات شامال 

والتدخالت لضمان مستوى التدريب الحاالت الطارئه والباردة والعيادات 

 والتأهيل للطبيب 

  القيام بتقديم الخدمات العالجية الصحية للمرضى بالمستشفيات المجانيه من

خالل النوبيجيات المعتمده من االقسام المعنيه وادارة المستشفيات تحت 

 أشراف أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 لمن كله حسب تخصصه  مراعاة برامج تدريبه المهنى والتخصصى

تدريس بالقسم من خالل جداول تحت أشراف أعضاء هيئة اليصغرهم سنا 

معتمده من االقسام المعنيه شامله العيادات الخارجية وخدمات المرضى 

 بالمستشفيات الطارئه والعيادات بما يضمن أمان وحقوق المرضى 

 الحد األدنى من المؤهالت :  -5

 الحصول على بكالوريوس الطب و الجراحة 

 )الحصول على الماجستير ) في وظيفة مدرس مساعد 



  حسب قانون العاملين بالدولة وقانون تنظيم ان تنطبق عليه قوانين العمل

 الجامعات 

 الخبرات العلمية: -6

 ان يكون قد حصل على تدريب فى : 

 طرق البحث العلمي 

 يمتلك رؤية بحثية لحل المشكالت 

  متخصصة يشارك فى االبحاث الأن 

  االمانه العلمية والكتابه العلمية 

  حسب متطلب كل درجه وظيفية الحصول على دورات الجودة والتعليم الطبى  

 ( كيفية التعامل مع المواقع البحثية مثل البوابه البحثيهResearchgate  &

Google scholar) 

 الوبائيات واإلحصاء الطبي 

 المعارف و القدرات: -7

 مهارات الحاسب اآللي 

 اللغة اإلنجليزية 

  الدورات الالزمة لتطوير الهيئة المعاونة 

 القدرة على التعامل مع الطالب بأعمارهم و أفكارهم المختلفة 

 القدرة على العمل في مجموعات عمل 

  القدرة على تصميم و كتابة البحث العلمي و معالجة النتائج مع التمكن من اللغة

 اإلنجليزية بجانب اللغة العربية

  مهارات االتصالcommunications skills   

  



 بطاقة توصيف وظيفي للطبيب المقيم )النائب(

 

 الطبيب المقيم )النائب( اسم الوظيفة: -1

 العالقات التنظيمية: -2

  يخضع إلشراف: رئيس القسم و أعضاء ومعاوني أعضاء هيئة التدريس و مدير

 والمدير الطبى  المستشفى و مدير العيادة الخارجية

  و االمتياز و التمريض و الطلبة حديثى التعييناإلشراف على: األطباء 

 الغرض األساسي من الوظيفة :  -3

  التدريب و اكتساب المهارات األساسية و المتخصصة للطبيب حسب تخصص

القسم وعمل حلقة اتصال جيدة بين أعضاء هيئة التدريس لتوصيل الخدمة الطبية 

 للمريض مع اكتساب أخالقيات المهنة 

  التدريب االساس والمتخصص الستكمال المستوى المهنى فى التخصص 

 المهام و المسئوليات : -4

 يفضل ان يجيد النائب فى نهاية نيابته مايلي:

 اخذ التاريخ المرضى و الكشف اإلكلينيكي على المرضى -أ

 اإلشراف على إعطاء العالج و الحقن و اخذ عينات الدم للتحاليل -ب

 بالقسموأعمال مكافحه العدوى وحاالت الطوارئ المختلفة اإلشراف على التعقيم  -ت

 ان يجيد عمل إنعاش القلب و الرئتين -ث

 المرور اليومي على المرضى الداخلي بالقسم و الطوارئ -ج

حسب برنامج التدريب وقانون الممارسة  القيام بالعمليات البسيطة في الطوارئ -ح

 الطبيه 

 التدريب وقانون الممارسة الطبيهحسب برنامج  المساعدة فى العمليات الجراحية -خ

 ان يكون همزة الوصل بين المرضى و أعضاء هيئة التدريس -د

 متابعة الحالة الطبية للمرضى بالقسم  -ذ

 ادخال بيانات المرضى و التقارير الطبية للكومبيوتر -ر

 عمل العروض الطبية للحاالت باألقسام اإلكلينيكية المختلفة -ز

 مرضى بالعيادات الخارجيةالقدرة على التعامل و الكشف على ال -س

 االلتزام بجداول العمل و الطوارئ -ش

 جمع مادة علمية إكلينيكية بالذهاب ألي بعض المراكز الطبية المتميزة -ص

االستعانة به فى تنظيم بعض األعمال التدريسية مثل تحضير و عرض الحاالت  -ض

 حدثيى التعيين للطلبة و تعليم النواب 



مثل تنظيم و متابعة جداول األطباء و التمريض و القيام ببعض األعمال اإلدارية  -ط

 العمال

يتم تدوين المهارات و العمليات آلتي قام بها الطبيب المقيم فى خالل فترة عمله  -ظ

 بالقسم و مقارنتها بالمناهج  المعدة من كل قسم مسبقا لضمان التعلم المستمر

 القيام باستكمال تدريبه فى فرع التخصص كتدريب اساسى وتخصص ؟؟؟؟  -ع

اشراف اعضاء هيئة التدريس كمتطلب اجبارى بالمستشفيات شامال الحاالت  -غ

الطارئه والباردة والعيادات والتدخالت لضمان مستوى التدريب والتأهيل للطبيب 

 المقيم واكسابه الخبره االمنه 

 

  الحد األدنى من المؤهالت : -5

 الحصول على بكالوريوس الطب و الجراحة 

 قضاء سنة لالمتياز فى مستشفى جامعى او تعليمى 

  حسب قانون العاملين بالدولة وقانون المستشفيات ان تنطبق عليه قوانين العمل

 الجامعيه 

 الخبرات العلمية: -6

 طرق البحث العلمي 

 يمتلك رؤية بحثية لحل المشكالت 

  والتعليم الطبى تجدد كل خمس سنواتالحصول على دورات الجودة 

 ( كيفية التعامل مع المواقع البحثية مثل البوابه البحثيهResearchgate  &

Google scholar) 

 الوبائيات و اإلحصاء الطبيااللمام ب 

 المعارف و القدرات: -7

 مهارات الحاسب اآللي 

 اللغة اإلنجليزية 

 الدورات الالزمة لتطوير الهيئة المعاونة 

  



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  المغسلة مدير

  غسيل عامل

  االقامة مدير

 الشؤن مشرف

  الفنية

  االمن مدير

  امن   ضابط

 المالي المدير

  واالداري

المستشفي مدير  

 الخدمات مدير

( االداري)  الفندقية  

التغذية مدير  

  تغذية اخصائي

)  ادوار موزع

(  تغذية فني  

  يةالتغذ سكرتير

  المطبخ شيف

الطباخ مساعد  

 نظافة لمعا

  وتجهيز

جمع عامل  
  داخلي نقل عامل

  ةنظاف عامل

  مصعد عامل



 )لالقسام االكلينيكية(  لمدير الطبيلبطاقة توصيف وظيفي مقترح 

 المدير الطبى  اسم الوظيفة: -1

 العالقات التنظيمية: -2

  مساعده رئيس القسم فى تنظيم العمل 

  األشراف على : أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و اإلداريين

 واالطباء المقيمين  والتمريض و الطالب و المرضى

 الغرض األساسي من الوظيفة :  -3

  قسم وتنظيم العمل للواالدارى االشراف الطبى مساعده رئيس القسم فى

 الطباء المقيمين والهيئة المعاونه وهيئة التمريض ل

 المهام و المسئوليات : -4

 بالقسم واالدراى االشراف الطبى  -أ

 تنظيم العمل داخل القسم  -ب

 الفنيين و العمالكتابة التقارير العملية للممرضات و  -ت

 الحد األدنى من المؤهالت: -5

  عامل بالقسم ويتم  مدرس)اقدم فى ذات التخصص  مدرسالحصول على درجه

 ترشيحه من خالل مجلس القسم(

  حسب قانون العاملين بالدولة وقانون تنظيم ان تنطبق عليه قوانين العمل

 الجامعات 

 الخبرات العلمية: -6

  خبرة ادارية 

  الجودة والتعليم الطبى وتجدد كل خمس سنواتالحصول على دورات 

 الوبائيات واالحصاء الطبى  

 المعارف و القدرات: -7

  مهارات القيادةLeadership skills )تحدد معايير قابله للقياس (  

   مهارات االتصالskills communication )تحدد معايير قابله للقياس ( 

 العمل الجماعى 
  



 

 بطاقة توصيف وظيفي مدير للمستشفى الجامعى

 

 مدير للمستشفى الجامعى اسم الوظيفة: -1

 العالقات التنظيمية: -2

 يخضع إلشراف : عميد الكلية 

  االمتياز و  اإلداريين و التمريض و الطالب و األشراف على : الهيئة المعاونة واالطباء المقيمين و

 المرضى

 :)عالقات العمل و األقسام )ذات الصلة 

  رؤساء األقسام و السادة أعضاء و معاوني هيئة التدريس و التمريض و الطالب و المرضى و

 العاملين بالمستشفى

 وزارة الصحة 

 هيئات التأمين الصحي 

 ينيكية( جميع أقسام الكلية ) األكاديمية و اإلكل 

 األقسام المماثلة في كليات الطب على مستوى الجمهورية المعاهد و المراكز البحثية 

 الغرض األساسي من الوظيفة: -3

 المساعدة على تقديم و تنسيق الرعاية الطبية فى افضل صورة للمرضى
 أوال المهام الوظيفية والمسؤوليات

 الطبي.( توجيه وتنسيق الرعاية الطبية للمرضى و الطاقم 1

 ( في حالة عدم وجود غيره من األطباء فيقوم المدير الطبي بالتعامل مع المرضى2

 ( عمل توصيات طبية للجهات العليا من خالل مالحظاته و متابعته اليومية3

( يشارك في وضع ومراجعة السياسات واإلجراءات والمبادئ التوجيهية لضمان توفير خدمات شاملة 4

 كافية 

 تخاذ الترتيبات الالزمة لعالج الحاالت الطبية و خاصة الطارئة ( يساعد في ا5

( الحرص على التواصل و التذكير بمسئوليات العاملين في المجال الطبي لجميع الممارسين 6

 المرخصين لتوفير الرعاية 

 ( يشارك في نظام إدارة الرعاية وابتكار مدخالت جديدة على خطة الرعاية الشاملة7

 المؤتمرات و االجتماعات و يطبق القواعد واللوائح المنظمة للعمل( حضور 8

 ( يعمل بوصفه مستشار للعميد 9

 ( رصد وتقييم نوعية ومالءمة الخدمات الطبية باعتبارها جزءا ال يتجزأمن نظام تحسين األداء العام 10

قبولة حاليا من الناحية ( تقديم المشورة في وضع وتنفيذ برنامج الرعاية الصحية وفقا للمعايير الم11

 العملية.

 ( المساهمة فى مكافحة العدوى داخل و خارج المستشفيات 12 

 ( المشاركة بنشاط في تحسين و ضمان الجودة بالمستشفي 13

 ( يساعد في وضع السياسات ورعاية المقيمين و ضمان تنفيذ هذه السياسات 14

عاية الطبية المطلوبة والخدمات التي تحققها ، مثل ( األشراف و تنفيذ خطة متكاملة للتنسيق بين الر15

الخدمات الطبية والتمريض والصيدلة ، رعاية االحتياجات االجتماعية وإعادة التأهيل والناحية الغذائية و 

 التقييم السريري ، وتحليل نتائج التقييم ، والتخطيط بما في ذلك الرعاية الوقائية و خطة الرصد وتعديلها 



 م باألتي:(االهتما16

  ساعة في اليوم  24توافر خدمة الطوارئ 

   توقيت الزيارات المطلوبة 

 استعراض واستجابة لتوصيات االطباء والنتائج المختبرية 

 ( مراجعة الحسابات لضمان حقوق المرضى و االطباء17

 ( تقديم التوجيه وردود الفعل لألطباء الممارسين فيما يتعلق بأدائهم18

 على التقارير الواردة من السيطرة على العدوى والصيدلة وضمان الجودة ( يستقبل ويعمل19

( يساعد في وضع الخدمة والبرامج التعليمية للموظفين واألطباء في المستشفى لتثقيف وإعالم 20

 األطباء والتمريض و العاملين

 وتحسين الجودة ( المشاركة في مشاريع لجنة المرافق واالجتماعات المتعلقة بالرعاية السريرية 21

( نظام لرصد المخدرات بمساعدة طاقم التمريض والصيدلي االستشاري ،وتقييم الحاجة الستمرار أو 22

 خفض الجرعة تدريجيا توصيات الطبيب المعالج
 ثانيا. خطة إدارة  عمل

 ( وضع خطة الدارة العمل بشرط ان تكون واقعية وممكنة اقتصاديا.1
 ة ثالثا. تنمية الموارد البشري

( المسئولة عن تعزيز ممارسة الموظف لالفكار الفلسفية والمبادئ التوجيهية ، وتحسين معنويات 1

الموظفين واالرتياح ، والنهوض بالتعليم واإلدارة ، عبر التدريب وتوظيف واستبقاء الموظفين ، و 

 االستخدام الفعال لعملية التقييم. 

ودة ، والكفاءة ، و االرتياح للمريض وارتفاع معنويات ( يضمن للمنشأة الخدمات والبيئة عالية الج2

 الموظفين. 

(عمل لقاءات و اجتماعات للتعليم كخدمة منسقة داخل اإلدارة مع الموظفين التى تعقد على أساس 3

 شهري. 

( اإلشراف على الموظفين ويشمل التفويض المناسب للمهمة ، والدافع ، وخلق إيجابية الموقف ، 4

 لمفتوحة ، ووضع جدول زمني مرن الستيعاب األنشطة التعليمية واالتصاالت ا

( تقييم أداء الموظفين ، والشروع في تقديم توصيات بشأن اإلجراءات المتعلقة بالموظفين مثل زيادات 5

 الجدارة ، والترقيات ، واتخاذ إجراءات تأديبية. 

  ( إدخال تقنيات جديدة ، والمعدات ، ونتائج البحوث للموظفين.6

 ( الفرز واتباع عملية إجراء المقابالت للموظفين الجدد وفقا للسياسة المستشفى. 7

 ( التوجه السليم ، واإلشراف ، وتقديم المشورة وتقييم الموظفين8

( تدريب و تحديث العاملين على االتصاالت الخطرة ، وقانون الحق في المعرفة ، وتحديدا سالمة 9

 التدابير على أساس سنوي. 
 عا  الكفاءات القيادية )المبادئ التوجيهية(التميزراب

 ( التواصل مع المرضى و وضع رؤية واضحة للعمل.1

 ( التصرف على نحو استباقي ، توقع المشاكل والشروع في طرق جديدة وحسنة لحلها.2

 ( توفير التغذية المرتدة المتكررة إلى الموظفين بشأن األداء.4

 الراجعة لتطوير أعضاء الفريق إلى أقصى إمكاناتها.( توفير التدريب والتغذية 5



 ( إشراك الموظفين في تحديد األهداف ، وحل المشاكل واتخاذ القرارات.6

 ( خلق المناخ الذي يشجع الموظف على اداء فلسفة االدارة والمبادئ التوجيهية.7

 ( تعزيز األداء اإليجابي.8

 الحد األدنى من المؤهالت : -4

 درجة الدكتوراه او ما يعادلها فى التخصص ) معتمدة من المجلس األعلى  أن يكون حاصل على

 للجامعات(

 ان تنطبق عليه قوانين العمل في الدوالب الحكومي و الجامعات 

 ماجستير او دبلوم فى إدارة المستشفيات 

 الخبرات العلمية: -5

 الوبائيات و اإلحصاء الطبي 

 طرق البحث العلمي 

 شكالت و رفع مستوى األداء بالمستشفى و النهوض بالخدمة الطبية إمتالك رؤية إدارية لحل الم

 المقدمة للمرضى

 المعارف و القدرات : -6

 القدرة على التعامل مع األطباء والممرضات والعمال 

  القدرة على اإلدارةorganizational skills 

 القدرة على العمل في مجموعة و تنظيم األدوار 

 المستوى العلمي المتميز 

  مهارات االتصال الفعالامتالك 

 التمكن من اللغة اإلنجليزية  بجانب اللغة العربية 

  مهارات االتصالcommunications skills  

 القدرة على اتخاذ تدابير ووسائل حديثة وصارمة فى مجال الرقابة المالية والدوائية واالدارية 

  القسام المستشفى وتوفير احتياجات التنسيق مع السادة مديرى االقسام للتأكد من كفاءة االداء

 المستشفى من القوى العاملة واالداريين واالجهزة الطبية والخدمية واالدارية

  القدرة على معالجة الشكاوى ودراسة االقتراحات الواردة الى المستشفى لتسهيل مهمة  تقديم

 الخدمة المطلوبة للمواطنين

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 التقسيمات التنظيمية التى تتبع امين الكلية 

  



 التقسيمات التنظيمية التى تتبع امين الكلية مباشرة

 وتخصص :الشئون اإلدارية  -أ

 وتنقسم إدارة الشئون اإلدارية بالكلية إلى األقسام واإلدارات والوحدات الفرعية االتية :

 شئون العاملين  .1

 اإلستحقاقات .2

 القيد والحفظ .3

 اإلحصاء .4

 االضابير .5

 الخدمات الداخلية والشئون العامة  .6

 امانة مجلس الكلية  .7

 وتنقسم إلى االقسام واالدارات والوحدات االتية : الشئون المالية : -ب

 المشتريات  -1

 العهد والمخازن  -2

 الخزينة  -3

 وتنقسم إلى األقسام والوحدات االتية : الشئون الهندسية : -ت

 الصيانة  -1

 الورش -2

 الحدائق -3

 المطبعة  -4

  ت :الحسابا  -ث
 التقسيمات الفرعية إلدارة الشئون اإلدارية :

 شئون العاملين  -1

  اإلستحقاقات -2

إعداد كشوف االجور لجميع العاملين الدائمين أو الموسمين وكشوف الحوافز والمكافأت  2-1

 والبدالت طبقا للقرارات المنظمة لذلك

عالوه الحصول ترقية  –تشجيعية  –إجراء تعديالت تطرأ على االجر سواء عالوة دورية  2-2

 عالوات اخرى فى هذا الخصوص –على مؤهل عالى 

 إعداد التسويات الخاصة بالضرائب لجميع العاملين وإرسالها إلى مصلحة الضرائب 2-3

إعداد إستمارات المعاشات الخاصة الخاصة بمرتبات العاملين والقيام بسدادها لهيئة التأمينات  2-4

 والمعاشات وتسجيل ذلك بالدفاتر الخاصة 

 وارد(–يام بما تكلف به الوحدة من اعمال اخرى مماثلة فى مجال السكرتارية العامة )صادرالق 2-5

الرد على إستفسارات أو شكاوى خاصة  بالسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والعمال  2-6

 بشأن ما يتعلق بإستحقاقتهم المالية وإفادتهم بأى مستند موجهه بإستحقاتهم المالية 

نين واللوائح والقرارات التى تحكم المرتبات والمعاشات واى تعديل يحدث التعرف على القوا 2-7

 بها 

 ويختص باالتى :  القيد والحفظ -3

 حفظ كافة القرارات والخطابات  والمكاتبات الخاصة بالكلية  3-1



عمل ملف خاص بكل من السادة أعضاء هيئة تدريس أو معاونيهم والعاملين بالكلية يتضمن  3-2

 ت الفرعية الخاصة بهكل االوراق والمستندا

 توثيق االضابير وفهرستها حسب التسلسل االبجدى  3-3

 فتح ملفات جديدة للمعينين حديثا من اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين  3-4

 تسليم وتسلم البريد والمكاتبات وتوزيعها على أقسام الكلية المختصة  3-5

 تسليم البريد الخارجى  3-6

اإلستفادة من التطورات الحديثة فى وسائل الميكروفيلم والكمبيوتر فى حفظ البيانات  3-7

الخاصة بكل اعضاء هيئة التدريس  ومعاونيهم والعاملين والعمال بالكلية لتوفير الجهد 

 وتدريب العاملين عليها 

 اإلحصاء  -4

اعضاء هيئة التدريس تزويد أقسام الكلية المختلفة باالحصائيات الالزمة والخاصة بالسادة  4-1

 والموظفين

وضع قاعدة إحصائية للرجوع اليها فى حالة طلب اى بيان احصائى لتوفيرالوقت  4-2

 والمجهود وشرعة االنجاز

االستفادة بالوسائل الحديثة لحفظ البيانات االحصائية ومتابعة التغيرات التى تطرأ عليها  4-3

 حصائيات اوال بأول لمواكبة التطوير الجارى فى المعلومات واال

مراجعة البيانات االحصائية المتعلقة بجميع إدارات الكلية واقسامها واعداد التقارير  4-4

 االحصائية التى تم تجميعها 

 الخدمات الداخلية والشئون العامة  -5

الرقابة على عمال الخدمات المعاونة وتوزيعهم على مختلف المهام مع توضيح االعمال  5-1

 المسندة الى كل عامل 

 نظافة فى كافة اقسام الكلية واداراتها ومحاسبة المقصرين فى ذلكمتابعة ال 5-2

القيام بمتابعة االصالحات الصغيرة والممكنة والتى يمكن إصالحها بدون حاجة الى  5-3

 متخصصين 

إبالغ الجهات المختصة باالصالح فى حالة وجود عطل سواء كان فى السباكة أو الكهرباء  5-4

 أو غيرها 

 ت االمن والسالمة  فى اماكن العمل اإللتزام بتطبيق تعليما 5-5

 الشئون المالية 

 التقسيمات الفرعية إلدارة الشئون المالية وتشمل على االتى 

 المشتريات  -1

 العهد والمخازن  -2

 الخزينة  -3
 المشتريات -1

 يختص بكافة عمليات المشتريات الخاصة بالكلية  1-1

 على مايلزمها من إحتياجاتها وضع خطط الشراء والتى تكفل للكلية الحصول 1-2

 إتخاذ إجراءات الشراء وتدبير اإلحتياجات فى اسرع وقت وبإفضل االسعار والشروط 1-3

القيام بإجراءات التعاقد والشراء لكافة طرق الشراء وإجراء العقود الخاصة بذلك ومتابعة  1-4

 تنفيذها 



تياجات كما ونوعا والرجوع للتنسيق تجميع احتياجات اقسام الكلية المختلفة من مختلف االح 1-5

 معها وتحديد المطلوب شراؤه بناء على االحتياجات الفعلية 

تدريب العاملين باالدارة وذلك عن طريق الدورات الخاصة بالمشتريات والتى تنظمها ادارة  1-6

 الجامعة بهذا الشأن 

ى احتياجاتها بأفضل عمل الدراسات الخاصة باالسواق حتى تتمكن الكلية من الحصول عل 1-7

 الشروط واقل االسعار وتوفير االصناف فى الوقت المناسب 

السعى الى الحصو ل على احدث المنشورات والتشريعات واللوائح والقوانين التى تنظم  1-8

 عمليات وطرق الشراء
 العهد والمخازن  -2

 اليها  المحافظة على المواد المشتراه لتكون صالحة لالستفادة عند الحاجة 2-1

إدخال المشتريات الى المخازن وترتيبها وتصنيفها توطئه لصرفها بناء على مستندات  2-2

 الصرف

مراقبة المخزون والمحافظة علية من التلف او السرقة او الضياع او الحرق وخالفة  2-3

 واالعتناء بالنظافة  وصيانتها من كل ما من شأنه ان يعرضها للتلف او الفقد

الدورية للرصيد الدفترى للمخزن على الرصيد الموجود بالمخزن فعليا للحفاظ على  المطابقة 2-4

 ما هو موجود بالمخزن

تطبق ادارة المخازن تعلميات وزارة المالية بشأن وجود حد اعلى للمخزون وحد ادنى  2-5
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 والمصروفات الفعلية لكل قسم وبيان االيرادات والمصروفات المتوقعة قى السنة الجديدة

 المساعدة فى اعداد الدراسات المالية لبنود الموازنة والمذكرات التفسيرية والتحليل المالى لها  5-3

 ركز المالى لكل بند من بنود الميزانيةتسجيل االيرادات والمصروفات بسجالت الميزانية لبيان الم 5-4

االشتراك فى اعداد المذكرات بطلب االعتمادات االضافية او طلب تعزيز أو نقل مبئالغ مئن بنئد الئى  5-5

 اخر 

 حقظ المستندات والسجالت والتقارير والمذكرات الخاصة بالموازنة  5-6

 ذا طلب منه ذلكاالشتراك فى اللجان المتعلقة باعداد موازنة المستشفى ا 5-7

 القيام بما يكلف به من اعمال اخرى مماثلة   5-8

 مؤهل متوسط مناسب  الحد االدنى من المؤهالت : 6

 الخبرة العملية  7

 خبرة ال تقل عن خمس سنوات فى مجال العمل  7-1

 المعارف والقدرات:8

 معرفة اساسيات تشغيل الحاسب االلى 8-1

 ة واالجراءات والنظم والقرارات والتعليمات باعداد الموازنةمعرفة بجميع القوانين المالي 8-2

 توافر مهارات العهمل المحاسبى 8-3

  



 بطاقة توصيف وظيفى كاتب مراجعة

 

 كاتب مراجعة  اسم الوظيفة : 1

 االدارة المالية  القسم : 2

 العالقات التنظيمية: 3

 يخضع الشراف: المراجع  3-1

 يشرف على : ال يوجد  3-2

 عالقات العمل : العاملين باالدارة المالية   3-3

 الغرض االساسى من الوظيفة 4

مراجعة مسئتندات الصئرف قبئل اعتمئاد صئرفها ومراجعئة السئجالت المخزنيئة و االشئتراك فئى عمليئات 

 الجرد الفعلى بالمخازن للتاكد من صحة االرصدة

 المهام والمسئوليات : 5

 واالجراءات واالهداف وبرامج مراقبة الجودةالمحافظة على تطبيق اللوائح  5-1

 مراجعة استمارات الصرف والتاكد من صحة المستندات الورقية قبل اعتماد صرفها 5-2

مراجعة حسابات الينك من واقع الكشوف الدةيقئة الئواردة مئم البنئك واجئراء عمليئات المطابقئة الالزمئة علئى  5-3

 السجالت 

والتاكئد مئن ان المسئبندات المرفقئة واالجئراءات الماليئة التئى تمئت مطابقئة مراجعة كشوف استعاضة السلفة  5-4

 لالنظمة واللوائح المالية المعمول بها 

 التحقق من صحة ما صرف من حيث القيمة والمستفيد وموعد االستحقاق ومن سالمة اجراءات الصرف 5-5

 مراجعة كشوف التحصيل على االيصاالت المرفقة والتاكد من سالمة عمليات التحصيل  5-6

 مراجعة بيان المنصرف الشهرى والتاكد من مطابقته لما هو مقيد بسجل المصروفات  5-7

 مراجعة السجالت المخزنية واالشتراك فى عملية الجرد الفعلى والتاكد من مطابقة االرصدة  5-8

 لقيد فى اليوميات والترحيل فى السجالت مراجعة ا 5-9

 اعداد البيانات واالحصائيات والتقاريرالتى تطلبها ادارة المستشفى  5-10

 االشتراك فى اعداد الرد على مناقضات االجهزة الرقابية المختلفة  11 -5

 القيام بحفظ المستندات والسجالت المالية بالمراجعة  5-12

 اعمال اخرى مماثلة القيام بما يكلف به من 5-13

 مؤهل متوسط مناسب  الحد االدنى من المؤهالت : 6

 الخبرة العملية  7

 خبرة ال تقل عن خمس سنوات فى مجال العمل  7-1

 المعارف والقدرات:8

 معرفة اساسيات تشغيل الحاسب االلى 8-1

 لمتعلقة باعمال المراجعة معرفة بجميع القوانين المالية واالجراءات والنظم والقرارات والتعليمات ا 8-2

 معرفة باللغة االنجليزية  8-3



 التوصيف الوظيفى لقسم خدمات التمريض

 
       الهيكل التنظيمى والتوصيف الوظيفى المقترح الدارة خدمات التمريض اوال :

 

 
 

 

  

 

اجلامعية املستشفيات عام  مدير  

التمريض خدمات إدارة مديرة  

 ادارى
 التدريب

 والتعليم

 المستمر

 مكافحة

 العدوى

التمريض هيئة ةرئيس  

التمريض اخصائيات  

وممرضات التمريض فنيات  

املعاونة الفئات  



 بطاقة توصيف وظيفى رئيسة الممرضات

 

 مدير عام ادارة تمريض     اسم الوظيفة : 1

 ادارة خدمات التمريض   القسم : 2

 العالقات التنظيمية: 3

مئدير عئام المستشئفيات الجامعيئة )المشئرف  –يخضع الشراف: استاذ دكتئور رئئيس مجلئس االداره  3-1

 العام (

 يشرف على : العاملين بادارة خدمات التمريض   3-2

 عالقات العمل : مشرفات االدوار والوحدات المختلفة  3-3

 الغرض االساسى من الوظيفة 4

سئاعة  24من تنفيذ رعاية تمريضية ذات جودة للمرضى على مدار التخطيط والتنظيم واالشراف والتاكد 

 ايام فى االسبوع 7فى اليوم 

 المهام والمسئوليات: 5

 تكون بمثابة المرجع لمدير المستشفى فيما يخص خدمات التمريض  5-1

االقسئام تقوم باالشراف االدارى و الفنى على افراد هيئة التمريض بالمستشفى والمرور علئى جميئع  5-2

 لمتابعة تنفيذ التعليمات الخاصة بعالج المرضى وتمريضهم

 تقوم باالشراف االدارى والفنى على التعليم اثناء الخدمة لرفع كفاءة اعضاء هيئة التمريض 5-3

تقئوم بتقئدير احتياجئات المستشئفى مئن عمالئة التمئريض والتجهيئزات واالالت واال دوات والمهمئئات  5-4

 مل التمريضى ومتابعة توفرها واعتماد طلبيات المستهلك واالشراف على صرفها الالزمة النجاز الع

تقوم بوضع الميزانية المالية لخدمات التمريض وتمثيل هيئة التمئريض فئى لجنئة مراجعئة الميزانيئة   5-5

 بالمستشفى 

تناسئب مئع تقوم بتوزيع افراد هيئئة التمئريض علئى االقسئام المختلفئة حسئب احتياجئات العمئل وبمئا ي 5-6

مئئؤهالت وخبئئرات كئئل مئئنهن واعتمئئاد خطئئة الورديئئات )النويتيجات(والراحئئات واالجئئازات الموضئئوعة 

 بواسطة مشرفات التمريض بمساعدة رئيسات الوحدات 

 تقوم بتوفير البيانات الالزمة العداد الميزانية صرف الحوافز واعتماد كشوف الصرف  5-7

 برامج تحسين جودة الرعاية التمريضية  تقوم باالشراف االدارى والفنى على 5-8

تقئئوم بتطبيئئق منظومئئة مكافحئئة العئئدوى والسئئالمة بالمستشئئفى لتئئوفير بيئئئة امنئئة ونظيفئئة ومريحئئة  5-9

 للمرضى والعاملين 

تقئئوم باالشئئراف علئئى تنفيئئذ بئئرامج تئئدريب افئئراد هيئئئة التمئئريض وتنسئئيق العمئئل بئئين المستشئئفى  5-10

 بات وتوزيعهم على اقسام المستنشفى المختلفةوالمدرسة فى مجال تدريب الطال

تقئئوم باالشئئراف االدارى والفنئئى علئئى سئئكن الممرضئئات واعئئداد كشئئوف التغذيئئة بهيئئئة التمئئريض  5-11

 والمرضي واعداد كشف االسره الخالية واخطار العيادات الخارجية بهذا البيان

ذ قراراتئئه قيمئئا يخئئص خئئدمات تقئئوم بحضئئور إجتماعئئات مجلئئس ادارة المسيتشئئفى ومتابعئئة تنفيئئ 5-12

 التمريض 

تقوم بعقد اجتماعات دورية بين مشرفات التمريض ورئيسات الوحدات بالمستشفى لمناقشة وبحئث  5-13

سئئئير العمئئئل التمريضئئئى ومتابعئئئة التنفيئئئذ وايجئئئاد الحلئئئول المناسئئئبة للمشئئئكالت التئئئى تئئئؤثر علئئئى العمئئئل 

 التمريضى بالمستشفى 



يئئة عئئن العمئئل التمئئريض ومئئا يعترضئئه مئئن مشئئاكل والتقئئدم بتوصئئيات تقئئوم بكنابئئة تقئئارير دور 5-14

 واقتراحات لرفع مستوى االداء التمريضى ثم رفعها لمدير المستشفى 

 تقوم بتنمية العالقات االنسانية بين افراد هيئة التمريض وبقية افراد الفريق الصحى والمرضى 5-15

مخالفئات التمريضئية فئى التحقيقئات الخاصئة بهيئئة تقوم باالشئتراك فئى اعطئاء الئراى الغنئى فئى ال 5-16

 التمريض واقتراح الجزاء ولها سلطه الجزاء واقتراح الثواب فى حدود القانون

 تقييم اداء افراد هيئة التمريض ووضع التقارير السرية التى يستند اليها فى حالة الثواب والعقاب 5-17

 تقوم بما يسند اليها من اعمال اخرى مماثلة 5-18

 القدره علي تطبيق مبادئ االداره وربطها باداره التمريض 5-19

 تقوم بمراجعه طلبات المستهلك وادوات النظافه والمحاليل واالشراف علي صرفها 5-20

تقوم بمرور علي مخازن االقسام واكشاف التمئريض وغئرف العئالج للتاكئد مئن نظافتهئا وترتيبهئا  5-21

 وتوفير االحتياجات االزمه للعمل

تقوم باالشراف علي دفاتر الحضور واالنصراف لهيئة التمريض والتبليئغ عئن االجئازات واجئراء  5-22

 التحقيات االزمه للمتغيبات من اعضاء هيئة التمريض

 الحد االدنى من المؤهالت : 6

 بكالوريوس التمريض 6-1

ادارة المستشئفيات( او  يفضل من لديه مؤهالت اضافية )ماجستير او دكتوراة فى ادارة التمريض او 6-2

 دبلوم فى مجال ادارة المستشفيات او التمريض

 يفضل من سبق لهن العمل في نفس الوظيفه في مستشفيات اخري 6-3

 الخبرة العملية : 7

سنوات متصلة منها ثالث سئنوات  10-7خبرة فى العمل التمريضى فى المستشفبات مدة ال بقل عن  7-1

 او اشرافيةعلى االقل فى وظيفة ادارية 

 المعارف والقدرات : 8

 توافر الصفات القيادية والقدرة على تحمل المسئولية  8-1

 توافر الصفات االنسانية مثل الكياسة واحترام الذات واالخرين والثقة بالنفس واالخرين  8-2

 القدرة على تطبيق مبادىء ووظائف االدارة وربطها بادارة التمريض 8-3

 ين والقواعد المنظمة الدارة التمريض االلمام بالقوان 8-4

 االلمام بمبادىء القيادة واالتصال الفعال 8-5



 بطاقة توصيف وظيفى

 

 وكيلة مديرة خدمات التمريض لالعمال االدارية   اسم الوظيفة :  1

 ادارة خدمات التمريض   القسم : 2

 العالقات التنظيمية: 3

 مستشفىيخضع الشراف: مديرة خدمات التمريض بال 3-1

 يشرف على : العاملين بادارة خدمات التمريض   3-2

 عالقات العمل : مشرفات االدوار والوحدات المختلفة ورؤساء االقسام 3-3

 الغرض االساسى من الوظيفة 4

التعاون مع مدير خدمات التمرض بالمستشفى لكونها مسئوله عن التخطيط والتنظبم واالشراف و التاكد 

 من تنفيذ رعاية تمريضية ذات جودة للمرضى 

 المهام والمسئوليات : 5

 تقوم بمعاونة مديرة خدمات التمريض بالمستشفى بانجاز االعمال االدارية الخاصة بهيئة التمريض  5-1

بمعاونه مديرة خدمات التمريض فى تطبيق انظمة مكافحة العدوى والسالمة لتوفير بيئة امنة تقوم  5-2

 ونظيفة ومريحة للمرضى وللعاملين 

تقوم بمعاونة مديرة خدمات التمريض بوضع برامج لمراقبة ضمانات الجودة بالمستشفى واعداد  5-3

 تقارير عن ضمان الجودة

خارجيه واالقسام الداخلية واقسام الجراحة وقسم الطوارىء لالشراف تقوم بالمرور على العيادات ال 5-4

على اعمال مشرفات التمريض ورؤساء الوحدات وفنيات التمريض للتاكد من تنفيذ اعمال التمريض 

 واعمال الخدمات المعاونة

د تقوم باالشراف على االعمال الفندقية باالقسام اعمال المغسلة والمطبخ فى حالة عدم وجو 5-5

 اخصائيات تغذية والتبليغ عن اى تقصير او اهمال 

تقوم بمراجعة واعتماد طلبيات المستهلك وادوات النظافة والمحاليل والمهمات واالشراف على  5-6

 صرفها وحسن استخدامها

تقوم بالمرور على مخازن االقسام واكشاك التمريض وغرف الغيار للتأكد من نطافتها وترتيبها  5-7

 حتياجات الالزمة  للعمل ومتابعة استكمالهاوتوفير اال

االشراف على سكن هيئة التمريض واعداد كشوف التغذية لهيئة التمريض والمرضى واعداد كشف  5-8

 االسرة الخالية واخطار العيادات الخارجية بهذا البيان 

المستشفى تقوم باالشتراك فى تنفيذ برامج تدريب افراد هيئة التمرئض وتنسيق العمل بين  5-9

 والمدرسة فى مجال تدريب الطالبات 

تقوم باالشراف على دفاترالحضور واالنصراف الخاصة بهيئة التمريض والتبليغ عن االجازات  5-10

 واجراء التحقيقات الالزمة للمتغيبات من اعضاء هيئة التمريض 

 تقوم باعمال مديرة خدمات التمريض فى حالة عدم وجودها بالمستشفى 5-11

 تقوم بما يسند اليها من اعمال اخرى مماثلة 5-12

 الحد االدنى من المؤهالت : 6

 بكالوريوس التمريض 6-1

يفضل من لديه مؤهالت اضافية )ماجستير او دكتوراة فى ادارة التمريض او ادارة المستشئفيات( او  6-2

 دبلوم فى مجال ادارة المستشفيات او التمريض



 الخبرة العملية : 7

سنوات متصلة منها ثالث سئنوات  10-7ى العمل التمريضى فى المستشفبات مدة ال بقل عن خبرة ف 7-1

 على االقل فى وظيفة ادارية او اشرافية

 المعارف والقدرات : 8

 توافر الصفات القيادية والقدرة على تحمل المسئولية  8-1

 قة بالنفس واالخرين توافر الصفات االنسانية مثل الكياسة واحترام الذات ولالخرين والث 8-2

 القدرة على تطبيق مبادىءووظائف االدارة وربطها بادارة التمريض 8-3

 االلمام بالقوانين والقواعد المنظمة الدارة التمريض  8-4

 االلمام بمبادىء القيادة واالتصال الفعال 8-5

    



 بطاقة توصيف وظيفى مشرفة تمريض  

 

 مشرفة التمريض :  اسم الوظيفة 1

 ادارة خدمات التمريض   القسم : 2

 العالقات التنظيمية: 3

 يخضع الشراف: وكيلة مديرة خدمات التمريض لالعمال االدارية  بالمستشفى 3-1

 يشرف على : رؤساء االقسام    3-2

عالقئئات العمئئل : مشئئرفات االدوار والوحئئدات المختلفئئة ورؤسئئاء االقسئئام والممرضئئات باالقسئئام  3-3

 المختلفة

 ض االساسى من الوظيفةالغر 4

 تخطيط وتوزيع وتنسيق العمل بين افراد هيئة التمريض فى االقسام المختلفة 

 المهام والمسئوليات : 5

تقوم بتطبيق انظمة مكافحة العوى والسالمة باالقسام التابعة لها لتوفير بيئة امنة ونظيفة ومريحة للمرضى  5-1

 والعاملين

 تقوم بمتابعة تنفيذ برامج ضمان الجودة باالقسام التابعة بها  5-2

 تقوم بتنظيم وتنسيق ونوزيع العمل بين افراد هيئة التمريض فى االقسام التابعة لها  5-3

تقوم باالشتراك مع وكيلة او مديرة ادارة الخدمات التمريض بالمستشفى وتقدير االحتياجات الالزمة  5-4

 اد وتجهيزات كما ونوعا القسامها من افر

 تقوم بالمتابعة الدورية بمصروفات االقسام التابعة لها والتعرف على اسباب الفروق واالختالفات  5-5

تقوم باعداد جداول نوبتجيات والسهر والراحات باالقسام التابعة لها وتعتمدها من وكيلة او مديرة خدمات  5-6

 التمريض بالمستشفى 

 ليومى على تنفيذ االعمال التمريضية باالقسام التابعة لهاتقوم باالشراف ا 5-7

تقوم بالمساعدة قى تدريب افراد هيئة التمريض وخصوصا المستجدات او المنقوالت واالشراف على  5-8

 تدريب طاليات التمريض والمشاركة فى عمل خطة توزيع الطالبات باقسامها 

والمشاكل التى تعترض العمل التمريضى باالقسام التايعة لها تقوم باعداد تقريرا يوميا عن حالة المرضى  5-9

 ورفعها لرئيسها المباشر ومتابعة تنفيذ المالحظات 

تقوم بتقييم اداء الممرضات باالقسام التابعة لها ويؤخذ برايها عند وضع التقارير السرية الفراد هيئة  5-10

 التمريض باالقسام التابعة لها 

 ليها من اعمال اخرى مماثلةتقوم بما يسند ا  5-11

 الحد االدنى من المؤهالت : 6

 بكالوريوس التمريض 6-1

 الخبرة العملية : 7

سئنوات متصئلة منهئا سئنتين علئى  5-3خبرة فى العمل التمريضى فى المستشفبات مدة ال بقئل عئن  7-1

 االقل فى وظيفة ادارية او اشرافية

 المعارف والقدرات : 8

 توافر الصفات القيادية والقدرة على تحمل المسئولية  8-1

 توافر الصفات االنسانية مثل الكياسة واحترام الذات واالخرين والثقة بالنفس واالخرين  8-2

 القدرة على تطبيق مبادىء ووظائف االدارة وربطها بادارة التمريض 8-3

 يض االلمام بالقوانين والقواعد المنظمة الدارة التمر 8-4

 االلمام بمبادىء القيادة واالتصال الفعال 8-5



    



 بطاقة توصيف وظيفي أخصائي تمريض

 

 أخصائية تمريض  اسم الوظيفة : 1

 إدارة خدمات التمريض  القسم : 2

 العالقات التنظيمية : 3

 يخضع ألشراف: رئيسة القسم او الوحدة  3-1

 يشرف على :   فنيات التمرض    3-2

 العمل : رؤساء االقسام والممرضات باالقسام المختلفة .عالقات  3-3

 تقوم بوضع وتنفيذ الخطة التمريضية للمرضي  الغرض األساسي من الوظيفة: 4

 المهام والمسئوليات :  5

تقئئوم بتطبيئئق انظمئئة مكافحئئة العئئدوي والسئئالمة فئئي القسئئم  الئئذي تعمئئل بئئه لتئئوفير بيئئئة امنئئة ونظيفئئة  5-1

 ومريحة للمرضي والعاملين

 تقوم بتفيذ برامج ضمان الجودة بالقسم الذي تعمل به . 5-2

تقوم بتقدير احتياجات المرضي من الخدمات التمريضية حسب حالة كل منهم   ووضع خطئة العمئل   5-3

 التمريضي وتنفيذها بمعاونة فنيات التمريض 

نفيئئذ تقئئوم بتحديئئد احتياجئئات المرضئئي التئئي تقئئوم برعئئايتهم مئئن التجهيئئزات والمهمئئات الالزمئئة لت  5-4

 االعمال التمريضية او الطبية والعمل على توفيرها والتبليغ عن النقص او االعطال .

تقوم بالمرور مع االطباء والتبليغ عن العالمات واالعراض غير الطبيعيئة ومتابعئة تنفيئذ مالحظئات   5-5

 االطباء .

لمسئولة عنهم فئي تقوم بتسجيل جميع االعمال التمريضية التي تقوم بها ومالحظتها على المرضي ا   5-6

تئئذاكر المرضئئي او فئئي سئئجالت او دفئئاتر االحئئوال حسئئب تعليمئئات المستشئئفي وتقئئديم االحصئئائيات 

 والبيانات الدورية لرئيسة القسم او الوحدة او المشرفة . 

 تقوم بالمساعدة في تدريب المستجدات المنقوالت من هيئة التمريض وكذلك طالبات التمريض . 5-7

خروج المريض واعطائه االرشئادات الالزمئة عئن كيفيئة مواصئلة عالجئة بعئد تقوم بتنفيذ اجراءات   5-8

خروجه من المستشفي خاصة في حاالت االمراض المزمنة او التي تحتاج الي فتئرات متابعئة طويلئة 

. 

 تقوم بما يسند اليها من اعمال اخري مماثلة . 5-9

 بكالوريوس التمريض الحد االدني من المؤهالت :  6

 ة : الخبرة العملي 7

 خبرة في العمل التمريضي في المستشفيات .

 المعارف والقدرات :  8

 توافر الصفات القيادية والقدرة على تحمل المسؤلية . 8-1

القئدرة  3-8توافر الصفات االنسانة مثل الكياسة واحترام الذات واالخرين والثقة بئالنفس واالخئرين . 8-2

 ادارة التمريض .على تطبيق مباديء ووظائف االدارة وربطها ب

 االلمام بالقوانين والقواعد النظمة الدارة التمريض . االلمام بمباديء القيادة واالتصال الفعال . 8-3 

  



 ثالثا التوصيف الوظيفي لقسم المغسلة0
 

 
 

 

 مشرف المغسلة ) رئيس قسم  الغسيل (  1

 سكرتير المغسلة   2

 عامل المغسلة   3

 ترزي   4

  

 

 قسم رئيس

  الفندقية  اخلدمات

اإلداري املدير  

  ترزي  املغسلة عامل  املغسلة سكرتري

  املغسلة مشرف

الغسيل قسم رئيس  



 بطاقه توصيف وظيفي

 

 مشرف المغسلة ) رئيس قسم الغسيل (     اسم الوظيفة: 1

 المغسله  القسم: 2

 عالقات تنظيمية :  3

 يخضع ألشراف : رئيس قسم الخدمات الفندقية     3-1

 يشرف على العاملين بالمغسلة        3-2

 المرضي  –عالقات العمل :     العاملين بالمستشفي    3-3

 الغرض األساسي من الوظيفة: 4

 االشراف على جميع اعمال قسم الغسيل 

ي المستشفي سواء الداخلي منها والخارجي والتاكد من توفير االعداد المناسبه والمالئمة لكل قسم ف

 وكذلك حاالت الطواريء

 المهام والمسئوليات : 5

وضع غايات القسم واهدافه واعداد وتطبيق اللوائح واالجراءات وبرامج مراقبة الجودة ومستويات  5-1

 السالمة والبيئه ومعايير مكافحة العدوي الخاصة بالقسم 

وضع السياسات العامة الدارة القسم ودورة تشغيله والدورة المستندية الخارجيه والداخلية  5-2

 واجراءات التنفيذ اللزمه 

 اعداد الميزانية الالزمه للقسم والتوصيه باعتمادها والتاكد من ان القسم يعمل في حدودها   5-3

ظافة والتعقيم وتناسب برامج التشغيل لالالت القيام باختيار المنظفات التي تحقق اعلي درجة من الن 5-4

 المتوفرة لديه وتحافظ على العمر االفتراضي لالقمشة التي يتعامل معها 

 القيام بمتابعة ما يستجد من منظفات اكثر كفاءة واقل تكلفة   5-5

 وضع برامج الصيانة الدوريه لالالت الموجودة ومتابعة تنفيذها مع االدارة الهندسيه  5-6

اختيار وتعيين وتدريب العاملين بالقسم والقيام بتوزيعهم على االعمال المختلفه طبقا للكفاءة   5-7

 والخبرة ودرجة االستيعاب 

 القيام باختيار انسب انواع المنسوجات والتي تتالئم مع طبيعة استخدامها   5-8

طبقا لالسس المعمول بها االشراف على جميع عمليات المغسلة والعاملين القائمين على العمل   5-9

 وتقدير حجم الغسيل اليومي  وتحديد االولويات وعدد الورديات الالزمه لتحقيق سالسة دورة التشغيل 

وضع نظام تداول المفروشات  في المستشفي وتحديد عدد خطوط التخزين الالزمه من كل نوع   5-10

يه وذلك بالتنسيق مع هيئه التمريض من المفروشات والتي تحقق سياسة المستشفي العالجية والفندق

 ومستخدمي الغسيل بالمستشفي 

ابقاف أي ماكينه حتي ولو كانت تعمل ولكن بدرجة اقل من المعدل الطبيعي لها الن ذلك يعني ان  5-11

 بها مشاكل فنية من المؤكد ان تزيد لو لم يتم تداركها 

خاص بالماكينات عندما يتضح سوء حالة المياه  اختبار المياه المستخدمة والتوصيه باستخدام فلتر  5-12

 الوارده حرصا على كفاءة التشغيل الفني للماكينات وكذلك دورة الصيانه الخاصة بها 

القيام بوضع لوحة ارشادية بجانب كل ماكينه وفي مكان واضح يسهل على القائم بتشغيلها رؤيته   5-13

 ظفات وذلك في صورة سهلة ومبسطةيوضح فيها احتياطات تشغيلها ومعدالت وضع المن

 حفظ الدورة المستندية وسجالت القسم والتاكد من قيام السكرتير المخصص للقسم بذلك  5-14



عمل منحني التشغيل الحدي والذي يوضح العالقة بين كمية المنظفات المستخدمة وكمية الغسيل   5-15

 التي تم تنظيفها وكفاءة التنظيف .

نظم مكافحة العدوي عند جمع الغسيل وفرزه وتدريجه  وتداوله داخل المغسلة التاكد من تطبيق 5-16

 وتوزيعه بعد ذلك ثم استخدامه داخل االقسام 

 المحافظه على مستوي التشغيل وتنظيم دورات لرفع كفاءة العاملين  5-17

 الحد االدني من المؤهالت:  6

 مؤهل عالي مناسب او     6-1

   مؤهل فندقي متوسط او  6-2

 مؤهل متوسط 6-3

 الخبرة العملية:  7

 ثالث سنوات خبرة للمؤهل العالي   7-1

 خمس سنوات خبرة للمؤهل الفندقي المتوسط  7-2

 ثمان سنوات خبرة للمؤهل المتوسط  7-3

 المعارف والقدرات: 8

 دراية تامة بتشغيل ماكينات المغسلة واالتجاه الصحيح لدورة التشغيل   8-1

 دراية بشروط مكافحة العدوي واالحتياطات الصحية في التشغيل   8-2

 االلمام بمباديء االدارة واالشراف   8-3

  



 بطاقه توصيف وظيفي

 

 سكرتير المغسلة       اسم الوظيفة: 1

 المغسله القسم:  2

 عالقات تنظيمية :  3

 يخضع ألشراف : مشرف المغسلة ) رئيس قسم الغسيل (      3-1

 يشرف على ليس له دور اشرافي        3-2

 عالقات العمل : العاملين بالمستشفي  3-3

 الغرض األساسي من الوظيفة: 4

تنظيم الدورة المستندية بالقسم  وتنظيم عملية تبادل الغسيل النظيف المنصرف من المغسلة لالفراد  4-1

 واالقسام المختلفه بالمنشاة 

 المهام والمسئوليات: 5

 محافظه على السياسة العامة للمغسلة في المواعيد الخاصة بكل اجراء لسياسات دورة التشغيل ال 5-1

 العضو الممثل لقسم الغسيل في لجنة استالم الغسيل الوارد من االقسام  5-2

المسئول عن الدورة المستنديه الداخليه والخارجية ، وتسجيل البيانات ، واالعداد واالحتفاظ بالصور  5-3

والمستندات والتاكد من التوقيعات واخطار مشرف المغسلة عند اكتمال كل دورة وكذلك في حالة وجود خلل في 

 دورة أي مستند 

 منحنيات التشغيل الحدي مسئول عن التشغيل االقتصادي للمنظفات بتطبيق  5-4

مسئول عن العهد من المنظفات ، المفروشات ، االقمشه غير المصنعه ، االزياء المصنعة ، دفاتر الدورة   5-5

 المستندية، االثاث ، ادوات ومستلزمات الخياطين. 

سة التي وضعها مسئول عن تنظيم العالقه بين قسم الغسيل وقسم التعقيم المركزي والعمليات وذلك طبقا لسيا 5-6

 مشرف قسم المغسلة

مسئول عن تسليم االزياء الموحدة ) اليونيفورم ( للعاملين بالمستشفي وتسجيل ذلك في دفاتر العهد طبقا لنظام  5-7

 يسهل تتبعه  ومراجعته وطبقا للعداد المخصصه لكل فئه وفي الوقت المحدد لها 

م( من المتعهدين لو تم تصنيعها خارج المستشفي او من قسم مسئول عن استالم ازياء العاملين ) الييونيفور 5-8

التفصيل بالمستشفي وفي أي الحاالت طبقا للمواصفات القياسيه والمقاسات المطلوبه والخامات المتفق عليها 

واالعداد االزمه لكل فئه حسب شروط لجنة التصميم التي شكلها المدير المالي واالداري ومشرف المغسلة 

 احد اعضائها . والسكرتير 

مسئول عن االحتفاظ بالتالف من الغسيل وتدوينه في السجل الخاص بذلك وابالغ مشرف المغسلة لو تعدي 5-9

صنف من االصناف الرصيد المخصص له والمدة المحددة لذلك وهذا طبقا لتتبع كل صنف برقم الكود المخصص 

 غيل واالستخدام له في السجل والخاص بكل قسم لتطبيق ضمان الجودة في التش

 مسئول عن دورة التسليم بالمفروشات الخاصة بالقسم من خالل متابعته للعامل المسئول  -5

مسئول عن تطبيق سياسه القسم  في اجراءات التفصيل واالصالح وتطبيق نظم مكافحة العدوي في دخول  5-11

 غير العاملين 

 القيام بتنفيذ ما يطلب من اعمال اخري مماثلة  5-12

 مؤهل متوسط مناسب  -الحد االدني من المؤهالت : 6

 خبرة في مجال العمل او الشئون االدارية ال تقل عن سنتين    الخبرة العملية: 7

 المعارف والقدرات : 8

 معرفة باحتياطات مكافحة العدوي  8-1

 معرفة بنظم ضمان الجودة في التشغيل  8-2



  



 بطاقه توصيف وظيفي

 

 سكرتير تغذية   اسم الوظيفة : -1

 التغذية  القسم : -2

 عالقات تنظيمية :  -3

 يخضع ألشراف : رئيس قسم التغذية  -3-1

 يشرف على : ليس له دور اشرافي   -3-2

 عالقات العمل : العاملين بالقسم والمستشفي  -3-3

متابعة كل الدورات المستندية التي ترد الي القسم او تصدر منه او تتداول    الغرض األساسي من الوظيفة: -4

 داخله  

 المهام والمسئوليات : -5

 استقبال كل ما يرد الي القسم من مكاتبات والرد عليها بعد اعتماد رئيس القسم  -5-1

 تجميع طلبات الغذاء والمالحق من االقسام وكشو ف تغذية العاملين  -5-2

 للوجبات ) التجميعة العام ( وتقديمها لرئيس القسم لالعتماد  كتابة طلبات التشغيل -5-3

عمل استمارة صرف للمواد الغذائية االولية من مخازن التغذية مرفق بها المستندات الدالة على  -5-4

 عدد الوجبات المطلوبة وهي  

  طلب الغذاء اليومي ، المالحق الواردة من االقسام 

 االدارات واالقسام االدارية والخدمات  اصول كشوف تغذية العاملين الواردة من 

  االيصاالت  ) البونات(  الدالة على تناول وجبات بالكافتريا لغير المسجلين بالكشفات والذين

 تصرح لهم االدارة بتناول الوجبات  . 

تسجيل االجازات الخاصة بالعاملين على النموذج المعد لذلك واعتمادها من رئيس القسم  -5-5

 لعاملين واالحتفاظ بصورة من كل مستند مرسل خارج القسم وتصديرها لشئون ا

الحالة  –الخبرات  –الوظيفة  –المؤهل  –عمل بنك معلومات لكل العاملين بالقسم يتضمن االسم  5-6

 –سلوكه بالقسم  –الدورات التدريبيه التي حصل عليها والتقدير الذي حصل عليه  –االجتماعية 

الي جانب العنوان والتليفون  –بيان الحالة الصحية  –الجزاءات التي وقعت عليه  –اجازاته 

 والمعارف الذين يمكن اللجوء اليهم فى وقت الضرورة . 

 االحتفاظ بارشيف مفهرس للمراسالت  5-7

 االحتفاظ برصيد مناسب من الدورة المستندية يسمح بعدم التوقف عند نفاذها  5-8

 دبلوم تجارة  الحد االدني من المؤهالت : -6

 خبرة في مجال العمل  الخبرة العملية  : -7

 متطلبات هذا القسم ، وتشغيل الحاسب االلي ) الكمبيوتر (  دراية ب المعارف والقدرات: -8

  



 بطاقه توصيف وظيفي

 

    موزع ادوار اسم الوظيفة : -1

 التغذية  القسم : -2

 عالقات تنظيمية :  -3

 يخضع ألشراف : اخصائي التغذية   3-1

 يشرف على : ليس له دور اشرافي   3-2

 عالقات العمل : المرضي ، المرافقين   3-3

القيام بعمليه التقديم االولي والنهائي لوجبة المريض والمرافق بالصورة    الوظيفة:الغرض األساسي من  -4

 والشكل اللذين يتفقا وسياسة االدارة ، والنظام الغذائي الخاص بالمريض  

 المهام والمسئوليات : -5

 الوقوف على سير اعداد الصواني للتقديم االولي والتاكد من تنفيذ رغبات مرضي القسم التابع له .  5-1

 احضار طلب الغذاء اليومي من القسم عند توزيع وجبة االفطار  5-2

القيام باعداد وتجهيز الترولي الخاص به بكل مشتمالته من ادوات خدمة وصواني كاملة االعداد  5-3

يض وحيالته الصحية )  مريض العزل    ادوات االستخدام مرة واحدة ( طبقا لنظام تغذية كل مر

والصعود به الي القسم الخاص به والقيام بتوزيعه على المرضي طبقا الجراء الخاص بهذه 

 الساسة 

القيام بتوزيع الصواني بنفسه بمنتهي الهدوء مع ترك بطاقه ) كارت(  المريض على الصنيه  5-4

العزل وذلك لدرء االثر النفسي لمحتويات الكارت ثم جمع الصواني بعد الخاصة به  ماعدا حاالت 

 نصف ساعة بنفس ترتيب توزيعها 

طلب اخصائي التغذية المختص في حالة ظهور أي مشكله وعدم محاولة التدخل في حلها مع  5-5

 المريض 

 حفظ وجبة المريض غير الموجود في حجرته حتي يعود اليها في التروللي المعد لذلك  5-6

 فظ االوفيس ) البانتري ( التابع له نظيفا دائما بعد كل وجبة ح 5-7

االلتزام بما يتلقي من تعليمات من رؤساءه بدقة واهتمام وايضا االلتزام بمواعيد التوزيع بما ال  5-8

 يزعج المريض 

ابالغ اخصائي التغذية عند الدخول الجديد اوبال باول ونقل أي شكوي او رغبة من المريض الي  5-9

  االخصائي

 امداد المريض بما يحتاج من ماء ساخن او بارد  5-10

 الحرص على حضور الدورات التدريبيه لزيادة الخبرة والتمنية المهاريه  5-11

 زراعة (   –فندقة –دبلوم متوسط ) تجارة  الحد االدني من المؤهالت : -6

 بدون خبرة  الخبرة العملية  : -7

 المعارف والقدرات:  -8

 ية الفندقيةثقافة غذائية و  بالمنشات العالج 

  اللياقه وحسن التصرف والمظهر المقبول من متطلبات شغل الوظيفة 

  



 بطاقه توصيف وظيفي

 

 مدير مطبخ  اسم الوظيفة : -1

 التغذية القسم : -2

 عالقات تنظيمية :  -3

 يخضع ألشراف: رئيس قسم التغذية  -3-1

 يشرف على : العاملين بالمطبخ  -3-2

 العاملين بالقسم ، والمستشفي ، والمرضي والمترددين :  عالقات العمل -3-3

 الغرض األساسي من الوظيفة:  -4

التاكد من تطبيق الساسة العامة للقسم وتنفيذ دورة التشغيل بالكامل في اطار الصحة العامة وشروط 

 مكافحة العدوي  

 المهام والمسئوليات : -5

 تنفيذ السياسات التي يضعها رئيس قسم التغذية  -5-1

التاكد من ذهاب العاملين الي الكشف الدوري في الميعاد المحدد لكل منهم مع حصولهم على شهادة صحية  -5-2

 رسمية سارية المفعول 

ايقاف أي عامل عن العمل فورا عند ظهور أي اعراض مرضية عليه  وعدم السماح بعودته الي العمل اال  -5-3

 بعد الحصول على  شهادة طبيه بشفائه من المرض 

 لى توفير كل ما يلزم دورة التشغيل وفي الموعد المحدد لكل اجراء العمل ع -5-4

المشاركة في عمل جداول العمل للعاملين بالمطبخ المركزي وتوزيع االعمال في المطبخ وايضا المشاركه  5-5

 في تصميم قوائم الطعام 

 المواد الغذائيه المشاركة في اللجان التي يشكلها رئيس قسم التغذية وان يكون عضوا في لجنة استالم   5-6

فاكهة ( كما ونوعا وبما يتماشي مع  –كتابة امر التوريد الخاص بالمواد الغذائية الطازجه) خضار    5-7

 القائمه الغذائيه المطبقة 

اقتراح البرامج التدريبية الالزمة لرفع كفاءة العاملين ومعالجة اوجه النقص والمشاكل التي تظهر عند   5-8

 تطبيق دورة التشغيل 

برامج الصيانه الدوريه لالالت ومتابعة اصالح االعطال والقيام باالشتراك مع رئيس قسم التغذية عمل   5-9

 بتحديث وتطوير االالت واالدوات والتجهيزات 

التاكد من مراعاة الطباخيين لطرق الطهي العالجي وتوفير الرغبات المطلوبة للمرضي في كشف   5-10

 التجميعة العام 

 كل متطلباته للتقديم االولي للوجبة التاكد من اعداد السير ب  5-11

 تحديد برامج تطهير المطبخ لمكافحة الحشرات والقوارض   5-12

 التاكد من ان كل العاملين بالمطبخ يطبقون الدورة المستندية الداخلية كل في دورته الخاصة به   5-13

 مؤهل متوسط مناسب    الحد االدني من المؤهالت: -6

 ( سنوات 8-5ي ثمان سنوات )خبرة من خمس ال   الخبرة العملية  : -7

 المعارف والقدرات:  -8

 القدرة  على ادارة فريق العاملين مختلفي الوظائف والمهام  -8-1

 الفهم التام والعملي لكل االجهزة والتجهيزات واالدوات المستخدمة في هذا المجال  -8-2

 الدراية بالمواد الغذائية واالصناف المختلفة والبدائل الغذائية  -8-3

 القدرة على اكتساب الخبرات الجديدة في هذا المجال سريع التطوير وكذلك القدرة على تعليم االخرين  -8-4

القدرة على ايجاد حل سريع ومقبول الي مشكلة من المشاكل الكثيرة والتي تظهر من التشغيل الطبيعي في  -8-5

 هذا القسم 

  



 بطاقه توصيف وظيفي

 

 شيف عموم المطبخ  اسم الوظيفة : -1

 التغذية : القسم  -2

 عالقات تنظيمية :  -3
 يخضع ألشراف : المطبخ  3-1

 يشرف على :  العاملين بدورة اإلعداد والتجهيز والطهي    3-2

 عالقات العمل : العاملين بالمستشفي ، المرضي ، موردي المواد الغذائية 3-3

 الغرض األساسي من الوظيفة:  -4

االشراف التام على دورة التشغيل والتنسيق بين مختلف العاملين كل طبقا لدوره في الدورة للوصول بها الي قمة 

 معدالت االداء وتحقيق السياسة الموضوعة 

 المهام والمسئوليات : -5

المحافظة على تطبيق اللوائح واالجرءات واالهداف وبرامج مراقبة الجودة ومستويات السالمة والبيئه  -5-1

 عايير مكافحة العدوي الخاصة بالقسم وم

 مساعد طباخ (   –توزيع االعمال على العاملين بالمطبخ المركزي ) طباخ  -5-2

تنفيذ واعداد القوائم الخاصة بالمرضي وبالعاملين بصورة فندقية وصحية واالشتراك مع رئيس قسم  -5-3

 التغذية في اعداد وتحديث هذه القوائم 

 وجود أي نقص او تقصير في المواد الغذائية او االدوات او ظهور اعطالابالغ مدير المطبخ في حالة  -5-4

 اعداد عينات التقديم وعرضها على رئيس قسم التغذية قبل اعداد السير للتقديم االولي  -5-5

القيام بتجهيز الصوصات طبقا لقائمة الطعام ونظام التغذية العالجية وضبط درجة التذوق القياسية  -5-6

 المطلوبه

 جميع العاملين بالمطبخ وتوجيههم وخاصة طباخ الوجبات الخاصةاالشراف على  -5-7

 القيام بتدريب العمالة الجديدة وتكليفها بما يتناسب مع قدراتها وخبراتها  -5-8

التاكد من ان جميع االدوات واالجهزة والمعدات قد تم تنظيفها بعد انتهاء دورة التشغيل وبواسطة  -5-9

 المستخدم

فه المطلوبه خالل جميع اجراءات دورة التشغيل وخاصة ما يتعلق باعداد التاكد من اتباع مستويات النظا -5-10

 الطعام 

المحافظة على تطبيق الدورة المستندية الداخلية ومتابعة تطبيقها بواسطة العاملين وخاصة احوال الجزارة  -5-11

 ، والحلواني 

 المحافظه على حسن استخدام المواد  مرتفعة الثمن ترشيدا لإلنفاق -5-12

 لجنة فحص العينات االولية قبل التعاقد لسنة مالية جديدة المشاركة في -5-13

 مؤهل فندقي مناسب   الحد االدني من المؤهالت: -6

 ( سنوات  في مجال العمل 8-5خبرة من خمس الي ثمان سنوات )   :الخبرة العملية   -7
 المعارف والقدرات: -8

 معرفة باساليب وادوات واجهزة المطبخ بالمنشات الفندقية والصحية  -8-1

 دراية باحتياجات التحكم في العدوي المتعلقه بالطبخ وخطوات تجهيز الطعام  -8-2

 قدرة على االدارة واالشراف العام  -8-3

  



 بطاقه توصيف وظيفي

 

 طباخ :  اسم الوظيفة -1

 التغذية  القسم : -2

 عالقات تنظيمية :  -3

 يخضع ألشراف : شيف المطبخ  -3-1

 يشرف على : مساعد الطباخ     -3-2

 عالقات العمل : العاملين بالمستشفي وبالقسم  -3-3

 الغرض األساسي من الوظيفة:  -4

التنسيق بين العاملين في دورة التشغيل حتي تصل المواد الغذائية الي دورة الطهي بالشكل والقدر 

المطلوبين وفي الموعد المناسب للتقديم االولي بعد مروره بدورات الطهي المختلفة والتي يتولي هو 

 تها بالكامل مسؤلي

 المهام والمسئوليات : -5

المحافظة على اللوائح وتطبيق السياسة  العامة للقسم مع االلتزام بالشروط الصحية والطهي  -5-1

 العالجي الفندقي 

 االلتزام بسياسة التشغيل وتعليمات شيف المطبخ -5-2

اعداد مفردات ومكونات الوجبة او الصنف الغذائي وكذلك وجبات السوائل والرايل تحت اشراف  -5-3

 اخصائي التغذية 

استخدام االالت واالدوات المناسبة عند القيام بعملية الطهي والتقديم االولي بما يحافظ على الشكل  -5-4

 والقوام الفندقي لصنف المقدم 

 تحضير المارينه الخاص بكل صنف غذائي  -5-5

القيام بالطهي الفعلي وطبقا لتعليمات وتوجيهات الشيف ومتابعة ومالحظة اصناف الطعام حتي  -5-6

 تمام النضج 

 عدم التعامل مع مواد غذائية غير صالحة لالستهالك وابالغ شيف المطبخ بذلك فورا  -5-7

ي ال عدم ترك مكانه  اثناء دورة الطهي لغيره من الزمالء اال بعد معرفة شيف المطبخ بذلك ) حت -5-8

يحدث تكرار مما يفسد الصنف الغذائي وضع التوابل مرتين او تقليب بدون داعي في المرحلة 

 االخيرة من الطهي (

القيام باستالم البروتين المنظف والمعد طبقا لقائمة الطعام  ) للمينو( من الجزار بالعدد والتوقيع  -5-9

 على ذلك في دفتر احوال الجزارة 

العجز اوا لتلف في اصناف الطعام التي يقوم بطهيها من اهم مسؤلياته فيجب ان ينتبه جيدا لما  -5-10

 يقوم باالشراف عليه ويحرص عليه من السرقة والتلف 

 مؤهل متوسط  مناسب  ) مدرسة الفنادق ( او دبلوم تجارة  الحد االدني من المؤهالت: -6

 

( سنوات 8-5الفندقية   وخبرة من خمس الي ثمان ) بدون خبرة لخريج المدارس  الخبرة العملية  : -7

 للمؤهالت المتوسطة االخري 

 المعارف والقدرات: -8

 الدراية بالطهي العالجي وطرقه  -8-1



الدراية باالجهزة والتجهيزات الفندقية وطرق تشغيلها في اطار النظم الصحية واحتياطات مكافحة  -8-2

 العدوي

 الدراية الكافية بطرق الطهي الجماعي  -8-3

  



 قة توصيف وظيفيبطا

 

 مساعد طباخ  اسم الوظيفة : -1

 التغذية القسم:  -2

 عالقات تنظيمية :  -3

 طباخ الساخن (  –خباز وحلواني  –يخضع ألشراف :رئيس القسم التابع له ) جزار  -3-1

 يشرف على :   ليس له دور اشرافي    -3-2

 عالقات العمل : العاملين بالقسم  -3-3

 الغرض األساسي من الوظيفة:  -4

الغذائية األولية وتجهيزها لدورة الطهي بصورة فندقيه وفي ظروف صحية والقيام إعداد المواد 

 باالجراءات غير التخصصية في دورة التشغيل

 المهام و المسئوليات  -5

 تنفيذ كل ما يطلب من إعمال  من شيف المطبخ ، ومدير المطبخ ، الطباخ  5-1

العمل في األقسام المميزة في المطبخ ) اعداد السلطة   تجهيز البروتين في قسم الجزارة ، تجهيز   5-2

 العجائن في قسم الحلواني ، المعاونة  والتجهيز بقسم الوجبات الخاصة ( 

القيام بتجهيز الخضروات ) تنظيف وإعداد وتشكيل ( تمهيدا لدخولها دورة الطهي ويراعي في ذلك دورة   5-3

 ة الطعام المطبقة والشكل الفندقي المطلوب قائم

القيام بتجهيز الفاكهة ) غسيل ، وتنظيف من الشوائب ، وإعدادها للتقديم األولي على سير إعداد الوجبات    5-4

 ) 

 القيام بتعبئة اصناف الحلو في االطباق الخاصة به   5-5

 اعداد اصناف البارد طبقا لتعليمات شيف المطبخ    5-6

 المعاونه في اجراء التقديم االولي للوجبة على سير الوجبات   5-7

استخدام االدوات المناسبه للصنف وفي المكان المناسب واالنتهاء من كل اجراء في الوقت المحدد لتتم   5-8

 االجراءات التالية بدون تاخير . 

 تشغيل تنظيف األدوات واآلالت التي استخدمها قبل االنتقال إلجراء أخر في دورة ال   5-9

 المعاونة في تقديم الوجبات بكافتريا الخدمة الذاتية   5-10

 اعداد وتجهيز مكونات الوجبات لليوم التالي لتجنب تأخير اإلجراءات   5-11

 مؤهل اقل من المتوسط  -القراءة والكتابة   الحد االدني من المؤهالت :     -6

 بدون خبرة :  الخبرة العملية    -7

 المعارف والقدرات : -8

 التعلم واالستيعاب القدرة على  8-1

 النظافة الشخصية الواضحة من متطلبات العمل في هذا المجال  8-2

 دراية بأنواع األدوات الفندقية وطرق التعامل معها  8-3

  



 بطاقة توصيف وظيفي

 

 عامل مغسلة  اسم الوظيفة : 1

  المغسلة القسم : 2

 عالقات تنظيمية :  3

 يخضع ألشراف : مشرف المغسلة3-1

 يشرف على : ليس له دور إشرافي  3-3

 عالقات العمل : العاملين بالمستشفي  3-3

 الغرض األساسي من الوظيفة : 4

القيام بجمع الغسيل الذي تم اسئتالمه بواسئطة لجنئة الفئرز او تئم تسئليمه للمغسئلة بواسئطة االفئراد ،  4-1

 ة بسياسة دورة التشغيل . وفرزه، وتدريجه ، وضعه في ماكينة الغسيل طبقا لالجراءات الخاص

 المهام والمسئوليات:  5

تطبيئئق اللئئوائح واإلجئئراءات لتحقيئئق أهئئداف القسئئم ، وبئئرامج مراقبئئة الجئئودة ، ومعئئايير مكافحئئة  5-1

 العدوى ، واالحتياطات الصحية في كل إجراءات دورة التشغيل 

بفرزه ،وتدريجئه ، ووزنئه ثئم وضئعه استالم الغسيل غير النظيف من المنطقة غير النظيفة والقيام  2 -5

 في الماكينة المناسبة لغسلة بعد تحديد البرنامج المناسب .

المسؤل عن مليء وتفريغ ماكينات الغسيل والمجفف مع الوضع فئي االعتبئار اتخئاذ ذ االحتياطئات  5-3

وعنئئد  الصئئحية ، وتعليمئئات مكافحئئة العئئدوي عنئئد التعامئئل مئئع الغسئئيل قبئئل وضئئعه فئئي ماكينئئات الغسئئيل

 تفريغه منها . 

القيئام بالفصئل بئئين الغسئيل الملئئوث وغيئر الملئئوث مئن نفئس الصئئنف عنئد التعامئئل معئه واسئئتخدام  4 -5

 أحواض التجميع لعزله وتطهيره حتي يصل الي الكمية التي تسمح المغسلة الحديه. 

 بعئد عمئل عقئدة عند استالم غسيل يحتاج الى اصالح )خياطة( نتيجة وجود قطع بئه يئتم غسئله اوال 5-5

 الحفظ الالزمة لمنع زيادة القطع او التمزق .  

القيئئام بفئئرز الغسئئيل الئئوارد مئئن األقسئئام بحئئرص  وإفئئراغ األكيئئاس وكئئذلك الجيئئوب تحسئئبا لوجئئود  5-6

االالت جراحية او اقالم وخاصة الجاف والسائل والتي تسئبب تلئف ألئوان االقمشئه  التئي دخلئت فئي هئذه 

مناديل ورق او أوراق قد تكون هامة ) تقرير، تعليمات، أوراق خاصة( مع إبئالغ الدورة، وكذلك وجود 

 مشرف المغسلة . 

عند وضع الغسئيل والبئدء فئي البرنئامج المختئار ال يجئب إيقئاف البرنئامج الدخئال غسئيل اخئر الي  5-7

كينئة ) يئدوي   سبب واال يجب اعادة البرنامج من اولئه مئع مراعئاة عئدم القيئام بتعئديل اسئلوب تشئغيل الما

 برمجه ( اثناء التشغيل . 

المحافظة على الكارت المبرمج وحفظه في مكان مناسب بعد التشئغيل ) عنئد التعامئل مئع ماكينئات  5-8

الكئئارت المبئئرمج( ، وعنئئد بئئدء تشئئغيله يجئئب وضئئعه فئئي االتجئئاه الصئئحيح ، وعئئدم محاولئئة سئئحبه اثنئئاء 

 فهم خاطيء ونتائجه سيئة. التشغيل بغرض االسراع من دورة تشغيله   وهو 

 االهتمام بالدورة المستندية الداخليه )سجالت التشغيل ( وبالذات الخاصة بكل ماكينة . 5-9

عدم القيام بتشغيل أي ماكينه ظهر بها صوت غير طبيعي اوا نخفضت كفاءة تشئغيلها عئن المعئدل 5-10

 الطبيعي ، وابالغ المشرف فورا. 

 ات بعد االنتهاء من تشغيلها . القيام بتنظيف الماكين 11 -5



القيام باسئتخدام تئرولالت الخدمئة الداخليئة عنئد االنتقئال مئن ماكينئة الخئري )  مئن الغسئالة الئي  12  -5

 المجفف او الجندرة او المكواه( وعدم استخدام اليدين في حمل الغسيل او نقله الماكن اخري . 

مراعاة عدم مالصئقة يئد زميئل عنئد العمئل علئى ماكينئة البرسئت او الجنئدرة لمنئع حئدوث تفريئغ  5-13

 للشحنة  العادية التي تتولد من تشغيل هذا النوع من االالت . 

العمئئال الئئذين يعملئئون داخئئل منطقئئة الغسئئيل المركزيئئة محظئئور علئئيهم الئئدخول لمنطقئئة التخئئزين  5-14

 راء الالزم لمنع العدوي .النظيف اال بعد اتخاذ االج

عنئئد القيئئام بتفريئئغ تئئرولالت الخدمئئة الداخليئئة والتئئي تحمئئل الغسئئيل قبئئل غسئئله مئئن المنطقئئة غيئئر  5-15

النظيفة يجب عدم تركها داخل المنطقه المركزية في المغسلة بئل يجئب عودتهئا لخئارج المنطقئه وغسئلها 

منطقة الفرز مطلوب نقلئه للمنطقئه المركزيئة بالصابون السائل والمطهر . طالما ال يوجد غسيل اخر في 

 المغسله .

القيئئام بتفريئئغ المجفئئف فئئي التروللئئي الشئئبكي الخئئاص بئئه وذلئئك للتهويئئة قبئئل التعامئئل مئئع الغسئئيل  5-16

 الساخن المشحون كهربيا .

عنئئدالعمل علئئى جنئئدرة كئئي المفروشئئات يجئئب االنتبئئاه جيئئدا عنئئد تقيميهئئا بالمفروشئئات حتئئي ال  5-17

عئادة مفروشئات للكئي مئرة اخئري وبعئد االنتهئاء مئن عمليئة الكئي يرتئب كئل نئوع بعنايئه مئع يضطر  ال

 مراعاة عدم الخلط بين االنواع المختلفة. 

 االلتزام التام بسياسة واجراءات عملية جمع الغسيل من االقسام   5-18

تخدام المصئعد على العامل المخصص لجمع الغسيل الصعود في الوقت المحدد لئذلك ومراعئاة اسئ 5-19

 ، والتروللي المخصصصين لذلك. 

عدم القيام بفتح اكياس جمع الغسيل الملوث في القسم الي سبب او الدخول لغرفة جمع الغسئيل بالقسئم اال 

 في وجود الممرضه المسئولة. 

عدم القيام بسحب أكياس الغسيل على األرض بل تحمل بكل هدوء وعنايئة وتوضئع فئي التروللئي  5-21

 منظمة   بطريقه

القيئئام بغلئئق االكيئئاس جيئئدا مئئع ارتئئداء وسئئائل مكافحئئة العئئدوي عنئئد القيئئام بئئاجراء جمئئع الغسئئيل  5-22

لحمايته من التلوث وحماية االخرين منه كحامل للعدوي التي من الممكن ان تؤثر فئي االخئرين  دون ان 

 تؤثر فيه 

ي تليها وعكس ذلك عند توزيع الغسئيل النظيئف البدء بجمع اقسام االدوار العليا اوال ثم األدوار الت 5-23

 حيث يتم البدء باالدوار السفلي ثم االعلي وهكذا . 

 عدم القيام بفتح األكياس في منطقة الفرز بالمغسلة اال في وجود لجنة استالم الغسيل5-24

ريج القيام بتسجيل محتويئات االكيئاس كئل علئى حئدة فئي السئجل الخئاص بئذلك ثئم يئتم الفئرز والتئد5-25

ووزن كل صنف والمقصود بالصنف درجة االتسئاخ واللئون والتلئوث مئن عدمئه وال يئتم دخئول الغسئيل 

 الي منطقة الغسيل اال في حالة وجود ماكينة غسيل شاغرة ووجاهزة الستقبال الغسيل  

 عدم القيام باستخدام األرض لتشوين الغسيل بل يجب االعتماد دائما على احئواض التجميئع للئتحكم5-26

 في مكافحة العدوي . 

عنئئد القيئئام بتوزيئئع الغسئئيل النظيئئف علئئى االقسئئام طبقئئا للسياسئئة الموضئئوعة يجئئب االعتمئئاد علئئى 5-27

 مستند لجنة االستالم ويراعي دائما  ان يقوم العامل 

المنفذ لهذا االجراء بارتداء زي نظيف تماما ويكون التوزيع لألقسام تصاعديا عكس إجراء الجمئع 5-28

 لي . التناز



عنئئد التوزيئئع يئئتم اسئئتخدام تروللئئي التوزيئئع  المقفئئل المخصئئص للتوزيئئع فقئئط ويمنئئع نهائيئئا فئئتح  5-29

 التروللي في المصعد او أثناء السير في الممرات . 

 الحد االدني من المؤهالت : 6

 خبرة عمليه في مجال العمل ال تقل عن سنتين  الخبرة العملية : 7

 المعارف والقدرات    : 8

 معرفة  بتشغيل  االالت القسم ودراية بدورة التشغيل  8-1

دراية بمتطلبات مكافحة العدوي وتجنب التلوث والقدرة على تحمئل التعامئل مئع انئواع مئن الغسئيل  8-2

 الملوث . 

 دراية بوظائف المنظفات المستخدمة واهميتها .  8-3

  



 رابعا  :        التوصيف الوظيفي للعامليين بقسم االمن 

 

 قائد شرطة الحرس الجامعى للمستشفى الرئيسي ومشرف قطاع المستشفيات الجامعية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 العيادة حرس قائد

 على ومشرف الشاملة

 اجلامعى مبارك. م

النفسي الطب ومركز  

( مدنيني)  امن أفراد خاصة امن شركات   

مبارك مستشفى منوب ضابط  

  شرطة أمناء

ضباط صف  

 ضباط



 بطاقة توصيف وظيفي 

 الغرض األساسي من القائمين على وظائف االمن :  

تنظيم وتخطيط وتوجيه ورقابة جميع أعمال اآلمن بالمستشفي  وفقا للوائح واالجراءات المعمئول بهئا فئي هئذا 

 الخصوص مع التنسيق مع الجهات االمنية المختلفة فى هذا الخصوص

 المهام والمسئوليات :     5

 وضع السياسة االمنية العامة والخاصة والتي تضمن تحقيق غايات القسم واهدافه  5-1

الرقابة والتوجيه والمتابعة لكل المترددين علئى المنشئاة بغئرض المحافظئه علئى االرواح والممتلكئات  5-2

 العامة والخاصه 

 االلمام التام بطبوغرافية الموقع داخل وخارج المستشفي   5-3

 –والئئئزوار  –تحديئئئد الخطئئئوط الخضئئئراء والتئئئي يسئئئمح بئئئالتحرك فيهئئئا الي شئئئخص مئئئن العئئئاملين  5-4

والمتئئرددين  علئئى المكئئان وذلئئك بعئئد تطبيئئق االجئئراءات الخاصئئة بالسياسئئة االمنيئئة لهئئذه  –والمرضئئي 

 المناطق . 

صفراء والتي يسمح فيها بالتحرك لئبعض الفئئات مئن العئاملين والئزوار والمتئرددين تحديد الخطوط ال 5-5

 وذلك بعد تطبيق االجراءات الخاصة بهذة المناظق . 

التأكد من عدم االقتراب من الخطوط الحمراء والتي تحددها االدارة اال للفئات التي تسئمح لهئا االدارة  5-6

 وطبقا لسياسة التشغيل الخاصة بها . 

 وضع ومتابعه وتطبيق إجراءات برامج الزيارة  5-7

والممتلكات الخاصه بالمستشفي  –والتجهيزات  –وضع السياسة الخاصة  بإجراءات تامين المعدات  5-8

 ، وذلك باالضافه للممتلكات الخاصة بالمرضي

يئئة سئئهلة والمتئئرددين  مئئن خئئالل خطئئه امنيئئة فندق –تئئوفير االحسئئاس باالمئئان  للمرضئئي والعئئاملين  5-9

 اإلجراءات محكمة التنفيذ . 

وضئئع بئئرامج التئئدريب الخاصئئه بفريئئق االمئئن والخطئئة االمنيئئه ، وادخئئال التعئئديالت الالزمئئه لسئئد  5-10

 الثغرات في االجراءات االمنيه   . 

توزيئئئع خطابئئئات الحريئئئق المتنوعئئئة ، والموضئئئوعة فئئئي األمئئئاكن المناسئئئبة لالسئئئتخدام المتوقئئئع   5-11

 عمال عمليا وسارية المفعول والصالحة لالست

 توعية العاملين بطرق استخدام طفايات الحريق والمناسبه لكل حالة . 5-12

 وضع سياسه خاصة باجراءات استخدام أبواب ، وساللم الطواريء عند الضرورة   5-13

الئئدعم  االتصئال المنئئتظم بالجهئات االمنيئئة  التئئي تقئع المنشئئاة فئي دائرتهئئا  للتنسئئيق والحصئول علئئى 5-14

 المادي والبرامج التدريبية ألفراد األمن  والخاصة بدورات الدفاع المدني .  

لجنئة صئرف  –تدريب افراد االمن على التواجد الواعي بلجان الطواريء ) لجنة اعدام مواد تالفئة   5-15

 لجنة فتح اماكن مغلقة في غياب اصحابها    الخ(    –من عهدة غير متواجد صاحبها 

ل التحقيقئئات المبدئيئئه فئئي حئئاالت السئئرقه  والشئئكاوي التئئي تتعلئئق بنئئواحي امنيئئه  او الشئئكاوي عمئئ 5-16

 الكيدية وكذلك التفتيش الدوري او المفاجيء   . 

مسؤل عن حمايئة   امئن المستشئفي بالكامئل ضئد أي نئوع مئن االخطئار وكئذلك المكئان المخصئص  5-17

امئا وقئوف سئيارات تعئوق حركئة االسئتقبال والئدخول للمستشفي ويقع خارجها حرم المستشئفي ) ويمنئع تم

 وكذلك الخروج(

 العمل على تطبيق مقاييس الجودة وبرامجها التي تحكم مستويات االمن والسالمة  5-18



وضع الخطة المثلي لدورة خروج ودخول المرضي والمواد والتجهيزات واالدوات وما يتطلبه ذلئك  5-19

 من دورة مستنديه   

لجنئئئة –دفتئئئر احئئئوال  –وتعئئئديل الئئئدورات المسئئئتندية الخاصئئئة بئئئاالمن ) محضئئئر تحقيئئئق تصئئئميم   5-20

 طواريء  (   . 

  



 بطاقة توصيف وظيفي

 

 فرد امن   اسم الوظيفة :   1

 ألمن ا القسم : 2

 العالقات التنظيمية:    3

 يخضع الشراف      السادة قادة الحرس والضباط المنوبين 3-1

 العاملين بالمستشفي ، المترددين ، المرضي و سلطات االمن بالمنطقة .عالقات العمل       3-2

 الغرض االساسي من الوظيفة :  4

تطبيق السياسه االمنية الخاصة بالمستشفي بنفس االجراءات المتبعة والمتفق عليها بغئرض الحفئاظ علئى 

 معةالحالة االمنية واالستقرار داخل وحول المستشفي تحت اشراف ممثلى حرس الجا

 المهام والمسئوليات : 5

 تنفيذ التعليمات وتطبيق االجراءات الخاصة بالسياسة االمنية بمنتهي الحزم  الفندقي في التنفيذ .  5-1

 تطبيق االجراءات االمنيه الخاصه بالمكان الذي يتولي حراسته طبقا لسياسة الموضوعه . 5-2

 استقبال الزوار  وتطبيق النظام الخاص بكل حالة بدون خلط او تداخل ,  5-3

تطبيق الدورة المستندية الخا صه بدفتر احوال االمن  بكل دقة وتسجيل كل المالحظات التي تمر بئه ابئالغ   5-4

 رئيس االمن بها .

الخارجي والداخلي والوسيط على  تطبيق نظم االمن والحراسة على االصول الثابته والمتحركة لحقل االمن 5-5

 حد سواء وبنفس الكفاءة 

القيام بمنتهي الذوق والحزم الفندقي بتنفيذ اجراءات سياسة تفتيش الحقائب  واالفراد واثبئات أي مخالفئة فئي  5-7

 دفتر االحول وواتخاذ االجراءات االزمه في مثل هذه الحاالت وابالغ رئيس االمن فورا عن هذه الواقعه .

 مرافقة أي سيارة تدخل المستشفي بغرض توريد مستلزما ت  حتي تنتهي من عملية التوريد .  5-7

عدم السماح مطلقا بخروج أي من ممتلكات المستشئفي  اال بالمسئتند الئذي يصئرح بئذلك ) تصئريح خئروج   5-8

 جهاز /  ادوات  / مريض   / متوفي ( ويكون معتمد من المدير االداري المسئول . 

 رشاد الزوار والمترددين الي المكان المقصود بعد تطبيق االجراءات االمنيه الخاصه بهذه السياسة . ا 5-9

القيام بتطبيق سياسات غلق االبواب ومصادر الكهربئاء ومفئاتيح االضئاءة وعئدم السئماح الحئد بالقيئام بهئا  5-10

ء موعئده فئي دفتئر احئوال االمئن  مئع بدال منه مئع مراعئاة ان يئتم ذلئك فئي المواعيئد المقئررة وتسئجيل كئل اجئرا

 استيفاء كل البيانات المطلوبة بكل دقه خاصة التي تتعلق بالوقت . 

مرافقة االشخاص الذين يعملون في مناصب حساسة مثل الصئراف وامئين الخزينئه عنئد الئذهاب للبنئك او  5-11

 التحصيل . 

 ماثلة . االلتزام بالزي وتنفيذ كل ما يطلب منه من اعمال اخري م 5-12

 الحد االدني من المؤهالت : 6

 مؤهل متوسط مع خبرة من ثالث الي خمس سنوات    في العمل بمجال االمن والحراسة

 ا لخبرة العملية: 7

 يفضل  خبرة سايقه في اعمال االمن والحراسة  بالشرطة او القوات المسلحة او شركات االمئن المعتمئدة

. 

 المعارف والقدرا ت : 8

 تدريب سابق على اعمال الدفاع المدني واالمن والحراسه  8-1

 سليم الحواس والعقل يحسن التصرف ذو بنيان قوي كل ما امكن ذلك  8-2

 سليم النطق والحواس وجاد في مظهرة     8-3

 لبق  يحسن التصرف ويجيد فن العالقات العامة    8-4



  



 ثانيا :   التوصيف الوظيفي للخدمات الجراحية 
 مدير وحدة العمليات  -1

 وكيلة مدير التمريض لخدمات التمريض الجراحيه  -2

 مشرفة  تمريض وحدة العمليات   -3

 ممرضة وحدة العمليات   -4

 ممرضة غرفة االفاقة   -5

 ممرضة غرفة االمدادات والتموين   -6

 مشرفة التعقيم والتموين   -7

 عامل النظافة    -8

 

 الهيكل التنظيمي  لغرفة العمليات

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهيكل التنظيمي  للخدمات التمريضية "الجراحة"

 

 

  الجراحة أقسام رؤساء

  يمالتعق مسئولي
  غرفة ممرضات

 العمليات

 العمليات

النظافة عامالت  
 غرفة ممرضات

  اقةاالف اإلفاقة

المستشفي مدير  

  العمليات غرفة مشرف

 اللجان

 ضمان  األمان

 الجودة

 في التحكم

  العدوي

 ثناءا وتعليم تدريب

  الوظيفة



 

 

 

 

 

  

  العمليات غرفة مشرف

 عامالت

 النظافة
 ممرضات

ةاالفاق غرفة  

 ممرضات

 غرفة

 العمليات

قيمالتع مسئولى  



 بطاقة توصيف وظيفي

 

 مدير وحدة العمليات :                     اسم الوظيفة    1

 :                          وحدة العمليات القسم     2

 عالقات تنظيمية :     3 

  رئيس الهيئه الطبيةنائب مدير المستشفي ، يخضع ألشراف :         3-1

    :       جميع العاملين بوحدة العملياتيشرف على    3-2

 المرضي وهيئة التمريض واالطباء والفنيين والعمال عالقات العمل :           3-3

 الغرض االساسي من الوظيفة :  4

خدمات الجراحية ادارة جميع االنشطه بوحدة العمليات مما يساعد على ممارسة اعلي مستوي من ال    

 والتاكيد على االمتثال لمستوي ضمان الجودة والذي يتفق مع المواصفات االكلينيكية لوزارة الصحة .  

 المهام والمسئوليات :          4

 رئاسة لجنة وحدة العمليات 5-1

 وضع غايات واهداف وسياسات واجراءات وحدة العمليات  5-2

 وضع واقتراح ميزانية العمل بالقسم والتاكد من االلتزام بهذة الميزانية  5-3

 مل احصاءات وتقارير القسم والحفاظ عليها ، تقديم تقارير دورية الدارة المستشفي كلما طلب ذلك 5-4

 ادارة وتنسيق واالشراف على جميع االنشطة الجراحية واالكلينيكية واالدارية بوحدة العمليات. 5-5

 التاكد من اعداد جداول غرف العمليات وكذلك من وجود اعضاء الفريق الصحي الالزم بها  5-6

التنسيق مع رئيسة ممرضات وحدة العمليات فيما يختص بتوفير هيئة التمريض والمشاكل العملية  5-7

 وكذلك تصرفات الموظفين . 

برامج التحكم في انتشار التاكد من التزام جميع العاملين بوحدة العمليات بمستوي جودة االداء و 5-8

 العدوي 

 متابعة احدث التطورات في مجال الطب والجراحة   5-9

 االشتراك في اللجان االدارية والطبية بالمستشفي  5-10

 القيام باية مهام او واجبات اخري تسند اليه في مجال العمل  5-11

 : الحد االدني من المؤهالت    6  

 احة او التخدير درجة الماجستير في الطب مع تخصص في مجال الجر

 الخبرة العملية :      7

 خبرة عملية ال تقل عن ثمان سنوات في المجال العملي   7-1

 خبرة سابقة في مجال االدارة . 7-2

 المعارف والقدرات      8

 اتمام دراسات التعليم المستمر او برامج التدريب للحفاظ على مستوي االداء الوظيفي . 8-1

 قيادية وادارية وااللمام بالمباديء العامة لالدارة واإلشرافاظهار مهارات  8-2

 توفر مهارات االتصال الجيدة للتعامل مع المرضي والعاملين بالمستشفي 8-3

  



 بطاقة توصيف وظيفي

 

 :          مشرفة تمريض وحدة العمليات     اسم الوظيفة    1

 وحدة العمليات   :  القسم     2

 :  التنظيميةالعالقات      3

 وكيلة مديرة التمريض للخدمات الجراحية .يخضع ألشراف:  3-1

 :  جميع العاملين بوحدة العمليات   يشرف على   3-2

 المرضي وهيئة التمريض واألطباء . عالقات العمل :  3-3

 : الغرض األساسي من الوظيفة - 4

االشراف على جميع العاملين بهيئة التمريض والفئات المساعدة للتمريض وجميع االنشطة االدارية والجراحية في 

غرف العمليات وغرف االفاقة والتعقيم ، وااللتزام بسياسات واجراءات العمل بالوحده واهدافه وبرامج ضمان الجودة 

 انتشار العدوي .  واالمان ومباديء الحفاظ على البيئة وساليب التحكم في

 المهام والمسؤليات :  -   5

 تحديد احتياجات الوحدات من افراد ومواد طبقا لمقاييس االداء وضمانا لجودة الخدمات الجراحية داخل الوحدة .   5-1

ملين واإلشراف توجيه العا   3-5إعداد جدول العمل وتوزيع العاملين وتقييم االداء وتقديم االقتراحات لشئون العاملين .   5-2

 على األنشطة في غرف العمليات وغرف االفاقة وتقديم اإلرشاد والنصح كما يلزم

 تقييم اداء العاملين وتقديم االقتراحات والتقارير المناسبة لرئيسة المباشرة    5-4

قاييس االداء وتحليل التأكد من وجود العناية التمريضية وسالمة البيئة لكل المرضي داخل الوحدات وذلك طبقا لم   5-5 

 االحتياجات واقتراح وتنفيذ التغييرات المناسبة

 تنظيم جدول العمليات الجراحية لتفادي التضارب واإلعداد الجراءات فردية متخصصة ) حسب االحتياج( 5-6

وحسن سير العمل المرور اليومي على جميع تقسيمات العمل بوحدة العمليات الجراحية لمالحظة جودة العناية التمريضية  5-7

 واالستخدام االمثل لالجهزة والمهمات والمواد .

االشتراك مع رئيس اقسام الجراحة واللجان الطبية المناسبة في تطوير سياسات وإجراءات العمل بالخدمات الجراحية  5-8

 والتأكد من إتباع هذة السياسات واالجراءات. 

 قسام التمريض االخريتنسيق الخدمات الجراحية التمريضية مع أ     5-9

تحليل االحتياجات المستجدة الناتجة عن استخدام إجراءات أو اآلالت جديدة وعمل التغيرات المناسبة في توزيع هيئة    5-10 

 التمريض

 التاكد من دقة سجالت المرضي الطبية وسريتها .   11   -5

الجراحية والتعقيم  من مواد ومهمات واجهزة والتأكد   من ان  المسئوله واالدارية والفنية عن عهدة   وحدة العمليات    12  -5

 األدوات والمهمات متاحة في كل األوقات .

 القيام بدور ممرضة الجراحة اذا لزم .     5-13

 حضور االجتماعات واالشتراك في اللجان كما يلزم .  14  -5

 ل واالحتفاظ بسجالت دقيقه عنها . التأكد من عقد محاضرات  التعليم المستمر إثناء العم      5-15

 القيام بأية مهام او مسؤليات أخري تسند اليها في مجال العمل .  16   -5

 الحد االدني من المؤهالت :    6

 بكالوريوس المعهد العالي للتمريض      6-1

 دبلوم تمريض / شعبة فنيات تمريض   6-2

 :  الخبرة العملية      7

سنه في مجال العمليات والتعقيم مع التدرج بالوظائف القيادية بالتمريض ) بالنسبة لحاملي  15خبرة عملية  7-5

 الدبلوم( 

 خبرة ثمان سنوات في مجال العمليات والتعقيم والتدرج بالوظائف القيادية بالتمريض )لدرجة البكالوريوس (   7-6

 المعارف والقدرات      8



 ورات متخصصة للمهارات الفنية واالدارية التمريضية بوحدات العمليات والتعقيم .  اتمام د      8-1

 ا لعمل خالل الورديات المختلفة   حسب الجدول المحدد من الرئيس المباشر      2 -8

 التمكن من انعاش القلب والتنفس اذا لزم االمر .     8-3 

  



 بطاقة توصيف وظيفي

 

 :    ممرضة بوحدة العمليات  اسم الوظيفة    1

 وحدة العمليات   :  القسم     2

 :  العالقات التنظيمية    3

  مشرفة تمريض وحدة العملياتيخضع ألشراف:  3-1

 : جميع االفراد بغرفة العمليات من المرضي وهيئة التمريض والخدمات المساعدة .    يشرف على   3-2

 تمريض واالطباء والخدمات المساعدة. المرضي وهيئة العالقات العمل :  3-3

 : الغرض األساسي من الوظيفة   -4

توفير الخدمات التمريضية من مناولة او معاونة خالل العمليات ومساعدة الفريق الجراحي حسب الحاجة . 

 او االلتزام بمعايير سياسات او اجراءات العمل بالوحدة واهدافه وبرنامج ضمان الجودة واالمان ومباديء

 الحفاظ على البيئه واساليب التحكم في انتشار العدوي . 

 : المهام والمسئوليات        5

 اداء مهام الممرضة المناولة او المعقمة بمهارة وسرعة . 5-1

اعداد المريض لالجراءات المقررة والمساعدة في تقييم حالة المريض و معاونة الطبيب في اجراء الفحوصات  5-2

 واية اجراءات متعلقة بالعناية المباشرة بالمريض . 

تقديم العناية التمريضيه للمريض في غرفة العمليات وتقييم النتائج والتشاور مع المتخصصين االخرين وتعديل 5-3

 ت المتعلقة بالعناية التمريضية كما يلزم لتوفير افضل عناية للمريض .االجراءا

 مالحظة حالة المريض الصحية وابالغ اية تغييرات للشخص المناسب .  5-4

المراجعة الدائمة للعهد من من االدوات الجراحية ومستلزمات العمليات للتأكد من عدم فقد اى منها أثناء   5-5

 العمليات

استمرار العناية بالمريض خالل جميع مراحل العملية وذلك برفع تقرير بالمعلومات الضرورية  التاكد من 5-6

 للمرضة المسؤلة عن المرحلة التالية في العناية بالمريض .

توفير المساندة النفسية للمريض واظهار االهتمام براحة المريض والمحافظة على خصوصيته  خالل كل   5-7

 حية .مراحل االجراءات الجرا

 كتابة التاريخ المرضي المبدئي وتقييم حالة المريض ووضع خطة تمريضية خاصة لكل مريض بالوحدة .   5-8

 التاكد من دقة المعلومات في سجالت دخول المرضي الطبية .   5-9

 القيام بالمهم االدارية المطلوبة واعداد جميع التقارير والسجالت واالحصائيات  المطلوبة . 5-10

 المسئولة الفنية واالدارية عن العهدة الموجودة داخل غرفة العمليات من مواد ومهمات واجهزة     5-11

التاكد من توفر كميات مناسبة من المهمات المستخدمة فى غرف العمليات واالبالغ وكتابة التقارير عن أي   5-12

 نقص فيها او ايه تلفيات .

 ومتابعة صيانتها .التاكد من صالحية جميع االجهزة     5-13

تسجيل المهمات المستخدمة في االجراءات الجراحية في سجل المريض او حيثما طلب ذلك . واستكمال    5-14

 النماذج المالية الخاصة بحسابات المرضي .

 المشاركة في نظام االستدعاء العاجل والتواجد في اوقات الطواريء حينما تدعو الحاجة.    5-15

 المعاونة في برامج اعداد وتطوير العاملين بغرفة العمليات .   5-16

 القيام باية مهام او مسؤليات اخري تسند اليه في مجال العمل .  5-17

 : الحد االدني من المؤهالت    6

 اتمام  دراسة دبلوم تمريض / شعبة فنيات تمريض  



 :  الخبرة العملية      7

يفضل سنه او اكثر خبرة كممرضة غرفة عمليات او اتمام برنامج تدريسي للممرضات في مهارات غرفة  

 العمليات . 

 : المعارف والقدرات     8

 التمكن من انعاش القلب والتنفس اذا لزم االمر .     8-1

 ضات الوحدة .العمل خالل الورديات المختلفة حسب جدول ساعات العمل المقرر من رئيسة  ممر   8-2

  



 بطاقة توصيف وظيفي

 

 :           ممرضة غرفة االفاقة  اسم الوظيفة    1

 :              وحدة العمليات  القسم     2

 :  العالقات التنظيمية    3

 مشرفة تمريض وحدة العملياتيخضع ألشراف:      3-1

 :   هيئة التمريض والخدمات المساعدة بغرفة االفاقة .  يشرف على    3-2

 المرضي وهيئة التمريض واألطباء . عالقات العمل :   3-3

 : الغرض األساسي من الوظيفة -4    

تقديم الرعاية التمريضية الال زمة في غرفة االفاقة فيما بعد العمليات الجراحية  وااللتزام بسياسات 

واجراءات العمل بالوحده واهدافه وبرنامج ضمان الجودة واالمان ومباديء الحفاظ على البيئة واسليب 

 التجكم في انتشار العدوي . 

 : المهام والمسئوليات       5

 ليمات الطبيب والقيام بجميع المهام التمريضيه المطلوبة .تنفيذ تع  5-1

استخدام مهارات التقييم لتحديد االحتياجات الجسمانية والنفسية واالجتماعية والروحية للمريض وعائلته واعداد  5-2

 خطة العناية التمريضية بحيث تلبي هذة االحتياجات 

 باية تغييرات تطرأ على حالته الصحيهمالحظة حالة المريض الطبية وبالغ الطبيب  5-3

الحفاظ على بيئة عالجية امنة ونظيفة للمريض بمراعاة وسائل التعقيم وبمالحظة ومنع المواقف الخطرة وابعاد  5-4 

 االالت الخطرة عن المريض والتاكد من اعداد ونظافة غرفة االفاقة في جميع االوقات .

ريض في فترة ما بعد العمليات وذلك بالحصول على المعلومات الضرورية من التاكد من استمرارية العناية بالم  5-5

 الممرضة المسؤلة عن المرحلة السابقة في العناية بالمريض .

 مساعدة الطبيب في االجراءات التشخيصية او العالجية كما يلزم  .  5-6 

 بغرفة االفاقة بكل دقة . القيام باالجرءات التميضية المناسبة مع اتباع التعليمات الخاصة  5-7 

 تسجيل خطوات العناية وتقدم حالة المريض بكل دقة في سجل المريض . 5-8

 القيام بالمهمات االدارية المطلوبة واعداد جميع التقارير والسجالت واالحصاءات المطلوبة 5-9

 ة فيما بعد العمليات الجراحية .اختيار واعداد االدوات والمهمات المناسبة الستخدامها في العناية التمريضي  5-10 

 المسئولة االدارية و  الفنية عن جميع العهدة الموجودة داخل غرفة االفاقة من اجهزة ومهمات واالالت .   5-11

 التاكد من صالحية جميع  االجهزة  واالالت بغرفة االفاقة ومتابعتها وصيانتها . 5-12

ات الجراحية في سجل المريض او حيثما طلب ذلك  مع استيفاء  تسجيل المهمات المستخدمة في االجراء    5-13

 النماذج المالية الخاصة بحسابات المرضي.

 المعاونة في برامج اعداد وتطوير العاملين بغرفة العمليات.    5-14

 المشاركة في نظام االستدعاء العاجل والتواجد في اوقات الطواريء حينما تدعو الحاجة.  15 -5

 لقيام باية مهام او مسؤليات اخري تسند اليه في مجال العمل .ا     5-16

 : الحد االدني من المؤهالت    6

 دبلوم تمريض / شعبة فنيات تمريض  

 :  الخبرة العملية      7

يفضل  اكثر من  سنه خبرة كممرضة غرفة االفاقة  او اتمام برنامج تدريسي للمرضات في مهارات غرفة 

 االفاقة . 

 المعارف والقدرات :     8



 معرفة وخبرة مكثفة في العناية بالمرضي الجراحة فيما بعد العمليات .  1 -8

 معرفة بمباديء التخدير والعناية الالزمة .    8-2

 التمكن من انعاش القلب والتنفس اذا لزم االمر .     8-3

 المباشر  ممرضات الوحدة .العمل بالورديات المختلفة حسب الجدول المحدد من الرئيس   8-4

  



 بطاقة توصيف وظيفي

 

 :    ممرضة اإلمداد والتموين  اسم الوظيفة    1

 :       وحدة العمليات  القسم     2

 :  العالقات التنظيمية    3

  :   مشرفة تمريض وحدة العملياتيخضع ألشراف 3-1

 ............................ :    يشرف على   3-2

هيئة التمريض واالطباء والخدمات والمساعدة وامناء مخازن المستشفي وموظفوا عالقات العمل :       3-3

 المشتروات  والحسابات .

 :  ةالغرض األساسي من الوظيف -  4

المسئوله الفنية واالدارية عن عهدة العمليات من خالل صرف وتخزين واستعواض عهد و وطلبيات 

ومستلزمات ومحاليل وامدادات  معقمة من قسم التعقيم المركزي والمفروشات من العمليات من ادوية 

المغسلة مع االحتفاظ بالسجالت المطلوبه ومتابعة حساب المستهلكات وتسجيلها بملف كل مريض و كذلك 

مسئولة عن االبالغ عن اعطال االجهزة ومتابعة اصالحها وصيانتها مع االلتزام بتطبيق برامج ضمان 

 دة والتحكم في العدوي واالمن والسالمة .الجو

 : المهام والمسؤليات      5

 من خالل التنسيق مع واالشراف المباشر من مشرفة الوحدة تقوم باالتي :

 تحديد احتياجات الوحدة من االمدادات وضبط استخدامها. 5-1

وضع الضوابط الالزمه صرف احتياجات غرفة العمليات  واالقامة للمرضة المسئولة عن الغرفة و 5-2 

 للتحكم في االستهالك .

 تطبيق النظم االدارية الخاصة بادارة المواد .   5-3

 التنسيق مع العاملين بالوحدة لمتابعة صرف وتسجيل االمدادات المستخدمة .   5-4 
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 على كشوف العهدة / تجهيز كشوف الطلبيات / تقديم الطلبات الخاصة بالمشتروات فيما يخص الوحدة .

يض بما يساعدها على تحقيق اعلي جودة االستجابة الحتياجات العمل التي يطلبها االطباء وهيئة التمر 5-7
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اصناف االمدادات حتي تبقي على المستخدم وتستبعد غير تقييم استخدام ومدي احتياج القسم لبعض   5-10

 المستخدم

 القيام باية مهام اخري تستند اليها من رئيسة ممرضات الوحدة او مساعدتها .  5-11

 : الحد االدني من المؤهالت    6

 دبلوم تمريض  / شعبة فنيات تمريض 
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 المشاركة في برامج التعليم المستمر واجتماعات العاملين داخل القسم    5-13 
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 بطاقه توصيف وظيفي

 

  التغذيةرئيس قسم  اسم الوظيفة : 1

 التغذية القسم : 2

 عالقات تنظيمية :  3

 يخضع ألشراف : رئيس قسم او مدير الشئون المالية واإلدارية  3-1

 يشرف على : جميع العاملين بقسم التغذية      3-2

 عالقات العمل :المرضي ، والمرافقين ، العاملين ، المترددين3-3

 الغرض األساسي من الوظيفة:  4

ووضئئع السياسئئة العامئئة له،تصئئميم دورة تشئئغيل ، رفئئع معئئدالت كفئئاءة العمئئل ، والعئئاملين، ادارة قسئئم ، 

ومراقبة كل ما يتعلق بخدمات الطعام ، واالنشطة المتعلقة بئه مئن اجئل رفئع مسئتوي الخدمئة الئي الدرجئة 

التئئي ترضئئي المئئريض وذويئئه، وتحقئئق الغئئرض االساسئئي مئئن اقامئئة المنشئئاه ، وذلئئك فئئي حئئدود الخطئئة 

 يسية التي وضعتها االدارة .الرئ

 المهام والمسئوليات : 5

وضئئع غايئئات القسئئم واهدافئئه ،واعئئداد وتطبيئئق اللئئوائح ، واالجئئراءات وبئئرامج مراقبئئة الجئئودة لكئئل  5-1

 اجراء دورة التشغيل ، ومستويات السالمة والبيئه ومعايير مكافحة العدوي الخاصة بالقسم . 

واد الغذائيئئة وتحديئئد الكميئئات الالزمئئة علئئى مئئدار العئئام المئئالي وضئئع كراسئئة الشئئروط الخاصئئة بئئالم 5-2

 ،وايضا االدوات والتجهيزات الثايتة والمتحركة الالزمة وتحديثها باستمرار .

تحديد العمالة المطلوبه والالزمة لدورة التشغيل  و ضع برامج التشغيل واألجئازات للعئاملين ،ونظئم  5-3

 ة العمل الخاصة بهذا القسم .التبديل وبدل الراحات نظرا لطبيع

اعتماد الدورة المستندية ، والمراسالت ، واألجازات، ومحاضر الفحص ، وتشكيل اللجان الخاصئة،  5-4

فحئص عينئات السئنة  –إعدام مواد غير صئالحة  –مشتروات خارجية  –والطارئة في القسم )لجنة استالم 

واإلداري العتمادهئا ، وإضئافة األعضئاء غيئر الفنيئين المالية القادمة ....(، وعرضها على المدير المئالي 

 من خارج القسم .

العمل على رفع قئدرات العئاملين عئن طريئق التئدريب المسئتمر والمتطئور والقيئام بئالتقييم  الئدوري  5-5

 للعاملين  إلعادة التوزيع المهاري طبقا لدرجة التعلم 

وضع قوائم الطعام المناسبة بما يتمشي مع سياسة وخطة المستشفي والعمئل علئى التحئديث المسئتمر  5-6

 لهذة القوائم، وإعداد البرامج الزمنية لدورة الوجبات . 

وضئئع سياسئئات التخئئزين والكنتئئرول ، ومراقبئئة تطبيئئق شئئروط الصئئحة العامئئة ومكافحئئة العئئدوي  5-7

 افة اليومية، الدورية  للقسم واألجهزة والمعدات .وضمان الجودة مع وضع برامج النظ

 عمل برامج وخطط مسبقة للمؤتمرات والمناسبات ، وتدريب العاملين على مواجهة هذه الظروف .  5-8

التاكد من اسئتيفاء كئل قسئم فئي المطئبخ لئدفتر االحئوال الخئاص بئه ) الجئزارة ، الحلئواني ، االعئداد  5-9

 طبخ ، مزوع ادوار ....( والتجهيز ، الكافتريا ، الم

 وضع اسلوب للتعامل مع المواد مرتفعة الثمن والهامة للمحافظة عليها من االهدار والسرقة . 5-10

عمل دراسة متانية وواقعية لجميع مناقصات العام المئالي المنصئرم لتالفئي االخطئاء وسئد الثغئرات 5-11

 في االعوام القادمة . 

اشر بمراكز االبحاث الغذائية والمعاهد المتخصصئة العالجيئة والفندقيئة االتصال المباشر وغير المب5-12

 للوقوف على التطور المستمر والسريع في مجال العلوم الغذائيه والفندقية .



 الحد االدني من المؤهالت :

 بكالوريوس الزراعه   او اقتصاد منزلي او سياحة وفنادق 
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 المعارف والقدرات:   8

 الحصول على دورات تدريبيه في االدارة والخدمات الفندقية والصحة العامة .  8-1

 القدرة على تطوير وتصميم قوائم الطعام وطرق الطهي بما يتمشي مع السياسة العالجية والفندقية  8-2
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عالقئئئات العمئئئل : المرضئئئي ، المئئئرافقين ، العئئئاملين بالمستشئئئفي  والمتئئئرددين والمتعئئئاملين مئئئع   3-3

  المستشفي

 الغرض األساسي من الوظيفة: 4

تقئئديم رعايئئة التغذيئئة العالجيئئة الئئي جانئئب التغذيئئة الفندقيئئة للمرضئئي وللعئئاملين وذلئئك مئئن خئئالل تقئئدير 

 االحتياجات الالزمة والضروريه لكل حالة مرضيه وبما يتمشي مع تعليمات الطبيب المعالج 

 المهام والمسئوليات : 5

واالجئئراءات والتاكئئد مئئن تحقيئئق االهئئداف وبئئرامج ضئئمان الجئئودة  المحافظئئة علئئى تطبيئئق اللئئوائح 5-1

 ومستويات لسالمة والبيئة ومعايير مكافحة العدوي الخاصة بالقسم

حضئئور لجنئئة اسئئتالم المئئواد الغذائيئئة لمباشئئرة دوره كئئرئيس لجنئئة نائبئئا لئئرئيس قسئئم التغذيئئة وكئئذلك  5-2

 حضور اللجان التي يكلفه بها رئيس القسم 

بمقابلة كل حالة مرضية بالقسم الداخلي الول مرة وفئور وصئولها الحجئرة التخئاذ االجئراءات  القيام 5-3

 التالية 

التعئرف علئى المئريض والحالئة المرضئئية التئي شخصئها لئه الطبيئب المعئئاج وعلئى اساسئها يئتم تصئئنيفه  

 غذائيا 

# التعئرف علئى العئئادات الغذائيئه للمئريض والتئئي تئرتبط بالبنئئاء االجتمئاعي الئذي ينتمئئي اليئه والمسئئتوي 

 الثقافي والمادي ومنه يتم تحديد رغباته لعمل الخطة الغذائيه له طبقا للبدائل المتاحة في قوائم الطعام 

المرضئئيه عنئئد الئئدخول وبيئئان اعئئداد اسئئتمارة الحالئئة الغذائيئئة للمئئريض والتئئي تشئئمل السئئن، والحالئئة 5-4

الحالة الغذائيه والذي يوضئح فيئه التئاثير الواضئح عنئد تنئاول اغذيئة معينئة والبئدائل التئي يمكئن للمئريض 

 االعتماد عليها 

عمل كارت تغذية للمريض والئذي يشئمل البيانئات الشخصئية لئه داخئل المستشئفي ونظامئة العالجئي  5-5

 والرغبات الخاصة ان وجدت . 

كشف التجميعه وفيه يتم ابالغ المطبخ بالرغبات الخاصة من االصئناف الغذائيئة والتئي تخئالف عمل  5-6

 الخطة العامة لقائمة الطعام المتبعة . 

 التاكد من اعداد الرغبات الخاصة للمرضي طالما تم التعرف عليها  5-7

 مستشفي عمل دليل المرشد الغذائي للمريض ليستفيد منه المريض بعد الخروج من ال 5-8

االشراف على مطبخ الوجبات الخاصة ) المطبخ العالجي(   والقيام باعداد الوجبات السائلة المتميئزة 5-9

 بنفسه 

الوقوف على سير اعداد الصواني ) موقع كنترول الصواني ( عند االعئداد االولئي لتقئديم الصئواني 5-10

. 

حيئث يعتبئر اخصئائي التغذيئة هئو اداة التنفيئذ  تنفيذ دورة الكنترول التي يضعها رئيس قسم التغذية  5-11
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