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هدفي األول أن تكون بالدنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم " 

."على اكفة األصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

So
u

rc
e:

 w
w

w
.p

in
te

re
st

.c
o

m



دائما ما تبدأ قصص النجاح برؤية، وأنجح الرؤى هي تلك التي" 

انا ونحن نثق ونعرف أن هللا سبحانه حب. تبنى على ماكمن القوة

، وطناً مباراكً هو أثمن من البترول، ففيه الحرمين الشريفين

أطهر بقاع األرض، وقبلة أكثر من مليار مسلم، وهذا هو عمقنا 

."العربي واإلسالمي وهو عامل نجاحنا األول

صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء

ورئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية
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:إعداد لجنة تطوير الهيلك التنظيمي وأدلة السياسات واإلجراءات التنظيمية

هاني بن سراج محمد وزان. مبن فتحي عبدالملك صبانأحمد.أ

اللقمانيحسام بن ضيف هللا محمد . أرزيزةمحمد بن عبد الملك صالح ابو . أ

باخدلقرؤى بنت فؤاد محمد . دعال بنت خليل علي السمك. أ

لينا بنت عبد العزيز محمد المنيع. أرانيا بنت عبدهللا  سليمان بن عبيد. أ

نازرةعليفدوى بنت علي . أ

:المشرف العام
فريد بن علي بن يحيى الغامدي. د. أ



مسؤولي الجهة

باحكيمياسر بن حسن . د

عزيزة بنت يعقوب تركستاني. د

سوسن بنت محمد أوان. أ



الفهرس



الية ترميز الوثائق

- UMCالهيكل التنظيمي للمركز الطبي الجامعي S -1

- UMCسياسات املركز الطبي الجامعي P -1

الوصوف الوظيفية

الوصف الوظيفي ملدير عام املركز الطبي الجامعي
الوصف الوظيفي ملساعد املدير العام للخدمات الطبية
الوصف الوظيفي ملساعدة املدير العام بشطر الطالبات
الوصف الوظيفي ملساعد املدير العام للشؤون اإلدارية

ئيس قسم الجودة وسالمة املرض ىالوصف الوظيفي لر 
الوصف الوظيفي ملساعد رئيس قسم الجودة وسالمة املرض ى

املريضالوصف الوظيفي ألخصائي تجربة
الوصف الوظيفي  لرئيس قسم التطوير املنهي والتعليم الطبي املستمر

الوصف الوظيفي ملوظف ملساعد رئيس قسم التطوير املنهي والتعليم الطبي املستمر
ئيس قسم الصحة العامةالوصف الوظيفي لر 

الوصف الوظيفي ملساعد رئيس قسم الصحة العامة
الوصف الوظيفي لرئيس قسم مكافحة العدوى 

الوصف الوظيفي ملساعد رئيس قسم مكافحة العدوى 
الوصف الوظيفي لفني التعقيم

الوصف الوظيفي لرئيس قسم التموين الطبي
الوصف الوظيفي ملساعد رئيس قسم التموين الطبي

الوصف الوظيفي ملساعدة رئيس قسم التموين الطبي بشطر الطالبات
(مقيم–نائب –استشاري )الوصف الوظيفي لطبيب 

الوصف الوظيفي لرئيس قسم األسنان
(مقيم–نائب –استشاري )الوصف الوظيفي لطبيب األسنان 

الوصف الوظيفي لفني األسنان
الوصف الوظيفي لرئيس قسم األشعة

الوصف الوظيفي ألخصائي الفيزياء الطبية
فني األشعة/ الوصف الوظيفي ألخصائي 

الوصف الوظيفي ملوظف استقبال قسم األشعة
الوصف الوظيفي لرئيس قسم املختبر

اخصائي مختبر/ الوصف الوظيفي ألخصائي أول 
الوصف الوظيفي لفني املختبر

الوصف الوظيفي لفني سحب الدم
الوصف الوظيفي لرئيس قسم الرعاية الصيدلية

الوصف الوظيفي للصيدلي
الوصف الوظيفي لفني الصيدلة

UMC-J-1
UMC-J-2
UMC-J-3
UMC-J-4
UMC-J-5
UMC-J-6
UMC-J-7
UMC-J-8
UMC-J-9

UMC-J-10
UMC-J-11
UMC-J-12
UMC-J-13
UMC-J-14
UMC-J-15
UMC-J-16
UMC-J-17
UMC-J-18
UMC-J-19
UMC-J-20
UMC-J-21
UMC-J-22
UMC-J-23
UMC-J-24
UMC-J-25
UMC-J-26
UMC-J-27
UMC-J-28
UMC-J-29
UMC-J-30
UMC-J-31
UMC-J-32



الوصوف الوظيفية

الوصف الوظيفي ألخصائي عالج طبيعي

الوصف الوظيفي ألخصائي تغذية اكلينيكية

الوصف الوظيفي ألخصائي تثقيف صحي

الوصف الوظيفي لرئيس الخدمات التمريضية

فني تمريض/ الوصف الوظيفي ألخصائي 

الوصف الوظيفي ألخصائي خدمات طبية طارئة

الوصف الوظيفي  للمسعف

الوصف الوظيفي لفني بصريات

ئيس قسم التنسيق الطبي والسجالت الطبيةالوصف الوظيفي لر 

خصائي تقنية و إدارة املعلومات الصحيةالوصف الوظيفي أل 

الوصف الوظيفي لفني تنسيق طبي

الوصف الوظيفي لفني سجالت طبية

الوصف الوظيفي لفني سكرتارية طبية

الوصف الوظيفي لسكرتير مدير عام املركز الطبي الجامعي

الوصف الوظيفي ملوظف االستقبال

الوصف الوظيفي ملوظف االتصاالت اإلدارية

املعلوماتالوصف الوظيفي ملسجل

الوصف الوظيفي ملوظف التقارير الطبية

الوصف الوظيفي ملسؤول السالمة والصحة املهنية

الوصف الوظيفي لفني الصيانة

الوصف الوظيفي ملوظف األرشيف

الوصف الوظيفي لسائق اإلسعاف

الوصف الوظيفي لحارس األمن

UMC-J-33
UMC-J-34
UMC-J-35
UMC-J-36
UMC-J-37
UMC-J-38
UMC-J-39
UMC-J-40
UMC-J-41
UMC-J-42
UMC-J-43
UMC-J-44
UMC-J-45
UMC-J-46
UMC-J-47
UMC-J-48
UMC-J-49
UMC-J-50
UMC-J-51
UMC-J-52
UMC-J-53
UMC-J-54
UMC-J-55
UMC-J-56

خرائط التدفق

خريطة تدفق عملية فتح ملف طبي باملركز الطبي الجامعي
خريطة تدفق عملية إجراء التحاليل بمختبر املركز الطبي الجامعي

إجراء األشعة باملركز الطبي الجامعيخريطة تدفق عملية
خريطة تدفق عملية صرف األدوية من وحدة الرعاية الصيدلية املركز الطبي الجامعي

خريطة تدفق عملية اإلحالة باملركز الطبي الجامعي
خريطة تدفق عملية الحصول على تقرير طبي من املركز الطبي الجامعي

UMC-FC-1
UMC-FC-2
UMC-FC-3
UMC-FC-4
UMC-FC-5
UMC-FC-6

النماذج

فتح ملف طبي باملركز الطبي الجامعينموذج
افقين للملف الطبي باملركز الطبي الجامعينموذج طلب إضافة مر
طلب تحديث البيانات الشخصية لصاحب امللف الطبينموذج

نموذج موحد لإلحاالت الطبية
نموذج الكشف الطبي لرخصة القيادة

نموذج تقرير طبي باللياقة الطبية للمقيمين

UMC-F-1
UMC-F-2
UMC-F-3
UMC-F-4
UMC-F-5
UMC-F-6

.نموذج اطالع جميع املوظفين على دليل السياسات واإلجراءات الخاصة بالعمل في املركز



شرح ترميز الوثائق

رمز الوثيقة
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Flow chart
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Forms
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Structure
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رمز الوثيقةالهيكل التنظيمي للمركز الطبي الجامعي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-S-1 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 

وكالة اجلامعة

املركز الطيب اجلامعي

قسم اجلودة وسالمة املرضى

مساعد املدير العام للشؤون اإلدارية

قسم االستقبال

قسم االتصاالت اإلدارية

قسم التقارير الطبية

قسم صيانة األجهزة الطبية

قسم السالمة والصحة املهنية

مساعدة املدير العام بشطر الطالبات

فرع املركز الطيب اجلامعي مبقر الطالبات بالزاهر

العيادة الطبية مبقر الطالبات بالعزيزية

العيادة الطبية مبقر الطالبات بريع ذاخر

بالششةالعيادة الطبية مبقر الطالبات 

بالعابديةالعيادة الطبية مبقر الطالبات 

العيادات الطبية بشطر الطالبات بفروع اجلامعة

مساعد املدير العام للخدمات الطبية

العيادات الطبية

قسم األسنان

قسم املخترب

قسم األشعة

قسم الرعاية الصيدلية

قسم اخلدمات التمريضية

قسم التنسيق الطيب و السجالت الطبية

قسم الصحة العامة

قسم التموين الطيب

سكرتري

قسم التطوير املهين والتعليم الطيب املستمر

قسم مكافحة العدوى



السياسات



الوصف املنهي لإلدارة

.تقديم الخدمات العالجية والوقائية و املشاركة الفعالة في األنشطة التوعوية والتثقيفية الصحية واملساهمة في التدريب والتعليم الطبي

الرسالة

.تقديم خدمات عالجية ووقائية و املشاركة الفعالة في األنشطة التوعوية والتثقيفية الصحية واملساهمة في التدريب والتعليم الطبي

الرؤية

.املين باملركزالعالريادة والتميز في تقديم الرعاية الصحية املتكاملة والقائمة على خدمات العيادات الخارجية، بما يحقق أعلى درجات الرضا للمراجعين و 

القيم

التحفيز  واملشاركة-السالمة -النزاهة -التراحم والتعاطف -التعاون -التميز -الجودة -السرية -االلتزام  -االحترام 

األهداف

:االستراتيجية 
.التميز في الخدمات الطبية عبر تقديم أفضل الخدمات اإللكترونية.1
.التميز في تحقيق الجودة وسالمة املرض ى واألداء الوظيفي.2
.التميز في دعم الرعاية الوقائية.3
.التميز في دعم التطوير املنهي والتعليم الطبي املستمر.4

(:هـ1443خالل العام )التنفيذية 
افق الطبية املساندة.1 .تحسين وتطوير البنية التحتية للمبنى الرئيس ي واملر
.تحسين وتطوير مستوى الخدمات الطبية املقدمة للمرض ى.2
.  تحسين وتطوير الخدمات اإللكترونية املقدمة للمرض ى.3
.الصحيةتسهيل التعامالت الحكومية اإللكترونية ودعم استمرارية عقد الشراكات  والتعاون مع الجهات املعنية بتطبيق خدمات الرعاية.4
.تحسين وتطوير الخدمات الطبية وقياسها.5
.تحسين وتطوير األداء الوظيفي للممارسين الصحيين.6
.نشر ثقافة وتطبيق برامج الجودة والتميز املؤسس ي.7
.تحسين وتطوير برامج الصحة العامة.8
.تطبيق أساسيات مكافحة العدوى .9

.تطوير برامج التعليم الطبي املستمر.01
.تطوير برامج تدريب طالب الكليات الصحية  وأطباء االمتياز.11

تعريف أيام و ساعات العمل اليومية

.يعمل بنظام وزارة املوارد البشرية خمسة أيام عمل من األحد إلى الخميس بإجمالي عدد الساعات املطبقة في نظام املوارد البشرية

رمز الوثيقةسياسة املركز الطبي الجامعي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-P-1 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



حصر املسميات الوظيفية في املركز وفروعه بشطر الطالبات

السكرتاريةمساعدة املدير العام بشطر الطالباتمساعد املدير العام للشؤون اإلداريةمساعد املدير العام للخدمات الطبيةمدير عام املركز الطبي الجامعي

رئيس قسم الجودة وسالمة املرض ى
لطبي رئيس قسم التطوير املنهي والتعليم ا

املستمر
رئيس قسم التموين الطبيرئيس قسم مكافحة العدوى رئيس قسم الصحة العامة

ىقسم الجودة وسالمة املرض مساعد رئيس 
عليم قسم التطوير املنهي والتمساعد رئيس

الطبي املستمر 
قسم التموين الطبيمساعدي رئيس قسم مكافحة العدوى مساعد رئيسقسم الصحة العامةمساعد رئيس

فني أسنانرئيس قسم األسنانطبيب مقيمطبيب نائبطبيب استشاري 

فني تمريضأخصائي تمريضأخصائي أول تمريضالخدمات التمريضيةمساعد رئيس قسم رئيس قسم الخدمات التمريضية

فني سحب دمفني مختبرأخصائي مختبرأخصائي أول مختبررئيس قسم املختبر 

فني بصرياتفني أشعةأخصائي أشعةأخصائي فيزياء طبيةرئيس قسم األشعة

مساعد صحيفني تعقيمفني صيدلةصيدليرئيس قسم الرعاية الصيدلية

أخصائي تثقيف صحيمسعفأخصائي خدمات طبية طارئةأخصائي عالج طبيعيأخصائي تغذية إكلينيكية

أخصائي تجربة املريضة     أخصائي تقنية وإدارة املعلومات الصحي
رئيس قسم

التنسيق الطبي والسجالت الطبية
فني سجالت طبيةفني تنسيق طبي

موظف االستقبالمعلوماتمسجلموظف االتصاالت اإلداريةموظف التقارير الطبيةفني السكرتارية الطبية

حارس أمنسائق إسعافموظف األرشيفمسؤول السالمة والصحة املهنيةفني صيانة األجهزة الطبية

عامل نظافة

رمز الوثيقةسياسة املركز الطبي الجامعي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-P-1 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



رمز الوثيقةسياسة املركز الطبي الجامعي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-P-1 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 

فروعه بشطر الطالباتتوزيع املوظفين داخل املركز و 

مدير عام املركز الطبي الجامعي
1

مساعدة املدير العام بشطر الطالبات
1

رئيس قسم مكافحة العدوى 
1

رئيس قسم الصحة العامة
1

مساعد رئيس قسم الصحة العامة
1

أخصائي تمريضجراحةطبيب نائبمقيمطبيب أسنانطبيب استشاري طب نفس يطبيب استشاري طب األسرة

يةمساعد املدير العام للخدمات الطب

1

يم الطبي رئيس قسم التطوير املنهي والتعل
املستمر

1

قسم األسنانرئيس
(طبيب أسنان مقيم)

مساعد رئيس قسم الجودة وسالمة 1
املرض ى 

1
مساعد رئيس قسم مكافحة العدوى 

1 رئيس قسم الجودة وسالمة املرض ى

طبيب أسنان مقيمنساء و والدةطبيب استشاري 
مساعد رئيس قسم التطوير املنهي 5

أخصائي تمريضوالتعليم الطبي املستمر  نساء و والدةطبيب استشاري 

1طبيب نائب قلب1طبيب نائب باطنة1طبيب استشاري أسنان2رئيس قسم التموين الطبيمساعد1رئيس قسم التموين الطبي

1طبيب نائب عيون 1طبيب نائب أنف و أذن وحنجرة1طبيب نائب جلدية1طبيب نائب نساء و والدة3طب األسرةطبيب نائب

2فني بصريات7فني أسنان4طبيب عام مقيم1طبيب نائب عظام3طبيب نائب أطفال

طبيب نائب)رئيس قسم األشعة 
(أشعة

1
أشعةطبيب نائب

1
أخصائي فيزياء طبية 

1
أخصائي أشعة 

1
3فني أشعة

طبيب نائب)قسم املختبر رئيس
(مختبر

1
أخصائي أول مختبر

1
أخصائي مختبر 

3
فني مختبر

2
1(فني تمريض)فني سحب دم 

رئيس قسم الرعاية الصيدلية 
(صيدلي)

1
صيدلي

3
فني صيدلة 

7
أخصائي خدمات طبية طارئة

1
1مسعف

الخدمات التمريضية رئيس قسم
(أخصائي أول تمريض)

ية مساعد رئيس قسم الخدمات التمريض1
(أخصائي تمريض)

1
أخصائي تمريض

6
فني تمريض

23
0فني تعقيم

0أخصائي تجربة املريض0حيةتقنية و إدارة املعلومات الصأخصائي0تثقيف صحيأخصائي2أخصائي عالج طبيعي1أخصائي تغذية اكلينيكية

سجالت رئيس  قسم التنسيق الطبي وال
الطبية 

1
فني تنسيق طبي 

1
فني سجالت طبية 

2
فني السكرتارية الطبية

1
1موظف التقارير الطبية 

1موظف االتصاالت اإلدارية 1مسؤول السالمة والصحة املهنية 1األجهزة الطبيةفني صيانة1سكرتير1ة مساعد املدير العام للشؤون اإلداري

1مسجل معلومات1موظف استقبال األشعة5موظف استقبال1موظف األرشيف2مساعد إداري 

0عامل نظافة0حارس أمن0سائق سيارة اإلسعاف



العمالء

تعريف بقائمة العمالء الداخليينتعريف بقائمة العمالء الخارجيين

القطاعات الصحية الحكوميةجميع
طالب ومنسوبي جامعة ام القرى •
جميع الجهات الداخلية للجامعة•

العمليات باإلدارة

.تقديم الخدمات العالجية والوقائية من تشخيص وعالج ومتابعة والتحويل ملستشفيات وزارة الصحة: العيادات الطبية•
.ف الصحيوالتطعيمات األساسية والتثقيراضتقديم خدمات الفحوصات املخبرية، خدمات األشعة، الرعاية الصيدلية، العالج الطبيعي، التغذية والخدمات الوقائية  والكشف املبكر  لألم: الخدمات الطبية املساندة•

.فرز وتوجيه املرض ى وأخذ العالمات الحيوية والتاريخ املرض ي ومساعدة ومشاركة األطباء في الخطة العالجية: الخدمات التمريضية•

.ابعة تطبيقها وقياسهاة ملراكز الرعاية التخصصية ومتصحيإعداد وتطوير سياسات وإجراءات العمل باملركز الطبي الجامعي وتحسين األداء بما يتماش ى مع معايير املركز السعودي العتماد املنشآت ال: قسم الجودة وسالمة املرض ى•

.اف على تدريب طلبة الكليات الصحيةر إلشتحديد وتقييم االحتياجات التدريبية واإلشراف عليها و التنسيق لتطوير الكادر الصحي بحضور الدورات واملؤتمرات الطبية بحسب التخصص وا: قسم التطوير املنهي والتعليم الطبي املستمر•

.ة باملركزوتفعيل األيام الصحية العاملية والبرامج واألنشطة التثقيفي( حصن)التقص ي الوبائي والتبليغ عن األمراض املعدية بالتنسيق والتواصل مع مديرية الشؤون الصحية عبر برنامج : قسم الصحة العامة•

.تنفيذ ومتابعة أعمال خطة مكافحة العدوى و االلتزام بتطبيق السياسات الخاصة بها واإلشراف على التخلص اآلمن من املخلفات الطبية: قسم مكافحة العدوى •

اقبة املخزون وإعداد السمليإعداد وتأمين طلبيات احتياج املركز الطبي الجامعي وفروعه من األدوية واألجهزة واملواد واألدوات واملستلزمات الطبية واإلشراف على ع: قسم التموين الطبي• .جالت والتقارير الالزمةات الجرد الدوري و مر

.تقديم الخدمات العالجية والوقائية و اإلسعافات األولية لفروع املركز الطبي الجامعي بشطر الطالبات: الخدمات بشطر الطالبات•

.عيجاماستقبال و تسليم املعامالت والخطابات من كافة القطاعات و الجهات بالجامعة و إكمال إجراءاتها وفق األنظمة املتبعة باملركز الطبي ال: الشؤون اإلدارية•

السياسات

-UMCمرفق الوثيقة  P-1

الوصوف الوظيفية

UMC-J-1, UMC-J-2, UMC-J-3, UMC-J-4, UMC-J-5, UMC-J-6, UMC-J-7, UMC-J-8, UMC-J-9, UMC-J-10, UMC-J-11, UMC-J-12, UMC-J-13, UMC-J-14, UMC-J-15, UMC-J-16, UMC-J-17, UMC-J-18, UMC-J-19, 
UMC-J-20, UMC-J-21, UMC-J-22, UMC-J-23, UMC-J-24, UMC-J-25, UMC-J-26, UMC-J-27, UMC-J-28, UMC-J-29, UMC-J-30, UMC-J-31, UMC-J-32, UMC-J-33, UMC-J-34, UMC-J-35, UMC-J-36, UMC-J-37, 
UMC-J-38, UMC-J-39, UMC-J-40, UMC-J-41, UMC-J-42, UMC-J-43, UMC-J-44, UMC-J-45, UMC-J-46, UMC-J-47, UMC-J-48, UMC-J-49, UMC-J-50, UMC-J-51, UMC-J-52, UMC-J-53, UMC-J-54, UMC-J-55, 

UMC-J-56

خرائط التدفق

UMC-FC-1, UMC-FC-2, UMC-FC-3, UMC-FC-4, UMC-FC-5, UMC-FC-6

رمز الوثيقةسياسة املركز الطبي الجامعي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 
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الوظيفيةالوصوف



املهام و املسئولياتمدير عام املركز الطبي الجامعياملسمى الوظيفي

.في جميع أعمال اإلدارةاإلشراف العام على تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات•املركز الطبي الجامعياإلدارة
.رئيس اللجنة الفنية التنفيذية باملركز الطبي الجامعي•
.اعداد خطة استراتيجية تطويرية واعتمادها من وكالة الجامعة•
.اإلشراف على التخطيط والتنظيم والتوجيه لجميع أنشطة وخدمات املركز الطبي الجامعي•
.اإلشراف على دليل السياسات وإجراءات العمل للخدمات الطبية واإلدارية•
 للمركز الطبي الجامعي بالتنسيق مع •

ً
.  التموين الطبيقسموضع امليزانية املقترحة سنويا

.التنسيق مع مختلف الكليات الطبية والقطاعات الصحية الحكومية لربط جميع الخدمات املشتركة بما يحقق التكامل في تقديم الخدمات الطبية•
قيق أفضل عناية طبية بما يضمن تح( التموين الطبي/ مكافحة العدوى / الصحة العامة/ التطوير املنهي والتعليم الطبي املستمر/ الجودة وسالمة املرض ى)أقسام اإلشراف على أعمال •

.ممكنة
.اإلشراف على التقرير السنوي املعد من قسم الصحة العامة عن املركز الطبي الجامعي•
.للمركزاعتماد الخطط التشغيلية للفروع واألقسام التابعة•
.اعتماد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي لكافة منسوبي املركز الطبي الجامعي بعد إعدادها من املساعدين والوحدات املرتبطة بهم•
.اعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي للمساعدين و رؤساء األقسام الطبية املرتبطة به ورفعها لوكيل الجامعة•
ية ووفق األنظمة والتعليمات ة التنفيذفنيالتوصية بنقل خدمات الكوادر الطبية والفنية من السعوديين على الوظائف الصحية املعتمدة في ميزانية املركز وبعد العرض على اللجنة ال•

.والرفع بذلك لوكيل الجامعة
ليمات والرفع بذلك لوكيل ظمة والتعألنالتوصية بالتعاقد مع غير السعوديين من الكوادر الطبية لشغل الوظائف الصحية الشاغرة وبعد العرض على اللجنة الفنية التنفيذية ووفق ا•

.الجامعة
هم فيما ينسب إليهم من لتحقيق معة لالرفع لوكيل الجامعة بطلب املوافقة على إحالة املنسوب من املوظفين واملستخدمين والعمال والفئات الوظيفية األخرى الى الجهات املختص•

.مخالفات
 التوصية بتكليف •

ً
.املساعدين ورؤساء األقسام والوحدات التابعة له والرفع بها لوكيل الجامعة للتوجيه بما يراه مناسبا

.الوظيفيةفي املرتبةونهاالتصال املباشر بالوزارات واملصالح الحكومية وغيرها في كل ما يدخل في اختصاص كل منهم على أن يكون االتصال بالذين يعادلون أو يساو •
.الجامعياملركز الطبيمعاإلشراف على اعداد الشروط واملواصفات والوثائق الالزمة مع قسم التموين الطبي على العقود التي تبرم مع املؤسسات والشركات املتعاملة•
.  تمثيل املركز الطبي الجامعي في لجان الجامعة املختصة•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات وكيل الجامعة ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمسمى مدير الجهة

وكيل الجامعةاالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

الخدمات الطبية واألعمال اإلدارية باملركزاإلشراف العام على 

املؤهالت

في مجال تخصصهالزمالة أو ما يعادلها 
(.نائب أول –طبيب استشاري )

(.مصنف من هيئة التخصصات الصحية)

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
.استخدام الحاسب االلي-
.دورة في بناء أو تهيئة مهارات الصف الثاني-
(.يهالتوج-الرقابة-التنظيم-التخطيط)القيادة -
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارة التفاوض و االقناع-
.إدارة األزمات-
.التعامل مع الرؤساء واملرؤوسين -
.مهارات بناء فريق العمل-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.خبرة في االعمال اإلداريةسنوات 5ال تقل عن الخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 
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املهام و املسئولياتمساعد املدير العام للخدمات الطبيةاملسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
.ي الجامعين املركز الطبة مإعداد الخطة التشغيلية السنوية والسياسات واألهداف الخاصة بالخدمات الطبية للمركز الطبي الجامعي بما يتوافق مع نطاق الخدمة املقدم•
.املشاركة في إعداد الخطة التشغيلية للمركز الطبي الجامعي•
.املشاركة في إعداد دليل السياسات واإلجراءات ومتابعة تطبيق معايير اعتماد املنشآت الطبية باملركز الطبي الجامعي•
.املشاركة في التنظيم والتوجيه واملتابعة لجميع الخدمات الطبية باملركز الطبي الجامعي•
.املشاركة في أعمال اللجان الطبية والفنية باملركز الطبي الجامعي•
. ن الصحيةة املهاولاالشراف على أداء املمارسين الصحيين والتأكد من تطبيقهم للمهام الخاصة بهم وفق دليل املمارسين الصحيين ووصفهم الوظيفي حسب نظام مز •
.  متابعة برنامج نظام املعلومات الصحية السريرية باملركز الطبي الجامعي•
ير العمل اليومي وفق ين الصحيين أثناء سارستطوير سبل العمل من خالل إيجاد الحلول العلمية والعملية عند حدوث املشاكل الطارئة وإزالة العقبات التي قد تواجه املراجعين أو املم•

.النظام املعمول به باملركز الطبي الجامعي
.تنسيق إجازات األطباء باملركز الطبي الجامعي مع بداية العام ورفعها للمدير العام العتمادها•
.س ياالشراف واملتابعة على األطباء الزوار من أعضاء هيئة التدريس وتنسيق جداول عياداتهم والرفع بذلك للمدير العام مع نهاية كل فصل درا•
.دراسة وتحليل املشاكل الطبية التي تواجه املركز الطبي الجامعي بهدف وضع الحلول املناسبة وعرضها على املدير العام•
.ليلهاتحالتقارير الدورية باألنشطة واالحصائيات الخاصة بالعيادات واألقسام والوحدات الطبية وارسالها لقسم الجودة وسالمة املرض ى لدراستها و استالم•
.االعتماد املبدئي مليثاق وتقييم األداء الوظيفي للممارسين الصحيين باملركز الطبي الجامعي ورفعها للمدير العام لالعتماد النهائي•
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على خصوصية املريض وسرية املعلومات•
.تطبيق مبادئ مكافحة العدوى واتباع معايير الجودة وسالمة املرض ى باملركز•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

مدير عام املركز الطبي الجامعياالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

باملركز الطبي الجامعيالخدمات الطبية املقدمةمتابعة 

املؤهالت

الزمالة أو مايعادلها في مجال تخصصه-

البكالوريوس في الطب والجراحة-

(.مصنف من هيئة التخصصات الصحية)

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
.استخدام الحاسب االلي-
.اعداد الخطط التشغيلية-
(هالتوجي-الرقابة-التنظيم-التخطيط)القيادة -
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارة التفاوض و االقناع-
.إدارة األزمات -
.التعامل مع الرؤساء واملرؤوسين -
مهارات بناء فريق العمل-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.سنوات خبرة في املجال5ال تقل عن الخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 
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املهام و املسئولياتمساعدة املدير العام بشطر الطالباتاملسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
.القيام بالتنظيم والتوجيه واملتابعة لجميع أنشطة وخدمات املركز الطبي الجامعي بشطر الطالبات•
.املشاركة في إعداد الخطة التشغيلية للمركز الطبي الجامعي•
.طبيةالإعداد الخطة التشغيلية السنوية والسياسات واألهداف الخاصة بالخدمات الطبية بشطر الطالبات وبالتنسيق مع مساعد املدير العام للخدمات•
.املشاركة في عضوية اللجان الطبية والفنية باملركز الطبي الجامعي•
.حضور االجتماعات الخاصة باملركز الطبي الجامعي بشطر الطالبات بوكالة الجامعة لشؤون الطالبات•
سم التموين الطبي باملركز ومتابعتها مع قعامإعداد الخطة السنوية باالحتياجات من األدوية واملستلزمات واملستهلكات الطبية للمركز الطبي الجامعي بشطر الطالبات ورفعها للمدير ال•

.الطبي الجامعي
.الطبيةلعام للخدماتر ااالشراف والتنسيق واملتابعة على تطبيق معايير اعتماد املنشآت الطبية باملركز الطبي الجامعي بشطر الطالبات بالتنسيق مع مساعد املدي•
.اإلشراف واملتابعة على جميع البرامج واألنشطة التثقيفية باملركز الطبي الجامعي بشطر الطالبات بالتنسيق مع قسم الصحة العامة•
.فيوظياالشراف على أداء املمارسين الصحيين بشطر الطالبات والتأكد من تطبيقهم للمهام الخاصة بهم وفق نظام مزاولة املهن الصحية و الوصف ال•
.مات الطبيةلخددراسة وتحليل املشاكل الطبية التي تواجه العيادات الطبية بشطر الطالبات بهدف وضع الحلول املناسبة وعرضها على مساعد املدير العام ل•
.به باملركزوفق النظام املعمول وميتطوير سبل العمل وإيجاد الحلول للمشاكل الطارئة وإزالة العقبات التي قد تواجه املراجعات أو املمارسين الصحيين أثناء سير العمل الي•
.تنسيق إجازات الكادر الصحي والكادر اإلداري باملركز الطبي الجامعي بشطر الطالبات مع بداية العام ورفعها للمدير العام العتمادها•
.الجامعيبي التبليغ عن األمراض املعدية واملشتبه بها باملركز الطبي الجامعي بشطر الطالبات بالتواصل والتنسيق مع قسم الصحة العامة باملركز الط•
.العامةحة اإلشراف واملتابعة على تطبيق برامج الجودة وسالمة املرض ى ومكافحة العدوى باملركز الطبي الجامعي بشطر الطالبات بالتنسيق مع قسم الص•
.إعداد اإلحصائيات السنوية الخاصة باملركز الطبي الجامعي بشطر الطالبات ورفعها لقسم الصحة العامة•
.طبي الجامعيالإعداد التقرير السنوي إلنجازات باملركز الطبي الجامعي بشطر الطالبات وارساله لقسم الصحة العامة إلدراجه ضمن التقرير السنوي للمركز•
.اإلشراف واملتابعة على برنامج نظام املعلومات الصحية ب باملركز الطبي الجامعي بشطر الطالبات•
.الطبيةملدير العام للخدماتد ااالشراف واملتابعة على الكوادر الطبية الزوار من أعضاء هيئة التدريس وتنسيق جدول عياداتهم والرفع بها مع نهاية كل فصل دراس ي ملساع•
.النهائير العام لالعتمادمدياالعتماد املبدئي مليثاق وتقييم األداء الوظيفي للممارسين الصحيين والكادر اإلداري باملركز الطبي الجامعي بشطر الطالبات ورفعها لل•
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على خصوصية املريض وسرية املعلومات•
.تطبيق مبادئ مكافحة العدوى واتباع معايير الجودة وسالمة املرض ى باملركز•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

مدير عام املركز الطبي الجامعياالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

واألعمال اإلدارية بشطر الطالباتالخدمات الطبيةمتابعة

املؤهالت

الزمالة أو مايعادلها في مجال تخصصه-

البكالوريوس في الطب والجراحة-

(.مصنف من هيئة التخصصات الصحية)

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
.استخدام الحاسب االلي-
.اعداد الخطط التشغيلية-
(وجيهالت-الرقابة-التنظيم-التخطيط)القيادة -
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارة التفاوض و االقناع-
.إدارة األزمات -
.التعامل مع الرؤساء واملرؤوسين -
.إدارة كفاءة االنفاق للجهة -
مهارات بناء فريق العمل-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.سنوات خبرة في املجال5ال تقل عن الخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-J-3 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



املهام و املسئولياتمساعد املدير العام للشؤون اإلداريةاملسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
.لجامعيي االقيام بالتنظيم والتوجيه واملتابعة على جميع املهام بشؤون املوظفين والصيانة واالتصاالت اإلدارية والخدمات املساندة باملركز الطب•
.املشاركة في إعداد الخطة التشغيلية للمركز الطبي الجامعي•
.املشاركة في التخطيط الحتياج الوحدات اإلدارية باملركز الطبي الجامعي من القوى العاملة ورفع التوصيات الالزمة إلى املدير العام•
.توفير املستلزمات املكتبية والتقنية عن طريق الجهات املختصة بالجامعة•
.جل النتائأفضاإلشراف على تطبيق البرامج الخاصة بالوحدات اإلدارية باملركز الطبي الجامعي والتنسيق فيما بينهم بما يحقق التكامل في العمل وضمان •
.متابعة تطبيق األنظمة واللوائح والتعليمات الخاصة بالشئون اإلدارية•
.اإلشراف على السجالت والقيود الخاصة بالشؤون اإلدارية•
.توزيع املهام بين املوظفين في مختلف الوحدات اإلدارية وتخطيط إجازاتهم السنوية•
.مراقبة ومتابعة دوام املوظفين والعاملين باملركز الطبي الجامعي•
.متابعة توفير املستلزمات املكتبية والتقنية بالتواصل والتنسيق مع الجهات املختصة بالجامعة•
.االعتماد املبدئي مليثاق وتقييم األداء الوظيفي للكادر اإلداري باملركز الطبي الجامعي ورفعها للمدير العام لالعتماد النهائي•
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على سرية املعلومات•
.تطبيق مبادئ مكافحة العدوى واتباع معايير الجودة وسالمة املرض ى باملركز•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

مدير عام املركز الطبي الجامعياالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

متابعة األعمال اإلدارية باملركز الطبي الجامعي

املؤهالت
الشهادة الجامعية في تخصص علوم إدارية أو ما

.يعادلها

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
.استخدام الحاسب االلي-
.اعداد الخطط التشغيلية-
(هالتوجي-الرقابة-التنظيم-التخطيط)القيادة -
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارة التفاوض و االقناع-
.إدارة األزمات -
.التعامل مع الرؤساء واملرؤوسين -
مهارات بناء فريق العمل-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.سنوات خبرة في املجال5ال تقل عن الخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-J-4 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



املهام و املسئولياترئيس قسم الجودة وسالمة املرض ىاملسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
.املشاركة مع املدير العام في اتخاذ القرارات لعمل الرسالة والرؤية والخطة االستراتيجية للمركز الطبي الجامعي•
.املشاركة في إعداد الخطة التشغيلية السنوية والسياسات واألهداف الخاصة بالخدمات الطبية للمركز الطبي الجامعي•
.تخصصيةالإعداد الخطة العامة للجودة وسالمة املرض ى داخل املركز بما يتماش ى مع معايير املركز السعودي العتماد املنشآت الصحية ملراكز الرعاية•
.  ردمواإعداد وتحديث السياسات واإلجراءات وعمليات املركز الطبي الجامعي املتعلقة بالجودة لتعزيز رعاية املرض ى وسالمة االستخدام الفعال لل•
.حضور اجتماعات لجنة الجودة وسالمة املرض ى ومناقشة األعضاء في إجراءات العمل وتقديم التوصيات•
.التنسيق بين املركز الطبي الجامعي وأي جهة اعتماد وطنية أو دولية•
(.CBAHI)تمثيل املركز الطبي الجامعي في املركز السعودي العتماد املنشآت الصحية •
.متابعة تطبيق معايير املركز السعودي العتماد املنشآت الصحية داخل املركز الطبي الجامعي•
.تحديد أولويات تطوير العمل الطبي باملركز الطبي الجامعي لتحسين األداء•
.عمل استراتيجية لتقليل ومنع حدوث املخاطر داخل املركز الطبي الجامعي•
.التعامل مع كل األحداث الجسيمة واألحداث الوشيكة الوقوع•
.عمل نظام لتحديد ومراقبة مؤشرات الوحدات واألقسام املختلفة داخل املركز الطبي الجامعي•
.توفير وتقديم التدريب واملوارد الالزمة للعاملين لدعم تحسين الجودة وسالمة املرض ى•
.وضع خطة لكل أنشطة الجودة داخل املركز الطبي الجامعي وتشمل إدارة املخاطر وإدارة املوارد وإدارة البيانات ومشروعات تحسين الجودة•
.ماد النهائيعتاالعتماد املبدئي مليثاق وتقييم األداء الوظيفي للموظفين بقسم الجودة وسالمة املرض ى باملركز الطبي الجامعي ورفعها للمدير العام لال •
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على سرية املعلومات•
.تطبيق مبادئ مكافحة العدوى واتباع معايير الجودة وسالمة املرض ى باملركز•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

مدير عام املركز الطبي الجامعياالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

لسعودي معايير املركز االجودة وسالمة املرض ى وتطبيققسمأعمال متابعة

العتماد املنشآت الصحية

املؤهالت
خصص درجة املاجستير أو البكالوريوس في مجال الت

من مصنف)أو البكالوريوس في املجاالت الطبية 
(.هيئة التخصصات الصحية

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
 (CPHQ)جودة الرعاية الصحية االحترافية-
سيجما  6الحزام األسود في الجودة بمنهجية لين -

(LSSBB)
.اعداد الخطط التشغيلية-
.استخدام الحاسب االلي-
(هالتوجي-الرقابة-التنظيم-التخطيط)القيادة -
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارة التفاوض و االقناع-
.إدارة األزمات -
.التعامل مع الرؤساء واملرؤوسين -
.مهارات بناء فريق العمل-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.سنوات خبرة في املجال5ال تقل عن الخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-J-5 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



املهام و املسئولياتمساعد رئيس قسم الجودة وسالمة املرض ىاملسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
.عاية التخصصيةة ملراكز الر صحياملشاركة في تطوير وتطبيق الخطة العامة للجودة وسالمة املرض ى داخل املركز بما يتماش ى مع معايير املركز السعودي العتماد املنشآت ال•
.حضور اجتماعات لجنة الجودة وسالمة املرض ى وعرض إجراءات عمل قسم الجودة وسالمة املرض ى وإعداد املحاضر واألخذ بالتوصيات•
.متابعة تطبيق معايير املركز السعودي داخل املركز والحفاظ عليها•
.إدارة عملية جمع البيانات املهمة في دعم قسم الجودة وسالمة املرض ى•
.تقديم وعرض املعلومات التي تدعم اتخاذ القرار والتي تحدد أولويات املركز لتحسين األداء•
.املشاركة في عمل استراتيجية لتقليل ومنع حدوث املخاطر داخل املركز الطبي الجامعي•
.املشاركة في التعامل مع كل األحداث الجسيمة واألحداث الوشيكة الوقوع وتحليل وتقديم تقرير نصف سنوي عنها•
.وتحليلها لقياس مؤشرات األداء الخاصة بالعمل وتقييم مستويات تحسين الجودة( السنوية/الشهرية)إعداد التقارير واالحصائيات •
.املشاركة في عمل نظام لتحديد ومراقبة مؤشرات األقسام املختلفة داخل املركز الطبي الجامعي•
.توفير وتقديم التدريب واملوارد الالزمة للعاملين لدعم تحسين الجودة وسالمة املرض ى•
.تقديم املساعدة الفنية وأدوات تحسين الجودة للعاملين في لجنة الجودة•
.التنسيق لكل أنشطة الجودة داخل املركز وتشمل إدارة املخاطر وإدارة املوارد وإدارة البيانات ومشروعات تحسين الجودة•
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على سرية املعلومات•
.تطبيق مبادئ مكافحة العدوى واتباع معايير الجودة وسالمة املرض ى باملركز•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

رئيس قسم الجودة وسالمة املرض ىاالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

اد معايير املركز السعودي العتمأعمال قسم الجودة و ومتابعةتطبيق

املنشآت الصحية

املؤهالت
درجة البكالوريوس في مجال التخصص أو 

ن هيئة مصنف م)البكالوريوس في املجاالت الطبية 
(التخصصات الصحية

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
 (CPHQ)جودة الرعاية الصحية االحترافية-
سيجما  6الحزام األسود في الجودة بمنهجية لين -

(LSSBB)
.استخدام الحاسب االلي-
(هالتوجي-الرقابة-التنظيم-التخطيط)القيادة -
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارة التفاوض و االقناع-
.إدارة األزمات -
.التعامل مع الرؤساء واملرؤوسين -
.مهارات بناء فريق العمل-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.سنوات خبرة في املجال5ال تقل عن الخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-J-6 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



املهام و املسئولياتأخصائي تجربة املريضاملسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
.تلّقي ومعالجة شكاوى املرض ى، والرد على االستفسارات املتعلقة بجودة الخدمات وتطويرها•
.ملعرفة احتياجاتهم وارائهم عن الخدمات املقدمة في املركز من خالل املرور على العيادات والوحدات واألقسامالتواصل مع املراجعين•
.قياس رضا املستفيدين من الخدمات الصحية املقدمة باملركز•
.مستوى الخدمات املقدمة ومعرفة أماكن ونقاط التحسين والتنسيق مع رئيس القسم للرفع ملدير عام املركز لتوفير الدعم واملساندةمتابعة•
.للمركز والعمل على حلها وفق اإلجراءات واآللية املتبعةتلقي البالغات الواردة•
.دعم املرض ى واملراجعين وتسهيل تقديم الخدمة لهم بجميع السبل، وتقديم الخدمات الصحية بما يكفل حفظ حقوقهم•
.ألشخاص من ذوي اإلعاقة، إلى جانب التعامل مع الحاالت اإلنسانيةلتقديم خدمات املساعدة•
.املرض ى باملركز واألخذ باالقتراحات وأفكار التحسين لخدمتهم بشكل أفضلالعمل على تحسين تجربة•
.وتحليلها لقياس مؤشرات األداء وتقييم مستويات التحسين باملركز( السنوية/الشهرية)إعداد التقارير واالحصائيات •
.املشاركة في برامج التطوير املنهي والتعليم الطبي املستمر باملركز•
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على خصوصية املريض وسرية املعلومات•
.تطبيق مبادئ مكافحة العدوى واتباع معايير الجودة وسالمة املرض ى باملركز•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

رئيس قسم الجودة وسالمة املرض ىاالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

قدمة ودعمهم ومتابعة تحسين مستوى الخدمات املاملراجعينمعالتواصل

لهم

املؤهالت
درجة البكالوريوس في مجال التخصص أو 

ن هيئة مصنف م)البكالوريوس في املجاالت الطبية 
(التخصصات الصحية

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
(BICSL)األساسية ملكافحة العدوى املهارات-
(BLS)اإلنعاش القلبي الرئوي األساس ي -
سيجما  6الحزام األخضر في الجودة بمنهجية لين -

(LSSGB)
.استخدام الحاسب االلي-
(هالتوجي-الرقابة-التنظيم-التخطيط)القيادة -
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارة التفاوض و االقناع-
.إدارة األزمات-
.التعامل مع الرؤساء واملرؤوسين-
.مهارات بناء فريق العمل-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.سنوات خبرة في املجال3ال تقل عن الخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-J-7 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



املهام و املسئولياتاملستمررئيس قسم التطوير املنهي والتعليم الطبياملسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
.املشاركة في إعداد دليل سياسات وإجراءات وأهداف العمل الخاصة بالتدريب والتعليم بالتنسيق مع مساعد املدير العام للخدمات الطبية•
.تحديد االحتياجات التدريبية واإلشراف على وضع البرامج التدريبية التي تحقق أهدافها•
.املشاركة في عضوية لجنة الجودة وسالمة املرض ى•
.التنسيق مع الجهات الصحية املختلفة لعقد الندوات والدورات التدريبية داخل املركز الطبي الجامعي•
.املركز الطبي الجامعيطاق خدماتونمتابعة حضور املمارسين الصحيين باملركز للمحاضرات والندوات والدورات التدريبية داخل وخارج اململكة وفق التخصص وبما يتناسب مع رؤية•
.اإلشراف على تنفيذ خطة التدريب السنوية والترشيح للندوات واملؤتمرات والدورات من خالل اللجنة الفنية ذات العالقة•
.اإلشراف على تدريب أطباء االمتياز وطالب الكليات الصحية داخل املركز الطبي الجامعي•
.تقييم برامج التدريب والتعليم املستمر وإعداد التقارير السنوية وعرضها على اللجنة الفنية التنفيذية•
.عام لالعتماد النهائيباملركز الطبي الجامعي ورفعها للمدير الاالعتماد املبدئي مليثاق وتقييم األداء الوظيفي للموظفين بقسم التطوير املنهي والتعليم الطبي املستمر•
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على سرية املعلومات•
.تطبيق مبادئ مكافحة العدوى واتباع معايير الجودة وسالمة املرض ى باملركز•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

مدير عام املركز الطبي الجامعياالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

التدريبية والتطوير املنهي للموظفينمتابعة البرامج

املؤهالت
خصص درجة املاجستير أو البكالوريوس في مجال الت

من مصنف)أو البكالوريوس في املجاالت الطبية 
(هيئة التخصصات الصحية

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في

.(TOT)إعداد املدربين -

.اعداد الخطط التشغيلية-

.إدارة الفعاليات-

.استخدام الحاسب االلي-
(هالتوجي-الرقابة-التنظيم-التخطيط)القيادة -
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارة التفاوض و االقناع-
.مهارات بناء فريق العمل-
.مهارات املتابعة اإلدارية-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.سنوات خبرة في املجال5ال تقل عن الخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-J-8 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



املهام و املسئولياتملستمرمساعد رئيس قسم التطوير املنهي والتعليم الطبي ااملسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
.تنظيم عقد الندوات والدورات التدريبية داخل املركز الطبي الجامعي•
طاق خدمات املركز ونمتابعة حضور املمارسين الصحيين باملركز للمحاضرات والندوات والدورات التدريبية داخل وخارج اململكة وفق التخصص وبما يتناسب مع رؤية•

.الطبي الجامعي
.متابعة تنفيذ خطة التدريب والتعليم وتحقيق املمارسين الصحيين لساعات التعليم الطبي املستمر•
.متابعة جداول تدريب أطباء االمتياز وطالب الكليات الصحية داخل املركز الطبي الجامعي•
.إعداد التقارير السنوية الخاصة بالتدريب والتعليم باملركز الطبي لعرضها على اللجنة الفنية التنفيذية•
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على سرية املعلومات•
.تطبيق مبادئ مكافحة العدوى واتباع معايير الجودة وسالمة املرض ى باملركز•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

مررئيس قسم التطوير املنهي والتعليم الطبي املستاالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

نتنظيم البرامج التدريبية والتطوير املنهي للموظفيتطبيق ومتابعة

املؤهالت
في درجة البكالوريوس في مجال التخصص أو البكالوريوس

(يةمصنف من هيئة التخصصات الصح)املجاالت الطبية 

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في

.(TOT)إعداد املدربين -

.إدارة الفعاليات-

.استخدام الحاسب االلي-
(التوجيه-الرقابة-التنظيم-التخطيط)القيادة -
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارة التفاوض و االقناع-
.مهارات بناء فريق العمل-
.مهارات املتابعة اإلدارية-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.سنوات خبرة في املجال5ال تقل عن الخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-J-9 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



املهام و املسئولياترئيس قسم الصحة العامةاملسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
.عي ركز الطبي الجاماملإعداد الخطة السنوية والسياسات واألهداف الخاصة بالصحة العامة للمركز الطبي الجامعي وفروعه وبما يتوافق مع نطاق الخدمة املقدمة من•
.املشاركة في إعداد دليل السياسات واإلجراءات باملركز الطبي الجامعي•
.اإلشراف واملتابعة على جميع البرامج واألنشطة التثقيفية باملركز الطبي الجامعي •
.تفعيل األيام الصحية العاملية باملركز الطبي الجامعي•
(.حصن)اإلشراف والتبليغ عن األمراض املعدية واملشتبه بها بالتواصل والتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية عن طريق برنامج •
.إعداد اإلحصائيات السنوية الخاصة باملركز الطبي الجامعي•
.إعداد التقرير السنوي إلنجازات املركز الطبي الجامعي•
.املشاركة في أعمال اللجان الطبية والفنية باملركز الطبي الجامعي وفق االختصاص•
.ف الصحيوغيرها مما يستخدم ألغراض التثقيشاشاتمطويات، ملصقات، لوحات تعريفية، تابعة لجميع الوسائل التثقيفية باملركز الطبي الجامعي مناإلشراف وامل•
.اإلشراف واملتابعة لصفحة املركز الطبي الجامعي بموقع الجامعة ومواقع التواصل االجتماعي•
.اإلشراف على توثيق وإعداد تقرير جميع األنشطة والفعاليات التثقيفية باملركز الطبي الجامعي•
.ائيلنهاالعتماد املبدئي مليثاق وتقييم األداء الوظيفي للموظفين بقسم الصحة العامة باملركز الطبي الجامعي ورفعها للمدير العام لالعتماد ا•
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على خصوصية املريض وسرية املعلومات•
.تطبيق مبادئ مكافحة العدوى واتباع معايير الجودة وسالمة املرض ى باملركز•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

مدير عام املركز الطبي الجامعياالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

ةبرامج الصحة العامة وكافة األنشطة التثقيفية والتوعويمتابعة 

املؤهالت
الزمالة السعودية أو العربية أو ما يعادلها في 

مصنف من هيئة )تخصص الصحة العامة 
(.التخصصات الصحية

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
(BICSL)األساسية ملكافحة العدوى املهارات-
(BLS)اإلنعاش القلبي الرئوي األساس ي -
.اعداد الخطط التشغيلية-
.إدارة الفعاليات-
.استخدام الحاسب االلي-
(هالتوجي-الرقابة-التنظيم-التخطيط)القيادة -
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارة التفاوض و االقناع-
.إدارة األزمات -
.التعامل مع الرؤساء واملرؤوسين -
.مهارات بناء فريق العمل-
.مهارات املتابعة اإلدارية-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.سنوات خبرة في املجال5ال تقل عن الخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-J-10 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



املهام و املسئولياتمساعد رئيس قسم الصحة العامةاملسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
.لجامعياملركز الطبي امناملشاركة في إعداد الخطة السنوية والسياسات واألهداف الخاصة بالصحة العامة للمركز الطبي الجامعي بما يتوافق مع نطاق الخدمة املقدم•
.متابعة جميع البرامج واألنشطة التثقيفية باملركز الطبي الجامعي•
.املشاركة في تفعيل األيام الصحية العاملية باملركز الطبي الجامعي•
(.حصن)التنسيق مع أطباء العيادات للتبليغ عن األمراض املعدية واملشتبه بها والتواصل والتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية عن طريق برنامج •
.إعداد اإلحصائيات السنوية الخاصة باملركز الطبي الجامعي•
.املشاركة في إعداد التقرير السنوي إلنجازات املركز الطبي الجامعي•
.وغيرها مما يستخدم ألغراض التثقيف الصحيشاشاتمطويات، ملصقات، لوحات تعريفية، متابعة جميع الوسائل التثقيفية باملركز الطبي الجامعي من•
.متابعة صفحة املركز الطبي الجامعي بموقع الجامعة ومواقع التواصل االجتماعي•
.توثيق وإعداد تقرير لجميع األنشطة والفعاليات التثقيفية باملركز الطبي الجامعي•
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على خصوصية املريض وسرية املعلومات•
.تطبيق مبادئ مكافحة العدوى واتباع معايير الجودة وسالمة املرض ى باملركز•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

العامةرئيس قسم الصحةاالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

والتوعويةتطبيق ومتابعة برامج الصحة العامة وكافة األنشطة التثقيفية

املؤهالت
البكالوريوس في الصحة العامة أو ما يعادلها 

(.مصنف من هيئة التخصصات الصحية)

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
(BICSL)األساسية ملكافحة العدوى املهارات-
.(BLS)اإلنعاش القلبي الرئوي األساس ي -
.إدارة الفعاليات-
.استخدام الحاسب االلي-
(هالتوجي-الرقابة-التنظيم-التخطيط)القيادة -
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارة التفاوض و االقناع-
.مهارات بناء فريق العمل-
.مهارات املتابعة اإلدارية-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.سنوات خبرة في املجال5ال تقل عن الخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 
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املهام و املسئولياترئيس قسم مكافحة العدوى املسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
.اإلشراف على تنفيذ طرق مكافحة العدوى في جميع مرافق الخدمات الطبية باملركز الطبي الجامعي وفق الضوابط واللوائح املعتمدة•
.  الجودة وسالمة املرض ىإعداد السياسات الخاصة بقسم مكافحة العدوى بالتنسيق مع قسم•
.إعداد الخطة التشغيلية ألعمال قسم مكافحة العدوى •
.اإلشراف على عملية التخلص اآلمن من املخلفات الطبية•
.  باملركز الطبي الجامعيمراجعة التحديثات الوطنية والعاملية والسياسات املستجدة فيما يخص مكافحة العدوى والحرص على تطبيقها•
.تابعة سير أعمال لجنة مكافحة العدوى وبحث املستجداتملعقد اجتماعات دورية•
.  رفع التقارير الدورية والسنوية ملدير عام املركز•
.هائيالناالعتماد املبدئي مليثاق وتقييم األداء الوظيفي للموظفين بقسم مكافحة العدوى باملركز الطبي الجامعي ورفعها للمدير العام لالعتماد •
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على خصوصية املريض وسرية املعلومات•
.تطبيق مبادئ مكافحة العدوى واتباع معايير الجودة وسالمة املرض ى باملركز•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

مدير عام املركز الطبي الجامعياالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

مبادئ مكافحة ومنع انتشار العدوى متابعة تطبيق

املؤهالت
الزمالة السعودية أو العربية أو ما يعادلها في 
تخصص مكافحة العدوى أو الصحة العامة 

(.مصنف من هيئة التخصصات الصحية)

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
(BICSL)األساسية ملكافحة العدوى املهارات-
(BLS)اإلنعاش القلبي الرئوي األساس ي -
.اعداد الخطط التشغيلية-
.استخدام الحاسب االلي-
(هالتوجي-الرقابة-التنظيم-التخطيط)القيادة -
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارة التفاوض و االقناع-
.إدارة األزمات -
.التعامل مع الرؤساء واملرؤوسين -
.مهارات بناء فريق العمل-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.سنوات خبرة في املجال5ال تقل عن الخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-J-12 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



املهام و املسئولياتمساعد رئيس قسم مكافحة العدوى املسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
.  تنسيق وتوثيق اجتماعات لجنة مكافحة العدوى وإعداد املحاضر•
.  متابعة جوالت مكافحة العدوى وإعداد التقارير الخاصة بها•
. البرامج التوعوية املتعلقة بمكافحة العدوى متابعة تطبيق•
.  إعداد وتنسيق جدول اللقاءات التدريبية ملمارسات مكافحة العدوى ملنسوبي املركز الطبي الجامعي•
.  املشاركة في إعداد ومتابعة النشرات واملعلومات الوقائية بين املراجعين واملنسوبين•
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على خصوصية املريض وسرية املعلومات•
.تطبيق مبادئ مكافحة العدوى واتباع معايير الجودة وسالمة املرض ى باملركز•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

رئيس قسم مكافحة العدوى االرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

مبادئ مكافحة ومنع انتشار العدوى تطبيق

املؤهالت
مكافحة العدوى أو البكالوريوس في تخصص

الصحة العامة أو  ما يعادله
(.مصنف من هيئة التخصصات الصحية)

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
(BICSL)األساسية ملكافحة العدوى املهارات-
(BLS)اإلنعاش القلبي الرئوي األساس ي -
.استخدام الحاسب االلي-
(هالتوجي-الرقابة-التنظيم-التخطيط)القيادة -
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارة التفاوض و االقناع-
.إدارة األزمات -
.مهارات بناء فريق العمل-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.سنوات خبرة في املجال5ال تقل عن الخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-J-13 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



املهام و املسئولياتفني تعقيماملسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
.التأكد من سالمة األجهزة في غرفة التعقيم بصفة دورية وبعد الصيانة للتأكد من صالحيتها للعمل•
.استخدام املواد املطهرة لتطهير كل األسطح قبل بداية العمل وأثناء العمل عند تلوثها•
 لنماذج التسليم واالستالم ووضعها في الحاويات على الترولي الخاص بها ونقلها لغ•

ً
.كزالتعقيم باملر رفةاستالم األدوات امللوثة من العيادات والوحدات وفقا

.إتباع بروتوكوالت العمل الفنية واإلجراءات الخاصة بالتعقيم•
.تسجيل تاريخ الصالحية على األدوات والتأكد من استخدامها قبل انتهاء تاريخ الصالحية املدون عليها•
.التأكد من سالمة ونظافة وجفاف األدوات املعقمة قبل توزيعها على العيادات•
 لنموذج التسليم واالستالم•

ً
.تسليم األدوات بعد تعقيمها ألفراد الكادر التمريض ي وفقا

.عمل جميع االختبارات اليومية والبيولوجية ألجهزة التعقيم•
.عمل االختبار الدوري لجهاز تقطير املياه والتأكد من نظافته وسالمته•
.إبالغ قسم الصحة العامة واستدعاء فني صيانة األجهزة عند وجود أي أعطال باألجهزة املستخدمة في غرفة التعقيم•
.إعداد الطلبيات من املواد واملستلزمات الخاصة بالتعقيم قبل انتهاءها بوقت كاف  •
.املشاركة في األنشطة التثقيفية والتوعوية واالستفادة من برامج مكافحة العدوى •
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على سرية املعلومات•
.تطبيق مبادئ مكافحة العدوى واتباع معايير الجودة وسالمة املرض ى باملركز•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

العدوى رئيس قسم مكافحةاالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

أدوات ومستلزمات العيادات الطبيةتعقيم وتطهير 

املؤهالت
ا الدبلوم في تخصص التعقيم أو التمريض أو م

(.مصنف من هيئة التخصصات الصحية)يعادله 

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
(BICSL)األساسية ملكافحة العدوى املهارات-
(BLS)اإلنعاش القلبي الرئوي األساس ي -
.استخدام الحاسب االلي-
.مهارات التواصل االجتماعي-
.إدارة األزمات -
.مهارات بناء فريق العمل-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.ال تقل عن  سنة خبرة في املجالالخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-J-14 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



املهام و املسئولياترئيس قسم التموين الطبياملسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
.القيام بالتخطيط والتنظيم والتوجيه واإلشراف الفني على جميع الخدمات واألنشطة التي يقوم بها قسم التموين الطبي•
.ات الطبيةخدمإعداد دليل السياسات وإجراءات العمل الخاصة بقسم التموين الطبي بالتنسيق مع رئيس قسم الجودة وسالمة املرض ى ومساعد املدير العام لل•
.املشاركة في اعداد امليزانية العامة لألدوية واألجهزة واملواد واألدوات واملستلزمات الطبية وإعداد الطلبيات السنوية•
.دوى قسم مكافحة العاإلشراف واملتابعة على تطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى الخاصة بقسم التموين الطبي بالتنسيق مع قسم الجودة وسالمة املرض ى و•
.  إعداد طلبية احتياجات املركز الطبي الجامعي من األدوية واألجهزة واملواد واألدوات واملستلزمات الطبية ورفعها للمدير العام•
ما يشمل اإلجراءات املطلوبة واملستلزمات الطبية بات اتخاذ الخطوات اإلدارية الالزمة بالتنسيق مع إدارة املركز الطبي الجامعي ملتابعة توفير احتياجات املركز من األجهزة واملواد واألدو •

.مع الشركات املنتجة واملوردة ويضمن توافر االحتياجات على مدار العام
.د بوقت كافل انتهاء الرصيقبمتابعة توفير احتياجات الصيدليات والعيادات واألقسام الطبية األخرى من األجهزة واملعدات الطبية والعمل على تأمين جميع االحتياجات •
.ألطباءي املراجعين وارأإنشاء نظام شامل ملتابعة جودة األداء بالتعاون مع مساعديه يشمل آلية للمراقبة الذاتية باإلضافة الى تطبيق نظام االستبيان الستطالع•
.  العمل على حل العقبات واملشاكل الطارئة التي قد تواجه العاملين بقسم التموين الطبي•
.العمل كمأمور لحفظ األدوية املخدرة باملركز الطبي الجامعي•
.لطبيةة االتواصل مع الشركات الطبية ملعرفة كل ما هو جديد من أجل تقديم رعاية طبية أفضل ومتابعة عمليات التوريد والشراء للمستلزمات واألجهز •
.اإلشراف على الجرد الدوري للمستودع الطبي باملركز الطبي الجامعي وتقديم تقرير للمدير العام بذلك•
.التموين الطبياإلشراف على إعداد السجالت واملعامالت الخاصة بقسم•
 للقواعد املتبعة( إن وجد)اإلشراف على إعداد وحفظ سجالت األرصدة والنماذج الخاصة باملستودعات واستالم املرتجع •

ً
.والتعامل معه طبقا

الي كامل وفق املنصرف هزة الطبية لعام مألجاإلشراف على متابعة مراقبة حركة الوارد واملنصرف والحد األدنى وتحديد نقطة إعادة الطلب واعتماد الكميات املناسبة من املستلزمات وا•
.واختيار األصناف املناسبة التي تتناسب مع استخدام املركز الطبي الجامعي

.الصرفية اإلشراف على تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة في املستودعات عند تخزين املواد واملستلزمات واألدوات وتنسيق املخزون بما يسهل عمل•
.اإلشراف على توفير وسائل الحماية العامة داخل املستودعات بإتباع تعليمات األمن والسالمة الخاصة بمستودعات التخزين•
.هائيالناالعتماد املبدئي مليثاق وتقييم األداء الوظيفي للموظفين بقسم التموين الطبي باملركز الطبي الجامعي ورفعها للمدير العام لالعتماد •
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على سرية املعلومات•
.تطبيق مبادئ مكافحة العدوى واتباع معايير الجودة وسالمة املرض ى باملركز•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

مدير عام املركز الطبي الجامعياالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

اقبة متابعة إعداد ات األدوية و األجهزة واملواد واألدو طلبياتوحفظ ومر

واملستلزمات الطبية

املؤهالت
يدلة املاجستير أو البكالوريوس في تخصص الص

(.مصنف من هيئة التخصصات الصحية)

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
(BLS)اإلنعاش القلبي الرئوي األساس ي -
.اعداد الخطط التشغيلية-
.استخدام الحاسب االلي-
(هالتوجي-الرقابة-التنظيم-التخطيط)القيادة -
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارة التفاوض و االقناع-
.إدارة األزمات -
.التعامل مع الرؤساء واملرؤوسين -
.مهارات بناء فريق العمل-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.سنوات خبرة في املجال5ال تقل عن الخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-J-15 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



املهام و املسئولياتمساعد رئيس قسم التموين الطبياملسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
.املشاركة في إعداد دليل سياسات وإجراءات العمل الخاصة بقسم التموين الطبي بالتنسيق مع رئيس قسم التموين الطبي باملركز•
.املشاركة في أعمال اللجان الطبية باملركز الطبي ذات العالقة بعمل قسم التموين الطبي•
.املشاركة في إعداد احتياجات املركز الطبي من األجهزة واملواد واألدوات واملستلزمات الطبية بالتنسيق مع رئيس قسم التموين الطبي•
.يد بوقت كافقبل انتهاء الرصجاتاملشاركة في إعداد ومتابعة توفير احتياجات الصيدلية والعيادات من األدوية واألجهزة واملعدات الطبية والعمل على تأمين جميع االحتيا•
يان الستطالع رأي املراجعين ظام االستبق ناملشاركة في إنشاء نظام شامل ملتابعة جودة األداء تحت إشراف رئيس قسم التموين الطبي يشمل آلية للمراقبة الذاتية باإلضافة إلى تطبي•

.  واألطباء
.العمل كمساعد مأمور لحفظ األدوية املخدرة باملركز الطبي الجامعي•
.  لطبيةة االتواصل مع الشركات الطبية ملعرفة كل ما هو جديد من أجل تقديم رعاية طبية أفضل ومتابعة عمليات التوريد والشراء للمستلزمات واألجهز •
 للقواعد املتبعةالتعامل معع و املشاركة في إعداد وحفظ السجالت والبطاقات والنماذج الخاصة باملستودعات الخاصة باملستهلكات واألجهزة الطبية ومتابعة استالم املرتج•

ً
.ه طبقا

يار األصناف املناسبة وفق املنصرف واختمل املشاركة في متابعة حركة الوارد واملنصرف والحد األدنى وتحديد نقطة إعادة الطلب واعتماد الكميات املناسبة من األدوية لعام مالي كا•
.التي تتناسب مع استخدام املركز الطبي الجامعي

لفترة ثالث شهور على املركز الطبيات إعداد اإلحصائية لكميات املخزون من األدوية واملواد واألدوات واملستلزمات الطبية بشكل مستمر بحيث ال يقل عن املطلوب لتغطية احتياج•
.األقل ورفع تقارير دورية لرئيس قسم التموين التخاذ الالزم إلنجاز الطلبيات الجديدة بما يضمن استمرار املخزون في الحدود اآلمنة

.املشاركة في متابعة حركة العمل داخل املستودع مع رئيس قسم التموين الطبي•
 إلعداد طلبية األصناف املطلوب•

ً
تناسب مع استخدام املركز كمياتها بما ية و إعداد اإلحصائية السنوية للمخزون واملنصرف وحركة األدوية واملستلزمات الطبية لعام مالي كامل تمهيدا

ت الطبية لالستعانة بها في إعداد تلزماملسالطبي الجامعي باالشتراك مع العاملين بقسم التموين والصيدلية وتحت إشراف رئيس قسم التموين الطبي لتقديمها للجنة الفنية لألدوية وا
.الطلبية السنوية للعام الجديد

.ملستودعحية األدوية في اصال التأكد عند استالم األدوية واملستهلكات الطبية من امتداد تاريخ الصالحية لعام من تاريخ االستالم على األقل مع مراقبة تاريخ انتهاء•
.لطبيةت اتطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة وإتباع تعليمات األمن والسالمة وتوفير وسائل الحماية الخاصة بمستودعات تخزين املواد واملستلزما•
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على سرية املعلومات•
.تطبيق مبادئ مكافحة العدوى واتباع معايير الجودة وسالمة املرض ى باملركز•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

رئيس قسم التموين الطبياالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

اقبة إعداد األدوية و األجهزة واملواد واألدوات طلبياتوحفظ ومر

واملستلزمات الطبية باملركز الطبي الجامعي

املؤهالت
لة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص الصيد

(.مصنف من هيئة التخصصات الصحية)

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
(BLS)اإلنعاش القلبي الرئوي االساس ي -
.استخدام الحاسب االلي-
(هالتوجي-الرقابة-التنظيم-التخطيط)القيادة -
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارة التفاوض و االقناع-
.إدارة األزمات -
.التعامل مع الرؤساء واملرؤوسين -
.مهارات بناء فريق العمل-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.سنوات خبرة في املجال5ال تقل عن الخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-J-16 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



املهام و املسئولياتلباتمساعدة رئيس قسم التموين الطبي بشطر الطااملسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
.  هر والعيادات الطبية بشطر الطالباتلزابااملشاركة في القيام بالتخطيط والتنظيم والتوجيه واملتابعة لجميع األنشطة التي يقوم بها قسم التموين الطبي بصيدلة فرع املركز الطبي•
.املشاركة في إعداد دليل السياسات واإلجراءات الخاصة بقسم التموين الطبي بالتنسيق مع رئيس قسم التموين الطبي•
.  متابعة تطبيق برامج الجودة وسالمة املرض ى ومكافحة العدوى بالصيدلية بفرع املركز الطبي بالزاهر والعيادات الطبية بشطر الطالبات•
عام املركز ساعدة مديرطبية ورفعها ملالإعداد احتياجات صيدلية فرع املركز الطبي الجامعي بالزاهر والعيادات الطبية بشطر الطالبات من األجهزة واملواد واألدوات واملستلزمات•

 إلدراجها في الطلبية السنوية للمركز الطبي الجامعي بالتنسيق مع رئيس قسم التموين الطبي
ً
.الطبي الجامعي بشطر الطالبات تمهيدا

.  اتبشطر الطالبيةمتابعة ومراقبة حركة الوارد واملنصرف والحد األدنى وتحديد نقطة إعادة الطلب واعتماد الكميات املناسبة من املستلزمات واألجهزة الطب•
 زيارات املراقبة الذاتية وتطبيق نظام االستبيان الستطالع رأي املراجعين•

ً
.ألطباءوااملشاركة في استحداث نظام شامل ملتابعة جودة األداء شامال

.تموين الطبيس قسم الرئياإلشراف على الجرد الدوري لصيدلية فرع املركز الطبي الجامعي بالزاهر والعيادات الطبية بشطر الطالبات وتقديم تقرير فوري عن الجرد ل•
والعيادات الطبية بشطر امعي بالزاهرالجاإلشراف على تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة عند تسليم األدوية واملواد واملستلزمات واألدوات الطبية لصيدلية فرع املركز الطبي •

.  الطالبات
.  اإلشراف على توفير وسائل الحماية العامة داخل صيدلية فرع املركز الطبي الجامعي بالزاهر والعيادات الطبية بشطر الطالبات•
.اإلشراف على صيانة األجهزة واملعدات الطبية املوجودة بصيدلية فرع املركز الطبي الجامعي بالزاهر والعيادات الطبية بشطر الطالبات•
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على سرية املعلومات•
.تطبيق مبادئ مكافحة العدوى واتباع معايير الجودة وسالمة املرض ى باملركز•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

رئيس قسم التموين الطبياالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

اقبة إعداد لزمات األدوية و األجهزة واملواد واألدوات واملستطلبياتوحفظ ومر

الطبية بشطر الطالبات

املؤهالت
البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص الصيدلة 

(.مصنف من هيئة التخصصات الصحية)

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
(BLS)اإلنعاش القلبي الرئوي األساس ي -
.استخدام الحاسب االلي-
(التوجيه-الرقابة-التنظيم-التخطيط)القيادة -
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارة التفاوض و االقناع-
.إدارة األزمات -
.التعامل مع الرؤساء واملرؤوسين -
.مهارات بناء فريق العمل-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.سنوات خبرة في املجال5ال تقل عن الخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-J-17 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



املهام و املسئوليات(مقيم–نائب –استشاري )طبيب املسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
.تشخيص وعالج الحاالت املرضية بالعيادات حسب خطة العمل املحددة باملركز الطبي الجامعي•
.تحويل الحاالت املرضية اإلسعافية والحرجة إلى املستشفيات حسب نظام التحويل املعمول به في املركز الطبي الجامعي•
 للنظام املحدد باملركز الطبي الجامعي وبالتعا•

ً
.ون الصحية بالعاصمة املقدسةمع إدارة الشؤ ون التنسيق واملتابعة مع قسم الصحة العامة في التبليغ عن األمراض املعدية الفورية طبقا

.املدير العام للخدمات الطبيةتنسيق اإلجازات في بداية العام مع مساعد•
.العمل على حل املشاكل الطارئة أثناء العمل اليومي بالعيادة في حدود اختصاصه وبالتنسيق مع مساعد املدير العام للخدمات الطبية•
.إعداد دليل السياسات وإجراءات العمل الخاص بالعيادةاملشاركة والتنسيق مع مساعد املدير العام للخدمات الطبية في•
.تحديد ومتابعة توفير احتياجات العيادة من األجهزة واملعدات واألدوات واملستلزمات الطبية وغير الطبية•
.املشاركة في النشاطات التعليمية والبرامج التثقيفية املختلفة باملركز الطبي الجامعي•
.تطوير خدمات العيادة حسب اإلمكانيات املتاحة•
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على خصوصية املريض وسرية املعلومات•
.تطبيق مبادئ مكافحة العدوى واتباع معايير الجودة وسالمة املرض ى باملركز•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

مساعد املدير العام للخدمات الطبيةاالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

اختصاصهبحسب–فحص وتشخيص وعالج املرض ى 

(مقيم–نائب –استشاري )

املؤهالت

/  الزمالة السعودية أو العربية أو ما يعادلها 
في البكالوريوس/ املاجستير في مجال التخصص

الطب والجراحة 

(.مصنف من هيئة التخصصات الصحية)

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
(BICSL)األساسية ملكافحة العدوى املهارات-
(BLS)اإلنعاش القلبي الرئوي األساس ي -
(ACLS)اإلنعاش القلبي الرئوي املتقدم -
.استخدام الحاسب االلي-
(هالتوجي-الرقابة-التنظيم-التخطيط)القيادة -
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارة التفاوض و االقناع-
.إدارة األزمات-
.التعامل مع الرؤساء واملرؤوسين-
.مهارات بناء فريق العمل-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.سنوات خبرة في املجال3ال تقل عن الخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-J-18 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



املهام و املسئولياتاألسنانرئيس قسم املسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
.القيام بالتنظيم والتوجيه واملتابعة لجميع األنشطة والخدمات بقسم األسنان•
.املدير العام للخدمات الطبيةإعداد دليل السياسات وإجراءات العمل الخاصة بقسم األسنان بالتنسيق مع مساعد•
.  االشتراك في عضوية اللجان الطبية والفنية ذات العالقة•
.كز الطبي الجامعيباملر تمراملشاركة في إعداد برنامج التدريب والتعليم املستمر الخاصة بقسم األسنان بالتنسيق مع رئيس قسم التطوير املنهي والتعليم الطبي املس•
.مباشرة معالجة املرض ى بالعيادة املخصصة له والقيام بالعمليات واإلجراءات الجراحية ضمن اختصاصه•
.تحويل الحاالت التي تحتاج إلى تخصصات دقيقة إلى املستشفى الجامعي لطب األسنان حسب نظام التحويل املعتمد•
.العمل على حل املشاكل الطارئة مع املراجعين أثناء العمل اليومي في حدود اختصاصه•
.تحديد ومتابعة توفير احتياجات العيادات من األجهزة واملعدات واألدوات واملستلزمات الطبية وغير الطبية مع األطباء والعاملين•
.وتوزيع جدول مهام دورية لألطباء والعاملين بقسم األسنان باملركزإعداد•
.تخطيط إجازات األطباء والعاملين بالعيادات مع بداية العام بالتنسيق مع مساعد املدير العام للخدمات الطبية•
.ركز الطبي الجامعيفيذية بامللتنإعداد خطة عمل سنوية لتطوير خدمات قسم األسنان بمواكبة املستجدات في العلوم واألساليب واملعدات الطبية وعرضها على اللجنة الفنية ا•
.رفع التقارير الدورية عن األنشطة واإلحصائيات الخاصة بقسم األسنان إلى مساعد املدير العام للخدمات الطبية•
.يةخدمات الطبللاالعتماد املبدئي مليثاق وتقييم األداء الوظيفي للممارسين الصحيين بقسم األسنان باملركز الطبي الجامعي ورفعها ملساعد املدير العام•
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على خصوصية املريض وسرية املعلومات•
.العاملين بقسم األسنانتطبيق مبادئ مكافحة العدوى واتباع معايير الجودة وسالمة املرض ى باملركز ومتابعة تطبيقها من•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

مساعد املدير العام للخدمات الطبيةاالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

عيادات األسنانتنظيم عمل متابعة 

املؤهالت
/  الزمالة السعودية أو العربية أو ما يعادلها 
مصنف )املاجستير أو البكالوريوس في طب األسنان 

(.من هيئة التخصصات الصحية

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
(BICSL)األساسية ملكافحة العدوى املهارات-
(BLS)اإلنعاش القلبي الرئوي األساس ي -
.اعداد الخطط التشغيلية-
.استخدام الحاسب االلي-
(هالتوجي-الرقابة-التنظيم-التخطيط)القيادة -
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارة التفاوض و االقناع-
.إدارة األزمات-
.التعامل مع الرؤساء واملرؤوسين-
.مهارات بناء فريق العمل-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.سنوات خبرة في املجال5ال تقل عن الخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-J-19 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



املهام و املسئوليات(مقيم–نائب –استشاري )طبيب أسنان املسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
.مشاركة رئيس قسم األسنان في إعداد دليل السياسات وإجراءات العمل الخاصة بالعيادات•
.  معالجة املرض ى بالعيادات حسب خطة العمل املتبعة في قسم األسنان•
.تشخيص وعالج الحاالت املرضية واإلسعافية والجراحية في حدود التخصص•
.تشجيع استخدام كل الوسائل الوقائية للمحافظة على األسنان السليمة•
.تحويل الحاالت التي تحتاج إلى تخصصات دقيقة إلى املستشفى الجامعي لطب األسنان حسب نظام التحويل املعتمد•
.ومكافحة العدوى الخاصة بقسم األسناناملرض ى املشاركة في تطبيق برامج الجودة وسالمة•
.املشاركة في األنشطة التعليمية والبرامج التثقيفية املختلفة الخاصة بقسم األسنان باملركز الطبي الجامعي•
.متابعة العمل داخل عيادة األسنان املخصصة له وعلى أداء الفنيين والعاملين•
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على خصوصية املريض وسرية املعلومات•
.تطبيق مبادئ مكافحة العدوى واتباع معايير الجودة وسالمة املرض ى باملركز•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

رئيس قسم األسناناالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

(مقيم–نائب –استشاري )فحص وتشخيص وعالج األسنان 

املؤهالت
/  الزمالة السعودية أو العربية أو ما يعادلها 
مصنف )املاجستير أو البكالوريوس في طب األسنان

(.من هيئة التخصصات الصحية

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
(BICSL)األساسية ملكافحة العدوى املهارات-
(BLS)اإلنعاش القلبي الرئوي األساس ي -
.استخدام الحاسب االلي-
(هالتوجي-الرقابة-التنظيم-التخطيط)القيادة -
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارة التفاوض و االقناع-
.إدارة األزمات-
.التعامل مع الرؤساء واملرؤوسين-
.مهارات بناء فريق العمل-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.سنوات خبرة في املجال 3ال تقل عنالخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-J-20 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



املهام و املسئولياتفني أسناناملسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
.مساعدة طبيب األسنان في جميع اإلجراءات العالجية والوقائية•
.تجهيز مواد النماذج والحشوات الخاصة بالعمل في قسم األسنان•
.إجراء أشعة األسنان وإعدادها للطبيب•
.التوعية الصحية للمرض ى حول العناية باألسنان حسب التعليمات املتبعة•
.القيام بإجراءات نظافة وتعقيم األدوات واألجهزة ومعدات عيادات األسنان•
 للسياسات واإلجراءات املحددة من عيادات األسنان باملركز•

ً
.حجز مواعيد املرض ى طبقا

.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على خصوصية املريض وسرية املعلومات•
.تطبيق مبادئ مكافحة العدوى واتباع معايير الجودة وسالمة املرض ى باملركز•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

رئيس قسم األسناناالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

جميع اإلجرءات العالجية والوقائيةمساعدة طبيب األسنان في

املؤهالت
دبلوم مساعد طبيب أسنان

(.مصنف من هيئة التخصصات الصحية)

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
(BICSL)األساسية ملكافحة العدوى املهارات-
(BLS)اإلنعاش القلبي الرئوي األساس ي -
.استخدام الحاسب االلي-
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارات بناء فريق العمل-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.سنوات خبرة في املجال3ال تقل عن الخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-J-21 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



املهام و املسئولياترئيس قسم األشعةاملسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
.القيام بالتنظيم والتوجيه واملتابعة لجميع األنشطة والخدمات التي يقوم بها قسم األشعة•
.إعداد دليل السياسات وإجراءات العمل الخاصة بقسم األشعة بالتنسيق مع مساعد املدير العام للخدمات الطبية وقسم الجودة وسالمة املرض ى•
.االشتراك في عضوية اللجان الطبية والفنية ذات العالقة بالقسم•
.بي الجامعيز الطركاملشاركة في إعداد برنامج التدريب والتعليم املستمر الخاص بالقسم بالتنسيق مع رئيس قسم التطوير املنهي والتعليم الطبي املستمر بامل•
.يةلطبالعمل على حل املشاكل الطارئة مع املراجعين بالقسم أثناء العمل اليومي في حدود اختصاصه وبالتنسيق مع مساعد املدير العام للخدمات ا•
.تحديد ومتابعة توفير احتياجات الوحدة من األجهزة واملعدات واألدوات واملستلزمات الطبية•
.القيام بجميع فحوصات األشعة الروتينية والخاصة•
.تقييم الفحوصات واإلجراءات اإلشعاعية التشخيصية املختلفة وإعداد التقارير النهائية•
 لطبي الجاز اإعداد خطة مقترحات لتطوير خدمات القسم بمواكبة املستجدات في العلوم واألساليب واملعدات الطبية وعرضها على اللجنة التنفيذية باملرك•

ً
.معي سنويا

.وتوزيع جدول مهام دورية لألطباء والعاملين بقسم األشعة باملركزإعداد•
.تخطيط إجازات العاملين بالقسم في بداية العام ورفعها ملساعد املدير العام للخدمات الطبية•
.رفع التقارير الدورية عن األنشطة واإلحصائية إلى مساعد املدير العام للخدمات الطبية•
.يةلطباالعتماد املبدئي مليثاق وتقييم األداء الوظيفي للموظفين بقسم األشعة باملركز الطبي الجامعي ورفعها ملساعد املدير العام للخدمات ا•
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على خصوصية املريض وسرية املعلومات•
.تطبيقها بقسم األشعةتطبيق مبادئ مكافحة العدوى واتباع معايير الجودة وسالمة املرض ى باملركز ومتابعة•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل والحماية من اإلشعاع•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

مساعد املدير العام للخدمات الطبيةاالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

متابعة تنظيم عمل قسم األشعة

املؤهالت
/  الزمالة السعودية أو العربية أو ما يعادلها 

ئة مصنف من هي)املاجستير  في تخصص األشعة 
(.التخصصات الصحية

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
(BICSL)األساسية ملكافحة العدوى املهارات-
(BLS)اإلنعاش القلبي الرئوي األساس ي -
.اعداد الخطط التشغيلية-
.دورة الحماية من اإلشعاع-
.استخدام الحاسب االلي-
(هالتوجي-الرقابة-التنظيم-التخطيط)القيادة -
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارة التفاوض و االقناع-
.إدارة األزمات-
.التعامل مع الرؤساء واملرؤوسين-
.مهارات بناء فريق العمل-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.سنوات خبرة في املجال5ال تقل عن الخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-J-22 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



املهام و املسئولياتأخصائي فيزياء طبيةاملسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
.معايرة واختبار جودة جميع أجهزة االشعة املستخدمة بالقسم بشكل دوري•
.دوريةمعايرة أجهزة قياس اإلشعاع ورسم منحنيات الجرعات اإلشعاعية الشخصية لجميع العاملين بالقسم بصفة•
.األشعةتوزيع بطاقات قياس جرعات اإلشعاع الشخصية للعاملين بقسم•
.اإلشراف واملتابعة املستمرة لصيانة األجهزة الطبية•
.تقديم برامج التعليم الفيزيائي املستمر للعاملين بالقسم•
.إعداد دليل السياسات وإجراءات العمل الخاصة بقسم األشعةمشاركة رئيس الوحدة في•
.تحديد ومتابعة توفير احتياجات الوحدة من األجهزة واملعدات واألدوات واملستلزمات الطبية وغير الطبية•
.املشاركة في النشاطات التعليمية والبرامج التثقيفية املختلفة باملركز الطبي الجامعي•
.تطوير خدمات القسم حسب اإلمكانيات املتاحة•
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على خصوصية املريض وسرية املعلومات•
.تطبيق مبادئ مكافحة العدوى واتباع معايير الجودة وسالمة املرض ى باملركز•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل والحماية من اإلشعاع•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

رئيس قسم األشعةاالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

اعالحماية من اإلشعمعايرة وقياس جودة أجهزة األشعة وتطبيق برنامج

املؤهالت
البكالوريوس في تخصص الفيزياء الطبية

(.مصنف من هيئة التخصصات الصحية)

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
(BICSL)األساسية ملكافحة العدوى املهارات-
(BLS)اإلنعاش القلبي الرئوي األساس ي -
.دورة الحماية من اإلشعاع-
.استخدام الحاسب االلي-
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارات بناء فريق العمل-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.سنوات خبرة في املجال3ال تقل عن الخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-J-23 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



املهام و املسئولياتفني أشعة/ أخصائي املسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
.تنظيم عملية دخول املرض ى للقسم حسب النظام املعمول به باملركز الطبي الجامعي•
.مساعدة املريض قبل وأثناء وبعد عملية التصوير اإلشعاعي•
.مساعدة الطبيب إلجراء وإتمام الفحوصات الخاصة•
.األشعة واملريض وإجراء فحص التصوير اإلشعاعي املطلوب بحسب السياسات واإلجراءات املتبعة بالقسمتهيئة جهاز•
.ارسال نتائج التصوير اإلشعاعي للطبيب عن طريق النظام لقراءتها وإعداد التقرير النهائي•
.استالم عهدة األدوات واملرايل وكل اللوازم الخاصة بقسم األشعة واملحافظة عليها•
.املحافظة على األجهزة واملعدات املستعملة من التلف وسوء االستعمال وتطبيق تعليمات الشركة املصنعة•
.فحص أجهزة األشعة باستمرار والتأكد من صالحيتها واإلبالغ عن األعطال ومتابعة برنامج الصيانة الوقائية لها•
.املحافظة على ارتداء اللباس الواقي وجهاز قياس جرعات اإلشعاع•
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على خصوصية املريض وسرية املعلومات•
.تطبيق مبادئ مكافحة العدوى واتباع معايير الجودة وسالمة املرض ى باملركز•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل والحماية من اإلشعاع•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

رئيس قسم األشعةاالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

عمل الفحوصات و اإلجراءات اإلشعاعية املختلفة

املؤهالت
البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص األشعة

(.مصنف من هيئة التخصصات الصحية)

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
(BICSL)األساسية ملكافحة العدوى املهارات-
(BLS)اإلنعاش القلبي الرئوي األساس ي -
.دورة الحماية من اإلشعاع-
.استخدام الحاسب االلي-
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارات بناء فريق العمل-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.ال تقل عن سنة خبرة في املجالالخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-J-24 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



املهام و املسئولياتموظف استقبال قسم األشعةاملسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
.استقبال املراجعين من مختلف العيادات والوحدات وفرزهم وتوجيههم حسب موعدهم•
.  إلجراء الفحصالتأكد من جاهزية املراجعين لعمل الفحوصات اإلشعاعية وتنظيم عملية اإلبالغ•
.الرد على املكاملات الهاتفية واالستفسارات التي تخص القسم•
(.األشعة املقطعية-الرنين املغناطيس ي -األشعة السينية -املوجات الصوتية )تنظيم وتحديد مواعيد للمرض ى في مختلف الفحوصات اإلشعاعية •
.  التحقق من املرض ى وتنظيم انتظارهم لحين عمل الفحص االشعاعي•
.القيام بأعمال طباعة تقارير األشعة ونسخ األقراص املدمجة للفحوصات األشعة وتسليمها للمراجعين•
.  املحافظة على ترتيب ونظافة استقبال قسم األشعة•
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على خصوصية املريض وسرية املعلومات•
.تطبيق مبادئ مكافحة العدوى واتباع معايير الجودة وسالمة املرض ى باملركز•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل والحماية من اإلشعاع•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

رئيس قسم األشعةاالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

وتنظيم مواعيد املرض ى بالقسماستقبال وفرز 

.الدبلوم في تخصص األشعة أو  ما يعادلهاملؤهالت

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
(BICSL)األساسية ملكافحة العدوى املهارات-
(BLS)اإلنعاش القلبي الرئوي األساس ي -
.دورة الحماية من اإلشعاع-
.استخدام الحاسب االلي-
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارات بناء فريق العمل-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.ال تقل عن سنة خبرة في املجالالخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-J-25 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



املهام و املسئولياترئيس قسم املختبراملسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
.القيام بالتنظيم والتوجيه واملتابعة لجميع األنشطة والخدمات التي يقوم بها املختبر•
.املرض ىإعداد دليل السياسات وإجراءات العمل الخاصة باملختبر بالتنسيق مع مساعد املدير العام للخدمات الطبية وقسم الجودة وسالمة•
.طبيةالالعمل على حل املشاكل الطارئة مع املراجعين أثناء العمل اليومي باملختبر في حدود اختصاصه وبالتنسيق مع مساعد املدير العام للخدمات•
 للمعايير القياسية املعتمدة•

ً
 طبقا

ً
.اختبار ومراجعة نتائج الفحوصات الصادرة من املختبر دوريا

.التواصل املباشر مع األطباء املعنيين في حالة ظهور نتائج غير طبيعية للفحوصات تستلزم تدخل طبي عاجل•
.تحديد ومتابعة توفير احتياجات املختبر من األجهزة واملعدات واألدوات واملستلزمات الطبية وغير الطبية•
.إعداد واستالم طلبية املواد واألدوات واملستلزمات الطبية الدائمة واملستهلكة التي يحتاجها املختبر قبل انتهاء املتوفر بوقت كاف  •
 باملركزية تقديم خطة مقترحات لتطوير خدمات املختبر ملواكبة املستجدات في العلوم واألساليب واملعدات الطبية وعرضها على اللجنة الفنية التنفيذ•

ً
.الطبي الجامعي سنويا

.االشتراك في عضوية اللجان الطبية والفنية ذات العالقة بعمل املختبر•
.يالجامعطبياملشاركة في إعداد برنامج التدريب والتعليم املستمر الخاص باملختبر مع رئيس قسم التطوير املنهي والتعليم الطبي املستمر باملركز ال•
.وتوزيع جدول مهام دورية لألطباء والعاملين بوحدة املختبرإعداد•
 بالتنسيق مع مساعد املدير العام للخدمات الطبية•

ً
.تخطيط إجازات العاملين باملختبر سنويا

.رفع التقارير الدورية عن األنشطة واإلحصائية إلى مساعد املدير العام للخدمات الطبية•
.متابعة صيانة وإصالح األجهزة مع الجهات املعنية•
.بيةالطاالعتماد املبدئي مليثاق وتقييم األداء الوظيفي للموظفين بقسم املختبر باملركز الطبي الجامعي ورفعها ملساعد املدير العام للخدمات •
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على خصوصية املريض وسرية املعلومات•
.تطبيقها بقسم املختبرتطبيق مبادئ مكافحة العدوى واتباع معايير الجودة وسالمة املرض ى باملركز ومتابعة•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

مساعد املدير العام للخدمات الطبيةاالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

واعتماد نتائج الفحوصات املخبريةمتابعة تنظيم عمل املختبر 

املؤهالت
/  الزمالة السعودية أو العربية أو ما يعادلها 
بية املاجستير  في أحد فروع علوم املختبرات الط

(.مصنف من هيئة التخصصات الصحية)

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
(BICSL)األساسية ملكافحة العدوى املهارات-
(BLS)اإلنعاش القلبي الرئوي األساس ي -
.اعداد الخطط التشغيلية-
.استخدام الحاسب االلي-
(هالتوجي-الرقابة-التنظيم-التخطيط)القيادة -
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارة التفاوض و االقناع-
.إدارة األزمات-
.التعامل مع الرؤساء واملرؤوسين-
.مهارات بناء فريق العمل-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.سنوات خبرة في املجال5ال تقل عن الخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-J-26 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



املهام و املسئولياتأخصائي مختبر/ أخصائي أول املسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
.جهزة داخل املختبرع املعدات واأل جميااللتزام بسياسات مراقبة الجودة للمختبر وتوثيق جميع األنشطة واألدوات واملعايير اإلجرائية والصيانة الروتينية التي يتم اجرائها ل•
.االلتزام بأنظمة املختبر والتعليمات اإلرشادية املعمول بها لحل مشكالت تتعلق بنظام الفحوصات التحليلية ومستويات األداء املقبولة•
.وإعداد التقارير واالحتفاظ بسجالت بعض نتائج فحوصات املرض ىااللتزام بإجراءات املختبر للتعامل مع العينات ومعالجتها وتحليلها•
.القيام بأداء كافة التحاليل الطبية املتاحة بكفاءة ومسؤولية وإتقان•
• 

ً
.  تحديد املشاكل التي قد تؤثر سلًبا على أداء الفحص و اإلبالغ عن نتائج التحليل لرئيس املختبر فورا

.توثيق جميع اإلجراءات التصحيحية املتخذة عند انحراف نظام الفحص عن مواصفات األداء املعمول بها في املختبر•
.اإلبالغ عن جميع نتائج التحاليل بعد التأكد من اتخاذ جميع اإلجراءات التصحيحية وتقييم دقة النتائج•
.تخزين عينات املرض ى في املختبرملعايير املعتمدة لاااللتزام بتطبيق•
.حدداملتحديث قائمة مخزون املختبر باستمرار وإبالغ رئيس املختبر عند وجود نقص في كمية املحاليل واإلمدادات في الوقت املناسب قبل التاريخ •
.استالم وترتيب جميع املستلزمات املوردة إلى القسم املناسب أو الثالجة أو الفريزر أو غرفة التخزين•
.جدول توزيع املهام الدوري عبر وحدات قسم املختبرااللتزام ب•
.في الحاالت الطارئة، القيام بمهمة سحب الدم حسب الحاجة وتنفيذ جميع اإلجراءات الالزمة للفحوصات املطلوبة•
.املراقبة والتبليغ عن جميع املشاكل املتعلقة بالسالمة، وضمان تطبيق السياسات واإلجراءات ذات الصلة•
.ضمان التقيد التام باللوائح املتعلقة بسرية البيانات واإلبالغ عنها•
.دةعتمالتعاون في تدريب وتوجيه العاملين في جمع النفايات الطبية بمختلف أنواعها باستخدام الطرق الصحيحة وفًقا ملعايير مكافحة العدوى امل•

.لتأكد من التخلص من جميع النفايات الطبية بشكل مناسب في صندوق النفايات الخاص بكل نوعا•
 باملختبر وطالب الكليات الصحية على أجهزة الفحص املتنوعة باملختبرالتعاون •

ً
.في تدريب املوظفين حديثا

.املشاركة في برامج التطوير املنهي والتعليم الطبي املستمر•
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على خصوصية املريض وسرية املعلومات•
.تطبيق مبادئ مكافحة العدوى واتباع معايير الجودة وسالمة املرض ى باملركز•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

رئيس قسم املختبراالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

برالتحاليل بقسم املختإجراء الفحوصات املخبرية ومتابعة نتائج

املؤهالت

م املاجستير  أو البكالوريوس في تخصص علو 
املختبرات الطبية

(.مصنف من هيئة التخصصات الصحية)

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
(BICSL)األساسية ملكافحة العدوى املهارات-
(BLS)اإلنعاش القلبي الرئوي األساس ي -
.استخدام الحاسب االلي-
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارات بناء فريق العمل-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.سنوات خبرة في املجال3ال تقل عن الخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 
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املهام و املسئولياتفني مختبراملسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
.جهزة داخل املختبرع املعدات واأل جميااللتزام بسياسات مراقبة الجودة للمختبر وتوثيق جميع األنشطة واألدوات واملعايير اإلجرائية والصيانة الروتينية التي يتم اجرائها ل•
.االلتزام بأنظمة املختبر والتعليمات اإلرشادية املعمول بها لحل مشكالت تتعلق بنظام االختبارات التحليلية ومستويات األداء املقبولة•
.املرض ىفحوصات وإعداد التقارير واالحتفاظ بسجالت بعض نتائجااللتزام بإجراءات املختبر للتعامل مع العينات ومعالجتها وتحليلها•
.القيام بأداء كافة التحاليل الطبية املتاحة بكفاءة ومسؤولية وإتقان•
• 

ً
.  تحديد املشاكل التي قد تؤثر سلًبا على أداء الفحص و اإلبالغ عن نتائج التحليل لرئيس املختبر فورا

.تخزين عينات املرض ى في املختبرملعايير املعتمدة لاااللتزام بتطبيق•
.حدداملتحديث قائمة مخزون املختبر باستمرار وإبالغ رئيس املختبر عند وجود نقص في كمية املحاليل واإلمدادات في الوقت املناسب قبل التاريخ •
.استالم وترتيب جميع املستلزمات املوردة إلى القسم املناسب أو الثالجة أو الفريزر أو غرفة التخزين•
.جدول توزيع املهام الدوري عبر وحدات قسم املختبرااللتزام ب•
.في الحاالت الطارئة، القيام بمهمة سحب الدم حسب الحاجة وتنفيذ جميع اإلجراءات الالزمة للفحوصات املطلوبة•
.املراقبة والتبليغ عن جميع املشاكل املتعلقة بالسالمة، وضمان تطبيق السياسات واإلجراءات ذات الصلة•
.ضمان التقيد التام باللوائح املتعلقة بسرية البيانات واإلبالغ عنها•
.باملختبرواملجمداتبما في ذلك األسطح وخزانة السالمة البيولوجية وغرفة التخزين والثالجات: ضمان االلتزام الكامل باللوائح املتعلقة بتنظيف وتطهير جميع مناطق العمل•
.دةعتمالتعاون في تدريب وتوجيه العاملين في جمع النفايات الطبية بمختلف أنواعها باستخدام الطرق الصحيحة وفًقا ملعايير مكافحة العدوى امل•

.لتأكد من التخلص من جميع النفايات الطبية بشكل مناسب في صندوق النفايات الخاص بكل نوعا•
.املشاركة في برامج التطوير املنهي والتعليم الطبي املستمر•
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على خصوصية املريض وسرية املعلومات•
.تطبيق مبادئ مكافحة العدوى واتباع معايير الجودة وسالمة املرض ى باملركز•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

رئيس قسم املختبراالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

إجراء الفحوصات املخبرية وإظهار النتائج

املؤهالت
الدبلوم في تخصص املختبرات الطبية

(.مصنف من هيئة التخصصات الصحية)

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
(BICSL)األساسية ملكافحة العدوى املهارات-
(BLS)اإلنعاش القلبي الرئوي األساس ي -
.استخدام الحاسب االلي-
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارات بناء فريق العمل-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.سنوات خبرة في املجال3ال تقل عن الخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 
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املهام و املسئولياتفني سحب دماملسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
.معاملة املراجعين للمختبر بكل لطف وإنسانية•
.وإكمال ما يلزم من املتطلباتإجراء الفحص في النظام التحقق من بيانات املريض األساسية واكتمالها وتطابقها مع طلب•
 سحب عينات الدم من املرض ى•

ً
.لطلب إجراء التحليل املرسل من األطباء عبر النظام وتوافر شروط السحبوفقا

.ضمان وضع بيانات املريض والعالمات املناسبة للعينات التي يتم جمعها وترتيبها•
.تسليم بعض العينات التي تتطلب نتائج عاجلة بشكل سريع ودقيق للمختصين باملختبر لتحليلها•
.فحص أدوات السحب قبل استعمالها للتأكد من جودتها وصالحيتها•
.كاف  وقتإعداد واستالم طلبية املواد واألدوات واملستلزمات الطبية الدائمة واملستهلكة التي تحتاجها منطقة سحب العينات قبل انتهاء املتوفر ب•
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على خصوصية املريض وسرية املعلومات•
.تطبيق مبادئ مكافحة العدوى واتباع معايير الجودة وسالمة املرض ى باملركز•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

رئيس قسم املختبراالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

املختبرسحب عينات الدم من املرض ى وتسليمها لقسم

املؤهالت
تمريض الدبلوم في تخصص املختبرات الطبية أو ال

(.مصنف من هيئة التخصصات الصحية)

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
(BICSL)األساسية ملكافحة العدوى املهارات-
(BLS)اإلنعاش القلبي الرئوي األساس ي -
.استخدام الحاسب االلي-
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارات بناء فريق العمل-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.ال تقل عن سنة خبرة في املجالالخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 
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املهام و املسئولياترئيس قسم الرعاية الصيدليةاملسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
.القيام بالتخطيط والتنظيم والتوجيه واملتابعة لجميع أنشطة وخدمات قسم الرعاية الصيدلية•
.ة املرض ىالمإعداد دليل السياسات وإجراءات العمل الخاص بخدمات الرعاية الصيدلية بالتنسيق مع مساعد املدير العام للخدمات الطبية وقسم الجودة وس•
.لصيدلية بالتنسيق مع قسم التطوير املنهي والتعليم الطبي املستمرااملشاركة في إعداد برنامج التعليم الطبي والتدريب املستمر الخاص بالرعاية•
.اإلشراف على سير العمل وعملية صرف الدواء للمرض ى وحركة األدوية والكميات املنصرفة واملتبقية والعاملين معه•
.سم التموين الطبيلتنسيق مع قباإعداد ومتابعة توفير احتياجات قسم الرعاية الصيدلية من األجهزة واملعدات الطبية وغير الطبية وتأمينها قبل انتهاء الرصيد بوقت كاف  •
.وتوزيع جدول مهام دورية للعاملين بالرعاية الصيدليةإعداد•
.وائية الالزمةالدإعداد نشرة دورية لألطباء عن األدوية املوجودة بقسم الرعاية الصيدلية وإمداد الفريق الطبي باملركز الطبي الجامعي بجميع املعلومات •
.املشاركة الفعالة في برامج التوعية الصحية باملركز الطبي الجامعي•
.العمل على حل العقبات واملشاكل التي قد تواجه موظفي الرعاية الصيدلية بخصوص العالج•
.تنسيق إجازات العاملين بالرعاية الصيدلية دون التأثير على سير العمل•
 استقصاء رأي املراجعين واألطباء والصيادلة باإلضافة إلى املراقبة الذاتية للقسمالرعاية اإنشاء نظام ملتابعة جودة األداء بقسم•

ً
.لصيدلية شامال

 على نتائج التقييم الذاتي ومتابعة ج•
ً
.األداءودةوضع خطط لتحسين العمل بقسم الرعاية الصيدلية في املركز الطبي الجامعي، ومتابعة التنفيذ بناءا

.يةباملركز الطبي الجامعي ورفعها ملساعد املدير العام للخدمات الطببقسم الرعاية الصيدلية االعتماد املبدئي مليثاق وتقييم األداء الوظيفي للموظفين•
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على خصوصية املريض وسرية املعلومات•
.تطبيق مبادئ مكافحة العدوى واتباع معايير الجودة وسالمة املرض ى باملركز ومتابعة تطبيقها بقسم الرعاية الصيدلية•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

مساعد املدير العام للخدمات الطبيةاالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

الرعاية الصيدليةخدماتمتابعة تنظيم عمل 

املؤهالت
نف من مص)املاجستير أو البكالوريوس في الصيدلة 

(.هيئة التخصصات الصحية

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
(BICSL)األساسية ملكافحة العدوى املهارات-
(BLS)اإلنعاش القلبي الرئوي األساس ي -
.اعداد الخطط التشغيلية-
.استخدام الحاسب االلي-
(هالتوجي-الرقابة-التنظيم-التخطيط)القيادة -
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارة التفاوض و االقناع-
.إدارة األزمات-
.التعامل مع الرؤساء واملرؤوسين-
.مهارات بناء فريق العمل-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.سنوات خبرة في املجال5ال تقل عن الخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-J-30 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



املهام و املسئولياتصيدلياملسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
 للقواعد املنصوص عليها في دليل السياسات واإلجراءات الخاصة بقسم•

ً
.لتزام بهاصيدلية، واملحافظة على االالرعاية الإتباع التعليمات والتوجيهات اإلدارية طبقا

.صرف األدوية للمراجعين باتباع قواعد الصرف والتعامل مع املرض ى واألطباء•
.التحقق من مطابقة الدواء املوصوف مع التشخيص في امللف الدوائي للمريض•
.وغيرهاالتأكد من سالمة الوصفة الطبية والتداخالت الدوائية والجرعات املحددة•
.للمريض بطريقة صحيحة ومبسطة، والتأكد من استيعاب املريض لطريقة االستخدام الصحيحةاستعمال األدوية شرح•
.التداخل الدوائي وغيرها/ الجرعات الدوائية / التواصل مع الطبيب في حال وجود مالحظات على الوصفة الطبية فيما يتعلق بمناسبة الدواء للمريض •
.واستخدام الدواءالجالعالتواصل الدوري مع األطباء في كافة التخصصات ملناقشة املشاكل التي تطرأ عند صرف بعض الوصفات الطبية للمرض ى، ومتابعة املستجدات في •
.الرعاية الصيدلية التخاذ اإلجراء الالزممراقبة صالحية األدوية قبل صرفها للمريض واإلبالغ الفوري لرئيس قسم•
.  فرصةالقيام بإبالغ رئيس قسم الرعاية الصيدلية عند انخفاض الكمية املتوفرة من أي صنف دوائي لسرعة تأمينها في أقرب•
 والحفاظ على سالمة استخدام وصيانة األجهزة املستعملة فيها•

ً
.اإلشراف على نظافة وتنظيم قسم الرعاية الصيدلية يوميا

لطبية حسب النظام ضرات استحاإلشراف على ترتيب قسم الرعاية الصيدلية وتنظيم األدوية بطريقة تسهل عملية صرفها وحفظها والتأكد من سالمة تخزين جميع األدوية وامل•
.املعتمد

.والتصرف بها وفق اللوائح املعتمدة( إن وجدت)استالم الوصفات الطبية الورقية من مساعدي الصيادلة •
.املشاركة في برامج التطوير املنهي والتعليم الطبي املستمر•
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على خصوصية املريض وسرية املعلومات•
.تطبيق مبادئ مكافحة العدوى واتباع معايير الجودة وسالمة املرض ى باملركز•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

رئيس قسم الرعاية الصيدليةاالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

صرف األدويةالدوائية و التأكد من صحة وسالمة الوصفة

املؤهالت
البكالوريوس في الصيدلة 

(.مصنف من هيئة التخصصات الصحية)

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
(BICSL)األساسية ملكافحة العدوى املهارات-
(BLS)اإلنعاش القلبي الرئوي األساس ي -
.استخدام الحاسب االلي-
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارات بناء فريق العمل-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.ال تقل عن سنة خبرة في املجالالخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-J-31 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



املهام و املسئولياتفني صيدلةاملسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
 للقواعد املنصوص عليها في دليل السياسات واإلجراءات الخاصة بقسم•

ً
.لتزام بهاصيدلية، واملحافظة على االالرعاية الإتباع التعليمات والتوجيهات اإلدارية طبقا

.األدوية للمراجعين باتباع قواعد الصرف والتعامل مع املرض ى واألطباءو صرفتحضير•
.التحقق من مطابقة الدواء املوصوف مع التشخيص في امللف الدوائي للمريض•
.وغيرهاالتأكد من سالمة الوصفة الطبية والتداخالت الدوائية والجرعات املحددة•
.  مالحظات عليهارئيس قسم الرعاية الصيدلية عند وجودمراجعة الكميات املوصوفة من األدوية قبل الصرف و إبالغ•
.تسجيل أي مشاكل او أخطاء قد تؤثر على خدمة املريض ورفعها لرئيس قسم الرعاية الصيدلية للبحث عن حلول وتفادي تكرارها•
.للمريض بطريقة صحيحة ومبسطة، والتأكد من استيعاب املريض لطريقة االستخدام الصحيحةاستعمال األدوية شرح•
.التداخل الدوائي وغيرها/ الجرعات الدوائية / التواصل مع الطبيب في حال وجود مالحظات على الوصفة الطبية فيما يتعلق بمناسبة الدواء للمريض •
.املحافظة على أدوات التغليف واألجهزة وتخزينها بعد انتهاء العمل•
.النظام املعتمدحسبية ترتيب قسم الرعاية الصيدلية وتنظيم األدوية بطريقة تسهل عملية صرفها وحفظها والتأكد من سالمة تخزين جميع األدوية واملستحضرات الطب•
.مراقبة صالحية األدوية قبل صرفها للمريض واإلبالغ الفوري لرئيس قسم الرعاية الصيدلية التخاذ اإلجراء الالزم•
.من األدوية واملستلزمات الطبية في سجالت خاصة وتنظيمها حسب النظام املعتمدتسجيل وحفظ الوصفات الطبية الورقية املنصرفة•
.املشاركة في برامج التطوير املنهي والتعليم الطبي املستمر•
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على خصوصية املريض وسرية املعلومات•
.تطبيق مبادئ مكافحة العدوى واتباع معايير الجودة وسالمة املرض ى باملركز•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيضير

رئيس قسم الرعاية الصيدليةاالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

املوصوفةتحضير و صرف األدوية

املؤهالت
الدبلوم في الصيدلة 

(.مصنف من هيئة التخصصات الصحية)

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
(BICSL)األساسية ملكافحة العدوى املهارات-
(BLS)اإلنعاش القلبي الرئوي األساس ي -
.استخدام الحاسب االلي-
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارات بناء فريق العمل-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.ال تقل عن سنة خبرة في املجالالخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-J-32 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



املهام و املسئولياتأخصائي عالج طبيعياملسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
.حددي موضع خطة العالج الطبيعي للمريض على ضوء تشخيص الطبيب املعالج ووضع الوسائل العالجية املناسبة لتحقيق أهداف خطة العالج في إطار زمن•
.املساعدة في توفير بدائل العمليات الجراحية التي تساعد على تحسين حالة املريض•
.تطوير خطط الرعاية الصحية باستخدام الوسائل الحديثة في العالج الطبيعي•
.إنشاء برامج اللياقة املختلفة بما يتناسب مع حالة املريض وتساعده على تحسن وضعه الصحي•
.املساعدة على تحسين نمط حياة املريض من خالل تحفيزه وتطبيق خطط الرعاية والدعم الستعادة اللياقة•
.مراقبة تحسن الحاالت وتقييم أداء الوسائل العالجية املقدمة•
.إرشاد وتوجيه وتوعية املريض وأسرته بأهمية تطبيق خطة العالج الطبيعي والوسائل املستخدمة•
.التعاون مع فريق العمل الطبي لتقديم رعاية صحية عالية الجودة•
.إعداد دليل السياسات وإجراءات العمل الخاصة بالعالج الطبيعياملشاركة والتنسيق مع مساعد املدير العام للخدمات الطبية في •
.تحديد ومتابعة توفير االحتياجات من األجهزة واملعدات واألدوات واملستلزمات الطبية وغير الطبية•
.املشاركة في برامج التطوير املنهي والتعليم الطبي املستمر•
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على خصوصية املريض وسرية املعلومات•
.تطبيق مبادئ مكافحة العدوى واتباع معايير الجودة وسالمة املرض ى باملركز•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

مساعد املدير العام للخدمات الطبيةاالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

ةوبرامج التأهيل واللياقة املختلفتطبيق خطة العالج الطبيعي

املؤهالت
البكالوريوس في تخصص العالج الطبيعي

(.مصنف من هيئة التخصصات الصحية)

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
(BICSL)األساسية ملكافحة العدوى املهارات-
(BLS)اإلنعاش القلبي الرئوي األساس ي -
.استخدام الحاسب االلي-
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارات بناء فريق العمل-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.ال تقل عن سنة خبرة في املجالالخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-J-33 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



املهام و املسئولياتأخصائي تغذية اكلينيكيةاملسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
.التعرف على عادات تغذية املراجع وتسجيلها و بناء خطط التحسين عليها•
• 

ً
.تقييم الحالة الغذائية للمراجع باستخدام القياسات املتعارف عليها علميا

.تحديد االحتياجات الغذائية للمراجع بعد معرفة وتحليل حالته الصحية•
.إعداد النظام الغذائي املناسب للمرض ى الذين يحتاجون لبرامج غذائية خاصة بالتنسيق مع األطباء املتابعين لحاالتهم•
.  املتابعة الدورية للمرض ى واملراجعين الذين يتبعون برامج غذائية أو برامج الحمية•
باء املتخصصين وقسم نسيق مع األطالتإعداد برامج ومنشورات توعوية تثقيفية لزيادة وعي األفراد واملراجعين عن أهمية وأنواع التغذية الصحية لألطفال والبالغين بالتعاون و •

.  الصحة العامة باملركز
.  العمل على إعداد خطط تطوير مجال التغذية الصحية بالتنسيق مع مساعد املدير العام للخدمات الطبية•
.إعداد دليل السياسات وإجراءات العمل الخاصة بالتغذيةاملشاركة والتنسيق مع مساعد املدير العام للخدمات الطبية في •
.تحديد ومتابعة توفير االحتياجات من األجهزة واملعدات واألدوات واملستلزمات الطبية وغير الطبية•
.املشاركة في برامج التطوير املنهي والتعليم الطبي املستمر•
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على خصوصية املريض وسرية املعلومات•
.تطبيق مبادئ مكافحة العدوى واتباع معايير الجودة وسالمة املرض ى باملركز•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

مساعد املدير العام للخدمات الطبيةاالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

تطبيق األنظمة الغذائية الصحية ومتابعتهاو إعداد

املؤهالت
كيةالبكالوريوس في تخصص التغذية اإلكليني

(.مصنف من هيئة التخصصات الصحية)

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
(BICSL)األساسية ملكافحة العدوى املهارات-
(BLS)اإلنعاش القلبي الرئوي األساس ي -
.استخدام الحاسب االلي-
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارات بناء فريق العمل-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.ال تقل عن سنة خبرة في املجالالخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-J-34 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



املهام و املسئولياتأخصائي تثقيف صحياملسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
• 

ً
 أو جماعيا

ً
 وفق احتياجاتهم فرديا

ً
.تثقيف املرض ى صحيا

.إعداد واختبار واستخدام وتقييم الوسائل التعليمية واملواد التثقيفية•
.غرس وتبني السلوكيات الصحية السليمة لدى الفرد واملجتمع•
.تنفيذ وتطبيق البرامج بطرق مبتكرة وجذابة للرفع من مستوى الوعي الصحي لدى الفرد واملجتمع ثم تقييمها من حيث املدخالت واملخرجات•
.التواصل والتعاون مع الجهات املعنية بتعليم وتثقيف املرض ى والتنسيق مع قسم الصحة العامة•
.التأكد من جودة عملية تثقيف املريض والحرص على احترام حقوق املريض وتطبيق أخالقيات املهنة•
.التنظيم لحمالت وبرامج توعوية صحية واملساهمة في تفعيلها وإنجاحها في كافة مجاالت التثقيف الصحي والطب الوقائي•
.املشاركة في برامج التطوير املنهي والتعليم الطبي املستمر باملركز•
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على خصوصية املريض وسرية املعلومات•
.تطبيق مبادئ مكافحة العدوى واتباع معايير الجودة وسالمة املرض ى باملركز•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

مساعد املدير العام للخدمات الطبيةاالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

الوعي الصحي لدى الفرد واملجتمعتحسين

املؤهالت

البكالوريوس في مجال التخصص

(أخصائي غير طبيب)

(.مصنف من هيئة التخصصات الصحية)

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
(BICSL)األساسية ملكافحة العدوى املهارات-
(BLS)اإلنعاش القلبي الرئوي األساس ي -
.استخدام الحاسب االلي-
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارات بناء فريق العمل-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.سنوات خبرة في املجال3ال تقل عن الخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-J-35 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



املهام و املسئولياترئيس الخدمات التمريضيةاملسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
.  إعداد دليل السياسات وإجراءات العمل الخاص بالخدمات التمريضية بالتنسيق مع مساعد املدير العام للخدمات الطبية•
.املشاركة في اللجان الفنية و وضع خطط و أهداف تنظيم الخدمات التمريضية•
.  املشاركة في إعداد وتنفيذ خطة التدريب والتعليم املستمر للكادر التمريض ي بالتنسيق مع قسم التدريب املنهي والتعليم الطبي املستمر•
.وضع خطة وجدول دوري لتوزيع الكادر التمريض ي على الوحدات والعيادات باملركز•
.تخطيط إجازات الكادر التمريض ي مع بداية العام ورفعها ملساعد املدير العام للخدمات الطبية•
.املرور اليومي على محطات التمريض والعيادات للتأكد من سير العمل التمريض ي بطريقة صحيحة•
.القيام بجوالت تفتيشية دورية على الكادر التمريض ي والتأكد من صالحيات األدوية واملستلزمات الطبية املستخدمة•
.التأكد من إمداد العيادات باملستلزمات الطبية واألدوات املستهلكة وتوافرها عن طريق الكادر التمريض ي بالعيادات•
.ف العالجبغر إعداد قوائم احتياجات العيادات السنوية من األجهزة واملستلزمات الطبية الدائمة واملستهلكة باالشتراك مع األطباء والكادر التمريض ي •
.مراقبة املستوى الفني واألداء التمريض ي في مختلف األقسام والعيادات باملركز الطبي الجامعي ومدى االلتزام بآداب وسلوكيات املهنة•
.االعتماد املبدئي مليثاق وتقييم األداء الوظيفي للكادر التمريض ي باملركز الطبي الجامعي ورفعها ملساعد املدير العام للخدمات الطبية•
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على خصوصية املريض وسرية املعلومات•
.التمريض ي بتطبيقهاتطبيق مبادئ مكافحة العدوى واتباع معايير الجودة وسالمة املرض ى باملركز ومتابعة التزام الكادر•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

مساعد املدير العام للخدمات الطبيةاالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

عمل الخدمات واإلجراءات التمريضيةمتابعة تنظيم 

املؤهالت
املاجستير أو البكالوريوس في التمريض

(.مصنف من هيئة التخصصات الصحية)

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
(BICSL)األساسية ملكافحة العدوى املهارات-
(BLS)اإلنعاش القلبي الرئوي األساس ي -
.اعداد الخطط التشغيلية-
.استخدام الحاسب االلي-
(هالتوجي-الرقابة-التنظيم-التخطيط)القيادة -
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارة التفاوض و االقناع-
.إدارة األزمات-
.التعامل مع الرؤساء واملرؤوسين-
.مهارات بناء فريق العمل-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.سنوات خبرة في املجال5ال تقل عن الخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-J-36 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



املهام و املسئولياتمساعد رئيس الخدمات التمريضيةاملسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
.  املشاركة في إعداد دليل السياسات وإجراءات العمل الخاص بالخدمات التمريضية بالتنسيق مع رئيس الخدمات التمريضية•
.التعاون مع رئيس الخدمات التمريضية في وضع خطط و أهداف تنظيم الخدمات التمريضية•
.  يم الطبي املستمرلتعلواالتعاون مع رئيس الخدمات التمريضية في إعداد وتنفيذ خطة التدريب والتعليم املستمر للكادر التمريض ي بالتنسيق مع قسم التدريب املنهي•
.املشاركة في وضع خطة وجدول دوري لتوزيع الكادر التمريض ي على الوحدات والعيادات باملركز•
.املشاركة في تخطيط إجازات الكادر التمريض ي مع بداية العام بالتنسيق مع رئيس الخدمات التمريضية•
.تخدمةية املسلطبالتعاون مع رئيس الخدمات التمريضية في القيام بجوالت تفتيشية دورية على الكادر التمريض ي والتأكد من صالحيات األدوية واملستلزمات ا•
.التأكد من إمداد العيادات باملستلزمات الطبية واألدوات املستهلكة وتوافرها عن طريق الكادر التمريض ي بالعيادات•
.ريضيةلتماملشاركة في إعداد قوائم احتياجات العيادات السنوية من األجهزة واملستلزمات الطبية الدائمة واملستهلكة بالتنسيق مع رئيس الخدمات ا•
.ملهنةت االتعاون في مراقبة املستوى الفني واألداء التمريض ي في مختلف األقسام والعيادات باملركز الطبي الجامعي ومدى االلتزام بآداب وسلوكيا•
.املتابعة الدورية الحتياجات وتنظيم غرفة العالج باملركز•
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على خصوصية املريض وسرية املعلومات•
.بتطبيقهاتطبيق مبادئ مكافحة العدوى واتباع معايير الجودة وسالمة املرض ى باملركز والتعاون في متابعة التزام الكادر التمريض ي•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

رئيس الخدمات التمريضيةاالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

الخدمات التمريضيةتنسيق ومتابعة عمل

املؤهالت
املاجستير أو البكالوريوس في التمريض

(.مصنف من هيئة التخصصات الصحية)

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
(BICSL)األساسية ملكافحة العدوى املهارات-
(BLS)اإلنعاش القلبي الرئوي األساس ي -
.استخدام الحاسب االلي-
(هالتوجي-الرقابة-التنظيم-التخطيط)القيادة -
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارة التفاوض و االقناع-
.إدارة األزمات-
.التعامل مع الرؤساء واملرؤوسين-
.مهارات بناء فريق العمل-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.سنوات خبرة في املجال3ال تقل عن الخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-J-37 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



املهام و املسئولياتفني التمريض/ أخصائي املسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
.معاملة املراجعين للعيادات بكل لطف وإنسانية•
.الحرص على احترام حقوق املريض وتطبيق أخالقيات املهنة•
.االلتزام بتطبيق سياسات وإجراءات العمل الخاصة بالخدمات التمريضية•
.  تقديم العناية الطبية للمرض ى وأخذ العالمات الحيوية وإعطاء األدوية والحقن، وعمل الضمادات واإلجراءات التمريضية الالزمة•
.  مراقبة وتقييم حالة املريض في غرفة العالج باستمرار وإبالغ الطبيب املسؤول عن أي تطورات في الحالة الصحية للمريض•
.تنظيم دخول املرض ى للعيادات والتحقق من بياناتهم وتسجيلها في ملف املريض اإللكتروني•
.مساعدة األطباء في العيادات خالل الفحص وعمل اإلجراءات الطبية الالزمة للمرض ى•
.  التمريضيةات املتابعة الدورية للعالجات واملستلزمات الطبية املتواجدة في العيادات وغرفة العالج والضماد والتأكد من صالحيتها وإبالغ رئيس الخدم•
 وتغييرها عند الحاجة•

ً
.التأكد من صالحية استخدام أسطوانات األوكسجين يوميا

.املحددقت تعقيم األدوات واملستلزمات الطبية الخاصة بإتباع كافة قواعد التعقيم ومكافحة العدوى وتنظيم األدوات واستعادتها بعد التعقيم في الو •
.ريضيةلتماملشاركة في إعداد قوائم احتياجات العيادات السنوية من األجهزة واملستلزمات الطبية الدائمة واملستهلكة بالتنسيق مع رئيس الخدمات ا•
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على خصوصية املريض وسرية املعلومات•
.تطبيق مبادئ مكافحة العدوى واتباع معايير الجودة وسالمة املرض ى باملركز•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

رئيس الخدمات التمريضيةاالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

الرعاية التمريضيةفحص العالمات الحيوية وتقديم

املؤهالت
البكالوريوس أو الدبلوم في التمريض

(.مصنف من هيئة التخصصات الصحية)

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
(BICSL)األساسية ملكافحة العدوى املهارات-
(BLS)اإلنعاش القلبي الرئوي األساس ي -
.استخدام الحاسب االلي-
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارات بناء فريق العمل-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.ال تقل عن سنة خبرة في املجالالخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-J-38 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



املهام و املسئولياتأخصائي خدمات طبية طارئةاملسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
.كذلك حاالت الوالدة الطارئة( األطفال–البالغين )تقديم الرعاية الطبية الطارئة للمرض ى باختالف األعمار •
.  إجراء فرز الحاالت الطارئة وتقييم إصابة املرض ى ووضع إجراءات الرعاية الطبية العاجلة•
س، الحروق، فرط حاالت اإلغماء، توقف القلب، حاالت الربو، فرط التحس: توفير الرعاية الطبية العاجلة للمرض ى الذين يعانون من حاالت حرجة حتى وصول الطبيب بما في ذلك•

ري، قصور التنفس ملخ والعمود الفقت االجرعة للعقاقير، ألم الذبحة الصدرية، الوذمة الرئوية الحادة نتيجة قصور القلب، انخفاض السكر في الدم، األلم الحاد، التشنج، إصابا
(.  نقص السوائل)الحاد، الصدمة العصبية، ونقص حجم الدم 

.تنسيق عمل الفريق الطبي لتقديم االستجابة السريعة للحاالت الطارئة•
.تقديم تدابير فتح مجرى الهواء املتقدمة واستخدام جهاز التنفس االصطناعي إلنقاذ الحياة املتقدم•
.مراقبة وتحليل تخطيط القلب الكهربائي واستخدام العالج بالصدمات الكهربائية لتصحيح نظم القلب للحاالت الغير مستقرة•
.القيام بتثبيت املشتبه اصابتهم بكسور العنق والعمود الفقري •
.استخدام األدوية والعقاقير واملحاليل الوريدية املصرح ألخصائي الخدمات الطبية الطارئة باستخدامها•
.توثيق معلومات املريض واإلجراءات العالجية واملالحظات السريرية في ملف املريض في النظام•
.املساعدة في تحريك ورفع املرض ى باستخدام النقالة وغيرها من أجهزة حركة املريض•
.  قيادة سيارة اإلسعاف اثناء املهام الطارئة وغير الطارئة لنقل الحاالت للمستشفيات واالمتثال لقواعد السالمة على الطرق •
.فحص معدات ومستهلكات سيارة اإلسعاف بشكل دوري، واإلشراف على تنظيفها وإعداد وتسليم األدوات املستخدمة للتعقيم واستالمها بعد ذلك•
.االلتزام بتطبيق سياسات وإجراءات العمل الخاصة بالخدمات الطبية الطارئة•
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على خصوصية املريض وسرية املعلومات•
.تطبيق مبادئ مكافحة العدوى واتباع معايير الجودة وسالمة املرض ى باملركز•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

مساعد املدير العام للخدمات الطبيةاالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

تقديم الرعاية الطبية الطارئة واإلسعاف

املؤهالت
ةالبكالوريوس في تخصص خدمات طبية طارئ

(.مصنف من هيئة التخصصات الصحية)

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
(BICSL)األساسية ملكافحة العدوى املهارات-
(ACLS)اإلنعاش القلبي الرئوي املتقدم -
(BLS)اإلنعاش القلبي الرئوي األساس ي -
.استخدام الحاسب االلي-
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارات بناء فريق العمل-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.سنوات خبرة في املجال3ال تقل عن الخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-J-39 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



املهام و املسئولياتمسعفاملسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
.كذلك حاالت الوالدة الطارئة( األطفال–البالغين )تقديم الرعاية الطبية الطارئة للمرض ى باختالف األعمار •
(.املتقدمة)إجراء الفرز والتنسيق لتقديم االستجابة السريعة للحاالت الطارئة واملشاركة في تقديم العناية الطبية الطارئة •
م، ونقص حجم الدم توقف القلب، فرط التحسس، انخفاض السكر في الد: توفير الرعاية الطبية العاجلة للمرض ى الذين يعانون من حاالت حرجة حتى وصول الطبيب بما في ذلك•

(.  نقص السوائل)
.القيام بتثبيت املشتبه اصابتهم بكسور العنق والعمود الفقري •
.إعطاء املحاليل الوريدية مع التقييم املستمر للحاالت الطارئة•
.توثيق معلومات املريض واإلجراءات العالجية واملالحظات السريرية في ملف املريض في النظام•
.املساعدة في تحريك ورفع املرض ى باستخدام النقالة وغيرها من أجهزة حركة املريض•
.  قيادة سيارة اإلسعاف اثناء املهام الطارئة وغير الطارئة لنقل الحاالت للمستشفيات واالمتثال لقواعد السالمة على الطرق •
.فحص معدات ومستهلكات سيارة اإلسعاف بشكل دوري، واإلشراف على تنظيفها وإعداد وتسليم األدوات املستخدمة للتعقيم واستالمها بعد ذلك•
.االلتزام بتطبيق سياسات وإجراءات العمل الخاصة بالخدمات الطبية الطارئة•
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على خصوصية املريض وسرية املعلومات•
.تطبيق مبادئ مكافحة العدوى واتباع معايير الجودة وسالمة املرض ى باملركز•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

مساعد املدير العام للخدمات الطبيةاالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

وتوفير الرعاية العاجلةإسعاف املرض ى

املؤهالت
الدبلوم في تخصص خدمات طبية طارئة

(.مصنف من هيئة التخصصات الصحية)

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
(BICSL)األساسية ملكافحة العدوى املهارات-
(BLS)اإلنعاش القلبي الرئوي األساس ي -
.استخدام الحاسب االلي-
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارات بناء فريق العمل-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.سنوات خبرة في املجال3ال تقل عن الخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-J-40 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



املهام و املسئولياتفني بصرياتاملسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
.عمل كشف النظارات بالكمبيوتر•
.تثبيت العدسات الطبية في النظارات•
.قياس العدسات الطبية والعدسات الالصقة•
.قياس املجال البصري •
.عمل قياس النظر من خالل عمل الفحص الطبي•
.املشاركة مع طبيب العيون في إعداد دليل السياسات وإجراءات العمل الخاص بالعيادة وبالتنسيق مع مساعد املدير العام للخدمات الطبية•
.تحديد ومتابعة توفير احتياجات العيادة من األجهزة واملعدات واألدوات واملستلزمات الطبية وغير الطبية•
.املشاركة في النشاطات التعليمية والبرامج التثقيفية املختلفة بالعيادة واملركز الطبي الجامعي•
.االلتزام بتطبيق سياسات وإجراءات العمل الخاصة بعيادة العيون والبصريات•
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على خصوصية املريض وسرية املعلومات•
.تطبيق مبادئ مكافحة العدوى واتباع معايير الجودة وسالمة املرض ى باملركز•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

طبيب العيون االرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

العدسات بمختلف أنواعهاقياس املجال البصري و النظر وكشف

املؤهالت
الدبلوم في تخصص البصريات

(.مصنف من هيئة التخصصات الصحية)

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
(BICSL)األساسية ملكافحة العدوى املهارات-
(BLS)اإلنعاش القلبي الرئوي األساس ي -
.استخدام الحاسب االلي-
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارات بناء فريق العمل-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.ال تقل عن سنة خبرة في املجالالخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-J-41 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



املهام و املسئولياتيةرئيس قسم التنسيق الطبي والسجالت الطباملسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
.القيام بالتخطيط والتنظيم والتوجيه واملتابعة لجميع الخدمات واألنشطة التي يقوم بها قسم التنسيق الطبي والسجالت الطبية•
.إعداد دليل سياسات وإجراءات العمل في القسم بالتنسيق مع مساعد املدير العام للخدمات الطبية وقسم الجودة وسالمة املرض ى•
.اإلشراف على حفظ واستخراج امللفات الطبية وترتيب النماذج وامللفات والتقارير الطبية•
.اإللكتروني التابع لوزارة الصحة( إحالتي)األشراف على برنامج •
.التواصل والتنسيق مع مكاتب التنسيق الطبي بمستشفيات وزارة الصحة•
.اإلشراف على تطبيق نظام السجالت الطبية املعتمد من قبل إدارة املركز الطبي الجامعي•
.اإلشراف على التزام موظفي قسم التنسيق الطبي والسجالت الطبية بتطبيق سياسات وإجراءات العمل الخاصة بالقسم•
.إجراء التفتيش الدوري على امللفات املحفوظة ومتابعة التحديثات•
.إعداد وتطوير النماذج الطبية املستعملة في املركز الطبي الجامعي•
.تمرساملإعداد برنامج التدريب والتعليم املستمر ملوظفي قسم التنسيق الطبي والسجالت الطبية بالتنسيق مع قسم التطوير املنهي والتعليم الطبي •

.إعداد التقارير السنوية وعرضها على اللجنة الفنية التنفيذية•
.لعام للخدمات الطبيةدير ااملاالعتماد املبدئي مليثاق وتقييم األداء الوظيفي للموظفين بقسم التنسيق الطبي والسجالت الطبية باملركز الطبي الجامعي ورفعها ملساعد•
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على خصوصية املريض وسرية املعلومات•
.ومتابعة املوظفين بتطبيقها في القسمتطبيق مبادئ مكافحة العدوى واتباع معايير الجودة وسالمة املرض ى باملركز•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

مساعد املدير العام للخدمات الطبيةاالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

التنسيق الطبي والسجالت الطبيةمتابعة تنظيم عمل قسم 

املؤهالت

أو البكالوريوس في تخصص السجالت الطبية
املعلوماتية الصحية أو اإلدارة الصحية

(.مصنف من هيئة التخصصات الصحية)

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
(BICSL)األساسية ملكافحة العدوى املهارات-
(BLS)اإلنعاش القلبي الرئوي األساس ي -
.اعداد الخطط التشغيلية-
.استخدام الحاسب االلي-
(هالتوجي-الرقابة-التنظيم-التخطيط)القيادة -
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارة التفاوض و االقناع-
.إدارة األزمات-
.التعامل مع الرؤساء واملرؤوسين-
.مهارات بناء فريق العمل-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.سنوات خبرة في املجال5ال تقل عن الخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-J-42 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



املهام و املسئولياتأخصائي تقنية و إدارة املعلومات الصحيةاملسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
.بهاوااللتزامية املشاركة مع رئيس قسم التنسيق الطبي والسجالت الطبية في إعداد سياسات وإجراءات العمل بالتنسيق مع مساعد املدير العام للخدمات الطب•
.بناء خلفية نظرية وعملية حول األنظمة التقنية وأنظمة االتصاالت والشبكات وقواعد البيانات املستخدمة في املركز وتطويرها•
.تصميم ومراجعة وإدارة وتقييم نظم املعلومات الصحية املستخدمة او املطلوبة لتقديم خدمة أفضل•
.تطوير وتنفيذ نظم دعم اتخاذ القرارات السريرية بتلبية االحتياجات من املعلومات لألطباء والعاملين واملرض ى•
.تخزين البيانات الصحية للمرض ى في صورة رقمية وضمان استرجاعها عند الحاجة إليها•
.تشخيص املشاكل وتقديم الحلول املناسبة للتغلب على العوائق التي تقف في تخطيط وتطوير وتطبيق نظم املعلومات الصحية•
.تطوير استخدام التكنولوجيا والتطبيقات الصحية و وسائل التواصل االجتماعي في مجال الرعاية الصحية•
.تصميم وتحليل النظم الخاصة بالسجالت الطبية اإللكترونية•
.تمييز الوثائق ومعالجة الصور واملعلومات الطبية اإللكترونية•
.املشاركة في إعداد التقارير واإلحصائيات الطبية اإللكترونية وتحليلها بالتنسيق مع رئيس قسم الصحة العامة•
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على خصوصية املريض وسرية املعلومات•
.تطبيق مبادئ مكافحة العدوى واتباع معايير الجودة وسالمة املرض ى باملركز•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

يةرئيس قسم التنسيق الطبي والسجالت الطباالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

ةالسجالت الطبيونظماملعلومات الصحية تصميم وتطوير أنظمة

املؤهالت

ومات البكالوريوس في تخصص تقنية وإدارة املعل
.املعلوماتية الصحية-الصحية 

(.مصنف من هيئة التخصصات الصحية)

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
(BICSL)األساسية ملكافحة العدوى املهارات-
(BLS)اإلنعاش القلبي الرئوي األساس ي -
.استخدام الحاسب االلي-
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارات بناء فريق العمل-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.ال تقل عن سنة خبرة في املجالالخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-J-43 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



املهام و املسئولياتفني تنسيق طبياملسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
 ببرنامج إحالتي التابع لوزارة الصحة•

ً
.استالم ملفات املرض ى املحولين إلى مستشفيات وزارة الصحة وتسجيلها الكترونيا

.باملركزية الطبمتابعة قبول اإلحاالت املرسلة وتعديل أي مالحظات مرسلة من املستشفى املحول له املريض بالتنسيق مع رئيس قسم التنسيق الطبي والسجالت•
.تبليغ املرض ى بمواعيد مراجعة العيادات في املستشفيات•
.الرد على استفسارات املرض ى بشأن تحويلهم للمستشفى•
.التعاون مع موظفي السجالت الطبية في مهام عملهم•
.املشاركة في إعداد تقارير وإحصائيات اإلحاالت املنفذة عن طريق برنامج إحالتي مع رئيس قسم التنسيق الطبي والسجالت الطبية•
.االلتزام بتطبيق سياسات وإجراءات العمل الخاصة بقسم التنسيق الطبي والسجالت الطبية•
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على خصوصية املريض وسرية املعلومات•
.تطبيق مبادئ مكافحة العدوى واتباع معايير الجودة وسالمة املرض ى باملركز•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

يةرئيس قسم التنسيق الطبي والسجالت الطباالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

اإلحاالت و تنسيق املواعيدمتابعة نظام

املؤهالت

الدبلوم في تخصص السجالت الطبية أو 
املعلوماتية الصحية أو اإلدارة الصحية

(.مصنف من هيئة التخصصات الصحية)

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
(BICSL)األساسية ملكافحة العدوى املهارات-
(BLS)اإلنعاش القلبي الرئوي األساس ي -
.استخدام الحاسب االلي-
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارات بناء فريق العمل-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.ال تقل عن سنة خبرة في املجالالخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-J-44 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



املهام و املسئولياتفني سجالت طبيةاملسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
.فتح امللفات الطبية بنظام السجالت الطبية والتحقق ممن لهم أهلية العالج باملركز الطبي الجامعي•
.حفظ وترتيب السجالت الطبية حسب الطريقة املعتمدة باملركز•
.أرشفة امللفات الطبية بنظام السجالت الطبية وحفظها•
. تحديث امللفات الطبية ومراجعتها بصفة دورية•
.فرز السجالت الطبية غير النشطة والتصرف بها حسب النظام املعتمد في املركز•
.تدقيق السجالت املحفوظة بهدف اكتشاف األخطاء وتصحيحها•
.ترقيم السجالت الطبية الجديدة بأكواد مختلفة غير مكررة•
.التعاون مع موظفي التنسيق الطبي في مهام عملهم•
.االلتزام بتطبيق سياسات وإجراءات العمل الخاصة بقسم التنسيق الطبي والسجالت الطبية•
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على خصوصية املريض وسرية املعلومات•
.تطبيق مبادئ مكافحة العدوى واتباع معايير الجودة وسالمة املرض ى باملركز•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

يةرئيس قسم التنسيق الطبي والسجالت الطباالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

وتحديث وأرشفة السجالت الطبيةفتح 

املؤهالت
الدبلوم في تخصص السجالت الطبية

(.مصنف من هيئة التخصصات الصحية)

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
(BICSL)األساسية ملكافحة العدوى املهارات-
(BLS)اإلنعاش القلبي الرئوي األساس ي -
.استخدام الحاسب االلي-
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارات بناء فريق العمل-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.ال تقل عن سنة خبرة في املجالالخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-J-45 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



املهام و املسئولياتفني سكرتارية طبيةاملسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
.مراجعة وتدقيق التقارير الطبية قبل توقيعها واعتمادها•
.طباعة التقارير الطبية•
.االحتفاظ بنماذج طلب التقارير الطبية املطبوعة وتنظيمها في ملفات خاصة•
.  تحضير النماذج الطبية الالزمة الستخدامها في العمل بالتنسيق مع رئيس قسم التنسيق الطبي والسجالت الطبية•
.حفظ وفهرسة املعامالت واملحافظة عليها•
.االلتزام بتطبيق سياسات وإجراءات العمل الخاصة باملركز•
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على خصوصية املريض وسرية املعلومات•
.تطبيق مبادئ مكافحة العدوى واتباع معايير الجودة وسالمة املرض ى باملركز•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

يةرئيس قسم التنسيق الطبي والسجالت الطباالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

التقارير  الطبيةو مراجعة وتدقيق وطباعة املعامالت

املؤهالت
الدبلوم في تخصص السكرتارية الطبية

(.مصنف من هيئة التخصصات الصحية)

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
(BICSL)األساسية ملكافحة العدوى املهارات-
(BLS)اإلنعاش القلبي الرئوي األساس ي -
.استخدام الحاسب االلي-
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارات بناء فريق العمل-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.ال تقل عن سنة خبرة في املجالالخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-J-46 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



املهام و املسئولياتسكرتير مدير عام املركز الطبي الجامعياملسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
.اإلشراف على تنظيم جميع أعمال مكتب املدير العام•
.إعداد الخطابات وعرضها على املدير العام وارسالها ومتابعتها•
.  إعداد التعاميم والقرارات الداخلية حسب توجيه املدير العام•
.تنسيق االجتماعات وعمل املحاضر الخاصة بها واستكمال اإلجراءات الالزمة حيالها•
.  استالم املكاملات واملعامالت الواردة وترتيبها وعرضها على املدير العام•
.رية املعلوماتى ساالحتفاظ بصورة من املراسالت السرية واملعامالت ذات األهمية الخاصة بمكتب املدير العام يمكن الرجوع لها عند الحاجة مع املحافظة عل•
.تنظيم مقابالت املراجعين مع املدير العام•
.إرشاد املراجعين واإلجابة على استفساراتهم حسب االختصاص•
.متابعة إنجاز املعامالت مع األقسام األخرى باملركز الطبي حسب التوجيهات•
.متابعة املعامالت الصادرة من مكتب املدير العام والتأكد من تصديرها•
.استكمال إجراءات التوقيع على املحاضر واللجان من قبل األعضاء•
.القيام بإرسال الفاكسات الصادرة من مكتب املدير العام والتأكد من استالمها من قبل الجهات املعنية•
.طبيلمركز الة لتوفير النماذج واألدوات والقرطاسية واملستلزمات املكتبية ملكتب املدير العام بالتنسيق مع املوظف املسؤول عن توفير األدوات املكتبي•
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على سرية املعلومات•
.تطبيق مبادئ مكافحة العدوى واتباع معايير الجودة وسالمة املرض ى باملركز•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

مدير عام املركز الطبي الجامعياالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

مكتب املدير العاممتابعة تنظيم أعمال

.يقل عن الشهادة الجامعية أو ما يعادلهاال املؤهالت

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
.استخدام الحاسب االلي-
إعداد التقارير-
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارات بناء فريق العمل-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.سنوات خبرة في املجال 3ال تقل عنالخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-J-47 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



املهام و املسئولياتموظف استقبالاملسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
.  أو املستقبلي للعيادات/مقابلة املراجعين وإتمام عمليات الحجز اليومي و•
.  مساعدة املراجعين واالستجابة الستفساراتهم وإرشادهم للحصول على الخدمات بيسر و سهولة•
.تدقيق ومراجعة بيانات امللفات قبل حجز املوعد والتحقق من أهلية العالج باملركز •
.توجيه املراجعين باملركز إلى قسم التنسيق الطبي والسجالت الطبية لحل املشاكل املتعلقة بامللفات إن وجدت•
.  متابعة مواعيد تشغيل العيادات األساسية وعيادات األطباء الزائرين بالتنسيق مع مساعد املدير العام للخدمات الطبية•
.  التواصل الفوري مع مساعد املدير العام للشؤون اإلدارية في حال تعطل النظام والعمل على إصالحه•
.االلتزام بتطبيق سياسات وإجراءات العمل الخاصة باملركز•
.  املحافظة املستمرة على نظافة وترتيب وحدة االستقبال•
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على خصوصية املريض وسرية املعلومات•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

مساعد املدير العام للشؤون اإلداريةاالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

املواعيد بالعياداتاستقبال املرض ى وإتمام عمليات حجز 

.يقل عن الشهادة الجامعية أو ما يعادلهاال املؤهالت

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
.استخدام الحاسب االلي-
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارات بناء فريق العمل-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.ال تقل عن سنة خبرة في املجالالخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-J-48 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



املهام و املسئولياتموظف االتصاالت اإلداريةاملسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
.وتوجيهها إلى القسم املختص( الخارجية/ الداخلية )استالم املعامالت الواردة للمركز •
.الصادرة من املركز الطبي الجامعي( الخارجية/ الداخلية )تصدير وتسجيل املعامالت الخاصة باملركز •
.  حفظ صور املعامالت الصادرة والواردة من وإلى املركز•
.  التنسيق مع موظف األرشيف لحفظ وأرشفة املعامالت املنجزة•
.التأكد من تسليم جميع املعامالت بعد تصديرها•
.  إعداد بيان تسليم املعامالت بصفة يومية وطباعته عند الحاجة•
.  أمن املعلومات الخاصة باملعامالتاملحافظة على•
.االلتزام بتطبيق سياسات وإجراءات العمل الخاصة باملركز•
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على سرية املعلومات•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

مساعد املدير العام للشؤون اإلداريةاالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

الصادرة والواردة باملركزمتابعة إجراءات املعامالت

.ال يقل عن الشهادة الجامعية أو ما يعادلهااملؤهالت

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
.استخدام الحاسب االلي-
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارات بناء فريق العمل-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.ال تقل عن سنة خبرة في املجالالخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-J-49 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



املهام و املسئولياتمسجل معلوماتاملسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
.متابعة كشوفات حضور وغياب املوظفين وورفعها ملساعد املدير العام للشؤون اإلدارية الستكمال اإلجراءات الالزمة وفق النظام املعتمد•
.مراقبة الدوام مع عمادة شؤون املوظفين بالجامعة•
.القيام بجوالت ميدانية باملركز مع مساعد املدير العام للشؤون اإلدارية•
.تزويد مساعد املدير العام للشؤون اإلدارية بالتقارير واإلحصائيات الالزمة ملراقبة الدوام•
.ابعة لوزارة الصحةالت( صحة)ية رونتدقيق ومراجعة تقارير اإلجازات املرضية للمراجعين والصادرة من املركز الطبي الجامعي والتأكد من صحتها بعد رفعها على املنصة اإللكت•
.االلتزام بتطبيق سياسات وإجراءات العمل الخاصة باملركز•
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على سرية املعلومات•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

مساعد املدير العام للشؤون اإلداريةاالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

اقبة الدوام ومتابعة حضور  وغياب املوظفينمر

.ال يقل عن الشهادة الجامعية أو ما يعادلهااملؤهالت

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
.استخدام الحاسب االلي-
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارات بناء فريق العمل-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.ال تقل عن سنة خبرة في املجالالخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-J-50 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



املهام و املسئولياتموظف التقارير الطبيةاملسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
.الخاصة بمنسوبي املركز الطبي الجامعي( الخارجية/ الداخلية )استالم أصول تقارير اإلجازات املرضية •
.  للخدمات الصحية اإللكترونية التابع لوزارة الصحة( صحة)على منصة ( الداخلية)إدخال جميع تقارير اإلجازات املرضية •
.ند الحاجةلالتصاالت اإلدارية الخاص بالجامعة ملراجعتها ع( مسار)تسجيل تقارير اإلجازات املرضية الخارجية للمتعاقدين ومنسوبي املركز الطبي الجامعي في نظام •
.  االحتفاظ بأصل جميع تقارير اإلجازات املرضية في ملفات منظمة•
.  نموذج االستفسار ملنسوبي املركز الطبي الجامعيإعداد•
.االلتزام بتطبيق سياسات وإجراءات العمل الخاصة باملركز•
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على سرية املعلومات•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

مساعد املدير العام للشؤون اإلداريةاالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

وتسجيل تقارير اإلجازات املرضية الداخلية والخارجيةاستالم 

.ال يقل عن الشهادة الجامعية أو ما يعادلهااملؤهالت

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
.استخدام الحاسب االلي-
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارات بناء فريق العمل-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.ال تقل عن سنة خبرة في املجالالخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-J-51 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



املهام و املسئولياتمسؤول السالمة والصحة املهنيةاملسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
.بهازامإعداد سياسات وإجراءات السالمة والصحة املهنية باملركز بالتنسيق مع إدارة السالمة بالجامعة ورئيس قسم الجودة وسالمة املرض ى وااللت•
.  طبيقهاة تإعداد خطط لسالمة وصحة العاملين باملركز الطبي الجامعي بالتعاون مع إدارة السالمة بالجامعة ورئيس قسم الجودة وسالمة املرض ى ومتابع•
.تقييم املخاطر في املركز قبل البدء بالعمل مع وضع اإلجراءات الوقائية للسيطرة عليها•
.وضع مختلف خطط إدارة املخاطر و خطط الطوارئ واإلنقاذ والعمل على تدريب املوظفين عليها بالتنسيق مع إدارة السالمة بالجامعة•
.راءاتإجالتأكد من االلتزام بمتابعة كافة أنواع الصيانة الالزمة والتأكد من وجود ملصقات أو ملفات تثبت عمل الصيانة بصفة دورية وغير ذلك من•
.توفير قوائم الفحص واستخدامها وحفظها•
.متابعة سالمة املناطق املهيئة لتخزين املعدات واألدوات واملستلزمات الخاصة باملركز•
.وضع نماذج املتابعة والرقابة والتفتيش والصيانة ملختلف مناطق العمل باملركز•
.  حصر احتياج املركز من أجهزة ووسائل ومعدات السالمة في بيئة العمل والرفع بها ملساعد املدير العام للشؤون اإلدارية•
.إيقاف األعمال التي قد تشكل خطورة على حياة العاملين بشكل مباشر واتخاذ اإلجراءات التصحيحية املناسبة•
.إعداد تقارير الصيانة الدورية وسالمة بيئة العمل في املركز ورفعها ملساعد املدير العام للشؤون اإلدارية•
.  التأكد من تحقيق اشتراطات ومعايير السالمة باملركز الطبي واستدامة تطبيقها•
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على سرية املعلومات•
.متابعة تطبيق العاملين ملبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

مساعد املدير العام للشؤون اإلداريةاالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

العاملين باملركزإعداد وتقييم ومتابعة خطط سالمة وصحة

املؤهالت
و أحد البكالوريوس في السالمة والصحة املهنية أ

.فروع اإلدارة أو ما يعادلها

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
(OSHA)دورة السالمة والصحة املهنية -
.اعداد الخطط التشغيلية-
.استخدام الحاسب االلي-
(هالتوجي-الرقابة-التنظيم-التخطيط)القيادة -
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارة التفاوض و االقناع-
.إدارة املخاطر-
.إدارة األزمات-
.التعامل مع الرؤساء واملرؤوسين-
.مهارات بناء فريق العمل-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.سنوات خبرة في املجال3ال تقل عن الخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-J-52 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



املهام و املسئولياتفني الصيانةاملسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
.املشاركة في إعداد سياسات وإجراءات صيانة األجهزة الطبية باملركز بالتنسيق مع رئيس قسم الجودة وسالمة املرض ى وااللتزام بها•
.فحص واختبار املعدات واألجهزة الطبية واتباع مواصفات الشركات املصنعة•
.استخدام أدوات االختبار والتحليل املختلفة لرصد حالة األجهزة وتحديد األعطال والعيوب•
.اختبار معايرة املعدات واألجهزة وتحديد كفاءتها باتباع الكتيبات االرشادية وتقنيات استكشاف األعطال واصالحها•
.ا لضمان سير عملهااملختلفة واختبارهاس اجراء الصيانة وتفكيك املعدات املعطلة وإزالة األجزاء التالفة واصالحها أو استبدالها من خالل استخدام األدوات اليدوية وأجهزة القي•
.  اجراء الصيانة الوقائية الدورية مثل التنظيف أو التشحيم أو ضبط ومعايرة املعدات•
.الحفاظ على معدات العمل أو اآلالت واالحتفاظ بسجالت الصيانة واإلصالحات•
.كانية استخدامها اآلمنالدوري وإمفحصالفحص الدوري للمعدات واألجهزة لحماية املرض ى واملوظفين من املخاطر الكهربائية وامليكانيكية وإرفاق األجهزة ببطاقة تأكيد إتمام ال•
.إعداد وحفظ بيان استالم وتسليم األجهزة واملعدات من وإلى العيادات واالقسام قبل وبعد صيانتها وإصالحها•
.تحديد التحديثات املطلوبة للمعدات واألجهزة املختلفة•
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على سرية املعلومات•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

مساعد املدير العام للشؤون اإلداريةاالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

فحص واختبار وصيانة املعدات واألجهزة الطبية

املؤهالت

و ما الدبلوم في تخصص تقنية األجهزة الطبية أ
.  يعادلها

(مصنف من هيئة التخصصات الصحية)

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
.استخدام الحاسب االلي-
.مهارات التواصل االجتماعي-
.إدارة املخاطر-
.مهارات بناء فريق العمل-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.سنوات خبرة في املجال3ال تقل عن الخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-J-53 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



املهام و املسئولياتموظف األرشيفاملسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
.التأكد من جمع وتصنيف وترتيب وحفظ الوثائق وإدراج بياناتها وتفاصيلها في نظام األرشفة االلكتروني•
.  تخطيط وتنفيذ أرشفة امللفات والوثائق بطريقة منظمة لتسهيل الوصول إليها عند الحاجة•
.  املحافظة على امللفات والوثائق من التلف والضياع•
.  امليالدي/أرشفة املعامالت الورقية الصادرة من املركز على النظام االلكتروني ثم حفظها في ملفات مسجلة بالتاريخ الهجري •
.االحتفاظ بالنماذج املطبوعة الخاصة باملركز ومتابعة استمرارية توافرها بالتنسيق مع مساعد املدير العام للشؤون اإلدارية•
.  إتمام عمليات املتابعة والتحديث على الوثائق املنجز ارشفتها•
.  املحافظة على سرية وأمن املعلومات الخاصة بالوثائق•
.االلتزام بتطبيق سياسات وإجراءات العمل الخاصة باملركز•
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على سرية املعلومات•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

مساعد املدير العام للشؤون اإلداريةاالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

جمع وتصنيف وترتيب وحفظ الوثائق وامللفات

.يقل عن الشهادة الجامعية أو ما يعادلهاال املؤهالت

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
.استخدام الحاسب االلي-
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارات بناء فريق العمل-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.ال تقل عن سنة خبرة في املجالالخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 
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املهام و املسئولياتسائق إسعافاملسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
• 

ً
.تفقد سيارة اإلسعاف والعمل على نظافتها والتأكد من صالحيتها يوميا

.املحافظة على سيارة اإلسعاف أثناء القيادة وإيقافها باملكان املخصص لها باملركز الطبي الجامعي•
.قيادة سيارة اإلسعاف إلخالء الحاالت املرضية واإلصابات إلى املستشفى حسب التعليمات•
.في حالة استعداد تام في جميع األوقات أثناء فترة ساعات دوام املركز الطبي الجامعي•
.مساعدة املسعفين عند نقل الحاالت من املركز الطبي الجامعي إلى املستشفى•
.إجراء الصيانة الوقائية للسيارة واملحافظة على نظافتها وتحديث سجلها•
.متابعة إصالح األعطال التي تحدث للسيارة بالتنسيق مع مساعد املدير العام للشؤون اإلدارية•
.االلتزام بتطبيق سياسات وإجراءات العمل الخاصة باملركز•
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على خصوصية املريض وسرية املعلومات•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

مساعد املدير العام للشؤون اإلداريةاالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

قيادة سيارة اإلسعاف لنقل الحاالت الطارئة

املؤهالت
مع الشهادة الثانوية أو املتوسطة أو االبتدائية

.رخصة قيادة عمومي

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
.مهارات التواصل االجتماعي-
.إدارة األزمات-
.مهارات بناء فريق العمل-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.سنوات خبرة في املجال5ال تقل عن الخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 
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املهام و املسئولياتحارس أمناملسمى الوظيفي

.تطبيق اللوائح واألنظمة والتعليمات الخاصة باملركز الطبي الجامعي•املركز الطبي الجامعياإلدارة
.حراسة مداخل ومخارج املركز الطبي الجامعي•
.تنظيم حركة دخول املراجعين للمركز وتوزيعهم عند االستقبال•
.  مراقبة حركة املراجعين داخل املركز الطبي الجامعي والحرص على استقرار األمن•
.حماية املراجعين ومنسوبي املركز الطبي الجامعي عند حدوث أي مشاكل•
.إبالغ مكتب اإلشراف العام في حالة تفاقم مشكلة بين املراجعين واملوظفين باملركز الطبي الجامعي•
.حراسة ممتلكات املركز الطبي الجامعي من آليات وأجهزة ومباني ومستودعات•
.التأكد من إغالق جميع النوافذ واألبواب وإطفاء األنوار وصنابير املياه بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي•
.االلتزام بتطبيق سياسات وإجراءات العمل الخاصة باملركز•
.إعداد ميثاق وتقييم األداء الوظيفي و وضع األهداف الخاصة به•
.أداء العمل وفق أخالقيات املهنة والحفاظ على سرية املعلومات•
.تطبيق مبادئ وقواعد السالمة أثناء العمل•
.القيام بأي عمل مسند له في اطار صالحيات املدير ونطاق عمله•

مدير عام املركز الطبي الجامعيمدير الجهة

مساعد املدير العام للشؤون اإلداريةاالرتباط الوظيفي

الهدف التشغيلي

على استقرار األمن وحراسة املمتلكات باملركزالحفاظ

.الشهادة الثانوية أو املتوسطة أو االبتدائيةاملؤهالت

بطاقة االحتياج

التدريبي

:املهارات والخبرات في
.مهارات التواصل االجتماعي-
.مهارات التفاوض واإلقناع-
.إدارة األزمات-
.مهارات بناء فريق العمل-

العربية و اإلنجليزيةاللغة

.ال تقل عن سنة خبرة في املجالالخبرات

رمز الوثيقةوصف وظيفي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-J-56 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 



التدفقخرائط 



الدخول على صفحة المركز الطبي الجامعي بموقع 

(الخدمات اإللكترونية)الجامعة  

التواصل مع المنسوب لتصحيح 

البيانات

تدقيق البيانات من قبل الموظف 

المختص

هل مستوفي 

الشروط؟
إصدار رقم الملف

تحديث الملفات /تعبئة نموذج طلب فتح 

الكترونياً 

نعم

ال

رمز الوثيقةخريطة تدفق عملية فتح ملف طبي باملركز الطبي الجامعي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-FC-1 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 

• .بداية ونهاية: دائرة 
• .قرار: معين 
• .عمليات: مربع او مستطيل
• يوم عمل( 1)-:الحد األقص ى للوقت في تنفيذ العملية .قراءة او إدخال: متوازي 

البداية

تسليم البطاقةالنهاية

طباعة بطاقة

الملفرقم



التحقق من هوية المريض ونوع 

التحليل المطلوب

عاجل

روتيني

يتم الحضور في وقت آخر قبل موعده مع 

الطبيب بيوم على األقل

يتم سحب العينة

هل التحليل 

المطلوب 

عاجل أم 

روتيني؟

هل تتوفر 

شروط سحب 

العينة في 

المريض؟

إجراء تحليل العينات

رمراجعة النتائج والتقري

إرسال النتائج عبر 

النظام

استقبال المختبر

نعم

ال

رمز الوثيقةعيخريطة تدفق عملية إجراء التحاليل بمختبر املركز الطبي الجام: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-FC-2 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 

البداية

• .بداية ونهاية: دائرة 
• .قرار: معين 
• .عمليات: مربع او مستطيل
• يوم عمل( 2)-:الحد األقص ى للوقت في تنفيذ العملية .قراءة او إدخال: متوازي 

النهاية

ارسال الطبيب طلب إجراء التحاليل 

عبر النظام

:شروط سحب العينة

الصيام•
• عدم استخدام بعض األدوية



عاجلة

التحقق من هوية المريضاستقبال األشعة

بدون موعد

أشعة بدون صبغة

أشعة مقطعية

CT scan
أشعة سينية

X-Ray

يتم عمل األشعة

إعداد التقرير
إرسال التقرير عبر 

PACSنظام 

بموعد

أشعة سينية

X-Ray
أشعة مقطعية

CT scan

أشعة بالموجات فوق 

الصوتية

Ultrasound

أشعة رنين 

مغناطيسي

MR

فرز الحاالت

رمز الوثيقةخريطة تدفق عملية إجراء األشعة باملركز الطبي الجامعي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-FC-3 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 

• .بداية ونهاية: دائرة 
• .قرار: معين 
• .عمليات: مربع او مستطيل
• .قراءة او إدخال: متوازي 

أسبوع ( 1)-:الحد األقص ى للوقت في تنفيذ العملية 
عمل

البداية

هل األشعة 

بموعد أم 

بدون؟

النهاية

ارسال الطبيب طلب إجراء 

األشعة عبر النظام



التحقق من هوية المريض

يتم صرف الدواء وشرح طريقة 

استخدامه للمريض

الصيدلية

ال

التحقق من تطابق  األدوية 

الموصوفة والتشخيص

يتم  التواصل مع الطبيب  

المعالج

هل الجرعة نعم

صحيحة؟

• .بداية ونهاية: دائرة 
• .قرار: معين 
• .عمليات: مربع او مستطيل
• يوم عمل( 1)-:الحد األقص ى للوقت في تنفيذ العملية .قراءة او إدخال: متوازي 

البداية

النهاية

خريطة تدفق عملية صرف األدوية من وحدة الرعاية الصيدلية : عنوان الوثيقة 
باملركز الطبي الجامعي

رمز الوثيقة

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-FC-4 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 

ارسال الطبيب طلب صرف 

عالج عبر النظام



تعبئة النموذج الموحد لإلحالة الطبية عبر

النظام اإللكتروني

يقوم المريض بمراجعة مكتب التنسيق 

الطبي بالمركز

الكشف بعيادة الطبيب 

المعالج

تتم طباعة نموذج اإلحالة ويتوجه المريض ال

مباشرةً إلى المستشفى

نعم هل اإلحالة 

عاجلة ؟

ع التاب( إحالتي)تسجيل اإلحالة في برنامج 

لوزارة الصحة
قبول اإلحالة من المستشفى 

ارسال رسالة نصية الى هاتف المريض 

اسم المستشفى /رقم اإلحالة )تحتوي على 

(الموعد/

التحقق من أهليته للعالج و إكمال المرفقات 

الالزمة

رمز الوثيقةخريطة تدفق عملية اإلحالة باملركز الطبي الجامعي: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-FC-5 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 

• .بداية ونهاية: دائرة 
• .قرار: معين 
• .عمليات: مربع او مستطيل
• يوم عمل( 1)-:الحد األقص ى للوقت في تنفيذ العملية .قراءة او إدخال: متوازي 

البداية

النهاية



ن عيقوم الطبيب المعالج بكتابة التقرير الطبي 

الحالة عبر النظام االلكتروني

ال

مراجعة مكتب التنسيق الطبي 

بالمركز

هل التقرير نعم

الطبي جاهز؟

• .بداية ونهاية: دائرة 
• .قرار: معين 
• .عمليات: مربع او مستطيل
• يوم عمل( 1)-:الحد األقص ى للوقت في تنفيذ العملية .قراءة او إدخال: متوازي 

البداية

النهاية

رمز الوثيقةلجامعيخريطة تدفق عملية الحصول على تقرير طبي من املركز الطبي ا: عنوان الوثيقة 

هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 

UMC-FC-6 املركز الطبي الجامعي: الوحدة/ القسم / اسم االدارة 

هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 

الكشف بالعيادة

تعبئة نموذج طلب تقرير 

طبي

طباعة التقرير وتسليمه 

للمريض



النماذج



النماذج

رمز الوثيقةالنماذجباركود عرض: عنوان الوثيقة 

UMC-F-1هـ1443:تاريخ التفعيل هـ1443: تاريخ االصدار 
هـ1444: تاريخ املراجعة 01: رقم االصدار 

https://uq.sa/KgF
TpI



نموذج االطالع



التوقيع املنسوبرقماسم املوظف م

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

.نموذج اطالع جميع املوظفين على دليل السياسات واإلجراءات الخاصة بالعمل في القسم
(املركز الطبي الجامعي ) أقر أنا املوظف املوقع أدناه بأنني اطلعت على دليل نظام العمل الخاص بالجهة 

:توقيع مدير الجهة 



واكلة الجامعة

1443-2021


