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 المركز الصحي

 

 المسمى الوظيفي: مدير المركز الصحي

 

 : المهام والمسؤوليات

االشراف على ادارة شؤون ونشاطات المركز)العيادات, الصيدلية, عيادة االسنان( بما  .1

 يضمن حسن سير العمل فيه.

تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن ادارة الجامعة ووضع االجراءات الخاصة  .2

 بعمل المركز.

 استقبال المرضى من الطلبة والموظفين وتقديم العالج الالزم لهم. .3

 اعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز. .4

 متابعة تنفيذ تعليمات الجامعة فيما يتعلق بالتأمين الصحي للطلبة والموظفين. .5

 تحويل الحاالت المرضية الى المستشفيات كلما تطلب االمر ذلك. .6

 اقرار االجازات المرضية الخاصة بالموظفين والطلبة. .7

الموافقة المسبقة على طلبات شراء المركز الصحي وصيدلية الجامعة من االدوية  .8

 والمستلزمات.

 التنسيق مع شركة التأمين الصحي التي تتعاقد معها الجامعة. .9

 بأية اعمال أخرى يكلفه بها رئيسه المباشر التتعارض مع طبيعة عمله.القيام  .11

  

 المؤهالت المطلوبة لشغل الوظيفة :

  الدرجة الجامعية األولى تخصص طب بشري مع خبرة ال تقل عن ثالث سنوات في

 نفس  مجال الوظيفة.

 .الحصول على ترخيص مزاولة مهنة صادر عن الجهات الرسمية 
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 المهام والمسؤوليات:

المرضية ووصف العالج  اجراء الكشف والفحص السريري للمرضى وتشخيص حالتهم .1

 المناسب لهم .

تحويل المرضى للمستشفيات والمختبرات الجراء الفحوصات الالزمة وعمل الصور  .2

 الشعاعية عند الحاجة . 

 تحويل المرضى لألطباء االخصائيين و/أو لدخول المستشفى إن لزم األمر.  .3

اإلجازات المرضية كتابة التقارير الطبية الخاصة بالطلبة والموظفين المرضى ومنحهم  .4

 المستحقة لهم.

 التأكد من متابعة تنفيذ التعليمات واالرشادات الطبية .  .5

 القيام بأية اعمال أخرى يكلفه بها رئيسه المباشر ال تتعارض مع طبيعة عمله. .6

 

 المؤهالت المطلوبة:

   الشهادة الجامعية االولى/ تخصص طب بشري مع خبرة ال تقل عن سنة واحدة في نفس

 الوظيفة.مجال 

 .الحصول على شهادة مزاولة مهنه صادرة عن لجان رسمية 
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 المهام والمسؤوليات :

 لصيدلية باستمرار.ضمان توفير األدوية والمواد الطبية الالزمة في ا .1

 اعداد طلبات شراء األدوية و المستلزمات الطبية للصيدلية. .2

 استالم االدوية المشتراة وتنظيم محتويات الصيدلية واستبعاد األدوية منتهية الصالحية. .3

 صرف األدوية الالزمة للمرضى حسب الوصفات الطبية .4

 االحتفاظ بالوصفات الطبية بعد صرفها وتوثيقها. .5

 دلية من الناحية االدارية والفنية.ادارة الصي .6

 القيام بأية اعمال أخرى يكلفه بها رئيسه المباشر التتعارض مع طبيعة عمله. .7

 

 المؤهالت المطلوبة لشغل الوظيفة :

 تخصص صيدلة  مع خبرة التقل عن سنتين في نفس مجال  /الدرجة الجامعية األولى

 الوظيفة.
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 المهام والمسؤوليات :

 -مساعدة الصيدلي المسؤول في المهام التالية:

 ضمان توفير األدوية والمواد الطبية الالزمة داخل الصيدلية. .1

 المستلزمات الطبية للصيدلية.اعداد طلبات شراء األدوية و  .2

 تنظيم محتويات الصيدلية واستبعاد األدوية منتهية الصالحية. .3

 صرف األدوية الالزمة للمرضى حسب الوصفات الطبية. .4

 االحتفاظ بالوصفات الطبية بعد صرفها وتوثيقها. .5

 القيام بأية اعمال أخرى يكلفه بها رئيسه المباشر التتعارض مع طبيعة عمله. .6

 

 المؤهالت المطلوبة لشغل الوظيفة :

  درجة الدبلوم المتوسط في الصيدلة مع خبرة التقل عن ثالث سنوات في نفس مجال

 الوظيفة.
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 المهام والمسؤوليات :

 مساعدة الطبيب في إجراء الفحوصات األولية للمرضى واثناء المعاينة. .1

 تقديم اإلسعافات األولية االزمة للحاالت الطارئة. .2

 المشاركة في تجهيز غرف الفحص و / او الطوارئ لمعالجة المرضى. .3

 االعتناء بالمرضى وتقديم الرعاية والخدمات الطبية لهم حسب ما يقره الطبيب المعالج. .4

 اإلشراف على الممرضات / الممرضين المساعدين ومتابعة إنجازهم العمالهم. .5

 القيام بأية اعمال أخرى يكلفه بها رئيسه المباشر التتعارض مع طبيعة عمله. .6

 

 المؤهالت المطلوبة لشغل الوظيفة :

  الدرجة الجامعية األولى في التمريض مع خبرة التقل عن سنة واحدة في نفس مجال

 الوظيفة.
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 المهام والمسؤوليات :

 التعامل مع جميع الحاالت الطارئة داخل الجامعة. .1

 تقديم اإلسعافات األولية للحاالت الطارئة داخل قسم اإلسعاف والطوارئ. .2

 لمستشفيات خارج الجامعة.نقل الحاالت الطارئة للمركز الصحي أو ل .3

المساعدة في مختلف االعمال التمريضية بما فيها تجهيز غرف الفحص والطوارئ  .4

 الستقبال المرضى.

 تزويد سيارة االسعاف بالمواد والمعدات الطبية الالزمة. .5

 القيام بأية اعمال أخرى يكلفه بها رئيسه المباشر التتعارض مع طبيعة عمله. .6

 

 غل الوظيفة :المؤهالت المطلوبة لش

  درجة الدبلوم المتوسط /تخصص تمريض أو اي تخصص آخر ذا عالقة مع خبرة التقل

 عن ثالث سنوات في نفس مجال الوظيفة.

 .شهادة الثانوية العامة مع خبرة  التقل عن خمس سنوات في نفس مجال الوظيفة 
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 : المهام والمسؤوليات

 المركز الصحي داخل وخارج الجامعة.نقل الحاالت المرضية من والى  .1

 المحافظة على جاهزية سيارة االسعاف من الناحية الفنيية. .2

 قيادة سيارة االسعاف حسب قواعد المرور والتقيد التام بها. .3

 القيام بأية اعمال أخرى يكلفه بها رئيسه المباشر التتعارض مع طبيعة عمله. .4

 

 المؤهالت المطلوبة لشغل الوظيفة :

 لى رخصة قيادة حسب الفئة المطلوبة لقيادة سيارة االسعاف.الحصول ع 

 .شهادة الدراسة الثانوية العامة مع خبرة التقل عن خمس سنوات في نفس مجال الوظيفة 

  


