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االدارح  /انقسى :انشئٌٕ االداريّ

اسى انٕظيفخ  :االستقجبل

 -1موجز عن الوظيفة
 -استقجبل يزظٗ انعًهيبد ٔتسجيم انجيبَبد انًزظٗ عهٗ انذبست

 -2العالقبت التنظيمية
 1-2انزئيس انًجبشز
 2-2انٕظبئف انتبثعخ نّ
 3-2يٍ يُٕة عُّ
 4-2قُٕاد االتصبل

 :انًذيز انتُفيذٖ
:
 :يٕظفٕا يكتت انخٕل
 :جًيع االغجبء – انقسى انذاخهٗ – انذسبثبد – انخزيُخ – قسى انعًهيبد

 -3المسئوليبت والسلطبت
 1-3المسئوليبت:
 1-1-3عهٗ يٕظفٗ االستقجبل انًكتت االنًبو انتبو ثبنعًهيبد انتٗ تجزٖ ثبنًستشفٗ
 2-1-3عهٗ يٕظف االستقجبل االغالع نخطابة تذٕيام انًازيط دياج اَاّ ال ياتى دجاز عًهياخ اال عاٍ غزيا
خطبة تذٕيم ثّ ثيبَبد انجزادخ انتٗ ستجزٖ نّ (يستشفٗ – خبصخ – تعبقذ).
 3-1-3تٕجيّ انًزيط نخطٕاد انذجز ثذأ يٍ تجٓيزِ نهفذٕصبد نساذاد انقيًاخ انًبنياخ نهعًهياخ ٔاالَتٓابء يعاّ
ثًيعبد انعًهيخ ٔانسبعخ انًذذدح نذعٕرِ.
 4-1-3يستقجم يكتات اناذخٕل انًازيط يإو انعًهياخ ٔآَابء ثابقٗ انًساتذقبد حاى تجهياػ انقساى اناذاخهٗ ثذعإر
انًزيط.
 5-1-3يزاعٗ عذو دجز عًهيبد نالغجبء فٗ يٕاعيذ عيبداتٓى دتٗ ال يذذث تعبرض ثيًُٓب.
 6-1-3االتصبل ثبالغجبء ٔاثالؼٓى ثعذد انذبالد ٔسبعخ انعًم.
 7-1-3اعطبء نكم يزيط ٔرقخ تعهيًبد يازيط يٕظاخ ثٓاب االتفابا ٔسابعخ انعًهياخ ٔانيإو ٔياب سايذفعّ ياٍ
يستهزيبد يب ثعذ انعًهيخ ٔيٕقع عهيٓب ٔتذفع ثبنًهف انخبص ثّ.
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 8-1-3عُذ ٔجٕد يستهزيبد اظبفيخ عهٗ انًزيط يجت إثالغ يكتت انذخٕل.
 9-1-3عُذ تؽيز اقبيخ يزيط يٍ ؼزفخ عبديخ انٗ جُبح أ انعكس يجت إثالغ يكتت انذخٕل.
 10-1-3تسجيم جًيع دبالد انذجز فٗ انذفتز انًعذ ٔيذٌٔ ثّ جًيع انجيبَبد يٍ اسى انًزيط انٗ انسٍ َٕٔع
انعًهيخ ٔسبعخ انعًهيخ ٔانطجيت انجزاح.
 11-1-3يتى تسجيم انذبالد عهٗ انكًجيٕتز دست انجزَبيج انًعذ نّ.
 12-1-3فٓى ٔاستيعبة سيبسخ انجٕدح ٔانساليخ ٔانصذخ انًُٓيخ.
 13-1-3تُفيااذ يااب جاابء ثبساابنيت ٔتعهيًاابد انجاإدح غجقااب نهًٕاصاافخ اياازٔ ٔ 9001انساااليخ ٔانصااذخ انًُٓيااخ
.18001

 -4شروط شغل الوظيفة:
 1-4انًؤْم انذراسٗ
 2-4انًعهٕيبد
 3-4انخجزح
 4-4انتذريت

 :يؤْم عبنٗ يُبست .
:
 :سُتيٍ عهٗ االقم ثبنًستشفيبد ٔاجبدح انعًم عهٗ انذبست االنٗ.
:
.................................................................
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