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مقدمة

ت�سعى وزارة الرتبية والتعليم ممثلة يف املركز الوطني للتوجيه املهني اإىل توفري خدمات التوجيه املهني جلميع اأفراد   

املجتمع العماين؛ وذلك مل�ساعدتهم على اختيار املهن التي تتالءم مع قدراتهم، واإمكاناتهم، واجتاهاتهم مما يجعلهم ي�سعرون 

بال�سعادة والر�سا فينعك�ض اإيجابًا على املجتمع في�سهم يف منوه وتطوره.

اإىل  يهدف  والذي  »دليل مهنتي«  العام  التعليم  يدي طلبة  ي�سع بني  اأن  املهني  للتوجيه  الوطني  املركز  ي�سر  املنطلق  ومن هذا 

تعريفهم باملهن والتخ�س�سات العلمية املختلفة من حيث املهارات واملعارف املطلوبة يف كل مهنة، بالإ�سافة اإىل ت�سليط ال�سوء 

على بع�ض الواجبات وامل�سوؤوليات اخلا�سة بهذه املهن واملوؤهالت املطلوبة وبيئة العمل املنا�سبة لها واأخريا جمالت العمل املتاحة 

بها.

وتاأتي فكرة الدليل لتحقيق الأهداف التالية:

• م�ساعدة الطلبة على اختيار وتخطيط م�ستقبلهم املهني مبا يحقق لهم ال�ستقرار والتوافق والر�سا الوظيفي.	

• تزويد الطلبة باملعلومات املتعلقة بامل�سميات املهنية و الو�سف الوظيفي لكل مهنة.	

• ن�سر الوعي املهني بني اأفراد املجتمع حول خمتلف اأنواع الوظائف واملهن املتوافرة.	

• توفري قاعدة بيانات لأخ�سائي التوجيه املهني لتكون مرجعا مهما �سمن مراجع غرفة م�سادر التوجيه املهني .	

• م�ساعدة الطلبة على تنمية اجتاهات وقيم اإيجابية جتاه عامل املهن.	

•  تعريف الطلبة باأهم التخ�س�سات العلمية املرتبطة باملجموعات التخ�س�سية.	
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ومعاجلتها  الأمرا�ض  بدرا�سة  ُيعنى  وفن  علم  ـب  الطِّ  

من  املكت�سبة  املعرفة  على  مبني  لأنه  علم  وهو  منها؛  والوقاية 

خالل الدرا�سة والتجريب الدقيق، وفن لأنه يعتمد على كيفية 

حينما  الطب  جمال  يف  العاملني  قبل  من  املعرفة  هذه  تطبيق 

الأرواح  اإنقاذ  اأهداف الطب يف  وتتمّثل  يتعاملون مع املر�سى. 

وعالج املر�سى. واإيجاد اأف�سل الو�سائل ملكافحة الأمرا�ض. وقد 

اأدى التقدم يف جمايل الطب والتقنية اإىل تزايد التخ�س�سات 

الطبية  مثل: الطب الباطني، وطب الن�ساء والتوليد، وجراحة 

العظام وجراحة القلب، وطب الأ�سنان، والطب النف�سي، والطب 

النووي، والطب احليوي، وغريها الكثري من التخ�س�سات. 
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)General Physician( الطبيب العام

الو�صف العام:

يقوم بالك�سف الأويل للمري�ض من خالل اإجراء الفحو�سات الالزمة وتتبع العادات اليومية والغذائية للمري�ض.

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• الك�سف عن املر�سى واإعطائهم العالج الالزم واإر�سادهم لأف�سل الطرق للتعامل مع املر�ض.	

• حتويل احلالت املر�سية احلرجة اإىل الطبيب الخت�سا�سي.	

• التعرف على احلالت اأو الفئات املر�سية املعدية يف املجتمع واتخاذ الإجراءات الالزم حيالها.	

• تقييم طرق العالج امل�ستخدمة للمر�سى املرتددين على املوؤ�س�سة ال�سحية ومتابعتهم.	

• امل�ساركة يف تنفيذ الربامج الوقائية كالتثقيف ال�سحي ورعاية الأمومة و الطفولة و ال�سحة املدر�سية وغريها.	

• امل�ساركة يف اإجراءات التق�سي الوبائي ومكافحة الأمرا�ض املعدية وامل�ستوطنة يف منطقة تغطية املوؤ�س�سة ال�سحية.	

• القيام باملناوبات الليلية وفق برنامج واإجراءات املناوبة.	

اأماكن العمل:

• امل�ست�سفيات واملجمعات واملراكز احلكومية.	

• امل�ست�سفيات واملجمعات واملراكز اخلا�سة.	



17 دليل مهنتي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة البكالوريو�ض يف الطب

بيئة العمل:

مكتبي

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• الإملام بالتقنية الطبية	

• الإملام بامل�سطلحات الطبية	

• اإجادة اللغة الإجنليزية	

• القدرة على اإجناز العمل ب�سرعة ودقة	

• الدقة وقوة املالحظة	

• مهارة ا�ستخدام احلا�سب الآيل	

• مهارات الإ�سغاء	

• القدرة على التجديد والتعلم ب�سرعة	

• التعاون مع الآخرين	

• مهارات التخطيط/ التنظيم	

• القدرة على حتمل �سغوطات العمل	

• الإح�سا�ض بامل�سكالت والقدرة على حلها	

• اللتزام باملواعيد والن�سباط	

• مهارة اإدارة الوقت	

• القدرة على التحليل املنطقي	

• القدرة على حتّمل امل�سوؤولية 	

• الثقة بالنف�ض	
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)Dentist( طبيب األسنان

الو�صف العام:

العمليات اجلراحية حتت  بع�ض  باإجراء  يقوم  كما  الأمرا�ض،  من  وغريها  والفك  كاللثة  الفم  وم�سكالت  الأ�سنان  بعالج  يهتم 

التخدير العام، ويثقف املر�سى حول كيفية جتنب امل�سكالت ال�سحية املرتبطة بالفم.

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• فح�ض املري�ض با�ستخدام مرايا الفم والأ�سنان والت�سوير ال�سعاعي.	

• ت�سخي�ض احلالة املر�سية وحتديد اأ�سلوب عالجها �سواء بالأدوية اأو اجلراحة .	

• تنظيف واإزالة الرت�سبات واملواد العالقة بالأ�سنان بوا�سطة الأدوات الطبية .	

• عالج اللتهابات، واأمرا�ض اللثة وغ�ساء الفم املخاطي.	

• تخدير املري�ض تخديرًا مو�سعيًا واإجراءات اخللع اجلراحي للمري�ض.	

• اإعداد طبعات الفكني العلوي وال�سفلي من اجلب�ض.	

• و�سع احل�سوات من املالغم والذهب واخلزف وال�سرياميك.	

• ا�ستبدال اأجزاء تاج ال�سن بالتلبي�ض اأو بو�سع تاج �سناعي.	

• ا�ستبدال الأ�سنان التالفة بخلعها وتركيب اأ�سنان اأخرى �سناعية.	

• حتديد مقا�سات وموا�سفات اأطقم الأ�سنان ال�سناعية.	

• تقومي الأ�سنان والفكوك با�ستخدام امل�سابك وامل�سدات اأو من خالل التقومي اجلراحي.	

• اإجراء العمليات اجلراحية مثل قلع الأ�سنان وجذورها.	

اأماكن العمل:

• امل�ست�سفيات واملجمعات واملراكز احلكومية.	

• امل�ست�سفيات واملجمعات واملراكز اخلا�سة.	
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املوؤهل املطلوب:

�سهادة البكالوريو�ض يف طب الأ�سنان

بيئة العمل:

مكتبي

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• الإملام بالتقنية الطبية	

• الإملام بامل�سطلحات الطبية	

• اإجادة اللغة الإجنليزية	

• القدرة على اإجناز العمل ب�سرعة ودقة	

• املهارات احل�سابية	

• القدرة على التعامل مع الأ�سياء الدقيقة	

• مهارة ا�ستخدام احلا�سب الآيل	

• القدرة على حتّمل امل�سوؤولية 	

• مهارات الت�سال والعمل �سمن فريق	

• مهارات التخطيط	

• القدرة على حتمل �سغوطات العمل	

• الإح�سا�ض بامل�سكالت والقدرة على حلها	

• اللتزام باملواعيد	

• مهارة تنظيم الوقت	

• الهتمام بالتفا�سيل	

• القدرة على الرتكيز	
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)Psychiatrist( الطبيب النفسي

الو�صف العام:

يجري الفحو�سات ويف�سر نتائج الختبارات النف�سية للمري�ض وي�سف الأدوية املنا�سبة حلالة املري�ض، كما يقوم بتحويل املري�ض 

اإىل خمت�ض اآخر يف بع�ض احلالت.

الواجبات و امل�صوؤوليات:

• النف�سية 	 ظروفه  لتحديد  منه  واملقربني  املري�ض  ومناق�سة  والجتماعي،  الأ�سري  وو�سعه  للمري�ض  املر�سية  احلالة  درا�سة 

والعاطفية وتاريخه املر�سي.

• ت�سخي�ض وعالج حالت ال�سرع وانف�سام ال�سخ�سية واأمرا�ض الإكتئاب النف�سي.	

• اإجراء الت�سخي�ض والفح�ض الطبي للمر�ض وو�سع الربنامج العالجي املنا�سب والإ�سراف عليه.	

• اإعادة تاأهيل امل�سابني وتي�سري اندماجهم يف احلياة العامة بالتعاون مع الأخ�سائي النف�سي والأخ�سائي الجتماعي وغريهم 	

من املتخ�س�سني.

• معاجلة حالت اإدمان الكحول واملخدرات بال�ستعانة بالأ�ساليب النف�سية والعالج الكيمائي بالتن�سيق والت�ساور مع الأطباء 	

الخت�سا�سيني.

• حفظ البيانات املر�سية والعالجية ملري�سه وتوثيقها من اأجل املتابعة واملراجعة.	

اأماكن العمل:

• امل�ست�سفيات احلكومية.	

• امل�ست�سفيات والعيادات اخلا�سة.	
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املوؤهل املطلوب:

�سهادة البكالوريو�ض يف الطب

بيئة العمل:

مكتبي

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• الإملام بالتقنية الطبية	

• الإملام بامل�سطلحات الطبية	

• اإجادة اللغة الإجنليزية	

• القدرة على اإجناز العمل ب�سرعة ودقة	

• مهارة ا�ستخدام احلا�سب الآيل	

• مهارات الت�سال	

• مهارة الإن�سات اجليد	

• القدرة على التجديد والتعلم ب�سرعة	

• مهارات التخطيط/ التنظيم	

• القدرة على حتّمل �سغوطات العمل	

• الإح�سا�ض بامل�سكالت، والقدرة على حلها	

• اللتزام باملواعيد	

• مهارة اإدارة الوقت	

• القدرة على التحليل املنطقي	

• القدرة على حفظ الأ�سرار	



دليل مهنتي22

)Veterinary ( الطبيب البيطري

الو�صف العام:

عامل  جمال  يف  العلمية  البحوث  باإجراء  يقوم  كما  الأمرا�ض،  من  وحت�سينها  امل�سابة  احليوانات  ومعاجلة  بت�سخي�ض،  يقوم 

احليوان.

الواجبات و امل�صوؤوليات:

• احلالة 	 وت�سخي�ض  النتائج  ودرا�سة  الالزمة،  املخربية  والتحاليل  الفحو�سات  وحتديد  للحيوان،  املر�سية  احلالت  فح�ض 

وعالجها.

• ت�سخي�ض احلالت التي تتطلب تدخالت جراحية، واإجراء العمليات اجلراحية، وتوليد احليوانات.	

• حتديد طرق رعاية احليوانات والطيور املنزلية وت�سخي�ض اأمرا�سها.	

• البحث عن املعلومات املتعلقة بالأمرا�ض التي ت�سيب احليوان والأمرا�ض امل�سرتكة مع الإن�سان.	

• غري 	 املنتجات  من  التخل�ض  طرق  و  منها  التالف  وحتديد  الب�سري،  لال�ستهالك  املنتجات  �سالحية  مبدى  تقرير  اإعداد 

ال�ساحلة لال�ستهالك.

• اإر�ساد مربي احليوانات ب�ساأن طرق الرتبية والإدارة ال�سليمة للرثوة احليوانية .	

• حتديد اأنواع وكميات العالجات الالزمة وعدد اجلرعات، واإعداد الو�سفة الطبية.	

• متابعة ومراقبة �سحة احليوانات يف املناطق املختلفة.	

اأماكن العمل:

• املراكز والعيادات البيطرية.	



23 دليل مهنتي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة البكالوريو�ض يف الطب البيطري

بيئة العمل:

مكتبي و ميداين

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• الإملام بالتقنية الطبية	

• الإملام بامل�سطلحات الطبية	

• اإجادة اللغة الإجنليزية	

• القدرة على اإجناز العمل ب�سرعة ودقة	

• القدرة على التعامل مع الأ�سياء الدقيقة	

• مهارة ا�ستخدام احلا�سب الآيل	

• مهارات الت�سال والعمل �سمن فريق	

• القدرة على التجديد والتعلم ب�سرعة	

• مهارات التخطيط/ التنظيم	

• القدرة على حتمل �سغوطات العمل	

• الإح�سا�ض بامل�سكالت والقدرة على حلها	

• اللتزام باملواعيد	

• مهارة اإدارة الوقت	

• القدرة على حتّمل امل�سوؤولية	

• القدرة على التحليل املنطقي	



دليل مهنتي24

)Pharmacist( أخصائي تخدير

الو�صف العام:

اإ�سراف طبيب اخت�سا�سي تخدير و يتخ�س�ض يف تخدير املر�سى لإجراء العمليات اجلراحية، ويحدد نوع وكمية  يعمل حتت 

اأو م�ساعفات خالل  فعل  ردة  ال�سريع عند ظهور  للتدخل  الالزمة  الإجراءات  ويتخذ  للتخدير،  املري�ض  وقابلية  املخدرة  املادة 

العمليات اجلراحية.

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• درا�سة حالة املري�ض ومناق�سة الإجراء الطبي املطلوب تنفيذه له بالت�ساور مع اخت�سا�سي التخدير.	

• متابعة املري�ض يف غرفة العمليات.	

• حت�سري الكميات املنا�سبة من مواد التخدير املالئمة.	

• حت�سري جهاز التخدير والأجهزة امللحقة والتاأكد من �سالمة التو�سيالت والت�سغيل وكذلك تعقيم ونظافة الأجهزة.	

• التاأكد من العالمات احليوية للمري�ض كاحلرارة وال�سغط.	

• تخدير املري�ض مو�سعيا اأو كليا وفق تعليمات الطبيب قبل العملية اجلراحية.	

• متابعة اإنعا�ض املري�ض بعد العملية والتاأكد من ا�ستعادة وعيه ب�سكل كامل واإبالغ الطبيب امل�سوؤول عن اأي تغيريات حت�سل 	

للمري�ض املخدر.

• القيام باملناوبات الليلية وفق برنامج واإجراءات املناوبة.	

• متابعة ال�سيانة الدورية لأجهزة التخدير.	

اأماكن العمل:

• امل�ست�سفيات واملجمعات احلكومية.	

• امل�ست�سفيات والعيادات اخلا�سة.	



25 دليل مهنتي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة البكالوريو�ض يف الطب

بيئة العمل:

مكتبي

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• الإملام بالتقنية الطبية	

• الإملام بامل�سطلحات الطبية	

• اإجادة اللغة الإجنليزية	

• الدقة وقوة املالحظة	

• القدرة على حتّمل امل�سوؤولية	

• القدرة على اإجناز العمل ب�سرعة ودقة	

• القدرة على التعامل مع الأ�سياء الدقيقة	

• مهارة ا�ستخدام احلا�سب الآيل	

• مهارات الت�سال والعمل �سمن فريق	

• القدرة على التجديد والتعلم ب�سرعة	

• مهارات التخطيط/ التنظيم	

• القدرة على حتّمل �سغوطات العمل	

• الإح�سا�ض بامل�سكالت والقدرة على حلها	

• اللتزام باملواعيد	

• مهارة اإدارة الوقت	



دليل مهنتي26

)Dietarians( أخصائي تغذية

الو�صف العام:

يقوم بالإ�سراف على اإعداد الوجبات وفق اخلطة الغذائية املعدة والت�سجيع على اللتزام بالعادات الغذائية ال�سحيحة من اأجل 

احلفاظ على ال�سحة.

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• متابعة �سركات متعهدي ت�سليم الأغذية من حيث تنفيذ �سروط تعاقدها.	

• التاأكد من توزيع الأغذية ومدى مطابقتها للقرارات وال�سروط ال�سحية.	

• اإعداد ميزانية التغذية.	

• الإ�سراف على توزيع واإعداد الوجبات.	

• تلقي ال�سكوى املقدمة من املر�سى وحل امل�سكالت.	

• التاأكد من تطبيق نظام الغذاء للم�ستخدم.	

اأماكن العمل:

• امل�ست�سفيات و املراكز ال�سحية احلكومية اأو اخلا�سة.	

• املعاهد واجلامعات )املوؤ�س�سات التعليمية(.	

• املطاعم يف املوؤ�س�سات احلكومية اأو اخلا�سة.	

• املختربات.	



27 دليل مهنتي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة البكالوريو�ض يف الغذاء والتغذية

بيئة العمل:

مكتبي

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• الإملام بالتقنية الطبية	

• الإملام بامل�سطلحات الطبية	

• اإجادة اللغة الإجنليزية	

• القدرة على اإجناز العمل ب�سرعة ودقة	

• القدرة على حتّمل امل�سوؤولية	

• املهارات احل�سابية	

• القدرة على التعامل مع الأ�سياء الدقيقة	

• مهارة ا�ستخدام احلا�سب الآيل	

• مهارات الت�سال و العمل �سمن فريق	

• القدرة على التجديد والتعلم ب�سرعة	

• مهارات التخطيط/ التنظيم	

• القدرة على حتمل �سغط العمل	

• الإح�سا�ض بامل�سكالت والقدرة على حلها	

• اللتزام باملواعيد	

• مهارة اإدارة الوقت	

• املالحظة الدقيقة	

• القدرة على اتخاذ القرار	

• مهارات الإقناع	



دليل مهنتي28

)Physiotherapy Specialist( أخصائي عالج طبيعي

الو�صف العام:

يقوم باملتابعة والإ�سراف على برامج العالج الطبيعي للمر�سى الذين يتم ت�سخي�ض حالتهم ب�سرورة خ�سوعهم لربنامج عالج 

طبيعي مثل امل�سابني بعاهات دائمة ناجتة عن احلوادث وغريها من الأ�سباب با�ستخدام اأدوات وو�سائل طبية عالجية م�ساعدة.

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• تنفيذ تعليمات الأطباء ب�ساأن برنامج العالج الطبيعي للمر�سى.	

• درا�سة احلالت املر�سية التي تتطلب عالجا طبيعيا ومناق�سة الربنامج العالجي املقرتح مع الأطباء واملر�سى.	

• اإعداد الربنامج العالجي الطبيعي للمر�سى وفق تعليمات الطبيب امل�سوؤول.	

• تطبيق اأ�ساليب العالج الطبيعي على املر�سى وفق الربنامج املعد.	

• ا�ستعمال الو�سائل والأجهزة العالجية امل�ساعدة و�سرح كيفية ا�ستعمالها للمري�ض.	

• ا�ستخدام طاولت التدليك وزيوت التدليك واملنا�سف وكمادات الطني.	

• اإعداد التمارين الريا�سية امل�ساعدة ومراقبة املر�سى اأثناء قيامهم بالتمارين.	

• تدريب امل�سابني بال�سكتة القلبية واإعادة تاأهيلهم وفق برنامج عالجي معد.	

• تنفيذ خطط ال�سيانة الدورية ملختلف الآلت والأجهزة امل�ستخدمة يف العالج الطبيعي، والإ�سراف على ت�سغيليها.	

• ا�ستخدام ال�سجالت واجلداول والربامج احلا�سوبية لتوثيق عملية العالج الطبيعي للمر�سى.	

اأماكن العمل:

• امل�ست�سفيات واملجمعات احلكومية.	

• امل�ست�سفيات واملجمعات واملراكز اخلا�سة.	



29 دليل مهنتي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة البكالوريو�ض عالج طبيعي

بيئة العمل:

مكتبي

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• الإملام بالتقنية الطبية	

• الإملام بامل�سطلحات الطبية	

• الدقة وقوة املالحظة	

• مهارات الإقناع	

• القدرة على حتّمل امل�سوؤولية	

• اإجادة اللغة الإجنليزية	

• القدرة على اإجناز العمل	

• القدرة على التعامل مع الأ�سياء الدقيقة	

• مهارة ا�ستخدام احلا�سب الآيل	

• القدرة على حتمل �سغوطات العمل	

• الإح�سا�ض بامل�سكالت والقدرة على حلها	

• اللتزام باملواعيد	

• مهارة اإدارة الوقت	



دليل مهنتي30

)Radiologist( أخصائي أشعة

الو�صف العام:

يقوم بت�سوير اأجزاء ج�سم الإن�سان بالأ�سعة للم�ساعدة على ت�سخي�ض امل�سكالت الطبية.

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• تاأمني ومراقبة م�ستلزمات وحدة الأ�سعة ال�سينية مثل: الأفالم والأدوية واملعدات.	

• فح�ض اأجهزة الأ�سعة با�ستمرار والتاأكد من �سالحيتها والإبالغ عن الأعطال ومتابعة برنامج ال�سيانة الوقائية لها.	

• تنظيم املواعيد واإعطاء التوجيهات الالزمة للت�سوير بالأ�سعة ال�سينية.	

• مرافقة املر�سى اإىل غرفة الأ�سعة، وحتديد اأجزاء اجل�سم املراد ت�سويره بالأ�سعة ال�سينية.	

• تثبيت األواح من الر�سا�ض عند ال�سرورة حلماية الأجزاء اجل�سدية التي يجب األ تتعر�ض لالأ�سعة، واإعطاء املري�ض املواد 	

امللونة بح�سب طبيعة ال�سورة.

• توجيه و�سبط اأجهزة الت�سوير يدوًيا اأو اإلكرتونًيا، واختيار مدة و�سدة التعر�ض لالأ�سعة.	

• اإجراء الفحو�سات ال�سعاعية العادية و املقطعية وفوق ال�سوتية املطلوبة للمر�سى.	

• اإظهار وتثبيت وغ�سل وجتفيف ال�سور ال�سعاعية، وتثبيت املعلومات الأ�سا�سية عليها وعر�سها على الطبيب امل�سوؤول.	

اأماكن العمل:

• ق�سم الأ�سعة يف امل�ست�سفيات احلكومية اأو اخلا�سة.	

• ق�سم الأ�سعة يف املراكز ال�سحية.	

• العيادات اخلا�سة.	



31 دليل مهنتي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�ض ت�سوير اإ�سعاعي ت�سخي�سي

بيئة العمل:

مكتبي

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• الإملام بالتقنية الطبية	

• الإملام بامل�سطلحات الطبية	

• اإجادة اللغة الإجنليزية	

• القدرة على اإجناز العمل ب�سرعة ودقة	

• املهارات احل�سابية	

• القدرة على التعامل مع الأ�سياء الدقيقة	

• مهارة ا�ستخدام احلا�سب الآيل	

• مهارات الت�سال والعمل �سمن فريق	

• القدرة على التجديد والتعلم ب�سرعة	

• مهارات التخطيط/ التنظيم	

• القدرة على حتمل �سغوطات العمل	

• الإح�سا�ض بامل�سكالت والقدرة على حلها	

• اللتزام باملواعيد	

• مهارة اإدارة الوقت	

• القدرة على حتمل الإ�ساءة ال�سطناعية 	

• املحافظة على �سرية العمل	



دليل مهنتي32

)Artificial Limbs Specialist( أخصائي أطراف صناعية

الو�صف العام:

يقوم باأخذ املقا�سات املطلوبة من الأجزاء امل�سابة للمري�ض وتثبيت الأطراف ال�سناعية، وير�سد املري�ض اإىل طريقة ال�ستعمال 

ال�سحيحة.

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• درا�سة احلالة املر�سية واملخططات الأولية واملوا�سفات والتو�سيات املعدة من قبل الطبيب املعالج.	

• اأخذ قيا�سات الأجزاء الالزمة للمري�ض و حتديد الأطراف ال�سناعية الالزمة.	

• حتديد خ�سائ�ض وموا�سفات املواد امل�ستخدمة يف اإنتاج الأطراف.	

• اإعداد املخططات الأولية لالأطراف، ومقارنة القيا�سات بالقيا�سات املعيارية لالأطراف.	

• والأربطة 	 وامل�سدات  الأطراف  وت�سكيل  وجتهيز  والوظيفية،  اجلمالية  ال�سناعية  الأطراف  وت�سكيل  ت�سنيع  طريقة  حتديد 

وتركيب وتثبيت الأطراف امل�سنعة.

• تدريب املر�سى على ا�ستخدام الأطراف والأربطة وامل�سدات وفكها وتركيبها والعناية بها.	

• �سيانة الأطراف ال�سناعية بح�سب الربنامج الدوري اأو كلما دعت احلاجة.	

اأماكن العمل:

• امل�ست�سفيات احلكومية.	

• العيادات اخلا�سة.	



33 دليل مهنتي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�ض اأطراف �سناعية

بيئة العمل:

مكتبي

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• الإملام بالتقنية الطبية	

• الإملام بامل�سطلحات الطبية	

• اإجادة اللغة الإجنليزية	

• القدرة على اإجناز العمل ب�سرعة ودقة	

• املهارات احل�سابية	

• القدرة على التعامل مع الأ�سياء الدقيقة	

• مهارة ا�ستخدام احلا�سب الآيل	

• مهارات الت�سال والعمل �سمن فريق	

• القدرة على التجديد والتعلم ب�سرعة	

• مهارات التخطيط/ التنظيم	

• القدرة على حتمل �سغوطات العمل	

• الإح�سا�ض بامل�سكالت والقدرة على حلها	

• اللتزام باملواعيد	

• مهارة اإدارة الوقت	

• القدرة على التحليل املنطقي	

• القدرة على حتمل امل�سوؤولية	

• مهارات التحفيز	



دليل مهنتي34

)Speech Therapist( أخصائي عالج النطق

الو�صف العام:

يحدد الربنامج العالجي املنا�سب للمري�ض بالتن�سيق مع الطبيب ويحدد الختبارات القيا�سية الالزمة للحالة كما يقوم بتدريب 

املري�ض وفق الربامج التاأهيلي املّعد مع مراقبة ا�ستجابته للعالج.

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• درا�سة حالة �سعوبة النطق، لدى املري�ض وقيا�ض م�ستوى الذكاء ودرجة ال�ستيعاب والعالقة بينهما.	

• اإعداد برنامج خطة العالج بالتن�سيق مع الطبيب املعالج وحتديد نوع عالج النطق الالزم واإجراءات مراحل تنفيذ برنامج 	

العالج.

• حتديد التمارين التقوميية الالزمة ومعدلت تكرارها بالتن�سيق مع الطبيب املعالج.	

• اختيار الأجهزة والأدوات الالزمة للعالج، وتدريب املري�ض على النطق ال�سليم لالأحرف.	

• تفقد وت�سغيل الأجهزة واملعدات امل�ستخدمة يف حتديد �سعوبات النطق وقيا�ض م�ستوى الذكاء ودرجة ال�ستيعاب.	

• تدريب املري�ض على نطق الكلمات و �سبط خمارج احلروف، وتدريب املري�ض على ا�ستخدام اأدوات وو�سائل التعليم والتدريب 	

مبختلف م�ستوياتها واأنواعها اخلا�سة باملنزل.

• ال�سحي 	 الو�سع  والتح�سن يف  التقدم  وتقييم مدى  العالجية،  البيانات  وتوثيق  وت�سجيل  للعالج،  املري�ض  ا�ستجابة  مراقبة 

للمري�ض.

اأماكن العمل:

• امل�ست�سفيات والعيادات احلكومية.	

• امل�ست�سفيات والعيادات اخلا�سة.	

• مدار�ض ذوي الحتياجات اخلا�سة.	



35 دليل مهنتي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�ض عالج النطق

بيئة العمل:

مكتبي

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• الإملام بالتقنية الطبية	

• الإملام بامل�سطلحات الطبية	

• اإجادة اللغة الإجنليزية	

• القدرة على اإجناز العمل	

• املهارات احل�سابية	

• القدرة على التعامل مع الأ�سياء الدقيقة	

• مهارة ا�ستخدام احلا�سب الآيل	

• مهارات الت�سال و العمل �سمن فريق	

• القدرة على التجديد والتعلم ب�سرعة	

• مهارات التخطيط/ التنظيم	

• القدرة على حتمل �سغوطات العمل	

• الإح�سا�ض بامل�سكالت والقدرة على حلها	

• اللتزام باملواعيد	

• مهارة اإدارة الوقت	

• القدرة على التحليل املنطقي	

• القدرة على حتمل امل�سوؤولية	

• املحافظة على �سرية العمل	



دليل مهنتي36

)Pharmacists( صيدلي

الو�صف العام:

يقوم ب�سرف الأدوية الطبية و�سرح تعليمات ال�ستخدام للمري�ض وحت�سري بع�ض العقاقري الطبية.

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• الإ�سراف على �سرف الأدوية للمر�سى.	

• متابعة وتنظيم �سجالت قيد الأدوية الواردة اإىل ال�سيدلية.	

• توفري اأدوية الطوارئ ومتابعة توافرها امل�ستمر بال�سيدلية وتثقيف املر�سى فيما يتعلق بالدواء.	

• ات طبيعية قد حتدث عليها.	 تخزين الأدوية بالطريقة ال�سليمة و القانونية مع مراقبة تواريخ انتهاء مفعولها واأي َتغريرُّ

• اإعداد تقارير حول كميات �سرف الأدوية لالأق�سام الطبية بامل�ست�سفى.	

• القيام باملناوبات الليلية وفق برنامج واإجراءات املناوبة.	

اأماكن العمل:

• امل�ست�سفيات واملجمعات واملراكز احلكومية.	

• امل�ست�سفيات والعيادات اخلا�سة.	

• ال�سيدليات احلكومية واخلا�سة.	

• خمازن الأدوية.	

• معامل �سبط اجلودة.	

• م�سانع الأدوية.	



37 دليل مهنتي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة البكالوريو�ض يف ال�سيدلة

بيئة العمل:

مكتبي

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• الإملام بالتقنية الطبية	

• الإملام بامل�سطلحات الطبية	

• اإجادة اللغة الإجنليزية	

• القدرة على اإجناز العمل ب�سرعة ودقة	

• الدقة وقوة املالحظة	

• القدرة على حتّمل امل�سوؤولية	

• مهارة ا�ستخدام احلا�سب الآيل	

• القدرة على التجديد والتعلم ب�سرعة	

• التعاون مع الآخرين	

• مهارات التخطيط/ التنظيم	

• القدرة على حتمل �سغوطات العمل	

• الإح�سا�ض بامل�سكالت والقدرة على حلها	

• اللتزام باملواعيد والن�سباط	

• مهارة اإدارة الوقت	

• القدرة على التحليل املنطقي	



دليل مهنتي38

)General Nurse( ممرض عام

الو�صف العام:

يقدم الرعاية والعناية ال�سحية يف خمتلف مراحل وجود املر�سى بامل�ست�سفيات والعيادات واملوؤ�س�سات الطبية الأخرى، وي�ساند 

الأطباء يف مهامهم العالجية.

الواجبات و امل�صوؤوليات:

• ا�ستقبال املر�سى وتقييم حالتهم ال�سحية، والإ�سراف على حت�سري الغرف والأ�سرة، وتقدمي الإ�سعافات الأولية للمري�ض.	

• اأخذ العالمات احليوية للمري�ض من حرارة ونب�ض و�سغط الدم والتنف�ض والنب�ض، وتركيب الإبرة الوريدية، واإعطاء املري�ض 	

املحاليل الوريدية والأدوية والعقاقري الطبية بح�سب تعليمات الطبيب املعالج.

• امل�ساركة يف عملية الإنعا�ض القلبي والرئوي، ومرافقة اأطباء الخت�سا�ض لتفقد احلالة ال�سحية للمر�سى.	

• للمعمل لإجراء الفحو�سات املخربية الالزمة بح�سب تعليمات الطبيب املعالج، ومتابعة 	 اأخذ عينات من املري�ض لإر�سالها 

احل�سول على نتائج الفحو�سات املخربية، واإعالم الطبيب بها.

• فح�ض املعدات الطبية املوجودة ب�سورة دائمة والتاأكد من �سالحيتها لال�ستعمال.	

• ت�سجيل مالحظات التمري�ض يف النماذج املخ�س�سة لذلك يف امللف الطبي، والإ�سراف على النظافة العامة.	

• الإ�سراف على حت�سري املر�سى قبل اإر�سالهم للعمليات، وكذلك عند التحويل اأو اخلروج من امل�ست�سفى.	

• الإ�سراف على تنفيذ الإجراءات الطبية قبيل وبعد وفاة املري�ض.	

• اإجراء دور ال�ستالم والت�سليم عند بدء وانتهاء املناوبة.	

• القيام باملناوبات الليلية وفق برنامج واإجراءات املناوبة.	

أماكن العمل:
• امل�ست�سفيات واملجمعات واملراكز ال�سحية احلكومية.	

• امل�ست�سفيات والعيادات اخلا�سة.	



39 دليل مهنتي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�ض /دبلوم التمري�ض العام

بيئة العمل:

مكتبي

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• الإملام بالتقنية الطبية	

• الإملام بامل�سطلحات الطبية	

• اإجادة اللغة الإجنليزية	

• القدرة على العمل ل�ساعات طويلة	

• القدرة على اإجناز العمل ب�سرعة ودقة	

• املهارات احل�سابية	

• القدرة على التعامل مع الأ�سياء الدقيقة	

• مهارة ا�ستخدام احلا�سب الآيل	

• مهارات الت�سال و العمل �سمن فريق	

• القدرة على التجديد والتعلم ب�سرعة	

• مهارات التخطيط/ التنظيم	

• القدرة على حتمل �سغوطات العمل	

• الإح�سا�ض بامل�سكالت، والقدرة على حلها	

• اللتزام باملواعيد	

• مهارة اإدارة الوقت	

• القدرة على التحمل	

• ال�سرية يف العمل	



دليل مهنتي40

)Veterinary Nurse( ممرض بيطري

الو�صف العام:

يعمل حتت اإ�سراف طبيب بيطري، ويقوم باإعطاء العالجات وينفذ ويدر�ض برنامج التطعيم الوقائي للحيوانات والطيور، ويختار 

د احليوانات امل�سابة ح�سب تو�سيات الطبيب. ويجهز الأم�سال، ويعتني ويتفقَّ

الواجبات و امل�صوؤوليات:

• جتهيز احليوان لإجراء عمليات التلقيح والتوليد والعمليات اجلراحية.	

• جتهيز احلقن وتثبيت احليوان لإجراء عمليات التلقيح، وحت�سري العالجات والأدوية الالزمة لها.	

• اإعطاء اللقاحات والتطعيمات املختلفة بح�سب برنامج الطبيب البيطري.	

• جتهيز احليوانات قبل وبعد الذبح، وجمع العينات املخربية الالزمة لإجراء التحاليل املخربية. 	

• جتهيز عينات فح�ض �سالمة اللحوم و التاأكد من خلوها من الأمرا�ض والفحو�سات ال�سالحية لال�ستهالك الب�سري.	

• متابعة تطبيق �سروط اإتالف اللحوم احلمراء والبي�ساء ومتابعة اإجراءات اإتالفها.	

• جتميع املعلومات املتعلقة بالأمرا�ض التي تنتقل عن طريق الأمرا�ض التي ت�سيب احليوانات والطيور.	

• جمع املعلومات لإعداد الإح�ساءات ب�ساأن الأمرا�ض امل�سرتكة والأمرا�ض ال�سارية واملعدية، ودرجة انت�سار تلك الأمرا�ض.	

• تنظيم حمالت تثقيف وتوعية مربي احليوانات.	

• متابعة تطبيق ال�سروط واملعايري الواجب توافرها يف مزارع تربية احليوانات.	

اأماكن العمل:

• م�ست�سفى بيطري.	

• مراكز وعيادات بيطرية.	



41 دليل مهنتي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة دبلوم متري�ض

بيئة العمل:

مكتبي

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• الإملام بالتقنية الطبية	

• الإملام بامل�سطلحات الطبية	

• اإجادة اللغة الإجنليزية	

• القدرة على اإجناز العمل ب�سرعة ودقة	

• القدرة على التعامل مع الأ�سياء الدقيقة	

• مهارة ا�ستخدام احلا�سب الآيل	

• مهارات الت�سال و العمل �سمن فريق	

• القدرة على التجديد والتعلم ب�سرعة	

• مهارات التخطيط/ التنظيم	

• القدرة على حتّمل �سغوطات العمل	

• الإح�سا�ض بامل�سكالت، والقدرة على حلها	

• اللتزام باملواعيد	

• مهارة اإدارة الوقت	

• القدرة على التحليل املنطقي	



دليل مهنتي42

)Pharmacist Assistant( مساعد صيدلي

الو�صف العام:

يقوم بتخزين واإعداد وحت�سري الو�سفات الطبية و�سرف الأدوية للمر�سى، والتحقق من تاريخ انتهاء �سالحية الأدوية واإعطاء 

الن�سائح للمري�ض حول طريقة ا�ستخدام الأدوية بطريقة �سحيحة.

الواجبات و امل�صوؤوليات:

• امل�ساعدة يف تاأمني ومتابعة طلبات واحتياجات الوحدات ال�سحية من خمتلف مواد التاأمني.	

• القيام بحفظ و�سرف الأدوية بالأ�سلوب ال�سحيح.	

• القيام مبراجعة وتدقيق ما مت �سرفه اإىل الوحدات املختلفة من مواد التاأمني و التاأكد من �سحة البيانات املوجودة.	

• معاونة ال�سيديل يف �سرف الأدوية للمر�سى بالعيادات.	

• امل�ساعدة يف �سرف الو�سفات الطبية والحتفاظ ب�سجالتها.	

• القيام مب�ساعدة ال�سيديل يف حت�سري املواد املطلوبة مبختربات اجلودة.	

• القيام باإجراءات امل�ساعدة للتاأكد من تطبيق قانون مزاولة ال�سيدلة وتخزين وبيع الأدوية.	

• القيام باملناوبات الليلية وفق برنامج واإجراءات املناوبة.	

• القيام بح�ساب جرعات الأدوية املحددة.	

اأماكن العمل:

• امل�ست�سفيات واملجمعات واملراكز احلكومية.	

• امل�ست�سفيات والعيادات اخلا�سة.	



43 دليل مهنتي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة دبلوم م�ساعد �سيدلة

بيئة العمل:

مكتبي

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• الإملام بالتقنية الطبية	

• الإملام بامل�سطلحات الطبية	

• اإجادة اللغة الإجنليزية	

• القدرة على اإجناز العمل ب�سرعة ودقة	

• املهارات احل�سابية	

• القدرة على التعامل مع الأ�سياء الدقيقة	

• مهارة ا�ستخدام احلا�سب الآيل	

• مهارات الت�سال و العمل �سمن فريق	

• القدرة على التجديد والتعلرُّم ب�سرعة	

• مهارات التخطيط/ التنظيم	

• القدرة على حتمل �سغوطات العمل	

• الإح�سا�ض بامل�سكالت، والقدرة على حلها	

• اللتزام باملواعيد	

• مهارة اإدارة الوقت	

• القدرة على التحليل املنطقي	



دليل مهنتي44

)Medical Instruments Technician( فني أجهزة طبية

الو�صف العام:

ع و�سيانة الأجهزة واملعدات الكهربائية والهيدروليكية امل�ستخدمة يف امل�ست�سفيات والأق�سام الطبية والعيادات. يقوم بجمِّ

الواجبات و امل�صوؤوليات:

• اإعداد وتركيب الأجهزة والآلت الطبية.	

• �سيانة وت�سليح الأجهزة والآلت مثل معدات الت�سوير الطبية واملا�سحات ال�سوئية.	

• تدريب الطاقم الطبي على ا�ستخدام الأجهزة وكيفية التعامل معها.	

• الت�سال بال�سركة املنتجة لالأجهزة عند احلاجة لطلب قطع الغيار.	

• ت�سليح وتبديل الأجزاء التالفة يف الأجهزة الطبية واإعادة �سبطها من جديد.	

اأماكن العمل:

• امل�ست�سفيات.	

• �سركات توفري اخلدمة لالأجهزة والآلت اخلا�سة بالتقنية الطبية.	

• موؤ�س�سات و�سركات اإنتاج الأجهزة الطبية.	



45 دليل مهنتي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة دبلوم اأجهزة طبية

بيئة العمل:

مكتبي/ ميداين

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• الإملام بالتقنية الطبية	

• الإملام بامل�سطلحات الطبية	

• اإجادة اللغة الإجنليزية	

• القدرة على اإجناز العمل ب�سرعة ودقة 	

• القدرة على التعامل مع الأ�سياء الدقيقة	

• مهارة ا�ستخدام احلا�سب الآيل	

• مهارات الت�سال والعمل �سمن فريق	

• القدرة على التجديد والتعلم ب�سرعة	

• مهارات التخطيط/ التنظيم	

• القدرة على حتمل �سغط العمل	

• الإح�سا�ض بامل�سكالت والقدرة على حلها	

• اللتزام باملواعيد	

• مهارة اإدارة الوقت	

• القدرة على التحليل املنطقي	



دليل مهنتي46

)Electrocardiography Technician( فني تخطيط قلب

الو�صف العام:

يعمل حتت اإ�سراف اخت�سا�سي يف التخطيط الطبي ويقوم بتجهيز املري�ض قبل عملية التخطيط وي�سغل اأجهزة تخطيط القلب 

وي�ستخرج خمطط عمل القلب وي�سجل املالحظات وير�سله اإىل الطبيب املعالج.

الواجبات و امل�صوؤوليات:

• حت�سري جهاز تخطيط القلب وم�ستلزماته.	

• حت�سري املري�ض قبل القيام بتخطيط القلب واإزالة الأج�سام املعدنية عن ج�سم املري�ض.	

• و�سع الأقطاب يف الأماكن املخ�س�سة يف اجل�سم، وتفقد وت�سغيل جهاز تخطيط القلب بح�سب التعليمات.	

• عمل تخطيط القلب على �سوء طلب الطبيب املعالج وتوثيق بيانات املري�ض والتاريخ على خمطط القلب.	

• جتهيز تقرير تخطيط القلب واإر�ساله اإىل الطبيب املعالج.	

• اإ�سالح الأعطال الب�سيطة واإجراء ال�سيانة الوقائية جلهاز تخطيط القلب.	

اأماكن العمل:

• امل�ست�سفيات واملجمعات احلكومية.	

• امل�ست�سفيات والعيادات اخلا�سة.	



47 دليل مهنتي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة دبلوم تخطيط قلب

بيئة العمل:

مكتبي

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• الإملام بالتقنية الطبية	

• الإملام بامل�سطلحات الطبية	

• اإجادة اللغة الإجنليزية	

• القدرة على اإجناز العمل ب�سرعة ودقة	

• املهارات احل�سابية	

• القدرة على التعامل مع الأ�سياء الدقيقة	

• مهارة ا�ستخدام احلا�سب الآيل	

• مهارات الت�سال والعمل �سمن فريق	

• القدرة على التجديد والتعلم ب�سرعة	

• مهارات التخطيط/ التنظيم	

• القدرة على حتّمل �سغوطات العمل	

• الإح�سا�ض بامل�سكالت، والقدرة على حلها	

• اللتزام باملواعيد	

• مهارة اإدارة الوقت	

• القدرة على التحليل املنطقي	
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)Sterilisation Technician( فني تعقيم

الو�صف العام:

يقوم بتعقيم الأدوات اجلراحية وجميع معدات امل�ست�سفى وكذلك املن�سوجات والأقم�سة امل�ستخدمة يف وحدة التعقيم.

الواجبات و امل�صوؤوليات:

• تعبئة وت�سغيل اآلت الغ�سل والتعقيم.	

• تنظيف الأجهزة واملعدات اجلراحية والطبية وتعقيمها.	

• تعقيم مالب�ض العمليات باأنواعها والأقم�سة التي ت�ستخدم يف عالج املر�سى امل�سابني وحفظها وتخزينها.	

• القيام بتو�سيل وتوزيع الأجهزة واملعدات واملالب�ض املعقمة اإىل جميع اأجنحة ووحدات امل�ست�سفى يف املواعيد املحددة.	

• القيام بتوزيع املواد الكيميائية التي ت�ستخدم يف خمتلف اأغرا�ض التعقيم والتاأكد من ا�ستخدامها ال�ستخدام ال�سليم.	

اأماكن العمل:

• امل�ست�سفيات واملجمعات واملراكز ال�سحية احلكومية.	

• امل�ست�سفيات والعيادات اخلا�سة.	
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املوؤهل املطلوب:

�سهادة دبلوم التعقيم

بيئة العمل:

مكتبي

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• الإملام بالتقنية الطبية	

• الإملام بامل�سطلحات الطبية	

• اإجادة اللغة الإجنليزية	

• القدرة على اإجناز العمل	

• املهارات احل�سابية	

• القدرة على التعامل مع الأ�سياء الدقيقة	

• مهارة ا�ستخدام احلا�سب الآيل	

• مهارات الت�سال	

• مهارات التخطيط/ التنظيم	

• القدرة على حتّمل �سغوطات العمل	

• الإح�سا�ض بامل�سكالت والقدرة على حلها	

• اللتزام باملواعيد	

• مهارة اإدارة الوقت	

• القدرة على حتّمل امل�سوؤولية	

• القدرة على التحليل املنطقي	
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)Dental Technician( فني أسنان

الو�صف العام:

يعمل يف خمترب الأ�سنان، ويقوم ب�سنع الأ�سنان البديلة للمر�سى وفق موا�سفات ومقايي�ض بطلب من طبيب الأ�سنان.

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• �سنع الأ�سنان الثابتة واملتحركة.	

• �سنع واإ�سالح اأطقم الأ�سنان الكريليكية الكاملة واجلزئية.	

• �سنع التيجان واجل�سور وال�سرياميك.	

• �سنع اأجهزة تقومي الأ�سنان.	

• �سنع الأ�سنان الفورية.	

• �سنع الأجهزة اجلراحية للفم والأ�سنان.	

• تدوين الإجراءات الطبية يف ال�سجالت اخلا�سة بالق�سم وعمل الإح�ساءات.	

اأماكن العمل:

• عيادات الأ�سنان احلكومية.	

• عيادات الأ�سنان اخلا�سة.	
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املوؤهل املطلوب:

�سهادة دبلوم خمترب اأ�سنان

بيئة العمل:

مكتبي

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• الإملام بالتقنية الطبية	

• الإملام بامل�سطلحات الطبية	

• اإجادة اللغة الإجنليزية	

• القدرة على اإجناز العمل	

• املهارات احل�سابية	

• القدرة على التعامل مع الأ�سياء الدقيقة	

• مهارة ا�ستخدام احلا�سب الآيل	

• مهارات الت�سال والعمل �سمن فريق	

•  القدرة على التجديد والتعلم ب�سرعة	

• مهارات التخطيط/ التنظيم	

• القدرة على حتمل �سغوطات العمل	

• الإح�سا�ض بامل�سكالت، والقدرة على حلها	

• اللتزام باملواعيد	

• مهارة اإدارة الوقت	

• القدرة على التحليل املنطقي	
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)Laboratory Technician /Blood( فني مختبر دم/ بنك دم

الو�صف العام:

يعمل حتت اإ�سراف اخت�سا�سي يف خمتربات الدم، ويقوم ب�سحب عينات الدم بالكميات املطلوبة من املتربعني لإجراء الفحو�سات 

املخربية، وحفظها وتخزينها.

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• جمع عينات الدم والتعرف على املكونات والختبارات املعمولة عليه وحتاليل الك�سف عن الأمرا�ض املختلفة.	

• الك�سف عن ف�سائل الدم، ومعرفة طرق التعامل مع املتربع واإجراء اختبارات نقل وحفظ وحدات الدم.	

• ا�ستالم وحدات الدم املتربع بها ومعاجلتها بوا�سطة الأجهزة املخت�سة.	

• مراقبة وفح�ض خمزن الدم ب�سورة دورية للتاأكد من حالته و�سالحيته.	

• مراقبة معايري ثالجات الدم للتاأكد من بقاء درجة احلرارة �سمن احلدود املقبولة.	

• جمع وتثبيت ومعاجلة عينات الأن�سجة لفح�ض اأمرا�ض اخلاليا والأن�سجة.	

• فح�ض وحدات الدم امل�سرتجعة من امل�ست�سفيات والتاأكد من �سالحيتها.	

• اإجراء حتاليل احلم�ض النووي )DNA( وا�ستخدام جهاز PCR اخلا�ض مب�ساعفتها.	

• درا�سة طرق العدوى بامل�ست�سفيات وكيفية التحكم بها.	

• املحافظة على نظافة الأجهزة املخربية وتعقيمها.	

اأماكن العمل:

• خمتربات الدم بامل�ست�سفيات احلكومية.	

• امل�ست�سفيات والعيادات اخلا�سة.	
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املوؤهل املطلوب:

�سهادة دبلوم خمتربات

بيئة العمل:

مكتبي

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• الإملام بالتقنية الطبية	

• الإملام بامل�سطلحات الطبية	

• اإجادة اللغة الإجنليزية	

• القدرة على اإجناز العمل	

• املهارات احل�سابية	

• القدرة على التعامل مع الأ�سياء الدقيقة	

• مهارة ا�ستخدام احلا�سب الآيل	

• مهارات الت�سال و العمل �سمن فريق	

• القدرة على التجديد والتعلم ب�سرعة	

• مهارات التخطيط/ التنظيم	

• القدرة على حتّمل �سغوطات العمل	

• الإح�سا�ض بامل�سكالت والقدرة على حلها	

• اللتزام باملواعيد	

• مهارة اإدارة الوقت	

• القدرة على التحليل املنطقي	
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)Orderly( مضمد

الو�صف العام:

يعمل حتت اإ�سراف املمر�ض القانوين، ويهتم ب�سحة املري�ض من حيث النظافة ال�سخ�سية للمري�ض، وتقدمي امل�ساندة الطبية 

للفريق الطبي بامل�ست�سفى.

الواجبات و امل�صوؤوليات:

• اإعطاء الأدوية للمر�سى بح�سب تعليمات املمر�ض.	

• م�ساعدة املري�ض يف املحافظة على النظافة ال�سخ�سية كال�ستحمام وتغيري املالب�ض وتنظيف م�ستلزمات العالج مع مراعاة 	

خ�سو�سية وكرامة املري�ض.

• القيام بالأعمال امل�ساندة مثل حتريك املري�ض اأو قيا�ض الوزن والطول.	

• نقل اجلثث اإىل امل�سرحة واإىل �سيارة نقل املوتى.	

• تنظيف املعدات اخلا�سة بالق�سم اأو اجلناح مثل املعدات الطبية واأجهزة املراقبة والتنف�ض.	

• ترتيب وتنظيم ملفات املر�سى و الرد على الهاتف.	

• نقل ملفات املر�سى بني الأق�سام ونقل العينات اإىل املخترب وجلب الإمدادات الطبية مثل )الأدوية والإبر وال�سا�سات( من 	

ال�سيدلية اأو املخزن واإتالف املواد امل�ستهلكة بح�سب التعليمات.

• مرافقة املري�ض من مكان اإىل اآخر بامل�ست�سفى.	

• م�ساعدة املر�سى على كر�سي متحرك ل�ستخدام اأجهزة العالج.	

• القيام باملناوبات الليلية وفق برنامج واإجراءات املناوبة.	

اأماكن العمل:

• امل�ست�سفيات واملجمعات واملراكز احلكومية.	

• امل�ست�سفيات والعيادات اخلا�سة.	
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املوؤهل املطلوب:

�سهادة دبلوم التعليم العام

بيئة العمل:

مكتبي

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• الإملام بالتقنية الطبية	

• الإملام بامل�سطلحات الطبية	

• اإجادة اللغة الإجنليزية	

• القدرة على اإجناز العمل ب�سرعة ودقة	

• املهارات احل�سابية	

• القدرة على التعامل مع الأ�سياء الدقيقة	

• مهارة ا�ستخدام احلا�سب الآيل	

• مهارات الت�سال و العمل �سمن فريق	

• القدرة على التجديد والتعلم ب�سرعة	

• مهارات التخطيط/ التنظيم	

• القدرة على حتمل �سغوطات العمل	

• الإح�سا�ض بامل�سكالت، والقدرة على حلها	

• اللتزام باملواعيد	

• مهارة اإدارة الوقت	

• القدرة على التحليل املنطقي	

• ل امل�سوؤولية	 القدرة على حتمرُّ
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