
 

 توصيف المنصب
 

 اسم الموظف: •

 المنصب: •

 المشرف المباشر: •

 الوضع: •

 درجة الراتب: •

 المؤهالت والخبرات: •

 ديفيد موتيال
 أخصائي تكنولوجيا المختبرات

 مدير المختبر
 معادل لدوام كامل واحد

 7الدرجة 

 تكنولوجيا المختبرات الطبية أو ما يعادل ذلك من الخبرة التعليمية/ العملية. حاصل على درجة علمية في

الفحوص الدقيقة والمالئمة التوقيت والفعالة من حيث التكلفة على العينات المأخوذة من المرضى  مساعدة مدير المختبر في تنسيق أنشطة المختبر. إجراء
ات من أجل المساعدة على تشخيص المرض وعالجه على نحو يمتثل ويتسق مع نظام إدارة الجودة. ال يخول أخصائي تكنولوجيا المختبرات أي مسؤولي

 تتعلق باإلشراف.
 

 المهام األساسية:

 اءات المختبرية:اإلجر •
خيص تنفيذ مجموعة متنوعة من اإلجراءات المختبرية التقنية وفقاً للمعايير الوطنية والمعايير الخاصة بالمستشفى والمختبر للمساعدة على تش

 المرض وعالجه.

 التوثيق: •
اسة المختبر بشأن استعادة البيانات، وحفظ اتباع سيومسؤول عن استكمال السجالت والتقارير وسائر المعلومات اإلحصائية على نحو من الدقة. 

 السجالت، واإلجراءات الخاصة بالتعريف والطلب وتقديم التقارير ورسم المخططات وإعداد الفواتير. 

 االتصاالت/ العمل الجماعي: •
التعامل مع اآلخرين في  في مجال اإليجابيةمهارات الاستخدام والحفاظ على عالقات العمل اإليجابية مع الموظفين الطبيين وموظفي المستشفيات. 

استخدام لغة شفهية وكتابية واضحة ومقتضبة مع الموظفين والزبائن. وتوعية/ دعم زبائن المختبر وتشجيع أعضاء الفريق على تحقيق النجاح. 
 مدة في المستشفى والمختبر. التصرف على نحو مستقل وفقاً لتوجيهات المشرف وقبول المسؤولية إزاء السياسات واإلجراءات المعتو

 إدارة الجودة: •
عدم تبليغ المرضى بالنتائج إال إذا كانت البيانات الخاصة بمراقبة الجودة تقع ضمن النطاقات والمشاركة في أنشطة مراقبة الجودة وضمان الجودة. 

تي اعتمدها المختبر وإخطار اآلخرين بشأن التغييرات تحديد القيم غير المنضبطة واتخاذ اإلجراءات التصحيحية وفقاً لإلجراءات الوالمقبولة. 
 المدخلة. 

 السالمة والتعليم: •
التمتع بالمعارف الكافية بشأن استخدام األدوات والنظرية والتطبيق فيما يتعلق بالفحوص الجديدة واالمتثال إلجراءات السالمة في المختبر. 

 حفاظ على الترخيص أو اإلشهاد الخاص بالوظيفة.استكمال التعليم الالزم للوالقائمة بالفعل.  الفحوصو

 حل المشكالت/ التفكير النقدي: •
تحري المشكالت التقنية ومعالجتها، ومشاورة وتنفيذ إجراءات الصيانة الوقائية الالزمة لمعدات المختبر. واالضطالع بمسؤولية حل المشكالت. 

محاولة وضع الحلول في وتحديد حاالت تعطل المعدات الفعلية والمحتملة. واءات. المشرفين إذا كانت الحلول تتطلب تغيير السياسات أو اإلجر
قائماً أخصائي تكنولوجيا المختبرات إمكانية أن يكون مجال االختصاص أو المعارف والرجوع إلى المصادر المالئمة لحل المشكالت المعقدة. و

ً و حاصالً على التدريب المالئم على التحليل/ التشغيل،رئيسياً  اتباع سياسات السالمة الخاصة بالمختبر والمشاركة في وبالكفاءات الموثقة.  متمتعا
 برامج التوعية بشأن السالمة. 

 
 األداء العام:

لبعض المسؤوليات الالزمة للنهوض بالواجبات  هي وصف عام وإنماال تُعد القائمة الواردة أدناه قائمة شاملة بالوظائف األساسية للوظفية قيد النظر، 
 المنوطة بهذا المنصب. 

إجراء الفحوص وفقاً إلجراءات المختبر ومبادئه التوجيهية ونتائج الفحوص، والتأكد من إدخال نتائج الفحوص على نحو صحيح ومقروء في  •
 استمارات التقارير الخاصة بالمريض وسجالت المختبر. 

 ات ومن أنها مقبولة ومالئمة للفحص، وتسجيل االستثناءات. التحقق من حالة العين •

 استكمال األعمال أو المشاريع التي صدر بها تكليف خاص وفقاً للتعليمات.  •

 الحافظ على منطقة العمل نظيفة وصحية ومنظمة.  •

 الحفاظ على مستوى كاٍف من اإلمدادات من المواد الالزمة للعمل في متناول األيدي.  •

 ه. ستئنافل العالق وتركه في حالة مالئمة التنظيم العم •

 تبليغ الزبائن على الفور بشأن جميع القيم الحرجة.   •

 صباحاً.  11استكمال الفحوص والتبليغ عن نتائجها في المختبر بحلول الساعة  •

  



 

أخصائي تكنولوجيا المختبرات )يُرجى يفوض هذا الموظف بتنفيذ المهام التي يفوض بها بمنصب  • المهام التي يفوض شاغل المنصب بأدائها:

 (004، الخزانة ج15الرجوع إلى قائمة التفويضات العامة، الغرفة ألف 

وفضالً عن ذلك فإن هذا الموظف مفوض بمساعدة موظف الجودة في أنشطة مراقبة الوثائق. ومن  •
 ثم فإن هذا الموظف مفوض بتنفيذ المهام التالية:

 هحفظ سجل مراقبة الوثائق وتعديل •

 تنقيح دليل الجودة واإلجراءات التشغيلية الموحدة والملحقات واالستمارات المرفقة بها •

 استعادة دليل الجودة واإلجراءات التشغيلية الموحدة والملحقات واالستمارات المرفقة بها •

 حفظ المحفوظات الخاصة بالجودة •

 تعديل المحفوظات الخاصة بالجودة •

التشغيلية الموحدة والملحقات واالستمارات المرفقة بها، مراقبة دليل الجودة واإلجراءات  •
 وإجازتها

التعليقات أو المتطلبات المحتملة األخرى 
 ذات األهمية بالنسبة إلى هذا المنصب:

 عند التعيين: الحصول على نتيجة سلبية في اختبار حديث للكشف عن السل  •

 صحيفة جنائية خالية من السوابق واجتياز اختبار المخدرات  استخراج •

 يجب أن يكون حاصالً على جميع التطعيمات الالزمة  •

 تابة والتحدث باللغة اإلنكليزيةيجب أن يكون قادراً على القراءة والك •

 يُعد الحضور المنتظم من متطلبات هذه الوظيفة. •

 كتبه:
 التاريخ:

 توقيع مدير المختبر:

 الوطني للصحة العمومية المختبر
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