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يٍ األَظًح انًرمذيح ظذا تٓزا انًعال يٍ ؼٛس انمٕج ٔانسٕٓنح ٔانًصؽاخ انطثٛح انًسرشفٛاخ  (إلداسج1.23.0الشافي اإلصدار ٚؼرثش تشَايط )

 فٗ يٍ األنف إنٗ انٛاء ؼٛس اَّ ٚغطٗ كم األػًال انرانٛح:ٔانشًٕنٛح نعًٛغ أػًال انًصؽاخ ٔانًسرش

 

 .َظبو انظزٌت وانصالحٍبث 

 .َظبو تظجٍم انًزظى 

 .َظبو انعٍبداث انخبرجٍت 

  .َظبو انظجالث انطبٍت 

 .َظبو األوايز انطبٍت 

 .َظبو فىاتٍز انًزظى 

  اإلٌىاء.َظبو   

 .َظبو انحىادث وانطىارا 

 .َظبو يتببعت انظجالث انطبٍت 

  .ظبو انتقبرٌز انطبٍتَ 

 .َظبو انًختبز 

 .ظبو بُك انذوَ  

 .َظبو األشعت 

 .َظبو انصٍذنٍت  

 .َظبو انًظتىدعبث وأوايز انشزاء  

 .َظبو شؤوٌ انًىظفٍٍ  

 .حظبببث انعًالء  

 .حظبببث انًىردٌٍ  

 .انحظبببث انعبيت  

 .األصىل انثببتت 

 .االتصبل اإلداري 

 .األرشٍف االنكتزوًَ 

 .وٍَتانتقبرٌز االنكتز 

 

 



 دنٍم اإلػذاداث.....

 جفٙ إداسج انرغزٚح انخهفٛح نًكَٕاخ انُظاو، ٔلذ ذى اذخار إظشاءاخ يؽذد دٔس يٓىنٓا يٍ نًا  األًْٛحيٍ انخٛاساخ راخ  انؼايح ذؼرثش اإلػذاداخ

ٔانرٙ ًٚكٍ أٌ ذؤد٘ إنٗ يسػ خاصح أًْٛح تؼط خٛاساخ راخ  ّ ذٕظذنًٍ نّ األؼمٛح فٙ دخٕل يخرهف انُٕافز ؼسة طثٛؼح انؼًم، كًا أَ

فٙ ذسهٛى  جاالطالع ػهٗ سٛش األؼذاز فٙ انُظاو، ٔانششكح ذرخز إظشاءاخ يشذد أٔ ذغٛٛش ؼساتاخ انًسرخذيٍٛ، أٔ ذج انثٛاَاخ،ػكم يكَٕاخ لا

 اءاخ.صالؼٛاخ انذخٕل إنٛٓا ٔفك إظشاءاخ سسًٛح نرفاد٘ يا ًٚكٍ أٌ ٚؼمثّ يٍ يسؤٔنٛح لإََٛح ٔأدتٛح ػٍ ْزا اإلظش

 اننظاو إػذاداث   

 انبٍبَبث قبعذة. 

 اإلكظم يهفبث تصذٌز و اطتٍزاد. 

 ٌانبهذا. 

 جذٌذ يظتخذو إظبفت . 

 األحذاث يزاقبت شبشت. 

 اإلعالَبث . 

 انعًالث. 

 انُبىٌت األحبدٌج. 

 

  انًستشفى إػذاداث 

 انًظتشفى بٍبَبث. 

 انىظبئف  . 

 انخذيبث . 

 انغزف و واألقظبو اإلداراث . 

 بٍتانط األجهشة. 

 انعًالء. 

 ٍٍانًىسع . 

 ٌٍانًىرد . 

 ٍانخشائ . 

 انجزاحٍت انعًهٍبث. 

 انًصبرف. 

 انخبرجٍت انجهبث . 

 األطببء َظب. 

 .انعًهٍبث و انخذيبث 

 .انًىاعٍذ 

 .األجهشة 

 انعٍبداث يىاعٍذ. 

 انعزض شبشت. 

 انقىائى. 



 انًبنٍت انحزكبث أَىاع. 

 انعًىيٍت انًصزوفبث. 

 انكهفت يزكش. 

 انًشتزٌبث يصبرٌف. 

 

 

 انشخصٍت اإلػذاداث 

 انهغت تغٍٍز.  

 انذاخهً. انبزٌذ  

 انًذكزة.  

 ًتشخٍص. 

 .تغٍٍز كهًت انًزور 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ....نظاو االستقبال

 ًؤسسح انطثٛح ٚرى فٙ ْزا انمسى ذسعٛم ظًٛغ تٛاَاخ انًشٚط انز٘ ٚرى دخٕنّ نه

 ى االسرمثال. دفغ انًسرؽماخ انًرشذثح ػٍ رنك يٍ خالل انخضُٚح انخاصح تمسٔ

 .ًيهفبث انًزظ 

 .انخشٌُت 

 

 ....انطىارئنظاو 

 انخاصح انؽانح ذشاػٙ انرٙ انًؼاٚٛش أدق ٔفك ٔانطٕاسا، اإلسؼاف َظاو ذصًٛى ذى

 إنٗ انشظٕع دٌٔ انًشٚط يثاششج انمٛاو انمسى طثٛة تئيكاٌ أٌ ؼٛس انمسى ْزا نطثٛؼح

 يثاششج ٔإدخانّ ٔأشؼح ذؽانٛم طهة يٍ انالصيح اإلظشاءاخ تكم انمٛاو ٔ االسرمثال لسى

 .انًشٚط ؼانح ٔفك اإلٕٚاء إنٗ

 .ٌىيٍت انطبٍب 

 .شهبداث انىفبة 

 .خذيبث انتًزٌط 

 .ٌانًخش 

 



 ......نظاو اإلٌىاء
             نهًشٚط انطثٙ تانسعم االؼرفاظ ؼٛس يٍ انمسى ْزا ػًم طثٛؼح نٛشاػٙ صًى ؼٛس انشافٙ تُظاو انٓايح األلساو يٍ اإلٕٚاء لسى ٚؼرثش

 ٔٚؽرٕ٘ ٔانٕالدج انُساء ٔلسى انكهٙ غسٛم ىلس ػهٗ ٚؽرٕ٘ كزنك األٔايش نٓزِ انًًشظٍٛ ٔذُفٛز ٚطهثٓا انرٙ ٔاألٔايش نؽانرّ انطثٛة ٔيراتؼح

 .انًٕذٗ ٔشالظاخ انٕفٛاخ سعم كزنك ٔ إظشائٓا ٔٚرى نّ ذرثغ انرٙ انعشاؼٛح انؼًهٛاخ سعم ػهٗ

 .االطتقببل 

  انحجش. 

 نًزظً.يتببعت ا 

 انشهبداث انطبٍت. 

 .طببعت شهبدة انىفبة 

 .طببعت شهبدة انىالدة 

 .طببعت شهبدة وفبة حذٌثً انىالدة 

 تفىٌط بئجزاء انعًهٍت. 

 إظبفت خذيبث انًزفق. 

 اطتشبراث. 

 .غزفت األطببء 

 أوايز انطبٍب. 

 يهف انًزٌط ببإلٌىاء. 

 انشهبداث انطبٍت. 

 إدخبل انًزٌط. 

 .غزفت انتًزٌط 

 ٍ.رئٍض انًًزظٍ 

 .جذول انعًم 

 .ٌانًخش 

 خذيبث انتًزٌط. 

 .طجم انىفٍبث 

 .انعًهٍبث انجزاحٍت 

 .ًوحذة غظٍم انكه 

 الدة.قظى انُظبء وانى 

 .ًانقزص انطب 



 .....نظاو انؼٍاداث انخارجٍت

 انٓايح انًًٛضاخ يٍ انكصٛش إظافح انشافٙ َظاو يٍ انعذٚذ نإلصذاس انذلٛك انرطٕٚش أذاغ

 نهمسى ٔفما ذهمائٙ تشكم انؼًم يٍ طثٛة كم ًٚكٍ الَّ OPDظٛحانخاس انؼٛاداخ نُظاو

 يٍ انًشٚط يراتؼح ٔ انًسعهح يٕاػٛذِ كم ػشض إيكاَٛح يغ نّ انراتغ

 يغ دلٛك ٔتشكم انكايم االذصال يٛضج إنٗ تاإلظافح انًشظٙ ذاسٚخّ ؼٛس

 .االخش٘ انُظاو أظضاء

 .يىاعٍذ انطبٍب 

 .جذول يىاعٍذ انطبٍب 

 .ًانتبرٌخ انًزظ 

 

 

 

 .....نظاو يؼًم انتحانٍم انطبٍت

 ٚؽرٕ٘ اَّ كًا كايم، يسرشفٗ أ يصؽح ظًٍ أ يسرمال ٚؼًم اٌ ًٚكٍ اَّ ؼٛس انؽاالخ يخرهف ٚشاػٙ تاَّ انطثٛح انرؽانٛم يؼًم ًٚراص

 .االنكرشَٔٙ تشٚذِ طشٚك ػٍ يثاششج انًشٚط غهٗ انُرائط إسسال يٛضج ػهٗ ٚؽرٕ٘ كًا انشائؼح، انطثٛح انرؽانٛم يٍ كايهح يكرثح

 .حجش يىاعٍذ.  انتحبنٍم انطبٍت 



 إصذار ببركىد انعٍُبث. 

 تعبئت انُتبئج. 

 .تحبنٍم يٍ يعبيم خبرجٍت 

 حجش. 

  تعبئت انُتبئج. 

 .طهببث انطبٍب 

 .طببعت قبئًت انتحبنٍم 

 .عزض انتحبنٍم انطبٍت 

 .يكتبت انتحبنٍم 

 

 .....نظاو وحذة األشؼت

 يرٕافك تشكم ٚؼًم اَّ ؼٛس انشافٙ َظاو فٙ كثٛش تشكم انشاٚذنٕظٙ لسى ذطٕٚش ذى

 ػهٗ ذؽرٕٖ يكرثح ػهٗ اؼرٕائّ إنٗ تاإلظافح انًصؽح، أٔ انًسرشفٙ ألساو ظًٛغ يغ

 إدياض ْٔٙ أخش٘ ْايح يٛضج إنٗ تاإلظافح انٓايح، انفؽٕصاخ يٍ كثٛشج يعًٕػح

 .انُظاو يغ ذفاصٛهّ تكم Dicom َظاو

 .حجش انًىاعٍذ 



 بئج.تعبئت انُت  

 .انذاٌكىو 

 .يكتبت األشعت 

 

 

 

 ....نظاو يصرف انذو

 يٍ نًرثشػٍٛا كزنك ٔ نهًرثشػٍٛ سعم ذٕفٛش ؼٛس يٍ ىانمس ْزا ظًٍ نهؼًم ػانٛح كفاءج ٚؽمك تؽٛس انشافٙ َظاو يٍ انذو يصشف ذطٕٚش ذى

 انذو يصاسف يٍ يشرماذّ أ نهذو ٔاالسرالو انرسهٛى ػًهٛاخ إذًاو كزنك انطٕاسا، أٔ اإلٕٚاء يٍ األطثاء طهثاخ ٔذهثٛح انُادسج انضيشج رٔ٘

 .االخش٘ انًسرشفٛاخ أٔ االخش٘

 .ٍٍيهف انًتبزع 

 .يتبزع جذٌذ 

 .انًشتقبث 

 .اختببراث انذو 

 .طهببث انطبٍب 

 .اختببراث انتطببق 

 .إعطبء أكٍبص انذو 



  ٍانجهبث انخبرجٍت.إعطبء وأخذ أكٍبص انذو ي 

 .يخشوٌ أكٍبص انذو 

 انذو. اطتزجبع أكٍبص 

 .إتالف أكٍبص انذو 

 .ٌانًخش 

 .اإلعذاداث 

 

 

 ....نظاو انصٍذنٍت

 سٕاء انؼٛادج أٔ انًصؽح أٔ انًسرشفٗ فٙ تانغح أًْٛح يٍ انصٛذنٛح ذًصهّ نًا َظشا

 يٍ ػًهٓا فٙ اساسٛح َماغ ػذج ساػُٛا فهمذ انخاص، أٔ انؼاو انمطاع ذرثغ كاَد أٌ

 خاسض يٍ نهضتائٍ انًثاشش انثٛغ خالل يٍ يُفشدج ذؼًم اٌ ًٚكٍ كَٕٓا ؼٛس

 ترؽٕٚم ذمٕو آَا كًا انخاسظٛح، انؼٛاداخ تٍٛ ٔ تُٛٓا ذٕافك كزنك انطثٛح، انًؤسسح

 انًؤسسح ًٕٚل يخضٌ اػرثاسْا ًٚكٍ كًا انًانٛح اإلداسج إنٗ دلٛك تشكم انًثٛؼاخ

 .انطثٛح

 .انًبٍعبث انٍىيٍت 



 

 .تحىٌم انزصٍذ 

 .انبحج فً انًبٍعبث انٍىيٍت 

 

 

 

 

 

 

 

 انباركىد....

 انذو كٛس سلى انًخرثش، داخم انطثٛح انرؽانٛم ػُٛح فٙ ظذٚذ، يشٚط ذسعٛم تُٛٓا يٍ األظضاء يٍ انكصٛش فٙ انشافٙ َظاو فٙ انثاسكٕد ٔٚسرخذو

 .انصٛذنٛح فٙ انٕٛيٛح تانًثٛؼاخ ٔكزنك انذو تًصشف

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ....انتقارٌر واإلحصائٍاث

 يؼايم تؽس يخرهف ْٔٙ ذُمسى إنٗ ذماسٚش ػايح، إؼصائٛاخ، سسٕياخ تٛاَٛح. 43ذمشٚش يخرهف تأكصش يٍ  333ٚمذو انُظاو أصٚذ ػٍ 

 

 .تقبرٌز االطتقببل 

 .تقبرٌز خشٌُت االطتقببل 

 .تقبرٌز انًىارد انبشزٌت 

 .تقبرٌز انعٍبداث انخبرجٍت 

 .تقبرٌز انتحبنٍم انطبٍت 

 إحصبئٍبث. 

 تفبصٍم انجهبث انخبرجٍت. 

 شعت.تقبرٌز األ 

 .ٌتقبرٌز انصٍذنٍت وانًخبس 

 .تقبرٌز انًحبطبت 

 .تقبرٌزاإلدارة انعهٍب 

 .اإلحصبئٍبث انعبيت 

 .تقبرٌز اإلطعبف وانطىارا 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ....انًؼاٌٍر انتصًًٍٍت نقسى إدارة انسجالث انطبٍت
إداسج انسعالخ انطثٛح يٍ خالل يعًٕػح يٍ  حفتذٔس يٓى فٙ ػًهٛح ذصًٛى لسى أسشو ال ذكرفٙ ششكرُا ترمذٚى َظاو إداسج انًؼهٕياخ انطثٛح تم ذمٕ

 :ْٙ انًؼاٚٛش انمٛاسٛح فٙ ذصًٛى لسى انسعالخ انطثٛحانرٙ ذعؼٓا كًؼاٚٛش دٔنٛح ٔيُٓا  انًؼاٚٛش انٓايح

 :أوال: اختٍار انًىقغ 

 : انرانٛح االػرثاساخ يشاػاج ٚعة انًٕلغ اخرٛاس ػُذ

 إنٗ ٕٚيًٛا ذشسم انًصذسج انطثٛح انسعالخ يٍ% 03 َسثرّ يا أٌ ؼٛس انطثٛح انسعالخ َمم ٔسشػح سٕٓنح نعًاٌ انخاسظٛح اداخانؼٛ يٍ انمشب .1

 .انخاسظٛح انؼٛاداخ

 .نًرطهثاذٓى االسرعاتح نسشػح ٔرنك ٔانخشٔض انذخٕل ٔيكرة انطٕاسا  لسى يٍ انمشب .2

 .ٔانذساسح انثؽس إلغشاض أٔ انطثٛح انسعالخ السركًال انطثٙ انكادس ٔصٕل سٕٓنح .3

 ٔاإلظافح انرٕسغ إيكاَٛح ٚرٛػ انز٘ انًٕلغ اخرٛاس ُٚفعم ٔػهّٛ انرٕسغ انسشٚؼح األلساو يٍ انطثٛح انسعالخ لسى ُٚؼذ: ٔاإلظافح انرٕسغ سٕٓنح .4

 .انًسرمثهٛح نهرٕسؼاخ ٚسرعٛة انز٘ انُؽٕ ػهٗ

 :ثانٍا: اختٍار انًساحت 

 يساؼاخ كفاٚح ػذو ْٙ انطثٛح انسعالخ ساوأل ذٕاظّ انرٙ انًشاكم أتشص أؼذ

 انسعالخ ٔذهف ظٛاع فٙ ٚرسثة لذ انز٘ األيش انطثٛح انسعالخ ٔؼفع ذخضٍٚ

 فئَّ انًسرشفٛاخ ؼعى إنٗ ٔتانُظش. نؽفظٓا كافٛح أياكٍ ٔظٕد نؼذو انطثٛح

ًُصهٗ انرمشٚثٛح انًساؼاخ ؼعى ذؽذٚذ ًٚكُُا   كًا فٙ انعذٔل. ان

 



 

 هً:ثانثا: انتصًٍى انذاخ 

ّٕياخ أؼذ انطثٛح انسعالخ نمسى انعٛذ انذاخهٙ انرصًٛى ُٚؼذ  ذذفك ٔسٕٓنح انًخرهفح انُشاطاخ انرصًٛى ٚشاػٙ أٌ ٚعة ؼٛس األداء ٔفؼانٛح كفاءج يم

 ٔانصٕخ إلظاءجا انركٛٛف، يصم انًكاَٛح ٔانؼٕايم انًكاذة، ٔيؼذاخ ٔاألشاز ، ٔانًكاٌ انًكاذة نًساؼاخ انرصًٛى ٚشًم ْٔزا ٔذُاسمٓا األػًال

 انسعالخ ذهف فٙ ذرسثة لذ ٔانرٙ ٔانرٕٓٚح ٔانشطٕتح انؽشاسج يصم انؼٕايم تؼط إنٗ أٚعا َُظش أٌ ٚعة انطثٛح انسعالخ لسى ذصًٛى ػُذ. ٔانٕٓاء

 .انطثٛح

 


