إعالٌ تٕظيف
يعهٍ انًجهس انتًريضي األردَي ببنتُسيق يع ديٕاٌ انخذيت انًذَيت عٍ حبجتّ نتعبئت شبغر بًسًى
(يًرض قبََٕي) بًٕجب عقذ فئت ٔدرجت حسب تعهيًبث اختيبر ٔتعييٍ انًٕظفيٍ في انٕظبئف انحكٕييت نتشغيم
يركز انًحبكبة  Simulationانًستحذث في انًجهس ضًٍ شرٔط إشغبل انٕظيفت انًبيُت أدَبِ:
1
2
3

انًحبفظت :ػهٗ يغتٕٖ انًًهكت

انجُس( :ركش /اَثٗ)
انًؤْم انعهًي :الشهادة الجامعية الثانية (ماجستير) في إحدى تخصصات التمريض.
غرض انٕظيفت

إدارة مركز المحاكاة واإلشراف المباشر عمى تنظيم كافة العمميات التي تتم داخمه بما يضمن مواكبة التطورات التكنولوجية
واإلتجاهات الحديثة في مجال التدريب والتعميم المستمر ومجال عقد اإلمتحانات السريرية والتقييم ،وبما يضمن توفير فرص
التطبيق العممي وتعزيز التفكير الناقد والقدرة عمى اتخاذ ق اررات الرعاية السريرية لدى المتدربين ،وذلك ضمن بيئة تعميمية

افتراضية قريبة من الواقع وآمنة.
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انًٓــــــبو ٔانٕاجببث

 .1يضع الخطط إلدارة مركز المحاكاة بما يتناسق مع أهداف المجمس.
 .2يطور سيناريوهات المحاكاة التدريبية إستنادا لإلحتياجات التدريبية.
 .3ينفذ برامج المحاكاة التدريبية وفقاً لممعايير المعتمدة.

 .4ينسق مع المتقدمين لمبرامج المختمفة من أفراد ومؤسسات.
 .5يشرف عمى المدربين والمتدربين في برامج تدريب المحاكاة.
يقيم برامج المحاكاة ويتأكد من تحقيقها لألهداف ويضع التوصيات لمتحسين.
ّ .6
 .7ينسق مع أقسام المجمس المختمفة في عقد اإلمتحانات العممية  OSCEفي المختبر وفقاً لممتطمبات الوطنية.
 .8يشرف عمى عقد اإلمتحانات  OSCEبالتنسيق مع مشرفي اإلمتحانات.

 .9يشارك في تقييم وتحميل نتائج االمتحانات ويتاكد من تحقيقها لألهداف ويضع توصيات التحسين.
 .10يتأكد من جاهزية المعدات واألجهزة قبل عقد التدريب او اإلمتحانات.
 .11يحافظ عمى ممتمكات وأجهزة المركز ضمن بيئة تخزين آمنة و يتابع الصيانة الدورية ألجهزة المركز.
 .12يحدد احتياجات مخزون المركز بشكل دوري مثل المستهمكات والدمى وغيرها.
 .13يشرف عمى تنظيم السجالت الخاصة بجميع وثائق القسم.

 .14يشرف عمى اإلحصاءات وقواعد البيانات الخاصة بالبرامج والمتدربين والمدربين والممتحنين.
 .15يساهم في المحافظة عمى ديمومة وتطوير نظام مركز المحاكاة اإللكتروني  AV systemبالتعاون مع قسم
تكنولوجيا المعمومات.

 .16يعمل لمحصول عمى اإلعتمادات الدولية في مجال التدريب المبنية عمى المحاكاة.
 .17يضع الخطط الالزمة لتحسين العائد عمى االستثمار واالستدامة المالية لممركز.
 .18يضع السياسات واجراءات عمل المركز.
 .19يضع خطة الموازنة السنوية لممركز بالتنسيق مع قسم المحاسبة واألقسام المختمفة.
 .20متابعة ما يكمف به من مهام تتعمق بعمل المجمس.
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انخبراث انعًهيت ٔانتذريب:
 -األساسية:

 ( )10سن نننوات خب ن نرة فن نني مهنن ننة التم ن نريض ،منهن ننا ( )4سن نننوات عمن ننى األقن ننل فن نني مجن ننال التن نندريب والتعمن ننيم تتضن ننمن ()3سنوات عمى األقل في مجال المحاكاة السريرية .simulation
 أن يكون حاصل عمى شهادة مدرب من مؤسسة القمب األمريكية إلنعاش القمب الرئوي .BLSاإلضافية:

 حاصل عمى شهادة مدرب معتمد إلنعاش القمب المتقدم .ACLS -حاصل عمى دورات في مجال عقد االمتحانات العممية .OSCE
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انكفـــــبءاث انًطهٕبــــت:
أن يكون قاد اًر عمى:

 -إدارة مختبر المحاكاة  ،Simulation lapوالمحافظة عمى األجهزة في المختبر وعممية صيانتها.

 وضع الخطة التشغيمية لممختبر بما يتوائم مع اهداف ووظيفة المجمس التمريضي ومع المتطمبات الوطنية والعالميةلموظيفة.
 تطوير وتنفيذ وتقييم الخطط التدريبية لمختبر المحاكاة وفقاً لممعايير العالمية. تحضير وبرمجة وتشغيل األجهزة في مختبر المحاكاة. -تطوير وتنفيذ سيناريوهات تدريبية في المختبر.

 اإلشراف عمى عقد االمتحانات العممية في المختبر .OSCE -وضع وتنفيذ الخطط الالزمة لتحسين العائد عمى االستثمار واالستدامة المالية لممختبر.
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انًٓـــــــبراث انًطهٕبــــــت:

 إتقان المغة اإلنجميزية كتابةً ومحادثةً. -مهارات قيادية.

 مهارات التسويق. القدرة عمى التواصل الفعال ،والعمل بروح الفريق. مهارة إدارة الفريق والقدرة عمى بناء قدرات العاممين معه. -مهارة إدارة المشاريع.

 -إتقان المغة اإلنجميزية كتابةً ومحادثةً.

 المعرفة الجيدة بأساليب وبرامج التعميم المستمر. إستخدام الحاسوب والبرامج بشكل ممتاز مهارة اعداد وكتابة التقارير. -مهارة حل المشاكل.

* يتطهببث اشغبل انٕظيفت:
-

أٌ ال ٚتجأص ػًش انًتقذو ػٍ ( )45عُت بتاسٚخ تقذو نهٕظٛفت.
أٌ ٚكٌٕ انًتقذو نهٕظٛفت أسدَ ٙانجُغٛت.
اٌ ال ٚكٌٕ انًتقذو يٍ انًتقاػذ ٍٚانؼغكش ٍٛٚأٔ انًذَ ٍٛٛأٔ يتقاػذ٘ انضًاٌ االجتًاػ ٙأ انقائً ٍٛػهٗ سأط ػًهٓى
بٕظائف انقطاع انؼاو انًذَٔ ٙانؼغكش ٍٛٚبًا ف ٙرنك انجايؼاث انشعًٛت ٔانًغشتفٛاث انجايؼٛت انشعًٛت ٔانبهذٚاث
ٔاياَت ػًاٌ انكبشٖ ٔانًجهظ االػهٗ نهؼهٕو ٔانتكُٕنٕجٛا ٔانًشاكض انؼهًٛت انتابؼت نّ.
ٚتطهب يٍ انًششح ٍٛنهًقابهت انشخصٛت يًٍ حققٕا ششٔط انتقذو نهٕظٛفت ،تقذٚى خطت تشغٛهت ٔتغٕٚقٛت يكتٕبت نًشكض
انًحاكاة قبم يٕػذ انًقابهت انز٘ عٛتى تحذٚذِٔ ،اعتؼشاضٓا خالل انًقابهت.

* انٕثبئق انًطهٕبت يصذقت حسب األصٕل:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

انغٛشة انزاتٛت.
صٕسة يصذقت ػٍ بطاقت االحٕال انًذَٛت ( عاسٚت انًفؼٕل).
صٕسة ػٍ انًؤْالث انؼهًٛت انًطهٕبت.
صٕس يصذقت ػٍ كشف ػالياث انثإَٚت انؼايت.
صٕسة يصذقت حغب االصٕل ػٍ انذٔساث انتذسٚبٛت.
صٕسة ػٍ انخبشاث انؼًهٛت يص ذقت يٍ قبم يذٚشٚت انؼًم انًؼتًذة نهخبشاث انًحهٛت ٔيشفق بٓا كشف ببٛاَاث انًؤيٍ
ػه ّٛيٍ انًؤعغت انؼايت نهضًاٌ االجتًاػ ٙيبُٛا ف ّٛاٌ انخبشة يغجهت ف ٙقٕٛد انضًاٌ االجتًاػٔ ٙنهخبشاث يٍ
خاسج انبالد اٌ تكٌٕ يصذقت يٍ ٔصاسة انخاسجٛت.

فؼهٗ انشاغب ٍٛبانتقذو نٓزِ ان ٕظٛفت يًٍ تتٕافش فٓٛى يتطهباث ٔششٔط اشغال انٕظٛفت يشاجؼت قغى انًٕاسد انبششٚت ف ٙانًجهظ
انتًشٚض ٙاألسدَ ٙانٕاقغ ف ٙضاحٛت األيٛش ساشذ/شاسع اعًاػٛم انضبٍ ،دٔاس انضاحٛت يقابم يكتب انبشٚذ يشفقا ً يغ انطهب
جًٛغ انٕثائق انًطهٕبتٔ ،رنك خالل عاػاث انذٔاو انشعً ٙاػتباساً يٍ ٕٚو اإلثُٔ 2021/10/4 ٍٛنغاٚت َٓاٚت ػًم ٕٚو انثالثاء
.2021/10/12
يالحظت ْبيت :نٍ ٚتى اعتالو ا٘ طهب أٔ ٔثٛقت تقذو بؼذ انتاسٚخ انًحذد الَتٓاء فتشة اعتقبال انطهباث ٔنٍ ٚتى انُظش با٘ طهب
غٛش يغتٕف ٙششٔط االػالٌ ٔ/أ يتطهباث انٕظٛفت.
نًزيذ يٍ نإلستفسبر يًكٍ االتصبل عهى ْبتف انًجهس رقى ( ) 16 5808724 ٔ 16 5804183فرعي (. )27

