
Within the process of seeking qualified employees from 
within the ministry, the General Department of Quality 
and Patient Safety is seeking qualifications to work 
according to the following: 

1. Non-Physician Specialist
-Disciplines: Nursing, Radiology, Physiotherapy, Respiratory 
Therapy, Health Informatics, General Health,  Dental Technology, 
Occupational Therapy, Laboratories, Ophthalmology, Emergency 
Medicine, Health Administration, or Hospital Administration. 
- Bachelor’s degree.
- 3 years of service.
- Passing personal interview.
- Experience in Quality and Patient Safety.
- Experience in Standards Development and Implementation is 
preferred. 

2. Non-Physician Senior Specialist 
-Disciplines: Nursing, Radiology, Physiotherapy, Respiratory 
Therapy, Health Informatics, General Health,  Dental Technology, 
Occupational Therapy, Laboratories, Ophthalmology, Emergency 
Medicine, Health Administration, or Hospital Administration. 
- Master’s degree.
- 2 years of service.
- Passing personal interview.
- Experience in Quality and Patient Safety.
- Experience in Standards Development and Implementation is 
preferred. 

3. Physician (Resident/Specialist/Consultant)

-Disciplines: Dentistry, Radiology, Surgery, Infectious Diseases, 
General Health, Family Medicine, General Health, Internal 
Medicine, Intensive Care, Pediatrics, Medicine, Neonatology, 
Pulmonology, or Ophthalmology. 
Passing personal interview.
Adequate experience in: Quality, Patient Safety, or Risks.

4. Pharmacist
-Bachelor's/Master’s degree.
- 2 years experience.
- Passing personal interview.
- Experience in Quality and PAtient Safety.

5. IT Specialist

-Bachelor’s degree in Computer Sciences or an equivalent. 

- Experience in operation systems.

6. Engineer (Civil/Electric/Medical Equipment)
-Bachelor’s in Engineering.
- 3 years of service in Engineering.
- Experience in Quality and PAtient Safety.

7. Project Management 

-Bachelor’s or master’s (preferably in Project Management).

- Efficient knowledge in Microsoft Office.

- Adequate knowledge in Project Management.

8. Secretary/Medical Secretariat
- Diploma or bachelor’s.
- Efficiency in office work.
- Skills in secretariat, using computers and meeting 
management.
- Passing personal interview.

9. Administrative Officer
- Bachelor’s or master’s in General Administration, Business 
Administration or a similar field.
- Passing personal interview.
- Efficient knowledge in Microsoft Office programs.
- English Language proficiency.

10. Technician
- Disciplines: Laboratories, Nursing or Dentistry.
- Diploma in the same field.
- Passing personal interview.
- Efficient knowledge in Microsoft Office.
- English Language proficiency.
- Skill in meeting management.

Those who acquire the mentioned qualifications and are 
interested to apply, please submit your resume titled with the 
desired position to the following e-mail:

للجودة  العامة  ا�دارة  لدى  بالتكليف  وظائف 
وسالمة المرضى

في إطار البحث عن الكفاءات من داخل الوزارة، تعلن ا�دارة العامة 

للجودة وسالمة المرضى عن حاجتها الستقطاب عدد من منسوبي 

الوزارة المؤهلين للعمل لديها حسب ا�تي:

١. أخصائي/أخصائية غير طبيب
تنفسي،  عالج  طبيعي،  عالج  أشعة،  تمريض،  التالية:  التخصصات   -
وظيفي،  عالج  أسنان،  تقنية  عامة،  صحة  صحية،  معلوماتية 

مختبرات، بصريات، طب طوارئ، إدارة صحية، أو إدارة مستشفيات.
- درجة البكالوريوس.

- خدمة ٣ سنوات.
- اجتياز المقابلة الشخصية. 

- خبرة في مجال الجودة وسالمة المرضى.
- يفضل من لديه خبرة في مجال تطوير وتطبيق المعايير.

٢. أخصائي/أخصائية أول غير طبيب
تنفسي،  عالج  طبيعي،  عالج  أشعة،  تمريض،  التالية:  التخصصات   -
وظيفي،  عالج  أسنان،  تقنية  عامة،  صحة  صحية،  معلوماتية 

مختبرات، بصريات، طب طوارئ، إدارة صحية، أو إدارة مستشفيات.
- درجة الماجستير. 

- خدمة سنتين.
- اجتياز المقابلة الشخصية.

- خبرة في مجال الجودة وسالمة المرضى.
- يفضل من لديه خبرة في مجال تطوير وتطبيق المعايير.

٣. طبيب (مقيم/أخصائي/استشاري)
صحة  معدية،  أمراض  جراحة،  أشعة،  أسنان،  التالية:  التخصصات   -
خدج،  كبار،  أطفال،  مركزة،  عناية  باطنية،  عام،  أسرة،  طب  عامة، 

صدرية، أو طب عيون.
- اجتياز المقابلة الشخصية.

أو  المرضى،  سالمة  الجودة،  المجاالت:  أحد  في  كافية  خبرة   -
المخاطر.

٤. صيدلي/صيدلي أول
- درجة البكالوريوس/الماجستير.

- خبرة سنتين.
- اجتياز المقابلة الشخصية.

- خبرة في مجال الجودة وسالمة المرضى.

٥. أخصائي تقنية معلومات 
-  درجة البكالوريوس في مجال علوم الحاسب أو ما يعادلها.

- خبرة في مجال أنظمة التشغيل.

٦. مهندس (مدني/كهربائي/أجهزة طبية)
-  درجة البكالوريوس في المجال الهندسي.

- خدمة ٣ سنوات بالمجال الهندسي.
- خبرة في مجال الجودة وسالمة المرضى.

٧. إدارة مشاريع
إدارة  تخصص  في  (يفضل  الماجستير  أو  البكالوريوس  درجة   -

المشاريع).
- إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.

- خبرة كافية في إدارة المشاريع.

٨. سكرتير/سكرتارية طبية
- دبلوم أو درجة البكالوريوس.

- إجادة االعمال المكتبية.
- مهارة في السكرتارية، الحاسب ا�لي وإدارة االجتماعات.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

٩. إداري
- درجة البكالوريوس أو الماجستير في ا�دارة العامة إدارة اµعمال أو 

أحد فروعهما.
- اجتياز المقابلة الشخصية.

- إجادة برامج مايكروسوفت أوفيس.
- إجادة اللغة ا�نجليزية.

١٠. فني 
- التخصصات التالية: المختبرات، التمريض، أو اµسنان.

- دبلوم في نفس التخصص.
- اجتياز المقابلة الشخصية.

- إجادة برامج مايكروسوفت أوفيس.
- إجادة اللغة ا�نجليزية.

- مهارة إدارة االجتماعات.

على من تنطبق عليه الشروط ولديه الرغبة في العمل إرسال 
رسالة بعنوان الوظيفة المطلوبة تتضمن السيرة الذاتية على 

البريد ا�لكتروني: 
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التغيير  إدارة  لدى  بالتكليف  وظائف 
(الندج) السلوكي 

إن كانت لديك الرغبة في أن تكون شريك¼ في قصة نجاح مشاريع 
�دارة التغيير السلوكي (الندج) بمكتب مساعد وزير الصحة وتمتلك 
المؤهالت والخبرات المطلوبة، يسعدنا انضمامك لفريق العمل وفق 

االحتياج التالي:

١. مساعد تنفيذي
- درجة البكالوريوس.

- خبرة ال تقل عن سنتين أو أكثر في مهام مشابهة.

٢. مدير مشاريع
-درجة البكالوريوس في أحد التخصصات الصحية، ا�دارية أو التقنية.
- خبرة ال تقل عن سنتين في إدارة المشاريع أو السكرتارية الطبية.

إرسال  العمل  في  الرغبة  ولديه  الشروط  عليه  تنطبق  من  على 
على  الذاتية  السيرة  تتضمن  المطلوبة  الوظيفة  بعنوان  رسالة 

البريد ا�لكتروني:

 

If you are interested in becoming a partner in the success 
story of the Behavioral Change Unit and you have the 
required qualifications & experience, we are pleased to 
have you join the team according to the following needs:

1. Executive Assistant

- Bachelor degree.
- Minimum of 2 years experience with similar roles and 
responsibilities. 

2. Project Manager

- Bachelor's in a health, management or technical discipline.
- Minimum of 2 years experience in Project Management or 
Medical Secretarial.

Those who acquire the mentioned qualifications and are 
interested to apply, please submit your resume titled with the 
desired position to the following e-mail:
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