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التوصيف الوظيفي لوظيفة مسؤول 

إدخال البيانات في العيادة الطبية 

 المتنقلة

 ملخص عام عن الوظيفة : •

سيقوم موظف إدخال البيانات في مشروع العيادة 

بتوفير دعم إدخال البيانات لفريق  الطبية المتنقلة 

العيادة المتنقلة لمساعدتهم على تسجيل بياناتهم 

اليومية ونقلها إلى مدير المشروع. وسوف يكون 

العيادة ظف إدخال البيانات جزءا من فريق مو

الجيدة في الوقت  الخدمةالذي سيقدم  المتنقلة

المناسب وعلى نحو عادل إلى المناطق المحددة في 

 يوم / أسبوع. 5.5منطقة مزارع الشياح 

 المهام الرئيسية للوظيفة : •

سوف يقوم مسؤول مدخل البيانات 

 بتحمل المسؤوليات التالية :

سجالت العيادة  المساعدة في إعداد وإنزال  •
 حسب الحاجة الطبية 

أن يكون مسؤوال عن استقبال الزوار كل  •
 يوم. وتسجيل الزوار ومعلوماتهم

مساعدة الطبيب العام والممرضة والقابلة  •
 والحفاظ على سجالت المرضىمع تحديث 

العمل مع ضابط الرصد والتقييم إلى  •
 ضمان السير الصحيح لعمل العيادة المتنقلة

 

يقوم مسؤول إدخال البيانات بتقديم  •
و تقاريره مباشرة إلى الطبيب العام 

 مدير مكتب عمان
 

 المعارف و الخبرات المطلوبة : •
 

يفضل أن يكون  شهادة الثانوية العامة /  •
 حاصال على دبلوم في مجال السكرتارية 

سنة من الخبرة ، ويفضل  1ما ال يقل عن  •

 أن يكون قد عمل في نفس المشاريع سابقا

The Mobile Medical Unit (MMU) 

Data Entry Officer 

GENERAL POSITION SUMMARY: 

The Mobile Medical Unit (MMU) Data 

Entry Officer will provide data entry 

support to the mobile clinic team to help 

them record their daily data and transmit 

to the Project Manager. The Data Entry 

Officer will be part of the MMU team 

that will provide quality service in a 

timely, equitable manner to the 

identified areas of the Al-Shayah Farms 

area 5.5 days/ week. 

ESSENTIAL JOB FUNCTIONS: 

The data entry officer will have the 

following responsibilities: 

· Help with set up and take down of 

MMU as needed 

· Be responsible for the visitor intake 

each day; record visitors and their 

information 

· Assist General Practitioner, Nurse and 

Midwife with updating and safeguarding 

patient records 

· Work with the monitoring and 

evaluation officer to ensure proper 

functioning of the Mobile clinic. 

· Takes photos and helps MMU team 

collect stories for project reporting 

purposes. 
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ويفضل الحصول على رخصة قيادة سارية  •
 سارية المفعول

 مهارات الكمبيوتر قوية •
العمل بشكل جيد على تطبيقات الحاسوب  •

 اكسل( –المكتبية ) وورد 
 

 المهارات المطلوبة :  •
مهارات العمل الجماعي والتعامل مع  •

 الناس
 القدرة على االلتفات إلى التفاصيل •
 مهارات تنظيمية قوية •
 مهارات جيدة للتواصل مع األشخاص •
 مهارات تواصل خطية وشفويه ممتازة •

•  

 

 

REPORTS DIRECTLY TO: General 

Practitioner and office manager of 

Amman 

 

 

 

KNOWLEDGE AND EXPERIENCE: 

· Certificate of High school / Diploma in 

Secretarial field is preferred 

· A minimum of 1 year of experience , 

preferably working in same project 

· Possession of a valid Syrian driver’s 

license is preferred 

· Strong computer skills 

. Work well on desktop applications 

(Word - Excel) 

SKILLS: 

• Excellent teamwork and people skills 

• Ability to pay attention to details 

• Strong organizational skills 

• Good interpersonal skills 

• Excellent verbal and written 

communication skills 

 

 


