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التوصيف الوظيفي لوظيفة عامل 

الصحة المجتمعي في العيادة الطبية 

 المتنقلة 

 شرح عام عن الوظيفة : •

وسيقوم عامل الصحة المجتمعي في العيادة الطبية 

الوحدة الطبية المتنقلة باالتصال    MMUالمتنقلة 

بشكل وثيق مع قادة المجتمع والمتطوعين الصحيين 

المجتمعيين للمساعدة في رفع مستوى وعي 

المجتمعات المحلية بخدمات العيادة الطبية المتنقلة، 

وتوفير التعليم الصحي األساسي، وتسهيل التنسيق 

بين المجتمعات المحلية وخدمات الرعاية الصحية 

األخرى . وستساعد المنظمة أيضا على ضمان 

إدماج مبادئ تعميم الحماية في جميع مراحل 

المشروع. وسوف يكون فريق الصحة المجتمعية 

جزءا من فريق وحدة إدارة الرعاية الصحية الذي 

سيقدم الرعاية الصحية األساسية الجيدة في الوقت 

المناسب وعلى نحو عادل إلى المناطق المحددة في 

 يوم / أسبوع. 5.5طقة مزارع الشياح لمدة من

 المهام الرئيسية للوظيفة : •

سوف يتحمل عامل الصحة المجتمعي 

 المسؤوليات التالية :

المساعدة في تصميم وتنفيذ أنشطة  •
التوعية المجتمعية، مع التركيز 
على قضايا النظافة والتغذية، 

والمواد اإلعالمية بما في ذلك نشر 
والوقت  المعلومات عن اليوم

 ومواقع الخدمات
تحديد وتدريب المتطوعين  •

الصحيين المجتمعيين )بالتنسيق مع 
 قادة المجتمع المحلي(

المشاركة في تقييم مدى كفاية  •
مواقع تقديم الخدمات وأوقاتها، 

فضال عن تقييم احتياجات 
المجتمعات المحلية في مجال تعميم 
مراعاة الحماية )بالتنسيق مع قادة 

GENERAL POSITION SUMMARY: 

The Mobile Medical Unit (MMU) 

Community Health Worker (CHW) will 

liaise closely with community leaders 

and community health volunteers to help 

raise communities’ awareness of the 

MMU services, provide basic health 

education, and to facilitate coordination 

among the communities and other 

healthcare services. The CHW will also 

help ensure that protection 

mainstreaming principles are integrated 

throughout the project. The CHW will 

be part of the MMU team that will 

provide quality basic health care in a 

timely, equitable manner to the 

identified areas of the Al Shayeh Farms 

area 5.5 days/ week. 

ESSENTIAL JOB FUNCTIONS: 

The CHW will have the following 

responsibilities: 

· Help design and conduct community 

awareness raising activities, with an 

emphasis on hygiene and nutritional 

issues, and informational materials 

including the dissemination of 

information about day, time and 

locations of services 

· Identify and train community health 

volunteers (in coordination with 

community leaders) 

· Participate in the assessment of 

adequacy of service delivery locations 

and times as well as assess communities’ 

protection mainstreaming needs (in 
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لمحلية والمتطوعين المجتمعات ا
 الصحيين المجتمعيين(

المساعدة في تصميم وتنفيذ  •
استراتيجيات لضمان حصول 

المستفيدين من ذوي االحتياجات 
الخاصة أو نقاط الضعف على 

خدمات العيادة الطبية وغيرها من 
دعم الرعاية الصحية األساسية 
)تنفيذ مبادئ تعميم الحماية في 

 أوسم(الواليات المتحدة األمريكية 
مراقبة األطفال دون سن الخامسة  •

 حول حاالت سوء التغذية والتلقيح
تزويد الحوامل والمرضعات بدعم  •

 تغذية الرضع وصغار األطفال
 تثقيفيا  

تزويد المستفيدين بدعم االمراض  •
  الغير سارية تثقيفيا  

تزويد المستفيدين بدعم الصحة  •
 تثقيفيا اإلنجابية

 االتصال عن كثب مع المتطوعين •
الصحة المجتمعية لكل موقع وقادة 

المجتمع لضمان وجود قنوات 
لضمان أن يتم ردود الفعل واضحة 
فعل اإليجابية إبالغ كل من ردود 

والسلبية إلدارة المشروع في 
 الوقت المناسب.

المساعدة في تصميم وتنفيذ آلية  •
اإلبالغ عن الحماية التي تسمح 

للمستفيدين بإحالة أو اإلبالغ عن 
 انتهاكات الحقوق. حوادث

 

يقدم عامل الصحة المجتمعي تقاريره  •
 مباشرة إلى الطبيب العام 

 المعارف و المهارات المطلوبة : •
يفضل أن يكون لديه شهادة جامعية في  •

تخصص قريب من هذه الوظيفة أو 
 لديه خبرة جيدة في هذا المجال

سنة واحدة على األقل من الخبرة في  •
العمل االجتماعي والتمريض وغيرها 

coordination with community leaders 

and community health volunteers) 

· Help design and implement strategies 

to ensure that the beneficiaries with 

special needs or vulnerabilities have 

access to MMU services and other basic 

health care support (implementation of 

the UOSSM USA protection 

mainstreaming principles) 

· Screen children under 5 years about 

malnutrition cases and vaccination 

· Provide pregnant and lactating women 

with infant and young child feeding 

(IYCF) support and education 

· Provide beneficiaries with RH support 

and education 

. Provide beneficiaries with support for 

non-communicable diseases 

· Liaise closely with community health 

volunteers for each site location and 

community leaders to ensure there are 

clear feedback channels to ensure that 

both positive and negative feedback are 

communicated to project management in 

a timely manner. 

· Help design and implement protection 

reporting mechanism that allows 

beneficiaries to refer or report incidents 

of rights violations. 

REPORTS DIRECTLY TO: General 

Practitioner 

KNOWLEDGE AND EXPERIENCE: 
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ويفضل أن يكون قد عمل في بيئة 
 مشابهة لبيئة المشروع 

يفضل حيازة رخصة سارية سارية  •
 المفعول

صحة جيدة واللياقة البدنية، والقدرة  •
 على التحمل والقدرة على الصمود

 مهارات الكمبيوتر األساسية المفضلة •
 ورحمة الطبيعة رعاية •

 

 المهارات المطلوبة : •
مهارة العمل الجماعي والتعامل مع  •

 الناس
 مهارات مراقبة جيدة •
 القدرة على استخدام المبادرة •
القدرة على التعامل مع الحاالت  •

 المشحونة عاطفيا والضغوط
 مهارات تواصل خطية وشفويه ممتازة •

 

 

· Preferably have a university degree in a 

specialty close to this job or have good 

experience in this area 

· One year of experience in social work, 

nursing or related fields, preferably 

working in a rural setting 

· Possession of a valid Syrian driver’s 

license 

· Good health and fitness, stamina and 

resilience 

· Basic computer skills preferred 

· Caring and compassionate nature 

SKILLS: 

• Excellent teamwork and people skills 

• Good observational skills 

• Ability to use initiative 

• Ability to deal with emotionally 

charged and pressured situations 

• Excellent verbal and written 

communication skills 

 

 


