
 
 
 

 

Jordan Regional Office – UOSSM USA 
504 office –floor  th5 –Hamada complex (109)  –Wasfi Al Tal St.  –Amman  –Jordan  

Tel: 00962 6 5522287 

 Union of Medical Care and Relief Organizations-USA 

UOSSM USA – Jordan Regional Office 

التوصيف الوظيفي لوظيفة 

 القابلة في العيادة الطبية المتنقلة

 

 شرح عام عن الوظيفة : •

في العياد الطبية المتنقلة بتوفير  وستقوم القابلة 

الخدمات حسب الحاجة للمستفيدات من اإلناث. 

الخدمات الخدمات المقدمة في مجال وتشمل هذه 

الرعاية الصحية الريفية وقضايا العنف القائم على 

نوع الجنس. وسوف تكون جزءا من فريق العيادة 

الطبية المتنقلة التي ستقدم الرعاية الصحية األساسية 

الجيدة في الوقت المناسب وعلى نحو عادل إلى 

وم / ي 5.5المناطق المحددة في منطقة مزارع الشياح

 أسبوع.

 

 الوظائف الرئيسية : •
سوف تقوم القابلة بتولي 

 المسؤوليات التالية :

 فحص ومراقبة النساء الحوامل •
تقييم متطلبات الرعاية وخطط الرعاية  •

 الكتابية
القيام برعاية ما قبل الوالدة في وحدة  •

رعاية األطفال وفي المنازل عند 
 الضرورة.

 إجراء اختبارات الفحص. •
المعلومات والدعم العاطفي توفير  •

 واالطمئنان للنساء وأمهاتهن
أخذ عينات من المرضى، ودرجات  •

 الحرارة وضغوط الدم
في حاالت الطوارئ، قد تحتاج إلى رعاية  •

 ومساعدة النساء في العمل،
رصد وإدارة الدواء، والحقن والتورم في  •

الوريد أثناء المخاض، ورصد الجنين أثناء 
 المخاض

لوالدين ودعمهم في الرعاية لة تقديم المشور •
 اليومية ألطفالهم حديثي الوالدة

GENERAL POSITION SUMMARY: 

The Mobile Medical Unit Midwife will 

provide services as needed for female 

beneficiaries. These services include 

those provided in rural health care and 

gender based violence issues. She 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 midwife will have the following 

responsibilities: 

• examining and monitoring pregnant 

women 

• assessing care requirements and 

writing care plans 

• undertaking antenatal care in the MMU 

and in homes as necessary and possible. 

• carrying out screening tests 

• providing information, emotional 

support and reassurance to women and 

their families 

• taking patient samples, pulses, 

temperatures and blood pressures 

• in cases of emergency, may need to 

care for and assist women in labor, 

• monitor and administer medication, 

injections and intravenous infusions 
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مساعدة الوالدين على التعامل مع  •
اإلجهاض، واإلنهاء، والموت لحديثي 

 الوالدة
 كتابة السجالت •

 

ترسل التقارير مباشرة إلى  •
الطبيب العام للعيادة الطبية 

 المتنقلة
 المعارف و الخبرات المطلوبة : •
التمريض المعتمد أو شهادة من معهد  •

 شهادة التعليم الصحي / الشهادات المهنية
 سنتين أو أكثر من الخبرة كقابلة •

 

 

 

 

 المهارات المطلوبة : •
القدرة على التعامل مع الحاالت المشحونة  •

 عاطفيا
 مهارات ممتازة للعمل الجماعي  •
 مهارات التواصل  •
 شخصية قوية •
 مهارات مراقبة قوية •

 

during labor, and monitoring the fetus 

during labor 

• advising about and supporting parents 

in the daily care of their newborn babies 

• helping parents to cope with 

miscarriage, termination, stillbirth and 

neonatal death 

• writing records 

 

REPORTS DIRECTLY TO: General 

Practitioner 

KNOWLEDGE AND EXPERIENCE: 

· Degree/ certification from an 

accredited Nursing Institute or Health 

Institute  

· 2 or more years of experience as a 

midwife 

· Possession of a valid Syrian driver’s 

license desirable 

SKILLS: 

• Ability to deal with emotionally 

charged situations 

• Excellent teamworking skills 

• Strong interpersonal and 

communication skills 

• Strong observational skills 

 


