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الوصف الوظيفي لوظيفة مسؤول الرصد والتقييم 

 والمساءلة والتعلم في العيادة الطبية المتنقلة

 ملخص عام عن الوظيفة : •

وسيكون )مسؤول الرصد والتقييم والمساءلة 

والتقييم والتعلم( مسؤوال عن تنفيذ خطة الرصد 

للعيادة الطبية المتنقلة لضمان أن البيانات المطلوبة 

يتم جمعها والتحقق منها وتحليلها في الوقت 

المناسب. كما سيكون مسؤوال عن المساعدة على 

ضمان تنفيذ إطار عمل المساءلة في الواليات 

المتحدة األمريكية وحماية البيئة وتعميم مراعاة 

 المنظور الجنسي بشكل صحيح.

فريق الرعاية الصحية األولية وسيشارك الموظف 

الذي سيوفر الرعاية الصحية األساسية الجيدة في 

الوقت المناسب وبصورة منصفة للمناطق المحددة 

أيام في  5.5في منطقة مزارع الشياح لمدة 

 األسبوع.

 

 المهام الرئيسية للوظيفة : •

التقييم مسؤوال عن سوف يكون مسؤول الرصد و 

 ما يلي :

العمل مع فريق المشروع، وجمع البيانات  •
من الميدان وفقا لخطة الرصد باستخدام 

أدوات أوسم الواليات المتحدة والقوالب )قد 
 تكون اإللكترونية أو الورقية(

تدريب فريق العيادة الطبية على استخدام  •
أدوات الرصد و التقييم والقوالب حسب 

 الضرورة
جمع بيانات ذات جودة مع التحقق ضمان  •

 من األدلة والدعم
إجراء زيارات ميدانية إلى موقع المشروع  •

 على فترات متفق عليها
إجراء دراسات استقصائية ورصد للرصد  •

ومناقشات جماعية مركزة ومقابالت 
رئيسية للمخبرين في منطقة عمل المشروع 

لكل خطة للرصد والتقييم؛ وسيشمل ذلك 

MMU Monitoring, Evaluation, 

Accountability and Learning Officer Job 

Description 

GENERAL POSITION SUMMARY: 

The Mobile Medical Unit (MMU) Monitoring, 

Evaluation, Accountability and Learning 

(MEAL) Officer will be responsible for 

implementing the MMU Monitoring and 

Evaluation plan ensuring that the required 

data is collected, verified and analyzed in a 

timely manner. S/he will also be responsible 

for helping to ensure UOSSM USA’s 

Accountability Framework and Protection 

and Gender Mainstreaming initiatives are 

being properly implemented. 

The MEAL Officer 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-Shayah Farms area 

5.5 days/ week. 

ESSENTIAL JOB FUNCTIONS: 

The MEAL officer will have the following 

responsibilities : 

Work with the project team, collecting data 

from the field as per the monitoring plan 

using UOSSM USA tools and templates (may 

be electronic or paper-based  (  

Train MMU team on use of MEAL tools and 

templates as necessary 

Ensure the collection of quality data with 

evidence verification and support  
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مع المحلي والمناقشات رصد رضا المجت
 مع المستفيدين بشأن المساءلة واالتصال.

إدخال البيانات التي تم جمعها في شكل  •
محدد، التي يقدمها مدير المشروع. عادة 

 في تنسيقات ورد أو إكسيل.
إجراء تحليل للبيانات الكمية والنوعية،  •

وربما إنتاج الرسومات والملخصات، مما 
ومشاريع يؤدي إلى لوحات المعلومات 

 التقارير مع عرض نتائج التحليل
المشاركة في اجتماع أسبوعي مع مدير  •

المشروع وفريق العيادة الطبية لمتابعة 
تنفيذ الخطط )شرح التقدم المحرز في 

مناقشة  -العمل وفقا للمهام المسندة 
مناقشة  -التحديات والصعوبات والعقبات 

الحلول والتحسينات على أساس الدروس 
 دة(المستفا

إعداد تقارير األداء في الوقت المناسب  •
والجودة والحفاظ على ترتيب اإليداع السليم 

 للوثائق
جمع الوثائق البصرية )أي الصور والفيديو  •

وغيرها(، والقصص الشخصية وغيرها 
من المعلومات المطلوبة من فريق 

اإلتصاالت ألوسم الواليات المتحدة 
 األمريكية .

 

 مطلوبة :المعارف و الخبرات ال •
 درجة البكالوريوس مطلوبة •
أشهر؛ ويفضل  6خبرة عمل ال تقل عن  •

بدرجة كبيرة الخبرة العملية في القطاع 
 اإلنساني

أشهر من العمل في  3خبرة ال تقل عن  •

 وظيفة الرصد و التقييم
فهم نوع الجنس، وتعميم الحماية، وأطر  •

 المساءلة المرغوبة
متطلب وظيفي/ يفضل أن يكون قد أجرى  •

 دورة على أسس المراقبة و التقييم
متطلب وظيفي/ يفضل أن يكون قد أجرى  •

 ( PMDدورة ) تطوير إدارة المشروع 

Conduct field visits to the project site at 

agreed upon intervals  

Conduct surveys, observational monitoring, 

focus group discussions and key informant 

interviews in project area of operation per 

M&E plan; this will include monitoring 

community satisfaction and discussions with 

beneficiaries regarding accountability and 

communication . 

Enter gathered data in a prescribed format, 

provided by the Project Manager; normally in 

Word or Excel formats. 

Perform analysis of quantitative and 

qualitative data, possibly producing graphics 

and summaries, leading to dashboards and 

draft reports with presentation the results of 

the analysis 

Participate in weekly meeting with the 

Project Manager and MMU team to follow up 

the implementation of the plans (explaining 

the progress of the work according to the 

tasks assigned - discussing challenges, 

difficulties and obstacles - discussing 

solutions and improvements based on 

lessons learned 

Prepare timely and quality performance 

reports and maintain and arrange proper 

filing of documentation 

Collect visual documentation (i.e. photos, 

videos, etc.), personal stories and other 

information requested from UOSSM USA 

Communications team 
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متطلب وظيفي/ يفضل أن يكون قد أجرى  •
 ( SPHERE PROJECTدورة ) 

 

 المهارات المطلوبة : •
 أن يتحدث اللغة العربية بطالقة  •
أن تكون مهارات اللغة اإلنجليزية ممتازة  •

تحدثا وكتابة. يفضل عمل فحص اللغة 
 المستوى المعياري  اإلنجليزية لتحديد 

العمل الجماعي، واالتصاالت  مهارة  •
 ومهارات التعامل مع اآلخرين

 مهارات مراقبة ممتازة •
أن تكون لديه مهارات الكمبيوتر قوية مع  •

درة على معرفة عمل جيدة مع أوفيس والق
ورد و إكسيل، بما في ذلك  استخدام 

استخدام الصيغ وخلق الرسوم البيانية من 
 مجموعات البيانات.

 القدرة على العمل تحت الضغط •
القدرة على تحديد األولويات وااللتزام  •

 بالوفاء بالمواعيد النهائية
 القدرة على استخدام المبادرة •

 

REPORTS DIRECTLY TO: Project Manager 

KNOWLEDGE AND EXPERIENCE: 

Bachelor’s degree required 

A minimum of 6 months’ work experience 

required; Practical experience in the 

humanitarian sector highly preferred 

A minimum of 3 months’ experience in MEAL 

work 

Understanding of gender, protection 

mainstreaming, accountability frameworks 

desirable 

Career based / Vocational (Training) MEAL 

preferred 

Career based / Vocational (Training) PMD 

preferred 

Career based / Vocational (Training) SPHERE 

Project  

 

 SKILLS: 

 • Fluent Arabic spoken and written 

Excellent English skills spoken and written. 

English Language Examination A standard 

level or recognized certificate determines the 

preferred English level 

Excellent teamwork, communication and 

interpersonal skills 

Excellent observational skills 

Strong computer skills with good working 

knowledge of MS OFFICE and ability to use 
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MS Word and MS Excel, including using 

formulas and creating graphs from data sets. 

Ability to work under pressure 

Ability to prioritize and commitment to meet 

deadlines 

Ability to use initiative 
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 المدير اإلقليمي                                                              

 د. محمد هشام الديري


