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التوصیف الوظیفي لوظیفة 
الممرض/ة في العیادة الطبیة 

 المتنقلة

 ملخص عام عن الوظیفة :  •
وم الممرض/ة في العیادة الطبیة المتنقلة سوف یق
MMU المرضى والمساعدة في  بمعالجة

اإلجراءات وفقا لتوجیھات الطبیب العام. وتشمل 
ھذه الخدمات المقدمة في قضایا الرعایة الصحیة 

. وسوف تكون جزءا من فریق العیادة االولیة الریفیة
الطبیة المتنقلة التي ستقدم الرعایة الصحیة األساسیة 

الجیدة في الوقت المناسب وعلى نحو عادل إلى 
یوم  5.5المناطق المحددة في منطقة مزارع الشیاح 

 أسبوع. /

 المھام الرئیسیة للوظیفة : •
سوف یقوم الممرض/ة بتولي و أداء 

 المسؤولیات التالیة :

 تقییم وتخطیط متطلبات الرعایة التمریضیة• 

 رصد وإدارة الدواء • 

قیاس النبض،  أخذ عینات من المرضى، و • 
 الدمودرجات الحرارة وضغط 

کتابة السجالت الصحیة للمرضی والتأكد من • 
االحتفاظ بالسجالت الکافیة ونقلھا حسب الحاجة 

 عند إحالة المرضی.

مساعدة الطبیب العام للعیادة في ترتیب و اإلشارة • 
إلى الخدمات الالزمة التي ال یمكن توفیرھا في 

 العیادة

یحمي المرضى والفنیین من خالل ·  •
 الت مكافحة العدوى.االلتزام بروتوكو

 
 تنظیم أعباء العمل• 

GENERAL POSITION SUMMARY: 

The Mobile Medical Unit (MMU) Nurse 
will treat patients and assist in 
procedures as directed by the General 
Practitioner. These services include 
those provided in primary rural health 
care 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 nurse will have the following 
responsibilities: 

• assessing and planning nursing care 
requirements 

• monitoring and administering 
medication and intravenous infusions 

• taking patient samples, pulses, 
temperatures and blood pressures 

• writing patient health records and 
Assures that adequate records are 
maintained and transferred as required 
when patients are referred. 

• Assists GP in arranging for, or refers 
patients to, needed services that cannot 
be provided at the clinic 

· Protects patients and technicians by 
adhering to infection-control protocols. 
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كتابة تقریر یومي للطبیب عن النشاط  •
 الیومي

 توفیر الدعم العاطفي للمرضى واألقارب• 

 
یقدم الممرض/ة تقاریره مباشرة إلى  •

 الطبیب العام للعیادة
تذكیر الطبیب بمتطلبات عمل الیوم  •

  التالي
المعارف و الخبرات المطلوبة لھذه  •

 الوظیفة :
 

درجة من معھد التمریض المعتمد، معھد  •
 الصحة أو المعھد الطبي

ما ال یقل عن سنة واحدة خبرة من العمل  •
ة، ویفضل أن تكون قد عملت في /كممرض
 بیئة ریفیة

یفضل حیازة رخصة سوریة ساریة  •
 المفعول 

أن یتمتع بصحة جیدة وبلیاقة بدنیة جیدة،  •
  والقدرة على التحمل والقدرة على الصمود

 مع نطق سلیم
التعامل الجید و الرحیم مع الطبیعة  •

 المحیطة

 لمھارات المطلوبة :ا •

مھارة العمل الجماعي و التعامل مع  •
 الناس 

 مھارة المراقبة الجیدة •
 القدرة على استخدام المبادرة •
القدرة على التعامل مع الحاالت  •

 المضغوطة و المشحونة عاطفیا 
مھارة التواصل الخطي و مھارة  •

 الشفوي

 المھارات المطلوبة : •
القدرة على التعامل مع الحاالت المشحونة  •

 عاطفیا

• organizing workloads 

• Write a daily report to the doctor 
about daily activity 

• providing emotional support to patients 
and relatives 

• Remind the doctor of the following 
day's work requirements 

 

REPORTS DIRECTLY TO: General 
Practitioner 

KNOWLEDGE AND EXPERIENCE: 

· A degree from an accredited Nursing 
Institute, Health Institute or Medical 
Institute 

· A minimum of one year of experience 
as a nurse, preferably working in a rural 
setting 

· Possession of a valid Syrian driver’s 
license preferred 

· Good health and fitness, stamina and 
resilience with clear 
enunciation/communication skills. 

· Caring and compassionate nature 

SKILLS: 

• Excellent teamwork and people skills 

• Good observational skills 
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 مھارات ممتازة للعمل الجماعي  •
 مھارات التواصل  •
 شخصیة قویة •
 مھارات مراقبة قویة •

 

• Ability to use initiative 

• Ability to deal with emotionally 
charged and pressured situations 

• Excellent verbal and written 
communication skills 

 
 


