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التوصيف الوظيفي لوظيفة الطبيب العام 

 في العيادة الطبية المتنقلة

 

 ملخص عام عن الوظيفة : •

يعتبر الطبيب هو منسق المشروع والمسؤول المباشر على 

 تنفيذ كل عنصر لمهامه

ضمان أن المهام السريرية تتم إن الطبيب العام مسؤول عن 

بطريقة منظمة تنظيما جيدا، وأن تكون العيادة الطبية المتنقلة 

قادرة على تقديم الرعاية الصحية األساسية الجيدة في الوقت 

المناسب وعلى نحو عادل إلى المناطق المحددة في منطقة 

مزارع الشياح. سيقوم الطبيب العام بإجراء اإلحاالت إلى 

عاية الصحية األخرى المتاحة لهؤالء المرضى مرافق الر

 التي ال يمكن تغطيتها ضمن قدرات عيادة الطبية المتنقلة.

أيام /  5.5إن العيادة الطبية المتنقلة سوف تقدم خدماتها لمدة 

 أسبوع.

 

 المهام و الوظائف الرئيسية للوظيفة : •

الطبيب العام في العيادة الطبية المتنقلة سوف تكون لديه 

 المسؤوليات التالية :

استشارة المرضى في وحدة الرعاية الطبية والمنازل • 

 حسب الحاجة و اإلمكانية

 السريريةالفحوص • 

 تشخيص وعالج األمراض • 

 إن لزم األمر بين الحين واآلخر صغرىجراحة • 

 التثقيف الصحي•

 وإدارة اإلشراف على إدارة العيادة الطبية المتنقلة • 

 المشروع

 التواصل مع المهنيين الصحيين اآلخرين و المستشفيات• 

 

يقدم الطبيب العام في العيادة الطبية المتنقلة  •
التقني للمشروع ، و  للمديرالتقارير التقنية 

تقارير التي تتعلق بالمشروع لمدير المشروع 
. 

•  

 

GENERAL PRACTITIONER 

POSITION SUMMARY: 

The general practitioner/doctor is the 

project coordinator and is directly 

responsible for the implementation of 

each component of its functions. The GP 

is responsible for ensuring that the clinic 

functions in a well-organized manner 

and is able to deliver quality basic health 

care in a timely, equitable manner to the 

identified areas of the Al-Shayah Farms 

area. The GP will make referrals to other 

available healthcare facilities for those 

patients that cannot be treated within the 

Medical Mobile Clinic capacities. 

Mobile Medical Clinic services will be 

delivered 5.5 days/ week. 

ESSENTIAL JOB FUNCTIONS: 

The GP will have the following 

responsibilities: 

• patient consultations at the MMU and 

in homes as needed and possible 

• physical examinations 

• diagnosis and treatment of 

illnesses/ailments 

• occasional minor surgery 

• health education 

• Oversee MMU management and 

administration 
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 المعارف و الخبرات المطلوبة : •
بكالوريوس في الطب مرخص لممارسة الطب في  •

 سوريا
 ما ال يقل عن سنة واحدة من الخبرة ممارسة كطبيب •
ويفضل أن يكون لديه تجربة إدارة طاقم صغير و / أو  •

 عيادة طبية متنقلة

 MH - GAPحاصل على دورة  •

 يمتلك رخصة سارية سارية المفعول •

 

 المهارات المطلوبة : •

القدرة على العمل لساعات طويلة تحت الضغط في كثير • 

 من األحيان

 مهارات عملية جيدة• 

مهارات االتصال ، و مهارة التعامل مع المرضى على • 

 السرير

 القدرة على حل المشاكل ومهارات صنع القرارات الفعالة• 

 مهارات إدارية وتنظيمية قوية• 

 

• liaising with other healthcare 

professionals and/or hospitals 

REPORTS DIRECTLY TO: Project 

Technical Advisor on technical issues; 

Project Manager on project management 

issues 

KNOWLEDGE AND EXPERIENCE: 

· Bachelor’s degree in Medicine 

Licensed to practice medicine in Syria 

· A minimum of one year of experience 

practicing as a medical doctor 

· Experience managing a small staff 

and/or a mobile medical clinic is 

preferred 

· MH GAP course is required 

· Possess a valid Syrian driver’s license 

SKILLS: 

• Ability to work long hours, often under 

pressure 

• Good practical skills 

• Communication skills, compassion and 

a good bedside manner 

• Ability to solve problems and effective 

decision-making skills 

• Strong managerial and organizational 

skills 
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