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التوصيف الوظيفي لوظيفة 

الصيدالني/ة في العيادة الطبية 

 المتنقلة 

 

شرح عام عن وظيفة الصيدالني/ة  •
 في العيادة الطبية المتنقلة :

المتنقلة وسيقوم الصيدالني/ة في العيادة الطبية 

وتخزين األدوية  MMUتوزيع األدوية في  بإدارة

، وضمان التخزين مستودع التخزينواللوازم في 

  (.GSPالسليم لألدوية وفقا لمعايير التخزين الجيدة )

التي  MMUسوف يكون الصيدلي جزءا من فريق 

 والجودة من شأنها توفير الرعاية الصحية األساسية 

في الوقت المناسب وعلى نحو عادل إلى المناطق 

 5.5التي تم تحديدها في منطقة مزارع الشياح لمدة 

 أيام / األسبوع.

 

 المهام الرئيسية للوظيفة : •
 بدوام كامل.العيادة المتنقلة العمل في الصيدلية في 

استخدام هذه  وكتابة طريقةصرف الوصفات الطبية 

األدوية بوضوح، وضمان أن المريض قد فهم 

  لهم.طريقة استخدام هذه األدوية التي وصفها 

تسليم شحنات الدواء والقيام بجرد المخزون 

باألدوية المتاحة في  وإبالغ الطبيب باستمرار

المركز وإرسال تقارير منتظمة عن استهالك 

 األدوية وتواريخ انتهاء الصالحية ... الخ.

 

 

 

 

وسيتولى الصيدالني/ة المسؤوليات  •
 التالية:

 

GENERAL POSITION SUMMARY: 

The Mobile Medical Unit (MMU) 

Pharmacist will manage dispensation of 

medications in the MMU and the storage 

of medications and supplies at the store 

ensuring proper storage of medications 

according to good storage practices 

(GSP) standards. The Pharmacist 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: 

Work in the pharmacy in MMU full 

time. 

The pharmacist will have the 

following responsibilities: 

· Prepares medications by reviewing and 

interpreting physician orders 

· Dispenses medications by 

compounding, packaging, and labeling 

pharmaceuticals. 

· Controls medications by monitoring 

drug therapies; advising interventions. 

· Keeps MMU team informed of 

available medications. 

· Manage pharmacy inventory including: 

verifying their preparation and labeling 

of pharmaceuticals; verifying order 

entries, charges, and inspections; 
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إعداد األدوية من خالل مراجعة وتفسير ·  •
 أوامر الطبيب. 

يوزع األدوية عن طريق المضاعفات، ·  •
التعبئة والتغليف، ووضع العالمات 

 الصيدالنية.
 

مراقبة األدوية عن طريق مراقبة ·  •
العالجات الدوائية. وتقديم المشورة 

 للتدخالت.
على علم من األدوية  MMUيبقي فريق ·  •

 المتاحة.
إدارة المخزون للصيدلية بما في ذلك: ·  •

التحقق من إعدادها ووضع العالمات على 
المستحضرات الصيدالنية. والتحقق من 

إدخاالت األمر، والرسوم، والتفتيش؛ يتلقى 
شحنات الدواء؛ وتجري عمليات جرد 

 منتظمة
من خالل يوفر المعلومات الدوائية ·  •

اإلجابة على األسئلة وطلبات المهنيين 
الرعاية الصحية. وتقديم المشورة للمرضى 

 على العالجات المخدرات.
يساعد على زيادة المعرفة الدوائية ·  •

 للموظفين
لالمتثال لمنظمة  MMUيساعد مشروع ·  •

الصحة العالمية، األمم المتحدة أوتشا 
ومعايير أوسم الداخلية لشراء األدوية 

إدارة المخزون. يتوافق مع السلطات و
واللوائح السورية ذات الصلة قدر اإلمكان. 

بما في ذلك: االحتفاظ بسجالت للمواد 
الخاضعة للمراقبة؛ وإزالة األدوية التي عفا 
عليها الزمن والتالفة من المخزون الصيدلي 

 .؛
 MMUيقدم تقارير منتظمة إلى فريق ·  •

 ومدير المشروع حول حول استهالك
 األدوية وتواريخ انتهاء الصالحية.

يحافظ على بيئة عمل آمنة ونظيفة من ·  •
خالل االمتثال لإلجراءات والقواعد 

 واللوائح.

receives medication shipments; and 

conducts regular inventories 

· Provides pharmacological information 

by answering questions and requests of 

health care professionals; counseling 

patients on drug therapies. 

· Helps to increase MMU staff's 

pharmacological knowledge 

· Helps MMU project to comply with 

WHO, UN OCHA and internal UOSSM 

standards for pharmaceutical 

procurement and inventory management. 

Complies with relevant Syrian 

authorities and regulations as feasible. 

Including: maintaining records for 

controlled substances; and removing 

outdated and damaged drugs from the 

pharmacy inventory. 

· Provides regular reports to MMU team 

and project manager about consumption 

of medications and expiry dates. 

· Maintains safe and clean working 

environment by complying with 

procedures, rules, and regulations. 

· Contributes to team effort by 

accomplishing related results as needed. 

REPORTS DIRECTLY TO: General 

Practitioner 

KNOWLEDGE AND EXPERIENCE: 

· Bachelor's degree in pharmaceutical or 

pharmaceutical certificate from the 

Institute of Health 
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يساهم في جهد الفريق من خالل تحقيق ·  •
 النتائج ذات الصلة حسب الحاجة.

 

يقدم تقاريره مباشرة إلى الطبيب  •
 العام للعيادة

 

 

 الخبرات و المعارف المطلوبة : •
 

شهادة بكالوريوس صيدلة أو شهادة صيدلة  •
 من المعهد الصحي

 سنة واحدة على األقل من الخبرة كصيدلي •
فهم معايير منظمة الصحة العالمية إلدارة  •

 المشتريات والمخزون الصيدالني
فهم األنظمة الصحية السورية والمتطلبات  •

 القانونية
 

 المهارات المطلوبة :  •
 تحليل المعلومات •
 الدواءإدارة  •
 إتخاذ القرارت •
 التواصل اللفظي •

 التركيز الجودة، االهتمام بالتفاصيل

· 1 year of experience as a pharmacist 

· Understanding of WHO standards for 

the pharmaceutical procurement and 

inventory management 

· Understanding of Syrian health 

regulations and legal requirements 

SKILLS: 

· Analyzing Information 

· Administering Medication 

· Judgment 

· Verbal Communication 

· Quality Focus, Attention to Detail 

 

 


