
تفاص�ل الوظ�فة 

مؤسسة حوران اإلنسانیة 
مؤسسة حوران اإلنسانیة ھي منظمة وطنیة غیر حكومیة ال تستھدف الربح. تأسست في مایو 2012 استجابة لالحتیاجات اإلنسانیة الناجمة عن 
الوضع الحالي واألزمة اإلنسانیة في سوریا للتخفیف من معاناة السوریین. تعمل مؤسسة حوران  في قطاعات مختلفة ، وتقوم بتنفیذ المشاریع 

والبرامج المختلفة.

سیكون طبیب أخصائي قلبیة  مسؤوالً عن  معاینة المرضى - والعنایة بھم وتوجیھھم للعالج الطبي  ضمن تنقلھ مع كاد العیادة المتنقلة  ضمن 
مدینة عفرین   وتقدیم المشورة الطبیة لھم

اجراء الفحوص السریریة لكافة الحاالت المرضیة من مختلف األعمار ووفقاً للمعاییر وبجودة عالیة   .1
2. إحالة المریض إلى المركز أو المشفى المختص في حال عدم إمكانیة عالجھ.

3. القیام بمتابعة حاالت الطوارئ واإلسعافات األولیة
4. تعزیز البرامج الوقائیة والتثقیف الصحي

5. القیام بتقدیم النصائح والمشاورة الطبیة الالزمة للمرضى.
وضع الخطط العالجیة والمباشرة الفوریة بمعالجتھا بالتنسیق مع المختصین، ومتابعتھا حتى استقرارھا وإزالة عوامل الخطورة.  .6

7. أخذ السیرة المرضیة لھذه الحاالت من المصادر المتوفرة إن
أمكن، وإجراء الكشف السریري، وتشخیص ھذه الحاالت، ووضع الخطط العالجیة الفوریة لھا بالتعاون مع الفریق الطبي.

تشخیص الحالة المرضیة، والمباشرة بتنفیذ خطط المعالجة وخاصة المتعلقة بإزالة المخاطر التي تھدد حیاة المریض بشكل سریع.  .8
9. توثیق البیانات المرضیة والعالجیة للمریض.

10. تنفیذ المھام الموكلة األخرى - في مجاالت الخبرة - من قبل مدیر المشروع .
11. االلتزام بالعمل بمضمون مدونة معاییر السلوك والنظام الداخلي. وسیاسات منع االستغالل,االعتداء الجنسي وصون الطفل.

1- شھادة جامعیة في الطب البشري/ أخصائي قلبیة 
2-خبرة ثالثة سنوات في المجال الطبي على األقل 

3-خبرة سابقة في العمل بمشاریع COVID-19  ستعتبر میزة 
ً 4- مھارات تواصل علیة جدا

5-مستوى جید في الكمبیوتر و برامج مایكروسفت أوفیس
6- مستوى جید في اللغة اإلنكلیزیة 

• مھارات ممتازة في التفاوض وحل المشكالت.
• القدرة على التعامل مع بیئة عمل إنسانیة ملیئة بالتحدیات ومتطورة باستمرار، والعمل غالباً تحت الضغط.

• التزام قوي تجاه اإلغاثة اإلنسانیة وعملیات الكوارث.
• التحلي بالمرونة المرونة.

رات التعامل مع اآلخ��ن والتواصل والت�سيق: مها

المهام األساس�ة :

رات الفن�ة: المؤهالت / المها

ملخص عن الوظ�فة :

1    عدد الشواغر المطلوبة :

دوام كامل سوریا عفرین  مكان العمل:
مدیر المشروع المدیر المباشر:

نوع الدوام :
أشھرمدة العقد : 6

المسمى الوظیفي :
Wednesday, 2 February 2022
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