
فة  ل الوظ تفاص

Job Description
Human Resources

الوصف الوظ 

Recruitment ب عام طب

المسمى الوظيفي :
Tuesday, 19 April 2022

طبيب عام 

1    عدد الشواغر المطلوبة :

دوام كامل سوريا عفرين  مكان العمل:
مدير المشروع المدير المباشر:

نوع الدوام :

مؤسسة حوران اإلنسانية 
مؤسسة حوران اإلنسانية هي منظمة وطنية غير حكومية ال تستهدف الربح. تأسست في مايو 2012 استجابة لالحتياجات اإلنسانية الناجمة عن 
الوضع الحالي واألزمة اإلنسانية في سوريا للتخفيف من معاناة السوريين. تعمل مؤسسة حوران  في قطاعات مختلفة ، وتقوم بتنفيذ المشاريع 

والبرامج المختلفة.

سيكون الطبيب العام مسؤوالً عن  معاينة المرضى - والعناية بهم وتوجيههم للعالج الطبي  ضمن تنقله مع كاد العيادة المتنقلة  ضمن مدينة 
عفرين   وتقديم المشورة الطبية لهم

1- إجراء الفحوص السريرية لكافة الحاالت المرضية  من مختلف األعمار ووفقاً للمعايير وبجودة عالية 
2-تشخيص كافة الحاالت المرضية وإجراء التدابير الالزمة لها.

3-إحالة المريض  إلى المركز أو المشفى المختص في حال عدم إمكانية عالجه 
4- القيام بمتابعة حاالت الطوارئ واإلسعافات األولية

5- تعزيز البرمج الوقائية والتثقيف الصحي
6-القيام بتقديم المشورة الطبية الالزمة للمرضى
7-تقديم نصائح التوعية الصحية الالزمة للمرضى

8- إعطاء الوصفات الطبية أ و االستقصاءات الطبية الالزمة للمرضى
9-رصد ومتابعة األمراض الوبائية وانتشارها في المجتمع واإلبالغ عنها في الوقت المناسب

10-تدريب طواقم التمريض
11-إجراء المتابعة الطبية الالزمة للمرضى المراجعين للعيادة

12-إعالم مدير المشروع أو  مدخل البيانات عن أي حالة يتم الكشف عنه ا وتستدعي  اإلنذا ر عنها .
13-القيام باي مهمة أخرى يكلف بها ضمن االختصاص

1- شهادة جامعية في الطب البشري
2-خبرة ثالثة سنوات في المجال الطبي على األقل 

3-خبرة سابقة في العمل بمشاريع COVID-19  ستعتبر ميزة 
 ً 4- مهارات تواصل علية جدا

5-مستوى جيد في الكمبيوتر و برامج مايكروسفت أوفيس
6- مستوى جيد في اللغة اإلنكليزية 

• مهارات ممتازة في التفاوض وحل المشكالت.
• القدرة على التعامل مع بيئة عمل إنسانية مليئة بالتحديات ومتطورة باستمرار، والعمل غالباً تحت الضغط.

• التزام قوي تجاه اإلغاثة اإلنسانية وعمليات الكوارث.
• التحلي بالمرونة المرونة.

سيق: ن والتواصل والت مهارات التعامل مع اآلخ

ة : المهام األساس

ة: المؤهالت / المهارات الفن

فة : ملخص عن الوظ


