
 
 

JOB DESCRIPTION 
 

Job Title: NURSE                

Department: MEDICAL 

Reports To: MEDICAL OFFICER/ MEDICAL 
COORDINATOR                
Prepared Date: 14/1/2020           
 

 
 
 

ESSENTIAL JOB DUTIES/SCOPE OF WORK: 

Essential Duties and Responsibilities include the following. Other duties may be assigned 

 

• Provide clinical services according to patients needs and in consultation with doctors 

 تقديم الخدمات السريرية حسب احتياجات المرضى وبالتشاور مع األطباء •

 

• Provide medications as per doctor’s orders and enter in register 

 تقديم األدوية حسب أوامر الطبيب وأدخل في السجل  •

 

• Perform all necessary procedures in accordance with internationally accepted standards and 

practices, especially universal precautions 

 

 للمعايير والممارسات المقبولة دوليًا ، وخاصة االحتياطات العالميةتنفيذ جميع اإلجراءات الالزمة وفقًا  •

 

• Ensure patient investigations are performed in a timely manner and reports are provided to the 

doctors as soon as available 

 التقارير إلى األطباء في أقرب وقت ممكنتأكد من إجراء تحقيقات المريض في الوقت المناسب وتقديم  •

 

• Submit all necessary reports in a timely manner 

 تقديم جميع التقارير الالزمة في الوقت المناسب •

 

 

• Participate in educational sessions for staff and patients as directed by supervisor 

 ن والمرضى حسب توجيهات المشرفالمشاركة في الدورات التعليمية للموظفي •

 

• Attend training sessions as required by supervisor 

 

 حضور الدورات التدريبية على النحو المطلوب من قبل المشرف •

 

 



 
 

 

• Provide training to other staff as requested by supervisor 

 

 المشرفتوفير التدريب للموظفين اآلخرين بناء على طلب  •

 

• Participate in the daily running of the clinic 

 

 المشاركة في الجري اليومي للعيادة •

 

• Collaborate with other departments as needed to ensure smooth implementation and integration 

of services 

 السلس وتكامل الخدماتالتعاون مع اإلدارات األخرى حسب الحاجة لضمان التنفيذ  •

 

• Adhere to administrative directives with regards to work schedules, record keeping, patient 

communications, re-stocking of necessary drugs, consumables and other items 

السجالت واتصاالت المرضى وإعادة تخزين األدوية الالزمة اللتزام بالتوجيهات اإلدارية فيما يتعلق بجداول العمل وحفظ  •

 والمواد االستهالكية وغيرها من المواد 

 

• Adhere to DAMA Code of Conduct and internationally accepted humanitarian principles 

 لقواعد السلوك والمبادئ اإلنسانية المقبولة دوليا  DAMAااللتزام بمدونة  •

 

• Provide all services to patients free of charge 

 

 تقديم جميع الخدمات للمرضى مجانا •

 
 
 
 
 
 
 
 

 


