
 وزارة التربية  –الفئة األولى 

 
 ( 1رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

  تربية وزارة الالوزارة: 

 حلبمديرية التربية في محافظة  الجهة العامة:

 1عدد مراكز العمل:  األولى الفئة الوظيفية:  بشري  طبيباملسمى الوظيفي: 

 دائرة الصحة املدرسية الدائرة: مجمع السفيرةالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 رئيس دائرة الصحة املدرسيةمسمى وظيفة الرئيس املباشر:  

 شروط شغل الوظيفة

 شهادة جامعية في الطب البشري املؤهل العلمي:  

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 

 الصحية والحيوية والوبائية لتالميذ وطالب املدارس ضمن نطاق عمله ويرفعها لرئيسه املباشرالعمل على جمع املعلومات  .1

 يعمل على تنفيذ الفحوص الدورية والتلقيح ومراقبة النمو والقدرة السمعية والبصرية وكشف االصابات واالمراض السارية .2

 يعمل على تطبيق البطاقة الصحية ويتابع تنفيذها .3

االجازات الصحية للعاملين في التربية ولتالميذ وطالب املدارس ضمن نطاق عمله يمنح االجازات الصحية للعاملين في يمنح  .4

 .   لهالتربية ولتالميذ وطالب املدارس ضمن نطاق عم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( 2رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

  وزارة التربية الوزارة: 

 مديرية التربية في محافظة حلب الجهة العامة:

 1عدد مراكز العمل:  األولى الفئة الوظيفية:  طبيب بشري املسمى الوظيفي: 

 دائرة الصحة املدرسية الدائرة: اعزازمجمع الوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 رئيس دائرة الصحة املدرسيةمسمى وظيفة الرئيس املباشر:  

 شروط شغل الوظيفة

 شهادة جامعية في الطب البشري املؤهل العلمي:  

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 

 العمل على جمع املعلومات الصحية والحيوية والوبائية لتالميذ وطالب املدارس ضمن نطاق عمله ويرفعها لرئيسه املباشر .1

 السمعية والبصرية وكشف االصابات واالمراض الساريةيعمل على تنفيذ الفحوص الدورية والتلقيح ومراقبة النمو والقدرة  .2

 يعمل على تطبيق البطاقة الصحية ويتابع تنفيذها .3

يمنح االجازات الصحية للعاملين في التربية ولتالميذ وطالب املدارس ضمن نطاق عمله يمنح االجازات الصحية للعاملين في  .4

 .   التربية ولتالميذ وطالب املدارس ضمن نطاق عمله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ( 3رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

  وزارة التربية الوزارة: 

 مديرية التربية في محافظة حلب الجهة العامة:

 1عدد مراكز العمل:  األولى الفئة الوظيفية:  طبيب بشري املسمى الوظيفي: 

 دائرة الصحة املدرسية الدائرة: مجمع دير حافرالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 رئيس دائرة الصحة املدرسيةمسمى وظيفة الرئيس املباشر:  

 شروط شغل الوظيفة

 شهادة جامعية في الطب البشري املؤهل العلمي:  

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 

 عمله ويرفعها لرئيسه املباشرالعمل على جمع املعلومات الصحية والحيوية والوبائية لتالميذ وطالب املدارس ضمن نطاق  .1

 يعمل على تنفيذ الفحوص الدورية والتلقيح ومراقبة النمو والقدرة السمعية والبصرية وكشف االصابات واالمراض السارية .2

 يعمل على تطبيق البطاقة الصحية ويتابع تنفيذها .3

نطاق عمله يمنح االجازات الصحية للعاملين في يمنح االجازات الصحية للعاملين في التربية ولتالميذ وطالب املدارس ضمن  .4

 .   التربية ولتالميذ وطالب املدارس ضمن نطاق عمله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ( 4رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

  وزارة التربية الوزارة: 

 مديرية التربية في محافظة حلب الجهة العامة:

 1عدد مراكز العمل:  األولى الفئة الوظيفية:  طبيب بشري املسمى الوظيفي: 

 دائرة الصحة املدرسية الدائرة: مجمع مسكنةالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 رئيس دائرة الصحة املدرسيةمسمى وظيفة الرئيس املباشر:  

 شروط شغل الوظيفة

 شهادة جامعية في الطب البشري املؤهل العلمي:  

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 

 العمل على جمع املعلومات الصحية والحيوية والوبائية لتالميذ وطالب املدارس ضمن نطاق عمله ويرفعها لرئيسه املباشر .1

 يعمل على تنفيذ الفحوص الدورية والتلقيح ومراقبة النمو والقدرة السمعية والبصرية وكشف االصابات واالمراض السارية .2

 على تطبيق البطاقة الصحية ويتابع تنفيذهايعمل  .3

يمنح االجازات الصحية للعاملين في التربية ولتالميذ وطالب املدارس ضمن نطاق عمله يمنح االجازات الصحية للعاملين في  .4

 .   التربية ولتالميذ وطالب املدارس ضمن نطاق عمله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ( 5رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

  وزارة التربية الوزارة: 

 مديرية التربية في محافظة حلب الجهة العامة:

 2عدد مراكز العمل:  األولى الفئة الوظيفية:  طبيب بشري املسمى الوظيفي: 

 دائرة الصحة املدرسية الدائرة: ستوصف املركزي املالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 رئيس دائرة الصحة املدرسيةمسمى وظيفة الرئيس املباشر:  

 شروط شغل الوظيفة

 شهادة جامعية في الطب البشري املؤهل العلمي:  

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 

 عمله ويرفعها لرئيسه املباشرالعمل على جمع املعلومات الصحية والحيوية والوبائية لتالميذ وطالب املدارس ضمن نطاق  .1

 يعمل على تنفيذ الفحوص الدورية والتلقيح ومراقبة النمو والقدرة السمعية والبصرية وكشف االصابات واالمراض السارية .2

 يعمل على تطبيق البطاقة الصحية ويتابع تنفيذها .3

نطاق عمله يمنح االجازات الصحية للعاملين في يمنح االجازات الصحية للعاملين في التربية ولتالميذ وطالب املدارس ضمن  .4

 .   التربية ولتالميذ وطالب املدارس ضمن نطاق عمله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( 6رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

  وزارة التربية الوزارة: 

 مديرية التربية في محافظة حلب الجهة العامة:

 1عدد مراكز العمل:  األولى الفئة الوظيفية:  طبيب بشري املسمى الوظيفي: 

 دائرة الصحة املدرسية الدائرة: مستوصف دار املعلماتالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 رئيس دائرة الصحة املدرسيةمسمى وظيفة الرئيس املباشر:  

 شروط شغل الوظيفة

 جامعية في الطب البشري  شهادةاملؤهل العلمي:  

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 

 العمل على جمع املعلومات الصحية والحيوية والوبائية لتالميذ وطالب املدارس ضمن نطاق عمله ويرفعها لرئيسه املباشر .1

 االصابات واالمراض الساريةيعمل على تنفيذ الفحوص الدورية والتلقيح ومراقبة النمو والقدرة السمعية والبصرية وكشف  .2

 يعمل على تطبيق البطاقة الصحية ويتابع تنفيذها .3

يمنح االجازات الصحية للعاملين في التربية ولتالميذ وطالب املدارس ضمن نطاق عمله يمنح االجازات الصحية للعاملين في  .4

 .   التربية ولتالميذ وطالب املدارس ضمن نطاق عمله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( 7رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

  وزارة التربية الوزارة: 

 مديرية التربية في محافظة حلب الجهة العامة:

 1عدد مراكز العمل:  األولى الفئة الوظيفية:  طبيب بشري املسمى الوظيفي: 

 دائرة الصحة املدرسية الدائرة: مستوصف أحمد توفيق مالكالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 رئيس دائرة الصحة املدرسيةمسمى وظيفة الرئيس املباشر:  

 شروط شغل الوظيفة

 شهادة جامعية في الطب البشري املؤهل العلمي:  

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 

 عمله ويرفعها لرئيسه املباشرالعمل على جمع املعلومات الصحية والحيوية والوبائية لتالميذ وطالب املدارس ضمن نطاق  .1

 يعمل على تنفيذ الفحوص الدورية والتلقيح ومراقبة النمو والقدرة السمعية والبصرية وكشف االصابات واالمراض السارية .2

 يعمل على تطبيق البطاقة الصحية ويتابع تنفيذها .3

مله يمنح االجازات الصحية للعاملين في يمنح االجازات الصحية للعاملين في التربية ولتالميذ وطالب املدارس ضمن نطاق ع .4

 .   التربية ولتالميذ وطالب املدارس ضمن نطاق عمله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ( 8رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

  وزارة التربية الوزارة: 

 مديرية التربية في محافظة حلب الجهة العامة:

 1عدد مراكز العمل:  األولى الفئة الوظيفية:  طبيب بشري املسمى الوظيفي: 

 دائرة الصحة املدرسية الدائرة: مستوصف عبد الرحمن جغلالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 رئيس دائرة الصحة املدرسيةمسمى وظيفة الرئيس املباشر:  

 شروط شغل الوظيفة

 جامعية في الطب البشري  شهادةاملؤهل العلمي:  

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 

 العمل على جمع املعلومات الصحية والحيوية والوبائية لتالميذ وطالب املدارس ضمن نطاق عمله ويرفعها لرئيسه املباشر .1

 االصابات واالمراض الساريةيعمل على تنفيذ الفحوص الدورية والتلقيح ومراقبة النمو والقدرة السمعية والبصرية وكشف  .2

 يعمل على تطبيق البطاقة الصحية ويتابع تنفيذها .3

يمنح االجازات الصحية للعاملين في التربية ولتالميذ وطالب املدارس ضمن نطاق عمله يمنح االجازات الصحية للعاملين في  .4

 .   التربية ولتالميذ وطالب املدارس ضمن نطاق عمله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ( 9رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

  وزارة التربية الوزارة: 

 مديرية التربية في محافظة حلب الجهة العامة:

 1عدد مراكز العمل:  األولى الفئة الوظيفية:  طبيب بشري املسمى الوظيفي: 

 دائرة الصحة املدرسية الدائرة: مستوصف هدى شعراوي الوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 رئيس دائرة الصحة املدرسيةمسمى وظيفة الرئيس املباشر:  

 شروط شغل الوظيفة

 شهادة جامعية في الطب البشري املؤهل العلمي:  

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 

 عمله ويرفعها لرئيسه املباشرالعمل على جمع املعلومات الصحية والحيوية والوبائية لتالميذ وطالب املدارس ضمن نطاق  .1

 يعمل على تنفيذ الفحوص الدورية والتلقيح ومراقبة النمو والقدرة السمعية والبصرية وكشف االصابات واالمراض السارية .2

 يعمل على تطبيق البطاقة الصحية ويتابع تنفيذها .3

نطاق عمله يمنح االجازات الصحية للعاملين في يمنح االجازات الصحية للعاملين في التربية ولتالميذ وطالب املدارس ضمن  .4

 .   التربية ولتالميذ وطالب املدارس ضمن نطاق عمله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( 10رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

  وزارة التربية الوزارة: 

 مديرية التربية في محافظة حلب الجهة العامة:

 1عدد مراكز العمل:  األولى الفئة الوظيفية:  أسنانطبيب املسمى الوظيفي: 

 دائرة الصحة املدرسية الدائرة: مجمع السفيرةالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مسمى وظيفة الرئيس املباشر:  رئيس دائرة الصحة املدرسية

 شروط شغل الوظيفة

 طب األسنانشهادة جامعية في املؤهل العلمي:  

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 

 يعمل على متابعة صحة الفم واالسنان والجوالت على املدارس .1

 يراقب مدى جاهزية االجهزة الطبية وصيانتها دوريا وتأمين األدوية واملواد الالزمة .2

 .   يساهم في الدورات التدريبية للعاملين في مختلف املراحل التعليمية لرفع املستوى الصحي لديهم .3

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ( 11رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

  وزارة التربية الوزارة: 

 مديرية التربية في محافظة حلب الجهة العامة:

 1عدد مراكز العمل:  األولى الفئة الوظيفية:  طبيب أسناناملسمى الوظيفي: 

 دائرة الصحة املدرسية الدائرة: مجمع اعزازالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مسمى وظيفة الرئيس املباشر:  رئيس دائرة الصحة املدرسية

 شروط شغل الوظيفة

 شهادة جامعية في طب األسناناملؤهل العلمي:  

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 

 يعمل على متابعة صحة الفم واالسنان والجوالت على املدارس .1

 الطبية وصيانتها دوريا وتأمين األدوية واملواد الالزمةيراقب مدى جاهزية االجهزة  .2

 .   يساهم في الدورات التدريبية للعاملين في مختلف املراحل التعليمية لرفع املستوى الصحي لديهم .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( 12رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

  وزارة التربية الوزارة: 

 مديرية التربية في محافظة حلب الجهة العامة:

 1عدد مراكز العمل:  األولى الفئة الوظيفية:  طبيب أسناناملسمى الوظيفي: 

 دائرة الصحة املدرسية الدائرة: مجمع دير حافرالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مسمى وظيفة الرئيس املباشر:  رئيس دائرة الصحة املدرسية

 شروط شغل الوظيفة

 شهادة جامعية في طب األسناناملؤهل العلمي:  

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 

 يعمل على متابعة صحة الفم واالسنان والجوالت على املدارس .1

 يراقب مدى جاهزية االجهزة الطبية وصيانتها دوريا وتأمين األدوية واملواد الالزمة .2

 .   املراحل التعليمية لرفع املستوى الصحي لديهميساهم في الدورات التدريبية للعاملين في مختلف  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 ( 13رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

  وزارة التربية الوزارة: 

 مديرية التربية في محافظة حلب الجهة العامة:

 1عدد مراكز العمل:  األولى الفئة الوظيفية:  طبيب أسناناملسمى الوظيفي: 

 دائرة الصحة املدرسية الدائرة: مجمع مسكنةالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مسمى وظيفة الرئيس املباشر:  رئيس دائرة الصحة املدرسية

 شروط شغل الوظيفة

 شهادة جامعية في طب األسناناملؤهل العلمي:  

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 

 واالسنان والجوالت على املدارسيعمل على متابعة صحة الفم  .1

 يراقب مدى جاهزية االجهزة الطبية وصيانتها دوريا وتأمين األدوية واملواد الالزمة .2

 .   يساهم في الدورات التدريبية للعاملين في مختلف املراحل التعليمية لرفع املستوى الصحي لديهم .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( 14رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

  وزارة التربية الوزارة: 

 مديرية التربية في محافظة حلب الجهة العامة:

 1عدد مراكز العمل:  األولى الفئة الوظيفية:  طبيب أسناناملسمى الوظيفي: 

 دائرة الصحة املدرسية الدائرة: املستوصف املركزي الوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مسمى وظيفة الرئيس املباشر:  رئيس دائرة الصحة املدرسية

 شروط شغل الوظيفة

 شهادة جامعية في طب األسناناملؤهل العلمي:  

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 

 يعمل على متابعة صحة الفم واالسنان والجوالت على املدارس .1

 الطبية وصيانتها دوريا وتأمين األدوية واملواد الالزمةيراقب مدى جاهزية االجهزة  .2

 .   يساهم في الدورات التدريبية للعاملين في مختلف املراحل التعليمية لرفع املستوى الصحي لديهم .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( 15رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

  وزارة التربية الوزارة: 

 مديرية التربية في محافظة حلب الجهة العامة:

 25عدد مراكز العمل:  األولى الفئة الوظيفية:  معاون رئيس شعبةاملسمى الوظيفي: 

 دائرة الشؤون اإلدارية الدائرة: مديرية التربية في محافظة حلبالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 شعبة شؤون العاملين مسمى وظيفة الرئيس املباشر:  رئيس

 شروط شغل الوظيفة

 إدارة وتخطيطقسم التربية شهادة جامعية في املؤهل العلمي:  

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 

اعداد احصائيات دقيقة ألعداد العاملين وتوزعهم وأماكن وجود الفائض والنقص واقتراح الخطط الالزمة للتوزيع الصحيح  .1

 للعاملينواملناسب 

عن مسابقات واختبارات  لإلعالندراسة حاجات املديرية املستجدة من الكوادر وفقا الختصاصات واملؤهالت ومدى الحاجة  .2

 جديدة

 وضع الخطط الالزمة وفق برامج زمنية لتأهيل وتدريب الكوادر واقتراح الدورات التدريبية التي تحتاجها هذه الكوادر .3

 مديرية التربية وتنظيم تقييمات االداء العمل على ترفيع العاملين في .4

 قرارات الترفيع بالتنسيق مع الجهاز املركزي للرقابة املالية تأشيرالعمل على  .5

 العمل على اتمتة االضبارة الورقية للعاملين في املديرية .6

 .  العمل على تنظيم االجازات االدارية للعاملين في الدائرة الفرعية .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ( 16رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

  وزارة التربية الوزارة: 

 مديرية التربية في محافظة حلب الجهة العامة:

 2عدد مراكز العمل:  األولى الفئة الوظيفية:  معاون رئيس شعبةاملسمى الوظيفي: 

 البحوث دائرة الدائرة: مديرية التربية في محافظة حلبالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مسمى وظيفة الرئيس املباشر:  رئيس شعبة التربية الخاصة

 شروط شغل الوظيفة

 شهادة جامعية في التربية قسم إدارة وتخطيطاملؤهل العلمي:  

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 

 املتفوقينمتابعة تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة التي تعتمدها وزارة التربية في مدارس  .1

 متابعة تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة التي تعتمدها وزارة التربية في املدارس الدامجة .2

تابعة املستمرة للبرامج االثرائية التي تعتمدها وزارة التربية في مدارس املتفوقين وتقويم نتائجها ميدانيا ووضع املقترحات امل .3

 . املناسبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( 17رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

  وزارة التربية الوزارة: 

 مديرية التربية في محافظة حلب الجهة العامة:

 3عدد مراكز العمل:  األولى الفئة الوظيفية:  معاون رئيس شعبةاملسمى الوظيفي: 

 التعليم االساس ي دائرة  الدائرة: مديرية التربية في محافظة حلبالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مسمى وظيفة الرئيس املباشر:  :رئيس دائرة التعليم االساس ي

 شروط شغل الوظيفة

 شهادة جامعية في التربية قسم إدارة وتخطيطاملؤهل العلمي:  

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 

 واملساهمة في وضع الخطط الالزمة مللء الشواغر الصفيةدراسة حاجة الدائرة من املعلمين الوكالء واملكلفين من خارج املالك  .1

 متابعة اصدار قرارات التكليف من خارج املالك واالحالة الى دائرة املحاسبة لصرف اجور املكلفين .2

 دراسة طلبات نقل العاملين من مديريات التربية االخرى والتأكد من استكمال الثبوتيات الالزمة ضمن املواعيد القانونية .3

 اهمة في اعداد املقترحات الالزمة لتوزيع املعلمين واملدرسين املساعدين على املدارس ومتابعة تشكيالتهم املساهمة فياملس .4

 .اعداد املقترحات الالزمة لتوزيع املعلمين واملدرسين املساعدين على املدارس ومتابعة تشكيالتهم .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( 18رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

  وزارة التربية الوزارة: 

 مديرية التربية في محافظة حلب الجهة العامة:

 2عدد مراكز العمل:  األولى الفئة الوظيفية:  معاون رئيس شعبةاملسمى الوظيفي: 

 التخطيط واإلحصاء دائرة  الدائرة: مديرية التربية في محافظة حلبالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 رئيس شعبة اإلحصاء مسمى وظيفة الرئيس املباشر:  :

 شروط شغل الوظيفة

 شهادة جامعية في التربية قسم إدارة وتخطيطاملؤهل العلمي:  

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 

 االستمارات إلحصائية املسلمة اليه وخلوها من األخطاء بتدقيقيقوم  .1

 يعمل على تفريغ االستمارات االفرادية في جداول عامة .2

 من البيانات اإلحصائية في دليل املدارس هما يخصينجز  .3

وم بدراسة يقوم بدراسة دليل املدارس واستمارات التفريغ ويسجل كافة املخالفات ملعايير الخطة املوضوعة في جداول خاصة يق .4

 دليل املدارس واستمارات التفريغ ويسجل كافة املخالفات ملعايير الخطة املوضوعة في جداول خاصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( 19رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

  وزارة التربية الوزارة: 

 مديرية التربية في محافظة حلب الجهة العامة:

 2عدد مراكز العمل:  األولى الفئة الوظيفية:  معاون رئيس شعبةاملسمى الوظيفي: 

 دائرة التخطيط واإلحصاء  الدائرة: مديرية التربية في محافظة حلبالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 رئيس شعبة التخطيط مسمى وظيفة الرئيس املباشر:  :

 شروط شغل الوظيفة

 جامعية في التربية قسم إدارة وتخطيط شهادةاملؤهل العلمي:  

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 

 ؤشرات املادية التي يحصل عليها من شعبة االحصاءمشروع الخطة الخمسية وفق التعليمات املبلغة واستناد امل بإعداديقوم  .1

 يتابع تنفيذ الخطة الخمسية وبرامجها السنوية .2

 االحصائية دراسة تحليلية ويضع التقارير الالزمة بالنتائجيقوم بدراسة البيانات  .3

يشارك بوضع الخطة التنفيذية السنوية لدائرة التخطيط واإلحصاء يشارك بوضع الخطة التنفيذية السنوية لدائرة التخطيط  .4

 واإلحصاء

 يرية التربية  يشارك في انجاز الخريطة املدرسية ملديرية التربية يشارك في انجاز الخريطة املدرسية ملد .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ( 20رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

  وزارة التربية الوزارة: 

 مديرية التربية في محافظة حلب الجهة العامة:

 3عدد مراكز العمل:  األولى الفئة الوظيفية:  معاون رئيس شعبةاملسمى الوظيفي: 

 دائرة التنمية اإلدارية  الدائرة: مديرية التربية في محافظة حلبالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 رئيس شعبة التطوير املؤسساتي مسمى وظيفة الرئيس املباشر:  :

 شروط شغل الوظيفة

 جامعية في التربية قسم إدارة وتخطيط شهادةاملؤهل العلمي:  

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 

 متابعة واقع آليات العمل وسير املعامالت في املديرية واقتراح االجراءات الالزمة لتبسيط اإلجراءات وتطوير اآلليات املتبعة  .1

الحاجات املستجدة ووضع حدود واضحة للعالقات دراسة هيكلية املديرية وامكانية تطوير الهيكل التنظيمي والوظيفي وفق  .2

 والروابط بين مكوناتها

 وضع الخطط الالزمة لتطوير املديرية واملجمعات التابعة لها واملتابعة املستمرة لنظامها الداخلي وامكانية تطويره .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ( 21رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

  وزارة التربية الوزارة: 

 مديرية التربية في محافظة حلب العامة:الجهة 

 2عدد مراكز العمل:  األولى الفئة الوظيفية:  معاون رئيس شعبةاملسمى الوظيفي: 

 بوالتدري:دائرة اإلعداد   الدائرة: مديرية التربية في محافظة حلبالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 رئيس شعبة التدريب مسمى وظيفة الرئيس املباشر:  :

 شروط شغل الوظيفة

 شهادة جامعية في التربية قسم إدارة وتخطيطاملؤهل العلمي:  

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 

 يساعد رئيس الشعبة في العمل على تدريب العاملين بدورات تدريبية محلية وفق الخطة املقررة سنويا  .1

 املعلومات لتأمين األطر الالزمة لتنفيذ الدورات التدريبية لرفعها لرئيس الشعبة عند الحاجة ييهئ .2

 يعد الوثائق الخاصة للدورات املحلية ومشاريع القرارات ملنح العاملين فيها التعويضات املستحقة .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ( 22رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

  وزارة التربية الوزارة: 

 مديرية التربية في محافظة حلب الجهة العامة:

 3عدد مراكز العمل:  األولى الفئة الوظيفية:  معاون رئيس شعبةاملسمى الوظيفي: 

 البحوث دائرة الدائرة: مديرية التربية في محافظة حلبالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 شعبة الدراسات مسمى وظيفة الرئيس املباشر:  رئيس

 شروط شغل الوظيفة

 شهادة جامعية في التربية قسم إدارة وتخطيطاملؤهل العلمي:  

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 

 متابعة تطبيق االبحاث التربوية التي تعتمدها وزارة التربية في املدارس  .1

 لخطط املناسبة لهاا واقتراحتخلف  اجراء دراسات ألوضاع الطالب والحاالت الخاصة من تفوق أو .2

 املساهمة في اقتراح الخطط الالزمة لتطوير الواقع التربوي في املدارس .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( 23رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

  وزارة التربية الوزارة: 

 مديرية التربية في محافظة حلب الجهة العامة:

 3عدد مراكز العمل:  األولى الفئة الوظيفية:  معاون رئيس شعبةاملسمى الوظيفي: 

 دائرة التعليم الثانوي   الدائرة: مديرية التربية في محافظة حلبالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 رئيس دائرة التعليم الثانوي مسمى وظيفة الرئيس املباشر:  

 شروط شغل الوظيفة

 جامعية في التربية قسم إدارة وتخطيط شهادةاملؤهل العلمي:  

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 

 دراسة حاجة الدائرة من املعلمين الوكالء واملكلفين من خارج املالك واملساهمة في وضع الخطط الالزمة مللء الشواغر الصفية  .1

 املحاسبة لصرف اجور املكلفينمتابعة اصدار قرارات التكليف من خارج املالك واالحالة الى دائرة  .2

 دراسة طلبات نقل العاملين من مديريات التربية االخرى والتأكد من استكمال الثبوتيات الالزمة ضمن املواعيد القانونية .3

 املساهمة في اعداد املقترحات الالزمة لتوزيع املدرسين واملدرسين املساعدين على املدارس ومتابعة تشكيالتهم .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( 24رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

  وزارة التربية الوزارة: 

 مديرية التربية في محافظة حلب الجهة العامة:

 3عدد مراكز العمل:  األولى الفئة الوظيفية:  معاون رئيس شعبةاملسمى الوظيفي: 

 دائرة التربية الرياضية  الدائرة: مديرية التربية في محافظة حلبالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 رئيس دائرة التربية الرياضيةمسمى وظيفة الرئيس املباشر:  

 شروط شغل الوظيفة

 شهادة جامعية في التربية قسم إدارة وتخطيطاملؤهل العلمي:  

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 

 املالك واملساهمة في وضع الخطط الالزمة مللء الشواغر الصفيةدراسة حاجة الدائرة من املعلمين الوكالء واملكلفين من خارج   .1

 متابعة اصدار قرارات التكليف من خارج املالك واالحالة الى دائرة املحاسبة لصرف اجور املكلفين .2

 يةدراسة طلبات نقل العاملين من مديريات التربية االخرى والتأكد من استكمال الثبوتيات الالزمة ضمن املواعيد القانون .3

 املساهمة في اعداد املقترحات الالزمة لتوزيع املدرسين واملدرسين املساعدين على املدارس ومتابعة تشكيالتهم .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( 25رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

  وزارة التربية الوزارة: 

 مديرية التربية في محافظة حلب الجهة العامة:

 3عدد مراكز العمل:  األولى الفئة الوظيفية:  معاون رئيس شعبةاملسمى الوظيفي: 

 دائرة التعليم املنهي  الدائرة: مديرية التربية في محافظة حلبالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مسمى وظيفة الرئيس املباشر:  رئيس دائرة التعليم املنهي

 شروط شغل الوظيفة

 جامعية في التربية قسم إدارة وتخطيط شهادةاملؤهل العلمي:  

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 

 دراسة طلبات نقل العاملين من مديريات التربية االخرى والتأكد من استكمال الثبوتيات الالزمة ضمن املواعيد القانونية  .1

املساهمة في اعداد املقترحات الالزمة لتوزيع املدرسين املهندسين واملدرسين للعلوم التجارية  ومعلمي الحرف على املدارس  .2

 ومتابعة تشكيالتهم

 متابعة  شؤون العاملين فيما يتعلق من استيداعات استقالة ..... .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ( 26رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

  وزارة التربية الوزارة: 

 مديرية التربية في محافظة حلب الجهة العامة:

 11عدد مراكز العمل:  األولى الفئة الوظيفية:  معاون رئيس شعبةاملسمى الوظيفي: 

 دائرة التنمية االدارية  الدائرة: مديرية التربية في محافظة حلبالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مسمى وظيفة الرئيس املباشر:  :رئيس شعبة االتمتة 

 شروط شغل الوظيفة

 شهادة جامعية في التربية قسم إدارة وتخطيطاملؤهل العلمي:  

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 

 الخدمة .... ( على البطاقة الذاتية املؤتمتة والكرتونية صرف من  -حكم املستقيل  -تنزيل الوقوعات والتبدالت الطارئة )استقالة  .1

 تنزيل مراسيم الزيادة على االجر  .2

 تنزيل الترفيعات الدورية  .3

 تنزيل العقوبات وبطاقات الثناء والشكر  .4

 تنزيل التكاليف واالسناد  .5

 فتح البطاقة املؤتمتة للمعينين الجدد   .6

 منح شهادة خبرة .7

 منح وثيقة عامل .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ( 27رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

  وزارة التربية الوزارة: 

 مديرية التربية في محافظة حلب الجهة العامة:

 3عدد مراكز العمل:  األولى الفئة الوظيفية:  معاون رئيس شعبةاملسمى الوظيفي: 

 دائرة الجاهزية  الدائرة: مديرية التربية في محافظة حلبالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مسمى وظيفة الرئيس املباشر:  : رئيس دائرة الجاهزية

 شروط شغل الوظيفة

 شهادة جامعية في التربية قسم إدارة وتخطيطاملؤهل العلمي:  

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 

 واملساهمة في وضع الخطط الالزمة مللء الشواغر الصفيةدراسة حاجة الدائرة من املعلمين الوكالء واملكلفين من خارج املالك  .1

 متابعة اصدار قرارات التكليف من خارج املالك واالحالة الى دائرة املحاسبة لصرف اجور املكلفين .2

 دراسة طلبات نقل العاملين من مديريات التربية االخرى والتأكد من استكمال الثبوتيات الالزمة ضمن املواعيد القانونية .3

 اهمة في اعداد املقترحات الالزمة لتوزيع املدرسين واملدرسين املساعدين على املدارس ومتابعة تشكيالتهم املس .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ( 28رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

  وزارة التربية الوزارة: 

 مديرية التربية في محافظة حلب الجهة العامة:

 17عدد مراكز العمل:  األولى الفئة الوظيفية:  معاون رئيس شعبةاملسمى الوظيفي: 

 دائرة الشؤون االدارية  الدائرة: مديرية التربية في محافظة حلبالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مسمى وظيفة الرئيس املباشر:  : رئيس شعبة الديوان العام

 شروط شغل الوظيفة

 جامعية في التربية قسم إدارة وتخطيط شهادةاملؤهل العلمي:  

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 

 وزارة ( -يسجل البريد الوارد ) محافظة  .1

 يسجل البريد الصادر ) محافظة  وزارة ( .2

  التربية ) الدوائر ( صادر وزارة يسجل بريد مديرية .3

 تسجيل الشكاوي ومتابعتها  .4

 تسجيل البريد السري  .5

 فرز توزيع البريد الكترونيا وورقيا على املدارس والجهات التابعة للمديرية  .6

 ارشفة البريد الصادر والوارد الكترونيا وحفظها ضمن الوحدات واالنفاق االلكتروني .7

 النافذة الواحدة بإجراءاتاملتابعة والتنسيق مع الدوائر فيما يتعلق  .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ( 29رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

  وزارة التربية الوزارة: 

 مديرية التربية في محافظة حلب الجهة العامة:

 18عدد مراكز العمل:  األولى الفئة الوظيفية:  معاون رئيس شعبةاملسمى الوظيفي: 

 دائرة الشؤون االدارية  الدائرة: مديرية التربية في محافظة حلبالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مسمى وظيفة الرئيس املباشر:  : رئيس النافذة الواحدة

 شروط شغل الوظيفة

 شهادة جامعية في التربية قسم إدارة وتخطيطاملؤهل العلمي:  

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 

 خروج تأشيرةمنح موافقة  .1

 منح موافقة جواز سفر .2

 اوقات الدوام الرسميمنح موافقة تدريس ساعات خارج  .3

 منح اذن مغادرة خارج املحافظة .4

 منح موافقة الحصول على شهادة اعلى ) دراسات عليا (  .5

 اصدار قرار اجازة ملحق امومة بال اجر ملدة شهر  .6

 اجازة وفاة .7

 رفع اسم عامل من ادارة الهجرة والجوازات  .8

 منح اجازة زواج  .9

 منح اجازة خاصة بال اجر ملدة شهر  .10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ( 30رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

  وزارة التربية الوزارة: 

 مديرية التربية في محافظة حلب الجهة العامة:

 5عدد مراكز العمل:  األولى الفئة الوظيفية:  معاون رئيس شعبةاملسمى الوظيفي: 

 تقنيات التعليم:دائرة   الدائرة: مجمع سمعان شرقيةالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مسمى وظيفة الرئيس املباشر:  : رئيس شعبة التجهيزات والوسائل

 شروط شغل الوظيفة

 مناهج وتقنيات التعليمشهادة جامعية في التربية املؤهل العلمي:  

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 

 والتجهيزات املخبرية في املدارس والثانوياتشراف على متابعة استخدام واستثمار الوسائل التعليمية إل ا .1

ة والتجهيزات املخبرية ضمن فريق التدريب املستمر وفي الدورات استخدام واستثمار الوسائل التعليمياملشاركة في التدريب على  .2

 التدريبية املحلية

 املساهمة في تحديد حاجة املدارس من الوسائل التعليمية والتجهيزات املخبرية .3

سائل تعليمية وتجهيزات مخبرية بالتعاون مع املوجهين التربويين والختصاصيين واملساهمة في تصميم الوسائل التعليمية اقتراح و  .4

اهمة التي تحتاجها املناهج التربوية اقتراح وسائل تعليمية وتجهيزات مخبرية بالتعاون مع املوجهين التربويين والختصاصيين واملس

 لتي تحتاجها املناهج التربويةا في تصميم الوسائل التعليمية

 االشراف على املعارض العلمية التقنية التي تقام في املدارس االشراف على املعارض العلمية التقنية التي تقام في املدارس   .5

 تنفيذ جوالت ميدانية على املدارس ومتابعة مدى استثمار الوسائل التعليمية في كافة املراحل .6

 توى عمل امناء املخابر واملكتبات سماعداد تقرير دورية عند  .7

 تسهيل عمل امناء املكتبات واملخابر فيما يتعلق بتحقيق زيادة في مستوى استثمار وسائل التعليم .8

 توجيه املدارس الستالم مخصصاتها من الوسائل التعليمية املتوفرة في الدائرة  .9

 املدارس  االشراف على تنظيم ضبوط االستهالك للوسائل التعليمية التالفة في .10

 متابعة عمل مدير املدرسة من حيث مدى التزامهم بتعليمات مديرية التربية في تفعيل واستثمار الوسائل  .11

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( 31رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

  وزارة التربية الوزارة: 

 مديرية التربية في محافظة حلب الجهة العامة:

 5عدد مراكز العمل:  األولى الفئة الوظيفية:  معاون رئيس شعبةاملسمى الوظيفي: 

 :دائرة تقنيات التعليم  الدائرة: مجمع سمعان غربيةالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مسمى وظيفة الرئيس املباشر:  : رئيس شعبة التجهيزات والوسائل

 شروط شغل الوظيفة

 جامعية في التربية مناهج وتقنيات التعليم شهادةاملؤهل العلمي:  

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 

 االشراف على متابعة استخدام واستثمار الوسائل التعليمية والتجهيزات املخبرية في املدارس والثانويات .1

فريق التدريب املستمر وفي الدورات املشاركة في التدريب على استخدام واستثمار الوسائل التعليمية والتجهيزات املخبرية ضمن  .2

 التدريبية املحلية

 املساهمة في تحديد حاجة املدارس من الوسائل التعليمية والتجهيزات املخبرية .3

اقتراح وسائل تعليمية وتجهيزات مخبرية بالتعاون مع املوجهين التربويين والختصاصيين واملساهمة في تصميم الوسائل التعليمية  .4

ناهج التربوية اقتراح وسائل تعليمية وتجهيزات مخبرية بالتعاون مع املوجهين التربويين والختصاصيين واملساهمة التي تحتاجها امل

 في تصميم الوسائل التعليمية التي تحتاجها املناهج التربوية

 تي تقام في املدارس  االشراف على املعارض العلمية التقنية التي تقام في املدارس االشراف على املعارض العلمية التقنية ال .5

 تنفيذ جوالت ميدانية على املدارس ومتابعة مدى استثمار الوسائل التعليمية في كافة املراحل .6

 اعداد تقرير دورية عند مستوى عمل امناء املخابر واملكتبات  .7

 تسهيل عمل امناء املكتبات واملخابر فيما يتعلق بتحقيق زيادة في مستوى استثمار وسائل التعليم .8

 يه املدارس الستالم مخصصاتها من الوسائل التعليمية املتوفرة في الدائرة توج .9

 االشراف على تنظيم ضبوط االستهالك للوسائل التعليمية التالفة في املدارس  .10

 متابعة عمل مدير املدرسة من حيث مدى التزامهم بتعليمات مديرية التربية في تفعيل واستثمار الوسائل  .11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( 32رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

  وزارة التربية الوزارة: 

 مديرية التربية في محافظة حلب الجهة العامة:

 5عدد مراكز العمل:  األولى الفئة الوظيفية:  معاون رئيس شعبةاملسمى الوظيفي: 

 التعليم:دائرة تقنيات   الدائرة: مجمع السفيرةالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مسمى وظيفة الرئيس املباشر:  : رئيس شعبة التجهيزات والوسائل

 شروط شغل الوظيفة

 شهادة جامعية في التربية مناهج وتقنيات التعليماملؤهل العلمي:  

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 

 املخبرية في املدارس والثانوياتاالشراف على متابعة استخدام واستثمار الوسائل التعليمية والتجهيزات  .1

املشاركة في التدريب على استخدام واستثمار الوسائل التعليمية والتجهيزات املخبرية ضمن فريق التدريب املستمر وفي الدورات  .2

 التدريبية املحلية

 املساهمة في تحديد حاجة املدارس من الوسائل التعليمية والتجهيزات املخبرية .3

ة وتجهيزات مخبرية بالتعاون مع املوجهين التربويين والختصاصيين واملساهمة في تصميم الوسائل التعليمية اقتراح وسائل تعليمي .4

التي تحتاجها املناهج التربوية اقتراح وسائل تعليمية وتجهيزات مخبرية بالتعاون مع املوجهين التربويين والختصاصيين واملساهمة 

 ا املناهج التربويةفي تصميم الوسائل التعليمية التي تحتاجه

 االشراف على املعارض العلمية التقنية التي تقام في املدارس االشراف على املعارض العلمية التقنية التي تقام في املدارس   .5

 تنفيذ جوالت ميدانية على املدارس ومتابعة مدى استثمار الوسائل التعليمية في كافة املراحل .6

 اء املخابر واملكتبات اعداد تقرير دورية عند مستوى عمل امن .7

 تسهيل عمل امناء املكتبات واملخابر فيما يتعلق بتحقيق زيادة في مستوى استثمار وسائل التعليم .8

 توجيه املدارس الستالم مخصصاتها من الوسائل التعليمية املتوفرة في الدائرة  .9

 االشراف على تنظيم ضبوط االستهالك للوسائل التعليمية التالفة في املدارس  .10

 تابعة عمل مدير املدرسة من حيث مدى التزامهم بتعليمات مديرية التربية في تفعيل واستثمار الوسائل م .11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ( 33رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

  وزارة التربية الوزارة: 

 مديرية التربية في محافظة حلب الجهة العامة:

 5عدد مراكز العمل:  األولى الفئة الوظيفية:  معاون رئيس شعبةاملسمى الوظيفي: 

 :دائرة تقنيات التعليم  الدائرة: مجمع اعزازالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مسمى وظيفة الرئيس املباشر:  : رئيس شعبة التجهيزات والوسائل

 شروط شغل الوظيفة

 جامعية في التربية مناهج وتقنيات التعليم شهادةاملؤهل العلمي:  

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 

 االشراف على متابعة استخدام واستثمار الوسائل التعليمية والتجهيزات املخبرية في املدارس والثانويات  .1

فريق التدريب املستمر وفي الدورات املشاركة في التدريب على استخدام واستثمار الوسائل التعليمية والتجهيزات املخبرية ضمن  .2

 التدريبية املحلية

 املساهمة في تحديد حاجة املدارس من الوسائل التعليمية والتجهيزات املخبرية .3

اقتراح وسائل تعليمية وتجهيزات مخبرية بالتعاون مع املوجهين التربويين والختصاصيين واملساهمة في تصميم الوسائل التعليمية  .4

ناهج التربوية اقتراح وسائل تعليمية وتجهيزات مخبرية بالتعاون مع املوجهين التربويين والختصاصيين واملساهمة التي تحتاجها امل

 في تصميم الوسائل التعليمية التي تحتاجها املناهج التربوية

 تي تقام في املدارس  االشراف على املعارض العلمية التقنية التي تقام في املدارس االشراف على املعارض العلمية التقنية ال .5

 تنفيذ جوالت ميدانية على املدارس ومتابعة مدى استثمار الوسائل التعليمية في كافة املراحل .6

 اعداد تقرير دورية عند مستوى عمل امناء املخابر واملكتبات  .7

 تسهيل عمل امناء املكتبات واملخابر فيما يتعلق بتحقيق زيادة في مستوى استثمار وسائل التعليم .8

 يه املدارس الستالم مخصصاتها من الوسائل التعليمية املتوفرة في الدائرة توج .9

 االشراف على تنظيم ضبوط االستهالك للوسائل التعليمية التالفة في املدارس  .10

 متابعة عمل مدير املدرسة من حيث مدى التزامهم بتعليمات مديرية التربية في تفعيل واستثمار الوسائل  .11

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( 34رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

  وزارة التربية الوزارة: 

 مديرية التربية في محافظة حلب الجهة العامة:

 5عدد مراكز العمل:  األولى الفئة الوظيفية:  معاون رئيس شعبةاملسمى الوظيفي: 

 التعليم:دائرة تقنيات   الدائرة: مجمع دير حافرالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مسمى وظيفة الرئيس املباشر:  : رئيس شعبة التجهيزات والوسائل

 شروط شغل الوظيفة

 شهادة جامعية في التربية مناهج وتقنيات التعليماملؤهل العلمي:  

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 

  

 املخبرية في املدارس والثانوياتاالشراف على متابعة استخدام واستثمار الوسائل التعليمية والتجهيزات  .1

املشاركة في التدريب على استخدام واستثمار الوسائل التعليمية والتجهيزات املخبرية ضمن فريق التدريب املستمر وفي الدورات  .2

 التدريبية املحلية

 املساهمة في تحديد حاجة املدارس من الوسائل التعليمية والتجهيزات املخبرية .3

ة وتجهيزات مخبرية بالتعاون مع املوجهين التربويين والختصاصيين واملساهمة في تصميم الوسائل التعليمية اقتراح وسائل تعليمي .4

التي تحتاجها املناهج التربوية اقتراح وسائل تعليمية وتجهيزات مخبرية بالتعاون مع املوجهين التربويين والختصاصيين واملساهمة 

 ا املناهج التربويةفي تصميم الوسائل التعليمية التي تحتاجه

 االشراف على املعارض العلمية التقنية التي تقام في املدارس االشراف على املعارض العلمية التقنية التي تقام في املدارس   .5

 تنفيذ جوالت ميدانية على املدارس ومتابعة مدى استثمار الوسائل التعليمية في كافة املراحل .6

 اعداد تقرير دورية عند مستوى عمل امناء املخابر واملكتبات  .7

 تسهيل عمل امناء املكتبات واملخابر فيما يتعلق بتحقيق زيادة في مستوى استثمار وسائل التعليم .8

 توجيه املدارس الستالم مخصصاتها من الوسائل التعليمية املتوفرة في الدائرة  .9

 ائل التعليمية التالفة في املدارس االشراف على تنظيم ضبوط االستهالك للوس .10

 متابعة عمل مدير املدرسة من حيث مدى التزامهم بتعليمات مديرية التربية في تفعيل واستثمار الوسائل  .11

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( 35رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

  وزارة التربية الوزارة: 

 مديرية التربية في محافظة حلب الجهة العامة:

 5عدد مراكز العمل:  األولى الفئة الوظيفية:  معاون رئيس شعبةاملسمى الوظيفي: 

 :دائرة تقنيات التعليم  الدائرة: مسكنةمجمع الوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 رئيس شعبة التجهيزات والوسائل مسمى وظيفة الرئيس املباشر:  :

 شروط شغل الوظيفة

 شهادة جامعية في التربية مناهج وتقنيات التعليماملؤهل العلمي:  

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 

 االشراف على متابعة استخدام واستثمار الوسائل التعليمية والتجهيزات املخبرية في املدارس والثانويات  .1

التدريب على استخدام واستثمار الوسائل التعليمية والتجهيزات املخبرية ضمن فريق التدريب املستمر وفي الدورات املشاركة في  .2

 التدريبية املحلية

 املساهمة في تحديد حاجة املدارس من الوسائل التعليمية والتجهيزات املخبرية .3

بويين والختصاصيين واملساهمة في تصميم الوسائل التعليمية اقتراح وسائل تعليمية وتجهيزات مخبرية بالتعاون مع املوجهين التر  .4

التي تحتاجها املناهج التربوية اقتراح وسائل تعليمية وتجهيزات مخبرية بالتعاون مع املوجهين التربويين والختصاصيين واملساهمة 

 في تصميم الوسائل التعليمية التي تحتاجها املناهج التربوية

 مية التقنية التي تقام في املدارس االشراف على املعارض العلمية التقنية التي تقام في املدارس  االشراف على املعارض العل .5

 تنفيذ جوالت ميدانية على املدارس ومتابعة مدى استثمار الوسائل التعليمية في كافة املراحل .6

 اعداد تقرير دورية عند مستوى عمل امناء املخابر واملكتبات  .7

 بات واملخابر فيما يتعلق بتحقيق زيادة في مستوى استثمار وسائل التعليمتسهيل عمل امناء املكت .8

 توجيه املدارس الستالم مخصصاتها من الوسائل التعليمية املتوفرة في الدائرة  .9

 االشراف على تنظيم ضبوط االستهالك للوسائل التعليمية التالفة في املدارس  .10

 بتعليمات مديرية التربية في تفعيل واستثمار الوسائل متابعة عمل مدير املدرسة من حيث مدى التزامهم  .11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 36رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

  وزارة التربية الوزارة: 

 مديرية التربية في محافظة حلب الجهة العامة:

 5عدد مراكز العمل:  األولى الفئة الوظيفية:  معاون رئيس شعبةاملسمى الوظيفي: 

 :دائرة تقنيات التعليم  الدائرة: مجمع البابالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مسمى وظيفة الرئيس املباشر:  : رئيس شعبة التجهيزات والوسائل

 شروط شغل الوظيفة

 شهادة جامعية في التربية مناهج وتقنيات التعليماملؤهل العلمي:  

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 

 االشراف على متابعة استخدام واستثمار الوسائل التعليمية والتجهيزات املخبرية في املدارس والثانويات .1

املشاركة في التدريب على استخدام واستثمار الوسائل التعليمية والتجهيزات املخبرية ضمن فريق التدريب املستمر وفي الدورات  .2

 التدريبية املحلية

 املساهمة في تحديد حاجة املدارس من الوسائل التعليمية والتجهيزات املخبرية .3

اقتراح وسائل تعليمية وتجهيزات مخبرية بالتعاون مع املوجهين التربويين والختصاصيين واملساهمة في تصميم الوسائل التعليمية  .4

ة وتجهيزات مخبرية بالتعاون مع املوجهين التربويين والختصاصيين واملساهمة التي تحتاجها املناهج التربوية اقتراح وسائل تعليمي

 في تصميم الوسائل التعليمية التي تحتاجها املناهج التربوية

 االشراف على املعارض العلمية التقنية التي تقام في املدارس االشراف على املعارض العلمية التقنية التي تقام في املدارس   .5

 ميدانية على املدارس ومتابعة مدى استثمار الوسائل التعليمية في كافة املراحلتنفيذ جوالت  .6

 اعداد تقرير دورية عند مستوى عمل امناء املخابر واملكتبات  .7

 تسهيل عمل امناء املكتبات واملخابر فيما يتعلق بتحقيق زيادة في مستوى استثمار وسائل التعليم .8

 وسائل التعليمية املتوفرة في الدائرة توجيه املدارس الستالم مخصصاتها من ال .9

 االشراف على تنظيم ضبوط االستهالك للوسائل التعليمية التالفة في املدارس  .10

 متابعة عمل مدير املدرسة من حيث مدى التزامهم بتعليمات مديرية التربية في تفعيل واستثمار الوسائل  .11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ( 37رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

  وزارة التربية الوزارة: 

 مديرية التربية في محافظة حلب الجهة العامة:

 5عدد مراكز العمل:  األولى الفئة الوظيفية:  معاون رئيس شعبةاملسمى الوظيفي: 

 :دائرة تقنيات التعليم  الدائرة: مجمع منبجالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مسمى وظيفة الرئيس املباشر:  : رئيس شعبة التجهيزات والوسائل

 شروط شغل الوظيفة

 شهادة جامعية في التربية مناهج وتقنيات التعليماملؤهل العلمي:  

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 

 املدارس والثانوياتاالشراف على متابعة استخدام واستثمار الوسائل التعليمية والتجهيزات املخبرية في   .1

املشاركة في التدريب على استخدام واستثمار الوسائل التعليمية والتجهيزات املخبرية ضمن فريق التدريب املستمر وفي الدورات  .2

 التدريبية املحلية

 املساهمة في تحديد حاجة املدارس من الوسائل التعليمية والتجهيزات املخبرية .3

خبرية بالتعاون مع املوجهين التربويين والختصاصيين واملساهمة في تصميم الوسائل التعليمية اقتراح وسائل تعليمية وتجهيزات م .4

التي تحتاجها املناهج التربوية اقتراح وسائل تعليمية وتجهيزات مخبرية بالتعاون مع املوجهين التربويين والختصاصيين واملساهمة 

 تربويةفي تصميم الوسائل التعليمية التي تحتاجها املناهج ال

 االشراف على املعارض العلمية التقنية التي تقام في املدارس االشراف على املعارض العلمية التقنية التي تقام في املدارس   .5

 تنفيذ جوالت ميدانية على املدارس ومتابعة مدى استثمار الوسائل التعليمية في كافة املراحل .6

 املكتبات اعداد تقرير دورية عند مستوى عمل امناء املخابر و  .7

 تسهيل عمل امناء املكتبات واملخابر فيما يتعلق بتحقيق زيادة في مستوى استثمار وسائل التعليم .8

 توجيه املدارس الستالم مخصصاتها من الوسائل التعليمية املتوفرة في الدائرة  .9

 االشراف على تنظيم ضبوط االستهالك للوسائل التعليمية التالفة في املدارس  .10

 ير املدرسة من حيث مدى التزامهم بتعليمات مديرية التربية في تفعيل واستثمار الوسائل متابعة عمل مد .11

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( 38رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

  وزارة التربية الوزارة: 

 مديرية التربية في محافظة حلب الجهة العامة:

 5عدد مراكز العمل:  األولى الفئة الوظيفية:  معاون رئيس شعبةاملسمى الوظيفي: 

 :دائرة تقنيات التعليم  الدائرة: مجمع صرينالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مسمى وظيفة الرئيس املباشر:  : رئيس شعبة التجهيزات والوسائل

 شروط شغل الوظيفة

 جامعية في التربية مناهج وتقنيات التعليم شهادةاملؤهل العلمي:  

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 

 االشراف على متابعة استخدام واستثمار الوسائل التعليمية والتجهيزات املخبرية في املدارس والثانويات .1

فريق التدريب املستمر وفي الدورات املشاركة في التدريب على استخدام واستثمار الوسائل التعليمية والتجهيزات املخبرية ضمن  .2

 التدريبية املحلية

 املساهمة في تحديد حاجة املدارس من الوسائل التعليمية والتجهيزات املخبرية .3

اقتراح وسائل تعليمية وتجهيزات مخبرية بالتعاون مع املوجهين التربويين والختصاصيين واملساهمة في تصميم الوسائل التعليمية  .4

تحتاجها املناهج التربوية اقتراح وسائل تعليمية وتجهيزات مخبرية بالتعاون مع املوجهين التربويين والختصاصيين واملساهمة التي 

 في تصميم الوسائل التعليمية التي تحتاجها املناهج التربوية

 التقنية التي تقام في املدارس   االشراف على املعارض العلمية التقنية التي تقام في املدارس االشراف على املعارض العلمية .5

 تنفيذ جوالت ميدانية على املدارس ومتابعة مدى استثمار الوسائل التعليمية في كافة املراحل .6

 اعداد تقرير دورية عند مستوى عمل امناء املخابر واملكتبات  .7

 التعليمتسهيل عمل امناء املكتبات واملخابر فيما يتعلق بتحقيق زيادة في مستوى استثمار وسائل  .8

 توجيه املدارس الستالم مخصصاتها من الوسائل التعليمية املتوفرة في الدائرة  .9

 االشراف على تنظيم ضبوط االستهالك للوسائل التعليمية التالفة في املدارس  .10

 متابعة عمل مدير املدرسة من حيث مدى التزامهم بتعليمات مديرية التربية في تفعيل واستثمار الوسائل  .11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( 39رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

  وزارة التربية الوزارة: 

 مديرية التربية في محافظة حلب الجهة العامة:

 5عدد مراكز العمل:  األولى الفئة الوظيفية:  معاون رئيس شعبةاملسمى الوظيفي: 

 التعليم:دائرة تقنيات   الدائرة: عربالمجمع عين الوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مسمى وظيفة الرئيس املباشر:  : رئيس شعبة التجهيزات والوسائل

 شروط شغل الوظيفة

 شهادة جامعية في التربية مناهج وتقنيات التعليماملؤهل العلمي:  

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 

 املخبرية في املدارس والثانوياتاالشراف على متابعة استخدام واستثمار الوسائل التعليمية والتجهيزات  .1

املشاركة في التدريب على استخدام واستثمار الوسائل التعليمية والتجهيزات املخبرية ضمن فريق التدريب املستمر وفي الدورات  .2

 التدريبية املحلية

 املساهمة في تحديد حاجة املدارس من الوسائل التعليمية والتجهيزات املخبرية .3

ة وتجهيزات مخبرية بالتعاون مع املوجهين التربويين والختصاصيين واملساهمة في تصميم الوسائل التعليمية اقتراح وسائل تعليمي .4

التي تحتاجها املناهج التربوية اقتراح وسائل تعليمية وتجهيزات مخبرية بالتعاون مع املوجهين التربويين والختصاصيين واملساهمة 

 ا املناهج التربويةفي تصميم الوسائل التعليمية التي تحتاجه

 االشراف على املعارض العلمية التقنية التي تقام في املدارس االشراف على املعارض العلمية التقنية التي تقام في املدارس   .5

 تنفيذ جوالت ميدانية على املدارس ومتابعة مدى استثمار الوسائل التعليمية في كافة املراحل .6

 اء املخابر واملكتبات اعداد تقرير دورية عند مستوى عمل امن .7

 تسهيل عمل امناء املكتبات واملخابر فيما يتعلق بتحقيق زيادة في مستوى استثمار وسائل التعليم .8

 توجيه املدارس الستالم مخصصاتها من الوسائل التعليمية املتوفرة في الدائرة  .9

 االشراف على تنظيم ضبوط االستهالك للوسائل التعليمية التالفة في املدارس  .10

 متابعة عمل مدير املدرسة من حيث مدى التزامهم بتعليمات مديرية التربية في تفعيل واستثمار الوسائل  .11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( 40رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

  وزارة التربية الوزارة: 

 مديرية التربية في محافظة حلب الجهة العامة:

 5عدد مراكز العمل:  األولى الفئة الوظيفية:  معاون رئيس شعبةاملسمى الوظيفي: 

 :دائرة تقنيات التعليم  الدائرة: مجمع جرابلسالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مسمى وظيفة الرئيس املباشر:  : رئيس شعبة التجهيزات والوسائل

 شروط شغل الوظيفة

 جامعية في التربية مناهج وتقنيات التعليم شهادةاملؤهل العلمي:  

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 

 االشراف على متابعة استخدام واستثمار الوسائل التعليمية والتجهيزات املخبرية في املدارس والثانويات .1

فريق التدريب املستمر وفي الدورات املشاركة في التدريب على استخدام واستثمار الوسائل التعليمية والتجهيزات املخبرية ضمن  .2

 التدريبية املحلية

 املساهمة في تحديد حاجة املدارس من الوسائل التعليمية والتجهيزات املخبرية .3

اقتراح وسائل تعليمية وتجهيزات مخبرية بالتعاون مع املوجهين التربويين والختصاصيين واملساهمة في تصميم الوسائل التعليمية  .4

ناهج التربوية اقتراح وسائل تعليمية وتجهيزات مخبرية بالتعاون مع املوجهين التربويين والختصاصيين واملساهمة التي تحتاجها امل

 في تصميم الوسائل التعليمية التي تحتاجها املناهج التربوية

 تي تقام في املدارس االشراف على املعارض العلمية التقنية التي تقام في املدارس االشراف على املعارض العلمية التقنية ال .5

 تنفيذ جوالت ميدانية على املدارس ومتابعة مدى استثمار الوسائل التعليمية في كافة املراحل .6

 اعداد تقرير دورية عند مستوى عمل امناء املخابر واملكتبات  .7

 تسهيل عمل امناء املكتبات واملخابر فيما يتعلق بتحقيق زيادة في مستوى استثمار وسائل التعليم .8

 ه املدارس الستالم مخصصاتها من الوسائل التعليمية املتوفرة في الدائرة توجي .9

 االشراف على تنظيم ضبوط االستهالك للوسائل التعليمية التالفة في املدارس  .10

 متابعة عمل مدير املدرسة من حيث مدى التزامهم بتعليمات مديرية التربية في تفعيل واستثمار الوسائل  .11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( 41رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

  وزارة التربية الوزارة: 

 مديرية التربية في محافظة حلب الجهة العامة:

 5عدد مراكز العمل:  األولى الفئة الوظيفية:  معاون رئيس شعبةاملسمى الوظيفي: 

 :دائرة تقنيات التعليم  الدائرة: مجمع عفرينالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مسمى وظيفة الرئيس املباشر:  : رئيس شعبة التجهيزات والوسائل

 شروط شغل الوظيفة

 شهادة جامعية في التربية مناهج وتقنيات التعليماملؤهل العلمي:  

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 

 املدارس والثانوياتشراف على متابعة استخدام واستثمار الوسائل التعليمية والتجهيزات املخبرية في إل ا .1

املشاركة في التدريب على استخدام واستثمار الوسائل التعليمية والتجهيزات املخبرية ضمن فريق التدريب املستمر وفي الدورات  .2

 التدريبية املحلية

 املساهمة في تحديد حاجة املدارس من الوسائل التعليمية والتجهيزات املخبرية .3

خبرية بالتعاون مع املوجهين التربويين والختصاصيين واملساهمة في تصميم الوسائل التعليمية اقتراح وسائل تعليمية وتجهيزات م .4

التي تحتاجها املناهج التربوية اقتراح وسائل تعليمية وتجهيزات مخبرية بالتعاون مع املوجهين التربويين والختصاصيين واملساهمة 

 تربويةفي تصميم الوسائل التعليمية التي تحتاجها املناهج ال

 االشراف على املعارض العلمية التقنية التي تقام في املدارس االشراف على املعارض العلمية التقنية التي تقام في املدارس   .5

 تنفيذ جوالت ميدانية على املدارس ومتابعة مدى استثمار الوسائل التعليمية في كافة املراحل .6

 املكتبات اعداد تقرير دورية عند مستوى عمل امناء املخابر و  .7

 تسهيل عمل امناء املكتبات واملخابر فيما يتعلق بتحقيق زيادة في مستوى استثمار وسائل التعليم .8

 توجيه املدارس الستالم مخصصاتها من الوسائل التعليمية املتوفرة في الدائرة  .9

 الشراف على تنظيم ضبوط االستهالك للوسائل التعليمية التالفة في املدارس ا .10

 ير املدرسة من حيث مدى التزامهم بتعليمات مديرية التربية في تفعيل واستثمار الوسائل متابعة عمل مد .11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( 42رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

  وزارة التربية الوزارة: 

 مديرية التربية في محافظة حلب الجهة العامة:

 5عدد مراكز العمل:  األولى الفئة الوظيفية:  معاون رئيس شعبةاملسمى الوظيفي: 

 :دائرة تقنيات التعليم  الدائرة: مديرية التربية في محافظة حلبالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 على البطاقة الذاتية املؤتمتة والكرتونية  صرف من الخدمة .... ( -حكم املستقيل  - )استقالةالطارئة  الوقوعات والتبدالتتنزيل 

 شروط شغل الوظيفة

 شهادة جامعية في التربية مناهج وتقنيات التعليماملؤهل العلمي:  

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 والثانوياتاالشراف على متابعة استخدام واستثمار الوسائل التعليمية والتجهيزات املخبرية في املدارس  .1

املشاركة في التدريب على استخدام واستثمار الوسائل التعليمية والتجهيزات املخبرية ضمن فريق التدريب املستمر وفي الدورات  .2

 التدريبية املحلية

 املساهمة في تحديد حاجة املدارس من الوسائل التعليمية والتجهيزات املخبرية .3

لتعاون مع املوجهين التربويين والختصاصيين واملساهمة في تصميم الوسائل التعليمية اقتراح وسائل تعليمية وتجهيزات مخبرية با .4

التي تحتاجها املناهج التربوية اقتراح وسائل تعليمية وتجهيزات مخبرية بالتعاون مع املوجهين التربويين والختصاصيين واملساهمة 

 في تصميم الوسائل التعليمية التي تحتاجها املناهج التربوية

 الشراف على املعارض العلمية التقنية التي تقام في املدارس االشراف على املعارض العلمية التقنية التي تقام في املدارس  ا .5

 تنفيذ جوالت ميدانية على املدارس ومتابعة مدى استثمار الوسائل التعليمية في كافة املراحل .6

  اعداد تقرير دورية عند مستوى عمل امناء املخابر واملكتبات .7

 تسهيل عمل امناء املكتبات واملخابر فيما يتعلق بتحقيق زيادة في مستوى استثمار وسائل التعليم .8

 توجيه املدارس الستالم مخصصاتها من الوسائل التعليمية املتوفرة في الدائرة  .9

 االشراف على تنظيم ضبوط االستهالك للوسائل التعليمية التالفة في املدارس  .10

 سة من حيث مدى التزامهم بتعليمات مديرية التربية في تفعيل واستثمار الوسائل متابعة عمل مدير املدر  .11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( 43رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

  وزارة التربية الوزارة: 

 مديرية التربية في محافظة حلب الجهة العامة:

 10العمل: عدد مراكز  األولى الفئة الوظيفية:  مهندس معماري املسمى الوظيفي: 

 دائرة األبنية املدرسية  الدائرة: مديرية التربية في محافظة حلبالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مسمى وظيفة الرئيس املباشر:  :رئيس دائرة األبنية املدرسية

 شروط شغل الوظيفة

 الهندسة املعماريةشهادة جامعية في املؤهل العلمي:  

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 

 رسم مخططات املباني واملدارس .1

 متابعة تنفيذ مشاريع األبنية املدرسية .2

 شراف على اعمال صيانة االبنية املدرسيةاإل  .3

يساهم في اقتراح وضع الخطة الخمسية لبناء املدارس مع الجهات املختصة يساهم في اقتراح وضع الخطة الخمسية لبناء  .4

 املدارس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( 44رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

  وزارة التربية الوزارة: 

 مديرية التربية في محافظة حلب الجهة العامة:

 20عدد مراكز العمل:  األولى الفئة الوظيفية:  املسمى الوظيفي: مهندس مدني

 دائرة األبنية املدرسية  الدائرة: مديرية التربية في محافظة حلبالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مسمى وظيفة الرئيس املباشر:  :رئيس دائرة األبنية املدرسية

 شروط شغل الوظيفة

 شهادة جامعية في الهندسة املدنيةاملؤهل العلمي:  

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 

 يتابع صيانة املدارس .1

 يتابع مشاريع تنفيذ االبنية املدرسية .2

 استمالك مواقع املدارسيتابع  .3

يشرف على استالم االبنية املدرسية املنجزة من مديرية الخدمات الفنية في املحافظة يشرف على استالم االبنية املدرسية  .4

 املنجزة من مديرية الخدمات الفنية

 يعمل على اعداد الدراسات الالزمة لتأهيل االبنية املدرسية يعمل على اعداد الدراسات الالزمة لتأهيل االبنية املدرسية   .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


