
 وزارة اإلدارة المحلية والبيئة _ الفئة الثالثة

 (1رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مديرية الخدمات الفنية –محافظة حلب الجهة العامة: 

 107 عدد مراكز العمل الثالثةالفئة الوظيفية:  مراسلاملسمى الوظيفي: 

  الشؤون اإلدارية دائرةالعمل: الوحدة التنظيمية ملركز 

 رئيس شعبة املراسالت اإلداريةمسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 عليم أساس ي شهادة ت العلمي:  املؤهل 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 . استالم سجالت الذمة وإيصال البريد الصادر إلى الجهات املعنية1

 إلى الجهة العامة إلى الشعبة. إيصال البريد من الوحدات التنظيمية 2

 . إيصال البريد من الشعبة إلى الوحدة التنظيمية في الجهة العامة 3

 . القيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه4

 

  



 (2رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مدينة تل رفعتمجلس  –محافظة حلب الجهة العامة: 

 3 عدد مراكز العمل الثالثةالفئة الوظيفية:  مراسلاملسمى الوظيفي: 

 مجلس مدينة تل رفعتالوحدة التنظيمية ملركز العمل:  

 مدينة تل رفعترئيس مجلس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة تعليم أساس ي املؤهل العلمي:    

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 . استالم سجالت الذمة وإيصال البريد الصادر إلى الجهات املعنية1

 . إيصال البريد من الوحدة اإلدارية إلى الجهة العامة.2

 . إيصال البريد من الجهة العامة إلى الوحدة اإلدارية3

 . يعمل وفق توجيهات شفهية وكتابية للقيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. 4

 

  



 (3رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مجلس مدينة مسكنة –محافظة حلب الجهة العامة: 

 1 عدد مراكز العمل الثالثةالفئة الوظيفية:  مراسلاملسمى الوظيفي: 

 مجلس مدينة مسكنةالوحدة التنظيمية ملركز العمل:  

 مدينة مسكنةرئيس مجلس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة تعليم أساس ياملؤهل العلمي:    

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 الصادر إلى الجهات املعنية. استالم سجالت الذمة وإيصال البريد 1

 . إيصال البريد من الوحدة اإلدارية إلى الجهة العامة.2

 . إيصال البريد من الجهة العامة إلى الوحدة اإلدارية3

 . يعمل وفق توجيهات شفهية وكتابية للقيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. 4

 

  



 (4)رقم بطاقة الوصف الوظيفي 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مجلس مدينة السفيرة –محافظة حلب الجهة العامة: 

 5 عدد مراكز العمل الثالثةالفئة الوظيفية:  مراسلاملسمى الوظيفي: 

 مجلس مدينة السفيرةالوحدة التنظيمية ملركز العمل:  

 مدينة السفيرةرئيس مجلس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة تعليم أساس ياملؤهل العلمي:    

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 . استالم سجالت الذمة وإيصال البريد الصادر إلى الجهات املعنية1

 . إيصال البريد من الوحدة اإلدارية إلى الجهة العامة.2

 الوحدة اإلدارية. إيصال البريد من الجهة العامة إلى 3

 . يعمل وفق توجيهات شفهية وكتابية للقيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. 4

 

  



 (5رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مجلس مدينة خفسة –محافظة حلب الجهة العامة: 

 2 عدد مراكز العمل الثالثةالفئة الوظيفية:  مراسلاملسمى الوظيفي: 

 مدينة خفسة العمل: مجلسالوحدة التنظيمية ملركز 

 مدينة خفسةرئيس مجلس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة تعليم أساس ياملؤهل العلمي:    

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 الذمة وإيصال البريد الصادر إلى الجهات املعنية. استالم سجالت 1

 . إيصال البريد من الوحدة اإلدارية إلى الجهة العامة.2

 . إيصال البريد من الجهة العامة إلى الوحدة اإلدارية3

 . يعمل وفق توجيهات شفهية وكتابية للقيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. 4

 

  



 (6الوصف الوظيفي )رقم بطاقة 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مجلس مدينة دير حافر –محافظة حلب الجهة العامة: 

 1 عدد مراكز العمل الثالثةالفئة الوظيفية:  مراسلاملسمى الوظيفي: 

 مجلس مدينة دير حافرالوحدة التنظيمية ملركز العمل:  

 مدينة دير حافررئيس مجلس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة تعليم أساس ياملؤهل العلمي:    

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 . استالم سجالت الذمة وإيصال البريد الصادر إلى الجهات املعنية1

 . إيصال البريد من الوحدة اإلدارية إلى الجهة العامة.2

 من الجهة العامة إلى الوحدة اإلدارية. إيصال البريد 3

 . يعمل وفق توجيهات شفهية وكتابية للقيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. 4

 

  



 (7رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مجلس مدينة تلعرن  –محافظة حلب الجهة العامة: 

 3 عدد مراكز العمل الثالثةالفئة الوظيفية:  مراسلاملسمى الوظيفي: 

 مجلس مدينة تلعرن الوحدة التنظيمية ملركز العمل:  

 مدينة تلعرن رئيس مجلس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة تعليم أساس ياملؤهل العلمي:    

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 . استالم سجالت الذمة وإيصال البريد الصادر إلى الجهات املعنية1

 . إيصال البريد من الوحدة اإلدارية إلى الجهة العامة.2

 . إيصال البريد من الجهة العامة إلى الوحدة اإلدارية3

 ئيس املباشر في حدود اختصاصه. . يعمل وفق توجيهات شفهية وكتابية للقيام بكل ما يكلفه به الر 4

 

  



 (8رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مجلس مدينة نبل –محافظة حلب الجهة العامة: 

 2 عدد مراكز العمل الثالثةالفئة الوظيفية:  مراسلاملسمى الوظيفي: 

 مدينة نبل مجلسالوحدة التنظيمية ملركز العمل:  

 مدينة نبلرئيس مجلس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة تعليم أساس ياملؤهل العلمي:    

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 . استالم سجالت الذمة وإيصال البريد الصادر إلى الجهات املعنية1

 إلى الجهة العامة. . إيصال البريد من الوحدة اإلدارية2

 . إيصال البريد من الجهة العامة إلى الوحدة اإلدارية3

 . يعمل وفق توجيهات شفهية وكتابية للقيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. 4

 

  



 ( 9رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مجلس مدينة عندان –محافظة حلب الجهة العامة: 

 3 عدد مراكز العمل الثالثةالفئة الوظيفية:  مراسلاملسمى الوظيفي: 

 مجلس مدينة عندانمجلس الوحدة التنظيمية ملركز العمل:  

 مجلس مدينة عندانرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة تعليم أساس ياملؤهل العلمي:    

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 . استالم سجالت الذمة وإيصال البريد الصادر إلى الجهات املعنية1

 . إيصال البريد من الوحدة اإلدارية إلى الجهة العامة.2

 . إيصال البريد من الجهة العامة إلى الوحدة اإلدارية3

 . يعمل وفق توجيهات شفهية وكتابية للقيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. 4



 ( 10رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مجلس بلدية املسعودية –محافظة حلب الجهة العامة: 

 1 عدد مراكز العمل الثالثةالفئة الوظيفية:  مراسلاملسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدية املسعوديةمجلس الوحدة التنظيمية ملركز العمل:  

 مجلس بلدية املسعوديةرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة تعليم أساس ياملؤهل العلمي:    

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 . استالم سجالت الذمة وإيصال البريد الصادر إلى الجهات املعنية1

 . إيصال البريد من الوحدة اإلدارية إلى الجهة العامة.2

 . إيصال البريد من الجهة العامة إلى الوحدة اإلدارية3

 . يعمل وفق توجيهات شفهية وكتابية للقيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. 4



 ( 11رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مجلس بلدية بالط –محافظة حلب الجهة العامة: 

 1 عدد مراكز العمل الثالثةالفئة الوظيفية:  مراسلاملسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدية بالطمجلس الوحدة التنظيمية ملركز العمل:  

 مجلس بلدية بالطرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة تعليم أساس ياملؤهل العلمي:    

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 . استالم سجالت الذمة وإيصال البريد الصادر إلى الجهات املعنية1

 العامة.. إيصال البريد من الوحدة اإلدارية إلى الجهة 2

 . إيصال البريد من الجهة العامة إلى الوحدة اإلدارية3

 . يعمل وفق توجيهات شفهية وكتابية للقيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. 4



 ( 12رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مجلس بلدية فافين –محافظة حلب الجهة العامة: 

 2 عدد مراكز العمل الثالثةالفئة الوظيفية:  مراسلاملسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدية فافينمجلس الوحدة التنظيمية ملركز العمل:  

 مجلس بلدية فافينرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة تعليم أساس ياملؤهل العلمي:    

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 . استالم سجالت الذمة وإيصال البريد الصادر إلى الجهات املعنية1

 . إيصال البريد من الوحدة اإلدارية إلى الجهة العامة.2

 . إيصال البريد من الجهة العامة إلى الوحدة اإلدارية3

 . يعمل وفق توجيهات شفهية وكتابية للقيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. 4



 ( 13) رقم بطاقة الوصف الوظيفي 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مجلس بلدية قصر املنياها –محافظة حلب الجهة العامة: 

 1 عدد مراكز العمل الثالثةالفئة الوظيفية:  مراسلاملسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدية قصر املنياهامجلس الوحدة التنظيمية ملركز العمل:  

 مجلس بلدية قصر املنياهارئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة تعليم أساس ياملؤهل العلمي:    

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 . استالم سجالت الذمة وإيصال البريد الصادر إلى الجهات املعنية1

 . إيصال البريد من الوحدة اإلدارية إلى الجهة العامة.2

 . إيصال البريد من الجهة العامة إلى الوحدة اإلدارية3

 ئيس املباشر في حدود اختصاصه. . يعمل وفق توجيهات شفهية وكتابية للقيام بكل ما يكلفه به الر 4



 ( 14رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مجلس بلدية جعارة –محافظة حلب الجهة العامة: 

 1 عدد مراكز العمل الثالثةالفئة الوظيفية:  مراسلاملسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدية جعارةمجلس العمل:  الوحدة التنظيمية ملركز 

 مجلس بلدية جعارةرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة تعليم أساس ياملؤهل العلمي:    

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 . استالم سجالت الذمة وإيصال البريد الصادر إلى الجهات املعنية1

 البريد من الوحدة اإلدارية إلى الجهة العامة.. إيصال 2

 . إيصال البريد من الجهة العامة إلى الوحدة اإلدارية3

 . يعمل وفق توجيهات شفهية وكتابية للقيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. 4



 ( 15رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 والبيئة اإلدارة املحليةوزارة الوزارة: 

 مجلس بلدية عبطين –محافظة حلب الجهة العامة: 

 1 عدد مراكز العمل الثالثةالفئة الوظيفية:  مراسلاملسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدية عبطينمجلس الوحدة التنظيمية ملركز العمل:  

 مجلس بلدية عبطينرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 ة تعليم أساس يشهاداملؤهل العلمي:    

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 . استالم سجالت الذمة وإيصال البريد الصادر إلى الجهات املعنية1

 . إيصال البريد من الوحدة اإلدارية إلى الجهة العامة.2

 . إيصال البريد من الجهة العامة إلى الوحدة اإلدارية3

 . يعمل وفق توجيهات شفهية وكتابية للقيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. 4



 ( 16رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مجلس بلدية حربل –محافظة حلب الجهة العامة: 

 2 عدد مراكز العمل الثالثةالفئة الوظيفية:  مراسلاملسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدية حربلمجلس الوحدة التنظيمية ملركز العمل:  

 مجلس بلدية حربلرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة تعليم أساس ياملؤهل العلمي:    

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 سجالت الذمة وإيصال البريد الصادر إلى الجهات املعنية. استالم 1

 . إيصال البريد من الوحدة اإلدارية إلى الجهة العامة.2

 . إيصال البريد من الجهة العامة إلى الوحدة اإلدارية3

 . يعمل وفق توجيهات شفهية وكتابية للقيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. 4



 ( 17رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مجلس بلدة حيان –محافظة حلب الجهة العامة: 

 2 عدد مراكز العمل الثالثةالفئة الوظيفية:  مراسلاملسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدة حيانمجلس الوحدة التنظيمية ملركز العمل:  

 مجلس بلدة حيانرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة تعليم أساس ياملؤهل العلمي:    

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 . استالم سجالت الذمة وإيصال البريد الصادر إلى الجهات املعنية1

 العامة.. إيصال البريد من الوحدة اإلدارية إلى الجهة 2

 . إيصال البريد من الجهة العامة إلى الوحدة اإلدارية3

 . يعمل وفق توجيهات شفهية وكتابية للقيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. 4



 ( 18) رقم بطاقة الوصف الوظيفي 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مجلس بلدة تل عابور  –محافظة حلب الجهة العامة: 

 1 عدد مراكز العمل الثالثةالفئة الوظيفية:  مراسلاملسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدة تل عابور مجلس الوحدة التنظيمية ملركز العمل:  

 مجلس بلدة تل عابور رئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة تعليم أساس ياملؤهل العلمي:    

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 . استالم سجالت الذمة وإيصال البريد الصادر إلى الجهات املعنية1

 . إيصال البريد من الوحدة اإلدارية إلى الجهة العامة.2

 . إيصال البريد من الجهة العامة إلى الوحدة اإلدارية3

 . يعمل وفق توجيهات شفهية وكتابية للقيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. 4



 ( 19رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مجلس بلدة مقطع حجر كبير –محافظة حلب الجهة العامة: 

 1 عدد مراكز العمل الثالثةالفئة الوظيفية:  مراسلاملسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدة مقطع حجر كبيرمجلس الوحدة التنظيمية ملركز العمل:  

 مجلس بلدة مقطع حجر كبيررئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة تعليم أساس ياملؤهل العلمي:    

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 . استالم سجالت الذمة وإيصال البريد الصادر إلى الجهات املعنية1

 . إيصال البريد من الوحدة اإلدارية إلى الجهة العامة.2

 . إيصال البريد من الجهة العامة إلى الوحدة اإلدارية3

 ئيس املباشر في حدود اختصاصه. . يعمل وفق توجيهات شفهية وكتابية للقيام بكل ما يكلفه به الر 4



 ( 20رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مجلس بلدة بابيري فوقاني –محافظة حلب الجهة العامة: 

 1 عدد مراكز العمل الثالثةالفئة الوظيفية:  مراسلاملسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدة بابيري فوقانيمجلس الوحدة التنظيمية ملركز العمل:  

 مجلس بلدة بابيري فوقانيرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة تعليم أساس ياملؤهل العلمي:    

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 الصادر إلى الجهات املعنية. استالم سجالت الذمة وإيصال البريد 1

 . إيصال البريد من الوحدة اإلدارية إلى الجهة العامة.2

 . إيصال البريد من الجهة العامة إلى الوحدة اإلدارية3

 . يعمل وفق توجيهات شفهية وكتابية للقيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. 4



 ( 21رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مجلس بلدة معرانة ام حوش –محافظة حلب الجهة العامة: 

 1 عدد مراكز العمل الثالثةالفئة الوظيفية:  مراسلاملسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدة معرانة ام حوشمجلس الوحدة التنظيمية ملركز العمل:  

 مجلس بلدة معرانة ام حوشرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة تعليم أساس ياملؤهل العلمي:    

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 . استالم سجالت الذمة وإيصال البريد الصادر إلى الجهات املعنية1

 إلى الجهة العامة.. إيصال البريد من الوحدة اإلدارية 2

 . إيصال البريد من الجهة العامة إلى الوحدة اإلدارية3

 . يعمل وفق توجيهات شفهية وكتابية للقيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. 4



 ( 22رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مجلس بلدة عسان –محافظة حلب الجهة العامة: 

 2 عدد مراكز العمل الثالثةالفئة الوظيفية:  مراسلاملسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدة عسانمجلس الوحدة التنظيمية ملركز العمل:  

 مجلس بلدة عسانرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة تعليم أساس ياملؤهل العلمي:    

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 . استالم سجالت الذمة وإيصال البريد الصادر إلى الجهات املعنية1

 . إيصال البريد من الوحدة اإلدارية إلى الجهة العامة.2

 . إيصال البريد من الجهة العامة إلى الوحدة اإلدارية3

 . يعمل وفق توجيهات شفهية وكتابية للقيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. 4



 ( 23رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مجلس بلدة أم الهوته –محافظة حلب الجهة العامة: 

 2عدد مراكز العمل:  الثالثةالفئة الوظيفية:  مراسلاملسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدة أم الهوتهمجلس الوحدة التنظيمية ملركز العمل:  

 مجلس بلدة أم الهوتهرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة تعليم أساس ياملؤهل العلمي:    

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 استالم سجالت الذمة وإيصال البريد الصادر إلى الجهات املعنية .1

 . إيصال البريد من الوحدة اإلدارية إلى الجهة العامة.2

 . إيصال البريد من الجهة العامة إلى الوحدة اإلدارية3

 . يعمل وفق توجيهات شفهية وكتابية للقيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. 4



 ( 24رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مجلس بلدة كفر نايا –محافظة حلب الجهة العامة: 

 1 عدد مراكز العمل الثالثةالفئة الوظيفية:  مراسلاملسمى الوظيفي: 

 نايامجلس بلدة كفر مجلس الوحدة التنظيمية ملركز العمل:  

 مجلس بلدة كفر نايارئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة تعليم أساس ياملؤهل العلمي:    

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 . استالم سجالت الذمة وإيصال البريد الصادر إلى الجهات املعنية1

 إلى الجهة العامة.. إيصال البريد من الوحدة اإلدارية 2

 . إيصال البريد من الجهة العامة إلى الوحدة اإلدارية3

 . يعمل وفق توجيهات شفهية وكتابية للقيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. 4



 ( 25رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مجلس بلدة الزربة –محافظة حلب الجهة العامة: 

 2 عدد مراكز العمل الثالثةالفئة الوظيفية:  مراسلاملسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدة الزربةمجلس الوحدة التنظيمية ملركز العمل:  

 مجلس بلدة الزربةرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة تعليم أساس ياملؤهل العلمي:    

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 . استالم سجالت الذمة وإيصال البريد الصادر إلى الجهات املعنية1

 . إيصال البريد من الوحدة اإلدارية إلى الجهة العامة.2

 . إيصال البريد من الجهة العامة إلى الوحدة اإلدارية3

 . يعمل وفق توجيهات شفهية وكتابية للقيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. 4



 ( 26رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مجلس بلدة أبو جرين –محافظة حلب الجهة العامة: 

 1 عدد مراكز العمل الثالثةالفئة الوظيفية:  مراسلاملسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدة أبو جرينمجلس الوحدة التنظيمية ملركز العمل:  

 مجلس بلدة أبو جرينرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة تعليم أساس ياملؤهل العلمي:    

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 استالم سجالت الذمة وإيصال البريد الصادر إلى الجهات املعنية. 1

 . إيصال البريد من الوحدة اإلدارية إلى الجهة العامة.2

 . إيصال البريد من الجهة العامة إلى الوحدة اإلدارية3

 . يعمل وفق توجيهات شفهية وكتابية للقيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. 4



 ( 27رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مجلس بلدة عيشة –محافظة حلب الجهة العامة: 

 2عدد مراكز العمل:  الثالثةالفئة الوظيفية:  مراسلاملسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدة عيشةمجلس الوحدة التنظيمية ملركز العمل:  

 مجلس بلدة عيشةرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة تعليم أساس ياملؤهل العلمي:    

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 . استالم سجالت الذمة وإيصال البريد الصادر إلى الجهات املعنية1

 العامة.. إيصال البريد من الوحدة اإلدارية إلى الجهة 2

 . إيصال البريد من الجهة العامة إلى الوحدة اإلدارية3

 . يعمل وفق توجيهات شفهية وكتابية للقيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. 4



 ( 28رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مجلس بلدة مران –محافظة حلب الجهة العامة: 

 2 عدد مراكز العمل الثالثةالفئة الوظيفية:  مراسلاملسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدة مرانمجلس الوحدة التنظيمية ملركز العمل:  

 مجلس بلدة مرانرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة تعليم أساس ياملؤهل العلمي:    

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 . استالم سجالت الذمة وإيصال البريد الصادر إلى الجهات املعنية1

 . إيصال البريد من الوحدة اإلدارية إلى الجهة العامة.2

 . إيصال البريد من الجهة العامة إلى الوحدة اإلدارية3

 . يعمل وفق توجيهات شفهية وكتابية للقيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. 4



 ( 29رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مجلس بلدة بنان –محافظة حلب الجهة العامة: 

 1 عدد مراكز العمل الثالثةالفئة الوظيفية:  مراسلاملسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدة بنانمجلس الوحدة التنظيمية ملركز العمل:  

 مجلس بلدة بنانرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة تعليم أساس ياملؤهل العلمي:    

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 سجالت الذمة وإيصال البريد الصادر إلى الجهات املعنية. استالم 1

 . إيصال البريد من الوحدة اإلدارية إلى الجهة العامة.2

 . إيصال البريد من الجهة العامة إلى الوحدة اإلدارية3

 . يعمل وفق توجيهات شفهية وكتابية للقيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. 4



 ( 30رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مجلس بلدة الزهراء –محافظة حلب الجهة العامة: 

 1 عدد مراكز العمل الثالثةالفئة الوظيفية:  مراسلاملسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدة الزهراءمجلس الوحدة التنظيمية ملركز العمل:  

 مجلس بلدة الزهراءرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 تعليم أساس ي شهادةاملؤهل العلمي:    

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 . استالم سجالت الذمة وإيصال البريد الصادر إلى الجهات املعنية1

 الجهة العامة.. إيصال البريد من الوحدة اإلدارية إلى 2

 . إيصال البريد من الجهة العامة إلى الوحدة اإلدارية3

 . يعمل وفق توجيهات شفهية وكتابية للقيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. 4



 ( 31رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مجلس بلدة جزرايا –محافظة حلب الجهة العامة: 

 1 عدد مراكز العمل الثالثةالفئة الوظيفية:  مراسلاملسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدة جزرايامجلس الوحدة التنظيمية ملركز العمل:  

 مجلس بلدة جزرايارئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة تعليم أساس ياملؤهل العلمي:    

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 . استالم سجالت الذمة وإيصال البريد الصادر إلى الجهات املعنية1

 . إيصال البريد من الوحدة اإلدارية إلى الجهة العامة.2

 . إيصال البريد من الجهة العامة إلى الوحدة اإلدارية3

 . يعمل وفق توجيهات شفهية وكتابية للقيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. 4



 ( 32رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مجلس بلدة بردة –محافظة حلب الجهة العامة: 

 1 عدد مراكز العمل الثالثةالفئة الوظيفية:  مراسلاملسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدة بردةمجلس الوحدة التنظيمية ملركز العمل:  

 مجلس بلدة بردةرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة تعليم أساس ياملؤهل العلمي:    

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 سجالت الذمة وإيصال البريد الصادر إلى الجهات املعنية. استالم 1

 . إيصال البريد من الوحدة اإلدارية إلى الجهة العامة.2

 . إيصال البريد من الجهة العامة إلى الوحدة اإلدارية3

 . يعمل وفق توجيهات شفهية وكتابية للقيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. 4



 ( 33رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مجلس بلدة تلشغيب –محافظة حلب الجهة العامة: 

 1 عدد مراكز العمل الثالثةالفئة الوظيفية:  مراسلاملسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدة تلشغيبمجلس الوحدة التنظيمية ملركز العمل:  

 مجلس بلدة تلشغيبرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة تعليم أساس ياملؤهل العلمي:    

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 . استالم سجالت الذمة وإيصال البريد الصادر إلى الجهات املعنية1

 العامة. . إيصال البريد من الوحدة اإلدارية إلى الجهة2

 . إيصال البريد من الجهة العامة إلى الوحدة اإلدارية3

 . يعمل وفق توجيهات شفهية وكتابية للقيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. 4



 ( 34رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مجلس بلدة بيانون  –محافظة حلب الجهة العامة: 

 1 عدد مراكز العمل الثالثةالفئة الوظيفية:  مراسلاملسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدة بيانون مجلس الوحدة التنظيمية ملركز العمل:  

 مجلس بلدة بيانون رئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة تعليم أساس ياملؤهل العلمي:    

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 . استالم سجالت الذمة وإيصال البريد الصادر إلى الجهات املعنية1

 . إيصال البريد من الوحدة اإلدارية إلى الجهة العامة.2

 . إيصال البريد من الجهة العامة إلى الوحدة اإلدارية3

 . يعمل وفق توجيهات شفهية وكتابية للقيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. 4



 ( 35رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مجلس بلدة أبو كهف –محافظة حلب الجهة العامة: 

 1 عدد مراكز العمل الثالثةالفئة الوظيفية:  مراسلاملسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدة أبو كهفمجلس الوحدة التنظيمية ملركز العمل:  

 مجلس بلدة أبو كهفرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة تعليم أساس ياملؤهل العلمي:    

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 استالم سجالت الذمة وإيصال البريد الصادر إلى الجهات املعنية. 1

 . إيصال البريد من الوحدة اإلدارية إلى الجهة العامة.2

 . إيصال البريد من الجهة العامة إلى الوحدة اإلدارية3

 . يعمل وفق توجيهات شفهية وكتابية للقيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. 4



 ( 36رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مجلس بلدة فجدان –محافظة حلب الجهة العامة: 

 1 عدد مراكز العمل الثالثةالفئة الوظيفية:  مراسلاملسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدة فجدانمجلس الوحدة التنظيمية ملركز العمل:  

 مجلس بلدة فجدانرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة تعليم أساس ياملؤهل العلمي:    

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 . استالم سجالت الذمة وإيصال البريد الصادر إلى الجهات املعنية1

 العامة.. إيصال البريد من الوحدة اإلدارية إلى الجهة 2

 . إيصال البريد من الجهة العامة إلى الوحدة اإلدارية3

 . يعمل وفق توجيهات شفهية وكتابية للقيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. 4



 ( 37رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مجلس بلدة الجبول  –محافظة حلب الجهة العامة: 

 5 عدد مراكز العمل الثالثةالفئة الوظيفية:  مراسلاملسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدة الجبول مجلس الوحدة التنظيمية ملركز العمل:  

 مجلس بلدة الجبول رئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة تعليم أساس ياملؤهل العلمي:    

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 . استالم سجالت الذمة وإيصال البريد الصادر إلى الجهات املعنية1

 . إيصال البريد من الوحدة اإلدارية إلى الجهة العامة.2

 . إيصال البريد من الجهة العامة إلى الوحدة اإلدارية3

 . يعمل وفق توجيهات شفهية وكتابية للقيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. 4



 ( 38رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مجلس بلدة كويرس شرقي –محافظة حلب الجهة العامة: 

 5 عدد مراكز العمل الثالثةالفئة الوظيفية:  مراسلاملسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدة كويرس شرقيمجلس الوحدة التنظيمية ملركز العمل:  

 مجلس بلدة كويرس شرقيرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة تعليم أساس ياملؤهل العلمي:    

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 . استالم سجالت الذمة وإيصال البريد الصادر إلى الجهات املعنية1

 . إيصال البريد من الوحدة اإلدارية إلى الجهة العامة.2

 . إيصال البريد من الجهة العامة إلى الوحدة اإلدارية3

 . يعمل وفق توجيهات شفهية وكتابية للقيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. 4



 ( 39رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مجلس بلدة بالس –محافظة حلب الجهة العامة: 

 3 عدد مراكز العمل الثالثةالفئة الوظيفية:  مراسلاملسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدة بالسمجلس الوحدة التنظيمية ملركز العمل:  

 مجلس بلدة بالسرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة تعليم أساس ياملؤهل العلمي:    

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 . استالم سجالت الذمة وإيصال البريد الصادر إلى الجهات املعنية1

 العامة.. إيصال البريد من الوحدة اإلدارية إلى الجهة 2

 . إيصال البريد من الجهة العامة إلى الوحدة اإلدارية3

 . يعمل وفق توجيهات شفهية وكتابية للقيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. 4



 ( 40رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مجلس بلدة الحاضر –محافظة حلب الجهة العامة: 

 2 عدد مراكز العمل الثالثةالفئة الوظيفية:  مراسلاملسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدة الحاضرمجلس الوحدة التنظيمية ملركز العمل:  

 مجلس بلدة الحاضررئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة تعليم أساس ياملؤهل العلمي:    

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 . استالم سجالت الذمة وإيصال البريد الصادر إلى الجهات املعنية1

 . إيصال البريد من الوحدة اإلدارية إلى الجهة العامة.2

 . إيصال البريد من الجهة العامة إلى الوحدة اإلدارية3

 . يعمل وفق توجيهات شفهية وكتابية للقيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. 4



 ( 41رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مجلس بلدة فاح –محافظة حلب الجهة العامة: 

 1 عدد مراكز العمل الثالثةالفئة الوظيفية:  مراسلاملسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدة فاحمجلس الوحدة التنظيمية ملركز العمل:  

 مجلس بلدة فاحرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة تعليم أساس ياملؤهل العلمي:    

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 سجالت الذمة وإيصال البريد الصادر إلى الجهات املعنية. استالم 1

 . إيصال البريد من الوحدة اإلدارية إلى الجهة العامة.2

 . إيصال البريد من الجهة العامة إلى الوحدة اإلدارية3

 . يعمل وفق توجيهات شفهية وكتابية للقيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. 4



 ( 42رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مجلس بلدة أربعة كبير –محافظة حلب الجهة العامة: 

 1 عدد مراكز العمل الثالثةالفئة الوظيفية:  مراسلاملسمى الوظيفي: 

 أربعة كبيرمجلس بلدة مجلس الوحدة التنظيمية ملركز العمل:  

 مجلس بلدة أربعة كبيررئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة تعليم أساس ياملؤهل العلمي:    

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 . استالم سجالت الذمة وإيصال البريد الصادر إلى الجهات املعنية1

 اإلدارية إلى الجهة العامة.. إيصال البريد من الوحدة 2

 . إيصال البريد من الجهة العامة إلى الوحدة اإلدارية3

 . يعمل وفق توجيهات شفهية وكتابية للقيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. 4



 ( 43رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 املصالح العقارية   –محافظة حلب الجهة العامة: 

 4 عدد مراكز العمل الثالثةالفئة الوظيفية:  فنيمساعد املسمى الوظيفي: 

 حلب -املصالح العقارية  مجلس الوحدة التنظيمية ملركز العمل:  

 حلب -املصالح العقارية   مديرمسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة تعليم أساس ياملؤهل العلمي:    

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 . استالم سجالت الذمة وإيصال البريد الصادر إلى الجهات املعنية1

 . إيصال البريد من الوحدة اإلدارية إلى الجهة العامة.2

 . إيصال البريد من الجهة العامة إلى الوحدة اإلدارية3

 . يعمل وفق توجيهات شفهية وكتابية للقيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. 4



 


