
 وزارة االدارة المحلية و البيئة- الفئة الثانية
 

 (1)رقم بطاقة الوصف الوظيفي 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 األمانة العامة –محافظة حلب الجهة العامة: 

 1 عدد مراكز العمل الثانيةالفئة الوظيفية:  مدقق رسوماملسمى الوظيفي: 

    املالية واملحاسبة العمل: مديريةالوحدة التنظيمية ملركز 

 رئيس دائرة املحاسبة واملوازنةمسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 املعهد التقاني للمحاسبة والتمويلاملؤهل العلمي:    

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 يدقق الكشوف املقدمة من الوحدات اإلدارية قبل الصرف. .1

 يدقق الفواتير والوثائق املقدمة من محاسبي لجان املشاريع. .2

 إرساليات التحصيل املقدمة من جابي الرسوم املحلية.يدقق  .3

 لقيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه.ا .4

 

  



 

 (2)رقم بطاقة الوصف الوظيفي 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 األمانة العامة –محافظة حلب الجهة العامة: 

 2 عدد مراكز العمل الثانيةالفئة الوظيفية:  مدخل بياناتاملسمى الوظيفي: 

 التقانة واملعلوماتية العمل: مديريةالوحدة التنظيمية ملركز 

 مدير التقانة واملعلوماتيةمسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 معهد التقاني للحاسوباملؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

  العامة في أضابير خاصةتنظيم وتصنيف وثائق ومراسالت الجهة  .1

 وانتظام. وإدخالها بدقةوترتيبها  ةاملطلوبجمع البيانات  .2

 إعداد تقارير اإلنجاز بشكل دوري ورفعها للرئيس املباشر .3

 القيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. .4

 

  



 

 (3رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مجلس مدينة حلب الجهة العامة: 

 5 عدد مراكز العمل الثانيةالفئة الوظيفية:  بيانات مدخل الوظيفي:املسمى 

 التقانة واملعلوماتية العمل: مديريةالوحدة التنظيمية ملركز 

 مدير التقانة واملعلوماتيةمسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 للحاسوبمعهد التقاني املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

  تنظيم وتصنيف وثائق ومراسالت الجهة العامة في أضابير خاصة .1

  تصوير املراسالت الصادرة وتصنيفها وحفظها بأضابير بعد تبليغها للجهات العامة . .2

 إعداد تقارير اإلنجاز بشكل دوري ورفعها للرئيس املباشر  .3

 املباشر في حدود اختصاصه.القيام بكل ما يكلفه به الرئيس  .4

 

  



 

 (4)رقم بطاقة الوصف الوظيفي 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مجلس مدينة حلب الجهة العامة: 

 15 عدد مراكز العمل الثانيةالفئة الوظيفية:  فني مراقب الوظيفي:املسمى 

 الشؤون الفنية العمل: مديريةالوحدة التنظيمية ملركز 

 مدير الشؤون الفنيةوظيفة الرئيس املباشر:  مسمى

 معهد مراقبين فنييناملؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

     يساعد في اعداد الدراسات الالزمة ملشاريع الطرق والصرف الصحي واالشراف عليها. .1

 يساعد في الدراسات املطلوبة ألعمال مشاريع األبنية الحكومية. .2

 الدراسات املطلوبة ألعمال املشاريع الكهربائية وامليكانيكية.يساعد في  .3

 يقوم بكل ما يكلف به من أعمال أخرى مختلفة. .4

 

  



 

 (5رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

  الخدمات الفنية. –محافظة حلب الجهة العامة: 

 5 عدد مراكز العمل الثانيةالفئة الوظيفية:  مراسالت إلكترونية مدخل الوظيفي:املسمى 

 اإلدارية العمل: الشؤونالوحدة التنظيمية ملركز 

 رئيس شعبة املراسالت اإلداريةمسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 املعهد التقاني للحاسوب املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 ومراسالت الجهة العامة في أضابير خاصةتنظيم وتصنيف وثائق  .1

 تصوير املراسالت الصادرة وتصنيفها وحفظها بأضابير بعد تبليغها للجهات العامة .2

 إعداد تقارير اإلنجاز بشكل دوري ورفعها للرئيس املباشر .3

 القيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه .4

 

  



 

 (6رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 الخدمات الفنية. –محافظة حلب الجهة العامة: 

 25 عدد مراكز العمل الثانيةالفئة الوظيفية:  فني مراقب الوظيفي:املسمى 

 الفني العمل: القسمالوحدة التنظيمية ملركز 

 القسم الفنيمدير مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 معهد مراقبين فنيينالعلمي:  املؤهل

 املهام املوكلة ملركز العمل 

     يساعد في اعداد الدراسات الالزمة ملشاريع الطرق والصرف الصحي واالشراف عليها. .1

 يساعد في الدراسات املطلوبة ألعمال مشاريع األبنية الحكومية. .2

 وامليكانيكية.يساعد في الدراسات املطلوبة ألعمال املشاريع الكهربائية  .3

 يقوم بكل ما يكلف به من أعمال أخرى مختلفة. .4

 

  



 (7رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مجلس مدينة تل رفعت. –محافظة حلب الجهة العامة: 

 3 عدد مراكز العمل الثانيةالفئة الوظيفية:  رسوم جابي الوظيفي:املسمى 

  مدينة تل رفعت العمل: مجلسالوحدة التنظيمية ملركز 

 مجلس مدينة تل رفعترئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 ثانويةمعهد متوسط أو املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

     يساعد في اعداد الدراسات الالزمة ملشاريع الطرق والصرف الصحي واالشراف عليها. .1

 الدراسات املطلوبة ألعمال مشاريع األبنية الحكومية. يساعد في .2

 يساعد في الدراسات املطلوبة ألعمال املشاريع الكهربائية وامليكانيكية. .3

 يقوم بكل ما يكلف به من أعمال أخرى مختلفة. .4

 

  



 

 (8رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مسكنةمجلس مدينة  –محافظة حلب الجهة العامة: 

 6 عدد مراكز العمل الثانيةالفئة الوظيفية:  رسوم جابي الوظيفي:املسمى 

 مدينة مسكنة العمل: مجلسالوحدة التنظيمية ملركز 

 مجلس مدينة مسكنةرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 ثانويةمعهد متوسط أو املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

  يقوم بتحصيل الرسوم من الجهات املفروضة عليها. .1

2.  .
ً
 يعد جداول باألموال املحصلة يوميا

3. .
ً
 يسلم األموال املحصلة إلى املصرف بموجب أوامر قبض أصولية في أوقاتها املحددة أصوال

 القيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. .4

 

  



 (9بطاقة الوصف الوظيفي )رقم 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 .الخسفةمجلس مدينة  –محافظة حلب الجهة العامة: 

 2 عدد مراكز العمل الثانيةالفئة الوظيفية:  رسوم جابي الوظيفي:املسمى 

 .الخسفةمدينة  العمل: مجلسالوحدة التنظيمية ملركز 

 الخسفةمجلس مدينة رئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 ثانويةمعهد متوسط أو املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

  يقوم بتحصيل الرسوم من الجهات املفروضة عليها. .1

2.  .
ً
 يعد جداول باألموال املحصلة يوميا

. يسلم األموال املحصلة إلى املصرف بموجب أوامر قبض أصولية في .3
ً
 أوقاتها املحددة أصوال

 القيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. .4

 

  



 (10رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مجلس مدينة دير حافر. –محافظة حلب الجهة العامة: 

 4 مراكز العمل عدد الثانيةالفئة الوظيفية:  رسوم مدقق الوظيفي:املسمى 

 مدينة دير حافر. العمل: مجلسالوحدة التنظيمية ملركز 

 مجلس مدينة دير حافر.رئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 ثانويةمعهد متوسط أو املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

  يقوم بتحصيل الرسوم من الجهات املفروضة عليها. .1

2.  .
ً
 يعد جداول باألموال املحصلة يوميا

3. .
ً
 يسلم األموال املحصلة إلى املصرف بموجب أوامر قبض أصولية في أوقاتها املحددة أصوال

 القيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. .4

 

  



 (11)رقم بطاقة الوصف الوظيفي 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مجلس مدينة تلعرن. –محافظة حلب الجهة العامة: 

 4 عدد مراكز العمل الثانيةالفئة الوظيفية:  رسوم جابي الوظيفي:املسمى 

 مدينة تلعرن. مجلسالعمل: الوحدة التنظيمية ملركز 

 .مجلس مدينة تلعرن رئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 ثانويةمعهد متوسط أو املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

  يقوم بتحصيل الرسوم من الجهات املفروضة عليها. .1

2.  .
ً
 يعد جداول باألموال املحصلة يوميا

3. .
ً
 يسلم األموال املحصلة إلى املصرف بموجب أوامر قبض أصولية في أوقاتها املحددة أصوال

 القيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. .4

 

  



 (12بطاقة الوصف الوظيفي )رقم 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مدينة تل الضمان. –محافظة حلب الجهة العامة: 

 1 عدد مراكز العمل الثانيةالفئة الوظيفية:  فني مراقب الوظيفي:املسمى 

 مدينة تل الضمان. العمل: مجلسالوحدة التنظيمية ملركز 

 رئيس مدينة تل الضمان.وظيفة الرئيس املباشر:  مسمى

 معهد مراقبين فنييناملؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

     يساعد بالتنسيق مع الجهات املعنية بكل ما يتعلق واقع املدينة .1

     املدينة.يساعد في تتبع تنفيذ أعمال مشاريع األبنية الحكومية في   .2

     مختلفة. يقوم بكل ما يكلف به من أعمال أخرى   .3

 

  



 (13رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مجلس مدينة نبل. –محافظة حلب الجهة العامة: 

 3 عدد مراكز العمل الثانيةالفئة الوظيفية:  رسوم جابي الوظيفي:املسمى 

 مدينة نبل. العمل: مجلسالوحدة التنظيمية ملركز 

 مجلس مدينة نبل.رئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 ثانويةمعهد متوسط أو املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

  يقوم بتحصيل الرسوم من الجهات املفروضة عليها. .1

2.  .
ً
 يعد جداول باألموال املحصلة يوميا

. يسلم األموال .3
ً
 املحصلة إلى املصرف بموجب أوامر قبض أصولية في أوقاتها املحددة أصوال

 القيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. .4

 

  



 (14رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مجلس مدينة عندان. –محافظة حلب الجهة العامة: 

 3 عدد مراكز العمل الثانيةالفئة الوظيفية:  مدقق رسوماملسمى الوظيفي: 

   مدينة عندان العمل: مجلسالوحدة التنظيمية ملركز 

 مجلس مدينة عندانرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 املعهد التقاني للمحاسبة والتمويلاملؤهل العلمي:    

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 يدقق الكشوف املقدمة من الوحدات اإلدارية قبل الصرف.. 1

 . يدقق الفواتير والوثائق املقدمة من محاسبي لجان املشاريع.2

 . يدقق إرساليات التحصيل املقدمة من جابي الرسوم املحلية.3

 . القيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه.4

 

  



 (15)رقم بطاقة الوصف الوظيفي 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 بلدية حطين. –محافظة حلب الجهة العامة: 

 1 عدد مراكز العمل الثانيةالفئة الوظيفية:  فني مراقب الوظيفي:املسمى 

 بلدية حطين. العمل: مجلسالوحدة التنظيمية ملركز 

 رئيس مجلس بلدية حطين.مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 معهد مراقبين فنييناملؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 يساعد في اعداد الدراسات الالزمة ملشاريع الطرق والصرف الصحي واالشراف عليها .1

 يساعد في الدراسات املطلوبة ألعمال مشاريع األبنية الحكومية .2

 وامليكانيكيةيساعد في الدراسات املطلوبة ألعمال املشاريع الكهربائية  .3

 يقوم بكل ما يكلف به من أعمال أخرى مختلفة  .4

 

  



 

 (16رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 .املسعودية بلدية-محافظة حلب الجهة العامة: 

 2 عدد مراكز العمل الثانيةالفئة الوظيفية:  فني مراقب الوظيفي:املسمى 

 بلدية املسعودية. العمل: مجلسالوحدة التنظيمية ملركز 

 رئيس مجلس بلدية املسعودية.مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 معهد مراقبين فنييناملؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 يساعد في اعداد الدراسات الالزمة ملشاريع الطرق والصرف الصحي واالشراف عليها .1

 الدراسات املطلوبة ألعمال مشاريع األبنية الحكوميةيساعد في  .2

 يساعد في الدراسات املطلوبة ألعمال املشاريع الكهربائية وامليكانيكية .3

 يقوم بكل ما يكلف به من أعمال أخرى مختلفة  .4

 

  



 

 (17رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 فافين. بلدية-محافظة حلب الجهة العامة: 

 1 عدد مراكز العمل الثانيةالفئة الوظيفية:  رسوم جابي الوظيفي:املسمى 

 بلدية فافين. العمل: مجلسالوحدة التنظيمية ملركز 

 رئيس مجلس بلدية فافين.مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 ثانويةمعهد متوسط أو املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

  يقوم بتحصيل الرسوم من الجهات املفروضة عليها. .1

2.  .
ً
 يعد جداول باألموال املحصلة يوميا

3. .
ً
 يسلم األموال املحصلة إلى املصرف بموجب أوامر قبض أصولية في أوقاتها املحددة أصوال

 القيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. .4

 

  



 (18بطاقة الوصف الوظيفي )رقم 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مجلس بلدية بالط الجهة العامة: 

 1 عدد مراكز العمل الثانيةالفئة الوظيفية:  مراسالت إلكترونية مدخل الوظيفي:املسمى 

 بلدية بالط مجلسالعمل: الوحدة التنظيمية ملركز 

 رئيس مجلس بلدية بالط مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 معهد التقاني للحاسوباملؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

  تنظيم وتصنيف وثائق ومراسالت الجهة العامة في أضابير خاصة .1

  تصوير املراسالت الصادرة وتصنيفها وحفظها بأضابير بعد تبليغها للجهات العامة . .2

 ورفعها للرئيس املباشرإعداد تقارير اإلنجاز بشكل دوري   .3

 القيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. .4

 

  



 

 (19رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 ااملنيا هبلدية قصر   -محافظة حلب الجهة العامة: 

 3 مراكز العملعدد  الثانيةالفئة الوظيفية:  جابي رسوم  املسمى الوظيفي:

 ااملنيا هقصر  بلدية مجلسالعمل: الوحدة التنظيمية ملركز 

 اه املنياقصر  مجلس بلديةرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 ثانويةأو معهد متوسط املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

  يقوم بتحصيل الرسوم من الجهات املفروضة عليها. .1

2.  .
ً
 يعد جداول باألموال املحصلة يوميا

3. .
ً
 يسلم األموال املحصلة إلى املصرف بموجب أوامر قبض أصولية في أوقاتها املحددة أصوال

 القيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. .4

 

  



 (20رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 جعارة. بلدية-محافظة حلب الجهة العامة: 

 1 عدد مراكز العمل الثانيةالفئة الوظيفية:  فني مراقب الوظيفي:املسمى 

 جعارة.بلدية  مجلسالعمل: الوحدة التنظيمية ملركز 

 جعارةرئيس مجلس بلدية مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 معهد مراقبين فنييناملؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 يساعد في اعداد الدراسات الالزمة ملشاريع الطرق والصرف الصحي واالشراف عليها .1

 يساعد في الدراسات املطلوبة ألعمال مشاريع األبنية الحكومية .2

 يساعد في الدراسات املطلوبة ألعمال املشاريع الكهربائية وامليكانيكية .3

 يقوم بكل ما يكلف به من أعمال أخرى مختلفة  .4

 

  



 (21رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مجلس بلدية عبطين –محافظة حلب الجهة العامة: 

 2 عدد مراكز العمل الثانيةالفئة الوظيفية:  رسوم جابياملسمى الوظيفي: 

  مجلس بلدية عبطينالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مجلس بلدية عبطينرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 املعهد التقاني للمحاسبة والتمويلاملؤهل العلمي:    

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 . يدقق الكشوف املقدمة من الوحدات اإلدارية قبل الصرف.1

 والوثائق املقدمة من محاسبي لجان املشاريع.. يدقق الفواتير 2

 . يدقق إرساليات التحصيل املقدمة من جابي الرسوم املحلية.3

 . القيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه.4

 

  



 (22رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 مجلس بلدية حربل –محافظة حلب الجهة العامة: 

 3 عدد مراكز العمل الثانيةالفئة الوظيفية:  مدقق رسوماملسمى الوظيفي: 

  مجلس بلدية حربلالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مجلس بلدية حربلرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 املعهد التقاني للمحاسبة والتمويلاملؤهل العلمي:    

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 . يدقق الكشوف املقدمة من الوحدات اإلدارية قبل الصرف.1

 . يدقق الفواتير والوثائق املقدمة من محاسبي لجان املشاريع.2

 . يدقق إرساليات التحصيل املقدمة من جابي الرسوم املحلية.3

 . القيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه.4

 

  



 (23رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 بلدية حيان  -محافظة حلب الجهة العامة: 

 1 راكز العملعدد م الثانيةالفئة الوظيفية:  رسوم جابي الوظيفي:املسمى 

 حيان بلدية مجلسالعمل: الوحدة التنظيمية ملركز 

 حيان مجلس بلديةرئيس وظيفة الرئيس املباشر:  مسمى

 ثانويةأو  معهد متوسطاملؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

  يقوم بتحصيل الرسوم من الجهات املفروضة عليها. .1

2.  .
ً
 يعد جداول باألموال املحصلة يوميا

.يسلم األموال املحصلة إلى املصرف بموجب أوامر قبض أصولية في  .3
ً
 أوقاتها املحددة أصوال

 القيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. .4

 

  



 (24رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 بلدية تل عابور   -محافظة حلب الجهة العامة: 

 3 العمل عدد مراكز  الثانيةالفئة الوظيفية:  رسوم جابي الوظيفي:املسمى 

 تل عابور  بلدية مجلسالعمل: الوحدة التنظيمية ملركز 

 تل عابور  مجلس بلديةرئيس   مسمى وظيفة الرئيس املباشر:

 ثانويةأو  معهد متوسطاملؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

  يقوم بتحصيل الرسوم من الجهات املفروضة عليها. .1

2.  .
ً
 يعد جداول باألموال املحصلة يوميا

3. .
ً
 يسلم األموال املحصلة إلى املصرف بموجب أوامر قبض أصولية في أوقاتها املحددة أصوال

 القيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. .4

 

  



 (25رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 بلدية حجر كبير  -محافظة حلب الجهة العامة: 

 3 عدد مراكز العمل الثانيةالفئة الوظيفية:  رسوم جابي الوظيفي:املسمى 

 حجر كبير بلدية مجلسالعمل: الوحدة التنظيمية ملركز 

 حجر كبير مجلس بلديةرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 ثانويةأو  معهد متوسطاملؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

  يقوم بتحصيل الرسوم من الجهات املفروضة عليها. .1

2.  .
ً
 يعد جداول باألموال املحصلة يوميا

3. .
ً
 يسلم األموال املحصلة إلى املصرف بموجب أوامر قبض أصولية في أوقاتها املحددة أصوال

 القيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. .4

 

  



 

 (26)رقم بطاقة الوصف الوظيفي 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 بابيري فوقاني. بلدية-محافظة حلب الجهة العامة: 

 3 العمل عدد مراكز  الثانيةالفئة الوظيفية:  فني مراقب الوظيفي:املسمى 

 بلدية بابيري فوقاني. مجلسالعمل: الوحدة التنظيمية ملركز 

 رئيس مجلس بلدية بابيري فوقاني.مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 معهد مراقبين فنييناملؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 يساعد في اعداد الدراسات الالزمة ملشاريع الطرق والصرف الصحي واالشراف عليها .1

 يساعد في الدراسات املطلوبة ألعمال مشاريع األبنية الحكومية .2

 يساعد في الدراسات املطلوبة ألعمال املشاريع الكهربائية وامليكانيكية .3

 يقوم بكل ما يكلف به من أعمال أخرى مختلفة  .4

 

  



 (27)رقم بطاقة الوصف الوظيفي 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 أم حوش. بلدية-محافظة حلب الجهة العامة: 

 1 عدد مراكز العمل الثانيةالفئة الوظيفية:  فني مراقب الوظيفي:املسمى 

 حوش.بلدية أم  مجلس العمل:الوحدة التنظيمية ملركز 

 حوش.رئيس مجلس بلدية أم مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 معهد مراقبين فنييناملؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 والصرف الصحي واالشراف عليهايساعد في اعداد الدراسات الالزمة ملشاريع الطرق  .1

 يساعد في الدراسات املطلوبة ألعمال مشاريع األبنية الحكومية .2

 يساعد في الدراسات املطلوبة ألعمال املشاريع الكهربائية وامليكانيكية .3

 يقوم بكل ما يكلف به من أعمال أخرى مختلفة  .4

 

  



 

 (28)رقم بطاقة الوصف الوظيفي 

 والبيئة املحليةوزارة اإلدارة الوزارة: 

 عسان. بلدية-محافظة حلب الجهة العامة: 

 1 عدد مراكز العمل الثانيةالفئة الوظيفية:  شرطي الوظيفي:املسمى 

 بلدية عسان مجلسالعمل: الوحدة التنظيمية ملركز 

 رئيس مجلس بلدية عسانمسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة ثانوية املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 املساهمة في الحفاظ على األمن والسالمة العامة .1

 التنسيق مع الجهات املعنية ومتابعة تنفيذ التعليمات .2

 

  



 (29)رقم بطاقة الوصف الوظيفي 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 بلدية أم الهوته. –محافظة حلب الجهة العامة: 

 3 عدد مراكز العمل الثانيةالفئة الوظيفية:  إداري ثاني مساعد الوظيفي:املسمى 

 بلدية أم الهوته. مجلسالعمل: الوحدة التنظيمية ملركز 

 رئيس مجلس بلدية أم الهوته.مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة ثانويةاملؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 منها ويسلمها للمدير املباشر. ويطبع ما يلزميحرص على ترتيب الكتب  .1

 ف به من نصوص وصكوك ومراسالت.يقوم بكتابة ما يكل .2

 املعلومات ويطبع االهم منها. يحافظ على سرية .3

 ئيس املباشر في حدود اختصاصه.القيام بكل ما يكلفه به الر  .4

 

  



 (30)رقم بطاقة الوصف الوظيفي 

 والبيئةالوزارة: وزارة اإلدارة املحلية 

 كفر نايا بلدية  -محافظة حلب الجهة العامة: 

 2 عدد مراكز العمل الثانيةالفئة الوظيفية:  رسوم جابي الوظيفي:املسمى 

 كفر نايا بلدية مجلسالعمل: الوحدة التنظيمية ملركز 

 كفر نايا مجلس بلديةرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

  ثانوية-أو  متوسط هدمعاملؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

  يقوم بتحصيل الرسوم من الجهات املفروضة عليها. .1

2.  .
ً
 يعد جداول باألموال املحصلة يوميا

3. .
ً
 يسلم األموال املحصلة إلى املصرف بموجب أوامر قبض أصولية في أوقاتها املحددة أصوال

 اختصاصه.القيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود  .4

  



 (31)رقم بطاقة الوصف الوظيفي 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 الزربة–محافظة حلب الجهة العامة: 

 4 عدد مراكز العمل الثانيةالفئة الوظيفية:  فني مراقب الوظيفي:املسمى 

 الزربة.بلدية  مجلسالعمل: الوحدة التنظيمية ملركز 

 رئيس مجلس بلدية الزربةمسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 معهد مراقبين فنييناملؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 يساعد في اعداد الدراسات الالزمة ملشاريع الطرق والصرف الصحي واالشراف عليها .1

 يساعد في الدراسات املطلوبة ألعمال مشاريع األبنية الحكومية .2

 الدراسات املطلوبة ألعمال املشاريع الكهربائية وامليكانيكيةيساعد في  .3

 يقوم بكل ما يكلف به من أعمال أخرى مختلفة  .4

 

  



 

 (32)رقم بطاقة الوصف الوظيفي 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 بلدة عران –محافظة حلب الجهة العامة: 

 1 عدد مراكز العمل الثانيةالفئة الوظيفية:  فني مراقب الوظيفي:املسمى 

 بلدة عران مجلسالعمل: الوحدة التنظيمية ملركز 

 رئيس مجلس بلدة عرانمسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 معهد مراقبين فنييناملؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 عليهايساعد في اعداد الدراسات الالزمة ملشاريع الطرق والصرف الصحي واالشراف  .1

 يساعد في الدراسات املطلوبة ألعمال مشاريع األبنية الحكومية .2

 يساعد في الدراسات املطلوبة ألعمال املشاريع الكهربائية وامليكانيكية .3

 يقوم بكل ما يكلف به من أعمال أخرى مختلفة  .4

 

  



 

 (33)رقم بطاقة الوصف الوظيفي 

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 تل شعير بلدية  -محافظة حلب الجهة العامة: 

 1 ز العملعدد مراك الثانيةالفئة الوظيفية:  رسوم جابي الوظيفي:املسمى 

 تل شعير بلدية مجلسالعمل: الوحدة التنظيمية ملركز 

 تل شعير مجلس بلديةرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

  معهد متوسط او ثانوية املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

  يقوم بتحصيل الرسوم من الجهات املفروضة عليها. .1

2. .
ً
 يعد جداول باألموال املحصلة يوميا

3. .
ً
 يسلم األموال املحصلة إلى املصرف بموجب أوامر قبض أصولية في أوقاتها املحددة أصوال

 القيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. .4

  



 (34) بطاقة الوصف الوظيفيرقم 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 بلدية أحرص –محافظة حلب الجهة العامة: 

 3 عدد مراكز العمل الثانيةالفئة الوظيفية:  فني مراقب الوظيفي:املسمى 

 بلدية أحرص مجلسالعمل: الوحدة التنظيمية ملركز 

 مجلس بلدية أحرصرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 ثانوية  او  متوسطة معاهداملؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 يساعد في اعداد الدراسات الالزمة ملشاريع الطرق والصرف الصحي واالشراف عليها .1

 يساعد في الدراسات املطلوبة ألعمال مشاريع األبنية الحكومية .2

 امليكانيكية املشاريع الكهربائية ويساعد في الدراسات املطلوبة ألعمال  .3

 يقوم بكل ما يكلف به من أعمال أخرى مختلفة  .4

 

 

  



 (35)رقم بطاقة الوصف الوظيفي 

 الوزارة: وزارة اإلدارة املحلية والبيئة

 عيشة بلدية  -محافظة حلب الجهة العامة: 

 1  عدد مراكز العمل الثانيةالفئة الوظيفية:  رسوم جابي الوظيفي:املسمى 

 عيشة بلدية مجلسالعمل: الوحدة التنظيمية ملركز 

 عيشة مجلس بلديةرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

  معهد متوسط او ثانوية املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

  يقوم بتحصيل الرسوم من الجهات املفروضة عليها. .1

2. .
ً
 يعد جداول باألموال املحصلة يوميا

.يسلم  .3
ً
 األموال املحصلة إلى املصرف بموجب أوامر قبض أصولية في أوقاتها املحددة أصوال

 القيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. .4

 

  



 

 (36)رقم بطاقة الوصف الوظيفي 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 بلدة مران مجلس-حلب  محافظةالجهة العامة: 

 1 عملعدد مراكز ال الثانيةالفئة الوظيفية:  بيانات مدخل الوظيفي:املسمى 

 بلدة مران مجلسالعمل: الوحدة التنظيمية ملركز 

 رئيس مجلس بلدة مرانمسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

  معهد متوسط او ثانوية املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

  الجهة العامة في أضابير خاصةتنظيم وتصنيف وثائق ومراسالت  .1

 وانتظام. وإدخالها بدقةوترتيبها  ةاملطلوبجمع البيانات  .2

 إعداد تقارير اإلنجاز بشكل دوري ورفعها للرئيس املباشر .3

 القيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. .4

 

  



 (37)رقم بطاقة الوصف الوظيفي 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 بلدة الزهراء مجلس-محافظة حلب الجهة العامة: 

 1 عدد مراكز العمل الثانيةالفئة الوظيفية:  بيانات مدخل الوظيفي:املسمى 

 بلدة الزهراء مجلسالعمل: الوحدة التنظيمية ملركز 

 رئيس مجلس بلدة الزهراءمسمى وظيفة الرئيس املباشر: 
 

  معهد متوسط او ثانوية املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

  تنظيم وتصنيف وثائق ومراسالت الجهة العامة في أضابير خاصة .1

  تصوير املراسالت الصادرة وتصنيفها وحفظها بأضابير بعد تبليغها للجهات العامة . .2

 إعداد تقارير اإلنجاز بشكل دوري ورفعها للرئيس املباشر  .3

 يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه.القيام بكل ما  .4

 

  



 (38)رقم بطاقة الوصف الوظيفي 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 بلدة جزرابا –محافظة حلب الجهة العامة: 

 1 عدد مراكز العمل الثانيةالفئة الوظيفية:  فني مراقب الوظيفي:املسمى 

 بلدة جزرابا مجلسالعمل: الوحدة التنظيمية ملركز 

 رئيس مجلس بلدة جزرابامسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 معهد مراقبين فنييناملؤهل العلمي: \

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 يساعد في اعداد الدراسات الالزمة ملشاريع الطرق والصرف الصحي واالشراف عليها .1

 الحكوميةيساعد في الدراسات املطلوبة ألعمال مشاريع األبنية  .2

 يساعد في الدراسات املطلوبة ألعمال املشاريع الكهربائية وامليكانيكية .3

 يقوم بكل ما يكلف به من أعمال أخرى مختلفة  .4

 

  



 

 (39)رقم بطاقة الوصف الوظيفي 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 بلدة بردة. –محافظة حلب الجهة العامة: 

 2 عدد مراكز العمل الثانيةالفئة الوظيفية:  شرطي الوظيفي:املسمى 

 بلدة بردة. مجلسالعمل: الوحدة التنظيمية ملركز 

 رئيس بلدة بردة.مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة ثانوية  املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 املساهمة في الحفاظ على األمن والسالمة العامة .1

 املعنية ومتابعة تنفيذ التعليمات التنسيق مع الجهات .2

 

  



 

 (40)رقم بطاقة الوصف الوظيفي 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 تلشغيب. بلدة-محافظة حلب الجهة العامة: 

 1 عدد مراكز العمل الثانيةالفئة الوظيفية:  إداري ثاني مساعد الوظيفي:املسمى 

 بلدة تلشغيب. مجلسالعمل: الوحدة التنظيمية ملركز 

 رئيس مجلس بلدية بلدة تلشغيب.مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة ثانويةاملؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

     يحرص على ترتيب الكتب ويطبع ما يلزم منها ويسلمها للمدير املباشر .1

     يقوم بكتابة ما يكلف به من نصوص وصكوك ومراسالت  .2

     يحافظ على سرية املعلومات ويطبع االهم منها  .3

     القيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه  .4

 

  



 (41)رقم بطاقة الوصف الوظيفي 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 بلدة بيانون  مجلس-محافظة حلب الجهة العامة: 

 1 عدد مراكز العمل الثانيةالفئة الوظيفية:  بيانات مدخل الوظيفي:املسمى 

 بلدة بيانون  مجلسالعمل: الوحدة التنظيمية ملركز 

 بيانون رئيس مجلس بلدة مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة ثانويةاملؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

  تنظيم وتصنيف وثائق ومراسالت الجهة العامة في أضابير خاصة .1

 وانتظام. وإدخالها بدقةوترتيبها  ةاملطلوبجمع البيانات  .2

 إعداد تقارير اإلنجاز بشكل دوري ورفعها للرئيس املباشر .3

 القيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. .4

 

  



 (42)رقم بطاقة الوصف الوظيفي 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 بلدة أبو كهف مجلس-محافظة حلب الجهة العامة: 

 1 عدد مراكز العمل الثانيةالفئة الوظيفية:  بيانات مدخل الوظيفي:املسمى 

 بلدة أبو كهف مجلسالعمل: الوحدة التنظيمية ملركز 

 أبو كهفرئيس مجلس بلدة مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة ثانويةاملؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

  تنظيم وتصنيف وثائق ومراسالت الجهة العامة في أضابير خاصة .1

 وانتظام. وإدخالها بدقةوترتيبها  ةاملطلوبجمع البيانات  .2

 إعداد تقارير اإلنجاز بشكل دوري ورفعها للرئيس املباشر .3

 القيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. .4

 

 

  



 (43)رقم بطاقة الوصف الوظيفي 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 بلدة فجدان مجلس-محافظة حلب الجهة العامة: 

 1 عدد مراكز العمل الثانيةالفئة الوظيفية:  بيانات مدخل الوظيفي:املسمى 

 بلدة فجدان مجلسالعمل: الوحدة التنظيمية ملركز 

 فجدانرئيس مجلس بلدة مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة ثانويةاملؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

  تنظيم وتصنيف وثائق ومراسالت الجهة العامة في أضابير خاصة .1

 بدقة وانتظام. إدخالها  وطلوبة وترتيبها ملجمع البيانات ا .2

 ورفعها للرئيس املباشرإعداد تقارير اإلنجاز بشكل دوري  .3

 القيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. .4

 

  



 (44)رقم بطاقة الوصف الوظيفي 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 بلدة الجبول  مجلس-محافظة حلب الجهة العامة: 

 8 راكز العملعدد م الثانيةالفئة الوظيفية:  محاسب الوظيفي:املسمى 

 الجبول بلدة  مجلسالعمل: الوحدة التنظيمية ملركز 

 الجبول رئيس مجلس بلدة مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

  معهد متوسط او ثانوية املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 يدقق الكشوف املقدمة من مجلس البلدة قبل الصرف. .1

 لجان املشاريع. يدقق الفواتير والوثائق املقدمة من محاسبي .2

 يدقق إرساليات التحصيل املقدمة من جابي الرسوم املحلية. .3

 القيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. .4

 

  



 (45)رقم بطاقة الوصف الوظيفي 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 بلدة كويرس شرقي مجلس-محافظة حلب الجهة العامة: 

 9عدد مراكز العمل  الثانيةالفئة الوظيفية:  رسوم جابي الوظيفي:املسمى 

 بلدة كويرس شرقي مجلسالعمل: الوحدة التنظيمية ملركز 

 كويرس شرقيرئيس مجلس بلدة مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

  معهد متوسط او ثانوية املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

  من الجهات املفروضة عليها.يقوم بتحصيل الرسوم  .1

2.  .
ً
 يعد جداول باألموال املحصلة يوميا

3. .
ً
 يسلم األموال املحصلة إلى املصرف بموجب أوامر قبض أصولية في أوقاتها املحددة أصوال

 القيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. .4

 

 

  



 (46)رقم بطاقة الوصف الوظيفي 

 والبيئة اإلدارة املحليةوزارة الوزارة: 

 بلدة بالس مجلس-محافظة حلب الجهة العامة: 

 4 عدد مراكز العمل الثانيةالفئة الوظيفية:  محاسب الوظيفي:املسمى 

 بلدة بالس مجلسالعمل: الوحدة التنظيمية ملركز 

 بالسرئيس مجلس بلدة مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

  معهد متوسط او ثانوية املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

  يقوم بتحصيل الرسوم من الجهات املفروضة عليها. .1

2.  .
ً
 يعد جداول باألموال املحصلة يوميا

3. .
ً
 يسلم األموال املحصلة إلى املصرف بموجب أوامر قبض أصولية في أوقاتها املحددة أصوال

 في حدود اختصاصه.القيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر  .4

 

 

 

  



 (47)رقم بطاقة الوصف الوظيفي 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 بلدة الحاضر مجلس-محافظة حلب الجهة العامة: 

 4 عدد مراكز العمل الثانيةالفئة الوظيفية:  محاسب الوظيفي:املسمى 

 بلدة الحاضر مجلسالعمل: الوحدة التنظيمية ملركز 

 الحاضررئيس مجلس بلدة مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 
 

  معهد متوسط او ثانوية املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

  يقوم بتحصيل الرسوم من الجهات املفروضة عليها. .1

2.  .
ً
 يعد جداول باألموال املحصلة يوميا

.يسلم األموال املحصلة إلى املصرف بموجب أوامر قبض أصولية  .3
ً
 في أوقاتها املحددة أصوال

 القيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. .4

 

  



 (48)رقم بطاقة الوصف الوظيفي 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 بلدة أبو جبار مجلس-محافظة حلب الجهة العامة: 

 2 مراكز العملعدد  الثانيةالفئة الوظيفية:  محاسب الوظيفي:املسمى 

 بلدة أبو جبار مجلسالعمل: الوحدة التنظيمية ملركز 

 أبو جباررئيس مجلس بلدة مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

  معهد متوسط او ثانوية املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

  يقوم بتحصيل الرسوم من الجهات املفروضة عليها. .1

2.  .
ً
 يعد جداول باألموال املحصلة يوميا

3. .
ً
 يسلم األموال املحصلة إلى املصرف بموجب أوامر قبض أصولية في أوقاتها املحددة أصوال

 القيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه. .4

 

  



 (49)رقم بطاقة الوصف الوظيفي 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 بلدة أربعة كبير –محافظة حلب الجهة العامة: 

 2 عدد مراكز العمل الثانيةالفئة الوظيفية:  فني مراقب الوظيفي:املسمى 

 بلدة أربعة كبير مجلسالعمل: الوحدة التنظيمية ملركز 

 رئيس مجلس بلدة أربعة كبيرمسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 معهد مراقبين فنييناملؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 يساعد في اعداد الدراسات الالزمة ملشاريع الطرق والصرف الصحي واالشراف عليها .1

 يساعد في الدراسات املطلوبة ألعمال مشاريع األبنية الحكومية .2

 يساعد في الدراسات املطلوبة ألعمال املشاريع الكهربائية وامليكانيكية .3

 يقوم بكل ما يكلف به من أعمال أخرى مختلفة  .4

 

  



 (50)رقم بطاقة الوصف الوظيفي 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 املدينة الصناعية في حلب الجهة العامة: 

 35 عدد مراكز العمل الثانيةالفئة الوظيفية:  جندي إطفاء  الوظيفي:املسمى 

  فوج اإلطفاء في حلبالعمل: الوحدة التنظيمية ملركز 

 رئيس فوج اإلطفاءمسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة ثانوية   املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 للقوانين واألنظمة النافذة. يعمل -1
ً
 بموجب تعليمات كتابية أو شفوية طبقا

 واملمتلكات.على إخماد الحرائق التي تهدد السكان واملعامل  العمل -2

 الناس من حوادث السير وانهيار املباني. إنقاذ -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (51)رقم بطاقة الوصف الوظيفي 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 املدينة الصناعية في حلب الجهة العامة: 

 8 عدد مراكز العمل الثانيةالفئة الوظيفية:   مساعد مهندس  الوظيفي:املسمى 

  املدينة الصناعية بحلبالعمل: الوحدة التنظيمية ملركز 

 رئيس شعبة التنفيذمسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 املعهد التقاني الهندس ي املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 للقوانين واألنظمة النافذة. يعمل -1
ً
 بموجب تعليمات كتابية أو شفوية طبقا

 في تجهيز أضابير املناقصات وإعداد دفاتر الشروط الفنية الخاصة. املشاركة -2

 في لجان اإلشراف على املشاريع. املشاركة -3

 في لجان االستالم الفنية. املشاركة -4

 االقتراحات املناسبة لتطوير العمل. تقدير  -5
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (52)رقم بطاقة الوصف الوظيفي 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 املدينة الصناعية في حلب الجهة العامة: 

 6 عدد مراكز العمل الثانيةالفئة الوظيفية:   مساعد مهندس  الوظيفي:املسمى 

 املدينة الصناعية بحلبالعمل: الوحدة التنظيمية ملركز 

 رئيس شعبة التنفيذمسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 للهندسة امليكانيكية والكهربائيةاملعهد التقاني املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 للقوانين واألنظمة النافذة. يعمل-1
ً
 بموجب تعليمات كتابية أو شفوية طبقا

 في تجهيز أضابير املناقصات وإعداد دفاتر الشروط الفنية الخاصة. املشاركة-2

 في لجان اإلشراف على املشاريع. املشاركة-3

 في لجان االستالم الفنية. املشاركة-4

 االقتراحات املناسبة لتطوير العمل. تقدير -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (53) رقم بطاقة الوصف الوظيفي



 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 املدينة الصناعية في حلب الجهة العامة: 

 12 مراكز العملعدد  الثانيةالفئة الوظيفية:   منش ئ  الوظيفي:املسمى 

 املدينة الصناعية بحلبالعمل: الوحدة التنظيمية ملركز 

 رئيس شعبة املوازنة والصرفمسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 املعهد التقاني التجاري املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 للقوانين واألنظمة  .1
ً
 النافذة.يعمل بموجب تعليمات كتابية أو شفوية طبقا

 مسك السجالت املالية الالزمة. .2

 تقبيض وتسديد املبالغ املالية بموجب إيصاالت مالية معتمدة. .3

 تنظيم مذكرات التصفية والصرف الالزمة وتدقيق الفواتير. .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (54)رقم بطاقة الوصف الوظيفي 



 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 العقارية بحلباملصالح الجهة العامة: 

 4 عدد مراكز العمل الثانيةالفئة الوظيفية:  منش ئ رئيس ي الوظيفي:املسمى 

 حلب -  العقارية املصالحمديرية  العمل: الوحدة التنظيمية ملركز 

 اإلدارية.رئيس دائرة الشؤون مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 ثانوية عامة املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 اإلدارية.القيام باألعمال التي ُيكلف بها من مدير الشؤون  .1

 والكتب.تنظيم وكتابة مشاريع القرارات  .2

 تنظيم عمل الديوان .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (55)رقم بطاقة الوصف الوظيفي 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 العقارية بحلباملصالح الجهة العامة: 

 6 عدد مراكز العمل الثانيةالفئة الوظيفية:   مساعد إداري ثاني  الوظيفي:املسمى 

 املصالح العقارية بحلب. مديريةالعمل: الوحدة التنظيمية ملركز 

 رئيس دائرة التنمية اإلداريةمسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 ثانوية عامةاملؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 يحرص على ترتيب الكتب ويطبع ما يلزم منها ويسلمها للمدير املباشر. .1

 يقوم بكتابة ما يكلف به من نصوص وصكوك ومراسالت. .2

 يحافظ على سرية املعلومات ويطبع االهم منها. .3

 القيام بكل ما يكلفه به الرئيس املباشر في حدود اختصاصه .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (56)رقم بطاقة الوصف الوظيفي 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 الشركة العامة للنقل الداخلي بحلبالجهة العامة: 

 27 عدد مراكز العمل الثانيةالفئة الوظيفية:  مفتش باص الوظيفي:املسمى 

 الشركة العامة للنقل الداخلي بحلبالعمل: الوحدة التنظيمية ملركز 

 ثانوية عامة  املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 للقوانين واألنظمة النافذة. يعمل-1
ً
 بموجب تعليمات كتابية أو شفوية طبقا

 السجالت املالية الالزمة. مسك-2

 وتسديد املبالغ املالية بموجب إيصاالت مالية معتمدة. تقبيض-3

 مذكرات التصفية والصرف الالزمة وتدقيق الفواتير. تنظيم-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (57)رقم بطاقة الوصف الوظيفي 



 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 فوج اإلطفاء الرئيس ي بحلبالجهة العامة: 

 60 عدد مراكز العمل الثانيةالفئة الوظيفية:  جندي إطفاء  الوظيفي:املسمى 

 فوج إطفاء حلبالعمل: الوحدة التنظيمية ملركز 

 رئيس فوج اإلطفاء الرئيس ي بحلبمسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 ثانوية عامة املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 للقوانين واألنظمة النافذة. .1
ً
 يعمل بموجب تعليمات كتابية أو شفوية طبقا

 التي تهدد السكان واملعامل واملمتلكات.العمل على إخماد الحرائق  .2

 إنقاذ الناس من حوادث السير وانهيار املباني .3

 تسجيل املهام التي يقوم بها في السجل الخاص .4

 ضمن حدود اختصاصه. .5
ً
 أو كتابيا

ً
 القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل الرئيس املباشر شفهيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (58)رقم بطاقة الوصف الوظيفي 

 والبيئة وزارة اإلدارة املحليةالوزارة: 

 فوج اإلطفاء الرئيس ي بحلبالجهة العامة: 

 45 عدد مراكز العمل الثانيةالفئة الوظيفية:  سائق عربة إطفاء الوظيفي:املسمى 

 فوج إطفاء حلبالعمل: الوحدة التنظيمية ملركز 

 الرئيس ي بحلبرئيس فوج اإلطفاء مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 ثانوية عامةاملؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 قيادة مركبة اإلطفاء لتنفيذ املهام التي توكل إليه وتطبيق تعليمات السالمة املهنية. .1

 .الوقود الالزم لهاالتأكد من جهوزية املركبة وكافة معدات اإلطفاء والتأكد من وجود العدد املخصصة لها وتفقد سالمتها وتعبئة  .2

 تسجيل املهام التي يقوم بها في السجل الخاص .3

 متابعة نظافة مركبات املركز واملحافظة على املظهر العام .4

 إبالغ املسؤول املباشر عن أي خلل في مركبات املركز .5

 .االلتزام بحمل رخصة السوق الخاصة به سارية املفعول باستمرار .6

 ضمن حدود اختصاصهالقيام بأية أعمال أخرى يكلف بها م .7
ً
 أو كتابيا

ً
 ن قبل الرئيس املباشر شفهيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


