
 الفئة الرابعة –وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
 

 ( 1رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 

 بحلبمديرية الشؤون االجتماعية والعمل  الجهة العامة:

   5   العمل:عدد مراكز  الخامسة الفئة الوظيفية: آذن الوظيفي:املسمى 

 معاهد الرعاية االجتماعية التابعة لها  أحد- بحلبمديرية الشؤون االجتماعية والعمل الوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مدير املعهد املختص حسب الحالرئيس دائرة التنمية اإلدارية  مسمى وظيفة الرئيس املباشر:

 شروط شغل الوظيفة

 ملم بالقراءة والكتابة + لياقة بدنية املؤهل العلمي:

 املوكلة ملركز العملاملهام 

 

 موعد الدوام الرسمي بنصف ساعةيحضر ملكان العمل قبل   .1

 يقوم بأعمال النظافة العامة داخل الغرف وترتيب األثاث واملحافظة عليه بصورة الئقة  .2

 يؤدي أعمال الخدمة للعاملين والزوار بأماكن العمل   .3

 للتعليمات التي تصدر اليه من رئيسه املباشر   .4
ً
 ينقل األثاث من والى املكاتب وأماكن العمل طبقا

 يبلغ رئيسه املباشر عن أي هوالك أو تلفيات يكتشفها  .5

 وصنابير املياه بعد انتهاء العمل واغالق النوافذيتأكد من اطفاء األنوار واألجهزة الكهربائية  .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 2بطاقة الوصف الوظيفي )رقم 

 وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 

 بحلبمديرية الشؤون االجتماعية والعمل  الجهة العامة:

   3   العمل:عدد مراكز  الخامسة الفئة الوظيفية: حارس الوظيفي:املسمى 

 الوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 

 بحلبمديرية الشؤون االجتماعية والعمل 

  رئيس مكتب الجاهزية وظيفة الرئيس املباشر:مسمى 

 شروط شغل الوظيفة

  ملم بالقراءة والكتابة + لياقة بدنية املؤهل العلمي:

 املوكلة ملركز العملاملهام 

 

 للقوانين واألنظمة النافذة تحت إشراف رئيسه املباشر. .1
ً
 يعمل بموجب تعليمات كتابية أو شفهية طبقا

 لكل طارئ.يقوم بإغالق أبواب  .2
ً
 املبنى ونوافذه في نهاية الدوام الرسمي ويبقى متيقظا

يمنع دخول أي شخص كان إلى املبنى خارج أوقات الدوام الرسمي إال للعاملين في املكلفين بأعمال إضافية أو بمهمات رسمية  .3

 خارج أوقات الدوام الرسمي.

 طارئ يعكر صفو األمن.يقوم بجوالت دورية للتأكد من السالمة العامة وعدم وجود أي  .4

 يقوم بجوالت دورية داخل املبنى للتأكد من إغالق األبواب والنوافذ وصنابير املياه وإطفاء األنوار وغيرها.    .5

 يتأكد من جاهزية الهاتف ويعلم املسؤول األمني وجهات الطوارئ عن كل حادث كما يحتفظ بأرقام الهواتف الالزمة. .6

 تدخل في نطاق عملهيقوم بكل ما يكلف به من مهام  .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 ( 3رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 

 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية الجهة العامة:

  1   العمل:عدد مراكز  الخامسة الفئة الوظيفية: ساعي الوظيفي:املسمى 

 (حلب )فرع للتأمينات االجتماعيةاملؤسسة العامة  الوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

  املختصة الدائرةرئيس  مسمى وظيفة الرئيس املباشر:

 شروط شغل الوظيفة

  ملم بالقراءة والكتابة + لياقة بدنية املؤهل العلمي:

 املوكلة ملركز العملاملهام 

 

 يحضر ملكان العمل قبل موعد الدوام الرسمي بنصف ساعة .1

 بأعمال النظافة العامة داخل الغرف وترتيب األثاث واملحافظة عليه بصورة الئقةيقوم  .2

 يؤدي أعمال الخدمة للعاملين والزوار بأماكن العمل  .3

 للتعليمات التي تصدر اليه من رئيسه املباشر  .4
ً
 ينقل األثاث من والى املكاتب وأماكن العمل طبقا

 يكتشفهايبلغ رئيسه املباشر عن أي هوالك أو تلفيات  .5

 يتأكد من اطفاء األنوار واألجهزة الكهربائية واغالق النوافذ وصنابير املياه بعد انتهاء العمل .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 ( 4رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 

 االجتماعية للمعونة الوطني الصندوق  الجهة العامة:

 1   العمل:عدد مراكز  الخامسة الوظيفية:الفئة  مستخدم الوظيفي:املسمى 

 حلبرع ف االجتماعية للمعونة الوطني الصندوق   الوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

  رئيس دائرة مكتب مدير الفرع مسمى وظيفة الرئيس املباشر:

 شروط شغل الوظيفة

  اما يعادلهي أو ساس التعليم األ  شهادة املؤهل العلمي:

 ملركز العمل املوكلةاملهام 

  القيام بأعمال النظافة في فرع الصندوق  .1

 أي أعمال أخرى يكلفه بها الرئيس املباشر .2

 

 

 


