
 الفئة الخامسة - بحلب املؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء - وزارة الكهرباء
 

 (1رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 الوزارة: وزارة الكهرباء

 محافظة حلب - املؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباءالجهة العامة: 

 20 العمل:عدد مراكز  خامسةالالفئة الوظيفية:  عامل عادياملسمى الوظيفي: 

 دائرة تشغيل حلبالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 دائرة تشغيل حلبرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شروط شغل الوظيفة

 ملم تبالقراءة والكداتبة - تبداائيةشهادة ال املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

  

 .يعمل تحت إشراف رئيسه املباشر -1

 كافة األعمال املساعاة التي ي  يقوم تبإنجاز  -2
 
.كل

ً
 ف بها مياانيا

 .جاز العمل املوكل إليه بشكل جيانجل إأمع رؤسائه وزمالئه من  يدعاون  -3

 .على العاد واألدوات املسلمة إليهحافظ ي -4

 

  



 

 

 (2رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة الكهرباءالوزارة: 

 محافظة حلب - الشركة العامة لكهرباء حلبالجهة العامة: 

 30 عدد مراكز العمل: خامسةالالفئة الوظيفية:  عامل عادياملسمى الوظيفي: 

 تعامايرية العقود واملسدودالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 تعامايرية العقود واملسدودماير مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شروط شغل الوظيفة

 ملم تبالقراءة والكداتبة - تبداائيةشهادة ال املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 

 يعمل تحت إشراف رئيسه املباشر. -1

 يقوم تبإنجاز كافة األعمال املساعاة التي ي   -2
 
.كل

ً
 ف بها مياانيا

 .بشكل جياجاز العمل املوكل إليه نجل إأمع رؤسائه وزمالئه من  يدعاون  -3

 .على العاد واألدوات املسلمة إليهحافظ ي -4

 

  



 

 

 

 (3رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 الوزارة: وزارة الكهرباء

 محافظة حلب - الشركة العامة لكهرباء حلبالجهة العامة: 

 10 عدد مراكز العمل: خامسةالالفئة الوظيفية:  مراسلاملسمى الوظيفي: 

 مايرية الدخطيط والاراساتالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مايرية الدخطيط والاراساتماير مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شروط شغل الوظيفة

 تبداائيةشهادة ال املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 

 اسدالم سجالت الذمة وإيصال البريا الصادر إلى الجهات املعنية.  -1

 إيصال البريا من الوحاات الدنظيمية في املؤسسة إلى الشعبة. -2

 إيصال البريا من الشعبة إلى الوحاات الدنظيمية في املؤسسة. -3

 القيام تبما يكلفه تبه الرئيس املباشر في حاود اخدصاصه. -4

 

  



 الفئة الخامسة - العامة لكهرباء حلبالشركة  - وزارة الكهرباء

 

 (4رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 الوزارة: وزارة الكهرباء

 محافظة حلب - الشركة العامة لكهرباء حلبالجهة العامة: 

 60عدد مراكز العمل:  خامسةالالفئة الوظيفية:  حارساملسمى الوظيفي: 

 مايرية املرافقالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مايرية املرافقماير مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شروط شغل الوظيفة

 تبداائيةشهادة ال املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

    

 .لهذا الغرض ويدقيا تبأوقات الحضور والنصرافسة وفق جااول املناوبة املعدماة يقوم تبأعمال الحرا -1

 .الدعليمات املدعلقة تباسدعمالهفذ يحافظ على السالح املسلم له وين -2

 .ول األمني املدعلقة تبأمن املنشآتينفذ تعليمات املسؤ  -3

 ل األمني تبكل ما يالحظه ويؤثر على أمن املنشآت.ؤو يعلم رئيسه املباشر واملس -4

 .سبة عناما ينفذ مهمدهيدخذ كافة إجراءات الحيطة والحذر املنا -5

 .يدحمل مسؤولية كاملة عن السالح املسلم إليه -6

 


