
 الفئة الخامسة -وزارة اإلدارة المحلية والبيئة

 (1رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 مجلس مدينة حلبالجهة العامة: 

 25عدد مراكز العمل  الخامسةالفئة الوظيفية:  صيانة...(-حدائق- )نظافةعامل املسمى الوظيفي: 

 مجلس مدينة حلبالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مجلس مدينة حلبرئيس باشر: مسمى وظيفة الرئيس امل

  ملم بالقراءة والكتابة + لياقة بدنية  املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 القيام بأعمال التنظيف وترحيل النفايات واألنقاض وأعمال الصيانة والحدائق .1

 االهتمام بنظافة الشوارع واملرافق العامة في البلدة  .2

 للقوانين واألنظمة يعمل بموجب تعليمات كتابي .3
ً
    النافذة. ة أو شفوية طبقا

 

  



 

 (2رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 مجلس مدينة تل رفعتالجهة العامة: 

 5 عدد مراكز العمل الخامسةالفئة الوظيفية:  صيانة... ( -حدائق -عامل ) نظافة املسمى الوظيفي: 

 مجلس مدينة تل رفعتلتنظيمية ملركز العمل: الوحدة ا

 مجلس مدينة تل رفعترئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

  ملم بالقراءة والكتابة + لياقة بدنية  املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 القيام بأعمال التنظيف وترحيل النفايات واألنقاض وأعمال الصيانة والحدائق .1

 بنظافة الشوارع واملرافق العامة في البلدة  االهتمام .2

 للقوانين واألنظمة النافذة. .3
ً
    يعمل بموجب تعليمات كتابية أو شفوية طبقا

 

  



 (3رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 مجلس مدينة مسكنةالجهة العامة: 

 2 عدد مراكز العمل الخامسةالفئة الوظيفية:  صيانة... ( -حدائق -عامل ) نظافة املسمى الوظيفي: 

 مجلس مدينة مسكنةالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مجلس مدينة مسكنةرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

  ملم بالقراءة والكتابة + لياقة بدنية  املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 ف وترحيل النفايات واألنقاض وأعمال الصيانة والحدائقالقيام بأعمال التنظي .1

 االهتمام بنظافة الشوارع واملرافق العامة في البلدة  .2

 للقوانين واألنظمة النافذة. .3
ً
     يعمل بموجب تعليمات كتابية أو شفوية طبقا

 

  



 (4رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 مجلس مدينة السفيرةامة: الجهة الع

 20 عدد مراكز العمل الخامسةالفئة الوظيفية:  صيانة... ( -حدائق -عامل ) نظافة املسمى الوظيفي: 

 مجلس مدينة السفيرةالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مجلس مدينة السفيرةرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

  + لياقة بدنية  ملم بالقراءة والكتابة املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 القيام بأعمال التنظيف وترحيل النفايات واألنقاض وأعمال الصيانة والحدائق .1

 االهتمام بنظافة الشوارع واملرافق العامة في البلدة  .2

 للقوانين واألنظمة النافذة. .3
ً
     يعمل بموجب تعليمات كتابية أو شفوية طبقا

 

  



 (5لوصف الوظيفي )رقم بطاقة ا

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 مجلس مدينة الخفسةالجهة العامة: 

 4 عدد مراكز العمل الخامسةالفئة الوظيفية:  صيانة... ( -حدائق -عامل ) نظافة املسمى الوظيفي: 

 مجلس مدينة الخفسةالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مجلس مدينة الخفسةرئيس ر: مسمى وظيفة الرئيس املباش

  ملم بالقراءة والكتابة + لياقة بدنية  املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 القيام بأعمال التنظيف وترحيل النفايات واألنقاض وأعمال الصيانة والحدائق .1

 االهتمام بنظافة الشوارع واملرافق العامة في البلدة  .2

 للقوانين واألنظمة يعمل بموجب تعليمات كتابي .3
ً
    النافذة. ة أو شفوية طبقا

 

  



 (6رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 مجلس مدينة دير حافرالجهة العامة: 

 4عدد مراكز العمل  الخامسةالفئة الوظيفية:  صيانة... ( -حدائق -عامل ) نظافة املسمى الوظيفي: 

 مجلس مدينة دير حافرلتنظيمية ملركز العمل: الوحدة ا

 مجلس مدينة دير حافررئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

  ملم بالقراءة والكتابة + لياقة بدنية  املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 القيام بأعمال التنظيف وترحيل النفايات واألنقاض وأعمال الصيانة والحدائق .1

 ام بنظافة الشوارع واملرافق العامة في البلدة االهتم .2

 للقوانين واألنظمة النافذة. .3
ً
     يعمل بموجب تعليمات كتابية أو شفوية طبقا

 

  



 (7رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 مجلس مدينة تلعرن الجهة العامة: 

 25 عدد مراكز العمل الخامسةالفئة الوظيفية:  صيانة... ( -ئقحدا -عامل ) نظافة املسمى الوظيفي: 

 مجلس مدينة تلعرن الوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مجلس مدينة تلعرن رئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

  ملم بالقراءة والكتابة + لياقة بدنية  املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 تنظيف وترحيل النفايات واألنقاض وأعمال الصيانة والحدائقالقيام بأعمال ال .1

 االهتمام بنظافة الشوارع واملرافق العامة في البلدة  .2

 للقوانين واألنظمة النافذة. .3
ً
     يعمل بموجب تعليمات كتابية أو شفوية طبقا

 

  



 (8رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 مجلس مدينة تل الضمانالعامة:  الجهة

 5عدد مراكز العمل:  الخامسةالفئة الوظيفية:  صيانة... ( -حدائق -عامل ) نظافة املسمى الوظيفي: 

 مجلس مدينة تل الضمانالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مجلس مدينة تل الضمانرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

  ة والكتابة + لياقة بدنية ملم بالقراء املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 القيام بأعمال التنظيف وترحيل النفايات واألنقاض وأعمال الصيانة والحدائق .1

 االهتمام بنظافة الشوارع واملرافق العامة في البلدة  .2

 للقوانين واألنظمة  .3
ً
     النافذة. يعمل بموجب تعليمات كتابية أو شفوية طبقا

 

  



 (9رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 مجلس مدينة نبلالجهة العامة: 

 5 عدد مراكز العمل الخامسةالفئة الوظيفية:  صيانة... ( -حدائق -عامل ) نظافة املسمى الوظيفي: 

 مجلس مدينة نبلالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مجلس مدينة نبلرئيس ملباشر: مسمى وظيفة الرئيس ا

  ملم بالقراءة والكتابة + لياقة بدنية  املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 القيام بأعمال التنظيف وترحيل النفايات واألنقاض وأعمال الصيانة والحدائق .1

 االهتمام بنظافة الشوارع واملرافق العامة في البلدة  .2

 للقوانين واألنظمة يعمل بموجب تعليمات كتا .3
ً
    النافذة. بية أو شفوية طبقا

 

  



 (10رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 مجلس مدينة عندانالجهة العامة: 

 10 عدد مراكز العمل الخامسةالفئة الوظيفية:  صيانة... ( -حدائق -عامل ) نظافة املسمى الوظيفي: 

 مجلس مدينة عندانالتنظيمية ملركز العمل: الوحدة 

 مجلس مدينة عندانرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

  ملم بالقراءة والكتابة + لياقة بدنية  املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 القيام بأعمال التنظيف وترحيل النفايات واألنقاض وأعمال الصيانة والحدائق .1

 ظافة الشوارع واملرافق العامة في البلدة االهتمام بن .2

 للقوانين واألنظمة النافذة. .3
ً
     يعمل بموجب تعليمات كتابية أو شفوية طبقا

 

  



 (11رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 مجلس بلدية قصر املنياهاالجهة العامة: 

 1 عدد مراكز العمل الخامسةالفئة الوظيفية:  صيانة... ( -حدائق -عامل ) نظافة املسمى الوظيفي: 

 مجلس قصر املنياهاالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مجلس قصر املنياهارئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 ملم بالقراءة والكتابة + لياقة بدنية   املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 ل التنظيف وترحيل النفايات واألنقاض وأعمال الصيانة والحدائقالقيام بأعما .1

 االهتمام بنظافة الشوارع واملرافق العامة في البلدة  .2

 للقوانين واألنظمة النافذة. .3
ً
     يعمل بموجب تعليمات كتابية أو شفوية طبقا

 

  



 (12رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 مجلس بلدية جعارةالجهة العامة: 

 1 عدد مراكز العمل الخامسةالفئة الوظيفية:  صيانة... ( -حدائق -عامل ) نظافة املسمى الوظيفي: 

 مجلس جعارةالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مجلس جعارةرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

  دنية ملم بالقراءة والكتابة + لياقة ب املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 القيام بأعمال التنظيف وترحيل النفايات واألنقاض وأعمال الصيانة والحدائق .1

 االهتمام بنظافة الشوارع واملرافق العامة في البلدة  .2

 للقوانين واألنظمة النافذة. .3
ً
     يعمل بموجب تعليمات كتابية أو شفوية طبقا

 

  



 (13في )رقم بطاقة الوصف الوظي

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 مجلس بلدية عبطينالجهة العامة: 

 2 عدد مراكز العمل الخامسةالفئة الوظيفية:  صيانة... ( -حدائق -عامل ) نظافة املسمى الوظيفي: 

 مجلس عبطينالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 نمجلس عبطيرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

  ملم بالقراءة والكتابة + لياقة بدنية  املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 القيام بأعمال التنظيف وترحيل النفايات واألنقاض وأعمال الصيانة والحدائق .1

 االهتمام بنظافة الشوارع واملرافق العامة في البلدة  .2

 للقواني .3
ً
     ن واألنظمة النافذة.يعمل بموجب تعليمات كتابية أو شفوية طبقا

 

  



 (14رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 مجلس بلدية حيانالجهة العامة: 

 4 عدد مراكز العمل الخامسةالفئة الوظيفية:  صيانة... ( -حدائق -عامل ) نظافة املسمى الوظيفي: 

 بلدية حيانمجلس الوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مجلس بلدية حيانرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

  ملم بالقراءة والكتابة + لياقة بدنية  املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 القيام بأعمال التنظيف وترحيل النفايات واألنقاض وأعمال الصيانة والحدائق .1

 ي البلدة االهتمام بنظافة الشوارع واملرافق العامة ف .2

 للقوانين واألنظمة  .3
ً
    النافذة. يعمل بموجب تعليمات كتابية أو شفوية طبقا

 

  



 (15رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 مجلس بلدة تل عابور الجهة العامة: 

 3  عدد مراكز العمل لخامسةاالفئة الوظيفية:  صيانة... ( -حدائق -عامل ) نظافة املسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدة تل عابور الوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مجلس بلدة تل عابور رئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

  ملم بالقراءة والكتابة + لياقة بدنية  املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 اض وأعمال الصيانة والحدائقالقيام بأعمال التنظيف وترحيل النفايات واألنق .1

 االهتمام بنظافة الشوارع واملرافق العامة في البلدة  .2

 للقوانين واألنظمة  .3
ً
     النافذة. يعمل بموجب تعليمات كتابية أو شفوية طبقا

 

  



 (16رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 جب ميري مجلس بلدة عطشانه الجهة العامة: 

 5 عدد مراكز العمل الخامسةالفئة الوظيفية:  صيانة... ( -حدائق -عامل ) نظافة املسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدة عطشانه جب ميري الوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مجلس بلدة عطشانه جب ميري رئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

  اقة بدنية ملم بالقراءة والكتابة + لي املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 القيام بأعمال التنظيف وترحيل النفايات واألنقاض وأعمال الصيانة والحدائق .1

 االهتمام بنظافة الشوارع واملرافق العامة في البلدة  .2

 للقوانين واألنظمة  .3
ً
     النافذة. يعمل بموجب تعليمات كتابية أو شفوية طبقا

 

  



 (17الوظيفي ) رقم بطاقة الوصف

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 مجلس بلدة مقطع حجر كبيرالجهة العامة: 

 1 عدد مراكز العمل الخامسةالفئة الوظيفية:  صيانة... ( -حدائق -عامل ) نظافة املسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدة مقطع حجر كبيرالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مجلس بلدة مقطع حجر كبيررئيس يس املباشر: مسمى وظيفة الرئ

  ملم بالقراءة والكتابة + لياقة بدنية  املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 القيام بأعمال التنظيف وترحيل النفايات واألنقاض وأعمال الصيانة والحدائق .1

 االهتمام بنظافة الشوارع واملرافق العامة في البلدة  .2

 للقوانين واألنظمة النافذة.يعمل بموج .3
ً
     ب تعليمات كتابية أو شفوية طبقا

 

  



 (18رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 مجلس بلدة بابيري فوقانيالجهة العامة: 

 5 كز العملعدد مرا الخامسةالفئة الوظيفية:  صيانة... ( -حدائق -عامل ) نظافة املسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدة بابيري فوقانيالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مجلس بلدة بابيري فوقانيرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

  ملم بالقراءة والكتابة + لياقة بدنية  املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 عمال الصيانة والحدائقالقيام بأعمال التنظيف وترحيل النفايات واألنقاض وأ .1

 االهتمام بنظافة الشوارع واملرافق العامة في البلدة  .2

 للقوانين واألنظمة  .3
ً
     النافذة. يعمل بموجب تعليمات كتابية أو شفوية طبقا

 

  



 (19رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 شمجلس بلدة معرانة ام حو الجهة العامة: 

 2 عدد مراكز العمل الخامسةالفئة الوظيفية:  صيانة... ( -حدائق -عامل ) نظافة املسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدة معرانة ام حوشالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مجلس بلدة معرانة ام حوشرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

  الكتابة + لياقة بدنية ملم بالقراءة و  املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 القيام بأعمال التنظيف وترحيل النفايات واألنقاض وأعمال الصيانة والحدائق .1

 االهتمام بنظافة الشوارع واملرافق العامة في البلدة  .2

 للقوانين واألنظمة  .3
ً
     النافذة. يعمل بموجب تعليمات كتابية أو شفوية طبقا

 

  



 (20م بطاقة الوصف الوظيفي )رق

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 مجلس بلدة عسانالجهة العامة: 

 3 عدد مراكز العمل الخامسةالفئة الوظيفية:  صيانة... ( -حدائق -عامل ) نظافة املسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدة عسانالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مجلس بلدة عسانرئيس ملباشر: مسمى وظيفة الرئيس ا

  ملم بالقراءة والكتابة + لياقة بدنية  املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 القيام بأعمال التنظيف وترحيل النفايات واألنقاض وأعمال الصيانة والحدائق .1

 االهتمام بنظافة الشوارع واملرافق العامة في البلدة  .2

 للقوانين واألنظمة يع .3
ً
    النافذة. مل بموجب تعليمات كتابية أو شفوية طبقا

 

  



 (21رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 أم الهوتهمجلس بلدة الجهة العامة: 

 7مراكز العمل: عدد  الخامسةالفئة الوظيفية:  صيانة... ( -حدائق -عامل ) نظافة املسمى الوظيفي: 

 أم الهوتهمجلس بلدة الوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 أم الهوتهمجلس بلدة رئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 ملم بالقراءة والكتابة + لياقة بدنية   املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 ايات واألنقاض وأعمال الصيانة والحدائقالقيام بأعمال التنظيف وترحيل النف .1

 االهتمام بنظافة الشوارع واملرافق العامة في البلدة  .2

 للقوانين واألنظمة  .3
ً
     النافذة. يعمل بموجب تعليمات كتابية أو شفوية طبقا

 

  



 (22رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 كفر نايالدة مجلس بالجهة العامة: 

 3 عدد مراكز العمل الخامسةالفئة الوظيفية:  صيانة... ( -حدائق -عامل ) نظافة املسمى الوظيفي: 

 كفر نايامجلس بلدة الوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 كفر نايامجلس بلدة رئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

  والكتابة + لياقة بدنية ملم بالقراءة  املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 القيام بأعمال التنظيف وترحيل النفايات واألنقاض وأعمال الصيانة والحدائق .1

 االهتمام بنظافة الشوارع واملرافق العامة في البلدة  .2

 للقوانين واألنظمة  .3
ً
     النافذة. يعمل بموجب تعليمات كتابية أو شفوية طبقا

 

  



 (23قم بطاقة الوصف الوظيفي )ر 

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 الزربةمجلس بلدة الجهة العامة: 

 10 عدد مراكز العمل الخامسةالفئة الوظيفية:  صيانة... ( -حدائق -عامل ) نظافة املسمى الوظيفي: 

 الزربةمجلس بلدة الوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 الزربةمجلس بلدة رئيس رئيس املباشر: مسمى وظيفة ال

 ملم بالقراءة والكتابة + لياقة بدنية   املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 القيام بأعمال التنظيف وترحيل النفايات واألنقاض وأعمال الصيانة والحدائق .1

 بلدة االهتمام بنظافة الشوارع واملرافق العامة في ال .2

 للقوانين واألنظمة  .3
ً
     النافذة. يعمل بموجب تعليمات كتابية أو شفوية طبقا

 

  



 (24رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 عرانمجلس بلدة الجهة العامة: 

 3 عدد مراكز العمل الخامسةالفئة الوظيفية:  صيانة... ( -حدائق -عامل ) نظافة املسمى الوظيفي: 

 عرانمجلس بلدة الوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 عرانمجلس بلدة رئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

  ملم بالقراءة والكتابة + لياقة بدنية  املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 القيام بأعمال التنظيف وترحيل النفايات واألنقاض وأعمال الصيانة والحدائق .1

 االهتمام بنظافة الشوارع واملرافق العامة في البلدة  .2

 للقوانين واألنظمة  .3
ً
     النافذة. يعمل بموجب تعليمات كتابية أو شفوية طبقا

 

 

  



 (25رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 حلية والبيئةوزارة اإلدارة املالوزارة: 

 تل شعيرمجلس بلدة الجهة العامة: 

 2 عدد مراكز العمل الخامسةالفئة الوظيفية:  صيانة... ( -حدائق -عامل ) نظافة املسمى الوظيفي: 

 بلدة تل شعيرمجلس الوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 بلدة تل شعيرمجلس رئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

  ملم بالقراءة والكتابة + لياقة بدنية  املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 القيام بأعمال التنظيف وترحيل النفايات واألنقاض وأعمال الصيانة والحدائق .1

 االهتمام بنظافة الشوارع واملرافق العامة في البلدة  .2

 للقوان .3
ً
     النافذة. ين واألنظمة يعمل بموجب تعليمات كتابية أو شفوية طبقا

 

 

  



 (26رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 الزهراءمجلس بلدة الجهة العامة: 

 5عدد مراكز العمل:  الخامسةالفئة الوظيفية:  صيانة... ( -حدائق -عامل ) نظافة املسمى الوظيفي: 

 الزهراءمجلس بلدة  الوحدة التنظيمية ملركز العمل:

 الزهراءمجلس بلدة رئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

  ملم بالقراءة والكتابة + لياقة بدنية  املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 القيام بأعمال التنظيف وترحيل النفايات واألنقاض وأعمال الصيانة والحدائق .1

 ظافة الشوارع واملرافق العامة في البلدة االهتمام بن .2

 للقوانين واألنظمة  .3
ً
     النافذة. يعمل بموجب تعليمات كتابية أو شفوية طبقا

 

 

  



 (27رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 جزرايامجلس بلدة الجهة العامة: 

 4  عدد مراكز العمل الخامسةالفئة الوظيفية:  صيانة... ( -حدائق -عامل ) نظافة املسمى الوظيفي: 

 جزرايامجلس بلدة الوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 جزرايامجلس بلدة رئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

  ملم بالقراءة والكتابة + لياقة بدنية  املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 القيام بأعمال التنظيف وترحيل النفايات واألنقاض وأعمال الصيانة والحدائق .1

 االهتمام بنظافة الشوارع واملرافق العامة في البلدة  .2

 للقوانين واألنظمة  .3
ً
     النافذة. يعمل بموجب تعليمات كتابية أو شفوية طبقا

 

 

  



 (28رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 ملحلية والبيئةوزارة اإلدارة االوزارة: 

 بردةمجلس بلدة الجهة العامة: 

 7 عدد مراكز العمل الخامسةالفئة الوظيفية:  صيانة... ( -حدائق -عامل ) نظافة املسمى الوظيفي: 

 بردةمجلس بلدة الوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 بردةمجلس بلدة رئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

  ملم بالقراءة والكتابة + لياقة بدنية  هل العلمي:املؤ 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 القيام بأعمال التنظيف وترحيل النفايات واألنقاض وأعمال الصيانة والحدائق .1

 االهتمام بنظافة الشوارع واملرافق العامة في البلدة  .2

 للقوانين واأل  .3
ً
     النافذة. نظمة يعمل بموجب تعليمات كتابية أو شفوية طبقا

 

 

  



 (29رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 تلشغيبمجلس بلدة الجهة العامة: 

 4 عدد مراكز العمل الخامسةالفئة الوظيفية:  صيانة... ( -حدائق -عامل ) نظافة املسمى الوظيفي: 

 تلشغيبدة مجلس بلالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 تلشغيبمجلس بلدة رئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 ملم بالقراءة والكتابة + لياقة بدنية   املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 القيام بأعمال التنظيف وترحيل النفايات واألنقاض وأعمال الصيانة والحدائق .1

 رع واملرافق العامة في البلدة االهتمام بنظافة الشوا .2

 للقوانين واألنظمة  .3
ً
     النافذة. يعمل بموجب تعليمات كتابية أو شفوية طبقا

 

 

  



 (30رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 بيانون مجلس بلدة الجهة العامة: 

 4 عدد مراكز العمل الخامسةالفئة الوظيفية:  ( صيانة... -حدائق -عامل ) نظافة املسمى الوظيفي: 

 بيانون مجلس بلدة الوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 بيانون مجلس بلدة رئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

  ملم بالقراءة والكتابة + لياقة بدنية  املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 أعمال التنظيف وترحيل النفايات واألنقاض وأعمال الصيانة والحدائقالقيام ب .1

 االهتمام بنظافة الشوارع واملرافق العامة في البلدة  .2

 للقوانين واألنظمة  .3
ً
     النافذة. يعمل بموجب تعليمات كتابية أو شفوية طبقا

 

 

  



 (31رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 بيئةوزارة اإلدارة املحلية والالوزارة: 

 أبو كهفمجلس بلدة الجهة العامة: 

 1 عدد مراكز العمل الخامسةالفئة الوظيفية:  صيانة... ( -حدائق -عامل ) نظافة املسمى الوظيفي: 

 أبو كهفمجلس بلدة الوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 أبو كهفمجلس بلدة رئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

  ملم بالقراءة والكتابة + لياقة بدنية  ل العلمي:املؤه

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 القيام بأعمال التنظيف وترحيل النفايات واألنقاض وأعمال الصيانة والحدائق .1

 االهتمام بنظافة الشوارع واملرافق العامة في البلدة  .2

 للقوانين واألن .3
ً
     النافذة. ظمة يعمل بموجب تعليمات كتابية أو شفوية طبقا

 

 

  



 (32رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 فجدانمجلس بلدة الجهة العامة: 

 2 عدد مراكز العمل الخامسةالفئة الوظيفية:  صيانة... ( -حدائق -عامل ) نظافة املسمى الوظيفي: 

 فجدان مجلس بلدةالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 فجدانمجلس بلدة رئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

  ملم بالقراءة والكتابة + لياقة بدنية  املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 القيام بأعمال التنظيف وترحيل النفايات واألنقاض وأعمال الصيانة والحدائق .1

 املرافق العامة في البلدة االهتمام بنظافة الشوارع و  .2

 للقوانين واألنظمة  .3
ً
     النافذة. يعمل بموجب تعليمات كتابية أو شفوية طبقا

 

 

  



 (33رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 الجبول مجلس بلدة الجهة العامة: 

 21 عدد مراكز العمل الخامسةلفئة الوظيفية: ا صيانة... ( -حدائق -عامل ) نظافة املسمى الوظيفي: 

 الجبول مجلس بلدة الوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 الجبول مجلس بلدة رئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

   ملم بالقراءة والكتابة + لياقة بدنية املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 ال التنظيف وترحيل النفايات واألنقاض وأعمال الصيانة والحدائقالقيام بأعم .1

 االهتمام بنظافة الشوارع واملرافق العامة في البلدة  .2

 للقوانين واألنظمة  .3
ً
     النافذة. يعمل بموجب تعليمات كتابية أو شفوية طبقا

 

 

 

  



 (34رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 ئةوزارة اإلدارة املحلية والبيالوزارة: 

 كويرس شرقيمجلس بلدة الجهة العامة: 

 23 عدد مراكز العمل الخامسةالفئة الوظيفية:  صيانة... ( -حدائق -عامل ) نظافة املسمى الوظيفي: 

 كويرس شرقيمجلس بلدة الوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 كويرس شرقيمجلس بلدة رئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

  ملم بالقراءة والكتابة + لياقة بدنية  املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 القيام بأعمال التنظيف وترحيل النفايات واألنقاض وأعمال الصيانة والحدائق .1

 االهتمام بنظافة الشوارع واملرافق العامة في البلدة  .2

 للقوان .3
ً
     النافذة. ين واألنظمة يعمل بموجب تعليمات كتابية أو شفوية طبقا

 

 

 

  



 (35رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 بالسمجلس بلدة الجهة العامة: 

 10 عدد مراكز العمل الخامسةالفئة الوظيفية:  صيانة... ( -حدائق -عامل ) نظافة املسمى الوظيفي: 

 بالسمجلس بلدة الوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 بالسمجلس بلدة رئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

  ملم بالقراءة والكتابة + لياقة بدنية  املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 القيام بأعمال التنظيف وترحيل النفايات واألنقاض وأعمال الصيانة والحدائق .1

 شوارع واملرافق العامة في البلدة االهتمام بنظافة ال .2

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

 

 

  



 (36رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 الحاضرمجلس بلدة الجهة العامة: 

 7 عدد مراكز العمل الخامسةالفئة الوظيفية:  ... (صيانة -حدائق -عامل ) نظافة املسمى الوظيفي: 

 الحاضرمجلس بلدة الوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 الحاضرمجلس بلدة رئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

  ملم بالقراءة والكتابة + لياقة بدنية  املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 م بأعمال التنظيف وترحيل النفايات واألنقاض وأعمال الصيانة والحدائقالقيا .1

 االهتمام بنظافة الشوارع واملرافق العامة في البلدة  .2

 للقوانين واألنظمة  .3
ً
     النافذة. يعمل بموجب تعليمات كتابية أو شفوية طبقا

 

  



 (37رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 البيئةوزارة اإلدارة املحلية و الوزارة: 

 أبو جبارمجلس بلدة الجهة العامة: 

 5 عدد مراكز العمل الخامسةالفئة الوظيفية:  صيانة... ( -حدائق -عامل ) نظافة املسمى الوظيفي: 

 أبو جبارمجلس بلدة الوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 أبو جبارمجلس بلدة رئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

  ملم بالقراءة والكتابة + لياقة بدنية  املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 القيام بأعمال التنظيف وترحيل النفايات واألنقاض وأعمال الصيانة والحدائق .1

 االهتمام بنظافة الشوارع واملرافق العامة في البلدة  .2

 للقوانين  .3
ً
     النافذة. واألنظمة يعمل بموجب تعليمات كتابية أو شفوية طبقا

 

  



 (38رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 فاحمجلس بلدة الجهة العامة: 

 3 لعدد مراكز العم الخامسةالفئة الوظيفية:  صيانة... ( -حدائق -عامل ) نظافة املسمى الوظيفي: 

 فاحدة مجلس بلالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 فاحمجلس بلدة رئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

  ملم بالقراءة والكتابة + لياقة بدنية  املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 القيام بأعمال التنظيف وترحيل النفايات واألنقاض وأعمال الصيانة والحدائق .1

 رافق العامة في البلدة االهتمام بنظافة الشوارع وامل .2

 للقوانين واألنظمة  .3
ً
     النافذة. يعمل بموجب تعليمات كتابية أو شفوية طبقا

 

  



 

 (39رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 أربعة كبيرمجلس بلدة الجهة العامة: 

 7 عدد مراكز العمل الخامسةالفئة الوظيفية:  صيانة... ( -حدائق -عامل ) نظافة املسمى الوظيفي: 

 أربعة كبيرمجلس بلدة الوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 أربعة كبيرمجلس بلدة رئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 
 

  ملم بالقراءة والكتابة + لياقة بدنية  املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 قيام بأعمال التنظيف وترحيل النفايات واألنقاض وأعمال الصيانة والحدائقال .3

 االهتمام بنظافة الشوارع واملرافق العامة في البلدة  .4

 للقوانين واألنظمة  .5
ً
     النافذة. يعمل بموجب تعليمات كتابية أو شفوية طبقا

 

 

 

 

  



 

 (40رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 حلية والبيئةوزارة اإلدارة املالوزارة: 

 املدينة الصناعية بحلب )الشيخ نجار(الجهة العامة: 

 50 عدد مراكز العمل الخامسةالفئة الوظيفية:  نظافةعامل املسمى الوظيفي: 

 شعبة النفايات الصلبةالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 رئيس شعبة النفايات الصلبةمسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 االبتدائية املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 القيام بأعمال التنظيف وترحيل النفايات واألنقاض وأعمال الصيانة. .1

 للقوانين واألنظمة النافذة. .2
ً
 يعمل بموجب تعليمات كتابية أو شفوية طبقا

 املدينة الصناعية. االهتمام بنظافة الشوارع واملرافق العامة في .3

 

  



 

 (41رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 املدينة الصناعية بحلب )الشيخ نجار(الجهة العامة: 

 20 عدد مراكز العمل الخامسةالفئة الوظيفية:  عامل ضخ مياهاملسمى الوظيفي: 

 املحطاتشعبة الوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 رئيس شعبة املحطاتئيس املباشر: مسمى وظيفة الر 

 االبتدائية املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

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

 بضخ املياه ضمن الضوابط املوضوعة من قبل الوحدة التي يعمل بها يقوم-2

 مات ضخ املياه ضمن الفترة الزمنية املحددة لهتعلي ينفذ-3

 يقوم بإبالغ رئيسه املباشر عن أي طارئ او عطل فني -4

 يقدم مقترحات إلصالح األعطال املتكررة.-5

 

 

 

  



 (42رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 ار(املدينة الصناعية بحلب )الشيخ نجالجهة العامة: 

 10 عدد مراكز العمل الخامسةالفئة الوظيفية:  عامل صيانة شبكات املياهاملسمى الوظيفي: 

 املحطاتشعبة الوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 رئيس شعبة املحطاتمسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 االبتدائية املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 العمل على صيانة بشكل دوري شبكات املياه وفق التوجيهات .1

 التبليغ عن أي عطل يظهر في شبكات املياه .2

 للقوانين واألنظمة النافذة. .3
ً
 يعمل بموجب تعليمات كتابية أو شفوية طبقا

 

  



 (43رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 الصناعية بحلب )الشيخ نجار(املدينة الجهة العامة: 

 50 عدد مراكز العمل الخامسةالفئة الوظيفية:  عامل زراعةاملسمى الوظيفي: 

 املحطاتشعبة الوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 رئيس شعبة املحطاتمسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 االبتدائية املؤهل العلمي:

 ز العمل املهام املوكلة ملرك

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

 .العمل على زراعة األشجار وسقايتها .2

 .تقليم األشجار املزروعة وتنسيقها .3

 رش املبيدات الحشرية الالزمة. .4

 

 

  



 (44رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 املدينة الصناعية بحلب )الشيخ نجار(لعامة: الجهة ا

 6 عدد مراكز العمل الخامسةالفئة الوظيفية:  مراسلاملسمى الوظيفي: 

 شعبة املراسالت واملحفوظاتالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 املراسالت واملحفوظات رئيس شعبةمسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 االبتدائية ي:املؤهل العلم

 املهام املوكلة ملركز العمل 

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

 تصنيف وأرشفة كافة املراسالت الصادرة والواردة. .2

  تسليم واستالم البريد الصادر والوارد. .3

 املحافظة واالهتمام بالسجالت املسلمة له. .4

 لبريد واملعلومات الواردة فيه.املحافظة على سرية ا .5

 

 

  



 (45رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 املصالح العقارية بحلب.الجهة العامة: 

 6 عدد مراكز العمل الخامسةالفئة الوظيفية:  مستخدماملسمى الوظيفي: 

 إلداريةمديرية التنمية االوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مدير املديريةمسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 االبتدائية املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

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

 يقوم بأعمال الضيافة والتنظيفات املتعلقة بها. .2

 مكان العمل وفق توجيهات الرئيس املباشريحافظ على نظافة  .3

 

 

  



 (46رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 الشركة العامة للنقل الداخلي بحلب.الجهة العامة: 

 6   عدد مراكز العمل الخامسةالفئة الوظيفية:  مستخدماملسمى الوظيفي: 

 شعبة املراسالت واملحفوظاتل: الوحدة التنظيمية ملركز العم

 مدير املديريةمسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 االبتدائية املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

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

 بها.يقوم بأعمال الضيافة والتنظيفات املتعلقة  .2

 يحافظ على نظافة مكان العمل وفق توجيهات الرئيس املباشر .3

 

 

 

 

  



 (47رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 الشركة العامة للنقل الداخلي بحلب.الجهة العامة: 

 6 عدد مراكز العمل الخامسةالفئة الوظيفية:  حارساملسمى الوظيفي: 

 شعبة املراسالت واملحفوظاتالتنظيمية ملركز العمل:  الوحدة

 مدير املديريةمسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 االبتدائية املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

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

 .كز املخصصة له والتقيد بتعليمات الدفاع املدني املتعلق بالحرائق واملاس الكهربائيالقيام بحراسة املرا .2

 


