
 وزارة االدارة المحلية و البيئة- الفئة الرابعة

 ( 1) رقم بطاقة الوصف الوظيفي 

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 األمانة العامة ملحافظة حلب –محافظة حلب الجهة العامة: 

 10 عدد مراكز العمل الرابعةالفئة الوظيفية:  سائقاملسمى الوظيفي: 

 األمانة العامة ملحافظة حلبركز العمل: الوحدة التنظيمية مل

 شعبة اآلليات –مديرية التنمية اإلدارية مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 عامة   إجازة سوق شهادة التعليم أساس ي+  املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 على الطرق.قيادة املركبات لتنفيذ املهام التي توكل إليه وتطبيق تعليمات السالمة  .1

 .تفقد جاهزية اآللية وحالة اإلطارات بما فيها اإلطار االحتياطي والتأكد من وجود العدة املخصصة لها وتعبئتها بالوقود .2

 .متابعة نظافة املركبة واملحافظة على املظهر العام .3

 . االلتزام بحمل رخصة السوق الخاصة به سارية املفعول باستمرار .4

 .ها واملسافات التي يقطعها في السجل الخاصتسجيل املهام التي يقوم ب .5

 .إبالغ املسؤول املباشر عن أي خلل في املركبة .6

 



 

 ( 2رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 األمانة العامة ملحافظة حلب –محافظة حلب الجهة العامة: 

 10 عدد مراكز العمل ابعةالر الفئة الوظيفية:  مراسلاملسمى الوظيفي: 

 األمانة العامة ملحافظة حلبالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مديرية التنمية اإلداريةمسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة تعليم أساس ي أو ما يعادلها املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 لى الجهات املعنية. استالم سجالت الذمة وإيصال البريد الصادر إ1

 .إيصال البريد من الوحدة اإلدارية إلى الجهة العامة .2

 إيصال البريد من الجهة العامة إلى الوحدة اإلدارية .3

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

 



 

 ( 3رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 مجلس مدينة حلب –محافظة حلب الجهة العامة: 

 10 عدد مراكز العمل الرابعةالفئة الوظيفية:  سائقاملسمى الوظيفي: 

 مديرية املركبات واآللياتالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 اآلليات مدير املركبات ومسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 عامة   إجازة سوق شهادة التعليم أساس ي+  علمي:املؤهل ال

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 قيادة املركبات لتنفيذ املهام التي توكل إليه وتطبيق تعليمات السالمة على الطرق. .1

 الوقود.تفقد جاهزية اآللية وحالة اإلطارات بما فيها اإلطار االحتياطي والتأكد من وجود العدة املخصصة لها وتعبئتها ب .2

 متابعة نظافة املركبة واملحافظة على املظهر العام. .3

 . االلتزام بحمل رخصة السوق الخاصة به سارية املفعول باستمرار .4

 تسجيل املهام التي يقوم بها واملسافات التي يقطعها في السجل الخاص. .5

 إبالغ املسؤول املباشر عن أي خلل في املركبة. .6

 

 



 

 ( 4 رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 مجلس مدينة تل رفعت –محافظة حلب الجهة العامة: 

 3 عدد مراكز العمل الرابعةالفئة الوظيفية:  سائقاملسمى الوظيفي: 

 مجلس مدينة تل رفعتالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 تمجلس مدينة تل رفعرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 عامة   إجازة سوق شهادة التعليم أساس ي+  املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 قيادة املركبات لتنفيذ املهام التي توكل إليه وتطبيق تعليمات السالمة على الطرق. .1

 ا وتعبئتها بالوقود.تفقد جاهزية اآللية وحالة اإلطارات بما فيها اإلطار االحتياطي والتأكد من وجود العدة املخصصة له .2

 متابعة نظافة املركبة واملحافظة على املظهر العام. .3

 . االلتزام بحمل رخصة السوق الخاصة به سارية املفعول باستمرار .4

 تسجيل املهام التي يقوم بها واملسافات التي يقطعها في السجل الخاص. .5

 إبالغ املسؤول املباشر عن أي خلل في املركبة. .6

 

 



 

 ( 5) صف الوظيفي رقم بطاقة الو 

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 مجلس مدينة السفيرة –محافظة حلب الجهة العامة: 

 4 عدد مراكز العمل الرابعةالفئة الوظيفية:  سائقاملسمى الوظيفي: 

 مجلس مدينة السفيرةالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مدينة السفيرةمجلس رئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 عامة   إجازة سوق شهادة التعليم أساس ي+  املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 قيادة املركبات لتنفيذ املهام التي توكل إليه وتطبيق تعليمات السالمة على الطرق. .1

 ة املخصصة لها وتعبئتها بالوقود.تفقد جاهزية اآللية وحالة اإلطارات بما فيها اإلطار االحتياطي والتأكد من وجود العد .2

 متابعة نظافة املركبة واملحافظة على املظهر العام. .3

 . االلتزام بحمل رخصة السوق الخاصة به سارية املفعول باستمرار .4

 تسجيل املهام التي يقوم بها واملسافات التي يقطعها في السجل الخاص. .5

 إبالغ املسؤول املباشر عن أي خلل في املركبة. .6

 

 



 

 ( 6قم بطاقة الوصف الوظيفي ) ر 

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 مجلس مدينة الخفسة –محافظة حلب الجهة العامة: 

 4عدد مراكز العمل:  الرابعةالفئة الوظيفية:  سائقاملسمى الوظيفي: 

 مجلس مدينة الخفسةالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مجلس مدينة الخفسةرئيس  مسمى وظيفة الرئيس املباشر:

 عامة   إجازة سوق شهادة التعليم أساس ي+  املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 قيادة املركبات لتنفيذ املهام التي توكل إليه وتطبيق تعليمات السالمة على الطرق. .1

 وجود العدة املخصصة لها وتعبئتها بالوقود. تفقد جاهزية اآللية وحالة اإلطارات بما فيها اإلطار االحتياطي والتأكد من .2

 متابعة نظافة املركبة واملحافظة على املظهر العام. .3

 . االلتزام بحمل رخصة السوق الخاصة به سارية املفعول باستمرار .4

 تسجيل املهام التي يقوم بها واملسافات التي يقطعها في السجل الخاص. .5

 بة.إبالغ املسؤول املباشر عن أي خلل في املرك .6

 

 



 

 ( 7رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 مجلس مدينة دير حافر –محافظة حلب الجهة العامة: 

 2 عدد مراكز العمل الرابعةالفئة الوظيفية:  سائقاملسمى الوظيفي: 

 مجلس مدينة دير حافرالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مجلس مدينة دير حافررئيس رئيس املباشر: مسمى وظيفة ال

 عامة   إجازة سوق شهادة التعليم أساس ي+   املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 قيادة املركبات لتنفيذ املهام التي توكل إليه وتطبيق تعليمات السالمة على الطرق. .1

 تياطي والتأكد من وجود العدة املخصصة لها وتعبئتها بالوقود.تفقد جاهزية اآللية وحالة اإلطارات بما فيها اإلطار االح .2

 متابعة نظافة املركبة واملحافظة على املظهر العام. .3

 . االلتزام بحمل رخصة السوق الخاصة به سارية املفعول باستمرار .4

 تسجيل املهام التي يقوم بها واملسافات التي يقطعها في السجل الخاص. .5

 أي خلل في املركبة. إبالغ املسؤول املباشر عن .6

 

 



 

 ( 8رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 مجلس مدينة تلعرن  –محافظة حلب الجهة العامة: 

 2 عدد مراكز العمل الرابعةالفئة الوظيفية:  منهياملسمى الوظيفي: 

 مجلس مدينة تلعرن الوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 ى وظيفة الرئيس املباشر: مسم

 مجلس مدينة تلعرن رئيس 

 + شهادة مهنية  تعليم أساس ي املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 . القيام بأعمال صيانة الصحية في الوحدة اإلدارية1

 ضمن حدود اختصاصه يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى وفق تعليمات شفهية أو كتابية يكلفه بها الرئيس املباشر   .2

 



 

 ( 9رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 مجلس مدينة تل الضمان –محافظة حلب الجهة العامة: 

 2 عدد مراكز العمل الرابعةالفئة الوظيفية:  مراسلاملسمى الوظيفي: 

 نمجلس مدينة تل الضماالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مجلس مدينة تل الضمانرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 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

 عامة إلى الوحدة اإلداريةإيصال البريد من الجهة ال .3

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

 



 

 ( 10رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 مجلس مدينة نبل –محافظة حلب الجهة العامة: 

 4 عدد مراكز العمل الرابعةفئة الوظيفية: ال سائقاملسمى الوظيفي: 

 مجلس مدينة نبلالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مجلس مدينة نبلرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 عامة   إجازة سوق شهادة التعليم أساس ي+  املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 إليه وتطبيق تعليمات السالمة على الطرق. قيادة املركبات لتنفيذ املهام التي توكل .1

 تفقد جاهزية اآللية وحالة اإلطارات بما فيها اإلطار االحتياطي والتأكد من وجود العدة املخصصة لها وتعبئتها بالوقود. .2

 متابعة نظافة املركبة واملحافظة على املظهر العام. .3

 . ارااللتزام بحمل رخصة السوق الخاصة به سارية املفعول باستمر  .4

 تسجيل املهام التي يقوم بها واملسافات التي يقطعها في السجل الخاص. .5

 إبالغ املسؤول املباشر عن أي خلل في املركبة. .6

 

 



 

 ( 11رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 مجلس مدينة عندان –محافظة حلب الجهة العامة: 

 3 عدد مراكز العمل الرابعةالفئة الوظيفية:  سائقاملسمى الوظيفي: 

 مجلس مدينة عندانالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مجلس مدينة عندانرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 عامة   إجازة سوق شهادة التعليم أساس ي+  املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 تي توكل إليه وتطبيق تعليمات السالمة على الطرق.قيادة املركبات لتنفيذ املهام ال .1

 تفقد جاهزية اآللية وحالة اإلطارات بما فيها اإلطار االحتياطي والتأكد من وجود العدة املخصصة لها وتعبئتها بالوقود. .2

 متابعة نظافة املركبة واملحافظة على املظهر العام. .3

 . باستمرار االلتزام بحمل رخصة السوق الخاصة به سارية املفعول  .4

 تسجيل املهام التي يقوم بها واملسافات التي يقطعها في السجل الخاص. .5

 إبالغ املسؤول املباشر عن أي خلل في املركبة. .6

 

 



 

 ( 12رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 مجلس بلدية املسعودية –محافظة حلب الجهة العامة: 

 1 عدد مراكز العمل الرابعةالفئة الوظيفية:  سائقوظيفي: املسمى ال

 مجلس بلدية املسعوديةالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مجلس بلدية املسعوديةرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 عامة   إجازة سوق شهادة التعليم أساس ي+  املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 ات لتنفيذ املهام التي توكل إليه وتطبيق تعليمات السالمة على الطرق.قيادة املركب .1

 تفقد جاهزية اآللية وحالة اإلطارات بما فيها اإلطار االحتياطي والتأكد من وجود العدة املخصصة لها وتعبئتها بالوقود. .2

 متابعة نظافة املركبة واملحافظة على املظهر العام. .3

 . صة به سارية املفعول باستمرارااللتزام بحمل رخصة السوق الخا .4

 تسجيل املهام التي يقوم بها واملسافات التي يقطعها في السجل الخاص. .5

 إبالغ املسؤول املباشر عن أي خلل في املركبة. .6

 

 



 

 ( 13رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 افينمجلس بلدية ف –محافظة حلب الجهة العامة: 

 1 عدد مراكز العمل الرابعةالفئة الوظيفية:  منهياملسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدية فافينالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مجلس بلدية فافينرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 مهنيةشهادة التعليم األساس ي + شهادة  املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 . القيام بأعمال صيانة الصحية في الوحدة اإلدارية1

 يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى وفق تعليمات شفهية أو كتابية يكلفه بها الرئيس املباشر ضمن حدود اختصاصه. 2

 



 

 ( 14رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 مجلس بلدية عبطين –محافظة حلب الجهة العامة: 

 1 عدد مراكز العمل الرابعةالفئة الوظيفية:  سائقاملسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدية عبطينالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مجلس بلدية عبطينرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 عامة   إجازة سوق شهادة التعليم أساس ي+  املؤهل العلمي:

 لعمل املهام املوكلة ملركز ا

 قيادة املركبات لتنفيذ املهام التي توكل إليه وتطبيق تعليمات السالمة على الطرق. .1

 تفقد جاهزية اآللية وحالة اإلطارات بما فيها اإلطار االحتياطي والتأكد من وجود العدة املخصصة لها وتعبئتها بالوقود. .2

 متابعة نظافة املركبة واملحافظة على املظهر العام. .3

 . حمل رخصة السوق الخاصة به سارية املفعول باستمرارااللتزام ب .4

 تسجيل املهام التي يقوم بها واملسافات التي يقطعها في السجل الخاص. .5

 إبالغ املسؤول املباشر عن أي خلل في املركبة. .6

 

 



 

 ( 15رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 مجلس بلدية حيان –حلب  محافظةالجهة العامة: 

 2 عدد مراكز العمل الرابعةالفئة الوظيفية:  سائقاملسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدية حيانالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مجلس بلدية حيانرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 عامة   إجازة سوق شهادة التعليم أساس ي+  املؤهل العلمي:

 كز العمل املهام املوكلة ملر 

 قيادة املركبات لتنفيذ املهام التي توكل إليه وتطبيق تعليمات السالمة على الطرق. .1

 تفقد جاهزية اآللية وحالة اإلطارات بما فيها اإلطار االحتياطي والتأكد من وجود العدة املخصصة لها وتعبئتها بالوقود. .2

 متابعة نظافة املركبة واملحافظة على املظهر العام. .3

 . ام بحمل رخصة السوق الخاصة به سارية املفعول باستمرارااللتز  .4

 تسجيل املهام التي يقوم بها واملسافات التي يقطعها في السجل الخاص. .5

 إبالغ املسؤول املباشر عن أي خلل في املركبة. .6

 

 



 

 ( 16رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 مجلس بلدة مقطع حجر كبير –افظة حلب محالجهة العامة: 

 1 عدد مراكز العمل الرابعةالفئة الوظيفية:  سائقاملسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدة مقطع حجر كبيرالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مجلس بلدة مقطع حجر كبيررئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 عامة   ق إجازة سو شهادة التعليم أساس ي+  املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 قيادة املركبات لتنفيذ املهام التي توكل إليه وتطبيق تعليمات السالمة على الطرق. .1

 تفقد جاهزية اآللية وحالة اإلطارات بما فيها اإلطار االحتياطي والتأكد من وجود العدة املخصصة لها وتعبئتها بالوقود. .2

 فظة على املظهر العام.متابعة نظافة املركبة واملحا .3

 . االلتزام بحمل رخصة السوق الخاصة به سارية املفعول باستمرار .4

 تسجيل املهام التي يقوم بها واملسافات التي يقطعها في السجل الخاص. .5

 إبالغ املسؤول املباشر عن أي خلل في املركبة. .6

 

 



 

 ( 17رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 ية والبيئةوزارة اإلدارة املحلالوزارة: 

 مجلس بلدة بابيري فوقاني –محافظة حلب الجهة العامة: 

 1 عدد مراكز العمل الرابعةالفئة الوظيفية:  سائقاملسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدة بابيري فوقانيالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مجلس بلدة بابيري فوقانيرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 عامة   إجازة سوق هادة التعليم أساس ي+ ش املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 قيادة املركبات لتنفيذ املهام التي توكل إليه وتطبيق تعليمات السالمة على الطرق. .1

 تفقد جاهزية اآللية وحالة اإلطارات بما فيها اإلطار االحتياطي والتأكد من وجود العدة املخصصة لها وتعبئتها بالوقود. .2

 متابعة نظافة املركبة واملحافظة على املظهر العام. .3

 . االلتزام بحمل رخصة السوق الخاصة به سارية املفعول باستمرار .4

 تسجيل املهام التي يقوم بها واملسافات التي يقطعها في السجل الخاص. .5

 إبالغ املسؤول املباشر عن أي خلل في املركبة. .6

 

 



 

 ( 18رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 مجلس بلدة عسان –محافظة حلب الجهة العامة: 

 3 عدد مراكز العمل الرابعةالفئة الوظيفية:  سائقاملسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدة عسانالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مجلس بلدة عسانرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 عامة   إجازة سوق شهادة التعليم أساس ي+  املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 قيادة املركبات لتنفيذ املهام التي توكل إليه وتطبيق تعليمات السالمة على الطرق. .1

 .تفقد جاهزية اآللية وحالة اإلطارات بما فيها اإلطار االحتياطي والتأكد من وجود العدة املخصصة لها وتعبئتها بالوقود .2

 متابعة نظافة املركبة واملحافظة على املظهر العام. .3

 . االلتزام بحمل رخصة السوق الخاصة به سارية املفعول باستمرار .4

 تسجيل املهام التي يقوم بها واملسافات التي يقطعها في السجل الخاص. .5

 إبالغ املسؤول املباشر عن أي خلل في املركبة. .6

 

 



 

 ( 19رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 مجلس بلدة أم الهوته –محافظة حلب الجهة العامة: 

 2 عدد مراكز العمل الرابعةالفئة الوظيفية:  سائقاملسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدة أم الهوتهالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مجلس بلدة أم الهوتهرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 عامة   إجازة سوق شهادة التعليم أساس ي+  املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 قيادة املركبات لتنفيذ املهام التي توكل إليه وتطبيق تعليمات السالمة على الطرق. .1

 تفقد جاهزية اآللية وحالة اإلطارات بما فيها اإلطار االحتياطي والتأكد من وجود العدة املخصصة لها وتعبئتها بالوقود. .2

 متابعة نظافة املركبة واملحافظة على املظهر العام. .3

 . االلتزام بحمل رخصة السوق الخاصة به سارية املفعول باستمرار .4

 ت التي يقطعها في السجل الخاص.تسجيل املهام التي يقوم بها واملسافا .5

 إبالغ املسؤول املباشر عن أي خلل في املركبة. .6

 

 



 

 ( 20رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 مجلس بلدة الزربة –محافظة حلب الجهة العامة: 

 6 عدد مراكز العمل الرابعةالفئة الوظيفية:  سائقاملسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدة الزربةالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مجلس بلدة الزربةرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 عامة   إجازة سوق شهادة التعليم أساس ي+  املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 الطرق.قيادة املركبات لتنفيذ املهام التي توكل إليه وتطبيق تعليمات السالمة على  .1

 تفقد جاهزية اآللية وحالة اإلطارات بما فيها اإلطار االحتياطي والتأكد من وجود العدة املخصصة لها وتعبئتها بالوقود. .2

 متابعة نظافة املركبة واملحافظة على املظهر العام. .3

 . االلتزام بحمل رخصة السوق الخاصة به سارية املفعول باستمرار .4

 املسافات التي يقطعها في السجل الخاص.تسجيل املهام التي يقوم بها و  .5

 إبالغ املسؤول املباشر عن أي خلل في املركبة. .6

 

 



 

 ( 21رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 مجلس بلدة تل شعير –محافظة حلب الجهة العامة: 

 1 كز العملعدد مرا الرابعةالفئة الوظيفية:  سائقاملسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدة تل شعيرالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مجلس بلدة تل شعيررئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 عامة   إجازة سوق شهادة التعليم أساس ي+  املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 سالمة على الطرق.قيادة املركبات لتنفيذ املهام التي توكل إليه وتطبيق تعليمات ال .1

 تفقد جاهزية اآللية وحالة اإلطارات بما فيها اإلطار االحتياطي والتأكد من وجود العدة املخصصة لها وتعبئتها بالوقود. .2

 متابعة نظافة املركبة واملحافظة على املظهر العام. .3

 . االلتزام بحمل رخصة السوق الخاصة به سارية املفعول باستمرار .4

 يقوم بها واملسافات التي يقطعها في السجل الخاص.تسجيل املهام التي  .5

 إبالغ املسؤول املباشر عن أي خلل في املركبة. .6

 

 



 

 ( 22رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 مجلس بلدة عيشة –محافظة حلب الجهة العامة: 

 3 عدد مراكز العمل الرابعةالفئة الوظيفية:  منهياملسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدة عيشةالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مجلس بلدة عيشةرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة التعليم األساس ي + شهادة مهنية  املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 صيانة الصحية في الوحدة اإلداريةالقيام بأعمال  .1

 بما يكلف به من أعمال أخرى وفق تعليمات شفهية أو كتابية يكلفه بها الرئيس املباشر ضمن حدود اختصاصه يقوم   .2

 



 

 ( 23رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 مجلس بلدة الزهراء –محافظة حلب الجهة العامة: 

 3 عدد مراكز العمل الرابعةالفئة الوظيفية:  سائقاملسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدة الزهراءالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مجلس بلدة الزهراءرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 عامة   إجازة سوق شهادة التعليم أساس ي+  املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 هام التي توكل إليه وتطبيق تعليمات السالمة على الطرق.قيادة املركبات لتنفيذ امل .1

 تفقد جاهزية اآللية وحالة اإلطارات بما فيها اإلطار االحتياطي والتأكد من وجود العدة املخصصة لها وتعبئتها بالوقود. .2

 متابعة نظافة املركبة واملحافظة على املظهر العام. .3

 . ملفعول باستمرارااللتزام بحمل رخصة السوق الخاصة به سارية ا .4

 تسجيل املهام التي يقوم بها واملسافات التي يقطعها في السجل الخاص. .5

 إبالغ املسؤول املباشر عن أي خلل في املركبة. .6

 

 



 

 ( 24رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 مجلس بلدة بردة –محافظة حلب الجهة العامة: 

 1 عدد مراكز العمل الرابعةالفئة الوظيفية:  سائقوظيفي: املسمى ال

 مجلس بلدة بردةالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مجلس بلدة بردةرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 عامة   إجازة سوق شهادة التعليم أساس ي+  املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 دة املركبات لتنفيذ املهام التي توكل إليه وتطبيق تعليمات السالمة على الطرق.قيا .1

 تفقد جاهزية اآللية وحالة اإلطارات بما فيها اإلطار االحتياطي والتأكد من وجود العدة املخصصة لها وتعبئتها بالوقود. .2

 متابعة نظافة املركبة واملحافظة على املظهر العام. .3

 . لسوق الخاصة به سارية املفعول باستمرارااللتزام بحمل رخصة ا .4

 تسجيل املهام التي يقوم بها واملسافات التي يقطعها في السجل الخاص. .5

 إبالغ املسؤول املباشر عن أي خلل في املركبة. .6

 

 



 

 ( 25رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 س بلدة تلشغيبمجل –محافظة حلب الجهة العامة: 

 2 عدد مراكز العمل الرابعةالفئة الوظيفية:  سائقاملسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدة تلشغيبالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مجلس بلدة تلشغيبرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 عامة   إجازة سوق شهادة التعليم أساس ي+  املؤهل العلمي:

 ام املوكلة ملركز العمل امله

 قيادة املركبات لتنفيذ املهام التي توكل إليه وتطبيق تعليمات السالمة على الطرق. .1

 تفقد جاهزية اآللية وحالة اإلطارات بما فيها اإلطار االحتياطي والتأكد من وجود العدة املخصصة لها وتعبئتها بالوقود. .2

 العام. متابعة نظافة املركبة واملحافظة على املظهر  .3

 . االلتزام بحمل رخصة السوق الخاصة به سارية املفعول باستمرار .4

 تسجيل املهام التي يقوم بها واملسافات التي يقطعها في السجل الخاص. .5

 إبالغ املسؤول املباشر عن أي خلل في املركبة. .6

 

 



 

 ( 26رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 مجلس بلدة بيانون  –محافظة حلب جهة العامة: ال

 1 عدد مراكز العمل الرابعةالفئة الوظيفية:  سائقاملسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدة بيانون الوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مجلس بلدة بيانون رئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 عامة   إجازة سوق اس ي+ شهادة التعليم أس املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 قيادة املركبات لتنفيذ املهام التي توكل إليه وتطبيق تعليمات السالمة على الطرق. .1

 تفقد جاهزية اآللية وحالة اإلطارات بما فيها اإلطار االحتياطي والتأكد من وجود العدة املخصصة لها وتعبئتها بالوقود. .2

 املركبة واملحافظة على املظهر العام.متابعة نظافة  .3

 . االلتزام بحمل رخصة السوق الخاصة به سارية املفعول باستمرار .4

 تسجيل املهام التي يقوم بها واملسافات التي يقطعها في السجل الخاص. .5

 إبالغ املسؤول املباشر عن أي خلل في املركبة. .6

 

 



 

 ( 27رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 اإلدارة املحلية والبيئة وزارةالوزارة: 

 مجلس بلدة الجبول  –محافظة حلب الجهة العامة: 

 7 عدد مراكز العمل الرابعةالفئة الوظيفية:  منهياملسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدة الجبول الوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مجلس بلدة الجبول رئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة التعليم األساس ي + شهادة مهنية  ؤهل العلمي:امل

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 صيانة الصحية في الوحدة اإلداريةالقيام بأعمال  .1

 يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى وفق تعليمات شفهية أو كتابية يكلفه بها الرئيس املباشر ضمن حدود اختصاصه  . .2

 



 

 ( 28لوصف الوظيفي ) رقم بطاقة ا

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 مجلس بلدة كويرس شرقي –محافظة حلب الجهة العامة: 

 7 عدد مراكز العمل الرابعةالفئة الوظيفية:  سائقاملسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدة كويرس شرقيالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مجلس بلدة كويرس شرقيئيس ر مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 عامة   إجازة سوق شهادة التعليم أساس ي+  املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 قيادة املركبات لتنفيذ املهام التي توكل إليه وتطبيق تعليمات السالمة على الطرق. .1

 االحتياطي والتأكد من وجود العدة املخصصة لها وتعبئتها بالوقود.تفقد جاهزية اآللية وحالة اإلطارات بما فيها اإلطار  .2

 متابعة نظافة املركبة واملحافظة على املظهر العام. .3

 . االلتزام بحمل رخصة السوق الخاصة به سارية املفعول باستمرار .4

 تسجيل املهام التي يقوم بها واملسافات التي يقطعها في السجل الخاص. .5

 ر عن أي خلل في املركبة.إبالغ املسؤول املباش .6

 

 



 

 ( 29رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 مجلس بلدة بالس –محافظة حلب الجهة العامة: 

 6 عدد مراكز العمل الرابعةالفئة الوظيفية:  سائقاملسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدة بالسالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مجلس بلدة بالسرئيس سمى وظيفة الرئيس املباشر: م

 عامة   إجازة سوق شهادة التعليم أساس ي+  املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 قيادة املركبات لتنفيذ املهام التي توكل إليه وتطبيق تعليمات السالمة على الطرق. .1

 طارات بما فيها اإلطار االحتياطي والتأكد من وجود العدة املخصصة لها وتعبئتها بالوقود.تفقد جاهزية اآللية وحالة اإل  .2

 متابعة نظافة املركبة واملحافظة على املظهر العام. .3

 . االلتزام بحمل رخصة السوق الخاصة به سارية املفعول باستمرار .4

 .تسجيل املهام التي يقوم بها واملسافات التي يقطعها في السجل الخاص .5

 إبالغ املسؤول املباشر عن أي خلل في املركبة. .6

 

 



 

 ( 30رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 مجلس بلدة الحاضر –محافظة حلب الجهة العامة: 

 5 عدد مراكز العمل الرابعةالفئة الوظيفية:  سائقاملسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدة الحاضرالعمل: الوحدة التنظيمية ملركز 

 مجلس بلدة الحاضررئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 عامة   إجازة سوق شهادة التعليم أساس ي+  املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 قيادة املركبات لتنفيذ املهام التي توكل إليه وتطبيق تعليمات السالمة على الطرق. .1

 تفقد جاهزية اآللية وحالة اإلطارات بما فيها اإلطار االحتياطي والتأكد من وجود العدة املخصصة لها وتعبئتها بالوقود. .2

 متابعة نظافة املركبة واملحافظة على املظهر العام. .3

 . االلتزام بحمل رخصة السوق الخاصة به سارية املفعول باستمرار .4

 ت التي يقطعها في السجل الخاص.تسجيل املهام التي يقوم بها واملسافا .5

 إبالغ املسؤول املباشر عن أي خلل في املركبة. .6

 

 



 

 ( 31رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 مجلس بلدة أربعة كبير –محافظة حلب الجهة العامة: 

 1 لعملعدد مراكز ا الرابعةالفئة الوظيفية:  سائقاملسمى الوظيفي: 

 مجلس بلدة أربعة كبيرالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مجلس بلدة أربعة كبيررئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 عامة   إجازة سوق شهادة التعليم أساس ي+  املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 إليه وتطبيق تعليمات السالمة على الطرق. قيادة املركبات لتنفيذ املهام التي توكل .1

 تفقد جاهزية اآللية وحالة اإلطارات بما فيها اإلطار االحتياطي والتأكد من وجود العدة املخصصة لها وتعبئتها بالوقود. .2

 متابعة نظافة املركبة واملحافظة على املظهر العام. .3

 . ارااللتزام بحمل رخصة السوق الخاصة به سارية املفعول باستمر  .4

 تسجيل املهام التي يقوم بها واملسافات التي يقطعها في السجل الخاص. .5

 إبالغ املسؤول املباشر عن أي خلل في املركبة. .6

 

 



 

 ( 32رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 املدينة الصناعية بحلب –محافظة حلب الجهة العامة: 

 20 عدد مراكز العمل الرابعةالفئة الوظيفية:  سائق إطفاء املسمى الوظيفي:

 املدينة الصناعية بحلبالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 املدينة الصناعية بحلبرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 عامة   إجازة سوق شهادة التعليم أساس ي+  املؤهل العلمي:

 ركز العمل املهام املوكلة مل

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

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

 .لها

 تسجيل املهام التي يقوم بها في السجل الخاص .3

 ابعة نظافة مركبات املركز واملحافظة على املظهر العاممت .4

 إبالغ املسؤول املباشر عن أي خلل في مركبات املركز .5

 ضمن حدود اختصاصه. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل الرئيس املباشر  .6
ً
 أو كتابيا

ً
 شفهيا

 .االلتزام بحمل رخصة السوق الخاصة به سارية املفعول باستمرار .7

 



 

 ( 33م بطاقة الوصف الوظيفي ) رق

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 املدينة الصناعية بحلب –محافظة حلب الجهة العامة: 

 15 عدد مراكز العمل الرابعةالفئة الوظيفية:  سائقاملسمى الوظيفي: 

 املدينة الصناعية بحلبالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 املدينة الصناعية بحلبرئيس املباشر:  مسمى وظيفة الرئيس

 عامة   إجازة سوق شهادة التعليم أساس ي+  املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 قيادة املركبات لتنفيذ املهام التي توكل إليه وتطبيق تعليمات السالمة على الطرق. .1

 فيها اإلطار االحتياطي والتأكد من وجود العدة املخصصة لها وتعبئتها بالوقود. تفقد جاهزية اآللية وحالة اإلطارات بما .2

 متابعة نظافة املركبة واملحافظة على املظهر العام. .3

 . االلتزام بحمل رخصة السوق الخاصة به سارية املفعول باستمرار .4

 تسجيل املهام التي يقوم بها واملسافات التي يقطعها في السجل الخاص. .5

 ملسؤول املباشر عن أي خلل في املركبة.إبالغ ا .6

 

 



 

 ( 34رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 املدينة الصناعية بحلب –محافظة حلب الجهة العامة: 

 6 عدد مراكز العمل الرابعةالفئة الوظيفية:  عامل منهي كهرباءاملسمى الوظيفي: 

 املدينة الصناعية بحلبة ملركز العمل: الوحدة التنظيمي

 املدينة الصناعية بحلبرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة تعليم أساس ي + شهادة مهنية كهرباء املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 للقوانين واألنظمة  .1
ً
 النافذةيعمل بموجب تعليمات كتابية أو شفوية طبقا

 إجراء اإلصالحات البسيطة للمعدات واألجهزة واالدوات املختلفة .2

 .التحقق من لوحات التحكم واألسالك الكهربائية لتحديد املشكالت .3

 .اقتراح الحلول للمشاكل الفنية الطارئة .4 .4

 



 

 ( 35رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 املدينة الصناعية بحلب –محافظة حلب : الجهة العامة

 6 عدد مراكز العمل الرابعةالفئة الوظيفية:  عامل منهي ميكانيكاملسمى الوظيفي: 

 املدينة الصناعية بحلبالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 املدينة الصناعية بحلبرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شهادة تعليم أساس ي+ شهادة مهنية ميكانيك :املؤهل العلمي

 املهام املوكلة ملركز العمل 

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

 .اقتراح الحلول للمشاكل الفنية الطارئة -2

 يس املباشرلكشف الدوري على املعدات وفق توجيهات الرئيس املباشر وتشخيص األعطال وإبالغ الرئا -3

 



 

 ( 36رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 الشركة العامة للنقل الداخلي بحلب –محافظة حلب الجهة العامة: 

 60 عدد مراكز العمل الرابعةالفئة الوظيفية:  سائقاملسمى الوظيفي: 

 ة للنقل الداخلي بحلبالشركة العامالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 الشركة العامة للنقل الداخلي بحلبرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 عامة   إجازة سوق شهادة التعليم أساس ي+  املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 ة على الطرق.قيادة املركبات لتنفيذ املهام التي توكل إليه وتطبيق تعليمات السالم .1

 تفقد جاهزية اآللية وحالة اإلطارات بما فيها اإلطار االحتياطي والتأكد من وجود العدة املخصصة لها وتعبئتها بالوقود. .2

 متابعة نظافة املركبة واملحافظة على املظهر العام. .3

 . االلتزام بحمل رخصة السوق الخاصة به سارية املفعول باستمرار .4

 بها واملسافات التي يقطعها في السجل الخاص. تسجيل املهام التي يقوم .5

 إبالغ املسؤول املباشر عن أي خلل في املركبة. .6

 

 



 

 ( 37رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 وزارة اإلدارة املحلية والبيئةالوزارة: 

 الشركة العامة للنقل الداخلي بحلب –محافظة حلب الجهة العامة: 

و  تصويج+حدادة  +إلكترون + هرباءميكانيك +ك (فنياملسمى الوظيفي: 

 (دهان
 30 عدد مراكز العمل الرابعةالفئة الوظيفية: 

 الشركة العامة للنقل الداخلي بحلبالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 الشركة العامة للنقل الداخلي بحلبرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

   شهادة مهنية عليم أساس ي+ شهادة الت املؤهل العلمي:

 املهام املوكلة ملركز العمل 

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

 إجراء اإلصالحات البسيطة للمعدات واألجهزة واالدوات املختلفة .2

 .اقتراح الحلول للمشاكل الفنية الطارئة .3

 

 


