
 
  

 
 

ا؟ قة وتعنايل وحفظ أمهى�
ّ
� خدمة ساكن بلدّية زحهل� معل

�
� ىڡ �غب/ںى رى�

 � �سنة؟ 42و  21معرك بںى  

ادة املتوسط؟  لديك هس3

طة البلدّية ريق الرس3 ن إىل ف
?
/ي اال  إنمص�



 
  

�   وصف بطاقة
وظيىڡ�  

  معلومات أساسية عن ألوظيفة :

�ىط
.1  :  ألوظيفة مسىم  بلدي رس3  

ة Tطة دارى ة ألبلدية ألرس3 T2  :      ألدارى.  

.3 :           أملبارس3  ألرئيس وظيفة مسىم املفّوض/  مفّوض معاون  

.4 :       ألوظيفة نوع استخدام  

يوجدال .5 :  ألتابعةألوظائفمسىم

 أهلدف ألعام للوظيفة:

دية
T طة اى� �  عالنية هماهما البلدية الرس3

�
تمع، خدمة حدود وىڡ iاص، ومحاية احمل � 3

�  واحملافظة االحس
�

يع  ىڡ iاصة العامة املمتلاكت عىل واالوقات الظروف مح �  وذلك واحل�
�

ة ىڡ
�

افية مڡ   االحرى�

م دوام خالل  املطلوبة ليةو واملسؤ   .خدمهى�

 : ألرئيسية لياتؤو وأملس أملهام

 :مكتبية همام

  � �مںى
T طة أملتعلقة القملية االمعال اى� لرس3 iاى.  يد استالم iرى تيب مسك .الغاية هلذه الالزمة السجالت ومسك وتوزيعه وتسديده املبارس3  الرئيس عىل وعرضه وتسجيهل ال  احملفوظات ورى�

ا واالعتناء iا واحملافظة هى �ت وفقا علهى � .الضبط وحمارص�  واالفادات والتقاررى�  التحقيقات كتابة  .النافذة للتعلامى

 : ةميداني همام

 ن ام امص� ت االنسانية الكرامة و االنسان حقوق احرى� �اصة العامة واحلراى ميع واحل� iحل  � ��  املواطنںى ��  دون واملقيمںى �يرى
�
ت ومحاية والنظام االمن عىل احلفاظ  .مى �اصة احلراى  وعىل والعامة احل�

اصة العامة املمتلاكت افية والتعاىط�  واحل� حرى� iمع اى  � ��  املواطنںى ��  والتقّيد السلطة استغالل عن االمتناع  .واملقيمںى �لقوانںى iللقانون وفقا واندفاع جدية بلك ها/اليه املولكه�  املهام وتنفيذ املرعية اى. 

 املعلومات رسية عىل احلفاظ  �
لع الىى�

ّ
لع/ يط

ّ
ا تط ��  علهى

�
دية معرض ىڡ

T ا االفصاح وعدم ها/همامه اى�  برسعة النجدة وطلبات االستغاثة نداءات تلبية  .الصالحية صاحبة السلطات اىل اال عهى�

لتعاون وذلك وفعالية iلتنسيق اى iمع واى  �
�

ىڡ iزة اى iاالمنية االهح.  يع عىل والكوارث الطارئة  احلوادث جرىح اغاثة عىل العمل iانواهعا مح.  زة تبليغ iتصة االهح الف فعل اي عن فورا احمل�  حم�

 � �لتنسيق واالنظمة للقوانںى iاملبارس3  املسوؤل مع اى.  ي القيام عن االمتناع iا القصد اوامر اعطاء او افعال اى اص تعذيب مهى� � 3
  .السلطة واستغالل واملهينة انسانية والال القاسية واملعامهل�  االحس

وامر القرارات تنفيذ
T
طة مفوض معاون عن الصادرة واال طة مفوض قبل من املوضوعة االمنية احل�طة حسب  داخهل النظام وحفظ البلدية مبىى�  حراسة  .الرس3  ومساعدة ارشاد  .الرس3

 � �الف هو ما لك وضبط العامة والسالمة والصحة الراحة عىل وألهسر املواطنںى �  حم� �هة  االجراء أملرعية للقوانںى iوالبيئة، العامة النظافة عىل واحلفاظ والبناء،  االشغال امعال حل  ��  السرى�  وتنظمى
�

 ىڡ

طة مفوض معاون ابالغ   .املدينة طرقات ت بلك الرس3 �نااى iنح احل iا ألعمل فور ألواقعة واحل iهى  ��  ضبط حمارص�  وتسطرى ��  املرور تهسيل  .لملخالفںى
�

ريق يعيق ما لك وتذليل الشوارع  ىڡ   املشاة ط

 �صصة السيارات مواقف وتنظمى ا تلكف/يلكف  اخرى همام اي تنفيذ  .واالجراءات املشاهدات باكفة واالفادة التقاررى�  وتنظمى�  للعموم احمل� iطة مفوض قبل من هى  اىل والرجوع معاونه أو الرس3

طة نظام زيد البلدية الرس3  .التفاصيل من لمل

:  � �وط ألتعيںى ة ألعملية ورس3 iرى  أملؤهالت ألعملية وأحل�

 أملؤهل  �ادة: لوبأملط ألعىمل ات  .متوسطة  هس3 iرى ورية غرى� : املطلوبة العملية احل�   .رص�

  وط �  رس3 �ن من لبنانيا يكون أن: ألتعيںى
ّ

قة زحهل�  بلدّية ساك
ّ
�  البدنية اللياقة لديه يكون أن ،42 يتجاوز ومل العمر من 21 ال امى�  قد يكون ان ، سنوات عرس3  من أكرى3  منذ وتعنايل معل

  الىى�

وهل � هام القيام حى� iطة مى ناية حمكوم غرى�  البلدية، الرس3 i iحاوهل�  او حى iوالنجاح اكنت، نوع اي من جناية مى  �
�

  .االستخدام مباراة ىڡ

 : والسلوكيات والقدرات واملهارات أملعارف

 همارة: املطلوبة املهارات  �
�

�  مع التعامل ىڡ �صية: املطلوبة القدرات  .بثقة مهعم  التواصل عىل والقدرة املواطنںى � 3
ا التنفيذ عىل قادرة  حس ��  البدنية االهلية ولدهى

وهلا الىى� � هام القيام حى� iطة مى  الرس3

ربية اللغة اجادة:  املطلوبة املعرفة   .البلدية مة ومعرفة امكن اذا اضافية اجنبية ولغة الع �  اى�
�

ت قانون ىڡ ��  البلداى �ة املرتبطة االجراء املرعية والقوانںى لعمل مبارس3 iاى.  االنضباط: ألسلوكيات 

لصدق والتحىل�  التام iاهة اى � فع والرى�  الشخصية املصاحل عن والرى�

 


