
    الجمهورية العربية السورية 

 وزارة التنمية اإلداريـة    

 

 املركزية دليل مراكز العمل الحتياجات اجلهات العامة من املسابقة   -   459الصفحة  

 

 ( 51رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 الوزارة: وزارة النفط والثروة املعدنية  

 الجهة العامة: املؤسسة العامة للنفط 

 طريق طرابلس   -مدينة حمص مقابل مصفاة حمصالجهة الفرعية : الشركة السورية لنقل النفط  

 9عدد مراكز العمل  الرابعة الفئة الوظيفية:  املسمى الوظيفي لحيم خطوط 

 القسم الهندس ي / دائرة صيانة الخطوط الوحدة التنظيمية ملركز العمل:    مديرية نقل النفط الثقيل/

 مسمى وظيفة الرئيس املباشر: رئيس دائرة صيانة الخطوط 

 شروط شغل الوظيفة 

 :شهادة التعليم األساس ي + وليقة مهنة  املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل  

  

 يقوم بإنجاز اعمال اللحام املطلوبة منه بشكل جيد  .                                                 .1

 يعمل على صيانة املعدات واألدوات التي بعهدته باستمرار ويحافظ عل ها.                            .2

 يساهم في إعداد املخططات أو الرسومات أو أية وسائل أخرى يتطلبها عمله                                 .3

 يقوم بضبط ومعايرة آالت اللحام التي يعمل عليه                                                            .4

  يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماللة وفي حدود املهام املوكلة له                                                               .5

  

    . 

 

 

 

  



    الجمهورية العربية السورية 

 وزارة التنمية اإلداريـة    

 

 املركزية دليل مراكز العمل الحتياجات اجلهات العامة من املسابقة   -   460الصفحة  

 

 ( 52رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 الوزارة: وزارة النفط والثروة املعدنية  

 الجهة العامة: املؤسسة العامة للنفط 

 حي كرم الشامي –مدينة حمص  الجهة الفرعية : الشركة السورية لنقل النفط  

 3عدد مراكز العمل  الفئة الوظيفية: الرابعة  املسمى الوظيفي لحيم خطوط 

 / دائرة صيانة الخطوط  الوحدة التنظيمية ملركز العمل:   القم الهندس ي 

 صيانة الخطوط   دائرةمسمى وظيفة الرئيس املباشر: رئيس 

 شروط شغل الوظيفة 

 :شهادة التعليم األساس ي + وليقة مهنة  املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل  

  

 يقوم بإنجاز اعمال اللحام املطلوبة منه بشكل جيد  .          .1

 يعمل على صيانة املعدات واألدوات التي بعهدته باستمرار ويحافظ عل ها.         .2

 يساهم في إعداد املخططات أو الرسومات أو أية وسائل أخرى يتطلبها عمله        .3

 يقوم بضبط ومعايرة آالت اللحام التي يعمل عليه                                                                                   .4

وكلة له                                                                                يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماللة وفي حدود املهام امل  .5

    . 

 

 

 

  



    الجمهورية العربية السورية 

 وزارة التنمية اإلداريـة    

 

 املركزية دليل مراكز العمل الحتياجات اجلهات العامة من املسابقة   -   461الصفحة  

 

 (  53رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 الوزارة: وزارة النفط والثروة املعدنية  

 الجهة العامة: املؤسسة العامة للنفط  

 طريق طرابلس   -مدينة حمص مقابل مصفاة حمص -الجهة العامة: الشركة السورية لنقل النفط 

 2عدد مراكز العمل   الفئة الوظيفية: الرابعة  املسمى الوظيفي : صواج سيارات

 قسم النقل واملستودعات / دائرة النقل الوحدة التنظيمية ملركز العمل:   مديرية نقل النفط الثقيل /  

 دائرة النقل مسمى وظيفة الرئيس املباشر: رئيس 

 شروط شغل الوظيفة 

 :شهادة التعليم األساس ي أو مايعادلها+  وليقة مهنة املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل  

  

 يقوم بإنجاز اعمال التصوي  املطلوبة منه بشكل جيد  .                                                .1

 يعمل على صيانة العدد واألدوات التي بعهدته باستمرار ويحافظ عل ها.                            .2

 يعمل مخططات أو رسومات أو اي وسائل أخرى يتطلب عمله ذلك                                   .3

                            يقوم بضبط ومعايرة االت الخاصة  التي يعمل عل ها                                  .4

  يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماللة وفي حدود املهام املوكلة للشعبة         .5

   . 

 

  



    الجمهورية العربية السورية 

 وزارة التنمية اإلداريـة    

 

 املركزية دليل مراكز العمل الحتياجات اجلهات العامة من املسابقة   -   462الصفحة  

 

 ( 54رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 الوزارة: وزارة النفط والثروة املعدنية  

 الجهة العامة: املؤسسة العامة للنفط 

 طريق طرابلس   -مدينة حمص مقابل مصفاة حمص -الجهة الفرعية: الشركة السورية لنقل النفط 

 2عدد مراكز العمل   الفئة الوظيفية: الرابعة  املسمى الوظيفي : دهان سيارات

 قسم النقل واملستودعات / دائرة النقل الوحدة التنظيمية ملركز العمل:   مديرية نقل النفط الثقيل /  

 دائرة النقل مسمى وظيفة الرئيس املباشر: رئيس 

 شروط شغل الوظيفة 

 :شهادة التعليم األساس ي + وليقة مهنة  املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل  

  

 يقوم بإنجاز اعمال دهان السيارات املطلوبة منه بشكل جيد  .                                                .1

 يعمل على صيانة العدد واألدوات التي بعهدته باستمرار ويحافظ عل ها.                            .2

 يعمل مخططات أو رسومات أو اي وسائل أخرى يتطلب عمله ذلك                                 .3

                             قشط الدهان القديم ووضع املعجونة والتنعيم وتركيب األلوان                          .4

   يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماللة وفي حدود املهام املوكلة للشعبة    .5

   . 

 

  



    الجمهورية العربية السورية 

 وزارة التنمية اإلداريـة    

 

 املركزية دليل مراكز العمل الحتياجات اجلهات العامة من املسابقة   -   463الصفحة  

 

 

 ( 55رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 الوزارة: وزارة النفط والثروة املعدنية  

 الجهة العامة: املؤسسة العامة للنفط 

 طريق طرابلس   -مدينة حمص مقابل مصفاة حمص -الجهة الفرعية: الشركة السورية لنقل النفط  

 2عدد مراكز العمل  الفئة الوظيفية: الرابعة  املسمى الوظيفي : دهان

 دائرة الهندسة املدنية الوحدة التنظيمية ملركز العمل:   مديرية نقل النفط الثقيل/ القسم الهندس ي / 

 دائرة الهندسة املدنية مسمى وظيفة الرئيس املباشر: رئيس 

 شروط شغل الوظيفة 

 :شهادة التعليم األساس ي + وليقة مهنة  املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل  

  

 يقوم بانجاز األعمال املوكلة اليه بسرعة و شكل جيد   .1

 يعمل على صيانة العدد واألدوات التي بعهدته باستمرار ويحافظ عل ها.                            .2

 ازالة الدهان القديم واعادة دهن مايطلب منه                                                   .3

 القيام بخلط مختلف انواع الصباغات للحصول على اللون املطلوب      .4

    ف به من أعمال أخرى مماللة وفي حدود املهام املوكلة للشعبة                                                                     يقوم بما يكل .5

    . 

 

  



    الجمهورية العربية السورية 

 وزارة التنمية اإلداريـة    

 

 املركزية دليل مراكز العمل الحتياجات اجلهات العامة من املسابقة   -   464الصفحة  

 

 ( 56رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 الوزارة: وزارة النفط والثروة املعدنية  

 الجهة العامة: املؤسسة العامة للنفط 

 حي كرم الشامي  –مدينة حمص   -مركز حمص -الجهة الفرعية: الشركة السورية لنقل النفط  

 2عدد مراكز العمل  الفئة الوظيفية: الرابعة  املسمى الوظيفي : دهان

 دائرة الهندسة املدنية الوحدة التنظيمية ملركز العمل:   مديرية الهندسة / 

 دائرة الهندسة املدنية مسمى وظيفة الرئيس املباشر: رئيس 

 شروط شغل الوظيفة 

 :شهادة التعليم األساس ي + وليقة مهنة  املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل  

  

 يقوم بانجاز األعمال املوكلة اليه بسرعة و شكل جيد   .1

 يعمل على صيانة العدد واألدوات التي بعهدته باستمرار ويحافظ عل ها.                            .2

 ازالة الدهان القديم واعادة دهن مايطلب منه                                                   .3

 القيام بخلط مختلف انواع الصباغات للحصول على اللون املطلوب      .4

    ف به من أعمال أخرى مماللة وفي حدود املهام املوكلة للشعبة                                                                     يقوم بما يكل .5

    . 

 

  



    الجمهورية العربية السورية 

 وزارة التنمية اإلداريـة    

 

 املركزية دليل مراكز العمل الحتياجات اجلهات العامة من املسابقة   -   465الصفحة  

 

 ( 57رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 الوزارة: وزارة النفط والثروة املعدنية  

 الجهة العامة: املؤسسة العامة للنفط 

 طريق طرابلس   -مدينة حمص مقابل مصفاة حمص -الجهة الفرعية: الشركة السورية لنقل النفط 

 1عدد مراكز العمل    الفئة الوظيفية: الرابعة  املسمى الوظيفي : نجار خشب 

 / دائرة الهندسة املدنية  القسم الهندس ي  الوحدة التنظيمية ملركز العمل:   مديرية نقل النفط الثقيل/

 دائرة الهندسة املدنية رئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر:  

 شروط شغل الوظيفة 

 :شهادة التعليم األساس ي + وليقة مهنة  املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل  

  

 يقوم بانجاز األعمال املوكلة اليه بسرعة و شكل جيد   .1

 يقوم بصيانة االلاا الخش ي املنزلي واملكت ي  .2

 يعمل على صيانة العدد واألدوات التي بعهدته باستمرار ويحافظ عل ها.                             .3

            يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماللة وفي حدود املهام املوكلة للشعبة    .4

   . 

 

 

 

  



    الجمهورية العربية السورية 

 وزارة التنمية اإلداريـة    

 

 املركزية دليل مراكز العمل الحتياجات اجلهات العامة من املسابقة   -   466الصفحة  

 

 ( 58رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 الوزارة: وزارة النفط والثروة املعدنية  

 الجهة العامة : املؤسسة العامة للنفط 

 طريق طرابلس   -مدينة حمص مقابل مصفاة حمص -الجهة الفرعية: الشركة السورية لنقل النفط 

   1عدد مراكز العمل   الفئة الوظيفية: الرابعة  املسمى الوظيفي : حداد مقصات  

 قسم النقل واملستودعات/ دائرة النقل الوحدة التنظيمية ملركز العمل:   مديرية نقل النفط الثقيل /  

 دائرة النقل مسمى وظيفة الرئيس املباشر: رئيس 

 شروط شغل الوظيفة 

 :شهادة التعليم األساس ي + وليقة مهنة  املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل  

  

 يقوم بإنجاز اعمال حدادة املقصات املطلوبة منه بشكل جيد  .                                                 .1

 يعمل على صيانة العدد واألدوات التي بعهدته باستمرار ويحافظ عل ها.                            .2

                         يعمل مخططات أو رسومات أو اي وسائل أخرى يتطلب عمله ذلك         .3

 الكشف على املقصات بشكل واجراء الصيانة الالزمة                                                     .4

    يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماللة وفي حدود املهام املوكلة للشعبة      .5

 . 

 

  



    الجمهورية العربية السورية 

 وزارة التنمية اإلداريـة    

 

 املركزية دليل مراكز العمل الحتياجات اجلهات العامة من املسابقة   -   467الصفحة  

 

 ( 59رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 الوزارة: وزارة النفط والثروة املعدنية  

 الجهة العامة : املؤسسة العامة للنفط 

 حي كرم الشامي  –مدينة حمص  -مركز حمص -الجهة الفرعية: الشركة السورية لنقل النفط 

   1عدد مراكز العمل   الفئة الوظيفية: الرابعة  املسمى الوظيفي : حداد مقصات  

 الوحدة التنظيمية ملركز العمل:   مديرية النقل واملستودعات/ دائرة النقل والصيانة

 مسمى وظيفة الرئيس املباشر: رئيس دائرة النقل والصيانة

 شروط شغل الوظيفة 

 :شهادة التعليم األساس ي + وليقة مهنة  املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل  

  

 يقوم بإنجاز اعمال حدادة املقصات املطلوبة منه بشكل جيد  .                                                 .1

 يعمل على صيانة العدد واألدوات التي بعهدته باستمرار ويحافظ عل ها.                            .2

 يعمل مخططات أو رسومات أو اي وسائل أخرى يتطلب عمله ذلك                                 .3

                  الكشف على املقصات بشكل واجراء الصيانة الالزمة                                    .4

 .    يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماللة وفي حدود املهام املوكلة للشعبة      .5

 

  



    الجمهورية العربية السورية 

 وزارة التنمية اإلداريـة    

 

 املركزية دليل مراكز العمل الحتياجات اجلهات العامة من املسابقة   -   468الصفحة  

 

 ( 60رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 الوزارة: وزارة النفط والثروة املعدنية  

 الجهة العامة: املؤسسة العامة للنفط 

 طريق طرابلس   -مدينة حمص مقابل مصفاة حمص -الجهة العامة: الشركة السورية لنقل النفط 

 1عدد مراكز العمل   الفئة الوظيفية: الرابعة  املسمى الوظيفي :مشحم 

 مديرية نقل النفط الثقيل/قسم النقل واملستودعات / دائرة النقل  - الوحدة التنظيمية ملركز العمل:   

 وظيفة الرئيس املباشر: : رئيس دائرة النقل مسمى 

 شروط شغل الوظيفة 

 وليقة مهنة :شهادة التعليم األساس ي +  املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل  

  

 يقوم بتشحيم األجزاء املتحركة في األليات واملحركات الثايتة واملتنقلة والسيارات والشاحنات .   - .1

           . يعمل على صيانة العدد واألدوات التي بعهدته باستمرار ويحافظ عل ها.                                                            .2

 بنوع والعيار املطلوب                                                  يع ئ معدات التشحيم والتزييت  .3

 ينظف السيارات ووسائل النق وسائر االليات                                                                  .4

                يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماللة وفي حدود املهام املوكلة للشعبة                                                          .5

    . 

  



    الجمهورية العربية السورية 

 وزارة التنمية اإلداريـة    

 

 املركزية دليل مراكز العمل الحتياجات اجلهات العامة من املسابقة   -   469الصفحة  

 

 ( 61رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 الوزارة: وزارة النفط والثروة املعدنية  

 الجهة العامة: املؤسسة العامة للنفط 

 حي كرم الشامي –مدينة حمص  -مركز حمص -الجهة العامة: الشركة السورية لنقل النفط 

 1عدد مراكز العمل   الفئة الوظيفية: الرابعة  املسمى الوظيفي :مشحم 

 مديرية النقل واملستودعات / دائرة النقل والصيانةالوحدة التنظيمية ملركز العمل:   

 مسمى وظيفة الرئيس املباشر: : رئيس دائرة النقل والصيانة 

 شروط شغل الوظيفة 

 وليقة مهنة :شهادة التعليم األساس ي +  املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل  

  

 يقوم بتشحيم األجزاء املتحركة في األليات واملحركات الثايتة واملتنقلة والسيارات والشاحنات .   - .1

           . يعمل على صيانة العدد واألدوات التي بعهدته باستمرار ويحافظ عل ها.                                                            .2

 بنوع والعيار املطلوب                                                  يع ئ معدات التشحيم والتزييت  .3

 ينظف السيارات ووسائل النق وسائر االليات                                                                  .4

                                                           يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماللة وفي حدود املهام املوكلة للشعبة                .5

    . 

 

  



    الجمهورية العربية السورية 

 وزارة التنمية اإلداريـة    

 

 املركزية دليل مراكز العمل الحتياجات اجلهات العامة من املسابقة   -   470الصفحة  

 ( 62رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 الوزارة: وزارة النفط والثروة املعدنية  

 الجهة العامة: املؤسسة العامة للنفط  

 حي كرم الشامي  –مدينة حمص  - مركز حمص - الجهة العامة: الشركة السورية لنقل النفط  

 2عدد مراكز العمل     الفئة الوظيفية: الرابعة  املسمى الوظيفي : مشغل آالت تسوية )خراطة( 

 مديرية الهندسة / دائرة امليكانيكالوحدة التنظيمية ملركز العمل:   

 دائرة امليكانيك مسمى وظيفة الرئيس املباشر: رئيس 

 شروط شغل الوظيفة 

 :شهادة التعليم األساس ي + وليقة مهنة  املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل  

  

 يقوم بتعيير وضبط وتشغيل االت التسوية املعدنية لقطع املعادن وتغيير شكله   .                                                 .1

 يعمل على صيانة العدد واألدوات التي بعهدته باستمرار ويحافظ عل ها.                            .2

 لعدة املراد تسويتها بمكانها                                 ينتقي ادوات القطع ويركز بكل دقة املعدن او ا .3

 يبدل اداة القطع ووضعية املعدن حسب الحاجة                                                   .4

                                   يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماللة وفي حدود املهام املوكلة للشعبة                                        .5

    . 

 



    الجمهورية العربية السورية 

 وزارة التنمية اإلداريـة    

 

 املركزية دليل مراكز العمل الحتياجات اجلهات العامة من املسابقة   -   471الصفحة  

  

 (  63رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 الوزارة: وزارة النفط والثروة املعدنية  

 الجهة العامة: املؤسسة العامة للنفط  

 طريق طرابلس   -مدينة حمص مقابل مصفاة حمص - الجهة العامة: الشركة السورية لنقل النفط  

 2عدد مراكز العمل     الفئة الوظيفية: الرابعة  الوظيفي : مشغل آالت تسوية )خراطة( املسمى 

 مديرية نقل النفط الثقيل / القسم الهندس ي/دائرة امليكانيكالوحدة التنظيمية ملركز العمل:   

 دائرة امليكانيك مسمى وظيفة الرئيس املباشر: رئيس 

 شروط شغل الوظيفة 

 :شهادة التعليم األساس ي + وليقة مهنة  العلمي: املؤهل  

 املهام املوكلة ملركز العمل  

  

 يقوم بتعيير وضبط وتشغيل االت التسوية املعدنية لقطع املعادن وتغيير شكله   .                                                 .1

 يعمل على صيانة العدد واألدوات التي بعهدته باستمرار ويحافظ عل ها.                            .2

 لعدة املراد تسويتها بمكانها                                 ينتقي ادوات القطع ويركز بكل دقة املعدن او ا .3

 يبدل اداة القطع ووضعية املعدن حسب الحاجة                                                   .4

                                   يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماللة وفي حدود املهام املوكلة للشعبة                                        .5

    . 

 

 

  



    الجمهورية العربية السورية 

 وزارة التنمية اإلداريـة    

 

 املركزية دليل مراكز العمل الحتياجات اجلهات العامة من املسابقة   -   472الصفحة  

 

 ( 64رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 الوزارة: وزارة النفط والثروة املعدنية  

 الجهة العامة: املؤسسة العامة للنفط  

 طريق طرابلس   -مدينة حمص مقابل مصفاة حمص - الجهة العامة: الشركة السورية لنقل النفط  

 2عدد مراكز العمل     الفئة الوظيفية: الرابعة  الوظيفي : معلم تمديدات صحية املسمى 

 مديرية نقل النفط الثقيل / القسم الهندس ي/دائرة الهندسة املدنية الوحدة التنظيمية ملركز العمل:   

 مسمى وظيفة الرئيس املباشر: رئيس شعبة الهندسة املدنية 

 شروط شغل الوظيفة 

 :شهادة التعليم األساس ي + وليقة مهنة  العلمي: املؤهل  

 املهام املوكلة ملركز العمل  

  

 يقوم بانجاز األعمال املوكلة اليه بسرعة و شكل جيد                                      .1

 يعمل على صيانة العدد واألدوات التي بعهدته باستمرار ويحافظ عل ها.                          .2

 ينفذ تعليمات رئيسه بدقة وعناية بخبرته التي يتمتع بها                                                    .3

 القيم بعمله        يبقى على تماس مباشر مع رئيسه بحيث يبلغه عن أي خلل يتعرض له ألناء .4

   يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماللة وفي حدود املهام املوكلة للشعبة       .5

     . 

 

 

  



    الجمهورية العربية السورية 

 وزارة التنمية اإلداريـة    

 

 املركزية دليل مراكز العمل الحتياجات اجلهات العامة من املسابقة   -   473الصفحة  

 

 ( 65رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 الوزارة: وزارة النفط والثروة املعدنية  

 الجهة العامة: املؤسسة العامة للنفط  

 حي كرم الشامي  –مدينة حمص  - مركز حمص - النفط  الجهة العامة: الشركة السورية لنقل 

 2عدد مراكز العمل     الفئة الوظيفية: الرابعة  املسمى الوظيفي : معلم تمديدات صحية 

 مديرية الهندسة / دائرة الهندسة املدنية الوحدة التنظيمية ملركز العمل:   

 املدنية مسمى وظيفة الرئيس املباشر: رئيس شعبة الهندسة 

 شروط شغل الوظيفة 

 :شهادة التعليم األساس ي + وليقة مهنة  املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل  

  

 يقوم بانجاز األعمال املوكلة اليه بسرعة و شكل جيد                                      .1

 يعمل على صيانة العدد واألدوات التي بعهدته باستمرار ويحافظ عل ها.                          .2

                      ينفذ تعليمات رئيسه بدقة وعناية بخبرته التي يتمتع بها                               .3

 يبقى على تماس مباشر مع رئيسه بحيث يبلغه عن أي خلل يتعرض له ألناء القيم بعمله        .4

   يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماللة وفي حدود املهام املوكلة للشعبة       .5

     . 

 

 

  



    الجمهورية العربية السورية 

 وزارة التنمية اإلداريـة    

 

 املركزية دليل مراكز العمل الحتياجات اجلهات العامة من املسابقة   -   474الصفحة  

 

 ( 66رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 الوزارة: وزارة النفط والثروة املعدنية  

 الجهة العامة: املؤسسة العامة للنفط  

 طريق طرابلس   -مدينة حمص مقابل مصفاة حمص - الجهة العامة: الشركة السورية لنقل النفط  

 8عدد مراكز العمل   الفئة الوظيفية: الرابعة  املسمى الوظيفي : اطفائي

 مديرية نقل النفط الثقيل / قسم العمليات/ دائرة االطفاءالوحدة التنظيمية ملركز العمل:   

 رئيس دائرة اإلطفاءمسمى وظيفة الرئيس املباشر:  

 شروط شغل الوظيفة 

 :شهادة التعليم األساس ي  + وليقة مهنة+ سالمة بدنية  املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل  

  

 يقوم بانجاز األعمال املوكلة اليه بسرعة و شكل جيد   .                                                .1

 يعمل على صيانة العدد واألدوات التي بعهدته باستمرار ويحافظ عل ها.                                    .2

                                              ينفذ تعليمات رئيسه بدقة وعناية بخبرته التي يتمتع بها       .3

 يبقى على تماس مباشر مع رئيسه بحيث يبلغه عن أي خلل يتعرض له ألناء القيم بعمله             .4

    يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماللة وفي حدود املهام املوكلة للشعبة    .5

   . 

 

  



    الجمهورية العربية السورية 

 وزارة التنمية اإلداريـة    

 

 املركزية دليل مراكز العمل الحتياجات اجلهات العامة من املسابقة   -   475الصفحة  

 

 ( 67رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 الوزارة: وزارة النفط والثروة املعدنية  

 الجهة العامة: املؤسسة العامة للنفط 

 طريق طرابلس   -مدينة حمص مقابل مصفاة حمص -الجهة الفرعية: الشركة السورية لنقل النفط 

 1مراكز العمل عدد  الفئة الوظيفية: الرابعة  املسمى الوظيفي: الحم مطاط)كومجي( 

 قسم النقل واملستودعات/ دائرة النقل والصيانة  /  مديرية نقل النفط الثقيلالوحدة التنظيمية ملركز العمل:   

 مسمى وظيفة الرئيس املباشر: : رئيس شعبة النقل والصيانة 

 شروط شغل الوظيفة 

 وليقة مهنة :شهادة التعليم األساس ي +  املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل  

  

 يقوم بإنجاز األعمال املوكلة اليه بسرعة و شكل جيد ) فك عجلة السيارة وتلحمها وتركيبها(  .                         .1

 يعمل على صيانة العدد واألدوات التي بعهدته باستمرار ويحافظ عل ها.                                 .2

 بها                                                   ينفذ تعليمات رئيسه بدقة وعناية بخبرته التي يتمتع  .3

 يبقى على تماس مباشر مع رئيسه بحيث يبلغه عن أي خلل يتعرض له ألناء القيم بعمله      .4

                 قوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماللة وفي حدود املهام املوكلة للشعبة                                                       .5

    . 

 

  



    الجمهورية العربية السورية 

 وزارة التنمية اإلداريـة    

 

 املركزية دليل مراكز العمل الحتياجات اجلهات العامة من املسابقة   -   476الصفحة  

 

 

 ( 68رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 الوزارة: وزارة النفط والثروة املعدنية  

 الجهة العامة: املؤسسة العامة للنفط 

 حي كرم الشامي  –مدينة حمص  -مركز حمص -الجهة الفرعية: الشركة السورية لنقل النفط 

 1عدد مراكز العمل  الفئة الوظيفية: الرابعة  مطاط)كومجي( املسمى الوظيفي: الحم 

 مديرية النقل واملستودعات/ دائرة النقل والصيانةالوحدة التنظيمية ملركز العمل:   

 مسمى وظيفة الرئيس املباشر: : رئيس شعبة النقل والصيانة 

 شروط شغل الوظيفة 

 وليقة مهنة :شهادة التعليم األساس ي +  املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل  

  

 يقوم بإنجاز األعمال املوكلة اليه بسرعة و شكل جيد ) فك عجلة السيارة وتلحمها وتركيبها(  .                         .1

 يعمل على صيانة العدد واألدوات التي بعهدته باستمرار ويحافظ عل ها.                                 .2

 بها                                                   ينفذ تعليمات رئيسه بدقة وعناية بخبرته التي يتمتع  .3

 يبقى على تماس مباشر مع رئيسه بحيث يبلغه عن أي خلل يتعرض له ألناء القيم بعمله      .4

                 قوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماللة وفي حدود املهام املوكلة للشعبة                                                       .5

    . 

  



    الجمهورية العربية السورية 

 وزارة التنمية اإلداريـة    

 

 املركزية دليل مراكز العمل الحتياجات اجلهات العامة من املسابقة   -   477الصفحة  

 

 ( 69رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 الوزارة: وزارة النفط والثروة املعدنية  

 الجهة العامة: املؤسسة العامة للنفط 

 حي كرم الشامي  –مدينة حمص  -مركز حمص -الجهة الفرعية: الشركة السورية لنقل النفط 

اء 
ً
 1عدد مراكز العمل    الوظيفية: الرابعة الفئة   املسمى الوظيفي : : بن

 الوحدة التنظيمية ملركز العمل:   مديرية الهندسة / دائرة الهندسة املدنية 

 مسمى وظيفة الرئيس املباشر: رئيس دائرة الهندسة املدنية 

 شروط شغل الوظيفة 

 :شهادة التعليم األساس ي + وليقة مهنة  املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل  

  

 يقوم بإنجاز األعمال املطلوبة منه بشكل جيد  .                                                      .1

 يعمل على صيانة العدد واألدوات التي بعهدته باستمرار ويحافظ عل ها.                           - .2

 رة او اية مواد اخرى                          يب ي وينش ئ ويصلح او يهدم املنشآت املصنوعة من الطوب والخفان والحجا - .3

    يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماللة وفي حدود املهام املوكلة للشعبة    .4

    . 

 

  



    الجمهورية العربية السورية 

 وزارة التنمية اإلداريـة    

 

 املركزية دليل مراكز العمل الحتياجات اجلهات العامة من املسابقة   -   478الصفحة  

 

 

 ( 70رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 الوزارة: وزارة النفط والثروة املعدنية  

 الجهة العامة: املؤسسة العامة للنفط 

 حي كرم الشامي –مدينة حمص  -مركز حمصالجهة العامة: الشركة السورية لنقل النفط  

 2عدد مراكز العمل   الفئة الوظيفية: الرابعة  املسمى الوظيفي : ممدد خطوط هاتف 

 دائرة االتصاالت الوحدة التنظيمية ملركز العمل:   مديرية الهندسة  /

 دائرة االتصاالت مسمى وظيفة الرئيس املباشر:  رئيس 

 شروط شغل الوظيفة 

 :شهادة التعليم األساس ي  + وليقة مهنة  املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل  

  

 يقوم بانجاز األعمال املوكلة اليه بسرعة و شكل جيد   .1

 يعمل على صيانة العدد واألدوات التي بعهدته باستمرار ويحافظ عل ها.                               .2

 يقوم بتمديد وانشاء وتركيب وصيانة وتصليح  خطوط الهاتف                                        .3

    يقيم وينش ئ ويصلح ويثبت اعمدة الهاتف                            .4

    . 

 

  



    الجمهورية العربية السورية 

 وزارة التنمية اإلداريـة    

 

 املركزية دليل مراكز العمل الحتياجات اجلهات العامة من املسابقة   -   479الصفحة  

 

 ( 71رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 الوزارة: وزارة النفط والثروة املعدنية  

 الجهة العامة: املؤسسة العامة للنفط 

 طريق طرابلس   -مدينة حمص مقابل مصفاة حمص -الجهة الفرعية: الشركة السورية لنقل النفط 

 5مراكز العمل  عدد  الفئة الوظيفية: الرابعة  املسمى الوظيفي : : مسوي خطوط

 دائرة صيانة الخطوط الوحدة التنظيمية ملركز العمل:   مديرية نقل النفط الثقيل / القسم الهندس ي  / 

 رئيس دائرة صيانة الخطوط مسمى وظيفة الرئيس املباشر:  

 شروط شغل الوظيفة 

 :شهادة التعليم األساس ي + وليقة مهنة  املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل  

  

 يقوم بتسوية الخطوط املراد لحامها واعدادها لعملية اللحام   .     .1

 يعمل على صيانة العدد واألدوات التي بعهدته باستمرار ويحافظ عل ها.                             .2

 ينجز مخططات أو رسومات أو اي وسائل أخرى يتطلبها عمله   .3

 يقوم باإلبالغ عن األوضاع الفنية للخطوط الخزانات في نطاق عمله     .4

           املهام املوكلة للشعبة                                                                                                         يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماللة وفي حدود  .5

    . 

 

  



    الجمهورية العربية السورية 

 وزارة التنمية اإلداريـة    

 

 املركزية دليل مراكز العمل الحتياجات اجلهات العامة من املسابقة   -   480الصفحة  

 

 ( 72رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 الوزارة: وزارة النفط والثروة املعدنية  

 الجهة العامة: املؤسسة العامة للنفط 

 حي كرم الشامي  –مدينة حمص  -مركز حمص -الجهة الفرعية: الشركة السورية لنقل النفط 

 2عدد مراكز العمل   الفئة الوظيفية: الرابعة  املسمى الوظيفي : : مسوي خطوط

 دائرة صيانة الخطوط الوحدة التنظيمية ملركز العمل:   مديرية الهندسة  / 

 رئيس دائرة صيانة الخطوط مسمى وظيفة الرئيس املباشر:  

 شروط شغل الوظيفة 

 :شهادة التعليم األساس ي + وليقة مهنة  املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل  

  

 يقوم بتسوية الخطوط املراد لحامها واعدادها لعملية اللحام   .     .1

 يعمل على صيانة العدد واألدوات التي بعهدته باستمرار ويحافظ عل ها.                             .2

 ينجز مخططات أو رسومات أو اي وسائل أخرى يتطلبها عمله   .3

 يقوم باإلبالغ عن األوضاع الفنية للخطوط الخزانات في نطاق عمله     .4

                                                          يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماللة وفي حدود املهام املوكلة للشعبة                                                          .5

    . 

 

 

  



    الجمهورية العربية السورية 

 وزارة التنمية اإلداريـة    

 

 املركزية دليل مراكز العمل الحتياجات اجلهات العامة من املسابقة   -   481الصفحة  

 

 

 (  73رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 الوزارة: وزارة النفط والثروة املعدنية  

 الجهة العامة: املؤسسة العامة لنفط 

 حي كرم الشامي –مدينة حمص  -مركز حمص -الجهة العامة: الشركة السورية لنقل النفط 

 1عدد مراكز العمل   الفئة الوظيفية: الرابعة  الوظيفي : : مساعد عام على الخطوط املسمى 

 الوحدة التنظيمية ملركز العمل:   مديرية الهندسة / دائرة صيانة الخطوط 

 مسمى وظيفة الرئيس املباشر: رئيس دائرة صيانة الخطوط 

 شروط شغل الوظيفة 

 :شهادة التعليم األساس ي + وليقة مهنة  املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل  

  

 يقوم بإنجاز األعمال املطلوبة منه بشكل جيد  .                                                      .1

 يعمل على صيانة العدد واألدوات التي بعهدته باستمرار ويحافظ عل ها.                            .2

                                   يحضر األنابيب والفلنجات ألجل اللحام                                   .3

 يقوم بالتعاون مع فرقم من العمال بتنظيف قاع خزانات النفط                                             .4

   يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماللة وفي حدود املهام املوكلة للشعبة        .5

     . 

 

  



    الجمهورية العربية السورية 

 وزارة التنمية اإلداريـة    

 

 املركزية دليل مراكز العمل الحتياجات اجلهات العامة من املسابقة   -   482الصفحة  

 

 

 ( 74رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 الوزارة: وزارة النفط والثروة املعدنية  

 الجهة العامة: املؤسسة العامة للنفط 

 طريق طرابلس   -مدينة حمص مقابل مصفاة حمص -الجهة الفرعية: الشركة السورية لنقل النفط 

 9ل عدد مراكز العم الفئة الوظيفية: الرابعة  املسمى الوظيفي : سائق سيارة 

 قسم النقل واملستودعات / دائرة النقل الوحدة التنظيمية ملركز العمل مديرية نقل النفط الثقيل/  

 دائرة النقل مسمى وظيفة الرئيس املباشر:  رئيس 

 شروط شغل الوظيفة 

 :شهادة التعليم األساس ي + شهادة سوق عامة املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل  

 باملواعيد املحددة وذلك بعد تفقد املاء والوقود والزيت   .   -1
ً
 يقوم بقيادة املركبة متقيدا

 يشرف على عملية التحميل وربط الحمولة وشدها وتفررغها ورعتبر مسؤوال عن حمولة السيارة    -2

 يراجع رئيس املرآب يوميا عند بدء الدوام ونهايته ليدون تحركاته وتحركات املركبة                     -3

 يقوم باملحافظة على املركبة وعدم تسليمها للغير             -4

                                      يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماللة وفي حدود املهام املوكلة للمرآب                                     -5

    . 

 

  



    الجمهورية العربية السورية 

 وزارة التنمية اإلداريـة    

 

 املركزية دليل مراكز العمل الحتياجات اجلهات العامة من املسابقة   -   483الصفحة  

 

 ( 75رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 الوزارة: وزارة النفط والثروة املعدنية  

 الجهة العامة: املؤسسة العامة للنفط 

 حي كرم الشامي  –مدينة حمص  -مركز حمص -الجهة الفرعية: الشركة السورية لنقل النفط 

 6عدد مراكز العمل  الفئة الوظيفية: الرابعة  سائق سيارة املسمى الوظيفي : 

 مديرية النقل واملستودعات / دائرة النقل الوحدة التنظيمية ملركز العمل  

 دائرة النقل مسمى وظيفة الرئيس املباشر:  رئيس 

 شروط شغل الوظيفة 

 :شهادة التعليم األساس ي + شهادة سوق عامة املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل  

 باملواعيد املحددة وذلك بعد تفقد املاء والوقود والزيت   .   -1
ً
 يقوم بقيادة املركبة متقيدا

 يشرف على عملية التحميل وربط الحمولة وشدها وتفررغها ورعتبر مسؤوال عن حمولة السيارة    -2

 يراجع رئيس املرآب يوميا عند بدء الدوام ونهايته ليدون تحركاته وتحركات املركبة                     -3

 يقوم باملحافظة على املركبة وعدم تسليمها للغير             -4

                                      يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماللة وفي حدود املهام املوكلة للمرآب                                     -5

    . 

 

  



    الجمهورية العربية السورية 

 وزارة التنمية اإلداريـة    

 

 املركزية دليل مراكز العمل الحتياجات اجلهات العامة من املسابقة   -   484الصفحة  

 

 ( 76رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 الوزارة: وزارة النفط والثروة املعدنية  

 طريق طرابلس   -مدينة حمص مقابل مصفاة حمص -الجهة العامة: الشركة السورية لنقل النفط 

 4عدد مراكز العمل الوظيفية: الرابعة الفئة   املسمى الوظيفي : مشغل وسائق سيارات إطفاء

 قسم العمليات / دائرة االطفاءالوحدة التنظيمية ملركز العمل:   مديرية نقل النفط الثقيل /  

 دائرة اإلطفاءمسمى وظيفة الرئيس املباشر: رئيس 

 شروط شغل الوظيفة 

 :شهادة التعليم األساس ي + شهادة سوق عمومي فئة /د املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل  

 يسوق ورعت ي بسيارؤة االطفاء وادوات اخمادج الحريق وشغل االجهزة املثبتة عل ها   .     -1

 يصل خراطيم املياه من م خذ املياه واملضخات ورشغل مضخات االطفاء               -2

 يفتح ورغلق صمامات املياه املستعملة في اطفاء الحرائق وألناء مكافحة الحرائق                   -3

                             يقوم باملحافظة على املركبة وعدم تسليمها للغير                                               -4

                يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماللة وفي حدود املهام املوكلة للمرآب                                                           -5

    . 

 

  



    الجمهورية العربية السورية 

 وزارة التنمية اإلداريـة    

 

 املركزية دليل مراكز العمل الحتياجات اجلهات العامة من املسابقة   -   485الصفحة  

 

 ( 77رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 الوزارة: وزارة النفط والثروة املعدنية  

 الجهة العامة: املؤسسة العامة للنفط 

 طريق طرابلس   -مدينة حمص مقابل مصفاة حمص - الجهة العامة: الشركة السورية لنقل النفط  

 6عدد مراكز العمل   الفئة الوظيفية: الرابعة  املسمى الوظيفي : سائق الية هندسية 

 الدائرة امليكانيكيةالوحدة التنظيمية ملركز العمل:   مديرية نقل النفط الثقيل / القسم الهندس ي / 

 رئيس الدائرة امليكانيكية مسمى وظيفة الرئيس املباشر:  

 شروط شغل الوظيفة 

 :شهادة التعليم األساس ي + شهادة سوق أشغال عامة   املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل  

  

 دوالب وآالت التحميل الخفيفة   .     - يشغل ويقود مختلف املعدات الثقيلة جنزير  .1

 يتفقد االلية ملعرفة كمية الزيت واملاء والوقود وكونها في حالة ميكانيكية جيدة          .2

 يباشر تشغيل اي نوع من اةليات ورعمل عل ها حسب وظيفتها         .3

 يقوم باملحافظة على املركبة وعدم تسليمها للغير     .4

للمرآب                                                                         يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماللة وفي حدود املهام املوكلة  .5

    . 

 

  



    الجمهورية العربية السورية 

 وزارة التنمية اإلداريـة    

 

 املركزية دليل مراكز العمل الحتياجات اجلهات العامة من املسابقة   -   486الصفحة  

 

 ( 78رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 الوزارة: وزارة النفط والثروة املعدنية  

 الجهة العامة: املؤسسة العامة للنفط 

 حي كرم الشامي –مدينة حمص  -مركز حمصالجهة العامة: الشركة السورية لنقل النفط  

 2عدد مراكز العمل   الفئة الوظيفية: الرابعة  املسمى الوظيفي : سائق الية هندسية 

 / دائرة اةليات الهندسية  مديرية الهندسةالوحدة التنظيمية ملركز العمل:   

 دائرة اةليات الهندسيةرئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر:  

 شروط شغل الوظيفة 

 :شهادة التعليم األساس ي + شهادة سوق أشغال عامة   املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل  

  

 دوالب وآالت التحميل الخفيفة   .     - يشغل ويقود مختلف املعدات الثقيلة جنزير  .1

 يتفقد االلية ملعرفة كمية الزيت واملاء والوقود وكونها في حالة ميكانيكية جيدة          .2

 يباشر تشغيل اي نوع من اةليات ورعمل عل ها حسب وظيفتها         .3

 يقوم باملحافظة على املركبة وعدم تسليمها للغير     .4

                يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماللة وفي حدود املهام املوكلة للمرآب                                                           .5

    . 

 

  



    الجمهورية العربية السورية 

 وزارة التنمية اإلداريـة    

 

 املركزية دليل مراكز العمل الحتياجات اجلهات العامة من املسابقة   -   487الصفحة  

 

 ( 79رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 الوزارة: وزارة النفط والثروة املعدنية  

 الجهة العامة: املؤسسة العامة للنفط 

 كم شرق حمص باتجاه مدينة تدمر  90املحطة الرابعة :   -الجهة العامة: الشركة السورية لنقل النفط 

 2عدد مراكز العمل   الوظيفية: الرابعة الفئة   املسمى الوظيفي : ممدد خطوط هاتف 

 دائرة االتصاالت الوحدة التنظيمية ملركز العمل:   مديرية الهندسة  /

 االتصاالت  دائرةمسمى وظيفة الرئيس املباشر: ر رئيس 

 شروط شغل الوظيفة 

 :شهادة التعليم األساس ي + وليقة مهنة  املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل  

  

 يقوم بانجاز األعمال املوكلة اليه بسرعة و شكل جيد   .1

 يعمل على صيانة العدد واألدوات التي بعهدته باستمرار ويحافظ عل ها.                               .2

 يقوم بتمديد وانشاء وتركيب وصيانة وتصليح  خطوط الهاتف                                        .3

    يقيم وينش ئ ويصلح ويثبت اعمدة الهاتف                            .4

    . 

 

 

  



    الجمهورية العربية السورية 

 وزارة التنمية اإلداريـة    

 

 املركزية دليل مراكز العمل الحتياجات اجلهات العامة من املسابقة   -   488الصفحة  

 

 ( 80رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 الوزارة: وزارة النفط والثروة املعدنية  

 الجهة العامة: املؤسسة العامة للنفط 

 كم شرق حمص باتجاه مدينة تدمر  90املحطة الرابعة :   -الجهة العامة: الشركة السورية لنقل النفط 

 2عدد مراكز العمل   الوظيفية: الرابعة الفئة   املسمى الوظيفي : واصل كابالت كهربائية

 دائرة الكهرباء  الوحدة التنظيمية ملركز العمل:   مديرية الهندسة  /

 دائرة الكهرباءمسمى وظيفة الرئيس املباشر: رئيس 

 شروط شغل الوظيفة 

 :شهادة التعليم األساس ي + وليقة مهنة  املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل  

  

 يقوم بإنجاز األعمال املطلوبة منه بشكل جيد  .   .1

 يعمل على صيانة العدد واألدوات التي بعهدته باستمرار ويحافظ عل ها     .2

 ينجز مخططات أو رسومات أو اي وسائل أخرى يتطلبها عمله  .3

 يقوم باإلبالغ عن األوضاع الفنية للكابالت في نطاق عمله     .4

                                                                                          يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماللة وفي حدود املهام املوكلة للشعبة                                                          .5

    . 

 

  



    الجمهورية العربية السورية 

 وزارة التنمية اإلداريـة    

 

 املركزية دليل مراكز العمل الحتياجات اجلهات العامة من املسابقة   -   489الصفحة  

 

 ( 81رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 الوزارة: وزارة النفط والثروة املعدنية  

 الجهة العامة: املؤسسة العامة للنفط 

 كم شرق حمص باتجاه مدينة تدمر  90املحطة الرابعة :   -الجهة العامة: الشركة السورية لنقل النفط 

 1عدد مراكز العمل   الفئة الوظيفية: الرابعة  املسمى الوظيفي : مشحم 

 دائرة النقل  الوحدة التنظيمية ملركز العمل:   مديرية الهندسة  /

 رئيس دائرة النقل مسمى وظيفة الرئيس املباشر:  

 شروط شغل الوظيفة 

 :شهادة التعليم األساس ي  + وليقة مهنة  املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل  

  

 يقوم بتشحيم األجزاء املتحركة في األليات واملحركات الثايتة واملتنقلة والسيارات والشاحنات .   - .1

           . يعمل على صيانة العدد واألدوات التي بعهدته باستمرار ويحافظ عل ها.                                                            .2

 يع ئ معدات التشحيم والتزييت بنوع والعيار املطلوب                                                   .3

 نق وسائر االليات  ينظف السيارات ووسائل ال .4

                                                                              يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماللة وفي حدود املهام املوكلة للشعبة                                                            .5

    . 

 

  



    الجمهورية العربية السورية 

 وزارة التنمية اإلداريـة    

 

 املركزية دليل مراكز العمل الحتياجات اجلهات العامة من املسابقة   -   490الصفحة  

 

 ( 82رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 الوزارة: وزارة النفط والثروة املعدنية  

 الجهة العامة: املؤسسة العامة للنفط 

 كم شرق حمص باتجاه مدينة تدمر  90املحطة الرابعة :  -الجهة الفرعية: الشركة السورية لنقل النفط 

اء 
ً
 1كز العمل   عدد مرا الفئة الوظيفية: الرابعة  املسمى الوظيفي : : بن

 الوحدة التنظيمية ملركز العمل:   مديرية الهندسة / دائرة الهندسة املدنية 

 مسمى وظيفة الرئيس املباشر: رئيس دائرة الهندسة املدنية 

 شروط شغل الوظيفة 

 :شهادة التعليم األساس ي + وليقة مهنة  املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل  

  

 يقوم بإنجاز األعمال املطلوبة منه بشكل جيد  .                                                      .1

 يعمل على صيانة العدد واألدوات التي بعهدته باستمرار ويحافظ عل ها.                           - .2

 يب ي وينش ئ ويصلح او يهدم املنشآت املصنوعة من الطوب والخفان والحجارة او اية مواد اخرى                           - .3

    م املوكلة للشعبة   يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماللة وفي حدود املها .4

     . 

 

  



    الجمهورية العربية السورية 

 وزارة التنمية اإلداريـة    

 

 املركزية دليل مراكز العمل الحتياجات اجلهات العامة من املسابقة   -   491الصفحة  

 

 (  83رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 الوزارة: وزارة النفط والثروة املعدنية  

 الجهة العامة: املؤسسة العامة للنفط 

 كم شرق حمص باتجاه مدينة تدمر  90املحطة الرابعة :  -الجهة الفرعية: الشركة السورية لنقل النفط 

 1عدد مراكز العمل    الفئة الوظيفية: الرابعة  مليس املسمى الوظيفي : : 

 الوحدة التنظيمية ملركز العمل:   مديرية الهندسة / دائرة الهندسة املدنية 

 مسمى وظيفة الرئيس املباشر: رئيس دائرة الهندسة املدنية 

 شروط شغل الوظيفة 

 :شهادة التعليم األساس ي + وليقة مهنة  املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل  

  

 يقوم بإنجاز األعمال املطلوبة منه بشكل جيد  .      . 1

 يعمل على صيانة العدد واألدوات التي بعهدته باستمرار ويحافظ عل ها.         . 2

 يمد طبقات املالط على الجدران الداخلية والقواطع والسقوف وواجهات األبنية حتى ينعمها      . 3

                                                                                                               يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماللة وفي حدود املهام املوكلة للشعبة                                                          . 4

        . 

 

  



    الجمهورية العربية السورية 

 وزارة التنمية اإلداريـة    

 

 املركزية دليل مراكز العمل الحتياجات اجلهات العامة من املسابقة   -   492الصفحة  

 

 ( 84قة الوصف الوظيفي ) رقم بطا

 الوزارة: وزارة النفط والثروة املعدنية  

 الجهة العامة: املؤسسة العامة للنفط 

 كم شرق حمص باتجاه مدينة تدمر  90املحطة الرابعة :  -الجهة الفرعية: الشركة السورية لنقل النفط 

 1مراكز العمل   عدد  الفئة الوظيفية: الرابعة  املسمى الوظيفي : : نجار خشب 

 الوحدة التنظيمية ملركز العمل:   مديرية الهندسة / دائرة الهندسة املدنية 

 مسمى وظيفة الرئيس املباشر: رئيس دائرة الهندسة املدنية 

 شروط شغل الوظيفة 

 :شهادة التعليم األساس ي + وليقة مهنة  املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل  

  

 يقوم بإنجاز األعمال املطلوبة منه بشكل جيد  .      . 1

 يقوم بانجاز األعمال املوكلة اليه بسرعة و شكل جيد   . 2

 يقوم بصيانة االلاا الخش ي املنزلي واملكت ي  . 3

 يعمل على صيانة العدد واألدوات التي بعهدته باستمرار ويحافظ عل ها.                             . 4

 يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماللة وفي حدود املهام املوكلة للشعبة            . 5

        . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    الجمهورية العربية السورية 

 وزارة التنمية اإلداريـة    

 

 املركزية دليل مراكز العمل الحتياجات اجلهات العامة من املسابقة   -   493الصفحة  

 

 ( 85رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 الوزارة: وزارة النفط والثروة املعدنية  

 الجهة العامة: املؤسسة العامة للنفط 

 كم شرق حمص باتجاه مدينة تدمر  90املحطة الرابعة : الجهة الفرعية : الشركة السورية لنقل النفط  

 4عدد مراكز العمل  الفئة الوظيفية: الرابعة  املسمى الوظيفي لحيم خطوط 

 التنظيمية ملركز العمل:    مديرية الهندسة / دائرة صيانة الخطوط الوحدة 

 مسمى وظيفة الرئيس املباشر: رئيس دائرة صيانة الخطوط 

 شروط شغل الوظيفة 

 :شهادة التعليم األساس ي + وليقة مهنة  املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل  

  

 يقوم بإنجاز اعمال اللحام املطلوبة منه بشكل جيد  .                                                 .1

 يعمل على صيانة العدد واألدوات التي بعهدته باستمرار ويحافظ عل ها.                            .2

                  يعمل مخططات أو رسومات أو اي وسائل أخرى يتطلب عمله ذلك                 .3

 يقوم بضبط ومعايرة االت اللحام التي يعمل عليه                                                            .4

                 يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماللة وفي حدود املهام املوكلة للشعبة                                                           .5

    . 

 

  



    الجمهورية العربية السورية 

 وزارة التنمية اإلداريـة    

 

 املركزية دليل مراكز العمل الحتياجات اجلهات العامة من املسابقة   -   494الصفحة  

 

 ( 86رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 الوزارة: وزارة النفط والثروة املعدنية  

 الجهة العامة: املؤسسة العامة للنفط  

 كم شرق حمص باتجاه مدينة تدمر 90املحطة الرابعة : الجهة العامة: الشركة السورية لنقل النفط  

 2عدد مراكز العمل     الفئة الوظيفية: الرابعة  املسمى الوظيفي : معلم تمديدات صحية 

 مديرية الهندسة/دائرة الهندسة املدنية الوحدة التنظيمية ملركز العمل:   

 الهندسة املدنية دائرة مسمى وظيفة الرئيس املباشر: رئيس 

 شروط شغل الوظيفة 

 :شهادة التعليم األساس ي + وليقة مهنة  املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل  

  

 يقوم بانجاز األعمال املوكلة اليه بسرعة و شكل جيد                                      .1

 يعمل على صيانة العدد واألدوات التي بعهدته باستمرار ويحافظ عل ها.                          .2

 ينفذ تعليمات رئيسه بدقة وعناية بخبرته التي يتمتع بها                                                    .3

 القيم بعمله        يبقى على تماس مباشر مع رئيسه بحيث يبلغه عن أي خلل يتعرض له ألناء .4

    يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماللة وفي حدود املهام املوكلة للشعبة       .5

    . 

 

 

  



    الجمهورية العربية السورية 

 وزارة التنمية اإلداريـة    

 

 املركزية دليل مراكز العمل الحتياجات اجلهات العامة من املسابقة   -   495الصفحة  

 

 ( 87رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 الوزارة: وزارة النفط والثروة املعدنية  

 الجهة العامة: املؤسسة العامة للنفط 

 كم شرق حمص باتجاه مدينة تدمر  90املحطة الرابعة :  -الجهة الفرعية: الشركة السورية لنقل النفط 

 1عدد مراكز العمل   الفئة الوظيفية: الرابعة  املسمى الوظيفي : : مسوي صيانة عامة

 الوحدة التنظيمية ملركز العمل:   مديرية الهندسة  / دائرة الهندسة املدنية 

 دائرة الهندسة املدنية رئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر:  

 شروط شغل الوظيفة 

 :شهادة التعليم األساس ي + وليقة مهنة  املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل  

  

 يقوم بتسوية الخطوط املراد لحامها واعدادها لعملية اللحام   .     .1

 يعمل على صيانة العدد واألدوات التي بعهدته باستمرار ويحافظ عل ها.                             .2

 يتفقد ويصلح ويصون املصنوعات املعدنية                                 .3

 يقوم بكامل التصليحات البسيطة كشد براغي وقشط معادن وغيرها   .4

                                                           يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماللة وفي حدود املهام املوكلة للشعبة                                                          .5

    . 

  



    الجمهورية العربية السورية 

 وزارة التنمية اإلداريـة    

 

 املركزية دليل مراكز العمل الحتياجات اجلهات العامة من املسابقة   -   496الصفحة  

 

 ( 88رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 الوزارة: وزارة النفط والثروة املعدنية  

 الجهة العامة: املؤسسة العامة للنفط 

 مدينة تدمركم شرق حمص باتجاه  90املحطة الرابعة : الجهة الفرعية: الشركة السورية لنقل النفط 

 3عدد مراكز العمل  الفئة الوظيفية: الرابعة  املسمى الوظيفي : دهان

 دائرة الهندسة املدنية الوحدة التنظيمية ملركز العمل:   مديرية الهندسة/ 

 دائرة الهندسة املدنية مسمى وظيفة الرئيس املباشر: رئيس 

 شروط شغل الوظيفة 

 :شهادة التعليم األساس ي + وليقة مهنة  املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل  

  

 يقوم بانجاز األعمال املوكلة اليه بسرعة و شكل جيد   -1

 يعمل على صيانة العدد واألدوات التي بعهدته باستمرار ويحافظ عل ها.                            -2

 ازالة الدهان القديم واعادة دهن مايطلب منه                                                   -3

 القيام بخلط مختلف انواع الصباغات للحصول على اللون املطلوب      -4

    ف به من أعمال أخرى مماللة وفي حدود املهام املوكلة للشعبة                                                                     يقوم بما يكل -5

    . 

 

  



    الجمهورية العربية السورية 

 وزارة التنمية اإلداريـة    

 

 املركزية دليل مراكز العمل الحتياجات اجلهات العامة من املسابقة   -   497الصفحة  

 

 ( 89رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 الوزارة: وزارة النفط والثروة املعدنية  

 الجهة العامة: املؤسسة العامة للنفط 

 كم شرق حمص باتجاه مدينة تدمر  90املحطة الرابعة :  -الفرعية: الشركة السورية لنقل النفط الجهة 

 2عدد مراكز العمل   الفئة الوظيفية: الرابعة  املسمى الوظيفي : : مسوي خطوط

 دائرة صيانة الخطوط الوحدة التنظيمية ملركز العمل:   مديرية الهندسة / 

 رئيس دائرة صيانة الخطوط مسمى وظيفة الرئيس املباشر:  

 شروط شغل الوظيفة 

 :شهادة التعليم األساس ي + وليقة مهنة  املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل  

  

 يقوم بتسوية الخطوط املراد لحامها واعدادها لعملية اللحام   .     .1

 يعمل على صيانة العدد واألدوات التي بعهدته باستمرار ويحافظ عل ها.                             .2

 ينجز مخططات أو رسومات أو اي وسائل أخرى يتطلبها عمله   .3

 يقوم باإلبالغ عن األوضاع الفنية للخطوط الخزانات في نطاق عمله     .4

                                                          يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماللة وفي حدود املهام املوكلة للشعبة                                                          .5

    . 

 

 

  



    الجمهورية العربية السورية 

 وزارة التنمية اإلداريـة    

 

 املركزية دليل مراكز العمل الحتياجات اجلهات العامة من املسابقة   -   498الصفحة  

 

 ( 90رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 الوزارة: وزارة النفط والثروة املعدنية  

 الجهة العامة: املؤسسة العامة لنفط 

 كم شرق حمص باتجاه مدينة تدمر 90املحطة الرابعة :  -الجهة العامة: الشركة السورية لنقل النفط 

 2عدد مراكز العمل   الفئة الوظيفية: الرابعة  املسمى الوظيفي : : مساعد عام على الخطوط 

 الوحدة التنظيمية ملركز العمل:   مديرية الهندسة / دائرة صيانة الخطوط 

 مسمى وظيفة الرئيس املباشر: رئيس دائرة صيانة الخطوط 

 شروط شغل الوظيفة 

 :شهادة التعليم األساس ي  + وليقة مهنة  املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل  

  

 يقوم بإنجاز األعمال املطلوبة منه بشكل جيد  .                                                      .1

 يعمل على صيانة العدد واألدوات التي بعهدته باستمرار ويحافظ عل ها.                            .2

                                   يحضر األنابيب والفلنجات ألجل اللحام                                   .3

 يقوم بالتعاون مع فرقم من العمال بتنظيف قاع خزانات النفط                                             .4

   يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماللة وفي حدود املهام املوكلة للشعبة        .5

     . 

 

  



    الجمهورية العربية السورية 

 وزارة التنمية اإلداريـة    

 

 املركزية دليل مراكز العمل الحتياجات اجلهات العامة من املسابقة   -   499الصفحة  

 

 ( 91رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 الوزارة: وزارة النفط والثروة املعدنية  

 الجهة العامة: املؤسسة العامة للنفط 

 كم شرق حمص باتجاه مدينة تدمر  90املحطة الرابعة :  -الجهة الفرعية: الشركة السورية لنقل النفط 

 1عدد مراكز العمل  الفئة الوظيفية: الرابعة  املسمى الوظيفي: الحم مطاط)كومجي( 

 مديرية النقل واملستودعات/ دائرة النقل والصيانةالوحدة التنظيمية ملركز العمل:   

 مسمى وظيفة الرئيس املباشر: : رئيس شعبة النقل والصيانة 

 شروط شغل الوظيفة 

 وليقة مهنة :شهادة التعليم األساس ي +  املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل  

  

 يقوم بإنجاز األعمال املوكلة اليه بسرعة و شكل جيد ) فك عجلة السيارة وتلحمها وتركيبها(  .                         .1

 يعمل على صيانة العدد واألدوات التي بعهدته باستمرار ويحافظ عل ها.                                 .2

 ينفذ تعليمات رئيسه بدقة وعناية بخبرته التي يتمتع بها                                                    .3

 ه ألناء القيم بعمله     يبقى على تماس مباشر مع رئيسه بحيث يبلغه عن أي خلل يتعرض ل .4

             قوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماللة وفي حدود املهام املوكلة للشعبة                                                            .5

    . 

 

  



    الجمهورية العربية السورية 

 وزارة التنمية اإلداريـة    

 

 املركزية دليل مراكز العمل الحتياجات اجلهات العامة من املسابقة   -   500الصفحة  

 

 ( 92رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 الوزارة: وزارة النفط والثروة املعدنية  

 الجهة العامة: املؤسسة العامة للنفط 

 كم شرق حمص باتجاه مدينة تدمر  90املحطة الرابعة :  - الجهة العامة: الشركة السورية لنقل النفط  

 2عدد مراكز العمل   الفئة الوظيفية: الرابعة  املسمى الوظيفي : سائق الية هندسية 

 االليات الهندسية الوحدة التنظيمية ملركز العمل:   مديرية الهندسة /دائرة  

 االليات هندسية دائرة رئيس مسمى وظيفة الرئيس املباشر:  

 شروط شغل الوظيفة 

 :شهادة التعليم األساس ي + شهادة سوق أشغال عامة   املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل  

  

 دوالب وآالت التحميل الخفيفة   .     - يشغل ويقود مختلف املعدات الثقيلة جنزير  .1

 يتفقد االلية ملعرفة كمية الزيت واملاء والوقود وكونها في حالة ميكانيكية جيدة          .2

 يباشر تشغيل اي نوع من اةليات ورعمل عل ها حسب وظيفتها         .3

 يقوم باملحافظة على املركبة وعدم تسليمها للغير     .4

للمرآب                                                                         يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماللة وفي حدود املهام املوكلة  .5

    . 

 

 

  



    الجمهورية العربية السورية 

 وزارة التنمية اإلداريـة    

 

 املركزية دليل مراكز العمل الحتياجات اجلهات العامة من املسابقة   -   501الصفحة  

 

 (  93رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 الوزارة: وزارة النفط والثروة املعدنية  

 الجهة العامة: املؤسسة العامة للنفط 

 كم شرق حمص باتجاه مدينة تدمر  90املحطة الرابعة :  -الجهة الفرعية: الشركة السورية لنقل النفط 

 4عدد مراكز العمل  الفئة الوظيفية: الرابعة  املسمى الوظيفي : سائق سيارة 

 الوحدة التنظيمية ملركز العمل مديرية النقل واملستودعات / دائرة النقل 

 املباشر:  رئيس دائرة النقل مسمى وظيفة الرئيس 

 شروط شغل الوظيفة 

 :شهادة التعليم األساس ي + شهادة سوق عامة املؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل  

 باملواعيد املحددة وذلك بعد تفقد املاء والوقود والزيت   .   -1
ً
 يقوم بقيادة املركبة متقيدا

 يشرف على عملية التحميل وربط الحمولة وشدها وتفررغها ورعتبر مسؤوال عن حمولة السيارة    -2

 يراجع رئيس املرآب يوميا عند بدء الدوام ونهايته ليدون تحركاته وتحركات املركبة                     -3

 يقوم باملحافظة على املركبة وعدم تسليمها للغير             -4

                                      يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماللة وفي حدود املهام املوكلة للمرآب                                     -5

    . 

 

 

 

 

 

  


