
 

 الثانية –النفط والثروة المعدنية  وزارة

 

 ( 1رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة النفط والثروة المعدنية الوزارة: 

 شركة مصفاة حمص  الجهة العامة:

 كافة مديريات الشركة :الفرعية الجهة العامة

 المتقدمينجميع عدد مراكز العمل  الثانية الفئة الوظيفية:  عامل فنيالمسمى الوظيفي: 

 كافة مديريات الشركةالوحدة التنظيمية لمركز العمل: 

  رئيس ورشة / ورديةمسمى وظيفة الرئيس المباشر: 

 شروط شغل الوظيفة

 زراعية وآليات عام غذائي اختصاصالتطبيقية بكافة االختصاصات عدا  التقاني للصناعات معهد المؤهل العلمي:

 المهام الموكلة لمركز العمل 

 

 ه المباشرتنفيذ التعليمات التي تعطى له من رئيس   .1

 التأكد من جاهزية أدوات الوقاية والتزام العناصر بتطبيق تعليمات األمن الصناعي .   .2

 المشاركة في عمليات توقيف وتشغيل المعدات حسب التعليمات وبالتنسيق مع رئيس الوردية/الورشة.     .3

 سالمة ظروف العملعمل الضواغط والتأكد من مراقبة    .4

 صوت غير طبيعي ليصار إلى اتخاذ األجراءات التصحيحية المناسبة. –اهتزاز  –إعالم الرئيس المباشر عن أي تغيرات طارئة  .5

 وإجراء ما يلزم .للضواغط من زيت ودارت مياه تبريد التقيد الدوري للوضع الفني     .6

 انحراف فيها  . واإلبالغ عن أي الضواغطتدوين كافة ظروف تشغيل      .7

     . 

 

  



 الثانية –وزارة النفط والثروة المعدنية 

 

 ( 2رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة النفط والثروة المعدنية الوزارة: 

 شركة مصفاة حمص  الجهة العامة:

 الجودة -الزيوت –الطاقة  –الترحيل  –مديريات اإلنتاج  الجهة العامة:

جميع المتقدمين عدد مراكز العمل  الثانية الفئة الوظيفية:  فني عاملالمسمى الوظيفي: 

 بطلبات من محافظة حمص

 الجودة -الزيوت –الطاقة  –الترحيل  –مديريات اإلنتاج الوحدة التنظيمية لمركز العمل: 

  رئيس ورشة / ورديةمسمى وظيفة الرئيس المباشر: 

 شروط شغل الوظيفة

 الكيميائية بكافة االختصاصات التقاني للصناعات معهد المؤهل العلمي:

 المهام الموكلة لمركز العمل 

 

 ه المباشرتنفيذ التعليمات التي تعطى له من رئيس   .1

 . ومكافحة الحرائق واإلبالغ عن وجود مالحظاتالتأكد من جاهزية أدوات الوقاية    .2

 تعليمات األمن الصناعي .التقيد ب .3

 .تعليمات الرئيس المباشرالمشاركة في عمليات توقيف وتشغيل المعدات حسب      .4

 املحافظة على جاهزية المعدات التي بحوزته وصيانتها لتنفيذ األعمال المطلوبة بالزمن القياس ي .5

 استعمال العدد واألدوات ضمن الشروط النظامية .6

 . األصول وتدوين نتائج العمل حسب  ةالدوري كتابة التقارير    .7

 
     . 

 

  



 الثانية –وزارة النفط والثروة المعدنية 

 

 ( 3رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة النفط والثروة المعدنية الوزارة: 

 شركة مصفاة حمص  الجهة العامة:

 ديرية التنمية اإلدارية :الفرعية الجهة العامة

 2عدد مراكز العمل  الثانية الفئة الوظيفية:  مساعد إداري ثانالمسمى الوظيفي: 

 مديرية التنمية اإلداريةالوحدة التنظيمية لمركز العمل: 

  شعبة األرشفة الكترونيةرئيس مسمى وظيفة الرئيس المباشر: 

 شروط شغل الوظيفة

 بكافة االختصاصات للحاسوبالتقاني  معهد المؤهل العلمي:

 المهام الموكلة لمركز العمل 

 

 حميع المراسالت والوثائق المؤرشفة الكترونيااستالم نسخة ورقية عن  .1

 تنظيم وتصنيف وثائق ومراسالت الشركة بأضابير خاصة   .2

 تصوير المراسالت الصادرة وتصنيفها وحفظها وفرز البريد المعالج .3

 تقديم الدعم اإلداري والتنفيذي لكل مراكز العمل الفنية واإلدارية في الشعبة .4

 . بكل ما يكلفه به الرئيس المباشر القيام .5

 
     . 

 

 

 

 

  



 الثانية –وزارة النفط والثروة المعدنية 

 

 ( 4رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة النفط والثروة المعدنية الوزارة: 

 شركة مصفاة حمص  الجهة العامة:

 مديرية التنمية اإلدارية :الفرعية الجهة العامة

 2عدد مراكز العمل  الثانية الفئة الوظيفية:  مساعد إداري ثانالمسمى الوظيفي: 

 مديرية التنمية اإلداريةالوحدة التنظيمية لمركز العمل: 

  شعبة نشر المعرفة اإلداريةرئيس مسمى وظيفة الرئيس المباشر: 

 شروط شغل الوظيفة

 كافة االختصاصات المؤهل العلمي:

 المهام الموكلة لمركز العمل 

 

 من العاملين ينوجستي لتنفيذ البرامج التي تستهددف المتميز لتأمين الدعم ال .1

 لقاءات(  -ندوات –مؤتمرات  –القيام بجميع التحضيرات وكل ما يلزم لعقد ) ورشات العمل  .2

 طباعة وتوزيع األدلة التعريفية التي تهدف لنشر الوعي اإلداري واالرتقاء بالسلوك التنظيمي. .3

 فنية واإلدارية في الشعبةتالتنفيذي لمراكز العمل التقديم الدعم  .4

     . 

 

  



 الثانية –وزارة النفط والثروة المعدنية 

 

 ( 5رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة النفط والثروة المعدنية الوزارة: 

 شركة مصفاة حمص  الجهة العامة:

 والقانونيةمديرية الشؤون اإلدارية  :الفرعية  الجهة العامة

 3عدد مراكز العمل  الثانية الفئة الوظيفية:  ممرضالمسمى الوظيفي: 

 مديرية الشؤون اإلدارية والقانونيةالوحدة التنظيمية لمركز العمل: 

  شعبة المستوصفرئيس مسمى وظيفة الرئيس المباشر: 

 شروط شغل الوظيفة

 كافة االختصاصات المؤهل العلمي:

 المهام الموكلة لمركز العمل 

 

 تنفيذ التعليمات التي تعطى له من رئيسه المباشر .1

استقبال المرض ى من العاملين وعرضهم على الطبيب والقيام بأعمال التمريض والقيام باإلسعافات وتأمين املحالين إلى التصوير  .2

 والتحاليل  والمعالجة

 ن أوضاعهم الصحيةفتح أضابير خاصة بكافة العاملين في الشركة تبي .3

 

     . 

 

  



 الثانية –وزارة النفط والثروة المعدنية 

 

 ( 6رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة النفط والثروة المعدنية الوزارة: 

 النفط لنقل السورية الشركة الجهة العامة:

 (4ط -حمص النفط لنقل السورية الشركة :الفرعية  الجهة العامة

 2عدد مراكز العمل  الثانية الفئة الوظيفية:  فني اتصاالتالمسمى الوظيفي: 

    (4ط -حمص النفط لنقل السورية الشركةالوحدة التنظيمية لمركز العمل: 

  ورشةرئيس مسمى وظيفة الرئيس المباشر: 

 شروط شغل الوظيفة

  المؤهل العلمي:

 (االتصاالتالمعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهريائية ) هندسة 

 المهام الموكلة لمركز العمل 

 

 واالصالح الصيانة اعمال تنفيذ  -1

 الحديثة االتصاالت انظمة مع التعامل -2

      المقاسم وصيانة االلكترونية الدارات فحص -3

     وصيانتها والبحرية البرية الصناعية االتصاالت  أنظمة استخدام   -4

     . 

 

  



 

 وزارة النفط والثروة المعدنية – الثانية

 ( 7رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة النفط والثروة المعدنية الوزارة: 

 النفط لنقل السورية الشركة الجهة العامة:

 (4ط -الوسيطة النفط لنقل السورية الشركة :الفرعية  الجهة العامة

 2عدد مراكز العمل  الثانية الفئة الوظيفية:  دقيقة واجهزة تحكم فنيالمسمى الوظيفي: 

    (4ط -الوسيطة النفط لنقل السورية الشركةالوحدة التنظيمية لمركز العمل: 

  ورشةرئيس مسمى وظيفة الرئيس المباشر: 

 شروط شغل الوظيفة

  المؤهل العلمي:

 (واالتمتة التحكم هندسة) المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهريائية )

 المهام الموكلة لمركز العمل 

 

 واالصالح الصيانة اعمال تنفيذ -1

 الصناعية التحكم انظمة مع التعامل -2

       االلكترونية الدارات فحص -3

   والصناعية الشخصية الحواسب استخدام    -4

     . 

 

  



 

 

 وزارة النفط والثروة المعدنية – الثانية

 ( 8رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة النفط والثروة المعدنية الوزارة: 

 النفط لنقل السورية الشركة الجهة العامة:

 (4ط -الوسيطة النفط لنقل السورية الشركة :الفرعية  الجهة العامة

 2عدد مراكز العمل  الثانية الفئة الوظيفية:   فنيالمسمى الوظيفي: 

    (4ط -الوسيطة النفط لنقل السورية الشركةالوحدة التنظيمية لمركز العمل: 

  ورشةرئيس مسمى وظيفة الرئيس المباشر: 

 شروط شغل الوظيفة

  المؤهل العلمي:

 (كهرباء -كهربائية هندسة)المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهريائية 

 المهام الموكلة لمركز العمل 

 والمنزلية الصناعية الكهربائية لألجهزة واالصالح الصيانة اعمال تنفيذ -1

 والمنزلية الصناعية الكهرباء شبكات وصيانة تنفيذ -2

 .       الكهربائية المولدات وصيانة تشغيل -3                   

 

  



 

 

 وزارة النفط والثروة المعدنية – الثانية

 ( 9رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة النفط والثروة المعدنية الوزارة: 

 النفط لنقل السورية الشركة العامة:الجهة 

 (4ط -حمص النفط لنقل السورية الشركة :الفرعية  الجهة العامة

 5عدد مراكز العمل  الثانية الفئة الوظيفية:  معلوماتية فنيالمسمى الوظيفي: 

    (4ط -حمص النفط لنقل السورية الشركةالوحدة التنظيمية لمركز العمل: 

  ورشةرئيس مسمى وظيفة الرئيس المباشر: 

 شروط شغل الوظيفة

  المؤهل العلمي:

 حواسيب( -برمجيات  –)شبكات  المعهد التقني  للهندسة الميكانيكية والكهربائية 

 المهام الموكلة لمركز العمل 

 

 والصناعية المكتبية الحواسب صيانة اعمال تنفيذ - 1                    

 وصيانتها المعلوماتية الشبكات انظمة مع التعامل -2

    األقل على واحدة برمجة لغة استخدام -3

 والصناعية الشخصية الحواسب استخدام    -4

           والالسلكية السلكية المراقبة كميرات وصيانى برمجة-5                   

 . 

 

  



 

 وزارة النفط والثروة المعدنية – الثانية

 ( 11بطاقة الوصف الوظيفي )رقم 

 وزارة النفط والثروة المعدنية الوزارة: 

 النفط لنقل السورية الشركة الجهة العامة:

 4حمص ط  النفط لنقل السورية الشركة :الفرعية  الجهة العامة

 3عدد مراكز العمل  الثانية الفئة الوظيفية:   فنيالمسمى الوظيفي: 

   4حمص ط  النفط لنقل السورية الشركةالوحدة التنظيمية لمركز العمل: 

  ورشةرئيس مسمى وظيفة الرئيس المباشر: 

 شروط شغل الوظيفة

  المؤهل العلمي:

 (صناعية هندسة)  والكهريائية الميكانيكية للهندسة التقاني المعهد

 المهام الموكلة لمركز العمل 

  والبالستكية المعدنية القوالب وتنفيذ تصميم  -1

 بأنواعه الصناعي اللحام أعمال نفيذت -2

 والفالنجات والوصالت األنابيب لحام مع التعامل  -3

  الكهربائي بالقوس اللحام أعمال تنفيذ  -4

 .       سالمته من والتأكد اللحام فحص -5

 

  



 وزارة النفط والثروة المعدنية – الثانية

 ( 11رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة النفط والثروة المعدنية الوزارة: 

 النفط لنقل السورية الشركة الجهة العامة:

 4حمص ط  النفط لنقل السورية الشركة :الفرعية  الجهة العامة

 2عدد مراكز العمل  الثانية الفئة الوظيفية:  وتبريد تكييف فنيالمسمى الوظيفي: 

   4حمص ط  النفط لنقل السورية الشركةالوحدة التنظيمية لمركز العمل: 

  ورشةرئيس مسمى وظيفة الرئيس المباشر: 

 شروط شغل الوظيفة

  المؤهل العلمي:

 تكييف وتدفئة وتبريد()  والكهريائية الميكانيكية للهندسة التقاني المعهد

 المهام الموكلة لمركز العمل 

 

 والمنزلي الصناعي التكييف ألجهزة واالصالح الصيانة اعمال تنفيذ -1

 والتبريد بالتكييف التحكم أجهزة مع التعامل -2

 .        االلكترونية الدارات فحص -3

 


