
 الثانية –النفط والثروة المعدنية زارة و 

 ( 1رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة النفط والثروة المعدنية الوزارة: 

 النفط لنقل السورية الشركة الجهة العامة:

 بانياس النفط لنقل السورية الشركة :الفرعية  الجهة العامة

 2عدد مراكز العمل  ة الثانيالفئة الوظيفية:  فني اتصاالتالمسمى الوظيفي: 

    بانياس النفط لنقل السورية الشركةالوحدة التنظيمية لمركز العمل: 

  ورشةرئيس مسمى وظيفة الرئيس المباشر: 

 شروط شغل الوظيفة

  المؤهل العلمي:

 (المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهريائية ) هندسة االتصاالت

 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

     . 

 

  



 الثانية –النفط والثروة المعدنية وزارة 

 ( 2رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة النفط والثروة المعدنية الوزارة: 

 النفط لنقل السورية الشركة العامة:الجهة 

 بانياس النفط لنقل السورية الشركة :الفرعية  الجهة العامة

 3عدد مراكز العمل  ة الثانيالفئة الوظيفية:  تحكم وأجهزة دقيقةفني المسمى الوظيفي: 

    بانياس -النفط لنقل السورية الشركةالوحدة التنظيمية لمركز العمل: 

  ورشةرئيس مسمى وظيفة الرئيس المباشر: 

 شروط شغل الوظيفة

  المؤهل العلمي:

 (وأتمتةالمعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهريائية ) هندسة تحكم 

 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

     . 

 

  



 الثانية –النفط والثروة المعدنية وزارة 

 ( 3رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة النفط والثروة المعدنية الوزارة: 

 النفط لنقل السورية الشركة الجهة العامة:

 بانياس النفط لنقل السورية الشركة :الفرعية  الجهة العامة

 1عدد مراكز العمل  ة الثانيالفئة الوظيفية:  فني المسمى الوظيفي: 

    بانياس النفط لنقل السورية الشركةالوحدة التنظيمية لمركز العمل: 

  ورشةرئيس مسمى وظيفة الرئيس المباشر: 

 شروط شغل الوظيفة

  المؤهل العلمي:

 كهربائية(المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهريائية ) هندسة 

 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

     . 

 

  



 الثانية –النفط والثروة المعدنية وزارة 

 ( 4رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة النفط والثروة المعدنية الوزارة: 

 النفط لنقل السورية الشركة الجهة العامة:

 بانياس النفط لنقل السورية الشركة :الفرعية  الجهة العامة

 4عدد مراكز العمل  ة الثانيالفئة الوظيفية:  معلوماتية فنيالمسمى الوظيفي: 

   بانياس النفط لنقل السورية الشركةالوحدة التنظيمية لمركز العمل: 

  ورشةرئيس مسمى وظيفة الرئيس المباشر: 

 شروط شغل الوظيفة

  المؤهل العلمي:

 حواسيب( -برمجيات  –)شبكات الميكانيكية والكهربائية  التقني للهندسةالمعهد 

 المهام الموكلة لمركز العمل 

 والصناعية المكتبية الحواسب صيانة اعمال نفيذت -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  

 

  



 الثانية –النفط والثروة المعدنية وزارة 

 ( 5رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة النفط والثروة المعدنية الوزارة: 

 النفط لنقل السورية الشركة الجهة العامة:

 بانياس النفط لنقل السورية الشركة :الفرعية  الجهة العامة

 1عدد مراكز العمل  ة الثانيالفئة الوظيفية:   فنيالمسمى الوظيفي: 

   بانياس 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

  



 الثانية –النفط والثروة المعدنية وزارة 

 ( 6رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة النفط والثروة المعدنية الوزارة: 

 النفط لنقل السورية الشركة الجهة العامة:

 بانياس النفط لنقل السورية الشركة :الفرعية  الجهة العامة

 2عدد مراكز العمل  ة الثانيالفئة الوظيفية:  وتبريد تكييف فنيالمسمى الوظيفي: 

  بانياس 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

 



 الثانية –النفط والثروة المعدنية وزارة 

 ( 7رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة النفط والثروة المعدنية الوزارة: 

 النفط لنقل السورية الشركة الجهة العامة:

 بانياس النفط لنقل السورية الشركة :الفرعية  الجهة العامة

 1عدد مراكز العمل  ة الثانيالفئة الوظيفية:  معالجة ومحطات صحية هندسة فنيالمسمى الوظيفي: 

  بانياس النفط لنقل السورية الشركةالوحدة التنظيمية لمركز العمل: 

  ورشةرئيس مسمى وظيفة الرئيس المباشر: 

 شروط شغل الوظيفة

  المؤهل العلمي:

 (المعالجة ومحطات الصحية الهندسة) الهندسي التقاني المعهد

 المهام الموكلة لمركز العمل 

 

   املخططات قراءة -1

 الحديثة الهندس ي الرسم برامج استخدام-2

    المياه تنقية محطات في العمل -3

 للمياه املخبرية بالتحاليل القيام    -4

 .        وصيانتها المعالجة محطات محل التعامل-5

 



 الثانية –النفط والثروة المعدنية وزارة 

 

 ( 8رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة النفط والثروة المعدنية الوزارة: 

 النفط لنقل السورية الشركة الجهة العامة:

 بانياس النفط لنقل السورية الشركة :الفرعية  الجهة العامة

 1عدد مراكز العمل  ة الثانيالفئة الوظيفية:  عامة انشاءات فنيالمسمى الوظيفي: 

  بانياس النفط لنقل السورية الشركةالوحدة التنظيمية لمركز العمل: 

  ورشةرئيس مسمى وظيفة الرئيس المباشر: 

 شغل الوظيفةشروط 

  المؤهل العلمي:

 (العامة اإلنشاءات الهندسي التقاني المعهد

 المهام الموكلة لمركز العمل 

 الحديثة الهندس ي الرسم برامج استخدام -1

 األعمال كميات حساب -2

    الهندسية املخططات قراءة -3

  المساحة ودفتر الورشة دفتر اعداد    -4

       . 

 

  



 الثانية –النفط والثروة المعدنية وزارة 

 

 ( 9رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة النفط والثروة المعدنية الوزارة: 

 النفط لنقل السورية الشركة الجهة العامة:

 بانياس النفط لنقل السورية الشركة :الفرعية  الجهة العامة

 1عدد مراكز العمل  ة الثانيالفئة الوظيفية:  هندسية انشاءات فنيالمسمى الوظيفي: 

  بانياس النفط لنقل السورية الشركةالوحدة التنظيمية لمركز العمل: 

  ورشةرئيس مسمى وظيفة الرئيس المباشر: 

 شروط شغل الوظيفة

  المؤهل العلمي:

 (الهندسية اإلنشاءات الهندسي )رسم و  التقاني المعهد

 المهام الموكلة لمركز العمل 

 الحديثة الهندس ي الرسم برامج استخدام -1

 وتنفيذها املخططات قراءة -2

      املخططات رسم -3

 المصغرة تنفيذالنماذج-4

 .       والكميات األعمال حساب-5

 

  



 الثانية –النفط والثروة المعدنية وزارة 

 

 ( 11رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة النفط والثروة المعدنية الوزارة: 

 النفط لنقل السورية الشركة الجهة العامة:

 بانياس النفط لنقل السورية الشركة :الفرعية  الجهة العامة

 5عدد مراكز العمل  ة الثانيالفئة الوظيفية:  مالحة بحرية فنيالمسمى الوظيفي: 

  بانياس النفط لنقل السورية الشركةالوحدة التنظيمية لمركز العمل: 

  ورشةرئيس مسمى وظيفة الرئيس المباشر: 

 شروط شغل الوظيفة

  المؤهل العلمي:

 (بحرية مالحة)  البحري للنقل التقاني المعهد

 المهام الموكلة لمركز العمل 

 

 وطرطوس بانياس في السفينة على العمل -1

 الالنشات - البحرية الزوارق  على العمل -2

 .         والزورق  السفينة على البحري  العمل ظروف في التعامل -3

 


