
    الجمهورية العربية السورية

 وزارة التنمية اإلداريـة  

 
 

 دليل مراكز العمل الحتياجات الجهات العامة من المسابقة المركزية - 261الصفحة 

 احتياجات وزارة النفط والثروة المعدنية .1.1.11

 الرابعة –وزارة النفط والثروة المعدنية 

 

 ( 111رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 الوزارة: وزارة النفط والثروة المعدنية 

 الجهة العامة: المؤسسة العامة للنفط 

 بانياس مقابل شركة مصفاة بانياس مدينة -مركز بانياس  -الجهة العامة الفرعية: الشركة السورية لنقل النفط 

 1عدد مراكز العمل  الفئة الوظيفية: الرابعة المسمى الوظيفي:    طيس

 الوحدة التنظيمية لمركز العمل:   مديرية العمليات / دائرة المصب البحري 

 رئيس دائرة المصب البحري مسمى وظيفة الرئيس المباشر: 

 شروط شغل الوظيفة

 شهادة التعليم األساس ي+ وثيقة مهنة المؤهل العلمي:

 المهام الموكلة لمركز العمل 

 يقوم بإنجاز أعمال الغطس المطلوبة منه بشكل جيد.                                                -1

 يعمل على صيانة معدات وأدوات الغطس باستمرار ويحافظ عليها.                                     -1

 يؤدي األعمال التحت مائية مثل وصل وفك الخراطيم                                                    -1

 يتفقد الخط البحري للتحري عن وجود أعطال أو تسربات                                                        -1

  لموكلة للورشة    يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماثلة وفي حدود المهام ا -1

    . 

 

  



    الجمهورية العربية السورية

 وزارة التنمية اإلداريـة  

 
 

 دليل مراكز العمل الحتياجات الجهات العامة من المسابقة المركزية - 262الصفحة 

 الرابعة –وزارة النفط والثروة المعدنية 

 

 ( 111رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 الوزارة: وزارة النفط والثروة المعدنية 

 الجهة العامة: المؤسسة العامة للنفط 

 كم 1 ربية شمال طرطوس قرية بالطة  -قسم مصب طرطوس  -الجهة العامة الفرعية: الشركة السورية لنقل النفط 

 1عدد مراكز العمل  الفئة الوظيفية: الرابعة المسمى الوظيفي:    طيس

 قسم مصب طرطوسالوحدة التنظيمية لمركز العمل:   مديرية نقل النفط الثقيل / 

 رئيس الشعبة البحريةمسمى وظيفة الرئيس المباشر: 

 شروط شغل الوظيفة

 شهادة التعليم األساس ي + وثيقة مهنة المؤهل العلمي:

 المهام الموكلة لمركز العمل 

  

 يقوم بإنجاز أعمال الغطس المطلوبة منه بشكل جيد.                                                -1

 يعمل على صيانة معدات وأدوات الغطس باستمرار ويحافظ عليها.                                     -1

 يؤدي األعمال التحت مائية مثل وصل وفك الخراطيم                                                    -1

 يتفقد الخط البحري للتحري عن وجود أعطال أو تسربات             -1

                 يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماثلة وفي حدود المهام الموكلة للورشة                               -1

 . 

 

  



    الجمهورية العربية السورية

 وزارة التنمية اإلداريـة  

 
 

 دليل مراكز العمل الحتياجات الجهات العامة من المسابقة المركزية - 263الصفحة 

 الرابعة –وزارة النفط والثروة المعدنية 

 

 ( 111رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 الوزارة: وزارة النفط والثروة المعدنية 

 الجهة العامة: المؤسسة العامة للنفط

 شركة مصفاة بانياسمدينة بانياس مقابل  -مركز بانياس  -الجهة العامة الفرعية: الشركة السورية لنقل النفط 

 11عدد مراكز العمل  الفئة الوظيفية: الرابعة المسمى الوظيفي: بحار

 الوحدة التنظيمية لمركز العمل:  مديرية العمليات / دائرة المصب البحري 

 مسمى وظيفة الرئيس المباشر: رئيس دائرة المصب البحري 

 شروط شغل الوظيفة

 شهادة التعليم األساس ي +وثيقة مهنة المؤهل العلمي:

 المهام الموكلة لمركز العمل 

 ينفذ تعليمات رئيسه بما يتعلق بتجهيز الزوارق  وتفقد المرابط   .                                               .1

 يعمل على صيانة المعدات الخاصة بعمله باستمرار ويحافظ عليها.                                     .1

 يقوم بعمليات ربط وحل النواقل ورفع الخراطيم  وربطها وفكها                                                          .1

 المهام الموكلة للشعبة                                                                         يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماثلة وفي حدود  .1

         . 

 

  



    الجمهورية العربية السورية

 وزارة التنمية اإلداريـة  

 
 

 دليل مراكز العمل الحتياجات الجهات العامة من المسابقة المركزية - 264الصفحة 

 الرابعة –وزارة النفط والثروة المعدنية 

 

 ( 111رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 الوزارة: وزارة النفط والثروة المعدنية 

 الجهة العامة: المؤسسة العامة للنفط

 كم 1قرية بالطة  ربية شمال طرطوس  -قسم مصب طرطوس  -الجهة العامةالفرعية: الشركة السورية لنقل النفط 

 1عدد مراكز العمل  الفئة الوظيفية: الرابعة المسمى الوظيفي مشغل معدات ميكانيكية

 الوحدة التنظيمية لمركز العمل: مديرية نقل النفط الثقيل / دائرة المصب البحري 

 مسمى وظيفة الرئيس المباشر: رئيس شعبة الصيانة الميكانيكية

 شروط شغل الوظيفة

 :شهادة التعليم األساس ي + وثيقة مهنة المؤهل العلمي:

 المهام الموكلة لمركز العمل 

 يعمل على صيانة المعدات واألدوات التي بعهدته باستمرار ويحافظ عليها.                                -1

 يبقى على تماس مباشر مع رئيسه بحيث يبلغه عن أي خلل يتعرض له أثناء القيام بعمله     -1

              يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماثلة وفي حدود المهام الموكلة للشعبة                                                          -1

 

  



    الجمهورية العربية السورية

 وزارة التنمية اإلداريـة  

 
 

 دليل مراكز العمل الحتياجات الجهات العامة من المسابقة المركزية - 265الصفحة 

 الرابعة – وزارة النفط والثروة المعدنية

 

 ( 111رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 الوزارة: وزارة النفط والثروة المعدنية 

 الجهة العامة: المؤسسة العامة للنفط

 مدينة بانياس مقابل شركة مصفاة بانياس -مركز بانياس  -الجهة العامة الفرعية: الشركة السورية لنقل النفط 

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

 الوحدة التنظيمية لمركز العمل:   مديرية النقل والمستودعات / دائرة النقل والصيانة

 مسمى وظيفة الرئيس المباشر: : رئيس شعبة النقل والصيانة

 شروط شغل الوظيفة

 :شهادة التعليم األساس ي + وثيقة مهنة المؤهل العلمي:

 المهام الموكلة لمركز العمل 

 يقوم بإنجاز األعمال الموكلة اليه بسرعة وبشكل جيد ) فك عجلة السيارة ولحمها وتركيبها(  .                        -1

 يعمل على صيانة المعدات واألدوات التي بعهدته باستمرار ويحافظ عليها.                                -1

 يبقى على تماس مباشر مع رئيسه بحيث يبلغه عن أي خلل يتعرض له أثناء القيم بعمله     -1

         يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماثلة وفي حدود المهام الموكلة للشعبة                                                          -1

  

 

  



    الجمهورية العربية السورية

 وزارة التنمية اإلداريـة  

 
 

 دليل مراكز العمل الحتياجات الجهات العامة من المسابقة المركزية - 266الصفحة 

 الرابعة –وزارة النفط والثروة المعدنية 

 

 ( 111رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 الوزارة: وزارة النفط والثروة المعدنية 

 الجهة العامة: المؤسسة العامة للنفط

 مدينة بانياس مقابل شركة مصفاة بانياس -مركز بانياس  -الجهة العامة الفرعية: الشركة السورية لنقل النفط 

 1عدد مراكز العمل   الفئة الوظيفية: الرابعة المسمى الوظيفي :مغحم ) سال سيارات(

 مديرية النقل والمستودعات / دائرة النقل والصيانةالوحدة التنظيمية لمركز العمل:   

 مسمى وظيفة الرئيس المباشر: : رئيس شعبة النقل والصيانة

 شروط شغل الوظيفة

 :شهادة التعليم األساس ي + وثيقة مهنة المؤهل العلمي:

 المهام الموكلة لمركز العمل 

 يقوم بتغحيم األجزاء المتحركة في األليات واملحركات الثايتة والمتنقلة والسيارات والشاحنات .  -1

            . يعمل على صيانة المعدات واألدوات التي بعهدته باستمرار ويحافظ عليها.                                                          -1

 يعبئ معدات التغحيم والتزييت بالنوع والعيار المطلوب                                                  -1

 ينظف السيارات وسائر اآلليات ووسائل النقل -1

               يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماثلة وفي حدود المهام الموكلة للشعبة                                                          -1

  . 

 

  



    الجمهورية العربية السورية

 وزارة التنمية اإلداريـة  

 
 

 دليل مراكز العمل الحتياجات الجهات العامة من المسابقة المركزية - 267الصفحة 

 الرابعة –وزارة النفط والثروة المعدنية 

 

 ( 111رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 الوزارة: وزارة النفط والثروة المعدنية 

 الجهة العامة: المؤسسة العامة للنفط

 مدينة بانياس مقابل شركة مصفاة بانياس -مركز بانياس  -الجهة العامة الفرعية: الشركة السورية لنقل النفط 

 1عدد مراكز العمل  الفئة الوظيفية: الرابعة المسمى الوظيفي لحيم خطوط

 التنظيمية لمركز العمل:   مديرية الهندسة / دائرة صيانة الخطوطالوحدة 

 دائرة صيانة الخطوطرئيس مسمى وظيفة الرئيس المباشر: 

 شروط شغل الوظيفة

 + وثيقة مهنة:شهادة التعليم األساس ي  المؤهل العلمي:

 المهام الموكلة لمركز العمل 

 يقوم بإنجاز أعمال اللحام المطلوبة منه بشكل جيد  .                                                -1

 يعمل على صيانة المعدات واألدوات التي بعهدته باستمرار ويحافظ عليها.                           -1

 يساهم في إعداد املخططات أو الرسومات أو أية وسائل أخرى يتطلبها عمله                                -1

 يقوم بضبط ومعايرة آالت اللحام التي يعمل عليه                                                           -1

 لموكلة للشعبة                                                                       يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماثلة وفي حدود المهام ا -1

 

  



    الجمهورية العربية السورية

 وزارة التنمية اإلداريـة  

 
 

 دليل مراكز العمل الحتياجات الجهات العامة من المسابقة المركزية - 268الصفحة 

 الرابعة –وزارة النفط والثروة المعدنية 

 

 ( 111رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 الوزارة: وزارة النفط والثروة المعدنية 

 الجهة العامة: المؤسسة العامة للنفط

 مدينة بانياس مقابل شركة مصفاة بانياس -مركز بانياس  -الفرعية: الشركة السورية لنقل النفط  الجهة العامة 

 1عدد مراكز العمل  الفئة الوظيفية: الرابعة المسمى الوظيفي : دهان

 دائرة الهندسة المدنيةالوحدة التنظيمية لمركز العمل:  مديرية الهندسة / 

 رئيس دائرة الهندسة المدنيةمسمى وظيفة الرئيس المباشر: 

 شروط شغل الوظيفة

 + وثيقة مهنة:شهادة التعليم األساس ي  المؤهل العلمي:

 المهام الموكلة لمركز العمل 

 يعمل على صيانة المعدات واألدوات التي بعهدته باستمرار ويحافظ عليها.                           -1

 إزالة الدهان القديم وإعادة دهن مايطلب منه                                                  -1

 القيام بخلط مختلف انواع الصبا ات للحصول على اللون المطلوب  منه   -1

              يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماثلة وفي حدود المهام الموكلة للشعبة                                                          -1

     . 

 

  



    الجمهورية العربية السورية

 وزارة التنمية اإلداريـة  

 
 

 دليل مراكز العمل الحتياجات الجهات العامة من المسابقة المركزية - 269الصفحة 

 الرابعة –وزارة النفط والثروة المعدنية 

 

 ( 111رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 الوزارة: وزارة النفط والثروة المعدنية 

 الجهة العامة: المؤسسة العامة للنفط

 مدينة بانياس مقابل شركة مصفاة بانياس -مركز بانياس  -الجهة العامة الفرعية: الشركة السورية لنقل النفط 

 1عدد مراكز العمل  الفئة الوظيفية: الرابعة المسمى الوظيفي : نجار بيتون 

 مديرية الهندسة / دائرة الهندسة المدنيةالوحدة التنظيمية لمركز العمل:  

 رئيس الشعبة المدنية مسمى وظيفة الرئيس المباشر:

 شروط شغل الوظيفة

 + وثيقة مهنة:شهادة التعليم األساس ي  المؤهل العلمي:

 المهام الموكلة لمركز العمل 

 الالزمة ألعمال النجارةيقوم بتجهيز القوالب الخشبية االسمنتية  .1

 يعمل على صيانة المعدات واألدوات التي بعهدته باستمرار ويحافظ عليها.                            .1

    يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماثلة وفي حدود المهام الموكلة للشعبة          .1

   . 

 

  



    الجمهورية العربية السورية

 وزارة التنمية اإلداريـة  

 
 

 دليل مراكز العمل الحتياجات الجهات العامة من المسابقة المركزية - 271الصفحة 

 الرابعة –وزارة النفط والثروة المعدنية 

 

 ( 111رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 الوزارة: وزارة النفط والثروة المعدنية 

 الجهة العامة: المؤسسة العامة للنفط

 مدينة بانياس مقابل شركة مصفاة بانياس -مركز بانياس  -الجهة العامة الفرعية: الشركة السورية لنقل النفط 

 1عدد مراكز العمل    ةبعالفئة الوظيفية: الرا المسمى الوظيفي : نجار خشب

 الوحدة التنظيمية لمركز العمل:   مديرية الهندسة / دائرة الهندسة المدنية

 رئيس الشعبة المدنية مسمى وظيفة الرئيس المباشر: ر

 شروط شغل الوظيفة

 + وثيقة مهنة:شهادة التعليم األساس ي  المؤهل العلمي:

 المهام الموكلة لمركز العمل 

 بصيانة األثاث الخشبي المنزلي والمكتبييقوم  .1

 يعمل على صيانة المعدات واألدوات التي بعهدته باستمرار ويحافظ عليها.                            .1

    يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماثلة وفي حدود المهام الموكلة للشعبة           .1

   . 

 

  



    الجمهورية العربية السورية

 وزارة التنمية اإلداريـة  

 
 

 دليل مراكز العمل الحتياجات الجهات العامة من المسابقة المركزية - 271الصفحة 

 الرابعة –وزارة النفط والثروة المعدنية 

 

 ( 111رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 الوزارة: وزارة النفط والثروة المعدنية 

 الجهة العامة: المؤسسة العامة للنفط

 مدينة بانياس مقابل شركة مصفاة بانياس -الجهة العامة الفرعية: الشركة السورية لنقل النفط  مركز بانياس 

 1عدد مراكز العمل   الوظيفية: الرابعةالفئة  المسمى الوظيفي : ممدد خطوط هاتف

 دائرة االتصاالت الوحدة التنظيمية لمركز العمل:   مديرية الهندسة  /

 رئيس دائرة االتصاالت مسمى وظيفة الرئيس المباشر: 

 شروط شغل الوظيفة

 + وثيقة مهنة:شهادة التعليم األساس ي  المؤهل العلمي:

 المهام الموكلة لمركز العمل 

 يعمل على صيانة المعدات واألدوات التي بعهدته باستمرار ويحافظ عليها.                            .1

 يقوم بتمديد وإنشاء وتركيب وصيانة وتصليح  خطوط الهاتف                                       .1

     يقيم وينش ئ ويصلح ويثبت أعمدة الهاتف                           .1

  

 

  



    الجمهورية العربية السورية

 وزارة التنمية اإلداريـة  

 
 

 دليل مراكز العمل الحتياجات الجهات العامة من المسابقة المركزية - 272الصفحة 

 الرابعة –وزارة النفط والثروة المعدنية 

 

 ( 111رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 الوزارة: وزارة النفط والثروة المعدنية 

 الجهة العامة: المؤسسة العامة للنفط

 مدينة بانياس مقابل شركة مصفاة بانياس -مركز بانياس  -الجهة العامة الفرعية: الشركة السورية لنقل النفط  

 1عدد مراكز العمل    الفئة الوظيفية: الرابعة المسمى الوظيفي : واصل كابالت كهربائية 

 الوحدة التنظيمية لمركز العمل:   مديرية الهندسة/ دائرة الكهرباء

 مسمى وظيفة الرئيس المباشر:  رئيس دائرة الكهرباء

 شروط شغل الوظيفة

 :شهادة التعليم األساس ي +وثيقة مهنة المؤهل العلمي:

 المهام الموكلة لمركز العمل 

 يعمل على صيانة المعدات واألدوات التي بعهدته باستمرار ويحافظ عليها  .1

 يساهم في إعداد املخططات أو الرسومات أو أية وسائل أخرى يتطلبها عمله                                .1

 يقوم باإلبالغ عن األوضاع الفنية للكابالت في نطاق عمله                                                       .1

    يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماثلة وفي حدود المهام الموكلة للشعبة         .1

     . 

 

  



    الجمهورية العربية السورية

 وزارة التنمية اإلداريـة  

 
 

 دليل مراكز العمل الحتياجات الجهات العامة من المسابقة المركزية - 273الصفحة 

 الرابعة –وزارة النفط والثروة المعدنية 

 

 ( 111رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 الوزارة: وزارة النفط والثروة المعدنية 

 الجهة العامة: المؤسسة العامة للنفط

 مدينة بانياس مقابل شركة مصفاة بانياس -مركز بانياس  -الجهة العامة الفرعية: الشركة السورية لنقل النفط 

اء
ً
 1عدد مراكز العمل    الرابعةالفئة الوظيفية:  المسمى الوظيفي : : بن

 الوحدة التنظيمية لمركز العمل:   مديرية الهندسة / دائرة الهندسة المدنية

 مسمى وظيفة الرئيس المباشر: رئيس دائرة الهندسة المدنية

 شروط شغل الوظيفة

 + وثيقة مهنة:شهادة التعليم األساس ي  المؤهل العلمي:

 المهام الموكلة لمركز العمل 

 يعمل على صيانة المعدات واألدوات التي بعهدته باستمرار ويحافظ عليها  .1

 يبني وينش ئ ويصلح أو يهدم المنشآت المصنوعة من الطوب والخفان والحجارة أو أية مواد اخرى                          .1

    يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماثلة وفي حدود المهام الموكلة للشعبة   .1

 

  



    الجمهورية العربية السورية

 وزارة التنمية اإلداريـة  

 
 

 دليل مراكز العمل الحتياجات الجهات العامة من المسابقة المركزية - 274الصفحة 

 الرابعة –وزارة النفط والثروة المعدنية 

 

 ( 111رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 الوزارة: وزارة النفط والثروة المعدنية 

 الجهة العامة: المؤسسة العامة لنفط

 مدينة بانياس مقابل شركة مصفاة بانياس -مركز بانياس   -الجهة العامة الفرعية: الشركة السورية لنقل النفط 

 1عدد مراكز العمل   الفئة الوظيفية: الرابعة الوظيفي : : مبلط المسمى

 الوحدة التنظيمية لمركز العمل:   مديرية الهندسة / دائرة الهندسة المدنية 

 مسمى وظيفة الرئيس المباشر: رئيس دائرة الهندسة المدنية

 شروط شغل الوظيفة

 + وثيقة مهنة  :شهادة التعليم األساس ي أو مايعادلها المؤهل العلمي:

 المهام الموكلة لمركز العمل 

 يعمل على صيانة المعدات واألدوات التي بعهدته باستمرار ويحافظ عليها.                           .1

 يجهز كافة أنواع السيراميك والبالط والرخام للقيام بأعمال التبليط                                                       .1

     يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماثلة وفي حدود المهام الموكلة للشعبة     .1

 

  



    الجمهورية العربية السورية

 وزارة التنمية اإلداريـة  

 
 

 دليل مراكز العمل الحتياجات الجهات العامة من المسابقة المركزية - 275الصفحة 

 الرابعة –وزارة النفط والثروة المعدنية 

 

 ( 111رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 الوزارة: وزارة النفط والثروة المعدنية 

 الجهة العامة: المؤسسة العامة للنفط

 مدينة بانياس مقابل شركة مصفاة بانياس -مركز بانياس  -الجهة العامة الفرعية: الشركة السورية لنقل النفط 

 1عدد مراكز العمل   الرابعةالفئة الوظيفية:  المسمى الوظيفي : : مليس

 الوحدة التنظيمية لمركز العمل:   مديرية الهندسة / دائرة الهندسة المدنية

 مسمى وظيفة الرئيس المباشر: رئيس دائرة الهندسة المدنية

 شروط شغل الوظيفة

 :شهادة التعليم األساس ي أو مايعادلها + وثيقة مهنة المؤهل العلمي:

 المهام الموكلة لمركز العمل 

 يعمل على صيانة المعدات واألدوات التي بعهدته باستمرار ويحافظ عليها.                           .1

 يمد طبقات المالط على الجدران الداخلية والقواطع والسقوف وواجهات األبنية .1

   يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماثلة وفي حدود المهام الموكلة للشعبة     .1

        

 

 

  



    الجمهورية العربية السورية

 وزارة التنمية اإلداريـة  

 
 

 دليل مراكز العمل الحتياجات الجهات العامة من المسابقة المركزية - 276الصفحة 

 الرابعة –وزارة النفط والثروة المعدنية 

 

 ( 111رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 الوزارة: وزارة النفط والثروة المعدنية 

 الجهة العامة: المؤسسة العامة للنفط

 مدينة بانياس مقابل شركة مصفاة بانياس -مركز بانياس  -الفرعية: الشركة السورية لنقل النفط الجهة العامة 

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

 دائرة الهندسة المدنيةالوحدة التنظيمية لمركز العمل:   مديرية الهندسة / 

 دائرة الهندسة المدنيةرئيس مسمى وظيفة الرئيس المباشر: 

 شروط شغل الوظيفة

 + وثيقة مهنة :شهادة التعليم األساس ي أو مايعادلها المؤهل العلمي:

 المهام الموكلة لمركز العمل 

 يقوم بتسوية الخظوط المراد لحامها وإعدادها لعملية اللحام   .                                                     .1

 يعمل على صيانة المعدات واألدوات التي بعهدته باستمرار ويحافظ عليها.                           .1

 يتفقد ويصلح ويصون المصنوعات المعدنية                                .1

 يقوم بكامل التصليحات البسيطة كشد براغي وقشط معادن و يرها                                                .1

   يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماثلة وفي حدود المهام الموكلة للشعبة .1

     

 

  



    الجمهورية العربية السورية

 وزارة التنمية اإلداريـة  

 
 

 دليل مراكز العمل الحتياجات الجهات العامة من المسابقة المركزية - 277الصفحة 

 الرابعة –وزارة النفط والثروة المعدنية 

 

 ( 111رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 الوزارة: وزارة النفط والثروة المعدنية 

 الجهة العامة: المؤسسة العامة للنفط

 مدينة بانياس مقابل شركة مصفاة بانياس -مركز بانياس  -الجهة العامة الفرعية: الشركة السورية لنقل النفط 

 1عدد مراكز العمل   الفئة الوظيفية: الرابعة الوظيفي : : عامل سفع رمل المسمى

 دائرة الهندسة المدنيةالوحدة التنظيمية لمركز العمل:   مديرية الهندسة / 

 دائرة الهندسة المدنيةرئيس مسمى وظيفة الرئيس المباشر: 

 شروط شغل الوظيفة

 وثيقة مهنة+ :شهادة التعليم األساس ي  المؤهل العلمي:

 المهام الموكلة لمركز العمل 

 يعمل على صيانة المعدات واألدوات التي بعهدته باستمرار ويحافظ عليها         .1

 يجهز آلة السفع ويعبئها بالرمل ويقوم بسفع ما يطلب منه      .1

 االلتزام بإجراءات األمن والسالمة المهنية عند القيام بعمله    .1

                                                                                                                                                                                    يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماثلة وفي حدود المهام الموكلة للشعبة                                                           .1

  
     

 

  



    الجمهورية العربية السورية

 وزارة التنمية اإلداريـة  

 
 

 دليل مراكز العمل الحتياجات الجهات العامة من المسابقة المركزية - 278الصفحة 

 الرابعة –وزارة النفط والثروة المعدنية 

 

 ( 111رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 الوزارة: وزارة النفط والثروة المعدنية 

 الجهة العامة: المؤسسة العامة للنفط

 مدينة بانياس مقابل شركة مصفاة بانياس -مركز بانياس  -النفط الجهة  العامة الفرعية: الشركة السورية لنقل 

 1عدد مراكز العمل  الفئة الوظيفية: الرابعة مسوي خطوطالمسمى الوظيفي :

 الوحدة التنظيمية لمركز العمل:   مديرية الهندسة / دائرة صيانة الخطوط

 مسمى وظيفة الرئيس المباشر: رئيس دائرة صيانة الخطوط

 شغل الوظيفةشروط 

 + وثيقة مهنة :شهادة التعليم األساس ي أو مايعادلها المؤهل العلمي:

 المهام الموكلة لمركز العمل 

 يقوم بتسوية الخطوط المراد لحامها وإعدادها لعملية اللحام   .     .1

 يعمل على صيانة المعدات واألدوات التي بعهدته باستمرار ويحافظ عليها  .1

 يساهم في إعداد املخططات أو الرسومات أو أية وسائل أخرى يتطلبها عمله                                .1

 يقوم باإلبالغ عن األوضاع الفنية للخطوط والخزانات ضمن نطاق عمله                                                 .1

 المهام الموكلة للشعبة                                                                        يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماثلة وفي حدود  .1

    . 

 

  



    الجمهورية العربية السورية

 وزارة التنمية اإلداريـة  

 
 

 دليل مراكز العمل الحتياجات الجهات العامة من المسابقة المركزية - 279الصفحة 

 الرابعة –وزارة النفط والثروة المعدنية 

 

 ( 111رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 الوزارة: وزارة النفط والثروة المعدنية 

 الجهة العامة: المؤسسة العامة لنفط

 مدينة بانياس مقابل شركة مصفاة بانياس  -مركز بانياس  -الجهة  العامة الفرعية: الشركة السورية لنقل النفط 

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

 الوحدة التنظيمية لمركز العمل:   مديرية الهندسة / دائرة صيانة الخطوط

 مسمى وظيفة الرئيس المباشر: رئيس دائرة صيانة الخطوط

 شروط شغل الوظيفة

 + وثيقة مهنة:شهادة التعليم األساس ي  المؤهل العلمي:

 المهام الموكلة لمركز العمل 

 يعمل على صيانة المعدات واألدوات التي بعهدته باستمرار ويحافظ عليها.                           .1

 يحضر األنابيب والفلنجات ألجل اللحام                                                                   .1

 يقوم بالتعاون مع فريق من العمال بتنظيف قاع خزانات النفط                                            .1

   يقوم بما يكلف به من أعمال أخرى مماثلة وفي حدود المهام الموكلة للشعبة       .1

         

 

 

 

 

 


