
 ( 1رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

 وزارة النقل الوزارة:

 مؤسسة الخطوط الجوية السورية  الجهة العامة:

  1 العمل:عدد مراكز  األولى     الفئة الوظيفية: مترجم           الوظيفي:المسمى 

    مديرية مطار حلبالوحدة التنظيمية لمركز العمل: 

  مدير مطار حلب مسمى وظيفة الرئيس المباشر:

 شروط شغل الوظيفة

 د  الررسي       األ  شهادة جامعية في   المؤهل العلمي:

 الموكلة لمركز العملالمهام 

  المطلوبة.يستلم مواد الترجمة  .1

 المطلوبة.ما يطلب منه حسب اللغة يترجم   .2

 والمؤسسة.ة بين الوفود االجنبية يترجم املحادثات الجاري .3

 مجال عمله من اعمال ضمن القيام بما يكلف به .4

 

 

  



 ( 2رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة النقل الوزارة:

 مؤسسة الخطوط الجوية السورية  الجهة العامة:

  2 العمل:عدد مراكز  األولى        الفئة الوظيفية: موظف حركة               الوظيفي:المسمى 

       مطار حلبمديرية الوحدة التنظيمية لمركز العمل: 

        رئيس دائرة محطة حلب مسمى وظيفة الرئيس المباشر:

 شروط شغل الوظيفة

 شهادة جامعية في األد  الررسي          العلمي:المؤهل 

 الموكلة لمركز العملالمهام 

 استالم الوثائق الخاصة بالركا  المغادرين وتدقيقها لركا  المؤسسة والشركات األخرى..1

 العمل على قبول الراكب وإعطائه بطاقة الصعود وقبول العرش ووضع البطاقة الخاصة بها إلى املحطة المقصودة..2

 .إعـداد كافـة الوثائق والمستندات الخاصـة للرحالت المغادرة والقادمـة.3

 البرقيات الخاصة بالرحالت المغادرة إلى كافة الجهات   المعنية وإرسال كافةتبليغ كافـة الجهات المعنية بمواعيد وصول الطائرات القادمـة .4

 بذلك.

 0عمله  ضمن مجالالقيام بما يكلف به من أعمال .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 3رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة النقل الوزارة:

 المؤسسة العامة للمواصالت الطرقية الجهة العامة:

 1عدد مراكز العمل: األولى الفئة الوظيفية: قانوسيدارس المسمى الوظيفي: 

 فرع حلب الوحدة التنظيمية لمركز العمل:

 رئيس الدائرة اإلدارية والقانونية والمالية  مسمى وظيفة الرئيس المباشر:

 شروط شغل الوظيفة

 جامعية في الحقوق  شهادةالعلمي: المؤهل 

 المهام الموكلة لمركز العمل

 اقتراح ما يلزم لتطوير مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية والبالغات واالتراقيات المقترحة في المؤسسة.  .1

يذ القيام بما يلزم لطلب تنر ةالمشاركة في إعداد الدراسات وتقديم المقترحات الضرورية لتطوير تحديث القوانين واألنظم .2

لرقابة والترتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية وتبليغ نتائجها إلى الجهات املختصة بعد مقترحات وتوصيات الهيئة المركزية ل

.
ً
 اعتمادها أصوال

تنظيم المكتبة القانونية وإعداد الرهارس الالزمة لها وحرظ أعداد الجريدة الرسمية وتصنيرها وفتح أرشيف خاص حسب  .3

 األنظمة ومتابعة التعديالت الطارئة عليهاالمواضيع املختلرة وحرظ الدليل الدائم للقوانين و 

دراسة وإعداد مذكرات الدفوع والرد على الدعاوي المقامة من المؤسسة أو عليها وتزويد إدارة قضايا الدولة بالوثائق  .4

 والمعلومات الالزمة بعد طلبها من الجهات والمديريات ذات العالقة وفتح إضبارة خاصة لكل دعوى.

 به الرئيس المباشر في حدود اختصاصه. القيام بكل ما يكلره .5

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ( 4رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة النقل الوزارة: 

 المؤسسة العامة للمواصالت الطرقية الجهة العامة:

 1العمل:عدد مراكز  األولى الفئة الوظيفية: مساعد مالي أول  الوظيفي:المسمى 

 حلبفي المؤسسة  فرعالعمل: الوحدة التنظيمية لمركز 

 رئيس دائرة االستمالك  مسمى وظيفة الرئيس المباشر:

 شروط شغل الوظيفة

  شهادة جامعية في االقتصاد المؤهل العلمي:
 الموكلة لمركز العملالمهام 

ة  االستمالكإيداع بدالت  .1  للمالكين.الُمسَتَحقَّ

 وطلب لحظ  .2
ً
 السنوية لذلك.  االعتماداتتبليغ اإليداعات إلى أصحابها أصوال

 تدقيقها.تزويد المديرية المالية بالجداول والوثائق الالزمة بعد  .3

 لصرف بدالت  .4
ً
ة للمالكين. االستمالكاستكمال إجراءات الصرف أصوال  الُمسَتَحقَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 5رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة النقل الوزارة:

 العامة للمواصالت الطرقية ةالمؤسس العامة:الجهة 

 2عدد مراكز العمل: ىاالول الوظيفية:الفئة  يجيولوج الوظيفي:المسمى 

 المؤسسة في حلب فرعالوحدة التنظيمية لمركز العمل: 

 رئيس دائرة الدراسات  مسمى وظيفة الرئيس المباشر:

 شروط شغل الوظيفة

 شهادة جامعية في الجيولوجيا     المؤهل العلمي:

 المهام الموكلة لمركز العمل

التحديث المستمر لتجهيزات املخبر المركزي واملخابر الثابتة في الرروع، وفق متطلبات العمل والتطور العلم  والتكنولوجي وتأمين  .1

 التجهيزات من مواد وقطع تبديلية. متطلبات هذهجاهزية جميع تجهيزات املخابر، وتأمين 

الطرقات الجديدة لطبقات التربة والمواد المستعملة لتكوين جسم الطريق  إلسشاءأخذ العينات وإجراء التجار  واالختبارات الالزمة  .2

َدة بدفاتر الشروط العامة والخاصة. حدَّ
ُ
 للمعايير الرنية امل

ً
 والمواد الطرقية المتوفرة وفقا

ة بهدف الوصول إلى أخذ العينات وإجراء التجار  واالختبارات الالزمة  .3
َ
ذ ل الطرق الُمنرَّ لتحسين الطرقات القائمة وتحديد قوة تحمُّ

 أسس التصميم اإلسشائي الالزم لتحسين هذه الطرقات.

ة، وإجراء أو حضور تجار  تحميل  .4
َ
ذ ة الستالم األعمال الُمنرَّ

َ
ل
َّ
اختبارات ما بعد العمل عن طريق المساهمة في اللجان الرنية الُمشك

ع هذه الجسور وت  التجار .تبُّ

 استهالكتقديم البيانات املختلرة حول حسابات التكاليف الرعلية لألعمال الت  تقوم بها،  .5
ً
ة
َ
 السنوي  هالكستواال التجهيزات  ُمشَتِمل

دها المديريات املختصة. ِ
حد 

ُ
 لألسس الت  ت

ً
 وغيرها وفقا

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (6)رقم بطاقة الوصف الوظيفي 

  وزارة النقلالوزارة: 

 المؤسسة العامة للطيران المدسي الجهة العامة:

 2 العمل:عدد مراكز  أولى الفئة الوظيفية: دارس قانوسي الوظيفي:المسمى 

 فرع حلبالوحدة التنظيمية لمركز العمل: 

 القانونيةاإلدارية و رئيس الدائرة   مسمى وظيفة الرئيس المباشر:

 شروط شغل الوظيفة

 في الحقوق شهادة جامعية  العلمي:المؤهل 

 الموكلة لمركز العملالمهام 

    للمؤسسة.معالجة االمور والقضايا الحقوقية والقانونية  .  1

 سشرها.تنظيم مشاريع االعالن عن المسابقات ومالحقة .  2

 استالم طلبات العمل وتدقيقها وتصنيرها حسب االختصاص .  3

  وانهاءها.اعداد مشاريع العقود عقود العمل ومالحقة تنريذها وتمديدها وتجديدها .  4

 



 

 

 ( 7)رقم بطاقة الوصف الوظيفي 

 وزارة النقل الوزارة:

 المؤسسة العامة للطيران المدسي الجهة العامة:

   6 العمل:عدد مراكز  أولى الفئة الوظيفية: مساعد إداري أول  الوظيفي:المسمى 

  مديرية مطار حلبالوحدة التنظيمية لمركز العمل: 

 الدائرة اإلدارية والقانونيةرئيس   مسمى وظيفة الرئيس المباشر:

 شروط شغل الوظيفة

 شهادة جامعية في األد  االنكليزي    المؤهل العلمي:

 الموكلة لمركز العملالمهام 

 القيام باألعمال التي يفوضه بها المدير المختص  .1

 الصالحيات التي يفوض القيام بها بموجب القوانين واألنظمة .2

 االشراف على إدارة الشعبة وتسيير مهامها أثناء غياب رئيس الشعبة  .3

 ما يوكل اليه من مهام ضمن مجال عمله .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 8 رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

  النقل الوزارة: وزارة

 المؤسسة العامة للطيران المدسي الجهة العامة:

 1 العمل:عدد مراكز  أولى الفئة الوظيفية: مترجم  الوظيفي:المسمى 

 مديرية مطار حلب الدوليالوحدة التنظيمية لمركز العمل: 

 مدير مطار حلب  مسمى وظيفة الرئيس المباشر:

 شروط شغل الوظيفة

 في اللغة اإلنكليزية شهادة جامعية المؤهل العلمي:

 الموكلة لمركز العملالمهام 

    العامة.عرض البريد االجنب  الخاص بمديرية المطار وتسجيل المالحظات  .1

 ترجمة الكتب والمراسالت االجنبية الت  تتطلبها طبيعة العمل وتعميمها. .2

  املختصة.استالم وتوزيع البريد االجنب  على الجهات  .3

  تصريتها.متابعة تنريذ العقود الخارجية حتى  .4

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 9رقم بطاقة الوصف الوظيفي ) 

  النقل الوزارة: وزارة

 المؤسسة العامة للطيران المدسي الجهة العامة:

 1 العمل:عدد مراكز  أولى الفئة الوظيفية: مترجم  المسمى الوظيفي:

 مطار حلب الدوليمديرية الوحدة التنظيمية لمركز العمل: 

 مدير مطار حلب  مسمى وظيفة الرئيس المباشر:

 شروط شغل الوظيفة

 لررسسية افي اللغة  ةإجاز  العلمي:المؤهل 

 المهام الموكلة لمركز العمل

    العامة.عرض البريد االجنب  الخاص بمديرية المطار وتسجيل المالحظات   .1

 تتطلبها طبيعة العمل وتعميمها.رجمة الكتب والمراسالت االجنبية الت   .2

  املختصة.استالم وتوزيع البريد االجنب  على الجهات  .3

  تصريتها.متابعة تنريذ العقود الخارجية حتى  .4

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 11رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

  وزارة النقلالوزارة: 

 المؤسسة العامة للطيران المدسي الجهة العامة:

 2عدد مراكز العمل:  أولى الفئة الوظيفية: مدقق حسابات  الوظيفي:المسمى 

 حلب فرعالعمل: الوحدة التنظيمية لمركز 

 رئيس دائرة األجور والرواتب  مسمى وظيفة الرئيس المباشر:

 شروط شغل الوظيفة

 شهادة جامعية في االقتصادالمؤهل العلمي: 

 المهام الموكلة لمركز العمل

 االشراف على اعداد جداول الرواتب واالجور ومتممات الرواتب.    .1

 تدقيق مذكرات التصرية والصرف.  .2

 مراقبة سجالت النرقات واوامر الصرف  .3

 تدقيق صكوك النرقات.  .4

 

 



 

  (11)رقم بطاقة الوصف الوظيفي 

 وزارة النقل الوزارة:

 السوريةالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية  الجهة العامة:

 4 العمل:عدد مراكز  األولى الوظيفية:الفئة  قانوسيدارس  الوظيفي:المسمى 

 فرع حلبالوحدة التنظيمية لمركز العمل: 

 رئيس دائرة القضايا  مسمى وظيفة الرئيس المباشر:

 شروط شغل الوظيفة

 شهادة جامعية في الحقوق    المؤهل العلمي:

 الموكلة لمركز العملالمهام 

 ويبدي مالحظاته واقتراحاته حولها.  يهيعد الدراسات القانونية املحالة إل .1

معالجة الدعاوى القضائية المتعلقة بشؤون العاملين والدعاوى العمالية والدعاوى القضائية المدنية والجزائية والجمركية  .2

للمؤسسة ومتابعة تلك الدعاوى أمام القضاء ومعالجة المواضيع القانونية الخاصة بها والمطالبة بالذمم المالية المستحقة 

 املختص ومتابعة تنريذ األحكام القضائية الصادرة بها.

 معالجة كافة المواضيع القانونية الخاصة بمراسيم االستمالك وإعداد واستكمال جميع وثائقها ومتابعة استصدارها.  .3

ت واإلجراءات القانونية الت  تجريها المؤسسة وإبداء الرأي دراسة وتدقيق سائر العقود ودفاتر الشروط الخاصة بها واالتراقيا .4

 القانوسي بشأنها وصحة اسسجامها مع أحكام القوانين واألنظمة النافذة.

معالجة الدعاوى القضائية المتعلقة بالعقود املحلية والخارجية والقضايا التحكيمية أو إعداد الدفوع القانونية لتلك  .5

املختص ملختلف درجات التقاض   ودراسة المواضيع القانونية الخاصة بها وتنريذ األحكام القضائية الدعاوى أمام القضاء 

 الصادرة بها.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  (12)رقم بطاقة الوصف الوظيفي 

 وزارة النقل الوزارة:

 المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية الجهة العامة:

 3 العمل:عدد مراكز  األولى الوظيفية:الفئة  منظم عقود الوظيفي:المسمى 

 حلبالمؤسسة في فرع الوحدة التنظيمية لمركز العمل: 

 الخارجية العقودرئيس دائرة   مسمى وظيفة الرئيس المباشر:

 شروط شغل الوظيفة

 شهادة جامعية في الحقوق     المؤهل العلمي:

 الموكلة لمركز العملالمهام 

 واستكمال توقيعه وتصديقه. تنظيم العقد وتدقيقه .1

 التحقق من صحة وصالحية التأمينات النهائية )الكراالت النهائية( والبيانات الالزمة لتنظيم إجازة االستيراد. .2

 إعداد ومتابعة كتب طلب تخصيص القطع األجنب  الالزم واالعتماد المستندي وإجازة االستيراد. .3

 دات المستندية والنقل البحري والتأمين، وتدقيق صالحيتها.إعداد المراسالت المتعلقة بالعقود واالعتما .4

 تدقيق محاضر االستالم ومقارنتها مع أحكام وشروط العقد ومالحقه وإحالتها للتصديق ومعالجة المالحظات الواردة فيها. .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ( 13رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 وزارة النقل الوزارة:

 العامة للخطوط الحديدية السورية المؤسسة العامة:الجهة 

 1عدد مراكز العمل: األولى الفئة الوظيفية:  مساعد إداري أول المسمى الوظيفي: 

 فرع المؤسسة في حلبالوحدة التنظيمية لمركز العمل: 

 دائرة العاملين والمالكرئيس   مسمى وظيفة الرئيس المباشر:

 شروط شغل الوظيفة

 شهادة جامعية في الحقوق   العلمي:المؤهل 

 المهام الموكلة لمركز العمل

 اقتراح ما يلزم لتطوير مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية والبالغات واالتراقيات المقترحة في المؤسسة.  .1

ة وإعداد المشاريع والمطالعات القانونيإبداء الرأي في المواضيع املحالة إليه والعمل على تطوير القوانين واألنظمة ومتابعة جمعها  .2

 الالزمة.

المشاركة في إعداد الدراسات وتقديم المقترحات الضرورية لتطوير تحديث القوانين واألنظم القيام بما يلزم لطلب تنريذ مقترحات  .3

عد اعتمادها الجهات املختصة بوتوصيات الهيئة المركزية للرقابة والترتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية وتبليغ نتائجها إلى 

.
ً
 أصوال

دراسة وإعداد مذكرات الدفوع والرد على الدعاوي المقامة من المؤسسة أو عليها وتزويد إدارة قضايا الدولة بالوثائق والمعلومات  .4

 الالزمة بعد طلبها من الجهات والمديريات ذات العالقة وفتح إضبارة خاصة لكل دعوى.

 الرئيس المباشر في حدود اختصاصه.القيام بكل ما يكلره به  .5

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( 14)رقم بطاقة الوصف الوظيفي 

 وزارة النقل الوزارة:

 المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية الجهة العامة:

 4 العمل:عدد مراكز  األولى الوظيفية:الفئة  مالي مدقق الوظيفي:المسمى 

 حلبالمؤسسة فرع الوحدة التنظيمية لمركز العمل: 

 رئيس دائرة االيرادات  مسمى وظيفة الرئيس المباشر:

 شروط شغل الوظيفة

 جامعية في االقتصاد شهادة العلمي:المؤهل 

 الموكلة لمركز العملالمهام 

 الخاصة بها. التعرقاتمتابعة أعمال التدقيق المستندي والحسابي على تحقق وتحصيل إيرادات النقل وصحة تطبيق  .1

تصرية وصرف نرقات الموازنة التقديرية والموازنة االستثمارية وفق القوانين واألنظمة والتعليمات النافذة، وتنظيم أوامر الصرف  .2

 والشيكات والحواالت المصرفية المتعلقة بها. قبضالو والدفع 

 للتأكد من مطابقتها للقوانين واألنظمة والتعليمات النافذة ودفوعاتهاكافة نرقات المؤسسة  تدقيق .3
ً
 وحسابيا

ً
 .مستنديا

 القيام بكل ما يكلره به الرئيس المباشر في حدود اختصاصه. .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (15)رقم بطاقة الوصف الوظيفي 

 وزارة النقل الوزارة:

 المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية الجهة العامة:

 4 العمل:عدد مراكز  األولى الوظيفية:الفئة  منظم ومدقق حسابات الوظيفي:المسمى 

 فرع المؤسسة حلب العمل: الوحدة التنظيمية لمركز 

 رئيس دائرة املحاسبة المالية  مسمى وظيفة الرئيس المباشر:

 شروط شغل الوظيفة

 شهادة جامعية في االقتصاد   المؤهل العلمي:

 الموكلة لمركز العملالمهام 

 شهرية لليوميات المساعدة. وتنظيم قيودمسك اليوميات المساعدة واألساتذة المساعدة  .1

 األرصدة النهائية للحسابات.  التحقق منو  وموازين المراجعةإجراء المطابقة الشهرية بين أرصدة حسابات االستاذ العام  .2

ات والحسابواعداد تقارير المديرية السنوية حول الميزانية  نتائج الدورات السابقة ومقارنتها معاستخراج المؤشرات المالية  .3

 .الختامية

النافذ وإعداد جداول حركة المواد  وفق نظام محاسبة المواد ومراقبة المستودعاتفي المستودعات حركة المواد  على الرقابة .4

 المستهلكة. الشهرية، وفي ضبط قيود محاسبة املحروقات والمشتقات النرطية

لكل أصل ومراقبة حركة األصول الثابتة في كافة مراكز العمل هالك السنوي ستقسط اال  احتسا ، و لألصول الثابتة تسجال  مسك .5

 إلرفاقها مع بيانات الميزانية الختامية.
ً
 في المؤسسة وإعداد قوائم ترصيلية باألصول الثابتة سنويا



 

 

  (16)رقم بطاقة الوصف الوظيفي 

 وزارة النقل الوزارة:

 المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية الجهة العامة:

 2 العمل:عدد مراكز  األولى الوظيفية:الفئة  مدقق عقود الوظيفي:المسمى 

 حلبفي فرع المؤسسة الوحدة التنظيمية لمركز العمل: 

 رئيس دائرة العقود الداخلية  مسمى وظيفة الرئيس المباشر:

 شروط شغل الوظيفة

 شهادة جامعية في االقتصاد  المؤهل العلمي:

 الموكلة لمركز العملالمهام 

 مطالبات الناجمة عن تنريذ العقد.تدقيق فواتير وكشوف استحقاقات المتعاقدين وكافة النرقات وال .1

 اد الكتب والمذكرات الالزمة والمتعلقة بالعقود.إعد .2

 وتسجيل كافة النرقات المصروفة على العملية التعاقدية.   .3

 والتأمينات األولية والنهائية وتوقيرات والمؤقتةمسك سجالت خاصة بالعقود املحلية والخارجية والكراالت المصرفية الدائمة  .4

 الضمان واالعتمادات المستندية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (17بطاقة الوصف الوظيفي رقم )

 وزارة النقل الوزارة:  

 العامة إلسشاء الخطوط الحديدية لشركةالعامة: االجهة 

 1 العمل:عدد مراكز    ألولى ا الوظيفية:الفئة   رئيس شعبةالمسمى الوظيفي: 

 حلب فرعالعمل: الوحدة التنظيمية لمركز 

 رئيس دائرة التنريذ المباشر:مسمى وظيفة الرئيس 

 شروط شغل الوظيفة

 اختصاص )تحكم آلي( في الهندسة الكهربائيةجامعية  شهادةالعلمي: المؤهل 

 المهام الموكلة لمركز العمل

 العمل.يقوم بتنريذ األعمال الرنية المكلف بها ضمن اختصاصه وتقديم الحلول الالزمة للصعوبات الت  تعترض سير  .1

 الالزمة.يتابع أعمال مرؤوسيه وتوجيههم ويعطيهم التعليمات  .2

 شراؤها.يضع المواصرات لألعمال والتجهيزات المطلو  تنريذها أو  .3

 يعمل على إجراء التعديالت الطارئة على المشاريع واألعمال الت  هي قيد التنريذ .4

نعكس يمركز العمل وبما  الرنية فيالناحية  الحديدي منفيما يتعلق بمتابعة جاهزية آليات الخط  الرنية الالزمةيؤمن الدراسات واملخططات  .5

 على العملية 
ً
 اإلنتاجية.إيجابا

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (18بطاقة الوصف الوظيفي رقم )

 وزارة النقل الوزارة:  

 العامة إلسشاء الخطوط الحديدية لشركةالعامة: االجهة 

 1 العمل:عدد مراكز   ألولى  ا الوظيفية:الفئة   رئيس شعبةالمسمى الوظيفي: 

 فرع حلبالعمل: الوحدة التنظيمية لمركز 

 رئيس الدائرة الرنية مسمى وظيفة الرئيس المباشر:

 شروط شغل الوظيفة

 اختصاص )آالت وقيادة كهربائية( الهندسة الكهربائيةجامعية في  شهادةالعلمي: المؤهل 

  

 المهام الموكلة لمركز العمل

 العمل.يقوم بتنريذ األعمال الرنية المكلف بها ضمن اختصاصه وتقديم الحلول الالزمة للصعوبات الت  تعترض سير  .1

 الالزمة.يتابع أعمال مرؤوسيه وتوجيههم ويعطيهم التعليمات  .2

 شراؤها.يضع المواصرات لألعمال والتجهيزات المطلو  تنريذها أو  .3

 المشاريع واألعمال الت  هي قيد التنريذيعمل على إجراء التعديالت الطارئة على  .4

لعمل وبما مركز ا الرنية فيالناحية  التحكم منوكل ما يتعلق بمتابعة جاهزية اآلالت والمعمل وأدوات  الرنية الالزمةيؤمن الدراسات واملخططات  .5

 على العملية 
ً
 اإلنتاجية.ينعكس إيجابا

 



 

 

 

 

  

   

 

 (19بطاقة الوصف الوظيفي رقم )

 وزارة النقلالوزارة:   

 الشركة العامة إلسشاء الخطوط الحديديةالجهة العامة: 

 1عدد مراكز العمل:  ألولى   الفئة الوظيفية: ا  رئيس شعبةالمسمى الوظيفي: 

 حلب فرعالعمل: الوحدة التنظيمية لمركز 

 رئيس الدائرة الرنية مسمى وظيفة الرئيس المباشر:

 شروط شغل الوظيفة

  وإنتاج(.الميكانيكية )تصميم  في الهندسةجامعية  العلمي: شهادةالمؤهل 

 المهام الموكلة لمركز العمل

 يقوم بتنريذ األعمال الرنية المكلف بها ضمن اختصاصه وتقديم الحلول الالزمة للصعوبات الت  تعترض سير العمل. .1

 يتابع أعمال مرؤوسيه وتوجيههم ويعطيهم التعليمات الالزمة. .2

 يضع المواصرات لألعمال والتجهيزات المطلو  تنريذها أو شراؤها. .3

 يعمل على إجراء التعديالت الطارئة على المشاريع واألعمال الت  هي قيد التنريذ .4

نية في ريؤمن الدراسات واملخططات الرنية الالزمة فيما يتعلق بمتابعة جاهزية جميع األقسام الميكانيكية املحركة والمتحركة من الناحية ال .5

 على العملية اإلنتاجية.
ً
 مركز العمل وبما ينعكس إيجابا

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (21بطاقة الوصف الوظيفي رقم )

 وزارة النقلالوزارة:   

 العامة إلسشاء الخطوط الحديدية الشركةالعامة: الجهة 

 1عدد مراكز العمل:    ألولى الفئة الوظيفية: ا  رئيس شعبةالمسمى الوظيفي: 

 حلب فرعالعمل: الوحدة التنظيمية لمركز 

 رئيس دائرة الرحبة المركزية مسمى وظيفة الرئيس المباشر:

 شروط شغل الوظيفة

 سة الميكانيكية اختصاص )آليات( .شهادة جامعية في الهند    العلمي:المؤهل 

 المهام الموكلة لمركز العمل

 اختصاصه وتقديم الحلول الالزمة للصعوبات الت  تعترض سير العمل.يقوم بتنريذ األعمال الرنية المكلف بها ضمن  .1

 يتابع أعمال مرؤوسيه وتوجيههم ويعطيهم التعليمات الالزمة. .2

 يضع المواصرات لألعمال والتجهيزات المطلو  تنريذها أو شراؤها. .3

 يعمل على إجراء التعديالت الطارئة على المشاريع واألعمال الت  هي قيد التنريذ .4

الدراسات واملخططات الرنية الالزمة فيما يتعلق بمتابعة جاهزية جميع اآلليات والشاحنات من الناحية الرنية في مركز العمل وبما  يؤمن .5

 على العملية اإلنتاجية.
ً
 ينعكس إيجابا

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (21بطاقة الوصف الوظيفي رقم )

 وزارة النقل الوزارة:  

 العامة إلسشاء الخطوط الحديدية لشركةالعامة: االجهة 

 1 العمل:عدد مراكز  ألولى   ا الوظيفية:الفئة   رئيس شعبةالمسمى الوظيفي: 

 حلب فرعالعمل: الوحدة التنظيمية لمركز 

 رئيس الدائرة الرنية مسمى وظيفة الرئيس المباشر:

 شروط شغل الوظيفة

 جامعية في الهندسة الكهربائية اختصاص )ميكاترونيك(. شهادةالعلمي: المؤهل 

 المهام الموكلة لمركز العمل

 العمل.يقوم بتنريذ األعمال الرنية المكلف بها ضمن اختصاصه وتقديم الحلول الالزمة للصعوبات الت  تعترض سير  .1

 الالزمة.يتابع أعمال مرؤوسيه وتوجيههم ويعطيهم التعليمات  .2

 شراؤها.يضع المواصرات لألعمال والتجهيزات المطلو  تنريذها أو  .3

 يعمل على إجراء التعديالت الطارئة على المشاريع واألعمال الت  هي قيد التنريذ .4

العمل  زمرك الرنية فيالناحية  التحكم منوكل ما يتعلق بمتابعة جاهزية اآلالت والمعمل وأدوات  الرنية الالزمةيؤمن الدراسات واملخططات  .5

 على العملية 
ً
 اإلنتاجية.وبما ينعكس إيجابا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (22بطاقة الوصف الوظيفي رقم )

 وزارة النقل الوزارة:  

 العامة إلسشاء الخطوط الحديدية الشركةالعامة: الجهة 

 1 العمل:عدد مراكز    األولى  الوظيفية:الفئة   رئيس شعبةالمسمى الوظيفي: 

 فرع حلبالعمل: الوحدة التنظيمية لمركز 

 رئيس الدائرة الرنية مسمى وظيفة الرئيس المباشر:

 شروط شغل الوظيفة

 )عام(.الهندسة المدنيةجامعية في  شهادةالعلمي: المؤهل 

 المهام الموكلة لمركز العمل

 العمل.يقوم بتنريذ األعمال الرنية المكلف بها ضمن اختصاصه وتقديم الحلول الالزمة للصعوبات الت  تعترض سير  -1

 الالزمة.يتابع أعمال مرؤوسيه وتوجيههم ويعطيهم التعليمات  -2

 شراؤها.يضع المواصرات لألعمال والتجهيزات المطلو  تنريذها أو  -3

 المشاريع واألعمال الت  هي قيد التنريذيعمل على إجراء التعديالت الطارئة على  -4

بما العمل و  الحديدي وفي مراكزالخط  والمشاريع علىوكل ما يتعلق بمتابعة األعمال المدنية  الرنية الالزمةيؤمن الدراسات واملخططات  -5

 على العملية 
ً
 اإلنتاجية.ينعكس إيجابا

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 (23بطاقة الوصف الوظيفي رقم )

 وزارة النقلالوزارة: 

 العامة إلسشاء الخطوط الحديدية الشركةالعامة: الجهة 

 1 العمل:عدد مراكز    األولى  الوظيفية:الفئة   مساعد إداري أول المسمى الوظيفي: 

 حلب فرعالعمل: الوحدة التنظيمية لمركز 

 رئيس الدائرة الرنية مسمى وظيفة الرئيس المباشر:

 شروط شغل الوظيفة

  ونقل(مواصالت المدنية )الهندسة  في إجازةالعلمي: المؤهل 

 المهام الموكلة لمركز العمل

 العمل.يقوم بتنريذ األعمال الرنية المكلف بها ضمن اختصاصه وتقديم الحلول الالزمة للصعوبات الت  تعترض سير  -1

 الالزمة.يتابع أعمال مرؤوسيه وتوجيههم ويعطيهم التعليمات  -2

 شراؤها.يضع المواصرات لألعمال والتجهيزات المطلو  تنريذها أو  -3

 يعمل على إجراء التعديالت الطارئة على المشاريع واألعمال الت  هي قيد التنريذ -4

ق و االخط الحديدي من جسور و أنر بإسشاءوكل ما يتعلق بمتابعة المشاريع المكلرة بها الشركة  الرنية الالزمةيؤمن الدراسات واملخططات  -5

 على العملية اإلنتاجية . بعمله وجاهزية األدوات المستخدمة 
ً
 في مراكز العمل وبما ينعكس إيجابا

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 (24بطاقة الوصف الوظيفي رقم )

 وزارة النقلالوزارة: 

 العامة إلسشاء الخطوط الحديدية الشركةالعامة: الجهة 

 1 العمل:عدد مراكز    األولى  الوظيفية:الفئة   مساعد إداري أول المسمى الوظيفي: 

 فرع حلبالعمل: الوحدة التنظيمية لمركز 

 رئيس مكتب المشاريع مسمى وظيفة الرئيس المباشر:

 شروط شغل الوظيفة

  طبوغرافيا(المدنية اختصاص ) الهندسةفي  العلمي: إجازةالمؤهل 

 المهام الموكلة لمركز العمل

 العمل.يقوم بتنريذ األعمال الرنية المكلف بها ضمن اختصاصه وتقديم الحلول الالزمة للصعوبات الت  تعترض سير  .1

 الالزمة.يتابع أعمال مرؤوسيه وتوجيههم ويعطيهم التعليمات  .2

 شراؤها.يضع المواصرات لألعمال والتجهيزات المطلو  تنريذها أو  .3

 المشاريع واألعمال الت  هي قيد التنريذيعمل على إجراء التعديالت الطارئة على  .4

رافي الخط الحديدي من المسح الطبوغ بأسشاءوكل ما يتعلق بمتابعة المشاريع المكلرة بها الشركة  الرنية الالزمةيؤمن الدراسات واملخططات  .5

 على العملية  بعمله وفي مراكزالمستخدمة  وجاهزية األدوات
ً
 اإلنتاجية.العمل وبما ينعكس إيجابا

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (25بطاقة الوصف الوظيفي رقم )

 وزارة النقلالوزارة:  

 العامة إلسشاء الخطوط الحديدية الشركةالعامة: الجهة 

 1 العمل:عدد مراكز    األولى  الوظيفية:الفئة   قانوسي دارسالوظيفي: المسمى 

 حلب فرعالعمل: الوحدة التنظيمية لمركز 

 رئيس دائرة الشؤون القانونية مسمى وظيفة الرئيس المباشر:

 شروط شغل الوظيفة

 جامعية في الحقوق  شهادةالعلمي: المؤهل 

 المهام الموكلة لمركز العمل

 الشركة.متابعة اإلجراءات الالزمة إلقامة الدعاوي من وعلى . 1

 القانونية.معالجة الدعاوي المقامة من قبل الشركة أو بمواجهتها وإعداد المذكرات والردود . 2

 القضائية.متابعة إجراءات تنريذ األحكام وإجراءات الطعن باألحكام . 3

 واختصاصه.يقوم بكل ما يكلف به من أعمال من رئيسه المباشر ضمن مجال عمله . 4

 


