
 الفئة الثالثة -بحلب  املؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء -وزارة الكهرباء 
 

 (1رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 الوزارة: وزارة الكهرباء

 محافظة حلب - املؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباءالجهة العامة: 

 20عدد مراكز العمل:  الثالثةالفئة الوظيفية:  ثانية عامل منهي درجةاملسمى الوظيفي: 

 دائرة تشغيل حلبالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 دائرة تشغيل حلب رئيسمسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شروط شغل الوظيفة

 شهادة التعليم األساس ي أو ما يعادلهااملؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 

 .يعمل تحت إشراف رئيسه املباشر -1

 .أعمال وصيانة املحطات الكهربائيةتنفيذ  -2

 .تنفيذ أعمال وصيانة الكابالت والخطوط الكهربائية -3

 .تنفيذ وصيانة الشبكات الهوائية -4

 .صيانة مراكز التحويل -5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (2رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 الكهرباءالوزارة: وزارة 

 محافظة حلب - الشركة العامة لكهرباء حلبالجهة العامة: 

 25عدد مراكز العمل:  الثالثةالفئة الوظيفية:  ثانية ةعامل منهي درجاملسمى الوظيفي: 

 مديرية التشغيلالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مديرية التشغيلمدير مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شروط شغل الوظيفة

 شهادة التعليم األساس ي أو ما يعادلهااملؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 

 .يعمل تحت إشراف رئيسه املباشر -1

 .أعمال وصيانة املحطات الكهربائيةتنفيذ  -2

 .تنفيذ أعمال وصيانة الكابالت والخطوط الكهربائية -3

 .تنفيذ وصيانة الشبكات الهوائية -4

 .صيانة مراكز التحويل -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (3رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 الوزارة: وزارة الكهرباء

 محافظة حلب - الشركة العامة لكهرباء حلبالجهة العامة: 

 25عدد مراكز العمل:  الثالثةالفئة الوظيفية:  ثانية ةعامل منهي درجاملسمى الوظيفي: 

 مديرية التنفيذالوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 مديرية التنفيذمدير مسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شروط شغل الوظيفة

 شهادة التعليم األساس ي أو ما يعادلهااملؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 

 .يعمل تحت إشراف رئيسه املباشر -1

 .وصيانة املحطات الكهربائية أعمالتنفيذ  -2

 .تنفيذ أعمال وصيانة الكابالت والخطوط الكهربائية -3

 .تنفيذ وصيانة الشبكات الهوائية -4

 .صيانة مراكز التحويل -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (4رقم بطاقة الوصف الوظيفي )

 الوزارة: وزارة الكهرباء

 محافظة حلب - الشركة العامة لكهرباء حلبالجهة العامة: 

 20عدد مراكز العمل:  الثالثةالفئة الوظيفية:  كاتب درجة ثانيةاملسمى الوظيفي: 

 ركزيةدارة املال الوحدة التنظيمية ملركز العمل: 

 املدير العام للشركةمسمى وظيفة الرئيس املباشر: 

 شروط شغل الوظيفة

 شهادة التعليم األساس ي أو ما يعادلهااملؤهل العلمي: 

 املهام املوكلة ملركز العمل 

 

 .يعمل تحت إشراف رئيسه املباشر -1

 .ت والبيانات والدداول والكشوفيعد الكتب واملراسال  -2

 .من خالل الوقوعات املوجودة لديهينظم الصكوك  -3

 .البطاقات وفق التعليمات النافذةيمسك السدالت و  -4

 .والدداول وفق التعليمات النافذةيحفظ املراسالت والبيانات  -5

 


