المهن المطلوبة وشروط العمل
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الخبرات
المسمى الوظيفي
تقنً مٌكانٌكً للمعدات ارضٌة خبرة سابقة كافٌة
بالعمل فً مجال
صٌانة المعدات
االرضٌة الخاصة
بالمطارات
خبرة سابقة كافٌة
تقنً نظام المالحة الجوٌة
بمجال المالحة
داخل المطار
الجوٌة داخل المطار
خبرة سابقة كافٌة
تقنً نظام رادار القاعدة
بمجال نظام رادار
االرضٌة
القاعدة االرضٌة
تقنً نظام االتصاالت بالمطار خبرة سابقة بمجال
االتصاالت بٌن برج
المراقبة والطائرات
والعكس
خبرة سابقة بمجال
تقنً نظام االرصاد
نظام االرصاد

 6تقنً حاجز اٌقاف الطائرات

خبرة سابقة كافٌة
بمجال نظام حاجز
الطائرات داخل
المطارات

مالحظة:
التقنيين المشار اليهم اعاله للعمل بالمطار وليس بالطائرات

العمر
اقل 05
سنة

الواجبات والمهام
المطلوب
ٌشترط فً المرشح أن ٌكون على معرفة بالمعدات مثل الرافعات  ،والرافعات
50
الشوكٌة ،والعربات ،والمنصات ،وساحبات السٌارا ت  ،وحدات الطاقة األرضٌة،
وحاوٌات لتزوٌد الطائرات بالوقود ،وحاوٌات البضائع  . k -lauderوان تكون
لدٌه معرفة عن إصالح المحركات والنا قالت وجمٌع المعدات المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة لنظام األرضً للمطار
ٌشترط فً المرشح ان تكون لدٌه المعرفة النظرٌة والتطبٌقٌة إلشارات وعالمات
50
مالحة المطارات التً تتضمن  :محدد المواقع  ،ودلٌل الطرق والممرات ،
واإلشارات الوسطٌة .كما ٌقوم بصٌانة هاته المعدات
ٌشترط فً المرشح ان ٌكون على معرفة جٌدة بالنظام القبلً والبعدي المرتبط بنظام
50
العرض األوروبً ، Euro catوكذلك القٌام بالصٌانة الوقائٌة واالستباقٌة الصحٌحة
لنظام القاعدة األرضٌة للرادار
ٌشترط فً المرشح ان تكون لدٌه معرفة جٌدة باألنظمة المستعملة لألرسال
50
 /VHF/UHF/HFواالستقبال األتٌة لمراقبة الطائرات ،
والمرتبطة بتغٌٌر المعدات، VCCSتسجٌل االصوات و برج المراقبة المتحرك

اقل 05
سنة

50

اقل 05
سنة

50

ٌشترط فً المرشح ان تكون لدٌه الخبرة لمعرفة المشاكل المتوقعة ولحلها مع تقدٌم
الدعم ال صالح المعدات المٌكانٌكٌة على حسب الجدول المسطر .وكذلك القٌام
بالمراحل الوقائٌة والصٌانة الصحٌحة للمسارات الضوئٌة و المحط الهوائٌة
ٌشترط فً المرشح لهذه الوظٌفة ان ٌكون لدٌه معرفة جٌدة لنظام توقف الطائرات
مثل الحاجز الشبكً و خطوط الحواجز .كما ٌتعٌن على المرشح ان ٌقوم باستمرار
على الصٌانة المستمرة والصحٌحة لهذ ا النظام(توقف الطائرات مثل الحاجز الشبكً
و خطوط الحواجز)

اقل 05
سنة
اقل 05
سنة
اقل 05
سنة

ظروف العمل واالمتيازات
السكن
وجبات
الطعام
توفر القوات
المسلحة
القطرٌة
سكن اعزب
لكل موظف
مع ثالثة
وجبات
طعام ٌومٌا

الدرجة
الممنوحة

العالوات

الراتب االساسي

الدرجة 0

 0155لاير
قطري

 عالوة المهنة من 1055ولغاٌة  1055لاير قطري
تمنح لجمٌع المهن

الدرجة 6

 5055لاير
قطري

 عالوة زوجٌة فً حالة اذاتم احضار العائلة قٌمتها
 1055لاير قطري

الدرجة 7

 0955لاير
قطري

 عالوة تنقالت تمنح للجمٌع 155لاير قطري

الدرجة 8

لاير قطري
2940

عالوة دورٌة مقدارها 155لاير قطري لكل سنة ولمدة
ثالثة سنوات

مالحظة:
تحسب الرتبة في الدرجة بالمؤهل العلمي وسنوات الخبرة.

ساعات
العمل

مدة العقد

خمس
من
الساعة سنوات
السادسة للمدة
صباحا االولى
الى
ثالث
الساعة سنوات
الواحدة متكررة
بعد
للسنوات
الظهر الالحقة
للفترة
االولى

انواع العطل
االسبوعية
والسنوية
والعارضة
 ٌمنحللعامل ٌومً
الجمعة
والسبت
اجازة
اسبوعٌة

نفقات السفر

 ٌمنح للعامل الدي تماختٌاره تذكرة سفر سٌاحٌة
من المغرب على حساب
القوات المسلحة القطرٌة

 فً حال انتهاء خدمات ٌمنحللعامل اجازة المعنً باألمر بعد قضاء
مدة زمنٌة تكون عوذته
سنوٌة 50
على حساب القوات
ٌوما فً
السنة الواحدة المسلحة القطرٌة فقط.
براتب كامل وٌستثنى من ذلك االجازات
السنوٌة تكون تذكرة السفر
على حسابه الخاص.
 ٌمنحللعامل اجازة
عارضة 11
ٌوم فً السنة

