
 

 

 يؼاييز انخقذو نجائشة انخًيش بجايؼت انزاسي وأوساَها انُسبيت
انىسٌ  انخًيش في َىػيت انؼًهيت انخؼهيًيت و

 انُسبي

انذرجت 

 انحاصم ػهيها

  3 االنزضاو ثبنذٔاو انشسًٙ ٔٔلذ انًحبضشاد. 1

  3  .رمٛٛى انطهجخ نعضٕ ْٛئخ انزذسٚس فٙ عًٛع انًمشساد انزٙ ٚذسسٓب 2

  3 .انزمٛٛى انزارٙ نعضٕ ْٛئخ انزذسٚس نُفسّ  3

رمٛٛى عضٕ ْٛئخ انزذسٚس يٍ لجم انشإٌٔ األكبدًٚٛخ ٔسؤسبء األلسبو  4

 .انزٙ ٚذسْب نذٚٓى يمشساد دساسٛخ

3  

  3 ًشبسكخ فٙ رطٕٚش ٔرحذٚش رٕصٛف انًمشساد انزٙ ٚذسسٓب.ان 5

  3 االنزضاو ثزُفٛز رٕصٛف انًمشس. 6

  3 .ٔرحذٚضّ عضٕ ْٛئخ انزذسٚساكزًبل ٔصبئك يهف  7

  4 اعذاد رمبسٚش انًمشساد انذساسٛخ انزٙ ٚذسسٓب. 8

  3 رمٛٛى االيزحبَبد. 9

  3 انًشبسكخ فٙ رٕصٛف انجشايظ األكبدًٚٛخ داخهٛب أٔ خبسعٛب ثبسى انغبيعخ. 11

  3 يشبسكزّ فٙ انذٔساد انزذسٚجٛخ ثبنغبيعخ. 11

  ERP  . 3انزضايّ ثُظبو  12

  4 انزضايّ ثاعذاد يهف انًمشس انذساسٙ. 13

  3 يشبسكزّ فٙ االسشبد االكبدًٚٙ. 14

  3 يسبًْزّ فٙ ئصشاء يكزجخ انمسى ثبنًشاعع انعهًٛخ االنكزشَٔٛخ.  15

  3 خهٕ يهفّ يٍ انغضاءاد ٔاالَزاساد. 16

   انخًيش في انبحث انؼهًي 

  3 عبيعٙ.رأنٛف كزبة  1

  3 َشش ثحش فٙ يغهخ خبسعٛخ ثبسى انغبيعخ. 2

  3 َشش ثحش فٙ يغالد انغبيعخ. 3

  3 رشعًخ يشعع عبيعٙ. 4

  3 االششاف عهٗ أثحبس انزخشط. 5

  3 االششاف عهٗ سسبئم يبعسزٛش أٔ دكزٕساِ. 6

  3 يشبسكزّ كًُبلش خبسعٙ نشسبنخ يبعسزٛش أٔ دكزٕساِ ثبسى انغبيعخ  7

  3 انًشبسكخ فٙ يإرًشاد عهًٛخ ثبسى عبيعخ انشاص٘. 8

  3 انًشبسكخ فٙ َذٔاد أٔ يإرًشاد عهًٛخ داخم عبيعخ انشاص٘. 9

  3 انعضٕٚخ فٙ نغبٌ رحكٛى انًغالد انعهًٛخ ثبنغبيعخ. 11

   انخًيش في خذيت انًجخًغ 

  4 انًشبسكخ فٙ َذٔح رٕعٕٚخ نهًغزًع. 1

  3 االَسبَٛخ ٔانًغزًعٛخ.انًشبسكخ فٙ انحًالد  2

  3 انًمبثالد انزهفضَٕٚٛخ ثبسى عبيعخ انشاص٘. 3

  3 رمذٚى أٔساق عًم نخذيخ انًغزًع. 4



 

  4 رمذٚى دٔسح رذسٚجٛخ نخذيخ انًغزًع. 5

  3 يشبسكزّ فٙ انًُبسجبد انٕطُٛخ ٔانًغزًعٛخ ثبسى عبيعخ انشاص٘. 6

    

   انًإششاد األخشٖ يٕاطٍ لٕح ٚزًٛض ثٓب ٔنى رشزًم عهٛٓب 

 

 

 

 يًأل يٍ قبم انهجُت انؼهًيت بؼذ حقذيى انشىاهذ واألدنت.

    

 ، رًُح )  ( دسعبد نكم يمشس  انًشبسكخ فٙ رٕصٛف انًمشساد انذساسٛخ  

االششاف عهٗ طهجخ انذساسبد انعهٛب أٔ  

انزذسٚت انسشٚش٘ )انًغًٕعخ انطجٛخ( 

 يشبسٚع انزخشط.

اششاف عهٗ ( دسعبد نكم 11رًُح ) 

( دسعبد طبنت 8طبنت دكزٕساِ، ) 

 يبعسزٛش.

 ( دسعبد كم يغًٕعخ ثحضٛخ.5)

انكزبة انًإنف أٔ انًزشعى ٔانجحٕس انمبثهخ  

نهُشش عبنًٛب أٔ عشثٛب أٔ يحهٛب خالل سُخ 

 انزمٕٚى

نًُشٕس فٙ ( دسعخ نهجحش انًُفشد ا21) 

يغهخ عبنًٛخ راد يعبيم رأصٛش يعزًذح 

 دٔنٛب.

)  ( دسعخ نكم ثحش يمجٕل فٙ يإرًش 

خبسط انًٍٛ، )  ( دسعخ نهجحش عهًٙ 

( دسعخ نهكزبة انًإنف 21انًشزشن، )

، )  ( انًُٓغٙ أٔ انًزشعى انًمٕو عهًٛب

 دسعخ نهكزبة انًشزشن انًإنف.

رًُح )  ( دسعبد نهًشبسكخ انخبسعٛخ   انًشبسكخ فٙ انًإرًشاد 

ثجحش عهًٙ أٔ ٔسلخ عًم أٔ يحبضشح 

عبيخ أٔ دٔسح رذسٚجٛخ، ٔرًُح )  ( 

نهًشبسكخ انخبسعٛخ ثصفخ حضٕس ، ٔ)  

( دسعبد نهًشبسكخ انذاخهٛخ ثجحش 

أٔ يحبضشح عبيخ عهًٙ أٔ ٔسلخ عًم 

أٔ دٔسح رذسٚجٛخ، ٔرًُح )  ( دسعخ 

 .نهًشبسكخ انذاخهٛخ ثصفخ حضٕس

انًسبًْخ فٙ خذيخ انًإسسبد انعهًٛخ أٔ  

 انٕصاساد األخشٖ أٔ انًغزًع

رًُح )  ( دسعبد نكم اسزشبسح رمذو  

نهًإسسخ أٔ نهًغزًع أٔ انٕصاسح أٔ 

ئلبيخ دٔسح رذسٚجٛخ أٔ َشش فٙ انًٕلع 

 االنكزشَٔٙ نهغبيعخ.

االسٓبو فٙ انضٚبساد انًٛذاَٛخ ٔانحمهٛخ أٔ  

يعًهٛخ أٔ اعشاء اخزجبساد أٔ رحهٛالد 

 يخزجشٚخ

رًُح )  ( دسعبد نكم صٚبسح أٔ اخزجبس  

 أٔ رحهٛم يخزجش٘

انزعهٛى انًسزًش ٔانحهمبد انًشبسكخ فٙ  

 انعهًٛخ ٔانضمبفٛخ ٔانسًُبس

رًُح )  ( دسعبد نهًشبسكخ ثصفخ  

ئبسخ ٔعضٕٚخ يحبضش ، رًُح )  ( نش

 نغبٌ انسًُبس ٔانحهمبد انضمبفٛخ.



 

 

 

 

 

 انؼقىباث ويىاطٍ انضؼف )حخصى انذرجاث( حًهئ يٍ قبم انًسؤول انًباشز:

    

  حخصى )  ( درجت ػقىبت نفج انُظز 

  حخصى )  ( درجت ػقىبت االَذار 

  حخصى )  ( درجت ػقىبت قطغ انزاحب 

  حخصى )  ( درجت ػقىبت انخىبيخ 

  حخصى )  ( درجت ػقىبت اَقاص انزاحب 

  حخصى )  ( درجت ػقىباث أخزي 

    

 انُزٛغخ انُٓبئٛخ:

 انذرجت حسب انىسٌ وسٌ انًحىر انًحاور 

  05 انخًيش في انخذريس 

  05 انخًيش في انبحث انؼهًي 

  05 انخًيش في خذيت انًجخًغ 

   يجًىع انذرجاث 

  بانكايم بذوٌ وسٌحخصى  خصى درجاث يىاطٍ انضؼف 

   انذرجت انُهائيت 

   انخقذيز انُهائي 

 


