
Recruitments Details 

   (FRCC)  (مرسل) األخطاءعن  اإلبالغ التحكم ومراقب الوظيفيلمسمى ا   

  الوصف

  (FRCC) الوظيفيةالمهمة  العمل كخبير تقني ضمن:  

وتقييم تقني للتقارير الواردة من العمليات  إدارة -

الالزمة  اإلجراءاتالمتعلقة بعطل المعدات واتخاذ 

الصيانة باستخدام الحاسب  إدارةباستخدام نظم 

 (CMMSاآللي (

جمع طاقم الصيانة-  

بهيئة العمليات المعنية  إدارةمسؤولية االتصال مع  -

 التشغيل والصيانة

مدير القسم لمختلف المهام من  العامةالمساعدة -

والوظائف الروتينية بما في ذلك جمع المعلومات 

الوثائق كما هو مطلوب وإعداد  

تنسيق ومراقبة مهام الصيانة و وإدارةتخطيط  -

الصيانة أقسامالتصحيحية مع   

:الرئيسيةالمهام   

في حاله صحية جيدةالمتقدم يكون  أنيجب   

فما فوق 52يكون عمر المتقدم  أنيجب   

  ١ المالئمةيفي بمتطلبات صف 

البدنية:الصفات   

سنوات خبرة ٣دبلوم في مجال تقني مناسب و  أوشهادة يحمل  :مؤهل التعليمي، الخبرات(ال)  المؤهالت   

 إجادة اللغة االنجليزية تحدثا وكتابة

 إجادة استخدام الحاسب اآللي

 لديه فهم جيد للمبادئ واإلجراءات التحليلية والتحقيقية 

 لديه مهارات قيادية 

 المهارات:
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الوظيفيلمسمى ا مهندس  

  الوصف

القاطرات وخدمة ورش العملالعمل على قيادة الطاقم في مستودع  :الوظيفيةالمهمة    

:إشرافيةمهام  يشرف على الفنيين والعمال  

تخطيط الصيانة -  

 لخطة وفقا   للمعدات واإلصالح الصيانة أعمال تنفيذ -

الصيانة وأدلة العمل  

طاقمه عمل جودة عن المسؤولية -  

:الرئيسيةالمهام   

في حاله صحية جيدةالمتقدم أن يكون يجب  -  

فما فوق 52يكون عمر المتقدم  أنيجب  -  

١ المالئمةيفي بمتطلبات صف  -  
البدنية:الصفات   

سنوات  ٣شهادة بكالوريوس في مجال تقني مناسب و يحمل  -
 خبرة

لديه خبره مسبقه في العمل على مشاريع ويفضل في اعمال  -
   المواصالت العامة

:) المؤهل التعليمي، الخبرات( لمؤهالتا  

إجادة اللغة االنجليزية تحدثا وكتابة -  

إجادة استخدام الحاسب اآللي -  

لديه مهارات اشرافية -  

المستخدمة والمعدات األدوات في جيدة معرفة لديه -  

 المهارات:
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)فني( مشرف وردية الوظيفيلمسمى ا   

  الوصف

 وخدمة المستودع/  فرع القاطرات مدير إلى المساعدة تقديم -
مهامه في النظام  

النظام وخدمة مستودعال/  القاطرات داخل تقني كخبير العمل -  
 وخدمة مستودعال/ القاطرات  في والصيانة اإلصالح وظائف -

 النظام

:الوظيفيةالمهمة   

طاقم  جميع على ومهندس القسم مدير مع التعاونب اإلشراف
الصيانة قسم داخل العاملين  

:فيةااشرمهام   

 البرمجيات ذلك في بما المعدات وإصالح صيانة عن المسؤولية -
بها المعمول التقنية للوثائق وفقا -  
 اإلجراءات بمتطلبات يتعلق فيما الجوانب جميع تنسيق -

إلخ ، والمواد واألدوات عمالال مثل ، السريعة التصحيحية  
 الفنية الوثائق مع يتفق بما المنشآت إصالح في المساعدة -

بها المعمول  
خدمته ضمن التابعين الموظفين على اليومية الرقابة أداء -  
الصيانة مهام تقارير ومراجعة رصد -  
 تحت اإلصالح أعمال ذلك في بما والتصحيحية الوقائية الصيانة -

الصيانةكتيب و الفنية للتعليمات ووفًقاالمناوب  المهندس إشراف  
 مهام ألداء الالزمة القياس وأجهزة الخاصة األدوات تشغيل -

واإلصالح الصيانة  

:الرئيسيةالمهام   

في حاله صحية جيدةالمتقدم أن يكون يجب  -  

فما فوق 52يكون عمر المتقدم  أنيجب  -  

١ المالئمةيفي بمتطلبات صف  -  
البدنية:الصفات   

سنوات خبرة ٣شهادة أو دبلوم في مجال تقني مناسب و يحمل   
العمل على مشاريع ويفضل في اعمال لديه خبره مسبقه في  -

   المواصالت العامة
:) المؤهل التعليمي، الخبرات( مؤهالتال  

إجادة اللغة االنجليزية تحدثا وكتابة -  

إجادة استخدام الحاسب اآللي -  

التقنية المشاكل على الموظفين تدريب على القدرة لديه -  

المستخدمة والمعدات األدوات في جيدة معرفة لديه -  

 المهارات:
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الوظيفيلمسمى ا مشرف متجر  

  الوصف

المواد وإدارة التخزين إدارة على اإلشراف :الوظيفيةالمهمة    

لوجيستي ضابط :رير الىاتققدم الت   

:فيةااشرمهام  امين مخزن  

وإدارتها الموادالتعامل مع  إدارة  
 ادارة مخزون المتجر

المواد سجالت على الحفاظ  
 اعداد التقارير

البضائع وإصدار استالم على اإلشراف  
المواد حركة مهمة على اإلشراف  
المخزون نقل مع التعامل  

 االدارة على ادارة المتجر
واألمن السالمة مسائلو المتجر موظفي على اإلشراف  
الغيار قطع صيانة مسؤولية  

 وورشة التخزين مناطق داخل والترتيب النظافة عن المسؤولية
 العمل

التواال األدوات معايرة ضمان  
التخزين خدمة مركبات إدارة  
ونظام التحكم المحوسبة الغيار قطع مخزون إدارة  

 

:الرئيسيةالمهام   

في حاله صحية جيدةالمتقدم أن يكون يجب  -  

فما فوق 52يكون عمر المتقدم  أنيجب  -  

3المالئمة يفي بمتطلبات صف  -  
البدنية:الصفات   

 من سنوات ثالث إلى باإلضافة عالي مؤهل أو مهني تدريب لديه
العملية الخبرة  

اإلدارية المهارات في الخبرة من عامين لديه  
 لديه خبره في العمل على المشاريع
 لديه خبره في العمل في المستودع

:) المؤهل التعليمي، الخبرات( لمؤهالتا  

إجادة اللغة االنجليزية تحدثا وكتابة -  

 (CMMS(إجادة استخدام الحاسب اآللي ومعرفة في الـ- 

لديه معرفه جيدة في االدوات والمعدات  -  

لديه مهارات جيدة في ضبط الجودة -  
معرفة جيده في ادارة المخزونلديه  -  
لديه مهارات قيادية -  

 المهارات:
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الوظيفيلمسمى ا مشرف صيانة  

  الوصف

المواد وإدارة التخزين إدارة على اإلشراف :الوظيفيةالمهمة    

 والفنيين والمهندسين الورديات قادة على واإلشراف إدارة
 مؤقت موظف أي وكذلك الصيانة قسم في يعملون الذين والعاملين

القسم هذا داخل  
:فيةااشرمهام   

 المكونات جميع وتوافر تقنًيا الصحيحة الحالة عن المسؤولية -
الصيانة قسم من جزًءا تشكل والتي ، المناسب الوقت في  
 مهام إلدارة المختلفة والتشغيل الصيانة أقسام بين الربط -

المجدولة الصيانة  
الصيانة قسم داخل الداخلية االجتماعات إجراء -  
االخرى الصيانة ماقسا بين صالتال تنسيق -  
 حوادث وقوع حالة في المناسبة اإلجراءات عن المسؤولية -

الصيانة قسم داخل  
 البشرية الموارد مدير مع بالتعاون العمال توظيف متطلبات يحدد -

إدارته تحت للموظفين تدريبية برامج ويقترح  
  المستمر للتحليل كنتيجة الصيانة مهام تحسين -
 اإلجراءات بشأن قرار واتخاذ الفحص نتائج من التحقق -

 المناسبة
ذات الصله والمرافق للمعدات الصيانة تاريخ تحليل -  
 كافية الغيار قطع توافر لضمان اعداد التقارير نظام عن مسؤول -

للمنطقة التي يشرف عليها ومناسبة  
 واألدوات ، المناسبة العاملة للقوى السريع التوافر عن مسؤول -

الحوادث أحداث في المناسبة والمواد  

:الرئيسيةالمهام   

في حاله صحية جيدةالمتقدم أن يكون يجب  -  

فما فوق 32يكون عمر المتقدم  أنيجب  -  

1المالئمة يفي بمتطلبات صف  -  
البدنية:الصفات   

سنوات  ٣شهادة بكالوريوس في مجال تقني مناسب و يحمل  -
 خبرة

 المشاريع إدارةو اإلدارة مجال في الخبرة من سنوات ثالث لديه -
لمواصالت العامةا أعمال في مهاره ورغبةو  

اإلداري كموظف الخبرة من عامين لديه  

:) المؤهل التعليمي، الخبرات( مؤهالتال  

إجادة اللغة االنجليزية تحدثا وكتابة -  

إجادة استخدام الحاسب اآللي -  

لديه فهم جيد للمبادئ واإلجراءات التحليلية والتحقيقية  -  

لديه مهارات قيادية -  

 المهارات:
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(FRCC) عن االخطاء االبالغ  التحكم ومراقب مشرف  الوظيفيلمسمى ا    

  الوصف

 FRCCفي جميع مهام المتعلقه العمال ال FRCC  مساعدة مدير

FRCC    قسم   خدمة العمل كخبير فني داخل ضمن
:الوظيفيةالمهمة   

  جميع إلى باالشارة الذي القسم مدير مع التعاونب يشرف
FRCC    خدمة داخل الموظفين

:فيةااشرمهام   

  في كخبير العمل- خدمةFRCC    مديري قسم الصيانةبالتعاون مع 

 العمليات من الواردة للتقارير تقني وتقييم إدارة -
 الالزمة اإلجراءات واتخاذ المعدات عطلب المتعلقة

 CMMS باستخدام
جمع جميع طاقم الصيانة -  
 المعنية العمليات إدارة إلى التوصيل عن المسؤولية -

والصيانة التشغيل بهيئة  
 المهام من القسم مدير على التخفيف في ةعام ةمساعد -

 جمع ذلك في بما ، التوجيه ووظائف المختلفة اإلدارية
مطلوب هو كما والتقارير الوثائق وإعداد المعلومات  

 الصيانة مهام ومراقبة وتنسيق وإدارة تخطيط -
الصيانة أقسام مع بالتعاون التصحيحية        

:الرئيسيةالمهام   

في حاله صحية جيدةالمتقدم أن يكون يجب  -  

فما فوق 52يكون عمر المتقدم  أنيجب  -  

1المالئمة يفي بمتطلبات صف  -  
البدنية:الصفات   

سنوات  ٣شهادة بكالوريوس في مجال تقني مناسب و يحمل  -
 خبرة

لديه خبره مسبقه في العمل على مشاريع ويفضل في اعمال  -
 المواصالت العامة

:لمؤهل التعليمي، الخبرات() ا مؤهالتال  

إجادة اللغة االنجليزية تحدثا وكتابة -  

إجادة استخدام الحاسب اآللي -  

لديه مهارات تنظيمية -  

لديه معرفه جيده بالمهارات التقنيه -  

 المهارات:
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 لمسمى الوظيفيا  ضابط لوجستي 

 الوصف 
 

  

 السلعمهام المشتريات المتعلقة بصيانة  
 واألدوات

 
 المهمة الوظيفية: 

 ال يوجد
 

 مهام اشرافية:

 ضبط الموردين المحتملين وتسعير المقاولين، الجودة والخدمة -

 الحفاظ على البيانات في أنظمة المشتريات  -

 إعداد المعلومات لمعدالت االستخدام للمواد االستهالكية وقطع  -

  

 الغيار 

 ضمان التجديد المجدول والتلقائي للمواد االستهالكية وقطع -
 الغيار قبل الوصول إلى مستويات منخفضة للغاية وظيفة

(CMMS)  

 ضمان مطابقة المواد المشتراه وفًقا للمتطلبات والمواصفات-
 إجراء عمليات تفتيش للمواد المصنعة من قبل مقاولين  خارجيين -

 تقييم المورد البديل-

 متابعة عملية الشراء ورصد وتحديث وثائق المشتريات-

 إنشاء مرافق تخزين مناسبة وكافية-

اإلشراف والتنسيق للموظفين العاملين في األنشطة داخل -
إدارة جرد  -المتجر  وتجميع وصيانة سجالت معامالت التوريد 

 األجزاء المحوسبة ونظام التحكم

 المهام الرئيسية:  

 جيدةفي حالة بدنية 

 سنة أو أكثر 52يجب أن يكون 

 3يفي بمتطلبات فئة اللياقة البدنية 

 الصفات البدنية: 

  
حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال وما بين سنة  -

 الى ثالث سنوات من الخبرة في العمل
 لديه خبرة في العمل داخل شركة متعددة الجنسيات -

 لديه خبرة في العمل مع المشاريع -

 لديه خبرة في مجال االستيراد والتصدير -

(:المؤهل التعليمي، الخبرات ) مؤهالتلا  

  

  لديه معرفة جيدة باللغة اإلنجليزية تحدثا وكتابة -

 لديه مهارات جيدة في الكمبيوتر ومعرفة برنامج  - 

CMMS   

 لديه مهارات معرفة في العرف والتخليص - 

 :المهارات
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 لمسمى الوظيفيا  (FRCCمرسل ) مراقب 

   الوصف 

 العمل كخبير تقني داخل  

FRCC   
 المهمة الوظيفية: 

 المهام اإلشرافية: ال يوجد 

  

إدارة وتقييم تقني للتقارير الواردة من العمليات المتعلقة بمعدات  -
 CMMSعطل واتخاذ اإلجراءات الالزمة باستخدام 

 تحريك أطقم الصيانة ذات الصلة-

 مسؤولية االتصال مع إدارة العمليات المعنية بهيئة التشغيل -

 

 والصيانة 

المساعدة العامة من مدير القسم لمختلف المهام اإلدارية -
ووظائف التوجيه، بما في ذلك جمع المعلومات وإعداد الوثائق  

 والتقارير كما هو مطلوب

 تخطيط وإدارة وتنسيق ومراقبة مهام الصيانة التصحيحية مع -
 أقسام الصيانة

  

 المهام الرئيسية: 

  في حالة بدنية جيدة

 سنة أو أكثر 52يجب أن يكون 

 1يفي بمتطلبات فئة اللياقة البدنية 

 الصفات البدنية: 

  لديه شهادة أو دبلوم في مجال فني مناسب وثالث سنوات من -

 في العملالخبرة  

 لديه خبرة في العمل مع المشاريع ومرغوب فيه في المواصالت -
 العامة

 (:المؤهل التعليمي ،الخبرات )الكفائة  

  لديه معرفة جيدة باللغة اإلنجليزية تحدثا وكتابة 

 لديه مهارات جيدة في الكمبيوتر 

يه لد لديه القدرة على تدريب الموظفين في القضايا التقنية 
 جيدة باألدوات والمعداتمعرفة 

 المهارات: 
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 لمسمى الوظيفيا  مسؤول تكنولوجيا المعلومات والتوثيق 

 الوصف 
 

  

   صيانة أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات -

 يقدم المشورة ويدعم المستخدم في تطبيقات  -

CMMS / EDMS  

 إدارة الوثائق -

 المهمة الوظيفية:  

 ال يوجد  
 

 اشرافية: مهام 

دعم فريق الصيانة فيما يتعلق بصيانة األنظمة ذات البرامج غير   -
 المدمجة

  

 إنتاج سجالت األجهزة-

 الشروع في إصالح األجهزة-

المساعدة عند اختيار وشراء المساعدة المناسبة لألجهزة  -
 والبرامج في إعداد برامج الصيانة الحاسوبية وبرامج المكتب

الصيانة في تنسيقات يمكن استخدامها كملف  تضمين بيانات -
 إلكتروني

 تنسيق البيانات-

 تصميم وكتابة أوراق البيانات-

 كلمة المرور، تسجيل وإدارة الشبكة-

 استخراج البيانات والمساعدة في كتابة التقارير الشاملة-

 المساعدة في تحليل النظام بما في ذلك اإلحصاءات-

 النظم دعم موظفي الصيانة في صيانة-

 ضمان االمتثال لعمليات تكنولوجيا المعلومات للشركة-

 الخاصة بالعميل  CMMS / EDMSالحفاظ على أنظمة -

 CMMS / EDMSدعم الترقيات والتطبيقات والتعديالت في -

أداء واجبات المكتب مثل صيانة وإيداع السجالت والوثائق،  -
 وتجهيز وكتابة الوثائق

 قطاع الصيانة، والمسؤول عن غرفة التحكم في الوثائق داخل -
 األرشفة للصيانة

تضمين بيانات الصيانة في تنسيقات يمكن استخدامها كملف  -
 إلكتروني

 تنسيق البيانات-

 تصميم وكتابة أوراق البيانات-

 المهام الرئيسية:  
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  في حالة بدنية جيدة

 سنة أو أكثر 52يجب أن يكون 

 3يفي بمتطلبات فئة اللياقة البدنية 

 الصفات البدنية: 

 حاصل على درجة البكالوريوس في نظام معلومات الكمبيوتر 
 وثالث سنوات من الخبرة العملية

 (:المؤهل التعليمي، الخبرات)  المؤهالت 

 
لديه معرفة جيدة باللغة االنجليزية كتابة وتحدثا 
 لديه مهارات جيدة في الكمبيوتر ومعرفة برنامج 

 

CMMS / EDMS   

 لديه معرفة جيدة من مختلف البرامج، واإلنترنت، والشبكة 
 المحلية وإدارة قواعد البيانات

 المهارات: 

  

  
  

  

  

  

  
 

 لمسمى الوظيفيا  المراقب التجاري 

   الوصف 

 المهمة الوظيفية:  اإلدارة التجارية والعقود 

  اإلشراف المباشر لمهندسي الخدمة ومديري األقسام وأجهزة -

 التحكم وإدارة المشاريع 

 اإلشراف اليدوي الثانوي لجميع الموظفين داخل منظمة الصيانة-

 مهام اشرافية: 

 إعداد البيانات المالية والتقارير- 

 المالية المعامالت- 

 مراقبة الكلفة- 

 الفواتير- 

 

 إصدار أوامر الشراء- 

 شراء المعدات واألدوات وغيرها من السلع المتعلقة بالصيانة- 

 إنشاء قوائم / بنوك معلومات للموردين المفضلين- 

 إدارة شؤون التأمين- 

 المساعدة في المسائل القانونية والتجارية العقد- 

 المهام الرئيسية: 

  حالة بدنية جيدةفي 

  سنة أو أكثر 33يجب أن يكون 

 4يلبي متطلبات اللياقة البدنية من الدرجة 

 الصفات البدنية: 



Recruitments Details 
 حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال وثالث سنوات 

 من الخبرة في العمل

 

 لديه خبرة في العمل مع شركة متعددة الجنسيات
 المشاريعلديه خبرة سنتين في العمل في 

 لديه خبرة في التحكم في التكاليف والعقود وإدارة المطالبات

 (:المؤهل التعليمي، الخبرات مؤهالت )ال 

  لديه معرفة جيدة باللغة اإلنجليزية تحدثا وكتابة

 لديه مهارات جيدة في الكمبيوتر ومعرفة شروط برنامج

CMMS   

 المهارات: 

  

  

  

  

  
 

 لمسمى الوظيفيا  الضابط التجاري 

 الوصف 
 

  

 مساعد المراقب التجاري لجميع األعمال المتعلقة بالقضايا 
 التجارية

 
 المهمة الوظيفية: 

 ال يوجد 
 

 مهام اشرافية: 

 أداء واجبات المكتب مثل صيانة السجالت وملء المستندات -
 ومعالجة وكتابة الوثائق

  

 SAPنقل التكلفة الداخلية إلى -

 محاسبة-

 قم بإعداد قسيمة حسابات الدفع-

 المهام الرئيسية:  

  في حالة بدنية جيدة

  سنة أو أكثر 52يجب أن يكون 

 3يفي بمتطلبات فئة اللياقة البدنية 

 الصفات البدنية: 

 حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال وما بين سنة 
 إلى سنتين من الخبرة في العمل

 (:المؤهل التعليمي، الخبرات )الكفائة  

  لديه معرفة جيدة باللغة اإلنجليزية تحدثا وكتابة 

 لديه مهارات جيدة في الكمبيوتر ومعرفة برنامج 

CMMS   

 المهارات: 

  

  

  

 

 

  
 



Recruitments Details 
 
 

 لمسمى الوظيفيا  الضابط اإلداري 

   الوصف 

 المهمة الوظيفية:  مساعد لمدير اإلدارة 

 اشرافية:مهام   ال يوجد  

 دعم مدير اإلدارة في جميع واجباته- 

 ترتيبات الحلقات التدريبية- 

 تنسيق جميع القطع واألقسام التجارية- 

 

 االحتفاظ بسجالت التدريبات لجميع الموظفين- 

 االحتفاظ بتحديثات الملفات الشخصية الترتيب لمرافق التدريب، -
 إذا لزم األمر

 الثابتة المصروفات النثرية واألصول- 

 المهام الرئيسية: 

  في حالة بدنية جيدة

  سنة أو أكثر 52يجب أن يكون 

 3يفي بمتطلبات فئة اللياقة البدنية 

 الصفات البدنية: 

  حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال وما بين سنة -

 الى ثالث سنوات من الخبرة في العمل 

 متعددة الجنسياتلديه خبرة في العمل مع شركة -

 لديه خبرة في العمل مع المشروع-

 (:المؤهل التعليمي، الخبرات )الكفائة  

  لديه معرفة جيدة باللغة اإلنجليزية تحدثا وكتابة- 

 لديه مهارات جيدة في الكمبيوتر- 

 لديه مهارات تنظيمية جيدة- 

 المهارات: 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  



Recruitments Details 
 
 
 

 الوظيفيلمسمى ا  ضابط الجودة  

   الوصف 

 المهمة الوظيفية:  مساعد مدير الجودة لجميع األعمال المتعلقة بالجودة 

 يقدم التقارير الى:  مدير الجودة 

 مهام اشرافية:  ال يوجد 

  أداء مهام المكتب مثل صيانة السجالت وملء المستندات وتجهيز -

 الوثائق وكتابتها 

 ذلك التواصل مع العميلدعم إنشاء خطة الجودة بما في - 

 دعم إعداد بيانات الجودة والتقارير- 

 المهام الرئيسية: 

  في حالة بدنية جيدة

  سنة أو أكثر 51يجب أن يكون 

 3بمتطلبات فئة اللياقة البدنية  يفي

 الصفات البدنية: 

 حاصل على درجة البكالوريوس في مجال تقني أو إدارة أعمال 
 (:المؤهل التعليمي، الخبرات )الكفائة   من الخبرة في العملوما بين سنة إلى سنتين 

 لديه معرفة جيده باللغة اإلنجليزية تحدثا وكتابة 
 لديه مهارات جيدة في الكمبيوتر

 المهارات: 

  

  

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recruitments Details 
 

  

  
 

 لمسمى الوظيفيا  ضابط األمن 

   الوصف 

 المهمة الوظيفية:  المتعلقة بالجودةمساعد مدير السالمة لجميع األعمال  

 مهام اشرافية:  ال يوجد  

  أداء الواجبات المكتبية مثل صيانة السجالت وإيداع الوثائق -

 وتجهيز الوثائق وكتابتها 

 دعم إنشاء خطة السالمة بما في ذلك الواجهة للعميل- 

 دعم إعداد بيانات السالمة والتقارير- 

 المهام الرئيسية: 

  لديه حالة بدنية جيدة- 

 سنة أو أكثر 51يجب أن يكون - 

 3يفي بمتطلبات فئة اللياقة البدنية - 

 الصفات البدنية: 

 حاصل على درجة البكالوريوس في مجال تقني أو إدارة أعمال 
 وما بين سنة إلى سنتين من الخبرة في العمل

 (:المؤهل التعليمي، الخبرات )الكفائة  

 جيدة باللغة اإلنجليزية تحدثا وكتابةلديه معرفة - 

 لديه مهارات جيدة في الكمبيوتر- 
 المهارات: 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


