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 عًٛذ انكهٛخانغٛذ األعزبر انذكزٕس/ 

 رؾٛخ طٛجخ ٔثعذ,,,,,,,

عبيعخ  – انغُٕ٘ نهخشٚغٍٛ ثكهٛخ انصٛذنخ ٙانزٕظٛف َزششف ثإؽبطخ عٛبدركى ثزمشٚش يفصم عٍ انًهزمٗ      

 طُطب كبنزبنٙ:

يزبثعخ غبدح انعشًبٔ٘ يذٚش ٔؽذح  د/فزٕػ يُصٕس يذٚش يشكض انخذيبد انصٛذنٛخ ٔيمشس انًهزمٗ،  لبو د/

ٔ ص/ يغذ٘  ،ص/ أعًبء عهٙ كبيم ،و/ يشٚى عهٙ كبيم ،د/ عًبػ فبسٔق انًال ،انخشٚغٍٛ ٔيُغك انًهزمٗ

انكهٛخ نشئٌٕ خذيخ ٔٔكٛم  َٓهخ انعشًبٔ٘  لبيذ انغٛذح انعًٛذح أ.د/ثبنزؾضٛش ٔاإلعذاد نهًهزمٗ. ٔ عجذ انمبدس

 .22/00/2012ٕٚو األؽذ انًٕافك انًهزمٗ فٙ  ثبفززبػكبيٛهٛب أثٕ انغعٕد أ.د/  انًغزًع ٔرًُٛخ انجٛئخ 

سئٛظ عبيعخ طُطب، ٔانذكزٕس ْبَٙ فٕص٘ يغذ٘ عجذ انشؤٔف عجع  ٔششف يهزمٗ انزٕظٛف ثؾضٕس أ.د/     

ٔعذد يٍ عًذاء انكهٛخ انغبثمٍٛ ، ٔنفٛف يٍ انغبدح األعبرزح ٔأعضبء ْٛئخ  دَٛب َمٛت صٛبدنخ انغشثٛخ،

عذ انضغشح ثٍٛ اؽزٛبعبد عٕق انعًم ٔغٕق انعًم ، ثسثظ انخشٚغٍٛ زمٗ ْٔذف انًه انزذسٚظ ، ٔانطالة.

 .ٔانزعهٛى انعبنٙ

ً نعذد يٍ ششكبد األدٔٚخ، ثبإلضبفخ إنٗ عشض انجشايظ انًًٛضح انزٙ  ٔاشزًم انًهزمٗ انزٕظٛفٙ      يعشضب

ثهٕو انًُٓٙ فٙ انكًٛٛبء رمذيٓب انغبيعخ ثكهٛخ انصٛذنخ ٔيُٓب ثشَبيظ دثهٕو انشلبثخ انذٔائٛخ ، ٔثشَبيظ انذ

 انؾٕٛٚخ ٔانزؾهٛم اإلكهُٛٛكٙ ، ٔانجشَبيظ انًُٓٙ نذكزٕس انصٛذنخ ، ٔثشَبيظ دثهٕو انصٛذنخ اإلكهُٛٛكٛخ.

 ٔ فًٛب ٚهٙ ثٛبٌ ثبنششكبد انًشبسكخ ثبنًهزمٗ: 

- ASTraZenCa 

- Acadima 

- PharmaDar 

- Ateco 

- Utopia 

- Sanofi 

 انؾكًخ فبسيب -

 هصُبعبد انذٔائٛخانششكخ األٔسٔثٛخ انًصشٚخ ن -

انخبصخ ثطالة انفشلخ انشاثعخ ٔانًغزٕٖ  C.V))ٔلبيذ انششكبد عبنفخ انزكش ثزغًٛع انغٛش انزارٛخ            

ثعشض ثشايظ رذسٚجٛخ نهطالة ٔلبيذ انششكبد  ،نزٕفٛش فشص عًم نٓىانخبيظ ٔانصٛبدنخ ؽذٚضٙ انزخشط 

عبيعخ  -صٛذنٛخ انزعهًٛٛخ انخبصخ ثكهٛخ انصٛذنخ لبيذ انششكبد أٚضب ثعشض رٕفٛش أدٔٚخ نهٔ ،ثبنششكبد

 طُطب.



                                                                                  
 

2 
 

إسشبدٚخ رًُؼ انخشٚغٍٛ بئؼ ٔلذ شبسن كال يٍ انغبدح األفبضم انزبنٙ ركشْى فٙ إنمبء يؾبضشاد َٔص        

 ْٔى: ثذاٚخ لٕٚخ فٙ عٕق انعًم

ثإنمبء يؾبضشح ثعُٕاٌ دٔس انصٛذنٙ فٙ انعًم لبو ْبَٙ دَٛب / كزٕسذانَمٛت صٛبدنخ انغشثٛخ انغٛذ  -

 .انُمبثٙ

ء يؾبضشح ثإنمبلبو طبسق أثٕ انعال /  انعضٕ انًُزذة نششكخ أكذًٚب اَزشَبشَٕبل انغٛذ انذكزٕس -

 يٕضُٕعٓب رصُٛع األيصبل.

لبو ثإنمبء يؾبضشح  HR consultant and training managerأؽًذ انًهٛغٙ  / انغٛذ انذكزٕس -

 نعًم انصٛذنٙ.يغبالد ا عٍ

ثٓبء انغجالٔ٘ يؾبضش ؽش فٙ إداسح األعًبل ٔانزغٕٚك لبو ثإنمبء يؾبضشح عٍ  / انغٛذ انذكزٕس -

 .(Interviewing Skills)يٓبساد انًمبثالد انزٕظٛفٛخ 

رفضهذ ششكخ أركٕ نهصُبعبد انذٔائٛخ ثزمذٚى يكبفئبد يبنٛخ نهطالة األٔائم نهعبو انذساعٙ انغبثك كًب        

 ط.و. نكم طبنت( كبنزبنٙ: 200) 2012-2012

ة انًغزٕٖ انخبيظ ثجشَبيظ ثكبنٕسٕٚط انصٛذنخ اإلكهُٛٛكٛخ ثُظبو انغبعبد انًعزًذح نؾصٕنٓى أٔال : طال

 ْٔى: 2012-2012عهٗ انًشاكض األٔنٗ انضالس نهعبو انذساعٙ انغبثك 

 خهٕد دمحم أؽًذ كزبَخ انًشكض االٔل 

 انًُعى أؽًذآالء دمحم عجذ انًشكض انضبَٙ

 آٚخ نٕاء اإلعالو عجذانعضٚض عهٙ عجذِ انًشكض انضبنش

الة انفشلخ انشاثعخ ثجشَبيظ ثكبنٕسٕٚط انصٛذنخ نؾصٕنٓى عهٗ انًشاكض انعشش األٔنٗ نهعبو انذساعٙ صبَٛب: ط

 ْٔى: 2012-2012انغبثك 

 كشًٚبٌ دمحم عجذهللا انجؾٛش٘ انًشكض االٔل 

  أؽًذ٘عٓبد صالػ دمحم انًشكض انضبَٙ 

 َٕسْبٌ انغعٛذ دمحم ؽبيذ انًشكض انضبنش 

 سٚى دمحم خٛش٘ يصطفٗ ثذٔ٘ انًشكض انشاثع 

 دمحم طهعذ أؽًذ انغخبٔ٘ انًشكض انخبيظ

 َٕس ايٍٛ إَس ايٍٛ انؾًبلٙأ انًشكض انغبدط

 ثزٓبل دمحم دسغبو عهٙ دسغبوإ انًشكض انغبثع
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 انًشكض انضبيٍ
انعهٛى عًبػ عجذانعهٛى اثشاْٛى عجذ 

 صٚذاٌ

 ًٚبٌ صجؾٙ فزؾٙ ثشكبد ساشذإ انًشكض انزبعع

 يٛشح عًش انغٛذ اؽًذأ انًشكض انعبشش

 

 ٔرى اخزًبو فبعهٛبد انًهزمٗ فٙ رًبو انغبعخ انضبنضخ عصشا

 ٔنغٛبدركى عضٚم انشكش

                                                                  

 نغٛبدركى يمذيزّ               

 يذٚش ٔؽذح يزبثعخ انخشٚغٍٛ

 د/ غبدح دمحم انعشًبٔ٘

 


