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 21 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –القابضة  قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة



 درجة ثانية - الكروت الذكية  المسار الوظيفي لوظيفة فني صيانة كهرباء
 

 

 

 20 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –القابضة  قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة

 

 

 



 درجة ثانية - الكروت الذكية  المسار الوظيفي لوظيفة فني صيانة كهرباء
 

 

 

 22 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –القابضة  قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة



 درجة ثانية - الكروت الذكية  المسار الوظيفي لوظيفة فني صيانة كهرباء
 

 

 

 23 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –القابضة  قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة



 درجة ثانية - الكروت الذكية  المسار الوظيفي لوظيفة فني صيانة كهرباء
 

 

 

 22 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –القابضة  قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة



 درجة ثانية - الكروت الذكية  المسار الوظيفي لوظيفة فني صيانة كهرباء
 

 

 

 22 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –القابضة  قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة



 درجة ثانية - الكروت الذكية  المسار الوظيفي لوظيفة فني صيانة كهرباء
 

 

 

 26 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –القابضة  قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة



 درجة ثانية - الكروت الذكية  المسار الوظيفي لوظيفة فني صيانة كهرباء
 

 

 

 21 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –القابضة  قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة


