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http://4.bp.blogspot.com/-3DevGqeSMeg/T05-JiU2l2I/AAAAAAAAAd0/fBw9hXbuC0k/s1600/6.gif
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http://1.bp.blogspot.com/-zUsOdWmpzzk/T1O0U0YtOUI/AAAAAAAAAhE/kFYRJhwdElQ/s1600/Power-Reverse-Moving.EE4EE.Blogspot.Com2.gif
http://1.bp.blogspot.com/-4ehPrjIc-As/T1O_FGQ5qSI/AAAAAAAAAhM/6Yi4Ukgbjgw/s1600/Control22.EE4EE.BlogSpot.Com.23.gif
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http://2.bp.blogspot.com/-xXyJJFz9o_s/T1c3EIfhQ3I/AAAAAAAAAhc/U2JwcPxhKSY/s1600/14.gif
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http://4.bp.blogspot.com/-fYmloFhoJTk/T1eJz4qhmnI/AAAAAAAAAhk/r98BeGlPFfo/s1600/Power-Two-Motor.EE4EE.BlogSpot.Com.gif
http://3.bp.blogspot.com/-VL5MxrU09yg/T1zvdqCKg6I/AAAAAAAAAq4/hrutoHh8kCs/s1600/15.gif
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http://4.bp.blogspot.com/-fYmloFhoJTk/T1eJz4qhmnI/AAAAAAAAAhk/r98BeGlPFfo/s1600/Power-Two-Motor.EE4EE.BlogSpot.Com.gif
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http://4.bp.blogspot.com/-fYmloFhoJTk/T1eJz4qhmnI/AAAAAAAAAhk/r98BeGlPFfo/s1600/Power-Two-Motor.EE4EE.BlogSpot.Com.gif
http://3.bp.blogspot.com/-nLFLT2b1G_4/T2zUDKNvTLI/AAAAAAAAAwg/MlSwzaub4Qg/s1600/15.2.gif
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http://3.bp.blogspot.com/-qvhUuwGu3vQ/T2mXVgNexaI/AAAAAAAAAt8/QcBBWN9CDB0/s1600/15.3.gif


 درجة رابعه - صيانة لوحات التحكم  ظيفة فني صيانة كهرباءالمسار الوظيفي لو
 

 

 

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

http://2.bp.blogspot.com/-6jJuCxIgF-Y/T23oJdSTdWI/AAAAAAAAAwo/5anVjkLIqNY/s1600/Power-Three-Motor.EE4EE.BlogSpot.Com.gif
http://3.bp.blogspot.com/-Ju6OWlN8Z2M/T29JaJ8hQHI/AAAAAAAAADA/G9OT0yZZ0iY/s1600/16.gif
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http://2.bp.blogspot.com/-6jJuCxIgF-Y/T23oJdSTdWI/AAAAAAAAAwo/5anVjkLIqNY/s1600/Power-Three-Motor.EE4EE.BlogSpot.Com.gif


 درجة رابعه - صيانة لوحات التحكم  ظيفة فني صيانة كهرباءالمسار الوظيفي لو
 

 

 

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

http://3.bp.blogspot.com/-xW6QbtZlTG4/T3RuYvO6dbI/AAAAAAAAACY/nBH45gdxgI4/s1600/17.gif
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