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

 

 

 

 



 الدرجة االولى -مشكالت شبكات الصرف الصحي والتعامل معها   المسار الوظيفي لوظيفة مهندس صرف صحي
 

 

 

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



 الدرجة االولى -مشكالت شبكات الصرف الصحي والتعامل معها   المسار الوظيفي لوظيفة مهندس صرف صحي
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدرجة االولى -مشكالت شبكات الصرف الصحي والتعامل معها   المسار الوظيفي لوظيفة مهندس صرف صحي
 

 

 

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

 

 

 

 

 



 الدرجة االولى -مشكالت شبكات الصرف الصحي والتعامل معها   المسار الوظيفي لوظيفة مهندس صرف صحي
 

 

 

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

]تحذير[:

 

 

 

 



 الدرجة االولى -مشكالت شبكات الصرف الصحي والتعامل معها   المسار الوظيفي لوظيفة مهندس صرف صحي
 

 

 

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



 الدرجة االولى -مشكالت شبكات الصرف الصحي والتعامل معها   المسار الوظيفي لوظيفة مهندس صرف صحي
 

 

 

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

˗ 

˗ 

˗ 

˗ 



 الدرجة االولى -مشكالت شبكات الصرف الصحي والتعامل معها   المسار الوظيفي لوظيفة مهندس صرف صحي
 

 

 

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



 الدرجة االولى -مشكالت شبكات الصرف الصحي والتعامل معها   المسار الوظيفي لوظيفة مهندس صرف صحي
 

 

 

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

 

 

 

 

 



 الدرجة االولى -مشكالت شبكات الصرف الصحي والتعامل معها   المسار الوظيفي لوظيفة مهندس صرف صحي
 

 

 

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

 

 


