
 
 

 
01/2019 تعوٍن رقن      

 2019سبتوبر( ) أٌلول 02رام هللا  

 

 "انغمبالد ورفكُك وَممرشكُت  دوسح رذسَجُخ أعبعُخ فٍ" :انًىضىع

 

 
 انذونٍ وفمب نًششوع انزؼبوٌ. هللا ساو ػهً إخشاءاد انغاليخ فٍ انًُشآد فٍ انزذسَت يشكض افززبذ رى ،:312 يبسط 23 فٍ

 خىثُى. وثهذَخ انزؼبوٌ االًَبئٍ االَطبنُخ وكبنخ يٍ وثزًىَم

 وكفُم انجشايح نهًششوع انزشغُهٍ انششَك) CESF ثٍُ أغغطظ يٍ انشاثغ فٍ انًىلّغ انًىاد انزذسَجُخ زىل االرفبلُخ رىلُغ ثؼذ 

 رذسَجُخ فٍ دوساد ثزُظُى انًشكض عُمىو انفهغطُُُخ، األشغبل واالعكبٌ انؼبيخ ووصاسح ارسبد انًمبونٍُ انفهغطٍُُُُ، وانزذسَجُخ(

انًشبسكٍُ  ًَُر عىف .انجُبء فٍ يىالغ ثغاليخ َزؼهك فًُب وخبصخ االَشبءاد، لطبع فٍ وانؼبيهٍُ انًشبسَغ ألصسبة فهغطٍُ

 .انُهبئٍ انزمُُى لبَىًَُب ثؼذ اخزُبصهى اخزجبس ثهب يؼزشف رؤهُم شهبدح ػهً انسصىل فٍ انسك انذوساد فٍ

ػهً إخشاءاد يشكض انزذسَت فٍ  عبػخ 29 يذرهب رجهغ وانزٍ انًشرفؼخ فٍ انًجبٍَ األػًبل نًششفٍ األونً رى رُظُى انذوسح

 األول رششٍَ 42-41مشة يٍ فُذق يُهُُُىو فٍ َىيٍ ثبن -شبسع أثمشاط  انًبصُىٌ، هللا،انىالغ فٍ ساو انغاليخ فٍ انًُشآد 

 .:312( َىفًجشانثبٍَ)رششٍَ  4-3و)أكزىثش( 

 

 :الدورةبرناهج 

 الجسء النظري

 .11;26ززً  11;:; )أكزىثش( رششٍَ األول 41األسثؼبء 

 انًًبسعبد اندُذح زىل انغاليخ وانصسخ فٍ يىالغ انجُبء؛ فهى وثبئك انغاليخ انزُفُزَخ؛ ردًغ، رفكُك انغمبالد. 

 .11;26ززً  11;:; )أكزىثش( رششٍَ األول 42انخًُظ، 

 انغمبالد. ػهً انغاليخ ورسمُك انصسُر؛ ثبنطشَك انغمبالد ردًُغ انًشرفؼبد؛ فٍ نألػًبل PPE نـ انصسُر االعزخذاو

 

 



 الجسء العولً )سٍتن تقسٍن الوشاركٍن إلى هجووعتٍن(

 .)انًدًىػخ األونً( 11;26ززً  11;:َىفًجش( رششٍَ انثبٍَ) 3انغجذ 

 .)انًدًىػخ انثبَُخ( 11;26ززً  11;:َىفًجش( رششٍَ انثبٍَ) 4األزذ 

 ولىع زبنخ فٍ ارخبرهب انىاخت يالءيخ األكثش اإلخشاءاد ورمُُى األونُخ اإلعؼبفبد إداسح ثؤيبٌ؛ وَمم انغمبالد ورفكُك ردًُغ

 انُهبئٍ. االخزجبس زبدس؛

 

 عُمىو" )انزذسَجُخ نهذوسح انزغدُم ًَىرج" َشخً يأل يىظفُهى إسعبل أو انششكبد انزٍ رىد ثبنًشبسكخ انًهزًٍُ انٍ خًُغ :هام

 انذوساد(. يٍ أخشي إصذاساد يىاػُذ ثزسذَذ انزذسَت يشكض

 

 

 يغ فبئك االززشاو وانزمذَش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ًَىرج انزغدُم فٍ انذوسح
                  دورة اساسٍت" – السقاالث نقل"تجوٍع / إزالت / 

 ًَىرج انششكبد    

 اعى انششكخ 

الشركة عنوان   

 
 الهاتفرقم 

 المحمول
 رقم الهاتف 

 البريد اإللكتروني 

  

 الموظف المرشح للدورة 

 االسم األول 

 اسم العائلة 

 مكان الوالدة 

 تاريخ الميالد 

 مكان اإلقامة 

 العنوان 

 البريد االلكتروني  الهاتف المحمول  

 

 9102 اكتوبر 01 َزدبوص ال يىػذ فٍ انًشكض إنً وإسعبنه ثبنكبيم انزغدُم ًَىرج رؼجئخ َدت

 
 (3532874فبكظ ) (24217653532875-) رهفىٌ

 )pcuquick@palnet.com (انجشَذ االنكزشوٍَ
 

 (0597179989) نًضَذ يٍ انًؼهىيبد، َشخً االرصبل ثبنًهُذط ونُذ انًشَذٌ ػهً انشلى
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