
االمهھنيیة  مططوورريي  ااالختباررااتتامج  االتددرريیبي  االمقتررحح  لددووررةة  االبررن  

 

1/10/2013  30/9/2013  االووقتت 29/9/2013 

 9.0  –  8.30 تسجيیلل  االمشارركيینن

  معايیيیرر  ااختيیارر  االمططوورريینن  وواالمقيیيیميینن  ووأأماكنن  االفحصص
  محمدد  خيیرر  ااررشيیدد  :  مم.
  أأددوواارر  االمططوورريینن  وواالمقيیيیميینن  ووأأماكنن  االفجصص-
معايیيیرر  ااختيیارر  االمططوورريیيینن  مجمووعاتت  عملل  لتحدديیدد  -

  وواالمقيیميیيینن  ووأأماكنن  االفحصص
 عررضض  وومناقشة  مخررجاتت  مجمووعاتت  االعملل  -

/  مم.هھھھشامم    تصميیمم  ااالختباررااتت  االمهھنيیة:  مم.  يیاسرر  علي
  االمجفتت/االسيیدد  أأحمدد  االعيیصص

  
  مصفووفة  أأددلة  االتقوويیمم-

تمرريینن  لمجمووعاتت  االعملل  على  ااعدداادد  مصفووفة  ااددلة  
 تقوويیمم

  اافتتاحح  االووررشة:  -
  االبخيیتتاالسيیددةة  ناددررةة  

  ااررشيیدد  االمهھنددسس  محمدد  خيیرر
  االمهھنددسس  يیاسرر  علي

  
االعملل  على  ددليیلل  ااالختباررااتت  االمهھنيیة  :  االسيیدد  ززيیدد  -

  االقيیسي
ررااسمم  االتقوويیمم  ووااالمتحاناتت  في  ااألررددنن  :  االسيیدد  محمدد  -

  اابررااهھھھيیمم  
 

9.0  –  10.30 

 11.0  –  10.30 ااستررااحة

  تنفيیذذ  ااالختباررااتت  االمهھنيیة  :  االسيیدد  ززيیدد  االقيیسي
  ااالختباررااتت  االمهھنيیةااجررااءااتت  تنفيیذذ  -
  شررووطط  منح  شهھاددةة  مززااوولة  االمهھنة-
 نقاشش  حوولل    ااجررااءااتت  تنفيیذذ  ااالختباررااتت-

/    ااالختباررااتت  االمهھنيیة:  االسيیدد  ززيیدد  االقيیسي  تصميیمم
  مم.هھھھشامم  االمجفتت/االسيیدد  أأحمدد  االعيیصص

  ااعدداادد  قوواائمم  االررصدد  ووساللمم  االتقدديیرر-
تمرريینن  لمجمووعاتت  االعملل  على  ااعدداادد  قائمة  ررصدد  /  -

 سلمم  تقدديیرر

  ااررشيیدد  ووااستررااتيیجيیاتت  االتقوويیمم  :  مم.  محمدد  خيیررططررقق  
  مقددمة  عنن  االططررقق  ووااالستررااتيیجيیاتت  -
تمرريینن  لمجووعاتت  االعملل  على  ااختيیارر  ططرريیقة  االتقوويیمم  -

 االمناسبة
11.0  –  12.30 

 13.0  –  12.30 ااستررااحة

:  االسيیدد  ززيیدد  االقيیسي  ددليیلل  ااالختباررااتت  االمهھنيیة  
  عررضض  للددليیلل  -
  مجمووعاتت  عملل  لمناقشة  االددليیلل  -
-       االعملل  عررضض   مجمووعاتت   مخررجاتت وومناقشة

  وواالووصوولل  لمالحظظاتت  تحسيینن  االددليیلل
 ااختتامم  االووررشة-

االسيیدد  محمدد  ررااسمم  تصميیمم  ااالختباررااتت  االمهھنيیة:  -
  /  مم.هھھھشامم  االمجفتت/االسيیدد  أأحمدد  االعيیصصاابررااهھھھيیمم  

  تصميیمم  ااالختبارر  االمهھني  االنظظرريي-
تمرريینن  لمجمووعاتت  عملل  لمناقشة  ااختبارر  مهھني  -

 نظظرريي  ووتقيیيیمهھ

االسيیدد  محمدد  ررااسمم  تصميیمم  ااالختباررااتت  االمهھنيیة  :  
  /  مم.هھھھشامم  االمجفتت/االسيیدد  أأحمدد  االعيیصصاابررااهھھھيیمم  

  خططووااتت  تصميیمم  ااالختباررااتت  االمهھنيیة-
  أأعدداادد  مووااصفاتت  ااالختبارر  االمهھني-
تمرريینن  لمجمووعاتت  االعملل  على  ااعدداادد  مووااصفاتت  -

 ااختبارر  مهھني

13.0  –  15.0 

 16.0  –  15.0 غددااء

 

 

Nisreen Bathish



االمهھنيیة  ااالختباررااتت  امج  االتددرريیبي  االمقتررحح  لددووررةة  مقيیمياالبررن  

 

 

2/10/2013  االووقتت 1/10/2013 

  8.30  –  9.0 

/  مم.هھھھشامم  االمجفتت/االسيیدد    محمدد  ررااسمم  اابررااهھھھيیممااالختباررااتت  االمهھنيیة:  االسيیدد  تنفيیذذ    -
  أأحمدد  االعيیصص

  ااعدداادد  قوواائمم  االررصدد  ووساللمم  االتقدديیرر-
 قائمة  ررصدد  /  سلمم  تقدديیررتمرريینن  لمجمووعاتت  االعملل  على  ااعدداادد  ووتعبئة  -

  اافتتاحح  االووررشة:  -
  االسيیددةة  ناددررةة  االبخيیتت

  االمهھنددسس  محمدد  خيیرر  ااررشيیدد
  االمهھنددسس  يیاسرر  علي

  
  االعملل  على  ددليیلل  ااالختباررااتت  االمهھنيیة  :  االسيیدد  ززيیدد  االقيیسي-
  االتقوويیمم  ووااالمتحاناتت  في  ااألررددنن  :  االسيیدد  محمدد  ررااسمم  اابررااهھھھيیمم  -
 

9.0  –  10.30 

  10.30  –  11.0 

  /  مم.  محمدد  خيیرر  ااررشيیددااالختباررااتت  االمهھنيیة  :  االسيیدد  ززيیدد  االقيیسيتنفيیذذ  
  ااجررااءااتت  تنفيیذذ  ااالختباررااتت  االمهھنيیة-
  شررووطط  منح  شهھاددةة  مززااوولة  االمهھنة-
 تمرريینن  لمجمووعاتت  عملل  على  ااعدداادد  خططة  تنفيیذذ  ااالختباررااتت  االمهھنيیة-

  مقددمة  في  تصميیمم  ااالختباررااتت  االمهھنيیة:  االسيیدد    ززيیدد  االقيیسي-
  ارر  االمهھني:  محمدد  ررااسمم  اابررااهھھھيیممااعدداادد  مووااصفاتت  ااالختب  -
 12.30  –  11.0 يیاسرر  علي  :  مم.  تقوويیمماالااعدداادد  مصفووفة  أأددلة  -

  12.30  –  13.0 

ددليیلل  ااالختباررااتت  االمهھنيیة  :  االسيیدد  ززيیدد  االقيیسي    
  عررضض  للددليیلل  -
  مجمووعاتت  عملل  لمناقشة  االددليیلل  -
  تحسيینن    -   لمالحظظاتت   وواالووصوولل   االعملل   مجمووعاتت   مخررجاتت عررضض  وومناقشة

  االددليیلل
 ااختتامم  االووررشة-

  تمرريینن  على  تصميیمم  ااختبارر  مهھني  :  فرريیقق  االعملل  على  االددليیلل
  

 15.0  –  13.0 ااعدداادد  مووااصفاتت  ااالختبارر  وومصفووقة  أأددلة  االتقوويیمم

  15.0  –  16.0 

 


