
إٌ حطىر انًؤسسبث و حقذيهب يبًُ عهً اسخخذاو انعُصز انبشزي و انىصىل إنً هذا انخطىر و انخقذو ال يخأحً إال ببسخًزار االستختاتًتبر  تً 

نيخذو انًؤسست  ً هذا االسخاًبر و يحسٍ يٍ إدارة انًىارد انبشزيتت و انتعتًتهتيتبث  SparkHRMSانًىارد انبشزيت نهًؤسست و يأحً َظبو 

 .انًزحبطت بهب و انذي يؤدي إنً خفض انخكبنيف و سيبدة االَخبج و يخهك بيئت بشزيت أكاز ديُبييكيت و اَخبجب و َجبحب

 .انًعهىيبثانًؤسسبث انقذرة عهً انخحكى انسهم  ً كب ت عًهيبث انًىارد انبشزيت عٍ طزيك أحذد طزق حكُىنىجيب  SparkHRMSيًُح َظبو 

انًؤسسبث بًذي كبيز يٍ انعًهيبث انًخكبيهت انخً حغطً كب ت يجبالث ادارة انًىارد انبشزيت نخخًكٍ يٍ ادارة كتب تت  SparkHRMS  َظبويشود 

 .انجىاَب  بسهىنت و احخزا يت كبيزة

 SparkHRMSاألوظمت داخل مىظومت 

   Administration اداسح إٌظبَ ٚاٌّغزخذِيٓ -1

 Personnelشئْٛ اٌّٛظفيٓ  -2

 Payrollاٌّشرجبد  -3

 Time Attendanceاٌسعٛس ٚاالٔصشاف  -4

 

 : SparkHRMSالعبمت لمىظومت المواصفبث و الخصبئص الفىيت 

  ٚ  ٚرُ رصّيُ إٌظبَ ثزىٌٕٛٛخيب ِزمذِخ ٌيييٕيبعيت اٌتيشويبد اٌيىيجيييشح راد اٌيفيش

دٚساد اٌعًّ ٚ عٍّيبد اٌّشرجبد ٚ ٚسديبد اٌعًّ اٌّيعيميذح ِيّيب يغيّير ري يٛيي  

 .عٍّيبد ٚ رمبسيش ٚ دٚساد عًّ إٌّظِٛخ ٌٍعًّ زغت اززيبج اٌتشوبد

   إٌظبَ ِجٕٝ ٌٍعًّ عٍٝ لٛاعذ اٌجيبٔبد اٌميبعيخ(Oracle – SQL Server) 

  ًِس بد عًّ اٌّغزخذَ إٌٙبئٝ رعًّ ِٓ خالي ثيئخ رتغيً ٚيٕذٚص ٚ يّىٓ رتغيي

إٌّظِٛخ في أوثش ِٓ ثٍذ عٍٝ لبعذح ثيبٔبد ٚازذح ٚ يّىٓ اٌعًّ ثعّالد ِخزيٍيفيخ 

 .ِ  اإلززفبظ ثبٌعٍّخ األَ ٌٍتشوبد ِزعذدح اٌدٕغيبد

  إٌظبَ يعًّ ٚفمب ألٔظّخ اٌٛيت ِٚٓ خالي شجىبد االٔزشٔذ ٚ اٌتيجيىيخ اٌغيسيبثيييخ

(Cloud). 

  ًاِىبٔيخ رغديً ثيبٔبد رفصيٍيخ ٌٍّٛظفيٓ ِثً اٌذٚساد اٌزذسيجيخ ٚ خجيشاد اٌيعيّي

ِدّيٛعيخ ِيٓ اٌيّيٛظيفيييٓ عيٛا  ويبْ / ِّب يغًٙ ِعبٌدخ زشوبد اٌزشليخ ٌّٛظف

ثبالخزيبس أٚ ثبأللذِيخ غجمب ٌٍمٛاعذ اٌخبصخ ثبٌزشليبد ِثً األخيبصاد ٚاٌيديضا اد 

 .ٚاٌزمذيشاد اٌغٕٛيخ

  يغّر إٌظبَ ثزغديً ٚ رٕفيز زشوبد أٙب  اٌخذِخ ٌىً ِٛظف عٛا  وبٔيذ ثغيجيت

/ ِعبػ ِجيىيش /  عدض وٍي اٚ خضئي /  عذَ اٌصالزيخ /  ثٍٛغ عٓ اٌغزيٓ / اعزمبٌخ 

 .اٌٛفبح/ اٌفصً ِٓ اٌخذِخ 

 ًّيزّيض إٌظبَ ثبٌغّبذ ٌٍّغزخذَ ثزعشيف لٛاعذ ع(Business Rules)   ٗريّيىيٕي

ِٓ رعشيف ِفشداد اٌّشرت ٚاالعزسمبلبد ٚاالعزم بعبد ٚزغبة ظشيجخ اٌيذخيً 

ٚاٌزبِيٕبد دْٚ اٌسبخخ اٌٝ اعبدح اٌجشِدخ، ٚ٘زا ِب يّيض إٌظيبَ ثيميذسريٗ اٌيىيجيييشح 

 .عٍٝ اٌعًّ فٝ دٚي ِخزٍفخ رخزٍف فيٙب اٌمٛأيٓ

  ِيٓ زييي  (  اٌيفيشٔغيييخ   –االٔيديٍيييضييخ   –اٌعشثيخ )يعًّ إٌظبَ ثبٌعذيذ ِٓ اٌٍغبد

 .سعبئً اٌزٕجيٗ ٚاألخ ب  –اٌزمبسيش  –زمٛي االدخبي  -ٚاخٙخ اٌز جيك 

  ٖيغّر إٌظبَ ثزغديً ِٛاعيذ اٌسعٛس ٚاالٔصشاف ث شيمخ ِيجيغي يخ، ٚسثيػ ٘يز

اٌّٛاعيذ ثّٛظف ٚازذ اٚ ِدّٛعخ ِٛظفيٓ ٚرٌيه ِيٓ خيالي رغيديييً ريٛليييزيبد 

ٌّيديّيٛعيبد اٌيسيعيٛس ٚاالٔصيشاف ٚييزيُ ثيعيذ رٌيه سثيػ   (Calendar)ٌٍعًّ

 .اٌّٛظفيٓ ثٙب

  ًيغّر إٌظبَ ثزغديً دٚسيبد عًّ ِٕزظّخ أٚ ِزجبدٌخ وّب يغّر إٌيظيبَ ثيزيغيدييي

 .دٚسيبد عًّ ِعمذح رزغيش وً فزشح

 يغّر إٌظبَ ثزصذيش ٔزبئح اٌزمبسيش ٚاٌجس  ثصيغخ ٚٚسد ٚئوغً ٚثٝ دٜ ئف 

   يغّر إٌظبَ ثبٌعًّ عٍٝ أوثش ِٓ ششوخMulti-Companies 

  يغّر إٌظبَ ثبٌعًّ ثأوثش ِٓ عٍّخ Multi-Currency 

  يزّيض إٌظبَ ثبٌزىبًِ ِ  ٔظبَ زغبثبد االعزبر اٌيعيبَ ِي  اٌيزيٛصيي  عيٍيٝ ِيشاويض

 .اٌزىٍفخ ٌىً االززغبثبد االٌيخ

  اِىبٔيخ اٌزٛاخٙيخ(Interface  ) َِي  ٔيظيب (Axapta 2012   )  عيٓ غيشييك
Webservice  أٚ أٜ ٔظبَ ِسبعجٝ أخش. 

  ًيغّر إٌظبَ ثبسعبي رٕجيٙبد ٌٍّٛظفييٓ أٚ اٌيّيذييشييٓ عيٓ غيشييك االييّييي
 .(Email Notifications)ٌزٕجيُٙٙ ثأٜ اخشا  ِ ٍٛة 

  يذعُ إٌظيبَ خيبصيييخ ريخي يييػ االخيبصاد اٌغيٕيٛييخ(Yearly Vacation 
Planner)  وزٌه اداسح ٚ اٌزسىُ فٝ عيذد ِيشاد أخيز االخيبصاد اٌغيٕيٛييخ ٚ

(Slot Management) 

  يييذعييُ اٌييٕييظييبَ خييبصيييييخ اصييذاس اٌييٛ ييبئييك ٚ اٌييخيي ييبثييبد(Document 
Generation)  ثبعزخذاَ خبصيخ(Word Mail Merge) 

   Administration ادارة الىظبم والمستخذميه( 1)

 يغّر إٌظبَ ثزغديً اداساد اٌّغزخذِيٓ اٌّخزٍفخ. 

 يغّر إٌظبَ ثزغديً ِدّٛعبد ٌٍّغزخذِيٓ ٚسث ٙب ثبالداساد. 

 يغّر إٌظبَ ٌىً اداسح اْ رشٜ عدالرٙب ٚثيبٔبرٙب عٍٝ زذح. 

  يغّر إٌظبَ ثشثػ اٌّغزخذَ ثأوثش ِٓ ِدّٛعخ ٚ اٌعًّ عيٍيٝ ثيييبٔيبد أويثيش
 .ِٓ فش 

  ٓيغّر إٌظبَ ثعًّ وٍّخ اٌّشٚس ٌٍّغزخذَ ثأْ رىْٛ ِعمذح ٌٚيٙيب اٌيعيذييذ ِي
 .اٌمٛاعذ

 َيغّر إٌظبَ ثشثػ ِدّٛعبد اٌّغزخذِيٓ ثصالزيبد عٍٝ لٛائُ إٌظب. 

  ًيغّر إٌظبَ ثبع ب  اٌّغزخذَ صالزيخ ٌشؤييخ ثيييبٔيبد اٌيّيٛظيفيييٓ فيٝ وي
يغّر إٌظبَ ٌّذيش إٌظبَ ثزعشيف االخشا اد اٌزٝ ريسيزيبج ٌيٍيذخيٛي .  اٌفشٚ 

 .Workflowفٝ دٚسح رذفك اٌعًّ

 َيٛخذ اٌعذيذ ِٓ اٌزمبسيش فٝ إٌظب. 
   Personnelشئون الموظفيه ( 2)

  ٚ يغّر إٌظبَ ثزغديً اٌٙيىً اٌزٕيظيييّيٝ ٌيٍيتيشويخ ِيميغيّيب اٌيٝ ِغيزيٛييبد
 .ٚزذاد

 ِٝميبس اٌيعيّيً، ٚ ، ٚ يغّر إٌظبَ ثزغديً ثيبٔبد ِثً ث بلخ اٌٛصف اٌٛظيف
اٌّدّٛعبد اٌٛظيفيخ ، ٚ اٌجيبٔبد اٌزعشيفيييخ ثيبٌيّيٛظيف، ٚثيييبٔيبد اٌيعيبئيٍيخ، 

ثيبٔبد األرصبي ثبٌّٛظف، ٚثييبٔيبد اٌيّيإ٘يً اٌيعيٍيّيٝ ٚ ويبفيخ ِيب ييزيعيٍيك ٚ
 .ثبٌّٛظف

  ًرفبصيً ِشرت اٌّٛظف ٚ رٌيه ثيشثي يٗ عيٍيٝ اٌيذسخيخ يغّر إٌظبَ ثزغدي
 .اٌّبٌيخ

  َثزغديً ٚ رٕفيز زشوبد أٙب  اٌخذِخ ٌىً ِٛظفيغّر إٌظب. 

  اٌيزيشليييبد / االعيبسح/  اٌيٕيميً /  يغّر إٌظبَ ثزغديً ثيييبٔيبد ليشاساد اٌيٕيذة
 .ٌٍّٛظف

 يغّر إٌظبَ ثزغديً ثيبٔبد اٌدضا اد اٌزٝ رُ رٛليعٙب عٍٝ اٌّٛظف. 

 ٝيغّر إٌظبَ ثزغديً ثيبٔبد اٌزذسج اٌٛظيف. 

   يغّر إٌظبَ ثزغديً ٚ رشصيذ ٚ عًّ خّي  االخشا اد عيٍيٝ خيّييي  أٔيٛا
 .األخبصاد

 يغّر إٌظبَ ثبٌزب يش اٌّجبشش ٌالخبصاد فٝ اٌّشرجبد. 

 يغّر إٌظبَ ثّزبثعخ دليمخ ٌزبسيخ ردذيذ اٌّغزٕذاد. 
   Payrollاألجور والمزتببث ( 3)

 ًيييزييّيييييض ٔييظييبَ اٌييّييشرييجييبد ثييبٌغييّييبذ ٌييٍييّييغييزييخييذَ ثييزييعييشيييف لييٛاعييذ عييّيي 
Business Rules  ٌْٚىٝ رّىٕٗ ِٓ رعشيف ِفشداد اٌّشريت اٌيّيخيزيٍيفيخ د

ٚ٘زا ِب يّيض إٌظبَ ثمذسرٗ عيٍيٝ اٌيعيّيً فيٝ دٚي . اٌسبخخ اٌٝ اعبدح اٌجشِدخ
 . ِخزٍفخ رخزٍف فيٙب اٌمٛأيٓ

 Self-Serviceاٌخذِخ اٌزاريخ  -5

 Recruitmentاالخزيبس ٚ اٌزعييٓ   -6

 Appraisalاٌزمييُ  -7

  Trainingاٌزذسيت  -8



 يغّر إٌظبَ ثزغديً  صشفيبد ِخزٍفخ خالي اٌتٙش . 

 يغّر إٌظبَ ثزغديً خّي  أٔٛا  ِفشداد اٌّشرت. 

 يغّر إٌظبَ ثزغديً اٌعذيذ ِٓ اٌذسخبد اٌّبٌيخ . 

 يغّر إٌظبَ ثصشف ِفشد اٌّشرت فٝ أوثش ِٓ صشفيخ . 

 يغّر إٌظبَ ثزغديً اٌعذيذ ِٓ ِدّٛعبد اٌسغبثبد . 

   َيغّر إٌظبَ ثزغديً ِعبدٌخ أٚ ثشٔبِح ثٛاع خ اٌيّيغيزيخيذAlgorithm  ٚرٌيه
 .ٌسغبة اٜ ِفشد ِشرت

  ٝيمَٛ إٌظبَ ثسغبة اٌعشائت ٚاٌزأِيٕبد االخزّبعيخ ٌىً ِٛظف ٚرٌه ثيٕيب  عيٍي
  .ِعبدٌخ اٌعشائت ِٚعبدٌخ اٌزأِيٕبد

  يغّر إٌظبَ ثزغديً أٔٛا  عٍف ِخزٍفخ ٚاعزم ب  لغػ اٌغٍف ِٓ اٌّشرت 

  يغّر إٌظبَ ثزغديً اٌّزغيشاد اٌتٙشيخ ٌٍّٛظفيٓ ويً شيٙيش عيٓ غيشييك شيبشيخ
 .ادخبي اٚ اعزيشاد٘ب ِٓ ٍِف اوغً

  يذعُ إٌظبَ اٌزعبًِ ثأوثش ِٓ عٍّخMulti-Currency 

 ٝيغّر إٌظبَ ثضيبدح ِشرت اٌّٛظف فٝ اٌّغزمجً أٚ  ثأ ش سخع. 

 يغّر إٌظبَ ثضيبدح ليّخ ِفشد ِشرت اٚ اوثش داخً دسخخ ِبٌيخ ِعيٕخ اٚ اوثش. 

  ٝيغّر إٌظبَ ثسفظ ٚعشض رعيذييالد اٌيّيشريجيبد ثتيىيً ريبسييخيHistorical 
Data. 

 يغّر إٌظبَ ثّشاخعخ اٌّشرجبد ثعذ االززغبة ٚ يغّر أيعب ثبعبدح االززغبة. 

 يغّر إٌظبَ ثبٌزصذيك عٍٝ ٔزبئح اٌّشرجبد ٚ رٌه لجً اٌصشف. 

  يغّر إٌظبَ ٌٍّغزخذَ ثزٌٛييذ زيضَ اٌيميييٛد  اٌيّيغيزيسيميخ ٚ زيضَ ليييٛد اٌصيشف
 . ٌٍّشرجبد

 ًيغّر إٌظبَ ثزشزيً اٌميٛد عٍٝ إٌظبَ اٌّسبعجٝ اٌخبص ثبٌعّي . 

 ًيغّر إٌظبَ ثزصذيش ليٛد االعزسمبق ٚ اٌغذاد ٌٍّشرجبد  اٌٝ ٍِف اوغ . 

 يغّر إٌظبَ ثعًّ اٌزغٛيبد اٌغٕٛيخ ٌٍعشائت ٚاٌزأِيٕبد. 

   ٚيغّير اٌيٕيظيبَ ثيزيٌٛيييذ ليييٛد ريذاخيٍيييخ ٚرغيٛييخ ثيييٓ اٌيفيشInter-Branch 
Transaction  

 يغّر إٌظبَ ثعًّ اٜ ِعبدالد اٚ اٜ زغبثبد عٍٝ ٔزبئح اٌسعٛس ٚاالٔصشاف. 

  ًيغّر إٌظبَ ثبٌزصذيك عٍٝ عذد عبعبد االظبفٝ ٌٍّٛظفييٓ ٚرٌيه ليجيً ريشزييي
  .ثيبٔبد اٌسعٛس ٚاالٔصشاف ٌٕظبَ اٌّشرجبد

   Time Attendanceالحضور واالوصزاف ( 4)

  يغّر إٌظبَ ثزغديً ِدّٛعبد اٌسعٛس ٚاالٔصشافCalendar. 

  ًّفيٝ ٔيفيظ اٌيييَٛ (  ٚسديخ ٚازذح عيٍيٝ فيزيشريييٓ) يغّر إٌظبَ ثزغديً فزشريٓ ع
 .صجبزيخ ٚ ِغبئيخ

  يغّر إٌظبَ ثزغديً دٚسيبد عًّ ِٕزظّخ أٚ ِزجبدٌخ أٚ ٌيٍيخ أٚ زيشح (Fixed, 
Overnight, Free, Turn  ) وّب يغّر إٌظبَ ثزغديً دٚسيبد عًّ ِعمذح رزغييش

 .وً فزشح

 َٛأٚ فٝ يَٛ أخش ثبالززفبظ ثشصييذ  يذعُ رعٛيط اٌزأخيشاد ٚ االرْٚ فٝ ٔفظ اٌي
اٌٛلذ اٌّ ٍٛة رعٛيعٗ ِٓ اٌّٛظف  يُ اٌيزيعيٛييط اٌيييب ِيٓ اٌيٛليذ االظيبفيٝ 

 .ٌٍّٛظف

  ٝاِىبٔيخ رعشيف لٛاعذ اٌزأخييش ٚ االظيبفي (Over/Short Time Rules  ) ِٓي
 .ثشٔبِح ٚازذ

 عٌٙٛخ سثػ لٛاعذ اٌزأخيش ٚ االظبفٝ ثٛسديبد اٌعًّ ٚ ِٓ شبشخ ٚازذح 

  ْٚيذعُ إٌظيبَ اِىبٔييخ عّيً االرْٚ اٌّيغّٛزخ ٚ رعيٛيط ٔيغجخ ِٕٙيب أٚ االر
 .اٌّعٛظخ وٍيب أٚ اٌّخصِٛخ وٍيب

  ًيغّر إٌظبَ ثزغديً اٌسعٛس ٚاالٔصشاف اٌيِٛٝ ٌٍّٛظفيييٓ ثيٛاعي يخ ريٛصييي
خيٙيبص   –اٌيجيبسويٛد ) إٌظبَ عٍٝ ِبويٕخ زعٛس ٚأصشاف رتًّ األٔٛا  اٌّخزٍفخ 

، ٚ ايعيب عيٓ غيشييك ( ثصّخ اٌٛخٗ –اٌزمبسة  –اٌىشٚد اٌّّغٕ خ  –ثصّخ اٌيذ 
 .عست اٌجيبٔبد ِٓ ٍِف اوغً 

  يغّر إٌظبَ ثزيغيديييً ليٛاعيذ ِيخيزيٍيفيخ ٌيسيغيبة االظيبفيٝ ٚاٌيزيبخيييش ٚاٌيغيييبة
 .ٚاالرٚٔبد

 ًّيغّر إٌظبَ ثزغديً اٌّٛاعُ ٚاألعيبد اٌزٝ يزع ً فيٙب اٌع. 

 ٝيغّر إٌظبَ ثزغديً خّي  أٔٛا  اٌّأِٛسيبد ٚاألرْٚ اٌخبصخ ٚاالرْ اٌدّبع. 

  ٝيغّر إٌظبَ ٌٍّٛظف ثزغديً أِش اٌزىٍيف لجً اٌميبَ ثبٌعًّ االظبف. 

 يغّر إٌظبَ ثشثػ اٌغيبة ٚاٌزبخيش ٚاٌٛلذ االظبفٝ ثٕظبَ األخٛس ٚاٌّشرجبد . 

  يغّر إٌظبَ ث جيبعيخ ِٚتيب٘يذح خيّييي  اٌيزيميبسييش اٌيّيزيعيٍيميخ ثيسيشويخ اٌيسيعيٛس
 .ٚاالٔصشاف ثصٛسح رفصيٍيخ ٚاخّبٌيخ

  Self-Serviceالخذمت الذاتيت ( 5)

 ٝعشض ٚغجيبعيخ لغيييّيخ / االعزعالَ عٓ أسصذح األخبصاد:  يغّر ٌٍّٛظفيٓ ثبألر
 .عشض اٌسعٛس ٚاالٔصشاف/عشض رمبسيش اٌّشرجبد اٌزبسيخيخ/اٌّشرت

 يغّر ٔظبَ اٌخذِخ اٌزاريخ ٌٍّٛظفيٓ ِٓ رمييُ أٔفغُٙ ارا غٍت ُِٕٙ رٌه . 

 يغّر ِٓ اٌزغديً ٚاالشزشان فٝ اٌذٚساد اٌزذسيجيخ . 

 ُٙيغّر ِٓ ِزبثعخ األ٘ذاف اٌخبصخ ث. 

  ٝاداسح اٌيٛظيبئيف اٌتيب يشح:  يغّر ٔظبَ اٌخذِخ اٌزارييخ ٌيٍيّيذييشييٓ ثيعيّيً األري/
اداسح / ٌزمذيُ عٍٝ اٌٛظيبئيف/ اظبفخ ِششسيٓ ٌٍٛظبئف/ اٌزصذيك عٍٝ غٍت اٌٛظيفخ

اداسح اٌيّيميبثيالد اٌتيخيصيييخ / اداسح ِيٛظيٛعيبد اٌيّيزيميذِيييٓ/ اٌّزمذِيٓ ٌٍٛظبئف
 .اداسح عشٚض اٌزٛظيف/اداسح االِزسبٔبد/ٌٍّزمذِيٓ

  يغّر سؤيخ خّي  االشعبسادNotifications  

 يغّر ثبٌشد عٍٝ ِٛظٛعبد اٌّزمذِيٓ ٌٍٛظبئف . 

 ٓيغّر ٌٍّذيشيٓ ثعًّ رمييُ ٌّٓ يزجعُٙ ِٓ ِٛظفي. 

  ٓيغّر ٌٍّذيشيٓ  ثبٌزصذيك عٍٝ غٍجبد اٌّٛظفي. 

  ُٙيغّر ٔظبَ اٌخذِخ اٌزاريخ ٌٍّذيشيٓ ثّزبثعخ األ٘ذاف اٌخبصخ ثّٓ يزجع . 
 

 Planning التخطيط ( 6)

 يغّر إٌظبَ ثزغديً خّي  أٛا  ِعبييش اٌميبط. 

  ثزغديً ِدّٛعبد ِخزٍفخ ٌٍمذساد ِٚٓ  يُ يغيّير ثيزيغيديييً إٌظبَ يغّر

 .ِىزجخ ِٓ اٌمذساد اٌزٝ رغزخذَ ثعذ رٌه فٝ خّي  أٔظّخ اٌجشٔبِح

  ثزغديً لذساد وً ِٛظفإٌظبَ يغّر. 

  إٌظبَ ثزغديً اٌمذساد اٌعبِخ اٌّ ٍٛة رٛافش٘ب فٝ خّييي  ِيٛظيفيييٓ يغّر

وّب يغّر ثزيغيديييً اٌيميذساد اٌيّي يٍيٛة ريٛافيش٘يب فيٝ ويً ,  اٌتشوخ وىً 

 .ٚوزٌه اٌمذساد اٌّ ٍٛة رٛافش٘ب فٝ وً ِٛل  ٚظيفٝ, ٚظيفخ 

  يغّر إٌظبَ ثعشض رمشيش ٌزٛظير اٌفشق ثيٓ ليذساد اٌيّيٛظيف ٚليذساد

 .اٌٛظيفخ اٚ اٌّٛل  اٌٛظيفٝ اٌزٜ يتغٍٗ

  يغّر إٌظبَ ثزغديً أوثش ِٓ ِغبس ٚظيفٝ ٌٍٛظيييفيخ اٌيٛازيذح ٚاٌيزيصيذييك

عٍيٙب ِٚٓ  ُ يزُ سثػ اٌّٛظف ثعذ رٌه ثبٌّغبس اٌيٛظيييفيٝ ٚرٌيه ٌيّيعيشفيخ 

 .اٌٛظيفخ اٌمبدِخ ٌٍّٛظف عٕذ اٌزشلٝ ٌٛظيفخ اخشٜ

 Recruitment / E-Recruitmentاالختيبر و التعييه  ( 7)

 يغّر إٌظبَ ثزغديً خٙبد اٌزٛظيف اٌّخزٍفخ. 

 يغّر إٌظبَ ٌالداساد ثزغديً  غٍجبد اٌزٛظيف ٌٍٛظبئف اٌّ ٍٛثخ ثٙب. 

 ٍٝيغّر إٌظبَ ثعًّ خ ػ ٌٍزٛظيف زغت زبخخ اٌعًّ اٌسبٌٝ ٚ اٌّغزمج. 

 يغّر إٌظبَ ثزغديً اٌّششسيٓ ٚ اٌزمذيُ ٌُٙ عٍٝ غٍت االٌزسبق . 

  ٝيغيّير ٔييظيبَ اٌيزييٛظيييف االٌييىيزيشٚٔييE-Recruitment    ًِيٓ رغيديييي

 .اٌّششسيٓ ٌجيبٔبرُٙ ٚيزُ رغديٍٙب فٝ لبعذح اٌجيبٔبد دْٚ رىشاس

 يغّر إٌظبَ ثعًّ رشريت ٌٍّششسيٓ ثتىً أٌٝ ٚفمب ٌٍمذساد ٚ االفعٍيبد. 

 يغّر إٌظبَ ثزغديً ٚ اسعبي رٕجيٙبد ثّٛاعيذ اٌّمبثالد اٌتخصيخ. 

 يغّر إٌظبَ ثزغديً ٔزبئح اٌّمبثالد اٌتخصيخ ٚاالخزجبساد. 

 يغّر إٌظبَ ثعًّ رشريت ٌٍّزمذِيٓ ٌٍٛظيفخ ٚرٌه ثعذ ظٙٛس إٌزبئح. 

 ٓيغّر إٌظبَ ثبسعبي عشٚض رٛظيف ٌّٓ ٚل  عٍيٗ االخزيبس ٌٍزعيي. 

  يذعُ إٌظبَ خّي  اخشا اد اٌزعييٓ ٌٍّزيميذَ ٌيٍيٛظيييفيخ ثيعيذ ليجيٌٛيٗ عيشض

 .اٌزعييٓ

 Appraisalالتقييم ( 8)

 يغّر إٌظبَ ثزغديً األٔٛا  اٌّخزٍفخ ِٓ ِدّٛعبد األ٘ذاف . 

 يغّر إٌظبَ ثزغديً ِىزجخ األ٘ذاف. 

 ُيغّر إٌظبَ ثزغديً ّٔبرج االعزجيبْ اٌخبصخ ثّٕبرج اٌزميي. 

 ُيغّر إٌظبَ ثزغديً ّٔبرج اٌمذساد اٌخبصخ ثّٕبرج اٌزميي. 

 ُيغّر إٌظبَ ثزغديً ّٔبرج األ٘ذاف اٌخبصخ ثّٕبرج اٌزميي. 

  ٝاعزّبساد اٌزمييُ ِخزٍفخ ِٓ ٚظيفخ ٌٛظيفخ أخشٜ ٚرىْٛ ٕ٘بن ِيشٚٔيٗ في

ٚيزُ سث ٙب ثّٕبرج االعزجيبْ ٚٔيّيبرج  ،اٌزسىُ فٝ رفبصيً وً اعزّبسح رمييُ

 .اٌمذساد ّٚٔبرج األ٘ذاف

 ُيغّر إٌظبَ ثزغديً خ ػ اٌزمييُ ٚاٌّٛظفيٓ داخً اٌخ ػ ٚفزشاد اٌزميي. 

 يغّر إٌظبَ ثبٌزعبًِ ِ  خّي  االخشا اد عٍٝ األ٘ذاف . 

 Trainingالتذريب ( 9)

  ًاٌيّيذسثيييٓ/ ِيشاويض اٌيزيذسييت/ ِدّٛعبد اٌيّيزيذسثيييٓيغّر إٌظبَ ثزغدي/

 .شٙبداد اٌزذسيت/اٌّغبساد اٌزذسيجيخ /اٌذٚساد اٌزذسيجيخ 

  ٚيزُ سثػ اٌّٛظف ثخ خ اٌزذسيت, يغّر إٌظبَ ثزغديً خ خ ٌٍزذسيت . 

 ٝيذعُ إٌظبَ اٌزذسيت اٌذاخٍٝ ٚاٌخبسخ. 

  ٓيغّر إٌظبَ ثزسذي  لذساد اٌّٛظف آٌيب ٚفيميب ٌيٍيّيٙيبساد اٌيّيىيزيغيجيخ ِي

 .اٌزذسيت

  يغّر إٌظبَ ثزغديً عشٚض األععبس ِيٓ ِيشاويض اٌيزيذسييت ٚ اٌيّيٛافيميخ

 .عٍيٙب

 ٗيغّر إٌظبَ ثعًّ دٚسح رذسيجيخ ثٕب  عٍٝ عشض رُ اٌّٛافمخ عٍي . 

 يغّر إٌظبَ ثزغديً اٌّٛظفيٓ فٝ اٌذٚساد اٌزذسيجيخ. 
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