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 اهتٖبٌبح اهضخظٖج 
  72اٍـدد ا١سِبٍٛ ٍَِٗؼهّٜ :  ؤِبُ ا١سبتج اٍِْبشتج ٜرسٙ خـبٌُْٗ نٛ ٗغؾ اضبرث 

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 
  Age: اٍهئج اٍـِرٜج

 .1  ِّ 2شْج                                 31ؤىل .  ِّ31 – 39  شْج 
 .3 ِّ 41  ٍٙ4شْج                            49ا . 51 نإٌذر 

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 
  Education: اٍِئٕل اٍـَِٛ

.1    دتَوووُٗ ٌَٜوووج ِسخِوووؾ.2           3تٌوووبٍٗرٜٗس.                   ٍٛدتَوووُٗ ؿوووب
.4        5ِبسشخٜر.  ٓدٌخٗرا 

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 
 Experience: ؿدد شْٗاح اٍخترث

.1  ِّ شْٗاح                              5ؤىل.2 5- 9  شْٗاح 
.3 11- 14                                  شْج.4 15 ٌذر نإ 

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 
 Job category: نئج اٍٗؼٜهج

.1                   ٚادار.2               ِٜٛ3ؤٌبد.  ٘ؤخر 
 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

  Job Title :اٍِشِٙ اٍٗؼٜهٛ
.1   ِدٜر.2     ْبئة اٍِدٜر.3     ُ4 رئٜس ىش. شٌرخٜرث / شٌرخٜر 
.5                 ِٜٛ6ِرضد ؤٌبد.            َُ7ِـ.  ًٍكٜر ذ 

        

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 
  Sexاٍسْس 

 ؤْذٙ . 2ذٌر                       . 1
 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

 Social Situation اٍضبٍج ا٣سخِبؿٜج

 ؤرِل . 4ِػَو         . 3ؤؿزة              . 2ِخزٗر                 . 1

Arab British Academy for Higher Education.

www.abahe.co.uk



 

 

 

117 

 

 ّغّش أُيٖج اشخخداى ّشبئل خنٌّهّسٖب اهيـوّيبح هدْ اهيشخّٖبح اهيخخوفج: أّاًل
 ج ؿوٓ اهفلرثدّل ذهم ؿوٓ اهيّافلج اهخبي( 5)أيبى خلدٖرم هوفلرث، ّنويب اكخرتح اإلسبتج يً  Xٖرسٓ ّغؾ ؿاليج 

 5-0االشخسبتج  اهفلرث اهركى
0 0 3 4 5 

َQ1.1  يفِّى اشخخداى ّشبئل اهخنٌّهّسٖب فٕ إدارث اهيّارد
 اهتضرٖج ّاغص هدٖم

     

Q1.2  اشخخداى ّشبئل اهخنٌّهّسٖب فٕ إدارث اهيّارد اهتضرٖج
 خخفع ؿدد اهيراسـًٖ إلدارث اهيّارد اهتضرٖج

     

Q1.3 اهخنٌّهّسٖب فٕ إدارث اهيّارد اهتضرٖج   اشخخداى ّشبئل
 خضلق يٖزث خٌبفشٖج هويدرشج

     

4Q1.  اشخخداى ّشبئل اهخنٌّهّسٖب فٕ إدارث اهيّارد اهتضرٖج
 خخفع اهٌفلبح اهيبهٖج اإلدارٖج

     

5Q1.  اشخخداى ّشبئل اهخنٌّهّسٖب فٕ إدارث اهيّارد اهتضرٖج
 خضلق يرٌّج أنتر فٕ اهـيل

     

6Q1. شخخداى ّشبئل اهخنٌّهّسٖب فٕ إدارث اهيّارد اهتضرٖج ا
 خسٌة األخػبء اهتضرٖج فٕ إدارث اهيّارد اهتضرٖج

     

7Q1.  ٖؤدٔ اشخخداى ّشبئل اهخنٌّهّسٖب فٕ إدارث اهيّارد
اهتضرٖج إهٓ خّفٖر إينبٌٖج اهـيل ؿً تـد يً خالل 

 اإلٌخرٌح

     

8Q1. اهيّارد اهتضرٖج  اشخخداى ّشبئل اهخنٌّهّسٖب فٕ إدارث
 خشِل اهخفبؿل تًٖ أكشبى اهيدرشج

     

9Q1.  ٖؤدٔ اشخخداى ّشبئل اهخنٌّهّسٖب فٕ إدارث اهيّارد
اهتضرٖج إهٓ شرؿج اهضظّل ؿوٓ اهيـوّيبح اهخبظج 

 تبهيّؼفًٖ

     

02Q1.  اشخخداى ّشبئل اهخنٌّهّسٖب فٕ إدارث اهيّارد اهتضرٖج
 فًٖإهٓ دكج اهيـوّيبح اهخبظج تبهيّؼ

     

00Q1.  خشبؿد اشخخداى ّشبئل اهخنٌّهّسٖب فٕ إدارث اهيّارد
 اهتضرٖج فٕ ؿيوٖج اخخبذ اهلراراح

     

00Q1.  ٖشبُى خّفر ّشبئل اهخنٌّهّسٖب فٕ إدارث اهيّارد
 اهتضرٖج فٕ زٖبدث نفبءث اهيّؼف

     

03Q1.  ٖشبُى خّفر ّشبئل اهخنٌّهّسٖب فٕ إدارث اهيّارد
 بدث نفبءث اهـيوٖبح اإلدارٖج فٕ اهيدرشجاهتضرٖج فٕ زٖ

     

04Q1.  ٖـزز اشخخداى ّشبئل اهخنٌّهّسٖب فٕ إدارث اهيّارد
 اهتضرٖج اهخنبيل تًٖ اهلػبؿبح اهّؼٖفٖج اهيخخوفج

     

05Q1.  ٖؤدْ اشخخداى ّشبئل اهخنٌّهّسٖب فٕ إدارث اهيّارد
 اهتضرٖج إهٓ خضشًٖ اهخديبح اهيلديج هويّؼفًٖ

     

Q1.16  ٖضلق اشخخداى ّشبئل اهخنٌّهّسٖب فٕ إدارث اهيّارد
 اهتضرٖج فٕ خٌفٖذ أٌضػج إدارث اهيّارد اهتضرٖج
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نيتدعم إدارة المدرست نحو التحول إلى اإلدارة اإللكترو: ثانيًا  

 (يمكن إختيار أكثر من جواب ):فً إعتقادك، أي من االمىر انتانٍت تقىم انمدرست بدعمها من اجم انتحىل انى االدارة االنكترونٍت

 

  (Decision)يىجذ قراراث رسًيت تخض انتحىل  (  )

  (Objection)  ال تىجذ يعارضت نهتحىل (  )

  (Sale promotion)   تـروج انًذرست نهتحىل يٍ خالل ثقافتها انتُظيًيت (  )

  (email) تىفر انًذرست بريذ إانكتروَي خاص نكم يىظف (  )

 

 نظــــام المدرست في إدارة الموارد البشريت :ثالثا

 من حٍث تطبٍقها فً انمدرست  (تصاعدي)رتب االنظـمت انتانٍت حسب االونىٌت 

 

 (Ad)يتى اإلعالٌ عٍ انىظائف انشاغرة يٍ خالل بىابت انًذرست  (  )

 (Application) تقذو طهباث انتىظيف إنكتروَيًا (  )

  (Record) تسجيم انحضىر وانًغادرة يتى إنكتروَيًا (  )

  (Connected)َظاو انحضىر وانًغادرة يرتبط إنكتروَيًا يتى بُظاو األجىر (  )


