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مدير إداريمدير الشئون اإلدارية47أخصائي خدمة اجتماعيةأخصائي إجتماعي2
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مدير شؤون إسكانمدير شعبة اإلسكان49أخصائي تدريب وتطوير موارد بشريةأخصائي تطوير موارد بشرية4

مدير ماليمدير شعبة الحسابات50أخصائي تغذيةأخصائي تغذية مساعد5
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فني إنشاءاتمراقب انشاءات52أخصائي عمميات بريديةأخصائي عمميات بريدية7
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أمين مخزنمراقب عهدة58أخصائي استراتيجياتباحث تخطيط13
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مراقب مخزونمراقب مخزون60أخصائي تطوير إداريباحث تطوير إداري15
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مهندس معماريمهندس معماري مساعد78فني تشغيل خط تجميع آليفني تشغيل آالت33
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موزع بريدموزع بريد80فني دعم تقنية معموماتفني دعم مساعد35

فني هندسة ميكانيكيةميكانيكي81فني صيانة ميكانيكيةفني صيانة آالت36

عامل تجميع منتجات نسيجيةنساج82فني طباعة رقميةفني طباعة37

ناسخناسخ آلة83فني إحصاء طبيفني مختبر38

نّجارنجار84فني مختبر طبيفني مختبر39

محاسبمحاسب85فني هندسة كهربائيةكهربائي40

محضر مختبر عموممحضر مختبر86لّحاملحام41

مصمم نظممحمل نظم87عامل خدمات االتصاالت وتقنية المعموماتمأمور اتصاالت42

كاتب رواتبمدقق رواتب88صرافمأمور صرف43

مندوب مشترياتمأمور مشتريات89أخصائي عالقات عامةمأمور عالقات عامة44

مترجممترجم90أمين صندوقمأمور عهدة45


