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 آلية للمفاضلة بين المتقدمين للعمل بالوظائف الفنية

 
 المتقدمين للعمل بالوظائف الفنيةقرر مجلس العمداء الموافقة على اعتماد آلية للمفاضلة بين 

)بالصيغة المرفقة(
1

 

 الوظائف الفنية األكاديمية

 فني المختبر

 سم المتقدما الرقم

 التقييم المؤهالت

 توجيهي

 20% 

 دبلوم

 30% 

خبرة عملية 

20% 

 امتحان 

15% 

مقابلة شخصية 

15% 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 فني المختبر

 توزع عالمة التوجيهي كالتالي:  .1

 ( خمسون 50( عالمات للمعدل )5خمسة )( عالمة توزع خطياً حسب المعدل15)خمس عشرة و. 

 

  50 –معدل التوجيهي                        

 5+ 15× العالمة =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

                              50  

 كالتالي:توزع عالمات الدبلوم  

 ( خمسون 50( عالمات للمعدل )5خمسة )( عالمة توزع خطياً حسب المعدل.25وخمس وعشرون ) 

 

  50 – متحان الشاملمعدل األ                       

 5+ 25×  ــــــــــالعالمة =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

                                   50      

 ( عالمات وبحد أقصى لغاية خمسة سنوات.4تعطى لكل سنة خبرة عملية ) .2

 

  

                                                            
1
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 مشرف المختبر)بكالوريوس(

 أسم المتقدم الرقم

 التقييم المؤهالت

 توجيهي 

20% 

 بكالوريوس 

30% 

خبرة عملية 

15% 

 امتحان 

20% 

مقابلة شخصية 

15% 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       
 

 مشرف المختبر)بكالوريوس(

 توزع عالمة التوجيهي كالتالي:  .1

 ( 60( عالمات للمعدل )5خمسة )عالمه توزع خطياً حسب المعدل( 15)خمس عشرة و ستون. 

  60 –معدل التوجيهي                        

 5+ 15× العالمة =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

                              40  

 توزع عالمات البكالوريوس كالتالي: 

 ( 60( عالمات للمعدل )5خمسة )عالمة توزع خطياً حسب المعدل( 25وخمس وعشرون ) ستون 

  60 – البكالوريوسمعدل                         

 5+ 25×  ــــــــــالعالمة =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

                                   40     

 ( عالمات وبحد أقصى لغاية خمسة سنوات.3تعطى لكل سنة خبرة عملية ) .2
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 )ماجستير( مشرف المختبر

 سم المتقدما الرقم

 التقييم المؤهالت

 توجيهي 

15% 

 بكالوريوس 

30% 

 ماجستير

15% 

خبرة عملية 

10% 

 امتحان 

15% 

مقابلة شخصية 

15% 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        
 

 )ماجستير( مشرف المختبر

 كالتالي:توزع عالمة التوجيهي  .1

 ( 60( عالمات للمعدل )5خمسة )توزع خطياً حسب المعدل ( عالمات10)ة عشر و ستون. 

 60 –معدل التوجيهي                

 5+ 10× العالمة =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

40 

 توزع عالمات البكالوريوس كالتالي: .2

 ( 60( عالمات للمعدل )5خمسة )( عالمة توزع خطياً حسب المعدل.25)وخمس وعشرون  ستون 

 60 – البكالوريوسمعدل                 

 5+ 25×  ــــــــــالعالمة =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                          40     

 توزع عالمات الماجستير كالتالي: .3

 ( 75( عالمات للمعدل )5خمسة )توزع خطياً حسب المعدل. (عالمات10) ةعشرو خمسة وسبعون 

 75 – الماجستيرمعدل                  

 5+ 10×  ــــــــــالعالمة =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20 

 وبحد أقصى لغاية خمسة سنوات. ( عالمتين2تعطى لكل سنة خبرة عملية ) .4

 


