
                           

 

 مركز البحوث الصناعية

 الشروط الواجب توافرها يف املرشح لوظيفة مدير فرع للمركز

 

 املتلطلبات الشخصية :

 

        أن يكون لييب اجلنسية وملتزمًا بأخالقيات املهنة وميثاقهاا وسساا الساوا والسالول والسام ة ماا

 خالل مسوته الوظيفية.

  فرق ال مل ومهارات الت امل الف ال مع اآلخريا.القدرا على قيادا

 .القدرا على تنفيذ األعمال وتقديم اإلستشارات املكلف بها يف الوقت املناسب

 . أن يكون لديه القدرا البدنية والدهنية وقوا الشخصية والثقة بالنفس

 ب .أن جييد اللغة اإلجنليزية باملستوى الذى ميكنه ما آداء وظيفته بالشكل املطلو

 . توافر الدافع املستمر لإلجناز والتميز

 .القدرا على التفكو و التقصي واالبتكار والتصور الشامل للمواقف

 . القدرا يف إتقان ال مل و حتسينه

 .سرعة البديهة وتقديم احللول املناسبة يف الوقت احملدد

 

 الدرجة الوظيفية :

 أن ال تقل درجته الوظيفية عا الدرجة الثانية عشر 

 

 املتلطلبات ال لمية :

  ي ادهلاأن يكون ساصل على الشهادا اجلام ية أو ما.

 

 :ال مليةمتطلبات اخلربا 

 سنة يف جمال ختصصه. 51ال تقل عا  أن يكون له خربا علمية وعملية ملدا

        أن يكون له نشر علمي أو قام أو شارل يف إجناز وتنفياذ أاااث أو دراساات أو تقاارير فنياة وناو  ماا 

 األعمال ال لمية الرفي ة يف جمال ختصصه .

 .اخلربا الرتاكمية وامل رفة والدراية الكاملة باختصاصات وأنشطة املركز املختلفة



 .أن يكون ساصل على تقرير كفاءا بدرجة ممتاز يف الثالث السنوات األخوا 

  : أن يكون قام أو شارل أو ساهم يف إجناز ب ض األعمال مثل- 

 دراسات و تقارير ذات قيمة علمية سققت إضافة و مردود إجيابي. إجناز و تنفيذ (5

إجناز و تنفيذ أعمال هلا عالقة بأنشطة البحث ال لمي التطبيقي ذات الصالة بقطااع    (2

 الصناعة.

 إجناز أعمال ترتب عليها احملافظة على البيئة. (3

 

 -متطلبات أخرى:

  تقدمااه لوظيفااة ماادير خطااة عملااه ور يتااه للمركااز ضااما مسااتندات علااى املرشااح تقااديم

 الفرع .

 

 
 

مالسظة ت طى االولوية ملا تقلد وظائف قيادية أو إشرافيه خالل 

 مسوا عمله السابقة.

 

 

 
 

 


