معايير تقييم املرشحني
ملجلس نقابة املهندسني و النقيب
المعايير الموجبة:

يستبعد اي مرشح ال ينطبق عليه معيار واحد من المعايير الواردة أدناه.
على المرشح لمنصب العضوية في المجلس أو النقيب أن يتمتع بـ:
• اإلستقاللية و عدم اإلنتماء الى المنظومة الحاكمة أو الى أي من احزابها وكل ما يمت لها بصلة ،او
لمحوري  ١٤و ّ ٨آذار ،و غير مستفيد من المحاصصة والزبائنية أو من اي إرتباط سابق بهذه المنظومة
منذ مدة ال تقل عن ثالث سنوات .وفي حال كان المرشح قد استقال من أي من هذه األحزاب ،يجب ان
تكون األسباب معروفة و معلنة.
• النزاهة ونظافة الكف والمصداقية ،حسن السمعة و تاريخ يشهد على عدم وجود اي شبهة حول عمله
وأدائه.
• خبرة ال تقل عن  ٧سنوات في العمل النقابي سواء˝ داخل او خارج النقابة (للنقيب فقط).
• تاريخ يشهد على انخراطه في الشأن العام والنضال ،باإلضافة الى عمله وإنجازاته في خدمة المصلحة
العامة كمتطوع او ناشط في جمعيات او مجموعات او حمالت...

المعايير المطلوبة:

يتم تقييم كل مرشح يتخطى المعايير الموجبة وفق المعايير التالية:
• التمتع بالكفاءة والخبرة المهنية وأن يكون مشهود له/ها باإلنجازات النوعية في هذا المجال.
• اإللمام بالشؤون الداخلية للنقابة و فهم مشاكلها و مشاكل مهندسيها/اتها واحتياجاتهم/هن
وأولوياتهم/هن.
• اإلضطالع بدور النقابة على الصعيد الوطني (للنقيب فقط).
• التمتع بشخصية قيادية و حازمة قادرة على التغيير ،المواجهة ،المبادرة ،التحمل واإلصرار على معالجة
األمور لدى بروزها.
• التمتع بالحيثية والقدرة على استقطاب األصوات.
-٦صاحب عزيمة و محاور مرن ،رحب الصدر وبعيد عن الفوقية والتصلب ،وذو شخصية جاذبة وكاريزماتية
(للنقيب فقط).
• القدرة على التفرغ للعمل النقابي خالل توليه المنصب (للنقيب فقط).
• التخصص في مجال أو أكثر من المجاالت المطلوبة في البرنامج (ألعضاء المجلس).
• المرونة و القدرة على العمل التشاركي والجماعي (ألعضاء المجلس).
الحد األدنى للنتيجة المقبولة إلنتقال المرشحين لمنصب النقيب إلى مرحلة المناظرات هو 100/70
الحد األدنى للنتيجة المقبولة إلنتقال المرشحين العضاء المجلس إلى مرحلة أإلختيار النهائي هو 100/70
النقابة تنتفض
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يتعهد بـ :
على كل مرشح/ة أن
ّ
• االلتزام بمبادئ ثورة  ١٧تشرين ومطالبها
• االلتزام بتطبيق برنامج «النقابة تنتفض» اإلصالحي
• االلتزام بتشكيل فريق عمل استشاري داخل النقابة داعم من «النقابة تنتفض»
• اإللتزام بتشكيل لجان داخل النقابة تشمل كل القطاعات لتواكب عملية التغيير مؤلفة من مهندسي/
ات «النقابة تنتفض» كل حسب المضمار المختص/ة به.
الشفافية وبالخضوع للتقييم والمساءلة والمحاسبة
• االلتزام بمبادئ
ّ
• التزام كل المرشحين لمركز النقيب المشاركين في المناظرة بحال عدم الفوز باالنسحاب الرسمي
لصالح الفائز ودعم الئحة النقابة تنتفض واإلعالن عن ذلك في بداية المناظرة العلنية
• االلتزام بعدم استغالل المنصب للمصالح الشخصية.

النقابة تنتفض
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