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 نموذج تقييم القسم والكلية للمرشحين لجوائز الجامعة

********** 
 االسم: 

 الوظيفة: 
 الكلية: 

 اسم الجائزة المرشح عليها:  

الدرجة  عناصر التحكم
 النهائية

 الدرجة

  2 يًا كحد أدنى بالجامعة.االلتزام الدائم بالتواجد أربعة أيام أسبوع
  2 االنتظام التام فى حضور المحاضرات فى المواعيد المحددة.

مشهههيود لهههو بعدةهههة جيهههدة ومتميهههزة مهههم الهههزمدح وال هههد   ومشهههيود لهههو بحسههه  
 الخمق.

2  

  2 لو دور مؤثر وموثق فى أنش ة تحقيق الجودة الشاممة واالعتماد األكاديمى.
متحانيهههة والت هههحيم فهههى المواعيهههد المحهههددة وااللتهههزام االلتهههزام بشهههكق الورةهههة اال

 بتقديم نموذج اإلجابة بدو  تأخير.
2  

  2 مدى إيجابية تقارير استبيانات المقررات التى يقوم بتدريسيا.
المشهاركة الععالههة فهى األنشهه ة الثقافيهة واالجتماعيههة وال دبيهة  وااللتههزام الههدائم 

 مية التى تعقد بالقسم والكمية والجامعة.بحضور الندوات وكافة األنش ة العم
2  

  2 المشاركة الععالة فى أعماق االمتحانات والكنتروالت فى المواعيد المحددة.
مشيود لو بالتعهاو  مهم الرؤسهاح والهزمدح فهى أداح الواجبهات العمميهة واإلداريهة 

 مثق إعداد الجداوق والتدري  ال دبى وكق التكميعات م  القسم والكمية.
2  

  2 لو نشا  متميز فى خدمة المجتمم سواح لمقسم أو لمكمية أو الجامعة.
  (22) اإلجمالى

 رئيس مجلس القسم     
                                                                                                                                                

 يعتمد،،،
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 عميد الكلية
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 تقييم جوائز الموظف المثالى

**** 
 -3النحو التالىالدورات التدريبية( عمى  -المؤىق الدراسى -بدرجات  بقًا )لألةدميةيتم تقييم الموظف المثالى 

 يتم منم درجة ع  كق سنة أةدمية. درجة(: 33األقدمية ) -1

 -يتم تقديرىا عمى النحو التالى3 درجة(: 33المؤهل الدراسى ) -2
 درجات( 01س  )ية عامة أو فوق متو * دبموم متوس  أو ثانو 

 درجة( 01مؤىق عالى )* 
 درجة( 01* دبمومة دراسات عميا )

 درجة( 02* ماجستير )
 درجة( 01* دكتوراه )

 درجات( ع  كق دورة ليا إفادة. 0يتم منم ) درجة(: 32الدورات التدريبية ) -3

 
 


