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 املشتندات املطلوبة للتقديم جلوائز اجلامعة للتميز والعطاء

*** 
 -:بالنسبة لجائزتى التميز والعطاء والوفاءأواًل: 

  :بملف يحتهى على مدتندات الترشيح التالية التقدم -
 .خطاب مهافقة مجلس الكلية على الترشيح مرفقًا بو مبررات الترشيح -

 :(المثالىلطبيب/ الممرض )ا الجامعةبالنسبة لجائزة ثانيًا: 
 .مهافقة المدتذفى الجامعى التابع ليا الطبيب/ الممرض على الترشيح -
 مبررات الترشيح مهثقة. -
 أبرز المهاقف اإلندانية واألعمال المتميزة التى قام بيا المرشح. -
 .حديثة شخرية صهرة( 1) عدد -

 :(المثالى املالع/ المثالى لموظف)ا الجامعة جوائزبالنسبة لثالثًا: 
 خطاب مهافقة جية عملو على الترشيح. -
 مبررات الترشيح مهثقة. -
 .إدارة المهارد البذريةاستمارة طلب الترشيح معتمدة من عميد الكلية أو مدير عام  -
 .حديثة شخرية صهرة( 1) عدد -    
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 تقييم جوائز املوظف املثاىل

**** 
 -:النحو التالىالدورات التدريبية( على  -المؤىل الدراسى -)لألقدمية يتم تقييم المهظف المثالى بدرجات طبقاً 

 يتم منح درجة عن كل سنة أقدمية. درجة(: 33األقدمية ) -1

 -يتم تقديرىا على النحه التالى: درجة(: 33المؤهل الدراسى ) -2
 درجات( 11* دبلهم متهسط أو ثانهية عامة أو فهق متهسط )

 درجة( 11* مؤىل عالى )
 درجة( 01* دبلهمة دراسات عليا )

 درجة( 02* ماجدتير )
 درجة( 53* دكتهراه )

 درجات( عن كل دورة ليا إفادة. 5يتم منح ) درجة(: 33الدورات التدريبية ) -3
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 استمارة ترشيح جلائزة اجلامعة للموظف املثاىل

 على مشتوى الكليات

***** 
                                                                                   االســــه زباعى:                               -1
 تازيخ امليالد: -2
         الوظيفة:                                                                                                                                               -3
 هلا:اإلدازة التابع  -4
 الدزجة الوظيفية وتازيخ شغلها: -5

 تازيخ التعيني باجلامعة أو النقل إليها:                                                                -6
 سنوات اخلدمة: -7
 املؤهل العلنى واألخري: -8
 اخلربات الوظيفية الشابقة: -9

 الدوزات التدزيبية: -11
 * اسم الدورة:

 علييا:* تاريخ الحرهل 
 * درجة الحرهل علييا:

 شهادة احلصول على دوزات فى احلاسب اآلىل )تسفق(: -11
 * تاريخ الحرهل علييا:

 القياو بأعنال مميزة )تركس(: -12
 حصوله على مؤهل أثناء اخلدمة )يسفق صوزة(: -13

 * اسم المؤىل:
 * تاريخ الحرهل علييا:

 حصوله على شهادات تقديس)تسفق(: -14
 حو الذيادة:* جية من

 * تاريخ منحو الذيادة:
 تقديسات آخس ثالث سنوات: -15

 
 موقفه من اجلزاءات: -16
 
 زقه املوبايل: -17
 

 
 :يسفــــق* 
 تفصيل عن البنود املركوزة واملشتندات. -
 الدوزات التدزيبية( -املؤهل الدزاسى -بقًا )األقدميةيساعى تطبيق التقيه اخلاص جبائزة املوظف املجاىل عند الرتشيح وذلك ط -

ـــــد،،،   يعتمـ
 عميد الكلية 
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 استمارة ترشيح جلائزة اجلامعة للموظف املثاىل

 على مشتوى اإلدارات

***** 
 االســــه زباعى:                                                                                                                                   -1
 تازيخ امليالد: -2
         الوظيفة:                                                                                                                                               -3
 اإلدازة التابع هلا: -4
 الدزجة الوظيفية وتازيخ شغلها: -5

                                                 تازيخ التعيني باجلامعة أو النقل إليها:      -6
 سنوات اخلدمة: -7
 املؤهل العلنى واألخري: -8
 اخلربات الوظيفية الشابقة: -9

 الدوزات التدزيبية: -11
 * اسم الدورة:

 * تاريخ الحرهل علييا:
 * درجة الحرهل علييا:

 شهادة احلصول على دوزات فى احلاسب اآلىل )تسفق(: -11
 ريخ الحرهل علييا:* تا

 القياو بأعنال مميزة )تركس(: -12
 حصوله على مؤهل أثناء اخلدمة )يسفق صوزة(: -13

 * اسم المؤىل:
 * تاريخ الحرهل علييا:

 حصوله على شهادات تقديس)تسفق(: -14
 * جية منحو الذيادة:
 * تاريخ منحو الذيادة:

 تقديسات آخس ثالث سنوات: -15
 
 ت:موقفه من اجلزاءا -16
 زقه املوبايل -17

 
 
 

 :يسفــــق* 
 تفصيل عن البنود املركوزة واملشتندات. -
 الدوزات التدزيبية( -املؤهل الدزاسى -يساعى تطبيق التقيه اخلاص جبائزة املوظف املجاىل عند الرتشيح وذلك طبقًا )األقدمية -

ـــــد،،،              يعتمـ
 املوارد البشريةمدير عام  
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 ترشيح جلائزة اجلامعة للعامل املثاىلاستمارة 

 على مشتوى الكليات

***** 
 االســــه زباعى: -1
 تازيخ امليالد: -2
 الوظيفة: -3
 اإلدازة التابع هلا: -4
 الدزجة الوظيفية وتازيخ شغلها: -5

 تازيخ التعيني باجلامعة أو النقل إليها:  -6
 سنوات اخلدمة: -7
 :القياو بأعنال مميزة )تركس( -8
 حصوله على مؤهل أثناء اخلدمة )يسفق صوزة(: -9

 تازيخ احلصول عليه: -11
 تقديسات آخس ثالث سنوات: -11

 
 موقفه من اجلزاءات: -11 

 
 زقه املوبايل: -12
 

 
 
 
 

 :يسفــــق* 
 زة واملشتندات.تفصيل عن البنود املركو -

 

 

ـــــد،،،           يعتمـ
ـــة     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــد الكليــ ــ ــ ــ ــ ــ  عميـ
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 استمارة ترشيح جلائزة اجلامعة للعامل املثاىل

 على مشتوى اإلدارات

***** 
 االســــه زباعى: -1
 تازيخ امليالد: -2
 الوظيفة: -3
 اإلدازة التابع هلا: -4
 الدزجة الوظيفية وتازيخ شغلها: -5

 تازيخ التعيني باجلامعة أو النقل إليها:  -6
 سنوات اخلدمة: -7
 القياو بأعنال مميزة )تركس(: -8
 حصوله على مؤهل أثناء اخلدمة )يسفق صوزة(: -9

 تازيخ احلصول عليه: -11
 تقديسات آخس ثالث سنوات: -11

  
 موقفه من اجلزاءات: -11

 
 زقه املوبايل: -12
 

 
 
 

 :يسفــــق* 
 ود املركوزة واملشتندات.تفصيل عن البن -

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ـــــد،،،             يعتمـ
 املوارد البشريةمدير عام  

  


