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 (:ترفق)حصوله على شهادات تقدير -14

 :تقديرات آخر ثالث سنوات -15
 

 :موقفه من اجلزاءات -16
 

 :يرفــــق* 
 .تفصيل عن البنود املذكورة واملستندات -

ــــد،،،    يعتمــ
 املوارد البشريةمدير عام   



 

 قطاع الدراسات العليا والبحوث     

 اإلدارة العامة للعالقات العلمية والثقافية

 إدارة العالقات الثقافية            

 - 12 - جامعة املنيا -لتميز والعطاءاجلامعة لجوائز الئحة                                                                                                                                       

 

 استمارة ترشيح جلائزة اجلامعة للعامل املثاىل

 األمن اجلامعى/ على مستوى اإلدارات

 :االســــم رباعى -1
 :تاريخ امليالد -2
 :الوظيفة -3
 :اإلدارة التابع هلا -4
 :الدرجة الوظيفية وتاريخ شغلها -5

 : تاريخ التعيني باجلامعة أو النقل إليها -6
 :سنوات اخلدمة -7
 (:تذكر)القيام بأعمال مميزة  -8
 (:يرفق صورة)حصوله على مؤهل أثناء اخلدمة  -9

 :عليه تاريخ احلصول -11
 :تقديرات آخر ثالث سنوات -11

 
  

 :موقفه من اجلزاءات -11

 
 

 :يرفــــق* 
 .تفصيل عن البنود املذكورة واملستندات -

 

ــــد،،،    يعتمــ
 املوارد البشريةمدير عام   

   


