


   
 الهـنـدســة كـلـيـــة 

 املثالي للموظف الهندسة كلية عميد جائزة

 

  .شكر ومكافأة الفائز على شهادة املثالي صل املوظفويحفي الكلية.  املثالي للموظف تمنحكلية الهي جائزة شهرية باسم عميد 

 :املثالي املوظف جائزة من الهدف

 االنجاز وسرعة باألداء الرتقاءل الكلية موظفي تحفيز. 

 ملوظف لدى العمل وقيمة بالنفس الثقة تعزيز. 

 املوظفين بين االيجابية املنافسة تشجيع. 

 الكلية وحدات بين املعامالت وسير العمل إجراءاتمن كفاءة  وتزيد تسهل التي بداعيةاال  عملالأساليب  تشجيع. 

 :للجائزة املستهدفة الفئات

  مكاتب وكالء الكلية موظفو. 

  إدارة الكلية موظفو. 

 األقسام سكرتارية. 

 :الجائزة شروط

 الكلية في بالعمل التحاقه على األقل على عام مض ى قد يكون  أن املوظف لترشيح يشترط. 

 بالعام مرات ثالث من أكثرأن يحصل أي موظف على الجائزة  اليمكن. 

 الدراس ي العام خالل مرات 8 عن يزيد ال بما الجائزة هذه تقدم. 

 املوظف املثالي: اختيار  آلية

 املوظف املثالي. ترشيح استمارة بتعبأة املباشر  ئيسالر  من الترشيح 

 الشهر منآخر ثالثة أيام  خاللالترشيحات الى مكتب العميد  ارسال. 

  اإلدارة ومدير الئهاكو  أحدو  الكلية عميد مناملثالي من قبل لجنة الجائزة واملكونة  املوظفالطلبات واختيار  فرز. 

 التالي الشهر من أيام ثالثة أول  خالل الفائز املوظف اسم اعالن. 

 : املثالي املوظف تكريم

 مكافأةو تقدير من عميد الكلية  شهادةب املثالي املوظف يكرم.  

 اإللكترونيموقع الكلية  فيو املثالي املوظف لوحة فيالشخصية  وصورتهاسمه  إعالن. 

 (...لشهر املثالي املوظفذلك في نموذج تقييم األداء الوظيفي السنوي املرسل للجامعة ) كتابة 
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 جائزة عميد كلية الهندسة للموظف املثالي

 (املثالي املوظف ترشيح استمارة)

  شهر  الجامعي العام

  الوظيفة  رقمه  املوظف اسم

  /اإلدارةالقسم

  مدة الخدمة

 هل سبق وأن فاز بالجائزة؟

 اإلجابة بنعم يجب تحديد الشهر والسنةإذا كانت 
 

 

 

 

 الدرجة املعيار م

  20 له وإجراءاتهماإلملام بطبيعة ع  .1

  20 وحجم العملدرجة االنجاز قياسا بالوقت   .2

  20 رة على التعلم والتدريب والتطويرالرغبة والقد  .3

  20 زمالئه ومع ،السلوك الحسن مع املستفيدين وخدمتهم  .4

  20 االلتزام بأوقات الدوام الرسمية مدى  .5

  100 املجموع

 

 : )إن وجدت( اإلضافية الداعمة  املالحظات

 

 

 

 :للموظف املباشر الرئيس اعتماد

 

 :  االسم

 

 

 

 

 

 

 :التوقيع
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