نموذج تقييم استرشادى للمتقدمين
لجائزة الجاهعة للتويز االدارى
( نووذج رقن ) 7
اســم المتقـدم:

اإلدارة /الكميـــة:

المجموعة النوعيـة:

الوظيفـــــة:
معايير التقييم

م

عدد

الدرجة الفعلية

النقاط

الحاصل عليكا

القيام بمهام العمل األساسية ()%03
1



أال يكون قد حصل عمي عقوبة تأديبية بسبب مخالفتو إلحدى الموائح المنظمة لسير العمل



أن يكون مر عمى تعيينو بالجامعة أكثر من  5سنوات في أول يناير من عام التقدم.




أن يكون قائماً بالعمل بالجامعة في السنوات الثالث السابقة عمي الترشيح.
اإللمام الكامل بطبيعة عممو/عمميا ومتطمباتو ومتابعة ما يستجد فيو .

المبادرة واإلبداع ()%03


أن يكـون المرشــح قـد أنجــز عمـالً يــنم عــن اإلبـداع وســاىم فـي تطــوير مسـيرة العمــل وتقنــين



أن يكون الموظف حاصالً عمي تقدير ممتاز آلخر خمس سنوات كحد أدنى .

المعامالت اإلدارية الروتينية ؛ بحيث ينظر إليو كشخص مميز في مجال عممو .
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أن يكون حاصالً عمي شيادات حضور دورات تدريبية .



المبادرة في تقديم اقتراحات ودراسات لتطوير العمل .



البحث عن أساليب جديدة تيدف إلي تحسين األداء ونوعيتو .

المهارات الفردية والعالقات ()%03
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القدرة عمي تنمية وتدريب الموارد البشرية العاممة معو واالستفادة من خبراتيم .



المساىمة في الجيود التطوعية التي تنظميا الجامعة .



القدرة عمي تحمل المسئوليات وضغوطات العمل في جميع األوقات .



المحافظة عمي سرية العمل والشفافية في األداء والعالقة اإليجابية والتعاون مع الزمالء



القدرة عمي تخطي العقبات والصعوبات في سبيل تحقيق نتائج مميزة .

المجموع
درجـة التقييم عديـاً  ......................بالحروف ..........................................
-

اسم المحكـم  ..................................... :التوقيـــع ............................ :

-

وظيفة المحكـم ............................................................................ :

-

العنــــوان ................................................................................ :

-

التاريــــخ :

/

/
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استوارة التقدم لجائزة الجاهعة للتويز اإلداري
(نموذج رقم " 8ا")
بيانات خاصة بالموظف
االســــــــم
تاريخ الميــــالد
الحالة االجتماعيـة
االدارة /الكمية
الوظيفة الحالية
المجموعة النوعية:
المسمى الوظيفي:
الدرجة وتاريخ الحصول عمييا
تقــدير تقــارير كفــاءة األداء عــن
الخمس األخيرة
العقوبات التأديبية

الخبرات العممية والمينية:

البــــــرامج التدريبيــــــة التــــــي تــــــم
الحصول عمييا:

التميفون

إقرار
أقر أنا الموقع أدناه بأن البيانات الواردة باالسـتمارة صـحيحة و مطابقـة لمواقـع كمـا أقـر بمسـئوليتي القانونيـة فـي حالـة اإلدالء ببيانـات

خاطئة بيذه االستمارة

التوقيع:

االسـم:

يعتود
امين الكمية
مالحظات:
-

في حالة وجود بيانات غير صحيحة يتم االستبعاد نيائياً.
يتم تسميم األوراق بإدارة البحوث بالجامعة.

في حالة وجود بيانات وخبرات تستمزم إضافة أوراق ليذه االستمارة ينوه عنيا في االستمارة وترفق.

عميد الكمية

استوارة التقدم لجائزة الجاهعة للتويز االدارى
(نموذج رقم " 8ب")
بيانات خاصة بالموظف
االســــــــم
تاريخ الميــــالد
الحالة االجتماعيـة
االدارة /الكمية
الوظيفة الحالية
المجموعة النوعية
المسمى الوظيفي
الدرجة وتاريخ الحصول عمييا
تقــدير تقــارير كفــاءة األداء عــن

الخمس األخيرة

العقوبات التأديبية
الخبرات العممية والمينية

البــــــرامج التدريبيــــــة التــــــي تــــــم
الحصول عمييا:

التميفون

إقرار
أقر أنا الموقع أدناه بأن البيانات الواردة باالسـتمارة صـحيحة و مطابقـة لمواقـع كمـا أقـر بمسـئوليتي القانونيـة فـي حالـة اإلدالء ببيانـات

خاطئة بيذه االستمارة

التوقيع:

االسـم:

يعتود
المدير العام
مالحظات:
-

المختص

في حالة وجود بيانات غير صحيحة يتم االستبعاد نيائياً.
يتم تسميم األوراق بإدارة البحوث بالجامعة.

في حالة وجود بيانات وخبرات تستمزم إضافة أوراق ليذه االستمارة ينوه عنيا في االستمارة وترفق.

امين عام الجامعة

