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......................: .............التاريخ  

...........................: .....املرفلاث  

 هموذج طلب صرف بدل التميز

 :       /         /       جاريخ الطلب

 الطلب .1

 :الرقم الوظيفي :القسم :الاسم

 :الفئت الوظيفيت :الدرجت العلميت

 املوقر                                                               سعادة مشرف قسم شؤون املوظفين بمستشفى ألاسنان الجامعي

 :أرفم لسعادجكم بطيه نسخت من املستنذاث املطلىبت لصرف بذل التميز في املجاالث التاليت

 الحصىل على جىائز أو جكريم للتميز في ألاداء من جهاث معتمذة.  جلذيم بحىث وججارب علميت متخصصت. 

 الليام بأعمال جطىعيت في خذمت املجتمع.  جأليف كتب علميت أو جثليفيت. 

 املشاركت بىركاث عمل في النذواث واملنتذياث الطبيت..  نشر أوراق علميت في مجلت محكمت. 

 :               التوقيع:                                                                                                                                                              الاسم

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 إلاحالت .2

 املوقر                                                                                       سعادة وكيل الكليت املدير ملستشفى ألاسنان الجامعي

 .آمل التكرم بإستكمال إلاجراءاث النظاميت حيال الطلب وعلى ضىء املرفلاث والضىابط النظاميت ورلك جمهيًذا لعرضها على اللجنت

 :                            التوقيع       :                                               مشرف قسم شؤون املوظفين بمستشفى ألاسنان الجامعي

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 (1)التدقيق  .3

 سعادة وكيل كليت الطب مدير املستشفى الجامعي                                                                                                     املوقر

 :جم جذكيم الطلب على ضىء املستنذاث املرفلت ووفلا لضىابط صرف بذل التميز وبناء عليه

 جم استيفاء الضىابط ويعرض على اللجنت.  يعاد إلستيفاء الضىابط. 

 :                          التوقيع               :                                                                 وكيل الكليت املدير ملستشفى ألاسنان الجامعي

___________________________________________________________________________________________________________________        

 (2)التدقيق  .4

 املوقر                                                                                                                            سعادة مدير إدارة املوارد البشريت

 :جم جذكيم الطلب على ضىء املستنذاث املرفلت ووفلا لضىابط صرف بذل التميز وبناء عليه

 جم استيفاء الضىابط ويعرض على اللجنت.  يعاد إلستيفاء الضىابط. 

 :                                 التوقيع               :                                                                     وكيل كليت الطب مدير املستشفى الجامعي

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 قرار اللجنت .5

 :على ضىء ضىابط ومتطلباث صرف بذل التميز امللررة فإإ اللجنت جلرر /          /            بعذ إستعراض اللجنت للطلب في إجتماعها بتاريخ      

             استحلاكه للبذل بنسبت.%  يعاد إلستيفاء الضىابط. 

 :                                          التوقيع               :                                                                                                                     رئيس اللجنت

___________________________________________________________________________________________________________________ 
 :في جقييم ألاداء آلخر سنتين باإلضافت إلى أحد العناصر أدهاه (ممتاز)يشترط الحصول على جقدير : متطلباث صرف بدل التميز املطلوب إرفاقها

 الليام بأعمال جطىعيت في خذمت املجتمع . 

 جأليف كتب علميت. 

 نشر أوراق علميت في مجلت محكمت. 

 املشاركت بىركاث عمل النذواث واملنتذياث الطبيت . 

 جلذيم بحىث وججارب علميت متخصصت      . 

 الحصىل على جىائز أو جكريم للتميز في ألاداء من جهاث معتمذة.  


