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 ربط الحوافز بمستويات األداء جراءات إ                         

سواء من أعضاء هيئة التدريس أو , بالموارد البشرية بها تحرص كلية الهندسة على االهتمام 

كتشاف الطاقة وتسعى إل, داريين والعاملين اإلاعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة أو 

يجاد فرص وإ, لمهام العمل على كافة الفئات والتوزيع العادل , الكامنة في مواردها البشرية 

وتحقيق العدالة والتكافؤ , داء ين العاملين لدفعهم للتميز في األالمنافسة الفعالة وترسيخها ب

جراءات التي وتضم اإل, وافز بمستويات األداء وربط هذه الح,  نصاف في منح الحوافزواإل

 :تتبع لتحقيق ذلك مايلي 

و حوافز كلية مجموعة منوعة من الحوافز اإليجابية سواء كانت حوافز مادية أتضع ال .1

 :وتتمثل الحوافز المادية في . معنوية 

 جور لجميع فئات العاملين بالكلية لزيادات والعالوات السنوية في األا 

  السنوية للعاملينالمكافأت 

 مثل بدالت طبيعة العمل )  على الحاالت التي تحددها الكلية التعويضات التي تطبق

الخدمات  –والمكافات لبذل المزيد من الجهد , وحوافز التميز ,وطبيعة التخصص 

 (الخ ... المادية والصحية  

  نفقات النشر العلمي  مثل بدالت السفر والمشاركة في) المزايا العينية ذات القيمة المادية

 (.وغيرها ..... 

 :والتي تضم , لى الحوافز المعنوية هذا باألضافة إ

  الترقي الوظيفي. 

  تفويض الصالحيات. 

  المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل مع الرئيس المباشر. 

  الجوائز وشهادات التقدير. 

قائمة كليةالحوافز على العاملين بال ن يكون توزيع تلكالكلية اإلجراءات التي تضمن أتضع  .2

 :والتي اهمها , سس والمعايير مجموعة من األعلى 

 ن يرتبط الحافز باداء العاملين واالدارة معا أ. 

 وان يطبق وفقا للقوانين واللوائح االدارية النافذة على الجميع , ن يكون عادال أ. 

 ن يكون مناسبا لما يبذلة الشخص من جهود في العمل أ. 
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 ة العمل ودرجة صعوبته ومراعيا لطبيع, ن يكون محققا للمعدالت المطلوبة في االداء أ

 .وتعقيداته 

 ن يكون مشبعا للتطلعات النفسية واإلنسانية أ. 

 داء تطوير الفعلي لألن يكون الحافز محققا للأ. 

التي تحدد السلطات والمسؤليات ومعرفة العاملين بالمهام الموكلة  الكلية اإلجراءاتتطبق  .3

 .ومن ثم تحديد الجهد االضافي واالثابة عنه ,اليهم حتى يسهل المتابعة والتقويم 

داة للتطوير وأ, ويم هما الوسيلة لتحديد مستوى األداء من ناحية تكون المتابعة والتق .4

م يتم ربط الحافز باألداء واالنتاج سواء كان ومن ث, خرى والتحسين المستمر من ناحية ا

 .داريا إنتاجا علميا أو إ

وبين منح , داء السنوي تمر من الربط بين نتائج تقييم األعلى التحقق المس كليةتعمل ال .5

 .الحوافز والمكافات 

ستجابة بشكل ي على مدى رضا كافة العاملين واألعلى التعرف بشكل دور كليةتعمل ال .6

 .سباب عدم الرضا فوري وحل ا

 .جراءات التي تعمل على ضمان رضا العاملين بشكل دائم ومستمتسعى الكلية إلى توفير األ .7

 


