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أن يتوفر لدى املوظف احلد األدنى من املؤهل العلمي املطلوب للوظيفة اليت يراد أ. ن يرقى إليها وفقاا  ملاا هاو  ادد     1

 .يف تصنيف الوظائف يف اخلدمة املدنية

أن يكون املوظف قد حصل على نتيجة تقويم أداء وظيفي يف السنة األخرية ال ي.  .أو ما يعادله( ممتاز)قل عن 2

  .سنة( 55)أن ال يتجاوز عمر املرشح 3.

أن يكون قد أمضى باملرتبة اليت يشغلها ما ال يقل عن سنة. 4. 

أن ال يتجاوز عدد من يرقون يف السنة املالية نسبة . فني العام يف من عدد الوظائف اخلاضعة لسلم رواتب املوظ%( 1)5

 .موظفا  يف السنة( 50)اجلهة، ومبا ال يتجاوز 

أن ال يتجاوز عدد الرتقيات االستثنائية اليت حيصل عليها املوظف ترقيتني خالل خ.  .دمته يف الدولة6

أن تكون الرتقية من خاالل جلناة برئاساة مان ياراز الاوزير املعاتي، وعضاوية مان ياراز ع          . لاى أن يكاون مان بيانهم     7

ىل ممثاال ماان وزارة املاليااة، املسااؤول عاان املااوارد البشاارية يف اجلهااة، واملسااؤول عاان الشااؤون املاليااة فيهااا، إضااافة إ 

 .املعتيوممثل من وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية، وتعتمد الرتقية بقرار من الوزير
2



أن يكون املرشح من موظفي اجلامعة وعلى رأس العمل أثناء الرتشح ولسنة الرتشح. 1.

أن يكون املرشح قد أمضى سنتني فأكثر يف العمل باجلامعة. 2.

.عوام من عملهأال يكون قد صدر حبق املرشح عقوبة تأديبية أو إنذار أو حسم يف آخر ثالثة أ3.

أال يكون املرشح طرفا  يف قضية منظورة داخل اجلامعة أو يف أي جهة رمسية أخرى. 4.

ترشاااح اجلهاااة الفرعياااة للجهاااة الرئيساااية ماااا نسااابته     .  حسااابمااان موظفيهاااا مباااا ال يقااال عااان واحاااد وتااارتيبهم     % 55

د ماان موظفيهاا مباا ال يقاال عان واحاا   % 5األفضالية، وترشاح اجلهااة الرئيساية للجنااة الرتقياات االساتثنائية مااا نسابته       

.وترتيبهم حسب األفضلية
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األداء واإلجناز

مهام إضافية1-1

داريااة قيااام املرشااح مبهااام إ  

ساااتوى يف إدارتاااه أو علاااى م

هاااام إىل مإضاااافة اجلامعاااة 

.األساسيةعمله 

م تقارير إجناز املها

قرارات التكليف 
(ترفق)

ين تقريرين أو قرار

فأكثر
2

1احدتقرير أو قرار و

0مل يتحقق

جاناملشاركة يف الل
(ترفق قرارات اللجان)

2جلنتني فأكثر

1جلنة واحدة

0مل يتحقق

جودة األداء1-2
هاماااه قياااام املرشاااح باااأداء م

.وجودةبكفاءة

تقارير توضح

(قترف)كفاءة األداء 

1حتقق

0مل يتحقق

رعة  تقارير توضح س

هد اإلجناز وتقليل اجل
(ترفق)

1حتقق

0مل يتحقق
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 التعاون والتعامل1-2 التعاون والتعامل

ن قاااادرة املوظااااف علااااى التعاااااو 

مااا  والتعامااال املميااا اإلجياااابي 

الرؤساااااااااء وزمااااااااالء العماااااااال   

. واملرؤوسني

 كرششهادات أو تقارير 

3وكيل اجلامعة

 3الرئيس املباشر

املعرفة واملهارات 

الوظيفية
يةاملعرفة واملهارات الوظيف3-1

ؤوليات إملام املوظف مبهام ومس

والوظيفاااااة وإجاااااراءات العمااااال 

ولوائحااااه واملهااااارات وأنظمتااااه 

.للوظيفةالالزمة 

مناذج عمل وتقارير 

 (ترفق)تؤكد ذلك 

 2عالية

 1متوسطة

 منعفضة 

أو غري متحققة
0 

ميتلك املهارات القيادية2-3املهارات القيادية

قيااق يشااج  مرؤوساايه علااى حت 

وياااااااوفر الفااااااار  األهااااااادا  

لتطاااااااااااااااااويرهم ويفاااااااااااااااااو  

.الصالحيات

وضاح  تقرير من املسؤول ي

ادياااة  تاااوفر الصااافات القي  

.املوظفلدى 

 2عالية

 1متوسطة

 منعفضة

أو غري متحققة
0 
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 التطوير الوظيفي

 التأهيل العلمي4-1
 مؤهالتاحلصول على 

 علياعلمية 

 املؤهالت

 ترفق صورة  )

 (األصلطبق 

3ماجستري فأكثر

2دبلوم بعد اجلامعة

1الشهادة اجلامعية

 تطوير الذات 4-2
ورش  حضور برامج تدريبية و

 عمل يف جمال العمل

الشهادات التدريبية 

وحضور ورش العمل  

 (ترفق)

 2يوم فأكثر20

 1يوم20أيام إىل 10

 تطوير زمالء العمل 4-3
تطويرية تنفيذ برامج تدريبية و

 ل مالء العمل

ليت  الربامج التدريبية ا

 قدمها ل مالئه 

 (لكيرفق ما يثبت ذ)

 2برناجمني أو أكثر

 1برنامج واحد

املبادرات

مبادرات مبتكرة5-1

رنااامج اقارتا  أساالوب عمال أو ب  

ة قابلااة تقااأ أو دراسااة تنظيمياا 

.للتطبيق

 عدد املبادرات

 ترفق مذكرة )

 (مبادرةلكل 

 2اثنتان أو أكثر

 1واحدة

املشاركات اجملتمعية5-2

شااطة األنمساااهمة املوظااف يف  

ذة عارب  والربامج اجملتمعية املنفا 

لتطوعياملنصة الوطنية للعمل ا

 عدد املشاركات

 (لكيرفق ما يثبت ذ)

 2 اثنتان أو أكثر

 1 واحدة
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1
.باللجانالمهام اإلضافية بما في ذلك المشاركة 

628%624%
.الجودة وكفاءة األداء

2
.تزكية عن التعاون والتعامل من مدير االدارة 

628%624%
.  تزكية عن التعاون والتعامل من وكيل الجامعة المسؤول عن جهته

3
210%00.نماذج عمل وتقارير تؤكد ذلك

0028%.وكالء الجامعة عن المهارات القيادية+ تزكية العمداء 

4
.التأهيل العلمي وتطوير الذات

524%728%
.تطوير الزمالء وبيئة العمل

5
.المشاركة المجتمعية

210%416%
.  مبادرة مبتكرة



(نقطة مفاضلة)



(نقطة مفاضلة)


21100%25100%
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