معايير الترقيات
للوظائف اإلدارية بجامعة طيبة

معايير ترقية المرتبة العاشرة فما دون

المعايير الرئيسية
تقويم األداء
الوظيفي

%30

برامج التطوير
والتدريب

%30
المجموع

%100

%10

المبادرات
واإلنجازات

نتائج اختبار
المفاضلة
بين المرشحين

%30

المعيار األول
تقويم األداء الوظيفي %30
جيد جد ًا
أو ما يعادلها

ممتاز
أو ما يعادلها

جيد
أو ما يعادلها

%75

%100

%60

المعيار الثاني
برامج التدريب والتطوير التي حصل عليها المرشح %30
نوع البرنامج

الوصف

دولي | حكومي | خاص

برامج اعتماد منتهية
باختبار اجتياز

عـلــى سبيل ال ـم ـثــال حـصــر بــرنــامــج سكوبا
للماليين وإدارة المشاريع واعتماد أخصائي
الالئحة التنفيذية للموارد البشرية

النسبة من وزن المعيار

برامج تدريب ال تضمن
اختبار اجتياز

بـ ــحـ ــد أقــــصــــى يـ ــتـ ــم اح ــت ــس ــاب
برنامجين في السنة لكل مرشح

برنامج التعلم الذاتي

إثرائي بحد أقصى يتم احتساب
( )20بــرنــامــج ف ــي الــســنــة لكل
مرشح

برنامــج التدريــب علــى
رأس العمــل والتوجيه
بتقديــر ممتــاز

خــطــة تــطــويــر يــتــم وضــعــهــا م ــن قبل
الرئيس المباشر وتراجع وتعتمد من
الموارد البشرية لدى الجهة الحكومية

برنامــج التدريــب علــى
رأس العمــل والتوجيه
بتقديــر جيــد جــد ًا

خــطــة تــطــويــر يــتــم وضــعــهــا م ــن قبل
الرئيس المباشر وتراجع وتعتمد من
الموارد البشرية لدى الجهة الحكومية

%40 %60 %80
النسبة من وزن المعيار

%30 %40
النسبة من وزن المعيار

%1
النسبة من وزن المعيار

%50
النسبة من وزن المعيار

%25

المعيار الثالث
المبادرات واالنجازات التي حققها المرشح %10
األعمال التطوعية والمشاركة المجتمعية

%80

Wاختيــار العمــل التطوعــي للجهــات التابعــة للجامعــة أو الجهــات األخــرى المعتمــدة عبــر المنصــة
الوطنيــة للعمــل التطوعــي والــذي يلــزم المشــاركة الحضوريــة علــى أن تكــون خــارج وقــت الــدوام
الرســمي ومهمــات العمــل الرســمية ،ويشــترط الموافقــة المســبقة مــن جهــة العمــل ممثلــة
بــإدارة المــوارد البشــرية.

طريقة االحتساب  :تؤخذ النسبة كاملة

عدد الساعات التطوعية

100 150 200 250 300 350

50

25

%10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80

النقاط

اقتراح مبادرة بعد تطبيقها تم تحقيق وفر مالي أو رفع كفاءة أداء الجهة

%100

يجــب أن يتــم تســجيل المبــادرة قبــل التطبيــق فــي ســجل الموظــف لــدى إدارة المــوارد البشــرية
ويتــم التحقــق مــن نتائــج المبــادرة مــن قبــل لجنــة مــن ثالثــة أشــخاص أحدهــم خبيــر فــي موضــوع
المبــادرة ومــن ضمــن اللجنــة ممثــل إلدارة المــوارد البشــرية

طريقة االحتساب  :تكون مسؤولية اللجنة تحديد النسبة المستحقة للمبادرة

الحصول على شهادة تميز

%20

علــى ســبيل المثــال موظــف الشــهر  /الربــع  /الســنة يجــب أن يكــون برنامــج التميــز صــادر مــن إدارة
المــوارد البشــرية مــن الجهــة وتــم اعتمــاده مــن قبــل وزارة الخدمــة المدنيــة

طريقة االحتساب  :تؤخذ النسبة كاملة

المعيار الرابع
نتائــج اختبــار المفاضلــة بيــن المرشــحين  %30وذلــك عــن طريــق اختبــار
القــدرة المعرفيــة والــذي يقدمــه المركــز الوطنــي للقيــاس
الدرجة باالختبار

100-50

أقل من 50

النسبة من وزن المعيار

نسبة وتناسب
(الدرجة المتحصل عليها من
وزن المعيار)%

%0

مالحظــة  :اختبــار القــدرة المعرفيــة مــن خــال التســجيل بالمركــز الوطنــي للقيــاس هــو
المعتمــد للمفاضلــة  ،علمــ ًا بــأن الجامعــة ال تتحمــل دفــع الرســوم . .

العناصر المرجحة
عنــد تســاوي النقــاط بيــن المرشــحين للترقيــة تتــم المفاضلــة وفقــ ًا
للترتيــب التالــي :

1

اختبار
المفاضلة

على أن يكون الحد األدنى
في الترشيح للمفاضلة
النهائية :

2

فــي حــال اســتمرار التســاوي يتــم
الرجــوع إلــى األقدميــة فــي تاريــخ
التعيين محسوبة كالتالي  :اليوم /
الشــهر  /السنة

3

المبادرات
واإلنجازات

Wمن المرتبة األولى إلى الخامسة  %40لجميع المعايير .
Wمنالمرتبةالسادسةإلىالعاشرة %60لجميعالمعايير.

