
 

  

 ))تعميم((
 شروط الدخول للمفاضلة الوظيفية

  على  البشرية  للموارد  التنفيذية   الالئحة  ( من53-52-51-50-49-48)  المادةعلى  استناداً  
 إليها   يرقى  أن  يراد  التي  للوظيفة  المطلوبة  الخبرات  أو  المؤهالت  للترقية  المرشح  في  تتوفر  أن

وهي    المدنية  الخدمة  في  والتخصص  المؤهل  حسب  الوظائف  تصنيف  دليل  في  محدد  هو  لما  وفقا
 - كتالي: 

 للترقية المطلوبة المدة من وتستبعد الترقية ألغراض تحتسب  ال التي المددأوالً:  
 :للترقية المطلوبة  الخبرة مدة إكمال لغرض  اآلتية  المدد  تحتسب   ال
 .االستثنائية  االجازة  مدة .1
 الدولية.  أو اإلقليمية والمنظمات   والهيئات   الحكومية الجهات  لغير اإلعارة مدة .2
 .منها أي من الغرض  يتحقق  لم  إذا الدراسية االجازة  أو  االيفاد  أو االبتعاث  مدة .3
 .رسمية  إجازة تحسب  لم  إذا الغياب  مدد  .4
 .عقوبة   بحقة  صدر  إذا اليد  كف مدة .5

 هذه  استمرت  إذا المحضر من  )يستبعد  فيها  الموظف  ترقية   في النظر  يجوز  ال  التي الحاالت 
 المحضر(:  إغالق  تاريخ   حتى الحالة

 .الخارج  أو  على)ستة( أشهر في الداخل تزيد  تدريبية   بدورة  ملحقا أو  للدراسة موفدا   أو  مبتعثا   كان إذا .1
 .استثنائية أو  دراسية  إجازة  في كان إذا .2
  مخلة   أمور  أو   بالوظيفة   ذات عالقة  أمور  في   معه  التحقيق  يجري  أو  للمحاكمة   محاال    أو  اليد،  مكفوف  كان  إذا .3

 .واألخالق  السيرة  بحسن 
  متفرقة   أو  متصلة  يوما  فأكثر  عشر(  مدة )خمسة   الراتب   من  الحسم  أو   العالوة   من  بالحرمان  عوقب   قد   كان  إذا .4

 .ترقيته  في  النظر لتاريخ  السابقة السنة  خالل
 .يعادله  ما  أو )جيد( من  أقل بتقدير   وظيفي  أداء تقويم  األخيرة السنة في عنه  أعد  إذا .5

 ثانيا: االشتراطات 
 .للترقية  المرشح   يشغلها  التي  للمرتبة   مباشرة  التالية   المرتبة   في  مصنفة   إليها  الترقية  المراد   الوظيفة   تكون   أن •

 دون(.  فما )العاشرة  للمراتب  الوظيفة الحالية على  (سنوات  أربع )  عن  تقل  ال  الموظف بقاء مدة  تكون  أن •

عشرة،    الثانية   عشرة،  الحادية )  للمراتب الحالية    الوظيفة   على   سنتين   عن   تقل   ال  الموظف   بقاء   مدة   تكون   أن •
 عشرة(.  الثالثة 

 
 

  المفاضلة   تاريخ  حتى  الحالية  مرتبته  في  (سنة)  عن   تقل  ال  مدة  أمضى  قد   للترقية  المرشح  يكون  ان  يشترط •
و )سنتين للمراتب    دون(   فما   العاشرة للمرتبة    سنوات   4بعد اضافة الخبرات المتجانسة السابقة بمجموع )

  يجمع   أال)  . يشغلها  التي  للمرتبة  التالية   المرتبة  إلى  يرقى   وأن   عشرة(  عشرة، الثالثة   الثانية  عشرة،  الحادية
 (. الواحدة خالل السنة ترقية   من  أكثر بين

 .الحالية  مرتبته على  دخول مستوى من  اعلى  مؤهل  على حصل  من   ترشيح  يتم •

 .األقل  على  سنة  العادية( السابقة)الترقية   على   تمض   عادية( مالم  الموظف )ترقية ترقية  يجوز   ال •



 

  

 .األقل  على   سنتان مستثناة( السابقة )الترقية   على   تمض   عادية( مالم  الموظف )ترقية ترقية  يجوز   ال •

 .األقل  على  سنة  عادية( السابقة ) الترقية  على   تمض   مستثناة( مالم  )ترقيةالموظف  ترقية  يجوز   ال •

 .على األقل  سنوات   ثالث   الترقية )مستثناة( السابقة   على   تمض   مستثناة( مالم  الموظف )ترقية  ترقية   يجوز  ال •
 

 التصنيف   وقواعد أسسثالثا: 
 العملية  الخبرات الحتساب المنظمة  األحكام

 ضوئها  في حددت   التي  والقواعد  والمبادئ  األسس العملية الخبرات  الحتساب   المنظمة باألحكام  يقصد 
 كانت  سواء بالدليل  المشمولة الوظائف  لفئات  تقبل  التي تلك  أو الوظائف، تصنيف   دليل في  الواردة الخبرات 

 مشمولة  وظائف  على   مكتسبة أو العام الموظفين رواتب  بسلم مشمولة  وظائف فئات  في  مكتسبة الخبرات  تلك
 أخرى.  رواتب  وساللم بلوائح 
 الخبرات  لقبول  المنظمة األحكام فان مستوياتها، وبالتالي الخبرات  هذه اكتساب  مصادر لتعدد  ونتيجة
 .بها  الخاصة  األحكام بيان يلي   وفيما مصدرها  حسب   ألخرى  خبرات  من  تختلف 

 

 :المتجانسة الخبرات •
  المساعدة   والفنية  والفنية   التخصصية  الوظائف )العامة    المجموعة  وظائف  لسالسل   المطلوبة  الخبرات  -1

 4 تكون  واألخرى   العامة  المجموعات   في   النوعية   المجموعات   ضمن   الفئات   سالسل   وبعض   والحرفية 
  في  أو الفئات  سلسلة مكتسبة المطلوبة الخبرة السنوات  جميع  تكون  أن ويشترط السلسلة، نفس   على  (سنوات 
  لسالسل   المطلوبة   الخبرة  نوعية  حقل  في   وارد   هو  حسبما   العام  القطاع  في   لها   مقبولة  او   نظيرة   فئات   سالسل
 .الفئات 

في    الفئات   لسالسل  المحددة  الخبرة  نوعية  تكون   األخرى  العامة  المجموعات   فئات   لسالسل  المطلوبة  الخبرات  -2
  الثالث األخيرة( التي   )المراتب سنوات( في    مجموعة )أربع  ما   أو   الموظف   خدمة  األخيرتين( من  )السنتين 
 .الموظف  شغلها

 

 رابعا: موازين معايير المفاضلة 
 

 الحادية عشر والثانية عشر والثالث عشرموازين معايير املفاضلة للمرتبة 
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 العناصر املرجحة حسب الترتيب التالي:  .2

 
 املقابلة الشخصية.  .أ

 االقدمية في تاريخ التعيين. .ب
 . املبادرات واإلنجازات .ت
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