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 صح وخطأس: 

ٌمنح الموظف عند الترقٌة من المرتبة المثبت علٌها  للاً المرتباة يعلاً منها  راتاج الدر اة  -1

 (    ×)راتج هذه الدر ة.  ٌس وياألولً من المرتبة المرقً للٌه  لذا ك ن راتبه الس بق 

ٌساا وي يو ٌدٌااد علااً يو  در ااة هااً مرتبتااه الوظٌيٌااة التااً ٌرقااً  الموظااف لذا كاا ن راتااج -2

 ( √)  للٌه ، ٌمنح راتج يو در ه تت  ود راتبه

للدر اة التاً تدٌاد  راتاج الدر اة الت لٌاةعناد ترقٌتاه ٌ ود للسلطة المختصة مانح الموظاف  -3

ً حصوله علً تقدٌر بدر ته ال تق  عن  ٌد هعلً راتج الموظف قب  ترقٌته بشروط منه  

 (×). الع م األخٌر قب  منحه العالوة

لذا تماات ترقٌااة الموظااف ماان يو  شااهر محاارم ٌماانح الدٌاا دة المقااررة للترقٌااة وهااق الماا دة  -4

/ج( من نظ م الخدمة المدنٌة ثم ٌمنح العالوة الدورٌة علً يس س الدر ة التً ٌساتحقه  18)

 ( √ ) . هً المرتبة المرقً للٌه  كم  لو تمت الترقٌة قب  يو  محرم

ين ٌت اا ود المقاادار  وٌمكاانٌ ااود الح ااد علااً راتااج الموظااف باا مر ماان ال هااة المختصااة  -5

 ( √)  دٌن النيقة. هً ح لةالمح ود ك  شهر ثلث ص هً راتبه الشهري 

عد عناه هاً السانة األخٌارة تقاوٌم لذا ي الموظف ن الح الت التً وال ٌ ود النظر هً ترقٌةم -6

 (×) .يق  من  ٌد  دايداء وظٌيً بتقدٌر 

الترشٌح للترقٌة للى الوظ ئف الش غرة من قبا  ل ناة الترقٌا ت التاً ٌحادده  الاودٌر ٌتم  -7
المختص يو رئٌس المصلحة المستقلة عن طرٌاق المسا بقة يو المي ةالة باٌن المرشاحٌن 

 (×)هً السنة الم لٌة.  ثالث م تعلى يال تدٌد المي ةلة عن 
هً التدرٌج ب ن ٌكون لك  شاهر تادرٌج تكون عن صر المي ةلة بٌن المرشحٌن للترقٌة  -8

هااً الخباارات المب شاارة للوظٌيااة المبهاا  لهاا  بنقطااة واحاادة، ولكاا  شااهر تاادرٌج  هااً 
 ( √) . الخبرات  النظٌرة يو المقبولة للوظٌية المبه  له  بـنصف نقطة

ت واساانوهقا  لتقٌاٌم األداء عاان الاثالث تكاون عن صار المي ةاالة باٌن المرشاحٌن للترقٌااة  -9
 (×) .الترشٌح للترقٌة مب شرة ئً ٌلٌه الال ةاألخٌر

 عشاارةعاان الحااد األدنااى المطلااوج للوظٌيااة ٌكااون الحااد األقصااى لنق طااه الدائااد  -11
  (×)نق ط. 

 

 س: أكمل

من شروط ترقٌة الموظف ين ٌكون المرشح للترقٌاة قاد يكما  يرباو سانوات علاى األقا   -1
 لكم   هذه المدة:هً المرتبة التً ٌشغله ، وال تحتسج المدد الت لٌة لغرض 

 مدة األ  دة االستثن ئٌة. 

 .مدة اإلع رة لغٌر المنظم ت الدولٌة يو اإلقلٌمٌة 

  مدد )يإلبتع ث( يو ) اإلٌي د للدراسة ( يو ) األ  دة الدراسٌة( لذا لم ٌتحقاق الغارض
 من يي منه .

 .مدد الغٌ ج لذا لم تحتسج ي  دة رسمٌة 

 .مدة كف الٌد لذا صدر بحقه عقوبة 
لذا كا ن قاد عوقاج ب لحرما ن مان  الموظف ترقٌةل ه الح الت التً ال ٌ ود النظر هٌمن  -2

السانة خال   خمسة عشر ٌوم  ه كثر متصلة يو متيرقةالعالوة يو الحسم من الراتج مدة 
 الس بقة لت رٌخ النظر هً ترقٌته.
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 )يرباو ( تقٌاٌم األداء عناد المي ةالة باٌن المرشاحٌن للترقٌاة  ٌكون الحاد األقصاى لنقا ط -3

نق ط للسنتٌن األخٌرتٌن اللتٌن ٌلٌهم  الترشٌح للترقٌاة مب شارة علاى يسا س التقاوٌم الاذي 

، والتقاوٌم الاذي واحادة ةنقطاوالتقاوٌم الاذي بدر اة ) ٌاد  ادا(  نقطتا نبدر ة )ممتا د( 

 .ةنصف نقطبدر ة ) ٌد( 

، )عشار( نقا ط األقدمٌاة ٌكون الحد األقصى لنقا ط عند المي ةلة بٌن المرشحٌن للترقٌة  -4

 نقطاة ونصافبحٌث تحتسج ك  سنة خبرة دائدة عن المادة المقاررة للبقا ء هاً المرتباة 

لكا  سانة بعاده  بشارط ين ال تكاون قاد احتسابت  ةواحاد ةونقطاللسنوات األرباو األولاى 

 ةمن الخبرة المطلوبة للمرتبة المرشح له .

التعلاٌم الدائاد عان الحاد  عند المي ةلة بٌن المرشحٌن للترقٌة ٌكون الحد األقصاى لنقا ط -5

لكا  سانة دراساٌة بعاد الث نوٌاة الع ماة لذا  نقطاه ونصافاألدنى المطلوج للوظٌية بواقو 

ونصاف لذا ك نات هاً غٌار طبٌعاة العما ،  ونقطه واحادةك نت هً طبٌعة عم  الوظٌية 

 عن ك  سنة دراسٌة للمرحلة الث نوٌة هم  دون. ةنقط

 

 س: ما هي شروط ترقية الموظف؟

 ٌ ود ترقٌة الموظف ب لشروط الت لٌة: ج: 

 .شغور الوظٌية المراد الترقٌة للٌه  هعال - ي
ين تتوهر هً المرشح للترقٌة المبهالت المطلوبة للوظٌية التاً ٌاراد ين ٌرقاى للٌها   - ج

 .وهق  لم  هو محدد هً دلٌ  تصنٌف الوظ ئف
مب شرة للمرتبة التً ين تكون الوظٌية المراد الترقٌة للٌه  مصنية هً المرتبة الت لٌة  - ت

 .ٌشغله  المرشح للترقٌة
ين ٌكون المرشح للترقٌة قد يكم  يربو سنوات على األق  هً المرتبة التاً ٌشاغله ،  - ث

 وال تحتسج المدد الت لٌة لغرض لكم   هذه المدة:

  0مدة األ  دة االستثن ئٌة 

 مدة اإلع رة لغٌر المنظم ت الدولٌة يو اإلقلٌمٌة. 

 اإلٌي د للدراسة ( يو ) األ  دة الدراسٌة( لذا لم ٌتحقاق الغارض  مدد )يإلبتع ث( يو (
 .من يي منه 

 .مدد الغٌ ج لذا لم تحتسج ي  دة رسمٌة 

 مدة كف الٌد لذا صدر بحقه عقوبة. 
ين ٌتعهد الموظف خطٌ  ب لمداولة اليعلٌة المستمرة ألعم   الوظٌية التً ٌرشاح لها   - ج

 .هً مقره 
 

  يوو  الظظر يي ترقية الموظف؟س: ما هي الحاالت التي وال

 ال يوو  الظظر يي ترقية الموظف يي الحاالت التالية :ج: 

لذا ك ن مبتعًث  يو موهدا للدراسة يو ملحق  بدورة تدرٌبٌة تدٌد عن ستة يشهر هاً الاداخ   -1
 يو الخ رج.

 ذا ك ن هً ي  ده دراسٌة يو استثن ئٌة. -2
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لذا ك ن مكيوف الٌاد يو محا ال للمح كماة يو ٌ اري التحقٌاق معاه هاً يماور ذات عالقاة   -3
 ب لوظٌية الع مة يو يمور مخلة ب لشرف يو األم نة.

لذا ك ن قاد عوقاج ب لحرما ن مان العاالوة يو الحسام مان الراتاج مادة خمساة عشار ٌوما   -4
 قٌته.ه كثر متصلة يو متيرقة خال  السنة الس بقة لت رٌخ النظر هً تر

 عد عنه هً السنة األخٌرة تقوٌم يداء وظٌيً بتقدٌر غٌر مرةً.لذا ي -5
 


