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 اإللكترونية  األسئلة األكثر شيوعاً فيما يخص محضر الترقيات عن طريق منصة مسار  

 هـ26/02/1442 –محمد بن شايع النهاري  -مدير عمليات الموارد البشرية  إعداد:
 

 اإللكرتونية؟س/ ماهي منصة مسار 
من خالل ج/هي منصة إلكرتونية تابعة لوزارة املوارد البشرية والتنمية اإلجتماعية يتم الدخول عليها 

 النفاذ الوطين )إبشر(. بوابة
 

 س/ من املسؤول عن املنصة ؟
 بل وزارة املوارد البشرية والتنمية اإلجتماعية .من ِقبشكل كامل ج/املنصة ُتدار 

 
 منصة مسار إاللكرتونية ؟س/ ماهي اخلدمات اليت تقدمها 

 ج/ حاليًا تقدم املنصة اخلدمات التالية :
 تنظم عملية الرتقيات جلميع شاغلي السلم العام جبميع اجلهات احلكومية بالدولة  -1
 .جهاتهم للرد على التظلم وإحالتها إىل من مجيع املوظفني بالدولة إستقبال التظلمات  -2
 

 ؟ الرتقياتحمضر فيما خيص يتم العمل بها  ماهي اآللية اليتس/ 
 اآللية كالتالي :ج/ 

تقوم عمادة املوارد البشرية بتحديد معايري الرتقية لشاغلي وظائف السلم العام حسب  -1
ماتضمنته الالئحة التنفيذية للموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية وحتديد العناصر املرجحة 

 لإلعتماد . يف حال التساوي يف النقاط والرفع لصاحب الصالحية 
يتم التعميم على مجيع اجلهات باجلامعة باملعايري والعناصر املرجحة قبل البدء يف  -2

 حماضر الرتقية جلميع املراتب وهي كالتالي :
من زارة املوارد البشرية والتنمية معيار ثابت .  %30نسيبوزن باألداء الوظيفي تقييم معيار  -أ

 .اإلجتماعية
ومت إعتماد العناصر  .%40بوزن نسيب والتدريب اليت حصل عليها املرشح  يار التطويرمع -ب

 التالية:
 برنامج إعتماد منتهي بإختبار  -
  .برنامج تدريب ال يتضمن إختبار إجتياز  -
 .برامج التعلم الذاتي  -

ومت اعتماد  %30بوزن نسيب و معيار املبادرات واإلجنازات اليت حصل عليها املرشح -ت
 العناصر التالية :

 .إقرتاح مبادرة بعد تطبيقها مت حتقيق وفر مالي أو رفع كفاءة اجلهة -
 احلصول على شهادة التميز بوزن نسيب  -

 العنصر املرجح األول يف حال التساوي هو معيار التطوير والتدريب -ث
وهذا العنصر -دولة العنصر املرجح الثاني يف حال إستمرار التساوي هو تاريخ التعيني يف ال -ج

 ثابت وفق ما ورد يف الالئحة التنفيذية للموارد البشرية .
 العنصر املرجح الثالث يف حال إستمرار التساوي هو املقابلة الشخصية بني املرشحني. -ح



 

 

 
 

 العربية السعوديةالمملكة 
 وزارة التعليم

 جامعة الملك خالد
 عمادة الموارد البشرية 

 إدارة عمليات الموارد البشرية 

 
 

Kingdome of Saudi Arabia 
Ministry of Education 
King Khalid University 

Deanship of human resources 

Directorate of Human Resources Operations 

 

2 

تقوم عمادة املوارد البشرية حبصر مجيع الوظائف الشاغرة )اليت ليس عليها أي إجراء  -3
حتديدها من قائمة الوظائف الشاغرة املوجودة على منصة سلخ أو رفع أو نقل ( ومن ثم 

 قبل موعد اإلعالن.مبا ال يقل عن مخسة أيام للرتقية طرحها مسار اإللكرتونية و
مجيع اجلهات اإلدارية باجلامعة بتعميم من عمادة املوارد البشرية يتضمن  إبالغيتم  -4

على منصة مسار  الرغبات الوظيفيةتسجيل لنهاية البداية وحتديد الموعد اإلعالن يتم فيه 
 .( من قبل املؤهلني 

طريقة رفع حتديد املراتب اليت ستطرح يف اإلعالن ويشتمل التعميم كذلك على  -5
 لرتقية حسب املعايري املعتمدة واليت سبق التعميم عنها.املطلوبة لسوغات امل

خالل فرتة اإلعالن يستطيع كل موظف الدخول على منصة مسار اإللكرتونية عرب  -6
بوابة النفاذ الوطين )أبشر( وإختيار الرغبات الوظيفية حسب مايظهر له من وظائف ومن ثم 

 حفظ وإرسال الطلب . 
بعد إنتهاء فرتة اإلعالن تنتهي صالحية دخول املؤهلني على الوظائف وتنعكس  -7

 ختصني بإدارة عمليات املوارد البشرية .الرغبات لدى امل
يقوم املختصني بتسجيل نقاط كل معيار لكل موظف وفقًا ملا تضمنه دليل إحتساب  -8

 .نقاط الرتقية الصادر من وزارة املوارد البشرية والتنمية اإلجتماعية 
يقوم املختصني باإلدارة حبفظ املدخالت ومن ثم رفعها اىل املعتمد باإلدارة ليقوم  -9

راجعة املدخالت ومن ثم يقوم بإرسال احملضر إىل اإلعتماد بوزارة املوارد البشرية والتنمية مب
 اإلجتماعية .

خالل دقائق بسيطة تقوم منصة مسار اإللكرتونية بعملية إحتساب إمجالي النقاط  -10
لكل مرشح ومن ثم املفاضلة بني املرشحني حسب جمموع النقاط ويف حال التساوي يتم 

  (2ح( من الفقرة )-ج-العناصر املشار إليها يف الفقرات )ثحسب املفاضلة 
يتم إرسال رسائل نصية من منصة مسار اإللكرتونية إىل مجيع املرشحني املرتقني  -11

 .متضمنة النتائج وغري املرتقني 
يتم إرسال بريد إلكرتوني من منصة مسار اإللكرتونية إىل كل من مل حيالفه احلظ  -12

به نقاطه يف كل معيار ، وجموع النقاط ، ونقاط من مت ترقيته على يف الرتقية موضحًا 
 كل وظيفة تقدم عليها .

تقوم عماد املوارد البشرية بإصدار القرارات التنفيذية للرتقية وتزويد املستفيدين  -13
 واجلهات املعنية بصور منها .

 
مت ترقيته على هل يستطيع املوظف اإلطالع على تفاصيل النقاط للموظف املنافس الذي س/ 

 الوظيفة اليت تقدم عليها ؟
على املنصة اليظهر لدى املختصني بإدارة املوارد البشرية ج/ بعد صدور احملضر بشكل نهائي 

 أي بيانات سوى أسم املرقني على الوظائف .
 

 معرفة نقاط من مت ترقيته على الوظائف اليت تقدمت عليها ؟ يستطيع املوظفس/ كيف 
الربيد اإللكرتوني الذي يصل إىل كل موظف مل تتم ترقيته يتضح نقاط املرقني ج/ من خالل 

 على الوظائف اليت تقدم عليها .
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 س/ كيف يتم إحتساب نقاط التدريب للمرشحني ؟
 والتنمية اإلجتماعية كالتالي : ج/ وفقا للدليل الصادر من وزارة املوارد البشرية 

( ويكون %40)خاص -(%60)حكومي -(%80برنامج إعتماد منتهي بإختبار )دولي  -
 اإلعتماد أو الرخصة سارية املفعول .

-(%40برنامج تدريب ال يتضمن إختبار إجتياز وحبد أعلى برناجمني خالل السنة )دولي -
 (%30)حكومي 

 ( برنامج يف السنة.20برامج التعلم الذاتي وحبد أعلى ) -
 

 
 للمرشحني ؟واإلجنازات املبادرات معيار س/ كيف يتم إحتساب نقاط 

 وفقًا للدليل الصادر من وزارة املوارد البشرية والتنمية اإلجتماعية كالتالي :ج/ 
املبادرات اليت مت إقرتاحها وترتب على تطبيقها حتقيق وفر مالي أو جودة يف األداء يتم  -أ

يد التقييم من قبل جلنة مشكلة بقرار من صاحب الصالحية تقوم بدراسة املبادرة وحتد
 ( .%100النسبة املتستحقة هلا من )

 ويتم إحتساب شهادة التمّيز وفقًا للتالي: (%20شهادة التميز ) -ب
 إذا كانت يف املرتبة احلالية. -
إذا كانت يف مرتبة سابقة للمرتبة احلالية فيشرتط أن ال يكون قد مضى  -

 عليها أكثر من ثالث سنوات من تاريخ احلصول عليها .
 

 ختبار ؟ااملنتهي بس/ ماهو اإلعتماد 
سكوبا  لى سبيل املثال ال احلصروعللمتدرب حمدد بصالحية لفرتة معينة متنح رخصة  وج/ ه

 .و اإلعتماد اهلندسي للمهندسني و إخصائي الالئحة التنفيذية للموارد البشريةللماليني 
 

 جتياز ؟اختبار اس/ كم عدد الربامج اليت حتتسب يف عنصر برنامج تدريب اليتضمن 
 ج/ برناجمني يف كل سنة فقط .

 
 جتياز ؟اختبار اال يتضمن  تدريبس/ كيف يتم حتديد السنة املشار هلا يف عنصر برنامج 

( شهرًا هجريًا وبذلك تكون 12ج/ السنة كما وردت يف الالئحة التنفيذية للموار البشرية هي )
 وهكذا .( شهرًا حتى بداية األعالن 12السنة هي )

 
 شهادة التميز اليت وردت يف معيار املبادرات واإلجنازات؟س/ ماذا تعين 

ج/ هي الشهادة اليت متنح للموظف / ـه لتمّيزه على مستوى اجلامعة وليس على مستوى اجلهة 
 التابع هلا.

 
 س/ ماهي املبادرة وماهي املسوغات املطلوب هلا؟

األداء. ج/ املبادرة هي مقرتح تقدم به املوظف/ ـه ترتب على تطبيقه حتقيق وفر مالي أو جودة يف 
الذي ُيرسل من عمادة املوارد يتم توضيحها يف النموذج املرفق بالتعميم واملسوغات املطلوبة 
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تعبئته ويلزم وصف املبادرات هذا النموذج خاص بوالبشرية إىل مجيع اجلهات اإلدارية باجلامعة 
 مبادرات.من قبل املرشح إذا وجد لديه 

 
 ؟مسوغات الرتقية س/ هل هناك وقت حمدد لرفع 

ج/ نعم ويتم حتديده يف التعميم الذي ُيرسل إىل مجيع اجلهات اإلدارية باجلامعة من عمادة املوارد 
 البشرية .

 
 س/ كيف يتم رفع مسوغات الرتقية؟

 مسوغات الرتقية كالتالي :ج/ يتم رفع 
يتم رفعها عرب نظام إجناز من ِقبل املدير أو املشرف على املبادرات وشهادة التميز  -1

 اجلهة التابع هلا املوظف إىل مدير عمليات املوارد البشرية بعمادة املوارد البشرية .
 شهادة التدريب ومناذج تقييم األداء الوظيفي عرب بوابة اخلدمة الذاتية . -2

 
الربامج التدربية على بوابة تسجيل كد هل مت إعتماد كيف يستطيع املوظف أن يتأس/ 

 اخلدمة الذاتية من عدمه؟
يتم الدخول على بوابة اخلدمة الذاتية والتأكد هل مت إضافتها ضن قائمة التدريب املوجود ج/ 

سابقا من عدمه . علماً أنه يالحظ على كثري من الطلبات اليت تصل إىل املختصني بإدارة عمليات 
عدم إرفاق شهادة التدريب أو وجود مرفق ال خيص بيانات الربنامج التدرييب املوارد البشرية 

 املدخل . ويف حال مت رفض الطلب يعود إىل الرئيس املباشر يف قائمة الطلبات املرفوضة.
 

 س/ كيف ميكن إضافة شهادة إعتماد على بوابة اخلدمة الذاتية ؟
ثم يتم إختيار شهادة إعتماد من بنفس الطريقة اليت يتم فيها تسجيل بيانات الربامج التدريبية ج/ 

 .القائمة املنسدلة
 

 كيف يتعامل معها؟ منصة مسار اإللكرتونيةيف حالة واجهة املوظف مشكلة تقنية يف  س/ 
ج/ يقوم املوظف مباشرة بالتواصل مع الدعم الفين اخلاص باملنصة عرب وسيلة التواصل املوضحة 

 الرئيسة للمنصة.صفحة على ال
 

الوظائف اليت بعض له موظف قام بالدخول على منصة مسار اإللكرتونية ولكن مل تظهر س/ 
وهل ميكن لعمادة  السبب ؟ فماالوظيفي  مسماهنفس وظيفة بظهرت عند موظف آخر يشغل 

 املوارد البشرية إضافة تلك الوظائف اليت مل تظهر؟
ج/ منصة مسار مت برجمتها من قبل وزارة املوارد البشرية والتنمية اإلجتماعية وفقًا لدليل 

 تلك أي صالحية يف هذا اخلصوص .التصنيف وعمادة املوارد البشرية المت
 

تظهر له أي دخول على منصة مسار اإللكرتونية خالل فرتة اإلعالن ولكن مل موظف قام بالس/ 
بالرغم من حتديثه لبيانته على منصة بياناتي التابعة لوزارة املوارد البشرية والتنمية  وظيفة

 ؟فما السبب اإلجتماعية 
 تتطابق مع مؤهالته وخرباته .السبب أنه التوجد وظيفة ج/ 
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 إىل عمادة املوارد البشرية ؟بالتظلم رفع يذا أراد موظف أن يتظلم من نتيجة الرتقية فهل إس/ 
 ج/ ال . يتم التظلم عرب بوابة التظلمات على منصة مسار اإللكرتونية . 

 
تنعكس له أي رغبة س/ املوظف تقدم على الرغبات خالل فرتة اإلعالن ولكن تبني الحقًا أنه مل 

 لدى املختصني بعمادة املوارد البشرية بعد إنتهاء فرتة اإلعالن ؟
 ج/ املوظف مل يقوم حبفظ الطلب بعد حتديد الرغبات بالشكل الصحيح .

 
على  أن رغباته اليت قام بتحديدها قد مت حفظهاس/ كيف يتأكد املوظف املرشح للرتقية من 

 منصة مسار اإللكرتونية؟
ج/ خالل فرتة اإلعالن يستطيع بعد تسجيل الرغبات وحفظها يف املرة األوىل الدخول مرة أخرى 

 بطلب التعديل وبذلك يتأكد من وجود رغبات مسجله من عدمه . 
 
هل يستطيع املختصني بإدارة عمليات املوارد البشرية اإلطالع على تفاصيل احملضر من  س/

كل معيار وإمجالي النقاط لكل املرشحني يف احملضر خالل منصة مسار اإللكرتونية كنقاط 
 بعد إعالن احملضر وصدور الرتقيات ؟

 ج/ ال. ألنه اليظهر سوى أسم املرتقي ومسمى الوظيفة املرقى عليها ورقمها ومقرها.
 

إذا تأكد إلدارة عمليات املوارد البشرية من وجود خطأ يف آلية املفاضلة بني املتساوين يف س/  
 فقًا للعناصر املرجحة فكيف يتم معاجلة ذلك؟النقاط و

ج/ يف حال مت التأكد من املختصني بإدارة عمليات املوراد البشرية من وجود خطأ يف احملضر 
يتم خمطابة وزارة املوارد البشرية والتنمية اإلجتماعية باخلطأ وطلب تقرير مفصل من منصة 

وإذا ثبت وجود اخلطأ يتم خمطابة وزارة  مسار اإللكرتونية لكافة املرشحني وأعادة مراجعته
 وفقًا للنظام .اخلطأ  ملعاجلةاملوارد البشرية بذلك 

 
 

 
 


