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املقدمة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،وال�صالة وال�سالم على �سيدنا حممد وعلى �آله الطيبني الطاهرين
و�أ�صحابه الكرام ،وبعد.
مت �إع ��داد ه ��ذا الدلي ��ل لتو�ضي ��ح ال�سيا�س ��ات التي تتبعه ��ا عمادة �ش� ��ؤون �أع�ضاء هيئ ��ة التدري�س
واملوظف�ي�ن يف جامع ��ة تب ��وك يف االختي ��ار والتعي�ي�ن التزام� �اً مبنه ��ج ال�شفافي ��ة يف �أداء العم ��ل،
وتطبيقاً للأنظمة واللوائح والقرارات ذات العالقة و�إ�سهاماً يف االرتقاء بالعمل وبلوغ الأهداف
العليا للجامعة.
واهلل ويل التوفيق،،،
عمادة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني

�أو ًال :املوظفون
 .1اجلدارة
اجلدارة هي الأ�سا�س يف اختيار املوظفني ل�شغل الوظيفة يف اجلامعة.
 .2ت�صنيف الوظائف:
 )1يت ��م ت�صنيف الوظائف بتجميعه ��ا يف فئات تت�ضمن كل فئة منها الوظائف املتماثلة يف
طبيعة العمل وم�ستوى الواجبات وامل�س�ؤوليات وامل�ؤهالت املطلوبة ل�شغلها.
 )2يتم و�صف الوظائف طبقاً للقواعد التالية:
• اال�سم الذي يدل عليها.
• مرتبتها ح�سب �سلم الرواتب املعتمد.
• احلد الأدنى للم�ؤهالت املطلوبة ل�شغلها وي�شمل ذلك:
 امل�ؤهالت العلمية والعملية. درجة املهارة املطلوبة. �شروط �أخرى. .3التعيني
يجب �أن تتوفر يف املر�شح للتعيني يف الوظائف ال�شاغرة يف اجلامعة ال�شروط الآتية:
�	)1أن يك ��ون �سع ��ودي اجلن�سي ��ة ،ويج ��وز ا�ستثن ��اء تعي�ي�ن غري ال�سع ��ودي ب�صف ��ة م�ؤقتة يف
الوظائ ��ف الت ��ي تتطل ��ب كف ��اءات غ�ي�ر متوف ��رة يف ال�سعودي�ي�ن وفق� �اً لقواع ��د ي�ضعها
املجل�س.
�	)2أن يكون قد �أكمل �سبعة ع�شر عاماً.
�	)3أن يكون الئقاً طبياً.
�	)4أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك.
�	)5أن ال يكون قد حكم عليه بحد �شرعي �أو �سجن يف جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة� ،أو
�أن يكون قد مر على تنفيذ احلد ال�شرعي �أو عقوبة ال�سجن ثالث �سنوات على الأقل.
�	)6أن ال يكون مف�صو ًال من اخلدمة احلكومية لأ�سباب ت�أديبية ما مل يكن قد م�ضى على
قرار الف�صل ثالث �سنوات على الأقل.

 .4التعيني يف الوظائف العليا.
 )1يت ��م �شغ ��ل وظائ ��ف املراتب احلادي ��ة ع�ش ��رة والثانية ع�ش ��رة والثالثة ع�ش ��رة بقرار من
املدير.
 )2يت ��م �شغ ��ل وظائف املرتبتني الرابعة ع�شرة واخلام�سة ع�شرة بقرار من جمل�س الوزراء
املوقر.
.5
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�سنة التجربة
مي�ض ��ي املوظ ��ف اجلديد عند تعيينه للم ��رة الأوىل يف الوظيفة العامة فرتة جتربة مدتها
�سنة.
ال يج ��وز نق ��ل املوظف �أو �إعارته �أو تكليفه ب�أعباء وظيف ��ة �أخرى غري التي عني عليها �أثناء
فرتة التجربة.
مت ��دد ف�ت�رة التجرب ��ة يف حال ��ة تغيب املوظ ��ف لأي �سب ��ب مبدة التغي ��ب نف�سه ��ا ،وي�شرتط
توا�صل مدة �سنة التجربة وال حتت�سب فرتات التجربة املتقطعة ولو زادت مدتها عن �سنة.
يتم ف�صل املوظف بنهاية فرتة التجربة يف حالة ثبوت عدم �صالحيته.

 .6تقييم الأداء
 )1يق ��وم الرئي� ��س املبا�ش ��ر ب�إع ��داد تقري ��ر عن امله ��ارات والق ��درات املتوفرة ل ��دى موظفي
�إدارته ونوعية الأعمال التي ميكن �إ�سنادها لكل منهم وفقاً لذلك 0
 )2يق ��وم الرئي� ��س املبا�ش ��ر ب�إع ��داد الت�صور املالئم ح ��ول البيئ ��ة املكتبية يف �إدارت ��ه و�إبالغ
اجلهة املخت�صة بذلك مبا ميكن املوظفني من �إجناز �أعمالهم بالكفاءة املطلوبة0
 )3يق ��وم الرئي� ��س املبا�ش ��ر ب�إعداد خطة �سنوية ع ��ن م�ستوى الأداء املتوق ��ع كماً ونوعاً عن
العاملني ب�إدارته يراعي فيه و�ضع �آليات ميكن من خاللها تكرمي املوظفني املتميزين
وحما�سبة املق�صرين 0
 )4تقوم اجلهات احلكومية ب�إعداد خطة للم�سار املهني للموظفني التي ميكن من خاللها
تطوير قدرات املوظفني عن طريق التدريب واالبتعاث والتكليف مبهام وظيفة �أخرى
وامل�شاركة يف اللجان وفرق العمل0
 )5يق ��وم الرئي� ��س املبا�ش ��ر بعقد اجتماع ��ات دورية م ��ع املوظفني يتم م ��ن خاللها متابعة

�أدائه ��م ب�ش ��كل منتظ ��م وتزويده ��م بالتوجيه ��ات والتعليم ��ات التي متكنهم م ��ن القيام
مبه ��ام �أعماله ��م بال�ش ��كل املطل ��وب  ،وف ��ق ترتي ��ب يت ��م اعتم ��اده م ��ن امل�س� ��ؤول �صاحب
ال�صالحية 0
 )6تع ��د عملي ��ة تهيئ ��ة املوظف وتوجيهه من الأم ��ور الأ�سا�سية التي يج ��ب الأخذ بها قبل
�إعداد تقييم الأداء للموظف اجلديد0
 )7تق ��وم اجله ��ة احلكومي ��ة بتنفيذ برنام ��ج تعريفي للموظ ��ف اجلديد يتم �إع ��داده لهذا
الغر� ��ض يتنا�سب م ��ع م�ستوى الوظيفة املر�شح لتعريفه ب�أه ��داف ومهام اجلهاز ب�شكل
خا�ص وماله من حقوق وما عليه من واجبات 0
 )8تق ��وم اجله ��ة احلكومي ��ة عن طري ��ق جلن ��ة ي�شكلها رئي� ��س اجلهاز من كب ��ار املخت�صني
مبراجع ��ة وحتلي ��ل تقييم ��ات الأداء الوظيف ��ي املع ��دة ع ��ن موظفيه ��ا ورف ��ع تقري ��ر
بتو�صياتها مبا يحقق رفع م�ستوى �أداء اجلهاز 0
ثاني ًا� :أع�ضاء هيئة التدري�س
�	.1أع�ضاء هيئة التدري�س ال�سعوديون:
�أ .يلح ��ق ب�أع�ض ��اء هيئ ��ة التدري� ��س ،وفق� �اً لأح ��كام الالئح ��ة املنظم ��ة ل�ش� ��ؤون منت�سب ��ي
اجلامعات ال�سعوديني :املحا�ضرون ،واملعيدون ،ومدر�سو اللغات ،وم�ساعدو الباحثني.
ب .التعيني والرتقية:
ت�ؤ َّل ��ف يف اجلامع ��ة جلن ��ة دائم ��ة ل�ش� ��ؤون املعيدي ��ن واملحا�ضري ��ن ومدر�س ��ي اللغ ��ات
وم�ساع ��دي الباحثني ير�أ�سها وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي وي�صدر
بتكوينه ��ا وتعي�ي�ن �أع�ضائه ��ا ق ��رار م ��ن جمل� ��س اجلامعة بن ��اء على تو�صي ��ة من مدير
اجلامعة ،وترفع اللجنة تو�صياتها �إىل املجل�س ويكون من مهامها :
 )1اق�ت�راح ال�سيا�س ��ة العام ��ة الختي ��ار املعيدي ��ن واملحا�ضري ��ن ومدر�س ��ي اللغ ��ات
وم�ساعدي الباحثني وتوزيعهم على الأق�سام والكليات .
�	)2إب ��داء ال ��ر�أي يف التو�صي ��ات ال�ص ��ادرة من جمال� ��س الكليات ب�ش�أن تعي�ي�ن املعيدين
واملحا�ضرين ومدر�سي اللغات وم�ساعدي الباحثني وفقاً للمعايري الآتية :
• عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س ال�سعوديني ون�سبتهم من �إجمايل عدد �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف الق�سم ،وتخ�ص�صاتهم الدقيقة ،و�أعبا�ؤهم التدري�سية .

• عدد املحا�ضرين واملعيدين ومدر�سي اللغات وم�ساعدي الباحثني يف الق�سم.
• ع ��دد املبتعث�ي�ن م ��ن الق�س ��م ،وتخ�ص�صاته ��م الدقيق ��ة ،والتواري ��خ املتوقع ��ة
لعودتهم.
 )3اقرتاح توزيع وظائف املعيدين واملحا�ضرين ومدر�سي اللغات وم�ساعدي الباحثني
ح�سب حاجة الأق�سام احلالية وامل�ستقبلية.
 )4درا�س ��ة التو�صي ��ات اخلا�صة بنق ��ل املحا�ضرين واملعيدي ��ن �إىل وظائف �إدارية داخل
اجلامعة �أو �إحالتهم �إىل وزارة اخلدمة املدنية.
� .2سيا�سات توظيف غري ال�سعوديني:
 )1وج ��ود وظيف ��ة �شاغ ��رة معتم ��دة يف امليزاني ��ة �أو توف ��ر اعتم ��اد مايل خم�ص� ��ص لغر�ض
التوظيف.
 )2عدم توفر مواطن م�ؤهل ل�شغل الوظيفة.
�	)3أن يتوف ��ر و�صف لواجب ��ات الوظيفة وم�س�ؤولياتها مبا يف ذلك احلد الأدنى للم�ؤهالت
املطلوبة ل�شاغلها.
�	)4أن يكون املتعاقد �أكمل من العمر ع�شرين �سنة ومل يتجاوز ال�ستني �سنة ميالدية.
�	)5أن يكون الئقاً �صحياً للخدمة.
 )6ح�سن ال�سرية والأخالق.
 )7حائز على امل�ؤهالت املطلوبة للوظيفة.
 )8غري مرتبط بعقد مع جهة �أخرى باململكة.
 )9متفرغ للعمل يف اجلامعة.
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