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دليل سياسات االختيار والتعيين 

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي

جامعة تبوك
عمادة شؤون أعضاء هيئة 

التدريس والموظفين 





املقدمة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم، وال�سالة وال�سالم على �سيدنا حممد وعلى اآله الطيبني الطاهرين 

واأ�سحابه الكرام، وبعد.
مت اإع���داد ه���ذا الدلي���ل لت��سي���ح ال�سيا�س���ات التي تتبعه���ا عمادة �س����ؤون اأع�ساء هيئ���ة التدري�س 
وامل�ظف���ني يف جامع���ة تب����ك يف االختي���ار والتعي���ني التزام���اً مبنه���ج ال�سفافي���ة يف اأداء العم���ل، 
وتطبيقاً لالأنظمة والل�ائح والقرارات ذات العالقة واإ�سهاماً يف االرتقاء بالعمل وبل�غ االأهداف 

العليا للجامعة.
واهلل ويل الت�فيق،،، 

عمادة �ضوؤون اأع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني
 



اأواًل: املوظفون
اجلدارة  .1

اجلدارة هي االأ�سا�س يف اختيار امل�ظفني ل�سغل ال�ظيفة يف اجلامعة.

ت�ضنيف الوظائف:  .2
يت���م ت�سنيف ال�ظائف بتجميعه���ا يف فئات تت�سمن كل فئة منها ال�ظائف املتماثلة يف   )1

طبيعة العمل وم�ست�ى ال�اجبات وامل�س�ؤوليات وامل�ؤهالت املطل�بة ل�سغلها.
يتم و�سف ال�ظائف طبقاً للق�اعد التالية:  )2

عليها. يدل  الذي  اال�سم  	•
املعتمد. الرواتب  �سلم  ح�سب  مرتبتها  	•

ذلك: وي�سمل  ل�سغلها  املطل�بة  للم�ؤهالت  االأدنى  احلد  	•
امل�ؤهالت العلمية والعملية.  -

درجة املهارة املطل�بة.  -
�سروط اأخرى.  -

التعيني  .3
يجب اأن تت�فر يف املر�سح للتعيني يف ال�ظائف ال�ساغرة يف اجلامعة ال�سروط االآتية:

اأن يك����ن �سع����دي اجلن�سي���ة، ويج����ز ا�ستثن���اء تعي���ني غري ال�سع����دي ب�سف���ة م�ؤقتة يف   )1
ال�ظائ���ف الت���ي تتطل���ب كف���اءات غ���ري مت�ف���رة يف ال�سع�دي���ني وفق���اً لق�اع���د ي�سعها 

املجل�س.
اأن يك�ن قد اأكمل �سبعة ع�سر عاماً.  )2

اأن يك�ن الئقاً طبياً.     )3
اأن يك�ن ح�سن ال�سرية وال�سل�ك.  )4

اأن ال يك�ن قد حكم عليه بحد �سرعي اأو �سجن يف جرمية خملة بال�سرف اأو االأمانة، اأو   )5
اأن يك�ن قد مر على تنفيذ احلد ال�سرعي اأو عق�بة ال�سجن ثالث �سن�ات على االأقل. 
اأن ال يك�ن مف�س�اًل من اخلدمة احلك�مية الأ�سباب تاأديبية ما مل يكن قد م�سى على   )6

قرار الف�سل ثالث �سن�ات على االأقل.



التعيني يف الوظائف العليا.  .4
يت���م �سغ���ل وظائ���ف املراتب احلادي���ة ع�س���رة والثانية ع�س���رة والثالثة ع�س���رة بقرار من   )1

املدير.
يت���م �سغ���ل وظائف املرتبتني الرابعة ع�سرة واخلام�سة ع�سرة بقرار من جمل�س ال�زراء   )2

امل�قر.

�ضنة التجربة  .5
مي�س���ي امل�ظ���ف اجلديد عند تعيينه للم���رة االأوىل يف ال�ظيفة العامة فرتة جتربة مدتها   )3

�سنة.
ال يج����ز نق���ل امل�ظف اأو اإعارته اأو تكليفه باأعباء وظيف���ة اأخرى غري التي عني عليها اأثناء   )4

فرتة التجربة.
مت���دد ف���رتة التجرب���ة يف حال���ة تغيب امل�ظ���ف الأي �سب���ب مبدة التغي���ب نف�سه���ا، وي�سرتط   )5
ت�ا�سل مدة �سنة التجربة وال حتت�سب فرتات التجربة املتقطعة ول� زادت مدتها عن �سنة.

يتم ف�سل امل�ظف بنهاية فرتة التجربة يف حالة ثب�ت عدم �سالحيته.   )6

تقييم االأداء  .6
يق����م الرئي����س املبا�س���ر باإع���داد تقري���ر عن امله���ارات والق���درات املت�فرة ل���دى م�ظفي   )1

اإدارته ون�عية االأعمال التي ميكن اإ�سنادها لكل منهم وفقاً لذلك 0
يق����م الرئي����س املبا�س���ر باإع���داد الت�س�ر املالئم ح����ل البيئ���ة املكتبية يف اإدارت���ه واإبالغ   )2

اجلهة املخت�سة بذلك  مبا ميكن امل�ظفني من اإجناز اأعمالهم  بالكفاءة املطل�بة0  
يق����م الرئي����س املبا�س���ر باإعداد خطة �سن�ية ع���ن م�ست�ى االأداء املت�ق���ع كماً ون�عاً عن   )3
العاملني باإدارته يراعي فيه و�سع اآليات ميكن من خاللها تكرمي امل�ظفني املتميزين 

وحما�سبة املق�سرين 0
تق�م اجلهات احلك�مية باإعداد خطة للم�سار املهني للم�ظفني التي ميكن من خاللها   )4
تط�ير قدرات امل�ظفني عن طريق التدريب واالبتعاث والتكليف مبهام وظيفة اأخرى 

وامل�ساركة يف اللجان وفرق العمل0
يق����م الرئي����س املبا�س���ر بعقد اجتماع���ات دورية م���ع امل�ظفني يتم م���ن خاللها متابعة   )5



اأدائه���م ب�س���كل منتظ���م وتزويده���م بالت�جيه���ات والتعليم���ات التي متكنهم م���ن القيام 
مبه���ام اأعماله���م بال�س���كل املطل����ب ، وف���ق ترتي���ب يت���م اعتم���اده م���ن امل�س����ؤول �ساحب 

ال�سالحية 0
تع���د عملي���ة تهيئ���ة امل�ظف وت�جيهه من االأم����ر االأ�سا�سية التي يج���ب االأخذ بها قبل   )6

اإعداد تقييم االأداء للم�ظف اجلديد0
تق����م اجله���ة احلك�مي���ة بتنفيذ برنام���ج تعريفي للم�ظ���ف اجلديد يتم اإع���داده لهذا   )7
الغر����س يتنا�سب م���ع م�ست�ى ال�ظيفة املر�سح لتعريفه باأه���داف ومهام اجلهاز ب�سكل 

خا�س وماله من حق�ق وما عليه من واجبات 0  
تق����م اجله���ة احلك�مي���ة عن طري���ق جلن���ة ي�سكلها رئي����س اجلهاز من كب���ار املخت�سني   )8
ع���ن م�ظفيه���ا ورف���ع تقري���ر  املع���دة  ال�ظيف���ي  االأداء  مبراجع���ة وحتلي���ل تقييم���ات 

بت��سياتها مبا يحقق رفع م�ست�ى اأداء اجلهاز 0

ثانيًا: اأع�ضاء هيئة التدري�س 
اأع�ضاء هيئة التدري�س ال�ضعوديون:  .1

يلح���ق باأع�س���اء هيئ���ة التدري����س، وفق���اً الأح���كام الالئح���ة املنظم���ة ل�س����ؤون منت�سب���ي   اأ. 
اجلامعات ال�سع�ديني: املحا�سرون، واملعيدون، ومدر�س� اللغات، وم�ساعدو الباحثني.

التعيني والرتقية:  ب. 
���ف يف اجلامع���ة جلن���ة دائم���ة ل�س����ؤون املعيدي���ن واملحا�سري���ن ومدر�س���ي اللغ���ات  ت�ؤلَّ  
وم�ساع���دي الباحثني يراأ�سها وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي وي�سدر 
بتك�ينه���ا وتعي���ني اأع�سائه���ا ق���رار م���ن جمل����س اجلامعة بن���اء على ت��سي���ة من مدير 

اجلامعة، وترفع اللجنة ت��سياتها اإىل املجل�س ويك�ن من مهامها :
اللغ���ات  ومدر�س���ي  واملحا�سري���ن  املعيدي���ن  الختي���ار  العام���ة  ال�سيا�س���ة  اق���رتاح   )1

وم�ساعدي الباحثني وت�زيعهم على االأق�سام والكليات .
اإب���داء ال���راأي يف الت��سي���ات ال�س���ادرة من جمال����س الكليات ب�ساأن تعي���ني املعيدين   )2

واملحا�سرين ومدر�سي اللغات وم�ساعدي الباحثني وفقاً للمعايري االآتية :
اأع�ساء  عدد  اإجمايل  من  ون�سبتهم  ال�سع�ديني  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  عدد  	•

هيئة التدري�س يف الق�سم، وتخ�س�ساتهم الدقيقة، واأعباوؤهم التدري�سية .



عدد املحا�سرين واملعيدين ومدر�سي اللغات وم�ساعدي الباحثني يف الق�سم. 	•
ع���دد املبتعث���ني م���ن الق�س���م، وتخ�س�ساته���م الدقيق���ة، والت�اري���خ املت�قع���ة  	•

لع�دتهم.
اقرتاح ت�زيع وظائف املعيدين واملحا�سرين ومدر�سي اللغات وم�ساعدي الباحثني   )3

ح�سب حاجة االأق�سام احلالية وامل�ستقبلية.
درا�س���ة الت��سي���ات اخلا�سة بنق���ل املحا�سرين واملعيدي���ن اإىل وظائف اإدارية داخل   )4

اجلامعة اأو اإحالتهم اإىل وزارة اخلدمة املدنية.

�ضيا�ضات توظيف غري ال�ضعوديني:   .2
وج����د وظيف���ة �ساغ���رة معتم���دة يف امليزاني���ة اأو ت�ف���ر اعتم���اد مايل خم�س����س لغر�س   )1

الت�ظيف.
عدم ت�فر م�اطن م�ؤهل ل�سغل ال�ظيفة.  )2

اأن يت�ف���ر و�سف ل�اجب���ات ال�ظيفة وم�س�ؤولياتها مبا يف ذلك احلد االأدنى للم�ؤهالت   )3
املطل�بة ل�ساغلها. 

اأن يك�ن املتعاقد اأكمل من العمر ع�سرين �سنة ومل يتجاوز ال�ستني �سنة ميالدية.  )4
اأن يك�ن الئقاً �سحياً للخدمة.  )5

ح�سن ال�سرية واالأخالق.  )6
حائز على امل�ؤهالت املطل�بة لل�ظيفة.  )7

غري مرتبط بعقد مع جهة اأخرى باململكة.  )8
متفرغ للعمل يف اجلامعة.   )9
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