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 مـُقدمـة .1
الحمد لله الذي ّعلم اإلنسان ما لم يعلم، والصالة والسالم ىلع إمام          

 :املعلمين سيدنا محمد وىلع آله وصحبه أجمعين. أما بعد

 منظومة العمل بها تحرص ىلع انضباط إن إدارة جامعــة املســتقبل
يتعاون جميع منسوبيها طلبة وموظفين وإداريين وأعضاء  ن، وأوجودتها

يجابيا لعمل ىلع راحة الجميع مما ينعكس إل كوذلوقيادات، هيئة تدريس 
لى تطورها وتحسين سمعتها ذلك إ يىلع مخرجات الجامعة، ويؤد

 باملجتمع.

مــن حيــث تعريفــه  باملوظفاول هــذا الدليــل مــا يرتبــط يتنـو
الجامعـة. وكل ما يتعلق بباملنطقــة والجامعــة وحقوقــه وواجباتــه 

د تـم إعـداد هـذا الدليـل لكـي يشـتمل علـى الجوانـب التـي تهـم لقو
ايـة مـن بد ،منهم واملتعاقدينجامعـة املسـتقبل الجـدد يف  املوظفين

الدليل ىلع  نا يف هذارصلقد حوى االنتهاء من الخدمة. التعاقد بالجامعة إل
كر يف ب مختلفــة كما ُذمـن جوانـ باملوظفة التطرق للموضوعات املرتبط

نسـأل الله سـبحانه أن يجعـل هـذا الدليـل فيـه ومحتوى هذا الدليل. 
 ومن يف حكمهم. موظفي جامعة املستقبل لجميعاملنفعـة 
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 تعريف بالجامعة .2
ة العربية السعودية بالتعليــم بالنظــر إلــى اهتمــام اململك       

وتوســع الحكومــة الســعودية فــي املرافــق التعليميــة، بــدأت 
القصيــم األهلية ســابقا" لتكــون لهــا "جامعــة املســتقبل "كليــات 

علــى  هليالتعليــم العالــي األســار دور قيــادي بــارز فــي م
تحقيــق املزيــد مــن ، وتعمل ىلع املحلــي واإلقليمي ييناملســتو

بهــا املهــارات الاالهتمام بجــودة املعاييــر، بحيــث يكتســب ط
 والقــدرات التــي تلبــي احتياجــات ســوق العمــل. 

م كليات القصيبدأت الدراسة الفعلية يف جامعة املستقبل "وقد 
تبلغ املساحة الكلية وهـ.  1426/1427ي يف العام الجامع ابًقًا"س هليةاأل

ع معة يف موقت الجاتأسسوع. ( ألف متر مرب500ر من )ة أكثملوقع الجامع
الــذي ـري الغربــي ملدينــة بريــدة، اســتراتيجي علــى الطريــق الدائـ

الجامعـة  تَممُِّصو. ومحافظاتها منطقــة القصيــم يخــدم جميــع مــدن
لتوفيــر الراحــة الكاملــة  ؛علـى الطـراز الحديـث واملبانـي الفاخـرة

( مليــون 150تقــدر تكلفــة املشــروع بأكثــر مــن )وللطالب والطالبــات. 
 .ريــال

ســابقا" هــي أول  سـتقبل "كليـات القصيـم األهليةجامعـة املو
عندمــا وضــع  تهاـي منطقــة القصيــم، وكانــت بدايفـ أهليةجامعة 

ســلطان بــن عبــد  الســمو امللكــي األميُر صاحــُب األساِس حجــَر
هــ، وبعد  1424 /7 /19رحمـه الله يوم الثالثاء املوافق  -ــز آل ســعود العزي
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سم بمنطقـة القصيـم با أهليةجامعـة لتطور امللحوظ تحولت إلى الجهد وا
عود مير فيصل بن مشعل بن سعود آل سمقترح من صاحب السمو امللكي األ

 .هــ 5/7/1440يــوم الثالثاء املوافــق 

 

 نبذة عن منطقة القصيم .3
الجــزء الشـمالي مـن اململكـة ط تحتــل منطقــة القصيــم وســ       

تبعـد حدودهـا الغربية والشـرقية مسـافات ، والعربيـة السـعودية
ا عـن سـواحل البحـر األحمر والخليج ( كيلومتـر تقريبـ500ًمتسـاوية )

ا ( كيلومتــرً 350حوالي ) ُةـدَ ْيَركمـا تبعـد املدينـة الرئيسـة ُب ،العربـي
إلــى الشــمال الغربــي مــن عاصمــة اململكــة الريــاض. ويحدهــا 

الشــمال منطقــة مــن الشــرق والجنــوب منطقــة الريــاض ومــن 
هي مدينة بريدة و ،حائــل ومــن الغــرب منطقــة املدينــة املنــورة

 دارية ملنطقــة القصيــم.العاصمــة اإل

منطقـة مـن حيـث عـدد السـكان  منطقة القصيم هي سـابعو
جري يف عام ُأويبلـغ عدد سـكانها وفقا للتعداد العام الذي  ، البالديف

جمالي إ% من 4.3نسمة، ويمثل هذا العدد حوالي  1455693لى إم 2018
وتبلــغ مســاحتها  ،نسمة 33413600سكان اململكة الذي بلغ حوالي 

حيـث يقيـم  ،% من مساحة اململكة3.2كيلو متر مربع وتمثل  73000
ن منطقة أمع العلم ب ،ريدة% مـن السـكان فـي مدينة ُب 49حوالـي 
دة واح هيوباألخص يف مجال التمور، و اهاًم اارًيتج امركـزً  دعتُ القصيـم 

 مـن أكبـر منتجـي التمـور فـي جميـع أنحـاء العالـم.
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يبلــغ متوســط درجــة الحــرارة فــي منطقــة القصيـم و
( درجــة مئويــة فــي 20( درجـة مئويـة فـي الصيـف و)38حوالـي )
درجـة  40الحـرارة إلـى أكثـر مـن يمكــن أن ترتفــع درجــة والشــتاء. 

درجــات مئويــة  10 أقل من مئويـة فـي الصيـف وتنخفــض إلــى
يبلــغ معــدل ســقوط األمطار فــي القصيــم أكثــر و فــي الشــتاء.

 .بقليــل مــن معظــم مناطــق اململكــة
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 هاقيمو هاهدافوأ الجامعة ورسالتهارؤية  .4
 

 رؤية ال

 .ُمَتَميِّزٌة َوَطِنيًّا يف التَّعليِم والتَّْمهيِن ِلَكفاءاِت املستقبِلجاِمَعٌة 
 

 رسالة ال

َتْقديُم َتْعِليٍم وتْمِهيٍن ُمَتَميٍِّز، َوَتْعِزيُز ااْلْبِتَكاِريَِّة؛ َوَفاًء باْحِتَياَجات 
 ُمْجَتَمِعَنا.

 

 هدافاأل

ىلع  والحصوُلها ُتتمَتها وَأوحوكمتُ  الجيدةِ  مارساِتامُل سةُ أَسَم .1
 .املؤسسي االعتماِد

 البرامجي. ىلع االعتماِد والحصوُل والتعلِم التعليِم جودِة تطويُر .2
 لخريجي وقيوالسُ  هنيواملِ  واملهارى العلمي التمكيُن .3

 .الجامعِة
 .العليا والدراساِت والتطويِر البحوثِ  منظومةِ  تطويرُ  .4
 القيمةِ  ذاِت املجتمعيةِ  والخدماِت لالبتكاراِت محفزٍة بيئٍة توفيرُ  .5

 .املستدامِة
 .واملجتمعيِة والبحثيِة عليميِةالت الشراكاِت تعزيزُ  .6
 هادخِل مصادرِ  وتنويُع للجامعةِ  الذاتيِة املوارِد تنميُة .7

 .ومنتجاتها خدماتها وتسويق واستدامتها
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 القيم 

 الجودة:  .1
 نلتزم بجودة عالية يف املدخالت والتشغيل واملخرجات.

 : األمانة .2
 .املهنية األخالقيات وفق وتفاٍن بإخالص عملنا نؤدي

 :الشفافية .3
ويات الشفافية والنزاهة واملساءلة يف إطار مست بأىلع نلتزم

 حوكمة مؤسسية.
 :الجماعية .4

 .الواحد الفريق بروح بأعمالنا نقوم
 :االبتكارية .5

 .اوإنتاًج افكًر اإلبداعية، والروح الخالق التفكير نعزز
 :املستمر التعلم .6

 .وخارجها الجامعة داخل املستمر والتعلم التعليم ندعم
 :التطوير .7

 رة التطوير والنمو يف كافة املجاالت واألعمال.بضرو نؤمن
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 لهيكل التنظيمي لجامعة المستقبل ا .5
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 قسام العلميةالكليات واألو والوحداتوالمراكز  اإلدارات .6

 في الجامعة
اإلدارات يتكـون الحـرم الجامعـي الرئيس بجامعـة املســتقبل مــن        

 :يــةتالكليــات اآلوواملراكز 

 

 والوحدات واملراكزاإلدارات     6.1
 إدارة التخطيط االستراتيجي: وهي تابعة مباشرة لرئيس الجامعة. 6.1.1
 اإلدارة القانونية: وهي تابعة مباشرة لرئيس الجامعة.  6.1.2
 وهو تابع مباشرة لرئيس الجامعة.مكتب رئيس الجامعة:  6.1.3
 وهي تابعة مباشرة لرئيس الجامعة. إدارة املتابعة:  6.1.4
إدارة  –إدارة شؤون الطالب والخريجين  –القبول والتسجيل  إدارة 6.1.5

ن ملساعد رئيس تروني والخطط والبرامج: وهم تابعوالتعليم اإللك
 الجامعة للشؤون التعليمية.

إدارة الكليات:  –مركز البحوث واالستشارات  –مركز خدمة املجتمع  6.1.6
ن ملساعد رئيس الجامعة للبحث العلمي وخدمة وهم تابعو

 املجتمع.
إدارة التقويم  –إدارة ضمان الجودة واالعتماد  –التدريب  إدارة 6.1.7

 ن ملساعد رئيس الجامعة للتطوير والجودة.: وهم تابعووالقياس
 

 مباشرة لرئيس الجامعة.مركز اإلعالم واالتصال: وهو تابع  6.1.8
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إدارة  –وحدة األمن والسالمة  –إدارة املرافق  –إدارة االستثمار  6.1.9
وحدة  –إدارة تقنية املعلومات  –اإلدارة املالية  –العالقات العامة 

ن إدارة املوارد البشرية: وهم تابعو –وحدة املخازن  –املشتريات 
 للمدير التنفيذي.

 

للطالبات: وهو تابع مباشرة لرئيس مركز الدراسات الجامعية   6.1.10
 الجامعة.

 

 الكليات  6.2
   واإلنسانيةكلية العلوم اإلدارية  6.2.1

ـة كليــات جامعـ إحدىتعــد كليــة العلــوم اإلدارية واإلنسانية          
تهــا وحتــى اآلن فــي نشأ ذـا مــنرياديـً ادوًراملســتقبل، وتــؤدي 

واململكــة العربيــة الســعودية  ،خدمــة منطقــة القصيــم خاصــة
عــن طريــق تخريــج طالب وطالبــات ذوي مهــارات عاليــة،  ،عامــة

تمكنهــم مــن املشــاركة فــي قيــادة النمــو مناسبة ومؤهالت 
وتهــدف كليــة العلــوم اإلدارية ، والتطــور االقتصادي املســتمر
ـا فــي املنطقــة فــي مجــال رياديـًا واإلنسانية إلــى أن تحتــل مكانـً

وتزويدهـم  البهاوتعمـل علـى إعـداد ط ،التعليــم والبحــث العلمــي
باملهـارات الالزمة، كمــا تهــدف الكليــة إلــى اإلسهام فــي تطويــر 
االقتصاد املحلــي عــن طريــق القيــام بالبحــوث العلميــة املناســبة 

إيجــاد الروابــط مــع املجتمعــات واملؤسســات وعــن طريــق 
 املحليــة.
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 :نسانيةقسام بكلية العلوم اإلدارية واإلاأل

 الحقوق.  .1
 اللغة اإلنجليزية. .2
 .إدارة املوارد البشرية( –إدارة مالية  -مسارات: )املحاسبة إدارة األعمال .3

 كلية طب األسنان  6.2.2
املســتقبل وغاياتهــا الســامية فــي ا ألهداف جامعــة نظــًر              

خدمــة املجتمــع وتلبيــة احتياجاتــه؛ تــم افتتــاح كليــة طــب 
حقيـق أهدافهـا السـامية، ا لتاألسنان لتنضــم مــع عقــد الكليـات سـعًي

 درجـة البكالوريـوس فـي قسـم طـب وجراحـة الفــمالكلية تمنـح و
كليــة طــب األسنان فــي مواكبــة املســتجدات حرصــت و واألسنان،

الحديثــة واالستفادة مــن الخبــرات والتجــارب لــذا اهتمــت بعمليــة 
التطويــر فــي جميــع جوانــب العمليــة التعليميــة، وتجهيــز 

والجمــع بيــن  ،لبةاملختبـرات واملعامـل والعيـادات لتدريـب الطـ
 .ريــة والعمليــة حســب مســتوياتهم الدراســيةالدراســة النظ

 :األقسام بكلية طب األسنان

 إعادة تأهيل الفم والوجه والفكين. .1
 ج التحفظي.الالع .2
 العلوم الطبية األساسية. .3
 علوم الفم األساسية والسريرية. .4
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 كلية الهندسة وعلوم الحاسب )ذكور وإناث( 6.2.3
 

هــ مــن 1426الهندسـة وعلـوم الحاسـب فـي عــام  كليـُة ِسَسْتُأ  
أجــل تلبيــة احتياجــات التعليــم العالــي فــي منطقــة القصيــم 

د مــن منـذ تأسيسـها حققـت العديوفــي اململكــة العربيـة السـعودية. 
تطويــر األنظمة والتقاليــد يف ســهمت أالناجحــة والرائــدة و التجــارب

 ي اململكــة العربيــة الســعودية علــى املســتوى األكاديمي.فــ
ائــف متميــزة ب للحصــول علــى وظلتقــوم الكليــة بإعــداد الطــاو

ل إنتـاج الة الحاسـب، وذلـك مـن خـوهندسـ الحاسب وميف مجالي علـ
يتـم التعامـل مـع الطالب واملعرفـة، وتطويـر التقنيـات، واالبتكارات. 

املسـجلين فـي البرامـج املختلفـة وفقـا للجـداول الزمنيــة وهيكليــة 
وفقـا للقواعـد واألنظمة املعمـول بهـا  املــواد الدراســية املعتمــدة

 .فـي وزارة التعليــم

 

 :األقسام بكلية الهندسة وعلوم الحاسب

 .(الشــبكات هندســة -هندســة الحاســب )هندســة الحاســب  .1
 هندســة برمجيــات(.  -علــوم الحاســب )علــوم الحاســب  .2
 هندسة اإللكترونيات واالتصاالت. .3
 الهندسة الصناعية. .4
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 معلومات عامة  .7
 فـي ذكرها يتردد التي املصطلحات الوظيفـيةهنالك العديد من 

 تامة دراية ىلع املوظف ، وليكونونظام العمل مواد الخدمة املدنية
 عنها التعريف جرى التزامات من بها يتعلق وما املصطلحات بمدلوالت تلك

  :اآلتي وفق

 

 املوظف      7.1

 شروط مختصة وفق جهة من نظامية بأداة يعنى الذي الحقيقي الشخصهو 
ا راتب ذلك مقابل ويعطى. معينة وظيفة ومسؤولياتليقوم بواجبات  محددظام ن

 .ومزايا حقوق من املشمول به النظام يقرره ما إضافة إلى ا،محدد

 

 الوظيفة       7.2

 ومهام اختصاصات وفق واملسؤوليات املحددة،من الواجبات  مجموعةهي 
أنظمة  وفق مؤقتة أو دائمة بصفة ما موظف بها ليقوم الجهة املوظفة؛ وأهداف
 صعوبةال ضوء مستوىفـي  محددراتب  تنفيذية لقاءولوائحها  داخلية

 . ةالوظيف تلك فـي تواملسؤوليا

   الراتب      7.3

يؤدي  ما يرنظ شهر ميالدي كل نهاية فـي يتقاضاه املوظفالذي  املقابلهو 
واملرتبة  حسب السلم الخاص بالرواتب الراتب ويتحدد. خدمته أثناء عمل من

غيرها، ما  كانت بداالت أمخر سواء لها املوظف وال يدخل فيه أي دخل آالتي يشغ
 عدا العالوات. 
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 العالوات         7.4

 دورية بصفة مرتبته حسب املوظف راتب إلى يضافالذي  املالي املبلغهي 
 .ساسياأل الراتب من وتحسب كجزء

 

 املؤهالت          7.5

والقدرات  ،العملية والخبرات الدراسية لتشمل الشهاداتتطلق فـي الغالب 
 .عمل الوظيفةواملهارات الالزمة ألداء 

 

 النظام           7.6

 التي تضع األنظمة الجهةيتم إقرارها من قبل  التي ساسيةالقواعد األ هو
 يف الجامعة. 

 

 اللوائح             7.7

 يصدر مما الطريقة فـي أقل بأداة تصدر وهي للنظام صيليةهي القاعدة التف
 تعدل ال واللوائح ،إصدارها النظام إليها أوكل التي الجهة قبل من وذلك النظام به
 قضىف ما ياليجوز أن تأتي بقواعد ىلع خ الكما  ،مادة فـي النظامي أي تلغ أو

مجلس  قبل من املدنية الخدمة ألنظمة بالنسبة الغالب فـي اللوائح تصدرو .به
 لم ما اللوائح، هذه مثل صدارإ نظامه له حدد التي الجهة الخدمة املدنية، فهو

 .معينة إصدار الئحةم قد أوكل إلى جهة معينة حق النظا يكن
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    الموظفينتعيين  .8
هو الحق الذي تمتلكه الجامعة يف اختيار شخص معين لشغل وظيفة 

 عدة لهذا الغرض.  معينة وفقا للقواعد امُل

 

 شروط التعيين              8.1

 معينة أنواع لشغل شروطمة من األنظ بعض هتتطلب ما بعض إلى ضافةباإل
محددة والزمة إلمكانية شغل الوظيفة  ان هناك شروطإال أ ،العامة الوظائف من

 فـي نييعملن سوف  شروطهذه ال بتحديد كما ورد يف نظام العمل السعودي
 :هي العامة، والشروط الوظائف إحدى

  صفةسعودي بال غير استخدام استثناء ويجوز الجنسية سعوديأن يكون 
 السعوديين فـي متوفرة غير كفاءة تتطلب التي الوظائف فـي مؤقتة

 لتوظيف الئحة بالفعل صدرتوقد الجامعة، يصيغها مجلس  بموجب قواعد
 املدنية قرار مجلس الخدمة بموجب العامة الوظائف فـي السعوديين غير
 .هـ1/8/1398 فـي 45 رقم

 من العمر.  أن يكون مكماًل سبعة عشر عاما 
 الئقا صحيا. 
  .حسن السيرة واألخالق 
  للوظيفة.  املطلوبة املؤهالتحائز ىلع 
 يجتاز بنجاح ما قد تقرره املنشأة من اختبارات، أو مقابالت شخصية  نأ

 .الوظيفة تطلبها
 و بالسجن. د شرعي أغير محكوم عليه بح 
  .غير مفصول من خدمة الدولة ألسباب تأديبية 
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 الفترة التجريبية  8.2

نه يقضي فترة تجريبية الشخص يف الوظيفة املوكلة له، فإ بعد تعيين
ه التجربة وذلك كونه مستجدًا يف العمل. ويترتب ىلع هذ شهور ةثالثال تزيد عن 

و تكليفه بعمل من فئة أخرى غير الوظيفة عدة أمور حيث ال يجوز إعارته أو نقله أ
فإن مدة  الفترةوفـي حالة تغيبه فـي هذه املثبت عليها خالل هذه الفترة. 

 وال استمرارها التجربة ةترف فـي ويشترطمدة الغياب  بمقدار تمتدالتجربة 
 جاوزت ولو شهور ةثالثا عن منه كل تقل التي املنقطعة التجربة الفترة تحتسب

 الفترة خالل املوظف صالحيةوفـي حالة عدم ثبوت  .الفترة كاملة مجموعهاـي ف
  .تعيينه قرار أصدرت التي الجهة من بقرار يفصل فإنه التجربة

 

 العقود املبرمة للموظفين  8.3

بموجب عقد عمل يحرر من نسختين باللغة العربية  التعاقد مع املوظفيتم 
األخرى وتودع  للموظف، تسلم إحداهما لنموذج املوحد امُلعد من الوزارةوفًقا ل

اسم يتضمن العقد اسم صاحب العمل، و ، بحيثيف ملف خدمته لدى املنشأة
األصلي، وعنوانه املختار، ونوع العمل، ومكانه، ، وجنسيته، وعنوانه املوظف

ما إذا كان العقد واألجر األساسي املتفق عليه، وأي امتيازات أخرى يتفق عليها، و
دة التجربة إذا تم االتفاق ، و م، أو ألداء عمل معينمحدد املدة ، أو غيراملدة محدد
غة أخرى رير العقد بليجوز تحو تاريخ مباشرة العمل، وأي بيانات ضرورية، و ،عليها

  ىلع أن يكون النص العربي هو املعتمد دوًما. ،إلى جانب اللغة العربية

يحق للمنشأة إلغاء ومع مراعاة التاريخ املحدد يف عقد العمل ملباشرة العمل؛ 
عقد العامل الذي ال يباشر مهام عمله دون عذر مشروع خالل سبعة أيام عمل من 
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بين الطرفين إذا كان التعاقد تم داخل اململكة، أو من تاريخ التوقيع ىلع العقد 
 تاريخ قدومه إلى اململكة إذا كان التعاقد تم خارج اململكة.

من مكان عمله األصلي  -كتابة-نقل العامل بغير موافقته ال يجوز للمنشأة و
للمنشأة يف حاالت الضرورة التي قد و إقامته.ر محل يخر يقتضي تغيآإلى مكان 

 املوظفيف السنة تكليف  وملدة ال تتجاوز ثالثين يوما ،رضةظروف عا تضيهاتق
ىلع أن  موافقته،بعمل يف مكان يختلف عن املكان املتفق عليه دون اشتراط 

 املدة.وإقامته خالل تلك  املوظفتتحمل املنشأة تكاليف انتقال 
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  في الجامعةالموارد البشرية إدارة  .9
ألداء مهامهم ىلع  املوظفينخدمة  إلىتسعى إدارة املوارد البشرية        

وتهدف  ،أو تخص املعيشة عملهمأفضل وجه ممكن، سواء كانت يف مجال 
ومن هذه الخدمات التي تقدمها  للموظفينبوجه عام إلى تقديم خدمات 

 دارة املوارد البشرية يف جامعة املستقبل: إ

 توصيات املجالس املختصة وصاحب  إصدار قرارات تنفيذية بناء ىلع
 ومن يف حكمهم. باملوظفينبدالت الخاصة الصرف ل الصالحية

  ومن يف حكمهم. للموظفينإصدار شهادة التعريف، وشهادة الخدمة 
  إصدار قرارات تنفيذية بناء ىلع توصيات املجالس املختصة وصاحب

 ومن يف حكمهم. للموظفينصرف مكافآت اللجان ل الصالحية
 ومن يف حكمهم بعد انتهائها  للموظفينجراءات الترقيات إكمال إ

 من املجالس العلمية واعتماد قراراتها.
  متابعة مختلف التعديالت يف كشوف الرواتب واألجور الشهرية

 ا لألنظمة.والبدالت وغير ذلك من مستحقات جارية أو طارئة وفًق
 ما يترتب عليها متابعة عملية إعداد مختلف تقاويم األداء الوظيفي و

 من إجراءات نظامية.
  حفظ املعلومات والسجالت الخاصة لجميع العاملين بالجامعة مع

 فادة من التقنيات الحديثة لهذا الغرض.العمل ىلع اإل
  متابعة كافة إجراءات التوظيف والتعيين بالتنسيق مع الكليات

 واإلدارات املعنية بذلك بالجامعة.



 

 

 المستقبل دليل الموظفين في جامعة

 اللجنة الدائمة للجودة 18

  إلجازات  صاحب الصالحية موافقةإصدار قرارات تنفيذية بناء ىلع
 ومن يف حكمهم. للموظفين

  بدل الضرر ل صاحب الصالحية موافقةإصدار قرارات تنفيذية بناء ىلع
 .وبدل الخطر وبدل طبيعة العمل

  نح مل صاحب الصالحية موافقةإصدار قرارات تنفيذية بناء ىلع
 إجازات األمومة.

  جازات إل صاحب الصالحية موافقةإصدار قرارات تنفيذية بناء ىلع
 .الوضع

  نح مل صاحب الصالحية موافقةإصدار قرارات تنفيذية بناء ىلع
 اإلجازات االستثنائية.

  موافقةبناء ىلع إعداد وإصدار القرارات الخاصة باالستقالة الخاصة 
 .صاحب الصالحية

 بناء ضطرارية واعتماد املباشرات إصدار القرارات الخاصة باإلجازات اال
 .صاحب الصالحية موافقةىلع 

  صاحب  موافقةبناء ىلع إصدار القرارات الخاصة بالعالوات السنوية
 .الصالحية

  إصدار قرارات تنفيذية بناء ىلع توصيات املجالس املختصة وصاحب
 خارج الدوام والدورات التدريبية.النتدابات ل الصالحية

  ا لألنظمة واللوائح اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالترقيات وفًقاستكمال
 الصادرة يف هذا الشأن.

 ت الخروج والعودة القيام بجميع اإلجراءات املتعلقة بإعداد تأشيرا
 .يوالخروج النهائ
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  ومن يف حكمهم من غير  للموظفينمتابعة احتياجات الكليات
 السعوديين.

 ي بشأن املوافقة ىلع منح الجامعة رفع الطلبات لوزارة التعليم العال
 تأشيرات العمل.

  التنسيق مع وزارة الخدمة املدنية بشأن املوافقة ىلع التعاقد ىلع
املدنية بناء  بعض الوظائف التي يتم طلب التنسيق مع وزارة الخدمة

 طلب وزارة التعليم العالي.ىلع 
  ومن يف حكمهم من الذين تم  للموظفينإرسال العروض الالزمة

 ترشيحهم للعمل بالجامعة.
  الذين تم ترشيحهم للعمل بالجامعة  للموظفينمخاطبة امللحقيات

وإنهاء إجراءات التعاقد معهم والحصول ىلع تأشيرات الدخول وتذاكر 
 السفر. 

  التنسيق مع امللحقيات الثقافية السعودية بالخارج بشأن استقبال
 للموظفين. مة عمداء الكليات إلجراء املقابالت الشخصية الالز

  املتعاقدين وأسرهم املنتهيةو للموظفينتمديد تأشيرات 
 تأشيراتهم خارج البالد.

 موظفين جددعاقد مع التنسيق مع الكليات بشأن الت. 
  املتعاقدين الجدد وإنهاء إجراءات الفحوصات  املوظفينمتابعة

الطبية ومساعدتهم للتعرف ىلع مزايا وخدمات الجامعة وذلك من 
خالل إعداد بطاقة العمل والتسجيل يف التأمين الطبي ومركز تقنية 

 املعلومات. 
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  تسهيل الجدد وكل ما يتعلق بشؤون سفرهم و املوظفيناستقبال
 ن يتم التحاقهم بكلياتهم.لى أإإقامتهم وتأمين مواصالتهم 

 .إعداد تأشيرات الزيارة ملرافقي متعاقدي الجامعة 
  وتجديد إقامات ،وأسرهـم )الجدد( للموظفيناستخراج إقامات 

 وأسرهم واملرافقين معهم ومتابعة تواريخ تجديدها. املوظفين
 لغير الجامعة إذا  إنهاء إجراءات نقل كفالة بعض محارم املتعاقدات

 ذلك.يف رغبت الجامعة 
  نقل معلومات الجوازات القديمة إلى الجوازات الجديدة للمتعاقدين

 واملتعاقدات ومرافقيهم.
 فاقد( ملن فقد إقامته من املتعاقدين أو املتعاقدات  استخراج )بدل

 أو مرافقيهم.
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  همواجباتوالموظفين حقوق  .10
 

   حقوق املوظف  10.1
 

 ركاباإل 10.1.1

، أو أفراد أسرته وفق الضوابط املوظفيتحدد االلتزام بمصروفات إركاب 
 التالية: 

 .عند بداية التعاقد، وفق ما يتفق عليه يف عقد العمل .1
 .العامل بإجازته السنوية، وفق ما يتفق عليه يف عقد العملعند تمتع  .2
من نظام ) 1عند انتهاء خدمة العامل، طبقًا ألحكام املادة )األربعون( فقرة ) .3

 العمل.
إلى بلده يف حالة عدم صالحيته  املوظفال تتحمل املنشأة تكاليف عودة  .4

رغب يف العودة دون سبب مشروع، أو يف  وإذاللعمل خالل فترة التجربة، 
 .حالة ارتكابه مخالفة أدت إلى ترحيله بموجب قرار إداري، أوحكم قضائي

األصلي إلى مكان آخر يستحق العامل الذي يتم نقله من مكان عمله 
يقتضي تغيير محل إقامته نفقات نقله، ومن يعولهم شرًعا ممن يقيمون معه 

ركاب مع نفقات نقل أمتعتهم؛ ما لم يكن  تاريخ النقل بما فيها نفقات اإليف
 .النقل بناء ىلع رغبة العامل

 والتأهيلالتدريب  10.1.2

تتحمل املنشأة يف حال قيامها بتأهيل، أو تدريب العاملين السعوديين 
مكان التأهيل أو التدريب يف غير الدائرة املكانية  وإذا كانكافة التكاليف، 

التي تحددها  والعودة بالدرجةللمنشأة تؤمن تذاكر السفر يف الذهاب، 
أو  داخلية،وتنقالت  ومسكن، مأكل،املنشأة، كما تؤمن وسائل املعيشة من 

 التأهيل،صرف أجر العامل طوال فترة  وتستمر يف عنها،تصرف للعامل بدال 
 ية: وفق املعايير اآلت .والتدريب
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يجوز للمنشأة أن ُتنهي عقد التأهيل، أو التدريب من غير العاملين، إذا ثبت  .1
من التقارير الصادرة عن الجهة التي تتولى التدريب، أو التأهيل عدم 

 .قدرته ىلع إكمال برامج التدريب بصورة مفيدة قابليته، أو
للمتدرب، أو الخاضع للتأهيل من غير العاملين، أو وليه، أو وصيه الحق يف  .2

إنهاء التدريب، أو التأهيل إذا ثبت من التقارير الصادرة عن الجهة التي 
تتولى التدريب، أو التأهيل عدم قابليته، أو قدرته ىلع إكمال برامج 

 .رة مفيدةالتدريب بصو
نهاء إتين يجب ىلع الطرف الذي يرغب يف ويف كلتا الحالتين السابق .3

العقد إبالغ الطرف اآلخر بذلك قبل أسبوع ىلع األقل من تاريخ التوقف عن 
 .التدريب والتأهيل

للمنشأة أن تلزم املتدرب أو الخاضع للتأهيل من غير العاملين لديه ـ بعد  .4
أن يعمل لديها مدة مماثلة ملدة التدريب أو  .إكمال مدة التدريب أو التأهيل

 .التأهيل
للمنشأة أن تلزم املتدرب أو الخاضع للتأهيل من غير العاملين لديها بدفع  .5

تكاليف التدريب أو التأهيل التي تحملتها أو بنسبة املدة املتبقية يف 
 .بعضها حالة رفضه، رفض العمل املدة املماثلة أو

الخاضع للتدريب، أو التأهيل من العاملين  يجوز للمنشأة أن تشترط ىلع .6
لديها ـ بعد إكمال مدة التدريب أو التأهيل ـ أن يعمل لديها مدة ال تتجاوز 

إذا  العامل،املدة املماثلة ملدة برنامج التدريب أو التأهيل الذي خضع له 
أو باقي مدة العقد يف العقود محددة  املدة،كان عقد العمل غير محددة 

كانت املدة املتبقية من عقد العمل أقل من املدة املماثلة ملدة املدة إذا 
 التدريب.برنامج 

يجوز للمنشأة أن ُتنهي تأهيل أو تدريب العامل، مع إلزامه بدفع تكاليف  .7
 ية:تبنسبة منها وذلك يف الحاالت اآلالتدريب التي تحملتها املنشأة أو 

املوعد املحدد لذلك إذا قرر العامل إنهاء التدريب، أو التأهيل قبل  .أ
 .دون عذر مشروع
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إذا تم فسخ عقد عمل العامل وفق إحدى الحاالت الواردة يف املادة  .ب
منها أثناء فترة التدريب أو )6)الثمانون( من نظام العمل عدا الفقرة )

 .التأهيل
إذا استقال العامل من العمل، أو تركه لغير الحاالت الواردة يف املادة  .ت

 من نظام العمل أثناء فترة التدريب أو التأهيل. )الحادية والثمانون(
يجوز للمنشاة إلزام العامل بدفع تكاليف التدريب أو التأهيل التي تحملتها  .8

املنشأة أو بنسبة منها إذا استقال العامل من العمل، أو تركه لغير الحاالت 
الواردة يف املادة )الحادية والثمانون( من نظام العمل قبل انتهاء مدة 

 .عمل التي اشترطتها عليه املنشأة بعد انتهاء التدريب أو التأهيلال

 

 روــاألج   10.1.3
 مراعاة أي إجراءات، أو ترتيبات ينص عليها برنامج حماية األجور؛  عم

بالعملة الرسمية للبالد يف مواعيد استحقاقها،  املوظفيندفع أجور ُت
عن طريق البنوك املعتمدة يف  املوظفينوتودع يف حسابات 

 .اململكة
  تدفع أجور الساعات اإلضافية املستحقة للعامل يف نهاية الشهر

 لذي تم فيه التكليف.امليالدي التالي ل
  إذا وافق يوم دفع األجور يوم الراحة األسبوعية، أو عطلة رسمية يتم

 التالي. الدفع يف يوم العمل 
 ر األداءــاريــقـت   10.1.4

تقارير عن األداء بصفة دورية، مرة كل سنة ىلع  املنشأة ىلع إعدادتعمل 
ىلع أن تتضمن  ،وفًقا للنماذج التي تضعها لذلك املوظفيناألقل لجميع 

 ية:تالعناصر اآل

 املقدرة ىلع العمل، ودرجة إتقانه )الكفاءة(. .1
 سلوك العامل، ومدى تعاونه مع رؤسائه، وزمالئه، وعمالء املنشأة. .2
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 املواظبة .3
 نتاجيةاإل .4

ىلع أن  ،يف التقرير بالتقديرات التي تحددها املنشأة املوظفُيقّيُم أداء حيث 
 .يتبع يف ذلك مقياٌس من خمسة مستويات

ىلع أن يعتمد من )صاحب  للموظف،ُيعدّ التقرير بمعرفة الرئيس املباشر و
أن  للموظفبصورة من التقرير فور اعتماده، ويحق  املوظفالصالحية(، وُيخطر 

 ا الدليل.يتظلم من التقرير وفًقا لقواعد التظلم املنصوص عليها يف هذ

 الواتــلعا    10.1.5
  ،مع بداية كل عام ميالدي يجوز للمنشأة منح العاملين عالوات سنوية

 .يتم تحديد نسبتها بناًء ىلع ضوء املركز املالي للمنشأةجديد، 
  ريره الدوري مؤهاًل الستحقاق العالوة متى حصل يف تق املوظفيكون

ىلع األقل يف النموذج الذي تضعه املنشأة، وذلك  جيد جدًاىلع مستوى 
من تاريخ التحاقه أو أكثر للسنة األولى فقط، بعد مضي سنة كاملة 

 .بالعمل، أو من تاريخ حصوله ىلع العالوة السابقة
  عالوة استثنائية وفًقا للضوابط التي  املوظفيجوز إلدارة املنشأة منح

 تضعها يف هذا الشأن.
 اتــالترقي    10.1.6

 الوظائف تضع املنشأة سلما وظيفيا لوظائفها تحدد فيه عدد ومسميات
املهني السعودي ـ ودرجة كل  ملا جاء يف دليل التصنيف، والتوصيفوفًقا 

للترقية إلى مؤهاًل  املوظفوظيفة، وشروط شغلها، وبداية أجرها فيه، ويكون 
 ية:تيفة أىلع؛ متى توفرت الشروط اآلوظ

 وجود الوظيفة الشاغرة األىلع. 
 توافر مؤهالت شغل الوظيفة املرشح للترقية إليها. 
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 حصوله ىلع مستوى فوق املتوسط ىلع األقل يف آخر تقرير دوري. 
 موافقة صاحب الصالحية. 
  وفًقا للضوابط التي  ،ترقية استثنائية املوظفيجوز إلدارة املنشأة منح

 تضعها يف هذا الشأن.
  إذا توافرت شروط الترقية لوظيفة أىلع يف أكثر من عامل؛ فإن املفاضلة

 :للترقية تكون كاآلتي
 .ترشيح صاحب الصالحية .1
 .الحاصل ىلع تقدير أىلع .2
الحاصل ىلع شهادات علمية أىلع، أو دورات تدريبية  .3

 أكثر.
 .شأةاألكثر خبرة عملية بمجال عمل املن .4

 دابــاالنت    10.1.7

 :يأترج مقر عمله تلتزم املنشأة بما يألداء عمل خا املوظفإذا تم انتداب 

 تؤمن للعامل وسائل التنقل الالزمة، ما لم يتم صرف مقابل لها بموافقته. .1
يصرف للعامل مقابل للتكاليف التي يتكبدها للسكن، والطعام، وما إلى  .2

 .ما لم تؤمنها له املنشأة ،ذلك
 البدل اليومي لالنتداب حسب درجة العامل.قيمة  .3

والضوابط  ويجب أن تحدد تلك االلتزامات يف قرار االنتداب؛ وفًقا للفئات،
التي تضعها املنشأة يف هذا الشأن، ويكون احتساب تلك النفقات من وقت 

ملقر عمله إلى وقت عودته؛ وفق املدة املحددة له من قبل  املوظفمغادرة 
 املنشأة.

 دالتـــا والبــزايـامل    10.1.8
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ُنص ىلع ذلك املزايا والبدالت التالية يف حال  ملوظفيهاتؤمن املنشأة 
 .  عقد العمليف

 تذاكر السفر
ولعائالتهم عند إحضارهم لغرض  املوظفينتؤمن الجامعة للمتعاقد من       

اإلقامة تذاكر سفر يف حدود أربعة أشخاص فقط بما يف ذلك تذكرة املتعاقد 
نفسه، ويستحق تذاكر السفر من الدرجة السياحية، سواء سافروا بصحبة 

 املتعاقد أم سافروا فرادى. 

 السكن
الرواتب ىلع كما ورد يف سلم  املوظفينتؤمن الجامعة السكن للمتعاقد من       

 ىلع فترتين.  سنوي له بدل سكندفع ن ُيأ

 الرعاية الصحية 
لدى املؤسسة العامة للتأمينات املوظفين بتسجيل  تلتزم الجامعة      

 ة وسداد االشتراكات حسب أنظمتها.االجتماعي

 مكافأة نهاية الخدمة
خدمة الجامعة استحق  سنتين يف من املوظفينإذا أكمل املتعاقد 

نهاية الخدمة بواقع نصف راتب شهر عن كل سنة، أما إذا أكمل خمس  مكافأة
استحق مكافأة خدمة بواقع راتب شهر عن كل سنة  سنوات يف خدمة الجامعة

املكافأة عند نهاية وتصرف  .سنوات خدمة 10من سنوات الخدمة وبحد أىلع 
 . الخدمة وتحتسب ىلع أساس آخر راتب يتقاضاه املتعاقد عند الصرف

 جازاتاإل
أنواع مختلفة  للموظفين ىلع منحد يف النظام واللوائح املختصة ور

 من اإلجازات، وهي ىلع النحو اآلتي:



 

 

 المستقبل دليل الموظفين في جامعة

 اللجنة الدائمة للجودة 27

 جازة السنوية. اإل 

، ملن خدمته ا( يوًم1.75إجازة سنوية عن كل شهر مدتها ) املوظفيستحق 
أكثر من خمس سنوات ويجب ملن خدمته  ا( يومً 2.50أقل من خمس سنوات ومدة )

عنها.  ًيامال اخالل مدة العقد بموافقة الجامعة، وال يستحق تعويًض دتستنفأن 
إجازة لألعياد واملناسبات ويحدد مدتها وبدايتها ونهايتها  املوظفيستحق 

 الجامعة بما يتفق مع نظام العمل والئحته التنفيذية.

 جازة االضطرارية. إلا 

 حالة وجود أسباب إجازة اضطرارية يف املوظفيجوز إلدارة الجامعة منح 
ا له بل مقيدة بموافقة الرئيس ا مكتسًبطارئة تدعو للغياب وهي ليست حًق

 5ويجوز إلدارة الجامعة منح املتعاقد إجازة اضطرارية ال يتجاوز مجموعها  .املباشر
أيام يف السنة الواحدة بمرتب كامل وتخصم من إجازته السنوية وال يستحق 

 .عنها تذاكر سفر

 املرضية.اإلجازة  .1
 إجازة األمومة. .2
 إجازة العيدين. .3

 5من شهر رمضان وتنتهي نهاية يوم  29تبدأ عطلة عيد الفطر بداية يوم           
من شهر ذي الحجة  5وتبدأ عطلة عيد األضحى بداية يوم  .من شهر شوال

 من الشهر نفسه.  15وتنتهي نهاية يوم 

 .إجازة اليوم الوطني للمملكة 

 23ي للمملكة والذي يوافق األول من امليزان املوافق يعد اليوم الوطن
إذا وافق هذا اليوم يوم السبت  .سبتمبر من السنة امليالدية إجازة رسمية

فيعوض عنه بيوم األحد الذي يليه، وإذا وافق يوم الجمعة فيعوض عنه بيوم 
وإذا وافق اليوم الوطني يوم األربعاء وكانت عطلة أحد  .الخميس الذي قبله

 لعيدين تبدأ من يوم الجمعة فإن عطلة العيد تبدأ من بداية اليوم الوطني.ا



 

 

 المستقبل دليل الموظفين في جامعة

 اللجنة الدائمة للجودة 28

 ةـــات االجتماعيـــالخدم   10.1.9

 :يةتبتقديم الخدمات االجتماعية اآل تلتزم املنشأة

 .إعداد مكان ألداء الصالة .1
 .إعداد مكان لتناول الطعام .2
للعمال  سيرية الضروريةتوفر املنشأة املتطلبات، والخدمات، واملرافق التي .3

عاقة التي تمكنهم من أداء أعمالهم بحسب االشتراطات من ذوي اإل
 .املنصوص عليها يف الالئحة التنفيذية لنظام العمل

 

  املوظفين واجبات  10.2
ات والواجبات وهي ىلع العديد من االلتزام املوظفيقع ىلع عاتق  

 ي:النحو اآلت

  العمل وساعاتهأيام    10.2.1
الراحة األسبوعية هو يوم الجمعة أيام يف األسبوع، و ستة عدد أيام العمل

ـ  ة ـ بعد إبالغ مكتب العمل املختص، ويجوز للمنشأاملوظفينبأجر كامل لجميع 
أن تستبدل بهذا اليوم لبعض عمالها أي يوم من أيام األسبوع، وعليها أن 

وعية تمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية، وال يجوز تعويض يوم الراحة األسب
 .بمقابل نقدي

لى عشر ساعات حسب قابلة للزيادة إيومًيا  ساعات العمل )ثـماني( ساعات
 لىإتخفض ساعة( و 48حاجة العمل يف غير رمضان، وفق املعيار األسبوعي )
 .)ست( ساعات يوميا يف شهر رمضان للعمال املسلمين
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 ايفــــل اإلضــمـالع   10.2.2
يتم ذلك بموجب تكليف ، بالعمل اإلضايف املوظفيف حال تكليف 

ولة يف املنشأة يبين فيه عدد ؤكتروني موجه له تصدره الجهة املسلإكتابي، أو 
الساعات اإلضافية املكلف بها العامل، وعدد األيام الالزمة لذلك؛ وفق ما نصَّت 

 .عليه املادة )السادسة بعد املائة( من نظام العمل

عن ساعات العمل اإلضافية أجرا إضافيا يوازي أجر  للموظفتدفع املنشأة 
 .( أجره األساسي(50%الساعة مضاًفا إليه 

 التفتيش اإلداري   10.2.3
من األماكن  وانصرافهم منهإلى مواقع عملهم،  املوظفينيكون دخول 

االمتثال للتفتيش )التفتيش اإلداري( متى  املوظفينوىلع  لذلك،املخصصة 
 ُطلب منهم ذلك.

الوسائل  وانصرافه بإحدىبأن يثبت حضوره،  املوظفيجوز للمنشأة أن تلزم 
 .امُلعدة لهذا الغرض

  العمل وسلوكياتهضوابط    10.2.4
بارتداء زّي موحد، ويف كل  همأو بعض العاملين يجوز للمنشأة إلزام كل .1

األحوال يراعى يف أي زّي بالنسبة للرجال مالئمته للذوق العام، وبالنسبة 
 .للنساء أن يكون محتشًما، وفضفاًضا، وغير شفاف

االلتزام بمقتضيات أحكام الشريعة اإلسالمية، واألعراف االجتماعية املرعية  .2
 .يف التعامل مع اآلخرين

ذاء، أو يع عن القيام بأي شكل من أشكال اإلتناىلع جميع العاملين االم .3
ية، أو اإليحائية، أو باتخاذ أي موقف يخدش فظلاإلساءة الجسدية، أو ال

، أو الحياء، أو ينال من الكرامة، أو السمعة، أو الحرية، أو يقصد منه استدراج
 عالقة غير مشروعة؛ حتى لو كان ذلك ىلع سبيل ىلعإجبار أي شخص 
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عند التواصل املباشر، أو بأي وسيلة تواصل أخرى، وللمنشأة املزاح، وذلك 
أن تتخذ كل الترتيبات، واإلجراءات الضرورية، والالزمة لتبليغ جميع العاملين 

 .بذلك
أو السلبية، وجميع  إليجابيةيذاء، جميع ممارسات اإلساءة امن قبيل اإل ديع .4

 م؛ سواء أكانت جسدية أيدأشكال االستغالل، أو االبتزاز، أو اإلغراء، أو التهد
 .نفسية

يذاء املقصود يف الفقرة السابقة، ما يقع باستخدام أية من قبيل اإل ديع .5
 ميحاء، أاإل مشارة، أاإل مالكتابة، أ ممن وسائل االتصال سواء بالقول أوسيلة 

بأي شكل  مبالوسائل اإللكترونية األخرى، أ مباستخدام الهاتف، أ مرسم، أال
 .من أشكال السلوك الذي يدل ىلع ذلك

مع عدم اإلخالل بحق من وقع عليه اإليذاء يف مكان العمل من االلتجاء إلى  .6
يحق له التقدم بشكواه للمنشأة خالل مدة والجهات الحكومية املختصة، 

لكل من شاهد أو ويجوز أقصاها خمسة أيام عمل من وقوع اإليذاء عليه، 
أما إذا كان اإليذاء قد  بذلك؛التقدم ببالغ للمنشأة  يذاء،إاطلع ىلع واقعة 

فيكون التقدم  فيها؛أو من أىلع سلطة  املنشأة،وقع من قبل صاحب 
 .بالشكوى للجهة الحكومية املختصة

ول ؤرار من املسأو بالغ، تشكيل لجنة بق ىلع املنشأة عند تقديم شكوى .7
اإليذاء، واالطالع ىلع األدلة، املختص، تكون مهمتها التحقيق يف حاالت 

والتوصية بإيقاع الجزاء التأديبي املناسب ىلع من ثبتت إدانته، وذلك 
 .أو البالغ خمسة أيام عمل من تلقيها الشكوى خالل

مع مراعاة مبدأ السرية تستمع اللجنة لجميع األطراف، والشهود، وتدون كل  .8
أقوالهم، ثم توقع  ما يجري يف محاضر؛ توقع من األطراف، والشهود ىلع

 .من أعضاء اللجنة يف نهاية كل صفحة
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لّلجنة حق استدعاء من ترى ضرورة استجوابه من العاملين، واالستماع إلى  .9
أقواله، وىلع من تم استدعاؤه املثول أمام اللجنة؛ حتى ال يقع تحت طائلة 

 .املسؤولية
اكي، واملشكو يجوز لّلجنة أن ترفع توصية إلدارة املنشأة بالتفريق بين الش .10

 .يف حقه أثناء فترة التحقيق
طريقة من طرق اإلثبات املعتبرة؛ توصي  ةيف حال ثبوت واقعة اإليذاء بأي .11

 .اللجنة باألغلبية بإيقاع الجزاء التأديبي املناسب ىلع املعتدي
إذا كان االعتداء يشكل جريمة جنائية، وجب ىلع اللجنة رفع الشكوى  .12

 .ت الحكومية املختصة بذلكللمدير العام؛ لتبليغ الجها
يف حال عدم ثبوت واقعة اإليذاء، توصي اللجنة بإيقاع عقوبة تأديبية  .13

 .ىلع املبلغ؛ إذا تبين لها أن الشكوى، أو البالغ كيدي
ال يمنع الجزاء التأديبي املوقع من قبل املنشأة ىلع املعتدي، من حق  .14

 .املعتدى عليه اللجوء للجهات الحكومية املختصة
نع توقيع عقوبة شرعية، أو نظامية أخرى ىلع املعتدي، من توقيع ال يم .15

 .املنشأة جزاًء تأديبًيا عليه

 والجزائياتالفات ــاملخ   10.2.5
، وتستوجب أًيا من املوظفاملخالفة هي كل فعل من األفعال التي يرتكبها 

 :يةتاآل تالجزائيا

موضًحا به نوع  املوظفكتاب توجهه املنشأة إلى  اإلنذار الكتابي: وهو .1
املخالفة التي ارتكبها، مع لفت نظره إلى إمكان تعرضه إلى جزاء أشد، يف 

 .حالة استمرار املخالفة، أو العودة إلى مثلها مستقبالً 
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حسم نسبة من األجر يف حدود جزء من األجر اليومي،  غرامة مالية: وهي .2
الشهر الواحد أو الحسم من األجر بما يتراوح بين أجر يوم، وخمسة أيام يف 

 .كحد أقصى
من مزاولة عمله خالل فترة  املوظفمنع  اإليقاف عن العمل بدون أجر: وهو .3

تتجاوز فترة اإليقاف  أالمعينة، مع حرمانه من أجره خالل هذه الفترة، ىلع 
 .خمسة أيام يف الشهر الواحد

ملدة أقصاها سنة واحدة من  أو العالوة الدورية: وذلك الحرمان من الترقية .4
 .تاريخ استحقاقها

بناءً ىلع سبب مشروع؛  املوظففصل  الفصل من الخدمة مع املكافأة: وهو .5
 .الرتكابه املخالفة مع عدم املساس بحقه يف مكافأة نهاية الخدمة

دون مكافأة،  املوظفوهو فسخ عقد عمل  الفصل من الخدمة بدون مكافأة: .6
ص عليها يف املادة أو إشعار، أو تعويض؛ الرتكابه أي من الحاالت املنصو

ويجب أن يتناسب الجزاء املفروض ىلع العامل  .)الثمانون( من نظام العمل
 .تها، ومدى جساماملخالفة املرتكبة مع نوع

يرتكب أيًّا من املخالفات الواردة يف جداول املخالفات،  موظفكل  .7
 .يعاقب بالجزاء املوضح قرين املخالفة التي ارتكبها، توالجزائيا

املنصوص عليها يف هذه الالئحة، من قبل  تالجزائياتكون صالحية توقيع  .8
ويجوز له استبدال الجزاء  ،باملنشأة، أو من يفوضه )صاحب الصالحية(

 .املقرر ألية مخالفة بجزاء أخف
ذات املخالفة بعد مضي مائة وثمانين يوًما ىلع  املوظفيف حال ارتكاب  .9

ا، وتعد مخالفة، وكأنها ارتكبت للمرة سبق ارتكابها؛ فإنه ال يعتبر عائًد
 .األولى
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يكتفى بتوقيع الجزاء األشد  واحد،عند تعدد املخالفات الناشئة عن فعل  .10
 .الالئحةاملقررة يف هذه  تالجزائيامن بين 

 واحد،عن املخالفة الواحدة أكثر من جزاء  املوظفال يجوز أن يوقع ىلع  .11
لفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها كما ال يجوز أن يوقع ىلع العامل عن املخا

يقتطع من أجره أكثر من أجر خمسة أيام يف  وال أن أيام،ىلع أجر خمسة 
 .عليهالشهر الواحد وفاًء للغرامات التي توقع 

التي تتجاوز عقوبتها غرامة أجر يوم  تالجزائياال توقع املنشأة أيًّا من  .12
 وسماع أقواله، إليه،إال بعد إبالغ العامل كتابة باملخالفات املنسوبة  واحد،

 .الخاصمحضر يودع بملفه  وذلك بموجب وتحقيق دفاعه،
ألمر ارتكبه خارج مكان العمل  املوظفال يجوز للمنشأة توقيع أي جزاء ىلع  .13

إال إذا كان له عالقة مباشرة بطبيعة عمله أو باملنشأة أو بمديرها 
 .العملوذلك دون اإلخالل بحكم املادة )الثمانون( من نظام  ول،املسؤ

ىلع كشفها أكثر من  ىتأديبًيا عن مخالفة مض املوظفال يجوز مساءلة  .14
دون أن تقوم باتخاذ أي من  بمرتكبها،ثالثين يوًما من تاريخ علم املنشأة 

 .بشأنهاإجراءات التحقيق 
إذا مضى ىلع تاريخ ثبوت  ،املوظفال يجوز للمنشأة توقيع أي جزاء ىلع  .15

 .يوًمااملخالفة أكثر من ثالثين 
 ونوعها، ،اتجزاءكتابة بما ُأوِقع عليه من  املوظفتلتزم املنشأة بإبالغ  .16

وإذا  املخالفة،سوف يتعرض له يف حالة تكرار  والجزاء الذي ومقدارها،
 ؛غائباأو كان  بالعلم،أو رفض التوقيع  اإلخطار،العامل عن استالم  امتنع

 خدمته،الثابت يف ملف  يرسل إليه بالبريد املسجل ىلع عنوانه املختار
أو املعتمد لدى  العمل،لكتروني الشخصي الثابت بعقد أو بالبريد اإل

 .القانونيةالتبليغ بأي من هذه الوسائل جميع اآلثار  ويترتب ىلع املنشأة؛
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يدون فيها نوع املخالفة التي  ،تجزائياصحيفة  موظفيخصص لكل  .17
الصحيفة يف  وتحفظ هذه عليه؛والجزاء املوقع  وتاريخ وقوعها، ارتكبها،

 .العاململف خدمة 
وفق أحكام  خاص؛يف سجل  املوظفينتقيد الغرامات املوقعة ىلع  .18

فيها بما يعود  التصرف ويكون العمل،والسبعون( من نظام املادة )الثالثة 
عدم  ويف حالة املنشأة؛ن قبل اللجنة العمالية يف بالنفع ىلع العمال م

العمل وجود لجنة عمالية يكون التصرف يف الغرامات بموافقة وزارة 
 والتنمية االجتماعية.

 يسيء للشرف والكرامة  عمااالبتعاد     10.2.6
و أداخل مقر الوظيفة  سيرة والسلوكالتحلي باألخالق الكريمة وحسن ال        

 خاصة بصفةعامة ومن املوظف  بصفةمطلوب من املواطن  مرأخارجها فهو 
 باسم الجامعة.  خدمة عامة يؤديلكونه 

 

 التعامل الطيب مع الزمالء     10.2.7
 -إشرافيةوظيفة  يشغلن كان إ- ومرؤوسيهاملوظف  رؤساءذلك  يشمل  

املراجعين وذلك  يشملوذلك بالتعاون معهم واحترامهم كما  ،وزمالءه فـي العمل
 . استقبالهم ومساعدتهم حسن بإبداء

 

 الوالء للدولة والوطن     10.2.8
وألن  ،باعتبار أن الوظيفة إحدى وسائل الدولة لتقديم خدماتها ملواطنيها 

لذا فإن  وتقدمه؛لخدمة الوطن والعمل ىلع تطوره  الدولة واملواطن يعمالن معا
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الدقيق للتعليمات والتفاني والتنفـيذ  باإلخالصاملوظف لدولته وحكومته  ءوال
 .ورفعتهلتحقيق تقدم الوطن  رئيسا ومساعدا مراأوالقرارات يعد 

 

 و املهن الحرة عدم ممارسة األعمال التجارية أ    10.2.9
 متعارضة، مصالحتنازعه  الأوظف املحافظة ىلع وقت وظيفته ويجب ىلع امل     

 .خرىاأل اتعمل بالقطاع فرصةىلع  للحصولاآلخرين  للمواطنين وإتاحة الفرصة
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 تقويم أداء الموظف  .11
 

 ثناء الخدمةيم املوظف أتقو   11.1
 

فـي  إليهاالركائز التي يستند  حدىإعملية تقويم األداء الوظيفـي هي 
و أنسجامه مع العمل وحاجته للتطوير تحديد مسار املوظف الوظيفـي ومدى ا

 .وتطوير صالحإ أداةوظيفته فهي  واجبات أداءوره فـي صق

ىلع  لتقويم األداء الوظيفـي بناًء الئحةالخدمة املدنية وزارة  أصدرتوقد 
 أعطىهـ الذي 1401/3/6وتاريخ 401/7قرار رئيس مجلس الخدمة املدنية رقم 

ت هذه الالئحة تنظيم هذا الجانب وتحتوي منذلك وقد تسصالحية، هذه الوزارة 
 . له الوظيفة طبقا شاغلىلع مجموعة من النماذج التي يقوم 

الخدمة  نظمةأالعدالة الذي تسعى  مبدألى تكريس إويهدف تقويم املوظف 
 شرتقارير األداء بالرئيس املبا إعدادعملية  أنيطتلى تحقيقه. وقد إاملدنية 

ن يتم اعتماد التقرير من الرئيس أر به ىلع شاملبا التصاقه للموظف بحكم
وفـي حالة  ،التقريراملوظف ىلع نتائج  طالعإثم يتم  شراألىلع للرئيس املبا

متاحة للموظف للتظلم من  صةالفر نإعدم قناعة املوظف بنتيجة تقريره ف
كيل لجنة تنظر شلى تإار شوفـي هذه الحالة ي (ٍضالتقرير إذا كان تقديره )غير مر

 رإقرابالجهاز الذي يقوم  ول األىلع فـيؤـي طلب التظلم ترفع تقريرها للمسف
 مبدألى تكريس إوهذه اإلجراءات تهدف فـي مجملها  ،نهائي بشكلالتقرير 

عليه فـي  يعتمد ساساأن التقرير يعتبر أتقارير األداء الوظيفـي. كما  موضوعية
تمكن  صالحإووسيلة  االبتعاث،و أالجوانب الوظيفـية عند الترقية  كثير من

 وأالذين يحتاجون ملزيد من التدريب ولين من التعرف ىلع املوظفـين ؤاملس
كما أن  ،اختيار الكفاءات املناسبة واملقتدرة مللء الوظائف األىلع ومن ،التوجيه

 حاضرا ومستقباًل. املوظف  بوضعىلع العديد من القرارات ذات العالقة  اتأثيرله 
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فقد  راضمن األغ غرض بأيونظرًا ألن هذه العملية مستمرة وليست مرتبطة 
التقارير عن املوظف  إعداددورية  مبدأ ىلع تقويم األداء الوظيفـي الئحة أكدت

كل عام عن  التقرير إعدادالتقرير بحيث يتم  إعدادفـي  ضوعيةاملو بما يحقق
ىلع  يطرألكل املتطلبات النظامية خالل ذلك العام ما لم  املوظف ويعتبر كافـيا

ح أو ضتقويمه السابق من حيث ظهور تحسن وا أداء املوظف ما يوجب تعديل
 واضح. تدني 

 

 ثناء فترة التجربة تقويم املوظف أ    11.2
ن إو (شهور 3فترة التجربة )والتي تبلغ مدتها  أثناءإن تقويم األداء للموظف 

من حيث التعرف ىلع  الوظيفـيمفهوم عملية تقويم األداء  ضمنكانت تدخل 
تلف من أنها تخ الإه وواجباتوظيفته املوظف ملهام  بأداءاملتعلق  املستوى

ن الهدف من هذه العملية هو تحديد مدى تجاوز وذلك أل ،اإلجراءاتو حيث األهداف
للنظر فـي تثبيته عليها و ،الوظيفة لشغل وصالحيتهلهذه الفترة  املوظف

و إنهاء أأخرى تتناسب مع قدراته ومهاراته واستمراره فـيها أو نقله إلى وظيفة 
ويم األداء الوظيفـي التجربة تق ثالث شهورخالل  ويتم .عالقته بالوظيفة العامة

خالل فترتين بحيث يوفر التقرير فـي النهاية معلومات تراكمية عن مستوى أداء 
بعد الفترة األولى ملراجعة  الفرصةاملوظف خالل هاتين الفترتين بما يتيح 

 صولعطائه التوجيهات التي تساعد ىلع الوإو قصورهاملوظف ألدائه فـي حالة 
ويعتبر  ًة،وعدال موضوعية كثرأىلع نحو  اوسلوًك داًءأ املأموللى املستوى إبه 

لها فـي تقويم  شارامل غراضوكافـيًا لجميع األ صالحابعد تثبيته  أدائهتقويم 
 . عامة بصفةاألداء الوظيفـي 

 



 

 

 المستقبل دليل الموظفين في جامعة

 اللجنة الدائمة للجودة 38

 للموظفين  الشكاوى والتظلمات .12
يف مقدمتها اإلسالمية، من القيم  ىلع مجموعة املستقبلجامعة تقوم  

بيئة عمل أكاديمية تعزز مفهوم العمل  توفيرإلى  الجامعةتهدف الشفافية، و
 بيجميع منسوبيها، مما ينعكس بشكل إيجا بيناملتبادل  واالحترام ،عيالجما

النزاعات قد تنشأ بعض ولكن  التعليمية.ىلع جودة مخرجات العملية 
الذي دعا ، األمر املوظفىلع أداء  بيالسل يرقد تؤدي إلى التأث التي واالختالفات

  وتظلماتهم. منسوبي الجامعةآلية واضحة ملعالجة شكاوى  إلى ضرورة وضع

 

 تؤدي إلى الشكوى أو التظلمتي ال األسباب    12.1
 

  بيمشروع من أحد منسو غيرالتعرض إلى أي ضغط أو إكراه أو طلب 
 القيامأو االمتناع عن  القيامأو ني قانو يرالجامعة للتصرف بشكل غ

املتعلقة  املوظفلواجبات  امن شأنه أن يشكل انتهاًك ينمع بإجراء
 . بالنزاهة والسرية

  أو موظف عضو هيئة تدريسزميل مثل  منشكوى . 
  شرالرئيس املبا منشكوى . 
 داء. التظلم من نتيجة تقويم األ 
  املوظف أي قرار إداري يتعلق بحقوقالتظلم من.  
 للموظفمتعلق بالحقوق املالية لي التظلم من أي قرار ما. 
 للموظف رقياتتالبيتعلق  التظلم من أي قرار. 
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 يف الشكاوى والتظلمات للنظر الدائمة اللجنة 12.2
شكاوى يف تشكيل لجنة للنظر أصدر رئيس جامعة املستقبل قراًرا ب 

بمسمى "اللجنة الدائمة للنظر يف الشكاوى وتظلماتهم،  منسوبي الجامعة
 ىلع النحو اآلتي: هاتشكيل وجاء. والتظلمات"

 رئيًسا مساعد رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية
 عضًوا مساعد رئيس الجامعة للتطوير والجودة

 عضًوا مساعد رئيس الجامعة لخدمة املجتمع والبحث العلمي
 عضًوا املشرفة ىلع مركز الدراسات الجامعية للطالبات

 أميًنا مدير اإلدارة القانونية
وللجنة االستعانة بمن تراه مناسبا ىلع حسب طبيعة الشكوى املقدمة،  

 ريخ صدور قرار تشكيلها.  أعمل اللجنة سنة من ت وتكون مدة

 

 لجنةال مهام 12.3
ضد القرارات وتظلماتهم الجامعة منسوبي  اوىشك يفالنظر  -1

 بيحقهم أو سوء املعاملة من أحد منسو يفاإلدارية الصادرة 
 الجامعة. 

توضح  لة من خالل تطبيق آلية عملمبدأ الشفافية والعداتحقيق  -2
عملية تقديم الشكاوى والتظلمات  يفاإلجراءات املتبعة 

  ملنسوبي الجامعة.
العمل ىلع تحقيق املساواة وإعطاء كل ذي حق حقه بما ال يتعارض  -3

 نظمة. مع اللوائح واأل
 الحد من تقديم شكاوى ضد الجامعة أمام الجهات القضائية.  -4
 ملنسوبي الجامعة.ي يفالوظ االستقرارتحقيق  يفاملساهمة  -5
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تي اإلجراءات اإلدارية ال يفمعالجة أوجه القصور  يفاملساهمة  -6
 .  (إن وجدت)شابت عملية إصدار القرار محل التظلم 

 

 إجراءات تقديم الشكوى أو التظلم 12.4
املشكلة، وهو ولى لحل األخطوة هي الإن منهجية اإلصالح الودي  -1

ريعة شمن مبادي ال املستمدةعراف الجامعية األ يف به عمولامل
" ومن ثم ٌرْيَخ ُحْلا للقاعدة القرآنية "والصُّتنفيًذ ةاإلسالمية السمح

 اين درًءالطرف ينفبإمكان أي طرف محايد أن يتدخل لإلصالح ب
مسؤولية املراحل  جامعةوضعت اللتفاقم املشكلة وتطورها. و

للقسم  املباشرالرئيس عاتق ة ىلع يرعات الصغزاولية لحل الناأل
مور األ تسيير يفوذلك تحت مظلة مسؤوليته  ،أو اإلدارة كاديمياأل

من  (44)للمادة رقم  احددتها اللوائح وفًق التيالتعليمية واإلدارية 
حال لم يستطع الرئيس املباشر يف . ولينظام مجلس التعليم العا

 صاحب الصالحية،حل تلك النزاعات فعليه رفعها إلى عميد الكلية/ 
ا للمادة حددتها اللوائح وفًقتي للنظر فيها وذلك تحت مسؤوليته ال

 .  ليمن نظام مجلس التعليم العا (37رقم )
لنموذج الشكوى املرفق  اخطًيا وفًق هامقدأن يىلع مقدم الشكوى  -2

للقرار الذي  معه بياٌن مرفقوالبيانات املطلوبة به  جميعوتعبئة 
 وثائق تدعم موضوع الشكوى.   يةأو أ (إن وجد)يشكل موضوع التظلم 

إلى بدوره يرفعها  الذي، شرتقدم الشكوى أو التظلم للرئيس املبا -3
 إلى اللجنة املختصة.  ومن ثم ،/ صاحب الصالحية عميد الكلية
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جميع البيانات  اكتمالحالة عدم  يفالشكوى أو التظلم  رفضت -4
اإلجراءات  اتخاذمع  ،املطلوبة بنموذج الشكوى أو ثبوت عدم صحتها

  ذلك.ر احال تكر يفالالزمة 
 ،استالمهاىلع مقدم الشكوى أو التظلم بأنه تم  كتابًيااللجنة ترد  -5

الشكوى وتاريخها وتفاصيلها  ىلع رقميشتمل الرد  ويجب أن
 و التظلم مع ذكر املدة املتوقعة للرد عليه. بيانات مقدم الشكوى أو

 امنها ثم تكتب تقريًر والتحققتقوم اللجنة بفحص الشكوى بعناية  -6
 .  بصفته الجامعة رئيسبالتوصيات املناسبة وتقدمه إلى 

 االشكوى أو التظلم وفًق يفالجامعة القرار املناسب  رئيسيتخذ  -7
للعديد من األنظمة والقواعد وىلع حسب أطراف النزاع، وىلع 

من الالئحة املنظمة لشؤون ( 91)للمادة رقم  سبيل املثال وفّقا
 يفأعضاء هيئة التدريس ومن  السعوديين منالجامعات  بيمنسو

 ،ونظام العمل ،والالئحة التنفيذية لجامعة املستقبل ،حكمهم
ويتم  والتظلمات،لشكاوى ا يفضوء توصيات لجنة النظر ويف 
 لها بالقرار املتخذ.   والجهة التابع املوظف إشعار
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 الحقـــالم .13
 

 

  إشعار مباشرة             13.1

  حجز تذاكر 13.2

  خروج يف مهمة عمل 13.3

  نموذج إجازة 13.4

 نموذج استئذان 13.5

  نموذج شكاوى 13.6

  اللوائح واألنظمة املعمول بها يف جامعة املستقبل 13.7

  إخالء طرف 13.8

  تنظيم العمل يف جامعة املستقبلالئحة  13.9
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  إشعار مباشرة  13.1
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  حجز تذاكر   13.2
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  خروج يف مهمة عمل    13.3
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  نموذج إجازة     13.4
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  نموذج استئذان      13.5
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  نموذج شكاوى        13.6
 

 

 تظلم /شكوى نموذج 
 موظف 

 
 تاريخ تقديم الشكوى أو التظلم:   

 بيانات مقدم الشكوى أو التظلم

 

  
  :االسم رباعيًا

 
 

 الرقم الوظيفي:

 الكلية:  / اإلدارة  

 القسم :   

املسمى  
 :الوظيفي

 
 
 
 

 :للموظف املؤهل العلمي

  

 

 

 

  

 :البريد اإللكتروني

 الجوال:  رقم التحويلة: 
 بيانات الشكوى أو التظلم 

 هل شكواك عن شخص آخر؟  نعم    ال  
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 له وطبيعة ارتباطك به:  الوظيفي ىحدد الشخص واملسم بنعم،إذا كانت اإلجابة 
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 تفاصيل الشكوى أو التظلم

كتب امتى )ما الذي حدث و املثال،ىلع سبيل  -قدر ممكن من التفاصيل  أكبرتقديم  رجىي
 أكبر،هناك وما إلى ذلك. إذا كنت تحتاج إلى مساحة  ومن كان (وقات والتواريخ التقريبيةاأل

 إرفاق صفحات إضافية.  ىجفير

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
15.  
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 موضوع الشكوى أو التظلم الواقع عليك؟  ثيرما تأ

  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 
 

 

 
  
  
  

 هل تعرضت لنفس املشكلة من قبل؟  نعم    ال  

 تقديم التفاصيل:  ىيرج إذا كانت اإلجابة بنعم،
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  بمعالجة الشكوى أو التظلمبيانات خاصة 

 لحل املشكلة؟  (من وجهة نظرك)الحل املناسب  ما

  
 

 

 

 
  
  

 هل قمت بأي إجراء سابقًا لحل املشكلة؟  نعم    ال  

 اآلن: حتى فصف ما قمت به  بنعم،إذا كانت اإلجابة 

  
 

 

 
  

 معلومات أخرى 

 ضافتها؟ إ يف هل هناك أي معلومات أخرى ترغب

  
 
 
 
 
  

 توقيع مقدم الشكوى أو التظلم   
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  اللوائح واألنظمة املعمول بها يف جامعة املستقبل       13.7
 

 االطالعرابط  اسم النظام أو الالئحة م

 للعرض والتحميل الئحة الجامعات األهلية .1

 للعرض والتحميل الوصف الوظيفي بجامعة المستقبل الجزء األول .2

3. 

إجراءات نظام  -الجزء الثاني  الوصف الوظيفي
 إدارة الجودة بجامعة المستقبل

 للعرض والتحميل

 للعرض والتحميل الالئحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات .4

5. 

الالئحة التنفيذية لنظام العمل بجامعة المستقبل 
 المعتمدة

 للعرض والتحميل

 للعرض والتحميل الدليل التنظيمي لجامعة المستقبل .6

 

https://drive.google.com/file/d/1bF6d-AXqnL_yxVj-41lbO9lS9ttJw_Xh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZE9Mh2DLwdCOP9ezkjJd8J_B1IYQMNjl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16E2rwJ40_Hf8--d8drg_0f2zfQoMu8KD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o6lX426jkKAphuleaHJ8iNKN9tK3wBQS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cXfgtu1NuDD6vkKZwozrs4uR7kZaMEWH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GP-dCw65VXotrtIFiRARG_w_2VWoQ2lU/view?usp=sharing
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 إخالء طرف   13.8
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 جامعة املستقبل يفالئحة تنظيم العمل  13.9
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