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 ( التاسع) املعيار بالتوظيف   اخلاصة اللوائح و السياسات يشمل للتوظيف دليل -:األوىل   التوصية

 : ذلك ويشمل .هلا املناسب املوظف ومواصفات وظيفة كل توصيف يتضمن اجلامعة يف الوظائف لكل شامل حتليل بتوفري يوصى-: الوصف

 وتوفريها احملدثة التوظيف ولوائح سياسات , وضع  االداري للنجاح أداء املستويات , مؤشرات كافة على الصالحيات وحتديد واملسؤوليات املهام توصيف

 الشامل التوظيف كتيب يف واسع نطاق على

 -الوضع الراهن:وصف 
 

 األدلة والشواهد

 . مقيم طبيب تعيني قرار
 . اداري موظف قرار تعيني

 .خدمة انهاء قرار
 .مساعد أستاذ تعيني قرار

 .بريد موزع قرار تعيني
 .الوظائف على املسابقة يف املرشحني تعيني اداري قرار
 . موظف نقل قرار
 . تعاون مكافأة صرف قرار
 .زائدة ساعات مكافأة صرف قرار
 . حماضر تعيني قرار
 .متعاقد عمل عقد

 .(إدارية)   التنفيذية الوظائف لشاغلي الوظيفي األداء تقويم منوذج
 .واملقابالت التوظيف للجان مناذج

 . الصحية الوظائف الئحة
 . العامة الوظائف يف التعيني الئحة
 . التعليمية الوظائف الئحة
 اخلاصة النماذج كافة على مشتمل) التدريس هيئة عضو جديد متعاقد ملف

  -السعوديني غري – باملتعاقدين
 . النقل الئحة

 هيئة أعضاء من السعوديني اجلامعات منسوبي لشؤون املنظمة الالئحة
 رواتب وسلم العالي التعليم جملس بقرار الصادرة حكمهم    يف ومن التدريس

 . واملعيدين واحملاضرين التدريس هيئة أعضاء
 . اإلدارية اجلهات يف األجور بند على املعينني الئحة

 .التعاقد جلنة أعضاء تعليمات
 .املستجد بالتعيني املدنية اخلدمة وظائف شغل يف  املدنية اخلدمة وزارة دور

 .ني.واملوظف التدريس هيئة أعضاء شؤون لعمادة اإلجرائي الدليل

  

املستهدف الوضع الراهن الوضع   مؤشر االداء 

يتم تطبيق كافة اللوائح املذكورة يف األدلة والشواهد يف  

كافة قرارات التعيني داخل اجلامعة , والكادر اإلداري القائم 

على تطبيق هذه اللوائح مؤهل وذو كفاءة عالية يف فهم هذه 

 .اللوائح واألنظمة 

 بالتوظيف اخلاصة اللوائح و السياسات يشمل للتوظيف دليل  توفر مدى

 التوظيف ولوائح سياسات عن باجلامعة البشرية املوارد مسؤولي وعي درجة

 عدد الوظائف اليت مت عمل توصيف وظيفي هلا

 

 اخلطة التنفيذية لتطوير التوصية

  الوقت يف عملية التوظيف . توفريهناك توفري للوقت واجلهد باستخدام نظام االتصاالت اإلدارية اإللكرتوني وتفعيل النماذج اإللكرتونية اليت ساهمت يف 

 تزويد مكتب معالي مدير اجلامعة)اإلدارة العليا( بنسخة من كل قرار للتعني يصدر من عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني . 



 )املعيار الثاني(  للجامعة استشاري جملس تأسيس -الثانية : التوصية

 احمليط عن اجلامعة انعزال عدم لتأكيد وكذلك واجملتمع اجلامعة بني االجيابي التفاعل لضمان للجامعة االستشاري اجمللس بإنشاء يوصى -الوصف:

 القضايا يف االستشارات لتقديم العالي, التعليم ادارة يف األكادميية اخلربة ذوي من اجلامعة خارج من أعضائه يكون أن على,  النمو املتسارع األكادميي

 االسرتاتيجية

 -الوضع الراهن:وصف 

 

 ألدلة والشواهدا

 الداخلية املراجعة جلنة مالحظات

 اعتماد جملس استشاري وتفعيل اجتماعات

 الدليل اإلجرائي للمجلس االستشاري 

  

املستهدف الوضع الراهن الوضع   مؤشر االداء 

مت إعداد الدليل اإلجرائي للمجلس  

وآلية عمله وهو يف طور أخذ املوافقات 

 . لتطبيقهالالزمة 

 عدد اجللسات واملواضيع اليت ناقشها اجمللس-1

نسبة أعضاء اجمللس االستشاري من خارج اجلامعة إىل امجالي عدد اعضاء اجمللس-2  

 

 طوير التوصيةتاخلطة التنفيذية ل

 . اعتماد أعضاء اجمللس االستشاري 

 . عقد جلسات اجمللس 



 

 

 والوظيفي  )املعيار التاسع( املؤسسي لألداء الدوري للتقويم نظام اجياد -: الثالثةالتوصية 

 من عليها يبنى وما نتائجها توثيق ذلك يف مبا اجلامعة ملنسوبي والوظيفي املؤسسي لألداء الدوري التقييم معايري وتطبيق باعتماد يوصى -: الوصف

  منها االستفادة فاعلية تضمن حتسينية وإجراءات قرارات

 -وصف الوضع الراهن:

 

 األدلة والشواهد

 مالحظات جلنة املراجعة الداخلية

 تقرير آلراء الطالب  عن اداء اعضاء هيئة التدريس

 منوذج من اجمللس العلمي لتقييم عضو هيئة التدريس من رئيس القسم وعميد الكلية

 الية لتفعيل اراء الطالب  من خالل ملناقشات األقسام والكليات

 التدريس لغرض اضافة تقويم الطالب فيه ةحتديث منوذج تقييم عضو هيئ 

 تقويم األداء الوظيفي. الئحة

 مرشد إعداد تقويم األداء الوظيفي.

 منوذج تقويم األداء الوظيفي لإلداري .

 )إدارية(.   ةمنوذج تقويم األداء الوظيفي لشاغلي الوظائف التنفيذي

 منوذج تقويم األداء الوظيفي للوظائف التعليمية 

  

  

املستهدف الوضع الراهن الوضع   مؤشر االداء 

 

يتم استخدام منوذج تقويم األداء الوظيفي يف الرتقية لكافة 

الوظائف داخل اجلامعة , كذلك يتم تقويم أداء عضو هيئة 

التدريس يف نهاية كل فصل دراسي من قبل الطالب ويذهب 

 هذا التقويم إىل عميد الكلية ذات العالقة .

 والكليات والعمادات  واإلدارات اليت مت عمل تقييم دوري هلاعدد الوكاالت  

 اجمللس التشاوري  باجلامعة استعرضتها اليت األداء تقييم تقارير عدد

 التقويم عملية عن الناجتة التحسينية واإلجراءات القرارات عدد

 

 اخلطة التنفيذية لتطوير التوصية

  مع الواقع الفعلي للوظيفة .مراجعة معايري التقويم مبا يتناسب 

 . تطوير آلية التقويم 

 . ترمجة نتيجة التقويم إىل حوافز يستفيد منها شاغل الوظيفة 



 اجلامعة   ) املعيار التاسع ( منسوبي وواجبات حقوق حفظ علي العمل- : اخلامسة التوصية

. اخلطرية النزاعات مع التعامل و التظلم حق على شاملة النزاعات حلل وألية اجلامعة منسوبي شكاوى مع للتعامل واضحة ألية بوضع يوصى -: الوصف

 التظلم وإجراءات املنازعات/  للنزاعات عادل حلل وشفافة واضحة وأنظمة سياسات بتبين ذلك ويتم

 -وصف الوضع الراهن:

 

 األدلة والشواهد

  .الئحة احلقوق واملزايا املالية 
  تفويض الصالحيات.الئحة الواجبات الوظيفية  و الئحة 
 .واجبات املوظف 
 .الكتيب التثقيفي املوظف حقوق وواجبات 

 الشواهد 

 (.1104جلنة االعرتاضات الوظيفية املشكلة بقرار معالي مدير اجلامعة رقم )

 .مهام اإلدارة القانونية باجلامعة

 الوظيفية. االعرتاضات جلنة عينة من حماضر 

  

املستهدف الوضع الراهن الوضع   مؤشر االداء 

يف ظل تطبيق لوائح حتفظ احلقوق والواجبات واملزايا فإن  

الوضع احلالي ممتاز داخل اجلامعة , هناك ممارسة لطلب 

احلقوق داخل اجلامعة وخارجها عن طريق جهات التقاضي يف 

 .الدولة 

 وجود لوائح للحقوق والواجبات

 وجود الية للتشاكي والتظلم ملنسوبي اجلامعة

 حتديد جهة للمطالبة حبقوق منسوبي اجلامعة

  التظلم اجراءات ووضوح حقوقهم علي احلصول يف اجلامعة منسوبي رضا مدي

 

 اخلطة التنفيذية لتطوير التوصية

 املوظف يف معرفة حقوقه وواجباته . ثقافةدعم تمزيد من التثقيف للموظف من خالل الندوات وامللتقيات ومنشورات وتعاميم 



 للسلوك   ) املعيار الثاني ( قواعد) أخالقي ميثاق اعداد - : السادسة التوصية

 هيئة وعضو واملوظف  للطالب اجلامعة داخل السلوكيات مجيع ضبط شأنها من واليت السلوك قواعد و االخالقي امليثاق بإصدار يوصى -: الوصف

 . الزائر وحتى التدريس

 -وصف الوضع الراهن:

 

 والشواهداألدلة 

  .أخالقيات الوظيفة العامة 

 .مرشد تهيئة املوظف اجلديد 

 أخالقيات املوظف املسلم 

 .ميثاق أخالقيات مهنة التدريس اجلامعي 

 .دليل أخالقيات البحث العلمي جبامعة اجملمعة 

 ( 1104جلنة أخالقيات البحث العلمي  املشكلة بقرار معالي مدير اجلامعة رقم. ) 

  اللجنة.عينة من حماضر 

  

املستهدف الوضع الراهن الوضع   األداءمؤشر  

هناك التزام أخالقي من قبل منسوبي اجلامعة يتضح يف  

اهليئة واملظهر العام , وقلة الشكاوى من وجود خمالفات 

 سلوكية تقع داخل اجلامعة .

 وجود ميثاق اخالقي ملنسوبي جلامعة

 للجامعةتوفر امليثاق يف املوقع اإللكرتوني 

 السلوك قواعد مبيثاق اجلامعة منسوبي وعي مدى

 

 اخلطة التنفيذية لتطوير التوصية

 . تعزيز دور القدوة احلسنة داخل اجلامعة 

 . التأكيد على اإلدارة العامة للسالمة واألمن اجلامعي مبالحظة املخالفات السلوكية 

  بالذوق العام وعدم خمالفة القواعد السلوكية .إرسال رسائل توعوية للهاتف اجلوال تعزز اإللتزام 



 ) املعيار الثاني (      .الصالحيات لتفويض آلية وضع- : السابعة التوصية

 القانونية االدارة و االدارى والتطوير للتخطيط العامة االدارة ونشرها اإلدارية املستويات لكافة التفويض اليات بكتابة يوصى -: الوصف

 -الراهن:وصف الوضع 

 

 ألدلة والشواهدا

 مالحظات جلنة املراجعة الداخلية

 اإلدارية املستويات لكافةحتديد الية لتفويض الصالحيات 

 اجملمعة جلامعة التنظيمي الدليل

  

املستهدف الوضع الراهن الوضع   األداءمؤشر  

 

مت اعتماد هيكل إداري داخل اجلامعة حيدد 

نواب أو  املهام وأصحاب الصالحيات ووجود

 . مساعدين ملسؤولي اجلامعة

 اإلدارية املستويات لكافةوجود الية معتمدة لتفويض الصالحيات 

 هلا الصالحية تفويض الية حتديد مت اليت القيادية املناصب عدد

 

 اخلطة التنفيذية لتطوير التوصية

 . مزيد من التفصيل يف آلية تفويض الصالحيات 

  داخل اجلامعة .تطبيق التصديق الرقمي 

 

 

 

 

 



 وترمجتها    ) املعيار الثاني ( الدائمة واللجان اجملالس ومهام واللوائح السياسات ادلة  حتديد - : الثامنة التوصية

 . واالجنليزية العربية باللغتني,  وتوصيفها هيكلتها و استحداثها واليات عملها وسياسات الدائمة واجملالس اللجان عن ادلة بوجود يوصى -: الوصف

 -وصف الوضع الراهن:

 األدلة والشواهد

  .نظام جملس التعليم العالي ولوائحه 

 ( 1017الدليل التنظيمي للجامعة الصادر بقرار معالي مدير اجلامعة رقم) 

 ( 1104أمساء اللجان ومهامها الصادرة بقرار معالي مدير اجلامعة رقم) 
 الشواهد 

 الدليل التنظيمي للجامعة الصادر بقرار  صالحيات جملس اجلامعة, موجود يف(

 (.1017معالي مدير اجلامعة رقم )
  صالحيات اجمللس العلمي, موجود يف )الدليل التنظيمي للجامعة الصادر بقرار

 .(1017معالي مدير اجلامعة رقم )

 قرار  جمللس اجلامعة ومذكور فيه املهام.

 قرار  للمجلس العلمي ومذكور فيه املهام.

 جملس كلية.منوذج 

  

املستهدف الوضع الراهن الوضع   مؤشر االداء 

وجود تنظيمات واضحة للوائح ومهام اجملالس واللجان  

الدائمة يتم تطبيقها من خالل أنظمة الكرتونية مثل 

 . نظام اللجان واجملالس ونظام االتصاالت اإلدارية

 نسبة اجلان واجملالس اليت هلا ادلة ولوائح

 على نظام اللجان وجملالسعدد األدلة 

 

 اخلطة التنفيذية لتطوير التوصية

 العمل على ربط مجيع األنظمة اإللكرتونية يف اجلامعة مع برنامج التعامالت اإللكرتونية احلكومية )يسِّر( .



 املصاحل   ) املعيار الثاني ( تضارب سياسة  ونشر حتديد - : التاسعة التوصية

 احلاصلة األخرى اجلامعات جتارب من ذلك يف االستفادة وميكن.  املستويات كافة على املصاحل تضارب مع التعامل اليات بتحديد يوصى -: الوصف

 .السياسات هذه مثل ولديها املؤسسي االعتماد على

 -وصف الوضع الراهن:

 

 األدلة والشواهد

 .تشكيل جلنة فحص عروض الشراء املباشر 

 .تشكيل جلنة فتح املظاريف 

 تعميم الفصل يف قرارات اإلدارة القانونية

  (58)منظام املنافسات واملشرتيات احلكومية الصادر باملرسوم امللكي رقم 

 هـ.4/9/1427وتاريخ 
 .الدليل التنظيمي للجامعة 
 .تشكيل جلنة فحص العروض 

  

  

املستهدف الوضع الراهن الوضع   مؤشر االداء 

دلة والشواهد يتم هناك حماضر للجان املذكورة يف األ 

املصادقة عليها من معالي مدير اجلامعة , وهناك 

 أعضاء متنوعني من إدارات خمتلفة داخل هذه اللجان .

 املصاحل تضارب سياسة حتكم اليت األنظمة توفر

 

 اخلطة التنفيذية لتطوير التوصية

 التظلم من قراراتها .ختصيص وسيلة تواصل مع هذه اللجان املختصة ملن أراد االستفسار أو 

 



 و العمداء   ) املعيار الثاني ( الوكالء: اجلامعة يف العليا القيادات تعيني وإجراءات سياسات - : العاشرة التوصية

 واإلدارات  والعمادات الكليات ووكالء وعمداء وكالء من اجلامعة يف العليا القيادات تعيني أساسها على يتم ومعايري سياسات بوضع يوصى -: الوصف

 .لتعيينهم اتباعها الواجب االجراءات ذلك مبا االقسام ورؤساء

 -وصف الوضع الراهن:

 

 األدلة والشواهد

 .(العامة األحكام باب) ولوائحه العالي التعليم جملس نظام 

 .اجلامعة وكيل تعيني منوذج

 .عميد تعيني منوذج

  

املستهدف الوضع الراهن الوضع   مؤشر االداء 

إجراءات تعيني القيادات العليا من وكالء وعمداء يتم رفعها  

لوزارة التعليم للموافقة عليها حسب نظام جملس التعليم 

. العالي  

 وجود دليل تنظيمي يوضح الية اختيار قيادات اجلامعة

 

 اخلطة التنفيذية لتطوير التوصية

 آلية داخلية الختيار القياداتأن يتم تطوير 

 

 



 ( ) املعيار الثامن   واملالية االدارية للشؤون العامة االدارة اعمال توثيق- :احلادية عشر  التوصية

 املديرين كبار إشراف وحتت املالي املسؤول قبل من اعماهلا مراجعة يتم واحملاسبة امليزانية إدارة أن على املناسبة االثباتات بتوفري يوصى -: الوصف

 .اخلصوص بهذا والقواعد احلكومية احملاسبة معايري ويتبع

 -وصف الوضع الراهن:

 األدلة والشواهد

   التعليم العالي )باب الرقابة املالية( وصالحيات املراقب املالي.نظام جملس 

 تعيني مراقب مالي ومساعد له بقرار معالي مدير اجلامعة.
 مناذج من بعض مالحظات املراقب املالي على بعض املعامالت املالية.

 .منوذج معاملة صادرة إلدارة املشرتيات

 .منوذج صادرة لوزارة املالية

 .منوذج صادرة للمستودعات 

 .ضبط العهد منوذج
  

املستهدف الوضع الراهن الوضع   مؤشر االداء 

تستخدم الشؤون اإلدارية واملالية النماذج االلكرتونية يف تعامالتها  

ميارس مهنة اإلدارية اليومية , هناك مراقب مالي من خارج اإلدارة 

الرقابة املالية هلذه التعامالت وسالمة إجراءاتها وجودتها تقدير احلاسب 

هاخلتامي للجامعة ورفعه جمللس اجلامعة إلبداء املالحظات واعتماد  

 تعامالت الشؤون املالية واإلداريةة نسبة أمتت

 وجود تقارير سنوية الشؤون املالية واإلدارية

 

 اخلطة التنفيذية لتطوير التوصية

 ز .تقليص الدائرة اإلدارية اليت متر من خالهلا املعاملة املالية يف اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية واملالية للمساهمة يف سرعة اإلجنا



 

 املالية     ) املعيار الثامن ( والصالحيات امليزانية وحتديد املالي التخطيط - : الثانية عشر التوصية

 املصاحل بتضارب اخلاصة السياسات ومراعاة الصرف متابعة و صياغتها و باجلامعة اخلاصة إنشاء امليزانية إلعداد فعالة الية بتحديد يوصى -: الوصف

 -وصف الوضع الراهن:

 األدلة والشواهد

   مسودة الدليل اإلجرائي لإلدارة العامة للشؤون اإلدارية واملالية )مل يصدر

 بشكله النهائي(

ومت  هـ14/5/1436هـ إىل 15/4/1436( أمر دفع خالل الفرتة 76مت إصدار )

 إرساهلا لوزارة املالية ومت صرفها ملستحقيها بالكامل.

 قرار  تعيني املمثل املالي

 اخلتامي بعد اعتماده من جملس اجلامعةاحلساب 

 مناذج رصد امليزانية املعتمدة من وزارة املالية.

 قرار ومهام إدارة املراجعة الداخلية

 مهام املراقب اخلارجي.

 

  

املستهدف الوضع الراهن الوضع   مؤشر االداء 

يتم تطبيقها   هناك الئحة مالية واضحة لتنظيم الصرف املالي من بنود امليزانية , 

من قبل اجلامعة ووزارة املالية ويتم املصادقة من قبل املراقب املالي يف اجلامعة على 

أي إجراء للصرف , يستطيع منسوب اجلامعة اإلطالع على مايتم صرفه له عن 

 طريق اخلدمات اإللكرتونية ملنسوبي اجلامعة 

 باجلامعة  الصالحيات حتدد مالية الئحة وجود مدى

 
  

 اخلطة التنفيذية لتطوير التوصية

 تقليص اإلجراءات اإلدارية لضمان سرعة اإلجناز .



 دولي    ) املعيار الثامن ( و حمليا اجملتمع لدى اجلامعة صورة حتسني و ملتابعة اسرتاتيجية وضع - : عشر الثالثة التوصية

.  اجملتمع مع التواصل قنوات زيادة و احرتافية إعالمية ممارسات خالل من صورتها وحتسني اجملتمع يف اجلامعة بسمعة باالهتمام يوصى -: الوصف

 قضايا على التدريس هيئة أعضاء من الرد يتولي ملن وملن اجلامعة عن نيابة العامة التعليقات على الرد يتولي ملن واضحة توجيهية مبادئ وضع ذلك وتطلب

 اجلامعة عن ممثال اجملتمع

 -وصف الوضع الراهن:

 األدلة والشواهد

 عالمي إلدارة مسعة اجلامعة :الدليل اإل 

 . (Tumblrصفحة اجلامعة على متبلر )

 (. Facebookصفحة اجلامعة على فيس بوك )

 ( . Twitterصفحة اجلامعة على تويرت . )

 التقارير اإلعالمية الدورية

 قرار تعيني متحدث رمسي للجامعة

  

املستهدف الوضع الراهن الوضع   مؤشر االداء 

 

تقوم اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم اجلامعي بدورها يف حتسني صورة اجلامعة داخليًا 

تقوم به اجلامعة من أنشطة وفعاليات , والدفاع عن اجلامعة من خالل  وخارجيًا من خالل نشر ما

عة وكذلك وجود بريد املغالطات اليت قد تطرح يف بعض وسائل اإلعالم وتوضيح وجهة نظر اجلام

 الكرتوني لتلقي الشكاوي واالقرتاحات واملالحظات وعرضها على معالي مدير اجلامعة . 

كذلك القيام حبمالت توعوية وتثقيفية داخل اجلامعة وخارجها , وإصدار صحيفة تواصل اليت 

 تتضمن أخبار وأنشطة اجلامعة .

 حتديد متحدث رمسي باسم اجلامعة

 التواصل االجتماعي املعلة لدى اجلامعةعد مواقع 

 عدد تقارير العالقات العامة الدورية عن اجلامعة

 

 اخلطة التنفيذية لتطوير التوصية

 . االهتمام بإصدارات باللغة اإلجنليزية إما أخبارًا أو كتيبات 

 . إنشاء حسابات ملواقع التواصل االجتماعي باللغة اإلجنليزية 



 


