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 أجب عن األسئلة التالية:

 درجات(  5): لالسؤال األو

 أمام العبارة الخاطئة:× ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) √ ( ضع عالمة ) 

د صدور قرار تعيينه في الوظيفة -1  ( ×.   )يستحقُّ الموظف راتبه بمجرَّ

دةإفشدا  األسدرار بعددم االلتزام  هيلزمال  لخدمة  الموظف ل بعد ترك -2 دطالمدا لدم يدتم  الوظيفيَّ علد  ه توقيع 

 (×) .إقرار أو تعهُّد بحفظ السريَّة

لددم يشددترط نظددام الخدمددة المدنيددة فددي التعيددين ان ضددا  مدددة معينددة علددي تدداري  التمتددع بالجنسددية  -3

 √(المكتسبة.) 

يجددوز تددولي ايددر السددعودو بعدددل الوظددائف التددي تتطلددب كفدددا ات ايددر متددوافرة فددي المدددواطنين  -4

 (×)ويكتسب صفة الديمومة.  السعوديين، 

توجد مساواة بين مواطني مجلس التعاون الخليجدي فدي مجدال العمدل بال طداك الحكدومي وفلدك تنفيدفا  -5

التدي ع ددت فدي قطدر فدي شدوال  23ل رار المجلس األعل  لمجلس التعاون الخليجي في دورتده رقدم 

 (√) هـ.  1423

 (×)منها وظائف مباشرة األموال العامة.  سنة و 17الحد األدن  للتعيين بالوظيفة العامة هو  -6

 (×)يعني استبعاد الوظيفة تنزيل مستواها من المرتبة المصنفة عليها الي مرتبة أقل منها.    -7

من حاالت الفصل ألسباب تأديبية الحكم علدي الموظدف بحدد شدرعي، والحكدم علدي الموظدف بالسدجن  -8

 (√)ت ل عن سنة.    ال مدة 

ينص في األمر الملكي علدي اعتبدار الفصدل ويعد الفصل بأمر ملكي من حاالت الفصل ألسباب تأديبية  -9

 (√) ألسباب تأديبية.   

يحظر تعيين من سبق أن حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة يعبر  -10

 (√) مؤقتا يزول بعد مرور ثالث سنوات من تاري  الحد أو السجن.  

 

 : أكمل العبارات التالية:نيالنوك الثا

تين بالنسبة للموظف: تحتوو -1  الترقية في مضمونها عل  ميزتين مهمَّ

تن لدده الترقيددة مددن وظيفتدده إلدد   :وتعنددي؛ المرقدديالت دددير األدبددي للموظددف الميددزة األولدد :  - أ

ددلَّم ا دارو، فيت لَّددد  د  درجددات السُّ وظيفددةأ أخددرل أعلدد  منهددا فددي المسددتول، وهددو بهددا يصددع 

 منها. المرقيوظائف تزداد أهميَّة من حيث االختصاصات والمسؤوليَّات عن وظيفته 

ددةالميددزة الثانيددة:  - ب أول راتددب  الموظددف عنددد ترقيتدده فيحصددل علدد  راتددبيددادة ز وتعنددي:؛ ماليَّ

 .إليها المرقيدرجة الوظيفة 

 

التعيددين والترقيددة والن ددل يددتم شددلل الوظيفددة بصددفة ثابتددة، أو مؤقتددة مددن خددالل عدددة طددرق وهددي:  -2

 .والتكليف والتعاقد

 

 تن سم الجنسية حسب مبادئ ال انون الدولي الخاص الي: -3

ونشددأ فيدده أو بسددبب التددي يتمتددع بهددا الشددخص بموجددب حددق االقلدديم الددفو ولددد : وهددي جنسددية أصددلية - أ

 انتسابه لوالدين يرجع أصولهما ووالدتهما الي نفس البلد

 التي يتمتع بها الشخص بعد منحها اياه بشروط محددة.: وهي جنسية مكتسبة - ب
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الصادرة وف ا لنظام الجنسية السدعودية أو مدا هدو معمدول  حفيظة النفوسيتم اثبات الجنسية بموجب  -4

 . دفتر العائلة مثل البطاقة الشخصية أوبه حاليا 

 

يعندي الصدفات الحميددة المعروفدة عدن المدر  التدي تتناقلهدا األلسدن وت در فدي  حسن السيرة والسلوك -5

 أفهان الناس.

 

 درجات( 5) :السؤال الثالث

ة ا يجابيَّة؟ -1  ما هي الواجبات الوظيفيَّ

 

 

 

 ما هي اآلثار السلبية  حداث الوظائف العامة؟ -2

 

 

 

 

 

 المختصة في احداث الوظائف؟ ما هي االدارات واألجهزة -3

 

 

 

 

 

 أفكر بعل االستثنا ات المبنية علي أسس موضوعية علي مبدأ المساواة في التعيين؟ -4
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