
1 

 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة المجمعة
معهدددأل ارمسدددن لدددامات لاألنالدددا  

 والخألما  االلتشانسة

 

 

  :لمقننالنهائي  االختبان
 

 (ألس نظام العمل في الخألمة المألنسة)
 

 ( لاعة.2: ) االختبانزمت 

 

 (  نقم الشعبة: )       (بننامج: )إألانة مواأل بشنسةعضو هسئة التألنسس: )أل/ عاطف محمأل عبأل الباني مبنوك(  ال الم

 

 

 ...............................................النقم الجامعي:        ...............................................................................................................................الطالب:  الم

 نموذج )ب(

 ألنجا ( 10) ...........:اللؤال ارول

  أمام العبانة الخاطئة)×( أمام العبانة الصحسحة وعالمة )√( ضع عالمة 
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المملكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم العالي

 جامعة المجمعة
معهأل ارمسن لامات لاألنالا  

 والخألما  االلتشانسة

 

 

االختبان النهائي لمقنن:  
 

 ألس نظام العمل في الخألمة المألنسة()
 

 ( لاعة. زمت االختبان: ) 

 

 الم عضو هسئة التألنسس: )أل/ عاطف محمأل عبأل الباني مبنوك(  البننامج: )إألانة مواأل بشنسة(  نقم الشعبة: )       (

 

 

.. .............................................       النقم الجامعي: ...............................................................................................................................الم الطالب: 

 نموذج )ب(

  ألنجا (  ) ...........:اللؤال ارول

  ضع عالمة )√( أمام العبانة الصحسحة وعالمة )×( أمام العبانة الخاطئة

إذا  ات ناتب الموظف سلاوي أو سزسأل عاي أول ألنجة في منتبت  الوظس سة التي سنقي إلسها   . 

 سمن  ناتب أول ألنج  تتجاوز ناتب  )    (

مت الحاال  التي ال سجوز فس  النظن لتنقسة الموظف: إذا أعأل عن  في اللنة ارخسنة تقوسم أألا   . 

 وظس ي بتقألسن أقل مت جسأل جألا. )   (

 . )   ( قسام الموظف بالعمل لأل   جهة عمل بخالف الجهة المعس ت فسها أصال  االنتألاب سعني . 

أل قسام  بانت اب الجنسمة الم وج بة الملؤولس ةالموظف س ع     .   مت الملؤولس ة الجنائس ة لمجن 

ا روامن نئسل .الجنائسة   )   ( تن سذ 

أل صألون قنان تعسسن  في الوظس ة .   . )   (سلتح   الموظف ناتب  بمجن 

عا    توقسع   طالما لم ستم إفشا  ارلنان الوظس س ةبعألم  االلتزام  سازم ال لخألمة   الموظف لبعأل تنك . 

 . )   (إقنان أو تعه أل بح ظ اللنس ة

لم سشتنط نظام الخألمة المألنسة في التعسست انقضا  مألة معسنة عاي تانس  التمتع بالجنلسة  . 

 (   ) الم تلبة.

 . )    ( لنة ومنها وظائف مباشنة ارموال العامة  الحأل ارألن  لاتعسست بالوظس ة العامة هو  . 

 . )    (معاهأل في الألاخل ت ي بهذا ال ن وجألت  سجوز االبتعا  لاخانج لتعاسم ل ا  اجنبسة اذا  . 

سحظن تعسست مت لب  أت ح م عاس  بحأل شنعي أو باللجت في جنسمة مخاة بالشنف أو  .  

( )     بعأل منون  ال  لنوا  مت تانس  الحأل أو اللجت.   وسزول الحظنارمانة مؤقتا

 ألنجا (   اللؤال ال اني: أ مل ما ساي: ............... )

 موظف منشحست الختسان  ب ن  أنك عضو في لجنة تنقسا   وبهألف الم اضاة بست عألأل 

( وهي التالسة لامنتبة الوظس سة لامنشحست  وتم Xا نات مت بسنهم لاتنقسة لوظس ة ما بالمنتبة )

اتاحة لك البسانا  التالسة:  

شنوط ش ل الوظس ة: أت س وت المنش  حاصال عاي مؤهل متولط  وأت س وت ل  خبنة  - 

 تألنسبسة مباشنة أو مقبولة مع طبسعة عمل الوظس ة لمألة شهنست.

بسانا  المنشحست ارنبعة الوظس سة  ما ساي:  - 
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 ألنجا ( 10اللؤال ال اني: أ مل ما ساي: ............... )

موظدف منشدحست الختسدان  4ب ن  أنك عضو في لجنة تنقسدا   وبهدألف الم اضداة بدست عدألأل 

( وهي التالسة لامنتبة الوظس سة لامنشحست  وتم Xا نات مت بسنهم لاتنقسة لوظس ة ما بالمنتبة )

 اتاحة لك البسانا  التالسة: 

شنوط ش ل الوظس ة: أت س وت المنش  حاصال عاي مؤهدل متولدط  وأت س دوت لد  خبدنة  -1

 لمألة شهنست. أو مقبولة مع طبسعة عمل الوظس ة تألنسبسة مباشنة

 بسانا  المنشحست ارنبعة الوظس سة  ما ساي: -2

  لددنة  ومؤهادد  العامدي ألباددوم متولددط )بعددأل  5المنشد  )س(: خبنتدد  فددي المنتبدة الحالسددة

ال انوسة( وفي تخصص ست   مع طبسعة الوظس ة  وتقوسم أألائ  في اللنوا  ال ال  ارخسنة 

 مع الوظس ة المنش  لها.  أشهن  9شنة خبنا  تألنسبسة مبا   ل منها بألنجة )جسأل جألا(  ول

  لدنة  ومؤهاد  العامدي ألبادوم )بعدأل ال انوسدة(  3المنش  )ص(: خبنت  في المنتبة الحالسة

وفي تخصص ست   مع طبسعة الوظس ة  وتقوسم أألائ  بألنجة )جسأل( في اللدنتست ارخسدنتست 

س دة المنشد  لهدا والتي تلبقهما بألنجة )ممتاز(  ولألس  خبدنا  تألنسبسدة مباشدنة مدع الوظ

 أشهن.  4بواقع 

  لددنة  ومؤهادد  العامددي ب ددالونسوس وفددي  4المنشدد  ):(: خبنتدد  فددي المنتبددة الحالسددة

تخصص ست   مع طبسعة الوظس ة  وتقوسم أألائد  فدي بواقدع )جسدأل جدألا( فدي اللدنة ارخسدنة 

نشد  وبواقع )جسأل( في اللنتست اللابقتست لها  ولألس  خبنا  تألنسبسدة مقبولدة لاوظس دة الم

 أشهن.   10لها بواقع 

  لنة  ومؤها  العامدي ) انوسدة( وفدي تخصدص  5المنش  )ل(: خبنت  في المنتبة الحالسة

ست دد  مددع طبسعددة الوظس ددة  وتقددوسم أألائدد  فددي اللددنوا  الدد ال  ارخسددنة  ددل منهددا بألنجددة 

 أشهن.   8)ممتاز(  ولألس  خبنا  تألنسبسة مقبولة لاوظس ة المنش  لها بواقع 

عمددل الم اضدداة بددست المددوظ ست المنشددحست الختسددان أفضددل ا نددست منهمددا  ملددتعسنا  :والمطاددوب

 بالجألول التالي: 

 ل : ص س المنش 

 المعسان

ت صسل 

النقاط 

 المحتلبة

 االجمالي

ت صسل 

النقاط 

 المحتلبة

 االجمالي

ت صسل 

النقاط 

 المحتلبة

 االجمالي

ت صسل 

النقاط 

 المحتلبة

 االجمالي

         التألنسب

وسم تق

 ارألا 

 

 
       

 الخبنا 
 

 
       

         المؤهال 



4 

 

     اجمالي 

     تنتسب 

 المختانست
 ارول:

 ال اني:

 ........................................................................................مالحظا : توأل ذ نها بشأت الم اضاة:

 ألنجا ( 10ا  التالسة: .............................. )ل العبانأ م:  ال ال اللؤال

ل الوال  واالنتما  الوظس ي  -1  :منها  مت خالل عألة عناصنستحص 

- .................................................... 

- .................................................... 

- .................................................... 
مت خالل عألة طن  وهدي:  ش اها   وستمأو مؤقتة .............ستم ش ل الوظس ة بص ة  -2

 ..................  ......................  .........................  .......................... 

 صنسف الوظائف  هما: تسوجأل نظامات ل -3

 .................. ...... دددددددددددز االهتمدددددددددددام عادددددددددددي : وسن ......................... -

......... ..... ........................... ......................... ................. 

 .................. .....: وسن ددددددددددددز اهتمامدددددددددددد  عاددددددددددددي  ......................... -

.......... ......................... ........................... ..... ................. 

 تنقلم الجنلسة حلب مباألئ القانوت الألولي الخاص الي: -4

.................. ....................... ......................... : وهددي .............. -

......... ..... ........................... 

 ......................................................: وهي .............. -

والمتمتدددع بهدددا  ..............لدددم س دددن  نظدددام الخألمدددة المألنسدددة بدددست المتمتدددع بجنلدددسة  -5

ستم ا با  الجنلسة   و...............في ش ل الوظس ة العامة ما عألا الوظائف  ...........

ة أو مدا هدو معمدول بد  الصاألنة وفقا لنظام الجنلسة اللعوألس ...................بموجب 

 . ...................................حالسا م ل

  ...................................... :بع  الوظدددائف لدددنا لاللتحدددا  بهدددا م دددللددد حدددألأل -6

...............................  .................................. 

.................. ة بدداختالف وتعددألأل تختاددف المددؤهال  المطاوبددة لشدد ل الوظس ددة العامدد -7

والمدددددؤهال  قدددددأل  ....................... ......................... ..........................

 ...... ..... .................. ....................... ......................... ...ت دددددددددوت: 

......... ..... ............. 

ألة  ا  الملددتحقة لاموظددف تعددوس  ضددتعوسمددت ال -8 الخددنوج مددت الخألمددة رلددباب محددأل 

ل في مقألان  منتب  ال ة أشهن في حاال   ا س عاأل  ومنهدا معسندة  سلتح   الموظف تعوسض 

 :ما ساي
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 .................................................... 

 .................................................... 

 .................................................... 

 

 

 ألنجا ( 01: ............. )نابعاللؤال ال

ة اإلسجابس ةعألأل أنبعا مت  -1  ؟الواجبا  الوظس س 

- ........................................................... 

- ........................................................... 

- ........................................................... 

- ........................................................... 

 :اآل ان اللابسة إلحألا  الوظائف العامةمت  -2

- ........................................................... 

- ........................................................... 

 ؟  مت الموظ ست لاتألنسب في الخانجفسمت سبتع عألأل أنبعا مت الشنوط -3

- ........................................................... 

- ........................................................... 

- .......................................................... 

- ........................................................... 

 ماذا تعني المصطاحا  التالسة في مجال الخألمة المألنسة:  -4

: .................................... ............................ تحدددوسن الوظس دددة  -

..................................... .............................................. 

: .................................... ............................ نقدددددددل الوظس دددددددة -

........................................................................ ...........  

 عوألسة في التعسست؟ارلباب التي أأل  الي ارخذ بشنط الجنلسة الل عألأل  ال ا مت -5

- ........................................................... 

- ........................................................... 

- ........................................................... 

 

 

 مع تمنساتي بالتوفس   أل/عاطف محمأل عبألالباني مبنوك
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 الألنجة االجمالسة ارعمال ال صاسة اإلجمالي النابع ال ال  ال اني ارول اللؤال

 011 01 01 01 01 01 01 الألنجة العظمي

        الألنجة ال عاسة

 


