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 أجب عن األسئلة التالية:

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

فة أو الماليفة  نَّا ربفي أنل ارت ابف   -1 ُيعَفى الموظف  يفا الممل فة مفن الع وبفة بالنسفبة للمخالففاي ا أاريل

رئيس  المخفت،  بفالر م مفن مصفارحة الموظف  لف  للمخالفة  ان تنفيًَّا ألمٍر م توب صاأر نلي  من 

 (.√.   )  تابًة بأنل الفعل المرت ب ي ون مخالفة

ةالموظ  ُيعَفى  -2 أ ييامف  بارت فاب الجريمفة الُموِجبفة المسفؤوليل ة لمجفرل ة الجنائيل  الجنائيفة من المسؤوليل

 ( ×)   .تنفيًَّا ألوامر رئيس 

أ صأور يرا -3  ( ×.   )ر تعيين  يا الوظيفةيستحقُّ الموظ  راتب  بمجرل

فةبعفأم االلتزام   يلزمال  لخأمةَ الموظ  ل بعأ ترك -4 علفى   توييُعفطالمفا لفم يفتم  نيشفا  األسفرار الوظيفيل

 (×) .نيرار أو تعهُّأ بحفظ السريلة

لففم يشففترط نظففام الخأمففة المأنيففة يففا التعيففين ان ضففا  مففأة معينففة علففا تففاري  التمتففع بالجنسففية  -5

 √(الم تسبة.) 

ة الواجب عأم لومها علامفهوم الح ومة  تصر ي -6  (×. )سائر السلطاي الحا مة السياسيل

7-  

يجففوز تففولا  يففر السففعوأو بعفففل الوظففائ  التففا تتطلففب  ففففا اي  يففر متففوايرة يففا المفففواطنين  -8

توجأ مسفاواة بفين مفواطنا مجلفت التعفاون الخليجفا يفا (×)السعوأيين  وي تسب صفة الأيمومة.  

ع الح وما وَّلك تنفيَّا ل رار المجلت األعلى لمجلت التعاون الخليجا يا أورتف  مجال العمل بال طا

 (√) هـ.  1423التا ع أي يا يطر يا شوال  23ريم 

 (×)سنة ومنها وظائ  مباشرة األموال العامة.   17الحأ األأنى للتعيين بالوظيفة العامة هو  -9

 (×)يعنا استبعاأ الوظيفة تنزيل مستواها من المرتبة المصنفة عليها الا مرتبة أيل منها.    -10

يعنا ن ل الوظيفة استبعاأها من يائمة التش يالي الوظائ  التابعة للجهة االأارية  وي ون بطلفب مفن  -11

 (×)الجهة المعنية بها.   

السففنة يففا حفيظففة النفففوت أو مففا ي ففوم العبففرة يففا تحأيففأ السففن هففو تففاري  المففيالأ بففاليوم والشففهر و -12

 (×)م امها  وان لم يربي بحفيظة النفوت اليوم والشهر اعتبر التاري  هو  رة شهر شوال لسنت .  

من حاالي الفصل ألسباب تأأيبية الح م علفا الموظف  بحفأ شفرعا  والح فم علفا الموظف  بالسفجن  -13

 (×)مأة ت ل عن سنة.    

ين، يا األمر المل ا علفا اعتبفار الفصفل والفصل ألسباب تأأيبية يعأ الفصل بأمر مل ا من حاالي  -14

 (√) ألسباب تأأيبية.   

يحظر تعيين من سبق أن ح م علي  بحأ شرعا أو بالسجن يا جريمة مخلة بالشر  أو األمانة يعبر  -15

 (√) مؤيتا يزول بعأ مرور رالث سنواي من تاري  الحأ أو السجن.  

أال ي ون طالب الوظيفة سفبق أن يصفل مفن الخأمفة السفاب ة ألسفباب  يشمل شرط الصالحية األخاليية -16

تأأيبية ما لم ي ن يأ مضا علا صأور يرار الفصل رالث سنواي علا األيل أون استرنا  أو جريمفة 

 (×)الرشوة.   

 

 : أ مل العباراي التالية:ناالنوع الرا

تين  -1  بالنسبة للموظ :التريية: والتريية تحتوو يا مضمونها على ميزتين مهمل

تن لف  الترييفة مفن وظيفتف  نلفى وظيففٍة أخفر   وتعنفا؛ المرياالت أير األأبا للموظ  الميزة األولى:  - أ

للم ا أارو  ييت للأ وظائ  تزأاأ أهميلة من حيفث  أعلى منها يا المستو   وهو بها يصَعُأ أرجاي السُّ

 منها. المريااالختصاصاي والمسؤوليلاي عن وظيفت  

ففةيففزة الرانيففة: الم - ب الموظفف  عنففأ ترييتفف  ييحصففل علففى أول راتففب أرجففة  راتففبيففاأة ز وتعنففا:؛ ماليل

 .نليها المرياالوظيفة 
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التعيففين والترييففة والن ففل يففتم شففلل الوظيفففة بصفففة رابتففة  أو مؤيتففة مففن خففالل عففأة طففرق وهففا:  -2

 .والت لي  والتعايأ

 يوجأ نظامان لتصني  الوظائ   هما:  -3

العمفففل الفففَّو يفففؤأو ممفففرال يفففا مجموعفففة الواجبفففاي : وير فففز االهتمفففام علفففا النظفففام الموضفففوعا - أ

 والمسئولياي التا يؤأيها العامل أو الموظ . 

شففا ل الوظيفففة وأور العنصففر البشففرو يففا اأارة األعمففال : وير ففز اهتمامفف  علففا النظففام الشخصففا - ب

 وتوجيهها لتح يق األهأا  المنشوأة. 

الخأمفة المأنيفة مجموعفاي يفا ظفل نظفام  عشرلممل ة يا وتمي أست تصني  الوظائ  العامة يا ا

 هـ.1397الصاأر سنة 

والمنففَّ الفَّو يتطفرق مفن  حياة الشخ، الوظيفيةترجع أهمية التعيين الا:  ون  الخطوة األولا يا  -4

 .الخأمة المأنيةخالل  المساهمة يا 

 تن سم الجنسية حسب مباأئ ال انون الأولا الخا، الا: -5

التففا يتمتففع بهففا الشففخ، بموجففب حففق االيلففيم الففَّو ولففأ ونشففأ ييفف  أو بسففبب : وهففا جنسففية أصففلية -6

 انتساب  لوالأين يرجع أصولهما ووالأتهما الا نفت البلأ

 التا يتمتع بها الشخ، بعأ منحها اياه بشروط محأأة.: وها جنسية م تسبة -7

يفا شفلل الوظيففة  ا تسفاباوالمتمتفع بهفا  أصفاللم يففرق نظفام الخأمفة المأنيفة بفين المتمتفع بجنسفية  -8

 . الأبلوماسيةالعامة ما عأا الوظائ  

الصاأرة وي ا لنظام الجنسية السفعوأية أو مفا هفو معمفول  حفيظة النفوتيتم ارباي الجنسية بموجب  -9

 . مرل البطاية الشخصية أو أيتر العائلةب  حاليا 

وهيئفة التح يففق  ال ضفاة واألعضفا  يففا نظفام المظفالمبعفل الوظفائ  حفأأي سفنا لاللتحففاق بهفا مرفل  -10

 واالأعا  العام ووظائ  المستخأمين.

تحلففا المرشففس بحسففن السففيرة يعنففا شففرط الصففالحية األخالييففة يففا التعيففين بنظففام الخأمففة المأنيففة  -11

 .والسلوك وخلوه من السوابق الجنائية وعأم يصل  من خأمة ساب ة ألسباب تأأيبية

يعنفا الصففاي الحميفأة المعرويفة عفن المفر  التفا تتنايلهفا األلسفن وت فر يفا  حسن السيرة والسلوك -12

 أَّهان النات.

( من اللوائس التنفيَّية لنظام الخأمة المأنية بفججرا اي 4/5تربي حسن السيرة والسلوك وي ا للماأة ) -13

ألسفئلة االجابفاي التفا يفألا بهفا المرشفس علفا ابتحأيأها عفن طريفق  الخأمة المأنيةت وم بها وزارة 

 الخاصة بَّلك والوارأة يا نماَّج طلباي الوظيفة.

عأم الح م بحأ شرعا علا المرشس يا الجرائم التا يررها الخلو من السوابق الجنائية  يشمل شرط -14

حفأ  –حفأ ال فَّ   –حفأ البلفا  –حفأ السفرية  –حأ شفرب الخمفر  -الشرع االسالما وها )حأ الزنا 

ي ففون المرشففس سففبق أن سففجن يففا جريمففة مخلففة بالشففر  أو حففأ الففرأة(   مففا يشففمل أال  –الحرابففة 

األمانة )وتعر  بأنها الجريمة التا تس ط اعتبار الشفخ، عنفأ النفات وتشف ك يفا نزاهتف  وأمانتف ( 

 جرائم الرشوة والتزوير واالختالت  وهتك العرل  والمخأراي  وخيانة األمانة.مرل 

المجموعفاي العامفة  والمجموعفاي ختال  وتعفأأ تختل  المؤهالي المطلوبة لشلل الوظيفة العامة بفا -15

علمية  أو مؤهالي عمليفة  أو أراسفية والمؤهالي يأ ت ون:  النوعية  ومجموعاي الفئاي للوظائ .

 وعملية  ويأ تشمل المؤهالي التأريب الَّو يتل اه الشخ، يا مجال عمل الوظيفة.

التابعفة  العاشفرةطلوبة لشفلل المرتبفة بالمؤهالي الم (13  12  11)تشمل الوظائ  العليا بالمراتب  -16

 مجلت الخأمة المأنية.لمجموعة  ل منها با ضاية للشروط والضوابط التا أيرها 


