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 المقدمة
ن خالل الدور املناط بها ، يف جمال تطوير تسعى االدارة العامة للتطوير م

أسلوب العمل واجراءاته ، والرفع من قدرات الكوادر البشرية وتأهيلها ، لتحسني 
جودة األداء وفق أفضل املعايري اليت تضمن سالمة عملية االجراءات وابعادها عن 

 التعقيد والتعارض مبا حيقق اكتمال شروطها ومتتطلباتها .
قامت االدارة العامة للتطوير ، بإصدار هذا الدليل الذي ق ومن هذا املنطل

خيتص باالجراءات التنفيذية لكافة االدارات واألقسام املرتبطة بها ، ليكون مبثابة 
النواة اليت يتحقق من خالهلا مفهوم اجلودة الشاملة ، حيث ُيعنى الدليل بتحديد 

عمال الرئيسية اليت تقوم بها كل املسئوليات واالجراءات املطلوبة لكافة املهام واأل
إدارة من اإلدارات ، سعيًا منها لتحقيق أفضل املعايري واملمارسات يف جمال التنظيم 
االداري والوظيفي ، والذي ينعكس إجيابًا على تطوير األداء واالرتقاء به ، ويسهم يف 

تباس يف فهم االلعنه  ويزيلتعزيز مبادئ الثقافة االبداعية والتطويرية لدى املوظف 
 .بعض االجراءات ،إضافة لكونه دلياًل مساعدًا للموظف اجلديد 

مرجعًا اسرتشاديًا لكافة إدارات  أن يكون هذا الدليل ونأمل من خالل 
، وأن يسهم يف متكني املوظف من أداء املهام اجلامعة عند إعداد ادلتها االجرائية 

 بكفاءة واجناز االعمال جبودة ودقة عالية .
 
 



 

6 
 

 الدليل اإلجرائي لإلدارة العامة للتطوير

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 



 

7 
 

 الدليل اإلجرائي لإلدارة العامة للتطوير

 
 
 
 

 اهليكل التنظيمي
 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

 الدليل اإلجرائي لإلدارة العامة للتطوير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

 الدليل اإلجرائي لإلدارة العامة للتطوير

 

 

 

 

 
 

 إدارة التنظيم
 

 

 

 

 

 

 



 

10 
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 إدارة التنظيم :
 

 رتبط مبدير عام التطوير .ت االرتباط التنظيمي :

ية اإلجرائ اجلامعةإجراء الدراسات املتعلقة بتطوير أنظمة  ام :ـــدف العـــاله
 . التنظيميةوهياكلها 

 

 الرئيسية : االجراءات

 اقرتاح أو تعديل اهلياكل التنظيمية . .1
 . التنظيمية االختصاصاتواعداد وتعديل املهام  .2
 تبسيط االجراءات .وسات ااعداد الدر .3
 . اعداد بطاقات الوصف الوظيفي .4

 
 الخطوات التنفيذية النجاز المهام

 

 : نظيميةاقتراح أو تعديل الهياكل الت - 1

 : اإلجراءتفاصيل 
الطلب اخلاص باعداد او تعديل اهليكل التنظيمي  بإحالةيقوم مدير التنظيم  .1

إىل املوظف  الوارد من وكيل اجلامعة أو من جلنة التنظيم والتطوير االداري
 . املختص

يتفحص املوظف طلب اجلهة ويتحقق من استيفاء كافة املتطلبات الالزمة  .2
االختصاصات واملربرات من حيث  أو اعداده ، ظيميلدراسة اهليكل التن

 واالحصائيات .
بعد التأكد من توفر كافة املتطلبات بإعداد الدراسة  املختص يقوم املوظف .3

 الالزمة .
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بالزيارات امليدانية واملقابالت واملراسالت مع اجلهة املعنية املختص يقوم املوظف  .4
 بصورة أولية . او تعديله د اهليكلومناقشتها بالتصور املقرتح ، واعدا

 لتصور املقرتح ملدير التنظيم .وايرفع املوظف املختص الدراسة  .5

يقوم مدير التنظيم باملراجعة الفنية للدراسة ومن ثم عرضها على مدير عام  .6
ورفعها لوكيل اجلامعة أو جلنة التنظيم والتطوير االداري التطوير العتمادها 

 حياهلا . أو إبداء الرأي لالعتماد النهائي

 يقوم املوظف املختص بتليغ اهليكل التنظيمي لالدارة املعنية بعد اعتماده . .7

 
 :إعداد وتعديل المهام واالختصاصات التنظيمية  - 2

 تفاصيل اإلجراء :
 التنظيميةيقوم املوظف املختص بدراسة اهليكل التنظيمي والوحدات  .1

 ومسمياتها .
التنظيمية مع البيانات اخلاصة بالوحدة يعد املوظف املختص النماذج الالزمة جل .2

 املراد اعداد اختصاصاتها أو تعديلها .
بإعداد خطاب لالدارة املعنية لإلفادة مبهام الوحدة  املختص يقوم املوظف .3

والغرض من انشائها ، واعتماده من مدير التنظيم ورفعه ملدير عام التنظيمية 
 التطوير .

زمة ويقوم بإعداد وصياغة املهام املعلومات الالاملختص املوظف  جيمع .4
والتأكد من عدم تعارضها مع للوحدة التنظيمية  االختصاصات التنظيميةو

 . اختصاصات أخرى 

 . مدير التنظيماملهام واالختصاصات اليت أعدها على املوظف املختص  يعرض .5

بعد عرضها و للمهام واالختصاصات املعدةيقوم مدير التنظيم باملراجعة الفنية  .6
على مدير عام التطوير العتمادها ورفعها لوكيل اجلامعة أو جلنة التنظيم  ذلك

 أو إبداء الرأي حياهلا . لالعتماد النهائيوالتطوير االداري 
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يقوم املوظف املختص بتبليغ املهام واالختصاصات التنظيمية لالدارة املعنية بعد  .7
 اعتمادها .

 
 : تبسيط االجراءاتلاعداد الدراسات   - 3

 صيل اإلجراء :تفا
مدير التنظيم بتحديد االدارات املعنية بالدراسة واليت لعملها صلة يقوم  .1

متهيدًا  دير عام التطويرمل رفعهااألولوية ، ثم  حسبمباشرة باجلمهور 
 . للعرض على وكيل اجلامعة أو جلنة التنظيم والتطوير االداري

إداراج االدارات املعنية بعد املوافقة على اجراء الدراسة يقوم مدير التنظيم ب .2
 . بتبسيط االجراءات ضمن اخلطة السنوية لالدارة العامة للتطوير

يعد املوظف املختص النماذج الالزمة  جلمع البيانات اخلاصة بتبسيط  .3
 –اخلرائط التنظيمية  –االستبانات  –االجراءات  –االجراءات )اخلدمات 

 . االحصائيات .. (
لالدارة املعنية بالدراسة لتزويد االدارة العامة يعد املوظف املختص خطابًا  .4

للتطوير باخلدمات املقدمة للجمهور واجراءاتها التفصيلية مع حتديد ضابط 
 .اتصال يتوىل عملية التنسيق  

يقوم املوظف املختص بالزيارات امليدانية لالدارات ملتابعة اجراءات اخلدمات  .5
 . ودورتها املستندية

خلدمات واجراءاتها ويقوم بتفريغها بالنماذج اخلاصة ايدرس املوظف املختص  .6
بها وعرضها على مدير التنظيم ملراجعتها ومن ثم رفعها ملدير عام التطوير 

 . العتمادها وارساهلا ملدير اجلهة املعنية بالدراسة

املعنية بالدراسة لالجراءات  اجلهةيستلم املوظف املختص موافقة واعتماد  .7
 اليت مت اعدادها .

 احلالية إجراءاتهاللخدمات و التنظيمية اخلرائط برسم صاملخت املوظف وميق .8

 . املعنيةاجلهة  من واعتمادها
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يدرس املوظف املختص اخلرائط التنظيمية وحيللها ويقوم بتبسيطها من  .9
الناحية االدارية والفنية والقانونية ، وذلك بالتنسيق مع االدارة القانونية 

 باجلامعة .

ملختص بوضع االقرتاحات الالزمة لكل خدمة ووضع التصور يقوم املوظف ا .11
التبسيط وعرضها على مدير التنظيم املقرتح ورسم اخلرائط التنظيمية بعد 

 املعنية . للجهةالذي يقوم بدوره برفعها ملدير عام التطوير متهيدًا الرساهلا 

 يقوم املوظف املختص باجراء التعديالت الالزمة على التبسيط بناء على .11
 املعنية )إن وجدت( . اجلهةمالحظات 

يرسم املوظف املختص اخلرائط ويعد النماذج بالصورة النهائية ، ويقوم  .12
بعرضها على مدير التنظيم ملراجعتها ، ورفعها ملدير عام التطوير ليتم 
 ارساهلا اىل وكيل اجلامعة او جلنة التنظيم والتطوير االداري لالعتماد

 حياهلا النهائي أو ابداء الرأي 

 املعنية بعد اعتماد الدراسة .اجلهة يقوم املوظف املختص بتبليغ  .13

 

 : بطاقات الوصف الوظيفيإعداد  - 4

 تفاصيل اإلجراء :
إعداد دليل  اليت سوف يتمبتحديد اجلهة  رئيس قسم الدراسات التنظيميةيقوم  .1

 . بناء على اخلطة املعتمدة لديهمهلا بطاقات الوصف الوظيفي 
مع الباحثني املختصني بالقسم  قسم الدراسات التنظيمية بالتنسيقيعد رئيس  .2

صنيف املسميات تالنماذج الالزمة لبطاقات الوصف الوظيفي واجلداول الالزمة ل
 . الوظيفية

املعنية بالتوصيف لتزويد االدارة العامة  اجلهاتيقوم املوظف املختص مبخاطبة  .3
)االشرافية والتنفيذية(   فيةللتطوير باسم املنسق وجبميع املسميات الوظي

، وكذلك حتديد املسميات املقرتحة لالحتياج الفعلي لديهم  باجلهةاملشغولة 
 .  اجلهةاختصاصات  مبا يتناسب مع 
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حسب التصنيف املعتمد من يقوم املوظف املختص بتصنيف املسميات وتدرجاتها  .4
 قبل وزارة اخلدمة املدنية .

وظيفية يف ضوء اهليكل التنظيمي املسميات ال املوظف املختص دحيد .5
 .اجلهة واالختصاصات الواردة يف القرار االداري اخلاص بإنشاء 

يعد املوظف املختص بطاقات الوصف الوظيفي جلميع املسميات الوظيفية  .6
مساندة( ، ومن ثم طباعتها ومراجعتها  –تنفيذية  –اشرافية  –)قيادية  باجلهة

 . من الناحية الفنيةوعرضها على رئيس القسم ملراجعتها 

املعنية البداء الرأي  للجهةيقوم املوظف املختص برفع بطاقات الوصف الوظيفي  .7
 حياهلا ، ومناقشتها معهم  .

يعد املوظف املختص بطاقات الوصف يف صورتها النهائية وعرضها على رئيس  .8
ة القسم لرفعها ملدير عام التطوير متهيدًا الرساهلا اىل وكيل اجلامعة او جلن

 التنظيم والتطوير االداري لالعتماد النهائي او ابداء الرأي حياهلا .

 املعنية بعد اعتمادها . للجهةيقوم املوظف املختص بإرسال البطاقات  .9
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 : التدريبإدارة 
 

 رتبط مبدير عام التطوير .ت االرتباط التنظيمي :

 تأهيل وتطوير املوارد البشرية، ورفع كفاءتها من خالل إكسابها  ام :ـــعدف الـــاله
  . القيام مبهامها املهارات واملعارف الالزمة اليت متكنها من

 

 الرئيسية : االجراءات

 الرتشيح حلضور الدورات التدريبية القصرية خارج اململكة )ملدة أقصاها أسبوعني( .1
 .بية خارج اململكة )ملدة تزيد عن أسبوعني(الرتشيح حلضور الدورات التدري .2
 . رتشيح حلضور الدورات التدريبية يف معهد االدارة العامةال .3

 الرتشيح حلضور احللقات التطبيقية يف معهد االدارة العامة . .4

 الرتشيح حلضور برنامج اللغة االجنليزية يف معهد االدارة العامة . .5
 . د االدارة العامةرتشيح حلضور الربامج االعدادية يف معهال .6

 الرتشيح حلضور الدورات التدريبية اليت تعقدها االدارة العامة للتطوير . .7

 التدريب التعاوني لطلبة اجلامعة واجلهات احلكومية األخرى . .8
 
 

 :الترشيح لحضور الدورات التدريبية خارج المملكة )لمدة أقصاها أسبوعين(   - 1

 : متطلبات الترشيح

 التدرييب الربنامج معلومات  .1
 خطاب يتضمن طلب االلتحاق بالربنامج . .2
 إن وجد . اجلهة املنفذة للربنامج تعبئة منوذج .3
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 تفاصيل اإلجراء :

مدى  حتديدودراستها ويف قسم التدريب اخلارجي  طلبات الرتشيحإستقبال  .1
 .وما سوف تعكسه من نتائج إجيابية على املرشح ا مالءمته

 . بعد احلصول على قبول من اجلهة املنفذةالعرض على معالي مدير اجلامعة  .2
خماطبة عمادة شئون اعضاء هيئة التدريس واملوظفني الصدار قرار االبتعاث  .3

 .للتدريب
على التكلفة املالية املرتتبة على هذا الرتشيح ،  إلرتباطالتنسيق مع االدارة املالية ل .4

اإلركاب بند وللتدريب واالبتعاث ،  حال وجود وفر يف البند املخصص يف
 احلكومي .

 
 : ضوابط الترشيح

 ال جيوز اإلبتعاث للتدريب يف اخلارج يف دورات أو برامج هلا مثيل يف الداخل .  .1
 .يف اجلامعة  سنتنيأال تقل خدمة املرشح عن   .2
 . اليت يدار بها الربنامجلغة الب ملمًا املرشح يكونأن   .3
أو العمل الذي يعد  املرشح لبطبيعة عم مباشرة عالقة للربنامج التدرييبأن يكون   .4

 . للقيام به 
 . مؤسسة تدريبية معرتف بهااملرشح على قبول من  أن حيصل  .5
 .أال يكون املرشح قد التحق بربنامج تدرييب خارجي سابق خالل العام   .6
 أن تكون تكلفة الربنامج مناسبة وغري مبالغ فيها .  .7

 عاثها .أن يرافق املبتعثة للتدريب حمرم هلا طيلة فرتة ابت .8
 يقوم املرشح بعد عودته بتقديم تقرير موجز عن الربنامج التدرييب . .9
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 :أسبوعين(  ال تقل عنخارج المملكة )لمدة  لترشيح لحضور الدورات التدريبيةا  - 2

 : متطلبات الترشيح

 الربنامج التدرييب معلومات  .1
 خطاب يتضمن طلب االلتحاق بالربنامج . .2
 إن وجد . ة للربنامجاجلهة املنفذ تعبئة منوذج .3

 
 تفاصيل اإلجراء :

مدى  حتديدودراستها ويف قسم التدريب اخلارجي  طلبات الرتشيحإستقبال  .1
 .وما سوف تعكسه من نتائج إجيابية على املرشح ا مالءمته

 العرض على معالي مدير اجلامعة بعد احلصول على قبول من اجلهة املنفذة. .2

 .العرض على جلنة التدريب واالبتعاث  .3
خماطبة عمادة شئون اعضاء هيئة التدريس واملوظفني الصدار قرار االبتعاث  .4

، بعد صدور قرار من جملس اجلامعة بناء على توصية اجلهة اليت يتبعها للتدريب
 املوظف وجلنة التدريب واالبتعاث .

، على التكلفة املالية املرتتبة على هذا الرتشيح  إلرتباطالتنسيق مع االدارة املالية ل .5
بند اإلركاب ويف حال وجود وفر يف البند املخصص اللتدريب واالبتعاث ، 

 احلكومي .

 
 : ضوابط الترشيح

 ال جيوز اإلبتعاث للتدريب يف اخلارج يف دورات أو برامج هلا مثيل يف الداخل .  .1
 .يف اجلامعة  سنتنيأال تقل خدمة املرشح عن   .2
 . الربنامجاليت يدار بها لغة الب ملمًا املرشح يكونأن   .3
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او العمل الذي يعد  املرشح بطبيعة عمل مباشرة عالقة للربنامج التدرييبأن يكون   .4
 . للقيام به

 . مؤسسة تدريبية معرتف بهااملرشح على قبول من  أن حيصل  .5
 .أال يكون املرشح قد التحق بربنامج تدرييب خارجي سابق خالل العام   .6
 الغ فيها .أن تكون تكلفة الربنامج مناسبة وغري مب  .7
 موافقة جلنة التدريب واالبتعاث . .8

 أن يرافق املبتعثة للخارج حمرم هلا طيلة مدة ابتعاثها . .9
 يقوم املرشح بعد عودته بتقديم تقرير عن الربنامج التدرييب . .11
 

 : في معهد االدارة العامة لترشيح لحضور الدورات التدريبيةا  - 3

 : متطلبات الترشيح

  اخلاص مبعهد االدارة العامة حرتشيالمنوذج تعبئة  -
 

 تفاصيل اإلجراء :
عن الربامج التدريبية جلميع جهات من قبل قسم التدريب الداخلي التعميم  .1

اجلامعة وميكن احلصول على بيانات الربامج عن طريق موقع معهد اإلدارة 
 (.  www.apps.ipa.edu.saالعامة باالنرتنت عرب العنوان التالي: )

تعبئة منوذج الرتشيح وإرساله بعد توقيع رئيسه املباشر اىل يقوم املرشح ب .2
 مسئول الرتشيح يف جهته

 1وتدقيقه ومدى إنطباق الشروط على املرشح النموذجدراسة يتم  .3

 تسجل بيانات املرشحني باحلاسب اآللي.  .4
ميكن متابعة القبول من قبل املرشح عن طريق البوابة االلكرتونية  .5

 ئل النصية .للمعهد او من خالل الرسا
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 ضوابط الترشيح :

 قيةمت تر اليتيشرتط  يف الرتشيح مضي سنة على شغل الوظيفة احلالية أو الوظيفة  .1
 .املرشح هلا

جمموع للمرشح احلق يف حضور أكثر من برنامج واحد خالل السنة مبا اليتجاوز  .2
 .أيام يف السنة عشرة أيامها عن 

 مل الذي ميارسه املرشح .جيب توافق الرتشيح للربنامج مع طبيعة الع .3
ال ينظر للرتشيحات املتأخرة أو  لن التقيد مبواعيد نهاية القبول لكل فصل حيث .4

 االستمارات الناقصة.
        

 : لترشيح للبرامج االعدادية في معهد االدارة العامةا  - 4

 متطلبات الترشيح

 بهويرفق  امةمنوذج االلتحاق بالربامج االعدادية اخلاص مبعهد االدارة الع -
 . 6×4صورتان مشسية مقاس

 
 تفاصيل اإلجراء :

االدارة قسم التدريب الداخلي يف التعميم عن الربامج اإلعدادية من قبل  .1
العامة للتطوير وميكن احلصول على بيانات الربامج اإلعدادية عن طريق 
موقع معهد اإلدارة العامة باالنرتنت عرب العنولن التالي: 

(www.apps.ipa.edu.sa  .) 
النماذج املطلوبة تعبئة وطلبات املتقدمني لاللتحاق بهذه الربامج  بعد ورود .2

 مشتملة على  الوثائق التالية:

 من املؤهل الدراسي . مصدقة صورة .3
 اهلوية الوطنية .صورة من  .4



 

21 
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دراستها من ناحية مدى حاجة العمل هلذا التخصص وموافقة صاحب  يتم .5
 1دللمعه بعد ذلك  ترسلوالصالحية 

 فيه واحملدد لالدارة العامة للتطويرمن املعهد  إشعار القبول املبدئيبعد ورود  .6
 1بذلكاملرشح  يتم إبالغ جهة عمل القبول ارـــاختب ومكان موعد

إذا اجتاز املرشح هذا  االدارة العامة للتطوير يقوم املعهد بعد ذلك بإشعار .7
  .جهة عمله بذلك فيه حيث تبلغ اخفقر أواالختبا

بعد ورودها  نتيجته النهائية جلهة عملهللربنامج يتم تبليغ إنهاء املتدرب  عدب .8
 .من املعهد 

 
 ضوابط الترشيح :

 يشرتط يف الرتشيح مضي سنة على شغل الوظيفة احلالية . .1
 موافقة صاحب الصالحية . .2
 جيب توافق الرتشيح للربنامج مع طبيعة وحاجة العمل الذي ميارسه املرشح . .3
 تأو االستماراد نهاية القبول حيث ال ينظر للرتشيحات املتأخرة التقيد مبواعي .4

 الناقصة .
 املعهد .يف اجتياز املقابلة الشخصية  .5
 عدم مطابقتها هلذه الضوابط . تعاد الرتشيحات ملرجعها يف حال .6
 

 : لترشيح للحلقات التطبيقية في معهد االدارة العامةا  - 5

 متطلبات الترشيح

 . اخلاص مبعهد االدارة العامةلقات التطبيقية الرتشيح للحمنوذج  -
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 تفاصيل اإلجراء :

التطبيقية احللقات  يقوم قسم التدريب الداخلي بتعميم خطة تنفيذ .1
اخلطة الزمنية هلذه احللقات واستمارة  جهات اجلامعة ويرفق بهميع جل

 لرفع امساء املرشحني مواعيد نهائية  مع حتديداخلاصة باملعهد  الرتشيح
ة موافق إجراءات د وصول الرتشيحات هلذه احللقات تفرز وتستكملبع .2

 للمعهد . سلوتر صاحب الصالحية
عن طريق الرسائل النصية او من  بالقبول من عدمه املرشح يتم إبالغ .3

 . االلكترونية خالل بوابة املعهد

 
 ضوابط الترشيح :

دية عشر فما احلا تبةومن يف مستواهم من املر مدراء العمومل هصصاحللقات خم .1
هيئة التدريس والالئحة  ومن يف حكمهم من شاغلي الئحة اعضاء فوق

 الصحية 
 اللتزام باملواعيد احملددة يف الرتشيح .اضرورة  .2
 التفرغ التام هلذه احللقات وضرورة حضور مجيع جلساتها . .3
 إمكانية املشاركة بأكثر من حلقة يف العام الواحد . .4

 
 : لترشيح لبرنامج اللغة االنجليزية في معهد االدارة العامةا  - 6

 متطلبات الترشيح

 . اخلاص مبعهد االدارة العامة لربنامج اللغة االجنليزيةالرتشيح منوذج  -
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 تفاصيل اإلجراء :

مرفقًا به النموذج اخلاص تبليغ تعميم املعهد عن الربنامج جلهات اجلامعة  -1
 .بالرتشيح 

 .  ت الرتشيح هلذا الربنامج والتأكد من إستيفائها للشروطاستقبال طلبا -2

ارفاق ما يثبت ابتعاث املرشح أو أن عمل وظيفته يتطلب التعامل بالغة  -3
 االجنليزية .

 احلصول على موافقة صاحب الصالحية.  -4
 يرسل الرتشيح للمعهد. -5
 .املرشح بإشعار القبول  تبلغ جهة عمل -6
بعد ورودها من شهاداتهم جلهات عملهم  ترسلاملرشحني للربنامج  إنهاءبعد  -7

 . املعهد

 

 ضوابط الترشيح :

للدراسات العليا أو من تتطلب أعماهلم التعامل  ملن تقرر ابتعاثهمخمصص الربنامج  -1
 .باللغة اإلجنليزية

 ضرورة االلتزام باملواعيد احملددة يف الرتشيح . -2
 
 . دارة العامة للتطويرالترشيح لحضور الدورات التدريبية التي تعقدها اال  - 7

 متطلبات الترشيح

 . لكرتوني من خالل البوابة االلكرتونية للجامعةاإلمنوذج الرتشيح تعبئة  -
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 تفاصيل اإلجراء :

مع مجيع جهات اجلامعة لتحديد الربامج  من قبل ادارة التدريب التنسيق .1
حبث و هاالتدريبية املرغوب عقدها ثم تقوم هذه اإلدارة بدراستها وحتليل

إمكانية تنفيذها ، ومن ثم يتم اعداد اخلطة التدريبية واعتمادها من 
 . جلنة التدريب واالبتعاث

 احلصول على موافقة صاحب الصالحية  على عقد هذه الربامج. .2
للجامعة ة ـات التابعـاجله عـجلميالدورات التدريبية بيتم إرسال تعميم  .3

وتارخيها  تنفيذهاكان وم اء الربامجـــأمسبيان بالتعميم  معرفق يو
  الرتشيحاتخر موعد لقبول آوتاريخ 

 تسجيل الرتشيحات آليًا من خالل البوابة االلكرتونية للجامعة . يتم .4
آليًا وترشيح من تنطبق عليهم فرز الخر موعد للقبول يتم آانتهاء  بعد .5

 الشروط .
 يتم تبليغ املرشحني عن طريق الرسائل النصية ، او من خالل االستعالم .6

 عن طريق البوابة .

بعد تنفيذ الربنامج ووصول التقرير اخلاص به يتم إعتماد وإصدار  .7
 الشهادات وميكن للمتدرب طباعتها مباشرة عن طريق البوابة.

 
 ضوابط الترشيح :

يتم ترشيح املوظف للربنامج وفق حاجته للتدريب ووفق ضوابط الرتشيح حيث  .1
 ارك الفعلية والربنامج التدرييب املش جيب ان تكون هناك عالقة بني وظيفة ومهام

 يكون االلتحاق يف الربامج التدريبية الزاميا للموظفني املقبولني نهائيًا . .2

  الواحدة اجلهة% فقط من  21 برنامج تدرييبلكل  املرشحنينسبة  ال تتجاوزأن  .3
 يف الربامج العامة .
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 آللية املعتمدة.وفق امن قبل املوظف إلكرتونيًا  طلب الرتشيحأن يتم تعبئة  .4

مع االلتزام باملواعيد واألماكن احملددة  ،على ترشيحه يوافق رئيسه املباشر أن  .5
 . للتدريب 

يف حالة االعتذار عن الربنامج جيب االعتذار الكرتونيًا قبل انعقاد الربنامج بثالثة  .6
 . من قائمة االنتظار آخرتدرب التاحة الفرصة ملعلى األقل  عمل أيام

شعار مسبق مينع ايب املرشح عن حضور الربنامج دون عذر مقبول أو يف حالة تغ .7
 .املرشح من حضور الربامج الداخلية ملدة عام كامل

 . الربنامج مدة% من 81يشرتط للحصول على الشهادة حضور ما ال يقل عن  .8

 ال متنح شهادة امتام الربنامج التدرييب ملن : .9

 ختلف عن حضور الربنامج . –أ 

 % من جمموع ساعات الربنامج التدرييب .  21بة غيابه جتاوزت نس -ب
 .املسموح له بها ) كل حسب فئته (  ربامجأن يلتزم املتدرب عند التسجيل بعدد ال .11

ستكون الطاقة االستيعابية فالربنامج التدرييب  اذا جتاوز عدد املسجلني يف  .11
   األفضلية حسب أولوية التسجيل .

 حملرومني من حضور الربامج التدريبية هلذا العام . أال يكون املتقدم ضمن قائمة ا .12

ال حيق للمرشح اختيار أكثر من برناجمني إال يف حالة وجود مقاعد شاغرة يف  .13
 الربامج بعد وضعه على قائمة االنتظار .

 

إجراءات الترشيح لحضور المعارض واللقاءات وورش العمل داخل المملكة  - 8

 . وخارجها

 متطلبات الترشيح

 .جلهة املنفذة إن وجدا عبئة منوذجت  -
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 تفاصيل اإلجراء :

الدعوة احملالة لالدارة العامة للتطوير من قبل ادارة التدريب  دراسة  -1
إمكانية املشاركة فيها وارتباطها بأنشطة أهمية وومعرفة مدى 

 .اجلامعة 

تسمية اجلهات املؤهلة للمشاركة وحتديد موعد نهائي لوصول  -2
 الرتشيحات.

الدعوة للمسئول عن اجلهة ذات العالقة لرتشيح من يراه ممن  إحالة -3
 تنطبق عليهم الشروط.

 . العرض على معالي مدير اجلامعة -4

 . احلصول على قبول من اجلهة املنفذة -5

 االرتباط بتكاليف احلضور من االدارة املالية . -6

 إرسال إشعار قبول للمرشح. -7

 . إبالغ اجلهة املنظمة بتأكيد حضور املرشح -8
 

 ابط الترشيح :ضو

 عن أسبوعني. أال تزيد املدة -9

 . أن يكون التنفيذ من قبل جهة متخصصة -11

 أن يكون املرشح قد أمضى سنة يف اخلدمة على األقل. -11

 . يف العام الواحد عن مشاركتنياملوظف  مشاركات اال تزيد -12

 .أو اللقاء  أن يلم املرشح باللغة اليت تدار بها الورشة -13

 مبالغا فيها.مراعاة أالتكون التكلفة  -14
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 .اجراءات التدريب التعاوني لطلبة الجامعة والجهات الحكومية األخرى  - 9

 متطلبات الترشيح

 . خطاب من اجلهة اليت ينتمي اليها الطالب -
 

 تفاصيل اإلجراء :

لتدريب هات التعليمية والتدريبية اجلمن  التدريب التعاوني طلب استقبال .1
 .عدد من طالبها 

املناسب لتخصصاتهم ذات االختصاص اجلامعة دارات بعض إخماطبة  .2
  .للمشاركة يف عملية التدريب 

اخلاصة مبتابعة املتدرب اجلهة التعليمية أو التدريبية  منوذجيتم تعبئة  .3
من قبل املسئول عن التدريب يف اجلهة اليت مت التدريب فيها  ومصادقته

 .داخل جهات اجلامعة 
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 اإليفاد واإلبتعاثإدارة 
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 اإليفاد واالبتعاثإدارة 
 

 رتبط مبدير عام التطوير .ت االرتباط التنظيمي :

عن طريق  علميًااجلامعة منسوبي املوظفني اإلداريني من تأهيل  ام :ــدف العـــاله
 تفتضيهللحصول على درجة علمية حسب ما  االيفاد أو االبتعاث

 . اجلامعة مصلحة
 

 الرئيسية : الجراءاتا

 اجراءات االبتعاث . .1
 اجراءات متديد االبتعاث . .2
 . اجراءات االيفاد .3

 . اجراءات متديد االيفاد .4
 

 االبتعاث .اجراءات   - 1
 

 متطلبات الترشيح

 اشعار قبول من اجلهة املنفذة للربنامج . .1
 اخلطة الدراسية .  .2
 استدعاء صاحب الطلب .3
 ه مدى احلاجة لالبتعاث .خطاب من جهة عمل املرشح موضحًا في .4

 

 

 تفاصيل اإلجراء :

 مشفوعة للتطوير االدارة العامةأوراق املرشح لالبتعاث من قبل  استالم .1
 الوثائق التالية :ب

 أ ( صورة مصدقة من آخر مؤهل علمي حصل عليه املوظف .
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ب( أصل القبول للدراسة يف اجلامعة ساري املفعول ومصدق من امللحق 
 التعليمي .

 طة الدراسيةاخلج( 
 .  جهة العملد ( موافقة 

املعتمدة من  اجلامعةتوافقه مع خطة االبتعاث ملوظفي عرفة الطلب ملدراسة  .2
 ومدى توفر املخصصات املالية .جلنة التدريب واالبتعاث 

 .للموافقة على الرتشيح  مدير اجلامعةالعرض ملعالي  .3
 . عرض املوضوع على جلنة التدريب واالبتعاث يف اجلامعة .4
خماطبة عمادة شئون اعضاء هيئة التدريس واملوظفني الصدار قرار االبتعاث  .5

، بعد صدور قرار من جملس اجلامعة بناء على توصية اجلهة اليت للتدريب
 يتبعها املوظف وجلنة التدريب واالبتعاث .

 
 ضوابط االبتعاث :

 .سوريوأن يكون قد أمضى سنتني على األقل يف اخلدمة بعد حصوله على البكال .1
 صل على قبول من إحدى اجلامعات أو املعاهد املعرتف بها مصدق من امللحقأن حي .2

 .التعليمي
 أن يتوافق التخصص مع خطة االبتعاث املعتمدة.  .3
عن جيد جدًا  يف العامني  يف تقييم األداء الوظيفي التقارير السنوية ال تقلأن  .4

 . السابقني
درجة يف 351ى معني بدرجة ال تقل عن تاز امتحانا يف لغة الدراسة مبستوأن جي .5

 التوفل . امتحان
 أن ال يزيد عمر املرشح عن أربعني عام. .6
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أن يكون قد أمضى يف خدمة اجلامعة مدة ال تقل عن سنتني من تاريخ تعيينه ،  .7
 ويستثنى من ذلك االطباء إذ يكتفى بسنة واحدة فقط .

ث اليه وطبيعة العمل أن يكون هناك عالقة مباشرة بني التخصص الذي سوف يبتع .8
 الذي يعد للقيام به .

 أن يرافق املبتعثة للخارج حمرم هلا طيلة فرتة ابتعاثها . .9

ال جيوز للموفد الذي يرغب يف إنهاء ايفاده قبل احلصول على املؤهل ترك مقر  .11
 دراسته قبل موافقة جملس اجلامعة .

 
 :تمديد االبتعاث اجراءات   - 2

 متطلبات التميديد :

 وتأييد املشرف األكادميي للتمديد. موافقة .1

 موافقة امللحق التعليمي على التمديد  .2

 .مدير اجلامعة موافقة معالي  .3

 .التدريب واالبتعاث يف اجلامعة موافقة جلنة  .4

 

 االبتعاث :تمديد ضوابط 

دراسته اليقل عن )جيد(، وذلك على أثناء  املبتعثتقدير  التأكد من أن .1
قبل املشرفني على دراسته آخذا يف االعتبار  ضوء التقارير املعدة عنه من

خلفيته العلمية السابقة،  والتخصص املبعث له، وتاريخ إبتعاثه ومعدالته، 
وعدد الساعات اليت أنهاها واملتبقية عليه، وكشف درجاته، واملدة اليت 
حيتاجها إلكمال دراسته ومرئيات امللحق الثقايف واملشرف أآلكادميي جبهة 

املوضوع واملعوقات اليت حالت دون إمتامه دراسته خالل املدة  الدراسة حول
 االصلية احملددة هلا بقرار االبتعاث وموافقة مرجعه على التمديد.
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أن ال يكون قد غري ختصصه أو اجلهة التعليمية )جامعة، معهد،..( من دون  .2
 .واعتماد ذلك من اللجنة اجلامعة موافقة 

سية املسجلة يف كل أو أي من الفصول التأكد من أن عدد الساعات الدرا .3
 الدراسية ضمن احلد املسموح به من قبل اللجنة.

جيوز للجنة جتاوز أي من هذه الشروط إذا ثبت بأن هناك ظروفا صحية أو  .4
 عائلية حالت دون إمتامه الدراسة يف الوقت احملدد.  

 
 : االيفاداجراءات   - 3

 

 االيفادمتطلبات 

 نفذة للربنامج .اشعار قبول من اجلهة امل .1
 اخلطة الدراسية .  .2
 استدعاء من صاحب الطلب .3
 . لإليفادخطاب من جهة عمل املرشح موضحًا فيه مدى احلاجة  .4

 
 تفاصيل اإلجراء :

مشفوعة  للتطوير استالم أوراق املرشح لالبتعاث من قبل االدارة العامة .1
 بالوثائق التالية :

 ليه املوظف .أ ( صورة مصدقة من آخر مؤهل علمي حصل ع    
 . ب( أصل القبول للدراسة يف اجلامعة ساري املفعول    
 ج( اخلطة الدراسية    
 د ( موافقة جهة العمل  .    

ملوظفي اجلامعة املعتمدة من  االيفادتوافقه مع خطة عرفة الطلب ملدراسة  .2
 جلنة التدريب واالبتعاث ومدى توفر املخصصات املالية .
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 الدليل اإلجرائي لإلدارة العامة للتطوير

 امعة للموافقة على الرتشيح .العرض ملعالي مدير اجل .3
 عرض املوضوع على جلنة التدريب واالبتعاث يف اجلامعة  .4
خماطبة عمادة شئون اعضاء هيئة التدريس واملوظفني الصدار قرار االبتعاث  .5

، بعد صدور قرار من جملس اجلامعة بناء على توصية اجلهة اليت للتدريب
 يتبعها املوظف وجلنة التدريب واالبتعاث .

 

 بط االيفاد :ضوا

جلنة  ترى اليتأن يقتصر اإليفاد على اجملاالت العلمية والتخصصات  .1
أن يكون اإليفاد وحاجة العمل تدعو هلا  أن باجلامعةالتدريب واالبتعاث 

مستوى تأهيل بعض  تدعو إىل رفع اجلامعةتلبية حلاجة حقيقية لدى 
كفاءة أو العمل ب موظفيها إىل احلد الذي ميثل مطلبا أساسيا لتأدية

ذلك من خالل  لتأهيلهم ألعمال جديدة تدخل ضمن نشاط اجلهة ويكون
 قبل اللجنة . من خطة لإليفاد يتم اعتمادها من اجلامعةما تضعه 

 من أجل احلصولأن يكون التخصص والدرجة العلمية املطلوب اإليفاد  .2
 ه .عليها متوافقة مع طبيعة عمل املرشح أو العمل الذي يعد لإليفاد من أجل

 بصفة اجلامعةنتني على األقل يف ــأن يكون املرشح قد أمضى مدة س  .3
 مسية باستثناء األطباء .ر

 . يف اململكةمن إحدى اجلامعات أو الكليات  أن حيصل على قبول  .4

التقارير السنوية يف تقويم األداء الوظيفي عن جيد جدًا يف أن ال تقل   .5
 .العامني السابقني

 عن أربعني عام. أن ال يزيد عمر املرشح .6

أن يكون قد أمضى يف خدمة اجلامعة مدة ال تقل عن سنتني من تاريخ  .7
 تعيينه ، ويستثنى من ذلك االطباء إذ يكتفى بسنة واحدة فقط .
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أن يكون هناك عالقة مباشرة بني التخصص الذي سوف يبتعث اليه  .8
 وطبيعة العمل الذي يعد للقيام به .

هاء ايفاده قبل احلصول على املؤهل ال جيوز للموفد الذي يرغب يف إن .9
 ترك مقر دراسته قبل موافقة جملس اجلامعة .

 
 تمديد االيفاد .اجراءات   - 4

 متطلبات التميديد :

 ت العليا باجلامعة .موافقة املشرف األكادميي واملسئول األول عن الدراسا .1

 . مدير اجلامعةموافقة معالي  .2

 .  التدريب واالبتعاثموافقة جلنة  .3

 

 : ابط تمديد االيفادضو

قيام املوفد بدراسته على وجه مرض ،  ويتم التأكد من ذلك من خالل  .1
التقارير الواردة عنه من قبل املشرف الدراسي وما تتضمنه من معوقات حالت 

 دون إمتامه دراسته خالل املدة االصلية احملددة بقرار إيفاده .

 موافقة جهة عمله على التمديد . .2

من  )اجلامعة، املعهد،...( ري ختصصه أو اجلهة التعليميةأن ال يكون قد غ .3
 .جلنة التدريب واالبتعاث واعتماد ذلك من  اجلامعةدون موافقة 

 أن ال يكون قد أخل باخلطة الدراسية املقررة له من قبل اللجنة . .4

جتاوز أي من هذه الشروط إذا ثبت هلا أن  التدريب واالبتعاثجيوز للجنة  .5
ة أو صحية أو عائلية حالت دون إمتامه الدراسة يف املدة هناك ظروفا دراسي

 احملددة .
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 الخدمات المساندةإدارة 
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 الخدمات المساندةإدارة 
 

 رتبط مبدير عام التطوير .ت االرتباط التنظيمي :

قسام لإلدارات واأل والفنية ات اإلداريةــــافة اخلدمــضمان توفري ك ام :ـــدف العـــاله
مع اجلهات املختصة  التنسيقومساعدتها على حتقيق أهدافها ب

وكذلك التعريف بنشاطات االدارة ، ومد جسور  ، داخل اجلامعة
التواصل وتعزيز العالقات مع املستفيدين واملؤسسات التدريبية ، 

 والتوثيق االعالمي لألنشطة والفعاليات .
 

 الرئيسية : االجراءات
رية والفنية املساندة لإلدارات واألقسام بالتنسيق مع اجلهات تقديم اخلدمات االدا .1

 ذات العالقة .

 .حصر غياب املوظفني وتأخرهم ورفعه إلدارة املتابعة .2
 متابعة العهد والسلف واالجراءات املتعلقة بها . .3
 .متابعة جتهيز القاعات التدريبية لكافة الفعاليات اخلاصة باإلدارة .4
 وثيق اعمال االدارة .القيام باخلدمات الفنية لت .5

 
 الخطوات التنفيذية النجاز المهام

 

تقديم الخدمات االدارية والفنية المساندة لإلدارات واألقسام بالتنسيق مع الجهات  - 1

 : ذات العالقة

 تفاصيل االجراء :

 وكافة الوقوعات الوظيفيةاستقبال طلبات االجازات والتقارير الطبية واالفادات  .1
 . وظفي االدارة مل

 استكمال االجراءات الالزمة حياهلا والتأكد من نظاميتها . .2
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المتام مايلزم كجهة  س واملوظفنيارساهلا لعمادة شئون اعضاء هيئة التدري .3
  . اختصاص

 

 االجراء :ضوابط 

 استخدام النماذج املعتمدة . .1
 العمل وفق انظمة ولوائح واجراءات اخلدمة املدنية . .2

 

 : ورفعه إلدارة المتابعةحصر غياب الموظفين وتأخرهم  .2

 تفاصيل االجراء :

 . بيان احلضور واالنصراف   تدوين الغياب والتأخري بشكل يومي من واقع .1

 جتهيز منوذج املساءلة عن سبب الغياب أو التأخري وتسليمه للموظف . .2

 أيام الغياب والتأخري الشهري .حصر  .3

يف ( سبع ساعات) جمموعه ما رفع بيان بأمساء الغائبني أواملتأخرين الذين أكملوا .4
 السنة اىل ادارة املتابعة .

 االجراء :ضوابط 

 استخدام النماذج املعتمدة . .1
 العمل وفق انظمة ولوائح واجراءات اخلدمة املدنية . .2
 

 متابعة العهد والسلف واالجراءات المتعلقة بها : .3

 تفاصيل االجراء :

ة من جهات أخرى ومتابعة تسجيل كافة العهد املستلمة من املستودعات أو املنقول .1
 . انتقاهلا عند اخالء الطرف  أو تسجيل احملاضر الالزمة يف حال تعرضها للتلف 
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عند احلاجة يتم تعبئة منوذج )طلب سلفة( وتوقيعه من صاحب الصالحية ،  .2
 وارساله اىل االدارة العامة للشئون االدارية واملالية .

 وفات يف بيان خاص .املصر عند استالم السلفة ، يتم تسجيل كافة .3

 

 االجراء :ضوابط 

 استخدام النماذج املعتمدة . .1
 . عدم تأمني أي صنف يتوفر مبستودعات اجلامعة .2

 االجتهاد يف تأمني االفضل بالسعر األقل . .3

 عدم جتاوز املبلغ املخصص للسلفة . .4

 التأمني وفق الضوابط احملددة يف نظام املشرتيات احلكومية . .5
 

 : ت التدريبية لكافة الفعاليات الخاصة باإلدارةمتابعة تجهيز القاعا .4

 تفاصيل االجراء :      

التنسيق مع ادارة التدريب واحلصول على بيان مبواعيد الدورات التدريبية  .1
 والفعاليات .

بوقت كاف  التدريبية القاعات التدريبية قبل بداية الدورة جاهزيةمن  التأكد .2
 وتزويدها بكافة االحتياجات الالزمة .

 متابعة االحتياجات اثناء انعقاد الدورة التدريبية أو الفعالية وتأمينها . .3

 

 القيام بالخدمات الفنية لتوثيق أعمال االدارة : .5

 تفاصيل االجراء :      

التنسيق مع كافة االدارات ومعرفة الفعاليات واملناسبات اجملدولة لديهم والعمل  .1
 .على توثيقها 
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 االدارات بها عند احلاجة . حفظ الصور وأرشفتها لتزويد .2

 تغذية حسابات االدارة يف مواقع التواصل االجتماعي باالخبار والصور . .3

التنسيق مع ادارة العالقات العامة واالعالم اجلامعي وتزويدهم باالخبار اليت  .4
 نشرها يف الصحف احمللية . ميكن

 
 
 
 
 


