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إجراءات التوظيف األكاديمي

ع
المتقةبمممة توظيمممف ةداممماء يضمممة التقةممميإ لامممماأ تممموّير مممموارد
ممإ إدمممداد اإلجمممراءات
تم ع

ةكاديميمممة تمتممما الكفممماء
ممرية
ع
م ع

المتوخا منها.
ع
األكاديمية من تحبيق ة داف الجامقة
والفقالية ،ما يمكعن األقسام
ع
ع

التقةيمية
إجراءات توظيف ةدااء الهيضة
ع
األكاديمية
الوظيفية ّي األقسام
ةوال :تحديد االحتياجات
ً
ع
ع
ممدد مجةممم
ّ .1مممي دايمممة امممهر دّار ،سيحم ع
ً
ممتنادا إلممم
اسم

التقةيميمممة لةقمممام المب ممم ،
مموظفين ممممن ةداممماء الهيضمممة
البسمممإ حاجتممم لمم ع
ع

مماء دةممم
ممتراتيجية لكممم ممممن البسمممإ
مراجقمممة يجريهممما لأل مممداف االسم
والكةيمممة والجامقمممة ،ةو نم ً
ع
ع

تزايمممد

لمسوغات سةخرى يرا ا مقت ر .
ةدداد الطالب ّي البسإ ،ةو
ع
يحدد مجة
.2
ع
 .3يرّع مجة

القةمية المطةو ة لةموقع الوظيفي.
البسإ المهام والمؤ ع الت
ع
البسإ اقتراح التوظيف إل

الكةية لني المصادقة.
دميد
ع

الكةيمممة االقتمممراح الت ممماور ممممع ر.مممي
 .4يمممدرم دميمممد
ع
نا.ب الر.ي

البسمممإ .وّمممي حممماا المواّبمممة ،يرّمممع توصمممية ممم ل

إلممم

األكاديمية.
لة ؤوأ
ع

 .5يممممدرم نا.ممممب الممممر.ي

ممموغات ،وتوققممممات التسممممجي ،
لة ممممؤوأ
األكاديميممممة التوصممممية دخمممم ًا قممممين االدت ممممار المسم ع
ع

وةولويات الجامقة.
ع
 .6يت مممماور نا.ممممب الممممر.ي

االكاديميممممة مممممع نا.ممممب الممممر.ي
لة ممممؤوأ
ع

إمكانيممممة
والماليممممة لتحديممممد
اإلداريممممة
لة ممممؤوأ
ع
ع
ع

التوظيف ت ً
قا لةموا نة المرصود لةبسإ المقني.
ّ .7ي حاا المصادقة دة
 .8يدرم مجة

يتإ رّع اقتراح متفق دةي إل
التوصية ع

الجامقة االقتراح ،ويتع خ البرار المناسب

ّ .9ي حاا المواّبة دة

االقتراح ،سيحي ر.ي

مجة

الجامقة.

أن .

الجامقة البرار إل

مكتب الموارد ال

رية.
ع

ثاني ًا :ت كي لجنة التوظيف
ع
.1

قد ني المواّبة دة

 .2يممممددو ر.ممممي

المدونة ةداله.
الكةية لجنة التوظيف ّي إطار السياسات
المبترح ،ي عك دميد
ع
ع

دمةيممممة التوظيممممف ،ودةمممم
الةجنممممة ةدامممماء ا لقبممممد جةسممممة هممممدف ال ممممروي ّممممي
ع

جممممدوا ةدمالهمممما

النباط اآلتية:
ع
المراحين دة
 وضع مقايير اختيار

والكةية والجامقة.
االستراتيجية لةبسإ
ضوء األ داف
ع
ع

ً
مرّبا السير ال اتية.
 تحديد ماموأ ال ورتفوليو ال ي ين غي تبديم
 تحديد ماموأ القرض التبديمي المطةوب تبديم .
فاممم ةأ تكممموأ قمممد امممهر دةممم
النها.يمممة السمممتب اا الطة مممات س(ي ع
 تحديمممد ّتمممر اإلدمممالأ ،والمهةمممة
ع
من ن ر اإلدالأ).
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األقممم

توصممممة
مممدوأ الةجنممممة خالصممممة المقطيممممات التممممي
ع
 .3ت م ع

إليهمممما دةمممم

الوظيفي ( )HRM-LS 01/5وتحيةها إا مكتب الموارد ال
 .4تستةإ الةجنة من مكتب الموارد ال

نممممممممموّج ال.حممممة المقممممايير المطةو ممممة لةموقممممع

رية.
ع

رية استمارات التوظيف المرت طة قمةها.
ع

ً
ثالثا :اإلدالأ دن الموقع الوظيفي
ممرية نممم ع
م ع

ممد مسمممؤوا المممموارد ال
 .5يقم ع

مماء دةممم
اإلدمممالأ نم ً

المحالمممة ممممن الةجنمممة دةممم
الال.حمممة س

نمممموّج (إدمممالأ دمممن

ويحدد ّي :
وظيفة ،)HRM-FR 02/5
ع
ة-

مواصفات الموقع الوظيفي:
 ما عية الموقع الوظيفي
كةي ةو جز.ي /تقاقد
تفرغ دوام
ع
 نوي التقاقد المطةوب :ع
 مهام الموقع الوظيفي
القةمية المطةو ة
 المؤ ع الت
ع
 المهارات المطةو ة
 ددد سنوات الخ ر المطةوب

ب -يانات التواص :
 دنواأ ال ريد اإللكتروني لجهة التواص ّي الجامقة
 دنواأ ال ريد اإللكتروني لةجامقة
 دنواأ الموقع اإللكتروني لةجامقة
 ةرقام واتف الجامقة ورقإ الفاك
ج -ماموأ ال ورتفوليو المطةوب تبديم .
د -ماموأ القرض التبديمي المطةوب تحايره.
وكيفية استالمها.
المحدد الستب اا السير ال اتية
ه -الفتر
ع
ع
 .6يرّع مسؤوا الموارد ال
 .7سيحيممم مسمممؤوا المممموارد ال

رية اإلدالأ إل
ع
ممرية المممن ع
م ع

ك من القميد ور.ي

البسإ هدف المصادقة.

ممد قمممد المصمممادقة دةيممم إلممم
المقم ع

قاممممة واإلدمممالأ،
مكتمممب القالقمممات ال ع

لن ره ّي وسا .اإلدالأ المناس ة.

را ق ًا :استب اا الطة ات وّر ا
 .1يتم ع
ممممول

مسمممممؤوا المممممموارد ال

المبدممممممة ،ويبممممموم تصمممممنيفها ،واسمممممت قاد غيمممممر
ممممرية جممممممع السمممممير ال اتيمممممة
ع
م ع

ثمممإ ع
يحةممم
المسمممتوّي لة مممروط منهممما ،ع
من ق
صفحة  2من 5

الةجنة ،وّل

دة

مةخ
نموّج ( ع

نممماء دةممم
السمممير المطا بمممة لةمواصمممفات المطةو مممة
ً
المبدمة .)HRM-FR 03/5
دن طة ات التوظيف
ع
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الال.حمممة المحالمممة

 .2يرّع مسؤوا الموارد ال

إل

المةخ
ع
رية
ع

لةمتبدمين.
اتية
ع
الةجنة مرّبة السير ال ع

ً
اتية
خامسا :دراسة السير ال ع
الةجنممممة مودم ً
اتيممممة ،قممممد م راجقتهمممما مممممن ق مممم األدامممماء وتبممممديإ
مممدا لجةسممممة مناق ممممة السممممير ال ع

مممدد ر.ممممي
 .1يحم ع

مالحظاتهإ حولها.
ددمممو ر.مممي

مماء دةممم
 .2تنقبمممد الجةسمممة نم ً

الةجنمممة ،لمناق مممة السمممير ال اتيمممة وانتخممماب األّاممم ممممن ينهممما تمهيم ً
ممدا

إلجراء مبا الت التوظيف.
ع
المراممممحين المممم ين اختممممارتهإ إلمممم
 .3تس حيمممم الةجنممممة ال.حممممة أسممممماء

مكتممممب الممممموارد ال

مممرية لةتحاممممير لمبمممما الت
م ع

التوظيف.

ً
سادسا :التحاير لةمبا الت
ع
يتول
.1

رية التنسيق مع ر.ي
ع

مكتب الموارد ال

 .2يتواصممممم مكتمممممب المممممموارد ال
ً
مستخدما نموّج ( ددو إل

الةجنة وةداا.ها لتحديد مواديد المبا الت.

ع
ممممدد د مممممر ال ريمممممد اإللكترونمممممي
ممممرية ممممممع
المرامممممحين إل الغهمممممإ المواديمممممد المحم ع
م ع

مبا ةة توظيف .)HRM-FR 04/5
ممتإ تحديمممد المواضممميع المفيمممد
ممدمين ،ويم ع
السمممير ال اتيمممة لةمتبم ع

مماء دةممم
ع
.3
يحامممر ةداممماء الةجنمممة ةسمممضةة المبممما الت نم ً

متا قتهممما ،ووضمممع ةسمممضةة حممموا المقمممارف والمهمممارات التمممي ين غمممي االستفسمممار دنهممما ،اإلضممماّة إلممم

ةسمممضةة

سةخرى مفتوحة.
ممدد مودمممد ا ر.مممي
ممتإ مناق مممة األسمممضةة ّمممي جةسمممة يحم ع
 .4ت م ع

الةجنمممة والمحممماور التمممي سممميتناولها كممم ع دامممو ةثنممماء

سيتإ تبييمها.
ويتإ تحديد الدرجات المناس ة لةمقايير الموضودة ولةمجاالت التي
المبا ةة .كما
ع
ع

سا ً
الةوجستية
قا :التحايرات
ع
 .1يتم ع
مممول

مكتممممب الممممموارد ال

مممرية تحديممممد وتحاممممير مكمممماأ المبا ةممممة ال ممممك المناسممممب ،وّلمممم
م ع

التنسمممميق مممممع

اإلدارية.
مكتب ال ؤوأ
ع
 .2يتأكعد مكتب الموارد ال

ي ت ويش ةو مباطقة.
ةأ المبا الت لن
تتقرض أل ع
ع
رية من ع
ع

 .3سي ةغ مكتب الموارد ال

رية مكتب االستب اا مودد حاور ال ع
مراحين إلرااد إ إل
ع

مكاأ المبا ةة.

ً
ثامنا :إجراء المبا الت
يتإ ادتماد ال ك اآلتي لةمبا ةة:
.1
ع
مبدمة من ر.ي

ع

الةجنة يقرض ّيها مجريات المبا ةة.

ع
ً
لتولي الموقع الوظيفي.
مختصرا حوا خ رات واألس اب التي تجقة ة ًال
 درض المراح
 طممممرح ةدامممماء الةجنممممة ةسممممضةتهإ دةمممم

المراممممح( .مممممن المهممممإ طممممرح االسممممضةة نفسممممها دةمممم

المراحين لاماأ المصداقية والث ات).
ع
المراح إأ كان
 سؤاا
صفحة  3من 5

يود طرحها.
ي ةسضةة ع
لدي ة ع
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جميممممع

ع
المراح لةقرض التبديمي.
 تبديإ
ع
سيتإ ّيها إ الغ
المراح الطريبة التي
 إدالم
ع

النتيجة.

ع
المراح:
خصية التالية لدى
 .2سيالحظ ةدااء الةجنة المهارات ال
ع
 البدر دة

اإلقناي والتأثير

 البدر دة

التحكعإ ردود األّقاا (الثبة النف

 البدر دة

التواصةية (االتصاا ال صري ،االستماي ،حركات الجسد)...
توظيف المهارات
ع

 البدر دة

تنظيإ المقرّة وترتيب األّكار

 ،الحفاظ دة

الهدوء والتوا أ)..

ع
المراح من النواحي اآلتية:
دام ًا دن
يكوأ ةدااء الةجنة
.3
تصو ًرا ع
ع
ع
 ةّكاره وتوققات وتساؤالت المرت طة الموقع الوظيفي
قوت
 نباط ضقف ونباط ع
 مستوى إدراك لمهام الوظيفة
 .4خمممممالا المبا ةمممممة ،يامممممع ةداممممماء المجةممممم
مناسممممممممممم ة دةمممم

ممممددوأ القالممممممات التمممممي يرونهممممما
مالحظممممماتهإ حممممموا المرامممممح ،ويحم ع

مممتإ االدتممممماد دةمممم
نممممموّج (اسممممتمار مبا ةممممة توظيممممف  )HRM-FR 05/5مممممع مرادممممممممممما عةال يم ع

دمةية التبييإ).
االنط ادات واألّكار ةثناء
ع
ع
لةمراممممح دةمممم
 .5تجتمممممع الةجنممممممممة قممممد انتهمممماء المبا ةممممممممممة لتاممممع التبيمممميإ النهمممما.ي

نمممممممممممممممموّج (خالصممممة تبيمممميإ

ع
مراح .)HRM-FR 06/5

ً
تاسقا :دراسة النتا.ج واختيار األنسب
تدوأ ّي األّا ترات عي ًا ين المراحين
 .1تقبد الةجنة اجتمادها األخير لدراسة
المحصالت جميقها ،وتاع مبترح ًا ع
ع
حسب النتا.ج واألس اب التي حدت إل
 .2يرّع ر.ي

الةجنة االقتراح إل

انتخا هإ دوأ غير إ مستخدمة النموّج (.)HRM -FR 07/5

الكةية لةمصادقة.
دميد
ع

الكةيمممة االقتمممراح قمممد المصمممادقة دةيممم إ لممم
 .3يرّمممع دميمممد
ع
إل

مجة

 .4يدرم مجة

نا.مممب المممر.ي

لة مممؤوأ األكاديميمممة الممم ي يرّمممع توصمممية

الجامقة.
ويحية إل
الجامقة اقتراح التقيين ويتع خ البرار المناسب ،س

الكةية نسخة من البرار إل
 .5سيحي دميد
ع
ينسمممق مسمممؤوا المممموارد ال
.6
ع

مسؤوا الموارد ال

المقنية.
الكةية
دماد
ع
ع

رية.
ع

ع
ممرية مودم ً
ممإ اختيممماره ،لةتمممداوا ّمممي القمممرض الممموظيفي ممممع
ممدا ممممع
المرامممح الممم ي تم ع
م ع

القميد المقني.
ع
ومسمممؤوليات وواج مممات مناطمممة ممم ممممن جهمممة،
مممن ممممن مهمممام
 .7ينممماقش القميمممد القمممرض ممممع
ع
المرامممح مممما يتام ع
ومن راتب و دالت ومناّع من جهة سةخرى.
ع
المراممح دةممم
ّ .8ممي حممماا دممدم مواّبمممة

ع
المرامممح المم ي يةيممم
ممتإ اختيممار
القممرض ،يم ع

حسممب الترتيمممب المم ي وضمممقت

الةجنة.
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ع
المراح القرض ،يرّع القميد إل
ّ .9ي حاا ق وا
 .10سيقةمممإ نا.مممب المممر.ي

نا.ب الر.ي

األكاديميمممة نا.مممب المممر.ي
لة مممؤوأ
ع

األكاديمية تفاصي االتفاق.
لة ؤوأ
ع

والماليمممة نهممماء إجمممراءات التوظيمممف
اإلداريمممة
لة مممؤوأ
ع
ع

ع
ويرسمممم نسممممخة دممممن تفاصممممي االتفمممماق إلمممم
لةموقممممع المممموظيفي ال مممماغر وياسممممإ
المراممممح المب مممموا ،س
الموارد ال

رية.
ع

 .11ي دة مكتب الموارد ال
 .12سي ةمممغ مكتمممب المممموارد ال

رية تنفي إجراءات القبود.
ع
ع
المرامممحين الممم ين لمممإ تس ب ممم طة ممماتهإ ممم ل
ممرية
م ع

ً
مسمممتخدما
د مممر ال ريمممد اإللكترونمممي

نموّج ( ادت ار دن ددم الب وا لةوظيفة .)HRM-FR 08/4
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