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 وإجراءات التطوير الوظيفيسياسة 

 

 املقدمة:

  .إلى توضيح دور الجامعة في عملية التطوير الوظيفي لجميع موظفيها في مجاالت عملهمالسياسة تهدف هذه 

 

  :التطبيق نطاق

 .فروعالفي كافة )الهيئة االكاديمية واإلدارية( على جميع موظفي الجامعة سياسة تطبق هذه ال

 

  نص السياسة:

تلتزم الجامعة العربية املفتوحة في االستثمار في برامج تطوير املوظفين وبرامج التدريب الخاصة بالتنمية املهنية 

 .داء الجامعةأوسبل تعزيز مهاراتهم والتي باملقابل ستضيف قيمة إلى 

  

  :املبادئ

 :املبادئ التاليةتلتزم الجامعة بتوفير فرص متساوية للتطوير املنهي ملوظفيها بناًء على 

 

 قرار بحاجة تطوير املوظفين من اجل تحقيق رسالة ورؤية الجامعةاإل •

 

 تشجيع وتمكين التطوير الذاتي ملوظفيها من اجل تحسين اداء العمل •

 

 .قرار باالحتياجات املحددة ملوظفي الجامعة من خالل نظام التقييم املتبع في الجامعة لتعزيز قدراتهماإل •

 

  اعلى معايير الجودة في تطوير املوظفيناالمتثال إلى  •
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 .اتباع جميع اللوائح والقوانين املتبعة في الجامعة العربية املفتوحة التي تستند إلى لوائح تكافؤ الفرص •

 

  :إطار تطوير املوظفين

 

فرق عمل ذات مهارة في بناء االستثمار تلتزم بتعطي الجامعة موظفيها اهمية كبرى وذلك لتحقيق اهدافها وكذلك 

ي نشاط يسهم بشكل مباشر في تنمية مهاراتهم وكفاءتهم أفي املوظفين بإشراكهم تطوير وتعمل على عالية ومحفزة، 

بنطاق    العمل باإلضافة إلى التكليف بمهام وظيفية وأدوار قياديةمن خالل برامج التدريب واملؤتمرات وورش 

إلى مزيد من تؤدي  والتي بدورها تطوير مهاراتهم وقدراتهم الفكرية منتمكنهم  إلتاحة فرص وذلكصالحيات أكبر 

 .واملؤسس ي كاديمياألتطور ال

 

 مسؤولية تطوير املوظفين: 

  :املوظف

 

تطوير ذات اهمية كبرى وبالتالي تقدم منصة للقيام بذلك التعتبر الجامعة مشاركة املوظف في تحديد احتياجات 

 .قران وعملية تخطيط تطوير العاملين والتغذية الراجعة للطالب وإلى اخرهاألمن خالل عملية تقييم ومراجعة 

 

تشجع الجامعة موظفيها على تحمل مسؤولية تطوير أنفسهم وذلك من خالل االستفادة من جميع االحكام املعمول 

  .بها في الجامعة والتي تتعلق بتطوير املوظفين

 

  :الجامعة العربية املفتوحة كمؤسسة

 

الدعم من االدارة العليا ضمان تلقي جميع موظفيها  فمن املتوقعالجامعة كونها مؤسسة بتطوير موظفيها،  تلتزم

لتطوير املنهي، وتسهم القيادة على مستوى الفروع )مدير الجامعة ومنسقي البرامج( واملقر الرئيس )االدارة الالزم ل

  .تطوير املوظفينالعليا ومدراء االدارات( بشكل فاعل في تلبية احتياجات 

 

ومراقبة وتقدير الجهود املبذولة في تطوير  املؤسس ي وعلى مستوى الفروع بالتقييمالتدقيق على الصعيد تقوم جهات 

 .بتقديم التقارير الدورية بهذا الشأنتقوم الجهات ذات الصلة املوظفين وكذلك 
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 اإلجراءات: 

 

 : االستحقاق

 لقوانين الجامعة العربية املفتوحة.يحق لجميع موظفي الدوام الكامل  -
ً
 الحصول على فرص التطوير الوظيفي وفقا

يعتبر الحصول على فرصة للتطوير الوظيفي حق لكل املوظفين ويحدد هذا االستحقاق بناًء على تلبية االحتياجات  -

 للوائح الجامعة التي من ش
ً
 نها تكفل تكافؤ الفرص لكافة موظفي اإلدارة.أوفقا

 إلدارة أو رئيس القسم على ضمان تكافؤ الفرص لجميع موظفي اإلدارة. يقوم مدير ا -

نصاف واملساواة في املعاملة بموجب هذه دير املباشر أو رئيس القسم بمراقبة نشاط التطوير لضمان اإل امليقوم  -

 الالئحة. 

 

 :الوظيفي التطوير  طلبات

 

 ترسل جميع طلبات التطوير الوظيفي إلى مدير اإلدارة أو رئيس القسم.  -

 حيث تعتبر طلبات غير رسمية. أولكتروني يتم قبول أي طلبات ترسل بالبريد اإل ال -
ً
 شفاهة

 طلب بدون توقيع رسمي إلى صاحب املعاملة. ال يتم قبول أي  -

-  .
ً
 يمكن لألفراد أو الفرق أو اإلدارات طلب فعاليات تطويرية حيثما كان ذلك مالئما

 

 النفقات الخاصة بأنشطة التطوير الوظيفي 

 

يعتبر التطوير الوظيفي متوفر ومتاح بدون أي تكلفة على املوظف أو ادارته في حال رأى رئيس القسم أو املدير  -

  في ذلك. املباشر مصلحة لإلدارة والجامعة

  .من الفروع أو املقر الرئيس حددة لذلك سواءمن امليزانية املأنشطة التطوير املنهي لكافة موظفيها  تدعم الجامعة  -

 النقاشية ذاتوالندوات والحلقات  في البرامج التدريبيةستكون مسؤولية عملية تمويل مشاركة املوظفين  -

االرتباط  األنشطة ذاتاملعنية، حيث ستمول كاديمية االرتباط بمجال خبرتهم من مسؤوليات اإلدارة أو البرامج األ

لإلدارة أو املباشر فقط بالواجبات واملسؤوليات التي يتوقع أن يقوم بها املوظف إذا كانت مدرجة في امليزانية السنوية 
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 . البرنامج األكاديمي

رسال طلب إلى مدير الفرع بهذا الخصوص وفي إن يتم أانية فيما يخص املؤتمرات، يمكن في حال عدم توفر ميز  -

رسال طلب إلى مكتب نائب رئيس الجامعة للبحث والتطوير إحال عدم توفر للفرع ميزانية خاصة باملؤتمرات، يتم 

 حيث يمكن املوافقة على هذا الطلب في حال توفر التمويل وأن يكون الطلب مستحق.  

   

 لغاء الفعالياتإ

 

 لغاء حجزه )سواء إلغاء فعالية أو تعين على املوظف االنسحاب أو إفي حال 
ً
 أو محليا

ً
 ( مما يتسبب في تكلفة علىعامليا

 للوائح الجامعة املنظمة لذلك.
ً
 الجامعة يتم التعامل مع الحالة وفقا

  

 التظلمات:

 

 تظلميجوز للموظف أن يتقدم بال تطويرية، أوطلب املوظف باالشتراك في فعالية تدريبية  املوافقة علىفي حال عدم 

 لالئحة التظلمات ألعضاء الهيئة األكاديمية واإلدارية في الجامعة العربية املفتوحة. إلى مدير الفرع
ً
  وذلك وفقا

 

 سداد رسوم العضوية 

 

اتحادات  أوجمعيات  إلىال تسدد الجامعة العربية املفتوحة أي رسوم عضوية للموظفين الراغبين في االنضمام 

  مهنية. 


