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 بء التدريسي لألكاديميينسياسة الع -019

 

_____________________________________________________________ 

 سياسة جديدة              الحالة :            

   سياسة تمت مراجعتها                                   

 تكملة لسياسية قائمة                                             

 جميع كليات العلوم التطبيقية           النطاق :             

 بعض الكليات ) ..............................................(                                  

 ......................................(كلية واحدة     ) ....                                  

                               غير األكاديميين                األكاديميون    جميع الموظفين                 ن:والموظف           الجهة المستهدفة : 

 طالب الدراسات العليا            طالب البكالوريوس      جميع الطالب             الطالب :        

 )..................( جميع التخصصات                     بعض التخصصات                                               

 

 

 األسس واألهداف -1

ة كما انهم يختلفون في أهدافهم الوظيفي حياتهم المهنية ،ن الموظفين يمرون بمراحل مختلفة فيمن المعروف أ

ى نحو ق هذه السياسة علن  تطبأويفضل  . طرق مختلفةخدمة الكليات بيمكنهم المساهمة في لذلك والبحثية و

من والمنهج والمتطلبات االكاديمية األساسية  بار هذه الحقائق باإلضافة إلىاستشاري مع االخذ في االعت

 ن يراعى في ذلكويج ب أ  ، ب وكذلك التطور الوظيفيفات الموظفين والطالالتوجهات المالية ومل ضمنها

 الجدد في الكليات . درسينالم

مية على نحو منصف والهدف من هذه السياسة هو وضع إطار عمل يمكن من خالله توزيع األعمال األكادي

لعمل بشكل فعال لصالحهم على ا إلى تشجيع الموظفين السياسة كما تهدف من الشفافية،  ومرن وبقدر عال  

كل من اإلداريين عند لالدليل اإلرشادي  وستكون هذه السياسة بمثابة صالح أقسامهم األكاديمية والكلية.ول

وأيضا لرؤساء األقسام عند اإلشراف على الموظفين وكذلك لألكاديميين عند  حسا ب معدالت التوظيف

إجراءات الع بء التدريسي وممارساته وذلك من  تنفيذإلى الحاجة للمرونة عند  اتتقر الكليو .وضع الخطط

.اجل مواكبة الظروف المتغيرة   

 

       التعريفات -2
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نة ل سموظف األكاديمي في كليات العلوم التطبيقية وذلك خالعدد ساعات العمل لل : الع بء التدريسي 

 م به الموظفينتحدد اإلجراءات المرتبطة بذلك نوع العمل الذي يقو, كما كاملة 

 االكاديمية . على إختالف مستوياتهم

 

       محتوى ومبادئ السياسة -3

كما هو  وياسن قررة عليهساعات العمل الم ستوفيأن ي املباألجر الك الموظفيج ب على  :  3.1

 سياسة .لهذه الموضح في اإلجراءات المصاحبة 

عكس المقاييس العالمية التي يكما يج ب أن  يكون توزيع العمل عادال و واقعيا، ن يج ب أ  : 3.2

قول المع التوزيعحق للموظفين التفاوض بخصوص و ي .جودة العمل في الكلياتتحقق 

 لألنشطة التي يقومون بها خالل السنة األكاديمية .

 . كجزء من الع بء التدريسي يج ب أن تحتس ب األنشطة المتعلقة بالعمل  : 3.3

توزيع غير عادل لألعمال وبالتالي قد يُطل ب من إلى قد تؤدي الظروف الغير متوقعة   : 3.4

حق ال يإال أنه  ،لعمل المحددة لكل أسبوع الموظفين العمل لساعات إضافية تفوق ساعات ا

 لفترة مطولة . تحت هذه الظروف لعملبا الموظف تتم مطالبةن أ

طبيق ت تعذروفي حال  ات الع بء التدريسي على مبدئ األولويات،اتفاقي رتكزيج ب أن ت  : 3.5

 ن يتم إتخاذ القرار المناس بألي سب ب من األسبا ب فإنه يج ب أاتفاقيات الع بء التدريسي 

 من قبل العميد او رئيس القسم .حيال ذلك 

الموازنة بين التوزيع  التدريسي للموظفين بشكل سنوي من أجل يتم مراجعة الع بء :  3.6

مع األخذ في اإلعتبار خبرات السنة   ،واألولويات التي تتعلق بالع بء التدريسي للقسم

 ة للسنة األكاديمية القادمة .حتملالم واردالماضية وكذلك الخطة اإلستراتيجية والم

يع توز اتمالي حسابتتضمن اإلجراءات المتعلقة بهذه السياسة جميع التفاصيل حول إج :  3.7

 . الع بء التدريسي

 

التشريعات الموائمة  -4  

 .يدير هذه السياسةمحدد ال يوجد تشريع 

 

 المواد الداعمة لهذه السياسة -5

 أستراليا  ، جامعة سيدني، سياسة الع ب التدريسي األكاديمي

 

 : المالحق -6
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 بء التدريسي للموظفين األكاديميينالملحق أ : إجراءات الع  

 الملحق  ب : إستمارة الع بء التدريسي للموظفين األكاديميين 

 

 

 

  مناءاأل مجلس    : الموافقة جهة -7

 

 

 تواريخ الموافقة على السياسة : -8

 

 .............................   تمت الموافقة على هذه السياسة في تاريخ 

 .............................  تمت الموافقة على هذه النسخة من السياسة في تاريخ 

 .............................     بدأ العمل بهذه النسخة من السياسة في تاريخ

  .............................     سيتم مراجعة هذه السياسة في تاريخ

 .............................    بتاريخ راجعة السياسةميتم س

 

 

 

 ير العام لكليات العلوم التطبيقيةمد  : الجهة الداعمة لهذه السياسة -9

 

  لكليات العلوم التطبيقية ةالعام يةالمدير    : التواصل جهة -10

 


