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 عضاء هيئة التدريس ل  التدريسي نصاب سياسة ال

 ن السياسة . الغرض م1

هذا  ي التدتوضيح  إىل  المستند  سىع  هيئة ل   ريس  النصاب  عىل  عضاء  الب التدريس  وإجراء  التعليم  مستوى  وتقديم    حاث 

   المشاف عىل  م المشورة والتدريب واإلش  االستشارات وتقدي
ت 
ّ
اري    ع النهائّية للمساقات والعمال اإلدارّية وغير ذلك من المهام ال

نامج الدراس  بإ ديم  أو الالقسم الكا  المسؤول الول عنقد يقوم      يهم. ا إل سنادهجهة المسؤولة عن الير

 السياسة نطاق . 2

د هذه ا 
ّ
ن بدوام كامللسياسة القو تحد   يخضع إليها أعضاء هيئة التدريس العاملير

ت 
ّ
  أو الزا   اعد ال

د  أو بدوام جزئ 
ّ
ئرين، كما وتحد

اماتهم الواجب   ن   فروع كلّية الخوارزم  الدولّيةالي 
ةول الدر خالل الفصول الدراسّية العادّية والفص ، وذلك  تلبيتها فن أو    اسّية القصير

   الصيفّية. 

 ياسة . بيان الس 3

التقوم  ي ل النصاب  التدريس عىل مجدريس   هيئة  العنارص  عضاء  من  ن  موعة  معيرّ لعدد ساعاٍت  إطارها    
فن العمل  ب 

ّ
تتطل   

ت 
ّ
ال

ا، وذلك ب أس   ي بوعيًّ
ت 
ّ
 رتبته الكاديمّية.  دريس إليها، كما وبحسب  نتم  عضو هيئة التحسب الفئة ال

 عضاء هيئة التدريس ل  النصاب التدريسي . 3.1 

  إطا 
ب عىل عضو هيئة التدر ر تقديفن

ّ
ت ام بعدد ساعات التعليم، والبحاث، وتقديم  يس االم الحصص الدراسّية الحضورّية، يي  ن لي 

 االستشارة والمش
ّ
:   دة، وذلكورة المحد  عىل النحو التاىل 

 عضاء هيئة التدريس خالل الفصل الدراسي العادي ل  النصاب التدريسي جدول 

 بة الرت فئة لا

عدد ساعات  

ليم  التع

 المعتمدة 

ل  ساعات العم 

ي المكتب 
 
 ف

إجراء  ساعات 

 اثالبح

ساعات تقديم  

المشورة /  

الحصص  

 التوجيهّية

 ساعات أخرى 

عضو هيئة  

ريس بدوام  تد

 امل / زائر ك

 5 06 09 06 09 أستاذ 

 5 6 6 6 12 شارك أستاذ م

 5 6 6 6 12 د أستاذ مساع

 2 6 03 09 15 محارصن 

 2 6 00 09 18 دّرس م

 5 6 03 09 15 طتر  س  مدرّ 

   
فن المساعمساعد  الح تقديم  عىل  دة  ة ساعة من العمل اإل ضورّية  دعم  تقديم الي و دار ثمانية عش 
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 خالل ساعات العمل  مدار الساعة  المختير 

عضو هيئة  

تدريس بدوام 

  
 جزئ 

 03 06 أستاذ 

 ال ينطبق 

 03 06 أستاذ مشارك 

 03 06 أستاذ مساعد 

 03 06 محارصن 

 04.5 06 مدّرس 

  مدّرس  
ّ
  طتر

 نتدب م
06 04.5 

   
فن مساعد 

 المختير 

تقديم المساعدة الحضورّية عىل  

 مدار الساعة 

 

  الجداول أدناه: 
، ُيطّبق النصاب التدريس  كما هو وارد فن  

  الفصل الصيفن
 إذا قّرر عضو هيئة التدريس أن ُيدّرس مساقاٍت فن

ي خالل الفصل الدراسي عضاء هيئة التدريس ل لتدريسي النصاب اجدول 
ة أو الصيف   سب االقتضاء( )حالفصول القصير

 بة الرت الفئة 

عدد ساعات  

التعليم  

 المعتمدة 

ل  ساعات العم 

ي المكتب 
 
 ف

إجراء  ساعات 

 اثالبح

ساعات تقديم  

المشورة /  

الحصص  

 التوجيهّية

 ساعات أخرى 

عضو هيئة  

تدريس بدوام  

 كامل  

 03 03 03 1.5 06 أستاذ 

 03 03 03 1.5 06 رك ا شأستاذ م

 03 03 03 1.5 06 د أستاذ مساع

 03 03 03 1.5 06 محارصن 

 03 03 00 2.5 09 دّرس م

      دي مدّرس عيا 

   
فن مساعد 

 المختير 

المساع الح تقديم  عىل  دة  ضورّية 

 مدار الساعة 

ة ساعة من العمل اإل    دعمداري وتقديم الثمانية عش 

 ل ساعات العمل خال

عضو هيئة  

م بدوا  تدريس

  
 جزئ 

 أستاذ 

03 1.5 

 1.5 03 أستاذ مشارك   ال ينطبق 

 1.5 03 أستاذ مساعد  

 1.5 03 محارصن  

 03 03دي  عيا  مدّرس 



111651 

 د مساع

 03 06 مدّرس   

 
   
ن
ف مساعد 

 المختير 

تقديم المساعدة الحضورّية عىل  

 مدار الساعة 

 

 محتوى المساق الدراسي . إسناد مهّمة تقديم 3.2

، يتّم تطبيق القيود وال يم وتقد عمالعند إسناد ال  وط التالية:  محتوى المساق الدراس   ش 

•  
ُ
اف عىل المشاري    ع النهائّية مشمولة بالعمال المسندة إىل عضو هيئة التدريس، وذلك  ة واإلش  عتير الحصص التدريبيّ ت

  الجدول أعاله، عىل أن يتّم 
 اف عليه. يتّم اإلش  الب كّل طساعة معتمدة ل  0.2احتسابها بنسبة  عىل النحو الوارد فن

إبالغ   • بجد  كافةيتّم  بوضوح  التدريس  هيئة  أعمالها أعضاء     مول 
ّ
  ال
أن  ت  ت  أعاله، عىل  المذكورة  العمل  ساعات  شمل 

هذت حول  ا الجد  هكون  موافقة    تصلقد  العىل  عنالمسؤول  إبال   ول  تّم  وقد   ،  
المعتن الكاديم   الالقسم  ب  غ 

ّ
طّل

ن بهأصحاب المص و   .  ا لحة المعنّيير

ا   ّم احتساب تي • أّي ساعالمساقات  يتّم تحديد  لم    
ت 
ّ
الل أو  لها،  التعليم  مة معتمدة  التصحيحّية جزًءا من مهام  ساقات 

عدد   إىل  باالستناد  وذلك  التدريس،  هيئة  إىل عضو  عتير كّل  المسندة 
ُ
ت حيث  ب، 

ّ
الطّل مع  التواصل  خمسة  ساعات 

ة ساع العش  ب ة من ساعات 
ّ
الطّل المستواصل مع  إطار    

  ، فن
ت 
ّ
ال أّي ساعة    اقات  تحديد  يتّم  لها،  لم  ثالث  معتمدة 

  إطار احتساب عدد ساعات أعمال التعليم المناط ساع
 ة بعضو هيئة التدريس.  ات معتمدة فن

•  
ّ
ت ، عند    المسؤول الول عنب عىل  يي  اديم 

ّ
   ضو هيئة التدريس،  لع  تحديد النصاب التدريس  القسم الك

أخذ ما يىل  فن

ا االعتب التخّصص،  المسار:  أو  ماقلمستوى  عدد  ا ات،   ختلف 
ّ
ال يلمساقات    
التدريس،  ت  هيئة  عضو  العمال دّرسها 

  إطار وضع المنهج، باإلضافة إىل المهام ال   المناطة
  يتّم تنفيذها فن

ت 
ّ
ال اللجنة المعنّية، العمال    

  يتّم  به فن
ت 
ّ
ال خرى 

 إسنادها إىل عضو هيئة التدريس.  

عدد   • يزيد  أن  يجوز  ُيدّرسها    ديدة جلا   المساقاتال    
هيئة  الت  فصٍل   التدريسعضو  ثالث  لكّل  عن  مساقات    دراس  

أن   ، ّجديدة يجوز  ُيدّرسها    ديدةالج  المساقاتيزيد عدد  كما ال    
هيئة  الت  ا   التدريسعضو  ذلك خالل  سنويًّ   

فن بما   ،

  
 .  اقاتة مس، عن سبعالفصل الدراس  القصير أو الفصل الصيفن

حال  ُيع •   
فن ا 
ً
جديد ا 

ً
مساق المساق  تتير  إسناد  يتّم  هيلم  عضو  إىل  المساق  هذا  خالل  دريس  التدريس  عامير   ئة 

 .  لير  أكاديمّيير  متواص 

  بعض الحاالت االستثنائّية، وب •
قد يقوم أعضاء  للشؤون الكاديمّية،  وافقة الصادرة عن نائب رئيس الكلّية  جب الممو فن

ن بدوام كام   من ثالث ساعات معتمدة خالل الفصول الدر هيئة التدريس العاملير
ّية العادّية،  اسل بتدريس مساق إضافن

ا ما حيث يتّم منح ع
ً
  تعويض

التدريس المعتن ا ضو هيئة  التدريس  الخاص  يضلقاء ذلك، أو تخف  ليًّ به خالل    النصاب 

اب التدريس   النص سياسة    المالّية بموجبضات  ي ق، عىل أن يتّم تسديد التعو دي السابق أو الالحالفصل الدراس  العا 
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ن
 المعتمدة لدى  عمل خالل فصل الصيف الدراس  قاء اللة المدفوعة بأعضاء هيئة التدريس والتعويضات الماليّ  اإلضاف

 كلّية الخوارزم  الدولّية.  

 عضاء هيئة التدريس ل   النصاب التدريسي  يض. تخف3.3

ل كلية الخوارزم  الدولية من النصاب التدريس  عندما 
ّ
قل
ُ
ف ت

ّ
: ُيكل  أعضاء هيئة التدريس بمهام إدارية إضافية عىل النحو التاىل 

التدريس  للمس • ل النصاب 
ّ
الكلية    3ؤول الول عن القسم بمقدار  سُيقل ا نائب رئيس 

ً
ل أيض

ّ
ُيقل ساعات معتمدة، وقد 

امج  ن باالستناد إىل حجم القسم وعدد الير
ّ
   والمه  الدراسية  من النصاب التدريس  لمسؤول أول ُمعير

ن
ل  ظ ام المطلوبة ف

دة.   ظ
ّ
 روٍف ُمحد

ل النصاب التدريس  للمسؤول الول عن •
ّ
امج بمقدار وريا   حاثالب  قسم سُيقل  ساعات معتمدة.  3دة العمال وقيادة الير

أكاديمية   • أو  إدارية  فون بمهام 
ّ
ُيكل أو مؤقت عندما  التدريس  بشكل دائم  النصاب  تقليل  التدريس  يمكن لعضاء هيئة 

 يس الكلية للشؤون الكاديمية عىل هذا التقليل.  أن يوافق نائب رئإضافية، عىل

التدريس  ل  •   يمكن تقليل النصاب 
ا
ا طويّل

ً
  تستغرق وقت

  أنشطة البحث العلم  الت 
ن فن كير التدريس المشي  عضاء هيئة 

سفر عن نتائج أبحاث ملموسة لدى توصية المسؤول الول عن 
ُ
الحصول عىل  وريادة العمال بذلك و   حاث الب   قسم  وت

 نائب رئيس الكلية للشؤون الكاديمية.   موافقة

التصمي • لمساقات  التدريس   النصاب  ل 
ّ
بمقدار  ُيقل الُمدمج  م 

ّ
/التعل  

وئن اإللكي  التعلم    
فن المواد  وإنتاج  ساعات    3م 

الكاديمية  للشؤون  الكلية  القسم بذلك والحصول عىل موافقة رئيس  الول عن  المسؤول  ذا  به  معتمدة عند توصية 

 . الصدد 

 . اإلجراءات 4

 . الدوار والمسؤولّيات 4.1

، بالتنس  القسم الكاديم    ول عن المسؤول الكون  ي
ا
  مسؤوًل

نامج الدراس  وقسم االلتحاق  المعتن يق مع الجهة المسؤولة عن الير

ت  أن  عىل  السياسة،  هذه  تطبيق  عن  الكلّية،    
فن عىلوالتسجيل  للحصول  خاضعة  استثنائّية  حالة  أّي  مّية  الرس  قةالمواف  كون 

 ب رئيس الكلّية للشؤون الكاديمّية.  ئالصادرة عن نا 

 . التعريفات 5

AC : لمجلس الكاديم  ا 

PL :نامالج  لدراس  ج ا هة المسؤولة عن الير

HOD :  القسم الكاديم   المسؤول الول عن 
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التوجيهّية:  لمجموع  المساقات  دعًما  تقديمها  يتّم    
ت 
ّ
ال اإلضافّية  التعليم  الساعات  دوام  خارج  ب، 

ّ
الطّل من  و ة  إطار  صّف 

 المساقات المطروحة. 

  مساق در ة لال تبّية المخّصص ل المكت العمساعا  ساعات العمل المكتبّية: 
ن
ن ف ب المسّجلير

ّ
، حيث تهدف  جتماع بالطّل ن اس  معيرّ

الم  المسائل  مناقشة  إىل  الساعات     هذه 
ن
ف وذلك  ب، 

ّ
الطّل بالمساق مع  قة 

ّ
التدريتعل ويمكن  مكتب عضو هيئة  ، كما   

المعتن س 

  االستف
ن
العمل هذه ف المشادة من ساعات  إىل سبيل تقديم  ن  ورة والتوجيه  العاملير التدريس  أعضاء هيئة  ب عىل 

ّ
ت ب. ويي 

ّ
الطل  

  العمل خالل ساعات العمل المكتبّية هذه.  
 بدوام كامل أو جزئ 

البحاث:  إجراء  البح   ساعات  النشطة  إلجراء  المخّصصة  البحاث  البحاث  ثيّ ساعات  إجراء  يمكن  حيث  مع  ة،  بالتعاون 

التد ب، وأعضاء هيئة 
ّ
القالطّل   

ن فن العاملير الكاديم  نفسهريس  التدريس    سم  أو أعضاء هيئة  أكاديمّية أخرى، و /    أقسام 
أو فن

  مؤسسات تعليمّية أخرى.  الع
ن فن  املير

الخرى:  العمل  المعنّية   ساعات  الكاديمّية  أو  اإلدارّية  المهام  من  إعداد  أّي  ذلك    
فن بما  ا ،  وت محتوى  صحيح  لمساقات، 

ب، وتق متحانات و اال 
ّ
نامفروض الطّل ، والقيام بأّي مهّمة أخرى  ييم الير نامج الدراس  تقوم الجهة المسؤولة عن الج الدراس  و /   ير

 عضو هيئة التدريس.  القسم الكاديم  بإسنادها إىل ول عن المسؤول الأو 

قة بالس . 6
ّ
 ياسة المستندات المتعل

 ال يوجد

 التعقيب . 7

    السياسةبشأن   أو استفسار  بُيقدم أّي تعقي
فن
ّ
ب من قبل موظ

ّ
يد ا   الكلّية والطّل : عىل عنوان الير   التاىل 

وئن  إللكي 

vp-academic@kic.ac.ae . 

 وافقة وتفاصيل المراجعة . الم8

 التفاصيل  الموافقة والمراجعة

 مجلس الكلّية  الجهة المانحة للموافقة 

 جلس الكاديم  الم االستشارّية للجهة المانحة للموافقة اللجنة 

 الكاديمّيةللشؤون ب رئيس الكلية  نائ المدير
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