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  الهدف:    1

 .تهدف هذه السياسة إلى تحديد تعويض العمل اإلضافي الذي يقوم به أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل  1.1

 نطاق:    2
ت.   الجامعا جميع  في  الصفوف، جميع في  التدريس، هيئة أعضاء جميع على  السياسة هذه تنطبق  2.1  

 

بيان السياسة:    3  

   مع الكلية، عمل عبء سياسة"  في  المحددعبء ال حدود يتجاوز و  تدريس  هيئة عضو حملهت ي  إضافي  تعليمي عبء  هو اإلضافي العمل   1.3

   . الجامعة رئيس  نائب عليها وافق كما أو اإلدارية بالواجبات المتعلقة األعباء تخفيضات االعتبار في  األخذ        

باستثناء الفصول   ساعات خالل العام الدراسي، 3من   أكثرال يسمح ألعضاء التدريس دوام كامل بالتعامل مع العمل االضافي    2.3  

.  الصيفية        
 

في عقودهم   دوام جزئي يتم تحديد تعويضات أعضاء هيئة التدريس اعضاء التدريس دوام بدوام جزئي غير مؤهلين للعمل االضافي.    3.3  

لفردية. ا        
 

    يمكن تعويض العمل اإلضافي ألعضاء هيئة التدريس في فصل دراسي واحد إما عن طريق تقليل العبء في الفصل الدراسي السابق    4.3

 .   أو التالي، أو من خالل التعويض المالي. يتم تحديد طريقة التعويض من قبل وكيل الجامعة       
 

ساعات معتمدة حسب الجدول التالي:  3 مدته  مساق يكون التعويض المالي ل  5.3  
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عضو هيئة التدريس  درجة  التعويض المالي )درهم اماراتي(   

 الخريف والربيع الصيف 

 دكتور جامعي   12،000 6،000

   مشاركأستاذ  10،500 5،250

 استاذ مساعد  9،000 4،500

اول محاضر  6،000 3،000  

 محاضر   4،500 2،250

 المدرب   3،500 1،750

 مشرف مختبر   2،500 1،250

 

 . ساعات معتمدة 3بالتناسب من  5.3، فسيتم تقسيم مبالغ التعويض المذكورة في 3إذا كان العمل اإلضافي الذي تم إجراؤه أقل من     6.3

        ماليًا  تعويضا طالبًا )مثل فصول التعليم العام(   40من كبيرة تضم أكثر يجب تعويض أعضاء هيئة التدريس الذين يتعاملون مع فصول    7.3

 كل طالب    درهم اماراتي  عن  100 يجب أن يكون التعويض . التي يبذلونها في التعامل مع هذه الفصول الكبيرةكثفة الجهود المعن       

   .40مسجل بعد        

 

 االجراء  4
 ال ينطبق      

 

 المسؤوليات   5

 ال ينطبق     

 

 التعريفات    6

مصطلحات الكلية.قائمة موجودة في وهي قد تكون المصطلحات غير معرفة في هذا المستند   1.6  
 المصطلحات والتعريفات        
 فصل عادي:  فصل الخريف او الربيع       

 
 وثائق ذات صلة   7

سياسة العمل االضافي ألعضاء التدريس         

  استجابة    8

   إلى إلكتروني بريد إرسال طريق عن المستند هذا حول مالحظات تقديم والطالب الكلية لموظفي يمكن 1.8

PresidentQkic.ac.ae. 
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  تفاصيل الموافقة والمراجعة     9

 التفاصيل   الموافقة والمراجعة  

 الرئيس  سلطة الموافقة  

 العميد والمدير األكاديمي   االعتماد   لهيئة االستشارية اللجنة 

 ةالمؤسسي الفعالية   وحدة  رئيس المدير  

 2021/ 01/09 التالي   المراجعة تاريخ

 

  التفاصيل تاريخ الموافقة والمراجعة 

 2019-09- 01كلية الخوارزمي الدولية،   الموافقة االصلية للرئيس والتاريخ 

 ال ينطبق   سلطة التعديل والتاريخ  

 ال ينطبق   المالحظات  

 

 

 الملحقات   10

 ال ينطبق  
 

  


