
 ٥من  ١الصفحة 
 

 
 
 
 
 
  

 
kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Jouf University 
University Vice  Rectorate  for 

Academic Affairs 

 

  سياسة عبء العمل 
 
 
 

 مقدمة:

ئة دمات تعلميیة ممتزية، وتُعد  ب هتا املادیة والبرشیة لتقدمي  ماك سويب اجلامعة من  عضاء تسخر جامعة اجلوف اكفة ا  ق ذ وخباصة مل امعة لتحق الهیئة التدرس یة  العمل املناس بة  حد الس بل ا
ا تعمل اجلامعة عىل حتسني ا؛  روا بشلك مبارش يف معلیة التعلمي والتعمل والعمود الفقري لنجا ن یؤ ئة العمل بشلك مس متر، والوقوف عىل املعوقات مبا یضمن الرضا الو  ا سوبهيا وینعكس ظ ب یفي مل

سب ىل الطلبة عىل  داهئم. وال شك من  ن حتسني  اصة مواقع اجلامعة، مجیع يف العمل، عبء يف مبا یضمن املساواة التدرس هیئة  عضاء ا  سائیة من  مه ا وا قسام الفروع و رة يف جودة ال  مور املؤ
الس تقرار   النفيس وا مان الوظیفي.التعلمي والتعمل، فضًال عن تمنیة الشعور 

 الس یاسة:

ىل الل تطبیق  هتدف جامعة اجلوف عرب س یاسة عبء العمل ا  ه من  داء مع ا اكدميي  بكفاءة وفعالیة من  ئة تعلميیة تدمع عضو هیئة التدرس ومتك ة واملرونة م  توفري ب بادئ اال نصاف والشفاف
دارة عبء معلهم يف  هتم ا  نتاج دة ا  لتايل ز م املعنویة و ق رضامه ورفع رو ليت ا تدمع جامعة اجلوف بشلك دوري ومس متر اكفة اال جراءات الرضوریة  و العالجات الفوریة ا ؛ مما ینعكس عىل حتق

ئة العمل املرحية،  ا العلمیة من حتسني ب ق ، وفقًا للواحئ وا نظمة املعمول هبا اال داریة ا اكدميیة و  املوازنة بني ا عباء و تُمكن لكیاهتا و قسا يف اكفة فروع  املثىل اء هیئة التدرسسب الطلبة اىل  عضوحتق
 اجلامعة وب شطرهيا يف ضوء املعایري املرجعیة العاملیة. 

ئة العمل، واملساواة يف  عباءه حس  يض احلاجة ويف ضوء املراجعة املس مترة لعدد وختصصات هیئة التدیُرتك للك لكیة وقسم علمي حتدید اال جراءات املناس بة لتحسني ب رس ومراعاة ذ  تق
اسعند التعاقد / التعیني،  جراءات تصحیحیة مالمئة يف هذا الصدد.  وق  رضا  عضاء هیئة التدرس بشلك دوري واختاذ ما یلزم من ا 

 اجلامعة للشؤون التعليميةوكالة  اجلوفجامعة  وزارة التعليم اململكة العربية السعودية
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ستبقاء ع لعمل عىل ما من ش نه احلفاظ و س بةتلزتم جامعة اجلوف  ض  ن وختف ن ىل  عضاء هیئة التدرس املتعاقد التقاعد، مبا یتفق مع  سن لوغب غري  س باب مهنم اجلامعة یغادرون ا
سبهت  .م املثيل ايل الطلبةاللواحئ املنظمة ونتاجئ التقومي ا اكدميي الس نوي للفئات املس هتدفة دعامً لالس تقرار النفيس  عضاء هیئة التدرس وحفاظًا عيل 

 
اللیلزتم  عضاء هیئة التدرس   ق رسا و هداف اجلامعة ولكیاهتم؛ من  نیًا،  لعمل بكفاءة لتحق ر  نفسهم  لهيم من اعامل بكفاءة وفعالیة، والعمل عىل تطو عن  ي  اال بالغو ت دیة ما یولك ا 

هم  ت توا ىل املسؤولني املعنیني. مش  ا 

ذ الس یاسة: جراءات تنف  ا 

ذ الس یاسة  جراءات تنف  ف یيل:تمتثل ا 
ذ الس یاسة  وًال: ا جراءات  امئة املعنیة:تنف  عىل مس توي واك اجلامعة للشؤون التعلميیة / اللجان ا

ىل  عضاء هیئة التدرس  قسام العلمیة بشطري الطالب والطالبات لك عىل حدة .١ سب الطلبة ا  جلامعات املرجعي وفق موحتدید املس توى  ،تلكیف اللكیات بدراسة  ا هو معمول به 
 السعودیة وعاملیًا.

سب املرجعیة مجلیع التخصصات عىل مس توى اجلامعة. .٢ د ال  اع
سب املرجعیة  .٣ ق ال الل العمل عىل حتق س تقطاب  و  العلمیة لك من التخصصات يف طلبات التعاقدات من املزیدمن  ه جلنة التعاقدات ملزید من  لیات العمل عوالنظریة وتوج رب 

 .املعمول هبا نظامًا يف هذا الش ن
ق التوازن بني ا عباء ا اكدميیة  .٤ متعالعمل عىل حتق دمة ا ق  هدافه ورفع روحه املعنویة مم ()التدرس، البحث العلمي،  ا ینعكس عىل واال داریة لعضو هیئة التدرس؛ لیمتكن من حتق

ته. نتاج  ا 
ق التوازن بني ا عباء  .٥ س والفروع.حتق  ملرزز الرئ
طلبات مادیة  .٦ ذ تلزتم واك اجلامعة للشؤون التعلميیة بتوفري  یة م ملزيانیة وفق القواعد املعمول هبا نظامًا مبا یتو لتنف صصات املالیة  ُ اكب مع جحم العمل س یاسة عبء العمل يف ضوء ا

 احلايل والطموحات عىل املدي البعید.
ئة معل حمفزة  .٧ امه بكفاءة وفعالیة.توفري ب  متكن عضو هیئة التدرس من  داء 
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د ا اكدميي. .٨ ع س یق مع عامدة اجلودة و لت اس رضا  عضاء هیئة التدرس مرة عىل ا قل لك عام   تلكیف اللكیات بق
ة يف توزیع العمل عىل  عضاء هیئة التدرس وفق ا نظمة  .٩ ق العدا الشفاف ه عىل اللكیات بتحق  واللواحئ املعمول هبا.التنب

ن وجلنة ا ساتذة، وغريها من اللجان ذات العالقة بتطبیق س یاسة  .١٠ للكیات وجلنة املتعاقد ت  ابعة اجلهات املعنیة عىل اكفة املس تو جراءاهتم وریة.عبء العمل وا   ا واعداد التقارر ا
 لكام دعت احلاجة  يف ضوء معایري اجلودة، ونتاجئ اس تطالعات الر ي. الس یاسة  حتدیث  .١١

ذ الس یاسة نیًا: ا جراءات  ا العلمیة وجلاهنا املعنیة:تنف  عىل مس توي اللكیات و قسا
ىل  عضاء هیئة التدرس  قسام العلمیة بشطري الطالب والطالبات لك عىل حدة، وحتدید املس تو  .١ سب الطلبة ا  جلامعات السدراسة   عودیة وعاملیًا.ى املرجعي وفق ما هو معمول به 
 .رضورة مراعاة توزیع ا عباء التدرس یة وفق التخصصات العلمیة  عضاء هیئة التدرس .٢
للواحئ وا نظمة املعمول هبا عند توزیع ا عباء التدرس یة واال داریة عىل  عضاء هیئة التدرس. .٣  لزتام 
ق املساواة  .٤ ة عند توزیع  عباء العمل.حتق  والشفاف
٥. . نیًا، وتوفري ما یلزمه لتجوید مع ر  عضاء هیئة التدرس   العمل عىل تطو
 املرونة يف التعامل مع  عضاء هیئة التدرس يف الظروف الطارئة سواء عىل مس تواه الشخيص  م مس توى اللكیة واجلامعة. .٦
ئة معل حمفزة ، .٧ ت تواجه عضو هیئة التدرس  ثناء ت دیة  توفري ب  .امهوحل  ي مش
م املعنویة. .٨ ق رضامه ورفع رو اس رضا  عضاء هیئة التدرس مرة عىل ا قل لك عام، واختاذ ما یلزم لتحق  ق
ض .٩ ن التدرس هیئة  عضاء س بة ختف  .التقاعد سن بلوغ غري  س باب اجلامعة یغادرون ا

للكیة.  .١٠ تلفة  ق التوازن يف  عباء العمل بني ا قسام ا  حتق
مع  نواع اكفة توفري .١١ ذ اال داریة والتدابري والفين اللوجس يت ا  .اجراءات من س بق ما لتنف
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ة  ت الوصف  منوذج البیا
 س یاسة عبء العمل عنوان الس یاسة:

 VPEA-01              -          ٠١ –و ج ش ت  كود الس یاسة:

شئ )ُمعد( الس یاسة:  واك اجلامعة للشؤون التعلميیة م

 واك اجلامعة للشؤون التعلميیة اجلهة املرجعیة للس یاسة: 

ذ الس یاسة: ف  اجلهات املعنیة بت
x  ا العلمیة  لكیات اجلامعة و قسا

x  امئة للتعاقدات  اللجنة ا

x عامدة املوارد البرشیة 
 V1 رمق اال صدار للس یاسة:

رخي  املوعد املقرتح القادم ملراجعة الس یاسة:  م(١/٥/٢٠٢١)

لس یاسة: جلامعة املعنني    عضاء هیئة التدرس 

: ا ة ،اال نصافعبء العمل،  اللكامت ا ئة العمل ،الشفاف س بة الطلبة اىل  عضاء هیئة التدرس،حتسني ب  ستبقاء.س بة   ، الرضا الوظیفي، رضا  عضاء هیئة التدرس، 

 یعمتد،،،،،،
 وكیل اجلامعة للشؤون التعلميیة

 

 بندر بن مزعل الشمريد 
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