
  

 

  

  

 

 وثيقة سياسة الكلية

 في توزيع أعباء العمل على الموارد البشرية

 

أعضاء هٌئة  العمـل بـٌن وأعباءتهتم هذه الوثٌقة بوضع إطار عمل ٌضمن تحقٌق مبدأ العدالة فً توزٌع المهام 

نتا  وهو أهم أدوا  كافة النظم اإل فالعنصر البشري أحد أهـم عناصـر .واإلدارٌٌن من موظفً الكلٌةالتدرٌس ومعاونٌهم 

  -:ٌلًستتبعها الكلٌة ما  التًاإلجراءا  والسٌاسا   وتـضم .التطوٌر فًتنفٌذ خططها وتحقٌق رغبتها  فًلمإسسا  ل

  مع مـإهالتهم ومهـارتهمتقسٌم العمل بٌن كل مستوٌا  المرإوسٌن بشكل عادل وبما ٌنسجم 

 .موقدراتهم واستعدادهم وخبراته

  توزٌع أعباء األشراف والمهام األكادٌمٌة والعلمٌة واإلدارٌة علـى أعـضاء هٌئـة التـدرٌس 

 .والشفافٌة والعدالة المطلقة بالتساوي

  أن ٌكون تولى المهام اإلشرافٌة واألكادٌمٌة وفقا لمعاٌٌر موثقة ومعلنة. 

  األعمال والمهام التً تسند لعضو هٌئة التدرٌس وللموظف وتحدٌد أوجه القصورالتعرف عل ً 

 .مع توجٌهه للحصول على جرعة التدرٌب المناسبة أدائهفً 

 تحفٌز وشحذ نشاط العاملٌن لتحقٌق أهداف التطوٌر بالكلٌة. 

   حاجاتهم وتحقٌق أهدافهم إشباعتوفٌر بٌئة العمل المالئمة لتمكٌن العاملٌن من. 

 . التعاون بٌن األفراد والعمل بروح الفرٌق إلًإعطاء الفرصة لتبادل األفكار بحرٌة مما ٌإدي. 

   أن تكون المتابعة واألشراف هما وسٌلة لتحدٌد معاٌٌر للثواب والعقاب وربط الحوافز باإلنتـا 

   .وأداه لإلصالح والتطوٌر من كل إدارة

 ًالكلٌة لتحفٌز الخامل وترقٌة الكـفء فًالموارد البشرٌة  فًالكتشاف الطاقا  الكامنة  السع 

  .مما ٌسهل عملٌة ربط الحافز باإلنتا  واإلنجاز

   العمل فً المهام المتتابعة وانسٌابالتنسٌق بٌن العاملٌن لضمان تكامل الجهود وتحدٌد األدوار 

  .زمالءهم أداءبعض العاملٌن علً نتائج  أداءالتً ٌعتمد 

  للسلطا  والمسئولٌا  ومعرفة العاملٌن بالمهام التً تم تكلـٌفهم بهـا إلمكانٌـةتحدٌد واضح 

  .وجٌهتالمتابعة والتقٌٌم وال

  الالزم لها الماديتطبٌق مبدأ مكافؤة كافة األعمال اإلدارٌة واألكادٌمٌة اإلضافٌة وتوفٌر الدعم. 

  ان إنتاجا علمٌا أو إدارٌاربط المكافآ  واألجور الزائدة بجودة األداء واإلنتا  سواء ك.   

  وحل أسباب عدم فوريعلى مدى رضا كافة العاملٌن واالستجابة بشكل  دوريالتعرف بشكل 

  .الرضا

   تعمل على ضمان رضا العاملٌن بشكل دائم ومستمر التًتوفٌر اآللٌا. 

 

ءا  أخرى تلزم وستعمل الكلٌة على مراجعة هذه اآللٌا  دورٌا وإضافة ما ٌمكنها من إجرا         

 .العدالة والمساواة بٌن أفراد الكلٌة لتحقٌق

 

 ٌعتمد                                                                                

  كلٌة العمٌد                                                                              

 

 أ.د/                                                                   


