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  عقد وشروط العمل

 عن أكادميية صفوة

أكادميية صفوة هي منصة تعليمية تسعى إىل تقديم مستوى متميز من التعليم 

شرعية أو علمية من  مَاعن بعد يف خمتلف اجلوانب التعليمية، سواء كانت علو

يزينخالل وسائل التعليم اإللكرتونية، مع االستعانة بنخبة من املعلمني املتم  

: الواجبات اليت جيب أن تلتزم بها الشركة جتاه املعلم  

ـة باحرتام وتقدير وود./تلتزم الشركة مبعاملة املعلم - 1 

ـة وسريته الشخصية وال يتم تداوهلا أو /تلتزم الشركة حبفظ بيانات املعلم -2

 نشرها يف أي جهة أخرى. 

من  نهاية األسبوع األولتلتزم الشركة بدفع راتب املعلم أو املعلمة قبل  -3

  الشهر اجلديد.

ـة./تلتزم الشركة بتوفري ساعات العمل املناسبة للمعلم - 4 

يف حال إيقاف املعلم عن العمل. مسبق تلتزم الشركة بإخطار املعلم بشهر - 5 
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تلتزم الشركة بتوفري التدريب والتطوير الالزم للمعلمني اجلدد والقدامى  -6

 يف كافة التخصصات املختلفة التكنولوجية والعلمية.

تلتزم الشركة بإعطاء املعلمني رواتب قيمة تليق مبكانتهم العلمية وعملهم  -7

دوالر أمريكي يف الساعة التدريسية حتى  3.5الدؤوب وتبدأ هذه الرواتب من 

دوالر يف الساعة.  5تصل إلي   

:ه الشركةاالواجبات اليت جيب أن تلتزم بها املعلم/ـة جت  

وجودة يف هذا العقد.البنود املبااللتزام الكامل  - 1 

التواصل مع الطالب بصورة خاصة أو إرسال هلم أي بيانات  َامينع منعا تام -2

أو أي مواقع تواصل اجتماعي. لشخصي كتليفون شخصي أو إمييلاللتواصل   

االلتزام بتدريس الطالب طبقا للجداول املوجودة يف السيستم وال يتم  -3

ة األكادميية.إدار بدون علمتدريس أي حصص خارجية   

يلتزم املعلم حبضور احلصص يف املوعد احملدد هلا ودخول غرفة الشرح  -4

.على األقل قبل املوعد بدقيقتني  

يلتزم املعلم بتوفري أدوات الشرح الالزمة اليت تسهل من عملية الشرح  -5

وترتك انطباع جيد لدى الطالب، ومن اهم هذه األدوات، جهاز البتوب 
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نرتنت سريع، مايك واضح الصوت، باإلضافة اىل وجود كروما أو إحديث، 

 خلفية مناسبة خلف املعلم.

إخطار اإلدارة قبل موعد يف حالة اعتذار املعلم عن احلصة، جيب  -6

 ساعات. 6ساعة وحبد أدنى  24احلصة حبد أقصى 

لإلدارة أو املشرفني، تغيب املعلم عن احلصة بدون أي إخطار  إذا -7

ال يتم احتساب أجر احلصة باإلضافة إىل خصم أجر حصة إضافية 

 مدتها ساعة إذا كان التغيب ألول مرة.

نفس الشهر وبدون إخطار أما إذا كان التغيب لثاني مره من  -8

اإلدارة، يتم خصم أجر حصتني من قيمة راتبه الشهري من نفس 

 الشهر.

إذا تكرر تغيب املعلم للمرة الثالثة من نفس الشهر وبدون إخطار  -9

اإلدارة أو املشرف املعنى باألمر يتم إنهاء التعاقد مع املعلم مع إعطاءه 

 كافة حقوقه ورواتبه.

 ق، دقائ 10موعد احلصة ملدة أكثر من علم عن يف حالة تأخر امل -10

وفى املرة الثانية خيصم منه أجر نصف سيتم إنذار املعلم يف املرة األوىل، 
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حصة، واملرة الثالثة خيصم منه أجر حصة كاملة إذا كانت عملية 

 التأخر حتدث يف نفس الشهر.

وإعالم أما إذا تأخر الطالب عن حضور احلصة بدون إذن مسبق  -11

من قبل اإلدارة، ينتظر املعلم الطالب حتى نصف الوقت، إذا مل يدخل 

الطالب احلصة، املعلم له احلق يف إنهاء احلصة ويتم احتساب أجر 

 احلصة كاملَة له.

إذا اعتذر املعلم مسبقا عن احلصة، فعليه تعويض الطالب حبصة  -12

 كاملَة. أخرى بالتنسيق مع اإلدارة، ويأخذ املعلم أجر احلصة

يلتزم املعلم بإعطاء حصة جتريبية للطالب اجلدد، وال حتسب  -13

هذه احلصة من قيمة أجر املعلم إال إذا قرر الطالب االشرتاك يف 

 األكادميية وبدء احلصص مع املعلم.

يراعي املعلم/ـة حقوق لطالب وأن يبذل قصارى جهده  أخريا: أن -14

 درس.يف تعليمهم واستيفاء الوقت املدد لل
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:املكافآت والتكرميات  

تعطي إدارة األكادميية للمعلمني امللتزمني مكافآت وشهادات تقدير وحوافز 

على جهودهم املبذولة يف حتسني أداء األكادميية، وتتنوع املكافآت بني مكافآت 

يف أجور احلصص لتشجيعهم على االستمرار يف  وزيادةمادية وشهادات تقدير 

 األداء اجليد.

 اجلزاءات

بعض اجلزاءات ملن خيالف الشروط املتبعة يف هذا حيق لألكادميية أن تضع 

العقد، وتقع اجلزاءات يف استقطاع جزء من األجر أو تقليل عدد الطلب أو 

 االيقاف عن العمل.

 أوافق على العقد: 

 االسم/ ....................

 التوقيع/ ..................

 التاريخ/ ..................

 


