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هذا   االرشادي  أُعد  علىالدليل  الرئيسية  واالجراءات  السياسات  وتقديم  بال    /الموظفين   لعرض  طبي  "تعليم  بمنصة  المتعاونين 
 توفير المعلومات التي تتعلق بشروط العمل والمزايا التي تؤثر على عملية التوظيف بالمنصة .  باالضافة الى  حدود"  

 
 كلمة ترحيبية   1.1

 مرحب بكم في منصة "تعليم طبي بال حدود"، فحقَا إننا لنشعر بسعادة عارمة النضمامك لعائلة المنصة.  
تتمثل مهمة منصة "تعليم طبي بال حدود" في إنشاء بيئة تعلم إلكتروني عالية الجودة ويمكن الوصول إليها للمساهمة في رفع 

التط  متابعة  على  المنصة  وتعمل  الصحية،  الخدمات  ومعايير  جودة  التعليم  توفير  في  التميز  من  المزيد  لتحقيق  المستمر  وير 
 الخدمة لجميع المشاركين والمعنيين. 

وتتجه منصة "تعليم طبي بال حدود"  نحو تحقيق هدفها وغايتها بسرعة بالغة، حيث تؤمن بشدة أنها ستكون قادرة على توفير  
ر اإلنترنت شهرة ليس في المملكة فحسب ولكن في العالم كله. كما أفضل بيئة تعليمية وستصبح أحد أكثر مزودي التعليم عب

 أنها تؤمن بأن برامج التطوير المستمر والعمل الجماعي وااللتزام الكامل والبحث المستمر سيمكنها من تحقيق الحلم النهائي. 
  

 منصة تعليم طبي بال حدود    1.2
بهدف تقديم خدمات التعليم المستمر والمؤسسات التعليمية عبر االنترت    2020ُأسست منصة تعليم طبي بال حدود  في عام  

    لم.لك للمشاركين من جميع انحاء العاوذ
  

 منصة تعليم طبي بال حدود    1.3
االحكام التالية ليتم اتباعها عند وضع السياسات  ، طورت منصة تعليم طبي بال حدود  )أ(   1.3مع مراعاة االحكام الموضحة في  

 الجديدة  
 . يجب أال تتعارض السياسات مع أي قانون في البالد -أ

 يجب أن تراعي السياسات مصالح الموظفين ومنصة تعليم طبي بال حدود    -ب
 يجب أن يتم اعتماد السياسات من الجهة القائمة على منصة تعليم طبي بال حدود    -ت
 سيقوم الرئيس التنفيذي بإبالغ السياسة على النحو الواجب للموظفين عندما يتم وضعها.  -ث
لتحديث معلومات   -ج تدريبية  التأكد من عقد دورة  ٌمركبة فيجب على منصة تعليم طبي بال حدود   اذا تم وضع سياسة 

 موظفين.  ال
 

 مالحظة: هذا الدليل االرشادي يحل محل جميع ما سبقه من كتيبات ومذكرات ارشادية. 
  



  

 

  أ  1.3
بالحق في    تعليم طبي بال حدود   الوثيقة، تحتفظ منصة  للحفاظ على تحديث محتويات هذه  يتم بذل كل جهد  بينما 

اإلجراءات و / أو المزايا الموضحة في الدليل مع أو بدون إشعار  تعديل أو تعليق أو إنهاء أي من السياسات و / أو  
 مسبق للموظفين. وفي حال حدثت تغييرات كبيرة ، فسيتم ترتيب اجتماع مستنير الستنباط آراء الموظفين. 

  
 حالة وتعريف الموظفين/ المتعاونين   2
 التعريف   
 "موظف" تعني الموظف الذي يعمل لدى منصة تعليم طبي بال حدود  بشكل منتظم مقابل راتب أو أجر شهري.   
 لن يتم اعتبار أي شخص يعمل لدى منصة تعليم طبي بال حدود  كموظف إذا كان:  

 ليس لديه/ لديها عقد عمل مؤقت أو دائم   -أ
 لم تتلقى/ يتلقى راتب أو اجر كموظف دائم أو مؤقت   -ب

 لن يعتبر الشخص موظف لدى منصة تعليم طبي بال حدود  اذا:  
تم التعاقد معه/ معها إلنهاء عمل معين، وخدمتها / خدمته غير مطلوبة بمجرد االنتهاء من الوظيفة. على   -أ

 سبيل المثال ، كهربائي أو سباك أو عامل بناء ؛ 
 معه/ معها لتوريد خدمة معينة، وبعد انتهاء عملية التوريد لم تعد خدماته مطلوبة تم التعاقد  -ب
تم التعاقد معه / معها ألداء عمل بشكل متكرر ولكن هذا العمل ال يتعلق باألغراض الرئيسية لبرنامج منصة   -ت

 تعليم طبي بال حدود  ، على سبيل المثال ، عامل نظافة  
 طريقة العمل وفًقا لمهاراته وقدراته  هو / هي مقاول مستقل ويتحكم في -ث

  
يتعاون مع فريق منصة تعليم طبي بال حدود  بناًء على عقد تعاون محدد لمدة معينة ويتلقى    "متعاون" هو شخص 

وبقية   العلمية  البرامج  مدراء  أمثلة:  ؛  الرواتب  من  بداًل  تنفيذها  تم  محددة  مشاريع  مقابل  عليها  المتفق  السداد  نسبة 
 أعضاء هيئة التدريس المشاركين

  
سارية    قانونية  الئحة  أي  توفير  مراعاة  مع  "الموظف"  تعريف  تغيير  في  بالحق  االفق  عبر  شركة  تحتفظ  مالحظة: 

 المفعول في المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي. 
  
 سياسات عملية التوظيف/ التعيين   3

 تكافؤ فرص العمل 3.1



  

 

تعتمد منصة تعليم طبي بال حدود مبدأ تكافاؤ الفرص، حيث تستند قرارات التوظيف إلى القانون والجدارة واحتياجات   
العمل ، وليس على العرق أو اللون أو األصل القومي أو النسب أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الحالة االجتماعية  

 أو االنتماء السياسي أو أي عامل آخر  
  

 العمل/ التمييز االيجاببي   3.2
تلتزم منصة "تعليم طبي بال حدود"  باإلجراءات بالعمل الذي سيبنى على نقاط القوة في القوى العاملة الحالية وتعزز باستمرار  

 تنوع المنظمة. تشمل اإلجراءات التي يتم أخذها في االعتبار، على سبيل المثال ال الحصر ، ما يلي: 
المتزايد والمتنامي للباحثين عن   • لتلبية الطلب  تخطيط وإعداد برامج إلدخال وعرض مهارات جديدة من خالل التدريب 

 التعليم والمهارات.  
 تحويل الخطط والبرامج إلى أفعال لتلبية الطلب  •

  
 توجيه الموظفيين الجدد/ اعضاء هيئة التدريس   3.3

تعمل منصة "تعليم طبي بال حدود" على إجراء عملية الترحيب الرسمية ، أو "توجيه الموظفين / أعضاء هيئة التدريس" حيث  
 تتضمن هذه العملية نظرة عامة على المنصة ، بما في ذلك األنشطة التالية: 

 حدود" التعليمية  الدعوة لتصفح منصة "تعليم طبي بال   •
 مقدمة عامة عن سياسة المنصة  •
 حقوق وواجبات الموظفيين   •
 التزام الموظفيين القانوني الداء مهامهم الوظيفية   •
 ملخص للعالقة بين المنصة والموظفيين/ اعضاء هيئة التدريس  •

  
 سجالت الموظفين واإلدارة  3.4

اإلدارية   للشؤون  التنفيذي  المدير  تكليف  في  تم  الصلة  ذات  اإلدارية  والوظائف  الموظفين  مع سجالت  التعامل  بمهمة  والمالية 
المستندات   الموظفين في جميع األوقات، وتشمل بعض أو كل  "تعليم طبي بالد حدود". وسيتم االحتفاظ بسرية ملفات  منصة 

 التالية: 
 صورة من عقد العمل الموقع •
 المعلومات البنكية   •
 صورة  من بطاقة الهوية الوطنية  •
 صورة من مسيرات الرواتب   •



  

 

 تقرير تقييم االداء   •
 سيرة ذاتية مع شهادة التدريب واالنجاز.   •

  
 تغيير المعلومات الشخصية   3.5

ستقوم منصة "تعليم طبي بال حدود"  بتحديث هذه السجالت حسب الضرورة. في حال حدوث أي تغير في اسم الموظف أو  
 العنوان أو رقم الهاتف أو رقم الهاتف المحمول، فيجب عليه / عليها إخطار التغيير: 

 كتابيا دون تأخير   •
 ستعمل المنصة على ارسال خطاب إقرار بإخطار التغيير إلى الموظف  •

شؤون اإلدارية  سيتم تحديث جميع سجالت الموظفين بانتظام ، وسيتم احاطة جميع الموظفين بانتظام من قبل المدير التنفيذي لل
 والمالية لتحديث تفاصيل أي تغييرات. سيتم أيًضا إرسال بريد إلكتروني بشكل دوري لطلب تفاصيل أي تغييرات. 

  
 قواعد السلوك  4

 إرشادات عامة  4.1
بال  يتم تطبيق معايير السلوك على قدم المساواة على جميع الموظفين األكاديميين واإلداريين في منصة "تعليم طبي   

معايير   لتلبية  منفصل  بشكل  تصميمها  تم  التي  المحددة  السلوك  قواعد  بعض  هناك  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  حدود". 
الموظفين األكاديميين واإلداريين على التوالي. ومن الواضح أن هناك مجاالت في القواعد مصممة خصيًصا للموظفين  

 والعكس صحيح.  األكاديميين والتي لن تنطبق على الموظفين اإلداريين 
 

يتم حث جميع الموظفين على التعرف على قواعد ومعايير منصة "تعليم طبي بال حدود"  للسلوك ويتوقع منهم اتباع  
 هذه القواعد والمعايير بأمانة في أداء وظائفهم وإدارة مشاريع المنصة في التعليم. 

  
 ساعات العمل  4.2

تتبع نمًطا منتظًما باستثناء الموظفين بدوام كامل وبدوام جزئي. يعتمد ذلك  ان ساعات العمل في المنصة بشكل عام ال   
الدعم   توفير  يتم   ، والمباشرة. ومع ذلك  المسجلة  التعليم  / ومحاضرات  التعليمية  الدورات  لكل من  البث  توقيت  على 

 الفني على مدار الساعة طوال أيام األسبوع. 
  

 الغياب والتأخير  4.3
ال يتطلب نوع العمل في المنصة أي حضور مادي ويمكن أداء جميع األعمال عن ُبعد. ومن ثم ، فإن اللوائح المتعلقة   



  

 

 بالغياب والتأخير ال تنطبق هنا بشكل عام باستثناء الموظفين بدوام كامل وبدوام جزئي.  
  

 سياسة التحرش  4.4
من أفعال التحرش في مكان العمل. يمكن أن تتخذ أفعال    لن تسمح منصة "تعليم طبي بال حدود" بحدوث أي فعل 

التعدي اللفظي ، ويمكن أن يكون   التحرض عدة أشكال حيث قد تكون ، على سبيل المثال ال الحصر ، القذف أو 
كلمات أو إشارات أو تعليقات مسيئة أو رسوم متحركة أو صور أو ملصقات أو نكات أو تصريحات بالبريد اإللكتروني  

 الب أو ترهيب أو اعتداءات جسدية أو اتصال أو عنف أو مق
  

 سياسة التحرش الجنسي  4.5
يشمل    قد  العمل.  مكان  في  الجنسي  التحرش  أفعال  من  فعل  أي  بحدوث  حدود"  بال  طبي  "تعليم  منصة  تسمح  لن 

أو غير ذلك من  التحرش الجنسي المقدمات الجنسية غير المرغوب فيها ، أو طلبات الحصول على خدمات جنسية ،  
أشكال االتصال اللفظي أو الجسدي غير المرغوب فيه ذي الطبيعة الجنسية عندما يؤدي هذا السلوك إلى خلق بيئة  

 عمل مسيئة وعدائية ومخيفة ، ويمنع الفرد من أداء واجبات منصبه بشكل فعال. 
  

 المعلومات السرية وعدم اإلفشاء 4.6
من خالل االستمرار في العمل مع منصة "تعليم طبي بال حدود" ، يوافق الموظفون على أنهم لن يكشفوا أو يستخدموا   

عالقتها   تكون  أن  بصدق  المنصة  تأمل  كما  عملهم.  توقف  بعد  أو  أثناء  سواء  للمنصة،  السرية  المعلومات  من  أي 
 ذلك ، يلتزم جميع االطراف بالحفاظ على السرية.  بموظفيها / المتعاونين طويلة األمد ومفيدة للطرفين. ومع 

  
 المعايير األخالقية  4.7

تصر منصة "تعليم طبي بال حدود" على إتباع أعلى المعايير األخالقية في إدارة أعمالها. إن القيام بالشيء الصحيح   
الر  للمنصة على  العظيمة  النجاح  الدافعتان وراء قصة  القوتان  بنزاهة هما  القصير.  والتصرف  العملي  غم من تاريخها 

وعند مواجهة مشكالت أخالقية ، من المتوقع أن يتخذ الموظفون القرار المهني الصحيح بما يتفق مع مبادئ ومعايير  
 منصة "تعليم طبي بال حدود" 

  
 استخدام برمجيات الحاسب االلي   4.8

القانوني للبرامج، حيث أنه بموجب قانون حقوق النشر ،  لن تتغاضى منصحة "تعليم طبي بال حدود" عن النسخ غير   
 ُيمنح المالك المسجل حقوًقا حصرية معينة بما في ذلك الحق في عمل النسخ وتوزيعها. 



  

 

  
 إجراءات الشكوى  4.9

مشرفهم  يجب على الموظفين / المتعاونين الذين لديهم مشكلة أو استفسار أو شكوى متعلقة بالوظيفة مناقشتها أواًل مع   
و البرنامج.  مدير   / تشجع    المباشر  حدود"  بال  "تعليم طبي  منصة  فإن   ، المستوى  هذا  على  المشكلة  حل  تعذر  إذا 

الموظفين / المتعاونين على االتصال بموظفي اإلدارة العليا الذين  سيعملون على التحقق من انتهاك لمعايير السلوك  
 جراءات.  الخاصة بالمنصة وسيتم التعامل معها وفقا لال

  
 اإلجراء التصحيحي  4.10

إن نصة "تعليم طبي بال حدود" هو صاحب عمل مهني، ولكن السلوك غير المقبول الذي ال يؤدي إلى الفصل الفوري   
 يمكن التعامل معه بأي من الطرق التالية: 

 التذكير أو االنذار الشفهي   •
 التحذير التحريري  •
 انهاء الخدمات   •
 محددة( )في ظل ظروف خاصة  •

  
 تعليق األزمة  4.11

الموظف الذي يرتكب أي مخالفة جسيمة لسياسات منصة "تعليم طبي بال حدود" سيتم إيقافه كحد أدنى، مع دفع اجره    
الى أي   الحاجة  إنهاء خدماته دون  التحقيق ، يمكن  بعد  المخالفة.  التحقيق معه بشأن هذه  نتائج  الى  التوصل  حتى 

 إلجراء تأديبي. إشارة مسبقة 
  

 إنهاء العمل / االستقالة من قبل الموظف  4.12
إنهاء    العمل  لصاحب  يجوز  للشركة  التنفيذي  الرئيس  وموافقة  األكاديمية  للشؤون  التنفيذي  المدير  توصية  على  بناًء 

 ها وبعد إنذاره.  العمل أو التعاون إذا خالف الموظف / المتعاون المبادئ والواجبات الرئيسية المسندة اليه/ الي
  
إذا رغب الموظف / المتعاون في إنهاء العقد قبل تاريخ انتهاء صالحيته ، فيجب عليه إبالغ المدير التنفيذي للشؤون   

 يوًما ، كما هو مذكور في عقد العمل / التعاون ؛  30اإلدارية والمالية كتابًة في غضون فترة ال تقل عن 
  
يجوز لصاحب العمل إنهاء العمل دون سابق إنذار مع دفع شهر واحد بداًل من اإلشعار في حالة سوء السلوك الخطير   



  

 

 أو المستمر مثل التسبب في خرق كبير للقواعد التأديبية لصاحب العمل أو الثقة / المنافسة. 
  

 مقابلة االنهاء   4.13
إجراء مقابلة إنهاء لمناقشة أسباب مغادرة الموظف وأي انطباعات أخرى قد  في حالة االنهاء الطوعي ، تود المنصة   

 تكون لدى الموظف عن الشركة.
  

 سياسات االجور  
 االجر االساسي   4.14

ترغب منصة "تنعليم طبي بال حدود" في دفع أجور أو رواتب جميع الموظفين على أن تكون هذه االجور والرواتب    
التي يقدمها أصحاب العمل اآلخرين في السوق وبطريقة تحفيزية وعادلة ومنصفة. قد تستند االجور  تتنافس مع تلك  

وعلى    ، بها  المعمول  القوانين  جميع  مع  يتوافق  وبما   ، المنصة  وأداء   ، الفردي  واألداء   ، والمسؤوليات  األدوار  إلى 
 المؤهالت األكاديمية أو المهنية وعلى خبرة الموظف المعين. 

 اجراءات الحضور واالنصراف  4.15
بموجب القانون ، تلتزم منصة "تعليم طبي بال حدود"  باالحتفاظ بسجالت دقيقة لحضور وانصراف الموظفين، بحيث   

يجب على كل موظف ملء سجل حضور المنصة اإللكتروني المناسب كل أسبوع ، ويجب إكمال سجالت الحضور  
 تقارير الحضور واالنصراف الخاصة ببرنامج المنصة. واالنصراف وفًقا إلرشادات إعداد  

  
 كشوف الرواتب وأيام الدفع  4.16

يعتمد تواتر توزيع رواتب موظفي المنصة على حالة توظيف الموظف أو حالة المتعاون. ويجب أن يتم دفع رواتب   
 ن كل شهر. الموظفين المنتظمين بدوام كامل وبدوام جزئي شهرًيا في أو بحلول آخر يوم عمل م

  
 تقييمات االداء والرواتب   4.17

يهدف برنامج منصة "تعليم طبي بال حدود" إلى مساعدة الموظفين على النجاح في وظائفهم وزيادة ثقتهم.وفي محاولة   
لدعم هذا النمو والنجاح ، استحدثت المنصة عملية تقييم سنوية لتقديم مالحظات رسمية على األداء، حيث تتضمن  
التعليقات عملية  لتقييم األداء ، والتقييم الرسمي ، وتقرير سنوي عن االداء، على أن تقام عملية تقييم األداء مرتين في  

يجب أن يحتفظ الرئيس اإلداري بالسجل المكتوب حيث ُيستخدم للمساعدة في تقدير  و   السنة في شهري يناير وديسمبر.
 األداء بغرض الترقية وما إلى ذلك. 

  



  

 

وتنفيذ    حساب  يعتمد  حيث  السنوية،  األداء  تقييم  عملية  مع  بالتزامن  عادًة  األجور   / الرواتب  تقييمات  عملية  تحدث 
 التغييرات في الراتب األساسي / األجور على كل من الشركة واألداء الشخصي وسيحدث عادًة عند تجديد العقد. 

  
ستتم    األداء  تقييمات  أن  إلى  اإلشارة  التقييم  وتجدر  تقرير  على  تأثير  أي  االول  للتقييم  يكون  ولن  السنة،  في  مرتين 

للتقييمات   سيكون  أخرى  ناحية  ومن  والمهارات.  الكفاءة  لزيادة   ، وجد  إن  أدائه،  عن  للموظف  تعليًقا  ستقدم  ولكنها 
 النهائية تأثير على تقرير التقييم. 

  
 االرتقاء والترقية   –فرص التقدم  4.18

ة أن توفر للموظفين كل فرصة للتقدم إلى مناصب أو فرص أخرى داخلها. وتعتمد الموافقة على حركات تود المنص 
االرتقاء أو الترقيات إلى حد كبير على التدريب والخبرة وسجل العمل واحتياجات العمل. ومع ذلك ، تحتفظ المنصة  

 بالحق في البحث عن موظفين محتملين من خارج الهيئة أيًضا. 
  
 المتيازات/ الفوائد ذات الصلة ا 5

 المساعدة التعليمية   5.1
مهارات ومعرفة   أن  تدرك  أنها  كما  الذات،  تحسين  إلى  بدورة  يؤدي  التعليم  أن  بالد حدود"  "تعليم طبي  تؤمن منصة 

المرتبط  موظفيها ضرورية لنجاح المنصة. وفي هذا السياق تشجع المنصة سعي الموظف للحصول على التعليم العالي 
 بوظيفته الحالية. 

  
 التدريب والتطوير المهني  5.2

تم وضع جدول زمني محدد لعمليات التدريب والتوجيه االساسية لتصنيفات الوظائف والتوظيف. ويوفر نظام التدريب /   
االستفادة    التوجيه إرشادات في التطوير المهني وتشجع منصة "تعليم طبي بال حدود"  جميع الموظفين المهتمين على

بالوظيفة، و التدريبية الخاصة  الدورات  المستمر والحصول على  التعليم  الموافقة على جميع    من مبادرة  تتم  يجب أن 
 الدورات من قبل اإلدارة )رئيس األكاديمية ورئيس اإلدارة(. 

  
 حوافز االجازة/ الوقت المستقطع  6

 سياسة اإلجازات والعطالت  6.1
سيكون الموظفون    .ذوي الوضع المنتظم الحصول على أجر اإلجازة  منصة "تعليم طبي بال حدود"  موظفييحق لجميع   

بدوام كامل مؤهلين للحصول على إجازة مدفوعة األجر لمدة شهر واحد لكل سنة تعاقدية، بينما يحق للموظفين بدوام  



  

 

تعاقدية  لكل سنة  أسبوعين  لمدة  األجر  مدفوعة  إجازة  الحصول على  اإلجازة.  جزئي  وقت  تجميع  لكالهما  يحق  . وال 
 ويجب تقديم طلب اإلجازة كتابًيا إلى المدير التنفيذي للشؤون اإلدارية والمالية قبل شهر من الموعد المحدد لها. 

  
 االجازة المرضية   6.2

االقربين، حيث ستقتصر اإلجازة  يمكن استخدام اإلجازة المرضية أثناء مرض الموظف نفسه أو لمرض أحد افراد اسرته   
لليوملجميع الموظفين بدوام كامل وستة  أيام بمعدل )  08( أيام في العام بمعدل  6المرضية على ستة ) (  4ساعات 

 ساعات لليوم لجميع الموظفين بدوام جزئي. 
  

 اجازة احداث الفجيعة  6.3
 إجازة لوفاة أحد أفراد األسرة المباشرين.  بشكل عام ، يحق للموظف بدوام كامل أو بدوام جزئي الحصول على 
  

 االجازة لحاالت طبية/ عائلية   6.4
لدى    عملهم  من  مؤقتة  اجازة  إلى  الموظفون  يحتاج  قد   ، غيرها  أو  أو شخصية  طبية  ، ألسباب  األحيان  بعض  في 

إجازة   بالتقدم بطلب للحصول على  السماح لموظفيها  المنصة في  تتمثل سياسة  محددة معينة وأخذها بعين  المنصة. 
 االعتبار. ويجب تقديم جميع طلبات اإلجازة كتابًة إلى المدير التنفيذي للشؤون اإلدارية والمالية. 

  
 اذن شخصي للغياب   6.5

العمل   أو  آخر  مكان  في  وظيفة  لشغل  ليس  ولكن   ، شخصي  لسبب  إجازة  المنصة  تمنح  قد   ، خاصة  ظروف  في 
 اإلجازة الشخصية كتابًيا وتخضع لتقدير الهيئة. لحسابك الخاص. ويجب طلب 

  
 النفقات   7

 العرض    7.1
فيما يلي دليل شامل لسياسة المنصة بشأن النفقات وإجراءات اإلبالغ عن النفقات وتسديدها. ويجب أن تكون جميع   

حيث يجب أن يشير تقرير المصروفات الذي يقدم الى المنصة    -تقارير المصروفات قائمة على أساس هذه السياسة  
 ه السياسة.  إلى أن النفقات المبلغ عنها مشروعة ومعقولة وتتوافق مع هذ

  
 مستلزمات الشركة/ نفقات أخرى  7.2

يجوز لألشخاص المصرح لهم فقط شراء اإلمدادات باسم المنصة، ويجب اعتماد جميع أوامر الشراء من قبل المدير   



  

 

 التنفيذي للشؤون اإلدارية والمالية
  
 الموظف  التواصل مع 8

 التواصل المفتوح   8.1
طبي    "تعليم  منصة  العمل تشجع  في  زميل  مع  لديهم  تكون  قد  ملحة  قضايا  أي  مناقشة  على  الموظفين  حدود"  بالد 

إذا    إذا لم يتم التوصل إلى حل ، يجب على الموظفين ترتيب لقاء مع مشرفهم المباشر. و  مباشرة مع هذا الشخص. و
االتصا الموظفين  فيجب على  بشكل صحيح ،  الخالف  أو  المشكلة  أو  االمر  معالجة  تتم  ولم  أعلى رتبة.  بزميل   ل 

تعتبر أي معلومات تمت مناقشتها في اجتماع االتصال المفتوح سرية إلى أقصى حد ممكن مع السماح لإلدارة بالرد  
 على المشكلة. وانه لمن غير المقبول مجازاة أي موظف لالستخدام المناسب لقنوات االتصال المفتوحة.  

  
 اجتماع طاقم العمل  8.2

من أجل الحفاظ على قنوات االتصال مفتوحة ، وبما أن منصة "تعليم طبي بال حدود" حديثة اإلنشاء ، فعملت المنصة   
على اجراء اجتماعات مع العاملين بها  بمعدل مرة واحدة في األسبوع  في البداية، وبعد ذلك بمعدل مرة واحدة في  

األعمال  جدول  اتصاالت حول  الموظفون  وسيتلقى  من    الشهر.  االجتماع  يكون  كل شهر.وقد  المناقشة  وموضوعات 
أعضاء هيئة التدريس فقط أو الموظفين اإلداريين فقط ، أو قد يضم جميع الموظفين.ومهما تمت طبيعة انعقاجة يجب  

 ذكره بوضوح عند انعقاده، عالوة على ذلك يجب االحتفاظ بمحاضر االنعقاد للرجوع اليها مستقبال عند الحاجة.  
  

 االقتراحات  8.3
تعليمية    منصة  جعلها  حول  أفكار  أو  اقتراحات  أي  طرح  على  موظفيها  جميع  حدود"  بال  طبي  "تعليم  منصة  تشجع 

ممتازة على اإلنترنت، حيث يتم تشجيع أي موظف يرى فرصة للتحسين على التحدث مع اإلدارة. كما يتم تقييم جميع 
 االقتراحات وتقديمها بسرية تامة.

  
 البيان الختامي  8.4

فمن المهم أن يظل الموظفون على دراية بالتغييرات في    تعتمد ظروف وعالقات العمل الناجحة على التواصل الناجح. 
اإلجراءات والسياسات والمعلومات العامة. ومن المهم أيًضا توصيل األفكار أو االقتراحات أو األهداف الشخصية أو  

 ي المنصة. المشكالت ألنها تؤثر على العمل ف
 
 

 



  

 

 اقرار   9
التوظيف الخاصة ببرنامج منصة "تعليم طبي بال قيود"، وألتزم    بأنني تلقيت نسخة من سياسات  أدناه  أقر أنا الموقع 

 بقراءة هذه السياسات واتباعها. 
  
 أوجهها إلى زميل أقدم. كما إنني أدرك أنه إذا كان لدي في أي وقت أسئلة تتعلق بسياسات المنصة فينبغي علي أن  
  
أعلم أن سياسات منصة "تعليم طبي بال حدود" والوثائق األخرى ذات الصلة ال تشكل عقد عمل وليست ضماًنا من   

المنصة للشروط والمزايا الموضحة فيها، ومع ذلك ، تم دمج أحكام سياسات الشركة هذه في اإلقرار وأوافق على أنني  
 سألتزم بها. 

 
 

 المسى الوظيفي   اسم الموظف مطبوعًا:  
  
  

 التاريخ  توقيع الموظف  
  

  الملحق 
 

 االجراءات التأديبية   9.1
 يتم اتخاذ اإلجراءات التأديبية من قبل اإلدارة العليا أو من يخولها

 اعتمادا على طبيعته. في حال اقتراف الموظف لسوء سلوك فسيكون االجراء عن طريق التحذير اللفظي أواًل وذلك  -1
في حال عدم االستجابة للتحذير الشفهي فسيتم كتابة المخالفة أو سوء السلوك بالتفصيل موضًحا طبيعته والشخص   -2

 المخالف والشخص المتضرر. 
 التحقيق مع الشخص الذي ارتكب سوء السلوك مع االخذ بشهادة أي شهود محتملين.  -3
 ارتكب سوء السلوكنقل قرار اإلدارة العليا إلى الشخص الذي   -4

 
 
 
 
 
 

 


