
أسس التكليف بالتدريس وعمل أعضاء هيئة التدريس في الفصل الصيفي
 
 

  
فقد أقر مجلس العمداء األسس التالية للتكليف بالتدريس وعمل أعضاء هيئةة التةدريس لةال ال اةل الاةي    

 :كما يل 
 

عضةةةي هيئةةةة التةةةدريس الةةةدر يكلةةةف بالتةةةدريس فةةة  ال اةةةل الاةةةي   را ةةة   ةةة ر  يسةةةت   .1

إضةةةاف  مةةةو العةةةاواء باسةةةتنقاء عةةةاوه الققةةةل مةةة  كةةةل  ةةة ر يعمةةةل فيةةة  لةةةال ال اةةةل 

 . الاي   بالقااب الكامل المقايص علي  ف  القظام

أمةةا إ ا عمةةةل أقةةةل مةةة  القاةةاب الكامةةةل فيسةةةت   مةةة  را ةة  ال ةةة ر ا ضةةةاف  والعةةةاواء 

ة بقسةةةبة عبئةةة  التدريسةةة  ال علةةة  إلةةة  القاةةةاب الكامةةةل وبقسةةةبة عةةةد  ال لبةةةة ال علةةة  المبيقةةة

إلةةةة  ال ةةةةد األ قةةةة  للمسةةةةاقاء التةةةة  لةةةةك يكتمةةةةل ب ةةةةا ال ةةةةد األ قةةةة   كمةةةةا ور  فةةةة  أسةةةةس 

 .احتساب الع ء التدريس  ألعضاء ال يئة التدريسية
   يةةةتك  كليةةةف رجةةةيس الجامعةةةة وقةةةياب ومسةةةاعدر الةةةرجيس بالعمةةةل لةةةال ال اةةةل الاةةةي .2

  و ارف ل ك مكافأه مالية بمقدار را   وميازر مده التكليف

 .بإستثناء عالوة النقل
يةةةتك  كليةةةف العمةةةداء ممةةة  هةةةك بر بةةةة أسةةةتا  بعةةة ء  دريسةةة  بياقةةةو سةةةاعة وقاةةةف  ومةةة   .3

هةةةةك بر بةةةةة أسةةةةتا  م ةةةةار  أو أسةةةةتا  مسةةةةاعد بعةةةة ء  دريسةةةة  بياقةةةةو  ةةةةا  سةةةةاعاء 

 مده التكليف و ارف ل ك مكافأه مالية بمقدار را   وميازر

 .بإستثناء عالوة النقل
يُع ةةة  مةةة  يُكلةةةف بالتةةةدريس مةةة  قةةةياب ومسةةةاعدر العمةةةداء ور سةةةاء األقسةةةام ومةةةديرر  .4

المراكةةةةو وقةةةةياب ك ومسةةةةاعدي ك مةةةة  العةةةة ء التدريسةةةة  المقةةةةرر مقابةةةةل العةةةة ء ا  ارر 

حسةةةة  أسةةةةس احتسةةةةاب العةةةة ء التدريسةةةة  ألعضةةةةاء ال يئةةةةة التدريسةةةةية و اةةةةرف لةةةة  

   بإستتتتتثناء عتتتتالوة النقتتتتل التدريسةةةة  بمقةةةةدار را ةةةة  مةةةةده التكليةةةةفمكافةةةةأه عةةةة  العةةةة ء 

 . وع  الع ء ا  ارر بمقدار را   ومكافأه ميازر لتلك المده

أعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس الةةةدي  يةةةتك  عييةةةق ك فةةة  بدايةةةة ال اةةةل الدراسةةة  النةةةاق  يسةةةت قي   .5

 را ةةة  إضةةةاف  عةةة  أربعةةةة أسةةةابيو مقابةةةل التةةةدريس بقاةةةاب كامةةةل فةةة  ال اةةةل الاةةةي   

والةةةدي  يعيقةةةيا لةةةال ال اةةةل الدراسةةة  النةةةاق  ياةةةرف ل ةةةك مقابةةةل  دريسةةة ك فةةة  ال اةةةل 

الاةةةي   وحسةةة  مةةةا ور  فةةة  البقةةةد األول مةةة  هةةةدا القةةةرار بقسةةةبة ر ةةةيد إ ةةةازا  ك  أمةةةا 

الةةةدي  يعيقةةةيا فةةة  ق ايةةةة ال اةةةل الدراسةةة  النةةةاق  فةةةا يسةةةت قي  أر را ةةة  إضةةةاف  مقابةةةل 

 . التدريس ف  ال ال الاي  

2-:ب العبء التدريسي للعمل اإلضافي وفقاً لما يلييتم احتسا .6
 

 .ساعات معتمدة( 3)أن ال يزيد الحد األعلى المحتسب للعبء اإلضافي عن  .أ 

 .ساعات معتمدة( 6)يحتسب العمل اإلضافي لعضو هيئة التدريس إذا زاد عن  .ب 

أن تكون المساقات المطروحة في الفصل الصيفي قد طرحت خالل الفصلين  يراعى .ج 
 .أو الثاني/األول و

يحتسب عبء اإلشراف في الفصل الصيفي كعبء إضافي فقط في حالة مناقشة الطالب  .د 
 .لرسالته خالل ذلك الفصل

 .ال يحتسب عبء التدريب الميداني ضمن العبء التدريسي .ه 

 .ريين المكلفين في الفصل الصيفيال يحتسب العبء اإلضافي لإلدا .و 

يطبق هذا البند على المحاضرين المتفرغين من حملة الدكتوراة أو الماجستير بعد  .ز 
 . اكتمال نصابهم
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