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أسس احتساب العبء التدريسي ألعضاء الهيئة التدريسية
 
 

 (باستثناء االختصاص العالي في الطب وطب األسنان)
 

 .بما يعادل عدد الساعات المعتمدة( أو البحث المكتبي)يُحسب العبء التدريسي للمساقات النظرية أو الندوة  -1

المراسة  أو الماةا أ أو المبتبةرات أو التمةمي  أوالعيةادات أو )العمليةة  يُحسب العبء التدريسي للمساقات -2

أسةبوعيا  سةاعة وادةدة لكةأ سةاعتيل عمليتةيل( أو التدريب السريري في تبمص دكتور صيدلة المستافى

أما المساق الةيي يتكةوم مةل  ةظء  ظةري و ةظء عملةي   فيحسةب العةبء التدريسةي لل ةظء . للفمأ كامال

 .ويحسب العبء التدريسي لل ظء العملي دسب هيه المادة   (1)النظري دسب المادة 

حسةةب العةةبء التدريسةةي لمتابعةةة كلبةةة البكةةالوريوم المسةة ليل لمسةةاقات التةةدريب الميةةدا ي أومسةةاقات يُ  -3

 .كحد أقمى للاعبة الواددة التطبيقات بما يعادل عدد الساعات المعتمدة للمساق
عةةدد الطلبةةة المسةة ليل فةةي  عنةةدما ي يقةةأ راسالالي الصالاليليخالال ا اللصالالد الد يعتبةةر العةةبء التدريسةةي كةةامال   -4

كالب في شعب المساقات النظريةة والتةدريب  22أعاله عل  (3)و  (2)و  (1) المادةالمساقات الواردة في 

التةةدريب  كةةالف فةةي شةةعب المسةةاقات العمليةةة  ويسةةتسنى مةةل  لةة  مسةةاقات 12الميةةدا ي والتطبيقةةات و 

 .لدراسات العلياوا المستافىوالعيادات السريري و
إ ا زاد عدد الطلبة في مساقات التممي  في كلية العمارة والتممي  عل ، (4)مع مراعاة ما جاء في المادة  -5

ساعة لكأ كالب على أي يظيد ادتساف ( ربع)بـ  في الاعبة الواددة يحسب عبء إضافي بمقدار طالب 52

سةةاعات لمسةةاقات مبةةادم التمةةمي  ( 5)سةةاعات معتمةةدة لمسةةاقات التمةةمي  المعمةةاري و ( 7)العةةبء عةةل 

 .للاعبة الواددة
شةعبة الةالل الفمةأ الدراسةي المةيفي عةل الحةد امد ةى المقةرر /إ ا  قص عدد الطلبة المس ليل فةي مسةاق -6

 -:  يت  ادتساف العبء لهيه الاعبة كما يلي( 4)دسب المادة 
 

  ليل في الاعبةعدد الطلبة المس       

 العبء التدريسي الكامأ للاعبة  ×        =                                العبء التدريسي       
 عدد الطلبة المقرر للاعبة كحد أد ى      

وي وز في دايت اضطرارية يوافة  عليهةا الةر ين بنةاء  علةى تنسةيب مةل العميةد ادتسةاف العةبء للاةعبة  

 .(4) إ ا  قص عدد الطلبة في الاعبة عل الحد امد ى المقرر في المادةالواددة كامال  
مةا يحسةب العةبء التدريسةي لكةأ مةدرم بنسةبة عةدد  في دال اشتراك أكسر مل مةدرم فةي تةدرين مسةاق -7

 .ال لسات العملية التي يدرسها مل الم موع الكلي/ المحاضرات
ماروع التبرج أوماةروع  لمساقات مس أيُحسب  مف ساعة عبء تدريسي مقابأ اإلشراف لكأ كالب  -8

سةةاعات عةةبء تدريسةةي ( 3)بحةةث أو بحةةث مببةةري علةةى أم ي يُحتسةةب لعتةةو هيكةةة التةةدرين أكسةةر مةةل 

 .لإلشراف في الفمأ الوادد

يُحسب ربع ساعة عبء تدريسي مقابةأ   (2)وماروع تبرج ( 1)في البرامج التي تطرح ماروع تبرج  -9

ويُحسب  مف ساعة عبء تدريسي مقابأ اإلشراف علةى ( 1)ج اإلشراف لكأ كالب مس أ ماروع تبر

سةةاعات عةةبء تدريسةةي ( 5.4)علةةى أم ي يُحتسةةب لعتةةو هيكةةة التةةدرين أكسةةر مةةل ( 2)ماةةروع تبةةرج 

 .لإلشراف في الفمأ الوادد

مةةل المسةةاقات  للمسالالاا الحاحالالدشةةعب  (12-3) يُحسةةب سةةاعة وادةةدة عةةبء تدريسةةي مقابةةأ اإلشةةراف لكةةأ -11

( 3) بغض النظر عةل عةدد الطلبةة علةى أم ي يُحتسةب لعتةو هيكةة التةدرين أكسةر مةل والسريريةالعملية 
 .ساعات عبء تدريسي لإلشراف في الفمأ الوادد

علةةى كافةةة الاةةعب ل ميةةع مسةةاقات اللغةةة  واإلشةةرافعةةبء تدريسةةي مقابةةأ التنسةةي  ( سةةاعات 3)يُحسةةب  -11

( سةاعة 5.1) لفمةأ الدراسةي امول والسةا ي وفةي ا 112و ل ز  111و ل ز 200اي  ليظية العامة ل ز 
 . الالل الفمأ الميفي عبء تدريسي

لكةأ كالةب فةي كةأ فمةأ دراسةي  عةبء تدريسةيللمارف على كأ رسالة ما سةتير سةاعة وادةدة  يُحسب -12

و ل  اعتبارا  مل بدء الفمأ اليي عيل فية  ماةرفا أو الفمةأ الالدة  ولمةدة فالفةة فمةول متتاليةة دراسةية 
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ساعات معتمةدة لكةأ ( 3)على أم ي يظيد العبء مل هيا اإلشراف عل كحد أعلى بما فيها الفمأ الميفي  

سانة  عتمعا ع ةال ال  ال ( 1.5)و ( األول و الثاني ) عتو هيكة تةدرين كحةد أعلةى لكةأ فمةأ دراسةي
س ي ااس سانة  عتمعاا ع ةاال  ةال إاال انلال فاا إاانل ع ااي نا عي اي اا و اا   نلا  و ااو  ع ااي. )ال اف  

 2.(ع نيك  ف سل لإل عيهعن ي س التل  العقيي ةل إل انلل

في الفمأ الدراسي الوادد و ل   عبء تدريسي واددة ساعةللمارف على كأ رسالة دكتوراة  يُحسب -13

فمول متتالية بما  وبما ي يظيد على ستة أو الفمأ الالد  مارفااعتبارا  مل بدء الفمأ اليي عيل في  

منهما  مف العبء المقرر مل هيا في دالة و ود مارف ماارك يحسب لكأ فيها الفمول الميفية و

 .اإلشراف
 لعتو هيكة التدرين في الفمأ الميفي  مف العبء الكامأ المنموص علي  في الكامأ يكوم العبء -14

الفمأ الدراسي امول  الالل (الفقرة ف/ 52المادة  -5002لسنة  444الهيكة التدريسية رق    ظام) النظام

 .  أو السا ي
للعمداء و واف ومساعدي العمداء ورؤساء امقسام ومديري  والتدريسي يت  ادتساف العبء اإلداري -15

 -:ومل يكلف منه  بالتدرين الالل الفمأ الميفي كما يليو ظرا ه  المراكظ و وابه  ومساعديه  

 
ساعة عبء تدريسي للمساق المكتبي  في الفمليل الدراسييل امول والسا ي  بغض النظر عل ( 1)يحسب  -16

عدد ساعات المساق بارك تبليغ وددة القبول والتس يأ بأم المساق المكتبي ويكوم المساق المكتبي هو 

 .كالف( 5)المساق اليي يقأ عدد الطلبة المس ليل في  ع  
تطبيقات عملية ساعة واددة عبء تدريسي لكأ كالب في كأ ( 714ك ف )يُحسب للمارف على مساق  -17

فمأ دراسي وفي دالة و ود مارف ماارك فيحسب لكأ منهما  مف العبء المقرر مل هيا اإلشراف 

 .ساعات معتمدة لكأ عتو هيكة تدرين كحد أعلى لكأ فمأ( 3)على أم ي يظيد العبء عل 
مساقات مااريع التبرج في كليتي على  التنسي  واإلشراف ساعة عبء تدريسي مقابأ( 1)يُحسب  -18

 .الهندسة والعمارة والتممي 
في ( 4.5)ساعات في الفمليل امول والسا ي و ( 0)يت  إدتساف العبء اإلداري لنا ب ر ين ال امعة  -19

 .الفمأ الميفي
في ( 3)ول والسا ي و ساعات في الفمليل ام( 3)يت  إدتساف العبء اإلداري لمساعد ر ين ال امعة  -21

 .الفمأ الميفي
 .يُحسب العبء اإلداري مرة واددة معتاء هيكة التدرين الييل ياغلوم أكسر مل منمب إداري -21
عتو هيكة تدرين في أي منمب إداري بعد بداية الفمأ يُحسب العبء  في دال ت  تعييل أو إستقالة -22

اإلداري دسب عدد اميام التي داوم فيها مل الم موع الكلي وفي دالة اإلعفاء مل المنمب يستمر بعبك  

 .اإلداري كما هو
ية القرارات السابقة الباصة بادتساف العبء التدريسي معتاء الهيكة التدريسو امسن تلغى  ميع -23

 .أي م لن في ال امعة علالمادرة 
 .التي ل  يرد بها  ص بهيه امسن إلى امستا  الر ين يتبا  القرار المناسب باأ ها تحال  ميع الحايت  -24

مل هيه امسن  للر ين تبفيض العبء التدريسي لعتو الهيكة ( 15)على الر   مما ورد في المادة  -25

 3.إدارية وبما يراه مناسبا  التدريسية اليي يتولى أعباء ومسؤوليات 
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 العبء

 الصيليخ ا اللصد  خ ا اللصد األوا أو الثاني

 اإلداريحن اآلخرون العمداء اإلداريحن اآلخرون العمداء

 مساعد/ مشارك أستاذ مساعد/ مشارك أستاذ مساعد/ مشارك أستاذ مساعد/ مشارك أستاذ

 3 3 3 3 3 3 6 6 اإلداري

 3  .5 3  .5 9 6 6 3 التدريسي

 6 5.4 6 5.4 1  9 1  9 المجمحع


