أسس احتساب العبء التدريسي ألعضاء الهيئة التدريسية
(باستثناء االختصاص العالي في الطب وطب األسنان)
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يُحسببالعبءبباتلعبسي يسببالبت سببظرظةلعب اليببةل لعب ببي ل( لعببحببالعب بسبببا) ب ببظليءببظددلاببيدلعبسببظاظةل
عب ءس ي .
يُحسالعبءاتلعبسي يسالبت سظرظةلعبء تيةل(عب لعسب ل لعب ابظ أل لعب بسببلعةل لعبسمب ي ل عبءيبظدعةل
لعب سسابى ل لعبسبي يالعبسببليليلتبال بمببرلديسبة ل بييبة) سببظاةل عةبي لببببألسبظاسيتلا تيسببيتل
سبببةايظلبتىمببأليببظ ا .ببظلعب سببظذلعبببويليسبببة ل ببتلج ب تللاببليل ج ب تلا تببال لتيحسببالعبءبباتل
عبسي يسالبتج تلعب اليلةسالعب ظد ل()1ل ل يحسالعبءاتلعبسي يسالبتج تلعبء تالةسالهوهلعب ظد .
ليُحسبالعبءباتلعبسي يسببالب سظبءبةلاتبببةلعببببظبة يةيلعب سببجتيتلب سبظرظةلعبسببي يالعب يبيعلال سببظرظةل
عبسطبيقظةلب ظليءظددلايدلعبسظاظةلعب ءس ي لبت سظذليحيل رم لبتاءبةلعبةعةي .
يءسبللعبءاتلعبسي يساليظ اًل خالل الفصل الدراسيي الصييفي ا بي ظل ليقبألابيدلعبطتببةلعب سبجتيتلتبال
عب سببظرظةلعبببةع د لتببالعب ببظد ()1ل ل()2ل ل()3ل ابباهلاببتل 22اظبببالتببالاببءالعب سببظرظةلعب اليببةل
عبسي يالعب يبيعلال عبسطبيقبظةل ل 12ابا لتبالابءالعب سبظرظةلعبء تيبة ل يسبس ل بتلقبب ل سبظرظةل
عبسي يالعبسليليل عبءيظدعةل عب سساى ل عبي عسظةلعبءتيظ.
مع مراعاة ما جاء في المادة ( ،)4إقعلزعدلايدلعبطتبةلتال سظرظةلعبسم ي لتاليتيةلعبء بظ ل عبسمب ي ل
اتل 52طالبلتالعباءبةلعبةعةي ليحسالااتلإضظتالب قيع بـل( بع) سظاةلببألاظبالاتب ل لي يبيل
عةسسظ لعبءاتلاتل( )7سظاظةل ءس بي لب سبظرظةلعبسمب ي لعب ء بظ يل ل( )5سبظاظةلب سبظرظةل ببظد ل
عبسم ي لبتاءبةلعبةعةي .
إقعللقرلايدلعبطتبةلعب سجتيتلتال سظذ/اءبةلخادلعبىمألعبي عسالعبميىالاتلعبحبيلعددلب لعب قبل ل
ةسالعب ظد ل( )4ليس لعةسسظ لعبءاتلبهوهلعباءبةلي ظليتا-:
ايدلعبطتبةلعب سجتيتلتالعباءبة

× عبءاتلعبسي يسالعببظ ألبتاءبة
للللللعبءاتلعبسي يسال=
ايدلعبطتبةلعب قل لبتاءبةليحيل دل
يجةزلتالةظ ةلعضطلع يةليةعتقلاتيهظلعبلئيسلب ظ ًتلات ل سيال تلعبء ييلعةسسبظ لعبءباتلبتابءبةل
عبةعةي ليظ اًلإقعللقرلايدلعبطتبةلتالعباءبةلاتلعبحيلعددل لعب قل لتالعب ظد (.)4
 -7تالةظدلعاسلعكل ي لل تل ي يلتال ي يسل سظذ ظليحسالعبءاتلعبسي يسالبببأل بي يلب سببةلابيدل
عب حظضلعة /عبجتسظةلعبء تيةلعبساليي سهظل تلعب ج ةعلعببتا.
 -8يُحسبباللمببعلسببظاةلابباتل ي يسببال قظبببألع اببلع لببببألاظبببال سببجألب سببظرظةل اببل علعبسبببل ل
ال علبحال لبحال ببليلات ل ل ليُحسسالبءضةلهيئةلعبسي يسل ي لل بتل( )3سبظاظةلاباتل
ي يسالبإلالع لتالعبىمألعبةعةي.
 -9تالعببلع جلعبسال طلحل ال عل ببل ل( )1ابل عل ببل ل( )2ليُحسبال ببعلسبظاةلاباتل ي يسبال
قظبببألع اببلع لببببألاظبببال سببجأل اببل عل بببل ل( )1يُحسبباللمببعلسببظاةلابباتل ي يسببال قظبببأل
ع الع لات ل ال عل بل ل( )2اتب ل ل ليُحسسبالبءضبةلهيئبةلعبسبي يسل ي بلل بتل( )4.5سبظاظةل
ااتل ي يسالبإلالع لتالعبىمألعبةعةي.
 -11يُحسالسظاةل عةي لااتل ي يسال قظبألع الع لبببأ ()12-3لابءالللمسيا الااديد بتلعب سبظرظةل
عبء تيةلوالسريرية بغضلعب اللاتلايدلعبطتبةلات ل ل ليُحسسالبءضةلهيئةلعبسبي يسل ي بلل بت ()3
سظاظةلااتل ي يسالبإلالع لتالعبىمألعبةعةي.
 -11يُحسال(3لسظاظة) ااتل ي يسبال قظببألعبس سبيقل ع ابلع لاتب ليظتبةلعبابءالبج يبعل سبظرظةلعبتغبةل
ع لجتي يبببةلعبءظ بببةلدلزل 200لدلز 111لدلزل 112تبببالعبىمبببألعبي عسبببالعد دل عب بببظلال (1.5
سظاة) ااتل ي يسالخادلعبىمألعبميىا.
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يُحسالبت ال لات ليأل سظبةل ظجسسيللسظاةل عةي لااتل ي يسالببألاظبالتاليبألتمبألد عسبال
قب لعاسبظ عًل تلبيتلعبىمألعبويلايتلتيهل التظل لعبىمألعباةقل ب ي لثاثةلتمةدل سسظبيةلد عسبيةل
يحيل ات لب ظلتيهظلعبىمألعبميىا لعلى أن ال يزيد العبء من هذا اإلشراف عين ( )3سياعا معتميدة
لكل عضا هيئة تدريس كحد أعليى لكيل فصيل دراسيي (األول و الثاايي) و ( ) .2سااعة ععتعادع عا
الفصل الصيفي( .يصف ساعة ععتعدع عبء ع كل طالب إذا كاا عرارًا م عيفاردام وًاي حالاة و اود
2
عررف عرارك ًيحسب لكل عيهعا يصف العبء العقرر ع كل طالب).
يُحسالبت ال لات ليأل سظبةلديسة ع لسظاة عةي ااتل ي يسالتالعبىمألعبي عسالعبةعةيل قب ل
عاسبظ عًل تلبيتلعبىمألعبويلايتلتيهل التظ لعبىمألعباةقل ب ظل لي ييلات لسسةلتمةدل سسظبيةلب ظل
تيهظلعبىمةدلعبميىيةل تالةظبةل جةدل ال ل اظ كليحسالببأل ه ظللمعلعبءاتلعب قل ل تلهوعل
ع الع .
يبة لعبءاتلعببظ ألبءضةلهيئةلعبسي يسلتالعبىمألعبميىاللمعلعبءاتلعببظ ألعب مةصلاتيهلتال
عب اظم (لاظم لعبهيئةلعبسي يسيةل ر ل 44لبس ةل - 5003عب ظد ل /52عبىقل ل ) خاد لعبىمألعبي عسال
عد دل لعب ظلا.
يس لعةسسظ لعبءات لع دع ي ل عبسي يسا لبتء يعت ل لةع ل سظايي لعبء يعت ل ؤسظت لعدرسظم ل ييليل
عب لعي ل لةعبه ل سظاييه ل لالعئه ل تليبتعل ه لبظبسي يسلخادلعبىمألعبميىالي ظليتا-:

خالل الفصل األول أو الثاني
العبء
اإلداريان اآلخرون
العمداء
أستاذ مشارك /مساعد أستاذ مشارك /مساعد
3
3
6
6
اإلداري
9
6
6
التدريسي 3
المجماع
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9

11

9

11

أستاذ
3
1.5
4.5

خالل الفصل الصيفي
اإلداريان اآلخرون
العمداء
مشارك /مساعد أستاذ مشارك /مساعد
3
3
3
3
1.5
3
6

4.5

6

يحسال( )1سظاةلااتل ي يسالبت سظذلعب بسبا لتالعبىمتيتلعبي عسييتلعد دل عب ظلا لبغضلعب الل
ات لايد لسظاظة لعب سظذ لبالا ل بتيغ ل ةي لعبقبةد ل عبسسجيأ لبأ لعب سظذ لعب بسبا ل يبة لعب سظذل
عب بسبالهةلعب سظذلعبويليقألايدلعبطتبةلعب سجتيتلتيهلا ل( )5اا .
يُحسالبت ال لات ل سظذل(ال ل )714طبيقظةلا تيةلسظاةل عةي لااتل ي يسالببألاظبالتال
يألتمألد عسال تالةظبةل جةدل ال ل اظ كلتيحسالببأل ه ظللمعلعبءاتلعب قل ل تلهوعل
ع الع لات ل ل لي يي لعبءات لات ل( )3سظاظة ل ءس ي لببأ لاضة لهيئة ل ي يس ليحي ل ات لببأل
تمأ.
يُحسا ل( )1سظاة لاات ل ي يسا ل قظبأ لعبس سيق ل ع الع لات لات ل سظرظة ل اظ يع لعبسبل لتال
يتيسالعبه يسةل عبء ظ ل عبسم ي .
يس لإةسسظ لعبءاتلع دع يلب ظئال ئيسلعبجظ ءةل( )0سظاظةلتالعبىمتيتلعد دل عب ظلال ل( )4.5تال
عبىمألعبميىا.
يس لإةسسظ لعبءاتلع دع يلب سظايل ئيسلعبجظ ءةل( )3سظاظةلتالعبىمتيتلعد دل عب ظلال ل( )3تال
عبىمألعبميىا.
يُحسالعبءاتلع دع يل ل ل عةي لداضظتلهيئةلعبسي يسلعبويتلياغتة ل ي لل تل مالإدع ي.
تالةظدل ل ءييتل لإسسقظبةلاضةلهيئةل ي يسلتال يل مالإدع يلبءيلبيعيةلعبىمأليُحسالعبءاتل
ع دع ي لةسالايد لعديظم لعبسا لدع م لتيهظ ل ت لعب ج ةع لعببتا ل تالةظبة لع اىظت ل ت لعب ما ليسس لل
بءبئهلع دع يلي ظلهة.
تغ لج يع لعدسس عبقلع عة لعبسظبقة لعببظ ة لبظةسسظ لعبءات لعبسي يسا لداضظت لعبهيئة لعبسي يسيةل
عبمظد لاتل يل جتسلتالعبجظ ءة.
حظد لج يع لعبحظ ة عبسا لب ليلد لبهظ للر لبهوه لعدسس لإب لعدسسظق لعبلئيس ل بظق لعبقلع لعب ظسال
باألهظ.
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