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عنوان التشریع: التعدیل الثانیة لتعلیمات ھیكل عمل عضو الھیئة التدریسیة 
 

التصنیف: تعلیمات

المحتوى1 
 

رقم التشریع: 142 
 

سنة التشریع: 2001 
 

تاریخ التشریع: 01-01-2001 00:00:00 
 
 

مادة 1 
 

یلغى نص كل من البندین ( سابعاً ) و( ثامناً ) من مادة ( 2 ) من تعلیمات ھیكل عمل عضو الھیئة التدریسیة رقم ( 72 ) لسنة 1992 ویحل
محلھما ما یأتي: – 

 
سابعاً – یحسب تدریس كل ساعة عملیة او تطبیقیة او میدانیة او تدریسیة او مناقشة ساعة واحدة . 

 
ثامناً – یحسب االشراف على كل مشروع من مشاریع بحث التخرج في الدراسة الجامعیة االولیة ساعتین نظریتین على ان ال یزید عدد

المشاریع على ( 4 ) اربعة .

مادة 2 
 

یضاف ما یلي الى مادة ( 2 ) من التعلیمات ویكون البند ( تاسعاً ) منھا: – 
 

تاسعاً – في حالة االشراف المشترك تحسب ساعات االشراف والمكافآت كاملة لكل مشرف .

مادة 3 
 

یلغى نص كل من البندین ( اوالً ) و( ثانیاً ) من مادة ( 4 ) من التعلیمات ویحل محلھما ما یأتي: – 
 

اوالً – لرئیس الجامعة بناء على مقتضیات المصلحة العامة تكلیف عضو الھیئة التدریسیة بواجبات تتعلق بمجمل النشاطات العلمیة والتربویة
واالداریة وتحسب لھ ساعات اضافیة بما ال یزید على ثلثي النصاب اسبوعیاً . 

 
ثانیاً – لمجلس الكلیة منح ساعات اضافیة ال تزید على نصف النصاب اسبوعیاً لعضو الھیئة التدریسیة في حالة تكلیفھ بواجبات تتعلق بتطویر

العملیة التربویة او التعلیمیة او االداریة على ان یتم ذلك في بدایة كل سنة دراسیة او فصل دراسي .

مادة 4 
 

یضاف ما یلي الى مادة ( 4 ) من التعلیمات ویكون البندان ( ثالثاً ) و( رابعاً ) منھا: – 
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ثالثاً – یخفض نصاب مقرر القسم ( 4 ) اربع ساعات اسبوعیاً . 
 

رابعاً – لمجلس الكلیة تخفیض نصاب من یكلف بأعمال مقرر الدراسات العلیا فیھا بما ال یتجاوز ( 4 ) اربع ساعات اسبوعیاً .

مادة 5 
 

یلغى نص الفقرة ( أ ) من البند ( سادساً ) من مادة ( 2 ) من التعلیمات ویحل محلھ ما یأتي: – 
 

أ – یحسب االشراف على رسالة كل طالب دراسات علیا ساعتین نظریتین في االسبوع للدبلوم العالي واربع ساعات نظریة للدكتوراه في
االسبوع، على ان تحسب ساعات االشراف ألغراض الصرف على اساس ساعات الدراسات العلیا .

مادة 6 
 

تنفذ ھذه التعلیمات من تاریخ نشرھا في الجریدة الرسمیة . 
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