الواجبات
املادة الثامنة و الثالثون
جيب أن يتصف عضو هيئة التدريس بالصفات اآلتية - :
 .1األمانة و اخللق القويم و أن يلتزم باألنظمة و التعليمات و قواعد السلوك
و اآلداب املرعية  .و أن يرتفع عن كل ما هو خمل بشرف الوظيفة .
 .2متابعة ما يستجد يف جمال ختصصه  ,و أن يسهم من خالل نشاطه
العلمي يف تطور ختصصه .
 .3أن ينقل لطالبه أحدث ما توصل إليه العلم يف جمال ختصصه  ,و يثري
فيهم حب العلم و املعرفة و التفكري العلمي السليم .
 .4أن يشارك بفعالية يف أعمال جملس القسم و يف غريه من اجملالس و
اللجان اليت يكون عضواً فيها على مستوى القسم و الكلية و اجلامعة.
كما يشارك بفعالية يف أنشطة القسم و الكلية و اجلامعة يف خدمة
اجملتمع .
 .5أن يتفرغ لعمله يف اجلامعة  ,و ال جيوز له العمل خارج اجلامعة إالّ بعد
أخذ موافقة مسبقة وفق األنظمة و اللوائح .

املادة التاسعة و الثالثون
يتوىل عضو هيئة التدريس حفظ النظام داخل القاعات و املختربات و
يقدم إىل رئيس القسم تقريراً عن كل حادث من شأنه اإلخالل بالنظام .

املادة األربعون
(أ) يكون احلد األعلى ألنصبة أعضاء هيئة التدريس و من يف حكمهم كما
يأتي :
 .1األستاذ

 11وحدات تدريسية.

 .2األستاذ املشارك

 12وحدة تدريسية.

 .3األستاذ املساعد

 14وحده تدريسية.

 .4احملاضر

 11وحدة تدريسية و ختفف عنه الوحدات
التدريسية أثناء فرتة دراسته.

 .5املعيد

 11وحدة تدريسية و ختفف عنة الوحدات
التدريسية أثناء فرتة دراسته .

 .1مدرس اللغة

 11وحدة تدريسية .

ب ـ الوحدة التدريسية هي احملاضرة النظرية األسبوعية اليت ال تقل مدتها عن
مخسني دقيقة ،أو الدرس العملي أو امليداني األسبوعي الذي ال تقل مدته عن
ال دراسيًا.
مائة دقيقة ،وتستمر الوحدة التدريسية فص ً

املادة احلادية واألربعون
يؤدي أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم مخسًا وثالثني ساعة عمل
أسبوعيًا ـ وجيوز رفعها إىل أربعني ساعة عمل أسبوعيًا بقرار من جملس
اجلامعة ـ يقضونها يف التدريس والبحث و اإلرشاد األكادميي والساعات
املكتبية واللجان العلمية واألعمال األخرى اليت يكلفون بها من اجلهات
املختصة يف اجلامعة.

املادة الثانية واألربعون
من يكلفون بأعمال إدارية كوكالء اجلامعة والعمداء ووكالئهم
ومديري املراكز العلمية ورؤساء األقسام العلمية خيفف عنهم العبء التدريسي
على أ ّال يقل ما يقومون به عن ثالث وحدات تدريسية.

املادة الثالثة واألربعون
يقدم رئيس القسم ومن يف حكمه تقريرًا سنويًا إىل عميد الكلية ومن
يف حكمه عن سري العمل يف القسم وعن النشاط العلمي ألعضائه .كما يقدم
عميد الكلية ومن يف حكمه تقريرًا سنويًا إىل مدير اجلامعة.

