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نصاب احملاضرات ألعضا يئةا ادرس
قواعس نصاب احملاضرات ألعضا يئةا ادرس

:

بناء على املادة ( )42الفقرة ( )...من قانون جامعة القرآن الكريم لسنة 0991م اصدر
جملس األساتذة قواعد نصاب حماض رات أعضاء هيئة التدريس وذلك على النحو التالي :
0

0
 /0االستتتاذ /نصتتيا االستتتاذ ( )8حماضتترات تتى االستتووذ واذا عستتس ر تتيس قستتم
ختفض إىل ( )6حماضرات .
 /4االستاذ املشارك  /نصتيا األستتاذ املشتارك ( )01حماضترات تى األستووذ وإذا
عسس ر يس قسم ختفض إىل ( )8حماضرات .
 /3احملاضر  :نصيا احملاضتر ( )04حماضترة تى األستووذ واذا عستس ر تيس قستم
ختفض إىل ( )01حماضرات .
 /2مساعد التدريس من محلة املاجستري  :نصيا مساعد التدريس من محلة املاجستري
( )8حماضرات ى االسووذ واذا اسند اليت عستس ادارخي ضفتض نصتاب إىل ()6
حماضرات .
 /5مساعدخي التدريس من محلة الوكاريوس  :ال يسسح ملساعدخي التتدريس متن محلتة
الوكالريوس بالتدريس ى اجلامعة إال ى جمال القراءات والتجويد قط ويساعد
ى اعسال القسم االدارية ويكون حتت اشراف أعلي درجة علسية بالقسم ى جمال
ختصص .

4

4
أ  -جيا أال تزيد احملاضرات اإلضا ية الزا دة على النصاب بالنسوة ألعضاء هيئة
التدريس عن ( )8حماضرات ى االسووذ بالنسوة لالستاذ /األستتاذ املشتارك/
احملاضر .
ب  -جيا أال تزيد احملاضرات اإلضا ية الزا دة على النصتاب بالنستوة ملستاعدخي
التدريس من محلة املاجستري عن ( )2حماضرات ى األسووذ .
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ج -تعترب احملاضرات التى يؤديها مدير اجلامعة  /العسداء /عسيتد الالتالب /أمت
الشؤون العلسية  /حماضرات اضا ية على أال تزيد هذه احملاضرات ى األسووذ
عن ( )8حماضرات ى التخصص الدقيق .
د -ال حيق لالدارخي التذ يعستس باجلامعتة أن يقتوم بالتتدريس اسنتاء ستاعات العستس
داخس اجلامعة إال إذا كانت املادة التتى يدرستها نتادرة وال يوجتد باجلامعتة متن
يدرسها غريه .
هت-
و-
ز-

ح-

على عسيد الكلية أن ير ع توصية ملدير اجلامعة باستثناء حاالت التخصصات
النادرة من احلد املوضوذ لكس عضو هيئة تدريس ى احملاضرات اإلضا ية
على األخوة العستداء التنستيق بيتنهم يستا ضتتص باحملاضترات اإلضتا ية التتى
يدرسها كس عضو هيئة تدريس باجلامعة .
جيتتا علتتى أعضتتاء هيئتتة التتتدريس التتذين يرغوتتون تتى العستتس ختتارج اجلامعتتة
كستعاون مع اجلامعات واملعاهد العليا األخرخي احل صول على موا قتة ر تيس
القسم عسيد الكلية سم مدير اجلامعة .
غتتري مستتسوح ل ختتوة العستتداء بالوحتتدات وكليتتات اجلامعتتة أحضتتار أستتاتذة
متعاون من خارج لتغالية بعض املواد إال بعد أن يستويف أعضاء هيئة التدريس
النصاب واحملاضرات اإلضا ية وأخذ موا قة املدير مقدماً على أمساء األساتذة
املتقدم (املتعاون ) من اخلارج و ق االستسارة املعدة لذلك .

3

