أ.ﻫـ.ت.ع 16-1
عقد عمل عضو هيئة تدريس متعاون من خارج اجلامعة
أنه في يوم ........................................................ :من شهر:

......................... ..............................

الموافق:

.............................................................

أبرم هذا العقد بين كل من:

من شهر:

.......................................................

عام:
عام:

.....................................

.....................................

هجري.
ميالدي.

ﻧﺎﻟﻮت

 .1جامعـة:

...................................................................................... ......................................................................................................

ويمثلهــا:
بصفته:

أ.د ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﻌﻮد ﻗﻨﺎن

.............................................................................................................................................................................................

رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

..................................................................................................................................

 .2السيد:

ويشار إليه فيما بعد بالطرف األول.

............................................................................................................................................................................................

تاريخ الميالد ................/............/............:مكان الميالد:

.......................... .............

مكان صدورها:
التخصص:

المؤهل العلمي:

.........................................................................

................................................

الدرجة العلمية:

رقم البطاقة الشخصية:

.......................................

.........................................................................

...................................................

ويشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني.

متهيد
لمــا ك ـان الطــرف األول ير ـ

فــي اةســتفادا مــن خــدمان الطــرف الثــاني فــي مجــال تخصصــهي ولمــا كــان الطــرف الثــاني لديــه

وفقا لما يلي:
المؤهل والخبرا الالزمان لشغل الوظيفة التي اتفق الطرفان عليها وتارضيا على إبارم هذا العقد ً
مادة ()11
يق ـ ـ ـ ـ ــوم الط ـ ـ ـ ـ ــرف األول الجامع ـ ـ ـ ـ ــة) باةس ـ ـ ـ ـ ــتفادا م ـ ـ ـ ـ ــن عض ـ ـ ـ ـ ــو هيي ـ ـ ـ ـ ــة الت ـ ـ ـ ـ ــدري
بكلية:

..................................................................................

قسم:

الم ـ ـ ـ ـ ــذكور أع ـ ـ ـ ـ ــال الط ـ ـ ـ ـ ــرف الث ـ ـ ـ ـ ــاني)

.............................................................. ...

في تدري

المواد التالية:



........................................................................ ..........



..................................................................................



..................................................................................



.................................................................. ................

على أسا

الساعان الدراسية.
مادة ()12

يلتزم عضو هيية التدري

المتعاون باتباع القوانين واللوايح العلمية والتأديبية السـارية فـي الجامعـةي وتنفيـذ مـا يصـدر مـن قـ ارران

من األقسام واإلداران المختصة بالجامعة.
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تكون المعاملة المالية حس

يلتــزم عضــو هييــة التــدري

مادة ()10

القوانين واللوايح السارية بشأن التعاون من خارج الجامعة.
مادة ()10

المتعــاون بتزويــد إدارا شــؤون أعضــاج هييــة التــدري

بالجامعــة بموافقــة جهــة عملــه األصــلية علــى

التعاون وأي مستندان أخرى مطلوبة مع الجامعة.
مادة ()10

بمفردان المنهج للمقرران التي يقوم بتدريسها وكذلك التدري

يلتزم عضو هيية التدري

مادة ()10

يعتبر الحد األعلى للساعان الدراسية هو

) ساعانً أسبوعيا وتصرف المستحقان المالية على هذا األسا .
مادة ()10

يلتـزم عضــو هي يـة التــدري

المتعــاون بالجـدول الد ارســي الموضــوع مـن قبــل القســم المخـتص والكليــة وة يحــق لـه المطالبــة بتغييــر

بعد بداية الدراسة ليتناس

مع محاضراته في جهة العمل األصلية إذا كانن مؤسسة تعليمية).

يلت ــزم عض ــو هيي ــة الت ــدري
اةمتحانان إذا طل

مادة ()10

المتع ــاون بالحض ــور ف ــي موع ــد اةمتح ــان بالم ــادا أو المـ ـواد الت ــي يق ــوم بتدريس ــهاي والمراقب ــة أثن ــاج

منه ذلك.

تسري أحكام هذا العقد اعتبا اًر من تاريخ:

/

/

مادة ()10

ميالدي وينتهي العمل به في:

مادة ()11

يحــرر القــد مــن ثــالى نســخ علــى أن تســلم نســخة لعضــو هييــة التــدري
المعني بإدارا شؤون أعضاج هيية التدري

بالجامعة.

أ.د ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﻌﻮد ﻗﻨﺎن

.......................................................................

الصفة:

رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

.....................................................................

التوقيع:

.....................................................................

/

/

ميالدي.

المتعــاون ونســخة للكليــة المختصــة ونســخة تحفــظ بملــف

الطرف األول

اةسم:

حس

الوعاج الزمني المحدد.

الطرف الثاني
اةسم:

........................................ ...............................

التوقيع:

............................................................ .........

