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عقد استخدام يف جمال التدريس اجلامعي (التعاون)
إنه يف يوم ...........................

املوافق20......../......./........:م مبدينة اخلمس

أبرم هذا العقــــد بني كــــل مــــــن:

 - 1جامعة املرقب وميثلها يف توقيع هذا العقد
د............................/بصفته..................................ويشـــار إليه فيما بعد (بالطــــــــرف األول)
 /2السيد ......................................... :بصفته عضو هيئة تدريس متعاون جبامعة املرقب وعنوان
مدينته.............................................يشار إليه فيما بعد (بالطرف الثاني).
متهيــــــــــــد
نظرا للنقص يف اعضاء هيئة التدريس باجلامعة يف بعض التخصصات العلمية وبناء على رغبة
الطرف الثاني يف العمل باجلامعة يف جمال التدريس اجلامعي واستنادًا على التشريعات النافذة
باخلصوص فقد مت االتفاق بني الطرفني على ما يلي:
مــــــــادة ()1

يلتزم الطرف الثاني بالعمل يف اجملال التدريس اجلامعي وفقا ملا يقرره القسم العلمي بالكلية
التابع هلا بصفته متعاونا ،كما يلتزم بالقيام بكافة االعمال املرتتبة على التدريس اجلامعي.
مــــــــادة ()2

تسري أحكام قرار األخ /د .أمني اللجنة الشعبية للتعليم والبحث العلمي(سابقا) رقم ( )71لسنة 27م
بشأن الضوابط املتعلقة املتعاونني للتدريس باجلامعات واملعاهد العليا ،ويعترب جزء ال يتجزأ من هذا
العقد.
مــــــــــادة ()3

أوال :نظام السنة /
تكون مدة العمل بكلية .....................بقسم ..........................خالل العام الدراسي 20..../ 20....
) ساعات أسبوعيا .
وذلك ابتداء من يوم  20...... /......./.......م مبعدل (
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ثانيا :نظام الفصل الدراسي/
تكون مدة العمل بكلية .......................... :بقسم .............................خالل فصل .....................
وذلك ابتداء من يوم 20..... / ...../......م وتنتهي يوم 20..... /...... /......م مبعدل ( )...........ساعات
اسبوعيا.
مــــــــــادة ()4

يستحق الطرف الثاني مقابال ماليا وفقا لقرار اللجنة الشعبية العامة(سابقا) رقم ( )144لسنة 85م
بشأن االستفادة من أعضاء هيئة التدريس الوطنيني باجلامعات واملعاهد العليا واملـؤهلني من خارجها
يف التدريس وقرار اللجنة الشعبية العامة(سابقا) رقم ( )16لسنة  89م .اخلاص باجلامعات واملعاهد
العليا.
مـــــــــــادة ()5

يلتزم الطرف الثاني بعدم التعاون مع كلية اخري أو قسم آخر غري القسم املتعاون فيه.
مـــــــــادة ()6
يلتزم الطرف الثاني بالتدريس يف املواد العامة دون غريها إال إذا اقتضت الضرورة ذلك وبعد موافقة
وكيل اجلامعة للشؤون العلمية.
مــــــــادة ()7
يلتزم الطرف الثاني بقضاء مدة زمنية ال تقل عن ساعتني أسبوعياً للمقرر الذي يدرسه وذلك
لتغطية احتياجات املقرر ومراجعة الطالب.
مـــــادة ()8
يكون صرف املخصصات املالية يف نهاية الفرتة اليت يقضيها املتعاون ،وال يتم ذلك إال بعد تقديم
نتائج االمتحانات النهائية على منوذج معتمد من القسم والكلية املختصة.
مـــــــادة ()9
يلتزم املتعاون بتسديد الرسوم والضرائب املستحقة عليه وفقاً للقوانني واللوائح املعمول بها يف هذا
الشأن.
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مـــــــادة ()10

يسري العقد ملدة سنة دراسية واحدة وال يعترب نافذا إال بعد اعتماد رئيس اجلامعة.
مـــــــادة ()11

يف جمال تطبيق هذا العقد تسري أحكام القوانني واللوائح واالنظمة اليت خيضع هلا سائر العاملني
باجلامعة مبا ال يتعارض مع نصوص هذا العقد.
مـــــــادة ()12

حرر العقد من ثالث نسخ مطابقة وموقعة من الطرفني.

الطرف األول
االسم .............................................

الطرف الثاني
االسم .........................................

الصفة  /وكيل الشؤون العلمية باجلامعة

الصفة  /عضو هيئة تدريس متعاون

التوقيع .................................... /

التوقيع .................................... /
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