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" تعاون" عمل عقد نموذج

 : من كلٍل  بٌن التعاقد تم هـ14   عام من)       ( شهر من.............. ٌوم فً إنه

 : األول الطرف 

 

 

 

 

 

 الطرف الثانً

 

 

 العمل المتعاقد من أجله

 

 

قواعد تحدٌد المكافؤة 

  

 

 

 

 ضوابط واشتراطات

 

 

 

 

 

 

 

  

                          الطرف األول                                                                          الطرف الثانً 

.............( مركز/محافظة) بـ...... كلٌة ـ المجمعة جامعة

/ الفاكس ،رقم/                                الهاتف رقم

 اإللكترونً البرٌد

                               )                 (                                   جوال)                          ( اإلقامة/ المدنً السجل رقم)        ( الجنسٌة)                             ( االسم

 :)                   ( اإللكترونً البرٌد

 )                     (وللمتقاعد ٌعمل لمن الوظٌفٌة المرتبة( متقاعد/ الأعمل/أعمل) العمل جهة)                 ( مإهل آخر

ٌَّة ساعة)    ( عدد تدرٌس  من ابتدااًء  وذلك...............( كلٌة الكلٌة، مقر)بـ وذلك............( مركز/محافظة)بـ....................... بكلٌة( عملً/ نظري)تدرٌس

ض هـ،14/   14   الجامعً العام من........ الدراسً الفصل من)       ( األسبوع ٌَّة ساعة كل عن وٌعوَّ  بعمل المرتبط لغٌر بالنسبة) مإهله ٌناسب بما تدرٌس

د فحسب وإال( المتقاعد وغٌر   .المالً التعوٌض لغرض النظري من النصف على العملً أنَّ  مالحظة مع المكافآت، قواعد فً المحدَّ

 من- 3( 300)مساعد.،أ(350)مشارك.،أ(400)أستاذ": أخرى جامعات من"التدرٌس هٌئة أعضاا- 2لاير،( 1000)الممتازة المرتبة وأصحاب ونوابهم الوزراا-1

 الوظائف-4( لاير250")11،10،9"،المراتب(لاير 300")12"المرتبة ،(لاير350")13"المرتبة ،(لاير400")15،14"المرتبتان: الموظفٌن سلم مراتب على هم

 غٌر-6،(التقاعد قبل الوظٌفٌة مراتبهم حسب)المتقاعدون-5 ،"لاير150"الرابع المستوى ،(لاير200)الخامس المستوى ،(لاير250")السادس المستوى:"التعلٌمٌة

ٌَّة ساعة15"الٌتجاوز وبما" لاير200"الماجستٌر ،لحملة"أسبوعٌاًء  نظرٌة ساعة12"الٌتجاوز وبما" لاير250"الدكتوراه لحملة": المتقاعدٌن وغٌر" الموظفٌن  تدرٌس

 .أسبوعٌاًء  نظرٌة تدرٌسٌة ساعة16""الٌتجاوز وبما" لاير150"البكالورٌوس لحملة أسبوعٌاًء، نظرٌة

ه التعاون فً بالرغبة طلب إرفاق ٌجب-1  . وجه أكمل على العمل بؤداا فٌه ٌلتزم األول، للطرف الثانً الطرف من موجَّ

ٌَّة الهوٌة صورة إرفاق ٌجب-2 . العلمٌة للمإهالت وصور مختصرة، ذاتٌة سٌرة مع للنساا، بالنسبة الصورة طمس مع اإلقامة،/ الوطن

ق تعرٌف مع العمل جهة من حدٌثة موافقة إرفاق ٌجب- 3  . للمتقاعد أو ٌعمل لمن بالنسبة الوظٌفٌة بالمرتبة مصدَّ

 . أحكام من غٌره على ٌطبَّق ما علٌه فٌطبَّق لذلك مخالفة وأي الجامعة، فً بها المعمول واألنظمة التعالٌم جمٌع بمراعاة الثانً الطرف ٌلتزم-4

 .للعمل أدائه بعد للمتعاون التعوٌض مبلغ ٌصرف- 5

. ٌحق للطرف األول إنهاا العقد أو تخفٌض النصاب ألي سببٍل كان -6

. الٌحق للطرف الثانً إنهاا العقد إال بموافقة من الطرف األول -7

ر-8 ٌَّة الجداول للجنة للرفع وآخرى للحفظ، األول للطرف ونسخة بموِجبه، للعمل الثانً للطرف نسخة" نسخ ثالث من العقد هذا ُحرِّ  الخارجً والتعاون الدراس

  .للتدرٌس


