
 

 

 عقد استخدام متعاون في مجال التدريس الجامعي

 

  :قد بين كل منــــــــــــــــــــهذا الع أبرمه في يوم .............الموافق......./...../........م ــــــإن

 ،بصفته رئيس الجامعة....... ..............................لسيد/د اــقـع العـوقيــت يـثلها فـبراتة ويمــجامعة ص -1

 طرف األول .ــــــــلباعد ـــا بــفيم هويشار ل

ويشارله فيما  ....:.............نوانهـوعـو هيأة التدريس بصفته عض.......السيد /................................. -2

 بعد بالطرف الثاني .

 (ــــــــــــــــــــــادة1مــــــــــــــــــ)

في  ا  ها ملتزمـــــــع لـا تقرره الكلية التابـي مجال التدريس الجامعي وفقا لمـــــــاني بالتعاون فــــــــلتزم الطرف الثــي

  وعلي األخص األتي : ،ذلك بالقيام بكافة الواجبات المنوطة به

قل عن ــدة زمنية ال تـا فيها قضاء مــــمي المختص بمـجدول الدراسي المعتمد من القسم العلـــبال مااللتزا -1

 درسها لتغطية االحتياجات المطلوبة ومراجعة الطالب .ـــــــساعتين إسبوعيا  للمقررات التي ي

وتقديمها للكلية في الوقت المحدد، كما يلتزم  اإلجـــــابةأوراق  مييـــــــقزام بأداء االمتحانات وتــــــااللت -2

 دم مطالبته بالمراقبة واإلشراف.ــتدريسها مع ع ىولــبالحضور ولمدة ربع ساعة يوم امتحان المادة التي يت

 كما يطلب منه:

إحــــضار مــوافقة جـــــــهة مـن مركز الجودة لغـــير خريجي الجامعات الليبية والمؤهل العلمي معـادلة  -

 العمــــــل التابــــــــع لـــــها.

 (ــــــــــــــــادة2مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 النحو التالي : ىة التعاون علــــــدتكون م

وذلك   ...........الجامعيخالل العام ..... قسم ..................تكون مدة العمل بكلية ....................

عدل ـــــــــوبم م22م وتنتهي بتاريخ ..../..../..........22داء من تاريخ .../..../......ــــــابت

 : كاألتي).................(وهي 

 عدد الساعات المقرر الدراسي م

1-   

2-   

3-   

4-   

 

 (          دد  الساعات )ـــــإجمالي ع

 



 

 

 ــــــــــــــــادة3مـــــــــــــــــــــــــــ

المتعلقة بالمتعاونين بالتنسيق مع الجهات ذات  اإلجراءاتكافة  إتمامدريس ـــــــهيأة الت أعضاء إدارة ىولــــتت

 العالقة .

 ـــــــــــــــادة4مــــــــــــــــــــــــــ

 .واحد فقط ـــــــصل دراسيأو ف واحدة ةنـــــــــدة ســــــــد لمـــــــــــذا العقــــــــسري هــــــــــــي

 ــــــــــــــادة5مـــــــــــــــــــــــــــــ

  المحظورات:

حاضرات أو ــــــعمد عن المــــــواجباته ، مثل الغياب المت أداءفي  مالـــــــــــــــاإلهير أو ـــالتقص-1

ية أو التقصير في القيام ــــــل الكلــــــــن قبــــــــما يكلف به م أداءعدم  أو ، بطريقة قاصرة هاــــــــأدائ

 . يمـيـــــقالت أوواجبات االمتحانات ـــــب

ظهر ـــــهور بمــــالظ أوتدريس ،الهيأة  ا  عضو ةمس بمكانــليات الشجار بصورة تـــول في عمــــــــالدخ-2

 غير الئق .

 أمورهم ياءـــــأول أو،  اتـــالطالب أوالطالب  ـىعل غطــــبالضرب آحقيق مـــيفته لتـــــغالل وظــــــــاست-3

 لغيره . أوالحصول علي منفعة له  أوخدمة  أداءعلي  إلجبارهم

 أوب ـــالدعوة للتعص أوالفتنه  ىاوـدع أو رهمااتجاه سياسي أو ديني أو غيـــ ألي حاضراتهــــــــم توظيف -4

 الشغب . أعمال ىالتحريض عل أو ، اإلرهاب

 صالحةها غير ـــجعل أو ا  ـــــكلي بإتالفهاتها آعة ومنشـــــــالجام إلمكانياتمد ـــــالمتع التخريب -5

 . عمالــــــــــــلالست

 باتهم .محا أو الطالبببعض  ــرارــــــــاإلضـ أوالغش ،  ىاعدة الطالب علـــــمس أوالقيام بتزوير النتائج ، -6

 

 

 

 الثاني الطرف                                                          األولالطرف    

 ..........................االسم                                         ..................االسم 

 الصفة : عضو هيأة تدريس متعاون                       جامعة صبراتة          رئيسالصفة 

 


