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عقد تدريسي مع عضو هيئة تدريس من خارج جامعة طيبة
إنه يف يوم األحد بتاريخ 14 39/.. /.. :هــ ،املوافق  2017 / ../ ..م متَّ إبرام هذا العقد بني كل
من:
الطرف األول :جامعة طيبة/كلية  ،..................................وعنوانها فرع اجلامعة مبحافظة
 ،...........وميثلها يف التوقيع على هذا العقد عميد الكلية الدكتور.................................. /
الطرف الثاني :األستاذ  ،.......................................اجلنسية ،.............. :حيمل اهلوية الوطنية رق
) بتاريخ 14 / / :هـــ.
( )...........الصادرة من مدينة (
اإللكرتوني:
.............
اجلوال:
رق
...........
األرضي:
اهلاتف
رق
………………………….
إن الطرف األول مبا له من صالحيات مبوجب األنظمة واللوائح التنفيذية ،إتفق مع الطرف الثاني
وهو بكامل األهلية املعتربة شرع ًا ونظام ًا على ما يلي:
 )1يلتزم الطرف الثاني حبضور مجيع احملاضرات يف مواعيدها احملددة.
 )2يلتزم الطرف الثاني بتدريس كافة وحدات املقرر وموضوعاته.
 )3يلتزم الطرف الثاني بوضع األنشطة التعليمية املرتبطة بكل مقرر يقوم بتدريسه وتصحيحها
ورصد درجاتها وفق اجلدول األكادميي املخصص لذلك.
 )4االلتزام بسرية البيانات والدرجات وأسئلة االختبارات.
 )5االلتزام بأنظمة اجلامعة يف توزيع الدرجات على مفردات وأنشطة املقرر الذي يقوم بتدريسه.
 )6مراعاة أن تكون أسئلة االختبارات مراعية للشمول واملوضوعية ،ومراعية للضوابط اليت
وضعتها اجلامعة والكلية والقس .
 )7مدة العقد فصالً دراسياً مبعدل ( ).......ساعة  /أسبوع تبدأ من تاريخ مباشرة التدريس يف يوم
تاريخ  1439 /.. / ..هــ وحتى تاريخ 1439 / ../..هــ.
 )8يلتزم الطرف الثاني بالتقيد بكافة التوجيهات والقرارات الصادرة عن الطرف األول أو من
ميثله وبتدريس ( )...وحدة تدريسية منهجية معتمدة يف األسبوع (نظرية أو عملية أو إشرافية
أو ميدانية أو تدريبية) مبجموع ( )...وحدة تدريسية منهجية معتمدة خالل مدة العقد.
 )9تعترب نصوص املادة ( )40واملادة ( )101من الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي اجلامعات
السعوديني من أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمه جزءًا مكمالً لبنود هذا العقد.
)10ال يستحق عضو هيئة التدريس إجازة باختالف أنواعها طيلة فرتة التدريس للفصل الدراسي،
وسيت خص أي انقطاع عن العمل من حساب املستحقات املالية له يف نهاية ذلك الفصل
الدراسي.
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 )11إذا تبني من خالل متابعة الطرف األول لتصرفات وسلوكيات الطرف الثاني إخالالً مادياً أو
معنوياً مبا اتفق عليه الطرفان من وجوب حتقيق الطرف الثاني لاللتزامات املرتتبة عليه وثبتت
خمالفته كعدم االلتزام مبواعيد احملاضرات التدريسية أو عدم التزامه بالفرتة املتعاقد عليها
أو قام بعمل ينايف أخالقيات الوظيفة العامة ،يرتتب على ذلك حكماً حق الطرف األول يف
إنهاء العقد/أو سقوط حق الطرف الثاني يف املطالبة باملستحقات املالية املستحقة له عن مدة
التعاقد.
)12مينح الطرف األول يف نهاية مدة التعاقد إفادة للطرف الثاني عن فرتة العقد ،وال تعترب توظيف ًا
للطرف الثاني أو وعداً له بالتوظيف ،وال حيق له مطالبة جامعة طيبة أو أي من فروعها
بالتوظيف جراء منحه هذه الشهادة.
)13يلتزم الطرف األول بأن يدفع للطرف الثاني املستحقات املالية نظري الساعات التدريسية اليت
قام بتدريسها على أساس ( )....رياالً للوحدة التدريسية املنهجية الواحدة.
)14يت إحتساب الوحدة التدريسية النظرية كل ساعة بساعة ،ويت إحتساب الوحدة التدريسية
العملية أو اإلشرافية أو امليدانية أو التدريبية كل ساعتني بساعة لغايات احتساب املستحقات
املالية للطرف الثاني.
 )15عند نشوء خالف أو نزاع متعذر التواصل للحلول الودية بني الطرفني ،تكون جهة الفصل
اجلهات القضائية املختصة بالعقود اإلدارية باململكة العربية السعودية املتمثلة باحملكمة
اإلدارية باملدينة املنورة.
 -10مكان التعاقد :كلية  /.......................................قس ...........................................
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