عقد عضو هيئة تدريس متعاون
بالدراسات العليا

جامعة طرابلس
إدارة الدراسـات العليـا والتـدريب

إنه في يوم

رقم النموذج 101 - 02 - 44

/ /

الموافق

تم االتفاق بين السيد د.
عضو هيئة تدريس متعاون وعنوانه

بخصوص الحاجة إلى التعاون

02م وبنا ًء على مراسلة كلية
بصفته رئيس الجامعة ( طرف أول ) وبين د.

بصفته

وجهة عمله

( طرف ثان).

ومهنته الحالية
تمهيــــــد

في حاجة لالستعانة بخبرة السيد المذكور أعاله لتدريس مقررات ببرامج الدراسات العليا بقسم

حيث أن كلية

______________________ وقد قبل الطرف الثاني القيام بتدريس المقررات المحددة حسب الجدول المعتمد بالقسم.
وتنفيذا ً ألحكام القانون رقم  11لسنة 1891م بشأن نظام المرتبات ،والقانون رقم ( )1لسنة 1881م بتنظيم التعليم العالي ،والقانون رقم
( )11لسنة 1891م بشأن الخدمة المدنية والقرارات المنفذة له ،وعمالً بقرار أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي (سابقا)
رقم ( )91لسنة  1219ميالدية الصادر في  1219/8/1ميالدية بشأن الضوابط المتعلقة بالمتعاونين للتدريس بالجامعات.
فقد اطلع طرفا العقد على القوانين والقرارات المذكورة أعاله وما له عالقة بهذا الخصوص ،وباعتبار هذه المقدمة متممة لهذا العقد
وجزء ال يتجزأ منه تم االتفاق على اآلتي:
أوالً :يُقر الطرف الثاني أنه يتوفر لديه شروط العمل كعضو هيئة تدريس متعاون وأهمها :
 -1أن يكون حاصالً على درجة اإلجازة الدقيقة.
 -1أن تخصصه األصلي يتفق ومجال التدريس المتعاون فيه.
 -3ال يزيد تدريس أكثر من مقررين دراسيين.
 -2ال يترتب على التعاون تغييرات جوهرية في جدول الدراسة وتوقيت المحاضرات.
 -1أن يكون القسم في حاجة فعلية إلى تخصص المتعاون.
 -1يُعامل الطرف الثاني ماليا ً حسب اللوائح المعمول بها في الجامعة.
 -9تُصرف مستحقات الطرف الثاني ف ي نهاية فترة التعاون وبعد تقديم نتائج االمتحانات التي يتم اعتمادها من القسم والكلية المختصة.
 -9تسري على الطرف الثاني اللوائح والضوابط المعمول بها في الجامعة فيما يخص الشئون المالية والعلمية والتأديب.
 -8يجب على المتعاون إحضار موافقة جهة العمل األصلية.
ثانيا ً  -:يُعمل بهذا العقد لمدة تبدأ من

/

/

02م تنتهي في

/

/

02م.

التوقيعات
الطرف األول

الطرف الثاني

االسم_______________________ :

االسم_______________________ :

التوقيع______________________ :

التوقيع______________________ :

التاريخ:

/

إدارة الدراسات العليا والتدريب  -جامعة طرابلس

/

10م

التاريخ:

/

/

10م

