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اليوم ........تم إبرام هذا العقد في    فيما بين كل   201     لسنة  ..................هرمن ش  .................الموافق...  ..........هذا 

 من:

 الدلفيا ــة فيــجامع –ريق األول ــالف :أولا 

 

ا  هذا  على  بالتوقيع  الجامعة  مجلس  قبل  من  ا  أصوليا المفوض  نائبه  أو  الجامعة  رئيس  ويمثلها  خاصة،  أردنية  لعقد جامعة 

 الفريق األول أو الجامعة "، ومحل إقامته جامعة فيالدلفيا ألغراض تنفيذ هذا العقد. " إليها فيما يلي بــــ والمشار

 

ا:    ..................................................................................... لثانيا الفريق ثانيا

ا في..............هو .........و  إقامة ألغراض    ....... .................. الجنسية، ويقيم حاليا والذي يتخذ من جامعة فيالدلفيا محل 

 تنفيذ هذا العقد والتبليغ.

فإن   ،م وتعديالته  2009( لسنة  20األردنية/قانون رقم )الجامعات    ولما كان الفريق األول جامعة خاصة وفق أحكام قانون 

الخاصة، المذكور أعاله    األحكام الواردة في قانون الجامعاتكل من الفريق األول والفريق الثاني ملتزمان بالتقيد التام وتنفيذ  

والتعليمات   األنظمة  جميع  في  الواردة  باألحكام  وكذلك  المستقبل،  في  محله  يحل  قد  قانون  أو  عليه  تطرأ  قد  تعديالت  وأية 

وعليه فقد تم أو ما قد يحل محلها في المستقبل،  والقرارات الصادرة بمقتضى القانون المذكور وأية تعديالت قد تطرأ عليها  

  م والشروط الواردة أدناه.ن الفريقين المذكورين أعاله على اللتزام والتقيد التام بتنفيذ جميع األحكاالتفاق بي

                                                                               

 .تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاا ل يتجزأ منه (1ادة)ــالم

 

بوظيفةيتم   .أ (2ادة)ــالم الثاني  الفريق  برتبة.....  تعيين  تدريس  هيئة  ..................................عضو  كلية  لدى  ......في   .....

/                   /        وتنتهي بتاريخ          /      /             بتاريخ    تبدأ    (               مدة )         ل  الدلفياــــفيجامعة    –الفريق األول  

.    

لألحكام  ا  وفقا التعيين  هذا  الثاني  الفريق  قبل  وقد  العمل،  مباشرته  تاريخ  من  ابتداءا  راتبه  الثاني  الفريق  ويستحق 

 والشروط المبينة في هذا العقد.  

ا بانتهاء مدته المحددة في الفقرة )أ( أعاله من هذه المادة ما لم يقم الفريق األول .ب  الفريق    بأشعار  يعد هذا العقد منتهيا

تجديد في  الخطية  تاريخ    شهرينقبل    العقد  الثاني رغبته  في العقد  انتهاءمن  الثاني  الفريق  ، وفي حال عدم رغبة 

 . العقد انتهاء من تاريخ  شهرينبتجديد العقد قبل  رغبته الفريق األول بعدم إشعارالستمرار والتجديد فعليه 

للفريق األول   .ج  ال  –يحق  الفريق  إذا كان غير أهل  في حالة إخالل  العقد أو في حالة ما  ثاني بأي شرط من شروط 

ا قبل شهر واحد على للعمل الذي ُعيّن من أجله   إنهاء العقد قبل انقضاء مدته على أن يبلّغ الفريق الثاني بذلك خطيا

   .األقل من تاريخ اإلنهاء

 

بالتقيد التام وتنفيذ جميع األحكام الواردة في القوانين واألنظمة األردنية والتعليمات والقرارات تعهد الفريق الثاني  ي .أ (3ادة)ــالم

الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة في األردن والنافذ مفعولها في الجامعة وأية تعديالت قد تطرأ  

 عليها أو ما قد يحل محلها في المستقبل.  

واللوائح والقرارات والتعليمات الخطية والشفوية الصادرة عن  تقيد التام وتنفيذ جميع األنظمة  اليتعهد الفريق الثاني ب .ب 

أو ما قد تصدره منها    الفريق األول )الجامعة( بمجالسها وأقسامها ودوائرها المختلفة وأية تعديالت قد تطرأ عليها

مجلس الجامعة أو مجلس الكلية أو مجلس    )شامالا ذلك ما صدر أو قد يصدر عن مجلس األمناء أو  في المستقبل

بمقتضى  الجامعة مخول  في  أو مركز وظيفي  أي مرجع  أو  المعنية  اإلدارة  أو  األكاديمية  الدائرة  أو مجلس  القسم 

 أنظمة ولوائح الجامعة بإصدار أي مما سبق ذكره (. 
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 تشمل مسؤوليات الفريق الثاني ما يلي: .ج 

 المحدد في نظام الهيئة التدريسية في بداية كل فصل دراسي. تدريس العبء الدراسي  .1 

الدراسية   .2  برامجهم  لمتابعة  الدراسي  الفصل  وخالل  التسجيل،  عملية  أثناء  للطلبة  األكاديمي  اإلرشاد  تولي 

 الفصلية بالتنسيق التام مع رئاسة القسم وعمادة الكلية ودائرة القبول والتسجيل.

 البحوث والدراسات. إجراء التدريبات العملية و .3 

ا.   .4  ا وسلوكيا  اإلشراف على بحوث الطلبة وتقاريرهم ونشاطاتهم العلمية والجتماعية وتوجيههم علميا

 إجراء المتحانات وتقديم العالمات في مواعيدها المحددة. .5 

 الشتراك في المجالس واللجان الجامعية.   .6 

بال .7  تنهض  التي  باألعمال  وتدفع  القيام  وبذلجامعة  التقدم  نحو  العلمية   بها  برسالتها  للنهوض  الجهد  أقصى 

 والحتفاظ بالمستوى الرفيع الالئق بمكانة الجامعة في ميادين البحث والتدريس والتوجيه واإلدارة.  

 التفرغ لواجبه العلمي في الجامعة.  .8 

 اللتزام بالكتاب المنهجي المعتمد للتدريس والمراجع المقررة، وعدم بيع المذكرات والوثائق المصورة.  .9 

يوافق الفريق الثاني على القيام بأداء وتنفيذ المهام والواجبات المترتبة عليه بمقتضى أحكام هذا العقد في أي مكان   .د 

العقد، وعلى أن تقوم الجامعة في هذه الحالة بتعويضه عن نفقات وأتعاب  في المملكة تكلفه به الجامعة لغايات هذا  

ا للتعليمات واألسس التي تقررها الجامعة لهذا الغرض.  هذا النتقال وفقا

ا ألداء وتنفيذ المهام والواجبات المترتبة عليه، و  هـ.    خارجة  أعمال    ل يجوز أن يقوم بأيةيتعهد الفريق الثاني بالتفرغ كليا

    عن نطاق وظيفته بمقتضى أحكام هذا العقد إل بعد الحصول على إذن خطي مسبق من رئيس الجامعة.

 و.  يلتزم الفريق الثاني بالمحافظة على أسرار الجامعة التي يطلع عليها بحكم وظيفته.      

 السارية حسب تعليمات الجامعة.يلتزم الفريق الثاني بتقديم شهادة لياقة صحية وخلو من األمراض  .ز 

 

الفريق   .أ (4ادة)ــالم يلتزم  العقد،  أحكام هذا  بمقتضى  عليه  المترتبة  الواجبات والمهام  بأداء وتنفيذ  الثاني  الفريق  قيام  في مقابل 

ا أساس ا مقداره )األول بأن يدفع له راتباا شهريا ديناراا باإلضافة إلى    .............( ..............................             يا

                                                                                                                 العالوات التالية:

  ار ــــدين س ــــفل 

 عالوة جامعة .............. ..........

 عالوة نقل .............. ..........

 عالوة أسرة .............. ..........

 عالوة سكن ) غير أردني ( .............. ..........

 عالوة إضافية  .............. ..........

.......... ..............   .............  
ــ هري الذي يتقــــالي الشـــــالجمب ــــالرات بحــــــوبذلك يص            درهـــــــغ وقـــــــاني مبلــــــــريق الثــــــاه الفــــــاضـــــ

 ديناراا. ...................(              )

دخله   .ب  على  المترتبة  المختلفة  والرسوم  الضرائب  كافة  بدفع  الثاني  الفريق  بمقتضى  يلتزم  الجامعة  من  له  المتأتي 

كقانون   ( واألنظمة  القوانين  تفرضها  أخرى  ورسوم  واقتطاعات  اشتراكات  أية  إلى  باإلضافة  العقد  هذا  أحكام 

ويقوم الفريق األول بحسم تلك الضرائب والرسوم والشتراكات والقتطاعات المختلفة من   (،  الضمان الجتماعي

 نين واألنظمة األردنية السارية المفعول وأية تعديالت قد تطرأ عليها في المستقبل. راتبه اإلجمالي وفق أحكام القوا

 

الفـــيس .أ (5ادة)ــالم الثــتحق  عضـــريق   ( هيئــــاني  ــ و  التــ إجــــة   ) ســـــدريس  مدف ــــــازات  ــ نوية  األجـــ ــ وعة  ر  ـــ

ا ـــأس  )       (.....................  اـــــدتهـــم و هيئة التدريس المكلف ـــلعض  )       ( .....................  أسابيع وبوعا

 بأعمال إدارية، وتحتسب أي إجازة يحصل عليها عضو هيئة التدريس أصولياا من ضمن هذه المدة.

بإجازاته  .ب  ا  متمتعا التدريس  هيئة  عضو  ويعد  الجامعة  في  السنوية  اإلجازات  استحقاق  مواعيد  األول  الفريق  يحدد 

 المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حال رغبته في التدريس خالل الفصل الصيفي أو عدمها. 

يرا .ج  أخرى  أعمال  أو  بالتدريس  بالقيام  الثاني  الفريق  األول  الفريق  كلف  له  إذا  إجازته يصرف  أثناء  ها ضرورية 

 مكافأة حسب ما تنص عليه األنظمة والتعليمات واإلجراءات السارية في الجامعة.  

الثاني عن أداء وتنفيذ المهام والصالحيات المترتبة عليه بمقتضى أحكام هذا العقد سواء ما ورد   (6ادة)ــالم إذا تخلّف أو امتنع الفريق 

( أعاله، تقوم الجامعة 3ة فيه أو ما أحيل إليها بمقتضى أحكام الفقرتين )أ( و )ب( من المادة )النص عليها صراحة ومباشر
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ا لألنظمة واللوائح والتعليمات التي تصدرها الجامعة بهذا الشأن ووفقاا ألحكام  في هذه الحالة باتخاذ الجراءات الالزمة وفقا

 قانون العمل. 

 

ا لألنظمة واللوائح والتعليمات   .أ (7ادة)ــالم إذا أنهت الجامعة هذا العقد بسبب فصل الفريق الثاني من وظيفته كإجراء تأديبي وفقا

التي تصدرها الجامعة بهذا الشأن وما يّرتب قانون العمل من جزاءات أخرى، فإنه ل يستحق بقية رواتبه عن مدة 

 العقد المتبقية.  

بعمله في التاريخ المحدد أو ترك عمله قبل انقضاء المدة المحددة لنتهاء العقد أو تقدم إذا لم يلتحق الفريق الثاني   .ب 

يُ باس عمله  عن  وتغيب  تُقبل  ولم  ا تقالته  ملزما ويكون  لوظيفته،  فاقداا  إنذار  عد  أو  إشعار  رواتب    دون  إجمالي  بدفع 

باعتباره  أربعة أشهر إذا كان الفصل الدراسي منعقداا، وإجمالي رواتب شهرين إذا كان الفصل الدراسي غير منعقد، 

ا اتفاقيا ا. شرطا  كما يترتب على ذلك اعتبار عقده المحدد المدة لغيا

ا، ول يحق للفريق الثاني المطالبة بأي تعويض إذا  .ج لم توافق الجهات األمنية أو أية جهة رسمية    يعتبر هذا العقد لغيا

 ألي سبب من األسباب على عمل الفريق الثاني في جامعة فيالدلفيا.

ا، ول يحق للفريق الثاني المطالبة بأي تعويض، إذا حالت أسباب ل دخل إلرادة الفريق األول  .د  يعتبر هذا العقد لغيا

الثالثة من هذا العقد أو بتعهداته المنصوص عليها في المادة    من أجلها أو  فيها دون قيام الفريق الثاني بالمهمة المعيّن

 أصبح غير قادر على الوفاء بما تعهد به. 

ا في حال إيقاف التخصص المعين فيه عضو هيئة التدريس أو  هـ.        ا ومنتهياا حكما تجميده من قبل أي   يعتبر هذا العقد لغيا

التعليم العالي أو مجلس العمداء في الجامعة، وفي هذه الحالة يستحق الفريق الثاني  من مجلس العتماد أو مجلس  

 إجمالي راتب شهرين.

 و. تعتبر محكمة شمال عمان هي المحكمة المختصة بالنظر في أي نزاع ينشأ عن هذا العقد. 

 

 ............................المدينة  ...............................يصرح الفريق الثاني بأن عنوانه هو: المحافظة  .أ (8ادة)ــالم

 (      ( رقم الشقة )         رقم البناية )  ............................الشارع ...............الحي..........

 ..........يد .....صندوق البر... ...........................اتف النقالـــاله...................الهاتف األرضي     

 .............................................................................................اإللكتروني  البريد 

ا ما لم يُشعر   ا بتغييره بموجب كتاب بالبريد المضمون يبين فيه العنوان الجوأن هذا العنوان يبقى قائما  ديد.  الجامعة خطيا

يوافق الفريق الثاني على أن تقوم الجامعة بإرسال جميع التبليغات القضائية وأية مراسالت وإشعارات أخرى على   .ب 

إشعارات أخرى  أو مراسالت أو    قضائيةعنوانه المذكور في الفقرة )أ( أعاله وإذا أرسلت الجامعة إليه أية تبليغات  

 على العنوان المذكور. 

ا بمجرد إرسالها إليه.   يق الثاني في هذه الحالة بأنه قدعتبر الفريُ           ا وأصوليا  استلمها فعليا

  

 المكون من تسع مواد على نسختين، واحتفظ كل فريق بنسخة منه. ُحرر هذا العقد  (9ادة)ــالم

ما  بموافقتهما على جميع  والثاني  األول  الفريقين  فيالدلفيا    وإقراراا من  في جامعة  العقد  يوقعان على هذا  فإنهما  أعاله،  جاء 

 بالتاريخ المذكور في المقدمة أعاله.

 

 

 األولريق ـــــــالف انيـــريق الثـــــالف

 

 ...................... ..................... :االسم

................لتـــوقيع:ا                

. ................ الـــتاريخ :  جامعــــة فيــــالدلفيــا  
 

 


