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  من____________________الموافـق _________عقـد فــي هــذا اليـوم تــم إبــرام هــذا ال

 -:فيما بين كل من   201 لسنة        ____________شهر

 

 ـــــا جامعة فيالدلفيـــ   -لفريق االول ا    أوالً:

 

بالتوقيع على هذا العقد  امعة نائبه المفوض أصولياً من قبل مجلس الج، ويمثلها رئيس الجامعة أو اصةجامعة أردنية خ

 . " الفريق األول  أو الجامعة " إليها فيما يلي بـ المشارو

 

 ______________________________________________________ /الفريق الثاني  انياً: ث

 ____________________________في اليــاً ويقيم ح، وهو ________________الجنسية

 _________________________________________________وعنوانه الدائم 

ق األول والفريق الثاني كل من الفريفإن  ,فق أحكام قانون الجامعات الخاصةولما كان الفريق األول جامعة خاصة و

و  المذكور أعاله وأية تعديالت قد تطرأ عليه أ ,لواردة في قانون الجامعات الخاصةبالتقيد التام وتنفيذ األحكام ا ملتزمان

، وكذلك باألحكام الواردة في جميع األنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى قانون قد يحل محله في المستقبل

فقد تم االتفاق بين الفريقين المذكورين   وعليه .المستقبلو ما قد يحل محلها في القانون المذكور وأية تعديالت قد تطرأ عليها أ

 .ع األحكام والشروط الواردة أدناهأعاله على االلتزام والتقيد التام بتنفيذ جمي

 

 .مة هذا العقد جزءاً ال يتجزأ منهتعتبر مقد (01المادة )

 

( الثاني  ي  -أ(   02المادة  الفريق  تعيين  األول _  _____________برتبة  تم  الفريق  من  ب  لدى  لغاية ____و____________  دءاً 

 وفق األحكام والشروط المبينة في هذا العقد. ________________

بانتهاء  يعتبر  -ب العقد منتهياً  قبل شهرين من    هذا  االتفاق  تم  إذا  إالّ  المادة  )أ( من هذه  الفقرة  في  المنصوص عليها  المدة 

 انتهائه بين الطرفين على تمديده فترة أخرى.

الثاني  للفريق األول    يحق   -ج الفريق  إبالغ  كانت مدته، شريطة  أو عدم تجديده وأياً  العقد و/  إنهاء  بذلك قبل  ) الجامعة ( 

شهرين من انتهاء العام الجامعي دون أن يتحمل الفريق األول أية مسؤولية أو حقوق مترتبة على هذا العقد في مواجهة 

 الطرف اآلخر. 

 

تنفيذ جميع األحكام الواردة في القوانين واألنظمة األردنية والتعليمات والقرارات الرسمية  الثاني بالتقيد التام و  د الفريقيتعه  -أ  (  03المادة )

أو ما    وأية تعديالت قد تطرأ عليها  ةألردن والنافذ مفعولها في الجامعالصادرة عن الجهات الحكومية المختصة  في ا

 .قد يحل محلها في المستقبل

 

الفريتعه   -ب التام ود  بالتقيد  الثاني  اليق  الصادرة عن  تنفيذ جميع األنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات  خطية والشفوية 

األال في    )الجامعة(  ولفريق  منها  تصدره  قد  ما  أو  عليها  تطرأ  قد  تعديالت  وأية  المختلفة  ودوائرها  وأقسامها  بمجالسها 

الكلية أو مجلس القسم أو  المستقبل )شامالً  ذلك ما صدر أو قد  يصدر عن مج لس األمناء أو مجلس الجامعة أو مجلس 

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

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

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

 تماعية وتوجيهيهم علمياً وسلوكياً. اإلشراف على بحوث الطلبة وتقاريرهم ونشاطاتهم العلمية واالج -2

 إجراء االمتحانات وتقديم العالمات في مواعيدها المحددة. -3

 تدريس والمراجع المقررة، وعدم بيع المذكرات والوثائق المصورة.االلتزام بالكتاب المنهجي المعتمد لل -4

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

تك العقدالمملكة  هذا  لغايات  الجامعة  به  الحالةلفه  هذه  في  الجامعة  تقوم  أن  وعلى  هذا   ،  وأتعاب  نفقات  عن  بتعويضه 

 . التي تقررها الجامعة لهذا الغرض االنتقال وفقا للتعليمات واألسس

 

 . ظيفتهيلتزم الفريق الثاني بالمحافظة على أسرار الجامعة التي يطلع عليها بحكم و  - هـ

 يمات الجامعة.يلتزم الفريق الثاني بتقديم شهادة لياقة صحية وخلو من األمراض السارية حسب تعل  – و

 

ق األول بأن ، يلتزم الفريدـالعق  في مقابل قيام الفريق الثاني بأداء وتنفيذ الواجبات والمهام المترتبة عليه بمقتضى أحكام هذا    -أ (  04المادة )

ً   عيدف راتبا ً   لـه  ___ _________________________  (                               )داره  مقإجمالياً    شهريا

 يقبضه من المكتب الوطني الصيني لنشر اللغة الصينية.  ،فلساً و_____________ ديناراً 

 

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

أخــرى   ورسوم  واقتطاعات  اشتراكــات  أية  إلى  باإلضافة  واألنظمةالعقد  القوانين  الضمـــان    تفرضها  كقانون   (

) راتبه االجتماعي  من  المختلفة  واالقتطاعات  واالشتراكات  والرسوم  الضرائب  تلك  بحسم  األول  الفريق  يقوم  و   ،

 .ديالت قد تطرأ عليها في المستقبلاإلجمالي وفق أحكام القوانين واألنظمة األردنية السارية المفعول وأية تع

 

المترتبة عليه بمقتضى  05المادة ) المهام والصالحيات  الثاني عن أداء وتنفيذ  العقد سواء ما ورد  أحكام      (  إذا تخلف أو امتنع الفريق  هذا 

، تقوم الجامعة ( أعاله03ن )أ( و)ب( من المادة )النص عليها صراحة ومباشرة فيه أو ما أحيل إليها بمقتضى أحكام الفقرتي

الشأن ووفقاً ألحكام  جراءات الالزمة وفقاً لألنظمة واللوائح والتعليمات التي تصدرها الجامعة بهذا  في هذه الحالة باتخاذ اإل

 .قانون العمل

 

( أ06المادة  وظي  -(  من  الثاني  الفريق  فصل  بسبب  العقد  هذا  الجامعة  أنهت  لألنظمة  إذا  وفقاً  تأديبي  كإجراء  التي فته  والتعليمات  واللوائح 

بهذا   الجامعة  بقتصدرها  يستحق  ال  فإنه  أخرى  جزاءات  من  العمل  قانون  يرتب  وما  العقد  الشأن  مدة  عن  رواتبه  ية 

 . المتبقية

بعمله في التاريخ المحدد في هذا العقد أو إذا ترك وظيفته قبل انقضاء المدة المحددة النتهاء هذا  إذا لم يلتحق الفريق الثاني    -ب

حالة بدفع تعويضات للجامعة بما يعادل إجمالي رواتب أربعة أشهر كتعويض العقد، فيكون الفريق الثاني ملزماً في هذه ال

اتفاقي إذا كان الفصل الدراسي منعقداً أما إذا لم يكن الفصل الدراسي منعقداً، فيدفع الفريق الثاني في هذه الحالة للجامعة  

 أو حكم قضائي. تعويضات بما يعادل إجمالي رواتب شهرين، وذلك دون الحاجة إلى إخطار أو إنذار

ً   -ج ، وال يحق للفريق الثاني المطالبة بأي تعويض إذا لم توافق الجهات األمنية أو أية جهة رسمية ألي  يعتبر هذا العقد الغيا

 . لفريق الثاني في جامعة فيالدلفياسبب من األسباب على عمل ا

فيها  باب ال دخل إلرادة الفريق األول  ، إذا حالت أسلفريق الثاني المطالبة بأي تعويض، وال يحق لال غيايعتبر هذا العقد    -د

غير قادر على الوفاء بما تعهد بتعهداته المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا العقد أو أصبح    دون قيام الفريق الثاني

 .به

 

 ...........................دينة......... الم...........المحافظة.. -يصرح الفريق الثاني بأن عنوانه هو: -أ (07) المادة

البناية................الشارع..............الحي........ رق        )     ........رقم  )    ـ(  الشقة  الهاتف    (          م 

النقال........األرضي...... البريد................................الهاتف  البريد .............صندوق   .

 .....................................................................................ي.اإللكترون

 فيه العنوان الجديد.  وأن هذا العنوان يبقى قائماً ما لم يشعر الجامعة خطياً بتغييره بموجب كتاب بالبريد المضمون يبين
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التبليغات  -ب جميع  بإرسال  الجامعة  تقوم  أن  على  الثاني  الفريق  مراسالت  يوافق  وأية  عنوانه   القضائية  على  أخرى  وإشعارات 

تبلـيغات قضائـية أو مـراسالت أو إشعارات أخرى على العنـوان  المذكور في الفقرة )أ( أعاله وإذا أرسلت الجامعة إليه أيــة  

 المذكـور.

 . يهــيعتبر الفريق الثاني في هذه الحالة بأنه قد استلمها فعلياً وأصولياً بمجرد إرسالها إل

 

إذا قام الفريق الثاني بنشر أي أبحاث أو حصل على أية براءات اختراع أو اكتشافات علمية أو غيرها، فليس للفريق األول أية   (08المادة )

حقوق مادية أو فكرية من هذا اإلنتاج العلمي، إذا لم يستخدم الفريق الثاني مكان عمله في جامعة فيالدلفيا لعمل هذه األبحاث  

 ات االختراع. وبراء

 

 

 حرر هذا العقد المكون من ثمان مواد على نسختين، وأحتفظ كل فريق بنسخة منه. (  09المادة )

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

 بالتاريخ المذكور في المقدمة أعاله.

 

 

 

 

 

 

 

 

 فــريـــق األولال                                                 الفريـــق الثاني       

  

_______________                                             ________________ 

 يا ـالدلفـة فيـجامع                                                                  


