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القواعد التنفيذية للتعاون
مع الكفاءات العلمية من غري منسوبي اجلامعة للتدريس فيها
 املدقمة - :

ٜتُجٌ اهلدف َٔ ٖر ٙايكٛاعد ايتٓفٝر ١ٜيف ضبط عًُ ١ٝايتعاَ ٕٚع ايهفا٤ات املتٛفس ٠خازج
ادتاَع ١بتػجٝعٗا ٚجربٗا يًعٌُ يف حكٌ ايتدزٜظ بهًٝات َٚعاٖد ادتاَع ١ألعطا١٦ٖٝ ٤
ايتدزٜظ  َٔٚيف حهُِٗ ( ايطعٛدٜني ٚغريِٖ )ٚ ،تُعد ٖر ٙايكٛاعد ٖ ٞاإلطاز املٓعِ ٚاملسجع
األ ٍٚهلر ٙايعًُ. ١ٝ
 املـادة رقم (- : )1

ٜه ٕٛيًهًُات ٚايعبازات ايتاي ١ٝحٝجُا ٚزدت يف ٖر ٙايكٛاعد املعاْ ٞاملدصص ١هلا أدْا، ٙ
ٚنٌ َا مل ٜسد ذنسٜ ٙسجع يف بٝإ َكصٛد ٙإىل ْعاّ زتًظ ايتعً ِٝايعايٚ ٞادتاَعات ٚيٛا٥خ٘
ٚاألْعُٚ ١ايًٛا٥ح ٚايكسازات املعُ ٍٛبٗا يف املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛدٚ ، ١ٜمبا ال ٜتعازض ٚغاٜات
ٖر ٙايكٛاعد  ٖٞٚناآلت- 5 ٞ
 اجلامعة  :جاَع ١تبٛى . مديز اجلامعة َ :عايَ ٞدٜس جاَع ١تبٛى . الوكالة ٚ :ناي ١ادتاَع ١يًػؤ ٕٚاألنادمي. ١ٝ رئيس اللجنة ٚ :ن ٌٝادتاَع ١يًػؤ ٕٚاألنادمي. ١ٝ -اللجنة  :ايًجٓ ١ايدا ١ُ٥يًُتعاْٚني ٚايعب ٤ايدزاض ٞيف ادتاَع. ١

-

املتعاون  :عط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ أ َٔ ٚيف حهُ٘ َٔ غري َٓطٛب ٞجاَع ١تبٛى ٚعكدٙ
َؤقت بايطاعٚ ١يٝظ ي٘ إجاشات .

 املـادة رقم (- : )2

ال ٜتِ ايًج ٤ٛيًتعاَ ٕٚع غري َٓطٛب ٞادتاَع ١إال بٛجٛد احتٝاج فعً ٞتطتًصَ٘ حاج ١ايعًُ١ٝ
ايتعًٚ ١ُٝٝتعرز إجسا ٤عًُٝات ايتعٝني َٔ ايطعٛدٜني أ ٚإجسا ٤ايتعاقد ارتازج.ٞ
 املـادة رقم (- : )3

ُتعترب ٖر ٙايكٛاعد ايتٓفٝرَ ١ٜهًُ ً١يٓصٛص املٛاد أزقاّ (ٚ )03،04،14املٛاد أزقاّ
( َٔ )34،،343،344،44،43،42،41ايال٥خ ١املٓعُ ١يػؤَٓ ٕٚطٛب ٞادتاَعات ايطعٛدٜني َٔ
أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ  َٔٚيف حهُِٗ ٚجصَٗٓ ً٤ا أ َٔ ٚبٓٛدٖا .
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 املـادة رقم (- : )4

تُػهٌ دتٓ ١دا ١ُ٥بكساز إدازَ َٔ ٟعايَ ٞدٜس ادتاَع ١بس٥اضٚ ١ن ٌٝادتاَع ١يًػؤٕٚ
األنادميٚ ١ٝعط ١ٜٛعدد َٔ األعطاٜ ٤تِ تسغٝخِٗ َٔ قبٌ زٝ٥ظ ايًجٓٚ ،١تهَ ٕٛد ٠عٌُ
ايًجٓ ١ضٓ َٔ ١تازٜذ صدٚز ايكساز اإلداز ٟارتاص بٗا.
 املـادة رقم (- : )5

ختتص ايًجٓ ١ببخح ايطًبات احملاي ١إيٗٝا َٔ ايٛناي ١أ َٔ ٚايهًٝات املدتصٚ ،١املتطُٓ١
زغب ١ايهًٝات يف االضتعاْ ١مبتعاْٚني َٔ غري َٓطٛب ٞادتاَع ، ١نُا ُُٜهٔ ملدٜس ادتاَع١
إحاي ١طًب إيٗٝا يدزاضت٘ عٓد زغبَ ١عاي ٘ٝيف جرب ايهفا٤ات املتُٝص ٠عاملٝاً َٔ اذتاصًني عً٢
جٛا٥ص إقًٚ ١ُٝٝدٚي. ١ٝ
 املـادة رقم (- : )6

تك ّٛايهًٝات ٚأقطاَٗا ايتابع ١هلا ٚاملعاٖد يف ادتاَع ١بتخدٜد احتٝاجاتٗا ايفعًَٔ ١ٝ
ايتدصصات ايعًُ ١ٝيإلعالٕ عٓٗا َٔ خالٍ املٛقع اإليهرت ْٞٚيًجاَع ١دترب املتعاْٚني ٚدزاض١
ًَفاتِٗ ثِ زفعٗا يًجٓ ١يًُٛافك ١عًٗٝا ٚاعتُادٖاٜٚ ،عترب ٖرا غسطاً أضاضٝاً إلجاش ٠ايتعاَ ٕٚع
مجٝع ايهفا٤ات ايبػس َٔ ١ٜخازج ادتاَع ١يًتدزٜظ فٗٝا .

 املـادة رقم (- : )7

ٜكتصس ايتعاَ ٕٚع أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ َٔ غري َٓطٛب ٞادتاَع ١يتدزٜظ ايطًب ١يف مجٝع
املساحٌ ادتاَع ١ٝحطب اذتاج.١
 املـادة رقم (- : )8

ال ٜطتخل املتعا ٕٚإجاش ٠بإختالف أْٛاعٗا ط ١ًٝفرت ٠ايتعا ٕٚيًفصٌ ايدزاضٚ ، ٞضٝتِ خصِ
أ ٟإْكطاع عٔ ايعٌُ َٔ املطتخكات املاي ١ٝي٘ يف ْٗا ١ٜذيو ايفصٌ ايدزاض. ٞ
 املـادة رقم (- : )9

ال ُٜطُح ملٔ ٜتِ ايتعاَ ٕٚع٘ بإٔ ٜصٜد ايعب ٤ايتدزٜط ٞي٘ عٔ ( َٔ )%04ايٓصاب املطُٛح ب٘
يٓعسا َٔ ٘٥أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ  َٔٚيف حهُِٗ ( ايطعٛدٜني ٚغريِٖ ) َٔ َٓطٛب ٞادتاَع، ١
ٚجيٛش يًجٓ ١ايدا ١ُ٥يًُتعاْٝٚني ٚايعب ٤ايدزاض ٞاإلضتجٓا َٔ ٤ذيو إذا اقتطت حاج ١ايعٌُ ذيو .
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 املـادة رقم (- : )11

ٜتِ ايتٓطٝل بني ايكطِ ايعًُٚ ٞعُاد ٠ايكبٚ ٍٛايتطج ٌٝإلعداد جد ٍٚدزاض ٞيهٌ عطٛ
ٖ ١٦ٝتدزٜظ َتعا.ٕٚ
 املـادة رقم (- : )11

ٜتِ إحتطاب ايطاعات ايتدزٜط ١ٝايٓعس ١ٜنٌ ضاع ١بطاعٜٚ ،١تِ احتطاب ايطاعات
ايتدزٜط ١ٝايعًُ ١ٝأ ٚاإلغساف ١ٝأ ٚاملٝداْ ١ٝأ ٚايتدزٜب ١ٝنٌ ضاعتني بطاع ١يػاٜات احتطاب
ايبدالت ٚاملطتخكات املاي ١ٝيًُتعاْٚني .
 املـادة رقم (- :)12

أ ٜ -صسف ملٔ ٜتِ ايتعاَ ٕٚعِٗ َٔ َٛظف ٞايدٚي ١يف إيكا ٤ايٛحدات ايتدزٜط ١ٝاملٓٗج ١ٝاملعتُد٠
ضُٔ ارتطط ايدزاضَ ١ٝهافأ ٠عٔ نٌ ٚحد ٠تدزٜطٚ ١ٝفكاً يٓص املاد ٠زقِ (َٔ )343
ايال٥خ ١املٓعُ ١يػؤَٓ ٕٚطٛب ٞادتاَعات ايطعٛدٜني َٔ أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ  َٔٚيف
حهُِٗ.
ب ٜ -صسف ملٔ ٜتِ ايتعاَ ٕٚعِٗ َٔ غري َٛظف ٞايدٚي ١يف إيكا ٤ايٛحدات ايتدزٜط ١ٝاملٓٗج١ٝ
املعتُد ٠ضُٔ ارتطط ايدزاضَ ١ٝهافأ ٠عٔ نٌ ٚحد ٠تدزٜطٚ ١ٝفكاً ملا  ًٜٞمبا ال ٜتجاٚش
زاتب ايدزج ١األٚىل َٔ زتب ١أضتاذ َطاعد5
َ )،44( - 3ا٥يت زٜاٍ ذتًُ ١ايدنتٛزا َٔ ٠املتعاْٚني ايطعٛدٜني َٔ غري املٛظفني.
َ )304( - ،اٚ ١٥مخط ٕٛزٜاٍ ذتًُ ١املاجطتري َٔ املتعاْٚني ايطعٛدٜني َٔ غري املٛظفني.
َ )344( - 1ا ١٥زٜاٍ ذتًُ ١ايبهايٛزٜٛع َٔ املتعاْٚني ايطعٛدٜني َٔ غري املٛظفني.
َ )304( - 0اٚ ١٥مخط ٕٛزٜاٍ ذتًُ ١ايدنتٛزا َٔ ٠املتعاْٚني غري ايطعٛدٜني َٔ غري املٛظفني.
َ )344(- 0ا ١٥زٜاٍ ذتًُ ١ايبهايٛزٜٛع ٚاملاجطتري َٔ املتعاْٚني غري ايطعٛدٜني َٔ غري
املٛظفني.
 املـادة رقم (- : )13

جيب عً ٢املتعا ٕٚإحطاز َٛافك ١جٗ ١عًُ٘ إذا نإ ٜعٌُ ضٛا ٤يف ايكطاع ايعاّ أ ٚايكطاع
ارتاص ( يًطعٛدٜني ٚغريِٖ ) .
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 املـادة رقم (- : )14

ُتعتُد ايػسٚط ٚايطٛابط ايتاي ١ٝيتٓع ِٝايتعاَ ٕٚع ايهفا٤ات ايبػس َٔ ١ٜخازج ادتاَع١
يًتدزٜظ فٗٝا  ٖٞٚناآلت- 5 ٞ
- 3عدّ تٛفس اإلَهاْ ١ٝيتٛشٜع اإلحتٝاج نطاعات شا٥د ٠عً ٢أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ  َٔٚيف
حهُِٗ ( ايطعٛدٜني ٚغريِٖ ) اير ٜٔعً ٢زأع ايعٌُ َٔ َٓطٛب ٞادتاَع. ١
ٜ- ،تِ اضتكباٍ طًبات ايتعا َٔ ٕٚخمتًف ايهًٝات ٚذيو حطب ايُٓاذج املعتُد ٠مبٛعد أقصاٙ
أضبٛع َٔ ْٗا ١ٜايفصٌ ايدزاضٚ ٞقبٌ بدا ١ٜايفصٌ ايدزاض ٞادتدٜد اير ٟضٝتِ ف٘ٝ
ايتعاٚ ،ٕٚئ ُٜٓعس يف ايطًبات اييت تسد إىل ايًجٓ ١بعد ٖر ٙايفرت ٠إال يف حاالت ايطسٚز٠
ايكص. ٣ٛ
 - 1إٔ ال تكٌ ايدزج ١ايعًُ ١ٝيًُتعا ٕٚعٔ املاجطتري يف ايتدصص املطًٛب يًتدزٜظ ايٓعسٚ ،ٟال
ُٜطُح بايتعاَ ٕٚع محً ١ايبهايٛزٜٛع إال يف ايتدزٜظ ايعًُ ٞأ ٚايفين ( نفٓ ٞٝاملعاٌَ أٚ
املدتربات ) .
- 0إٔ ال ٜكٌ ايتكدٜس عٔ ( جٝد جداً ) باضتجٓا ٤ختصصات نًٝات ايطب ٚايعً ّٛايطب١ٝ
ايتطبٝكٚ ١ٝايصٝديٚ ١طب األضٓإ .
- 0إٔ ٜهْ ٕٛعاّ ايدزاض ١يًُؤٌٖ ايعًُ ٞاذتاصٌ عً ٘ٝاملسغح يًتعا ٕٚبٓعاّ االْتعاّ ايدزاض.ٞ
- 1إٔ ال ٜه ٕٛقد صدز حبل املسغح يًتعا ٕٚأ ٟحهِ قطا ٞ٥ي٘ عالق ١بايػسف ٚاألَاْ١
ٚاألخالم .
- 2إٔ ال ٜه ٕٛقد صدز حبل املسغح يًتعا ٕٚقساز تأدٜيب أ ٚنف ٜد َٔ جٗ ١عًُ٘ ( إذا نإ
ٜعٌُ ) خالٍ آخس مخظ ضٓٛات ضابك ١يتكدمي٘ يطًب ايتعا. ٕٚ
 املـادة رقم (- : )15

جيٛش يًجٓ ١اإلضتجٓا َٔ ٤ايػسٚط ٚايطٛابط حطب اإلحتٝاج ايفعً ٞايرٜ ٟطتدع ٞايتعإٚ
َع بعض املسغخني َٔ أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ َٔ غري َٓطٛب ٞادتاَع.١
 املـادة رقم (- : )16

يًجٓٚ ١ضع ارتطٛات ايتٓع ١ُٝٝاإلجسا ١ٝ٥املٓاضب ١يتكد ِٜطًبات ايتعاٚ ٕٚحتدٜد ايٛثا٥ل
ٚاملطتٓدات املطًٛب.١
 املـادة رقم (- : )17
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تكس ايًجَٓ ١عاٜري ٚآيٝات املفاضًٚ ١تعًٔ عً ٢املٛقع اإليهرت ْٞٚيًجاَع.١
 املـادة رقم (- : )18

ُٜفٛض عُٝد ايهً ١ٝاملعٓ ١ٝبايتٛقٝع عً ٢عكد ايتعا ٕٚنطسف أ ٍٚعٔ ادتاَع ١بعد َٛافك١
ايًجٓٚ ١ال ُٜعتد بايتٛقٝع ُٜٚعترب الغٝاً إذا مل ُٜبٓ ٢عًَٛ ٢افكَُ ١طبك َٔ ١ايًجٓ.١
 املـادة رقم (- : )19

ال ٜطتًِ املتعاَ ٕٚطتخكات٘ املاي ١ٝإال بعد إحطاز إخال ٤طسف خمت َٔ ّٛايهً ١ٝحطب
ايُٓٛذج املعتُد.
 املـادة رقم (- : )21

حيل يًجٓ ١تكٚ ِٜٛدزاضٖ ١ر ٙايكٛاعد ضٜٓٛاً ٚ ،زفع َكرتحات ايتعدٚ ٌٜاذترف ٚاإلضاف١
إىل زتًظ ادتاَع ١املٛقس يًُٛافك ١عًٗٝا ٚإقسازٖا ٚ ،جملًظ ادتاَع ١حل تفطري أ َٔ ٟبٓٛدٖا مبا
ال ٜتعازض َع َطُْ ٕٛعاّ زتًظ ايتعً ِٝايعايٚ ٞيٛا٥خ٘ .

 املـادة رقم (- : )21

ُٜعٌُ بٗر ٙايكٛاعد ايتٓفٝر ١ٜاعتبازًا َٔ تازٜذ إعتُادٖا َٔ زتًظ ادتاَع ١املٛقس.
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