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    بسم اهللا الرحمن الرحيم

            جامعة النجاح الوطنية
      نابلس

  الموارد البشريةدائرة 
  

   خاصعقد عمل
  محدود المدة

  
مجلس أمناء جامعة النجاح الوطنية بنابلس يمثله رئيس مجلس األمنـاء أو            : يق األول   الفر
  .نائبه

ــاني   ــق الثــــــ ــسيد : الفريــــــ ــسة / الــــــ : اآلنــــــ
_______________________________________.  

  

حيث أن الفريق األول هو الهيئة المشرفة على جامعــة النجـاح الوطنيـة بنـابلس                  
جامعة النجاح الوطنيـة بنابلس بحاجـة إلى شخص مــؤهل         وحيـث أن   . والمسؤولة عنها 

  .______________________________________ليعمـل فيهـا بوظيفـة 
  

وحيث أن الفريق الثاني يصرح بأنه حائز على المؤهالت المطلوبة وفقاً ألحكام نظـام                
 وحيث أنه يرغب في     .جامعة النجاح الوطنية بنابلس الساري المفعول إلشغال الوظيفة الشاغرة        

  .العمل لدى الفريق األول على هذا األساس
  

ــة     ــي وظيف ــاني ف ــق الث ــين الفري ــي تعي ــق األول يرغــب ف ــث أن الفري وحي
وفقاً ألحكام نظام موظفي جامعـة النجـاح        _______________________________ 

  .الوطنية بنابلس الساري المفعول
  

  :ين المتعاقدين على ما يلي لذلك فقد تم الرضا واالتفاق بين الفريق  
  .تعتبر مقدمة هذه العقد جزءاً ال يتجزأ منه  -١
يقرر الفريق األول تعيين الفريق الثاني موظفاً بجامعـة النجـاح الوطنيـة بوظيفـة                 -٢

________________________________. 

ــدارها        -٣ ــهرية مق ــأة ش ــاني مكاف ــق الث ــى الفري ــق األول إل ــدفع الفري ي
_____________________.  



: يقــــــوم الفريــــــق الثــــــاني باألعمــــــال التاليــــــة   -٤
____________________________________  

وأن يبذل جهده في أداء الواجب بأمانة وإخالص مع المحافظة على سـمعته وسـمعة               
ج وأن ال يتغيب عن عمله إال لمعـذرة مـشروعة وبـإذن             الجامعة في الداخل والخار   

  .خاص من المسؤولين
  

وتنتهــي بتــاريخ _____________ مــدة العقــد ســنة تبــدأ مــن تــاريخ  -٥
______________. 

يلتزم الفريق الثاني بالعمل لدى الفريق األول طيلة مدة هذا العقد المنصوص عليها              -٦
 .في البند السـابـق

ثاني العمل أو تقديم استقالته قبل انتهاء العقد فإنه يـصبح           وفي حالة ترك الفريق ال    
ملزماً والحالة هذه بأن يدفع إلى الفريق األول مبلغاً مساوياً لمجموع رواتبه لمـدة              
أربعة أشهر كعطل وضرر متفق عليه سلفاً دونما حاجة إلى أي إخطار أو إنـذار               

  .إال إذا رأى الفريق األول خالف ذلك
ي بأن العطل والضرر المتفق عليه سلفاً هـو تعـويض عـادل ال           يقر الفريق الثان   -٧

يجوز له االعتراَض عليه وتوقيع الفريق الثاني على هذا العقد يعتبر بمثابة تنـازل        
  .خطي عن حقه في االعتراض على بدل التعويض

 .ينتهي هذا العقد بانتهاء مدته الواردة في البند الخامس  -٨

على نسختين واحـتفظ     _______________ تحرر هذا العقد في نابلس بتاريخ      -٩
 .كل فريق بنسخة عنه

  
  

  الفريق األول            الفريق الثاني
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