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    بسم اهللا الرحمن الرحيم

            جامعة النجاح الوطنية
          نابلس



  

  عقـد عمـل 
مجلس أمناء جامعة النجاح الوطنية بنابلس يمثله رئيس مجلس األمنـاء أو            : الفريق األول   

  .نائبه
ــاني  لا ــق الثــــــ ــسيد : فريــــــ ــسة / الــــــ   :اآلنــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ــــ

  

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

  
ــ    ــين الفري ــي تعي ــق األول يرغــب ف ــث أن الفري ــة وحي ــي وظيف ــاني ف ق الث

وفقاً ألحكام نظام موظفي جامعـة النجـاح        _______________________________ 
  .الوطنية بنابلس الساري المفعول

  
  :لذلك فقد تم الرضا واالتفاق بين الفريقين المتعاقدين على ما يلي   

  .تعتبر مقدمة هذه العقد جزءاً ال يتجزأ منه -١
 الثاني موظفاً بجامعة النجاح الوطنية بوظيفة       يقرر الفريق األول تعيين الفريق     -٢

________________________________.  
يدفع الفريق األول إلى الفريق الثاني راتباً شهرياً وفقاً ألحكام نظـام مـوظفي           -٣

 .جامعة النجاح الوطنية بنابلس الساري المفعول

 . ___________________:يقوم الفريق الثاني باألعمال التالية  -٤

وتنتهـي بتـاريخ    _________________ دة العقد تبـدأ مـن تـاريخ         م -٥
 ______________. 
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يلتزم الفريق الثاني بالعمل لدى الفريق األول طيلة مدة سـريان هـذا العقـد                -٦
  .المنصول عليها في البند السابق

وفي حالة استقالة الفريق الثاني أو تركه العمل دون موافقـة الفريـق األول قبـل            
انتهاء مدة العقد فإنه يصبح ملزماً بأن يدفع إلـى الفريـق األول مبلـغً مـساوياً                 
لمجموع رواتبه لمدة أربعة أشهر كعطل وضرر متفق عليه سلفاً دونما حاجة إلـى    

 .ألول خالف ذلكأي إخطار أو إنذار إال إذا رأى الفريق ا

يقر الفريق الثاني بأن مقابل العطل والضرر المتفق عليه في البند السابق هـو               -٧
تعويض عادل ال يجوز له االعتراض عليه وتوقيع الفريق الثاني علـى هـذا              

  .العقد يعتبر بمثابة تنازل خطي عن حقه في االعتراض على بدل التعويض
 فعليه أن يبلغ الفريق الثاني كتابياً       إذا رغب الفريق األول في عدم تجديد العقد        -٨

  .قبل مدة شهرين من تاريخ انتهاء العقد
 .ال يجدد هذا العقد إال بعد توقيعه من الطرفين سنة فسنة -٩

إذا رغب الفريق الثاني في االستقالة فعليه أن يبلغ الفريق األول خطياً قبل مدة               -١٠
 .ال تقل عن ثالثة أشهر

المسؤوليات التي يتضمنها وصف عمل الوظيفة      يتعهد الفريق الثاني بأن يقوم ب      -١١
 .التي سيشغلها في هذه الجامعة

يتعهد الفريق الثاني بأن يتقيد بكافة األنظمة السارية المفعـول فـي الجامعـة               -١٢
وكذلك بكافة اللوائح والجداول والتعليمات التي تـصدر عـن الفريـق األول             

 .ورئيس الجامعة أو من يمثله في إدارة الجامعة

افة األحكام المنصوص عليها في نظام موظفي جامعة النجاح الوطنية          تسري ك  -١٣
 .بنابلس على الفريقين المتعاقدين وتعتبر جزءاً ال يتجزأ من بنود هذا العقد

يصرح الفريق الثاني بأنه اطلع على كافة بنود نظام موظفي جامعـة النجـاح              -١٤
يد بكافة أحكامـه    الوطنية بنابلس الساري المفعول ويتعهد في الوقت نفسه بالتق        

التي تعتبر المرجع القانوني األساسي والوحيد لتنظيم العالقة التعاقديـة بـين            
 .الفريقين المتعاقدين

علـى نـسختين    ________________ تحرر هذا العقد في نابلس بتاريخ        -١٥
 .واحتفظ كل فريق بنسخة عنه

  الفريق األول            الفريق الثاني
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