
 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

 المتعاونين من خارج الجامعة وحدة

 

 

 
 

 3من  1الصفحة 

 

 F0103-0130نموذج اتفاقية تعاون نظام املكافأة باملحاضرة                                رمز النموذج:     

 

 اإلصدار األول

 اتفاقية تعاون بنظام املكافأة باملحاضرة

   الفصل الدراس ي هـ 144    للعام 

 هـ144   /      /     (            أبرم هذا العقد  في يوم )       

 م بين كل من :202   /   /        املوافق 

Cooperative Agreement On A Lecture-Based Contract For The 

Academic Year 144      H (               Semester) 

This contract is effective as of (                )     /   /144      AH, 

corresponding to       /       / 202    , between the following parties: 

 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن. .1

 11671( الرمز البريدي  84428 الرياض ) ص.ب

وتمثلها في االتفاق الدكتورة /سارة بنت عبدهللا العديلي مساعدة وكيلة الجامعة للشؤون 

 التعليمية ويشار إليها في هذا االتفاق )الجامعة_ الطرف األول(.

1. Princess Nourah  Bint Abdulrahman University.  
Address :P.O.BOX: 84428Riyadh11671 
Represented by : Dr. Sarah Abdullah Aledaily 
As Assistant  of the University Vice Rectorate for Educational Affairs  Here in 
after referred to as the (University-First Party). 

 .........................الجنسية:...........)السيد/السيدة(.................................................... .2

 العنوان: ................................................. ..............مكان اإلقامة:......................

 العلمي:............................التخصص:............................املؤهل 

 ويشار إليه في هذا االتفاق ) الطرف الثاني (.    

2. (Mr./Ms.)……………………………………Nationality :………………. 
Place of residence :………………Address: ………………………… 

Degree: …………………….……. Major: …………………….. 
 

Herein after referred to as the (Second Party). 

 واتفق الطرفان على ما يلي :

 حسب البنود اآلتية:

 [ :  1بند ] 

 يباشر املتعاون واجباته ومهامه وتشمل االيفاء باملتطلبات التالية:

 ( متطلبات تدريس املقرر النظري:1.1)

 توزيع خطة املقرر على الطالبات في أول محاضرة .  .1

 بتحقيق األهداف التعليمية املرفقة بخطة املقرر .االلتزام  .2

تحضــــــير املحتـــــــوا املناســـــــب للمحاضـــــــرات النظريـــــــة ومـــــــن  ـــــــ  شـــــــرحها للطالبـــــــات بالوســـــــا ل  .3

 املناسبة.

 تحضير امللخصات والتمارين واألمثلة الالزمة للشرح.  .4

املعتمــد االلتــزام بوضــع محتــوا املقــرر والتوايــل عــن اريــق نظــام إدارة الــتعل  اإلل ترونــي  .5

 في الجامعة.

متابعـــة حضـــور وليـــاب الطالبـــات وتســـلي  كشـــوف االنقطـــاا واليرمـــان فـــي وق هـــا بالتنســـيق  .6

 مع أستاذة العملي.

االلتــــزام بحضــــور املحاضــــرات فـــــي وق هــــا وعــــدم التــــأخير أو ال يـــــاب إال للضــــرورة و عــــد تبليـــــ   .7

 ر يسة القس  املعني بوقت كاف.

توفير الخطـة ألسـتاذة  املعمـل والتأكـد مـن تنفيـذها متابعة الجزء العملي للمقرر من حيث  .8

 على الوجه األكمل.

تقيـــي  الطالبـــات للتأكـــد مـــن تحقـــق األهــــداف التعليميـــة للمقـــرر وذلـــ  باســـتخدام أي مــــن  .9

 ارق التقيي  التالية مع التأكد من تجهيز جميع املتطلبات الخاية بكل اريقة :

 التصــــيي   وتتطلــــب وضــــع األســــ لة االختبــــارات الدوريــــة أو النصــــفية أو املفاج ــــة:  .أ 

 التصوير واملراقبة وريد الدرجات ....الخ. 

الواجبـــات والتمـــارين األســـبوعية أو اليوميـــة: وتتطلــــب وضـــع األســـ لة  التصـــيي  وريــــد  .ب 

 الدرجات ....الخ .

 أوراق البحث القصيرة وتتطلب التصيي  وريد الدرجات ....الخ . .ج 

 العرض وريد الدرجات ....الخ.العروض املر ية وتتطلب التصيي  وحضور  .د 

 املشاريع الفصلية: وتتطلب التصيي   واملتابعة وريد الدرجات ....الخ  .ه 

 ريد درجات أعمال السنة التفصيلية وتسليمها مع النتيجة النها ية للقس . .10

 إعداد ملف وتقرير املقرر حسب الضوابط بالقس  وتسليمه ملنسق املقرر. .11

املقـرر مــن نتـا ط الطالبــات املجملـة والتفصــيلية وأوراق االلتـزام بتســلي  جميـع متعلقــات  .12

اختبـارات الطالبـات و أسـ لة االختبـارات واإلجابـات النموذجيـة وليرهـا مـن متعلقـات املقـرر 

 للقس  املعني بعد نهاية الفصل.

The two parties agreed on the following: 

 

According to the following terms:  

 

Article ]1[: 

 

The part-timer shall fulfill the following requirements: 

(1-1) The requirements of the theory curriculum:  

1. Hand out the course plan to students during the first lecture.  
2. Achieve the educational goals of the course plan. 
3. Prepare suitable materials for the lectures and explain them to the 

students. 
4. Prepare the summaries, exercises, and examples needed for each 

lecture. 
5. Provide the course's content on the university's website and 

maintain communication through the website.    
6. Supervise the students' attendance, and submit the attendance 

and suspension sheet – in coordination with the practical 
curriculum teacher – to the person in charge in a timely manner. 

7. Attend and give all the lectures on time and avoid absence or 
being late without any excuse or prior notice.  

8. Monitor the practical curriculum teacher by providing her with the 
laboratory’s course plan and assuring that she implements it 
optimally. 

9. Use the following methods to evaluate the students to ensure the 
course objectives have been met: 

A. Pop quizzes, midterms, and final exams, which includes preparing 
the questions, correcting, copying, supervising, and grading.  

B. Daily/weekly exercises and assignments, which includes preparing 
the questions, correcting, etc. 

C. Short research papers, which includes correcting, grading, etc. 
D. Presentations, which includes attending, correcting, and grading, 

etc. 
E. Midterm projects, which includes correcting, monitoring, and 

grading, etc. 
10. Submit the detailed final grading for all of the students to the 

department. 
11. Compose a file with the course content according to the 

department’s terms and conditions and submit it to the curriculum 
coordinator. 

12. At the end of the course, deliver all students' general and 
individual papers, exam papers, exam questions, and answer 
keys, along with everything related to the course to the department 
chairperson. 

 (متطلبات تدريس املقرر العملي أو التمارين:2.1) 
 

 التنسيق مع أستاذ املقرر للجزء النظري لتجهيز املنهج من تمارين وبرامط وخالفه. .1

 إعداد الواجبات حسب االتفاق مع أستاذ النظري وتصييحه. .2

(1-2) The requirements of the practical curriculum: 

1. Coordinate the preparation of the content and exercises with the 
theory curriculum teacher.  

2. Prepare assignments and correct them in coordination with the 
theory curriculum teacher. 
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 ريد درجات أعمال السنة وتسليمها ألستاذ النظري. .3

 وضع أس لة االختبارات الفصلية والنها ية باالتفاق مع أستاذ النظري. .4

التأكد من جاهزية املعمل مـن حيـث جاهزيـة البـرامط املطلوبـة بالتنسـيق مـع وحـدة املعامـل  .5

 في الكلية قبل بداية الفصل الدراس ي.

لي  كشـــوف االنقطـــاا واليرمـــان فـــي وق هـــا بالتنســـيق متابعـــة حضـــور وليـــاب الطالبـــات وتســـ .6

 مع أستاذة النظري. 

3. Submit all the interims to the theory curriculum teacher. 
4. Prepare the midterm and final exam in coordination with the theory 

curriculum teacher. 
5. Examine the laboratory's readability in coordination with the 

laboratory unit in college before the beginning of the semester.  
6. Supervise the students' attendance, and submit the attendance 

and suspension sheet – in coordination with the practical 
curriculum teacher – to the person in charge in a timely manner. 

 ( متطلبات عامة:3.1)

 

إعالن الجدول الدراس ي للعضو في املكان املخصص له بالقس  موضـ  فيـه أوقـات وأمـاكن  .1

 املحاضرات والساعات امل تبية بعد توقيعه من ر يسة القس .

ســاعات م تبيــة أســبوعيا ملقابلــة الطالبــات واإلجابــة عــن استفســارا هن  6االلتــزام بتحديــد  .2

ذلــ  مــع تــوفير مواعيــد بــالاجز للطالبــات ال ــي ال تتناســب  دون القيــام بأعمــال أخــرا أ نــاء

الســـــاعات امل تبيـــــة املحـــــددة مـــــع جـــــداولهن باإلضـــــافة للتوايـــــل مـــــع الطالبـــــات عـــــن اريـــــق 

 البريد اإلل تروني وموقع املقرر.

االلتـزام بحســن األخــالق واالحتــرام والتقــدير والــتفه  فــي التعامــل مــع الطالبــات والتعــاون مــع  .3

يـات للمقـرر باإلضـافة لاللتـزام بمـا يقـرر  منسـق املقـرر مـن ضـوابط تخـص األستاذات األخر 

 املقرر.

 االلتزام بجميع ما يقرر  القس  والكلية بخصوص املقرر. .4

( أســـبوا تدري ــــ ي 15االلتـــزام باملهـــام والواجبـــات الســـابقة مـــدة فصــــل دراســـ ي كامـــل مدتـــه ) .5

 ي  داخل القس  ...الخ. باإلضافة للمشاركة بجميع أعمال االختبارات من مراقبة وتنظ

 التقيد بأنظمة الجامعة: .6

فـــي حـــال القيـــام بـــأي نشـــاه )منهأـــي أو المنهأـــي ( أو استضـــافة أعضـــاء مـــن خـــارج الجامعـــة  - أ

إلقامـــــــــة املحاضـــــــــرات الالمنهجيـــــــــة أو التثقيفيـــــــــة وأخـــــــــذ املوافقـــــــــة املســـــــــبقة مـــــــــن أ ـــــــــياب 

 الصالحية في حال القيام بأي منها.

 ة للطالبات من قبل املتعاونة.ال يسم  بإعطاء الدروس الخصويي - ب

 ( مراقبات.4االلتزام باملراقبة أ ناء االختبارات الفصلية والنها ية وبحد أقص ى ) .7

 يت  من  إفادة للمتعاونة في حال ت  التعاون معها ملدة فصل دراس ي واحد على األقل. .8

فيــه  يـت  إرفـاق املؤهـل خـالل شـهر واحـد كحـد أقصــ ى مـن بدايـة الفصـل الـذي تـ  التعـاون  .9

 حيث سيت  االعتماد عليه ويت  الصرف بناًء على ذل  املؤهل.

 ال يت  قبول أي إفادة باليصول على املؤهل للفصل الذي ت  التعاون فيه. .10

(1-3) General requirements: 

1. Post the part-timer's timetable in the department, which shows the 
time and place of each lecture in addition to the office hours signed 
by the head of the department. 

2. Specify six office hours per week solely dedicated to meeting 
students and answering their inquiries; make other appointments for 
students who are unavailable to participate in these office hours due 
to academic scheduling conflicts; and communicate with students 
through emails and the university website. 

3. Maintain professionalism, respect, and understanding in dealing with 
students; cooperate with other teachers; and adhere to all 
regulations set by the coordinator. 

4. Adhere to the decisions of the college and department regarding the 
course..  

5. Adhere to previous tasks and obligations for one semester (15) 
academic weeks) in addition to the exams period..  

6. Abide by the regulations of PNU: 

A. When performing (curricular or extracurricular )activities or when 
hosting members from outside PNU to present extracurricular or 
educational lectures, subject to the prior approval of the authorized 
party in PNU 

B. Its not allowed for a collaborator to give private lessons. 
7. Adhere to the proctoring of mid-terms exams and final exams of(4) 

times maximum. 
8. An employment certificate shall be given to the second party (part-

timer) if the second party has been employed for a period of at least 
one academic semester.  

9. The qualification shall be submitted maximum within one month from 
the beginning of the semester in which the cooperation has been 
completed and the salary is paid based on that  basis. 

10. Any qualification gained during the semester is not accepted> 

 ( مدة سريان التعاون:  2بند ) 
 

( أســـــبوا كحـــــد أقصـــــ ى باإلضـــــافة إ ـــــى فتـــــرة االختبـــــارات 15مــــدة االتفـــــاق اـــــي فصـــــل دراســـــ ي واحـــــد )

 من تاريخ مباشرة العمل )ممارسة املهام املوكلة إليها(.
ً
 النها ية اعتبارا

Article [2]: Term of contract: 
 

The term of contract is one academic semester (a maximum of 15 
academic weeks in addition to the final exams period), starting 

from the first day of work (Doing all assigned tasks). 
 

 :(: املستحقات املالية 3بند ) 

 ضوابط حساب املكافأة للمتعاون:  .1

( مـــن الال حـــة 40الســـاعة املعتمـــدة اـــي وحـــدة تدريســـية واحـــدة وتحـــدد  بنـــاء علـــى املـــادة ) .أ

))الوحـــدة التدريســية اــي املحاضــرة النظريــة األســبوعية ال ـــي ال وال ــي تــنص علــى مــا يلــي : 

تقــــل مــــد ها عــــن خمســــين دقيقــــة   أو الــــدرس العملــــي أو امليــــداني األســــبو ي الــــذي ال تقــــل 

 ((مدته عن ما ة دقيقة  وتس
ً
 دراسيا

ً
 .تمر الوحدة التدريسية فصال

( مــن الال حــة املنظمــة لشــؤون أعضــاء 101يحــدد أجــر الســاعة املعتمــدة بنــاء علــى املــادة ) .ب

 هي ة التدريس السعوديين في الجامعات كما يلي:

 (200 .ملن ه  على درجة البكالوريوس  )ريال 

 (250 . ملن ه  على درجة املاجستير )ريال 

 (300 ملن  )لى درجة الدكتورا  )أستاذ مساعد(ه  ع ريال  . 
 

 

Article ]3[: Financial entitlements: 
 
1. Part-timer's payment regulations: 

a. A credit hour is a teaching unit specified based on article (40) of the 

Saudi Universities Policy which states the following: (( A teaching unit 

is a weekly theoretical lecture not less than 45 minutes or a weekly 

practical lecture not less than 100 minutes, and the curriculum unit 

shall continue for one academic semester)). 

b.  Credit hour tuition shall be determined based on article (101) of Saudi 

Faculty Policy as follows: 

 (SR 200) for Bachelor Degree. 

 (SR 250) for Master Degree. 

 (SR 300) for PhD ( assistant professor). 
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علــى قـــرار  بنــاءً  ج. يحــدد أجــر الســاعة املعتمـــدة لالســتعانة باملمارســين املهنيــين حـــاملي الــدبلوم

 لتخصـــــــص ه24/6/1441( 1/2اللجنـــــــة الدا مـــــــة لالســـــــتعانة بال فـــــــاءات املتميـــــــزة قـــــــرار  )

 يلي: كما ي (ه) التجميل والتزيين النسائي   الط 

c. e Hourly wage of the approved hour for the hiring of professional practitioners 

with diploma holders is determined based on the decision of the Standing 

Committee with Distinguished Competencies Decision (2/1) 19/2/2020 for the 

specialization (Aesthetics and Female Decorating, Cooking) - as follows: 

 The teaching unit wage Years of experience Qualification أجر الوحدة التدريسية سنوات الخبرة املؤهل العلمي

 فصول( 3)دبلوم  + ثانوي 
 + SR 1-2 years Secondary (80) ( ريال80) سنة 1-2

 (Diploma in 3 terms) (100) ( ريال100) أكثر من سنتين SR More than two years 

 فصول( 4)دبلوم  + ثانوي 
 + SR 1-2 years Secondary (110) ( ريال110) سنة1-2

 (Diploma in 4 terms) (130) ( ريال130) أكثر من سنتين SR More than two years 

 فصول( 5)دبلوم  + ثانوي 
 + SR 1-2 years Secondary (150) ( ريال150) سنة1-2

 (Diploma in 5 terms) (170) ( ريال170) أكثر من سنتين SR More than two years 

باملتعاونات من حملة الدبلوم العا ي في التربية يحدد أجر الساعة املعتمدة لالستعانة   -د

( 1/1قرار  ) على قرار اللجنة الدا مة لالستعانة بال فاءات املتميزة  بناءً  البدنية للبنات 

 يلي: كما ه9/7/1442

D- The hourly wage for  hiring female collaborators holding a higher diploma in 

physical education for girls is determined based on the decision of the 

Standing Committee for the Assistance of Distinguished Competencies 

Resolution (1/1) 9/7/1442 AH as follows: 

 The fee for the املعتمدة  الوحدة التدريسيةأجر  تخصص البكالوريوس املؤهل العلمي

approved teaching unit 
Bachelor’s major Qualification 

 الدبلوم العالي  +  بكالوريوس

 في التربية البدنية للبنات

 العالج الطبيعي

 التغذية واللياقة البدنية
 SR (225) ريال (225)

physiotherapy 

Nutrition and fitness 

Bachelor's degree + higher diploma 

In physical education for girls 

 تحسب مكافأة العضو املتعاون لكامل الفصل الدراس ي كما يلي: .2

عــــــــدد  إجمــــــــا ي عــــــــدد الوحــــــــدات التدريســــــــية املعتمــــــــدة أســــــــبوعيا *إجمــــــــا ي املســــــــتحق  

 أجر الوحدة التدريسية املعتمدة.األسابيع الدراسية

  2÷  عدد الساعات الفعلية.مجموا الوحدات العملية   *

يلتـــزم الطـــرف األول برفـــع الـــب يـــرف املســـتحقات للطـــرف الثـــاني بعـــد نهايـــة اختبـــارات  .3

 الفصل الدراس ي الذي ت  خالله االتفاق  و عد تسلي  املتعاون لكافة متعلقات املقرر.

2. The part-timer’s payment is calculated as per academic semester 
as follows: 

 Total entitlement =* number of weekly credit hours × number of 
academic weeks × credit hour fees. 

 2÷Total Of Practical Units = Number Of Actual Hours * 

3.  The First Party shall be obligated to pay the Second Party's 
payment after the part-timer finishes the final exams of the 
academic semester and hands over all requirements. 

 (: اإلخالل بشروه هذا االتفاق:4بند )

خــالل مـدة االتفـاق املـذكورة فــي  (1بنـد )يتعهـد الطـرف الثاني)املتعـاون( بالقيـام باملتطلبــات املـذكورة فـي 

يســقط حقــه فــي اســتيفاء مســتحقاته و عنــد اإلخــالل بــأي مــادة مــن مــواد هــذا االتفــاق مــن قبلــه  (2بنــد )

 .املالية

Article]4[: Breaching conditions: 

The Second Party (part-timer) shall acknowledge performing all tasks 
mentioned during the collaboration term, and in the case of breaching 
any articles, the Second Party shall not be entitled to receive any 
payment. 

 [:  إنهاء االتفاق :5بند ]

األول إنهاء االتفاق مع الطرف الثاني بدون إخطار أو عدم منحه يحق للطرف 

 املكافأة في الياالت التالية:

 إذا ل  يق  الطرف الثاني بتأدية التزاماته الجوهرية املترتبة على هذا االتفاق.  .1

 في حالة اإلخالل من قبل الطرف الثاني ملسؤولياته وواجباته. .2

 أو ارت .3
ً
 سي ا

ً
 بالشرف أو األمانة.إذا  بت إتباعه سلوكا

ً
 مخال

ً
 كابه عمال

 إذا  بت لجو ه للتزوير لليصول على العمل. .4

( أيام خالل الفصل الدراس ي 10( أيام متتالية أو عشرة )5إذا ت يب عن العمل ملدة خمسة ) .5

 دون عذر شر ي أو عذر مقبول.

 و عذر مقبول .أنحياب بدون عذر شر ي اال .6

 اقية.عند اإلخالل بأي بند من بنود االتف .7

Article ]5[: Termination: 
 

In any of the following cases, the First Party reserves the right to 
terminate the contract without prior notice, and the Second Party 
will not be entitled to any end-of-service indemnity: 

1. If the Second Party does not fulfill the assigned responsibilities. 
2. In the event of a breach committed by the Second Party of their 

duties and responsibilities. 
3. If the Second Party performs an action that affects the honor, trust, 

or morals of the university. 
4. If the Second Party has submitted false certificates or documents. 
5. If the Second Party is absent without a justified reason for five (5) 

consecutive days or ten (10)  during the semester. 
6. Withdrawal without a legitimate or acceptable excuse.  
7. If breaching any of the terms of this contract.    

 تعهـــد: 

أتعهد أنا املوقع أدنا  بعدم مطالبة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بأي مستحقات ماليـة فـي حـال 

 التوقيع:..............................  إخال ي بأي بند من بنود هذا االتفاق وعليه أوقع

Acknowledgement: 

I hereby acknowledge that I do not have the right to claim PNU for any 
payments in case of breaching any of the above articles, and I sign 
accordingly     Signature: ....................................... 

)الطــرف حـررت هــذ  املــذكرة مــن األيــل مل تــب مسـاعدة وكيلــة الجامعــة للشــؤون التعليميــة  

 األول( ونحخة للمتعاون )الطرف الثاني(.

Two copies of this contract have been made; one for the office of 
Assistant  of the University Vice Rectorate for Educational Affairs and 
one for the part-timers (the Second Party). 

    :الطرف األول 

   هـ144  /     /      ...............التاريخ:  التوقيع: ................ ي: د. سار  بنت عبدهللا العديل االس 

    :الطرف الثاني

 هـ144  /       /   التاريخ:   التوقيع:.............................. االس  : ..........................................

First Party:  
Name: Dr. Sarah Abdullah Al-Edaily 
Signature:………………………………………   Date:        /     / 202 
Second Party: 
Name:……………………………………….Signature: ………………… 
Date:        /     / 202 


