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 اإلصدار األول

 واجبات والتزامات املتعاونين بنظام املكافأة باملحاضرة

  هـ144    للعام            الفصل الدراس ي
Cooperative Agreement on A Lecture-Based Contract for The 

Academic Year144   H (             Semester) 

 بما يلي: يجب على املتعاونين االلتزام

 البنود اآلتية: وفق

  [: 1بند ] 

 باملتطلبات التالية: اإليفاءيباشر املتعاون واجباته ومهامه وتشمل 

 ( متطلبات تدريس املقرر النظري:1.1)

  محاضرة.توزيع خطة املقرر على الطالبات في أول  .1

 االلتزام بتحقيق  .2
م
 املقرر.رفقة بخطة األهداف التعليمية امل

 تحضير املحتوى املناسب للمحاضرات النظرية ومن ثم شرحها للطالبات بالوسائل املناسبة. .3

 تحضير امللخصات والتمارين واألمثلة الالزمة للشرح.  .4

االلتزام بوضــــــــــــع محتوى املقرر والتواظــــــــــــل عن إلريق نظام ملدارة التعلم اإلل ترو   املعتمد في  .5

 لجامعة.ا

متابعة حضــــــور وليال الطالبات وتشــــــليم  شــــــوف االنقطاا والحرمان في و   ا بالت شــــــيق مع  .6

 أستاذة العملي.

االلتزام بحضـــــور املحاضـــــرات في و   ا وعدم التأخير أو الضيال ملال للضـــــرورة و عد تبلي  رئ شـــــة  .7

 القشم املعني بو ت كاف.

والتأ د من تنفيذها على  املعمل ألســـــــــــــتاذمتابعة الجزء العملي للمقرر من حيث توفير الخطة  .8

 الوجه األ مل.

تقييم الطالبات للتأ د من تحقق األهداف التعليمية للمقرر وذلك باســـــــــــــتخدام أي من إلر   .9

 : إلريقةالتقييم التالية مع التأ د من تجهيز جميع املتطلبات الخاظة بكل 

التصـــــوير  ,حتلة, التصـــــحياألســـــاالختبارات الدورية أو النصـــــفية أو املفاجتة وتتطلب وضـــــع  .أ

ا بة ورظد الدرجات ,  . خ.... الاملر

ورظـــــــــــد  حاألســـــــــــتلة, التصـــــــــــحيوتتطلب وضـــــــــــع  أو اليوميةالواجبات والتمارين األســـــــــــبوعية  .ل

 .... الخ.الدرجات 

 .... الخ.أورا  البحث القصيرة وتتطلب التصحيح ورظد الدرجات  .ج

 .خ.... الالعروض املرئية وتتطلب التصحيح وحضور العرض ورظد الدرجات  .د

  خ.... الاملشاريع الفصلية وتتطلب التصحيح, املتابعة ورظد الدرجات  .ه

 رظد درجات أعمال الشنة التفصيلية وتشليمها مع النتيجة الن ائية للقشم. .10

 املقرر.ملعداد ملف وتقرير املقرر حشب الضوابط بالقشم وتشليمه مل شق  .11

االلتزام بتشـــــــــــــليم جميع متعلقــات املقرر من نتــائ  الطــالبــات املجملــة والتفصـــــــــــــيليــة وأورا   .12

االختبــارات واإلجــابــات النموذجيــة وليرهــا من متعلقــات املقرر  وأســـــــــــــتلــةاختبــارات الطــالبــات 

 للقشم املعني بعد ن اية الفصل.

According to the following terms:  

Article ]1[: 

The part-timer shall fulfill the following requirements: 

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

1. Allocate the course plan to students during the first lecture.  
2. Committing to 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 E- learning portal 

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

suspension sheet – in coordination with the practical curriculum 
teacher – to the person in charge on time. 

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

8. Follow up with 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. quizzes, midterms, and final exams, which include preparing the 
questions, correcting, copying, supervising, and grading.  

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

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

etc. 
E. Midterm projects, which include 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: (1.2)

 املقرر للجزء النظري لتجهيز املنهج من تمارين وبرام  وخالفه. أستاذالت شيق مع  .1

 النظري وتصحيحه. املقرر  أستاذملعداد الواجبات حشب االتفا  مع  .2

 النظري.املقرر رظد درجات أعمال الشنة وتشليمها ألستاذ  .3

 النظري.املقرر وضع أستلة االختبارات الفصلية والن ائية باالتفا  مع أستاذ  .4

جاهزية املعمل من حيث جاهزية البرام  املطلوبة بالت شـــــــــــــيق مع وحدة املعامل في التأ د من  .5

 الكلية  بل بداية الفصل الدراس ي.

متابعة حضــــــور وليال الطالبات وتشــــــليم  شــــــوف االنقطاا والحرمان في و   ا بالت شــــــيق مع  .6

  النظري. املقرر  أستاذ

(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. 
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 readiness in coordination with the laboratory 

unit in college before the beginning of the semester.  

6. Follow up the students' attendance, submit the attendance and 
suspension sheet – in coordination with the practical curriculum 
teacher – to the person in charge on time. 

 ( متطلبات عامة:3.1)

في املكان املخصـــه له بالقشـــم مو ـــا فيه أو ات وأما ن  للمتعاون ملعالن الجدول الدراســـ ي  .1

  املحاضرات والشاعات امل تبية بعد تو يعه من رئ شة القشم.

  6االلتزام بتحديد  .2
 
ملقابلة الطالبات واإلجابة عن استفشارات ن دون  ساعات م تبية أسبوعيا

القيام بأعمال أخرى أثناء ذلك مع توفير مواعيد بالحجز للطالبات التي ال تتناســـب الشـــاعات 

امل تبية املحددة مع جداولهن باإلضــــــــافة للتواظــــــــل مع الطالبات عن إلريق البريد اإلل ترو   

 أو الوسائل املحددة من  بل القشم.

(1-3) General requirements: 

1. Post the schedule 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, schedule 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. 
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وجميع م شــــــو    واالحترام والتقدير والتفهم في التعامل مع الطالباتااللتزام بحشــــــن األخال   .3

والتعاون مع األســـــــتاذات األخريات للمقرر باإلضـــــــافة لاللتزام بما يقرر  م شـــــــق املقرر  الجامعة

 من ضوابط تخه املقرر.

 االلتزام بجميع ما يقرر  القشم والكلية بخصوص املقرر. .4

) حد  ( أسـبوا تدري ـ ي15مدة فصـل دراسـ ي كامل مدته ) االلتزام باملهام والواجبات الشـابقة .5

ا بــة وتنظيم داخــل القشـــــــــــــم املشــــــــــــــار ــة شــــــــــــــاملــة أ صـــــــــــــ  (  بجميع أعمــال االختبــارات من مر

 الخ. وتصحيح ...

 .  ةالتقيد بأنظمة الجامع .6

ا بة أثناء االختبارات الفصلية والن ائية وبحد أ ص   ) .7 ا بات.6االلتزام باملر  ( مر

خالل شـــــــــــــهر واحد  حد أ صـــــــــــــ   من بداية الفصـــــــــــــل الذي تم التعاون فيه, يتم ملرفا  املؤهل  .8

 حيث س تم االعتماد عليه ويتم الصرف بناء  على ذلك املؤهل.

 ال يتم  بول أي ملفادة بالحصول على املؤهل للفصل الذي تم التعاون فيه. .9

عة الجامأو اســــــتضــــــافة أعضــــــاء من خارج  المن  ي(القيام بأي  شــــــاج )من  ي أو ب ال يشــــــمح .10

افقة املشـــــــــــــبقة من أ ـــــــــــــحال ملال بعد املحاضـــــــــــــرات الالمنهجية أو التثقيفية  إل امة أخذ املو

 والكلية.القشم الصالحية في 

 ة.ـ/ـال يشمح بإعطاء الدروس الخصوظية للطالبات من  بل املتعاون .11

3. Maintain professionalism, respect, and understanding in dealing 

with students; cooperate with other teachers, and commit 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) maximum including to the exams period.  

6. Adherence to regulations of PNU. 

7. Commit to monitoring students during midterms and exams (6) 

times maximum. 

8. The qualifications shall be submitted during 1-month max from 

starting the academic semester and the salary will be appointed 

based on that qualification.  

9. Any qualification gained during the semester is not accepted. 

10. When performing any (curricular or extracurricular )activities or 

when hosting members from outside PNU to present 

extracurricular or educational lectures, subject to the prior approval 

from the authorized party in PNU. 

11. It's not allowed for a collaborator to give private lessons. 

 ( مدة سريان التعاون:  2بند ) 

فترة االختبارات الن ائية  شــــــاملة( أســــــبوا  حد أ صــــــ   15هي فصــــــل دراســــــ ي واحد ) التعاون مدة 

 من تاريخ مباشرة العمل )ممارسة املهام املوكلة 
 
 اعتبارا

 
 (.فعليا

Article [2]: Term of contract: 
The term of the contract is one academic semester (a maximum of 
15 academic weeks including the final exams period), starting 
from the first day of work (Doing all assigned tasks). 

  :: املشتحقات املالية(3)بند 

  ضوابط حشال املكافأة للمتعاون:  .1

( من الالئحة والتي 40على املادة ) وتحدد بناءالشـــــــــــاعة املعتمدة هي وحدة تدريشـــــــــــية واحدة  .أ

))الوحدة التدريشـــــية هي املحاضـــــرة النظرية األســـــبوعية التي ال تقل مدت ا  يلي:تنه على ما 

أو الــدرس العملي أو امليــدا   األســـــــــــــبوهي الــذي ال تقــل مــدتــه عن مــائــة  د يقــة,عن خمشـــــــــــــين 

 
 
(د يقة, وتشتمر الوحدة التدريشية فصال

 
 (.دراسيا

ظمة لشؤون أعضاء هيتة ( من الالئحة املن101املعتمدة بناء على املادة ) الوحدةيحدد أجر  .ب

ـــــــــ.30/12/1439( وتاريخ1/1و رار اللجنة الدائمة ر م )  ,التدريس الشعوديين في الجامعات   ما هـ

 يلي:

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 minimum for 45 

minutes or a weekly practical lecture minimum for 100 minutes, 

and the curriculum unit shall continue for one academic 

semester)). 

b.  Credit hour tuition for the unit shall be determined based on article 

(101) of Saudi Faculty Policy and the standing committee rules 

(1/1) as follows: 

 الدرجة العلمية
الـــــــــــحـــــــــــد األ صـــــــــــــــــ ـــــــــــ  

 التدريشية للوحدات
  Max no. of units  Unit fee Qualification أجر الوحدة املعتمدة

 SR Ph.D. (professor) 400 8 أربعمائة ريال. 400 8 دكتوراه )أستاذ(

 SR Ph.D. (associate professor) 350 9 ريال.ثالثمائة وخمسون  350 9 مشارك(دكتوراه )أ. 

 SR Ph.D. (assistant professor) 300 10 ريال.ثالثمائة  300 10 مساعد(دكتوراه )أ. 

 SR Master's Degree 250 13 ريال.مئتان وخمسون  250 13 ماجستير

 SR Bachelor's Degree 200 16 ريال.مائتا 200 16 بكالوريوس

املعتمــدة لالســـــــــــــتعــانــة بــاملمــارســـــــــــــين املهنيين حــاملي الــدبلوم بنــاء  على  رار  الوحــدةج. يحــدد أجر 

 ه لتخصـــــــــــــه24/6/1441 وتا ريخ (1/2اللجنة الدائمة لالســـــــــــــتعانة بال فاءات املتميزة  رار )

 )التجميل والتزيين ال شائ , الطهي(  ما يلي: 

C. Hourly fee 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: 

 سنوات الخبرة املؤهل العلمي
 الحد األ ص   للوحدات

 التدريشية

أجر الوحدة 

 املعتمدة
The teaching 

unit fee 

Max no. of 

units 

Years of 

experience 
Qualification 

 فصول( 3)دبلوم  + ثانوي 
 + SR 24 1-2 years Secondary (80) ( ريال80) وحدة تدريسية 24 سنة 1-2

(Diploma in 3 terms) (100) ( ريال100) وحدة تدريسية 24 أكثر من سنتين SR 24 More than two years 

 فصول( 4)دبلوم  ثانوي +
 SR 24 1-2 years (110) ( ريال110) وحدة تدريسية 24 سنة1-2

Secondary + 

(Diploma in 4 terms) (130) ( ريال130) وحدة تدريسية 22 أكثر من سنتين SR 22 More than two years 

 فصول( 5)دبلوم ثانوي + 
 SR 20 1-2 years (150) ( ريال150) وحدة تدريسية 20 سنة1-2

Secondary + 

 (Diploma in 5 terms) (170) ( ريال170) وحدة تدريسية 18 أكثر من سنتين SR 18 More than two 

years 
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املعتمدة لالســــتعانة باملتعاونات من حملة الدبلوم العايي في التربية البدنية  الوحدةأجر  يحدد -د

 وتــــاريخ (1/1)  رار    بنــــاء  على  رار اللجنــــة الــــدائمــــة لالســـــــــــــتعــــانــــة بــــال فــــاءات املتميزة   للبنــــات 

 ه  ما يلي:9/7/1442

D- The hourly unit fee 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 Recruitment 

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

 املؤهل العلمي
تخصه 

 الوريوسالبك 

الحد األ ص   

 التدريشية للوحدات

الوحدة أجر 

 املعتمدة

The fee for 

the approved 

teaching unit 

Max no. of 

units 

Bachelor’s 

major 
Qualification 

 الدبلوم العالي  بكالوريوس +

 في التربية البدنية للبنات

 العالج الطبيعي

 التغذية واللياقة البدنية
  SR 14 (225) ريال (225) وحدة تدريسية 14

physiotherapy 

Nutrition and fitness 

Bachelor's degree + higher 

diploma 

In physical education for girls 

 تحشب مكافأة العضو املتعاون لكامل الفصل الدراس ي  ما يلي: .2

عدد األســــــــــــابيع  ا ملجمايي املشــــــــــــتحق  ملجمايي عدد الوحدات التدريشــــــــــــية املعتمدة أســــــــــــبوعي  *

 أجر الوحدة التدريشية املعتمدة.الدراسية

  2÷  ةمجموا الوحدات العملية   عدد الشاعات الفعلي*

في حال تم ملســـــــناد وحدات تدريشـــــــية أ مر من الحد املشـــــــموح به للمتعاونين من لير املو فين,  . 3

التي تنه على " ملذا زادت الوحدات  الخمشيناملادة الحادية و فإنه س تم التعامل معهم بناء  على 

التدريشــــــية ألعضــــــاء هيتة التدريس ومن في ح مهم من داخل الجامعة عن النصــــــال املقرر يجوز 

(  مائة وخمشــــــــون 150) اظــــــــرف بدل وحدات تدريشــــــــية زائدة لهم  درهمجلس الكلية   بقرار من

 عن الوحــدة الواحــدة
 
" واملعتمــد من  بــل اللجنــة الــدائمــة لالســـــــــــــتعــانــة بــال فــاءات املتميزة  ريــاال

 .ه30/12/1439( بتاريخ 2/1بالقرار )

بعد ن اية اختبارات الفصــــل  للمتعاونينإللب ظــــرف املشــــتحقات  القشــــم املخته برفعيلتزم  .4

 لكافة متعلقات املقرر. ــــــــــــ/ــة, و عد تشليم املتعاونالتعاون الدراس ي الذي تم خالله 

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

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

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

3. In case that teaching units are exceed the permissible limit for 
collaborators, they will be dealt with based on Article 51 which states 
“If the teaching units for faculty members from within the university 
exceed the established quorum, it is permissible by a decision of the 
College Council. Disbursing an allowance for extra teaching units 
amounting to (150) one hundred and fifty riyals per unit” approved by 
the Standing Committee for the Use of Distinguished Competencies 
by Resolution (2/1) dated 12/30/1439 AH. 

4.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 hand out all the course requirements. 

 :ــــــــــــــــــ/ـةالتعاون مع املتعاون [: ملن اء4بند ]

 أو عدم منح املكافأة في الحاالت التالية: ونــ/ـةاملتعامع  التعاون ملن اء  للجامعةيحق 

 . املذ ورة والواجباتالجوهرية  االلتزاماتبتأدية  ـــــــــــ/ـةاملتعاونملذا لم يقم  .1

 أو ارتكال .2
 
 س تا

 
 بالشرف أو األمانة. ملذا ثبت ملتباا سلوكا

 
 مخال
 
 عمال

 للتزوير للحصول على العمل. اللجوءملذا ثبت  .3

( أيام خالل الفصل الدراس ي 10( أيام متتالية أو عشرة )5عن العمل ملدة خمشة ) التضيب .4

 دون عذر شرهي أو عذر مقبول.

 مقبول.و عذر أ سحال بدون عذر شرهي اال .5

 .الشابقةبنود العند اإلخالل بأي بند من  .6

Article ]4[: 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 duties and 
responsibilities. 

2. If the Second Party performs an action that affects the honor, trust, and 
morals of the university. 

3. If the Second Party has submitted forged certificates or documents. 
4. If the Second Party is absent without submitting a justified reason for 

five (5) consecutive days or ten (10) days during the semester. 

5. Withdrawal without a legitimate or acceptable excuse.  

6. If breaching any of the terms of this contract.    

افقة على التعاون بنظام املكافأة باملحاضرة هذا النموذج ال يم  عتد به وال يعتبر مو

افقةملال   اللجنة الدائمة لالستعانة بال فاءات املتميزة. بعد ظدور مو

This form is not Considered as approval to cooperate with part – times 
until the final approval issued by The Standing committee to recruited 
distinguished competency. 

 ـــد: ــــــتعه

بـااللتزام بجميع البنود الشـــــــــــــابقـة أعال  وعـدم ملخاليي بـأي أتعهـد أنـا املو ع أدنـا  

 .بند من تلك البنود

Acknowledgement: 

I, the undersigned, committed to abide by all of the above 

terms and not violate any of them. 

 ............................... املتعاونــــ/ـة: اسم

 ......................................... ع:ــــــــلتو يا

 هـ144    /    /      التاريخ:

Name  :………….................... 

Signature: ……………….…  

Date:  /      /  202 
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