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السادسة يجوز لمجلس العمادة التعاون مع جهات داخل وخارج الجامعة إلعداد البرامج نص المادة  ووفق

حال التعاون مع مدربين من خارج الجامعة يتم  التدريبية وتنفيذها ووفق نص المادة الثالثة واألربعون في

توقيع اتفاقية مع المدربين والعمادة بمكافأة مقطوعة من حساب العمادة بما ال يتعارض مع هذه الالئحة وبذلك 
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ت الدوام الثامنة والثالثون تكون مكافأة اإلداريين والفنيين من منسوبي العمادة في خارج وقنص المادة  ووفق

 الرسمي وفق ما هو معمول به في لوائح وزارة الخدمة المدنية.
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