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اتفاقية تعاون علمي ثقافي
بين
جامعة إبيال الخاصة وجامعة االتحاد الخاصة
الفريق األول :جامعة االتحاد الخاصة ،ويمثلها األستاذ الدكتور نضال العلو مكلف رئيس الجامعة ،إضافة إلى
منصبه.

الفريق الثاني :جامعة إيبال الخاصة ،ويمثلها األستاذ الدكتور رياض المصطفى رئيس الجامعة ،إضافة إلى
منصبه.

المقدمة:
لمااا كاناام جامعااة اخااةال الخاصااة المحدلااة مموج ا

الم سااو  259لعااا  2007هااج جامع اة خاصااة مالملةيااة

وعامة مالهدف المتمثل فاج خدماة المجتماا واالرتقاا ماه اضااريا متوخياة فاج ذلاة المرااهمة فاج ر اج الفةا
وتقااد العلاان وتنميااة النااين اونرااانية وتمويااد المجتمااا مالمتخصصااةا والفنااةا والخبا ا فااج مختلااف المجاااال .
ورؤيتهااا المتجراادف فااج إعااداد الطال ا

الموهاال والمتمةاام والمتخصااف فااج اقااول المع فااة الحديثااة مااا خااالل

اسااتخدا ا ائ ا البحااا المتقدمااة والنااين األخالةيااة ال فيعااة .مااا خااالل تةاملهااا مااا موسرااا
األخ ى الوانية ال سمية والخاصة لةج تةون منب اً لنقل العلان والمع فاة واناا الطا اا

التعلااين العااالج

الب ا ية الموهلاة التاج

تقااود عمليااة التنميااة االتحادلااة والمراااهمة فااج خنااا سااورية المتجااددف وانااا علااى ال غبااة الم اات كة فااج تعمياام
التع اااون العلم ااج خ ااةا جامع ااة اخ ااةال الخاص ااة وجامع ااة االتح اااد الخاص ااة ورف ااا المر ااتوى العلم ااج واونر ااانج
والمع فج للطالب وأعضا الهةئة التدريرية والتعليمياة للجاامعتةا .واناا علاى أاكاا الم ساو الت ا يعج ر ان
 /36/لعا  2001المتعل مالجامعا
و واعااد االعتماااد العلمااج للجامعااا

الخاصة وأاكامه التنفةذية ،و ا ار مجلس التعلين العالج ذا

الخاصااة فقااد تاان االتفاااا خااةا الفا يقةا علااى اعتبااار هااذد المقدمااة جاام ال

يتج أم ما االتفاةية واتف الف يقان على ما يلج:

المادة األولى :تبادل وتطوير النشاط العلمي
أ -يتبادل كال الجانبةا الدعوا

الصلة

للم اركة فج الموتم ا

ب -تتعاون كلتا الجامعتةا فج المجاال
 .1النيا مأمحاث علمية م ت كة.

والندوا

اآلتية معتمدتةا اومكانيا

والقا

البحا والورشا .

العلمية المتوف ف:

 .2ت جيا التعاون فج الن ااا

العلمية المختلفة مقبول كال الط فةا.

 .3إ امة دو ار تدريبية م ت كة للمحاض يا ما كلتا الجامعتةا.
 .4تدري

الطالب فج أماكا التدري  ،والمخاخ النوعية فج كلتا الجامعتةا فج إاار خ نامج تدريبج

يواف عليه مجلس التعلين العالج.

ال ياضية والفنية واالجتماعية والثقافية فج كلتا الجامعتةا.

 .5ترهةل الم اركة فج الن ااا

 .6الرماح للطالب المرجلةا فج إادى الجامعتةا مالنيا خميا ار
على المناهج الدراسية وآليا

التدريس المتبعة.

ااالعيه إلى الجامعة األخ ى للتع ف

المادة الثانية :تبادل الزيارات
أ -تبادل الميا ار

صة ف المدى لإلداريةا العلمةةا فج رئاسة الجامعتةا ،وألعضا الهةئة التدريرية وذلة

خهدف إلقا المحاض ا

والتدري

وتبادل المعلوما

والخب ا

فج مجال التعلين العالج.

ب -تبادل الميا ار الطويلة المدى ألعضا الهةئة التدريرية خهدف إج ا البحوث الم ت كة والتدري .

ج -تبادل األساتذف المائ يا والمحاض يا لفت ا

صة ف ،واما ال يتعارض ما القوانةا واألنظمة النافذف و ا ار

مجلس التعلين العالج.

المادة الثالثة :تبادل وتطوير المنشورات العلمية:
أ -تتبادل كلتا الجامعتةا الةت  ،والم اجا الجامعية ،والمجال
الدورية التج تصدر فج كل منهما.

ب -االستفادف ما المكتبا

البحثية ،والن ا

العلمية المطبوعا

العلمية

االلةت ونية فج كلتا الجامعتةا واما ال يتعارض ما أنظمتها الداخلية المعتمدف.

المادة الرابعة :البرنامج التنفيذي
أ -معد توةيا االتفاا ،تقو الجامعتان ما خالل الةليا

المتماللة فج كلتا الجامعتةا خوضا خ نامج تنفةذي

تفصةلج يحدد فيه أوجه التعاون الم ت ك ،وذلة مما يتواف

الجامعتةا وما خالل رئيرج الجامعتةا.
ب -يغطج هذا االتفاا كافة الةليا

ما األنظمة والقوانةا المعمول خها فج كلتا

المتماللة الموجودف االياً ،وأي كليا

تفتتح الاقاً فج كلتا الجامعتةا.

المادة الخامسة :سريان اال تفاق:
أ -يعتب هذا االتفاا ساري المفعول خد اً ما تاريخ توةيعه مما يتف والقوانةا واألنظمة النافذف واعتمادد ما
مجلس التعلين العالج.

ب -مدف هذا االتفاا خمس سنوا

تبدأ ما تاريخ س يان هذد االتفاةية واعتمادها ،ويجدد تلقائيا مالن يطل

الط فةا إنها د مكتاب رسمج بل لاللة أشه ما انتها مفعوله.

ج -ما المتف عليه ص ااة خةا الف يقةا مان اال انها أو انتها هذا االتفاا ألي سب

أاد

كان المحافظة على

الحقوا المكتربة للطالب مأي ما الجامعتةا أو منعهن ما متامعة دراستهن لتحقة الةفا ف الم جوف.

ما بل الجان

د -تنفذ كلتا الجامعتةا مواد هذا االتفاا خنا ً على التوجةها
ورئاسة الجامعتةا ويتحمل كل ف ي النفقا التج تن ا مموج

هذا االتفاةية.

ه -يتن تعديل هذا االتفاةية معد تبادل ال أي والم ورف خةا الط فةا مموج
و -يتن ال أي اختالف فج وجها

ا ر هذد االتفاا وو ا فج

النظ أو تفرة ا

األكاديمج والمجالس الجامعية

م اسال

هذا االتفاةية مالت اضج خةا الط فةا

 2020 /10/ 5على نرختةا أصلةتةا وااتفظ كل جان

األستاذ الدكتور نضال العلو

مكلف رئيس جامعة االتحاد الخاصة

رسمية.
خنرخة.

األستاذ الدكتور رياض المصطفى
رئيس جامعة إيبال الخاصة

