مذكرة تفاهم
بين
جامعة إيبال الخاصة
و
غرفة التجارة بحلب

مذكرة تعاون علمي وعملي
بين
جامعة إيبال الخاصة وغرفة التجارة بحلب

الفريق األول :غرفة تجارة حلب ممثلة برئيسها األستاذ مجد الدين دباغ.
الفريق الثاني :جامعة إيبال الخاصة ممثلة برئيسها االستاذ الدكتور رياض المصطفى.

مقدمة:
 -1بنا ًء على الرغبة المتبادلة من الفريقين لتحقيق اعلى مستوى من التعاون العلمي والعملي
والبحثي والتدريبي والتنموي في مجال التطوير والتأهيل المتبادل وحرصا من الفريقين على
تأمين وتنمية الخبرات المختلفة لقطاعات التجارة.
 -2استنادا الستراتيجية غرفة تجارة حلب بالتعاون مع الجامعات بالمجاالت العلمية
والبحثية والتدريبية لالرتقاء بالتجارة وتنمية الموارد البشرية وخلق فرص العمل للخرجين.
 -3بنا ًء المرسوم  /36/الجامعات الخاصة والالئحة التنفيذية له وقرارات مجلس التعليم العالي
ذات الصلة وقواعد االعتماد العلمي للجامعات فقد اتفق الفريقان.
فقد اتفق الفريقان على ما يلي:
المادة األولى :تعتبر مقدمة هذه المذكرة جزء ال يتجزأ منها
المادة الثانية :الغاية واألهداف

أ -الغاية:
إن الغاية من هذه االتفاقية هو ابراز دور الجامعة من خالل ما تسهم به كليات الجامعة
في تخرج كوادر بشرية تمتلك المعرفة والعلم قادرة على العمل في مختلف المجاالت
والتخصصات العلمية وسد الحاجة في سوق العمل بما يتالئم مع طبيعة العصر وبما يلبي حاجات
المجتمع ويسهم في تنمية جوانبه االجتماعية واالقتصادية والمعرفية.

ب -االهداف:
 -1االستفادة من البحث العلمي في الجامعة بما يخدم تنمية التجارة.
 -2تصويب كفاءات خريجو الجامعة باختصاصاتها ومستوياتها المختلفة لتكون أكثر مالئمة
لسوق العمل.
 -3تبادل الخبراء بما يخدم كال الطرفين.
 -4إقامة محاضرات علمية وتدريبات عملية لتبادل المعلومات والخبرات التي تخدم الطرفين.

المادة الثالثة :إطار التعاون والشراكة:
 -1تبادل الزيارات قصيرة المدى لإلداريين العلميين في جامعة إيبال الخاصة وغرفة التجارة
بحلب ،وألعضاء الهيئة التدريسية وذلك بهدف إلقاء المحاضرات والتدريب وتبادل المعلومات
والخبرات.
 -2يتبادل كال الجانبين الدعوات للمشاركة في المؤتمرات والندوات وحلقات البحث وورشات
العمل.
 -3يتعاون الجانبان في المجاالت اآلتية معتمدتين اإلمكانيات العلمية المتوفرة:
أ -إقامة دورات تدريبية مشتركة للمرشحين بين جامعة إيبال الخاصة وغرفة تجارة حلب.
ب -تدريب الطالب في أماكن التدريب والمخابر النوعية في جامعة إيبال الخاصة وغرفة
تجارة حلب ،في إطار برنامج تدريبي يوافق عليه الطرفين.
ج -تسهيل المشاركة في النشاطات الفنية واالجتماعية والثقافية في كال الطرفين.

المادة الرابعة :اإلطار التنظيمي:
تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين مهمتها متابعة تحقيق األنشطة المشتركة المتفق عليها.

المادة الخامسة :اإلطار المالي:
تتحمل جامعة ايبال الخاصة كافة المصاريف والتكاليف المتعلقة بتدريب الطالب بعد
موافقة الطرفين وتتعهد الجامعة تقديم االستشارات التجارية والمالية للفريق األول.

المادة السادسة :احكام ختامية:
 -1يعتبر هذا االتفاق ساري المفعول اعتبارا ً من تاريخ توقيع الطرفين ولمدة خمس سنوات ويجدد
تلقائيا ً مالم يطلب أحد الطرفين إنهائه بكتاب رسمي قبل ثالث أشهر من انتهاء مفعوله.
 -2يتم تعديل أو اضافة مواد الى هذه المذكرة بالتشاور واالتفاق بين الطرفين بناء على اقتراح
اللجنة المشتركة بين الطرفين وموافقة كل من رئيس غرفة تجارة حلب ورئيس جامعة ايبال
الخاصة.
 -3يتم فض أي اختالف في وجهات النظر أو تفسيرات هذا االتفاق بالتراضي بين الطرفين عن
طريق لجنة من كال الفريقين.
 -4حررت هذه المذكرة على نسختين اصليتين باللغة العربية في حلب بتاريخ 2019/7/17
واحتفظ كل طرف بإحداها.
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