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اتفاقية تعاون علمي ثقافي
بين
جامعة إبيال الخاصة وجامعة الشام الخاصة
الفريق األول :جامعة الشام الخاصة ،ويمثلها األستاذ الدكتور ياسر حورية رئيس الجامعة ،إضافة إلى منصبه.
الفريق الثاني :جامعة إيبال الخاصة ،ويمثلها األستاذ الدكتور رياض المصطفى رئيس الجامعة ،إضافة إلى
المقدمة:

منصبه.

لما كانت جامعة ابيالال الخاصية المثد ية جموجيم المرسيوم  259لعيام  2007هي جامعية صاصية
جالملكي يية وةام يية جاله ييد

المتمث ييم في ي صدم يية المجتم ييم واير ق يياك ج ييه ح يياريا متوصي يية في ي ذلي ي

المس يياهمة ف ي رك ي الفك يير و ق ييدم العل ييس و نمي يية الل يييس اانس ييانية و وي ييد المجتم ييم جالمتخصص ييال
والفنييال والخب يراك ف ي مختلييا المجيياير .ورايتهييا المتجسييدف ف ي إةييداا الطالييم الموهييم والمتمال ي
والمتخصي يص في ي حق ييور المعرف يية الثديث يية مي ي ص ييالر اس ييتخدام ئ ارئي ي البث ييل المتقدم يية والل يييس
األصالقي يية الرفيع يية .م ي ص ييالر كامله ييا م ييم موسس ييار التعل يييس الع ييال األص يير الوئني يية الرس ييمية
والخاصية لكي

كييوم منبي انر لنقييم العليس والمعرفيية وانياك الطاكيار البشيرية الموهلية التي

قيوا ةملييية

التنمييية الش يياملة والمس يياهمة ف ي بن يياك س ييورية المتجييداف وان يياك ةل ييى الرغب يية المش ييتركة ف ي

ع يي

التعي يياوم العلم ي ي بي ييال جامعي يية ابي ييالال الخاصي يية وجامعي يية الشي ييام الخاصي يية ورفي ييم المسي ييتو العلم ي ي
واانسان والمعرف للطالب وأة اك الهالئة التدريسية والتعليمية للجامعتال  .واناك ةليى أحكيام
المرسي ييوم التش ي يريع ركي ييس  /36/لعي ييام  2001المتعل ي ي جالجامعي ييار الخاصي يية وأحكامي ييه التنفالذيي يية،
وك ي اررار مجلييس التعليييس العييال ذار الصييلة وكواةييد ايةتميياا العلم ي للجامعييار الخاصيية فقييد ييس
اي فاق بال الفريقال ةلى اةتبار هذه المقدمة ج ك ي يتج أ م اي فاقية وا في الفريقيام ةليى ميا
يل :

المادة األولى :تبادل وتطوير النشاط العلمي

أ -يتباار كال الجانبال الدةوار للمشاركة ف المو مرار والندوار وحلقار البثل والورشار.

ب -تعاوم كلتا الجامعتال ف المجاير اآل ية معتمد ال اامكانيار العلمية المتوفرف:
 .1الليام جأجثاث ةلمية مشتركة.

 .2شجيم التعاوم ف النشائار العلمية المختلفة جقبور كال الطرفال .
 .3إكامة اورار دريبية مشتركة للمثاضري م كلتا الجامعتال .

 .4دريم الطالب ف أماك التدريم ،والمخابر النوعية ف كلتا الجامعتال ف إئار برنامج دريب
يواف ةليه مجلس التعليس العال .

 .5سهالم المشاركة ف النشائار الرياضية والفنية وايجتماعية والثقافية ف كلتا الجامعتال .

 .6السماح للطالب المسجلال ف إحد الجامعتال جالليام ب يارار ائالعيه إلى الجامعة األصر للتعر
ةلى المناهج الدراسية وآليار التدريس المتبعة.

المادة الثانية :تبادل الزيارات

أ -باار ال يارار كصالرف المد
بهد

لإلااريال العلمالال ف

رئاسة الجامعتال  ،وألة اك الهالئة التدريسية وذل

إلقاك المثاضرار والتدريم و باار المعلومار والخبرار ف مجار التعليس العال .

ب -باار ال يارار الطويلة المد ألة اك الهالئة التدريسية بهد

إجراك البثوث المشتركة والتدريم.

ج -باار األسا ذف ال ائري والمثاضري لفترار كصالرف ،واما ي يتعارض مم القوانال واألنظمة النافذف وك اررار
مجلس التعليس العال .

المادة الثالثة :تبادل وتطوير المنشورات العلمية:
أ -تباار كلتا الجامعتال الكتم ،والمراجم الجامعية ،والمجالر البثثية ،والنشرار العلمية المطبوةار العلمية
الدورية الت

صدر ف كم منهما.

ب -ايستفااف م المكتبار ايلكترونية ف كلتا الجامعتال واما ي يتعارض مم أنظمتها الداصلية المعتمدف.

المادة الرابعة :البرنامج التنفيذي
أ -جعد وقيم اي فاق ،قوم الجامعتام م صالر الكليار المتما لة ف كلتا الجامعتال بوضم برنامج نفالذي
فصالل

يثدا فيه أوجه التعاوم المشترك ،وذل

الجامعتال وم صالر رئيس الجامعتال .

جما يتواف

مم األنظمة والقوانال المعمور بها ف

كلتا

ب -يغط هذا اي فاق كافة الكليار المتما لة الموجواف حاليان ،وأي كليار فتتح يحقان ف كلتا الجامعتال .

المادة الخامسة :سريان ال تفاق:
أ -يعتبر هذا اي فاق ساري المفعور بدكان م
مجلس التعليس العال .

ب -مدف هذا اي فاق صمس سنوار بدا م

اريخ وقيعه جما يتف والقوانال واألنظمة النافذف واةتمااه م

اريخ سريام هذه اي فاقية واةتمااها ،ويجدا لقائيا مالس يطلم أحد

الطرفال إنهاكه جكتاب رسم كبم ال ة أشهر م انتهاك مفعوله.

ج -م المتف ةليه صراحة بال الفريقال جام حار انهاك أو انتهاك هذا اي فاق ألي سبم كام المثافظة ةلى
الثقوق المكتسبة للطالب جأي م الجامعتال أو منعهس م متاجعة اراستهس لتثقال الكفاكف المرجوف.

اك ةلى التوجالهار م كبم الجانم األكاايم والمجالس الجامعية
ا -نفذ كلتا الجامعتال مواا هذا اي فاق بن ن
ورئاسة الجامعتال ويتثمم كم فري النفقار الت نشا جموجم هذا اي فاقية.

ه -يتس عديم هذا اي فاقية جعد باار الرأي والمشورف بال الطرفال جموجم مراسالر رسمية.
و -يتس حم أي اصتال

حرر هذه اي فاق ووكم ف

ف وجهار النظر أو فسالرار هذا اي فاقية جالتراض بال الطرفال
/

 2019 /ةلى نسختال أصلالتال واحتفظ كم جانم بنسخة.

األستاذ الدكتور ياسر حورية
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