اتفاقية تعاون علمي ثقافي
بين
جامعة إيبال الخاصة
و
الجامعة العربية للعلوم والتكنولوجيا

اتفاقية تعاون علمي ثقافي
بين
جامعة إيبال الخاصة والجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا
الفريق األول :الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا ،ويمثلها األستاذ الدكتور محمد يحيى معال رئيس
الجامعة ،إضافة إلى منصبه.

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

المقدمة:
لمااا كا اام جامعااة اخاايال الخاصااة المحدلااة مموج ا

المرسااوم  259لعااام  2007هااج جامعااة اصااة مالملكيااة

وعامة مالهدف المتمثل فاج دماة المجتماا واقرءقاا ماه ا ااريا متو ياة فاج ذلاة المرااهمة فاج ر اج الفكار
وءقاادم العلاان وءنميااة ال ااين اإ رااا ية وءيويااد المجتمااا مالمتخصصااين والفنااين والخبا ار فااج مختلااا المجاااق .
ورؤيتهااا المتجراادف فااج إعااداا الطال ا

الموهاال والمتميااي والمتخصااا فااج اقااوي المعرفااة الحديثااة ماان ااالي

اسااتخدام ا ارئ ا البحااا المتقدمااة وال ااين األ الةيااة الرفيعااة .ماان ااالي ءكاملهااا مااا موسرااا
األ رى الوانية الرسمية والخاصة لكج ءكون منب اًر لنقل العلان والمعرفاة وبناا الطا اا

التعلااين العااالج

الب ارية الموهلاة التاج

ءقاوا عملياة التنميااة المراتدامة والمراااهمة فاج خناا سااورية المتجاداف وبنااا علاى الرغباة الم ااتركة فاج ءعييااي
التع اااون العلم ااج خ ااين جامع ااة اخ اايال الخاص ااة وجامع ااة اقءح اااا الخاص ااة ورف ااا المر ااتوى العلم ااج واإ ر ااا ج
والمعرفج للطالب وأع ا الهيئة التدريرية والتعليمياة للجاامعتين .وبناا علاى أاكاام المرساوم الت اريعج ر ان
 /36/لعام  2001المتعل مالجامعا
و واعااد اقعتماااا العلمااج للجامعااا

الخاصة وأاكامه التنفيذية ،و ار ار مجلس التعلين العالج ذا

الخاصااة فقااد ءاان اقءفاااا خااين الفاريقين علااى اعتبااار هااذد المقدمااة جااي ق

يتج أي من اقءفاةية واءف الفريقان على ما يلج:

المادة األولى :تبادل وتطوير النشاط العلمي
أ -يتبااي كال الجا بين الدعوا

الصلة

للم اركة فج الموءم ار والندوا

ب -ءتعاون كلتا الجامعتين فج المجاق
 .1ال يام مأمحاث علمية م تركة.

اآلءية معتمدءين اإمكا يا

والقا

البحا والورشا .

العلمية المتوفرف:

 .2ء جيا التعاون فج الن ااا

العلمية المختلفة مقبوي كال الطرفين.

 .3إ امة او ار ءدريبية م تركة للمحاضرين من كلتا الجامعتين.
 .4ءدري

الطالب فج أماكن التدري  ،والمخاخر النوعية فج كلتا الجامعتين فج إاار خر امج ءدريبج

يواف عليه مجلس التعلين العالج.

الرياضية والفنية واقجتماعية والثقافية فج كلتا الجامعتين.

 .5ءرهيل الم اركة فج الن ااا

 .6الرماح للطالب المرجلين فج إادى الجامعتين مال يام خييا ار
على المناهج الدراسية وآليا

التدريس المتبعة.

ااالعيه إلى الجامعة األ رى للتعرف

المادة الثانية :تبادل الزيارات
أ -ءبااي الييا ار

صيرف المدى لإلااريين العلميين فج رئاسة الجامعتين ،وألع ا الهيئة التدريرية وذلة

خهدف إلقا المحاض ار والتدري

وءبااي المعلوما

والخب ار فج مجاي التعلين العالج.

ب -ءبااي الييا ار الطويلة المدى ألع ا الهيئة التدريرية خهدف إج ار البحوث الم تركة والتدري .

ج -ءبااي األساءذف اليائرين والمحاضرين لفت ار

صيرف ،وبما ق يتعارض ما القوا ين واأل ظمة النافذف و ار ار

مجلس التعلين العالج.

المادة الثالثة :تبادل وتطوير المنشورات العلمية:
أ -ءتبااي كلتا الجامعتين الكت  ،والمراجا الجامعية ،والمجال
الدورية التج ءصدر فج كل منهما.

ب -اقستفااف من المكتبا

البحثية ،والن ار

العلمية المطبوعا

العلمية

اقلكترو ية فج كلتا الجامعتين وبما ق يتعارض ما أ ظمتها الدا لية المعتمدف.

المادة الرابعة :البرنامج التنفيذي
أ -معد ءوةيا اقءفاا ،ءقوم الجامعتان من الي الكليا

المتماللة فج كلتا الجامعتين خوضا خر امج ءنفيذي

ءفصيلج يحدا فيه أوجه التعاون الم ترك ،وذلة مما يتواف

الجامعتين ومن الي رئيرج الجامعتين.
ب -يغطج هذا اقءفاا كافة الكليا

ما األ ظمة والقوا ين المعموي خها فج كلتا

المتماللة الموجواف االياً ،وأي كليا

ءفتتح قاقاً فج كلتا الجامعتين.

المادة الخامسة :سريان االتفاق:
أ -يعتبر هذا اقءفاا ساري المفعوي خد اً من ءاريخ ءوةيعه مما يتف والقوا ين واأل ظمة النافذف واعتمااد من
مجلس التعلين العالج.

ب -مدف هذا اقءفاا مس سنوا

ءبدأ من ءاريخ سريان هذد اقءفاةية واعتمااها ،ويجدا ءلقائيا مالن يطل

الطرفين إ ها د مكتاب رسمج بل لاللة أشهر من ا تها مفعوله.

ج -من المتف عليه صرااة خين الفريقين مان ااي ا ها أو ا تها هذا اقءفاا ألي سب

أاد

كان المحافظة على

الحقوا المكتربة للطالب مأي من الجامعتين أو منعهن من متامعة اراستهن لتحقي الكفا ف المرجوف.

من بل الجا

ا -ءنفذ كلتا الجامعتين مواا هذا اقءفاا خنا ً على التوجيها
ورئاسة الجامعتين ويتحمل كل فري النفقا التج ءن ا مموج

هذا اقءفاةية.

ه -يتن ءعديل هذا اقءفاةية معد ءبااي الرأي والم ورف خين الطرفين مموج
و -يتن ال أي ا تالف فج وجها

األكاايمج والمجالس الجامعية

مراسال

رسمية.

النظر أو ءفري ار هذا اقءفاةية مالتراضج خين الطرفين

ارر هذد اقءفاا وو ا فج  2020 / /على رختين أصليتين وااتفظ كل جا

األستاذ الدكتور محمد يحيى معال

رئيس الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا

خنرخة.

األستاذ الدكتور رياض المصطفى
رئيس جامعة إيبال الخاصة

