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اتفاقية تعاون علمي ثقافي
بين

جامعة إبيال الخاصة و جامعة القلمون الخاصة
الفريق األول :جامعة القلمون الخاصة ،ويمثلها األستاذ الدكتور سعيد يونس رئيس الجامعة ،إضافة إلى منصبه.
الفريق الثاني :جامعة إيبال الخاصة ،ويمثلها األستاذ الدكتور رياض المصطفى رئيس الجامعة ،إضافة إلى
المقدمة:

منصبه.

لمااا كاناام جامعااة اخاايال الخاصااة الم دلااة مموج ا

الم سااو  259لعااا  2007هااج جامعااة اصااة مالمل يااة

وعامة مالهدف المتمثل فاج دماة المجتماا واقرءقاا ماه ا ااريا متو ياة فاج ذلاة المرااهمة فاج ر اج الف ا
وءقااد العلاان وءنميااة النااين اونرااانية وءمويااد المجتمااا مالمتخصصاايا والفناايا والخبا ا فااج مختلااا المجاااق .
ورؤيتهااا المتجراادف فااج إعااداا الطال ا

الموهاال والمتمياام والمتخص ا

فااج اقااوة المع فااة ال ديثااة مااا ااالة

اسااتخدا ا ائ ا الب ااا المتقدمااة والنااين األ الةيااة ال فيعااة .مااا ااالة ء املهااا مااا موسرااا
األ ى الوانية ال سمية والخاصة ل ج ء ون منب اً لنقل العلان والمع فاة واناا الطا اا

التعلااين العااالج

الب ا ية الموهلاة التاج

ءقاوا عملياة التنميااة المراتدامة والمراااهمة فاج خناا سااورية المتجاداف وانااا علاى ال غباة الم اات كة فاج ءعمياام
التع اااون العلم ااج خ اايا جامع ااة اخ اايال الخاص ااة وجامع ااة اقء اااا الخاص ااة ورف ااا المر ااتوى العلم ااج واونر ااانج
والمع فج للطالب وأع ا الهيئة التدريرية والتعليمياة للجاامعتيا .واناا علاى أاكاا الم ساو الت ا يعج ر ان
 /36/لعا  2001المتعل مالجامعا
و واعااد اقعتماااا العلمااج للجامعااا

الخاصة وأاكامه التنفيذية ،و ا ار مجلس التعلين العالج ذا

الخاصااة فقااد ءاان اقءفاااا خاايا الفا يقيا علااى اعتبااار هااذد المقدمااة جاام ق

يتج أم ما اقءفاةية واءف الف يقان على ما يلج:

المادة األولى :تبادل وتطوير النشاط العلمي
أ -يتبااة كال الجانبيا الدعوا

الصلة

للم اركة فج الموءم ا

ب -ءتعاون كلتا الجامعتيا فج المجاق
 .1النيا مأم اث علمية م ت كة.
 .2ء جيا التعاون فج الن ااا

والندوا

اآلءية معتمدءيا اومكانيا

والقا

الب ا والورشا .

العلمية المتوف ف:

العلمية المختلفة مقبوة كال الط فيا.

 .3إ امة او ار ءدريبية م ت كة للم اض يا ما كلتا الجامعتيا.
 .4ءدري

الطالب فج أماكا التدري  ،والمخاخ النوعية فج كلتا الجامعتيا فج إاار خ نامج ءدريبج

يواف عليه مجلس التعلين العالج.

ال ياضية والفنية واقجتماعية والثقافية فج كلتا الجامعتيا.

 .5ءرهيل الم اركة فج الن ااا

 .6الرماح للطالب المرجليا فج إادى الجامعتيا مالنيا خميا ار
على المناهج الدراسية وآليا

ااالعيه إلى الجامعة األ ى للتع ف

التدريس المتبعة.

المادة الثانية :تبادل الزيارات
أ -ءبااة الميا ار

صي ف المدى لإلاارييا العلمييا فج رئاسة الجامعتيا ،وألع ا الهيئة التدريرية وذلة

خهدف إلقا الم اض ا

والتدري

وءبااة المعلوما

والخب ا

فج مجاة التعلين العالج.

ب -ءبااة الميا ار الطويلة المدى ألع ا الهيئة التدريرية خهدف إج ا الب وث الم ت كة والتدري .
ج -ءبااة األساءذف المائ يا والم اض يا لفت ا
مجلس التعلين العالج.

صي ف ،واما ق يتعارض ما القوانيا واألنظمة النافذف و ا ار

المادة الثالثة :تبادل وتطوير المنشورات العلمية:
أ -ءتبااة كلتا الجامعتيا ال ت  ،والم اجا الجامعية ،والمجال

الب ثية ،والن ا

العلمية المطبوعا

العلمية

الدورية التج ءصدر فج كل منهما.

ب -اقستفااف ما المكتبا

اقل ت ونية فج كلتا الجامعتيا واما ق يتعارض ما أنظمتها الدا لية المعتمدف.

المادة الرابعة :البرنامج التنفيذي
أ -معد ءوةيا اقءفاا ،ءقو الجامعتان ما الة ال ليا

المتماللة فج كلتا الجامعتيا خوضا خ نامج ءنفيذي

ءفصيلج ي دا فيه أوجه التعاون الم ت ك ،وذلة مما يتواف

الجامعتيا وما الة رئيرج الجامعتيا.

ب -يغطج هذا اقءفاا كافة ال ليا

ما األنظمة والقوانيا المعموة خها فج كلتا

المتماللة الموجواف االياً ،وأي كليا

ءفتتح قاقاً فج كلتا الجامعتيا.

المادة الخامسة :سريان االتفاق:
أ -يعتب هذا اقءفاا ساري المفعوة خد اً ما ءاريخ ءوةيعه مما يتف والقوانيا واألنظمة النافذف واعتمااد ما
مجلس التعلين العالج.

ب -مدف هذا اقءفاا مس سنوا

ءبدأ ما ءاريخ س يان هذد اقءفاةية واعتمااها ،ويجدا ءلقائيا مالن يطل

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

ج -ما المتف عليه ص ااة خيا الف يقيا مان ااة انها أو انتها هذا اقءفاا ألي سب

أاد

كان الم افظة على

ال قوا المكتربة للطالب مأي ما الجامعتيا أو منعهن ما متامعة اراستهن لت قي ال فا ف الم جوف.

ما بل الجان

ا -ءنفذ كلتا الجامعتيا مواا هذا اقءفاا خنا ً على التوجيها
ورئاسة الجامعتيا ويت مل كل ف ي النفقا التج ءن ا مموج

هذا اقءفاةية.

ه -يتن ءعديل هذا اقءفاةية معد ءبااة ال أي والم ورف خيا الط فيا مموج
و -يتن ال أي ا تالف فج وجها

النظ أو ءفري ا

رئيس الجامعة القلمون الخاصة

م اسال

رسمية.

هذا اقءفاةية مالت اضج خيا الط فيا

ا ر هذد اقءفاا وو ا فج  2020 / /على نرختيا أصليتيا وااتفظ كل جان

األستاذ الدكتور سعيد يونس

األكاايمج والمجالس الجامعية

خنرخة.

األستاذ الدكتور رياض المصطفى
رئيس جامعة إيبال الخاصة

