
 

 


	��א��������� ������������������������������������������������������������������������������� ����٠٠٠٠هيكلة االتفاقية وتحرير بنودها  * L٠٠٠ 

 

 

���������	
�	�� ���א�����	���و�����א��
 

 

�� 
 

 �א����אن
   

 مذكرة التفاهم للتعاون في المجال العلمي والثقافي

 بين

   جامعة المنوفية٠٠٠معهد / كلية 

 و
 ٠٠٠٠٠٠ جامعة ٠٠٠٠معهد /كلية 

 ) الدولة –المدينة (
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وغالباً ما يكون لدعم أواصر التعاون بين الدولتين أو           الغرض من االتفاقية ، وأهدافها     مقدمـة موجزة تتضمن   
الجامعتـين ، طرفي االتفاقية ، أو يكون عقد االتفاقية استناداً لبنود لبرنامج تنفيذي ، وتسعي معظم االتفاقيات                  

متعاونة في مجاالت التعليم العالي     لتوطـيد العالقـات العلمية وتبادل االستفادة من خبرات وإمكانات األطراف ال           
 والبحث العلمي 
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  : تكاد تنحصر معظم بنود االتفاقيات في اآلتي
 ٠تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطالب  •
 البحوث  تنظـيم المؤتمـرات ، وتـبادل المـشاركة بهـا من الجانبين ، وتبادل األفكار العلمية ، وإجراء                   •

 المشتركة  

  ٠تبادل الدوريات والكتب واألبحاث العلمية والمناهج الدراسية  •
الـتعاون في مجال اإلشراف المشترك على بحوث الماجستير والدكتوراه  ، والمشاركة في تحكيم الرسائل                 •

  ٠الجامعية للطرف اآلخر 
 ٠بانتبادل المنح الدراسية وفق أعداد محددة وشروط معينة يحددها الجان •
 تبادل خبرات اإلدارة الجامعية ، وتدريب الكادر الوظيفي والفنّي للجهة الراغبة لدى الطرف اآلخر •

تسهيل االستفادة من المكتبات والمعامل البحثية ، وحضور المؤتمرات والنشر في دوريات الطرف اآلخر ،                •
  ٠واالستفادة من الرعاية الصحية 

  ٠لباحثين تبادل الزيارات القصيرة لألساتذة وا •
  ٠التعاون في إجراء أبحاث مشتركة في المجاالت التي تهم الجهتين ، واالستفادة من نتائجها  •
تتلخص غالباً في تحمل الجهة الموفدة تذاكر السفر لموفديها ، وتتحمل الجهة             : شـروط المعاملة المالية    •

  ٠رة المستقبلة نفقات اإلقامة واإلعاشة ، والرعاية الصحية عند الضرو
تسمي كل جهة مسئوالً عن االتصال ومتابعة تنفيذ بنود االتفاقية ، حيث يقدم             :  مسئول االتصال والمتابعة   •

   ٠لما تم تنفيذه من بنود ) كل ستة أشهر أو سنة ( تقريراً دورياً 
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 في الغالب ، وقد ينَص على        سنوات سنتين أو ثالث أو خمس    بين   تتـراوح مـدد سريان معظم االتفاقيات       •
  ، أو يكون تجديدها تلقائياً دون الحاجة إلخطار الطرف اآلخر بالتجديد  تجديد االتفاقية لمدة أو مدد مماثلة

 ، وذلك إنهاء أو إلغاء االتفاقية  الحقّ في إخطار الطرف اآلخر كتابياً برغبته في          – غالـباً    –وألي طـرف     •
 ٠ة أشهر على األقل ، دون التأثير على المشروعات التي سبق أن بدأها الطرفان قبل موعد انتهائها بست
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غالباً ، ويحتفظ كل طرف بثالث منها ، وذلك باللغة          ) ست نسخ   ( يتم تحرير االتفاقية من عدد من النسخ          •
في حالة الجهات   ) زية  اللغة اإلنجلي ( العـربية ، ولغـة الطرف األجنبي ، وتضاف نسخة من لغة وسيطة              

غير الناطقة باإلنجليزية ، ويكون لجميع النسخ القوة اإلبرائية والحجية القانونية نفسها ، وحال االختالف               
  ٠يتم الرجوع للنص اإلنجليزي

 

�	��  א�34א�2א$��������1א��

 

 لتوقيعات عمداء الكليات    يوقِّـع علـى االتفاقـية رئـيس كل جامعة ممثالً عن جامعته ، وأحياناً يحدد مكان                
 األطراف في االتفاقية ، 

 ٠ويسري العمل باالتفاقية من تاريخ آخر توقيع عليها 
 


