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  1/2     اتفاق تعاون علمي بين جامعة تشرين والجامعة اللبنانية

  اتفاق تعاون علمي
  بين جامعة تشرين في الجمهورية العربية السورية

  والجامعة اللبنانية في الجمهورية اللبنانية
  

ق                             ة في توثي ة المتبادل ًا من الرغب شقيقين وانطالق دين ال ين البل زة ب ات الممي د، والعالق تعميقًا ألواصر اإلخاء الممت
سورية               عرى التضامن األخوي التي أعلنتها معاهدة األخ       ة ال ة العربي ين الجمهوري ة ب سيق الموقع اون والتن وة والتع

  .والجمهورية اللبنانية

  ، 4/5/1994وتنفيذًا للمادة الخامسة من اتفاق التعاون العلمي الموقع بين وزارتي التعليم العالي في البلدين بتاريخ 

  :تم االتفاق بين

  ثلة برئيسها األستاذ الدآتور سعد الدين خرفانجامعة تشرين في الجمهورية العربية السورية، مم   ● 
  والجامعة اللبنانية في الجمهورية اللبنانية، ممثلة برئيسها معالي األستاذ الدآتور إبراهيم قبيسي   ● 

  :على ما يلي

  تبادل زيارات أعضاء الهيئة التدريسية: المادة األولى
ادل المعلومات            تتبادل الجامعتان زيارات المسؤولين العلميين في رئاسة       − ا بهدف االطالع وتب  الجامعة وآلياته

  .والخبرات في مجال إدارة التعليم العالي والبحث العلمي

اء المحاضرات التخصصية، وعرض               − سية بهدف إلق ة التدري تتبادل الجامعتان زيارات قصيرة ألعضاء الهيئ
دوات وحل              المؤتمرات والن شارآة ب شترآة والم ات البحث، وورشات العمل        حصيلة الدراسات والبحوث الم ق

  .الفنية والنشاطات العلمية األخرى

  :تعمل آل جامعة، ضمن أنظمتها، وبناًء على طلب الجامعة األخرى، على تأمين أساتذة مختصين للقيام −
  .بالتدريس وواجباته .1
  .بالتأليف والترجمة وإجراء البحث في ميادين اختصاصاتهم .2

  ح الطالبيةتبادل الزيارات والمن: المادة الثانية
ات                     ى مختلف الكلي تتبادل الجامعتان ضمن اإلمكانات المتوفرة لدى آل منهما إيفاد الطالب للقيام بزيارات علمية إل

  .والمؤسسات العلمية فيهما، أو لالستفادة من المنح الدراسية

  البحث العلمي والدراسات العليا: المادة الثالثة
ام مشترك، واإلسهام المشترك في            إجراء بحوث علمية أساسية وتطبيقية مشتر       .1 آة في موضوعات ذات اهتم

  .بحوث علمية مع أطراف أخرى

ات ومراآز               .2 تفادة من المكتب شر العلمي واالس ة والن التعاون في ميادين تحقيق المخطوطات والتأليف والترجم
  .التوثيق ومراآز البحوث والمخابر في الجامعتين

ائل   .3 ى رس شارك عل راف الم ي اإلش هام ف دآتوراه،  اإلس ستير وال درجتي الماج ا ل ات العلي الب الدراس ط
  .واالشتراك في لجان الحكم على هذه الرسائل

  .يعمل الطرفان مستقبًال على وضع صيغة مناسبة لنظام اإلشراف المشترك على طالب الدراسات العليا .4

  .وتوضع أنظمتها الداخلية باالتفاق بين الطرفين) ماجستير ـ دآتوراه(تحدث دراسات عليا مشترآة  .5
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  تبادل المنشورات والمؤلفات والوثائق العلمية: المادة الرابعة
  .يتبادل الطرفان المؤلفات والمطبوعات والمنشورات والدوريات التي تصدر عنهما .1

ية والم .2 ان الخطط الدراس ادل الطرف ام  يتب نظم واألحك وائح وال ستمر والل وي الم دريب الترب اليب الت اهج وأس ن
  .المتعلقة باإلدارة العلمية

  الندوات والمؤتمرات المشترآة: المادة الخامسة
شترآة في موضوعات                     ة ومعارض م تقوم الجامعتان بتنظيم مؤتمرات وندوات وحلقات بحث وورشات عمل فني

  .ذات اهتمام مشترك

  البرامج التنفيذية: المادة السادسة
رامج العمل               اون وب شطة التع يوقع الطرفان على برامج تنفيذية مدة آل منها عامان تتضمن تحديدًا دقيقًا لمختلف أن

  .بين الكليات واألقسام المتناظرة في الجامعتين، آما تتضمن الشروط المالية

  لجنة مشترآة لإلشراف والمتابعة: المادة السابعة
اون           تشكل لجنة مشترآة     اق تطوير التع راح سبل وآف ة، واقت لإلشراف على تنفيذ هذا االتفاق في المجاالت المختلف

  .بين الجامعتين

  مدة نفاذ االتفاق: المادة الثامنة
ًا       .1 ه آلي يعمل بهذا االتفاق لمدة خمس سنوات ويتجدد تلقائيًا ما لم تعلن إحدى الجامعتين آتابيًا عن رغبتها بتعديل

  .ضائه أو انقضاء أي تمديد له بمدة ستة أشهر على األقلأو جزئيًا قبل انق

ذ                          .2 ذًا من اق ناف ذا االتف ر ه ه، ويعتب ه للعمل بموجب حرر هذا االتفاق على نسختين، وتسلمت آل جامعة نسخة من
  .تاريخ التوقيع عليه

  20/12/2003بيروت في 

  عن الجامعة السورية  عن الجامعة اللبنانية
  س جامعة تشرينرئي  رئيس الجامعة اللبنانية

  األستاذ الدآتور سعد الدين خرفان  األستاذ الدآتور إبراهيم قبيسي

 


