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 1/1     اتفاق تعاون علمي وثقافي بين آلية الهندسة المعمارية بجامعة البعث ومعهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية

  اتفاق تعاون علمي وثقافي 
  بين آلية الهندسة المعمارية بجامعة البعث
 ومعهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية

  

تأسيسًا على اتفاقية التعاون العلمي والثقافي بين وزارة التعليم العالي في الجمهورية العربية السورية ووزارة 
نية وبناًء على الرغبة المتبادلة بين الطرفين لتعميق عالقات التعاون التربية والتعليم العالي في الجمهورية اللبنا

العلمي والثقافي بينهما فقد تم االتفاق بين آل من آلية الهندسة المعمارية في جامعة البعث ومعهد الفنون الجميلة 
العلمي والثقافي المجاالت بفروعه األربعة واألقسام والمراآز التابعة له في الجمهورية اللبنانية أن يشمل التعاون 

  :التالية

  :   1مادة 
 . بحوث علمية مشترآة بين أعضاء الهيئة التعليمية في آال الطرفينإجراء .1
يتبادل الطرفان الدعوات للمشارآة بالمؤتمرات والندوات والنشاطات العلمية والثقافية التي تقام في آل من  .2

 .الكلية والمعهد
 .اسات العليااإلشراف المشترك على طالب الدر .3
 .المشارآة في لجان التحكيم الخاصة بمشاريع التخرج ورسائل الماجستير والدآتوراه .4
 .تبادل الزيارات بهدف التدريب واالطالع وإلقاء المحاضرات لكل من أعضاء الهيئة التعليمية والطالب .5
 .يئة التدريسيةتبادل الزيارات الطويلة المدة بهدف إجراء البحوث العلمية الخارجية ألعضاء اله .6
 .مشارآة الطالب في الدورات التدريبية الصيفية والمعسكرات اإلنتاجية التي تقام في آل من الكلية والمعهد .7
 .يتبادل الطرفان المطبوعات والنشرات العلمية التي تصدر عن آل منهما .8
 .ينالنشرات الصادرة عن آل من الجامعتاإلسهام في النشر العلمي في المجالت العلمية المحكمة و .9

  :   2مادة 
 .يتم تنفيذ بنود هذا االتفاق وفق القواعد واللوائح المالية المعمول بها في آل من الجامعتين

  :   3مادة 
 ووفقًا لألنظمة النافذة ل من رئيسي الجامعتين،تعتبر هذه االتفاقية سارية المفعول اعتبارًا من تصديق آ .1.3

  .من الجامعتينلدى آل 
 .مدة هذا االتفاق العلمي والثقافي سنة ويجدد تلقائيًا لمدة عام آخر .2.3

  عن معهد الفنون الجميلة  عن آلية الهندسة المعمارية
  بالجامعة اللبنانية  بجامعة البعث
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