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  اتفاق تعاون مشترك
  بين الجامعة اللبنانية في الجمهورية اللبنانية
  وجامعة حلب في الجمهورية العربية السورية

  

  .تعميقًا ألواصر األخوة والتعاون، وتدعيمًا للعالقات المميزة بين البلدين الشقيقين –

  .وانطالقًا من الرغبة المتبادلة في توثيق عرى التضامن بينهما –

 معاهدة األخوة والتعاون والتنسيق الموقعة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية واستنادًا إلى –
  .م22/5/1991في دمشق بتاريخ 

  :تم االتفاق بين

  .الجامعة اللبنانية في الجمهورية اللبنانية، ممثلة بشخص رئيسها الدآتور إبراهيم قبيسي –
  .ة، ممثلة بشخص رئيسها الدآتور محمد سعيد فرهودوجامعة حلب في الجمهورية العربية السوري –

  :على ما يلي

  تبادل زيارات أعضاء الهيئة التعليمية: المادة األولى
تتبادل الجامعتان زيارات ألعضاء الهيئة التعليمية بهدف إلقاء المحاضرات العلمية في مواضيع متخصصة،   .أ 

مؤتمرات والندوات وحلقات البحث، وورش ولعرض حصيلة الدراسات والبحوث المشترآة، وللمشارآة بال
 .العمل، والنشاطات العلمية األخرى

 .تتبادل الجامعتان اإلقامات العلمية لفترات قصيرة ألعضاء الهيئة التدريسية  .ب 

  البحث العلمي والدراسات العليا: المادة الثانية
  :اتفق الطرفان على

 .هتمام مشتركتشترك الجامعتان في إجراء بحوث علمية في مواضيع ذات ا  .أ 

 .تعمل الجامعتان على إقامة مراآز بحوث مشترآة  .ب 

تشجع الجامعتان أعضاء الهيئة التعليمية فيهما على نشر بحوثهم ودراساتهم في المجالت العلمية الصادرة   .ج 
 .فيهما

يقوم أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعتين باإلشراف المشترك على رسائل الماجستير والدآتوراه ويتفق   .د 
 .لى طريقة التنفيذع

يتم االتفاق بين الجامعتين على برامج مشترآة للدراسات العليا للحصول على الماجستير والدآتوراه بحيث   .ه 
 .يمكن للطالب متابعة دراسته في أي من الجامعتين والحصول على الدرجة العلمية مصدقة من الجانبين

  المطبوعات: المادة الثالثة
 . التأليف والترجمةمجالتتعاون الجامعتان في   .أ 

 .تتبادل الجامعتان المؤلفات والمطبوعات والمنشورات والدوريات التي تصدر عنهما  .ب 

 .تتبادل الجامعتان الوثائق العلمية والمخطوطات المتوافرة لدى آل منهما  .ج 
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  نشاطات جامعية: المادة الرابعة
ية، و     ة، والرياض ارات العلمي ادل الزي ى تب ا عل ان طالبهم شجع الجامعت ديم   ت ا وتق ر تنظيمه ة، عب ة، والثقافي الفني

  .المساعدة المتوفرة لنجاحها

  المتابعة: المادة الخامسة
  .يعقد في الجامعتين لقاءات دورية لبحث ما تحقق، والعمل على تطوير بنود هذا االتفاق

  مدة نفاذ االتفاق: المادة السادسة
جدد تلقائيًا لمدة مماثلة ما لم تعلن إحدى الجامعتين  ثالث سنوات من تاريخ توقيعه ويتةيعمل بهذا االتفاق لمد  .أ 

 .آتابيًا عن رغبتها بتعديله آليًا أو جزئيًا قبل شهر على األقل من انقضائه أو انقضاء أي تمديد له

اريخ              .ب  ب بت ة حل ي مدين ا ف ع عليهم رى التوقي ليتين وج سختين أص ى ن ة عل ة العربي اق باللغ ذا االتف رر ه ح
27/7/2003. 

   حلبرئيس جامعة

  األستاذ الدآتور محمد سعيد فرهود

  رئيس الجامعة اللبنانية

  األستاذ الدآتور إبراهيم قبيسي 

  

  


