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 برنامج توأمة

 بي   

 كلية الصيدلة / جامعة البرصة

 و

 العيـــنجامعة كلية الصيدلة / 

 

ي يشار )الت حسن جبران خليلبعميدها األستاذ المساعد الدكتور رغبة من كلية الصيدلة في جامعة البصرة الممثلة       

)التي  ريحسن ش فالحتاذ المساعد الدكتور الممثلة بعميدها األس جامعة العيناليها بالطرف األول( وكلية الصيدلة في 

بحث لتعليم والاادين يشار اليها بالطرف الثاني(؛ واللذان يسميان فيما بعد بالطرفين المتعاقدين في برنامج توأمة في مي

 العلمي؛ اتفق الطرفان على التالي:

 المادة األولى:

 لية كل منهما ما يأتي:يعزز الطرفان وفق مبادئ الفائدة المشتركة واحترام استقال   

 .تبادل الخبرات العلمية واألكاديمية فيما بين الطرفين من خالل الدورات وورش العمل والمؤتمرات -1

 ي إطارفتبادل زيارات أعضاء الهيئات التدريسية بين الطرفين حول الموضوعات التي تحقق المصلحة العامة  -2

 .اختصاص الطرفين

 .لطرفيناة لدى مشتركة في االختصاصات المختلفة في المراكز البحثية الموجودالتعاون واجراء البحوث العلمية ال -3

 .المشاركة في الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية والتدريبية التي يقيمها أي من الطرفين -4

ية او يادناصب قميقوم الطرف األول بإعارة أساتذة اكفاء الى الطرف الثاني وفق شروط يتفق عليها الطرفان لتولي  -5

العالي  لتعليملتعزيز العملية التعليمية لدى الطرف الثاني وفق تعليمات وضوابط اإلعارة المعتمدة في وزارة ا

 .نوالبحث العلمي على ان يتحمل الطرف الثاني كافة التبعات المالية الستحقاقات األساتذة المعاري

 .بية المقامة لدى الطرفينتبادل المشاركة في النشاطات العلمية والرياضية والفنون الطال -6

 .تدريب أعضاء الهيئات التدريسية لالطالع على مسيرة التعليم العالي لدى الطرف االخر -7

 .تدريب الطلبة األوائل بالدراسات الجامعية األولية لكل طرف لدى الطرف االخر -8
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 .ياالتعاون في اعداد المناهج الدراسية االكاديمية في مجال الدراسات األولية والعل -9

 .تتبادل المشورة فيما بين الطرفين بما يتعلق بأنظمة التعليم المعتمدة بما في ذلك نظام المقررا -10

 الة بما تسهيل حصول أعضاء الهيئة التدريسية من كل طرف على تفرغ علمي لدى الطرف االخر ولمدة سنة واحد -11

 .يتعارض مع التشريعات ذات العالقة المعمول بها لدى الطرفين

 رفينة في ملكية او استخدام معدات البحث العلمي ذات التكلفة العالية المتوفرة لدى كال الطالمشارك -12

 المادة الثانية:

      تمدة في كالابط المعيتم االتفاق على األمور المالية واإلدارية باالتصال المباشر بين الطرفين وفق التعليمات والضو   

 .الطرفين

 المادة الثالثة:

تشاور رفين بالى برنامج التوأمة هذا ال يمنع من القيام بأنشطة أخرى تعزز التعاون المشترك بين الطالتوقيع عل  

  .مستقبالً وبما يحقق المصلحة المشتركة بينهما

 المادة الرابعة:

دم عوفي حال  متعاقدينيتم حل النزاعات الناتجة عن تنفيذ برنامج التوأمة او تفسيره باالتفاق المباشر بين الطرفين ال  

وصل تالتواصل الى حل ودي يتم حسم الموضوع من خالل تشكيل لجنة تنسيقية تشكل لهذا الغرض وفي حال عدم 

 .اللجنة الى حل يتم انهاء العمل ببرنامج التوأمة

 دة الخامسة:الما

ً للنظم والقوانين المتبعة ولمدة ثالث سن   او  ة للتجديدوات قابليسري تنفيذ برنامج التوأمة هذا من تاريخ توقيعه وفقا

 .هعد انتهاءمن مو التمديد ما لم يقم أحد الطرفين بأشعار الطرف االخر برغبته خطياً ألنهاء العمل به قبل ستة أشهر

 المادة السادسة:

ديل تد بأي تعة وال يعن اجراء تعديل على برنامج التوأمة او إعادة النظر به اال باتفاق الطرفين وبصورة تحريريال يمك  

 .نفيذيز التحاو برنامج تنفيذي او ملحق اال باستكمال اإلجراءات ذاتها التي اعتمدت عند دخول برنامج التوأمة 
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 المادة السابعة:

المختصة  لبصرة هيية الفكرية بالتوافق مع قوانين وأنظمة كال الطرفين وتكون محاكم ايتم حماية وتعزيز حقوق الملك  

 .في النظر وفق التشريعات النافذة

 المادة الثامنة:

ت ز النشاطانجاار بإبرنامج التوأمة، على االستمريتفق الطرفان المتعاقدان في حال انهاء او الغاء او إيقاف العمل ب  

 .لقائمة فعالً والتي كان قد بدء تنفيذها ولحين انتهاء العمل بهوالبرامج المشتركة ا

 المادة التاسعة:

ف بنسخه موقعة ويحتفظ كل طر 3/10/2019تم التوقيع على برنامج التوأمة هذا على نسختين باللغة العربية بتاريخ   

 .من الطرفين من هذا البرنامج

 

 

 

 

 

        

 اذ المساعد الدكتوراالست                                         االستاذ المساعد الدكتور        

 حسن شري فالح                                              جبران خليل حسن           

 د كلية الصيدلةعمي                                              عميد كلية الصيدلة         

     امعة العيـنج                                                      بصرةجامعة ال           
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