بسم هللا الرحمن الرحيم

مشروع تطوير إتفاقية تعاون بين كل من
 .1طرف أول  :كلية الفنون التطبيقية – جامعة حلوان
ويمثلها السيد األستاذ الدكتور  /على محمود الخفيف .
 .2طرف ثان  :كلية الفنون التطبيقية – جامعة بنها
ويمثلها السيد األستاذ الدكتور  /ياسر محمد سهيل .

تمهيـد :
من أجل أواصر العالقات الحميمة بيين كلييا الفنيون التطبيقيية بةامعية حليوان وكليية
الفنون التطبيقية جامعة بنها ومن أجل توثيق الروابط األخويا الشقيقة بين الكليتيين
وفى ضوء الدعوة لزيارة الكلية األم (الفنون التطبيقية) بةامعية حليوان باعتبارهيا
المحييور الرسيسييى للرعاييية وا هتمييام والنهييوأ والرقييى بتلشييطتها المختلفيية .....
وحيث ما تم من لتاسج الزيارة والمناقشات فى تاريخ  2112/1/12ألهميية التعياون
فى المةا ت العلمية والثقافية والفنية فقد اتفق المتعاقيدان عليى توقييال ا تفيا
المنييوع عنييا للتعيياون فييى مةييال الفنييون التطبيقييية والتخسسييات بتقسييامها العلمييية
باعتبارهييا صييرم علمييى أصيييل ومتفييردة ومتميييزة بخربتهييا التعليمييية  ....وقييد تييم
ا تفا على البنود التالية :

أو ً  :فى المةال العلمــــى
التبادل والتعاون العلمى الثناسى بين الكليتين

المادة ا ولـــى :
رحب الةالبان بالتعاون العلمى بين أقسام الكلية بةامعية بنهيا وبيين األقسيام العلميية
بكلية الفنون التطبيقية بةامعية حليوان عليى إبيرام المزييد مين ا تفاقييات التيى تيدعم
التعاون الثناسى بين الكليتين وفى كافة المةا ت وعلى وجا الخسوص وفيما يلى :
 -1التدابات السادة أعضاء هيئة التدريب واإلشراف العلميى وإلقياء المحاضيرات
وتقييييديم المشييييورة

والخبييييرات وإجييييراء األبحييييا العلمييييية الفردييييية

والمشيييتركة سييييما ذات األهتميييام المشيييترص وفيييى ا ختساصيييات التيييى ييييتم
ا تفا عليهـا .
 -2تبييييادل السييييادة أعضيييياء هيئيييية التييييدريق لعقييييد حلقييييات مناقشيييية األبحييييا
التخسسية (السينمارات) والمحاضرات والتدريبات العلمية.
 -3ا شييتراص فييى إعييداد تسييميم البييرامج الدراسييية وتطييوير المقييررات والخطييط
البحثييية المشييتركة مييال تبييادل الخبييرات والمراجييال العلمييية والنتيياسج البحثييية
والتخطيييط المنهةييى للتعليييم والييتعلم وتبييادل األوعييية التعليمييية وفييى مةييا ت
علوم التسميم والتكنولوجيا.
 -4تبادل الطالب وإعدادهم بتخطيط منهةى ليبع

المقيررات التعليميية والميواد

الدراسييية العملييية و سيييما مقييرر التييدريب العملييى (السيييفى) بييين األقسييام
العلمية ذات التخسسات المتشابهة.
 -5التعاون فيما بيننا عداد منشورات علمية فى مةال البحث العلمى واأللشيطة
العلمييييية ل بحييييا والمؤلفييييات والترجميييية العلمييييية فييييى مةييييال التسيييييميم
والتكنولوجيا باألقسام المشتركة .
 -6تبييادل الخبييرات العلمييية بالتبييام وبييرامج التعليييم وخطييط الدراسيية والكتيبييات
والمحاضييرات المنسييوخة والكتييب والمقييررات الدراسييية وتبييادل المنشييورات
وخطط الدراسة واللواسح القديمة والةدييدة وذليب بهيدف تعزييز ودعيم مكتبية
الكلية.
 -7حيث أن كلية الفنيون التطبيقيية جامعية حليوان هيل الكليية األم وبياقل كلييات
الفنون التطبيقية تخرج مين الكليية األم لي لب لرجيو التعياون فيل تفعييل سحية
كلييية الفنييون التطبيقييية جامعيية حلييوان بمييا فيهييا ميين تطييوير وتحييديث مسييتمر
للمواد الدراسية بةميال مراحلها مال التعاون عند تغيير الالسحية بكليية الفنيون
التطبيقية جامعة بنها بما يتماشى مال اإلقليم وجامعة بنها 1
 -8أيَّد الطرفان ا تسيال المباشير بيين األقسيام العلميية ذات الطيابال الخياص بيين
الدارسين والباحثين والخريةين والمزاولين والممارسين لتخسسات الفنيون
التطبيقييية وكي ا تنمييية التعيياون فييى مةييال تبييادل الطييالب بييين الكليتييين وفييى
إقامة المعارأ الفنية والتطبيقية وحضور الندوات والمؤتمرات العلمية .

ثاليا ً  :فى المةال الثقافى :
التبادل والتعاون العلمى الثقافى بين الكليتين ولتحقيق ه ا التعاون يةب إتباع ما
يلــــى :

المــادة الثاليـــة
 -1وافييق الةالبييان علييى عقييد المييؤتمرات والنييدوات العلمييية المشييتركة مييال توجييية
اليييدعوة للمشييياركة وا شيييتراص فيهيييا ويتعهيييدان بتبيييادل المطبوعيييات والنشيييرات
والنتاسج والتوصيات والوثاسق الناتةة عن ه ع األلشطة .
 -2وافييييق الةالبييييان علييييى تبييييادل الزيييييارات للوفييييود الطالبييييية العلمييييية والثقافييييية
وا جتماعية والرياضية لمزييد مين أواصير التعياون بيين الطيالب (ميال تخسيي
الزيارة وموعدها ومدتها وعدد الطالب بموجب مراسالت مسبقة) .
رحب الةالبان بتشكيل فريق عمل ل شتراص فى تتليف الكتب الةامعية أو
َّ -3
إعدادها أو ترجمتها ومراجعتها مال توجيا علمى للمسطلحات ومفاهيمها .
 -4تشةيال الطباعة والنشر للةالبان لتفعيل اتفاقية التوأمية بيين الكليتيين وذليب عين
طريق دعم الطباعة لكال الكليتين لدعم األبحا العلمية والتتليف والترجمة والنشر .

ثالثا ً  :فى المةال الفنـى :
التبادل والتعاون العلمى الفنى الثناسى بين الكليتين

المـادة الثالثــة
 -1تشةيال التدريب وتبادل الخبيرات بيين اإلدارييين والفنييين والمسياعدين الفنييين
لتبادل الخبرات واكتساب المعارف الفنية واإلدارية والمالية .
 -2تبيادل الةالبييان فييى إقامية المعييارأ الفنييية والبحيو المتعلقيية بنتيياسج الرسيياسل
العلمية لكل من أعضاء هيئة التدريق والدارسين والباحثين والطالب .
 - 3يشيييةال الةالبيييان إقامييية معيييارأ للمشيييروعات المتمييييزة با بتكيييار وا بيييداع
وا ختراع وا كتشاف .
 - 4تشيييةيال الكليتيييين لبيييرامج الزييييارات العلميييية الميداليييية للمواقيييال والمؤسسيييات
السناعية والمراكز ا لتاجية والشركات وغيرها بغرأ خدمة العمل التخسسية .

المـادة الرابعـة
لتحقيق ه ا التعاون المترقب يةب إتباع الطر اآلتية
التكاليف المالية المتعلقة بتنفي ه ا ا تفا سيتقوم كيل كليية بتغطيتهيا بشيكل متبيادل
وخسوصا ً البيان المالى والمستحقات والمكافآت واألجور الماليية فيى حالية التيدريب
العمليييى للطيييالب وكييي ا ا لتيييدابات للقييييام بالتيييدريق وا شيييراف العلميييى أو إلقييياء
محاضرات وعمل سيينمارات وإقامية مناقشيات أو تحكييم مشيروعات التخيرج وطبقيا ً
للقوالين واللواسح .

المــادة الخامســة
سيتشيياور الةالبييان عنييدما يةييدا ه ي ا ضييروريا ً وذلييب ميين أجييل التقييييم لمييد تطييور
العملية التعليمية والبحثية للوصول الى التقويم من خالل تسميم برلامج لخطة عميل
ل عمال واأللشطة التى تم الةازها أو المطلوبة للمستقبل .
المــادة السادسـة
يقوم كل من الةالبين بترشييح أسيتاذ ألعميال التنسييق والتنبييم والمتابعية والحركية
للةوالب العملية لإلتفاقية وليكون حلقة اتسال بينهما ويخطر بهيا الةيالبين ويةتميال
ممثلو كل من الةيالبين كيل عيام بالتنياوب فيى مقير إحيداها أو عنيد الضيرورة الملحية
لوضال تسور فيما يتعليق بالبرليامج المطليوب والي ب يةيب أن يكيون خاضيعا ً لتقيدير
الةهات المختسة للطرفين .
المــادة السابعــة
ه ا ا تفا يبدأ تنفي ع من تياريخ توقيعيا مين قبيل المتعاقيدين وسييكون لميدة خميق
سنوات قابلة للتةديد اذا لم يفسخ قبل لهاية الفترة المحددة مال مراعاة اآلتى :
 -1يةب أن يكون التةديد خاضعا ً لموافقة الةهات المختسة .
 -2يمكن ألحد الطرفين أن يقوم بفسخا مال اخطار الطرف اآلخر له ا الفسخ قبل
ثالثة أشهر .

 -3اما اإلخطار بإلهاء ا تفا يمكن أن يتم فى أ لحبة .
 -4أ تعديل فى ه ا ا تفا ال

تم اقرارع يتم بموجيب اتفيا مشيترص يةيب أن

يكون خاضعا ً لتقييم الةهات المختسة للطرفين .
طـرف ثـالى
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