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 بروتوكول تعاوننموذج 
 

 بين

 جامعة المنصورة

 و
 

 .................................(داخل مصر ةجه).................................

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 -حرر هذا البروتوكول بين كل من :  ........./   .... / ...الموافق   .......انه فى يوم  

 بصفته رئيسا لجامعة المنصورة .         )طرف أول( –امعة المنصورة ويمثلها السيد األستاذ الدكتور / ج -1

 طرف ثان()   ............................. ويمثلها السيد /      ......................   -2
 

 تمهيد
 

البحاا  كانااج جامعااة المنصااورة ) الواارف األول ( هيةااة مسااتللة وتتاات  بلاال مااا يتعلااق بااالتعلي  الجااامع  ولمااا 

ة  لا  المسااهمالعلم  الذي تلوم به كلياتها ومعاهدها فى سبيل خدمة المجتمع واالرتلاء باه حاااريا متوخياة فاى ذ

لاا  راء فاى متتد بالمتتصاين والفنياين والتبافاى رىاى الفلار والتلادم العلماا  وتنمياة اللاي  اونساانية وت وياد الاابا

 . المجاالت  بما لديها من إملانيات مادية وبشرية تؤهلها للليام باى دور ايجاب  لتدمة المجتمع

لورفين ىج إرادة اولما كانج هناك رغبة من الورفين فى التعاون فى المجاالت البحثية والتدريبية المتتلفة فلد تا

  -على االتى : لاواتف

 البند األول
 

 .يعتبر التمهيد السابق ج ء ال يتج أ من هذا البروتوكول ومتمما لبنوده

 البند الثاني

 يب الوابا اتفق الورفان على أن الهدف من البروتوكول هو توسيع ىاعدة التعاون وإثراء البحا  العلما  والتادر

 يةااة وإجااراءالتدميااة المتعللااة بتلااو  البوإىامااة الاادورات لارتلاااء بالمسااتوى العلماا  وإجااراء البحااو  العلميااة و

تعارف علاى وزياارة المعامال المتتصصاة الموجاودة لادى الوارفين بهادف ال  الدراسات الفنية وتليي  األثر البيةا 

فاق عليهاا األجه ة والمعدات وطرق ىياس اللفاءة الفنية والعمل علاى تحاديثها وتوويرهاا وأياة مجااالت أخارى يت

 طرف  البروتوكول .

 الثالث البند
 

 ةنفيذيالبارام  التايعلد الورفان اجتماعا فى بداية السنة الدراسية لتحديد الوسائل واألهداف المراد تحليلها ووضع 

 المؤدية لذل  .
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 الرابعالبند 

ساة لائماة ودراعاة األعماال اليتشاور ممثلوا جامعة المنصورة مع ممثلا   ...........  بشالل مناتل  لمراجعاة ومتاب

 المشاريع المستلبلية وبح  أفال السبل لتنفيذها بما يحلق دور الجامعة فى المجتمع .
 

 الخامسالبند 

ة كال نشااط كل من الورفين فى ضوء ما يت  االتفاق علية بعلود مستللة بينهماا وفاق طبيعا تيحدد حلوق والت اما

 يجرى بحثه .

 السادسالبند 

لوارف ابالعلد بالمحافلة على المنشات والمرافق والمباان  واألجها ة المتصصاة للتادريب لادى يلت م كل طرف 

 ه ة .األخر وحسن استتدامها كما يسأل عن اى تل  أو فلد أو تبديد أو سوء استعمال لهذه المنشآت واألج
 

 السابعالبند 

ات مان سانو3وال مادة البروتوكاولو ولمادة يلت م كل طرف بالمحافلة على سرية المعلومات التا  تصال إلياه وموهفياه طا

الوارف  ملتوبة من تاريخ انتهائه وعدم إفشائها للغير بأية صورة من الصور ولو على سبيل الدعاية أو اوعام إال بموافلة

 اائية .ىاألخر وفى حالة متالفة ذل  يحق للورف األخر إنهاء العمل بالبروتوكول دون الحاجة إلى اتتاذ إجراءات 
 

 الثامنند الب

رفين بة احد الوايسري هذا البروتوكول من تاريخ التوىيع عليه من الورفين ولمدة ثا  سنوات ىابلة للتجديد وف  حالة رغ

 0ف  عدم التجديد يتور الورف االخر كتابة ىبل نهاية المدة بثاثة أشهر بتواب موصى عليه بعل  الوصول

 التاسعالبند 

ع ساوف يات  والمبادئ العامة الت  يجري توبيلها بالجامعة وف  حالة ههاور نا ا يتاع هذا البروتوكول لللوانين

 0الفصل فيه من خال المفاوضات بين الورفين

 العاشرالبند 

 0حرر هذا البروتوكول من نستتين تسل  نستة للل طرف للعمل بموجبها

 

 الطرف االول

 رئيس الجامعة

 

 ........................................د/ 0أ

 الطرف الثاني

...................... 

 

 

..................................................... 

 


