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  1/2     برنامج تعاون علمي بين آليتي التربية

  برنامج تعاون علمي
  بين آلية التربية في جامعة دمشق
  وآلية التربية في الجامعة اللبنانية

  في إطار اتفاقية التعاون العلمي بين الجامعتين
  

  في مجال التأليف والترجمة وتبادل المطبوعات: أوًال
  .يتبادل الجانبان نسخة من الكتب الجامعية التي تدرس في المرحلة الجامعية األولى .1

  .يتبادل الجانبان نسخة من الكتب الجامعية المرجعية المترجمة .2

ة،              .3 ة بالكلي ة المتعلق ة الجامعي ة، األنظم ة للكلي ة الداخلي ة، والالئح ل الجامع ن دلي سخة م ان ن ادل الجانب يتب
  .واالمتحانات، وأعضاء الهيئة التدريسية والتعليمية وشروط االنتساب

  . لديه في مجال األنظمة والقوانينيزود آل جانب الجانب اآلخر بما يستجد .4

  .يتبادل الجانبان المنشورات والمجالت التي تصدر في آل من الكليتين .5

ة              .6 يتبادل الجانبان قوائم بأسماء الكتب المرجعية، والبحوث المتوفرة لديه ويوفر آل جانب للجانب اآلخر عملي
  .االطالع عليها

  .ي آال الكليتينيتبادل الجانبان الرسائل الجامعية التي تجاز ف .7

  في مجال المشارآة بالنشاطات العلمية والتربوية: ثانيًا
  :يتيح آل جانب للجانب اآلخر إمكانية المشارآة في األنشطة التالية

  .األنشطة التربوية التي تقام في رحاب آليته ليصار إلى تعميم الفائدة منها، عن طريق الحضور والمشارآة .1

  .مهاالندوات والمؤتمرات التي ينظ .2

اء محاضرات، وإجراء حوارات، حول موضوعات محددة،                      .3 البرامج الثقافية التي يعد لها، والتي تتضمن إلق
  ).السيمينار(وبخاصة تلك التي تشتمل عليها جلسات البحث العلمي 

  :الدورات التأهيلية أو التدريبية التي تقيمها إحدى الكليتين، أو تشارك في إقامتها وتتم المشارآة .4
  ).محاضرون ومدربون(م بأعباء التدريس أو التدريب في هذه الدورات بالقيا  .أ 

  .بحضور هذه الدورات آمتدربين  .ب 

  .مناقشة رسائل الدآتوراه وفقًا للحاجة وتوفر االختصاص الدقيق والخبرة .5

ة، ويفضل                         .6 ة أو الكلي شر في إطار الجامع تقويم الكتب الجامعية التي تؤلف ألول مرة، أو الكتب التي تعدل لتن
  .أال تقل المشارآة عن تقويم آتابين في العام

  .المشارآة في اإلشراف على رسائل الدآتوراه في الموضوعات ذات االهتمام المشترك .7

  في مجال البحث العلمي: ثالثًا
ة          .1 ضاء الهيئ ا أع يقوم به ي س ة، والت ا بالكلي ع إجراؤه ي المزم ث العلم ط البح ر بخط ب اآلخ ل جان زود آ ي

  .التدريسية

  .جانبان في تنفيذ مشروع بحثي واحد على األقل سنويًايشترك ال .2

اتذة من                       .3 ذها أس ا وتنفي التخطيط له وم ب شترآة يق تقوم الكليتان بتشجيع أعضاء الهيئة التدريسية للقيام بأبحاث م
  .الكليتين
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  .يشجع الجانبان الباحثين من آال الطرفين على القيام ببحوث ميدانية تؤدي إلى ربط الكلية بالمجتمع .4
ة    و سات االجتماعي ن المؤس ة أو م ن الجامع ًا م دعم مالي ن أن ت ا يمك ي، آم ي والفن دعم األدب ا ال دم له يق

  ).الوطنية ـ القومية ـ الدولية(واالقتصادية والعلمية 

  في مجال تبادل الزيارات: رابعًا
  .يتبادل عميدا الكليتين الزيارات بمعدل مرتين في العام .1

  .يتبادل وآالء الكليات أو المدراء الزيارات بمعدل مرة واحدة في السنة .2

ام                     .3 زمالئهم من نفس االختصاص للقي ارات لالتصال ب سية الزي ة التدري سام وأعضاء الهيئ   يتبادل رؤساء األق
  .بمشروعات مشترآة معتمدة من الكليتين ومتفق عليها

  في مجال الطالب: خامسًا
ارات  − ان الزي شجع الجانب الب        ي ة ط رى، وبخاص ة األخ ين للكلي دى الكليت الب إح ا ط وم به ي يق ة الت  العلمي

ة     ة الكلي تفادة من خدمات مكتب ة واالس اتذة الكلي زمالئهم، وأس صال ب ة االت م عملي وفر له ا، وي الدراسات العلي
  .وغير ذلك

سجيل في الدراسات العل                  − د والت ات القي أة إمكاني ا لطالب من خريجي        تتيح الكليتان حالما تكون الظروف مهي ي
  .الكلية األخرى

  في مجال الدراسات العليا: سادسًا
ادالن                        .1 ا يتب ر، آم د أن تق سخة من المخططات بع ا، ون يتبادل الجانبان الخطط السنوية المتعلقة بالدراسات العلي

  .أدوات البحث التي يتم بناؤها وتعييرها في آل من الكليتين، وآذلك أدوات البحث التي يتم اقتناؤها

يشجع الجانبان طلبة الدراسات العليا من أجل التخطيط لمشروعات بحثية، يشترك فيها أآثر من باحث وتشمل   .2
ة خالل                            سهيالت الممكن احثين الت دم للب ين وتق اتذة من الكليت ا أس شقيقين، ويشرف عليه عينات من القطرين ال

  .التخطيط والتنفيذ

راف ا     .3 ة لإلش يغة تنفيذي ع ص ى وض ان عل ل الجانب من     يعم ا ض ات العلي ة الدراس ى طلب شترك عل ي الم لعلم
  .إمكانيات آل آلية

  في مجال تبادل أعضاء الهيئة التدريسية: سابعًا
  .يبلغ آل جانب الجانب اآلخر سنويًا بحاجاته إلى االختصاصات الدقيقة ليصار إلى تلبيتها قدر اإلمكان −

  في مجاالت أخرى: ثامنًا
سائل ت   .1 ي م رأي ف ان ال ادل الجانب ي اإلدارة،     يتب ة ف تخدام التقان ع واس وير الواق رض تط ة، بغ ة وإداري نظيمي

  .وتوصيف األعمال

  .يتبادل الجانبان المشورة والتعاون في مسائل أخرى تهمهما، ولم ترد في هذا البرنامج .2

   9/6/1996دمشق في 

  عميد آلية التربية  عميد آلية التربية
  في الجامعة اللبنانية  المجلس األعلى السوري اللبناني  قفي جامعة دمش

  جوزف أبو نهرا. د  حسن مسلم   يونس ناصر . د

 


