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  اتفاق تعاون مشترك
  اللبنانية الجمهورية في   الجامعة اللبنانيةبين

  العربية السورية لجمهورية وجامعة البعث في ا
  

تعميقًا ألواصر األخوة والتعاون، وتدعيمًا للعالقات المميزة بين البلدين الشقيقين، وانطالقًا من الرغبة المتبادلة في               
ا معاه          ي أعلنته ضامن الت سورية                 توثيق عرى الت ة ال ة العربي ين الجمهوري ة ب سيق الموقع اون والتن دة األخوة والتع

   ،22/5/1991والجمهورية اللبنانية في دمشق بتاريخ 

  :تم االتفاق بين

  خص رئيسها الدآتور إبراهيم قبيسيالجامعة اللبنانية في الجمهورية اللبنانية، ممثلة بش
  مثلة بشخص رئيسها الدآتور ياسر حوريةوجامعة البعث في الجمهورية العربية السورية، م

  :على ما يلي

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

المؤتمرات وال           شارآة ب شترآة، والم ات البحث، وورش       وعرض حصيلة الدراسات والبحوث الم دوات وحلق ن
 .العمل، والنشاطات العلمية األخرى

  .تبادل إقامة علمية لفترات قصيرة ألعضاء الهيئة التعليمية  .ب 

   البحث العلمي والدراسات العليا:المادة الثانية
 .إجراء بحوث علمية في مواضيع ذات اهتمام مشترك  .أ 

 .تعمل الجامعتان على إقامة مراآز بحوث مشترآة  .ب 

شجع ال  .ج  ي       ت ة الت الت العلمي ي المج اتهم ف وثهم ودراس شر بح ى ن ا عل ة فيهم ة التعليمي ضاء الهيئ ان أع جامعت
 .تصدرانها

  .اإلشراف المشترك على أطاريح الدآتوراه عبر آلية يتفق عليها  .د 

   المطبوعات:المادة الثالثة
 .تتعاون الجامعتان في مجال التأليف والترجمة  .أ 

 .عات والمنشورات والدوريات التي تصدر عنهماتتبادل الجامعتان المؤلفات والمطبو  .ب 

  .تتعاون الجامعتان في توفير الوثائق العلمية والمخطوطات المتوفرة لدى آل منهما  .ج 

   نشاطات جامعية:المادة الرابعة
شجع  ديم       ت ا وتق ر تنظيمه ة، عب ة، والثقافي ية، والفني ة، والرياض ارات العلمي ادل الزي ى تب ا عل ان طالبهم الجامعت

  .المساعدة المتوفرة لنجاحها

   المتابعة:المادة الخامسة
  .ما تحقق، والعمل على تطوير بنود هذا االتفاقلبحث يعقد في الجامعتين لقاءات دورية 
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  لية الشروط الما:المادة السادسة
 .نفقات موفديها ذهابًا وإيابًاتتحمل الجهة الموفدة   .أ 

 .تتحمل الجهة المستقبلة في الزيارات القصيرة نفقات اإلقامة والطعام داخل البلد المضيف  .ب 

  .يتفق بالمراسلة الرسمية على آيفية تحمل نفقات اإلقامة للزيارات الطويلة  .ج 

   مدة نفاذ االتفاق:السابعةالمادة 
امعتين                   يعمل بهذا االتفا    .أ  ن إحدى الج ق لمدة خمس سنوات من تاريخ توقيعه ويتجدد تلقائيًا لمدة مماثلة ما لم تعل

 . أو جزئيًا قبل انقضائه أو انقضاء أي تمديد له بمدة ستة أشهر على األقلآتابيًا عن رغبتها بتعديله آليًا

  .حرر هذا االتفاق باللغة العربية على ثالث نسخ أصلية  .ب 

  27/4/2005 في حمص

  الجامعة اللبنانيةعن 
  رئيس الجامعة اللبنانية 

  جامعة البعثعن 
  رئيس جامعة البعث

  ياسر حورية  إبراهيم قبيسي

 


