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 ...... أكاديمي تعاون برتوكول

 

 الموضوع:

 والتعاون واألكاديمي العلمی بالتبادل رغبة من أبدأهما لما المتعاقدين الطرفين كلمن بين توأمة، علمية اتفاقية عقد

 بما العلمي، والتبادل للطلبه الفکری البعد تنمية على تساعد بمنهجية الجامعتين، ورسالة رؤية تحقيق على الثقافي

 وتبادل والعليا، األولية الدراسية والمستويات واإلنسانية العلمية التخصصات لكافة األكاديمية العملية يخدم

 بينهما. الخبرات
 مقدمة:

 اسةةةتراتيجية مةةة  ينسةةةجم مةةةا وفةةةق المشةةةتر  التعةةةاون تعزيةةةز إطةةةار فةةةي تسةةةعى العالميةةةة، األمريكيةةةة الجامعةةةة إن

 فةةةي المسةةةاهمة الةةةى تسةةةعى الجامعةةةة أن حيةةةث والهيئةةةات، المؤسسةةةات مةةة  التعةةةاون آفةةةا  توسةةةي  مةةةن الجامعةةةة،

 بةةةدور واعترافةةةا وفكريةةةا، وثقافيةةةا علميةةةا ومبةةةدع واع جيةةةل بنةةةا  خةةةالل مةةةن الجةةةامعي الشةةةبا  وتطةةةوير تنميةةةة

 والجمعيةةةات والمعاهةةةد الجامعةةةات مةةة  الةةةدولي المسةةةتو  علةةةى العالقةةةات وتعزيةةةز التعةةةاون تطةةةوير فةةةي الجامعةةةة

 فةةةةي لالسةةةةهام والتدريبيةةةةة والتطويريةةةةة وا بداعيةةةةة والثقافيةةةةة وا كاديميةةةةة العلميةةةةة المجةةةةا ت فةةةةي المرموقةةةةة

  والفنيةةةةةة والفكريةةةةةة وا بداعيةةةةةة والثقافيةةةةةة الحياتيةةةةةة مهةةةةةاراتهم وبنةةةةةا  قةةةةةدراتهم تطةةةةةوير  و الطلبةةةةةة تنميةةةةةة

 تظهةةةر ثةةةم   ومةةةن ملمةةةو ، واقةةة  الةةةى وطموحةةاتهم أحالمهةةةم وتحويةةةل فيهةةةا ا سةةةتثمار مةةةن لتمكيةةةنهم  وتطويرهةةا

 لجميةةة  المسةةةتمر التعلةةةيم تحقيةةةق فةةةي الجامعةةةات دور مةةةن انطالقةةةا والمعاهةةةد، الجامعةةةات بةةةين التعةةةاون أهميةةةة

 المجتم . قطاعات

 الغرض:

 الطرفين( بين المتبادل التفاهم وتعزيز األكاديمي التعاون )تطوير

 دعم بهدف اندونسيا -   اإلسالمية درجات سونن جامعة م  مشتر  تعاون اتفاقية العالمية األمريكية الجامعة وقعت

 العمل وورش العلمية المؤتمرات عقد إلى إضافة العلمي والبحث والمعلومات الخبرات وتبادل كافة التعليم مجا ت

 على العمل في ورغبة   ، الجامعتين بين والثقافي العلمي التعاون تعزيز في المتبادلة الرغبة على وبنا    ،التدريبية

 المعرفة. ونشر والتطوير والتدري  البحث مجا ت في الفريقين بين  المشتر التعاون وتطوير دعم

 األمريكية الجامعة بين التفعيل(، )تاريخ م 2021 لعام يونيو شهر من 24  الخمي يوم في  المذكرة هذه أبرمت

 ، الشاذلي شعبان وليد د. : ،ويمثلها الفيدرالية الصومال دولة كسمايو، مدينة جوبالند و يةومقرها: ، العالمية
 ، العلمي والبحث العلمية للشؤون الرئي  نائ  : بصفته



  

 إيوان أحمد :ويمثلها ، الجمهورية إندونيسيا دولة  مونجان،  - العنوان ،   اإلسالمية درجات سونن جامعة و

 الطرف"" باسم حده على الشراكة وجامعة العالمية األمريكية الجامعة ويشارالجامعة. مدير بصفته: زنيح،

 "الطرفان". باسم وجماعيا  
 هذه ووض  الطرفين بين األكاديمي التعاون تطوير على الشراكة وجامعة العالمية األمريكية الجامعة توافقو

 . تعاونية لبرامج إطارا   المذكرة
 التعاون مجا ت

 ا هتمةةةةام ذات األكاديميةةةةة المجةةةةا ت فةةةةي التاليةةةةة التعاونيةةةةة األنشةةةةطة تطةةةةوير علةةةةى الطرفةةةةان وافةةةةق

 بالمثل: والمعاملة المساواة أسا  على المشتر ،

 مشتركة. بحثية مشاري  -1

 التدري . هيئة أعضا  تبادل-2

 الطال . دراسة-3

 .التدري  هيئة أعضا -4

 المحتو . وتطوير الدراسية المناهج-5

 المقررات. تصميم-6

 والمشاركة(.  - التنفيذ  - )التخطيط الصيفية التعليمية البرامج-7

 الطرفين. عليها وافق والتي الطرفين من أي يقترحها التي األخر  المجا ت -8

 ألهداف:ا

 الطرفين: قبل من التالية النتائج تحقيق المتوق  من ا تفا ، هذا مدة نهاية بحلول

 الدراسية. المقررات محتو  تطوير أ.

 . والتعلم التعليم مجا ت في المنقولة الخبرات تطوير . 

 . الطرفين بين مشتركة بحثية مشاري  ثالثة عن يقل   ما انجاز ج.

 .تعليمية ودورات ، علمية برامج تنفيذ في الشراكةب قيامال د.

 تمهيد:

 تواك  شاملة وتدريبية تعليمية بيئة وتوفير التعليمية العملية تطوير الجامعة لها تسعى التي األهداف أهم من

 . المجتم  وخدمة ةالتعليمي المستجدات أحداث

  العلوم وتأصيل الكريم القرآن وجامعة العالمية األمريكية الجامعة بين ا تفاقية وهدفت

 المناهج وتبادل العلمي والبحث التعليم مجا ت كافة لتشمل المؤسستين بين العلمي التعاون أواصر تعزيز هو

 العلمي بالنف  تعود التي والمشروعات البرامج لتطوير العام اإلطار ترسم أنها كما والمعلومات، الدراسية

 اإللكتروني والتدري  التعلم مشاري  مجال في التعليمي بالواق  النهوض وإلى المتعاقدين، الطرفين على واألكاديمي

 الدورات طرح من بموجبها الجامعة تمكن وتدريبية، تعليمية أكاديمية شراكة على الطرفان اتفا  خالل من

من ووعيا  ا لكترونية، والتدريبية التعليمية والبرامج  استراتيجي كخيار الشراكة بأهمية ا تفاقية هذه طرفي ً 

من قربا أكثر وجعله وا جتماعي والتربوي الثقافي بالعمل للنهوض  الخبرات تبادل خالل من المستهدفة الفئات ً 

 :التالية للبنود وفقا المذكرة هذه إبرام على الطرفان اتفق فقد المشتر ، التعاون مجا ت في

 

 : األولى المادة

 معها. ويقرأ المذكرة من يتجزأ   جز  والمقدمة  السابق التمهيد يعتبر

 

 : الثانية المادة

 البرامج وتطوير والفنية والثقافية والعلمية التعليمية البرامج في المشتركة التعاون مجا ت توثيق على العمل

 ين.الجامعت بين المستقبلية

 

 :الثالثة المادة

 التخصصات في الزائرين لألساتذة واإلعارة الزيارات تبادل خالل من التدري  هيئة أعضا  خبرات من ا ستفادة

 الجامعتين. في المختلفة



  

 : الرابعة المادة

 ضمن مشاركتهم وكذل  ، والدكتوراه( )الماجستير العلمية الرسائل على باإلشراف التدري  هيئة اعضا  مشاركة

 الجامعتين. في التدري  هيئة أعضا  لترقية العلمي اإلنتاج تقويم لجان

 

 : الخامسة المادة

 الدراسات ومراكز المناظرة العلمية واألقسام ،والكليات التدري  هيئة أعضا  بين مشتركة بحوث إجرا  تسهيل

 . الجامعتين في والبحوث

 

 : السادسة المادة

 في التدري  هيئة وأعضا  الباحثين معاملة العالمية األمريكية جامعةالب التدري  هيئة وأعضا  حثينالبا معاملة

 -: حيث من العلوم وتأصيل الكريم القرآن جامعة

 . المعملية التحليل وأجهزة العلمية األجهزة استخدام – أ

 . المعلومات وشبكة المكتبات إمكانات من ا ستفادة –  

 . التدريبية والدورات العلمية والمؤتمرات اتالندو حضور - ج

 . الجامعة تصدرها التي والدوريات العلمية المجالت في النشر - د

 

 :السابعة المادة

 المراكز بين والتعاون والتنسيق الخبرات تبادلو ،الجامعتين في األكاديمي العمل وتطوير تشجي  على لعملا

 .الجامعتين في العالقة ذات المتخصصة

 

 : الثامنة المادة

 البحوث تحكيم في الجامعتان وتشتر  محكمة علمية مجلة واصدار العلمية، والبحوث المؤتمرات في الطرفان يشتر 

 في والنشر والبحثية العلمية والنشرات والدوريات الكت  من المطبوعات تبادلو التدري ، هيئة أعضا  وتطوير

 الجامعة. تصدرها التي والدوريات العلمية المجالت

 

 :التاسعة المادة

 .المختلفة بالتخصصات العالقة ذات الجانبين لد  المتوفرة العلمية والتجهيزات التقنيات من ا ستفادة

 

 :العاشرة المادة

 : اآلتي النحو على المجا ت مختلف في والفني اإلداري الوظيفي الكادر وتأهيل تدري  مجال في التعاون

 كاملة اإلقامة تكلفة المستضيفة الجامعة تتحمل ان على محدودة لمدة والفني اإلداري الكادر زيارات تبادل -أ

 السفر. تذاكر الموفدة الجامعة وتتحمل

 الجانبين. بين والمعلومات الخبرات تبادل في تساهم التي العمل وورش الندوات في المشاركة- 

 المشاري  هذه في والطلبة والفنيين الباحثين، ة،األساتذ وإشرا  المتعددة التخصصات ذات المشاري  تطوير -ج

 .قدراتهم وتنمية وخبراتهم بتبادل يرغبون والذين

  الفريقين. لد  الموجودة ا لكترونية المكتبات من ا ستفادة -د

 

 عشر: الحادية المادة

 تنفيذ لضمان الدولية أو الوطنية الرسمية الهيئات لد  خارجية تمويل قنوات عن البحث عملية في الجامعتين تتعاون

 البلدين. في النافذة واألنظمة القوانين م  يتعارض   وبما عليها، المتفق التعاون برامج

 

 عشر: الثانية المادة

 الجامعتين، في للطال  علمية فائدة أفضل لتحقيق والسعي ،والبرامج ا عتماد حيث من واحدة جامعة تعد الجامعتان

 وتوحيد العالي، التعليم ومؤسسات وزارات من منهما الصادرة للشهادات وا عتماد ا عتراف تحقيق وضمان

 أيا عليها حصلت التي وا عتمادات ا تفاقيات كافة من الجامعتين كلتا وتستفيد الجامعتين، مسمى تحت جهودهما

 لعقد الجامعتين، باسم يةوالدول المحلية والجامعات والهيئات والمؤسسات الوزارات أمام الجامعتان وتسعى منهما،

 التي للشهادات الكامل ا عتراف يضمن بما ودوليا محليا ا عتمادات من المزيد على والحصول ا تفاقيات من المزيد

 ی،أخر الى جامعة من الطال  نقل يتم حين ، الطال  ملفات بنقل الجامعتان تتبادلو الجامعتين، لطال ل منحهاست

 ىممس تحت لبعضهما والترويج واإلعالن )التوأمة(، العلمية ا تفاقية أنشطة كافة تسويق في الجامعتان وتتشار 

 .زيادة أي دون هي كما تبقى الجامعتين كلتا الطال  ورسوم ،الجامعتين

 



  

 عشر: الثالة المادة

 العليا: والدراسات العلمي البحث مجال في

 خالل من بشأنها المعلومات وتبادل عليها ا تفا  يتم مشتركة بحثية مشاري  وتطوير تنفيذ على الفريقان يعمل -1

 وتبعيتها. األبحاث هذه ملكية بيان ضرورة إلى اإلشارة م  المعنية، األقسام بين المباشر ا تصال

 والورشات ثالبح وحلقات والندوات والمؤتمرات العلمية النشاطات في للمشاركة الدعوات الفريقان يتبادل -2

 الفريقين. من كل يقيمها التي والثقافية وا جتماعية والفنية الرياضية والنشاطات

 الفريقين. كال من التعليمية الهيئة ألعضا  مشتركة تدريبية دورات إقامة-3

 

 عشر: الرابعة المادة

 المذكرة: وإنها  تجديد

 أشةهر 6 قبةل وذلة  التجديةد فةي الرغبة بعدم خطيا   خراآل الطرفين أحد يخطر لم ما المذكرة بهذه العمل تلقائيا يجدد

  مالية. غرامات أو التزامات أي وبدون انتهائها تاريخ من األقل على

 ما للتجديد قابلة سنوات خم  لمدة الطرفين كال ممثلي قبل من عليها التوقي  تاريخ من ا تفاقية بهذه يعمل وعليه

 خطيا. بذل  األخر الطرف وإبالغ أشهر بستة مدتها انتها  قبل تعديلها أو ئهاإلغا في رغبته طرف أي يبد لم

 المذكرة إنها 

 وفقا   عنها والناشئة القائمة المشتركة بالبرامج العمل استمرارية أو مشروعية على يؤثر   المذكرة هذه .إنها 1

 وفقا  والقائمة المشتركة ا نشطة إنجاح في العمل فيستمر ،المذكرة إنها  قبل بدأت والتي المذكرة هذه ألحكام

 منها. ا نتها  يتم حتى المذكرة ألحكام

 الطرفين من أي أخل إذا اآلخر للطرف خطي إعالن تقديم المذكرة هذه على الموقعين الطرفين من أي يستطي   .2

 ممكن. وقت أقر  في الخلل أسبا  إزالة على المعني الطرف ويعمل المذكرة، هذه من بشرط

 . المذكرة مدة بانتها  البعض بعضهما تجاه الطرفين التزامات تنتهي  .3

 

 : عشر الخامسة المادة

 ، عليه واإلشراف لالتفاقية التنفيذي البرنامج إعداد عن مسئو  يكون لالتفاقية منسق بتعيين جامعة كل تلتزم

 . ا تفاقية بنود تنفيذ عن سنوي تقرير وتقديم

 المذكرة. هذه بنود تنفيذ بهم المناط المنسقين تحديد

 

 هم: العالمية األمريكية جامعةال وامنسق

  الخارجية الدولية والعالقات الطال  لشؤون الرئي  نائ  ________ الغفاربلح عبد السيد الرحمن عبد_ د. .1

2.  

 _______________ SUPPORT@USINTERGLOBALUNIVERSITY.EDU.SOا لكتروني_ البريد

 

 هم:  ا سالمية درجات سونن جامعة منسقوا

  التربية كلية عميد ، الراشخ فخر د. .3

 PRODI_PBA@INSUD.AC.ID ا لكتروني البريد 

 

 عشر: السادسة المادة

 . الجامعتين في النافذة واألنظمة للقوانين ا تفاقية هذه تخض 

 

 عشر: السابعة المادة

 أي حسم ويتم ا تفاقية، هذه تفعيل في تسهم التي والقوانين ألألنظمة طبق أعاله، ورد ما بتنفيذ الطرفان يلتزم

 بها المعمول واإلجرا ات األحكام وفق الطرفين،وذل  أحد من يطل  التحكيم الطرفين اتفا  عدم تعذر حالة في نزاع

  ۔الجامعات بين عالميا

 

 عشر: الثامنة المادة



  

 عامة: أحكام

 الفكرية: الملكية حقو  أ.

 بما عليها المتفق الفكرية، الملكية لحقو  الكامل التطبيق وضمان الفكرية الملكية باحترام الطرفان يتعهد 

 أكاديمي. تعاوني نشاط أي بد  قبل وذل  القائمة، واألنظمة القوانين م  يتفق

  المعلومات: سرية  .

 موافقة دون لآلخرين عنها الكشف موعد المذكرة هذه في ورد ما سرية على بالحفاظ الطرفان يلتزم أن يج 

 .باطال   يعد ذل  خالف وما الطرفين. من مسبقة خطية

 الطرفين. لصالح وموضوعة ملزمة تكون هذه التفاهم مذكرة وأحكام شروط كل  

 التعويضات: ج.

 عملية وتطوير تسهيل إلى تهدف فهي ،الطرفين بين مالية أو قانونية التزامات ا تفاقية هذه على يترت    

  والتوعية. والبحث التدري  أنشطة مجا ت في الطرفين بين التبادل

 المذكرة: تعديل د.

 توضيح أي،ووبموافقتهما الطرفين، قبل من خطية تفاهم مذكرة بموج  فقط المذكرة هذه تنقيح أو تعديل يمكن

 عليها ا تفا  يج  مرفقاتها أو مالحقها من مالحق أو ودهابن من بند أي أو ا تفاقية هذه على يجري تعديل أو

 .وبموافقتهما طرفيها بين خطي بشكل

 المراسالت: ه.

 بالفاك  يرسل أو شخصيا   يُسلم أن يج  كما  ،خطيا   يكون أن يج  المذكرة هذه يخص اتصال أو مراسالت أي 

 أرقام م  المذكورين األطراف جمي  إلى سلير حالة كل وفي المسجل، البريد أو السري ، التوصيل بخدمة أو

 أدناه: الموضحة الفاكسات

  ، --------------INFO@USINTERGLOBALUNIVERSITY.EDU.SO---  األمريكية الجامعة ايميل

 . info@insud.ac.id   -     (  ا سالمية درجات سونن جامعة) وايميل فاك 

 المذكرة: نسخ .و

 بموجبها. للعمل منها نسخة طرف كل ويسلم واإلنجليزية العربية باللغتين نسختين من المذكرة هذه حررت 

 المذكرة: على والموافقة التصديق
 لتحقيةق جهةدهم قصةار  يبةذلون سةوف المةوقعين بةأن تعنةي ولكةن ،مطلقةا   أمةرا   يعةد   المةذكرة هةذه علةى التوقية 

 مةن تخويةل على بنا    وذل  المذكرة، في ورد ما على أدناه الطرفين ممثال وق  وقد ،المذكرة في المذكورة األهداف

 .منهما لكل المسئولة الجهة

 

 التوفيق،،، ولي وهللا                                     
 

               الشاذلي شعبان وليدد. / األول الطرف
 

  العالمية ا مريكية الجامعة رئي  نائ 

  العلمي والبحث العلمية للشؤون

 

 

َوانْ  أحمد الدكتور السيد الثاني/ الطرف      ُزنَيْحْ  إيْ

  درجات سونان جامعة رئي 
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