اتـفــاقية إطــارية
بين
جامـعة تـونس المـنار
الجمهورية التونسية
و
جامعة ………………..
.....................
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اعتبارا للرغبة املشرتكة بني جامعة تونس المنار وجامعة  ....................إلقامةة عققةات اوةاعل عل ة عع لة يف خصةص
البحث الول عالتشغيل لتن ية مؤهقت الطلبة املتخرجني عالباحثني.
عاعتبارا لإلرادة املشرتكة للجةاموتني مة خةقه هةاا التوةاعل لتن يةة مةصارد التولةي عالتشةغيل يف جمةاتت اختصاصةم ا عانصية عاو ية
جماتت التدريس عالتشغيلية املت يزة عاهلامة عذات األعلصية عاليت حتظى باهت ام الطرفني.
عاعتبارا لل صلحة املشرتكة يف اشجي اواعل قائ على أسس الصداقة عاملساعاة عالتضام فإل جاموة اصنس املنار ممثلةة يف خةخ
رئيسما السيد فتحي سالوتي م جمة ،عجاموة  ..........ممثلة يف خخ

رئيسما السيد  ............م جمة أخرى ،اافقا علةى مةا

يل :
الفصل األول:
يم




هاا اتافاق جماتت التواعل يف الربامج ذات املصلحة املشرتكة بني املؤسستني عه :
التكصي عالتدريس،
البحث الول ،
الرتبصات عالتكصي ،

الفصل الثاني:
يق








ضبط برامج التواعل تحقا عبصفة منفصلة بني املؤسستني عذلك:
اباده اخلرباء،
مشاري البحث املشرتك،
املشاركة يف الندعات عامللتقيات،
اباده برامج التكصي ،
انظي زيارات رفيوة املستصى لفائدة باحثني يف مرحلة الدكتصراه،
انظي زيارات خاصة بتكصي املكصنني عبالبحث يف اجملاتت ذات اتهت ام املشرتك،
اش ة ة ل ه ةةاه الزي ةةارات األس ةةاااة عالب ةةاحثني يف اتل ة ة اجمل ةةاتت عخاص ةةة منم ةةا :اإلعقمي ةةة عاقني ةةات اإلع ةةقم
عاتاصاه احلديثة ،الطب ،القانصل عالولصم السياسية ،الولصم اإلنسانية....

الفصل الثالث:
يوني الطرفال ممثلني عنم ا للسمر على انفيا ما عرد هباا اتافاق اإلطاري.
الفصل الرابع:
جيب أل اكصل كل اافاقية مصادق عليما م قبل سلطة إخراف كل مؤسسة.
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الفصل الخامس:
يت ّ اإلعقل عالنشر عاتستغقه التجةاري لنتةائج مشةاري البحةث الول ة ااةامو عالتطةصير املنجةزة يف إطةار هةاا اتافةاق ،فصافقةة
الطرفني عطبقا للتشاري الدعلية املتولقة حبقصق امللكية الفكرية عالسارية املفوصه بكلى البلدي .
الفصل السادس:
إ ّل كل اختقف يف افسري أع اطبي هاا اتافاق يت ّ حس ه بني الطرفني عديًّا أع عةرب الطةرق الدبلصماسةية عيف حةاه اوةار اتافةاق
للبت يف األمر عيلتزم الطرفال فقتضى هاه اتافاقية بتنفيا مقرتحاهتا.
حل النزاع باللجصء إىل اكصي انة م الطرفني ّ
يت ّ ّ
الفصل السابع:
يلتزم الطرفال باستكشاف إمكانيات الت صيل الضرعرية لتفويةل أنشةطة التوةاعل ،عيةت ّ ذلةك يف إطةار مةا اسة
عم احرتام اإلجراءات املو صه هبا.

بةه التشةاري الصطنيةة

الفصل الثامن:
اصب هاه اتافاقية سارية املفوصه ابتداء م ااريخ اصقيوما م قبل اامات الرمسية املونية،
يبقة ةةى هة ةةاا اتافة ةةاق نافة ةةا املفوة ةةصه ملة ةةدة ة ةةس  )5سة ةةنصات إتّ إذا قة ةةام أحة ةةد الطة ةةرفني بإخة ةةوار الطة ةةرف ا خة ةةر كتابية ةةا عبة ةةالطرق
الدبلصماسية ع اعتزامه إهناء الو ل به .عيف الك احلالة يكصل اإلهناء بود ستة  )6أخمر م ااريخ اإلخوار.
ت يؤثر إهناء الو ل هباا اتافاق على املشاري أع الربامج ااارية يف إطاره عاليت اكصل منجزة متاما م ااريخ انتمائه.
ميك مراجوة هاه اإلافاقية ع طري اافاق مشرتك أع بطلب م أحد الطرفني ،عيف هاه احلالة فإ ّل التوديقت املتف عليما يت ّ
إدراجما يف إطار ملح يت ّ عرضه على مصادقة سلطة اإلخراف.

تونس في:

رئيس جامعة تونس المنار

رئيس جامعة ....................

األستاذ فتحي سالوتي

األستاذ ...........................
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