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 ةإطــاري يةاتـفــاق

 بين

 

 نارـالم ونسـت عةـجام

 التونسية الجمهورية

 و

 

   ..……………… جامعة

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

 
 
 

 

 
 

 

 إلقامةة عققةات اوةاعل علمة  ....................وجامعة  تونس المنار جامعة ينب للرغبة المشتركة اعتبارا

 .الطلبة المتخرجين عالباحثينلتنمية مؤهقت  عالتشغيل الولم ف  خصوص البحث  ععمل 

 مجةاتتفة   التشةغيلمةن خةقه هةاا التوةاعل لتنميةة مةوارد التولةي  ع للجةاموتينالمشةتركة  لإلرادة عاعتبارا

ى باهتمةا  ظةعالتة  اح األعلويةةالمتميزة عالهامةة عاات  التشغيليةمجاتت التدريس ع انويع عاوميقع ااختصاصهم

 الطرفين.
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فةنل جاموةة  أسةس الصةداقة عالموةاعاة عالتنةامن المشتركة ف  اشجيع اواعل قةام  علةى للمصلحة عاعتبارا

ممثلةة فة  شةخص رميوةها  .......... ةعجامومن جهة،  المعز الشفرةاونس المنار ممثلة ف  شخص رميوها الويد 

  على ما يل :  اافقا ،جهة أخرى من ............الويد 

 

 :األول الفصل

 عه : المؤسوتين اتافاق مجاتت التواعل ف  البرامج اات المصلحة المشتركة بين هاا يه 

 عالتدريس التكوين، 

 ، البحث الولم 

 تكوينعالتربصات ال، 

 

 :الثاني الفصل 

 عالك: المؤسوتينبصفة منفصلة بين رامج التواعل تحقا عب ضبط يقع

 الخبراء اباده، 

 ،مشاريع البحث المشترك 

 ملتقياتالعندعات الف   المشاركة، 

 تكوينالبرامج  اباده،  

 ،انظي  زيارات رفيوة الموتوى لفامدة باحثين ف  مرحلة الدكتوراه 

 ت اات اتهتما  المشترك،انظي  زيارات خاصة بتكوين المكونين عبالبحث ف  المجات 

  :اإلعقميةةة اشةةمل هةةاه الزيةةارات األسةةاااة عالبةةاحثين فةة  مختلةةة المجةةاتت عخاصةةة منهةةا

 ، الولو  اإلنوانية....عالولو  الوياسية القانولعاقنيات اإلعق  عاتاصاه الحديثة، الطب، 

  

 :الثالث الفصل

 ا اتافاق اإلطاري. ايوين الطرفال ممثلين عنهما للوهر على انفيا ما عرد به

 

 :الرابع الفصل

 إشراف كل مؤسوة.  سلطةاكول كل اافاقية مصادق عليها من قبل  أل يجب

 

 

 

 الخامس: الفصل

  المنجةةزة فةة لمةة  الجةةامو  عالتطةةوير يةةت ا اإلعةةقل عالنشةةر عاتسةةتغقه التجةةاري لنتةةامج مشةةاريع البحةةث الو 

اريع الدعليةةة المتولقةةة بحقةةوق الملكيةةة الفكريةةة عالوةةارية للتشةة طةةار هةةاا اتافةةاق، بموافقةةة الطةةرفين عطبقةةا إ

 المفووه بكلى البلدين.  

 

 السادس: الفصل

إلا كل اختقف ف  افوير أع اطبيق هاا اتافةاق يةت ا حوةمي بةين الطةرفين عدي ةا أع عبةر الطةرق الدبلوماسةية 

الطرفين للبتا ف  األمر عيلتز  الطرفةال  إلى اكوين لجنة من ءعف  حاه اوار اتافاق يت ا حلا النزاع باللجو

 بمقتنى هاه اتافاقية بتنفيا مقترحااها.    

  

 السابع: الفصل

ل، عيت ا الك ف  إطار ما اوةم  يلتز  الطرفال باستكشاف إمكانيات التمويل النرعرية لتفويل أنشطة التواع

 التشاريع الوطنية عمع احترا  اإلجراءات الموموه بها.   بي

 



 
3 

 الثامن: لالفص

 اصب  هاه اتافاقية سارية المفووه ابتداء من ااريخ اوقيوها من قبل الجهات الرسمية المونية،        

( سنوات إتا إاا قا  أحد الطرفين بنشةوار الطةرف ارخةر كتابيةا 5يبقى هاا اتافاق نافا المفووه لمدة خمس ) 

( أشةهر مةن 6ي. عف  الك الحالة يكول اإلنهاء بود ستة )الدبلوماسية عن اعتزامي إنهاء الومل ب     عبالطرق 

 ااريخ اإلشوار. 

 إطاره عالت  اكول منجزة اماما معت يؤثر إنهاء الومل بهاا اتافاق على المشاريع أع البرامج الجارية ف     

 ااريخ انتهامي.

عف  هاه الحالة فنلا  عن طريق اافاق مشترك أع بطلب من أحد الطرفين، اتافاقيةيمكن مراجوة هاه   

 عرضي على مصادقة سلطة اإلشراف.   يت ا  ملحقعليها يت ا إدراجها ف  إطار التوديقت المتفق 

 

 :اونس ف                                

 

 

....................رئيس جامعة   

 

...........................األستاذ   

 

 

  جامعة تونس المنار رئيس

 

لمعز الشفرةااألستاذ   
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