ومىرج بروتىكىل تعاون
بيه
جامعت المىصىرة
و
.................................
.................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اًَ فٔ ْٗم  .......الوْافق  ......... / .... / ...حزر ُذا الثزّذْكْل ت٘ي كل هي -:
 -1جاهعح الوٌصْرج ّٗوصلِاا اليا٘ا اتاارال الااكرْر  – /تصاترَ ري٘ياا لماهعاح الوٌصاْرج .
(طزف أّل)
ّٗ ...................... -2وصلِا الي٘ا ( ............................. /طزف شاى)
تمهيذ
لوا ك اًد جاهعح الوٌصاْرج ( الرازف اتّل ) ُ٘ اح هيارولح ّذبار ت ال هاا ٗرعلاق تاالرعل٘ن
الماهعٖ ّالثحس العلوٖ الذٕ ذوْم تَ كل٘اذِا ّهعاُاُا فٔ اث٘ل خاهح الومروع ّاالرذواء تَ
حضااارٗا هرْخ٘ااح فاأ للاام الوياااُوح فاأ رتاأ الت ااز ّالروااام العلوااٖ ّذٌو٘ااح الواا٘ن ا ًياااً٘ح
ّذشّٗا الثالد تالوبرص٘ي ّالتٌ٘ا٘ي ّالبثازاء فأ هبرلام الومااالخ تواا لااِٗا هاي ه اً٘ااخ
هادٗح ّتشزٗح ذؤُلِا للو٘ام تآ دّر اٗماتٖ لباهح الومروع .
ّلوا كاًد ٌُاك رغثح هي الرزف٘ي فٔ الرعاّى فٔ الوماالخ الثحص٘ح ّالرارٗث٘اح الوبرلتاح فواا
ذالتد رادج الرزف٘ي ّاذتوا علٔ االذٔ -:
البىذ األول
ٗعرثز الروِ٘ا الياتق جشء ال ٗرمشأ هي ُذا الثزّذْكْل ّهرووا لثٌْدٍ.
البىذ الثاوي
اذتق الرزفاى علٔ أى الِاف هي الثزّذْكْل ُْ ذْا٘ع تاعاج الرعاّى ّ شزاء الثحس العلواٖ
ّالرااارٗة الرالتااٖ ّ تاهااح الاااّراخ لالرذواااء تالوياارْٓ العلوااٖ ّ جاازاء الثحااْز العلو٘ااح
ّال باه٘ح الورعلوح ترلْز الث٘ ح ّ جزاء الاراااخ التٌ٘ح ّذو٘ا٘ن اتشاز الث٘ اٖ ّسٗاارج الوعاهال
الوربصصح الوْجْدج لاآ الرازف٘ي تِااف الرعازف علأ اتجِاشج ّالوعاااخ ّطاز ت٘ااص
ال تاااءج التٌ٘ااح ّالعواال علاأ ذحاااٗصِا ّذرْٗزُااا ّأٗااح هماااالخ أخاازٓ ٗرتااق علِ٘ااا طزفااٖ
الثزّذْكْل .
البىذ الثالث
ٗعوااا الرزفاااى اجرواعااا فاأ تااٗااح اليااٌح الاراااا٘ح لرحاٗااا الْاااايل ّاتُااااف الواازاد ذحو٘وِااا
ّّضع الثزاهج الرٌت٘ذٗح الوؤدٗح لذلم .
البىذ الرابع
ٗرشاااّر هوصلااْا جاهعااح الوٌصااْرج هااع هوصلااٖ  ...........تشاا ل هٌاار ن لوزاجعااح ّهراتعااح
اتعوااال الوايوااح ّدرااااح الوشااارٗع الويااروثل٘ح ّتحااس أفضاال اليااثل لرٌت٘ااذُا توااا ٗحوااق دّر
الماهعح فٔ الومروع .
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البىذ الخامس
ٗحاد حوْ ّالرشاهاخ كل هي الرزف٘ي فأ ضاْء هاا ٗارن االذتاا عل٘اح تعواْد هيارولح تٌِ٘واا
ّفق طث٘عح كل ًشاط ٗمزٓ تحصَ .
البىذ السادس
ٗلرشم كال طازف تالعواا تالوحاف اح علأ الوٌشااخ ّالوزافاق ّالوثااًٖ ّاتجِاشج الوبصصاح
للرارٗة لآ الرزف اتخز ّحيي ااربااهِا كوا ٗيؤل عي آ ذلم أّ فوا أّ ذثاٗاا أّ ااْء
اارعوال لِذٍ الوٌشآخ ّاتجِشج .
البىذ السابع
ٗلرااشم كاال طاازف تالوحاف ااح علاأ ااازٗح الوعلْهاااخ الرااٖ ذصاال ل٘ااَ ّهْوت٘ااَ طااْال هاااج
الثزّذْكْل؛ ّلواج 3اٌْاخ هي ذارٗخ اًرِايَ ّعاام فشاايِا للر٘از تؤٗاح اْرج هاي الصاْر
ّلْ علٔ اث٘ل الاعاٗح أّ ا عاالم ال توْافواح ه رْتاح هاي الرازف اتخاز ّفأ حالاح هبالتاح
للم ٗحق للرزف اتخز ًِاء العول تالثزّذْكْل دّى الحاجح لٔ اذبال جزاءاخ تضاي٘ح .
البىذ الثامه
ٗيزٕ ُذا الثزّذْكْل هي ذارٗخ الرْت٘ع علَ٘ هي الرزف٘ي ّلواج شالز اٌْاخ تاتلح للرماٗاا
ّفٖ حالح رغثح احا الرازف٘ي فاٖ عاام الرماٗاا ٗبراز الرازف االخاز كراتاح تثال ًِاٗاح الوااج
تصالشح أشِز تبراب هْ ٔ علَ٘ تعلن الْ ْل0
البىذ التاسع
ٗبضع ُاذا الثزّذْكاْل للواْاً٘ي ّالوثاادل العاهاح الراٖ ٗمازٕ ذرث٘وِاا تالماهعاح ّفاٖ حالاح
وِْر ًشاع اْف ٗرن التصل فَ٘ هي خالل الوتاّضاخ ت٘ي الرزف٘ي0
البىذ العاشر
حزر ُذا الثزّذْكْل هي ًيبر٘ي ذيلن ًيبح ل ل طزف للعول توْجثِا0
الطرف االول
رئيس الجامعت
أ0د........................................ /

الطرف الثاوي
......................
.....................................................
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