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 مذكرة تفاهم 

 بني

 سنارجامعة  و  ريدُأمنصة 

 

املشترك  من اجل   التعاون  وتنمية  اريد  إرساء  فيما   سناروجامعة  بين منصة  واللذان يسميان 

في   املشترك  التعاون  ولزيادة  بالطرفين،  تعليمية  بعد  برامج  أو  مشاريع،  أو  مباشرة،  تعاون  تعاقدات 

مشـتـركــة أ  وتدريبية  تــدريبية،  دورات  استأو  خدمات  تقديم  التعاون شو  مجاالت  في  تبادلية،  أو  ارية 

بين  والتقنية  واإلدارية  األكاديمية  بالخبرات  التزويد  وكذلك  والتقنية،  واإلدارية  واألكاديمية  التعليمية 

هذه   في  إليه  اإلشارة  ستتم  ما  بحسب  هذه  و الطرفين  بنود    الوثيقةبموجب  هي   تعاون المذكرة  فإن 

  كالتالي:

 

   األولى: مجاالت التعاون واالتفاق: المادة
 

 اتفق الطرفان على إنشاء إطار للتعاون في املجاالت التالية:  ذكرة بموجب هذه امل : 1الفقرة 

 واإلدارية. والتقنية واألكاديمية والفنيةالتعليمية  االستشارات •

والتقنية، عقد   • التعليمية  املجاالت  في  املباشرة  التعاون  تعاقدات  أو  اتفاقيات 

 والفنية، واألكاديمية.  

 وتدريبية مشتركة.   وتقنية  وبرامج تعليميةتنفيذ مشاريع  •

 عقد الدورات التدريبية املتخصصة.   •

 . بادليةتقديم خدمات استشارية أو ت •

 واإلدارية.  األكاديمية الخبرات تبادل •

التعليمية  كاديمي األ  والتبادل  التعاون  • املجاالت  اإلدارية،  و التقنية  و ،  في 

 أو املجاالت ذات الصلة بها. بية، التدريو 

 بحسب الشروط والبنود الواردة في هذه الوثيقة.  وذلك كله 
 

 ها.  وإنهائالمذكرة سريان   مدة المادة الثانية:

هذه   : 1الفقرة  املفعول  املذكرة  تعتبر  سارية  وتظل  توقيعها  تاريخ  من   
ً
بدءا املفعول  سارية 

لطرفان بالعمل بموجب البنود والشروط  ا، ويلتزم املدة سنتين من تاريخ توقيعه

فيها بالغاء    الواردة  اي طرف  مماثلة حين عدم اشعار  لفترة  بشكل دوري  وتجدد 

 االتفاق. 

 

هذه : 2الفقرة  إنهاء  الطرفين  من  ألي  إرسال  املذكرة    يجوز  طريق  عن  سريانها  فترة  أثناء 
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بإنهاء إشعار  مناملذكرة    خطاب  األقل  على  أشهر  ثالثة  اإلنهاء  تاري  قبل  خ 

إنهاء عند  بالطرفين  الخاصة  والوثائق  العهد  بتسليم  الطرفان  ويلتزم    املطلوب، 

 .البلدينوااللتزام بالقوانين واألنظمة املعمول بها في  املذكرة،

تجديد :  3الفقرة  املذكرة  يخضع  قبل    هذه  من  للموافقة  سريانها  مدة  انتهاء  بعد 

 يد. رسمي بالتجدكتابي الطرفين بموجب إشعار 
 

 : العالقة بين الطرفين. المادة الثالثة
هذه   : 1الفقرة  تعتبر  معها  املذكرة  ال  التعامل  ويتم  الطرفين،  من  ألي   

ً
ملزما  

ً
عقدا

للتعاون   ها باعتبار  األساس ي  املشترك    تعاون وال  اإلطار  الطرفين الثنائي    بين 

 . جوز أن يفهم أنها شراكة أو وكالة، أو التزام مباشرفقط، وال ي

أي    أو  خسائر  أي  عن   اآلخر   تجاه   منهما   أي   مسئولية  عدم  على  الطرفان  يوافق : 2فقرة ال

 .املذكرة هذه في الدخول  نتيجة مباشرة  غيرمباشرة أو  تابعة أضرار

تـعـليـمـي  جــبرنام كل مشروع أوـل إشعار الطرف اآلخر عبر البريد االلكترونييجب  :  3الفقرة 

م،  يـمـاديـأكأو   بـشـأو  مـثـحــروع  تبادل  أو  محددة،  استشارات  أو  أو  ـي  عرفي، 

 .ة أو تطويريةـيـبـدريـدورات تأي أو  براء،ـخـلللمي، أو تقني، أو تبادل ـع

أو أي      طرفين استشارة الجهة القانونية الرسمية الخاصة به ـوز ألي من الـجـي : 4الفقرة 

اتفاق    جهات أي  عقد  قبل  أخرى  مشروع   خاص  تعاقدأو  قانونية  أي    إلنجاز 

 .ةمحدد ، أو دورةأكاديمي  أو برنامج أو تقني علمي
 

 المادة الرابعة: سرية المعلومات. 
هذه   : 1الفقرة  والوثائق    املذكرة، بموجب  واملعلومات  البيانات  جميع  مع  التعامل  يتم 

أو برامج التعاون بين   ريدوالبرامج التي تدخل ضمن مشاريع 
ُ
أ )الطرف    منصة 

حفظ  (الثانيطرف  ال)  سنار امعة  جو  االول(   مع  السرية،  في  غاية  معاملة   ،

والقانونية،   الفكرية  امللكية  من    ويحظرحقوق  أي  من  املعلومات  متلقي  على 

ظرف –الطرفين   أي  ثالث  -وتحت  لطرف  حال    إفشائها  في  فسح   ةإال  وجود 

ال من  مسبقة  وموافقة  لها  األصلي  طرفمكتوب  وي  املالك  ذلك  ،  من  ستثنى 

ميين أو  لطلبة أو األكاديشف عنها لـكـم الـتـتي يـة الـامـعـة الـيـالمـات اإلعـومـلـمعـال

متعلقة بالتقديم  ـال  واملعلومات  أو األعمالوسائل اإلعالم أو الجهات الرسمية،  

 نفذة.ـأو الصلة باملشاريع والبرامج امل للجهات الرسمية ذات العالقة

   
 

 نقاط عامة. المادة الخامسة: 
 .وانين الرسمية املعتمدة للبلدينللق وتفسيرها  املذكرة هذه ضعـتخ : 1فقرة ال
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بموافقة كتابية    وقت  أي   في  ، أو اإلضافة إليها املذكرة  هذه  شروط  تعديل  يجوز  : 2الفقرة 

 الطرفين.   من

 تعاون  لـ ثـمـت  املذكرة  هذه  أن  على  الطرفان  ، يوافقرابعةاملادة ال  باستثناء :  3الفقرة 
ً
 ثنا  ا

ً
ئيا

 
ً
   ون ـتك  أن  بها  يقصد  وال  الطرفين،  بين   متبادال

 
   عقدا

ً
  أي   إلى  تؤدي  وال   ملزما

،  مترتبة مباشرة عليها، وال يجوز اعتبارها شراكة أو وكالة  مسؤوليات  أو  حقوق 

 .  أو التزام مباشر

 الوثيقة.  هذه في عليها  املتفق  للمدة سارية املذكرة  هذه بأن  الطرفان يقر : 4الفقرة 

   

  أصليتين   نسختين   من  ،م2022/  9/2  املوافق  األربعاء  يوم  املذكرة  هذه  حررت : 5فقرة ال

 منها.  ومصدقة موقعة  بنسخة طرف  كل ويحتفظ العربية، باللغة إلكترونيتين

 
ً
تاريخ  سريانها   بدء  على  املذكرة   هذه  طرفا  اتفق   تقدم  ملا   وإثباتا    ملذكورينا  والسنة  والشهر   اليوم  بحسب 

ً
  سلفا

   أعاله. 

 
 

 منصة اريد: الطرف األول

 السويدي سيف. د  وميثلها :

 التاريخ :

 

 التوقيع

 


