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م ،    هـ الموافق    من    الموافق    إنه في يوم

 وبرعاية : ـ

ومدير مشروع   عميد كلية الحقوق                أ .د/ الشحات إبراهيم منصور

 الجودة بها

 تم اإلتفاق بين كل من : ـ
 وحدة الجودة بكلية الحقوق / جامعة بنها ، ويمثلها  -

) طددر      الجددودة بهددا ضددمان المدددير الفنذيددوي لوحدددة    داديأحمد محمد البغأ .د/  

    أول (

 بنها ( ، ويمثلها –ش الفيومي 4ومركز الحرية لحقوق اإلنسان )  -

)             رئيس مجلس إدارة المركز / محمود ابراهيم عبد العزيز   أ 

 طر  ثاني (

 

 
 )طر  ثان (                     )طر  أول (     



 فمهيدي بند

يتعهد الطرفان بالتعاون لتطبيقق بنقود هقاإل اإلتفا يقة فقي إطقار الققوانين  
واللوائح والقرارات المنظمة للعمل ، وعلى رأسها  انون الجامعقات و قانون 
العاملين بالدولة و انون الجمعيات ، إضافة إلى األعراف والتقاليد الجامعيقة 

داب المهنققة والملكيققة الفكريققة ، وآداب وتقاليققد المهنققة التققي تضققمنها دليققل آ
 بكلية الحقوق / جامعة بنها .

 البند األول

يعققد البنققد التمهيققدً جققزاال متممققا لبنققود هققاإل اإلتفا يققة ولققه نفقق   يمتهققا 
 القانونية  .

 
 البند الثاني

يتعهد الطرفان بالتعقاون فقي مجقال التقدريب والتوعيقة بحققوق اإلنسقان بقين 
مجتمق  القليوبيقة ، علقى النحقو لين بهقا ويجي جامعة بنها والعامطالب وخر

  -التالي :
 . إ امة ورش العمل والدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات (1
 .  والتقاريرإصدار وتسويق المطبوعات والنشرات  (2
 إعداد ونشر الدراسات الميدانية والتطبيقية . (3
 

 البند الثالث

حقققوق اإلنسققان  يتعهققد الطرفققان بدعققداد برنققام  تققدريبي متكامققل فققي مجققال
بالتعقققاون مققق  الهيئقققات المختصقققة ، يمقققنح بمقتضقققاإل  المتقققدربون شقققهادات 
معتمدة ، وبما يساهم في توفير فرص عمل لطالب وخريجي كلية الحقوق ، 

 وجامعة بنها بوجه عام .
 
 

 )طر  ثان (                     )طر  أول (     



 الرابعالبند 

 ىة الحقققوق / جامعققة بنهققا الطققرف األولققد الطققرف الثققاني بققنن تكققون كليققهققيتع
 بالرعاية                فيما يتعلق :

فزويدها بالمطبوعات الفي فدرد إلدا الجمعيدة أو فقدوم برصددارها ا وبمدا ييداهم ردي فطدوير  (1

 مكفبة الكلية  .

طلبهدا وحددة الجدودة بالكليدة وبمدا يثدري ااعددة البياندات إمدادها بالبيانات والمعلومات الفي ف (2

 ونظم المعلومات بها  . 

إشراكها ري اإلفذاايات والمشاريع واألنشطة الفي فعقدها أو فنذوها الجمعية وبما يعود بالنذع  (3

 علا طالب الكلية وخريجيها والعاملين بها  .

 الخامسالبند 

 -اني على وجه الخصوص :يتعهد الطرف األول بالتعاون م  الطرف الث
 إعفماد شهادات المفدربين  . (1

فورير ااعات األنشطة وفجهيزها بالكلية وبما يفنايدب مدع إمكانيدات الطدر  األول وإنفظدام  (2

 العملية الفعليمية لديه . 

 فورير الخبرات الفدريبية والفنظيمية من بين العاملين بالكلية وطالبها وخريجيها  . (3

 اليادسالبند 

طرفققان بالتعققاون لت طيققة نفقققات األنشققطة الققواردة فققي بنققود هققاإل يتعهققد ال
اإلتفا ية ، والك من اإليرادات التي تحققها بعض تلك األنشطة ، أو باإلتفاق 
م  الجهات المانحة والممولة للتدريب والبحث ، والك بعد الرجوع للجامعة 

 واإللتزام باإلجرااات المنصوص عليها  انونا في هاا الشنن .
 
 
 

 ( طر  ثان)          (طر  أول) 

 



 اليابعالبند 

يتعهد الطرفان بالتعاون مق  مركقز اإلستشقارات القانونيقة بالكليقة فقي سقبيل 
تقديم الدعم القانوني لحاجة أبناا المجتم  الجامعي والقليوبية ، سواا كقان 

 بالرأً  أو حضور التحقيقات ورف  الدعاوى والمرافعة
 الثامنالبند 

طرف الحق في تعديل بنود العقد أو اإلضافة إليهقا ب قرض تطقوير يكون لكل 
وتفعيل أشكال التعاون ، على أن يتم الك بدتفاق الطرفين في إجتماع سنوً 
يخصص لهاا ال رض ، وبناا على آليقات تققويم علميقة ، ويحتسقب الموعقد 

اإلجتمقاع السقنوً فقى مققر  ، ويعققدالسنوً من تاريخ تو ي  هاإل اإلتفا يقة 
 . بالكليةوحدة ال

 الفايعالبند  

تم تحرير ثالث نسخ من هاإل اإلتفا ية ، إثنتان للطرفين المو عين ، والثالثقة 
 لإليداع بالجامعة وفقال لإلجرااات المتبعة بها .

 
 
 

 
 

 ( طر  ثان)          (طر  أول) 
  


