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م ،    هـ الموافق   من         الموافق    إنه في يوم
 وبرعاية : ـ

 المجلس القومي لحقوق اإلنسان رئيس         أ.د / بطرس غالي
ومدير مشروع   عميد كلية الحقوق                أ .د/ الشحات إبراهيم منصور

 الجودة بها
 تم اإلتفاق بين كل من : ـ

 قوق / جامعة بنها ، ويمثلهاكلية الح  -
)             الجودة بها المدير التنفيذي لوحدةأحمد محمد البغدادي      أ .د/  

    طرف أول (

 المجلس القومي لحقوق اإلنسان ، ويمثله  -
 ) طرف ثاني (               أ .د/ 
 
 

 )طرف ثان (                     )طرف أول (     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يبند تمهيد
يتعهدددل الارفدددان بتنفيدددا بندددول هددداا اإلتفددداق بمدددا يتفدددق مددد  الن دددو  القانونيدددة                    

التدددددددي تدددددددنلم العمدددددددل بدددددددالمجلس القدددددددومي لحقدددددددوق اإلنسدددددددان والعمدددددددل الجدددددددامعي ،                     
 وميثددددددداق قلاي وتقاليدددددددل المهندددددددة المعتمدددددددل مدددددددن كليدددددددة الحقدددددددوق جامعدددددددة بنهدددددددا ،                        

وتيسدددددددددير اإلتفددددددددداق علدددددددددخ المقابدددددددددل المدددددددددال  والمعندددددددددي لل دددددددددلما  المقلمدددددددددة ،                                   
 والبحث عن سبل تنمية الموارل بما ال ي ل ببنول هاا اإلتفاق .

 البند األول



 يعتبر البنل التمهيل  جزءا ال يتجزأ من العقل وله اا  قيمته القانونية 
 البند الثاني

  -رفان علخ التعاون في المجاال  التالية :إتفق الا
تمويل وإعلال ونشر البحوث القانونية اا  الاداب  التابيقدي فدي مجدال لراسدا    - أ

حقوق اإلنسان وما يت ل بها ، وفي إاار السياسدة التدي يقررهدا المجلدس فيمدا 
 يتعلق بنوع البحوث أو برامج التمويل.

رتقاء بمهارا  االي و ريجدي الكليدة إقامة اللورا  التلريبية ، والك بهلف اإل - ي
في ميلان العمل القانوني واإلجتماعي ، وقلرتهم علخ المنافسة في سوق العمدل 

. 
تبدالل اببحداث والمابوعدا  اللوريدة وايدر اللوريدة وعلدخ رأسدها المجلدة العلميدة  -جـ

 للكلية والمابوعا  ال الرة من وحلة الجولة بها ، والتقرير السنو  للمجلس .
تددلريي وتيهيددل او  اإلحتياجددا  ال ا ددة مددن اددالي و ريجددي الكليددة أو المجتمدد   -ل

الجامعي والقليوبي بوجه عام ، وبما يتفق والبرامج المقررة لاو  اإلحتياجا  ال ا دة 
 للى الكلية أو المجلس .

 ( طرف ثان)          (طرف أول)



 البند الثالث

ور المددمتمر العلمددي السددنو  للكليددة ، مدد  يقددوم الاددرف ابول بددلعوى الاددرف الثدداني لح دد

إعفائه مدن أ  مقابدل مدال  عدن ح دور المدمتمر أو اإلقامدة أو التدنقال  اللا ليدة ، ويقدوم 

الارف الثاني بلعوة الارف ابول سنويا لعقل ورشة عمدل ت  د  لالادالع علدخ سياسدة 

 المجلس وإنجازاته ومجاال  التعاون م  الكلية والمجتم  القليوبي .
 

 لبند الرابعا

يقددلم الاددرف ابول التسددهيال  الالزمددة للاددرف الثدداني ب  ددو  اإلسددتفالة مددن المكتبددة 

القانونيددة اإللكترونيددة بدداإلاالع أو النسددي ، كمددا يقددوم بصنشدداء ركددن  ددا  بمكتبددة الكليددة 

ي    للمابوعا  ال دالرة مدن المجلدس ، وفهرسدتها إلكترونيدا بمدا ي دلم ادالي الكليدة 

 حثين .و ريجيها والبا

 البند الخامس

يقوم الارفان بمراجعة هاا اإلتفاق سنويا وفي إاار ورشة العمل السنوية المشار إليهدا فدي 

 البنل ثالثا ، وتتم المراجعة وفقا ل اة ونمااج تقييم علمية ومعتملة من الارفين .

 البند السادس

وقعين ، والنسد ة تم تحرير علل ثالث نسي من هاا اإلتفاق ، إثنتان منها للارفين المد

 الثالثة للجامعة وفقا إلجراءا  اإليلاع المتبعة .

طرررررررف )              ( طرف أول)  

 ( ثاني


