اتفاقية تعاون
بني
جامعة الدمام ومركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطين

بعون اهلل وتوفيقه
مت االتفاق يف يوم ( )
يف مدينة  :الدمام – اململكة العربية السعودية
التاريخ:

املوافق

بني كال من:
 .1جامعة الدمام
وعنوانها :الدمام املنطقة الشرقية ،اململكة العربية السعودية
وميثلها يف هذه االتفاقية مدير جامعة الدمام معالي الدكتور عبداهلل بن حممد الربيش
ويشار إليه يف هذه االتفاقية بـ (الطرف األول).

 .2مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطين
وعنوانها :ص.ب ،)5701( :الرياض ،)11432( :هاتف ،)2580650( :فاكس ،)2591100( :فرع
املنطقة الشرقية باخلرب هاتف )8878110( :املوقع اإللكرتوني على شبكة اإلنرتنت:
www.kacnd.org
وميثلها يف هذه االتفاقية رئيس جملس األمناء معالي الشيخ الدكتور /عبداهلل بن حممد املطلق

ويشار إليه يف هذه االتفاقية بـ (الطرف الثاني).

املقدمة
ملا كان الطرف األول (جامعة الدمام) منرباً علمياً وأكادمييًا له إسهامات تربوية وجمتمعية عدة ،وميتلك
العديد من اإلمكانات والكوادر البشرية ،ويسعى لرفع مستوى الوعي وتعزيز روح املسؤولية الوطنيـة ،واإلهتمـام بكـ
ما من شأنه خدمة اجملتمع والنهوض بكافة شرائحه.
وكان الطرف الثاني (مركـز امللـك عبـدالعزيز للحـوار الـوطين) مهتمـا برتسـيخ تقافـة اوـوار ونشـرها بـني
أفـراد اجملتمـع يميـع فهاتـه قـا ملقـق امللـلحة العامــة وملـافد علـى الو ـدة الوطنيـة وينـاقش القضـايا الوطن ةيــة
االجتماعيةة والثقافيةة والسياسيةة واالقتلاديةة والرتبويةة وغريها  ،ويطر ها من خالل قنوات اووار الفكري،
جاءت هذه االتفاقية كلورة مثالية للشـراكات اجملتمعيـة الـ ققـق أهـداف وغايـات سـامية ،وإذ يرغـ
الطرفــان يف قديــد إطــار التفــاهو ــول املومتــوع  ،فقــد مت إبــرام اتفاقيــه التعــاون بــني الطــرفني ،للعمـ علــى ققيــق
األهداف املشار إليها يف هذه املذكرة س اإلمكانات املتا ة للطرفني ،وذلك وفق ملايأتي:
املادة األوىل :متهيد
يعتــرب التمهيــد جــزء اليت ــزأ مــن هــذه اإلتفاقيــة ومكمـ ومفســر لبنودهــا وشــروطها املن مــة للعالقــة بــني
الطرفني .

املادة الثانية  :جماالت التعاون
امتثاالًًً لقوله تعاىل "وتعاونوا على الرب والتقوى" ،فإنه قد اتفق الطرفان على التعاون فيما بينهما لدعو وخدمة
اجملتمع باملنطقة الشرقية يف اجملاالت التالية :
.1
.2

.3
.4
.5

التعاون املشرتك علي تعزيز قيو التال و الوطين وثقافة اووار اجملتمعي بني طالب جامعة الدمام.
التعاون بني الطرفني على استخدام قيبة (اووار اجملتمعي) املعتمدة من قب الطرف الثاني يف مقرر ات
قسو تطوير الذات بعمادة السنة التحضريية وذلك بالتنسيق واإلشراف الكام من قب عمادة السنة
التحضريية والدراسات املساندة.
التعاون املشرتك على تهيهة الكادر التعليمي الذي سيتوىل تدري قيبة اووار اجملتمعي وذلك بالتنسيق
واإلشراف الكام من قب عمادة السنة التحضريية والدراسات املساندة.
التعاون املشرتك لتكوين جلنة مكونة من عضوين من الطرفني لتقييو أداء املدربني وقديد املناس منهو
بشك دوري وذلك بالتنسيق واإلشراف الكام من قب عمادة السنة التحضريية والدراسات املساندة.
التعاون املشرتك على تش يع املسابقات واألنشطة الطالبية واألعمال التطوعية ومشاركة منسوبي و
طلبة اجلامعة يف احملاف احمللية واالقليمية والعاملية ال تعزز الوعي الوطين وترسخ قيو التال و
اجملتمعي.

املادة الثالثة  :إلتزامات الطرف األول
.1
.2
.3
.4

قيبة اووار اجملتمعي وذلك بالتنسيق

قديد أمساء املرشحني من الكادر التعليمي الذي سيتوىل تدري
واإلشراف الكام من قب عمادة السنة التحضريية والدراسات املساندة.
تهيهة مرافق اجلامعة (املقرات ،إعداد أجهزة العرض) إلقامة اولقات التدريبية.
ترمجة قيبة اووار اجملتمعي اىل اللغة اإلجنليزية بالتنسيق مع الطرف الثاني وذلك بالتنسيق واإلشراف
الكام من قب عمادة السنة التحضريية والدراسات املساندة.
إنشاء خطة سنوية لتفعي الشراكة اجملتمعية بالتنسيق مع الطرف الثاني.

املادة الرابعة  :إلتزامات الطرف الثاني
 .1إقامة دورة تدريبية إلعداد مدربي اوقيبة يميع تكاليف اولقة التدريبية.
 .1االشراف على إقامة الدورات للطالب والتكف باوقائ التدريبية والشهادات ومكافآت املدربني.
 .2التنسيق مع الطرف األول لرتمجة قيبة اووار اجملتمعي.
 .3اإللتزام بقيمة اجلوائز واملكافآت وفقاً للخطة املتفق عليها بني الطرفني لك نشاط أو مسابقة.
 .4تش يع وترشيح منسوبي الطرف األول على املشاركة يف امللتقيات والندوات ال يقدمها الطرف الثاني.
املادة اخلامسة  :مدة االتفاقية
اتفق الطرفان على ان تكون مدة سريان هذه االتفاقية ثالث سنوات ه رية تت دد تلقائيا  ،كما ملق ألي طرف
إنهاء هذه االتفاقية من خالل تقديو إخطار مكتوب للطرف اآلخر قب ستة اشهر من تاريخ االنهاء  ،ويف الة االنهاء
من أ د الطرفني في ك منهما أن يتخذ مجيع التدابري املناسبة للتأكد من أن االنهاء ال يضر باملشاريع القائمة
يف هذه املذكرة .
املادة السادسة :تعدي االتفاقية
ميكن تنقيح أو تعدي هذه املذكرة فقط قوج مذكرة تفاهو خطية من قب الطرفني ،وموافقتهما.
املادة السابعة:

النزاعات

اتفق الطرفان بأن القوانني الواجبة التطبيق هي القوانني واألن مة املعمول بها يف اململكة العربية السعودية كما أنه
يف الة وجود أي خالف بني الطرفني يتو له ودياً وإن تعذر ذلك فيتو الفل فيه من قب اجلهات القضائية
املختلة يف اململكة العربية السعودية.
املادة الثامنة :سرية املعلومات
يتعهد يتعهد الطرفان بعدم تزويد أي طرف ثالث بأي معلومات أودراسات أومواد مقدمة تتعلق بطبيعة أعمال

الطرفني.

املادة التاسعة  :قوق امللكية الفكرية
إن مجيع املعلومات والبيانات والرسومات والوثائق ال قام الطرفان بتبادهلا لتنفيذ جماالت التعاون تعد ملكاً خاللاً
لك منهما حبس طبيعتها قا يف ذلك قوق النشر ،ومل ر على أي طرف استخدامها إال فيما له عالقة بتنفيذ
اخلدمات واألعمال ،كما أن مجيع املعلومات والبيانات والرسومات والوثائق اخلاصة بالطرفني وال قد تكون حبوزة
أي منهما أو قد أطلعًا عليها ت ملكاً خاللاً لك منهما حبس مآهلا وحم ور على أي طرف إستخدامها إال فيما
له عالقة بتنفيذ اخلدمات واألعمال حم املذكرة .
املادة العاشرة :املراسالت
ترس مجيع اإلشعارات ال توجه لك من الطرفني ققتضى هذه االتفاقية و تُسلّو شخلياً أو عن طريق الربيد
الإللكرتوني أو الفاكس أو خدمة التوصي السريع .
املادة اوادية عشرة :القوة القاهرة
ال يعتــرب أي طــرف مقلــراً أو
خارج نطاق سيطرته املعقولة.

الفـًا للعقــد إذا ف يســتطع تنفيــذ إلتزاماتــه قوجـ املــذكرة بســب

ــروف أو قــوة

املادة الثانية عشرة :نسخ االتفاقية
ررت هذة املذكرة من نسختني أصليتني ويسلو ك طرف نسخة منها للعم قوجبها .

جامعة الدمام
مدير اجلامعة

د .عبداهلل بن حممد الربيش

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطين
رئيس جملس األمناء معالي الشيخ
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