
  
  
 

 

   



  
  
 

  

  

  مذكرة تفاهم

 
 ) : 053903333الفريق األول : الجامعة الهاشمية /كلية الهندسة ، العنوان :  الزرقاء ، رقم الهاتف( ،

  ، ويمثلها االستاذ الدكتور رئيس الجامعة)4334(فرعي 

 ويمثلها  0 795800064رقم الهاتف : ،الزرقاء ،سسة نور الجزيرة الفنية للخراطة  : مؤ الثاني الفريق
  مصطفى سالمحسن مصطفى السيد 

  المقدمة

  وحيث أن الفريق األول ممثال بكلية الهندسة في الجامعة الهاشمية بأقسامها المختلفة وكوادرها األكاديمية
والفنية وبما تملكه من مختبرات تدريسية وبحثية تتطلع للتعاون مع قطاع األعمال والصناعة لربط 

لمخبرية وكوادرها من ذوي الخبرة الكفؤ لتجهيزاتها ا واالستثمارمخرجاتها التعليمية بسوق العمل وللتشغيل 
 والمعرفة.

  وتشكيل المعادن  اإلنتاجتصميم وتصنيع خطوط وحيث أن الفريق الثاني من المؤسسات الرائدة في مجال
وترغب بالتعاون مع الفريق األول في مجاالت التدريب والتصميم الهندسي وإجراء الفحوصات 

 المتخصصة.

  على ما يلي: فقد اتفق الفريقان

  1المادة:  
o .تعتبر مقدمة هذه المذكرة جزأ ال يتجزأ منها وتقرأ معها لجميع الغايات والمقاصد  

  باإللتزامات التالية الفريق األول: يلتزم 2المادة: 
على لوحات اإلعالنات المخصصة في ا هإعالنات رضبالسماح للفريق الثاني بعالفريق األول  يلتزم .1

والموافقة عليها من حيث المحتوى واتساقها مع التعليمات  اإلعالناتبعد تدقيق تلك  مبنى كلية الهندسة
تكلفة ى أن ال يتحمل الفريق األول أية تبعات مالية بخصوص علالمعمول بها في الجامعة و واألنظمة
 .أخرى ية تكاليفأ وأوطباعة وتركيب هذه اإلعالنات تصميم 

على الموقع االلكتروني ريق الثاني وملخص معلومات عن الفضع لوغو بويلتزم الفريق األول  .2
 .توضح العالقة التكاملية والتعاونية بين الفريقينأخرى وأي معلومات  لكلية الهندسةالرسمي 

للتعريف حسب إمكانيات الفريق األول   Boothمناسب لعمل مكاني  يلتزم الفريق األول بتوفير حيز .3
 العلمية لكلية الهندسة.بالفريق الثاني والخدمات التي يقدمها في األيام 

بعمل  وبما يحقق شروط السالمة العامة، المتوفرة لديه اإلمكانياتوحسب  يلتزم الفريق األول .4
يتم  وذلك لقاء تكلفة مالية ات كلية الهندسة،في مختبر يحتاجها الفريق الثانيالتي  التقنيةفحوصات ال

 حسب التعليمات مع مراعاة منح الفريق الثاني خصم خاص وذلك مسبقا بين الفريقين عليها االتفاق
 .المعمول بها في الجامعة الهاشمية واألنظمة

لدى الفريق األول، وفيما يتعلق باإلصابات  صحيالتأمين مشتركين بال المتدربينالطلبة يكون  أن .5
 .ل بتغطيتهاالتي يمكن أن تحدث لدى الفريق الثاني أثناء التدريب ال يلتزم الفريق األو



  
  
 

ن بالدوام والحفاظ على ممتلكات الفريق الثاني وااللتزام لطالب المتدربييلتزم الفريق االول بااليعاز ل . 6
 .وأنظمته خالل فترة التدريب بتعليماته

  باإللتزامات التالية الفريق الثاني: يلتزم 3المادة: 
من طلبة كلية  ) طالب5-3يتراوح من ( طالب لعددبالتدريب الميداني لعدد  يلتزم الفريق الثاني . 1

التدريب في موقع المؤسسة مع الموافقة ويكون  الجامعة الهاشمية كل فصل دراسي، الهندسة في
 .و حسب الحاجة لهاالت وماكنات المؤسسة الطلبة المتدربين آل على استخدام

بتسهيل مهمة طالب مشاريع التخرج من طلبة كلية الهندسة في حال كانت طبيعة يلتزم الفريق الثاني  . 2
المعنوي لهؤالء و الفني آالت وماكنات المؤسسة مع إمكانية تقديم الدعمهذه المشاريع تتطلب استخدام 

 .وإمكانياتها ة المؤسسةوبما يتناسب مع قدرالطلبة 
ت ميدانية للتعرف على مؤسستهم وآالتهم وماكناتهم بالموافقة على تنظيم زيارايلتزم الفريق الثاني  . 3

 من قبل أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة من كلية الهندسة  وحسب الحاجة. إقتراحهافي حال 
كلية الهندسة (كاليوم العلمي لكلية التي تنظمها  المشاركة في النشاطات العلميةبيلتزم الفريق الثاني  .4

وإمكانية تقديم الدعم المالي  النشاطات هذه من خالل المشاركة في سنوي)الهندسة والذي ينعقد بشكل 
للتعريف بالمؤسسة   Boothالمناسب لعمل من قبل الطرف األول لها مع إتاحة الحيز المكاني 

 .اليوم العلمي لكلية الهندسة انعقادفي يوم  والخدمات التي يقدمونها

اطر  لتنسيق العمل المشترك في ما يخصالمؤسسة  ضابط ارتباط منبتسمية يلتزم الفريق الثاني  . 5
 مجانية وعمل ورشات عمل توعوية وإعالن فرص التدريب والعمل المتوفرة لديهم التعاون المشترك

التزامات لتغطية عمل  أي أونفقات مالية  أي األول لفريقلطلبة كلية الهندسة على أن ال يتحمل ا
 .االرتباطضابط 

 4مادة ال:  
o الفريق األول.اي التزامات مالية على هذه المذكرة رتب ت ال 

 5مادة ال: 
o   يلتزم الفريقان بحل المسائل الخالفية التي لم يتم ذكرها صراحة في هذه المذكرة بروح التعاون

 هذه المسائل. في نظرالوحسن النية وبعكس ذلك تكون محاكم عمان (قصر العدل) هي المختصة في 

 6مادة ال: 
o   الخطية الفريقينبموافقة  مذكرةبنود هذه اليجوز تعديل.  

 7مادة ال: 
o   اآلخر بعدم مدة هذه المذكرة سنة واحدة من تاريخ توقيعها تجدد تلقائيا ما لم يشعر أحد الفريقين

  ته بالتجديد قبل شهر واحد من تاريخ إنتهائها.رغب

 8مادة ال: 
o  .تتكون هذه المذكرة من ثمانية مواد بما فيها هذه المادة 

 

  م.  2021/   3   /23على نسختين بتاريخ :       ينالفريقوالتوقيع عليها من قبل  لمذكرةاتم إبرام هذه 

 


