مذكرة تعاون مشترك
بين
الطزف ألاول

جامعت السودان للعلوم والخكىولوجيا
و
الطزف الثاوي

هيئت الخـأمين الصحي بواليت الخزطوم

الخشطىم في ماسس 2015م

مذكزة حعاون مشترك بين
جامعت السودان للعلوم والخكىولوجيا
وهيئت الخـأمين الصحي بواليت الخزطوم
جمهيد
فى ئطاس جىحه الذولت العام ،والزي يهذف الى ئقامت مجخمع

ًا
ًا
صُيا معااا  ،وشعيها مً الطشاين ئلى

خذمت املجخمع والزي ٌعخبر أًضا أحذ ألادواس ألاشاشُت الزي ًيبغي أن جلعبه الجامعاث واهطالقا مً سؤٍت الهُئت
بخقذًم خذماث طبُت ودوائُت راث حىدة عالُت مخهاملت ومخميزة عبر هظام جمىٍل راحي جهاالي ٌؼطي ماات مىاطني
والًت الخشطىم والىالًاث ألاخشي بيُث ًشاع عبء العالج عً املىاطً واملخذم ،وٍيقق سضا املصخفُذ وَصهم في
إلاسجقاء بالعمل الطحي اقذ جم إلاجفاق بين:
الطزف ألاول :حامعت الصىدان للعلىم والخنىىلىحُا ًمثلها  /أ.د .هاشم علي محمد سالم  -مذًش الجامعت
الطزف الثاوي :هُئت الخـأمين الطحي بىالًت الخشطىم وٍمثلها /د .عمز حاج حسن عثمان  -املذًش العام
على الخعاون املشترك في املجاالث آلاجيت:
ًال
أوال :البحوث العلميت وحشمل :
 .1ئحشاء وجىفُز بيىث علمُت مشترلت مذعىمت مً الطشاين.
 .2اليشش العلمي املشترك في املجالث العلمُت املينمت للجامعت أو في أي دوسٍاث خاسحُت مينمت.
 .3الخعاون في مجاى جقُُم البيىث التي جقذم للهُئت بخيصُق مع عمادة البيث العلمي.
ًال
اهيا :مجال الخدريب ويشمل:
 .1ئقامت دوساث جذسٍبُت بالجامعت واق حىحت الهُئت.
 .2ئجاحت اشص جذسٍب على العمل إلاداسي لطالب الجامعت بالهُئت شىاء على املصخىي الجامعي أو اىق
الجامعي وَشمل رلو طالب الذساشاث الخجاسٍت بجمُع أقصامها وطالب ملُت العلىم واملخخبراث
الطبُت وإلاداسة الصصُت.
 .3ئجاحت اشص جذسٍب ملىدصبي الهُئت باداساث الجامعت راث الطلت ماإلعالم وعمادة البيث العلمي.
ًال
الثا :مجاى الذعم الفني والخعاون املباشش مع ئداسة الخذماث الطثيُت بالجامعت في اليشاطاث املشترلت
والخخططُت.
ًال
رااعاً :خعاون الطشاان في ئقامت مإجمشاث وحلقاث ومىائذ مصخذًشة ووسش في املجاالث راث الاهخمام املشترك لما
ًقىم مل طشف بابالغ الاخش باللقاءاث ألامادًمُت املزمع جىظُمها ػيرها وراث الطبُعت املشترلت.

ًال
رااعا :أحكام عامت:
ً .1خفق الطشاين على جهىًٍ لجىت مشترلت ملخابعت جىفُز بىىد هزه الششالت.
 .2هزه املزلشة ال جلزم أي طشف بأي التزام مالي وعلى الطشاين ضُاػت اجفاق مىفطل لهل مششوع
مشترك ًشػب بالعمل اُه الطشاان.
 .3في حالت وشوء هزاع بين الطشاين ًيل بالطشق الىدًت أو عً طشٍق طشف ثالث.
ًال
امسا :الخوقيع على املذكزة
 ئجفق الطشاان على أن جهىن مذة هزا إلاجفاق ثالث شىىاث قابلت للخجذًذ باجفاق الطشاين.
ًا
حشسث هزه املزلشة مً وسخخين أضلُت للعمل بمىحبها ئعخباسا مً جاسٍخ الُىم ألاربعاء املىااق الثامن عشز مً
شهش مارس شىت 2015م مً أضلين باللؼت العشبُت.
ًال
إشهادا على ماجقدم فقد وقع الطزفان على هذه املذكزة وهما على علم جام بمحخواها.
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