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Memorandum of Understanding  

This MOU is made on...../...../ 2021 between: 

 تفاهم مذكرة 
 م 2021إنه في يوم           الموافق     /     / 

 بين كل من: التفاهم مذكرةتم توقيع 

First Party 

Suez Canal University, Ismailia, represented 

by Prof / Ahmed Zaki Hussein 

Acting President of Suez Canal University 

 الطرف األول: 

 جامعة قناة السويس ومقرها اإلسماعيلية ويمثلها 

 بصفتهحسين  أحمد زكياألستاذ الدكتور/ 

 رئيس جامعة قناة السويسالقائم بأعمال 

Second Party 

The Islamic University of Asaied Mohamed 

Bin Ali Al Sanussi  

Located at: Libya 

Represented by: Prof/ Musa Abdul Shafie 

President of The Islamic University of Asaied 

Mohamed Bin Ali Al Sanussi  

(Hereinafter collectively referred to as the 

“Parties” and individually as the “Party”).  

 الطرف الثاني: 

 اإلسالمية السنوسي علي بن محمد السيد جامعة
 ليبيا: اومقره

الشفيع عبد رجب موسى الدكتور/ األستاذ: اويمثله  

 اإلسالمية السنوسي علي بن محمد السيد جامعة رئيس

 

 

وبشكل فردي  "الطرفينباسم "ويشار إليهما فيما بعد )

 .("الطرف"

Preface 
In order to achieve fruitful and constructive 

cooperation between Suez Canal University, 

Ismailia, Egypt, and The Islamic University 

of Asaied Mohamed Bin Ali Al Sanussi, 

Libya, in the fields of research, education and 

training programs, and in order to develop 

and support frameworks of mutual 

understanding in the mechanisms of the 

comprehensive educational process of the 

Parties, the parties aim to strengthen their 

relations through the exchange of experiences 

in the fields of joint cooperation, coordination 

in the educational and cultural fields, 

exchange of faculty members and students, 

and coordination in the field of research, 

studies and technical applications. 

 تمهيد 

 قناة جامعةحرصاً على تحقيق تعاون مثمر بناء بين 

 جامعة، والعربية مصر جمهورية اإلسماعيلية، السويس،

 فى ، ليبيا،اإلسالمية السنوسي علي بن محمد السيد

وسعياً لتطوير ، التدريب وبرامج والتعليم البحوث مجاالت

ودعم أُطر التفاهم المشترك في آليات العملية التعليمية 

تعزيز ، يهدف الطرفان إلى لدى كل من الطرفين الشاملة

من خالل تبادل الخبرات في مجاالت  هماالعالقات بين

المجال التربوى والثقافى والتنسيق في  التعاون المشترك

والطالب والتنسيق فى مجال البحوث  األساتذةوتبادل 

 والدراسات والتطبيقات الفنية. 

 

 

 

Article 1 

The Preface is an integral part of this MOU. 

 المادة األولي: 

 .التفاهم مذكرةيعتبر التمهيد جزءاً ال يتجزأ من 
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Article 2: Areas of Cooperation  

The Parties agree on the possibility of 

cooperation in one or all of the following 

areas:  

1. Conducting joint research projects on issues 

of mutual interest.  

2. Implementation of joint projects related to 

teaching, development of curriculum and 

course design.  

3. Exchange and visits of faculty members and 

researchers.  

4. Student exchange.  

5. Joint organization of workshops, 

conferences, seminars, symposia and other 

academic meetings on matters of mutual 

interest.  

6. Sharing scientific information, 

documentation, publications, educational and 

research materials where appropriate.  

 

 المادة الثانية: مجاالت التعاون

 كل أو إحدى في التعاون إمكانية على الطرفان اتفق

 :اآلتية المجاالت

ذات  فى الموضوعاتمشتركة ية ثبحوعات مشراجراء  -1

  االهتمام المشترك.

وتطوير  التدريسفى مجاالت مشتركة وعات مشرتنفيذ  -2

  .اتالمناهج وتصميم المقرر

  .والباحثين التدريس هيئة أعضاء زياراتتشجيع تبادل و -3

  .الطالب تبادل -4

دراسية الحلقات الو والمؤتمرات،عمل، الورش  تنظيم -5

خرى بشأن األكاديمية األجتماعات االندوات والو

  ذات االهتمام المشترك. وضوعاتالم

 والمنشورات والوثائق العلمية المعلومات مشاركة -6

 .االقتضاء عند والبحثية التعليمية والمواد

 

 

Article 3: Coordination and Facilitation of 

Cooperative Activities  

The Parties agree to define the mechanism of 

their cooperation as follows: 
  

1. Each of the parties shall appoint a 

coordinator for this MOU, to communicate, 

follow up, implement, and evaluate the terms 

of the MOU, and review the achievements 

and development.  

2. The Parties shall submit a detailed report 

every six months indicating the progress of 

the achievements and the obstacles, if any, 

and the reports shall be exchanged between 

the signatories of this MOU. 

 المادة الثالثة: آلية إدارة بنود وفعاليات التعاون  
 

التعاون بينهما على تفعيل الطرفان على تحديد آلية  اتفق

 النحو التالي: 

 مذكرة هذه ألعمال منسق بتعيين الطرفان من كل يقوم -1

 بنود قويمتو وتنفيذ، لمتابعة، بينهما التواصل ليتم ،التفاهم

 . والتطوير اإلنجازات ومراجعة ،التفاهم مذكرة

 فيه يبين أشهر (6) كل مفصالُ  تقريرا الطرفان يقدم -2

 ذلك تبادل ويتم وجدت، إن والمعوقات إنجازه تم ما سير

 .التفاهم مذكرة على الموقعة العليا الجهات بين
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Article 4: Rights and Obligations of the 

Parties  

1. To provide the necessary information on 

the activities of cooperation. 

2. To provide the necessary facilities during 

the visits between the two Parties.  

3. A financial regulation for each scientific or 

research activity shall be set out in a note 

separate from this MOU, and all activities 

shall be subject to availability of funding and 

the approval of the higher signatories of this 

MOU and after obtaining the approvals of the 

competent authorities. 

4. The Parties shall decide and agree on the 

details of the funding arrangements prior to 

the commencement of the activities. 

5. To provide technical expertise, 

consultation, studies and research. 

6. To communicate efficiently and 

professionally whenever possible to discuss 

and agree on the details of the proposals for 

cooperation activities. 

7. To protect confidential information 

exchanged between the Parties. 

8. To comply with the terms and provisions 

of this MOU. 

9. Each Party shall be responsible for 

expenses incurred by its employees under this 

MOU.  

 

 المادة الرابعة: حقوق والتزامات الطرفين 

 رغبي التياألنشطة  بشأن تقديم المعلومات الالزمة -1

 .بها التعاون في الطرفان

 بين الزيارات خالل الالزمة التسهيالت توفير -2

 الطرفين.

يتم وضع الئحة مالية لكل نشاط علمي أو بحثي على  -3

 وتخضع التفاهم مذكرةحدة في مذكرة منفصلة عن 

 العليا الجهات وموافقة التمويل لتوافر األنشطة جميع

وبعد اخذ موافقات الجهات  التفاهم مذكرة على الموقعة

 .المختصة

يقرر الطرفان ويوافقان على تفاصيل ترتيبات التمويل  -4

 .األنشطةقبل بدء 

 والدراسات واالستشارية الفنية الخبرات تقديم -5

 .واألبحاث

كلما  بين الطرفين التواصل واالتصال بكفاءة ومهنية -6

 أمكن لإلعداد واالتفاق على تفاصيل مقترحات

 .بها التعاون في الطرفان رغبي التياألنشطة 

 .الطرفين الحفاظ على سرية المعلومات المتداولة بين -7

  .التفاهم مذكرةااللتزام ببنود وشروط  -8

يتحمل كل طرف المصروفات الخاصة به فيما يتصل  -9

 .التفاهم مذكرةبتنفيذ البنود الواردة في 

 

 

Article 5: Outcomes of the MOU 

1. The activities mentioned above in Article 2 

shall be carried out within the framework of a 

plan of action to be prepared by the Parties. 

 

2. Any new detailed and academic programs 

are subject to the regulatory procedures in 

this regard, and the approval of the competent 

authorities.  

المادة الخامسة: النواتج والمخرجات المستهدفة من  

 التفاهم مذكرة

 في( الثانية المادة فى) أعاله المذكورة األنشطة تنفذ -1

 .الطرفان يعدها عمل خطة إطار

 لإلجراءاتتخضع أي برامج تفصيلية وأكاديمية جديدة  -2

 .المختصة الجهات وموافقة الشأن، هذا في المنظمة
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Article 6: Confidentiality of Information  

1. The Parties agree that any and all 

information disclosed by either Party to the 

other shall be protected and shall not be 

disclosed or transmitted to a third party 

without the written permission of both 

Parties. Neither of them may use information 

covered by this article in other than their joint 

activities unless the other Party agrees in 

writing.  

2. The Parties agree to respect the laws, 

instructions and security procedures of each 

Party in general. 

 المادة السادسة: حماية وتأمين المعلومات المتبادلة 

يتعهد الطرفان بحماية المعلومات التي يتم تبادلها  -1

وعدم البوح بها ألي طرف آخر إال بموافقة الطرفين، 

وال يجوز ألي منهما استخدامها في غير األنشطة 

 المشتركة بينهما إال بعد موافقة الطرف اآلخر كتابياً. 

يتعهد الطرفان باحترام القوانين والتعليمات  -2

 ى كل طرف بصفة عامة.واإلجراءات األمنية لد

 

 

Article 7: Intellectual Property Rights  

1. The Parties shall commit themselves to the 

observance of intellectual property and ensure 

that the intellectual property rights are fully 

addressed and agreed upon in accordance 

with the national laws, rules and regulations 

of the Parties and other international 

agreements signed by the Government or the 

authorized organization in the country of each 

Party. 

2. None of the Parties shall use the name, 

logo, trademarks or any other official 

reference of the other party in any 

publication, document or paper without the 

written consent of the other party. 

3. Intellectual property rights in relation to 

any technological development and 

development of products and services that 

are: 

 jointly conducted by the Parties, or the 

results of research obtained through the 

joint activity of the Parties, shall be agreed 

upon in separate written agreements on a 

case-by-case basis. 

 Intellectual property rights developed in 

the context of exchanges or cooperative or 

research activities are dealt with in 

accordance with the rules and regulations 

 السابعة: حقوق الملكية الفكرية المادة 

والقواعد فق القوانين والملكية الفكرية  تنفذ حماية حقوق -1

واالتفاقات الدولية األخرى التي الوطنية للطرفين واألنظمة 

 كل طرفتوقعها الحكومة أو المنظمة المرخص لها في بلد 

اشارة رسمية ألى  أو الشعار أو االسم استخدام يحظر -2

 دونمن الطرفين فى أى منشور أو وثيقة أو ورقة 

 من أى من الطرفين كتابية موافقة على الحصول

أن حقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق بأى تطور  -3

 تكنولوجى وتطوير منتجات وخدمات تتم:

  باالشتراك بين الطرفين، أو نتائج البحوث التى يتم

الحصول عليها من خالل النشاط المشترك 

للطرفين، يتم االتفاق بشأنها على أساس كل حالة 

 على حده بموجب اتفاقيات خطية منفصلة 

  حقوق الملكية الفكرية التى يتم تطويرها فى سياق

ة يتم عمليات التبادل أو األنشطة التعاونية أو البحثي

 التعامل معها وفقا لقواعد وانظمة الطرفين  

يخطر الطرفان بعضهما البعض بأى شكل من األشكال  -4

الكتابة أو النشر أو العرض الناشئة عن البحوث التعاونية 

 بين الطرفين أو المستمدة منها 
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of the Parties. 

4. The Parties shall notify each other 

regarding any form of writing, publication or 

presentation arising or derived from 

cooperative research between them. 

Article 8: Amendment   

Neither party may make any amendment to 

any of the articles of this MOU except upon 

written request to the other party. Such 

amendment shall not be effective until it has 

been approved in writing by both Parties. 

 

 المادة الثامنة: التعديل  

 مواد من ألي تعديل أي إجراء الطرفين من ألي يحق ال

 للطرف يقدمه كتابي طلب على بناء إال التفاهم مذكرة

ً  عليه الموافقة بعد إال التعديل هذ يسرى وال اآلخر  من كتابيا

 .الطرفين

Article 9: Validity and Termination  

1. Upon approval by both Parties, this MOU 

shall remain in effect for period of (2) years. 

This MOU will renew automatically for a 

new period, unless either Party wishes to 

terminate it.   

2. Either party may request the termination of 

this MOU in writing at least (3) months prior 

to the proposed termination date. Any 

activities in progress at the time of 

termination shall be permitted to conclude as 

planned unless otherwise agreed in writing.  

3. Any agreement, separate or emanating 

from this MOU, is subject to the regulatory 

procedures in this regard and the approval of 

the competent authorities. 

 

 التفاهم مذكرةبالمادة التاسعة: مدة سريان وإنهاء العمل  
 

تبدأ من تاريخ الموافقة سنتين لمدة  التفاهم مذكرة تسري-1

ما لم يتقدم أحد الطرفين بطلب وتجدد تلقائياً النهائية 

 إنهائها.

فى حالة طلب أى من الطرفين عدم التجديد يكون ذلك  -2

بموجب إخطار كتابى إلى الطرف اآلخر قبل تاريخ انتهاء 

على األقل وتظل األنشطة المشتركة  أشهر بثالثةالعمل بها 

حتى  التفاهم مذكرةالتى بدأ فى تنفيذها حال سريان 

 مذكرةباالنتهاء من تنفيذها وذلك فى حالة إنهاء العمل 

  قبل انتهاء مدتها. اهمالتف

 تخضع التفاهم مذكرة من منبثقة أو منفصلة ةاتفاقي أي -3

 الجهات وموافقة الشأن، هذا في المنظمة لإلجراءات

 .المختصة

 

Article 10: Settlement of Disputes  

Any dispute that arises in connection with the 

application or interpretation of any of the 

terms of this MOU shall be settled and 

resolved by negotiation between the Parties.  

 

 النزاعالمادة العاشرة: تسوية  

أي بند من بنود هذا أو تفسير  تطبيق بمناسبة ينشأ نزاع أي

.الطرفين عن طريق التفاوض بين وحله تسويته يتماالتفاق   

 

 

Coordinator(s) Responsible for the MOU 

  

قناة  بجامعة التفاهم مذكرةالمنسق المسئول عن 

 :السويس
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at Suez Canal University: 

Professor/ 

 

  /األستاذ الدكتور

 

Signatures  

First Party 

(    ) 

Prof/ Ahmed Zaki Hussein 

Acting President of Suez Canal University 

 

Second Party 

(    ) 

 

Prof/ Musa Abdul Shafie 

President of The Islamic University of Asaied 

Mohamed Bin Ali Al Sanussi  

 

 التوقيعــات 

 الطرف األول
  

(    ) 

أحمد زكى حسيناألستاذ الدكتور/   

رئيس جامعة قناة السويسالقائم بأعمال   

 

 الطرف الثاني

(    ) 

الشفيع عبدرجب  موسىاألستاذ الدكتور/   

اإلسالمية السنوسي علي بن محمد السيد جامعة رئيس  

 


