مذكرة تفاهم
بين
الجامعة السورية الخاصة
و بنك سورية الدولي اإلسالمي
بناء على الرغبة المتبادلة في تعزيزز التعزا ب بزيب الجامعةة السةورية الخاصةة بنز سز رية
الد لي اإلسالمي ،بالنظر ألهمية ربز األنطز ة البيةيزة التعليميزة لكليزة إدارة األعمزا مز
مت لبزززا المجتمززز  ،التزززي تترزززافر مززز ال اذززز التنويززز ا الززز ا تصززز
الم ززار

بززز الم زززار

ا زززة

اإلسززالمية مة ز بن ز س ز رية الززد لي اإلسززالمي  ،ونظررً أل مية ررو ر ررمبً اة ر

ا حث و و اعلة و اة بسهم في رحق ق غ ب

اتنة و القتص بو و الجتة ع و في سرم بو ،فصزد اتوز

الوريصاب:

الفريق األول :الجامعة السورية الخاصة ممةلة برئيسها الدكت ر نزير عبد ال هاب ابراهي .
الفريق الثاني :بنك سورية الدولي اإلسالمي المساهمة المغولة العامة المسج لدى أمانة السزج
التجارا ميافظة دمط تي الرذ  14886المت ز م

نزا لز ألغزرا

هز ا العصزد اليارزر

في دمط مزة فيال طرذية جانب الصن لية السع دية ممةال برئيسز التنويز ا السزيد عبزد الصزادر
الد ي .

المادة األولى:
1

اتستطزارا

 -1يتعا ب الوريصاب فزي مجزا الدراسزا

األبيزا

تبزاد ال بزرا الم زرفية

اتكاديمية العلمية.
زية

 -2يتعا ب الوريصزاب فزي إذامزة أنطز ة علميزة عمليزة مةز الميارزرا الت

رطزا

العم .
 -3تز د الجامعة السورية الخاصةة الوريز الةزاني بنسزن عزب األبيزا

رسزائ الماجسزتير

الدكت راه ا العالذة بعم البن .
 -4يصززد الوري ز الةززاني فززرت تدريبيززة ل ززالب الجامعةةة السةةورية الخاصةةة ف ز الظززر
م أيكزا السزرية الم زرفية باألعزداد التزي ت تربز

اإلمكانا المتاية بما ت يتعار
العم في البن .

 -5يصززد الوري ز الةززاني فززرت لت ظيز ال ززالب المتميزززيب مززب ريجززي الجامعةةة السةةورية
الخاصة في يا ت فر الطاغر بما يتناسب م سياست للت ظي .
 -6يز د الوري الةاني الجامعة السورية الخاصة بالتصرير السن ا النطرا التي ي درها
للعم .
 -7يمكب للوري الةاني ال لب مب البايةيب في الجامعة السورية الخاصة معالجة أا مطكلة
أ ذرية فنية م رفية ت اجه مصاب أتعاب يتو عليها بيب الوريصيب .
 -8امكانية التعا ب في مجا تم ي أذسا

الب الجامعة ف الطر

الرمانا

سياسزا

إجراءا البن .
 -9تسمح الجامعةة السةورية الخاصةة للبنز ب رز ل يزا إعالنيزة ا زة بالبنز يعزر
عليها إعالنا البن في ير الجامعة في مكاب مناسب.
المادة الثانية:
 -1ت تتيم الجامعة السورية الخاصة أا نوصا جراء ه ه الم كرة.
 -2يت اتتواق بيب الوريصيب على تكالي

أية أنط ة يمكب إذامتها.

المادة الثالثة :أحكام ختامية
 -1تد

الم كرة ييز التنوي في الي

ال ا يلي ت ذيعها تبصى سارية الموع

لمدة سزنة ايزدة

تجدد تلصائيا مال ي لب أيد ال رفيب إلغاءها ذب طهر مب انتهاء موع لها .
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 -2يمكب أليد الوريصيب إنهزاء العمز بهز ه المز كرة بتصزدي إطزعار

زي للجانزب ار زر ي زبح

انتهاؤها ناف ا بعزد ةالةزة أطزهر مزب تسزل الوريز ار زر ل لزب اإلنهزاء بطزر إنجازاألعمزا
الصائمة ت وية اتلتزاما المترتبة على الوريصيب.
 -3يمكب تعدي الم كرة باتواق

ي بيب الوريصيب.

 -4يت ت ريح التوا ي المتعلصة بتنوي بن د ه ه الم كرة في ملي إرافي عند الياجة.
 -5يمكب تسمية منس لالتواق عب ك فري بم جب كتب رسمية بيب الوريصيب.
 -6تي ال الفا الناجمة عب ت بي ه ه الم كرة بطك

دا بيب الوريصيب في يا تع ر ل

يت اللجز ء إلزى الصرزاء اإلدارا الم زتت يسزب الصز انيب األنظمزة النافز ة فزي الجمه ريزة
العربية الس رية.
 -7ي ر تنوي ه ه الم كرة إلى األيكا
يرر ه ه الم كرة بتارين

الص انيب الناف ة في الجمه رية العربية الس رية .

 2017/ 4 / 12على نس تيب أ ليتيب باللغة العربية لك

منهما ا اليجة الصان نية.

الفريق الثاني

الفريق األول

الرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي اإلسالمي

رئيــــس الجامعة السورية الخاصة

عبد القــادر الدويــك

نزير عبد الوهاب ابراهيم
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