المملكة العربية السعودية
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
إدارة العالقات الخارجية والتعاون الدولي

تقرير عن اتفاقيات ومذكرات التعاون العلمي في جامعة الجوف مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص خالل العام االكاديمي
1441/1440هـ حتى تاريخه:
إن جامعة الجوف وانطالقا من خطتها االستراتيجيه لتحقيق رؤية المملكة  2030في محاورها الثالثة وطن طموح  ،واقتصاد مزدهر،
ومجتمع حيوي ،ونظرا ألهمية التعاون بين الجهات الحكومية في بناء العالقات والشراكات االستراتيجية حرصا على االستفادة من
تبادل الخبرات واإلمكانات المتوفرة لما يخدم تنمية المملكة بشكل عام ومنطقة الجوف خاصة وانطلقا من رؤية المملكة  .2030ونظراً
لما لدى جامعة الجوف من كوادر بشرية وخبرات عالية في برامج التدريب والبحث العلمي ،ودعم جهود البحث العلمي ،وتبادل
الخبرات ،والتبادل المعرفي المتمثل في تبادل المعلومات وجعلها متاحة ألنشطة البحث والنشر العلمي .فقد تم إبرام االتفاقيات (مذكرات
التعاون والتفاهم ) التالية خالل العام االكاديمي 1441/1440هـ حتى تاريخه:
م
1

2

3
4

5

6
7

أسم االتفاقية

نوعها

أتفاقية شراكة بين جامعة الجوف وجمعية

مذكرة تعاون

التنمية االسرية بالقريات(أسرتنا)

مشتركة

مذكرة تعاون مشتركة بين جامعة الجوف

مذكرة تعاون

ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

مشتركة

مذكرة تعاون بين جامعة الجوف وشركة

مذكرة تعاون

الدواء للخدمات الطبية المحددة

مشتركة

مذكرة تفاهم بين جامعة الجوف و مديرية
الدفاع المدني بمنطقة الجوف

مذكرة تفاهم

اتفاقية تعاون بين جامعة الجوف واإلدارة

اتفاقية تعاون

العامة لالحوال المدنية بمنطقة الجوف

مشتركة

مذكرة تفاهم بين جامعة
الجوف و هيئة الهالل األحمر السعودي
مذكرة تفاهم بين جامعة
الجوف وشركة تطوير للمباني

مذكرة تفاهم
مذكرة تفاهم

مذكرة تفاهم بين جامعة
8

الجوف وشركة آي دي بي التعليمية

مذكرة تفاهم

المحدودة
عقد خدمات بين جامعة الملك عبدالعزيز (معهد

9

البحوث واالستشارات)و جامعة الجوف
لتوفير(الدراسات العليا للطالبات(معيدات و

مذكرة تفاهم

محاضرات)

10

مذكرة تفاهم بين وزارة اإلسكان وجامعة
الجوف
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مذكرة تفاهم

مالحظات

المملكة العربية السعودية
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
إدارة العالقات الخارجية والتعاون الدولي

11

مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمهندسين
وجامعة الجوف

مذكرة تفاهم

مذكرة تفاهم بين جامعة الجوف و الجمعية
العربية السعودية للثقافة و الفنون بمنطقة

12

مذكرة تفاهم

الجوف
مذكرة تفاهم بين جامعة الجوف و الجمعية

13

السعودية للتثقيف الدوائي (دوائي)

مذكرة تفاهم

مذكرة تعاون بين جامعة الجوف و الرئاسة
العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن

14

مذكرة تعاون

المنكر
مذكرة تفاهم بين جامعة الجوف وفرع هيئة

15

حقوق اإلنسان بمنطقة الجوف
مذكرة تفاهم بين جامعة الجوف و جمعية

16

تحفيظ القران الكريم بالقريات

مذكرة تفاهم
مذكرة تفاهم

مذكرة تفاهم بين جامعة الجوف وشركة
االتصاالت المتنقلة السعودية )زين(

17

مذكرة تفاهم

مذكرة تفاهم بين
جامعة الجوف وشركة ارتكاز الرياض

18

مذكرة تفاهم بين جامعة الجوف وشركة

19
20

هواوي الصينية
مذكرة تفاهم بين جامعة الجوف وشركة دومة
الجندل لطاقة الرياح

أسم االتفاقية

نوعها

أتفاقية شراكة بين
جامعة الجوف وجمعية
التنمية االسرية
بالقريات(أسرتنا)

مذكرة تعاون مشتركة

مذكرة تفاهم

مذكرة تفاهم
مذكرة تفاهم

مالحظات

مجاالت االتفاقية وأهدافها:
تبادل الخبرات بين الطرفين واالستفادة من اإلمكانيات البشرية والمادية لتنفيذ الفعاليات واألنشطة.
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أهم بنودها:
●
●
●
●

إتاحة المجال لكال الطرفين لالستفادة من مرافق الطرف اآلخر بعد التنسيق وأخذ الموافقه.
إمكانية تعاون منسوبي جامعة الجوف مع الطرف االخر تطوعا ونشر ثقافة التطوع.
تنفيذ الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية للطرف اآلخر داخل أسوار الحرم الجامعي.
نشر ثقافة الجودة ومؤشرات االداء في جميع االنشطة والفعاليات.

أسم االتفاقية

نوعها

مذكرة تعاون مشتركة بين
جامعة الجوف ومركز
الملك عبدالعزيز للحوار
الوطني

مذكرة تعاون
مشتركة

مالحظات

مجاالت االتفاقية وأهدافها:
من أجل بناء تعاون مثمر ،واإلسهام في جهود وقاية المجتمع من األفكار المنحرفة وترسيخ منهج الوسطية واإلعتدال وتعميق
اإلنتماء الوطني ومحاربة اإلرهاب والتطرف والعنصرية في المجتمع.
أهم بنودها:
● يتعاون الطرفان لتقديم الحمالت اإلعالمية التوعوية المختلفة في مجال تعزيز ثقافة االعتدال والوسطية ونبذ التطرف
بكافة أشكاله كالعنصرية والعنف والتعصب.
● تبادل الزيارات بين منسوبي الطرفان من الباحثين والمختصين إلجراء االبحاث العلمية المشتركة والدراسات التطبيقية
والميدانية في مجال تأصيل منهج االعتدال والوسطية.
● تشارك الطرفان في م جال البرامج واالنشطة الثقافية والرياضية وحلقات النقاش من محاضرات وندوات وغيرها.
أسم االتفاقية

نوعها

مذكرة تعاون بين جامعة
الجوف وشركة الدواء
للخدمات الطبية المحددة

مذكرة تعاون
مشتركة

مالحظات

مجاالت االتفاقية وأهدافها:
تعاون الطرفين لتقديم خدمات مجتمعية للطالب بتأهيلهم قبل التخرج وتدريب الكوادر الوطنية.
أهم بنودها:
●
●
●
●

توفير التخصصات الصحية والصيدالنية التي يحتاجها الطرف اآلخر.
تدريب طالب الجامعة قبل التخرج.
إمكانية توظيف خريجي الجامعة لدى الطرف اآلخر لتوطين الوظائف الصحية.
إعداد البحوث والدراسات المتعلقه في مجاالت الطرف اآلخر.
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أسم االتفاقية

نوعها

مذكرة تفاهم بين جامعة
الجوف و مديرية الدفاع
المدني بمنطقة الجوف

مذكرة تفاهم

مالحظات

مجاالت االتفاقية وأهدافها:
تعاون الطرفين بما يسهم في حفظ السالمة العامة وحماية الممتلكات العامة والخاصة من المخاطر في وقت السلم وفي حالة
الكوارث والحد من الخسائر ونشر ثقافة الوعي الوقائي،وكذالك االستشارات التدريبة والبحثية في تحليل المخاطر في منطقة الجوف
وهندسة نظم السالمة واالطفاء
أهم بنودها:
●
●
●
●
●
●

تقديم برامج ودروات لمنسوبي الدفاع المدني في مجال اللغة االنجليزية و الحاسب اآللي واالسعافات األولية والقيادة
اإلدارية.
إقامة برامج تثقيفية لمنسوبي الدفاع المدني في الصحة العامة والتغذية والبيئة والتوعية بالمخاطر التي تواجه رجال الدفاع
المدني بصفة خاصة من األضرار البيولوجية واإلشعاعية والكيمائية.
المشاركة مع الدفاع المدني في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني .
عقد ورش عمل علمية تخصصية تخدم مجاالت الدفاع المدني.
االستفادة من المنشأت الرياضية للجامعة في إقامة التدريبات والبطوالت الرياضية الخاصة بالدفاع المدني.
المساهمة في نشر ثقافة التطوع تماشيا مع رؤية المملكة  2030بين منسوبي الجامعة والطالب والمشاركة في اليوم
العالمي للتطوع مع الدفاع المدني
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أسم االتفاقية

نوعها

اتفاقية تعاون بين جامعة
الجوف واإلدارة العامة
لالحوال المدنية بمنطقة
الجوف

اتفاقية تعاون
مشتركة

مالحظات

مجاالت االتفاقية وأهدافها:
تهدف هذه االتفاقية إلى تعاون الطرفين لتطويرعمل إدارات ومكاتب الطرف الثاني ،والمساهمة في تنمية وتطوير قدرات الكوادر
البشرية ،وتوفير التعليم المستمر لكوادر الطرفين ليسهموا بفاعلية في خدمة المجتمع.
أهم بنودها:
●
●
●
●
●
●
●

●

توعية الطالب والطالبات ومنسوبي الجامعة من خالل الزيارات الميدانية.
تتيح الجامعة فرصة مشاركة اإلدارة العامة لألحول المدنية في المناسبات المختلفة للتعريف بخدمات
اإلحوال المدنية والتوعية بمجاالت عملها وتقوم الجامعة بتسهيل ذلك والتشجيع عليه
اعداد البحوث المشتركة لما في مصلحة منطقة الجوف.
تقديم االستشارات العلمية.
تزويد الباحثين باإلحصائيات الالزمة في مجاالت الطرف الثاني
تطبيق نظم ادارة الجودة.
تعزيز نمط القيادة المتميز والحوكمة.

أسم االتفاقية

نوعها

مذكرة تفاهم بين جامعة
الجوف و هيئة الهالل
األحمر السعودي

مذكرة تفاهم

مالحظات

مجاالت االتفاقية وأهدافها:
المساهمة في تنمية وتطوير الكوادر البشرية وتوفير التعليم المستمر لكوادر الطرفين ليسهموا بفاعليه في تعليم وتطوير الخدمات
الطبية الطارئة ونشر مبادئ اإلسعافات األولية ونشر ثقافة القاون الدولي اإلنساني.
أهم بنودها:
●
●
●
●

يشترك الطرفان في مسؤولية دعم مساعي النهوض بالخدمة الطبية الطارئة في مرحلة ما قبل المستشفى وتعليمها.
يشترك الطرفان في وضع برامج تعليمية وتدريبية للكوادر البشرية الطبية والقانونية للرفع من مستوى تعليم وتطوير
الخدمات الطبية الطارئة.
إعداد البحوث والدراسات العلمية والتقارير الطبية.
تدريب منسوبي الطرف اآلخر في برامج تعليميه لرفع من مستواهم.
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● إنشاء مقر أسعافي في الجامعة تتولى الجامعة إنشائه وتجهيزه حسب معايير الطرف اآلخر .ويقوم الطرف اآلخر بتوفير
القوى البشرية.
أسم االتفاقية

نوعها

مذكرة تفاهم بين جامعة
الجوف وشركة تطوير
للمباني

مذكرة تفاهم

مالحظات

مجاالت االتفاقية وأهدافها:
الغرض من هذه مذكرة هو وضع المبادئ األساسية لتحقيق التعاون المستقبلي بين الطرفين في مجال برامج الحضانات ورياض
األطفال والمشاريع التعليمية اآلخرى التي يتم االتفاق عليها.
أهم بنودها:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

إدارة المشاريع التعليمية وفق المعايير والمواصفات العالمية.
توفير خدمات إدارة المرافق للمنشآت التعليمية.
تبادل المعرفة لالستثمار في المباني التعليمية.
القيام بأعمال تطوير وإدارة المباني المدرسية.
تقييم المشاريع والمرافق التعليمية للتحقق من استيفاء االشتراطات الخاصة بوزارة التعليم.
تبادل المعلومات والمستندات ذات صلة بمجاالت التعاون المتفق عليها.
تتيح الجامعة فرصة مشاركة شركة تطوير للمباني في المناسبات المختلفة للتعريف بخدماتها بمجاالت عملها وتقوم
الجامعة بتسهيل ذلك والتشجيع عليه.
اعداد البحوث المشتركة لما في مصلحة منطقة الجوف.
تقديم االستشارات العلمية.
أسم االتفاقية

نوعها

مذكرة تفاهم بين جامعة
الجوف وشركة آي دي بي
التعليمية المحدودة

مذكرة تفاهم

مالحظات

مجاالت االتفاقية وأهدافها:
تهدف هذه المذكرة إلى تفعيل عالقة التعاون المشترك بين جامعة الجوف وشركة أي دي بي إيديوكايشن  IDP Educationبي تي
واي المحدودة (أي دي بي–آيلتس) ،لتقديم اختبارات اآليلتس  IELTSلمنسوبي جامعة الجوف (الطالب وأعضاء هيئة التدريس)
وكافة المتقدمين من المجتمع بشكل عام في مقر جامعة الجوف ،وإجراء اختبارات اآليلتس المحوسب واليدوي في مقر الجامعة.
أهم بنودها:
● دعم التسجيل ع بر اإلنترنت لجميع المرشحين عن طريق تقديم رابط مباشر من خالل موقع الجامعة الرئيسي– وتقبل
الطلبات الورقية بموافقة مسبقة من الطرف الثاني خالل مدة مذكرة التفاهم هذه.
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

توفير أماكن مناسبة إلجراء دورات تدريبية مجانية من الطرف الثاني في ما يخص اختبار االيلتس او القبوالت الجامعية
مثل ماستر كالس ( ، )Masterclassوأنشطة العد التنازلي ،وجلسات اإلرشاد المجانية داخل جامعة الجوف.
إصدار نتائج اختبار  IELTSلمرشحي جامعة الجوف وكافة المرشحين بشكل عام.
اتخاذ جميع الخطوات لحماية بيانات المرشحين.
يدفع الطرف الثاني لجامعة الجوف مبل غ مبالغ مالي عن كل مرشح يتم اختباره في جامعة الجوف طوال مدة مذكرة التفاهم
هذه ،وذلك عند استالم وصل االستالم.
يقدم الطرف الثاني خصم  %10لمنسوبي جامعة الجوف (الطالب وأعضاء هيئة التدريس)
تدريب المؤهلين على إجراء اختبار (مهارة التحدث) الختبار من يستوفون الحد األدنى من الشروط وفقآ لمعايير اآليلتس
والمرشحين من قبل الطرف االول.
يدفع الطرف الثاني للمرشح المؤهل الذي يجري االختبار مبلغ مالي لكل متقدم لالختبار.
يتم تدريب المرشحين على مراقبة اختبارات اآليلتس من قبل الطرف الثاني.
يدفع الطرف الثاني لمراقب اختبارات اآليلتس مبلغ مالي لمنسوبي الطرف االول.
يقدم الطرف الثاني دورة تدريب المدربين لمنسوبي الطرف االول حيث تمكنهم بعد ذلك من تدريبهم على تقديم دورات
الدعم الختبار اآليلتس
يقدم الطرف الثاني خدمات توفير القبوالت في الجامعات الدولية لمنسوبي الطرف االول مجانا وبدون اي رسوم مالية.

أسم االتفاقية

نوعها

عقد خدمات بين جامعة
الملك عبدالعزيز (معهد
البحوث واالستشارات)و
جامعة الجوف
لتوفير(الدراسات العليا
للطالبات(معيدات و
محاضرات)

مذكرة تفاهم

مالحظات

مجاالت االتفاقية وأهدافها:
تهدف هذه المذكرة لالستفادة من امكانات الجامعة لتوفير الدراسات العليا للطالبات (معيدات و محاضرات) وفقا لقائمة التخصصات
المقدمة من جامعة الجوف وحسب المتاحة بجامعة الملك عبدالعزيز
أهم بنودها:
● تقوم جامعة الجوف بتزويد جامعة الملك عبدالعزيز بعدد المقاعد والتخصصات والدرجات العلمية الطلوبة قبل بداية
القبول بشهرين
● يقدم الطرفين تقريرا مفصال نهاية كل فصل دراسي يبين فيه سير ما تم انجازه
● يلتزم الطرف الثاني تجاه الطرف االول بأداء مبلغ مالي مقابل الخدمة المقدمة و
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المملكة العربية السعودية
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
إدارة العالقات الخارجية والتعاون الدولي

أسم االتفاقية

نوعها

مذكرة تفاهم بين وزارة
اإلسكان وجامعة الجوف

مذكرة تفاهم

مالحظات

مجاالت االتفاقية وأهدافها:
● تهدف هذه المذكرة لالستفادة من الخبرات البشرية من اعضاء هيئة التدريس وتسهيل االستفادة من المرافق وحرم الجامعة
إلقامة الفعاليات والتوعية و االستفادة من نتائج البحوث و الدراسات ذات العالقة و تبادل االستشارات الفنيه في المجاالت
المشتركة

أهم بنودها:
●
●
●
●
●
●
●

التعاون في مجال تدريب طالب الجامعة "التدريب الصيفي والتعاوني" تحت اشراف منسوبي الوزارة في جميع مشاريع
وزارة االسكان
التعاون على رفع القدرات والمهارات وبرامج التدريب والتطوير المشترك كالدورات وورش العمل والندوات وغيرها
تبادل االستشارات الفنيه في المجاالت المشتركة
االستفادة من الخبرات البشرية من اعضاء هيئة التدريس وتسهيل االستفادة من المرافق وحرم الجامعة إلقامة الفعاليات
والتوعية واإلرشاد ذات العالقة
االستفادة من نتائج البحوث و الدراسات ذات العالقة ومن مشاريع التخرج الطالبية الموجودة لدى الطرف الثاني فيما
يخدم الطرف االول
تسهيل استفادة منسوبي كل طرف من التجهيزات واإلمكانيات المتاحة لديهما فيما يحقق الغرض من هذة المذكرة
تكوين فريق عمل من قبل الطرفين لتحقيق اهداف هذة المذكرة
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المملكة العربية السعودية
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
إدارة العالقات الخارجية والتعاون الدولي

أسم االتفاقية

نوعها

مذكرة تفاهم بين الهيئة
السعودية للمهندسين
وجامعة الجوف

مذكرة تفاهم

مالحظات

مجاالت االتفاقية وأهدافها:
● تهدف هذه المذكرة لتجسيد مبدأ التعاون الذي يحقق تطلعات الدولة في التعاون البناء لما فيه الصالح العام ووضع إطار
للتعاون المشترك بين الطرفين إلثراء العمل بالجانب المهني والعملي وتبادل الخبرات و المعلومات الفنية بما يحقق
االهداف المنشودة
أهم بنودها:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

التنسيق بين الطرفين إلقامة دورات تدريبة في منطقة الجوف
اعتماد جميع المهندسين و الفنيين من طالب وخريجين كليات الهندسية بجامعة الجوف بعد إتمام اإلجراءات المطلوبة
لإلعتماد المهني
المشاركة في دعم المؤتمرات و الفعاليات التي يقدمها الطرفان
استفادة منسوبي الطرف الثاني من المهندسين و الفنيين المعتمدين من البرامج واألنشطة التي يقدمها الطرف األول
استفادة منسوبي الطرف الثاني من المهندسين و الفنيين والمعتمدين من البرامج و األنشطة التي يقدمها الطرف األول
التنسيق مع الطرف الثاني في إعداد برامج تدريبية وتأهيلية خاصة لطالب وخريجين كلية الهندسة وفق سياسات التدريب
لدى الطرف األول
عقد اجتماعات تنسيقية في األنشطة المشتركة بين الطرفين
التعاون في تنفيذ برامج و اعمال ذات عالقة مشتركة في منطقة الجوف
اإلستفادة من القاعات التدريبية و المسرح لدى الطرف الثاني إلقامة البرامج واالنشطة
االستثمار في التعليم الهندسي
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المملكة العربية السعودية
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
إدارة العالقات الخارجية والتعاون الدولي

أسم االتفاقية

نوعها

مذكرة تفاهم بين جامعة
الجوف و الجمعية
العربية السعودية للثقافة
و الفنون بمنطقة الجوف

مذكرة تفاهم

مالحظات

مجاالت االتفاقية وأهدافها:
●

●
●
●
●

●

تهدف هذه المذكرة تجسيدا للنهضة الشاملة التي تعيشها المملكة العربية السعودية على جميع األصعدة خصوصا مجاالت
الفن التشكيلي والتصوير الضوئي و الفنون المسرحية وفنون الشعر والموسيقى واألنشطة الحرفية وكذلك التعاون و
المشاركة مع الجمعية العربية السعودية للثقافة و الفنون بمنطقة الجوف
أهم بنودها:
التعاون بين الطرفين في إقامة اظلنشطة و الفعاليات و الدورات و ورش العمل التدريبية في الفنون المسرحية و الفن
التشكيلي و الخط العربي و التصوير الضوئي و الشعر و التراث و الفنون الشعبية
تبادل األصدارات واإلعالن عن األنشطة و الفعاليات الثقافية و التراثية و الفنية الخاصة بهذه االتفاقية في جميع وسائل
االعالم المتاحة للطرفين كلوحات االعالنات والشاشات الداخلية و الخارجية و المواقع االلكترونية الخاصة بالطرفين
يتحمل كل الطرفين التكاليف المالية الالزمة إلقامة االنشطة المشتركة أما إذا الطرفين تقديم النشاط باسمةه فانه يتحمل
منفردا التكاليف الالزمة واذا كان هناك دخل من اي نشاط فيقسم بين الطرفين حسب ما تحمله كل طرف من مصاريف
هذا النشاط
تعزيز نمط القيادة و الحوكمة
أسم االتفاقية

نوعها

مذكرة تفاهم بين جامعة
الجوف و الجمعية
السعودية للتثقيف الدوائي
(دوائي)

مذكرة تفاهم

مالحظات

مجاالت االتفاقية وأهدافها:
● تهدف هذه المذكرة لتقديم الخدمات المجتمعية و البحثية واألكادمية ورفع الوعي الصحي لدى افراد المجتمع و دعم جهود
البحث العلمي وتبادل الخبرات والتبادل المعرفي المتمثل في تبادل المعلومات وجعلها متاحة ألنشطة البحث والنشر العلمي
أهم بنودها:
●
●
●
●

تنسيق البرامج التثقيفية و التوعوية
تسهيل التعاون البحثي حسب االمكانيات المتاحه
إقامة دورات تدريبية مشتركة
تقديم االستشارات العلمية
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المملكة العربية السعودية
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
إدارة العالقات الخارجية والتعاون الدولي

أسم االتفاقية

نوعها

مذكرة تعاون بين جامعة
الجوف و الرئاسة العامة
لهيئة األمر بالمعروف
والنهي عن المنكر

مذكرة تعاون

مالحظات

مجاالت االتفاقية وأهدافها:
● تهدف هذه المذكرة لتحقيق التعاون و التكامل بما يخدم المجتمع ويترجم تطلعات وتوجيهات والة أمرنا -يحفظهم هللا-
ونشر الوعي وثقافة ومبادىء الوسطية واالعتدال والمنهج الشرعي في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وتمكين الرئاة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فتح حواراتولقاءات مع طالب وطالبات الجامعة
أهم بنودها:
●
●
●
●
●
●

يشارك الطرفان في تطوير ونشر ثقافة االعتدال والوسطية ومعاني االمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية
السعودية
الشراكة العلمية بين الطرفين في مجال اعداد البحوث والدراسات المسحية والتقويمية والتحليلية واإلحصائية ةإعداد التقارير
وتجهيز استبانات استطالع الراي وفي اللوائح واالنظمة المعمول بها لدى الطرفين
التعاون بينت الطرفين في اقتراح وتنظيم المؤتمرات و الندوات العلمية التي تخدم أهداف كل منهما
يتعاون الطرفان في مجال التوعية و التوجية
التعاون في مجال االنتماء واللحمة الوطنية
يتبادل الطرفان الخبرات و المهارات في مجال تقنية المعلومات و االتصال والمشاركة في البرامج والحلقات المتصلة بذلك

أسم االتفاقية

نوعها

مذكرة تفاهم بين جامعة
الجوف وفرع هيئة حقوق
اإلنسان بمنطقة الجوف

مذكرة تفاهم

مالحظات

مجاالت االتفاقية وأهدافها:
● تهدف مذكرة التفاهم الى تعاون الطرفين والمساهمسة في تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية و توفير التعليم المستمر
لكوادر الطرفين ليسهموا بفاعلية في خدمة المجتمع وتحقيقا لإلبداع والتميز في ممارسات العمل والجودة من خالل منهجية
عمل مؤسسية و مشاركة فاعلة من الطرفين لتقديم خدمات مختلفة
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المملكة العربية السعودية
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
إدارة العالقات الخارجية والتعاون الدولي

أهم بنودها:
●
●
●
●
●
●
●

تكامل الرؤى بين جامعة الجوف وفرع هيئة حقوق اإلنسان بمنطقة الجوف من خالل وضع خطة للمشاركة المجتمعية
لإلإسهام في تنمية المجتمع
االسهام في نشر المبادىء والمفاهيم األساسية لحقوق االنسان والتي تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية وتأصيل ثقافتها من
أجل النهوض بحقوق االنسان في منطقة الجوف
تبادل االستشارات الشرعية والقانونية
العمل على نشر وتعزيز مبادىء حقوق االنسان
تشجيع أعضاء هيئة التدريس والطالب والمتميزين بالجامعة للمشاركة بالندوات و المحاضرات في مجاالت حقوق االنسان
التي تقام بالمنطقة
توفير الفرص للتدريب الصيفي والتعاوني لطلبة كلية الشريعة و القانون
تدشين نادي طالبي بالجامعة يهتم بحقوق اإلنسان ويساهم في نشر التوعية لذلك
أسم االتفاقية

نوعها

مذكرة تفاهم بين جامعة
الجوف و جمعية تحفيظ
القران الكريم بالقريات

مذكرة تفاهم

مالحظات

مجاالت االتفاقية وأهدافها:
● تهدف مذكرة التفاهم الى تعاون الطرفين والمساهمسة في تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية و توفير التعليم المستمر
لكوادر الطرفين ليسهموا بفاعلية في خدمة المجتمع وتحقيقا لإلبداع والتميز في ممارسات العمل والجودة من خالل منهجية
عمل مؤسسية و مشاركة فاعلة من الطرفين لتقديم خدمات مختلفة

أهم بنودها:
●
●
●
●
●
●

تحديد احتياجات جمعية تحفيظ القران الكريم بالقريات ووضع خطة للمشاركة المجتمعية لتلبيتها لإلسهام في تنمية المجتمع
بالقريات من خالل تكامل الرؤى بين جامعة الجوف و جمعية تحفيظ القران الكريم بالقريات
توطيد مفاهيم المشاركة الم جتمعية عبر تنظيم الندوات وورش العمل وبرامج التدريب الهادفة وذات المردود المجتمعي
تشجيع ممارسات المشاركة المجتمعية عبر تنظيم المسابقات و الفعاليات لتدعيم مبادرات المشاركة المجتمعية مع الجامعة
متابعة وتقييم اثر وفاعلية ممارسات المشاركة المجتمعية بين جامعة الجوف و جمعية تحفيظ القران الكريم بالقريات
تشجيع أعضاء هيئة التدريس و االداريين و الطالب في الجامعة على المشاركة في نشاطات العمل التطوعي لخدمة المجتمع
من خالل المشاركة الفاعلة مع جمعية تحفيظ القران الكريم بالقريات
دعم مبادىء المواطنة و المسؤولية المجتمعية لطالب الجامعة وخريجيها و موظفيها لتطوير الخبرات ونفل المعرفة و
المساهمة في الخدمات التطوعية و األنشطة الخدمية بمحافظة القريات
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المملكة العربية السعودية
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
إدارة العالقات الخارجية والتعاون الدولي

أسم االتفاقية

نوعها

مالحظات

مذكرة تفاهم بين جامعة
الجوف وشركة
االتصاالت المتنقلة

مذكرة تفاهم

السعودية )زين(

مجاالت االتفاقية وأهدافها:
● تهدف مذكرة التفاهم إلى تعاون مثمر بناء بين جامعة الجوف بالمملكة العربية السعودية ،وشركة زين في المجاالت (التدريبية
والتطويرية ،وإدخال التقنيات الحديثة وتوفير خدمات خاصة لطالب ومنسوبي الجامعة) وسعيا لتطوير ودعم أُطر التفاهم
المشترك في آليات العملية الشاملة لدى كل من الطرفين لتعزيز العالقات بين جامعة الجوف وشركة زين في مجاالت التعاون
المشترك.

أهم بنودها:
●
●
●
●
●
●
●

يتم التعاون وتبادل الخبرات في مجال تطوير البنية التحتية للمعامل والتقنيات المعاصرة والتعليم اإللكتروني والتعليم عن
بعد من خالل شراكات شركة زين في مجاالت عديدة كالحوسبة السحابية وغيرها من الخدمات.
ستقوم شركة زين بتحديث برج االتصاالت الواقع بالحرم الجامعي لتوفير خدمات الـجيل الخامس ( )5Gفي الحرم
الجامعي.
ستقدم شركة زين خدمات رعاية للفعاليات الجامعة بمبلغ سنوي طول مدة هذه المذكرة قدره  357,000لاير سعودي يتم
استخدامها في دعم برامج الجامعة والمعارض والملتقيات.
ستعمل شركة زين مع الجامعة على تدريب مركز على رأس العمل لخمسة ( )5طالب كل سنة لمدة أسبوعين تحددهم
الجامعة ،حيث سيتم توفير لهم السكن والتذاكر والتدريب بأحد األقسام الخاصة باإلدارة العامة لشركة زين بمدينة الرياض.
ستوفر شركة زين كل سنة تدريب تأهيلي صيفي لعدد أربعين ( )40طالبا مع توفير مكافأة شهرية تصل إلى ألفي ()2000
لاير سعودي لكل طالب من طالب جامعة الجوف.
سيتم تقديم عروض خاصة لخدمات شركة زين بجامعة الجوف ألعضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب.
ستقوم جامعة الجوف بتقديم كافة التسهيالت الالزمة حتى تقوم شركة زين بتقديم التزاماتها المنصوص عليه في هذه
المذكرة .ويشتمل ذلك على تسهيل عملية دخول موظفي شركة زين إلى الحرم الجامعي وتقديم المعلومات الالزمة التي
تحتاجها شركة زين.
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المملكة العربية السعودية
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
إدارة العالقات الخارجية والتعاون الدولي

أسم االتفاقية

نوعها

مالحظات

مذكرة تفاهم بين
جامعة الجوف وشركة
ارتكاز الرياض

مذكرة تفاهم

مجاالت االتفاقية وأهدافها:
● تهدف هذه مذكرة هو وضع المبادئ األساسية لتحقيق التعاون المستقبلي بين الطرفين في مجال اإلستثمار والمساهمة في
تطوير البنية التحيتة في المدينة الجامعية بإنشاء فندق في مقر الجامعة الرئيسي والمشاريع اآلخرى التي يتم االتفاق عليها،
وحيث ان لدى الطرف الثاني الخبره في إنشاء الفنادق.

أهم بنودها:
● تقدم الجامعة مساحة أرض للطرف الثاني لإلستثمار في المدينة الجامعية.
● يساهم الطرف الثاني بإنشاء فندق في مقر الجامعة الرئيسي في المدينة الجامعية.
● يساهم الطرف الثاني بإنشاء فندق من فئة أربعة نجوم على أن يوفر خدمات راقية للمؤتمرات والسياحه وفق أحدث
التصاميم المعمارية الالزمه التي تناسب هوية جامعة الجوف.

أسم االتفاقية

نوعها

مالحظات

مذكرة تفاهم بين جامعة
الجوف وشركة هواوي

مذكرة تفاهم

الصينية

مجاالت االتفاقية وأهدافها:
● تهدف مذكرة التفاهم إلى تعاون مثمر بين جامعة الجوف بالمملكة العربية السعودية ،وشركة هواوي في المجاالت (التدريبية
والتطويرية ،وإدخال التقنيات الحديثة وتوفير خدمات خاصة لطالب ومنسوبي الجامعة) وسعيا لتطوير ودعم أُطر التفاهم
المشترك في آليات العملية الشاملة لدى كل من الطرفين لتعزيز العالقات بين جامعة الجوف وشركة هواوي في مجاالت
التعاون المشترك.
أهم بنودها:
●
●
●
●

التعاون في انشاء اكاديمية هواوي لبرنامج الشبكات (.)HAINA
التعاون في مجال التدريب الصيفي والتعاوني لطالب الجامعة.
يتم التعاون وتبادل الخبرات في مجال تطوير البنية التحتية للمعامل والتقنيات المعاصرة.
سيتم تقديم عروض خاصة لخدمات شركة هواوي بجامعة الجوف ألعضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب.
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المملكة العربية السعودية
جامعة الجوف
وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
إدارة العالقات الخارجية والتعاون الدولي

أسم االتفاقية

نوعها

مالحظات

مذكرة تفاهم بين جامعة
الجوف وشركة دومة

مذكرة تفاهم

الجندل لطاقة الرياح

مجاالت االتفاقية وأهدافها:
تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز االستفادة لكال الطرفين من التدريب و التعليم والبحث العلمي والنشر من خالل األنشطة المشتركة
في مجاالت طاقة الرياح  ،وفقا لالنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
أهم بنودها:
●
●
●
●
●
●
●
●

تبادل الخبراء والباحثين.
زيارات الطالب.
إقامة مشاريع بحثية مشتركة.
تنظيم ندوات ومؤتمرات علمية.
االستشارات بشأن المناهج الدراسية وتطوير البرامج ومراجعتها الخاصة في طاقة الرياح.
تبادل المواد العلمية والمنشورات العلمية والمعلومات.
إقامة برامج تدريبية.
أي نشاط آخر يسهم في تطوير التعاون والتبادل التعليمي والبحثي يتفق عليه الطرفان.
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