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تف اقية تعاونا   
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 مقدمة االتف اقية 

 
لديها كافة التجهيزات تتوفر التي جامعة الحاج لخضر بباتنة رغب ت

الالزمة للتعليم العالي و عقد الندوات و المؤتمرات العلمية،  و اإلمكانيات

وكذلك تتوفر لديها الخبرات الالزمة إلجراء الدراسات و البحوث و تقديم 

و  ،االستشارات التقنية والعلمية ، وتنظيم الدورات التكوينية من جهة

التي تشرف على قطاع التربية الحيوي من جهة لوالية باتنة  مديرية التربية

التعليم و : في توثيق عالقات التنسيق و التعاون بينهما في مجاالتأخرى 

و تقويم  التكوين و البحث العلمي و الدراسات و االستشارات و تنفيذ 

 .التربيةبالمشاريع و البرامج المتعلقة 

يحقق منفعتهما، ويحقق ألهمية مثل هذا التعاون الذي  وإدراكا منهما 

 :يلي على مافقد اتفقا  أهدافا وطنية عامة،

 

 

 

 

 



 االتف اقية  نص
 : 1المادة 

 في لوالية باتنة التربيةمديرية  قد شراكة تعاون بين جامعة الحاج لخضر وتع

 يعود بما العلمي البحث ميدان وإثراء المستمر التكوين وتفعيل الخبرات تبادل سياق

 .واالقتصادي ،الثقافي االجتماعي ومحيطهما القطاعيين في الفاعلين على بالفائدة

 : 2المادة 

مديرية إعداد الكفاءات العلمية لدى تأطير و على  جامعة الحاج لخضرعمل ت

 عملياتضمن  وإداريين التوجيه ومستشاري األطوار مختلف أساتذة من التربية

جامعة الحاج القوانين المتبعة لدى وبما ال يخالف األنظمة والحاجة  حسب تكوينية

 .باتنة لخضر

  :3المادة 

إجراء ب لطلبة جامعة الحاج لخضر بباتنةعلى السماح  التربيةمديرية تعمل 

 .وصايتها تحت التي المؤسسات بمختلفوقضاء فترة تربصات خرجات بيداغوجية 

 : 4المادة 

عليه بينهما، ندوات ومؤتمرات علمية دورية حسب ما يتفق الطرفان ينظم 

 .المتعلقة بمجال التربيةخاصة ذات االهتمام المشترك،  حول القضايا

 : 5المادة 

يتكفل أساتذة من جامعة باتنة بتاطير أيام إعالمية في إطار األبواب المفتوحة 

ثانوي،  3و1متوسط،  4 مستوى السنة : لفائدة تالميذ قطاع التربية  على الجامعة

 .تخصصات ومنافذ التعليم والتكوين العاليينقصد تعريفهم بمختلف 

  :6المادة 

اطات العلمية المتعلقة النشإلى إيجاد تمويل للمؤتمرات والطرفان يسعى 

 .ذات االهتمام المشترك، من مصادر ذاتية أو داخلية أو خارجية بالقضايا

  :7المادة  

  .همابينالدائم  التنسيق دل الخبرات على أسس من التعاون وعلى تباالطرفان يعمل 



  :8المادة 

ملخصات رسائل الدوريات العلمية والمطبوعات وعلى تبادل الكتب والطرفان يعمل 

 .بمجال التربيةعالقة الذات  نتائج البحوثالماجستير والدكتوراه و

 :9المادة 

وتوفير  المشترك باالهتماميعمل الطرفان على تحديد مدونة للمواضيع التي تحضى  

 .تجسيدها ميدانياكل اإلمكانيات الالزمة ل

 : 11المادة 

العمل على قييم والتمشتركة دائمة تتكفل بالمتابعة والتنسيق و يؤسس الطرفان لجنة

 .االتفاقيةتجسيد بنود هذه 

 :11المادة 

ن وتضاف يتم االتفاق على أية موضوعات لم يرد بشأنها نص صريح بين الطرفي 

 .تعتبر جزءا منهااالتفاقية وكمالحق لهذه 

 :12المادة 

اعتباراً من  ،سنوات( 50)خمس ه سارية المفعول لمدة ذه اإلطاراتفاقية تعتبر  

أحد الطرفين بكتاب  يعلملم  تجدد تلقائياً بعد انتهاء مدتها ماو ،اريخ التوقيع عليهات

  .تجديدهارسمي الطرف اآلخر عن رغبته بإنهائها قبل ثالثة أشهر من تاريخ 

  


