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  باتـــنة –جامعة الحاج لخضر 
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 باريس -المعهد األوروبي للعلوم اإلنسانية 

 جاب هللا حمد أ: لدكتور األستاذ ابمديره  ممثال                    



 

 مقدمة االتف اقية
 

هذه االتفاقية إلى تعزيز أواصر التعاون العلمي بين المؤسستين لتشمل  تهدف

كافة مجاالت التعليم و البحث العلمي و تبادل المناهج الدراسية و المعلومات، كما 

روعات التي تعود بالنفع العلمي أنها ترسم اإلطار العام لتطوير البرامج و المش

 .األكاديمي على الطرفين المتعاقدينو

 

                     باتـــنةب –جامعة الحاج لخضر ين هذه االتفاقية بتسري مواد 

المعهد األوروبي للعلوم اإلنسانية و  موسى   زيرق: األستاذ الدكتور ممثلة بمديرها 

  .أحمد جاب هللا: األستاذ الدكتور بمديره  ممثالباريس ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االتف اقية  نص
  :1المادة 

 .كافة المقاصدا ال يتجزأ منها لجميع الغايات ومقدمة هذه االتفاقية جزءتعتبر  

كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية تسري مواد هذه االتفاقية بصفة أولية بين 

المعهد األوروبي الجزائر و  –بجامعة الحاج لخضر بباتنة  و العلوم اإلسالمية

  .فرنسا -بباريس للعلوم اإلنسانية

 

 تبادل أعضاء هيئة التدريس :2المادة 

 :المؤسستين التبادل بين األساتذة بالوسائل اآلتيةمن تشجع كل  

الزيارات القصيرة في إطار تدريس البرامج القصيرة أو تقديم دورات مكثفة، أو  -أ

 .المساهمة في برامج تدريبية

 .الزيارات لمدة فصل دراسي واحد أو أكثر -ب

و يتم التباحث بين المؤسستين الجامعيتين في حال إيفاد األساتذة فيما يخص تكاليف 

 . سفرهم و إقامتهم و مكافئاتهم المالية

 .إشراك أساتذة المؤسستين في اإلشراف و مناقشة الرسائل الجامعية -ج

 

 الطـــــــــــالب: 3المادة 

ا بعد التدرج الدراسة في كل من المؤسستين في مرحلة التدرج و م يمكن لطالب 

المؤسسة األخرى لمدة محددة، أو في مقررات معينة يقع االتفاق عليها في إطار 

 .القوانين الجاري بها العمل

 

 شروط تبادل الطلبة: 4المادة 



 :تتبادل الجامعتان استقبال الطلبة وفق الشروط التالية

 .المستقبلة مؤسسةالتزام الطلبة بالقوانين والشروط المعمول بها في ال -

 . المستقبلة مؤسسةللالتزام الطلبة باحترام النظام الداخلي  -

 . المستقبلة مؤسسةيخضع الطلبة لتأمين إجباري خالل فترة إقامتهم في بلد ال -

 البحث العلــــــــمي :5المادة 

تعمل المؤسستان على تشجيع البحوث المشتركة، و يتم التعاون في هذا الميدان  

 :األساليب المختلفة منهامن خالل 

إشراك الباحثين بمن فيهم طلبة الدراسات العليا من كل مؤسسة جامعية في الفرق  -أ

 .البحثية للمؤسسة األخرى

 .تبادل وتنفيذ برامج البحث المشترك على مستوى التدرج و ما بعد التدرج -ب

 .تنظيم ندوات و مؤتمرات علمية مشتركة -ج

 .المزدوج على األطروحات و مذكرات الماستر الموافقة على اإلشراف -د

 .إشراك األساتذة في مناقشات األطروحات و المذكرات على مستوى المؤسستين -هـ

 

 ومات و الخدماتلتبادل المع: 6المادة 

تسعى كل من المؤسستين الجامعيتين إلى تبادل المواد العلمية و المناهج  -أ

التشاور و االستفادة من الخبرات و  التدريسية في المجاالت المشتركة، بهدف

 .التجارب العلمية في كل مؤسسة

تتبادل المؤسستان المطبوعات السنوية و الفصلية و المنشورات و اإلصدارات  -ب

 .العلمية

التنظيمي دة المشتركة في المجال اإلداري وتعمل كل من المؤسستين على االستفا -ج

 .بما يحقق التطوير المشترك

 



 


