
ملخص االتفاقية :

ضمن برامج -الواديأندستريإیكوشركةیعمل الطرفان على تسھیل اعداد الكفاءات العلمیة لدى -
.الوادي-جامعة الشھید حمھ لخضر الدراسات الجامعیة وبما ال یخالف االنظمة والقوانین المتبعة لدى 

جراء إب–الوادي-الشھید حمھ لخضر جامعة على السماح لطلبة -بالواديأندستري إیكوشركةتعمل -
بمختلف المؤسسات التي ھي تحت وصایتھا وذلك حسب تربصاتقضاء فترة خرجات بیداغوجیة و 

برامج االقسام والتخصصات المعتمدة .

یشارك الطرفان في اجراء البحوث العلمیة والمشاریع والبرامج المرتبطة بالمجاالت المشتركة .-

حسب ما یتعاون الطرفان على تسھیل مھمة الباحثین منھما الستخدام المرافق العلمیة الموجودة لدیھما -
تسمح بھ قوانین وانظمة وتعلیمات كل طرف.

-الوادي–الشھید حمھ لخضر جامعة یتم تفعیل ھذه االتفاقیة بإبرام عقود خاصة ومحددة بین -
على اساس دفتر شروط یحدد من قبل على نحو مشترك.-الواديأندستري إیكوشركةو 

دوریة حسب ما یتفق علیھ بینھما حول القضایا ذات االھتمام ینظم الطرفان ندوات ومؤتمرات  علمیة -
المشترك.

یسعى الطرفان الى ایجاد تمویل للمؤتمرات والنشاطات العلمیة المتعلقة بالقضایا ذات االھتمام واالھداف -
المشتركة , من مصادر ذاتیة او داخلیة او خارجیة .

التعاون والتنسیق  الدائم بینھما .یعمل الطرفان على تبادل الخبرات على اساس من -

یعمل الطرفان على تبادل الكتب والمطبوعات والدوریات العلمیة وملخصات رسائل الماجستیر -
.-الوادي-أندستريإیكوشركةوالدكتوراه ونتائج البحوث ذات العالقة بمجال عمل

ة الى الشعب ھباالھتمام المشترك الموجتحظىیعمل الطرفان على تحدید مدونة للمواضیع التي -
االستراتیجیة لترقیتھا عن طریق الدعم التقني والبحث العلمي والتجریبي وتعزیز القدرات البشریة .
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یؤسس الطرفان لجنة مشتركة دائمة تتكفل بالمتابعة والتنسیق والتقییم والعمل على تجسید بنود ھذه -
االتفاقیة.

ضوعات لم یرد بشأنھا نص صریح بین الطریفین وتضاف كمالحق لھذه یتم االتفاق على ایة مو-
االتفاقیة وتعتبر جزءا منھا .

,اعتبارا من تاریخ التوقیع علیھا , وتجدد )02( سنتینتعتبر اتفاقیة االطار ھذه ساریة المفعول لمدة -
االخر عن رغبتھ بإنھائھا قبل ثالثة تلقائیا بعد انتھاء مدتھا ما لم یعلم احد الطریفین بكتاب رسمي الطرف 

تاریخ تجدیدھا .اشھر من


