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 ) 8( من ) 1) صفحة  --------------------------------------                  

 
 بيان باالتفاقيات الثنائية مع الدول االجنبية

 

 يالحظاخ ذاريخ انروقيع يذج االذفاقيح اصى االذفاقيح و

يذذذة اج انرفذذذاعى نهرلذذذايٌ ان ُذذذا   تذذذيٍ  ايلذذذح   .1

 انًُوفيح ي ايلح اي ايايا تانياتاٌ
 و11/1/0212 خًش صُواخ

ذذذذذذذذذى انر ذيذذذذذذذذذ حرذذذذذذذذ  

 و11/1/0202

0.  

 ايلذذذح يذذذة اج انرفذذذاعى نهرلذذذايٌ انلهًذذذ  تذذذيٍ 

تانوالياخ انًرحذذج  IOWAانًُوفيح ي ايلح 

 االيايكيح

 و00/1/0212 ثالز صُواخ

ذًذذد انًواف ذذح مهذذ  يذذذ 

انلًذذذذذم ت ذذذذذا يذذذذذٍ قثذذذذذم 

انً هذذذذذذذذذذذذش االمهذذذذذذذذذذذذ  

نه ايلذذذذاخ نًذذذذذج ثذذذذالز 

صذذذُواخ اخذذذاي ترذذذاريخ 

ذذذذذذذذذذذذى  و11/11/0211

ذوقيل ذذذذذا يذذذذذاج اخذذذذذاي 

و 02/1/0212ترذذذذاريخ 

 نًذج ثالز صُواخ

3.  

ح االداب  ايلذذذذح اذفاقيذذذذح انرلذذذذايٌ تذذذذيٍ  هيذذذذ

انًُوفيح ي هيح االداب يانهغح يان  افذح  ذواعا 

 ان ُذ –َيودن   –الل َ اي 

 و11/2/0211 ثالز صُواخ

ذى ذوقيل ذا يذٍ انفذافيٍ 

اذفاقيح انرلايٌ تيٍ  هيذح 

االداب  ايلذذذح انًُوفيذذذح 

ي هيذذذذذذذح االداب يانهغذذذذذذذح 

يان  افذذذذذذذح  ذذذذذذذواعا الل 

 ان ُذ –َيودن   –َ اي 

 ايلذذح انًُوفيذذح ي ايلذذح  اذفاقيذذح ذلذذايٌ تذذيٍ  .2

( نهكهيذذذذذذذذاخ انً رًليذذذذذذذذح Oceanايشذذذذذذذذٍ  

 تانوالياخ انًرحذج االيايكيح 

 غيا يحذدج انًذج 
 و 12/2/0211 يذ ذد ذه ا يا

يوقلذذذذح تلهذذذذى انً هذذذذش 

 االمه  نه ايلاخ 

ذؤ م انثذذ  فذ  انثذااي  

انخاصذذذح ت ذذذا حرذذذ  يذذذرى 
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 ) 8( من ) 2) صفحة  --------------------------------------                  

 يالحظاخ ذاريخ انروقيع يذج االذفاقيح اصى االذفاقيح و

ذ  يز ي ا ن ا تُا  مه  

خفذذذاب انضذذذيذ ا.د/ َا ذذذة 

لذذذذذذذذذذذذذح ر ذذذذذذذذذذذذذيش ان اي

نهذراصذذذذذذذذذذذذاخ انلهيذذذذذذذذذذذذا 

 يانثحوز

يشذذذايذ يذذذة اج انرفذذذاعى تذذذيٍ  هيذذذح ان ُذصذذذح   .2

  ايلح انًُوفيح ي ايلح فيهُيوس تهيرواَيا
ذًد انًواف حمهي ا  ثالز صُواخ

 و11/11/0211تراريخ 

ضذذذًٍ يشذذذايذ االذحذذذاد 

االيريتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  

ERASMUS+ 

ية اج ذفاعى تيٍ  هيح انلهذوو  ايلذح انًُوفيذح   .6

اال اديًيح انصيُيح  – ي يل ذ عُذصح انلًهياخ

 نهلهوو ت ً وريح انصيٍ 

 و12/2/0212 خًش صُواخ
ذًذذذذد انًواف ذذذذح مهي ذذذذا 

 ايُيا يصياصيا

اذفذذات ذلذذايٌ ا ذذاديً  تذذيٍ  ايلذذح انًُوفيذذح   .1

يانرحانف تيٍ  م يذٍ شذا ح ييذذيكا ايفاصذيز 

تُي يايذذذا ي هيذذذح االيذذذاراخ انُي يايذذذح نهلهذذذوو 

 يايا صحيح يانركُونو يا تواليح  اَو تُيان

 و1/2/0202 خًش صُواخ
يواف ذذح انً هذذش االمهذذ  

نه ايلذذذذذذذذذذاخ ترذذذذذذذذذذاريخ 

 و00/3/0202

 

 و11/3/1020ذحاياا ف  

 اصًا  انُ ار       
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 ) 8( من ) 3) صفحة  --------------------------------------                  

  غير حكومية داخل جمهورية مصر العربيةحكومية و االتف اقيات الثنائية الموقعة من الجامعة مع جهات  

 

 م .11/5/1112في جامعة المنوفية و جامعة السادس من أكتوبر موقعة  .1
 م 11/5/1112أكتوبر موقعة في 5كمية اآلداب بجامعة المنوفية و كمية المغات والترجمة  بجامعة  .1
 م . 11/5/1112أكتوبر موقعة في 5كمية اآلداب بجامعة المنوفية وكمية اإلعالم وفنون اإلتصال بجامعة  .2
 م  11/5/1112أكتوبر موقعة في 5عة كمية التجارة بجامعة المنوفية و كمية اإلقتصاد واإلدارة بجام .3
 م .11/5/1112أكتوبر موقعة في 5كمية الهندسة بجامعة المنوفية وكمية الهندسة جامعة  .4
 م .11/5/1112أكتوبر موقعة في 5كمية الطب وكمية الطب جامعة  .5
 م .11/5/1112أكتوبر موقعة في 5معهد الكبد القومي وكمية العموم الطبية التطبيقية بجامعة  .6
 م .11/5/1112كرة التفاهم بين جامعة المنوفية والجامعة األمريكية بالقاهرة موقعة في مذ .7
 م  .18/8/1112بروتوكول التعاون بين جامعة المنوفية ومؤسسة دار المعارف ومجمة أكتوبر موقعة في  .8

 م. 1112الدراسية التدريبية موقعة في مذكرة تفاهم بين الجامعة االمريكية بالقاهرة وكمية الطب بجامعة المنوفية في مجال المنح  .11

 م .17/2/1113مذكرة تفاهم بين االدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنوفية والمنظمة الدولية لمهجرة موقعة بتاريخ  .11

 م .13/11/1114مذكرة تفاهم بين نقابة المهندسين ومركز تسويق الخدمات الجامعية بجامعة المنوفية موقعة بتاريخ  .11

 .م 1115بروتوكول تعاون بين جامعة المنوفية ومؤسسة مصر الخير موقع بتاريخ يناير  .12

 م15/1/1115اتفاقية انشاء سفارة لممعرفة تابعة لمكتبة  االسكندرية بجامعة المنوفية موقعة بتاريخ  .13

 م 21/3/1115ض بجامعة المنوفية موقع بتاريخ امة بكمية التمريعلمتدريب ومركز الخدمة ال1بروتوكول تعاون بين مكتب الشروق  .14

 م 14/11/1115مذكرة تعاون بين قسم الهندسة الكيميائية بالمعهد العالي لمهندسة بالباجور وقسم الكيمياء بكمية العموم جامعة المنوفية  .15

 م .1116مذكرة تعاون بين جامعة المنوفية والشبكة المصرية ألبحاث السرطان موقعة في  .16
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 ) 8( من ) 4) صفحة  --------------------------------------                  

 م .1/11/1116اكتوبر موقعة في 5ون اكاديمي بين جامعة المنوفية وجامعة مذكرة تعا .17

 م 3/1/1116بروتوكول تعاون بين مركز الخدمة العامة بجامعة المنوفية والشركة اليابانية لالتصاالت موقع بتاريخ  .18

 م 5/1/1117موقعة بتاريخ  46246ل بروتوكول التعاون بين قسم عالج االورام بكمية الطب جامعة المنوفية ومستشفي سرطان االطفا .11

 م . 11/6/1117اتفاقية التعاون العممي واالكاديمي بين جامعة المنوفية والجامعة المصرية لمتعميم االلكتروني االهمية موقعة بتاريخ  .11

  م21/7/1117بروتوكول تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعمومات وجامعة المنوفية موقع بتاريخ  .11

 م11/1/1118وكول تعاون بين الهيئة العامة لتعميم الكبار وجامعة المنوفية موقعة بتاريخ بروت .12

موقع  ماس (  –بروتوكول تعاون بين مركز الدراسات االستراتيجية واعداد القادة بجامعة المنوفية واكاديمية طيبة ) مركز خدمة المجتمع  .13
 م 16/1/1118بتاريخ 

 م 1/1/1111وفية ووزارة الصحة والسكان موقع بتاريخ بروتوكول تعاون بين جامعة المن .14

 م11/6/1118بروتوكول تعاون بين اكاديمية ناصر العسكرية العميا وجامعة المنوفية موقع بتاريخ  .15

 م11/1/1111بروتوكول تعاون بين جامعة المنوفية وجامعة الريادة لمعموم والتكنولوجيا موقع بتاريخ  .16

 م 16/1/1111امعات العربية و) مركز ضمان الجودة ( بجامعة المنوفية موقعة بتاريخ اتفاقية تعاون بين اتحاد الج .17

 م17/3/1111بروتوكول تعاون بين كمية الطب بالقوات المسمحة وكال من كمية الطب وكمية الصيدلة بجامعة المنوفية موقع بتاريخ  .18

 م .11/7/1111خير موقعة بتاريخ بروتوكول تعاون بين جامعة المنوفية )كمية الزراعة ( ومؤسسة مصر ال .21

                                      بروتوكول تعاون بين وزارة التضمان االجتماعي وجامعة المنوفية بشأن انشاء وحدة لمتضامن االجتماعي بالجامعة  .21
 م11/11/1111موقع بتاريخ 

فية والشبكة العربية لمحو االمية وتعميم الكبار واماناتها العامة بجمعية بروتوكول تعاون بين مركز تعميم الكبار بكمية التربية جامعة المنو  .21
 . م11/1111حواء المستقبل 

 م .17/1/1111بروتوكول تعاون بين جامعة المنوفية ووزارة االوقاف المصرية موقع بتاريخ  .22
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 ) 8( من ) 5) صفحة  --------------------------------------                  

 م17/2/1111تحريرا في 
 أسماء النجار     
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 ) 8( من ) 6) صفحة  --------------------------------------                  

 ها عليالتي تم تسجيلبيان باالتفاقيات الثنائية 
 المنصة الخاصة باالتفاقيات بوزارة التعليم العالي

 
 انصفح ان ايلح اال ُثيح ان ايلح انًصايح  و

  ايلح انًُوفيح  .1

 

 ذ ايا صُوي ان ايلح انًصايح نهرلهيى االنكرايَ  االعهيح 

  هيح انلهوو  ايلح انًُوفيح  .0

 

ا اديًيح انصيٍ نهلهوو –يل ذ عُذصح انلًهياخ 

 تانصيٍ -

 يا صُويذ ا

3.  
  هيح انلهوو  ايلح انًُوفيح

 –انًذرصح انلهيا نهلهوو انفثيليح يانركُونو يا 

  ايلح اي ايايا

 ذ ذيذ االذفاقيح

 يانر ايا انضُوي

2.  
  هيح انزرامح ت ايلح انًُوفيح

انًواف اخ االيُيح يانضياصيح  تان زا ا  – ايلح انلات  انرثض  

 ذً يذا نهروقيع

2.  
 انًُوفيح  هيح انر ارج  ايلح

انًواف اخ االيُيح يانضياصيح  نيثيا- ايلح انضالو انذينيح تثُغازي

 ذً يذا نهروقيع
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 ) 8( من ) 7) صفحة  --------------------------------------                  

6.  
  هيح االقرصاد انًُزن  ت ايلح انًُوفيح

انًواف اخ االيُيح يانضياصيح  اي ااَيا- ايلح  ييف

 ذً يذا نهروقيع

 انًواف اخ االيُيح ذً يذا نهروقيع يح انفة  ايلح ان اعاجقضى  ااحح انلظاو تكه قضى  ااحح انلظاو تكهيح انفة  ايلح انًُوفيح  .1

 

 م17/2/1111تحريرا في 
النجار أسماء     
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 ) 8( من ) 8) صفحة  --------------------------------------                  

 


