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 الموافقات االمنية اسم منسق اإلتفاقية تاريخ التوقيع مدتها طرفا التعاون م
1.  

جامعة 
 المنوفية

مجمس الصمغ 
ا.د/ يوسف عبد  م11/11/1111 خمس سنوات العربي بالسودان

 العزيز الحسانين

موافقة االستطالع والمعمومات 
11/6/1111 
 12/11/1111ارجية موافقة وزارة الخ

موافقة السيد أ.د/ الوزير 
 م12/11/1111

1.  
كمية العموم 

جامعة 
 المنوفية

كمية العموم جامعة 
أ.د/ محمد محمود  م12/1/1111 خمس سنوات كيوشو باليابان

 ابو الحسن

موافقة االستطالع والمعمومات 
 م11/11/1111

 م12/2/1111موافقة وزارة الخارجية 
موافقة السيد أ.د/ الوزير 

 م12/1/1111
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مذكرة   .1

التفاهم بين 
جامعة 
العموم 

اإلسالمية 
الماليزية 
USIM 

خمس  جامعة المنوفية
أ.د/ احمد حامد  م4/11/1111 سنوات

 زغمول

موافقة االستطالع والمعمومات 
11/11/1111 

 1/1/1111موافقة وزارة الخارجية 
موافقة السيد أ.د/ الوزير 

 م11/2/1114

جامعة   .4
المنوفية     

) كمية 
 الطب(

 IOWAجامعة 
بالواليات المتحدة 

 األمريكية
أ.د/ جعفر محمد  11/1/1112 ثالث سنوات

 عبد الرسول

موافقة االستطالع والمعمومات 
14/2/1114 

 م11/11/1114موافقة وزارة الخارجية 
موافقة السيد أ.د/ الوزير 

 م14/1/1112
2.  

جامعة 
المنوفية 
)كمية 

 وم(العم

–جامعة اوكاياما 
 باليابان

تم تجديد 
االتفاقية لمدة 
خمس سنوات 

اعتبارا من شهر 
 م1112يناير 

أ.د/إبراهيم  11/1/1111
 الطنطاوي

موافقة االستطالع والمعمومات 
11/2/1111 

 1/1/1111موافقة وزارة الخارجية 
 16/1/1111موافقة السيد أ.د/ الوزير 

تمت موافقة مجمس الجامعة بتاريخ 
عمي تجديد االتفاقية  11/2/1112

لمدة خمس سنوات اعتبارا من يناير 
وفي انتظار رد االدارة العامة  1112

لإلستطالع والعمومات عمي خطابنا 
 بالموافقة . 6/1/1112لموافاتنا بتاريخ 
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التفاهم بين 
جامعة 
 -برشمونة
 أسبانيا

 جامعة المنوفية

بأنها اتفاقية 
طويمة األجل 

ليست  أي أنها
محكومة بتاريخ 
 محدد إلنهائها .

رئيس الجامعة أ.د/  م1/6/1111
 بصفتة الوظيفية

تم مخاطبة جامعة برشمونة لتحديد 
مجاالت التعاون وتحديد مدة اإلتفاقية 

 لتكون ثالث سنوات

2.  
جامعة 
 المنوفية

مركز األبحاث 
 CIRADالفرنسي 

 بفرنسا

أ.د/ السيد حممي  م16/1/1111 خمس سنوات
 لسالم رحمةعبد ا

 موافقة االستطالع والمعمومات
16/2/1111 

 11/2/1111 موافقة وزارة الخارجية
 12/2/1111 موافقة السيد أ.د/ الوزير

 
2.  

معهد بكين 

للتكنىلىجيا 

 الصين –

 جامعت المنىفيت
خمس  -

 سنىاث

 

 

 

 

3/4/3122 

أ.د / يوسف عبدالعزيز 

 الحسانين

بصفته رئيس لجنة 

 كاإلتفاقيات الدولية انذا

 موافقة االستطالع والمعمومات -
91/1/0292 

 

 52/7/5202 موافقة وزارة الخارجية

 

 52/2/5202 موافقة السيد أ.د/ الوزير

 

كليت اآلداب   .1

والعلىم 

اإلنسانيت 

جامعت 

سيدي 

محمد بن 

 –عبد هللا 

المملكت 

 المغربيت

  -كليت اآلداب 
 جامعت المنىفيت

 

 

خمس سنىاث 

 قابلت للتجديد

 

 

 

 3122ر فبراي 35

 أ.د/ موسى فتحى عتلم

 موافقة االستطالع والمعمومات -
02/6/0292 

 

 0/6/5202 موافقة وزارة الخارجية

 

 موافقة السيد أ.د/ الوزير -

50/7/5202 



 


