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� ا��������� 

�� ا����   � 

 
 

 آ��ا 

� آ���� و������� �ل�

www.uqam.ca 

���� �����������  :  

-  

 ٠تبادل الطالب والباحثين ، والمشاركة في حلقات البحث األكاديمية  -
  ٠البرامج العلمية قصيرة األجل  -
 : التعاون في مجال أمراض الكبد  -

� Paediatric hepatology 

� Environment,Environmental conditions involved in 

development of diseases,e.g.: mycotoxains ,viruses ,water 

quality,Pesticides and malnutrition , studied through 

multidisciplinary approaches. 

� New Antischistosomal. 

� Health administration. 

 ٠تبادل أعضاء هيئة التدريس  -
 ٠تبادل المعلومات والمواد األكاديمية  -
سيق لمتابعة العمل ببرامج ضرورة أن تقوم كل جامعة بتعيين مسئول لالتصال والتن -

 ٠وأنشطة االتفاقية 
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� ا��������� 

    
���ر�� �����  

  آ���آ�ي 
 ����ل ��� ا��� �
�� 

 

 �������� ���� ���:  

 

 ٠تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطالب  -
 ٠القيام بأبحاث مشتركة  -
 ٠تبادل الوثائق العلمية، واإلدارية  والتربوية  -
  ٠ تقام في إحدى الجهتين   االشتراك في المؤتمرات والندوات التي-
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 رو���  

�ر�� ا��������� ا� ������ �
�� 
 

�������� ���� ��� :  

-  

 : البحث العلمي المشترك : البند األول  -
 ٠تبادل مقترحات سنوية عن البحث العلمي المشترك بين الجانبين  -
 ٠تبادل النشر للمقاالت والبحوث  -
  ٠تبادل المطبوعات واألعمال العلمية  -
 : تبادل الطالب والمتخصصين : لبند الثاني ا -
 ١٥تبادل اثنين من أعضاء هيئة التدريس لالستشارات العلمية وإلقاء محاضرات لمدة  -

 يوماً 

 ٠ يوماً ٢٠طالب ومشرف من كل طرف للتدريب العلمي لمدة  )٥( تبادل  -
 : شروط عامة لالتفاقية : البند الثالث  -
 ٠ والعودة  إلى مقر الجامعة األخرى تتحمل الجهة الموفدة نفقات السفر -
  ٠يتحمل الطرف المضيف نفقات اإلقامة والسكن  -
 ٠ يوفر كل طرف نفقات العالج والمستشفى في حالة الضرورة -
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� ا���������- 
 آ"�� ا������ 

    

 رو��� 
 ����� 


�� ا&�%�ءات ا������� � 
 
 

�������� ���� ���:   

-  

 ٠لتخصصات المختلفة تبادل الخبرات والمعلومات في ا -
  ٠تبادل المنشورات العلمية والبرامج التعليمية  -
  ٠تبادل الدعوات لحضور المؤتمرات العلمية والدورات  -
تبادل األساتذة إللقاء محاضرات ، وسوف يقبل معهد اإلنشاءات الهندسية بموسكو  -

 اه طالبين سنوياً من المدرسين المساعدين بكلية الهندسة للحصول على الدكتور

 ٠إعداد كتيبات وبرامج مشتركة عن الخطة التعليمية وطرق التدريس والمراجع العلمية  -
يتكفل الطرف الموفد بتحمل تذاكر السفر للعضو المشترك : إجراءات المعاملة المالية  -

 حتى عاصمة الدولة المضيفة 

يتحمل الطرف المضيف تكاليف اإلعاشة من طعام وسكن وانتقاالت ، كما يتحمل  -
كاليف الرعاية الطبية عند الضرورة ، وتوفير المكتبات واألجهزة العلمية المطلوبة ت

 ٠لمهمته 
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 ���	� ����� :    ���� �����:  

� ا���������-  

    
 ا��*��ت ا���(�ة ا'������  

 و*�� ,� �س 

� ,� �س�� 
www.tsu.edu 

 
 

�������� ���� ���:   

-  

  ٠تبادل الطالب والسادة أعضاء هيئة التدريس  -
 ٠تبادل المحاضرات والدراسات العليمة  -
  ٠المشاركة في مؤتمرات وورش تدريب في مجاالت مختلفة بكال الجانبين  -
 تسجيل أبحاث طالب الدراسات العليا ألبحاث الدكتوراه بنظام قنوات اإلشراف المشترك   -

   

������� �  سنة واحدة   :#"! ��������  م٢٠/١١/١٩٩١  :  �� �
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��א�������������������W 
يف مهمة علمية جلامعة تكساس اعتباراً من       ) كلية اآلداب   ( زينب عفيفي شاكر    /  ٠سـبق أن سافرت د     -١

  ٠م ، وملدة ثالثة شهور ١/٦/١٩٩٥
/١٧/٦يف مهمة علمية ملدة عامني اعتباراً من        ) كلية الطب   ( إميان عطية التونسي    / ٠سبق أن سافرت د    -٢

 م١٩٩٩
يف مهمة علمية ملدة عامني اعتباراً من    ) كلية اهلندسة   ( عالء الدين عبد احلميد قضيب      / ٠سافر د سبق أن    -٣

  ٠م ١١/٤/٢٠٠٠
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   �� 3 2 ا�����1

 أ������  
��
� /���. ا��������� 

 ) ��
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�������� ���� ���:   

-  

  ٠تبادل المحاضرات والهيئة العلمية والطلبة المتفوقين  -
  ٠اصة والتقارير ، وعمل أبحاث في موضوعات معينة تبادل المعلومات الخ -
 :  المناقشات الخاصة بطرق التدريس في المجاالت التالية  -

 الستراتيجرافي – الهيدرولوجي –) الترسيب( السيديمنتولوجي : [ التعاون في مجاالت  -
   ٠) ]الطبقات ( 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

������� � تجدد بنهاية كل سنة ميالدية  : #"! ��������  م٩/٢/١٩٩٢  :  �� �

   

 

 

 

 

 



  ]  ������	
 �����	 ������	 ������	
 �����	
 ������	 ���� ��  ��ّ��	 �������	 �������	 ����� !"	 #��$[  ������������������������������������������������������������)٨( 

Web siteWeb siteWeb siteWeb site: http://www.menofia.edu.eg  ** EEEE----mailmailmailmail : cultural@mailer.menofia.edu.eg 

�F٧E� 

 א�������א���1ون�א�
�/�وא��,.-

�� 

���	��BO��5B�<.;��5ن�Q5،�و�����������	א������� 

 
 

 

 ���	� ����� :    ���� �����:  

� ا������� ��–  

 
���ر�� أر�����   


� ����8�ن �� 
 www.ysu.am : ا���� ا�����و�� 

 info@ysu.am : ا����� ا�����و��
 

 �������� ���� ��� : 

-  

  ٠تبادل األساتذة وطلبة الدراسات العليا ، مع تقديم منح سنوية لطلبة الدراسات العليا  -
 نظرية االحتماالت –لوظائف نظرية ا: [إجراء بحوث علمية مشتركة في مجاالت  -

  ٠]  علم ميكانيكا الوسيط المستمر –واإلحصاء الرياضي 
تبادل األساتذة لعمل أبحاث مشتركة ولتحسن المهارات والخبرات بواق باحث كل عام  -

 ٠ اشهر ٣لمدة 
 تقدم جامعة ييريفان منحة واحدة سنوياً للدراسات العليا في الفروع السابقة  -

 ٠إلى عاصمة الدولة المستقبلة ) ذهاباً ، وإياباً ( لة تذاكر السفر تتحمل الجهة المرس -
 وتتحمل الجهة المضيفة تكاليف اإلعاشة والمرتبات أو المنح و، وحق استعمال المكتبة  -

 ٠، والرعاية الطبية 
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 ���	� ����� :    ���� �����:  

� ا������� ��–  
��  آ"�� ا�:را

  

 رو���  
 �����1اد


� ���= /������ج ��  
 

�������� ���� ���:   

-  

 ٠منهجي المجال التعليمي ال -
 ٠تنظيم المؤتمرات وتبادل المواد العلمية والسادة األساتذة  -
أثر –إنتاج المحاصيل الزراعية : تنظيم مشروعات بحثية مشتركة في موضوعات  -

 وقاية – اختيار المحاصيل والحبوب عالية اإلنتاجية –األسمدة في زيادة خصوبة التربة 
 وتطبيق استخدامها ضمن الوسائل  تركيب أو تأليف منظمات جديدة للنمو–النبات 

 ٠التكنولوجية الخاصة بإنتاج المحاصيل الزراعية 
 المواد الغذائية الحيوية الفعالة ، ورفع –هزال حيوانات المزرعة :  تنظيم برامج عن  -

 ٠نسبة كفاءة األعالف 
 ٠طرق ووسائل التحكم اآللي لآلالت الزراعية  -
 ت بيترسبرج الزراعية تدريب طالب الدراسات العليا بجامعة سان -

 تبادل االشتراك في المؤتمرات والندوات العلمية  -

  ٠المشاركة في نشر بحوث علمية محكمة  -
 يتحمل الطرف الموفد نفقات السفر ذهاباً وإياباً : التمويل  -

يتكفل الجانب المضيف بتوفير اإلقامة الكاملة لألساتذة الزائرين ، ونفقات البرامج الثقافية  -
 ٠ال الداخلي ، ومصروف الجيب ، واالنتق
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 ���	� ����� :    ���� �����:  

� ا������� ��– 

 آ"�� ا�:را�� /%��. ا���م ؛ 
�"�م ا'�?��  3 2 

 

 /����ا  
 آ�اآ�ف

 .��

� ا����2 وا���� 
 www.agh.edu.pl:  ا���� ا�����و��

  okon@agh.edu.pl:  ا����� ا�����و��

 
 

�������� ���� ���:   

-  

  ٠ تبادل المسئولين واألساتذة وأعضاء هيئة التدريس - -
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 ���	� ����� :    ���� �����:  

� ا������� ؛ �� 

 آ"�� ا�:را�� /%��. ا���م ؛ 
�"�م ا'�?��  3 2 

 ا���1 
 /�دا/ = 

 ا�1��
� ا����8 
��ت ( ��A3 2 ا������ء ا�(���� وا�

 ��Bا?Cا� ( 
  

��� ����������� �:   

-  

  ٠تبادل الخطط الدراسية  -
 ٠تبادل زيارات األساتذة  -
في ) األسماك ( التعاون في مجال صناعة األغذية ، ومدى نفعية مواد فرعية في اللحوم  -

 ٠عملية التخمير
سيخصص قسم الكيمياء " القنوات " لتحقيق التعاون في هيكل العمل الخاص بنظام  -

دد باحث واحد من شبين الكوم للعمل في هذا الموضوع في الحيوية وصناعات األغذية ع
 ٠المعمل الخاص بالقسم 

تبادل المشاركة في المؤتمرات ، وإعالم الطرف اآلخر باألحداث العلمية التي ينظمها  -
 ٠كال البلدين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

������� � ست سنوات   :#"! ��������   م٢٢/٤/١٩٩٣  :  �� �

   

 

 

 



  ]  ������	
 �����	 ������	 ������	
 �����	
 ������	 ���� ��  ��ّ��	 �������	 �������	 ����� !"	 #��$[  ������������������������������������������������������������)١٢( 

Web siteWeb siteWeb siteWeb site: http://www.menofia.edu.eg  ** EEEE----mailmailmailmail : cultural@mailer.menofia.edu.eg 

�F١١E� 

 ����א���1ون�א�
�/�وא��,.-א���

�� 

 ����	2א��–����,�V–������א�	�����،�و������א�^Bא<��
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� ا������� �� 

 ؛ آ"�� ا*A�3�د ا���:�D /%��. ا���م
 /����ا  

 ."/�� 
 ��
� ا�:را�� 

 
  

�������� ���� ���:   

-  

  ٠لعلمية ونتائجها تبادل البحوث واألوراق ا -
( تنظيم المؤتمرات وتبادل األفكار العلمية وإجراء البحوث في المجاالت المشتركة  -

  ٠)  المنظمات الزراعية –التغذية 
 ٠تبادل المناهج التعليمية وأعضاء هيئة التدريس  -
 تبادل المساعدات العلمية  -

  ٠خلق فرص للحصول على درجات علمية وفقاً لقوانين كال البلدين  -
 ويتحمل الجانب المضيف تكاليف اإلقامة ٠يتحمل الجانب الموفد تكاليف السفر -

  ٠واالنتقاالت الداخلية 
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 ���	� ����� :    ���� �����:  

� ا������� ؛ �� 
 آ"�� ا������  

 رو���  
 �����/ 

���Eا�� �
 ا�1��
 �3�F"� D�ا���� ����� ��
�  

 
  

�������� ���� ���:   

-  

  ٠ مناهج التعليم تبادل الخبرات التعليمية ، وتطوير -
  ٠تبادل األساتذة والباحثين والمحاضرين ، والتقارير العلمية  -
  ٠تنفيذ مشروعات علمية مشتركة تهم الجانبين  -
روسية مشتركة / تبادل الكتيبات ووسائل االستعالم والدوريات ، وإعداد كتيبات مصرية  -

٠ 
 ٠ترك  للطرفين تطوير برامج التبادل في الدراسات العليا تحت اإلشراف المش -
 ٠تصميم وإنشاء معامل ومراكز تدريس وبحوث علمية مشتركة  -
تنظيم لقاءات علمية وندوات ومؤتمرات بصفة قومية وعالمية في كل من روسيا ومصر  -

٠  
تحديد الدعم المالي الالزم للتعاون ، وشروط تبادل األشخاص ، والزيارات األخرى  -

  ٠كومية واإلمكانات المالية لكال الطرفين طبقاً لهذه االتفاقية واالتفاقيات الح
  ٠ مالحق ةتتضمن هذه االتفاقية عدد ثالث -
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 ثالث سنوات أخرى
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  ���	� ����� :   ���� �����:  

� ا������� �� 

 
 أوز/� ��ن  

 و*�� ���1�ن

� و*�� ���1�ن �� 
 Dا&����و� H3ا��� :

www.namsu.uzpak.uz 
 
  

�������� ���� ��� :  

-  

  ٠تبادل المعلومات والخبرات وخطط الدراسة في مختلف التخصصات -
تبادل أعضاء هيئة التدريس المتخصصين بهدف إلقاء محاضرات ، وتقديم استشارات  -

تدريسية ، وتبادل طلبة البكالوريوس وطلبة الدراسات العليا للدراسة والتدريب ، ومساعدة 
 الدكتوراه في  إطار خطة منح دراسية المدرسين المساعدين في الحصول على درجة

 ٠مشتركة
 ٠تبادل الزيارات السنوية لألساتذة في مدة ال تزيد عن أسبوعين  -
 ٠دعوة المتخصصين وأعضاء هيئة التدريس لحضور المؤتمرات العلمية  -
يغطي الطرف الموفد نفقات السفر الدولية بينما يتحمل الجانب المضيف نفقات الطعام  -

  ٠ة شاملة التنقالت المحلية والمصروفات الشخصية واإلقامة الكامل
  ٠تبادل نشر األبحاث في الدوريات العلمية الصادرة عن الجانب اآلخر  -
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  ���	� ����� :    ���� �����: 

� ا������� ؛ �� 

آ"�� ا�
"�م /%��. ا���م ؛ 3 2 ا��8:��ء 
 /%��. ا���م

 رو��� 
  د/�� 


�J �"��وف �"�8��Iت ا���و�� � 
 
  

 �������� ���� ��� : 

 

دراسة وتحليل اآلثار النووية  في الرواصد البلمرية المشعة : ي التعاون البحثي ف -
 ٠بالجسيمات النووية الثقيلة المتأينة  

دراسة تطبيقات اآلثار النووية خالل الرواصد الجلدية اللينة الرقيقة التي تغطي الجسم  -
  ٠وتستخدم في المجاالت الصناعية والطبية 

 وتحمل نفقات اإلقامة والرعاية الطبية ، تقوم الدولة المضيفة بدفع مصروف يومي ، -
 ٠ويتحمل الجانب المرسل نفقات السفر فقط 

بين )  أشهر ٦-٣( تبادل دعوات الباحثين ومساعدي الباحثين بالزيارة لمدة تتراوح بين  -
 ٠جامعة المنوفية ومعمل فليروف

مختلفة للطرفينتقدم النتائج العلمية المستخلصة من التعاون للنشر في المجالت العلمية ال -
٠  
 

 

 

 

 

 

 

   

��,,,����� �ــي   :  �,,,� � ( م  ٣٠/٧/١٩٩٦: فـ

وجـددت لخمـس سـنوات أخـرى اعتباراً من                     
 ٠) م ٩/٧/٢٠٠١

 خمس سنوات قابلة للتجديد   :�������� #"! 
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 D"آ��/ �
�� 
 www.berkeley.edu: ا���� ا�����و�� 

 
  

 �������� ���� ��� : 

-  

  ٠تسهيل تبادل طالب الدراسات العليا  -
 ٠ادل دعوة المسئولين األكاديمين بالجانبين بحث تب -
 ٠تبادل المواد العلمية ذات االهتمام المشترك  -
دعوة ممثلي كل جانب للمشاركة في المؤتمرات والنشاطات العلمية التي ينظمها الجانب  -

 ٠اآلخر
 ٠يتحمل الطرف الموفد تكاليف السفر واإلقامة لمشاركيه  -
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�������� ���� ���:   

-  

 ٠القيام بمشاريع بحثية مشتركة  -
 ٠تبادل زيارت العلماء  -
  ٠تبادل معلومات علمية وتقويم نتائج البحوث المشتركة  -
  ٠فحص رسائل علمية  -
ومناقشة امتداد ٠ سنوات بتحليل المستوى الفعلي للتعاون سيقوم الجانبان كل ثالث -

 ٠ مناقشة الترتيبات العلمية والشروط المالية ٠التعاون أو تعديله أو زيادة أشكاله 
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 www.us.edu.pl : ا���� ا�����و��

 
  

�������� ���� ���:   

-  

 تبادل المعرفة  والخبرات األكاديمية  -

جيوكيميائية صخور - بتروجرافية –معدنية : ( التعاون في مجال علوم األراضي  -
 ٠)  جيولوجية الماء –الجرانيت 

 القيام بمشاريع بحثية مشتركة  -

 تبادل األكاديميين والخبرات  -

 ٠يب الطالب وتطوير المهارات واألبحاث العلمية تدر -
 تنظيم مشترك للمؤتمرات العلمية  -

  ٠النشر المشترك وتبادل المواد العلمية  -
   ٠السعي نحو إيجاد مصادر للتمويل لتطوير التعاون  -
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 www.sunrise.sot.hu : ا���� ا�����و��
 webmaster@inf.sote.hu:  ا����� ا�����و�� 

  

 �������� ���� ��� : 

-  

 ٠تبادل المعلومات والخبرات والعلماء -
 ٠حوث متعلقة بالمرضى المصابين بأمراض الكبد القيام بب -
تدعيم التعاون البحثي والتدريسي والمجاالت المتعلقة بأمراض الكبد الحادة والمزمنة ،  -

  ٠أورام الكبد ، وعملية زراعة الكبد 
تسهيل عملية انتقال الباحثين والموارد البشرية المتخصصة في التعامل مع أمراض الكبد  -

 ٠لذين يحتاجون لزراعة الكبد ، وخاصة المرضى ا
تشجيع أعضاء هيئة التدريس والباحثين بكال الجانبين على إبداء الرأي وتقديم المقترحات  -

  ٠لتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة 
  ٠يعين كل جانب مسئوالً عن االتصال وتسهيل التعاون بين الجانبين  -
-  ٠على نوع النشاط يتم تحديد التمويل المادي المتاح وتحمل النفقات بناء 
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�������� ���� ���:   

-  

 ٠تبادل الطالب والعلماء والتكنولوجيا -
 ٠تشكيل فريقين متخصصين لكل مشروع بحثي -
  ٠تطوير مشروعات التنمية بمشاركة المؤسسات المحلية  -
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يف مهمة علمية جلامعة آخن     ) م اجليولوجيا بكلية العلوم     ٠أ( مجال حممد عيسوي قمح     / ٠سـبق أن سـافر د     

  ٠م ٣٠/٦/٢٠٠٦ ، وحىت ١٥/٤/٢٠٠٦ة من بأملانيا خالل الفتر
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 ���	� ����� :    ���� �����:  

�  ا������� ��   Oد�I1�/ 


� دآ� �� 
 www.univdhaka.edu :ا���ان ا�����و�� 

 
 

 
  

 �������� ���� ��� : 

-  

  ٠التعاون في مجال ترجمة وتعريب الكتب  -
 ٠تبادل أعضاء هيئة التدريس  -
  ٠تقديم منح دراسية  -
  ٠تبادل المنشورات والمراجع والخبرات العلمية والفنية في مجال التعليم والتكنولوجيا  -
  ٠تبادل زيارات الفرق الرياضية  -
بادل زيارات الهيئة المعاونة للتدريب وإجراء البحوث المشتركة في المستشفيات ت -

  ٠وكليات التمريض
  يوماً ١٥زيارات الطالب لمدة  -
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 ���	� ����� :    ���� �����:  

�  ا������� �� ا�1"��ا   

 أآ �8رد
  أآ�د���� أآ �8رد
 ����
  �"�را��ت ا�

 
 
  

�������� ���� ���:   

-  

تير والدكتوراه في العلوم التعاون في مجال اإلشراف المشترك على بحوث طلبة الماجس -
 : اإلنسانية والمعلومات وفق شروط معينة 

 : شروط التسجيل واإلشراف  -
 :اإلشراف العلمي  -
 :الرسوم ومكافآت اإلشراف -
 :المنح الدراسية والتسهيالت المتبادلة  -
 :اإلشراف على التنفيذ والمتابعة -
 ٠)تفصيالت هذه البنود موضحة بنص االتفاقية (  -
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 ���	� ����� :    ���� �����:  


�  ا������� ��  ا�"�����/��ا�
ا��1�ه����  

� ا��81ة   ��  

 

 �������� ���� ���:  

 ٠تسهيل قبول مبعوثي جامعة الجفرة لدراسة الماجستير والدكتوراه بجامعة المنوفية  -
معاملة مبعوثي جامعة الجفرة معاملة نظرائهم بجامعة المنوفية من حيث االستفادة من األجهزة  -

  ٠ والنشر في الدوريات والمعامل ، والمكتبات وحضور المؤتمرات ،
  ٠تقديم عدد من المنح المجانية لطالب جامعة الجفرة  -
  ٠تنفيذ نظام اإلشراف المشترك خاصة في مجاالت الطاقة الجديدة والمتجددة  -
تتولى جامعة المنوفية إمداد جامعة الجفرة بأعضاء هيئة التدريس عن طريق اإلعارة لمدد  -

 ٠رة في المجاالت التي تحددها جامعة الجفرة طويلة أو كأساتذة زائرين لمدد قصي
فنيي المختبرات العلمية واألجهزة [ تدريب الكادر الوظيفي والفني لجامعة الجفرة في مجاالت  -

 الشئون – المخازن والمشتريات – شئون الطالب والتسجيل –الدقيقة ، وتكنولوجيا المعلومات 
 ]المالية واإلدارية 

 ٠ترات محدودة للتدريب في المجاالت المختلفة تبادل الوفود الطالبية لف -
 

������� � خمس سنوات قابلة للتجديد   :#"! ��������  ٠م١٩/٩/٢٠٠١  :  �� �

   

��������  �$% & ��'()�� *�$�+��� 

كنولوجيا املدرس بقسم ت  –حممد عبد احلميد زيدان     / من هذه  االتفاقية  تقدم السيد الدكتور          ) ١١(بناًء على املادة     •
فنيي املختربات  ( التعليم بكلية التربية النوعية بأمشون بطلب للمسامهة يف تدريب الكادر الوظيفي والفين جلامعة اجلفرة               

 وخوطبت جامعة اجلفرة ذا الشأن لتحديد       ٠وذلك جبامعة اجلفرة    ) العلمية واألجهزة الدقيقة وتكنولوجيا املعلومات      
  ٠ ومل يرد رد جامعة اجلفرة حىت اآلن ٠ال ، والوقت املناسب لتنفيذهمدى حاجتها للتدريب يف هذا ا

 جامعة –كلية اهلندسة : ( انبثقت عن هذه االتفاقية رغبة اجلانب اللييب يف جتديدها يف إطار آخر لتكون بني كل من  •
اقتضت إعادة هيكلة اجلامعات ، وذلك بعد املستجدات اليت )  ليبيا – هون –املعهد العايل  للهندسة ( ، و) املنوفية 

 ٠الليبية وفقا للتوزيع اجلغرايف وأدت النضمام املعهد العايل للهندسة ون إىل أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العايل 
وقد أعدت كلية اهلندسة جبامعة املنوفية مشروعاً للتعاون مستهدية باتفاقية التعاون املربمة مع جامعة اجلفرة يف صوغ 

  ٠بنوده وما يتوافق مع جماالا 
، ومت توقيعها من )  وزارتا اخلارجية والتعليم العايل –جملس اجلامعة ( متت أخذ املوافقات على االتفاقية اجلديدة  •

م ، ومت توجيه هذه النسخ للجانب اللييب الستكمال ١٣/٥/٢٠٠٧رئيس جامعة املنوفية يف / د٠قبل السيد أ
 التفعيل التوقيع وبدء 
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 ���	� ����� :    ���� �����:  

�  ا������� �� ا���Cب   

 D �� ا� Q��Rا� ��)� �
�� 
 www.um٥s.ac.ma : ا���� ا�����و��

 : ا����� ا�����و�� 

presidence@um٥s.ac.ma 

  ٠٣٧٧٧٤٣٨٧ :  ا�����
  ٠٣٧٦٨١١٦٣ : ا�!�آ�

 �������� ���� ��� : 

-  

 ٠تبادل البرامج  والتجارب في الميادين العلمية والبيداغوجية  -
  ٠تبادل الوثائق العلمية  -
  ٠لمشاريع البحثية المشتركة دعم ا -
 األيام الدراسية –الحلقات العلمية [ التعاون في التظاهرات العلمية التي تهم المؤسستين  -

 ] الملتقيات المتخصصة –
 ٠) اآلداب / الهندسة / التربية / الصيدلة / الطب ( التعاون في ميادين  -
 ٠ يجتمع ممثلو الجامعتين بصفة دورية لتقويم نتائج البرامج -
 ٠تكون االجتماعات بالتناوب ، مرة بمصر ، ومرة بالمغرب  -
  ٠تعيين لجنة تنسيق مشكلة من ممثلين عن كل مؤسسة لتدبير وتنسيق برامج االتفاقية  -
 

 

 

 

 

 

 

 

   

������� � غير محددة المدة   :#"! ��������  م٢٩/١٠/٢٠٠١  :  �� �
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 ����	� ���� :    ���� �����:  

�  ا������� �� ا���Cب   

 D��Sا�( . ا� �
�� " U%ا� .��  " 
 www.uh٢c.ac.ma : ا���� ا�����و��

  

�� ���� ��� ������ : 

-  

 تبادل زيارات األساتذة  -

تبادل الزيارات القصيرة للتدريس أو تبال الخبرات للتعرف على المناهج وطرق  -
   ٠التدريس في الجامعتين 

  ٠تبادل الطالب واإلشراف المشترك  -
  ٠تبادل الكتب والمطبوعات والنشرات والدوريات الصادرة عن الجهتين  -
  ٠إجراء بحوث علمية  مشتركة  -
تبادل الزيارات بين رئيسي الجامعتين أو ممثليهما لمدة قصيرة يتم االتفاق عليها مسبقاً  -

على أن يتحمل الجانب الموفد تكاليف السفر واالنتقال ، ويتحمل الجانب المضيف نفقات 
 ٠اإلقامة 

 ٠يعين كل طرف مسئوالً عن البرامج المحددة  -
ذه من االتفاقية بصورة سنوية ، واإلعداد تعيين لجنة  من الجانبين لمراجعة ما تم تنفي -

   ٠لبرامج مستقبلية 
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 ���	� ����� :     ���� �����: 

�  ا������� �� أ�����   

 و*�� أر�:و�� 

� أر�:و��  �� 
 www.asu.edu/esl : ا���� ا�����و��
 aecp@asu.edu : ا����� ا�����و��
 :  ا�
��ان ا�����ي

P.O Box : ٨٧٣٥٠٤ 

Tempe,AZ ٣٥٠٤ – ٨٥٢٨٧ 

U.S.A 

Tel: ٢٣٧٦-٤٨٠/٩٦٥ 

Fax: ٨٥٢٩-٤٨٠/٩٦٥  

 �������� ���� ��� : 

-  

  ٠تبادل الزيارات قصيرة األجل ألعضاء هيئة التدريس  -
  ٠تبادل الوثائق والمواد البحثية وطالب الدراسات العليا  -
نماذج الرياضية والمناهج في الهندسة ال( تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة في مجاالت  -

 التعدين – تطبيقات النظم الهندسية في الطاقة الحركية وميكانيكا الموانع –والفيزياء 
 – اللغة العربية وآدابها - استغالل األراضي القاحلة وشبه القاحلة–والهندسة الجيولوجية 

  ٠)الدراسات شرق األوسطية 
  ٠تعلقة ببرنامج التعاون تبادل المنشورات والمعلومات الم -
 ٠تنظيم مؤتمرات مشتركة  -
  ٠تبادل الطالب ، وطالب الدراسات العليا  -
وذلك في ضوء قواعد وشروط ( تبادل أعضاء هيئة التدريس واإلخصائين الفنيين ،  -

 ٠)موضحة بنص االتفاقية 
في كما تشير نصوص االتفاقية إلى السياسات اإلدارية ، والشروط القانونية ، خاصة  -

   ٠حالة تعارض المصالح ، وتخصيص الدعم الالزم 
-  
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  ���	� ����� :   ����� ����:  

� ا������� ؛ �� 

  آ"�� ا�:را�� /%��. ا���م  
 رو��� 

����� 
 ���  ا'آ�د���� ا�:را

 
  

 �������� ���� ��� : 

-  

  ٠تبادل الطالب والباحثين والخبرات والمعلومات  -
 القيام ببحوث مشتركة واالستفادة من نتائجها  -

العليا إللقاء محاضرات فيما يتعلق تبادل األساتذة والباحثين من طالب الدراسات  -
 ٠باألبحاث المشتركة 

  ٠تبادل المشاركة في المؤتمرات والندوات ، والمناسبات  -
  ٠إصدار رسائل ومقاالت علمية  -
يتم تحديد شروط المعاملة المالية وفق برنامج التعاون الثقافي والعلمي بين االتحاد  -

، ) ذهاباً وإياباً ( ليف تذاكر السفر الروسي ، ومصر ، حيث يتحمل الجنب المرسل تكا
 الوجبات –التنقل الداخلي (  ويتحمل الجانب المضيف تكاليف اإلقامة ٠والتأمين الصحي 

 ٠)  استخدام المراجع بالمكتبات – بدل يومي – اإلقامة –
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  ���	� ����� :    ���� �����: 

�  ا������� �� ��ر��  

  ا�Iذ��3 
 .��%, �
�� 
 :  ا���� ا�����و��

www.tishreen.sharn.net 
 
 
  

 �������� ���� ��� : 

-  

) زيارات القيادات الجامعية لمدة ال تزيد عن أسبوعين ( تبادل خبرات اإلدارة الجامعية  -
٠  
تبادل  زيارات أعضاء هيئة التدريس إللقاء محاضرات أو المشاركة في ندوات ،  -

  ٠، ويمكن تمديدها ) شهر –أسبوع ( ة تتراوح بين وتحكيم البحوث العلمية لمد
 بحوث علمية – أساتذة زائرين –إشراف مشترك ( الدراسات العليا والبحوث المشتركة  -

 ٠)  تبادل دوريات ومراجع –مشتركة 
 ٠تبادل الطالب ، والمطبوعات ، ونشر البحوث  -
تخدام األجهزة العلمية تبادل الخبرات في مجال اس( التعاون في المجال الفني والتقني  -

  ٠المتقدمة 
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 فسنة
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 ���	� ����� :     ���� �����: 
 ا���.   ��
�  ا������� 

:
, �
�� 

 www.taizdosa.com:  ا���� ا�����و��

  

 �������� ���� ��� : 

تقدم جامعة المنوفية  عدد من المنح الدراسية لطالب الماجستير والدكتوراه من جامعة  -
  ٠ من عدد المنح مجانيا% ٢٠تعز على أن يكون 

معاملة مبعوثي جامعة تعز معاملة الدارسين المصريين من حيث االستفادة من األجهزة  -
 ٠العلمية والمكتبات  وشبكات المعلومات وإجراء التحاليل 

تبادل الدوريات والمطبوعات والمراجع ، والوفود الطالبية لفترات محدودة للتدريب في  -
  ٠مجاالت مختلفة 

  ٠) القنوات العلمية (  المشترك تنفيذ نظام اإلشراف العلمي -
  ٠تسهيل إجراء البحوث المشتركة بين الجانبين  -
إمداد جامعة تعز بأعضاء هيئة التدريس عن طريق اإلعارة لمدد طويلة أو كأساتذة  -

  ٠زائرين لمدد قصيرة  في المجاالت التي تحددها جامعة تعز 
  ٠ألخرى التشجيع على قضاء أجازات التفرغ العلمي في الجامعة ا -
  ٠المساهمة في تدريب الكادر الوظيفي والفني لجامعة تعز ، في مجاالت محددة  -
  ٠تبادل الوفود الطالبية لفترات محدودة للتدريب في المجاالت المختلفة  -
 

 

������� � ثالث سنوات تجدد تلقائيا   :#"! ��������  ٠م١١/٣/٢٠٠٣  :  �� �

   

 

 ���� -�)��� .'()�� "/�)��   0'���� 1)� �)#�2 ��3��	� �)#� 4� 52�)��� ������� 

 

نائب رئيس اجلامعة للشئون األكادميية ، والسيد       / د٠وافقت جامعة املنوفية على استضافة وفد جامعة تعز املكون من السيد أ            •
-١٥لك خالل الفترة من     أمني عام جامعة تعز ، وذ      / ٠نائب رئيس جامعة تعز للدراسات العليا والبحوث ، والسيد أ         / د٠أ

م للوقوف على أوجه التطور يف جمال اإلدارة العامة جبامعة املنوفية ، وبعض الوحدات ذات الطابع اخلاص                 ٢٠٠٣ مايـو    ٢٠
٠ 

 القبول  – األنشطة واخلدمات الطالبية     –اخلدمات املكتبية   : [ طلـبت جامعة تعز عقد دورات تدريبية ملنتسبيها يف جماالت            •
بإعداد برنامج متميز يف    ) مركز الدراسات االستراتيجية وإعداد القادة      (  وقامت جامعة املنوفية     ٠] دارة   اإل –والتـسجيل   

كـل جمال  من ااالت السابقة ، ومت إرساله جلامعة تعز إال أا مل حتدد بعد عدد الدارسني بكل برنامج ، واملوعد املناسب                    
 ٠لعقد تلك الدورات 
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 ���	� ����� :    ���� �����:  

�  ا������� �� ا���.   


�  إب  �� 
 www.ibbunv.com.ye:  ا���� ا�����و��
 ibbunv@yemen.net.ye:  ا����� ا�����و��

  

 �������� ���� ��� : 

 ٠تبادل الزيارت العلمية  -
  ٠االشتراك في تحكيم البحوث العلمية والنشر في المطبوعات الصادرة عن الجانبين  -
تقوم جامعة المنوفية بتوفير عدد من المنح الدراسية لمبعوثي جامعة إب لنيل درجتي  -

 ٠من المنح مجانية % ٣٠الدكتوراه سنوياً على أن تكون الماجستير و
 ٠من الرسوم االعتيادية % ٣٠تخفيض الرسوم الدراسية لمنتسبي جامعة إب بنسبة  -
 ٠تدريب الكادر الوظيفي والفني لجامعة إب في المجاالت المختلفة  -
ائرين تقوم جامعة المنوفية بإمداد جامعة إب بعدد من أعضاء هيئة التدريس كأساتذة ز -

 ٠ومتعاقدين حسب احتياجات جامعة إب 
 

  
 

   

������� � ثالث سنوات تجدد تلقائيا   :#"! ��������  م٢٣/٨/٢٠٠٣  :  �� �

   

 

��������  �$% & ��'()�� *�$�+��� 

ت جامعة  دارساً من جامعة إب لدراسة املاجستري والدكتوراة بكليا        ) ١٧( استقبلت جامعة املنوفية حىت اآلن عدد        •
من بينهم  ]  اهلندسة اإللكترونية    – التجارة   – احلاسبات واملعلومات    - الزراعة – العلوم   –اآلداب  :[املنوفية املختلفة   

كما استقبلت دارساً آخر من اجلامعة      ٠مقاعد جمانية  معفاة من الرسوم الدراسية تقدمها جامعة املنوفية            ) ٤( عدد  
  نفقته اخلاصة  لدراسة املاجستري مبعهد الكبد على

 شئون  –املكتبات  [ متدرباً من جامعة إب اليمنية يف جماالت         ) ١١( كمـا قامـت جامعة املنوفية بتدريب عدد          •
 وثائق – صيانة الكمبيوتر – اإلعالم الصحفي  – حفظ الوثائق    – السكرتارية   – املخازن   – احلسابات   –الطـالب   
م وذلك  ١٠/١/٢٠٠٥م ، وحىت    ٣٠/١٢/٢٠٠٤لفترة من     وذلك خالل ا  ]  اإلشراف على التدريب     –اخلـرجيني   

   ٠على نفقة جامعة إب 
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 ���	� ����� :    ���� �����:  

� ا������� ؛ �� 

 XF ا����Fي /�� �دات  آ"�� ا�
 أ�����  

 .F�Yو*�� وا 
 ����� /����ن 

 .F�Yو*�� وا �
�� 
 www.wsu.edu : ا���� ا�����و��

 webteam@wsu.edu : ا����� ا�����و�� 
  

 �������� ���� ��� : 

 ٠بحوث مشتركة إجراء  -
  ٠تبادل الطالب وأعضاء هيئة التدريس  -
  ٠تطوير مجاالت اإلرشاد ونقل التكنولوجيا  -
 تنفيذ خطط لتطوير األداء الجامعي  -

  ٠تطبيق مشاريع وبرامج التنمية االقتصادية  -
  ٠تجهيز وتقديم خطط لطلب دعم للمشاريع المشتركة  -
 

 

 

 

������� � خمس سنوات قابلة للتجديد   :�����#"! ���  ٠م٦/٩/٢٠٠٣  :  �� �

   

��������  �$% & ��'()�� *�$�+��� 

مت عمل ورشة عمل حول تطبيقات استخدام الفلوستيومتري يف البحوث الطبية التطبيقية واملناعة والطب اإلكلينيكي                •
/٢٥/٤م تبدأ من    أيا ) ١٠( م ملدة   ٢٠٠٤والتـشخيص الدقيق للمسببات املرضية وذلك خالل شهر أبريل ومايو           

باحثا من كلية الطيب البيطري ، ومعهد حبوث اهلندسة          ) ١٥( م ، ومت تـدريب عدد     ٤/٥/٢٠٠٤م حـىت    ٢٠٠٤
 ٠الوراثية والتكنولوجيا احليوية 

مت إمداد الكلية ببعض املواد املشخصة واليت مت استخدامها يف ورشة العمل ، وكذا مت إجراء بعض البحوث اليت ختدم                     •
اإلنسان (  تـسهم بدور فعال يف تشخيص بعض األمراض اليت هلا دور يف التأثري على صحة العامة                    البيـئة والـيت   

  ٠) واحليوان على حد سواء 
كفاءة أنتجني األيسات املستنبطة من امليكوبكتريا الضارية للتشخيص        : ( حبث بعنوان   : من البحوث اليت مت نشرها       •

/١٣/١٢-١١مؤمتر املاشية بطب بيطري أسيوط خالل الفترة من               الدقـيق للـسل يف احليوانات ، ومت نشره يف           
 ٠]وهناك بعض البحوث جاري العمل فيها  [ ٠م٢٠٠٥

التعرف على األقسام املضادة وحيدة املنشأ ، واملوجود على   : ( مت االنـتهاء مـن حبث مشترك بني الكليتني بعنوان            •
 ٠ مؤمتر علمي دويل جبامعة القصيم بالسعودية ومت نشره يف) سطح خاليا الدم البيضاء للجاموس واإلبل 

 ٠)  ميكروب امليكوباكثريمي بني احليوانات يف مصر ( جاري االنتهاء من حبثني علميني عن  •

��א�������������������W 

يف مهمة علمية جلهة االتفاقية     ) كلية الطب البيطري    ( عبد العزيز عبد اخلالق مسعد      / ٠ سـبق أن سـافر د      -
 ٠م١٢/١/٢٠٠٣م ، وحىت ١٣/٧/٢٠٠٢الفترة من خالل 
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  ���	� ����� :    ���� �����: 

�  ا������� �� /����ا   

 وار�� 
 �Zا��� ����[ ��
� 

 www.ios.edu.pl:  ا���� ا�����و��
  

 �������� ���� ��� : 

 إدارة – التربة – الماء –الهواء ( إقامة مشروعات بحثية في مجال حماية البيئة  -
  ٠)  مكافحة الضوضاء–النفايات ومعالجة الرواسب الطينية 

  ٠ مشتركة تبادل المعرفة والخبرات ، وإقامة برامج وأنشطة تعليمية -
  ٠تنفيذ برامج وأنشطة تخدم التنمية االقتصادية  -
  ٠تقديم منح وإعداد مقترحات للحصول على دعم ألنشطة التعاون المشترك  -
 ٠إمكانية التعاون مع جهات أخرى كطرف ثالث في االتفاقية  -
 ٠تشكيل لجنة من ثالثة أعضاء لتسوية أي نزاعات تنشأ عن تنفيذ بنود االتفاقية -
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 نائب رئيس اجلامعة لشئون خدمة اتمع وتنمية البيئة  بقرار رئيس            –صربي عبد اللطيف حممود     / د  ٠سافر السيد أ   •
 –تدوير املخلفات يف البيئة     [ م حلضور املؤمتر الدويل حتت عنوان       ١٨/٨/٢٠٠٣بتاريخ     ) ١٥١٨( اجلامعـة رقم    

 وكذلك  ٠ بولندا   -م بوارسو   ٢٠٠٣ سبتمرب   ٢٦-٢٥يف الفترة  من     ]  وقاية   – خملفات سامة    -تـراكم حـيوية   
 وقد قد   ٠و  مناقشة مشروع توقيع اتفاقية التعاون يف جمال محاية البيئة بني جامعة املنوفية ، ومعهد محاية البيئة بوارس                

 ٠بالفعل توقيع االتفاقية يف  ذلك احلني 

��א�������������������W 

يف مهمة علمية جلامعة    )  قسم النبات بكلية العلوم     ( حسن الطنطاوي حسن إبراهيم       / ٠سـبق أن سـافر د     
 ٠م وملدة ستة  أشهر  ١٢/٨/١٩٩٤وارسو ببولندا  اعتباراً من 

:  م  ��١٩/٨/٢٠٠٨� و���1% ا��01% -$)/�. -��ر�,      �ـّ�ر &$)� '�&% ا��$     : �"(ـ�\� 
 )�Eم ا���ا��� ٠) ���د أ'�ى  �"_ ,���1 ه?^ ا*,��3�8
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  ���	� ����� :    ���� �����: 


�  ا������� �� أ������   
�/ ���"Y 

 ���"Y�/ �
�� 
 www.ub.es : ا���� ا�����و��

  

 �������� ���� ��� : 

 ٠تبادل المحاضرين والباحثين والطالب تحدد مدتها وفقاً لكل برنامج بحثي -
  ٠تبادل المواد البحثية واألكاديمية والمنشورات الخاصة بنتائج األبحاث  -
 ة في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية المشارك -

  ٠تنفيذ مشروعات التعاون البحثي والبرامج واألنشطة  -
  ٠تنفيذ الخطط المستقبلية والتطوير المؤسسي -
إعداد وتقديم المنح والعقود ، ومقترحات أخرى بهدف الحصول على مصادر لدعم  -

 ٠أنشطة التعاون 
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��������  �$% & ��'()�� *�$�+��� : 
 –حممدي الشنواين   / د٠م بسفرالسيد أ  ١/٣/٢٠٠٤:  بتاريخ   ) ٢٩٦( رئيس اجلامعة رقم    / د  ٠صدر قرار السيد أ    •

رئيس اجلامعة لتوقيع اإلطار / د٠يد أعمـيد معهـد حبوث البيئة الصحراوية بالسادات  يف مهمة رمسية نيابة عن الس    
العـام التفاقـية التعاون بني جامعة املنوفية ، وجامعة برشلونة ، وزيارة كلية اجليولوجيا ملدة يومني خالل األسبوع          

  وقد مت توقيع االتفاقية بإدارة جامعة برشلونة         ٠م ، وذلك بتحمل كامل من اجلامعة        ٢٠٠٤الـثاين من شهر مارس      
 ٠م ١١/٣/٢٠٠٤بتاريخ

قـام معهد الدراسات والبحوث البيئية بالسادات بعمل استحداث ملقررات الدراسات العليا يف إطار هذه االتفاقية ،         •
  ٠ األوربية Temusوذلك بتمويل من هيئة 
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  ���	� ����� :    ���� �����: 


�  ا������� ��  .�Aا� 
`��1�%, �
��  

 www.zjnu.net.cn : ا���� ا�����و��
 web@zjnu.cn : ا����� ا�����و��

  

 �������� ���� ��� : 

-  

  ٠ ، وعقد ورش العمل األكاديمية إقامة مشروعات بحثية مشتركة -
 ٠تبادل المعلومات األكاديمية واإلصدارات ، والمواد البحثية -
 ٠تبادل األساتذة والباحثين ،والطالب وتنفيذ دورات تبادلية قصيرة األجل  -
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�  ا������� ��  _F�ا�� ��Eأ��� 

� /���1ي ��  
 :ا���� ا�����و�� 

 www.univ-bangui.info 
 
  

 �������� ���� ��� : 

-  

  ٠تنظيم مشترك لندوات ومؤتمرات ذات االهتمام المشترك  -
  ٠تنظيم الدورات قصيرة األجل  -
 ٠تبادل المعلومات والوثائق والمنشورات  -
  ٠تبادل أعضاء هيئة التدريس ، وزيارات الطالب  -
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  ���	� ����� :    ���� �����: 

� ا������� ؛ �� 
  آ"�� ا�
"�م ؛

 ��  3 2 ا�����1

 ����Fإ�  
 رو�� 


� رو��  �� "� ����*" 
 it.www.uniroma١ : ا���� ا�����و��
  : ا�
��ان ا�����ي

Piazzale Aldo Moro ٥،٠٠١٨٥ Roma 

T (+٣٩ ) ٠٦٤٩٩١١ 
CF ٨٠٢٠٩٩٢٠٥٨٧ 

PL ٠٢١٣٣٧٧١٠٠٢ 

  

 �������� ���� ��� : 

، وكذا ) مصر ( قواطع والجراتينات في الصحراء الشرقية دراسة صخور وجيوكيمياء ال -
 ٠) إيطاليا (  كورسيكا –منطقة سردينيا 

 ٠تبادل الزيارات للمشاركين  -
 ٠االشتراك في برامج بحثية  -
 عقد اجتماعات علمية وحلقات دراسية ، ومحاضرات في الموضوعات المدرجة باالتفاقيات  -

 ٠تبادل المعلومات واألبحاث العلمية  -
 وعلى طرفي التعاقد تدبير تكلفة ٠لتعزيز تبادل األساتذة بين الجانبين تبعاً للميزانية المتاحة  -

 كما تغطي الجامعة المضيفة تكاليف ٠) أساتذة زائرين ( السفريات ذهاباً وإياباً لمشاركيهم 
 ٠اإلقامة طبقاً للمعايير والقواعد المطبقة في البلد المضيف

 

������� �لمدة عام واحد تجدد تلقائياً لمدة    :#"! ��������  م٧/١١/٢٠٠٥  :  �� �

 مماثلة
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 : م على استقبال واستضافة الفريق البحثي اإليطايل املكون من ٢٩/١/٢٠٠٦رئيس اجلامعة بتاريخ / د٠وافق السيد أ •
 ٠جبامعة روما جانبيسكو ترافريسا    رئيس قسم علوم األرض / د٠ أ-١
 ٠سارا رونكا               الباحث بقسم علوم األرض جبامعة روما / ٠ د-٢
  ٠جانكار باربينو           الباحث بقسم علوم األرض جبامعة روما / ٠ د-٣

٢٨ وحىت ١٦/٢/٢٠٠٦وذلك يف إطار هذه االتفاقية للقيام ببعض املهام العلمية والتبادل العلمي والثقايف خالل الفترة من 
 ٠م على أن تتحمل جامعة املنوفية تكاليف إقامة سيادم باستراحة اجلامعة بكلية العلوم ٢/٢٠٠٦/
إلجراء " السبينسا  "  أستاذ مساعد اجليولوجيا بكلية العلوم إىل جامعة روما          –ماهر داود إبراهيم    / سـافر السيد د    •

  ٠، وملدة شهرين م ٤/٩/٢٠٠٦أحباث يف إطار االتفاقية ، وذلك اعتباراً من 
سارا رونكا من   / ٠جانبسكو ترافريسا ، ود   / د٠أ: استـضافت اجلامعة الفريق البحثي اإليطايل املكون من الباحثني           •

جامعة روما ، إلجراء احباث مبصاحبة فريق حبثي من كلية العلوم يف مناطق سيناء والصحراء الشرقية خالل الفترة من              
  ٠م ٤/٤/٢٠٠٧م وحىت ٢٥/٣/٢٠٠٧


��א������������������W� 
/٢/١٢يف مهمة علمية  إىل جامعة روما اعتباراً من          )  كلية التجارة   ( حممد حممد مصطفي البنا       / ٠سبق أن سافر د    -١

 ٠م ١٢/٤/١٩٨٦م حىت ١٩٨٥
 يف  ،) كلية العلوم   ( ماهر داود إبراهيم داود     / ٠محد اهللا عبد اجلواد عبد العزيز ، ود       / ٠د: سـبق أن سافر كل من        -٢

 ٠ شهور٦م وملدة ١٠/١/١٩٩٩مهمة علمية  اعتباراً من 
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 آ"�� ا�XF ؛  Xa 2 3 ا'��ة
 � ا��(��.��"� 

 ا������ 
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 �������� ���� ��� : 

 إجراء دراسات مشتركة في مجال التغذية والصحة العامة  -

 ٠تبادل المواد البحثية والتعليمية  -
  ٠تنظيم ندوات ومؤتمرات مشتركة  -
 ٠إجراء دورات تدريبية متخصصة في مجاالت االهتمام المشترك  -
 ٠ون في إصدار مطبوعات ومواد تعليمية ودراسية مشتركة التعا -
يتحمل الطرف المستقبل تكاليف السكن واإلقامة كاملة ، : في حالة تبادل الزيارات  -

  ٠ويتحمل الطرف المرسل تذاكر السفر 
يتم االتفاق على كيفية أوجه االنفاق ، ومصادر : في حالة تنظيم الندوات والمؤتمرات  -

  ٠التمويل 
يتم إجراء اتفاق يوضح مكافأة المحاضرين ، : الة تنظيم الدورات التدريبية في ح -

 ٠ومصادر تمويلها 
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 لمدة عامين قابلة للتجديد   :#"! �������� 
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بالبحرين ،  " أسنو  "  رئيس املركز العريب للتغذية      –محن املصيقر   عبد الر /  قامت اجلامعة باستضافة السيد الدكتور     -
( ، والثانية بعنوان    ) قضايا معاصرة يف التغذية     ( األوىل بعنوان   : ومت عقـد دورة تدريبـية مكونة من ورشيت عمل           

 ٠م ٢٠٠٧ يناير ٢٤ ، و٢٣، خالل يومي )ختطيط وتنفيذ وكتابة البحوث الغذائية والصحية 
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�� أ/(�ث ا�E���ن ا�R�ص  � 
 :ا���� ا�����و�� 

 www.univ-nantes.fr 
  Secretariat general �ـ ا����� ا�����و��

Jean.Narvaez@univ-nantes.fr 

 : ا�
��ان ا�����ي 
١,quai de Tourville 

BP ١٣٥٢٢ 
٤٤٠٣٥ Nantes 

France 
  

�������� ���� ��� :  

 ٠تشجيع تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين لفترات محدودة -
 ٠إعداد برامج مشتركة للبحث العلمي  -
 ٠المشاركة في تنظيم المؤتمرات والندوات  -
 ٠تبادل المعلومات ، والمنشورات والوثائق ، ونتائج التجارب التربوية  -
 التعاون في مجاالت بحثية جديدة  -

 القضائية ، والعلوم السياسية ، أو مجاالت أخرى يتم االتفاق عليها العلوم: التعاون في مجالي  -
 ٠في ملحق يضاف لالتفاقية 

  ٠قيام الباحثين بمهمات علمية أو بحثية لدى الطرف اآلخر خالل مدة معينة وفقاً للقواعد المتبعة -
  ٠يسمى كل طرف مسئوالً من أعضاء هيئة التدريس لمتابعة تنفيذ بنود هذه االتفاقية  -
 ٠تزويد كل طرف لطرف اآلخر باالستشارات القانونية ذات السمة الدولية  -
إخطار الطرف اآلخر سنوياً بعدد أعضاء هيئة التدريس والباحثين الذين يرغب في استضافة  -

  ٠الطرف اآلخر لهم 
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مسئول االتصال (  أستاذ فلسفة القانون املساعد بكلية احلقوق   –حممـد حمسوب عبد ايد      /  سـافر  الـسيد د      -
م وملدة أربعة أيام ملناقشة مشروع إنشاء       ٢/٦/٢٠٠٧إىل جامعة نانت بفرنسا اعتباراً من       )  واملـتابعة عن االتفاقية     

 ٠راسات القانون املقارن ، وذلك يف إطار االتفاقية املركز املصري الفرنسي لد
 


��א�������������������W 
يف مهمة علمية جلامعة نانت اعتباراً من       )  كلية احلقوق   ( حممد حمي الدين إبراهيم سليم      / ٠سبق أن سافر د    -١

 ٠م وملدة ثالثة أشهر  ٧/٩/٢٠٠١
دين بكلية احلقوق يف مهمة علمية جلامعة نانت       رضا حممود العبد مدرس القانون امل     / ٠د: سـبق أن سـافر       -٢

 ٠م ٢٩/٩/٢٠٠٥م ، وحىت ١٦/٧/٢٠٠٥اعتباراً من 
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 www.ust.edu 

 :  ا����� ا�����و��
ustoffice@ust.edu.ye 

 : ا�
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  ش جامعة العلوم والتكنولوجيا ، –رئاسة الجامعة 

   ة الجمهورية اليمني– صنعاء – ١٣٠٦٤: ب٠ص
 ٠٠٩٦٧١٣٧٣٢٣٦ : فاكس    ٠٠٩٦٧١٢٥٦٠٦٧ :ت 

 �������� ���� ��� : 

 برنامج تبادل أعضاء هيئة تدريس بين الجامعتين للتدريب وتبادل الخبرة -

 ٠ االشتراك في أبحاث علمية لخدمة المجتمع واألغراض العلمية  -
ندسية وبعض توفير احتياجات جامعة العلوم والتكنولوجيا في التخصصات الطبية واله -

 ٠التخصصات في العلوم اإلدارية 
تسويق وتنفيذ الطرف األول لبعض برامج الدراسات العليا الخاصة بالطرف الثاني في اليمن  -

 ٠تدريجياً ، وحسب احتياجات السوق اليمني 
  ٠مشاركة في الدورات التدريبية التي ينظمها الطرفان ال -
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