
 

 

 اتفاقيات جامعة البعث مع جهات عربية
 

 اتفاقيات جامعة البعث مع  مصر

 

  اسم اجلهة اتريخ التوقيع العنوان
 

www.suez.edu.eg 

 

28/4/1992   جامعة قناة السويس 

www.cu.edu.eg 

 
قاهرةجامعة ال 2002   

 27/7/2002 قسم  –جامعة القاهرة  
 التعليم املفتوح

 

www.zu.edu.eg 

 
2003آذار    جامعة الزقازيق 

www.helwan.edu.eg 

 
9/3/2003   جامعة حلوان 

www.aun.edu.eg 

 
2/4/2004   جامعة أسيوط 

 
 

 
 اتفاقيات جامعة البعث مع  اليمن

 

  اسم اجلهة اتريخ التوقيع العنوان
6/3/1997 منتهية   جامعة العلوم التطبيقية واالجتماعية 

www.taiz.edu.ye 

 
11/8/2002   جامعة تعز 

www.tu.edu.ye 

 
13/8/2003   جامعة ذمار 

www.hu.edu.ye 

 
17/8/2003   جامعة حضرموت 

www.su.edu.ye 

 
30/3/2004   جامعة صنعاء 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.cu.edu.eg/
http://www.zu.edu.eg/
http://www.helwan.edu.eg/
http://www.aun.edu.eg/
http://www.taiz.edu.ye/
http://www.tu.edu.ye/
http://www.hu.edu.ye/
http://www.su.edu.ye/


 اتفاقيات جامعة البعث مع  األردن

 

 

نوانالع   اسم اجلهة اتريخ التوقيع 
www.ahu.edu.jo 

 
18/1/2003   جامعة احلسني بن طالل 

www.inu.edu.jo 

 
13/5/2004   جامعة اربد األهلية 

 10/11/2005 امركز ابن اهليثم لتطوير العلوم والتكنولوجي    
www.ttu.edu.jo 

 
7/5/2006   جامعة الطفيلة التقنية 

www.yu.edu.jo 

 
19/6/2006   جامعة الريموك 

 

 اتفاقيات جامعة البعث مع السودان

 

 

  اسم اجلهة اتريخ التوقيع العنوان
 

www.nilevalley.edu.sd 

 

6/6/2001   جامعة وادي النيل 

www.uofk.edu.sd 

 
23/6/2002   كلية الطب البيطري يف جامعة اخلرطوم 

www.uofg.edu.sd 

 
8/3/2003 جلزيرةجامعة ا    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ahu.edu.jo/
http://www.inu.edu.jo/
http://www.ttu.edu.jo/
http://www.yu.edu.jo/
http://www.uofk.edu.sd/
http://www.uofg.edu.sd/


 
 اتفاقيات جامعة البعث مع لبنان

 

 

  اسم اجلهة اتريخ التوقيع العنوان
www.dar-alamal.com 

 
22/5/1991   مشفى دار األمل اجلامعي 

 2/3/2004   معهد الفنون اجلميلة يف اجلامعة اللبنانية 
www.ul.edu.lb 

 
27/4/2005   اجلامعة اللبنانية 

 

 

 
 اتفاقيات جامعة البعث مع اجلزائر

  اسم اجلهة اتريخ التوقيع العنوان
www.univ-constantine2.dz 

 
14/6/1990   جامعة القسطنطينية 

www.univ-annaba.dz 

 
2006حزيران  عنابة -جامعة خمتار ابجي    

 

www.arabe.univ-setif.dz 

 

جامعة البعث 
13/3/2010 

  اجلزائر –جامعة سطيف 

www.univ-biskra.dz 

 
جامعة البعث 

13/3/2010 

  اجلزائر –جامعة بسكرة 

 

www.univ-delybrahim.dz 

 

 

جامعة البعث 
13/3/2010 

  اجلزائر –جامعة دايل ابراهيم 

 
www.univ-tlemcen.dz 

 

معة البعث جا
13/3/2010 

  اجلزائر –جامعة تلمسان 

 
www.univ-oran1.dz 

 

جامعة البعث 
13/3/2010 

  اجلزائر –جامعة وهران

 
www.univ-chlef.dz 

 

جامعة البعث 
13/3/2010 

  ئراجلزا –جامعة الشلف

 
www.univ-oeb.dz 

 
جامعة البعث 

13/3/2010 

  اجلزائر –جامعة أم البواقي 

 
www.univ-mosta.dz 

 

جامعة البعث 
13/3/2010 

  اجلزائر –جامعة مستغامن

 
 

 

http://www.dar-alamal.com/
http://www.ul.edu.lb/
https://www.univ-constantine2.dz/
http://www.univ-annaba.dz/
http://www.arabe.univ-setif.dz/
http://www.univ-biskra.dz/
http://www.univ-delybrahim.dz/


 
 راقاتفاقيات جامعة البعث مع الع

 

 

  اسم اجلهة اتريخ التوقيع العنوان
 

www.uobaghdad.edu.iq 

 

3/11/2001   كلية اهلندسة يف جامعة بغداد 

 

www.uoanbar.edu.iq 
 

1/9/2002   جامعة األنبار 

 
 
 

 البعث مع  املغرب اتفاقيات جامعة

 

 

  اسم اجلهة اتريخ التوقيع العنوان
 

www.uca.ma 

 

وقعت أول مرة بتاريخ 
17/2/1993  

أعيد توقيعها اثنية 
بتاريخ 

10/7/2005  

  جامعة القاضي عياض

 
 اتفاقيات جامعة البعث مع تونس

 

  اسم اجلهة اتريخ التوقيع العنوان
 

www.oouc.rnu.tn 
 

28/11/2003   جامعة الوسط 

 

 اتفاقيات جامعة البعث مع املنظمات العربية
 

  اسم اجلهة اتريخ التوقيع العنوان
 

www.paaf.gov.kw 

 

29/1/2001 والثروة السمكية يف اهليئة العامة لشؤون الزراعة  
 الكويت

 

 


