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 االتفاقيات العلمية املوقعة مع جامعات وهيئات أجنبية
 االتفاقيات مع أملانيا

 اعنواهن الحيتهاص-ديدها جت-مدهتا  جماالت تطبيق االتفاقية العام والدولة اجلامعةاسم  رقم

 جامعة هانوفر 1
University of Hannover 

 1/1999/أملانيا 
 والعلمية.تبادل الزايرات الرمسية  -1
 اد األساتذة والطالب .تبادل إيف -2

 نيملؤمترات والندوات العلمية لدى الطرفااملشاركة يف -3

مدهتا ثالث سنوات وجتدد 
لفرتة ثالث سنوات إضافية 

 فقط
 ) منتهية(

Fax: 00495117627004 

Tel:00495117622201 
 

  www.uni-hannover.de 
 

 

2 
 أملانيا –معهد الكيمياء التقنية 

Forschungszentrum 

Karlesruhe Gmbh 

 5/2001/ 15أملانيا
 والعلمية.بادل الزايرات الرمسية ت-1

 بادل إيفاد األساتذة .ت-2

 نيملؤمترات والندوات العلمية لدى الطرفااملشاركة يف -3

سنوات جتدد برغبة  4صاحلة ملدة 
 ) منتهية(الطرفني 

Fax: 00497247822031 
/https://www.kit.edu 

 

3 
 جامعة كمنتس

Tesch Universitat 

Chemnitz 

 2001أملانيا آب 

 والعلمية.بادل الزايرات الرمسية ت-1
 بادل إيفاد األساتذة والطالب .ت-2

 املشرتكة.لمية ملشاركة املؤمترات والندوات العا-3
 أحباث مشرتكة إقامة -4

  وضع برانمج تنفيذي لالتفاقيةمت -5

ليس هلا مدة حمددة يوضع برانمج 
 عمل جيدد كل ثالث سنوات

Fax:00493715311646 
/chemnitz.de-https://www.tu 

4 
 جامعة لييب هكستور للعلوم التطبيقية

Lippe und Hoxter 

Fachhochschule 

 19/2/2002أملانيا 

 والعلمية.بادل الزايرات الرمسية ت-1
 بادل إيفاد األساتذة والطالب .ت-2

 كة.ملشرت ارات والندوات و ورشات العمل العلمية إقامة املؤمت-3
 أحباث مشرتكة إقامة -4

 ثالبع طة معاجلة مياه صرف صحي  هدية جلامعةمت تقدمي حم -5
 عت يف املدينة اجلامعية () وض

 مدهتا مخس سنوات جتدد تلقائيا  

Fax:00495231769827811 
/owl.de-https://www.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

tel:00495117622201
https://www.kit.edu/
https://www.tu-chemnitz.de/
https://www.th-owl.de/
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5 
 جامعة امليناو

Technishche Universitat 

ILmenau 

 15/9/2003أملانيا

 بادل الزايرات الرمسية والعلميةت -1
 إيفاد األساتذة والطالب تبادل-2

 شرتكةة املوالندوات و ورشات العمل العلمي تاإقامة املؤمتر -3

 حباث مشرتكةأإقامة -4

 ياسالق ح دبلوم مشرتك يف جمال اجلودة ودقةالبدء ابفتتا -5

ليس هلا مدة حمددة يوضع هلا 
برانمج عمل جيدد كل 

 ثالث سنوات

00493677692510tel: 
Fax:00493677691771 

/ilmenau.de-https://www.tu 
 

 

 

6 
 
 

 معهد البيئة والطاقة يف جامعة روستوك
Institute Fuer Energie –und 

Schiffs Technik Rostock, 

Germany 

 2/12/2003أملانيا 

 بادل الزايرات الرمسية والعلميةت -1
 بادل إيفاد األساتذة والطالبت -2

 والندوات العلمية املشرتكة تاركة يف املؤمترااملش -3
 اث مشرتكةإقامة أحب -4

 مدهتا مخس سنوات جتدد تلقائيا  

Fax : 00493814983052 
 
 

/https://www.ifeu.de 
 

 جامعة كاسل 7
Technisch Universitat Kassel 

 2004أملانيا 

 ية والعلميةرات الرمستبادل الزاي -1
 بادل إيفاد األساتذة والطالبت -2

 شرتكةوالندوات وورشات العمل العلمية امل تإقامة املؤمترا -3
 اث مشرتكةإقامة أحب -4

اسل كامعة  دريبية جملموعة من أساتذة جامعة البعث جبتإقامة دورة  -5
 18/9/2005-4من 

 13/3/2008وقيع برانمج تنفيذي بتاريخ ت -6

 Fax: 00495618047233 ا مخس سنوات جتدد تلقائيا  مدهت

/dekassel.-https://www.uni 

8 
 كلية الطب يف جامعة جريسفالد

Faculty of Medicine of the 

University Greifswald 

 16/3/2004أملانيا 

 بادل الزايرات الرمسية والعلميةت -1
 ل إيفاد األساتذة .تباد -2

 والندوات العلمية املشرتكة تاركة يف املؤمترااملش -3
 اث مشرتكةإقامة أحب -4

 Fax: :004938341105 غري حمدودة املدة

./greifswald.de-https://www.uni 

9 
 شركة بالبيس

Plabis unternehmens 

GRUPPE 

 25/6/2005 أملانيا
 والندوات العلمية املشرتكة تاركة يف املؤمترااملش -1

 أحباث مشرتكة إقامة -2
سنوات جتدد  5مدة االتفاقية 

 تلقائيا  

 https://www.plabis.de/

++493916353119 
 
 
 
 

 

https://www.tu-ilmenau.de/
https://www.ifeu.de/
https://www.uni-kassel.de/
https://www.uni-greifswald.de/
https://www.plabis.de/
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 مشفى اجلراحة التجميلية اليبزغ
Klinik für Kosmetisch- 

Plastische Chirurgie & 

ästhetische Lasermedizin 

Leipzig – Deutschland 

 

 23/8/2005 أملانيا

 بادل زايرات رمسية وعلميةت-1

شفى ن األساتذة والطالب من جامعة البعث يف متدريب عدد م2-1
 يبزغال -اجلراحة التجميلية

 قامة ندوات ومؤمترات علمية وعملية سنواي  إ-3
 30/1/2008اريخ برانمج تنفيذي بت مت توقيع -4

 klinik.de-https://kosmetische/ ا  سنوات جتدد تلقائي 5مدة االتفاقية 

 ماغديربغ –جامعة اتوفون جيوركي  11
Ott-vonGuericke university 

 22/1/2006 أملانيا

 لميةية والعتبادل الزايرات الرمس -1
 بادل إيفاد األساتذة .ت -2

 والندوات العلمية املشرتكة تاركة يف املؤمترااملش -3
 حباث مشرتكةإقامة أ -4

ليس هلا مدة حمددة يوضع برانمج 
 magdeburg.de-https://www.uni/ تنفيذي جيدد كل ثالث سنوات

12 
 دنربغاول -كارل فون اوتسكي

Carlvon ossietzky 

university of oldenburg 

 13/9/2006أملانيا 

 ات الرمسية والعلميةتبادل الزاير  -1
 بادل إيفاد األساتذة .ت -2

 ةوالندوات العلمية املشرتك تملشاركة يف املؤمتراا -3
 ة أحباث مشرتكةإقام -4

 فعالة ملدة سنتني وجتدد تلقائيا  
 لسنة إضافية

Fax:++494417984472 
/https://uol.de/en 

 أملانيا DAAD األكادمييهيئة التبادل  13
13/11/2006 

 بادل الزايرات الرمسية والعلميةت -1
 بادل إيفاد األساتذة .ت -2

 ةوالندوات العلمية املشرتك تملشاركة يف املؤمتراا -3
 يةتقدمي منح سنو -4

 

 عايلمتوقفة بسبب تعميم وزارة التعليم ال ئيا  سنواي  جتدد تلقا
 لوقف التعامل مع اهليئة

 أملانيا –جامعة فاين شتيفان  14
Weihenstephan uni 

 2/11/2006جامعة البعث 

 بادل الزايرات الرمسية والعلميةت -1
 بادل إيفاد األساتذة .ت -2

 ةوالندوات العلمية املشرتك تملشاركة يف املؤمتراا -3
 ة أحباث مشرتكةإقام -4

 غري حمدودة املدة

Fax:++49 9826654110 
/https://www.hswt.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kosmetische-klinik.de/
https://www.uni-magdeburg.de/
https://uol.de/en/
https://www.hswt.de/
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 2006أملانيا  جامعة اليبزغ أملانيا –كلية البيطري  15

 ات الرمسية والعلميةتبادل الزاير  -1
 بادل إيفاد األساتذة .ت -2

 والندوات العلمية املشرتكة تؤمترااملاملشاركة يف  -3
 ة أحباث مشرتكةإقام -4

 leipzig.de-https://www.htwk/ مخس سنوات جتدد تلقائيا  

16 
 األملانية gearمذكرة تفاهم هيئة 

Gear, Germany 

 
 ةات العلمية املشرتكوالندو  تملشاركة يف املؤمتراا -1 14/9/2005 أملانيا

   ة أحباث مشرتكةإقام -2

17 
 األملانية agefمذكرة تفاهم هيئة 

AGEF, Germany 

 
 20/12/2006 أملانيا

 ات الرمسية والعلميةتبادل الزاير  -1
 بادل إيفاد األساتذة .ت -2

 ةوالندوات العلمية املشرتك تملشاركة يف املؤمتراا -3
 ة أحباث مشرتكةإقام -4

كنموذج مع االحتفاظ   ةسنة واحد
تنفيذ  ينتهيخبيار التمديد 

 2007املرحلة األوىل يف 

www.agef.de 

Tel:++4930501085 

Fax: ++49 305097804 

 21/4/2007أملانيا  جامعة دريسدن التقنية –مذكرة تفاهم  18

 ت الرمسية والعلميةتبادل الزايرا -
 فاد األساتذة .تبادل إي -2

 ةوالندوات العلمية املشرتك تملشاركة يف املؤمتراا -3
 ة أحباث مشرتكةإقام -4

 Fax:004935146337121 مخس سنوات جتدد تلقائيا  
/ilmenau.de-https://www.tu 

19 

 سرىجمموعة تالل األلب الي –مذكرة تفاهم 
Projektentwicklungsgrupp

e Linkselbische Täler - 

Deutschland 

 21/4/2007 أملانيا

 ات الرمسية والعلميةتبادل الزاير  -1
 بادل إيفاد األساتذة .ت -2

 ةوالندوات العلمية املشرتك تملشاركة يف املؤمتراا -3
 ة أحباث مشرتكةإقام -4

 Fax:00493520460120 مخس سنوات جتدد تلقائيا  
/gruppe.de-https://www.cg 

20 

 جامعة دريسدن

Technische Universität 

Dresden htw 

 21/4/2007أملانيا 

 ات الرمسية والعلميةتبادل الزاير  -1
 بادل إيفاد األساتذة .ت -2

 ةوالندوات العلمية املشرتك تملشاركة يف املؤمتراا -3
 كةث مشرت إقامة أحبا -4

 مخس سنوات جتدد تلقائيا  

Fax:00493514622185 

Email:rector@htw-

dresden.de 
/dresden.de-https://www.htw 

 
 
 
 

https://www.htwk-leipzig.de/
http://www.agef.de/
https://www.tu-ilmenau.de/
https://www.cg-gruppe.de/
https://www.htw-dresden.de/
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21 
ة جامع ابلتعاون مع –البيئية  تالدارسامركز 

 let –العلوم التطبيقة 
 سورية جامعة البعث –محص   لدراسات البيئيةأتسيس مركز محص ل 2008آذار /3 أملانيا 

22 
 يةمذكرة تفاهم مع مشفى اجلراحة التجميل

 وجراحة األوعية يف برلني
 30/1/2008 أملانيا

 بادل الزايرات الرمسية والعلميةت -1
 بادل إيفاد األساتذة .ت -2

 ةوالندوات العلمية املشرتك تملشاركة يف املؤمتراا -3
 كةاث مشرت إقامة أحب -4

 مخس سنوات جتدد تلقائيا  
Email: 

www.medicalclinic.de 

 

23 
 –جامعة العلوم للتقانة والفنون 

 htwkاليبزغ
 11/5/2009أملانيا 

 بادل الزايرات الرمسية والعلميةت -1
 بادل إيفاد األساتذة .ت -2

 ةات العلمية املشرتكوالندو  تملشاركة يف املؤمتراا -3
 ة أحباث مشرتكةإقام -4

 leipzig.de-https://www.htwk/ مخس سنوات جتدد تلقائيا  

 5/10/2009أملانيا  نقابة املهندسني يف ساكسن اهنالت 24

 بادل الزايرات الرمسية والعلميةت -1
 بادل إيفاد األساتذة .ت -2

 ةالندوات العلمية املشرتكو  تاملشاركة يف املؤمترا -3
 ة أحباث مشرتكةإقام -4

 Fax:00493916288999 مخس سنوات جتدد تلقائيا  

 5/10/2009أملانيا  شركة ترانس تيك 25

 بادل الزايرات الرمسية والعلميةت -1
 بادل إيفاد األساتذة .ت -2

 ملشرتكةوالندوات العلمية ا تملشاركة يف املؤمتراا -3
 ة أحباث مشرتكةإقام -4

 Tel:00941721973378 مخس سنوات جتدد تلقائيا  

00493543352400 

 2009 أملانيا جامعة فرايربغ 26

 بادل الزايرات الرمسية والعلميةت -1
 بادل إيفاد األساتذة .ت -2

 ةوالندوات العلمية املشرتك تملشاركة يف املؤمتراا -3
 ة أحباث مشرتكةإقام -4

 freiburg.de-https://www.uni/ سنوات جتدد تلقائيا   مخس

27 
 يةمذكرة تفاهم مع جامعة العلوم التطبيق

 https://www.hszg.de/   2011 تسيتاو

 

 

http://www.medicalclinic.de/
https://www.htwk-leipzig.de/
https://www.uni-freiburg.de/
https://www.hszg.de/
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 االتفاقيات مع فرنسا:

 عنواهنا الحيتهاص-ديدها جت-مدهتا  جماالت تطبيق االتفاقية الدولةالعام و  اسم اجلامعة رقم

1 
 لية العمارةك-جامعة ليون فرنسا 

L'ecole D' architecture de 

Lyon 

 4/6/1996فرنسا 

 بادل الزايرات الرمسية والعلمية.ت -1
 بادل إيفاد األساتذة والطالب .ت-2

 . رات والندوات العلمية املشرتكةإقامة املؤمت-3

 مدهتا عام واحد متدد تلقائيا  
وممكن إلغاؤها يف أي وقت من 

 قبل الطرفني

 
Fax: 003378804068 

 
/https://www.lyon.fr 

 

2 

 كوت دوابل دنكرك  لجامعة الليتورا
L'universite Du littoral 

cote D'OPALE FRANCE 

(dunkerque) 

 3/1998/ 24فرنسا

 ايرات الرمسية والعلمية.تبادل الز  -
 بادل إيفاد األساتذة والطالب .ت-2

 

ة محس سنوات قابلة للتمديد مبوافق
 (2000الطرفني ) منتهية 

 
 

/littoral.fr-https://www.univ 
 

3 
 تولوز –جامعة بول سباتييه 

University Paul Sabatieh 

Toulouse III 

 2001/ 29/10فرنسا 

 والعلمية.بادل الزايرات الرمسية ت -1
 بادل إيفاد األساتذة والطالب .ت -3

 كة.ملشرت ارات والندوات واملدارس العلمية إقامة املؤمت- 4

صاحلة ملدة مخس سنوات غري 
 قابلة للتمديد

أرسلت رسالة إىل اجلامعة 
خبصوص إعادة متديد 

 االتفاقية

 
 

Fax:0033561556470 

0033561558235 

/tlse3.fr-https://www.univ 
 

 

4 
 روانجامعة 

UNIVERSITE DE 

ROUEWN 

 20/9/2005فرنسا 
 والعلمية.بادل الزايرات الرمسية ت-1

 بادل إيفاد األساتذة .ت-2

 كة.شرت ملؤمترات والندوات العلمية املا املشاركة يف -3
  جتدد سنواي  تلقائيا  ملدة سنة

/rouen.fr-https://www.univ 

 9/6/2004فرنسا  مجعية اليورانوسكوب 5

 بادل زايرات رمسية وعلميةت-1

لكي يف حمافظة محص يتبع جلامعة إقامة مرصد ف-2
 البعث مقدم هدية من اجلمعية

 ورصد فلكي مشرتك ات فلكيةإجراء قياس-3

صاحلة ملدة ثالث سنوات ميدد 
 تلقائيا  

Fax: 0033164428310 

internet.fr-uranos@club 
/http://www.cluburanus.org 

6 
 السفارة الفرنسية

 
19/10/2004 

 دمشق -السفارة مقر

لبعث ااملوقعة بني جامعة  ودعم االتفاقيات متابعة -1
 غري حمدودة املدة واجلهات الفرنسية وتنشيطها

 
 

 

https://www.lyon.fr/
https://www.univ-littoral.fr/
https://www.univ-tlse3.fr/
https://www.univ-rouen.fr/
mailto:uranos@club-internet.fr
http://www.cluburanus.org/
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7 

 معهد اينسا
L'INSTITUT  NATIONAL 

DES SCIENCES 

APPLIQUEES DE 

TOULOUSE ( INSA) 

 7/7/2005فرنسا 
 ايرات الرمسية والعلمية.تبادل الز  -
 ساتذة والطالب .ألاتبادل إيفاد -2

 ة.رات والندوات العلمية املشرتكإقامة املؤمت-3
 Fax:0033235528369 مخس سنوات مبدئيا  

/toulouse.fr-http://www.insa 

8 
 معهد البرتول الفرنسي

INSTITUT FRANCAIS 

DU PETROLE ( IFP) 

31/1/2007 
 لمية.ات الرمسية والعتبادل الزاير  -
 بادل إيفاد األساتذة والطالب .ت-2

 ة.رات والندوات العلمية املشرتكإقامة املؤمت-3

ثالث سنوات يلتقي الطرفان 
قبل هناية املدة بثالث اشهر 

 إلقرار إمكانية جتديدها
Fax: 0033147527274 

/ol.comscho-https://www.ifp 

9 
 نتان املدرسة الوطنية للطب البيطري جبامعة

 فرنسا
10/7/2007 

 بادل الزايرات الرمسية والعلمية.ت -1
 بادل إيفاد األساتذة والطالب .ت-2

 ة.رات والندوات العلمية املشرتكإقامة املؤمت-3
 mbu.nohttps://www.n/ مخس سنوات جتدد تلقائيا  

10 
 غرنوبل لستا نداجامعة 

 
21 /4/2009 

 بادل الزايرات الرمسية والعلمية.ت -1
 بادل إيفاد األساتذة والطالب .ت-2

 ة.رات والندوات العلمية املشرتكإقامة املؤمت-3
 alpes.fr-noblegre-https://www.univ/ مخس سنوات جتدد تلقائيا  

أتمني تدريب واستخدام مركز النفاذ للطالب  17/6/2009 مركز النفاذ الفرانكفونية 11
  غري حمدودة املدة واملدرسني والباحثني

12 
 جامعة اننسي الثانية

 جامعة لورين
26/9/2009 

 بادل الزايرات الرمسية والعلميةت -1
 بادل إيفاد األساتذة .ت -2

 شرتكةوالندوات العلمية امل تملؤمتراااملشاركة يف  -3
 قامة أحباث مشرتكةإ -4

 مخس سنوات جتدد تلقائيا  

Fax:0033689987476 
/lorraine.fr-https://www.univ 

 
 
 
 
 

 

http://www.insa-toulouse.fr/
https://www.ifp-school.com/
https://www.nmbu.no/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/
https://www.univ-lorraine.fr/
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 22/10/2009 ابريس–اجلامعة التقنية  13

 بادل الزايرات الرمسية والعلميةت -1
 تذة .تبادل إيفاد األسا -2

 شرتكةوالندوات العلمية امل تملشاركة يف املؤمتراا -3
 قامة أحباث مشرتكةإ -4

 مخس سنوات جتدد تلقائيا  

 فرنسا –ابريس 
 

/https://www.paristech.fr 
 
 
 
 

14 

ري يطكلية اننت الوطنية االطلسية للطب الب
 فرنسا–جامعة اننت واجني لومان يف 

 

University of Nantes 

 

 nantes.fr-www.univ   2010أب 

 

 
 االتفاقيات مع أوكرانيا

 عنواهنا الحيتهاص-ديدها جت- مدهتا جماالت تطبيق االتفاقية العام والدولة اسم اجلامعة رقم

1 

 اجلامعة ا التقنية  الوطنية

 أوكرانيا
National technical university of 

Ukraine 

 5/2003/ 23أوكرانيا 

 والعلمية.بادل الزايرات الرمسية ت-1
 بادل إيفاد األساتذة .ت-2

 كةملؤمترات والندوات العلمية املشرت ااملشاركة يف -3

مدهتا مخس سنوات جتدد يف حال 
 رغبة الطرفني بذلك

Fax:00380442365932 

kpi.kiev.ua-ntv.www 

 
 

 جامعة الفوف الزراعية 2
Lviv state agrarian university 

 26/5/2003أوكرانيا
 والعلمية.بادل الزايرات الرمسية ت-1

 اتذة .فاد األستبادل إي-2
 Fax:++380322980765 ا  صاحلة ملدة مخس سنوات جتدد تلقائي

/http://lnau.lviv.ua 

3 
 جامعة كييف اهلندسية

Kyiv national university of 

construction and architecture 

 2003 /9/6أوكراين
 

 والعلمية.بادل الزايرات الرمسية ت-1
 بادل إيفاد األساتذة .ت-2

 

صاحلة ملدة مخس سنوات جتدد برغبة 
 الطرفني

 27/5/2007تنتهي 

Fax: ++380442769282 
/http://www.knuba.edu.ua 

4 
 أكادميية االتصاالت الوطنية اوديسا

Odessa national academy of 

telecommunication a.s. popova 

 15/7/2003اوكرانيا

 والعلمية.بادل الزايرات الرمسية ت-1
 بادل إيفاد األساتذة .ت-2

 املؤمترات و ورشات العمل العلمية املشاركة يف -3

 مذكرة تفاهم غري حمددة املدة
 

Fax:++380482261963 

www.usat.ukrtel.net 

 
 
 

https://www.paristech.fr/
https://english.univ-nantes.fr/
https://english.univ-nantes.fr/
http://www.univ-nantes.fr/
http://www.ntv-kpi.kiev.ua/
http://lnau.lviv.ua/
http://www.knuba.edu.ua/
http://www.usat.ukrtel.net/
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5 
 وتشيا الوطنية التقنيةجامعة زابور 

Zaporizhzhya national technical 

university 

 4/2006/أوكرانيا 
 تبادل الزايرات الرمسية والعلمية.

 بادل إيفاد األساتذة .ت-2
 املؤمترات و ورشات العمل العلمية املشاركة يف -3

 مخس سنوات جتدد تلقائيا  
Fax: ++380612642141 

www.zstu.edu.ua 

 
 

6 
 املعهد العايل للموسيقا

Kyiv state higher music college 

in Ukraine 

 27/4/2006أوكرانيا 
 تبادل الزايرات الرمسية والعلمية.

 بادل إيفاد األساتذة .ت-2
 املؤمترات و ورشات العمل العلمية املشاركة يف -3

 solutions.com-www.ukraine/ مخس سنوات جتدد تلقائيا  

 10/2008/ 14 أوكرانيا ملعلو ة لالكلية الوطني–معهد الفيزايء االلكرتونية  7
 تبادل الزايرات الرمسية والعلمية.

 بادل إيفاد األساتذة .ت-2
 املؤمترات و ورشات العمل العلمية املشاركة يف -3

 Fax:0038312643650 ت جتدد تلقائيا  مخس سنوا

 14/10/2008 أوكرانيا جامعة اوجغراد الوطنية 8
 تبادل الزايرات الرمسية والعلمية.

 بادل إيفاد األساتذة .ت-2
 املؤمترات و ورشات العمل العلمية املشاركة يف -3

  مخس سنوات جتدد تلقائيا  

 تبادل زايرات وايفاد .1 52/1/2009 أوكرانيا جامعة لوغانيسك الوطنية الزراعية 9
 ميةعلاملشاركة يف املؤمترات و ورشات العمل ال .2

 مخس سنوات جتدد تلقائيا  
www.luau.ua 

 

Fax:00380642599762 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zstu.edu.ua/
http://www.ukraine-solutions.com/
http://www.luau.ua/
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 ابيالروسي مع االتفاقيات
 عنواهنا الحيتهاص-ديدها جت-هتا مد جماالت تطبيق االتفاقية العام والدولة اسم اجلامعة رقم

1 

 ةجامعة بيالروسيا التقنية الوطني

Belarussian national 

technical university 

belarussia -minsk 

 15/4/2002روسيا 

 والعلمية.بادل الزايرات الرمسية ت-1
 بادل إيفاد األساتذة .ت-2

 كةملشرت ملؤمترات والندوات العلمية اااملشاركة يف -3
ر شه ل زايرات قصرية وطويلة األمد أكثر منتباد

ع مب  لطالب الدراسات العليا إلجراء حبوث وتدري
دة وفمراعاة االنظمة املرعية  وتتحمل اجلهة امل

 نفقات االيفاد

صاحلة ملدة مخس سنوات جتدد 
 تلقائيا  

Fax: 00375172328602 

www.bsuproduct.by 

 

2 
ون املركز السوري البيالروسي للتعا

 يف بيالروسيا
 3/2/2010بيالروسيا 

   

3 

 جامعة مينيسك احلكومية للغات
 

 

Minsk State Linguistic 

University 

 

 

 3/2/2010بيالروسيا 
ر شه تبادل زايرات قصرية وطويلة األمد أكثر من

ع مب  اسات العليا إلجراء حبوث وتدريلطالب الدر 
دة وفمراعاة االنظمة املرعية  وتتحمل اجلهة امل

 نفقات االيفاد

صاحلة ملدة مخس سنوات جتدد 
 تلقائيا  

www.mslu.by 

 

4 

بيالروسيا احلكومية  أكادميية
 للموسيقى

Belarusian state 

academy of Music 

Minsk 

بيالروسيا 
امة واألساتذة لفرتات قصرية إلقتبادل الطالب  27/12/2010

 www.bgam.by مدهتا مخس سنوات جتدد تلقائيا أنشطة وأحباث

 

http://www.bsuproduct.by/
https://www.mslu.by/en/
https://www.mslu.by/en/
https://www.mslu.by/en/
https://www.mslu.by/en/
http://www.mslu.by/
http://www.bgam.by/
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 االتفاقيات مع إيران

 عنواهنا هاالحيتص-ديدها جت-مدهتا  جماالت تطبيق االتفاقية العام والدولة اسم اجلامعة رقم

 جامعة تربيت معلم 1
Teacher training university 

 29/6/2003إيران 

 والعلمية.بادل الزايرات الرمسية ت-1
 بادل إيفاد األساتذة والطالب .ت-2

 قامة املؤمترات والندوات العلمية املشرتكة.إ-3
  توقيع برانمج تنفيذيمت -4

 مخس سنوات جتدد تلقائيا  
Fax: 0098218830857 

www.tmu.ac.ir 

 

 جامعة الزهراء 2
Al.zahra university 

 12/9/2004إيران 
 

 والعلمية.بادل الزايرات الرمسية ت-1
 بادل إيفاد األساتذة والطالب .ت-2

 قامة املؤمترات والندوات العلمية املشرتكة.إ-3
 مت توقيع برانمج تنفيذي

 د تلقائيا  مخس سنوات جتد
Fax:009218035187 

www.alzahra.ac.ir 

 

 جامعة طهران 3
University of tehran 

 16/2/2005إيران 
 تبادل زايرات رمسية وعلمية -1

 إقامة ندوات و ورشات عمل مشرتكة -2
 Fax:0098216400025 مخس سنوات جتدد تلقائيا  

/https://ut.ac.ir 

 12/11/2006إيران  منظمة مست اإليرانية 4
 والعلمية.بادل الزايرات الرمسية ت-1
 بادل إيفاد األساتذة والطالب .ت-2

 قامة املؤمترات والندوات العلمية املشرتكةإ-3
 مخس سنوات جتدد تلقائيا  

Fax:00982144248777 

www.samt.ac.ir 

 

 جامعة أصفهان 5
University of isfahan Iran 

 23/1/2007 إيران
 والعلمية.بادل الزايرات الرمسية ت-1
 بادل إيفاد األساتذة والطالب .ت-2

 قامة املؤمترات والندوات العلمية املشرتكةإ-3
 00983116689744 مدهتا أربع سنوات جتدد تلقائيا  

/https://www.ui.ac.ir 

 جامعة تربيت مدرس 6
Tarbiat modares university 

 10/4/2007 إيران
 والعلمية.بادل الزايرات الرمسية ت-1
 بادل إيفاد األساتذة والطالب .ت-2

 قامة املؤمترات والندوات العلمية املشرتكةإ-3
 https://www.modares.ac.ir/ مخس سنوات جتدد تلقائيا  

 

 

http://www.tmu.ac.ir/
http://www.alzahra.ac.ir/
https://ut.ac.ir/
http://www.samt.ac.ir/
https://www.ui.ac.ir/
https://www.modares.ac.ir/
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 اإليطاليةامعات مع اجلاتفاقيات 
 

 عنواهنا الحيتهاص-ديدها جت-مدهتا  جماالت تطبيق االتفاقية العام والدولة اسم اجلامعة رقم

1 
 –مركز الفيزايء النظرية تريستا 

International center for 

theoretical physics 

 12ايطاليا
/12/2000 

 بادل الزايرات الرمسية والعلمية .ت-1
 نح طالبية اثنوية من تريستام -2

 2003 1كانون   /31تنتهي 
جتدد يف حال طلب احد الطرفني 

 متديدها

Fax: 0039402240410 

www.ictp.trieste.it 

 جامعة بولوان 2
University of bologna 

 ايطاليا1999

 بادل الزايرات الرمسية والعلمية .ت-1
 بادل إيفاد األساتذة والطالب .ت-2

 ملؤمترات والندوات العلميةااملشاركة يف -3
 املشرتكة.

 مدة االتفاقية سنة جتدد تلقائيا  
Fax:00390512093073 

bo.itwww.deis.uni 

 

 جامعة أودين 3

Udine university 
 30/9/2005 ايطاليا

 بادل الزايرات العلمية والرمسيةت-1
 فيذي.برانمج تن دال يوج -2

 www.tin.it مخس سنوات جتدد تلقائيا  

 

 
 
 
 
 
 

http://www.ictp.trieste.it/
http://www.deis.unibo.it/
http://www.tin.it/
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 االتفاقيات مع تركيا
 

 عنواهنا الحيتهاص-ديدها جت-مدهتا  طبيق االتفاقيةجماالت ت العام والدولة اسم اجلامعة رقم

 جامعة إجية 1
Ege University 

 تركيا 27/10/2000
 ورمسية.بادل زايرات علمية ت -1

 مخس سنوات ملشاركة يف املؤمترات العلمية.ا-2
www.Ege.edu.tr 

 

 

2 
 جامعة الشرق األوسط التقنية
Middle east technical 

university 

 تركيا 27/2/2004
 رات الرمسية والعلميةتبادل الزاي -1
 ملشاركة يف املؤمترات العلمية.ا -2

 جتدد تلقائيا  
Tel : 003122102000 

003122101105 

www.metu.edu.tr 

 

3 

 جامعة استنبول 

 
İstanbul University | 

Bridge Of The Science 

 

جامعة تشرين 
16/1/2010 

 www.istanbul.edu.tr جتدد تلقائيا   

 

4 

 جامعة ماردين ارتكلو
Mardin Artuklu 

University 

جامعة تشرين 
16/1/2010 

 ا  جتدد تلقائي 

 
 

 جامعة ماردين آرتوكلو
www.artuklu.edu.tr 

 
 

 

5 
 جامعة غازي عنتاب

Gaziantep University 

 

جامعة تشرين 
 جتدد تلقائيا    16/1/2010

 
 

www.gantep.edu.tr 
 

 

http://www.ege.edu.tr/
http://www.metu.edu.tr/
https://www.istanbul.edu.tr/en/
https://www.istanbul.edu.tr/en/
https://www.istanbul.edu.tr/en/
https://www.istanbul.edu.tr/en/
https://www.istanbul.edu.tr/en/
http://www.istanbul.edu.tr/
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 االتفاقيات مع بريطانيا
 

 عنواهنا الحيتهاص-ديدها جت-مدهتا  جماالت تطبيق االتفاقية العام والدولة اسم اجلامعة رقم

1 
 جامعة هيدر سفيلد

University of 

huddersfield 

 21/7/2001 بريطانيا
 رات علمية ورمسية.تبادل زاي -

 رات العلميةملشاركة يف املؤمتا-2

سنوات جتدد تلقائيا  يف حال رغبة  4
 منهية -الطرفني بذلك

Fax:01484472440 

www.hud.ac.uk 

 

2 
 جامعة بليموث

University of 

plymouth 

 2004بريطانيا 
 رات علمية ورمسية.تبادل زاي -

 ملشاركة يف املؤمترات العلميةا-2
 منهية–تمخس سنوا

Fax:00441752232011 

www.plymouth.ac.uk 

 

 
 
 
 

 االتفاقيات مع الوالايت املتحدة األمريكية

 عنواهنا الحيتهاص-ديدها جت-مدهتا  جماالت تطبيق االتفاقية العام والدولة اسم اجلامعة رقم

 جامعة هيوسنت أمريكا 1
University of Houston 

مدهتا مخس سنوات غري قابلة  تنفيذي بعد برانمج دال يوج 2/2004/ 27أمريكا 
 منتهية -للتجديد

, 
 
 

www.uh.edu 

 
 

 

http://www.hud.ac.uk/
http://www.plymouth.ac.uk/
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 االتفاقيات مع اسبانيا
 

 
 االتفاقيات مع مجهورية التشيك

 
 عنواهنا الحيتهاص-ديدها جت-مدهتا  جماالت تطبيق االتفاقية العام والدولة اسم اجلامعة رقم

1 

 اعة برنو للعلوم والتكنولوجيجام
Brno University of 

Technology 

 
 14/11/2007تشيكيا 

 بادل الزايرات الرمسية والعلمية .ت-1
 بادل إيفاد األساتذة والطالب .ت-2

 رتكةرات والندوات العلمية املشإقامة املؤمت-3

مدهتا غري حمدودة تنهى برسالة  
 كتابية قبل ثالثة أشهر

Fax:00420541211140 
 
 

www.vutbr.cz 
 
 

 
 
 
 
 
 

 عنواهنا الحيتهاص-ديدها جت-مدهتا  جماالت تطبيق االتفاقية العام والدولة اسم اجلامعة رقم

 برانمج تنفيذي بعد دال يوج 18/10/2008اسبانيا كلية الزراعة  –جامعة قرطبة  1
مدهتا مخس سنوات غري قابلة 

 Fax:957218030 للتجديد
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 بولونيا
 عنواهنا الحيتهاص-ديدها جت-مدهتا  جماالت تطبيق االتفاقية العام والدولة اسم اجلامعة رقم

1 
 ولونياب -جامعة وارسو

Warsaw university in 

Poland 

 14/11/2002بولونيا 

 ية والعلمية .بادل الزايرات الرمست-1
 بادل إيفاد األساتذة والطالب .ت-2

 رتكةرات والندوات العلمية املشإقامة املؤمت-3
 مدهتا مخس سنوات جتدد تلقائيا  

 
 

www.en.uw.edu.pl 

 

 

2 
 ولونياب  -جامعة جيشوف

The rzeszow university of 

technology in Poland 

 5/3/2007 بولونيا
 بادل الزايرات الرمسية والعلمية .ت-1
 بادل إيفاد األساتذة والطالب .ت-2

 رتكةرات والندوات العلمية املشإقامة املؤمت-3
 مدهتا مخس سنوات جتدد تلقائيا  

 
 

www.prz.edu.pl 
 

 

3 
 كامجيج فيلكي يف بيدغوش

Władze uczelni - UKW 

 
 تبادل زايرات اساتذة وطالب .1 17/2/2009بولونيا 

 مدهتا مخس سنوات جتدد تلقائيا   ندوات ومؤمترات مشرتكة .2

Fax:523413533 
 

 
 

www.ukw.edu.pl 
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 االتفاقيات مع روسيا
 عنواهنا الحيتهاص-ديدها جت-مدهتا  يق االتفاقيةجماالت تطب العام والدولة اسم اجلامعة رقم

 اجلامعة التقنية احلكومية بطرسبورغ 1
Saint Petersburg university 

 29/1/2003روسيا 

 بادل الزايرات الرمسية والعلمية.ت-1
 بادل إيفاد األساتذة .ت-2

 بملحق االتفاقية يوجب تكاليف مالية متبادلة للتدري

ني يف حال رغبة الطرفملدة مخس سنوات جتدد 
 بذلك

78124286898  Fax: + 
www.ums.stu.neva.ru 

 

2 
 جامعة إجيفسك

Izhevsk state technical 

university 

 21/2/2003روسيا 

 بادل الزايرات الرمسية والعلمية.ت-1
 بادل إيفاد األساتذة والطالب.ت-2

 دوات العلمية املشرتكةرات والنإقامة املؤمت-3
  وضع برانمج تنفيذي لالتفاقية .مت -4

 شروع بناء إنسان أيلم -5
لعليا ات اراستوفري مقاعد دراسية  لطالب اجلامعتني ملتابعة الد

 رفنيالط وفق االنظمة املرعية لدىضمن االختصاصات املتوفرة 

 مخس سنوات جتدد تلقائيا  
Fax: 0073412592555 

www.istu.udm.ru 

 

3 
 معهد موسكو هلندسة الطرق

Moscow institute for road 

engineering in Russia 
 27/2/2003روسيا 

 بادل الزايرات الرمسية والعلمية.ت-1
 بادل إيفاد األساتذة.ت-2

 يفعية املر  األنظمةمنح طالب وفق  أوتوفري مقاعد دراسية 
فقات فدة نملو بلدين على أساس التعامل ابملثل وتتحمل اجلهة اال

 موفديها

 مخس سنوات جتدد تلقائيا  
Fax:++70951518965 

www.en.madi.ru 

 

4 
 جامعة كوابن

Kuban state technological 

university 

 22/6/2004روسيا 

 لعلمية.بادل الزايرات الرمسية وات-1
 بادل إيفاد األساتذة .ت-2

ب تبادل زايرات قصرية وطويلة األمد أكثر من شهر لطال
ملرعية  اظمة النالدراسات العليا إلجراء حبوث وتدريب  مع مراعاة ا
 وتتحمل اجلهة املوفدة نفقات االيفاد

 مخس سنوات جتدد تلقائيا  
Fax: 0078612596592 

www.kgtu.kuban.ru 

 

5 

 2007روسيا  جممع مودول الروسي للنفط والغاز

 تبادل إيفاد األساتذة .-

 املشاركة يف املؤمترات والندوات العلمية املشرتكة
وى تبادل الطالب وطالب الدراسات العليا بغرض رفع مست

 أتهيلهم وخضوعهم لدورات تدريبية
 

 مخس سنوات جتدد تلقائيا  

Fax:79279381353 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.ums.stu.neva.ru/
http://www.istu.udm.ru/
http://www.en.madi.ru/
http://www.kgtu.kuban.ru/
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6 

 جامعة روسيا احلكومية غوبكن للنفط
 والغاز

 
National University of Oil 

and Gas «Gubkin 

University» 

 

 بادل الزايرات الرمسية والعلمية.ت-1 25/8/2008روسيا 
 بادل إيفاد األساتذة .ت-2

 شرتكةوالندوات العلمية اململشاركة يف املؤمترات ا-3
ن ما تبادل زايرات الطالب مرحلة أوىل ودراسات علي
عية ملر ااجل التدريب وإجراء البحوث وفقا األنظمة 
 وتتحمل اجلهة املوفدة نفقات موفديها

 

 http://en.gubkin.ru/ صاحلة ملدة مخس سنوات جتدد تلقائيا  
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 ة ستانكنيجامع
 

Moscow State University 
of Technology 

STANKIN 
 

 2018وقعت عام 

  احداث مركز مشرتك يف اجلامعتني

mgtu_stankin 
 

www.ae.ukc-sputnikn.ru 
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 ة .تبادل إيفاد األساتذ- 2019مراسلة  جامعة كازان احلكومية

 شرتكةملشاركة يف املؤمترات والندوات العلمية املا-
 رتكةشكل االسس التبادلية جيي ان تعود ابلفائدة امل

 نيطرفلكال الطرفني حسب االنظمة املتبعة لدى ال

 جتدد تلقائيا   مخس سنوات

Tel: +7843 292 76 00 

fax: +7843 292 74 18 

www.kpfu.ru 

 

 

 

http://en.gubkin.ru/
http://en.gubkin.ru/
http://en.gubkin.ru/
http://en.gubkin.ru/
http://en.gubkin.ru/
https://www.topuniversities.com/universities/moscow-state-university-technology-stankin/more
https://www.topuniversities.com/universities/moscow-state-university-technology-stankin/more
https://www.topuniversities.com/universities/moscow-state-university-technology-stankin/more
https://www.topuniversities.com/universities/moscow-state-university-technology-stankin/more
http://www.kpfu.ru/

