
: االتفاقيات الخارجية والتعاون الدولي للجامعة ) 
ً
 م(2017-2021تاسعا

اكة مع جامعات وجهات  وتوكوالت واتفاقيات الشر قامت الجامعة بتوقيع العديد من البر

هو   منها كما  ي 
والبحث  ي 

والمعرف  ي 
الثقاف  التبادل  أوارص  لتوطيد  ومحلية  وإقليمية  عالمية 

 التالية: موضح بالصور والجداول  

  - 2017(: بروتوكوالت تعاون مع جامعات إقليمية وإفريقية )2-14شكل )

 م( 2020

ي سويف ) 2- 20جدول ) 
مة مع جامعة بث    –  2017(: االتفاقيات المحلية المبر

 م( 2021

    



1 
 – أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 

 جامعه الطفل
2017 

 

ي  2
ي اإلفريق   2017 للتكامل والتنمية المجلس العربر

 

 

 

 

 2018 الجامعة األمريكية بالقاهرة 3

 

 2018 الهيئة العربية للتصنيع  4

 

5 
ي 
وب   الجامعة المرصية للتعليم اإلليكب 

 األهلية 
2019 

 

6 
ي للتدريب   مجلس  -اإلتحاد العربر

 جامعه الدول العربية -الوحدة االقتصادية 
2018 

 

كه انتجريتد  7   2018 نولدج داينمكسشر



 2019 جامعه النهضة 8

 

9 
 - أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا   

 حديقة العلوم الوطنية
2019 

 

ي المرصي للمكفوفي    10
 2019 اإلتحاد الرياض 

 

 2019 اإلتحاد المرصي لسالح الشيش  11

 

ول المرصي  12  2019 معهد بحوث البب 

 



 2019 جامعه االهرام الكندية  –الطبيعي كليه العالج  13

 

14 
وعات المتوسطة   جهاز تنميه المشر

ة ومتناهيه الصغر  والصغب 
2019 

 

 2019 هيئة الطاقة الذرية 15

 

ية 16  2019 هيئة المطابع األمب 

 

 2019 جامعه مرص الدولية 17

 

 2019 هيئه االستشعار عن بعد 18

 



ةنادي روتاري  19  2019 الجب  

 

 2020 بنك مرص 20

 

 2020 أكاديمية السالم  21

 

 2020 الجامعة األمريكية 22

 

ا  23 كه فيبر  2020 شر

 

 2020 وزاره التضامن االجتماعي  24

 



 2021 وزاره األوقاف  25

 

 

 

ي سويف2- 21جدول ) 
مة مع جامعة بث    (: االتفاقيات اإلقليمية واألفريقية المبر

 م( 2021-2017)

     

1 
Ibrahim Badamasi 

Babangida University 
 2019 نيجريا 

 

 

 

2 
Kano University of Science 

and Technology 
 2019 نيجريا 

 

 

 

3 Yobe State University  2018 نيجريا 

 

4 University of Dodoma انيا  2019 تب  

 

 

 

 



5 
جامعه القرآن الكريم والعلوم 

 اإلسالمية 
 2019 السودان 

 

 

 

 

 2019 السودان  جامعه الضعي    6

 

 2019 السودان  جامعه ام درمان  7

 

 

 

 

8 
جامعه السودان للعلوم 

 والتكنولوجيا
 2019 السودان 

 

 

 

 

 2019 السودان  جامعه القرآن الكريم وتأصيل العلوم 9

 

 

 

 



 

1

0 
 2019 الجزائر  جامعه الجزائر 

 

 

 

 

1

1 
ي غازي

 2019 ليبيا  جامعه بث 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 (2017-2021) (: بروتوكوالت تعاون مع جامعات مرصية وإقليمية ودولية2-14شكل ) 

 م(2020  - 2017)  (: بروتوكوالت تعاون مع جامعات أوروبية2-14شكل ) 

 

ي سويف  2- 22جدول ) 
مة مع جامعة بث  (: االتفاقيات الدولية واألفريقية المبر

 (م 2021-2017)



 مجاالت التعاون  التاري    خ  الدولة الجهة م

1.  

وشيما   جامعة هب 

 )اليابان(

 

 بالتعاون مع جامعات 

)مالوي و وزامبيا  

 األفريقية( 

 2021 اليابان

ك    - مشب  تعاون  مذكرة  جامعة  توقيع  بي   

ي  
ف  اليابانية  وشيما  هب  وجامعة  سويف  ي 

بث 

العلوم   قطاع  ي 
ف  ي  الطالبر التبادل  إطار 

وقطاع   الصحية  العلوم  وقطاع  بوية،  الب 

 . ي
 األمن الغذاب 

طالب من الجامعة لبدء أول    5تم قبول    -

وشيما لمدة عام   تدريب مكثف بجامعة هب 

ي سويف 
ي لقبول طالب جامعة بث  تحضب 

ي منح كاملة. 
 ف 

 2020 األردن  جامعة جدارا   .2

كة،    - المشب  العلمية  والدرجات  امج  البر

البعثات   التدريس،  هيئة  أعضاء  تبادل 

 .  الطالبية بي   الطرفي  

-    ، الجامعتي   بي    تدريبية  طالبية  زيارات 

 والتدريب والتطوير

-    
ً
مؤخرا تنفيذ  2021تم  عىل  الموافقة  م 

علمية   كدرجة  بية  الب  ي 
ف  دكتوراة  برنامج 

 . كة بي   الجامعتي    مشب 

 2020 فرنسا  جامعة باريس ساكالي   .3

فرصة    38أثمر هذا التعاون عن توفب  عدد    -

الجامعتي     بي    واألساتذة  الطالب  لتبادل 

تعميق  إل  باإلضافة  سنوات،  ثالثة  خالل 



ي  
ي ودمج البحوث ف 

ي المجال البحث 
التعاون ف 

 الصناعة. 

 

ا   .4  2019 إيطاليا  جامعة سابيب  

بي     ي 
والثقاف  والتعليمي  ي 

البحث  التعاون 

المالحة  علوم  بكلية  الفضاء  علوم  قسمي 

ي 
ف  الجامعتي    بي    الفضاء  وتكنولوجيا 

 مجاالت التخصص 

5.  

ا   جامعة سابيب  

Sapienza 

University of 

Rome 

 2018 إيطاليا 

ي  
ي والتعليمي والثقاف 

مجاالت التعاون البحث 

 بي   الطرفي   

6.  

Ibrahim Badamsi 

Babanigda 

University 

يا   2019 نيجب 

ي مجاالت التعليم والبحث العلمي  
التعاون ف 

ي  
 والتبادل الثقاف 

7.  
University of 

Antwerpen 
 2019 بلجيكا 

ومنح   ك  المشب  اف  االشر ي 
ف  تعاون  اتفاقية 

كة     درجات علمية مشب 

8.  Kano University  يا  2019 نيجب 

امج  كة البر  والدرجات العلمية المشب 

 تبادل أعضاء هيئة التدريس

 البعثات الطالبية بي   الطرفي   

 زيارات طالبية تدريبية بي   الجامعتي   

 التدريب والتطوير

9.  
Yobe State 

University 
يا   2018 نيجب 

ي مجاالت التعليم والبحث العلمي  
التعاون ف 

ي  
 والتبادل الثقاف 



10.  
University of 

Dodoma 
انيا  2019 تب  

كة  امج والدرجات العلمية المشب   البر

 تبادل أعضاء هيئة التدريس

 البعثات الطالبية بي   الطرفي   

 زيارات طالبية تدريبية بي   الجامعتي   

11.  

Center of Eco-

friendly 

environmental 

Sciences 

ي   2019 الصي   
ي  مجاالت التعاون البحث 

 والتعليمي والثقاف 

12.  
 جامعة لوميب  ليون 

 
 2009 فرنسا 

بجامعات   الفرنسية  اللغة  أقسام  دعم 

 األقاليم

13.  
 جامعة سانج ميونج 

 
 2009 كوريا

 تبادل اعضاء هيئة التدريس

 تبادل الطالب 

البحثية   االنشطة  إل  االنضمام  تشجيع 

 )ورش العمل والمؤتمرات(

كة  وعات بحثية مشب   مشر

االكاديمية  تبادل   والمواد  المطبوعات 

 المختلفة

ذات   المجاالت  ي 
ف  التعاون  من  اشكال  اي 

ك  االهتمام المشب 

14.  

Chonnam 

National 

University 

 

 كوريا
2012 

 )تفعيل( 

ي المجالت البحثية والتعليمية  
التعاون ف 

  . ي
 والتبادل الثقاف 



15.  
Inchean 

university 
 كوريا

2009 

 )تفعيل( 

 هيئة التدريستبادل اعضاء  

 تبادل الطالب 

البحثية   األنشطة  إل  االنضمام  تشجيع 

 )ورش العمل والمؤتمرات(

كة  وعات بحثية مشب   مشر

األكاديمية   والمواد  المطبوعات  تبادل 

 المختلفة

ذات   المجاالت  ي 
ف  التعاون  من  اشكال  اي 

ك  االهتمام المشب 

 اسبانيا  جامعة جرانادا   .16
2005 

 )تفعيل( 

اعضاء   وطالب تبادل  التدريس  هيئة 

 الدراسات العليا 

 تنظيم ورش العمل

 التعليم والبحث والتطوير 

يال   .17  كندا  جامعة كيبك بمونب 
2008 

 )تفعيل( 

وعات بحثية  ي إنجاز مشر
 التعاون ف 

اء   تبادل األساتذة والخبر

 عقد دورات تدريبية للطالب

ات  نشر المؤلفات وتبادل الخبر

18.  

اتحاد المستثمرات 

واألمم المتحدة  العرب 

 لمكافحة مرض اإليدز 

 قارة أفريقيا 
2006 

 )تفعيل( 

بجامعة  التعليمي  المستشق   ودعم  تطوير 

ي سويف
 بث 

االرتقاء بالخدمات الطبية والجودة الشاملة  

 والعالجية

ات والكفاءات العلمية  االستفادة من الخبر



19.  
 جامعة ميجل ارنانديث 

 
 إسبانيا 

2009 

 )تفعيل( 

كة حول  تنفيذ عدة   وعات علمية مشب  مشر

 صحة اإلنسان وسالمة الغذاء والمياه

20.  

يا   جامعة نورثمبر

 

 

 بريطانيا 

2006 

 )تفعيل( 

 

هيئة   أعضاء  وتبادل  ي  الطالبر التبادل 

العمل  وورش  المؤتمرات  وتنظيم  التدريس 

كة  وعات البحوث والتطوير المشب   ومشر

21.  
 جامعة إيجا

 
 اليونان 

2009 

 )تفعيل( 

التدريس  تبادل   هيئة  وأعضاء  الطالب 

امج التعليمية  والبر

 أذربيجان  جامعة كاف كوز   .22
2009 

 )تفعيل( 
ي المجاالت البحثية واألكاديمية 

 التعاون ف 

 

 



 

 ى سويفبنجامعة تفاقيات ا

  

 التاريخ الدولة الجهة املبرم معها  م

 2020 مصر بنك مصر 1

 2020 مصر أكاديمية السالم  2

 2020 مصر شركة يفيرا 3

 2020 مصر الجامعة األمريكية 4

 2020 مصر نادي روتاري 5

 2020 مصر وزارة التضامن االجتماعي 6

 2020 مصر وزارة الصحة والسكان 7

 2020 مصر الهيئة القومية لالستشعار من البعد 8

 2020 مصر  االتحاد العربى للثقافة الرياضية 9

 2020 مصر  جمعية قرية االمل للتنمية والتاهيل االجتماعى للمعاقين ذهنيا 10

 2020 مصر نواه لالبحاث العلميةمركز  11

 2021 مصر  الهيئة العامة لتعليم الكبار  12

 2021 مصر وكالة الفضاء املصرية 13

 2021 مصر املجلس القومى للمراه 14

 2021 مصر مؤسسة احمد محسن مبارك الخيرية 15

 2021 مصر مديرية الزراعة 16

 2021 مصر والتكنولوجيامدرسة املتفوقين فى العلوم  17

 2021 مصر  شركة بيتا جروب لالستشارات العلمية 18

 2021 االمم املتحدة املركز االقليمى لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب اسيا  19

 2021 مصر  هيئة االستخبارات العسكرية 20

 2021 مصر جامعة بنى سويف التكتولوجية  21

 2021 مصر  املصريةدار االفتاء  22

 2021 مصر  الجامعة االمريكية بالقاهرة 23



 



 



 


