
الجامعات المصرية 1/
البريد االلكتروني الجهة التي وقعت االتفاقيةمدة االتفاقيةتاريخ توقيع االتفاقيةالجامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةت

projectscenter@ainshams.edu.egرئيس اجلامعةثالث سنوات13/2/2013جامعة عني مشس8

الجامعات األردنية2/
البريد االلكتروني الجهة التي وقعت االتفاقيةمدة االتفاقيةتاريخ توقيع االتفاقيةالجامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةت

jalaljo1953@gmail.comرئيس اجلامعةثالث سنوات17/9/2013اجلامعة األردنية 1

الجامعات اإليطالية1/

البريد االلكتروني الجهة التي وقعت االتفاقيةمدة االتفاقيةتاريخ توقيع االتفاقيةالجامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةت

        urp@unict.it      fax:-   095327990      tel:-  0957306011رئيس اجلامعةغري حمددة املدة06/08/2003جامعة كاتانيا1
alfredo.petralia@yahoo.it     منسق اتفاقية جامعة كاتانيا         

                                     tel :-    00390755851 رئيس اجلامعةمخس سنوات23/11/2009جامعة بريوجيا2

     pec@cert.unipa.it         tel:-  +3909123886472رئيس اجلامعةمخس سنوات12/12/2008جامعة بالريمو3
antonio.pellitteri.it                                                   

          antoni@unipv.it          antoniomaria.morone@unipv.itرئيس اجلامعةثالث سنوات5/2010/جامعة بافيا4
fax:- +39 0382 984695      tel:-+39 0382 984230   

االتفاقيات الموقعة مع جامعة طرابلس
/ الجامعات العربية:- أوالً

/ الجامعات األوروبية ثانياً
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الجامعات الفرنسية2
البريد االلكتروني الجهة التي وقعت االتفاقيةمدة االتفاقيةتاريخ توقيع االتفاقيةالجامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةت

ri_iut_besancon@univ.fcomte.frرئيس اجلامعةمخس سنوات03/08/2010جامعة فرانش كونتيه1

       sophie_Ballet@univ.valenciennes.frوكيل اجلامعةمخس سنوات04/07/2014جامعة فالنسني2

sandrine.gidon@univ.bpclermont.frوكيل اجلامعةمخس سنوات30/4/2014جامعة باسكال3

harald.schraeder@univ-reims.fr   tel:-  +33(0)326913954رئيس اجلامعةثالث سنوات11/07/2014جامعة رانس4

                        -:sylvain.lamourethe@uni-rouen.fr         tel           رئيس اجلامعةثالث سنوات11/04/2014جامعة غوان5
       0033 (0)632398350

الجامعات البريطانية3/
البريد االلكتروني الجهة التي وقعت االتفاقيةمدة االتفاقيةتاريخ توقيع االتفاقيةالجامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةت

                       -:J.Inegbedion@southampton.ac.uk   tel          رئيس اجلامعةثالث سنوات28/2/2014جامعة ساوهتامبتون1
 +44(0) 2380598650   fax:- +44(0)2380598878                                   

Ih@soas.ac.uk         fax:-  00442078984089رئيس اجلامعةمخس سنوات09/07/2010جامعة لندن2

الكليات الطبيةرئيس اجلامعة/الطبيات سابقاًسنتان27/1/2011جامعة شافليد هاالم3

الجامعات األسبانية4/
البريد االلكتروني الجهة التي وقعت االتفاقيةمدة االتفاقيةتاريخ توقيع االتفاقيةالجامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةت

Mteresa.val@uah.esرئيس اجلامعةمخس سنوات26/9/2012جامعة ألكال (القلعة)1

aeche2013@ub.eduرئيس اجلامعة 01/01/2013جامعة برشلونة2
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الجامعات الروسية5/
البريد االلكتروني الجهة التي وقعت االتفاقيةمدة االتفاقيةتاريخ توقيع االتفاقيةالجامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةت

1
اجلامعة احلكومية لالقتصاد 

والتجارة مبوسكو
marat@musin.orgرئيس اجلامعةمخس سنوات06/12/2011

الجامعات البيالروسية6/
البريد االلكتروني الجهة التي وقعت االتفاقيةمدة االتفاقيةتاريخ توقيع االتفاقيةالجامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةت

1
اجلامعة البيالروسية 
للمعلومات والراديو 

واإللكرتونات
رئيس اجلامعةمخس سنوات05/09/2010

الجامعات الصربية7/
البريد االلكتروني الجهة التي وقعت االتفاقيةمدة االتفاقيةتاريخ توقيع االتفاقيةالجامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةت

      tel:-  +381214852000 رئيس اجلامعةمخس سنوات13/6/2010نويف ساد1

 -:Kabinet@rect.bg.ac.rs     tel:- 0113207400     faxرئيس اجلامعةمخس سنوات13/6/2010جامعة بلغراد2
0113207481

الجامعات المالطية8/
البريد االلكتروني الجهة التي وقعت االتفاقيةمدة االتفاقيةتاريخ توقيع االتفاقيةالجامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةت

stefania.fabri@um.edu.mtرئيس اجلامعةمخس سنوات02/01/2014 جامعة مالطا1

الجامعات التركية9/
البريد االلكتروني الجهة التي وقعت االتفاقيةمدة االتفاقيةتاريخ توقيع االتفاقيةالجامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةت

مل يسبق توقيع اتفاقيات على مستوى رؤساء اجلامعات  erasmus@dicle.edu.trجامعة دجال1
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الجامعات الكورية1/

البريد االلكتروني الجهة التي وقعت االتفاقيةمدة االتفاقيةتاريخ توقيع االتفاقيةالجامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةت

 -:dykim@ajou.ac.kr    tel:- +82312192632,1830    faxرئيس اجلامعةغري حمددة املدة18/2/2009جامعة آجو1
+82312191834

4
كلية تقنية املعلومات 

واالتصاالت جامعة آجو-
سوان

عميد كلية تقنية املعلوماتمخس سنوات24/2/2010

الجامعات اليابانية2/
البريد االلكتروني الجهة التي وقعت االتفاقيةمدة االتفاقيةتاريخ توقيع االتفاقيةالجامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةت

1
مكتب التعاون الدويل 

الياباين
tel-:  +8136838.2740       fax: +8136838.2721رئيس اجلامعةمخس سنوات15/5/2010

/ الجامعات األسيوية ثالثاً

/ الجامعات األسترالية رابعاً
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البريد االلكتروني الجهة التي وقعت االتفاقيةمدة االتفاقيةتاريخ توقيع االتفاقيةالجامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةت

tel:-  +61399026011 وكيل اجلامعة للشؤون العلميةمخس سنوات25/3/2010جامعة موناش1

جامعات الواليات المتحدة وكندا1/
البريد االلكتروني الجهة التي وقعت االتفاقيةمدة االتفاقيةتاريخ توقيع االتفاقيةالجامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةت

david.c.blackburn@gmail.com    tel:- 785 864.2700عميد كلية العلومأربع سنوات26/1/2011جامعة كانساس/أمريكا1

kevfitz@ag.arizona.edu     fax:-    (520) 621_7196رئيس اجلامعةمخس سنوات20/7/2013جامعة أريزونا/أمريكا2

البريد االلكتروني الجهة التي وقعت االتفاقيةمدة االتفاقيةتاريخ توقيع االتفاقيةالجامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةت

/رئيس اجلامعة ثالث سنوات   16/1/2013 معهد التخطيط1

2
املركز الوطين ملكافحة 

األمراض
/رئيس اجلامعةسنة05/05/2013

 -:reza.Nassiri@hc.msu.edu      office:- 517-353-8992    faxجامعة مشيقن ستايت1
517-355-1894 

 cindy.Nair@oregonstate.eduجامعة وريقون2

مل يسبق توقيع اتفاقيات على مستوى رؤساء اجلامعات 

مل يسبق توقيع اتفاقيات على مستوى رؤساء اجلامعات

/ جامعات أمريكا الشمالية والجنوبية خامساً

/ االتفاقيات المحلية سادساً
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