
   

 

 

 كلية األلسن-جامعة المنيا
 العليــــــــاـــات  معيــار الدراسـ
 

Minia University 

Faculty of Al-Alsun 

 

 

 إتفاقيات شراكة و تعاون أكاديمي محلية أو دولية

**************************************** 

 التاريخ القسم الموضوع م

1 
من الخطة الخمسية  0202/0200اإلعالن عن خطة البعثات للعام الرابع  

 0200 - 0222السادسة 
 11/11/1111 عام

1 
بشأن موافقة السيد أ.د/ رئيس الجامعة على تقسيط المصروفات الدراسية لطالب 

 0200/0200الدراسات العليا للعام الجامعي 
 8/9/1111 عام

 8/4/1111 عام عقد مؤتمر علمي دولي بكلية الفنون الجميلة تحت عنوان )الفن و اللغة( 3

 11/6/1111 عام أستاذ لحضور البرنامج الثقافي بين ج.م.ع و جمهورية فيتنام للجامعاتترشيح  4

 11/6/1111 عام للجامعات رومانياترشيح أستاذ لحضور البرنامج الثقافي بين ج.م.ع و  5

 11/6/1111 عام جامعاتلل إثيوبياترشيح أستاذ لحضور البرنامج الثقافي بين ج.م.ع و جمهورية  6

7 
 و حكومة اتحاد مينامارترشيح أستاذ لحضور البرنامج الثقافي بين ج.م.ع 

 للجامعات
 11/6/1111 عام

8 
 الكونغو الديموقراطيةترشيح أستاذ لحضور البرنامج الثقافي بين ج.م.ع و 

 للجامعات
 11/11/1111 عام

9 
نائية بين الثمقابلة سفير ج.م.ع مع السيد مدير عام الخارجية البنمية لدفع العالقات 

 البلدين في مجال التعليم العالي و الجامعات
 14/6/1111 اللغة اإلسبانية

11 
عقد مذكرة تفاهم بين جامعة المنيا و جامعة سالمنكا بإسبانيا بشأن تصميم درجة 

 مشتركة للماجستير لمدرسي اللغة اإلسبانية كلغة أجنبية
 1/7/1111 اللغة اإلسبانية

11 
و تكنولوجي  بين أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا و  إتفاق تعاون علمي

 المجلس القومي للبحوث اإليطالي متضمنا تنفيذ خمسة مشروعات بحثية كل عام
 5/7/1111 اللغة اإليطالية

 11/7/1111 عام تفعيل إتفاق بحث علمي و تكنولوجي بين حكومتي ج.م.ع و جنوب إفريقيا  11

 16/7/1111 عام ماليزيا عن عشرة منح دراسية للدراسات العليا –إعالن جامعة كوااللمبور  13

14 
شروط الترشح لجائزة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية )بالمملكة العربية 

 0200السعودية( للبحوث الجامعية لعام 
 11/8/1111 عام

15 
عن فتح باب التقدم للمنح البحثية المصرية األلمانية طويلة  DAADإعالن هيئة 

 لدرجة الدكتوراه 0202/0202( للعام األكاديمي  GERLSاألجل )
 8/11/1111 اللغة األلمانية

16 
بخصوص موافقة األستاذ الدكتور/ عميد الكلية على حضور أ.د/ باسم صالح محمد 

 أفريقي الثاني  –المؤتمر األيرو 
 13/11/1111 اإلسبانيةاللغة 

 18/11/1111 عام البرنامج التنفيذي بين وزارة التعليم العالي ج.م.ع و وزاة التعليم بأذربيجان 17

18 
في جامعة مانوبا بالجمهورية التونسية  DAADمؤتمر التبادل العلمي األلماني 

 تحت عنوان "حول ثقافة الذكر في الحضارات واآلداب العالمية"
 15/1/1113 األلمانيةاللغة 

 19/1/1113 عام مشروع التبادل الثقافي و التشجيع السياحي بين مصر و تركيا 19

 5/1/1113 اللغة اإلسبانية Tempusاإلجتماع الثاني للمثلي الجامعات المصرية و األوروبية بشأن مشروع  11

11 
ب ، عبد المطلبشأن منح بعثات معاوني أعضاء هيئة التدريس للسيد/صابر محمود 

 و السيدة/ حسناء محمود أحمد
 اللغة الفرنسية
 اللغة اإليطالية

1/4/1113 

 



   

 

 

 كلية األلسن-جامعة المنيا
 العليــــــــاـــات  معيــار الدراسـ
 

Minia University 

Faculty of Al-Alsun 

 

  

 إتفاقيات شراكة و تعاون أكاديمي محلية أو دوليةتابع  

**************************************** 

 التاريخ القسم الموضوع م

11 
كازاخستان بشأن إمكانية ضم الجامعات  -خطاب المركز الثقافي المصري بالماآتا
   IREGالمصرية إلى عضوية المنظمة الدولية 

 1/9/1113 عام

13 
بشأن ترحيب كلية األلسن بالباحثين الجزائريين الراغبين في زيارة الجامعات 

 المصرية
 4/9/1113 عام

14 
و خطة  0222/0202لتنفيذ بعثات خطة عام  20/00/0202إعطاء مهلة حتى 

0202/0200 
 31/11/1113 عام

 11/11/1113 عام (Cimoمنح دراسية( تقدمها حكومة فنلندا مركز ) 02فتح باب التقدم لعدد ) 15
 

  



   

 

 

 كلية األلسن-جامعة المنيا
 العليــــــــاـــات  معيــار الدراسـ
 

Minia University 

Faculty of Al-Alsun 

 

 

 

 ) قسم اللغة اإلسبانية ( إتفاقيات شراكة و تعاون أكاديمي محلية أو دولية

******************************************************* 

 التاريخ القسم الموضوع م

1 
مقابلة سفير ج.م.ع مع السيد مدير عام الخارجية البنمية لدفع العالقات الثنائية بين 

 البلدين في مجال التعليم العالي و الجامعات
 14/6/1111 اللغة اإلسبانية

1 
جامعة المنيا و جامعة سالمنكا بإسبانيا بشأن تصميم درجة عقد مذكرة تفاهم بين 

 مشتركة للماجستير لمدرسي اللغة اإلسبانية كلغة أجنبية
 1/7/1111 اللغة اإلسبانية

3 
بخصوص موافقة األستاذ الدكتور/ عميد الكلية على حضور أ.د/ باسم صالح محمد 

 أفريقي الثاني  –المؤتمر األيرو 
 13/11/1111 اللغة اإلسبانية

 5/1/1113 اللغة اإلسبانية Tempusاإلجتماع الثاني للمثلي الجامعات المصرية و األوروبية بشأن مشروع  4
 

  



   

 

 

 كلية األلسن-جامعة المنيا
 العليــــــــاـــات  معيــار الدراسـ
 

Minia University 

Faculty of Al-Alsun 

 

 

 

 ) قسم اللغة األلمانية ( إتفاقيات شراكة و تعاون أكاديمي محلية أو دولية

******************************************************* 

 التاريخ القسم الموضوع م

1 
عن فتح باب التقدم للمنح البحثية المصرية األلمانية طويلة  DAADإعالن هيئة 

 لدرجة الدكتوراه 0202/0202( للعام األكاديمي  GERLSاألجل )
 8/11/1111 اللغة األلمانية

1 
في جامعة مانوبا بالجمهورية التونسية  DAADمؤتمر التبادل العلمي األلماني 

 تحت عنوان "حول ثقافة الذكر في الحضارات واآلداب العالمية"
 15/1/1113 اللغة األلمانية

 

  



   

 

 

 كلية األلسن-جامعة المنيا
 العليــــــــاـــات  معيــار الدراسـ
 

Minia University 

Faculty of Al-Alsun 

 

 

 ) قسم اللغة اإليطالية ( إتفاقيات شراكة و تعاون أكاديمي محلية أو دولية

******************************************************* 

 التاريخ القسم الموضوع م

1 
إتفاق تعاون علمي و تكنولوجي  بين أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا و 

 المجلس القومي للبحوث اإليطالي متضمنا تنفيذ خمسة مشروعات بحثية كل عام
 5/7/1111 اللغة اإليطالية

1 
لب ، المطبشأن منح بعثات معاوني أعضاء هيئة التدريس للسيد/صابر محمود عبد 

 و السيدة/ حسناء محمود أحمد
 1/4/1113 اللغة اإليطالية

 

  



   

 

 

 كلية األلسن-جامعة المنيا
 العليــــــــاـــات  معيــار الدراسـ
 

Minia University 

Faculty of Al-Alsun 

 

 

 ) قسم اللغة الفرنسية ( إتفاقيات شراكة و تعاون أكاديمي محلية أو دولية

******************************************************* 

 التاريخ القسم الموضوع م

1 
التدريس للسيد/صابر محمود عبد المطلب ، بشأن منح بعثات معاوني أعضاء هيئة 

 و السيدة/ حسناء محمود أحمد
 1/4/1113 اللغة الفرنسية

 

  



   

 

 

 كلية األلسن-جامعة المنيا
 العليــــــــاـــات  معيــار الدراسـ
 

Minia University 

Faculty of Al-Alsun 

 

 

 ) عام ( إتفاقيات شراكة و تعاون أكاديمي محلية أو دولية

******************************************************* 

 التاريخ القسم الموضوع م

1 
من الخطة الخمسية  0202/0200للعام الرابع  اإلعالن عن خطة البعثات 

 0200 - 0222السادسة 
 11/11/1111 عام

1 
بشأن موافقة السيد أ.د/ رئيس الجامعة على تقسيط المصروفات الدراسية لطالب 

 0200/0200الدراسات العليا للعام الجامعي 
 8/9/1111 عام

 8/4/1111 عام )الفن و اللغة( عقد مؤتمر علمي دولي بكلية الفنون الجميلة تحت عنوان 3

 11/6/1111 عام ترشيح أستاذ لحضور البرنامج الثقافي بين ج.م.ع و جمهورية فيتنام للجامعات 4

 11/6/1111 عام للجامعات رومانياترشيح أستاذ لحضور البرنامج الثقافي بين ج.م.ع و  5

 11/6/1111 عام جامعاتلل إثيوبياترشيح أستاذ لحضور البرنامج الثقافي بين ج.م.ع و جمهورية  6

7 
 و حكومة اتحاد مينامارترشيح أستاذ لحضور البرنامج الثقافي بين ج.م.ع 

 للجامعات
 11/6/1111 عام

8 
 الكونغو الديموقراطيةترشيح أستاذ لحضور البرنامج الثقافي بين ج.م.ع و 

 للجامعات
 11/11/1111 عام

 11/7/1111 عام تفعيل إتفاق بحث علمي و تكنولوجي بين حكومتي ج.م.ع و جنوب إفريقيا  9

 16/7/1111 عام ماليزيا عن عشرة منح دراسية للدراسات العليا –إعالن جامعة كوااللمبور  11

11 
شروط الترشح لجائزة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية )بالمملكة العربية 

 0200للبحوث الجامعية لعام السعودية( 
 11/8/1111 عام

 18/11/1111 عام البرنامج التنفيذي بين وزارة التعليم العالي ج.م.ع و وزاة التعليم بأذربيجان 11

 19/1/1113 عام مشروع التبادل الثقافي و التشجيع السياحي بين مصر و تركيا 13

14 
كازاخستان بشأن إمكانية ضم الجامعات  -خطاب المركز الثقافي المصري بالماآتا
   IREGالمصرية إلى عضوية المنظمة الدولية 

 1/9/1113 عام

15 
بشأن ترحيب كلية األلسن بالباحثين الجزائريين الراغبين في زيارة الجامعات 

 المصرية
 4/9/1113 عام

16 
و خطة  0222/0202لتنفيذ بعثات خطة عام  20/00/0202إعطاء مهلة حتى 

0202/0200 
 31/11/1113 عام

 11/11/1113 عام (Cimoمنح دراسية( تقدمها حكومة فنلندا مركز ) 02فتح باب التقدم لعدد ) 17
 

 

 إعداد وحدة ضمان الجودة

 د.إيمان محمود العيسوى  

 م.أنطونى أشرف أنور

 


