
  

  جامعة الزقازيق

  كلية الطب البيطرى 

  بيــــــــــــا ن

                                                            
  ع ودول أخرى ٠م ٠با#تفاقيات المعقودة بين ج 

  

  
  

  ة الزقازيق ـــــــــــــ اتفاقية التبادل ا-كاديمى بين كلية الطب البيطرى ــ جامع١

الطب البيطرى ــ جامعـــة ھوكايدو باليابان شراكـــــة ما بين وكلية ) ع٠م٠ج( 

كليــــة الطـــــب البيـــطرٮــ  جامعـــــــة الزقازيق وكلية الطـــــب البيطرى ــ 

  جامعـــــة ھوكــــايدو بالـــيابان وفيھا يتم تبادل ا-ســـــاتذة  

  :والط@ب وأبحــــــــاث ومشروعات بحثية وذلك  

  ٠مھدى عبد الجواد عبد القادر/ د٠ين السيدأب

  ٠شيجوإتو / د٠والسيد أ

  

ة ـــــة الب@ستكـــــشرك( ين ـــة داليان بالصــــقودة بين جامعـــــية المعـــــ ا-تفاق٢

ة ـــــــــسوھيج أستاذ التشريح بجامع/ ھا ا-ســــــــتاذ الدكتورــــــدودة ويمثلـــالمح

 على الدين/ د٠ية ومدير معھد الب@ستكة الحيوية والســـــيد أـــــــلطبداليـــــــا ن ا

ب ــــــــة الطــــــــــ  أستاذ التشريح بالكلية ومدير معمل البلستكة بكلي  عبدالباسطـ

   ٠م٢٠٠٧البيطـــــرى ـــ  جامعة الزقازيـــق عام 

                                            

/ د٠سيد أــــــع@ء الدين محمد مرشدى وال/ د٠قيه المعقوده بين السيد أــ  ا#تفا٣

البيومى الى المعھد الدولى #بحاث الجاموس الصينى فى الفتره  خيــرى محمــــــد 

لتنفيذ بوتوكول التعاون العلمى لمشروع الجاموس فى  ٢٠٠٨/ ١٠/ ٢٥ــ  ١٥من 

    ٠ن ـديـالبل

  

  



  كلية الطب البيطرى

  ت الثقافيةالع@قا

 بيــــــــــــــــــــا ن                                           

                         

  با#تفاقيا ت المعقوده بين  جامعة الزقازيق والجامعا ت ا#خرى             

  

  ١٩٩٣:                            تاريـــخ ا#تفــــــاق   ـ:أو#

      

  :طرفى ا#تفـــــــــاق ـ :ثانيا

  

   ٠ع ٠م٠ــ  كلية الطــــب البيطــــرى ــ  جامعة الزقازيــــق  ج ١

  ــ   جامعة لوبلن الزراعيه ــ   وارسو   ـــ بولندا ٢

  

  ٠بنود ا#تفاقيـــــــه    ـ:ثالثا

  

ـ  تحقيق برنامج التعاون العلمى والثقافى بين البلدين ما#يتعارض مع القوانين !

  للوائحوا

  ٠بين البلــديــن     

  ٠ـ  تبادل الزيارات ــ تبادل الوسائل العلميه التى تساعد على البحـــــث٢

  ٠ـ  تنظيم المحاضرات واللقاءات ا#ستشاريه العلميـــــه٣

  ٠ـ  تنفيذ بعض البحـــوث العلميه التى يتم ا#تفاق عليھا بين الطرفين ٤

   ٠درجات العلميه ـ  خلق فرص #نجاز الحصول على ال٥

  

  ا#ستفاده من ا#تفاقيـــــه   ـ:رابعــا

نائب رئيس      / ستاذ الدكتور رئيس جامعة لوبلن ـــ  السيد ا#/ د٠ـ  زيارة السيد أ ١

جامعة الزقازيق لمدة يومين لزيارة كليتى الطب البيطرى  ــ الزارعه  وذلك فى 

  ١٩٩٣ا#سبوع ا#خير من شھر نوفمبر  

  

  

  

  

  



  ية الطب البيطرىكل

  الع@قات الثقافية

  بيــــــــــــــــــا ن                                         

  

  ع والو#يا ت المتحده ا#مريكيه٠م٠با#تفاقيا ت المعقوده بين ج               

  

  ـــ : او#      

  ١٩٩٤/  ٩٣ــــــــ        تاريخ ا#تفاق     

  

  ــ: ثانيا      

  ــ: ـــــــــ          طـــــرفـــى ا#تفــــا ق     

  

  ع ٠م٠ــ كليــة الطب البيطرى ــ قسم التشريح والھستولوجيــا ــ جامعة الزقازيق ــ ج ١   

  

             جامعة ايداھـــــو ــ موسكـــو  ــ قســم العلــوم البــيولوجـيه ــ كلية ا#داب والعلــــوم ــ ٢   

  ٠ــ الو#يا ت المتحــــد ه ا#مريكيــــــــه       

    

  ثالثــا ــ    

  ــ: ـــــــــ          بنــــود ا#تفاقيـــــــــــه     

  

  ٠ـ تبادل أعضا ء ھيئة التدريس والعلماء الزائرين  ١    

  

  ــ   تبادل الطــــــــــــــ@ ب ٢    

  

  ٠ـه ــ مشاريع بحثيـــه مشتركــ ٣    

  

  ٠ـ تبادل المعلوما ت والبيانا ت البحثيه والعلميه والمواد التعليميه   ٤    

  

  ــ: رابعـــا     

  ــ: ــــــــــــ     ا#ستفااده من ا#تفاقيـــــه     

  

   ١٩٩٥/  ١٩ ٩٤مارك سانتس لمدة شھر للعام الجامعى / د ٠ــ     استقدام أ ١    

  

  أحمد عوض السيد الى جامعة ايداھو ــ موسكو فى عامـــى /د٠ــ زيارة السيد أ ٢    

  

  ود ابحاث مشتركه نشرت فى مجــلة علميــة دوليــــــة مع وج ١٩٩٥ــ ١٩٩٠        

  

  

  

  

  

  



  
  كلية الطب البيطرى

  الع@قات الثقافية

                                        

  

  

  ــــــــــــــــا نبيــ                                     

  ع والمانيا الغربيــــه٠م٠با#تفاقيا ت المعقوده بين ج                     

   

  ــ :او#      

  ٠م          و# يزال ساريه حتى تاريخه ٠ ١٩٨٧ـــــ        تاريخ ا#تفا ق      

  ـ :ثانيـــا      

                              ــ    : ــــــــ     طرفـــــى ا#تفـــــاق      

  ــ كلية الطـــــب البيطــــــرى ــ جامعة الزقــازيـــق ١      

  ــ كلية الطــــب البيطـــــــرى ــ جامعة ميونـــــــخ ٢      

  ـ:  ثالثــا    

  ــــــ    

  ت العلميـــهـ   القاء المحاضرات العلميه الھادفه التى تھـم الطرفين من خ@ل الزيارا ١    

    ٠المتبادله بين الساده ا#ساتذه وعقد المؤتمرات العلمــيه           

         

  ــ العمل على تخصيص بعض المنح ا#لمانيــه #قامة وتنفيذ بعض المشروعا ت العلميه ٢  

  ٠رىالھانه والتى تراھا كلية الطب البيطرى ــ جامعة الزقازيق انھا تخدم المجتمع المص       

  ـ :رابعا   

  

  ــ: ـــــــ     ا#ستفاده من ا#تفاقيـــــــه   

  : ـ سفر ك@ من  ١   

  

  محمود عبد الرحمن متولى/ د٠السيد أ/   د٠أ/   السيد   

  جمال الدين صالح/ ٠د /  السد   

  وفاء عبد الحميد العراقى / السيده   

      

  ائيه المعقوده لمدة عشرة ايام خ@ل شھـــــــر مارس الى المانيا الغربيه لتوقيع ا#تفاقيه الثن  

  م ٠ ١٩٩٠    

  ٠ب محمود احمد الجمل ببعثة اشراف مشترك حسب ا#تفاقيــــــه ٠ــ استفادة السيد ط ٢ 

   ١٩٩١نوفمبر  ١٥ــ  ١٢ــ المؤتمر المصرى ا#لمانى ا#ول فى الفتره من  ٣  

  وذلك  فى رحاب جامعة الزقازيق        

  

  

  

  

  

  



  
  كلية الطب البيطرى

  الع@قات الثقافية

  

تاريخ  اسم ا#تفاقيــــــــــــــــه م  
 ا#تفاقيه

 اسم الدوله

القاء محاضرات علميع متبادله  ١
بينالساده اعضاء ھيئة التدريس وعقد 

 المؤتمرا ت

  المانيا الغربيه        ١٩٨٧  

 ج ميونخ

٢  

  

٣  

  

  

٤  

  

٥  

٦  

  

٧ 

ع ٠م٠ا#تفاقيه المعقوده بين ج
  وبولندا

  ع٠م٠ا#تفاقيه المعقوده بين ج

  والو#يات المتحده ا#مريكيه

  

  ع٠م٠ا#تفاقيه المعقوده بين ج

  وكوريا

اتفاقية التعاون بين مصر 
  واوكرانيا

 اتفاقية معھد التعليم الدولى 

T0T0E  

  اتفاقية التعاون بين مصر وسلطنة

  عما ن

 

١٩٩٣  

  

١٩٩٣   

  

  

١٩٩٣ 

/١٩٩٤  

١٩٩٣   

١٩٩٣  

  

ـ ـ ١٩٩٣
١٩٩٥ 

  بولندا

  ج لوبن الزراعيه

  

  الو#يات المتحده

  ا#مريكيه ج ايداھو

  )موسكو (  

  كوريا   

  

  اوكرانيا

نيويوك بالو#يات المتحده 
  ا#مر يكيه

  

 سلطنة عما ن  

مشروع البرنامج التنفيذى بين  ٨
ع والجمھوريه التشيكيه ٠م٠ج

 والجمھوريه السلوفاكيه

الجمھوريه التشيكيه  ١٩٩٣  
جممھوريه وال

 السلوفاكيه

البرنامج المعقود بين مصر  ٩
 وفنلندا

  ،١٩٩٣عام 

١٩٩٥ 

 فنلندا   

احمد / ا#تفاقيه المعقوده بين د ١٠
مارك دى /د٠عوض السيد ــ أ

سافنوس ــ قسم العلوم 
 البيولوجيه

 امريكــــــا  ١٩٩٣ 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

ـــمذكرة التفاھــــم على اpتفاقــــية بين وزارة البحــــث العلمى فى الصـــــين 

وذلك لتنمية الجــــاموس ٢٠٠٦

ع@ء الدين محــــمد على مرشدى 
  ٠والســيد خيرى البيومى بمعھد بحوث الجاموس بالصين 

) ع٠م٠ج( ـــ اتفاقية التبادل ا-كاديمى بين كلية الطب البيطرى ــ جامعة الزقازيق 
كليــــة  وكلية الطب البيطرى ــ جامعـــة ھوكايدو باليابان شراكـــــة ما بين

الطـــــب البيطرٮــ  جامعـــــــة الزقازيق وكلية الطـــــب البيطرى ــ جامعـــــة 

  كلية الطب البيطرى

  الع@قات الثقافية والعلمية 

   ا-تفاقيات                                      

ـــمذكرة التفاھــــم على اpتفاقــــية بين وزارة البحــــث العلمى فى الصـــــين 
  ووزارة التعـــليم

٢٠٠٦العالى والدولة للبحث العلمى فى مصر فى أكتوبر 
  ٠فى الصين ومصر 

ع@ء الدين محــــمد على مرشدى / د٠معـــقودة بين ك@ من السيدأــ ا-تفاقية ال
والســيد خيرى البيومى بمعھد بحوث الجاموس بالصين 

ـــ اتفاقية التبادل ا-كاديمى بين كلية الطب البيطرى ــ جامعة الزقازيق 
وكلية الطب البيطرى ــ جامعـــة ھوكايدو باليابان شراكـــــة ما بين

الطـــــب البيطرٮــ  جامعـــــــة الزقازيق وكلية الطـــــب البيطرى ــ جامعـــــة 
  ھوكــــايدو باليابان وفيھا يتم تبادل ا-ســـــاتذة  

   ٠والط@ب وأبحــــــــاث ومشروعات بحثية

  

  

  

  

كلية الطب البيطرى
الع@قات الثقافية والعلمية 

 

                                                

  
ـــمذكرة التفاھــــم على اpتفاقــــية بين وزارة البحــــث العلمى فى الصـــــين 

ووزارة التعـــليم
العالى والدولة للبحث العلمى فى مصر فى أكتوبر   

فى الصين ومصر 
  

ــ ا-تفاقية ال
والســيد خيرى البيومى بمعھد بحوث الجاموس بالصين 

  

ـــ اتفاقية التبادل ا-كاديمى بين كلية الطب البيطرى ــ جامعة الزقازيق 
وكلية الطب البيطرى ــ جامعـــة ھوكايدو باليابان شراكـــــة ما بين

الطـــــب البيطرٮــ  جامعـــــــة الزقازيق وكلية الطـــــب البيطرى ــ جامعـــــة 
ھوكــــايدو باليابان وفيھا يتم تبادل ا-ســـــاتذة  

والط@ب وأبحــــــــاث ومشروعات بحثية 
  

  

  

  

  

  
 


