
  قائمة بمذكرات التفاھم وا�تفاقات الخارجية الموقعة مع

  القاھرةجامعة  –كلية ا�ثار 

 مدة مذكرة التفاهم مذكرات التفاهم  تاريخ انعقاد مذكرات التفاهم م
  المنسق القائم 

 بأعمال مذكرات التفاهم
 مالحظات

1 
كلية الجغرافيا –جامعة برشلونة 

 والتاريخ(أسبانيا)
 تم تغييرها

 
 أ.د.حسان إبراهيم عامر

 المذكرةجارى إبرام 
 الجديدة

2  

 

الجامعة الروسية الحكومية للعلوم 
 اإلنسانية (روسيا).

13/4/2002  

  وتم تجديدها فى

30/4/2006 

  ُجددت

 سنوات 3
  

3  

 

 12/2/2006 جامعة نانجى ومعهد جانسو (الصين)
سنوات وتجدد لمدة مماثلة  3

 إذ لم أعترض الطرفين

  

 

 موقعة

4  

 

لوراند قسم  جامعة ايوتفوس
 المصريات(المجر ببودابست)

2008 

  سنوات 5

 وتجدد لمدة مماثلة

 موقعة د.طارق سيد توفيق

 ___ ___ غير محدده 2007 معهد لورنز ودى ميدتيشى (ايطاليا ) 5

 موقعة أحمد شعيبأ.د.أحمد سيد  سنوات قابلة للتجديد 4 19/1/2012 جامعة كانساى (اليابان) 6

 موقعة ____ سنوات وتجدد مدة مماثلة 5 26/12/2007 جامعة الجزائر (الجزائر) 7

 موقعة وجاري تجديدها ____ سنوات وتجدد تلقائياً  3 29/4/2008 جامعة فيروتوسالف (بولندا) 8

 موقعة سليمان حامد سليمان الحويلىسنوات تجدد مدة مماثلة إذا  3 5/8/2002 جامعة اليرموك ( األردن ) 9



لم يرغب أحد الطرفين في 
 إلغائها

 ___ ____ سنوات قابلة للتجديد 4 لم تجدد 31/12/2008 جامعة ماكوراى بسيدنى (استراليا ) 10

11 
جامعة أورجنتش الحكومية بأسم 

 الخوارزمى (أوزبكستان)
 موقعة د. أبو الحسن محمود بكرى سنوات 5 2010

12 
جامعة أوزبكستان الدولية المسماه 

 ميرزاولغ بك (أوزبكستان)
31/3/2010 

عامين وتجدد تلقائيًا مدة 
 مماثلة

 جارى توقيعها د.شبل إبراهيم عبيد

 جامعة أثينا (اليونان) 13
أ.د/رئيس الجامعة و تم توقيعها من 

  استلمها المنسق لتوقيعها
 جارى توقيعها د.أبو بكر محمد موسى

 رودس بأثينا (اليونان)–جامعة أجين  14
موقعة من رئيس الجامعة فقط بتاريخ 

21/9/2011  
 جارى توقيعها د.حسين حسن مرعى

 8/10/2007 جامعة مالطا (مالطا) 15
 

 موقعة د.ميسرة عبد اهللا

16 
معهد حفظ وترميم الممتلكات الثقافية 

   بكانساى (اليابان)
 جارى توقيعها أ.د.أحمد سيد أحمد شعيب

 موقعة د.هالة عفيفى محمود سنوات 3 27/6/2011 وزارة الدولة لشئون اآلثار 17

 موقعة أ.د.حسان إبراهيم عامر سنوات 3 2011 بفرنسا 3مونبليه –فاليرى جامعة بول  18

19 
المعهد المصري للدراسات اإلسالمية 

  أسبانيا –بمدريد 
 جارى توقيعها د.سعيد جابر جوهرى سنوات5

 المعهد الفرنسي لآلثار الشرقية بالقاهرة 20
 

 موقعة العجيزيأ.د.ُعال  سنوات 3

21 
مركز دراسات علم المصريات التابع 

 ألكاديمية العلوم الروسية بالقاهرة.
 أبو الحسن البكري سنوات 5 جاري توقيعها

 

 سنوات 3 جاري توقيعها جامعة كولون األلمانية 22
 

 غير موقعة


