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الجامعة الشريكة

برنامج تبادل طالبى :يحصل الطالب علي شهادة من

Queen’s university
كندا
البلد:
التاريخ 2012-2015 :الجامعة الشريكة عند قضاء أول ثالثة اعوام باألكاديمية
والعامين االخيرين بالجامعة الشريكة.
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التاريخ:

ماليزيا

التاريخ:

تركيا
2012-2015

N+I network
البلد:

 -تبادل المواد التعليمية والبحوث والمعلومات.

2103-2018

Fatih University
البلد:
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 -برنامج تبادل طالبى وتبادل أساتذة.

UTM
البلد:

3

مضمون اإلتفاقية

فرنسا

التاريخ2012-2017 :
EPF

 -برنامج تبادل طالبى.

 برنامج تبادل السادة أعضاء هيئة التدريس. أنشطة بحثية مشتركة.-

المشاركة فى االجتماعات والمؤتمرات المتفق عليها بين
الطرفين.

 برنامج تعاون مشترك يتيح لطالب االكاديميةالدراسة بمجموعة جامعات فرنسية في مرحلة
الدراسات العليا (عدد  70كلية هندسة).
 -برنامج تبادل طالبى.

 -برنامج تبادل السادة أعضاء هيئة التدريس.
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البلد:

فرنسا

 -أنشطة بحثية مشتركة.

أوجه تفعيل اإلتفاقية
15 students
Summer 2014
+
17 students
Summer 2015
2
PhD students

نقطة اإلتصال
نقطة اإلتصال خارج األكاديمية
Prof. Scott Yam
scott.yam@queenssu.ca
Prof. Abo elmagd Nour Eldin
nourelda@queensu.ca
نقطة اإلتصال داخل األكاديمية
الدكتور محمد المحالوى
كلية الهندسة-فرع القاهرة
01006619613

التاريخ:

2012-2016

Carleton University
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البلد:
التاريخ:
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كندا
2014-2019

التاريخ:

 برنامج تبادل طالبى لطلبة فى المرحلة الجامعية وطلبة الدراسات العليا
 برنامج تبادل السادة األساتذة انشطة بحثية مشتركة و دعم البحث العلمىالشريكة و يحصل على شهادة بكالوريوس من االكاديمية

أمريكا وماجستير من الجامعة الشريكة .كما تتضمن االتفاقية تبادل
2012-2016

University of
Waterloo

1 student
Under graduate
))Bachelor 4+2

نقطة االتصال خارج االكاديمية
Rasha Kashef
rkashef@uwaterloo.ca
international.relations@uwaterloo.ca

للبحث العلمي فقط (بدون منح درجة) .وأنشطة بحثية مشتركة

البلد:

كندا

التاريخ2010-2015 :
The University of
Alabama at
Birmingham
البلد:

أمريكا

التاريخ2010-2014 :
جاري التجديد

نقطة االتصال خارج االكاديمية
Prof. Ahmed Sherif El-Gizawy
ElgizawyA@missouri.edu

أعضاء هيئة تدريس وعمل مشروعات بحثية مشتركة.

برنامج تعاون مشترك لتبادل أعضاء هيئة تدريس زائرين
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الطرفين.

يقضي الطالب اربعة اعوام باألكاديمية ثم عامين بالجامعة

University of
Missouri
البلد:

-

المشاركة فى االجتماعات والمؤتمرات المتفق عليها بين

وتبادل طلبة دراسات عليا للبحث العلمي فقط (بدون منح
درجة)
 برنامج تعاون مشترك يتيح ألعضاء هيئة التدريسباألكاديمية دراسة الدكتوراه في الجامعة الشريكة

بنظام ).(Full time
 -برنامج تبادل طالبي

 -وتبادل أعضاء هيئة تدريس

6PhD students

جارى التنسيق إلعداد برنامج
ماجستير مشترك فى مجال
Sustainable smart city

نقطة االتصال خارج االكاديمية
Prof. Fouad H Fouad
ffouad@uab.edu

 -وأنشطة بحثية مشتركة وتبادل مواد تعليمية
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Aston university

برنامج تعاون مشترك

يتيح ألعضاء هيئة التدريس

المملكة المتحدة باألكاديمية دراسة الدكتوراه في الجامعة الشريكة بنظام (Part
البلد:
)time
التاريخ2010-2014 :
جاري التجديد
11
الزقازيق
جامعة
 التعاون في مجال البكالوريوس و الدكتوراه فيو
التخصصات المشتركة
رابطة العلماء المصريين
بامريكا و كندا
 انشطة بحثية مشتركةالبلد:
التاريخ:

مصر
2013-2018

University of
Central Florida
 12البلد:
التاريخ:

-

دعم البحث العلمى وتبادل المواد التعليمية

أمريكا
2014-2017

-

برنامج تبادل طالبى في مرحلة الدراسية و مرحلة
الدراسات العليا

 -برنامج تبادل أساتذة

 أنشطة بحثية مشتركة -تبادل المواد التعليمية

نقطة االتصال خارج االكاديمية
9
PhD students

Prof. Alison Hodge
a.m.hodge@aston.ac.uk

 برنامج بكالوريوس مشتركStaffordshire
University

 -ومشروعات بحثية مشتركة

 -برنامج تعاون مشترك يمكن اعضاء هيئة التدريس
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البلد:
التاريخ:
14

 -وتبادل طالبى وتبادل أعضاء هيئة تدريس

المملكة المتحدة

بنظام )(Part time

السعودية

التاريخ2010-2020 :
Lincoln University 15

 -يتعاون الطرفان فى تقديم اإلشراف العلمى

البلد:
التاريخ:

2014-2017

Dr. Abdel hamed Soliman
A.Soliman@staffs.ac.uk

1 student

واالكاديمى لطالب الدراسات العليا المقيدين
باألكاديمية لدرجة الماجستير او الدكتوراه.
 التعاون فى المجال العلمى والعملى بين المؤسستين. -تبادل البرامج التعليمية المختلفة.

المملكة المتحدة

Dr. Neil Hart
Partnerships Manager
 N.A.Hart@staffs.ac.uk

جارى إعداد وتنفيذ برنامج Dual
 programمع كلية الهندسة.

2014-2018

مدينة الملك عبد العزيز
للعلوم التقنية
البلد:

باألكاديمية لدراسة الدكتوراه في الجامعة الشريكة

Tempus project
+
4 Distance PhD
+
6 full time PhD
+
10 stud “summer training
”2015

نقطة االتصال خارج االكاديمية

 التدريب وتبادل اعضاء هيئة التدريس. تبادل الزيارات بين اعضاء هيئة التدريس. إمكانية حضور الدورات الصيفية فى المؤسستين -إمكانية إجراء بحوث للدكتوراة.

 إمكانية تنفيذ البرامج الدراسية لمرحلة الدراساتالعليا.

1 student
PhD
+
63 students
Summer training 2014
+
16 students
Summer training 2015

نقطة االتصال خارج االكاديمية
Dr. Ahmed Elseragy
aelseragy@lincoln.ac.uk

 -التعاون فى المجال العلمى والعملى بين المؤسستين

جامعة عدن
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 تبادل البرامج التعليمية المختلفةالبلد:
التاريخ:
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اليمن
2014-2017

Technology Centre
for Refrigeration,
Air Conditioning
and Energy
)(IKKE
البلد:

ألمانيا

التاريخ2013-2018 :
18
Northumbria
University
البلد:

إنجلترا

التاريخ2014-2017 :
19
The University of
Western Ontario
البلد:
التاريخ:

كندا
2012-2016

 -التدريب وتبادل اعضاء هيئة التدريس

 تبادل الزيارات بين اعضاء هيئة التدريس تبادل المؤتمرات والصحف بين المؤسستين برامج وبحوث مشتركة تبادل اعضاء هيئة التدريس -برنامج تبادل طالبى

 مؤتمرات و رعاة مشتركة -تبادل المواد التعليمية

 تبادل األفكار التعليمية والخبرات والبحوث فىالمجاالت ذات االهتمام المشترك.

-

برنامج تبادل طالبى للطلبة المميزين فى المرحلة
الدراسية ومرحلة الدراسات العليا مع إمكانية
الحصول على الدكتوراة.

 التعاون فى المجال العلمى والعملى بين المؤسستين تبادل البرامج التعليمية المختلفة -التدريب وتبادل اعضاء هيئة التدريس

 تبادل الزيارات بين اعضاء هيئة التدريس -تبادل المؤتمرات والندوات

تم تدريب عدد  11من أعضاء هيئةالتدريس بجامعة عدن باالكاديمية
العربية.
تم مراجعة مقررات قسم الهندسة
البحرية بواسطة أعضاء هيئة
التدريس باالكاديمية.

24 students
Summer 2015
+
22 students
Summer 2014
+
13 students
Summer 2013
10 students
+
3 PhD students

نقطة االتصال داخل االكاديمية
االستاذ الدكتور عمرو علي
كلية الهندسة – فرع االسكندرية

نقطة االتصال داخل االكاديمية
االستاذ الدكتور محمد العربي
كلية الهندسة – فرع االسكندرية
mielaraby@yahoo.com

نقطة االتصال داخل االكاديمية
الدكتور احمد السماديسي
كلية ادارة االعمال – فرع االسكندربة

 20جمعية المهندسين الكويتية
البلد:

التاريخ:

الكويت

2014-2016

 التعاون فى تنمية واثراء خبرات ومعلومات المهندسفى جميع التخصصات.
 العمل بين الطرفين على اإلرتقاء بمستوى العملالهندسى.

نقطة االتصال خارج االكاديمية
م .جالل عثمان الفضلي
رئيس فريق العالقات العامة
Jq8ee@yahoo.com

 عقد مؤتمرات وندوات فى المجاالت المشتركة. تحقيق األهداف المرجوة من الجمعية واألكاديميةالسيما العمل الهندسى العربى.
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مجموعة شركات العربى

 -التعاون بين الطرفين فى تبادل المعلومات.

نقطة االتصال خارج االكاديمية

 المشاركة فى تكوين قاعدة بيانات مشتركة لخدمةالبلد:

مصر

اهداف التعاون بينهما.

 اإلستفادة من تقنيات المعلومات الحديثة.التاريخ:

2015-2016

االستاذ احمد عثمان
Ahmed-osman@elarabygroup.com
Mobile 01004499224

 التعاون يشمل مجال البحوث لتطوير منتجاتلصالح الشركة.

 دراسة إمكانية إنشاء معهد فنى للتدريب الصناعى.22

HUAWEI
Technologies CO
Limited

 مساعدة هواوي في مجال النقل مثل  ،ITSالسككالحديدية ،والموانئ وذلك داخل وخارج مصر.
 التطوير والتعاون من التعليم الذكي. -توفير التدريبات والبرامج مثل شهادة

البلد:
التاريخ:

الصين

2015-2016

Engineer

Network

Huawei

Certified

لطلبة

األكاديمية.
 ستعتبر األكاديمية هواوى كواحدة من الشركاتالعالمية المفضلين لديها فى التوريد فى مجال

التكنولوجيا.

نقطة االتصال خارج االكاديمية
Mr. Tharwat Mansour
Sector manager
Tharwat.mansour@huawei.com
Mobile: 01224449507
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University of
Oviedo

التعاون العلمى بين الطرفين

 -برنامج تبادل طالبى بين الطرفين

 برنامج تبادل السادة اعضاء هيئة التدريس بينأسبانيا

البلد:
التاريخ:

2014-2019

2 PhD student

نقطة االتصال خارج االكاديمية

يوجد مشروع  Tempusمشترك
بين الجامعتين.

Mr. Alberto Fernández Costales
dirinterib@uniovi.es

الطرفين

Mrs. Hola Tina
tina@eu4m.eu

 مواد بحثية مشتركة تبادل المواد التعليمية والبحثية المشتركة -عقد مؤتمرات وندوات بين الطرفين
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 -التعاون فى مجال البحث العلمى والتطوير بين

Blue Power
Company

الطرفين.
 -التعاون فى إنشاء محطة طاقة كهربائية تجريبية من

جارى تنفيذ مشروع منصة توليد
طاقة أمواج ميناء اإلسكندرية وذلك
بتمويل من ميناء اإلسكندرية وتحت
إشراف فنى من األكاديمية.

نقطة االتصال داخل االكاديمية
االستاذ الدكتور ياسر جابر
عميد البحث العلمي للعلوم الهندسية

طاقة أمواج البحر وكذلك تحلية مياة البحر وحاجز
مصر

البلد:

التاريخ:

البلد:
التاريخ:

ديناميكية التعاون البناء من خالل البحث والتطوير

2015

جامعة الفيوم
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األمواج صديق للبيئة ليكون فرصة جيدة إلختبار

اتفاقية تعاون فى مجال الدراسات العليا والبحوث فى

مصر تخصصى الهندسة وعلوم النانو تكنولوجى من خالل البرنامج
األوروبى XNEM
2015-2018

يوجد مشروع  Tempusمشترك
بين الجامعتين

نقطة االتصال خارج االكاديمية
دكتور احمد سعد خليل
Ahmed.khalil@EGNC.gov.eg
Mobile: 01120339952

