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 حصر باالتفاقيات املبرمة بين كلية األلسن والجامعات األخرى 
 

 م
 الدولة  االتفاقية 

افقة   تاريخ مو

 الجامعة 

بذيذن  ذذذذذذامذعذذذذذذة  ذين    .1 تذفذذذذذذايذ   مذذذذذذفاذر  

الدولية  وكلية الدراسذذذذذذذذذذات  شذذذذذذذذذذ    

  امعة بكين 

 22/9/2016 الصين 

 امعة االقتصاد والتجار     .2

 الدولية بالصين 

 9/10/2015 الصين 

مفار  تفاي  مع  امعة شنغهاي   .3

 للدراسات الدولية 

 24/6/2019 الصين 

مفار  تفاي  مع  امعة    .4

GACHON 

 27/4/2016 اوريا الجنوبية 

 

مفار  تفاي  مع  امعة  ين    .5

 ش   و امعة يانكوك 

 27/2/2011 اوريا الجنوبية 

مفار  تفاي  مع  امعة باي    .6

 تشاي دايجيون 

 2009/ 12/12 اوريا

مفار  تفاي  مع  امعة ميونج    .7

 سول  

 26/1/2009 اوريا

 مفار  تفاي  مع  امعة    .8

Pukyong National 

university 

 24/4/2017 كوريا

 امعة  ين    تعاون بيناتفاقية   .9

م ثلة في كلية األلسن  ش   

و امعة تسواوبا اليابانية لتبادل  

 الطالب 

 25/6/2018 اليابان

 امعة  بين اتفاقية تعاون  لمي   .10

م ثلة في كلية األلسن   ين ش   

 امعة طوايو للدراسات  و 

 األ نبية 

 26/2/2003 اليابان
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 امعة  ين    بيناتفاقية تعاون   .11

م ثلة في كلية األلسن  ش   

 و امعة ييروشي ا

 23/4/2020 اليابان

 اتفاقية بين  امعة  ين ش      .12

و امعة م ثلة في كلية األلسن  بين

 يواوياما 

 2019 اليابان

 امعة  ين   بينبروتواول تعاون   .13

  م ثلة في كلية األلسن ش   

ومعهد كاميوش للتعاون واللغات  

 بج هورية البرتغال و امعة بورتو 

 7/5/2018 البرتغال 

اتفاقية تبادل طالبي وتبادل    .14

األساتف  بين  امعة  ين ش    

و امعة  م ثلة في كلية األلسن 

تشارلز التشيكية بد   من برنامج  

 ايراس وس بالس. 

 22/2/2021   هورية التشيك 

مفار  تفاي  للتبادل والتعاون    .15

  األكاديمي بين  امعة  ين ش  

و امعة    م ثلة في كلية األلسن 

  –تشارلز م ثلة في كلية اآلداب 

 براغ 

 2020/5/18   هورية التشيك 

اتفاقية الد   املادي من    .16

ERASMUS+  لبرنامج املا يستير

 املشترك مع  امعة اليبسج 

 29/3/2021 أملانيا 

 امعة  ين    بين مفار  تفاي    .17

م ثلة في كلية األلسن  ش   

   نابولي  – امعة الدراسات و 

 2020/ 26/10 إيطاليا

 ذذذذامعذذذذة  ين    بينمذذذذفار  التفذذذذاي     .18

في كليذذذذذة األلسذذذذذذذذذذذذن  شذذذذذذذذذذذذ     م ثلذذذذذة 

  امعة سيينا لأل انبو 

 29/3/2021 إيطاليا
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 امعة  ين   بينمفار  تفاي    .19

  م ثلة في كلية األلسن ش   

 و امعة سالمنكا 

 12/7/2017 اسبانيا

تجديد اتفاقية التعاون بين    .20

م ثلة في كلية   امعة  ين ش   

و امعة بابلو دي أوال  األلسن 

 إشبيلية   -بيدى 

 22/2/2021 اسبانيا

 امعة  ين    بيناتفاقية تعاون   .21

م ثلة في كلية األلسن   ش   

كلية التر  ة والتر  ة الفورية و 

 بجامعة  نيف  

 2021/ 29/11 سويسرا 

تجديد مفار  التفاي  بين  امعة   .22

م ثلة في كلية األلسن   ين ش   

واألم  املتحد  بشأن التعاون في 

تدريب املرشحين لالمتحانات  

 التنافسية اللغوية لألم  املتحد .

 22/2/2021 األم  املتحد  

 امعة  ين   بين مفار  التفاي    .23

م ثلة في كلية األلسن  ش   

  امعة اينت و 

Kent State University  

 الواليات املتحد  

الواليات املتحد   

 األمريكية
26/4/2021 

 امعة  ين    بين مفار  تفاي    .24

م ثلة في كلية األلسن  ش   

 امعة مينسك الحكومية  و 

 للسانيات 

 بيالروسيا
25/10 /2021 

 

 امعة  ين    بين مفار  تفاي    .25

م ثلة في كلية األلسن  ش   

 امعة ل.ن.  وميليوف  و 

مدينة   –األوراسيوية الوطنية 

 نورسلطان

 2020/ 26/10 كازاخستان 
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مفار  تعاون بين  امعة  ين    .26 

ش   )م ثلة في كلية األلسن  

وكلية التربية( والجامعة املصرية 

 مبارك.   -للثقافة اإلسالمية نور 

 27/9/2021 كازاخستان 

 امعة  ين    بين اتفاقية التعاون   .27

م ثلة في كلية األلسن  ش   

 Penza State امعة و 

University 

 30/3/2020 روسيا

 امعة  ين    نبي مفار  تفاي    .28

م ثلة في كلية األلسن  ش   

مدرسة االقتصاد العليا  و 

 ب وسكو

 7/2/2022 روسيا

 امعة  ين    بين مفار  تفاي    .29

م ثلة في كلية األلسن  ش   

  امعة بيلجورود الوطنية  و 

 2015/ 30/11 روسيا

 امعة  ين  بين  مفار  التفاي   .30

م ثلة في كلية األلسن  ش   

 امعة   –كلية اللغات والتر  ة و 

 األيرام الكندية 

 24/6/2019 مصر
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