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 بروتوكوالت التعاون

لقد تم التعاون مع  عععا المسااعاا والات عاا الميتمعتعء اعوات الاكعا الألومتعء او مسااعاا الميتمع  

 لل من :تم تكفتذ عروتولول تعاون م  المألي والخاصء لتأاتن ادات المشارلء الميتمعتء للللتء وقد 

لوالا تعاون م  لراي التوكالو للفلافء عالعالم العرعي في توكس وذلك خالل الفتعر  كم عقد عروتو  -1

 اآلتي عيامعء الزقازتق  , وتادف إلى  2008كوفمعر عام  27/ 26من 

ادف التععادل العلمعي والاقعافي ععتن مصعر فرع الزقازتق , وه افتتاح لراي التوكالو للفلافء - ا

 .لتء اآلداب يامعء الزقازتق وهت ء التوكالو على ويه العموم ,  ول

 ا اقافتء مشترلء عتن الياكعتن   .إقامء اأتفالتاا وكدوا  - ب

االكفتاح على الواق  الاقافي في مكطقء المغرب العرعي وخاصء توكس الذي تويد عاا لراعي  - ا

 الفلافء للتوكالو . 

ومرفعق اعداد عركامج عأاي متلامل أول أوار الأضاراا والعالقعء ععارخر والععتع مععا .  - ث

 الماتكداا 

اتفاق تعاون م  اليمعتء ارهلتء لأماتء الماتالك ) وذلك لكشر اقافعء العوعي ععتن الطعالب فعي ميعال  -2

 أماتء الماتالك وتفعتل كشاط اليمعتء عالللتء (

م  يمعتعء الفكعون واآلداب لمعكال طعالب قاعم ااععالم الفعرز اليتتعاز دوراا تدرتعتعء  اتفاق تعاون -3

 مياكتء 

ن معع  ولتععل وزار  الترعتععء والتعلععتم لتععدرتب الطععالب ) قاععم االيتمععاع فععي ميععال العمععل اتفععاق تعععاو -4

 االيتماعي (

معع  ولتععل وزار  التضععامن اايتمععاعي لتععدرتب طععالب ) قاععم االيتمععاع فععي مدترتععء  اتفععاق تعععاون -5

 التضامن االيتماعي في مياالا الخدمء االيتماعتء 

العت تععء ) لتزوتععد ملتعععاا اليمعتععء عاللتععب والراععا ل اتفععاق تعععاون معع  اليمعتععء المصععرتء للتغتععراا  -6

 العلمتء في ميال العت ء 

) لتععدرتب الطععالب فععي المسااععاا الرتاضععتء وتأقتععق اتفععاق تعععاون معع  مدترتععء الشعععاب والرتاضععء  -7

 التواصل في خدمء الميتم  
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 جامعة الزقازيق
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 شئون البيئة 

امععاا المصعرتء اتفاق تعاون م  الميلس ارعلي للاقافء ) لتأقتق التواصل الاقافي والعلمعي ععتن الي -8

 والمساااا الاقافتء وتأقتق التواصل العلمي والفلري والميتمعي 

مقعرراا درااعتء  6تم عقد عروتولول تعاون م  الللتء ووأد  التعلعتم االلتروكعي عاليامععء لتأوتعل  -9

وقعد تعم  2013/  2012إلى مقرراا التلتروكتء في اقاام علم العكفس واليغرافتعا والفلاعفء تاعتلمل فعي 

 تس ععا هذه المقرراا عالفعل تدر

دوراا  \عقد عرتولول تعاون م  مرلز اتتا للغاا والتريمء عمدتكء الزقازتق للمااهمء في ععق -10

يععاري تدرتعتععء اععوات داخععل الللتععء او عععالمرلز فععي اللغععء االكيلتزتععء والأااععب اآللععي وشعععلء ااكتركععا 

 وتوظتف طالب الللتء العمل علي عقد اتفاق تعاون م  ععا الدارس الخاصء لتدرتب 

ياري العمل علي عقد اتفاق تععاون مع  عععا شعرلاا الماعاأء لتعدرتب طعالب قاعم اليغرافتعا  -11

 على ارعمال المااأتء 

ياري العمل علي عقد اتفاق تعاون م  عععا مرالعز التعدرتب والتكمتعء العشعرتء لتعدرتب طعالب  -12

 الللتء 

 ويامعء الزقازتق  اتفاقتء يامعء اوكن لالتيان االاالمتء عأكدوكتاتا -13

 اتفاقتء عتن يامعء غايء مادا اكدوكتاتا وعتن للتء اآلداب يامعء الزقازتق  -14

 اتفاقتء يامعء ااتراخان الرواتء وعتن للتء اآلداب يامعء الزقازتق -15

عتععوفتر لععل االملاكتععاا العأاتععء عقععد عرتولععول تعععاون معع  يمعتععء الشعععان الختععري عصععان الأيععر  -16

 الللتء وتقدتم المااعداا لطالب 

 

 

 

 

 

 


