
من خالل مزكز  االتفاقيات التي تم تىقيعها للتدريب مع مؤسسات دولية وإدارية وعزبية

 تاالستشارا

 التاريخ االتفاقية الزقم

 25/9/2014 جامعة الدول العربية. -المنظمة العربية للتنمية اإلدارية .1

2. 
 -اتفاقية تعاون علمي وثقافي بين الجامعة الشافعية اإلسالمية بجكارتا

 اندونيسيا وجامعة اإلسراء.
12/1/2011 

3. 
اتفاقية تعاون مشترك بين جامعة دليي/ اليند وجامعة اإلسراء لتعليم 

 اللغة العربية للناطقين بغيرىا.
 

 Nursing Academy Nursingاتفاقية تعاون علمي وثقافي بيــن ) .4

School (EVARINA  .اندونيسيا وجامعة اإلسراء/ 
28/8/2012 

5. 
اتفاقية تعاون عملي وثقافي بين جامعة عين شمس/ مصر وجامعة 

 اإلسراء
 

6. 
اتفاقية تعاون مشترك بين مركز االستشارات وشركة األداء المثالي 

 لالستشارات اإلدارية في سلطنة ُعمان.
6/12/2015 

منظمــة العواصــم الدوليــة للتــدريي والت ىيــ  اتفاقيــة تعــاون مشــترك بــين  . 7
 ( وجامعة اإلسراء.ICFوالتطوير)

2/4/2015 

8. 
اتفاقيـــــة تعـــــاون مشـــــترك بـــــين شـــــركة رم ل ـــــدمات التعلـــــيم االل ترونـــــي 

 (VUE Business /Certiport/Person)الوكي  الحصري لشركة
 

9. 
( لعقـــــد امتحانـــــات التوفـــــ  ETSاتفاقيـــــة تعـــــاون مشـــــترك بـــــين شـــــركة )

 والتويك.
 

ــة للتــدريي اتفاقيــة تــر ير حيــر حصــري بــين م سســة طــالل  .10 أبــو حزال
 االل تروني وجامعة اإلسراء.

2/3/2015 

11. 
اتفاقيــة تعــاون مشــترك بــين أ اديميــة نيــر األردن وجامعــة اإلســراء لعقــد 

 دبلومات تدريبية في مجاالت متعددة.
28/4/2013 

 19/11/2015 ( وجامعة اإلسراء.SMTاتفاقية تعاون مشترك بين شركة ) .12
 26/8/2015 مشترك بين جمعة أصدقاء ال لى وجامعة اإلسراء.اتفاقية تعاون  .13

14. 
)الطاقـة  شركة نبض األردن للطاقـة المتجـددةاتفاقية تعاون مشترك بين 
 15/9/2015 الشمسية( وجامعة اإلسراء.

15. 
اتفاقية تعـاون مشـترك بـين الشـركة الوطنيـة لل ـدمات الجامعيـة وجامعـة 

 اإلسراء.
28/1/2015 



  
  االتفاقيات ومذكزات التفاهماالتفاقيات ومذكزات التفاهم

عقدت الجامعة عددًا من االتفاقيات ومذكرات التفاىم مع عدد كبير عقدت الجامعة عددًا من االتفاقيات ومذكرات التفاىم مع عدد كبير                         
االتفاقيات اتفاقية( ومن أبرز ىذه اتفاقية( ومن أبرز ىذه   6666( بلغ عددىا حوالي)( بلغ عددىا حوالي)عربية وأجنبيةعربية وأجنبية))الجامعات الجامعات   منمن
في السنوات األ يرة  مذكرات والتي وقعتيا جامعتنا مع الجامعات المناظرةالو   

 ة االتفاقيات مع الجامعات والمؤسساتقائم

 التاريخ اسم الجامعة ت

1 Memorandum of understanding with Queens Befast 

University, Russia  
15/12/2015 

2. Memorandum of understanding with Anglia Rusin 

University ,UK 
3/12/2015 

3. Memorandum of understanding with Spiru Haret 

University 
8/11/2015 

4. Memorandum of understanding with Penza State 

University, Russia 
12/7/2015 

 Memorandum of understanding with Manhattan 

Institte of Management U.S.A 
4/6/2015 

 Memorandum of understanding with Queen's 

University  within the UK Higher Education 

sector26/4/2015 

26/4/2115 

 11/6/2114 لبنان  –مذكرة تفاىم للتعاون العلمي والثقافي مع جامعة الجنان  .14

15. Protocol of collaboration with  Istanbul Medeniyet University  27/4/2114 

16. Protocol of collaboration with  Istanbul University 27/4/2114 

17. Memorandum of understanding with Erzurum Technical 
University, turkey   

27/4/2114 

18. Memorandum of understanding with Bursa Technical 
University, Bursa   

27/4/2114 

19. Memorandum of understanding with  Central Michigan 
University (CMU)   

24/4/2113 

21.  An Agreement  with  The American University in the 
Emirates 

9/4/2113 

21. Memorandum of understanding with     Salahaddin  
University- Hawler  Irbil, Kurdistan-Iraq  

21/3/2113 

22.  Memorandum of understanding with       Girne  American 
University, North Cyrus 

29/2/2112 

 12/1/2111 اندونيسيا  -اتفاقية تعاون علمي وثقافي مع جامعة الشافعية اإلسالمية بجا رتا .23

 23/4/2118 مذكرة تفاىم للتعاون مع جامعة حلوان  .24

 7/8/2117الجميورية  –مذكرة تفاىم مع جامعة تالل الشام ال اصة للعلوم والت نولوجيا  .25

 



 التاريخ اسم الجامعة ت

 العربية السورية
مذكرة تفاىم مع جامعة دمشق في الجميورية العربية السورية لدعم برنامج  .26

 الدراسات العليا في كلية الحقوق بجامعة اإلسراء.
3/3/2115 

بيدف عقد دورات تدريبية مت صصة في  جمعية أصدقاء ال لى .2
 مجال حسي  ال لى

26/8/2015 

 26/8/2015 في مجال التدريي الميداني المستشفى الت صصيمذكرة تفاىم مع  .3
 30/6/2015 الدولية ETS شركة 
 2/4/2015 منظمة العواصم الدولية للتدريي والت ىي  والتطوير .7
 الجامعية ال دمات مجال في لل دمات الطالبية الوطنية الشركة .8

 واالستشارات والتدريي
28/1/2015 

 4/12/2014 ،وكلية الحقوق في جامعة ال لي / فلسطين .9
 2/10/2014 شركة عالم المعرفة للمحتوى الرقمي .11

 52/9/5102 اإلدارية للتنمية العربية المنظمة مع تفاهم مذكرة .11

شركة رم ل دمات التعليم االل تروني )الوكي  الحصري  .12
 ،( CertiPortلشركة

16/9/2014 

 9/6/2014 ال ير للتدرييشركة دروي  .13
 

 

  بتقـــــديم  تعـــــاون مـــــع مستشـــــفى دار الســـــالم والـــــذي ُيعن ـــــى اتفاقيـــــةوقعـــــت جامعـــــة اإلســـــراء
ـــــو حســـــي قـــــانون الصـــــحة ـــــوفرة لدي ـــــزة والمت ـــــة المتمي ـــــة والعالجي العامـــــة،  ال ـــــدمات الطبي

المشــــمولين بالتــــ مين  علــــى اعتمــــاد مستشــــفى دار الســــالم لغايــــة معالجــــة االتفاقيــــةوتــــنر 
المناســــبة للطــــالي  والطبيــــة وتقــــديم ال ــــدمات العالجيــــة اإلســــراءالصــــحي لــــدى جامعــــة 

تاحة فرر التدريي لطلبة كلية التمريض  .22/2/2014. وذلك بتاريخ والمنتفعين وا 


