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 المقدمـة  -1

 
ربثؼذ دائشح انؼالقبد انذونُخ وانؼبيخ رُفُز خططهب انهبدفخ إنً رطىَش ػالقابد انابيؼاخ ياغ    
انًؤسساابد انؼهًُااخ وانزؼهًُُااخ ػهااً انًساازىي انااىإٍُ وانااذونٍ إةاابفخ إنااً انؼالقااخ   

كاشٍَ وػهًابو ويفيفاٍُ وكازنع انؼالقابد ياغ       انًزًُضح يغ قابدح اناش ٌ ياٍ سُبساٍُُ ويف    
 . وسبئط اإلػالو انًخزهفخ 

 
وقذ ريذيذ انابيؼخ فٍ هزا انًابل ثخطً واسؼخ وَاشٌ رُفُز انجاشاي  انالصياخ ثبنزؼابوٌ    

 . يغ انؼًبداد وانذوائش األخشي 
 

إةبفخ إنً رنع قبياذ اناذائشح ثلًهاخ ياٍ انُتابإبد رهاذت إناً رؼضَاض راشاثط انطهجاخ ياغ            
ازًااغ انااىإٍُ وخبجااخ يازًااغ األػًاابل وانىساابئذ وانًؤسساابد راد انؼالقااخ ثزىسُااذ انً

 .انيىي انجتشَخ
 

 اإلنجازات  -2
 

 :االتفاقيات  1.2
 

قبيااذ انابيؼااخ ثزىقُااغ ػااذح ارفبقاابد نهزؼاابوٌ وياازكشاد انزفاابهى يااغ ػااذد يااٍ انابيؼاابد  
 : نٍ وانًؤسسبد انؼهًُخ وانزؼهًُُخ وانًشاكض انزذسَجُخ ػهً انُلى انزب

 

  سىسَب -جبيؼخ انسالو انخبجخ 
  جبيؼخ Nottingham –  يشَكب  
  انجلشٍَ –جبيؼخ انخهُ  األيشَكُخ 
  سىسَب –جبيؼخ رالل انتبو انخبجخ 
  جبيؼخ رىيبسع Tomsk Ploytechnic – سوسُب 

  انكىَذ –يشكض انجكش نهزسىَق 
  ششكخ األػًبل انسؼىدَخ نهىكبالد وانزسىَق انًلذودح 
 ُنخذيبد انزؼهُى انؼبنٍ يشكض انخه   
  انسؼىدَخ  –يؼهذ انسُجهخ نهفُىٌ وانهغبد 
  انىالَبد انًزلذح األيشَكُخ  –يؤسسخ اسزُفُض نهزكُىنىجُب 

 انهُئخ األنًبَُخ نهجلىس 
  يؤسسخ اإلسكبٌ انًازًؼُخ-  CHF  

 
 نشاطات متنوعة  2.2
     ٍيؤسساخ  ( 30)رى رُظُى َىو انًسبس انىسُفٍ فٍ انابيؼخ شبسكذ فُا   كفاش يا

 .كجشي قبيذ خالنهب ثهيبو انطهجخ انخشَاٍُ ػهً إشَق انزؼبقذ يؼهى
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   رااى إَتاابو يؼااشل ألػًاابل ويتاابسَغ انطهجااخ انخااشَاٍُ ثاابنزىاصٌ يااغ َااىو انًساابس
 .انىسُفٍ 

    رلذَش كزُجبد انابيؼخ انخبجخ ثبنكهُبد وانؼًبداد وكزُت انابيؼخ ثابنهغزٍُ انؼشثُاخ
 .واإلَكهُضَخ

 قبد ثزُظُى يتابسكخ انابيؼاخ فاٍ يؼابسل رؼهًُُاخ داخام وخابس         قبيذ دائشح انؼال
 : األسدٌ فٍ 

 دونخ انكىَذ  -
 سىسَب  -
 سهطُخ ػًبٌ  -
 فهسطٍُ  -

 

 
 

  إػذاد انًفكشح انسُىَخ نهابيؼخ 

  إػذاد انهذاَب انززكبسَخ وانذسوع 
  رُظُى صَبساد نًاًىػخ يٍ انًذاسط نضَبسح انابيؼخ 
  رى رلذَش كزبة رتشَؼبد انابيؼخ 
 زيجبل انىفىد وإػذاد يلبفظ انًؼهىيبداس 
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 جوائس جامعة فيالدلفيا  -3 -2
 

 : ربثؼذ انذائشح ثزُظُى اسزالو ورصُُذ جىائض جبيؼخ فُالدنفُب وهٍ  
 

 انسُخ انخبيسخ –جبئضح  حسٍ كزبة  -
 انفبنفخ  –جبئضح  حسٍ كزت يزشجى  -
 انسُخ انفبَُخ  –جبئضح  حسٍ ثشياُخ حبسىة  -
 انسُخ انفبَُخ  –شاع جبئضح  حسٍ اخز -

 

 
كًب َظًذ انذائشح ثشاي  االحزفبالد نزسهُى اناىائض نهفبئضٍَ فٍ يىػذهب وثلضىس  ػذاد يٍ 

 .انشسًٍُُ واألكبدًٍَُُ وانزشثىٍَُ واإلػاليٍُُ
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