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 دائرة العالقات الدولية والعامة
 
 المقدمـة  -1

 
ربثؼذ دائشح الؼالقبد الذولُخ والؼبهخ رٌفُز خططهب الهبدفخ إلً رطىَش ػالقابد  
الدبهؼخ هغ الوؤسسبد الؼلوُخ والزؼلُوُخ ػلً الوسزىي الىطٌٍ والاذولٍ  

كاشَي وػلواب    إضبفخ إلً الؼالقخ الوزوُضح هغ قابدح الاش ٌ هاي سُبساُُي وهف    
 . وهثقفُي وكزلك الؼالقبد هغ وسبئط اإلػالم الوخزلفخ 

 
وقذ رقذهذ الدبهؼخ فٍ هازا الودابب ثخطاً واساؼخ وَداشٌ رٌفُاز الجاشاهح        

 . الالصهخ ثبلزؼبوى هغ الؼوبداد والذوائش األخشي 
 

إضبفخ إلً رلك قبهذ الذائشح ثحولاخ هاي الٌطابطبد رهاذى إلاً رؼضَاض راشاثط        
دزوغ الىطٌٍ وخبصخ هدزواغ األػوابب والىئابئا والوؤسسابد     الطلجخ هغ الو

 .راد الؼالقخ ثزىئُا القىي الجطشَخ
 

 اإلنجازات  -2

 
 :االتفاقيات  1.2

 
قبهذ الدبهؼخ ثزىقُغ ػاذح ارفبقابد للزؼابوى وهازكشاد الزفابهن هاغ ػاذد هاي         
الدبهؼاابد والوؤسساابد الؼلوُااخ والزؼلُوُااخ والوشاكااض الزذسَجُااخ ػلااً الٌحااى  

 : لٍ الزب
 

  سىسَب -خبهؼخ السالم الخبصخ 
  خبهؼخ Nottingham –  هشَكب  
  الجحشَي –خبهؼخ الخلُح األهشَكُخ 
  سىسَب –خبهؼخ رالب الطبم الخبصخ 
  خبهؼخ رىهبسك Tomsk Ploytechnic – سوسُب 
  الكىَذ –هشكض الجكش للزسىَق 
  ششكخ األػوبب السؼىدَخ للىكبالد والزسىَق الوحذودح 
 ُح لخذهبد الزؼلُن الؼبلٍ هشكض الخل 
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  السؼىدَخ  –هؼهذ السٌجلخ للفٌىى واللغبد 
  الىالَبد الوزحذح األهشَكُخ  –هؤسسخ اسزُفٌض للزكٌىلىخُب 
 الهُئخ األلوبًُخ للجحىس 
  هؤسسخ اإلسكبى الودزوؼُخ-  CHF  

 
 نشاطات متنوعة  2.2
  ( 30)رن رٌظُن َىم الوسبس الىئُفٍ فٍ الدبهؼخ شبسكذ فُه  كثش هي

هؤسسخ كجشي قبهذ خاللهب ثلقب  الطلجخ الخشَدُي ػلً طشَق الزؼبقذ 
 .هؼهن

        رن إًطب  هؼشض ألػوبب وهطابسَغ الطلجاخ الخاشَدُي ثابلزىاصٌ هاغ َاىم
 .الوسبس الىئُفٍ 

          رحاذَش كزُجابد الدبهؼاخ الخبصاخ ثبلكلُابد والؼوابداد وكزُات الدبهؼاخ
 .ثبللغزُي الؼشثُخ واإلًكلُضَخ

  قابد ثزٌظاُن هطابسكخ الدبهؼاخ فاٍ هؼابسض رؼلُوُاخ        قبهذ دائاشح الؼال
 : داخل وخبسج األسدى فٍ 

 دولخ الكىَذ  -
 سىسَب  -
 سلطٌخ ػوبى  -
 فلسطُي  -

 

 
 

  إػذاد الوفكشح السٌىَخ للدبهؼخ 
  إػذاد الهذاَب الززكبسَخ والذسوع 
  رٌظُن صَبساد لودوىػخ هي الوذاسط لضَبسح الدبهؼخ 
  رن رحذَش كزبة رطشَؼبد الدبهؼخ 
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 زقجبب الىفىد وإػذاد هحبفظ الوؼلىهبداس 
 
 

 
 
 جوائس جامعة فيالدلفيا  -3 -2
 

 : ربثؼذ الذائشح ثزٌظُن اسزالم ورصٌُا خىائض خبهؼخ فُالدلفُب وهٍ  
 

 السٌخ الخبهسخ –خبئضح  حسي كزبة  -
 الثبلثخ  –خبئضح  حسي كزت هزشخن  -
 السٌخ الثبًُخ  –خبئضح  حسي ثشهدُخ حبسىة  -
 السٌخ الثبًُخ  –شاع خبئضح  حسي اخز -
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كوب ًظوذ الذائشح ثاشاهح االحزفابالد لزسالُن الداىائض للفابئضَي فاٍ هىػاذهب        

 .وثحضىس  ػذاد هي الشسوُُي واألكبدَوُُي والزشثىَُي واإلػالهُُي
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