
 استراتيجية قسم البعثات والعالقات الثقافية
 

ثؼاللبد عبِؼزٕب ثٕظيشارٙب اٌّؾٍيخ ٚ ؼضبد ٚ اٌؼاللبد اٌضمبفيخ لسُ اٌج ٙزُي         
ٚاٌؼشثيخ ٌّب ٌٙب ِٓ اصش  االلٍيّيخاٌٙيئبد ٚإٌّظّبد اٌؼبٌّيخ ثبٌضبفخ اٌٝ ِخزٍف 

. وّب بديّيخ في اٌّؾبفً اٌذٌٚيخاٌؼٍّيخ ٚاالو ٌغبِؼخاِٚىبٔخ  وجيش في االسرمبء ثّسزٜٛ
ِغّٛػخ ِٓ  ٚ ِزبثؼخ إٌّؼ اٌذساسيخ الثزؼبسَٛ اٌمسُ ِٓ خالي االسزفبدح ِٓ يم

وبدس اٌغبِؼخ اٌٝ خبسط اٌؼشاق ٌٍذساسخ ٌٍؾصٛي ػٍٝ شٙبدري اٌذوزٛساٖ 
ٚاٌّبعسزيش ِٓ عبِؼبد ػبٌّيخ سصيٕخ ٌشفذ اٌىٍيبد ثبٌىبدس اٌزذسيسي اٌّزّيض 

ٚ ِٓ  .صبد ثبإلضبفخ اٌٝ ٔمً افضً اٌزغبسة اٌؼٍّيخ ٚاٌجؾضيخفي ِخزٍف اٌزخص
 ٕ٘ب يطّؼ لسّٕب اٌٝ رطٛيش ػٍّٗ ِٓ خالي:

 ٚ االٔفزبػ ػٍٝ عبِؼبد اٌّؾيظ االلٍيّي, رشويب ايشاْ فزؼ افبق رؼبْٚ عذيذح
 ٚ دٚي اٌخٍيظ اٌؼشثي. 

 رؼضيض ٚ رٛطيذ ِزوشاد اٌزفبُ٘ إٌبفزح ِٓ خالي رفؼيً دٚس٘ب داخً وٍيبد 
 اٌغبِؼخ.

  ِغ عبِؼٗ والسىٛ ٚ عبِؼٗ سيذٔه, ؽيش ِزوشاد اٌزفبُ٘ اػبدٖ رغذيذ
 سزٕزٙي خالي اٌؼبَ اٌمبدَ.

 ِؾبٌٚٗ رفؼيً دٚس اإلػبسح, ثشاِظ اٌزٛأِخ, االششاف اٌّشزشن 
  ًرّٕيٗ اٌؼاللبد اٌضمبفيخ ثيٓ عبِؼزٕب ٚ اٌّؤسسبد ٚ االوبديّيبد اٌّٙزّخ ِض

 ِىزجٗ اإلسىٕذسيخ اٌّصشيزيٓ. ٚ  , اكاديمية الفنون الجميلة
  ِْٚؾبٌٚٗ رشصيٓ دٚس عبِؼزٕب ثبٌّؾبفً اٌذٌٚيٗ ِٓ خالي رميغ ِزوشاد رؼب

   ايٛا االِشيىيٗ(,الماليزية UPMِٗ عبِؼبد راد صمً ػبٌّي ِضً )
  عبِؼبد اٌمطش اٌّزّيضٖ اٌزي يّىٓ اْ رؼطي اضبفٗ االٔفزبػ ٚاٌزجبؽش ِغ

ٌغشض اٌزٛصً اٌٝ صيغخ   الجامعة االمريكية في السليمانيةٌذاِؼزٕب ِضً 
 رؼبْٚ ػٍّي ٚصمبفي يسُٙ في ايغبد ثشاِظ ػٍّيخ ٚرذسيجيخ ٌجبؽضي عبِؼزٕب.

  ُ٘رؼضيض ٚرفؼيً اٌزؼبْٚ ِغ اٌغبِؼبد اٌزي رُ رٛليغ ِؼٙب ِزوشاد رفب
 ٚسسبئً رؼبْٚ ٌزؾميك اال٘ذاف اٌّزٛخبح ِٕٙب.

 ِظ اٌذساسيخ ٚاٌجؾضيخ اٌّمذِخ ِٓ لجً اٌذٚي ِؾبٌٚخ االسزفبدح ِٓ اٌجشا
فٌٛجشايذ   , DAD , Plus Erasmusٚاٌّؤسسبد االوبديّيخ ِضً ) 

 ٚغيش٘ب ( ٌزطٛيش اٌّسزٜٛ االوبديّي ٚاٌؼٍّي ٌىبدس اٌغبِؼخ.
  االسزفبدح ِٓ ِجزؼضي عبِؼزٕب اٌؼبئذيٓ ِٓ اٌذساسخ ِٓ اٌغبِؼبد اٌؼبٌّيخ ٌّذ

 يشرمي ثسّخ اٌغبِؼخ ػبٌّيبً.ديّي ٚاٌضمبفي ثّب اٌؼٍّي ٚاالوبعسٛس اٌزٛاصً 
  اٌزٛسغ في ثشٔبِظ اسزضبفخ االسزبر اٌضائش ٌّب ٌٗ ِٓ دٚس في ِغبي رجبدي

اٌخجشاد اٌؼٍّيخ ٚرمييُ اٌجؾٛس اٌؼٍّيخ ٚاٌمبء اٌّؾبضشاد ػٍٝ طٍجخ 
 اٌذساسبد اٌؼٍيب.

  خ شض البِاٌخبص ٚاٌّؤسسبد اٌؾىِٛيخ ٌغاالٔفزبػ ػٍٝ ِؤسسبد اٌمطبع
خ ٚرطٛيشيخ ٌىبدس اٌغبِؼخ السيّب ِؾبٌٚخ ايغبد رؼبْٚ يؾمك ثشاِظ رذسيجي

 فشص ٌزشغيً خشيغي اٌغبِؼخ.



  َاالٔفزبػ ػٍٝ ِؤسسبد ٚ ٚصاساد اٌذٌٚٗ راد ٚ ِؾبٌٚٗ سثطٙب ثبلسب
في ٌطٍجٗ عبِؼزٕب راد اٌؼاللٗ ٌالسزفبدٖ ِٕٙب ِٓ خالي اٌزذسيت اٌصي

 ؾٛس اٌؼٍّيٗ ٌطالة اٌذساسبد اٌؼٍيب.اٌذساسبد االٌٚيٗ ٚ اٌّخزجشاد ٚ اٌج
 ٍش اٌسفش ِضً ػمذ ؽٍمبد ٔمبشيخ ػجش دٚائ تثؾش إليغبد سجً رٕفيزيخ ال رزط

 اٌسىبيت ( .رٍفضيٛٔيخ ) اٌفيذيٛ وٛٔفشٔس ٚ
 


