
 زيارات وسفريات



ييجااماج شااك سياااهكباليضكر كااث يلججماا يرنكجرااييبج  ااث ي اا ي"

UNIMEDااا يجبه ااايي"ييارهث ثجاثاااا هياا اااكبيارنكجراااك ي"ييي 

ثاا ياراركدابييلا يي2016جاك  يي17-15ض ثلاه يضضلنهــــلكي  ي

جش ثعي صهبينكجرييبج  ث يج لييضقهجييام كنيجلهثنيثيجئااكنيثي

 .خجاثنيارفين هليجص ي



دك ياهكباليضكااكك ييههئييFull Bright راثمهقيثيي

ااابيه يارارااكثنيضه  ااكيثيضااهنيارنكجراايي اا ياقاابه يجاا  ي

أليككءيههئيياراب ه ي  يجخالفيللهك يارنكجرييثي

ي3/ي27اقااابه يجشااا ثيك يا ثه هااااييرلنكجرااايي اااا ي

/2016. 



 ث ااابيداااثا ياراااب كعيارشااارض يضكاااااقضك ييااااهكباليداااك

خكربيجصا ى ي/ح.ض ئكايياراهبيارلثاءيأيثاررال ي

 ئااه يأ لااكنيدهااكب يدااثا يارااب كعيارشاارض ي)اث هااقي

 .2016/ي5/ي7  ي(يثاررال ي



ينكجرييضلنث ابدك ياهكباليضكراى يإر ي ثاهكيرزهك  ي

/يي8/يي14 اااااا ي2016/يي8/يي9 ااااا يارىاااااا  يجاااااني

يلاااا ي أ يارث اااابيار اضاااا يارجشااااك سي اااا ي2016

ارجرااال يراضااكب يارضاا اجايارب ااااهييثارخضاا ا يضااهني

 .ارنك ضهن













ث اابيجاانيارق صاالهيياألج هلهااييدااك ياااهكباليضكااكااك يي

 ااا يجقااا يارنكجرااايي ااا يإ اااك ياراراااكثنييضكإلاااال ب هي

ضكرنكجرييثاث ه ييارجلاضك يار دجهيارجشا سيثا ثه ي

 .2016/يي8/يي23ارض اجاياراب هضهييرل ابي  ي









ارج اااقي)هكااا يارشااكهبي/يدااك ياااهكباليضكااكااك يياألااااكرياراابلاث ي

اراااااااث   يرض  اااااااكجاياإلا اااااااكبياألث ثضااااااا يرلارلاااااااه يارراااااااكر ي

ERASMS+رراااسيراىرهااا يض ثاثلاااث ياراراااكثنيارجضااا  يجااا ي(ي

ارج ظجااييث اا ياااضه ياإل اقااكءيضكررجلهااييارض مهااييجاانيخااا يبياا ي

 .2016/يي8/يي21ارجشك ه يارض مهييارا ك اهيي  ي





 يلهثاثينكجرا يرزهك  يارهكضكنيإر ييضكراى ياهكباليدك
يخا يرليارجصك بيارث بيج يضكرهكضكنيثأثاكلكيرل ب
يارنك بيج يجاىقك يي(30/8/2016ي– 25) جنيارىا  
يااللكبهج ياراضكب ييل يارهكضك   يارج ابىي ك يلجكي
يثارج رقبيثارجشا لييارجربهييرألج اضياالث ياررلج 
يجنيججث يجش ثعيكجنيرل بيلهثاثينكجريي  

 .ا ثا يماثيرجب يارهكضك هييار لثجي













 يارص كيك يا كرفيجنيث بيضكااكك يياهكباليدك
يإ ك ي  يارنكجرييجق ي  يارز ايهييارغرائهي
يبائ يلركثيارنكجرييثاجمه يارجشا سياراركثن

يارص كيك يا كرفيجش ثعي  يارى هييارلن يي  
يارض ثيألكبهجهييجنيارججث يارز ايهييارغرائهي
 .2016ي/ي9ي/ي3ي  يياررلج 







ألكبهجهااييجثااالثيدااك ياااهكباليضكراااى ييإراا ي ثاااهكيرزهااك  ي

 13)خاا يارىاا  يجانيييرلرلث يارضه  هييثارضاكهثال ثرثن 

جاىقك يج يارنك بيار ثا يييلا ياراضاكب ي(ي2016/يي9/ي18 –

ثلهىهاااييااااض ياراراااكثني ااا يارجناااك يثار اضااا ييااللاااكبهج 

ارضه اا ىيثاالجاا اضيارضك  ااييرل هثا ااك ياألرهىااييثاإلاااارك يي

 .ضكراق هك يار بهميي  يارلشفيينياالج اضيثاراش ه ي















ضابيث يجانيأااضك هكي –ض شالث ليدك ياهكباليضكراى يإر ي

إلرقكءيج كك  ييانياا كبيارنكجرك يارهث ثجاثا هيي

بث ينكجرييبج  اث ي ا يارجشاك لييارجناجرهاييثا جهايي

ج اااك ا يثداااب ا يار كرااابيثاراراااكثنيجااا يارصااا بثقي

/يي9/يي29 – 27) ا يارىاا  يجانياإلناجاكي يرلا جهايي

2016.) 

 













ثرراسير كاث يإه كرهكي – ثجكيدك ياهكباليضكراى يإر ي

ثرراااسياا اااكبيارنكجراااك يارهث ثجاثاااا هيياناجاااكعي

خاا ييUnimedرج كدشييضراضياألجاث يارجارلقاييضكراـي

 .2016/ي10/يي21 –ي20ارىا  يارجقضليي  يهثج ي









جامعةةالس بسلاامةةابسراسجةةاريس  اا ةةاسدااك ياااهكباليضزهااك  ي

يائة بساج ةالسم اة ةالساسةااالسراةر  وار ضصاىالييلرواالسرسلا  ا

ارجااب  يارجاااكيبيضقااا ي –إاااا ياألرىاا ي/يارخكصااييضكراابلاث 

اإل اااكايار هااثا  يثاراابان  يضللهااييارز اياايينكجرااييبج  ااث يي

ثاالااىكب يجنيجش ثعيأث يجى خيض  ىيضضجثاصاىك يجخالىايي

 .(2016/ي10/يي26 – 24)ضنكجرييبج  ث يخا يارىا  يجني
















