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( US Interglobaluniversity)مكتب العالقات الخارجية االكاديمية في الجامعة األمريكية العالمية ) 

الجامعة في هو الجهة المسؤولة عن جميع العالقات األكاديمية للجامعة ويعمل المكتب على تفعيل دور 

العالقات الخارجية االكاديمية وذلك بالتعاون الدائم مع الكليات والدوائر والمراكز المختلفة بالجامعة بهدف 

                     (تعزيز مكانة الجامعة على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي

 :لمحة عن المكتب

 US) العالمية األمريكية الجامعة في الدولية العالقات مكتب تأسيس جاء

Interglobaluniversity ) العالقات تضع والتي الجديدة إلستراتيجيتها استجابة 

 عن مسؤولً  ليكون الخارجية؛ للعالقات مكتبًا الجامعة أنشأت فقد ،أولوياتها رأس على الدولية
 أو للجامعات األولى التصال نقطة الخارجية العالقات مكتب ويعد    ،الخارجي التواصل وظائف

 يتفاوض المنطلق، هذا ومن جامعةال مع التعاون في ترغب التي األخرى الدولية المؤس سات
 وغيرها جامعةال بين الرسمية العالقات تؤس  س التي التفاهم ومذكرات الوثائق وينف ذ المكتب

 الخارجية للعالقات الرئيس  نائب مكتب يمث ل أخرى، جهة   ومن       ،المؤسسات من
 مبتكرة   طرق   بإيجاد يقوم كما ،الدراسة في الجامعي المجتمع من يرغب لمن وصول نقطة

 جامعةال بين التفاعل توسيع نطاق وفي  ،الجودة عالية دولي ين تدريس هيئة لستقطاب
 مكتب يسعى حيث البحثية؛ والهيئات والدولية الوطنية األكاديمية المؤسسات من وغيرها
 الشخصي للتطوير الفرص من عدد   بأكبر الجامعة، قدرات توسيع إلى الخارجية العالقات
م وقد ،واألكاديمي والمهني   ، أهدافها لتحقيق البرامج من عدًدا الخارجية العالقات مكتب صم 

 الجامعة إبراز على تعمل كما ،"المنتجة الجامعة" مفهوم تحقيق على البرامج هذه تساعد
 حيث ،العالم حول الكبرى األكاديمية والمجتمعات المحيطة المحلية البيئة في تفاعل   كمركز
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 الدولية، الجهات مع الجامعة تبرمها التي التفاقيات تنفيذ ومتابعة إعداد في المكتب يشارك
 ببرامج الكلي ات مختلف في والباحثين التدريسية الهيئة أعضاء بتعريف كتبالم يقوم كما

 العمل وورشات العلمي البحث لمشاريع دعم على للحصول المتاحة والفرص الكاديمي التبادل
 ذلك الى ضافةً إ  ،الخبرات واثراء مهاراتهم لتطوير الدولية الجهات توفرها التي والدورات

 والندوات العمل وورش والملتقيات المؤتمرات تنظيم في لخارجيةا العالقات مكتب يساهم
 رسالة من اإيمانً  ةجامعالب األساسية العمل ركائز أحد الدولية العالقات مكتب يعتبر لذا ،الدولية
 على مكانتها وتحسنت تقدمها، تسارع كلما العالم، في انتشارها ازداد ما  كل أنه الجامعة
 والميداني العلمي الجامعة دور تنشيط الى المكتب يهدف لذلكو والدولي المحلى الصعيد
 ودعم والموظفين التدريس هيئة وأعضاء الطالب مستوى تعزز التي الدولية الروابط وتطوير
  ،العالمية جامعاتال عمل نطاق الى الجامعة لدخول المبتكرة والبحوث بالمعرفة النهوض

 الجامعة تسعى كما. للجامعة واألدائي والوظيفي التعليمي البرنامج تطوير الى يهدف والذي
 الجامعات من عدد مع التعاون واتفاقيات الشراكات خالل من متميزة دولية سمعة اكتساب الى

 سمة بوصفها الشراكات هذه ُوضعت وقد. العالم أنحاء جميع في الجودة عالية والمؤسسات

  .اعالميً  متصلة كجامعة مكانتها لتعزيز الجامعة في العمل استراتيجية سمات من رئيسية

 

 

 الرؤية:

مساندة الجامعة في االستثمار االفضل للتعاون والشراكات داخليا 

اإلسهام في تحقيق رؤية الجامعة في تعزيز       ، ووخارجيا
االتّصال بالعالم من خالل فتح قنوات اتّصال للطالب والموظفين 

المؤّسسات الصديقة وأعضاء هيئة التدريس والبرامج مع 

 ، والشريكة حول العالم
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 :الرسالة

 والمراكز الكليات مع جنب   إلى جنبًا الخارجية للعالقات الرئيس نائب مكتب يعمل        
 مع الجامعة تشبيك من ،خارجيًّا خدماتها لتوسيع بنشاط   الجامعة في األخرى واألقسام
 والدارية الكاديمية الكوادر اداء لتطوير الصلة ذات والمنظمات العالي التعليم مؤسسات
 تنافسية زيادة في يسهم مما المستدامة والبيئة والبحثية التعلمية المجالت في والطلبة
 مختلف من الخبراء واستشارات اآلراء المكتب يستقبل كما  ،ودوليا واقليميا محليا الجامعة

 ومن الستشاري، الجامعة مجلس خالل من األخرى القطاعات ومختلف التعليمية المؤسسات

 .الخارجية بالعالقات المرتبطة واألنظمة الخطط تنفيذ على يشرف ثم

 

 :األهداف

 ، المجتمع حياة في الندماج اللخ من الوطن تجاه المدني ة الجامعة بواجبات الوفاء    -1

 والوفاء ، للمجتمع والقتصادية والجتماعية العلمية الجوانب تنمية في اإلسهام طريق وعن
 لجودة عالمي ة   سمعة   تحقيق خالل من العالمي التعليمي المجتمع في كعضو الجامعة بواجبات

 .وخريجيها برامجها

 خالل من واألكاديمي والمهني الشخصي للتطوير الفرص من أكبر بعدد   الطالب تزويد  -2

 .المؤسسات من وغيرها والدولية المحلية الجامعات مع وثيقة تواصل شبكات إنشاء

 اكاديمية برامج انشاءو ،الدولية العمل وورشات والندوات للمؤتمرات والتنفيذ التخطيط -3

 .مشتركة

 صدارة الى بجامعتنا للوصول وعالميا محليا المتميزة الجامعات قائمة جامعةال تتصدر -4

 .العصر متطلبات يالئم متميز جامعي عمل مستوى وتقديم الثالث الجيل جامعات
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 .متميزة وبحثية اكاديمية سمعة ذوي تدريسية هيئة اعضاء استقطاب -5

 مع مباشرة عالقات وإقامة والخاء التعاون أواصر توثيق في أولوياته أهم المكتب يضع-6
 و التواصل خالل من العالمية نظيراتها مع الجامعة تشبيك في والمساهمة الدولية، المؤسسات

 أعضاء و للطلبة البحثي و األكاديمي الحراك لتسهيل معها التفاهم مذكرات و التفاقيات توقيع
 وورشات الندوات و المؤتمرات عقد و المشتركة البحثية النشاطات تسهيل و التدريسية الهيئة
 تصبح أن في الجامعة رسالة يخدم بما المشتركة الكاديمية البرامج انشاء و الدولية، العمل
 لطلبتها المتميزة التعليمية التعلمية الخبرة وتوفر عالميا المصنفة الجامعات بين رائدة جامعة

 التطبيقية و النظرية للمعرفة ناشرة و منتجة و

 

 :نطاق العمل

 .األكاديمية والتفاقيات التفاهم مذكرات-1

  .الطالب تبادل ومنح الدراسية المنح -2

 للجامعة الرسمية والزيارات الكاديمية للوفود واللتقاء التنسيق-3

 اودوليً  ااقليميً  ا،محليً  المختلفة الكاديمية النشاطات في الجامعة تمثيل-4

، والعضويات الخارجيةاالتفاقيات الموقعة مع الجامعات الشراكات و
 :الدولية
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 :مدير المكتب

 السيد بلح د. عبد الرحمن السيد  االسم:
البريد 

اإللكترون
 ي:

support@usinterglobaluniversity.e

du.so 
الموقع 

اإلكتروني
: 

https://usinterglobaluniversity.edu

.so/ 
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