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وفد المرافق له ، بحضور التقى األستاذ الدكتور كمال الدين بني هاني رئيس الجامعة الهاشمية نائب رئيس جامعة كمنتس االلمانية األستاذ الدكتور هنرش النج وال
شطناوي عميد كلية العلوم والدكتور خالد األستاذ الدكتور مروان عبيدات نائب رئيس الجامعة, واألستاذ الدكتور علي الكرمي نائب رئيس الجامعة والدكتور وصفي 

 الوديان نائب عميد كلية الهندسة في الجامعة الهاشمية.

  
اون المشترك بين الجامعتين وقد رحب الدكتور بني هاني بالضيف الزائر والوفد المرافق له معربًا عن أمله في استمرار التواصل بين الجانبين لتحقيق المزيد من التع

 رتها جامعة كمنتس التقنية االلمانية لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين األردني واأللماني.الهاشمية ونظي

  

األكاديمية والعلمية والثقافية حيث أبدى الجانبان استعدادهما للتعاون المشترك في وجرى خالل اللقاء تبادل وجهات النظر بين الجانبين في العديد من المجاالت 
معاهد الجامعة العديد من المجاالت وخاصة إيفاد عدد من الطلبة للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في العديد من التخصصات التي تحتاجها كليات و 

اون المشترك في إقامة األبحاث والبرامج العلمية باإلضافة إلى تبادل الزيارات بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وخاصة الهاشمية، كما بحث الجانبان إمكانية التع
 في مجال قضاء إجازات التفرغ العلمي ألعضاء الهيئة التدريسية.

  
 
 
 



وتعلم اللغة العربية ضمن البرنامج الذي تطرحه الجامعة الهاشمية في المستويات كما تطرق الجانبان إلى التعاون المشترك في المجاالت الثقافية والتبادل الحضاري 
كسابهم األربعة للطلبة األجانب، كما أكد الدكتور بني هاني على أهمية تدريب الطلبة في العديد من التخصصات بحيث تمكنهم من المنافسة في سوق  العمل وا 

دمة حيث أن المانيا تتميز بالعديد من المجاالت التي يمكن للطلبة االستفادة منها من خالل تدريبهم في المصانع المهارات التدريبية العالمية من الدول المتق
 والشركات الكبرى االلمانية.

  

المجاالت العلمية الحديثة وفي نهاية اللقاء أكد الجانبان على أهمية التواصل فيما بينهم لتحقيق ما تم بحثه خالل اللقاء، ضمن اتفاقية تعاون تشمل العديد من 
 والمتطورة التي تلبي احتياجات الجامعة الهاشمية ونظيرتها جامعة كمنتس االلمانية.

  

 

  

ومختبراتها العلمية، كما قام الوفد بجولة داخل الحرم الجامعي رافقهم خاللها عميد كلية العلوم ونائب عميد كلية الهندسة اطلع الوفد خالله على كليات الجامعة كما 
تشهده من تطورات متسارعة في مجال المباني  زار الوفد عددًا من مرافق الجامعة ومراكزها العلمية حيث أبدى الوفد إعجابه بالمستوى العلمي المتميز للجامعة وما

نشائها.  وا 

 


