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 جامعة االميرة سمية للتكنولوجيا

 

 

 آذار 52بتاريخ  بين المؤسسات و الجامعات في تحالفتم اطالق المشروع األردني األوروبي بعنوان " نحو 
 .حرم جامعة االميرة سمية للتكنولوجيا، وتم اللقاء في 5024

األوروبي، و مدته ثالث سنوات، ويجمع هذا المشروع  TEMPUSوهذا المشروع ممّول من قبل مشروع  
ردن غرفة االة التعليم العالي و البحث العلمي، وزارة الصناعة و التجارة، هي: وزار  مؤسسات كبرى اربع

هي: جامعة االميرة سمية للتكنولوجيا، جامعة البترا، جامعة الزيتونة، جامعة  وتسع جامعات اردنية للتجارة
 االسراء، جامعة اربد االهلية، جامعة الهاشمية، جامعة مؤتة، جامعة الطفيلة التقنية و جامعة مادبا االمريكية 

جامعة  الفرنسية،هي: جمعة أليكنته االسبانية، جامعة جوزيف فورير باالضافة الى اربع جامعات اوروبية 
 بورتو البرتغالية و جامعة بولونيا االيطالية.

تناقل و تبادل التكنولوجيا و عديد من المبادرات برعاية هذا المشروع في مجال الوتم التخطيط إلطالق 
، في المشروع تجمع بين المؤسسات و الجامعات المشاركة خاصة من خالل الشراكة في فعاليات المعلومات

ة انتقال الباحثين.وتسهيل حري  

الجلسة  كلمة ترحيبية فياالستاذ الدكتور عيسى بطارسة رئيس جامعة االميرة سمية للتكنولوجيا وقد ألقى 
 العالقات التعاونية بيناالفتتاحية، تحدث فيها عن التحديات التي تواجه األردن في مجاالت تطوير 

 ميد الملك عبدهللا االولستاذ الدكتور وليد سالمة عاال قد عبرالمؤسسات العامة و الجامعات الخاصة. كما و 
للدراسات العليا و البحث العلمي و منسق المشروع بكلمات ترحيبية للحضور في الجلسة االفتتاحية، و تحدث 

المستقبلية على مدار الستة اشهر المقبلة و الفعاليات التي سيتم اجرائها وخططه  شروعأهداف الم فيها عن 
 إن جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا"  األستاذ الدكتور وليد سالمة وقال. المشروع ياة المشروعخالل فترة ح

في السنوات الماضية، مع شركائها األوروبيين في الدراسات  دخلت فيهافخورة جدا بالشراكات العديدة التي 
 العليا، والتي عادت بمنافع كبيرة على الجامعة.  



نني آمل بعد العديد من النقاشات واللقاءات فيما بيننا أن تتخذوا من الجامعة بيتا لكم وليس مجرد شريك  وا 
سالمة عن أمله في أن يحقق هذا التعاون النجاح المنشود، وقد قام بشكر جميع وليد  أ.د.عمل".  وقد عبر 

 الحضور لجهودهم ومساهماتهم في إنجاح المشروع ونتائجه

شركاء األوروبيين عرضا لخبراتهم والدعم الذي ينوون القيام به للمساهمة بأفضل شكل لتلبية وقد قدم ال
 احتياجات األردن في مجال الطاقة البديلة.

،باإلضافة إلى أهداف المشروع وما سيتم انجازه،  للمشروعوتم في اللقاء مناقشة تفاصيل خارطة الطريق  
 ية.وكذلك األمور المالية واالدارية والفن

 

 

 


