
 فيالدلفيا تستقبل وفدا ًمن جامعة الطاقة الماليزية

 

استقبل معالي األستاذ الدكتور مروان كمال في مكتبه اليوم بحضور االستاذ 
الدكتور معتز الشيخ سالم ومستشار الرئيس للعالقات الدولية وفدًا ًمن جامعة 

داتو  الجامعة برئاسة نائب رئيس  (Universiti Tanaga Nasional)الطاقة الماليزية 
الدكتور إبراهيم حسين والدكتور فراس النعيمي مدير اإلعالم واالتصال والتسويق 
والدكتور أحمد سحيمي بن الزيم مدير الملحقية الثقافية الماليزية والسيد قمر 
الزمان بن حسين الملحق التعليمي في السفارة الماليزية والدكتور زياد فيصل 

لبة الماليزيين، حيث هدفت الزيارة إلى تعزيز أواصر العزام رئيس قسم شؤون الط
التعاون العلمي والثقافي واألكاديمي بين الجانبين في مجاالت تبادل الزيارات 
العلمية ألعضاء هيئة التدريس، وإجراء البحوث العلمية المشتركة في المجاالت 

التي يعقدها ذات االهتمام المشترك، والمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية 
كال الجانبين، باإلضافة إلى تبادل زيارات الطلبة وفقا لألنظمة والتعليمات المعمول 
بها في كل جانب كما تم التباحث في إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين 

 .في القريب العاجل



وقدم معالي األستاذ الدكتور مروان كمال إيجازًا عن الجامعة وخطتها  
ية، كما أشار إلى وجود العديد من الطلبة من جنسيا مختلفة الذين االستراتيج

يدرسون في الجامعة وأكد استعداد الجامعة لتوطيد أواصر التعاون األكاديمي مع 
جامعة الطاقة الماليزية من خالل استقبال الطلبة الماليزيين الراغبين باستكمال 

ا وخاصة، وتبادل الزيارات دراستهم بمختلف التخصصات بما فيها الدراسات العلي
العلمية ألعضاء هيئة التدريس، وإجراء البحوث العلمية المشتركة، مشيدا 
بالمستوى االكاديمي المتميز للجامعات الماليزية وأبدى معاليه استعداد الجامعة 
لمساعدة الطلبة في كافة المجاالت التي يحتاجها الطالب في حال التحاقه 

  .بالجامعة

 

شاد الدكتور إبراهيم حسين بالسمعة العلمية الرفيعة لجامعة ومن جانبه أ
فيالدلفيا، مؤكدا أن جامعة الطاقة الماليزية تحرص على تعزيز سبل التعاون مع 

 .فيالدلفيا لتميزها في طرح برامج متميزة  جامعة

 

وفي نهاية الزيارة تم تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين حيث قدم معالي 
لدكتور مروان كمال مستشار الجامعة درعا ً تذكاريا ً للدكتور ابراهيم االستاذ ا

كما قام مدير الملحقية الثقافية  ,سحيم نائب رئيس جامعة الطاقة الماليزية 
الماليزية الدكتور أحمد سحيمي بتقديم درع تذكاري لمعالي األستاذ الدكتور مروان 

ي وامتنانا لدوره البارز في كمال تقديرا لجهوده في مجال التعليم األكاديم
 .القطاع التعليمي


