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"

بحث التعاون مع جامعة قطر

"
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رئيــس اجلامعــة الدكتــور نظــر أبــو عبيــد لــدى لقائــه نائــب
بحــث
ُ
رئيــس جامعــة قطــر للشــؤون اإلداريــة الدكتــور حميــد املدفــع
ســبل التعــاون العلمــي واألكادميــي يف جمــاالت العلــوم الطبيــة
التطبيقيــة والتبــادل الثقــايف للطلبــة وأعضــاء الهيئــة التدريســية.
إن اجلامعة تأسســت؛ لتقــوم يف املنطقة
وقــال الدكتــور أبــو عبيدَّ :
ولتشــجع التقــدم التكنولوجــي والبحــث التطبيقــي والتم ّيــز املهني
املوجــه نحــو احتياجــات ســوق العمــل والصناعة.
ومــن جهتــه ،أكَّ ــد الدكتــور املدفــع أهميــة تعزيــز ُعــرى التعــاون بــن
اجلامعــات العربيــة وتبــادل اخلــرات فيمــا بينهــا لتوظيفهــا لتطويــر فيــاض وعضــو هيئــة التدريــس يف كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة
مســرة التعليــم علــى املســتوى العربــي.
الدكتــور عقيــل القزوينــي جــال املدفــع يف مرافــق اجلامعــة
اخملتلفــة والتقــى عــددًا مــن عمــداء الكليــات.
ويف نهايــة اللقــاء الــذي حضــره نائب رئيــس اجلامعة الدكتــورة منار

"

"

وفد من جامعة ماغديبورغ األملانية يزور اجلامعة
والتطبيقــي.

وأشــار أبــو عبيــد إىل قصــص النجــاح املشــركة واملميــزة التــي
ترتجــم العالقــات الثنائيــة بــن األردن وأملانيــا التــي شــهدت تطـ ّـورًا
ملحوظــً بفضــل القيــادة احلكيمــة جلاللــة امللــك عبــداهلل الثــاين
والقيــادة السياســية يف أملانيــا.
ـتطاعت بنــاء
أن اجلامعــة اسـ
ْ
ومــن جهتــه ،ب ّيــن الدكتــور مانغســتل َّ
عالقــات شــراكة قويــة مع املؤسســات العلميــة والصناعيــة وفتح
أفــاق تدريبيــة جديــدة لطلبتهــا يف املصانــع والشــركات األردنيــة
واألملانيــة.
ـت مديــرة العالقــات الدوليــة الدكتــورة دورثيــا يشــت لنشــأة
وعرضـ ْ
اجلامعــة ورســالتها وأهدافهــا والربامــج التــي تطرحهــا لتأهيــل
زار
ٌ
وفــد مــن جامعــة ماغديبــورع للعلــوم التطبيقيــة يف أملانيــا خريجــن متخصصــن متعــددي اللغــات والثقافــات ميتلكــون
ـة،
ـ
األكادميي
ـرتها
ـ
ومس
ـة
ـ
اجلامع
ـة
ـ
جترب
ـى
ـ
عل
ـاع
ـ
لالط
ـة؛
ـ
اجلامع
املهــارات األكادمييــة واالجتماعيــة الالزمــة لتأمــن احتياجات ســوق
وتعزيــز التعــاون بــن الطرفــن يف اجملــاالت األكادمييــة والتبــادل العمــل.
الثقــايف للطلبــة وأعضــاء الهيئتــن التدريســية واإلداريــة .
وصلــت إليــه اجلامعــة مــن منجــزات
وأشــاد أعضــاء الوفــد مبــا
ْ
والتقــى الوفــد خــال الزيــارة رئيــس اجلامعة الدكتــور نظري أبــو عبيد ،علميــة جعلتهــا يف مقدمــة اجلامعــات علــى مســتوى املنطقــة
ونائــب الرئيــس الدكتــورة منــار فيــاض ،ونائــب الرئيــس للشــؤون يف جمــال العلــوم التطبيقيــة .
الدوليــة الدكتــور أنتــون مانغســتل ،وعــددًا مــن عمــداء الكليــات
ومــدراء الدوائــر ،وطلبــة اجلامعــة وخرجيهــا.
ويف نهايــة الزيــارة جــال الوفــد يف مرافــق اجلامعــة اخملتلفــة
شــملت خمتــرات الطاقــة وامليــاه والهندســة الصناعيــة
وقــال الدكتــور أبــو عبيــد خــال اســتقباله الوفــدَّ :
إن اجلامعــة والهندســة الصيدالنيــة ودارة عثمــان بدير للريــادة اإلبداع  ،كمــا وزار
ـاين
ـ
واألمل
األردين
ـي جســورًا ثقافيـ ًـة بــن الشــباب
اسـ
ْ
ـتطاعت ْ
الوفــد يف وقــت ســابق مدينــة البــراء الوردية وجبل القلعة ووســط
أن تبنـ َ
مــن خــال نظامهــا ومناهجهــا التــي متــزج بــن اجلانبــن النظــري البلــد.
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"

"

وفد من جامعة ميتشغن األمريكية يزور اجلامعة

وفــد مــن الدارســن لربنامــج إدارة األعمــال يف جامعــة
زار
ٌ
لالطــاع علــى جتربتهــا كجامعــة
ميتشــغن األمريكيــة اجلامعــة ّ
شــريكة يف برنامــج األمم املتحــدة لإلمنــاء؛ لتصنيــع األغذيــة مــن
خــال توليــد الطاقــة عــن طريــق احلــرارة اجلوفيــة يف باطــن األرض.
وعــرض عميــد كليــة العلــوم اإلداريــة واللوجســتية الدكتــور لــؤي
صاحليــة خــال لقائــه الوفــد لرســالة اجلامعــة وأهدافهــا والربامــج
التــي تطرحهــا لتأهيــل خريجــن متخصصــن متعــددي اللغــات
والثقافــات ميتلكــون املهــارات األكادمييــة واالجتماعيــة الالزمــة
لتأمــن احتياجــات ســوق العمــل.

"

ورشة عمل عن االبتكار وريادة األعمال

"

ومــن جهتــه ،ب ّيــن رئيــس قســم العلــوم اإلداريــة وأحــد منســقي
أن املشــروع يســعى
املشــروع يف األردن الدكتــور غــازي ســماوي َّ
إىل تصنيــع األغذيــة وجتفيفهــا ودعــم املشــاريع الصغــرة القائمــة
يف هــذه الصناعــة مــن خــال توليــد الطاقــة املتجــددة.

وبــدوره ،ع ّبــر رئيــس الوفــد تيســر الغــامن عــن ســعادته لتنفيــذ
املشــروع بالشــراكة مــع اجلامعــة مؤكــدا أهميــة زيــادة ســبل
التعــاون بــن اجلانبــن يف جمــال املشــاريع البحثيــة.

وبراجمهــا األكادمييــة  ،مشــرة إىل دور املكتــب يف دعــم املبــادرات
وربــط اجلامعــة مــع الصناعــة ،وبنــاء عالقــات قويــة مــع القطــاع
الصناعــي يف األردن وأملانيــا .
ـت ممثلــة املركــز الــدويل عصمــت خطــاب لنشــأته وأهدافــه
وعرضـ ْ
ورســالته يف بنــاء فــرص التواصل ونقل املعرفة بني املؤسســات
األردنيــة واألملانية .
وحتدثــت الطالبــات منــال أبــو شــمس وآيــة شــعبان وزينــه اخلالــدي
َّ
عــن املشــاريع الرياديــة اخلاصــة بهــن وأهميــة املركــز يف دعــم
طلبــة اجلامعــة وخريجهــا.
نظــم مكتــب العالقــة مــع الصناعــة بالتعــاون مــع املركــز الــدويل
َّ
للهجــرة والتنميــة يف منظمــة التعــاون الــدويل ورشــة عمــل
متخصصــة عــن االبتــكار وريــادة األعمــال يف النظــم االقتصاديــة .
ِّ
ـس اجلامعــة الدكتــور نظري أبو عبيــد خالل افتتاحه الورشــة
وأكَّ ــد رئيـ ُ
دعــم اجلامعــة للريــادة واالبتــكار واملبــادرات اخلالقــة التي توثــر إيجابًا
يف حيــاة الشــباب ،مســتعرضًا عــددًا مــن التجــارب والقصــص
الواقعيــة البتــكارات كان لهــا دور يف مســرة حياتــه ليســتفيد منها
الشباب.
مــت مديــرة املكتــب بريتــا كيلــر إيجــازًا حــول نشــأة اجلامعــة
وقد ْ
َّ

وب ّيــن مديــر مشــروع مركز الريــادة واألبــداع يف اجلامعة املهندس
أن اجلامعــة ســتعمل مــن خــال املركز علــى دعم
جميــل اخلطيــب َّ
ابتــكارات طلبــة اجلامعــة وأعضــاء الهيئتــن التدريســية واإلداريــة
فيهــا ومبــادرات أبنــاء اجملتمــع احمللــي .
أن املركــز يركــز علــى بنــاء ثقافــة التعــاون واالنفتــاح واحلــوار
وأضــاف َّ
وخلــق البيئــة املناســبة للريــادة واالبتكار .
ويف نهايــة الورشــة ناقــش املشــاركون علــى شــكل جمموعــات
عمــل صغــرة النمــوذج األمثــل للمركــز املنــوي انشــاؤه يف
اجلامعــة.

"

املستشار الثقايف الصيني يزور اجلامعة

"
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ـجع التقــدم التكنولوجــي .
املنطقــة ولتشـ ِّ
وأشــار أبــو عبيــد إىل نظــام اجلامعــة الدراســي الــذي يجمــع بــن
النظريــة والتطبيــق ،وحرصهــا علــى بنــاء عالقــات شــراكة قويــة مــع
كل مــن األردن وأملانيــا.
القطاعــن الصناعــي والتعليمــي يف ٍّ
وأكَّ ــد أهميــة الســنة الدراســية الرابعــة التــي يقضيهــا الطلبــة يف
اجلامعــات والشــركات األملانيــة ،ومــا متثلــه مــن تفاعــل حضــاري
وثقــايف بــن الشــباب األردين واألملــاين.
مــن جهتــه أشــاد كــو آن باملســتوى العلمــي املتم ِّيــز للجامعــة
زار املستشــار الثقــايف لســفارة جمهوريــة الصني الشــعبية لدى واهتمامهــا باجلوانــب الصناعيــة والتكنولوجيــة ،مثمنــً مبــادرة
لالطــاع علــى مســرتها وجتربتهــا وزيــر التعليــم العــايل والبحــث العلمــي يف إنشــاء جامعــة مشــركة
اململكــة نيــه كــو آن اجلامعــة َّ
تســهم يف تعزيــز روابــط الصداقــة بــن الشــعبني األردين والصيني.
األكادمييــة وبحــث ســبل التعــاون مــع اجلامعــات الصينيــة .
وتأتــي هــذه الزيــارة للوقــوف علــى مراحــل تأســيس اجلامعــة ،وأوضــح أهميــة تعزيــز التعــاون العملــي واألكادميــي بــن اجلامعــة
وتطورهــا لالســتفادة منهــا يف إنشــاء جامعــة عربيــة صينيــة يف واجلامعــات الصينيــة يف حقول الصناعي والتطبيقات التكنولوجية.
األردن علــى غــرار اجلامعــة األملانيــة األردنيــة .
موســع أجــاب خاللــه الدكتــور أبــو عبيــد
ـوار
ـ
ح
دار
ـارة
ـ
الزي
ـة
ـ
نهاي
ويف
َّ
ـس اجلامعــة الدكتــور نظــر أبــو عبيــد لــدى لقائــه كــو آن عــن جميــع األســئلة واالستفســارات حــول تأســيس اجلامعــة،
وعــرض رئيـ ُ
لنشــأة اجلامعــة وبراجمهــا األكادمييــة ،مبينــً انَّهــا تأسســت علــى وأنظمتهــا وعالقتهــا مــع املؤسســات التعليميــة والصناعيــة يف
حمــوري يف األردن وأملانيــا .
غــرار اجلامعــات األملانيــة التطبيقيــة؛ لتقــوم بــدور
ٍّ

"

"

توقيع مذكرة تفاهم مع اجلامعة النمساوية للعلوم التطبيقية

اجلامعــة مــع اجلامعــة النمســاوية للعلــوم التطبيقيــة
وقّ عــت
ُ
مذكــرة تفاهــم لتعزيــز التعــاون بــن الطرفــن يف اجملــاالت
األكادمييــة والعلميــة والتبــادالت الثقافية للطلبــة وأعضاء الهيئتني
التدريســية واإلداريــة.
ونصــت املذكــرة التــي وقعهــا عــن اجلامعة رئيســها الدكتــور نظري
ّ
أبوعبيــد وعــن اجلامعــة النمســاوية نائــب الرئيــس للشــؤون الدولية
الدكتــور أندريــاس زيتــر على اســتحداث برامج ماجســتري مشــركة
ومزدوجــة الشــهادة بحيــث تُمنــح مــن اجلامعتــن معا.
وتضمنــت اجــراء األبحــاث والدراســات املشــركة وتطويــر خــرات
َّ
أعضــاء الهيئتــن التدريســية واإلداريــة يف جمــال البحــوث والتعليــم
والتدريــب املهنــي.

لدخــول ســوق العمــل ومتحملني للمســؤولية جتــاه جمتمعاتهم.

تطلــع اجلامعــة لبنــاء
وأشــار الدكتــور أبوعبيــد خــال التوقيــع إىل ّ
شــراكات مــع املؤسســات التعليميــة األوروبيــة علــى غــرار
اجلامعــات واملصانــع والشــركات األملانيــة لفتــح فــرص جديــدة
لطلبــة اجلامعــة لقضــاء الســنة الدراســية الرابعــة فيهــا.

أن التعاون بني اجلامعتني يؤكــد دورهما يف
ومــن جهتــه ،ب ّين زيتــر َّ
التعليــم وتقــدمي وســائل التقــدم التكنولوجــي والتنميــة االقتصاديــة
والتالقــح بــن الثقافــات إضافــة إىل أنّهــا مؤسســات للحــوار البنــاء
بــن الثقافــات والهويــات العرقيــة والدينيــة واالجتماعيــة اخملتلفــة.

كمــا وأوضــح الدكتــور أبــو عبيــد أهميــة تبــادل اخلــرات العلميــة بــن
اجلانبني يف العلوم التطبيقية واإلنســانية؛ لتخريج شــباب مؤهلني

وحضــر حفــل التوقيــع نائب الرئيــس للشــؤون الدولية الدكتــور آنتون
مانغســتل ومديــر مكتــب العالقــات الدوليــة الدكتــورة دورثيــا يشــت
وممثلــون عــن اجلامعة النمســاوية .

"

"

تعاون مشرتك بني اجلامعة ومركز يولش األملاين للبحوث
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نظمــت كليــة هندســة املــوارد الطبيعيــة وإدارتهــا بالتعــاون مــع
َّ
مركــز يولــش األملــاين للبحــوث اجتماعــً حتضرييــا للبــدء بتنفيــذ
مشــروع مشــرك بــن الطرفــن يف جمــال امليــاه.
وبــدوره ،ب ّيــن مديــر املشــروع يف املركــز الدكتــور فرانــك فندالنــد
أهميــة البحــث وتطويــر املصــادر املائيــة واالســتخدام املســتدام
ويهــدف املشــروع الــذي ســيتم تنفيــذه مبشــاركة باحثــن مــن للمــوارد الطبيعيــة مــن الرتبــة وامليــاه ومنذجــة النظــم املائيــة.
تركيــا واليونــان وســلوفانيا إىل عمــل موازنــة مائيــة لألردن باســتخدام
برامــج حاســوبية متخصصــة مت تطويرهــا يف مركــز يولــش.
وأشــار إىل إمكانيــة تدريــب عــدد مــن طلبــة برنامــج املاجســتري يف
املركــز والعمــل علــى املشــروع كمتطلبــات للتخــرج.
وقــدم األســتاذ املســاعد يف الكليــة الدكتــور قاســم عبــد العــال
َّ
خــال االجتمــاع إيجــازًا حــول اجلامعــة وأهدافهــا واهتمامهــا الكبــر ويف نهايــة االجتمــاع ،الــذي حضــره نائــب رئيــس اجلامعــة الدكتــورة
باملــوارد الطبيعيــة وباألخــص هندســة امليــاه والطاقــة مشــرًا منــار فيــاض ،ونائــب رئيــس اجلامعة للشــؤون الدولية الدكتــور انتون
تعــد مــن أخطــر التحديــات البيئيــة التــي تواجــه مانغســتل ،وعــدد مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية يف الكليــة جــرى
إىل أن نــدرة امليــاه ّ
األردن وأن اهميــة املشــروع تكمــن يف وضــع اســراتيجيات مائيــة نقــاش واســع للعديــد مــن املشــاريع املماثلــة يف العــامل.
واضحــة يف األردن.

"

"

ورشة عمل مشرتكة بني جامعة األمرية سمية للتكنولوجيا واجلامعة

ودعــا إىل تضافــر جهــود اجلهــات الرســمية واألهليــة مبــا فيهــا
اجلامعــات للمشــاركة يف التخفيــف مــن أعبــاء اللجــوء اىل األردن.
ومــن جهتــه ،ب ّيــن نائــب رئيــس اجلامعــة األملانيــة األردنيــة للشــؤون
الدوليــة الدكتــور أنتــون مانغســتل حــرص اجلامعــة على املشــاركة
بفعاليــة يف دعــم قضيــة الالجئــن الســوريني ،الفتًا إىل انعكاســاتها
علــى اجملتمــع األردين اجتماعيــا واقتصاديا.

نظمــت اجلامعــة وجامعــة األمــرة ســمية للتكنولوجيــا ورشــة
َّ
متخصصــة حــول بنــاء قــدرات مشــاريع التعليــم يف خميمات
عمــل
ِّ
الالجئــن الســوريني بــاألردن وربطهــا بالتكنولوجيــا احلديثــة.
وتهــدف الورشــة إىل التعــرف عــن قــرب علــى احتياجــات األطفال يف
اخمليمــات مــن الناحيــة التعليميــة والتكنولوجيــة وانشــاء خمتــرات
حاســوب يف املــدارس االبتدائيــة.
وأشــار نائــب رئيــس جامعــة األمــرة ســمية للتكنولوجيــا ،الدكتــور
مشــهور الرفاعــي خــال افتتاحه الورشــة إىل أهمية تبــادل اخلربات
واملعلومــات مــع املؤسســات األملانيــة نظــرًا خلربتهــا يف هــذا
اجملــال.

وقـ ّـدم احملاضــر يف جامعــة ســيجن األملانيــة الدكتور فولكــر وولف
إيجــازًا حــول مشــروع إقامــة أنديــة احلاســوب لالجئــن الســوريني
يف مــدارس اخمليمــات االبتدائيــة مبســاندة متطوعني مــن أملانيا
والــدول اجملــاورة.
كمــا وأوضــح وولــف ســعي املشــروع إىل إقامــة شــراكات مــع
اجلامعــات األردنيــة وأنديــة احلاســوب يف املــدارس لتعزيــز روح
العمــل التطوعــي وحتفيــز الشــباب علــى التطــوع يف اخمليمــات.
أن هــذه املشــروع يطبــق يف عــدد مــن دول اللجــوء،
يشــار إىل َّ
وســيتم تطبيقــه يف األردن لرفــع مســتوى تعليــم األطفــال
باخمليمــات ومســاعدتهم علــى التأقلــم مــع ظروفهــم املؤقتــة.

إعالن
يسر أسرة حترير نشرة الناعورة اإلخبارية دعوتكم للمشاركة يف إثراء أخبارها ،من خالل توثيق خمتلف
ّ
فعاليات الكليات والعمادات والدوائر.
ترسل املساهمات إىل العنوان املبني يف آخر النشرة.

"

ورشة حول البناء األخضر

"

الناعورة | 5

وأشــار الناطــق اإلعالمــي ،عضــو اللجنــة املشــرفة علــى
املســابقة املهنــدس عمــاد الدبــاس إىل أنَّهــا تســتهدف
طلبــة اجلامعــات لتحفيزهــم علــى ايجــاد حلــول مبتكــرة للقضايــا
والتحديــات التــي يواجههــا األردن يف جمــال الطاقــة وامليــاه
والبيئــة والتغــر املناخــي.
وب ّيــن أهميــة مشــاركة أكــر عــدد ممكــن مــن طلبــة الهندســة
ضمــن فــرق متعــددة التخصصــات لتحقيــق احلــل النموذجــي
للمبنــى املــراد تصميمــه.
ومــن جهتــه ،أوضــح عضــو اللجنــة املشــرفة علــى املســابقة
ّ
نظمــت كليــة هندســة العمــارة والبيئــة املبنيــة بالتعــاون مــع املهنــدس بشــار البيطــار أنهــا تهــدف إىل تصميــم أول مســجد
الصنــدوق األردين الهاشــمي للتنميــة البشــرية ،ورشــة عمــل أخضــر يف اململكــة ،علــى أن تراعــي معايــر وزارة األوقــاف
متخصصــة حــول تطبيقــات البنــاء األخضــر.
أن املســابقة
وشــروط االســتدامة واملبــاين اخلضــراء .وأضــاف َّ
وهدفــت الورشــة إىل تعريــف طلبــة الكليــة مبســابقة التصاميــم توفــر للطلبــة الفرصــة للتعــرف علــى بيئــة املبــاين اخلضــراء
اإلبداعيــة للمبــاين اخلضــراء التــي ينظمهــا الصنــدوق ،مســابقة وتطبيــق دليــل األبنيــة اخلضــراء األردين.
امللكــة عليــاء للمســؤولية االجتماعيــة يف ســنتها الســابعة
بالتعــاون مــع نقابــة املهندســن.

"

"

اجلامعة تستضيف املشاركني يف ورشة عمل األقليات احلضرية

زار املشــاركون يف ورشــة عمــل االقليــات احلضريــة كليــة
هندســة العمــارة والبيئــة املبنيــة والتــي تنظمهــا اجلامعــة
األمريكيــة يف مأدبــا مبشــاركة ممثلــن عــن طلبــة العمــارة يف
أملانيــا ومصــر وتركيــا وايــران واألردن .
وأشــار رئيــس اجلامعــة الدكتــور نظــر أبــو عبيــد خــال لقائــه
املشــاركني بــدارة عثمــان بديــر للريــادة واإلبــداع بأجــواء التنــوع
أن األردن ميثــل حالــة
والتســامح الســائدة يف اململكــة ،مبينــً َّ
فريــدة مــن نوعهــا يف التنــوع الثقــايف واحلضــاري .
ودعــا الدكتــور أبــو عبيــد املشــاركني إىل التفاعــل مــع بيئــة عمــان
وثقافتهــا لالســتفادة منهــا يف دراســتهم ونقــل مــا يتعلمــوه
ويكتشــفوه اىل أوطانهــم.

الباوهــاوس للعمــارة بأملانيــا ،وكليــة الفنــون باجلامعــة األمريكية،
أن وجــود وكليــة الفنــون بجامعــة اإلســكندرية ،ومركــز الدراســات احلضريــة
ومــن جهتــه ،ب ّيــن عميــد الكليــة الدكتــور حممــد ياغــان َّ
املشــاركني يف الــدارة ســيمكنهم مــن التعــرف عــن قــرب علــى بجامعــه إســطنبول والعمــارة يف جامعــة طهــران ،واألملانيــة
األردنيــة يف الــدارة وشــارع الرينبــو وجبــل عمــان القــدمي .
ذاكــرة عمــان وتاريخهــا العريــق .
وقـ ّـدم عضــوا هيئــة التدريــس يف الكليــة الدكتــور رامــي ضاهــر
والدكتــورة جانســيت شــواش حماضــرات حواريــة بعنــوان
أنــا عمــاين ،والشراكســة  ،ومت عــرض فيلــم ســينمائي عــن
الشراكســة.
ويف نهايــة اللقــاء جــال املشــاركون الذيــن ميثلــون جامعــة

أن برنامــج الورشــة الــذي سيســتمر أحــد عشــر يومــً
ُشــار إىل َّ
يشــمل علــى زيــارات ميدانيــة إىل املواقــع الســياحية يف
اململكــة ،ولقــاءات ثقافيــة مــع ممثلــن عــن األقليــات احلضريــة
واألثنيــة يف األردن إضافــة إىل نــدوات وحماضــرات حــول التخطيــط
املــكاين والدولــة األردنيــة ،وتوظيــف البيئــة املبنيــة علــى اخلطــاب
الوطنــي .
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نظمــت كليــة العلــوم التقنيــة التطبيقية ورشــة عمل حــول التدريب
ّ
يف هندســة وإدارة الصيانــة الصناعية.وتأتــي هــذه الورشــة باكورة
تأســس ضمــن
نشــاطات مركــز تدريــب الصيانــة يف اجلامعةالــذي ّ
إطــار مشــروع متبــوس للشــراكة األورومتوســطية يف هندســة
االســتدامة.

"

"

ورشة عمل حول التدريب يف هندسة وإدارة الصيانة الصناعية

وبــدوره ،ب ّيــن منســق املشــروع يف اجلامعــة الدكتــور حــازم الكيالين
أن املركــز يهــدف إىل تصميــم وتنفيــذ برامــج ودورات تدريبيــة عاليــة
اجلــودة تركــز علــى األولويــات واالحتياجــات الفعليــة والتطبيقــات
العمليــة ذات األهميــة للصناعــات احملليــة يف األردن.

أن املركــز ســيعمل علــى تطويــر قــدرات ومهــارات املدراء
وأضــاف ّ
وأشــار نائــب رئيــس اجلامعــة للشــؤون الدوليــة الدكتــور أنتــون العاملــن يف قطــاع الصناعــة وتطويــر املســتوى الفنــي ألنظمــة
مانغســتل خــال افتتاحــه الورشــة إىل ســعي اجلامعــة لبنــاء واعمــال الصيانة إضافة اىل تشــجيع ونشــر ثقافة التعليــم والتدريب
ومــد جســور التعــاون بــن املستمر.
شــراكات جديــدة مــع الــدول األوروبيــة
ّ
طلبــة وخــراء مــن ثقافــات وبيئــات خمتلفــة.

وشـ َّـدد علــى أهميــة تركيــز املؤسســات األكادمييــة علــى اجلانبــن
النظــري والتدريبــي العملــي وتوفــر دورات تدريبية للطلبــة تعزز من
كفاءتهــم يف جمــال الصيانة.
ومــن جهتــه ،عــرض منســق مشــروع متبــوس الدكتــور بيــر
كراجنــك لطبيعــة الشــراكة األورومتوســطية يف جمــال الهندســة
املســتدامة ،مبينــا أن املشــروع ســيعمل علــى توفــر التعليــم
طويــل األمــد وتطويــر املهــارات واخلــرات للعاملــن يف جمــال
الصيانــة.

"

"

ورشة عمل لرابطة املياه والطاقة والغذاء الدولية

الصلبــة علــى املســتويني الوطنــي واإلقليمــي.
وثمــن دور الرابطــة يف تســليط الضــوء علــى قضايــا امليــاه
َّ
والطاقــة والغــذاء ،نظــرًا لشــح مــوارد امليــاه يف األردن
واملنطقــة وســوء اســتغاللها.
ـت نائــب رئيــس اجمللــس االستشــاري للميــاه
ومــن جهتهــا ،لفتـ ْ
والصــرف الصحــي التابــع لألمــن العــام لــأمم املتحــدة ،وعضــو
الرابطــة الدكتــورة اوشــي عيــد أهميــة اللقــاء يف تبــادل ونقــل
املعرفــة واخلــرات بــن املشــاركني يف جمــال البيئــة املائيــة
لــأردن.
وأكّ ــدت ضــرورة بنــاء شــراكات وحتالفــات اســراتيجية لوضــع
خطــط ملشــاريع مشــركة يف هــذا اجملــال.

نظمــت اجلامعــة بالتعــاون مــع رابطــة امليــاه والطاقــة والغــذاء
َّ
الدوليــة واملؤسســة األملانيــة للتعــاون الــدويل جــي آي زد ورشــة وأعــرب عضــو املؤسســة األملانيــة واحملاضــر يف جامعــة
عمــل حــول القضايــا البيئيــة يف األردن وإدارتهــا مبشــاركة عــدد األمــرة ســمية للتكنولوجيــا الدكتــور بســام حايــك عــن ســعادته
مــن اخملتصــن يف هــذه اجملــاالت.
للمشــاركة والتعــرف علــى الرابطــة ومشــاريعها املســتقبلية.
وأشــار نائــب رئيــس اجلامعــة للشــؤون الدوليــة الدكتــور أنتــون
مانغســتل خــال مشــاركته يف الورشــة بحضــور رئيــس اجلامعة
الدكتــور نظــر أبــو عبيــد إىل اهتمــام اجلامعــة بزيــادة التوعيــة
بقضايــا البيئــة وامليــاه والطاقــة املتجــددة وإدارة النفايــات

ويف نهايــة الورشــة التــي شــارك فيهــا نائــب رئيــس اجلامعــة
الدكتــورة منــار فيــاض ،وعــدد مــن عمــداء الكليــات ،ومــدراء
الدوائــر ،وأعضــاء الهيئــة التدريســية يف كليــة هندســة املــوارد
موســع حــول قضايــا امليــاه والبيئــة.
الطبيعيــة وإدارتهــا دار حــوار
َّ

"

اجلامعة ِّ
تنظم لقاءات حوارية لطلبتها

"
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ـاء حواريــً مفتوحــً مــع طلبــة
َّ
نظمــت عمــادة شــؤون الطلبــة لقـ ً
كليــة العلــوم اإلداريــة واللوجســتية بهــدف التواصــل معهــم
واالســتماع إىل مطالبهــم ،ومالحظاتهــم حــول اجلامعــة،
وبراجمهــا األكادمييــة واإلداريــة والالمنهجيــة.
أعدتــه
ويأتــي هــذا اللقــاء ضمــن سلســلة برنامــج اللقــاءات الــذي َّ
العمــادة لغايــة نهايــة الشــهر املقبــل ليشــمل كليــات اجلامعــة
جميعها .
وب ّيــن رئيــس اجلامعــة الدكتــور نظــر أبــو عبيــد خــال اللقــاء
أن اجلامعــة ترتقــي بطلبتهــا ،وتعمــل علــى توفــر البيئــة
َّ
الدراســية املالئمــة؛ لتمكينهــم مــن اإلبــداع والنجــاح ،وتشــكيل
شــخصياتهم ،وصقلهــا خلدمــة جمتمعهــم ووطنهــم بعــد
التخــرج .

ومــن جهتــه ب ّيــن عميــد شــؤون الطلبــة الدكتــور يوســف
أن اللقــاءات املفتوحــة مــع الطلبــة ترمــي إىل معرفــة
العبدالــات َّ
مطالبهــم وتوجهاتهــم للعمــل علــى حتقيقهــا بالتنســيق مــع
دوائــر اجلامعــة اخملتلفــة .

ويف نهايــة اللقــاء الــذي حضــره عميــد الكليــة الدكتــور لــوي
وأضــاف ّ
أن اجلامعــة متثــل أمنوذجــً فريــدًا بــن اجلامعــات صاحليــة وأعضــاء الهيئتــن التدريســية واألداريــة فيهــا دار
األردنيــة حيــث
ْ
اســتطاعت خــال التســع ســنوات املاضيــة ْ
موســع أجــاب خاللــه الدكتــور أبــو عبيــد عــن أســئلة الطلبــة
أن حــوار
ّ
ً
.
والعربيــة
األردنيــة
اجلامعــات
بــن
مرموقــة
مكانــة
حتقــق
واستفســاراتهم.

"

"

وفد طالبي يزور موقع معركة الكرامة

واإلجنــازات التــي حققهــا نشــامى اجليــش العربــي ،كمــا قــام
بجولــة شــملت موقــع املعركــة واآلليــات العســكرية التــي
اســتخدمت فيهــا.
وقــام أعضــاء الوفــد بقــراءة ســورة الفاحتــة علــى أرواح شــهداء
الكرامــة األبــرار ،ووضــع إكليــل مــن الزهــور علــى النصــب التــذكاري
للجنــدي اجملهــول ،حيــث ع َّبــر طلبــة اجلامعــة عــن فخرهــم
واعتزازهــم مبــا أجنــزه األردن مــن نصــر عظيــم ،مؤكديــن أن
الزيــارة جــذرت يف نفوســهم الــوالء جلاللــة امللــك واالنتمــاء
للوطــن.
مــن جهتــه ،ب ّيــن مــدرس مســاق الرتبيــة الوطنيــة باجلامعــة
تعــد ترجمــة عمليــة
أن الزيــارات امليدانيــة
عــادل حوامتــة َّ
ّ
اطلــع خاللهــا الطلبــة علــى
ملفاهيــم الرتبيــة الوطنيــة ،حيــث ّ
ـد طالبــي مــن اجلامعــة بزيــارةٍ ميدانيــة اىل صــرح اجلنــدي الــدور الــذي يقــوم بــه اجليــش العربــي يف الدفــاع عــن الوطــن
قــام وفـ ٌ
اجملهــول وموقــع معركــة الكرامــة ،للتعــرف عــن قــرب علــى واألمــة ،ومــدى التضحيــات التــي يقدمهــا أبنــاؤه يف ســبيل أن
قدمهــا أبنــاء يبقــى األردن حــرًا عزيــزًا.
حيثيــات املعركــة والتضحيــات ِ
اجلســام التــي َّ
اجليــش العربــي املصطفــوي يف ســبيل الدفــاع عــن ثــرى األردن
ويف نهايــة الزيــارة سـلَّم حوامتــة درع اجلامعــة ملنــدوب القــوات
الطهــور وكرامــة األمــة.
املســلحة األردنيــة تقديــرًا للــدور العظيــم الــذي تقــوم بــه يف
واســتمع الوفــد خــال الزيــارة اىل إيجــاز قدمــه أحــد ضبــاط وقــت الســلم واحلــرب.
القــوات املســلحة األردنيــة حــول تفاصيــل املعركــة وجمرياتهــا

"

"

يوم مفتوح لشركة "زين"
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نظمــت عمــادة شــؤون الطلبــة بالتعــاون مــع شــركة زيــن يومــً وأشــار عميــد شــؤون الطلبــة يف اجلامعــة الدكتــور يوســف
َّ
مفتوحــً؛ لتعريــف الطلبــة بربامــج الشــركة ونشــاطاتها واخلدمــات العبدالــات خــال افتتاحــه الفعاليــات اىل أهميــة اشــراك الشــباب
االجتماعيــة املتنوعــة التــي تقدمهــا للمجتمــع األردين يف جميــع يف خدمــة اجملتمــع بالشــراكة مــع مؤسســات القطــاع اخلــاص.
وب ّيــن حــرص العمــادة علــى تلبيــه رغبــات الطلبــة ودعــم مبادراتهــم
أنحــاء اململكــة.
اخلالقــة وباألخــص املوجهــة نحــو خدمــة اجملتمــع احمللــي .
واشــتمل اليــوم املفتــوح علــى العديــد مــن الفعاليــات مــن خــال
نشــاطات ترفيهيــة ومســابقات منوعة وفقــرات موســيقية وأغاين ومــن جهتهــا ،ب ّينــت مديــرة برنامــج زيــن شــباب رميــا العــدوان دور
الشــركة يف تدريــب الطلبــة وتطويــر مهاراتهــم وتوفــر فــرص
وطنيــة.
عمــل لهــم يف مرافقهــا اخملتلفــة .

"

"

حماضرة حول منتدى القرن احلادي والعشرين

نظــم مكتــب العالقــة مــع الصناعــة بالتعــاون مــع مركــز الهجــرة
َّ
العاملــي ورشــة عمــل حــول منتــدى القــرن احلــادي والعشــرين؛
يقدمهــا للشــباب .
لتعريــف الطلبــة باملنتــدى واخلدمــات التــي ِّ
وب َّيــن الرئيــس التنفيــذي للمنتــدى جوزيــه نوابوإبو خــال احملاضرة
أن املنتــدى منتــدى اجتماعــي للتعليــم ومبتكــر وفريــد مــن نوعــه
ّ
يهــدف إىل تنميــة مهــارات القــرن احلــادي والعشــرين للشــباب
مــن الفئــة العمريــة ()29-15عــام ،وتهيئتهــم لالســتعداد للحيــاة
املهنيــة والريــادة يف العمــل .
وأضــاف أنَّــه تأســس قبــل عامــن مــن قِ َبــل جمموعــة مــن
املتخرجــن مــن جامعــة هارفــارد ،ويســعى إىل بنــاء جمتمــع رائــد
علــى اإلنرتنــت يجمــع ويعــزز التعــاون بــن الشــباب واملثقفــن
واملســؤولني احلكوميــن وأصحــاب العمــل.

مــن جهتهــا ،أشــارت مديــر املكتــب بريتــا كيلــر إىل ســعي اجلامعة
لتنميــة خــرات طلبتهــا واحتضــان إبداعاتهــم ومســاعدتهم يف
تطويــر شــخصياتهم وإكســابهم ســمات الريــادة واإلبــداع .

أن رؤيــة املنتــدى تتمثــل يف تنميــة نتائــج التعليــم،
وأشــار إىل ّ
وريــادة العمــل ،والتوظيــف جلميــع الشــباب وبالتــايل ن َُمكِ ن َُهــم
مــن النجــاح يف اقتصاديــات املعرفــة العامليــة ،وإيجــاد حلــول
ُمســتدامة لألعــداد املتزايــدة مــن العاطلــن عــن العمــل بــن
الشــباب ومواجهــة التحديــات التــي تقــف عائقــً أمــام الشــباب.

أن املنتــدى يعــزِّ ز التواصــل والتعــاون بــن الشــباب ولــه
ُيشــار إىل َّ
أكــر مــن  30عامــً مــن اخلــرة العمليــة يف منطقــة الشــرق
األوســط ،وشــمال أفريقيــا يف جمــاالت :ريــادة األعمــال ،وتنميــة
الشــباب والقــوى العاملــة ،واالستشــارات اإلداريــة ،والتعليــم،
ووســائل اإلعــام والتكنولوجيــا.

"

"

وفد طالبي يزور جمعية ّ
األسرة البيضاء

وأضافــت ًَّ
أن اجلمعيــة تهــدف إىل مســاعدة املرضــى الذيــن
نظــم نــادي اخلدمــة العامــة يف عمــادة شــؤون الطلبــة باجلامعــة
َّ
ْ
األملانيــة األردنيــة زيــارة ميدانيــة إىل بيــت رعايــة املســنني يف تطــول إقامتهــم يف مستشــفيات وزارة الصحــة والعنايــة
جمعيــة ّ
الصحيــة بهــم وخدمــة املســنني مبينـ ًـة أن رعايتهــم اســتحوذت
األســرة البيضــاء باجلويــدة .
علــى القســم األكــر مــن خدمــات اجلمعيــة منــذ تأسيســها عــام
واســتمع الوفـ ُـد خــال الزيــارة التــي نظمهــا النــادي مبناســبة يــوم . 1975
األم إىل إيجــاز قدمتــه مديــرة اجلمعيــة الســيدة هيفــاء البشــر
حــول اجلمعيــة ونشــأتها وأقســامها ومهامهــا ودورهــا يف ويف نهايــة الزيــارة قــام أعضــاء النــادي بتوزيــع هدايــا علــى
األمهــات املقيمــات يف البيــت ومشــاركة القائمــن عليهــا
توفــر خدمــات العنايــة بالنــزالء.
ومســاعدتهم بخدمــة النــزالء وجالــوا يف مرافقهــا .

"

حماضرة تعريفية بربنامج" درب"

"
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ّ
نظــم مكتــب صنــدوق امللــك عبــداهلل الثــاين للتأهيــل الوظيفــي للتدريــب يف ســوق العمــل ملــدة تــراوح مــا بــن ( )8-6أســابيع
يف اجلامعــة األملانيــة األردنيــة بالتعــاون مــع مؤسســة لويــاك خــال فــرة العطلــة الصيفيــة يف عــدة شــركات ومؤسســات
لإلجنــازات الشــبابية حماضــرة تعريفيــة عــن برنامــج درب لتعريــف عريقــة يف اململكــة.
طلبــة اجلامعــة بالفــرص التدريبيــة التــي يوفرهــا الربنامــج
للشــباب األردين مــن طلبــة املــدارس واجلامعــات.
أن املؤسســة تهــدف إىل تقــدمي برامــج تربويــة تنمــي
وأوضحـ ْ
ـت َّ

خــرات الطلبــة وتصقــل شــخصياتهم ومتكنهــم مــن خدمــة
وب ّينــت منســقة الربامــج يف املؤسســة رنــا أبومــي خــال اللقــاء جمتمعهــم حيــث تتضمــن هــذه الربامــج خدمــة اجملتمــع
َّ
أن لويــاك مؤسســة غــر ربحيــة تأسســت يف األردن أواخــر  2008والتدريــب الصيفــي ومهــارات االتصــال والتواصــل وكتابة الســرة
ـز
ـ
لتعزي
األردين
ـباب
ـ
للش
ـا
ـ
نوعه
ـن
ـ
م
ـدة
ـ
فري
ـرص
ـ
ف
ـر
ـ
بتوف
ـى
ـ
ُعن
ت
و
الذاتيــة ومهــارات إجــراء مقابــات للحصــول علــى عمــل.
دورهــم يف خدمــة اجملتمــع وضمــان مســتقبل أفضــل لهــم.

"

بحث التعاون املشرتك مع جامعة مريزيبورغ األملانية

اســتضافت كليــة العلــوم التقنيــة التطبيقيــة عميــد كليــة
الهندســة والعلــوم الطبيعيــة يف جامعــة مريزابــورغ األملانيــة
الدكتــور مانفريــد لوهفــر وذلــك يف إطــار مشــروع متبــوس
لتطويــر امليكاترونكــس.

"

أن برنامــج درب للعمــل الصيفــي للطلبــة يوفــر
وأشــارت إىل َّ
جتربــة فريــده مــن نوعهــا لطلبــة املــدارس واجلامعــات والكليــات

ــرض فيلــم وثائقــي قصــر حــول
ويف نهايــة احملاضــرة ُع ِ
املؤسســة وبراجمهــا ودار نقــاش موســع بــن احلضــور مت
خاللــه اإلجابــة علــى أســئلة الطلبــة واستفســاراتهم.

منســق مشــروع متبــوس لهندســة امليكاترونكــس
وأشــار
ِّ
باجلامعــة الدكتــور نذيــر الرواشــدة إىل اهتمــام اجلامعــة بتوســيع
وتفردهــا علــى مســتوى
الشــراكات مــع اجلامعــات األملانيــة،
ّ
املنطقــة بتخريــج مهندســن ذوي خــرة أملانيــة علــى مقاعــد
الدراســة ،وتدريــب عملــي مدتــه خمســة أشــهر يف الشــركات
األملانيــة.

وبحــث نائــب رئيــس اجلامعــة للشــؤون الدوليــة الدكتــور
انتــون مانغســتل لــدى لقائــه لوهفــر ســبل التعــاون العلمــي
أن التعــاون مــع مريزيبــورغ ســيعزِّ ز مــن فــرص الشــراكة
واألكادميــي يف جمــاالت هندســة امليكاترونكــس وامليكانيــك وب َّيــن َّ
والصيانــة .
بــن اجلامعتــن يف جمــال التبــادل الثقــايف لألكادمييــن والطلبة
خــال الســنة الدراســية الرابعــة .
وقـ َّـدم مانغســتل إيجــازًا حــول اجلامعــة ونشــأتها وتخصصاتهــا
أن جامعــة مريزيبــورغ تتطلــع إىل توقيــع
األكادمييــة التــي جتمــع بــن النظريــة والتطبيــق العملــي ،مشــرًا بــدوره ،ب َّيــن لوهفــر َّ
إىل ســعيها لبنــاء شــراكات مــع املصانــع واجلامعــات يف كل مــن مذكــرة تفاهــم بــن اجلانبــن يف جمــال امليكاترونكــس ،و
أملانيــا واألردن.
امليكانيــك والصيانــة ،واملشــاريع البحثيــة املشــركة .
ويف نهايــة اللقــاء الــذي حضــره عميــد الكليــة الدكتــور زيــاد
مســعود ،ومديــرة العالقــات الدوليــة الدكتــورة دوروثيــا يشــت ،و
الدكتــور عــاء الديــن احللحــويل ممثــل قســم هندســة امليكانيــك
موســع حــول آليــات تعزيــز التعــاون بــن
والصيانــة  ،دار نقــاش
ّ
اجلانبــن.
واطلــع لوهفــر علــى هامــش املباحثــات علــى خمتــرات قســم
ّ
هندســة امليكاترونكــس وألقــى حماضــرة ق ّيمــة بحضــور
أعضــاء الهيئــة التدريســية يف كليــة العلــوم التقنيــة التطبيقيــة
حــول منذجــة أنظمــة امليكاترونكــس.

"

"

يوم تعريفي بنادي منوذج األمم املتحدة
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واكتســاب خــرات تــري توجهاتهــم ،واهتماماتهــم الفكريــة
اخملتلفــة يف خمتلــف النواحــي السياســية واالقتصاديــة
واالجتماعيــة وموضوعــات حقــوق اإلنســان.
أن رؤيــة النــادي ورســالته تكويــن مؤسســة شــباب َّية
وأضافـ ْ
ـت َّ
ناجحــة علــى الصعيــد الوطنــي والعاملــي  ،بصــات مــع أنحــاء
العــامل جميعهــا وخدمــة اجملتمــع احمللــي.
أن نــادي
بدورهــا ب َّينـ ْ
ـت أمــن ســر النــادي الطالبــة دانــا النمــري َّ
ُ
ســس مــن قبــل جمموعــة مــن
أ
املتحــدة
األمم
منــوذج
ِّ
الطلبــة بهــدف تنميــة مهــارات الطلبــة يف جمــاالت :الكتابــة،
واحملادثــة ،والقيــادة ،وحتديــد اجتاهاتهــم فيمــا يخــص خمتلــف
القضايــا .
نظــم نــادي منــوذج األمم املتحــدة التابــع لعمــادة شــؤون الطلبــة
َّ
أن النــادي يضــع اللمســات النهائيــة علــى
يومــً تعريفيــً لطلبــة اجلامعــة بهــدف تعريفهــم بخطــط النــادي وأشــارت النمــري اىل َّ
مؤمتــر أنديــة منــوذج األمم املتحــدة الــذي ســيقام بجامعــة
وبراجمــه والنشــاطات التــي يقــوم بهــا.
األمــرة ســمية للتكنولوجيــا ،ومبشــاركة العديــد مــن األنديــة
ان هــذا اليــوم الطالبيــة يف اجلامعــات األردنيــة.
ْ
وقالــت رئيــس النــادي الطالبــة فــرح ســيفّ :
التعريفــي يهــدف اىل إتاحــة الفــرص للطلبــة للمشــاركة الفاعلــة،

"

"

استديو الفكر اجلديد يف اجلامعة

يقــدم عروضــه يف عــدد مــن اجلامعــات الرســمية
العــايل حيــث
ِّ
واخلاصــة.
اشــتمل العــرض الــذي اســتمر ملــده ســاعتني علــى عــرض
ملؤســس شــركة تالنــت تكنولوجــي أحمــد األســد أكَّ ــد خاللــه
ضــرورة اكتشــاف املوهبــة لــدى كل شــخص وصقــل املهــارات،
وتطويرهــا لتعزيــز الثقــة بالنفــس.
قــدم مديــر شــركة جوبــدو ميشــل مقــدح عرضــً
مــن جهتــهَّ ،
لتجربتــه الرياديــة والتحديــات التــي واجههــا يف ســبيل حتقيــق
هدفــه بعيــدًا عــن اإلحبــاط والفشــل.
وتضمــن العــرض فقــرة لربنامــج زيــن الشــباب التابــع لشــركة
َّ
َّ
نظمــت عمــادة شــؤون الطلبــة بالتعــاون مــع مؤسســة اجلــود زيــن الــذي يوفّ ــر دعمــً ملبــادرات الشــباب اخملتلفــة ،وفقــرة
ً
م
يقــد
الــذي
اجلديــد
الفكــر
الســتديو
ا
عرضــ
العلميــة
للرعايــة
َ
ِّ
ملبــادرة تــي كافيــة .
قصصــً واقعيــة ملهمــة للشــباب ،حتفزهــم علــى التفكــر
اإليجابــي وحتديــد األهــداف والســعي نحــو حتقيقهــا.
بــدوره ،حـ َّ
ـث املمثــل نبيــل صواحلــة الطلبــة مــن خــال الفكاهــة

والضحــك علــى املبــادرة والنجــاح يف حياتهــم فضـ َا عــن االلتــزام
وتأتــي مبــادرة اســتديو الفكــر اجلديــد امتــدادًا ملبــادرة مســرح بالشــواخص والقواعــد املروريــة ونبــذ العنــف اجملتمعــي بكافــة
الفكــر اجلديــد ،الــذي أطلقتــه املؤسســة أخــرًا بشــراكة أشــكاله.
اســراتيجية مــع شــركة زيــن ،وبالتعــاون مــع وزارة التعليــم

"

العداء العاملي كريستوف يزور اجلامعة
َّ

"
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زار العــداء العاملــي التشــيكي ديفيــد كريســتوف اجلامعــة،
والتقــى عــددًا مــن طلبتهــا املهتمــن مبمارســة الرياضــة.
وتهــدف الرحلــة التــي َع َبـ َـر كريســتوف خاللهــا اململكــة ،إىل جمــع
التربعــات واألمــوال لالحتياجــات التعليميــة لألطفــال األردنيــن
والســوريني وحتســن املــدارس وتزويدهــا باللــوازم والوســائل
التعليميــة.
أن أكــر مــن ثلــث الالجئــن املوجوديــن يف اململكة هم
وأشــار إىل َّ
مــن األطفــال حيــث تكافــح اململكــة مــن أجــل تلبيــة احتياجــات
املعلمــن والوســائل التعليميــة واملــكان ملنحهــم التعليــم،
مضيفــً أن اجلميــع يــدرك أهميــة منــح األطفــال التعليــم اجليــد ،وشــارك عــدد مــن طلبــة اجلامعــة العــداء كريســتوف باجلــري
ومســؤوليتنا ضمــان منحهــم مســتقب ًال أفضــل.
أن حتقــق مهمتــه أهدافهــا
خــال مغادرتــه اجلامعــة ،متمنــن ْ
يف حتســن بيئــة التعليــم لألطفــال.

مدارس البطريركية الالتينية

"

"

وفود طالبية تزور اجلامعة

مدرسة الصويفية
مدرسة البنيات

ـود طالبيــة مــن مــدارس :بطريركيــة
زارت اجلامعــة األملانيــة وفـ ٌ
ديــر الالتــن -مأدبــا ،كليــة تراســانطة ،الصويفيــة الثانويــة للبنــات،
والبنيــات الثانويــة للبنــات .
واســتمعت الوفــود خــال الزيــارة إىل إيجــاز مــن ممثلــي دائرتــي
العالقــات العامــة والتســجيل حول أهداف اجلامعــة وتخصصاتها
رئيس التحرير:
منري بني يونس

كلية تراسانطة

والربامــج التــي تطرحهــا؛ لتأهيــل خريجــن متخصصــن متعــددي
اللغــات والثقافــات ميتلكــون املهــارات األكادمييــة واالجتماعيــة
الالزمــة لتأمــن احتياجــات ســوق العمــل ،وقــد قامــوا بالتجــوال
يف مرافــق اجلامعــة اخملتلفــة.

سكرتري التحرير:
معاذ ابومهنا

تصميم وإخراج:
عاطف الدغليس

تصوير:
راضي حداد

التدقيق اللغوي:
د .عمر أبو نواس
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