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 تخريج الفوج السابع من طلبة التأهيل البصري رئيس اجلامعة يتفقد مشروع حتلية املياه بالطاقة الشمسية افتتاح خمترب الصيدلة التقنية تكرمي الفائزين بجائزة دار الدراسات العمران َّية ومركز دراسات البيئة املبنيةالطالبية للتم ّيز

"

تخريج الفوج السابع من طلبة التأهيل البصري

"
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متثلت مبشــروعي الكشــف يف ســن مبكرة
رعــى ســمو األمــر رعــد بــن زيــد كبــر األمنــاء بحضــور ســمو األمــرة مشــاريع الطلبة التي
ْ
ماجــدة بنــت رعــد يف اجلامعــة  ،حفــل تخريــج الفــوج الســابع مــن عــن التحديــات البصريــة ،وكيفيــة تعليــم طلبــة التحديــات البصريــة
القياســات املرتيــة .
طلبــة برنامــج دبلــوم التأهيــل البصــري.
وألقــت اخلريجتــن انشــراح بلبــل مــن األردن ،وآن أورلينــا مــن
الفلبــن؛ كلمــة أشــادتا خاللهــا باملهــارات التــي اكتســبها الطلبــة
خــال الربنامــج كمــا قـ ّـدم الطلبــة األجانــب فقــرات موســيقية مــن
الــراث الشــعبي لبلدانهــم.

ونقــل ســموه خــال كلمتــه حتيــات جاللــة امللــك ألســرة اجلامعــة،
مشــيدًا برؤيــة جاللتــه يف إيجاد جمتمــع يتمتع فيه األشــخاص ذوي
ومســتدامة حتقّ ــق لهــم مشــاركة فاعلــة
اإلعاقــة بحيــاة كرميــة ُ
أن برامــج التأهيــل
قائمــة علــى املســاواة واالحــرام ،مبينــً ســموه َّ
البصــري يف اجلامعــة تنســجم مــع حمــور التعليم يف االســراتيجية
الوطنيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الــذي أكّ ــد علــى برنامــج التأهيــل    ويف نهايــة احلفــل وزع ســموه الشــهادات علــى اخلريجــن
يف خمتلــف جمــاالت اإلعاقــة ،وصــو ًال إىل الدمــج الرتبــوي ورفع كفاية والبالــغ عددهــم ( )12مشــاركا ومشــاركة مــن األردن والفلبــن
وتوغــو وأوغنــدا.
العاملــن مــع الطلبــة ذوي اإلعاقــة .
إن اجلامعــة تفخــر
ـس اجلامعــة الدكتــور نظــر أبــو عبيــدَّ :
وقــال رئيـ ُ
يعــد مســاهمة فعالــة
باحتضــان مركــز التأهيــل البصــري الــذي
ّ
مــن قبلهــا يف خدمــة اجملتمــع األردين واجملتمعــات الشــقيقة
أن اجلامعــة إحــدى بوابــات األردن الهامــة
والصديقــة ،مشــرًا إىل َّ
علــى العــامل األوروبــي وأملانيــا بشــكل خــاص ،حيــث نتــج عــن
شــراكتها مــع املؤسســات األملانيــة األكادمييــة حالــة أكادمييــة
فريــدة مــن نوعهــا يف األردن وقصــة جنــاح نعتزّ بهــا يف املنطقة .
وعرضــت مديــرةُ مركــز التدريــب البصــري الدكتــورة نتــايل بوســيري
ْ
منجــزات الربنامــج ال ســيما يف جمــال توظيــف طاقــات اخلريجــن
وتوفــر اخلــراء يف جمــال اإلعاقــات البصريــة.
وقدمــت احملاضــرةُ يف املركــز يســر قطيشــات نبــذة عــن
َّ
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"

"

رئيس اجلامعة يتفقد مشروع حتلية املياه بالطاقة الشمسية

التطلعــات احلكوميــة يف اســتغالل الطاقــة الشمســية ،مبينــً
أهميــة املشــروع لالقتصــاد الوطنــي واجملتمــع احمللــي يف
الشــونة اجلنوبيــة؛ ملســاهمته يف تخفيــض فاتــورة الكهربــاء،
وحتليــه كميــات كبــرة مــن امليــاه الصاحلــة للــري.
مــن جهتــه ،قــال أســتاذ هندســة الطاقــة يف اجلامعــة الدكتــور
إن االردن يعــد مــن أفقــر دول العــامل يف جمــال
أحمــد مهيــداتَّ :
أن حتليــة امليــاه املاحلــة ال حتتــاج إىل كميات
الطاقــة وامليــاه ،مبينــً َّ
وأن حتليــة امليــاه بالكهربــاء التــي
كبــرة مــن الطاقــة لتحليتهــاَّ ،
تولــد بالطاقــة الشــمية ذات تكلفــة منخفضــة وآمنــه مــا يســتوجب
علــى اجلهــات املعنيــة تبنــي املشــروع وتعميمــه يف جميــع أنحاء
اململكــة.

أن املشــروع يجســد
وأشــار الدكتــور أبــو عبيــد خــال الزيــارة إىل َّ
رســالة اجلامعــة يف التعليــم التقنــي التطبيقــي ويتماشــى مــع

"

أن املشــروع ســاهم يف حــل الكثــر مــن املشــاكل
ُيشــار إىل َّ
الناجتــة عــن اســتخدام امليــاه املاحلــة ومشــاكل قلــة امليــاه
وانقطــاع التيــار الكهربائــي.

افتتاح خمترب الصيدلة التقنية

"

رئيــس اجلامعــة الدكتــور نظــر أبــو عبيــد مشــروع حتليــة
تفقَّ ــد
ُ
امليــاه املاحلــة بالطاقــة الشمســية الــذي نفّ ذتــه اجلامعــة منــذ
عامــن يف الشــونة اجلنوبيــة بدعــم مــن صنــدوق البحــث العلمــي.
األول مــن نوعــه علــى مســتوى
ويهــدف املشــروع الــذي
َّ
يعــد ّ
اململكــة؛ الســتغالل الطاقــة الشمســية لتوليــد الكهربــاء وحتليــة
ري خمتلــف املزروعــات.
امليــاه املاحلــة لالســتفادة منهــا يف ّ

أن
بــدوره ،ب َّيــن مشــرف املشــروع الدكتــور حممــد العــدوس َّ
اجلامعــة تعتــر الوحيــدة يف األردن التــي تــدرس تخصــص هندســة
الطاقــة ،ولذلــك حتــرص علــى تنفيــذ الزيــارات امليدانيــة لتمكــن
الطلبــة مــن التجســر مــا بــن اجلانبــن النظــري والتطبيقــي خــال
دراســتهم اجلامعيــة.

رئيــس اجلامعــة الدكتــور نظــر أبــو عبيــد ،ونائــب رئيــس
افتتــح
ُ
جمموعــة احلكمــة لشــؤون املــوارد البشــرية ماجدة اللبــدي خمترب
الصيدلــة التقنيــة يف كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة .
ويحتــوي اخملتــر الــذي مت إنشــاؤه بدعــم مــن جمموعــة احلكمــة
وبتكلفــة تقــدر بحــوايل  50ألــف دينــار جمموعــة مــن املعــدات
واألجهــزة احلديثــة التــي تســتخدم؛ إلثــراء اجلانــب التطبيقــي يف
العمليــة التدريســية لتخصــص الهندســة الصيدالنيــة.
أن اخملتــر يجســد
وأشــار الدكتــور أبــو عبيــد خــال احلفــل إىل َّ
فلســفة اجلامعــة يف الشــراكة مــع املؤسســات األكادمييــة
والقطــاع اخلــاص وبالتحديــد قطــاع الصناعــة والتصنيــع لرفــد اخلريجــن ،وتهيئتهــم لســوق العمــل احمللــي والعربــي والــدويل .
اجلامعــة باخلريجــن املتدربــن واملوجهــن نحــو الصناعــة .
ـت عميــد الكليــة الدكتــورة مليوبــا أبو دعابــس ألهداف
بدورهــا ،عرضـ ْ
ـون اجلامعــات مراكــز للتنويــر وحمــركات للتنميــة الكليــة وتخصصاتهــا ،وأعــداد طلبتهــا وخريجيها،مشـ ً
ـيدة بدعــم
أن تكـ َ
وأكّ ــد أهميــة ْ
مــن خــال االنفتــاح علــى العلــم والعــامل املتقدمــن والنهــوض اجملموعــة مــن حيــث توفــر املنــح التدريبيــة وفــرص العمــل
بعقليــة اجملتمــع ليكــون معرفيــً وتنمويــً ومنتجــً.
لطلبــة اجلامعــة.
أن اخملتــر يعــد خطــوة إىل األمــام يف
مــن جهتهــا ب ّينــت اللبــدي َّ
جمــال التعليــم األكادميــي؛ لســد الفجــوة بــن النظريــة والتطبيــق
مــن خــال تدريــب طلبة الصيدلــة عمليًا باســتخدام أحــدث األجهزة.
أن اخملتــر جــاء إميانــً مــن احلكمة بضــرورة دعم القطاع
وأضافـ ْ
ـت َّ
التعليمــي يف اململكــة ،وتوفــر التدريــب احلديــث لصقــل مهــارات

وقـ َّـدم رئيــس قســم الهندســة الصيدالنيــة الدكتــور حممــد النايــف
إيجــازًا حــول فكــرة املشــروع وتطورهــا ،معربــً عــن ســعادته
لقطــف ثمــار التعــاون بــن الطرفــن وجتهيــز اخملتــر للطلبــة .
حضــر احلفــل نــواب رئيــس اجلامعــة ،وأعضــاء الهيئــة التدريســية
يف الكليــة ،وممثلــن عــن جمموعــة احلكمــة.

"

تكرمي الفائزين بجائزة دار الدراسات العمران َّية ومركز دراسات
البيئة املبنية الطالبية للتم ّيز

"
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كل مــن مديــر دار الدراســات العمرانيــة باســم
ُأقيــم بالتعــاون مــع اجلامعــة األملانيــة األردنيــة حفــل تكــرمي بدورهــم ،عــرض ّ
املشــاريع الفائــزة بالــدورة السادســة مــن جائــزة دار الدراســات الشــهابي ،ومديــر مركــز دراســات البيئــة املبنيــة حممــد األســد
العمران َّيــة ،ومركــز دراســات البيئــة املبنيــة الطالبيــة للتم ّيــز يف ملخــص عــن نشــأة اجلائــزة ومراحلهــا وآليــة االســتفادة منهــا،
أن هدفهــا الرئيســي تكــرمي مشــاريع التخــرج املعماريــة
التصميــم املعمــاري ،وذلــك يف دارة عثمــان بديــر للريــادة واإلبــداع .مبينــن َّ
املتم ّيــزة لطلبــة اجلامعــات يف العــامل العربــي.
وتقــدم للجائــزة يف دورتهــا السادســة  150مشــروعًا مــن 37
ّ
جامعــة ميثلــون تســع دول عربيــة حيــث منحــت جلنــة التحكيــم التي يف نهايــة احلفــل مت تســليم اجلوائــز للفائزيــن مــن اجلامعــة
تألفــت مــن املعمــار اللبنــاين برنــارد خــوري ،واملعمــارة املصريــة األمريكيــة يف بــروت ،واجلامعــة األمريكيــة يف الشــارقة ،وجامعــة
شــهرية فهمــي ،واملعمــار الرتكــي مــراد طابانلــي أوغلــو اجلائــزة بريزيــت.
خلمســة مشــاريع.
مــن جهتــه ،ب َّيــن رئيــس اجلامعــة الدكتــور نظــر أبــو عبيــد أهميــة
اســتثمار طاقــات الشــباب العربــي يف جمــاالت العمــارة والتصميــم
ودعــم مشــاريع التخــرج الطالبيــة وصــو ًال للتميــز.
أن كليــة هندســة العمــارة والبيئــة املبنيــة والــدارة ميثــان
وأضــاف َّ
بيئــة تراثيــة متميــزة لطلبــة العمــارة والتصميــم؛ لتمكنهــم مــن
اإلبــداع واالبتــكار يف جمــال دراســتهم.
وأشــاد مديــر الــدارة الدكتــور حممــد ياغــان مببــادرة دار الدراســات
العمرانيــة ومركــز دراســات البيئــة املبنيــة لتكــرمي مشــاريع التخــرج
املتميــزة ،وقـ َّـدم إيجــازًا حــول الــدارة ودورهــا يف إحيــاء املنطقــة
معماريــً وثقافيــً واجتماعيــً واقتصاديــا.

"

"

انطالق مبادرة "فلنزرع بلدنا معًا الوطنية"

واملســتمر يف الــروة احلرجيــة ،ورفــع وعــي اجملتمــع بأهميــة
احلفــاظ علــى الغطــاء النباتــي.
ـس اجلامعــة الدكتور نظري أبو عبيــد إىل أهمية احملافظة
وأشــار رئيـ ُ
علــى البيئــة ،وزيــادة الغطــاء النباتــي مــن خــال زراعــة األشــجار
احلرجيــة واملثمــرة داخــل اجلامعــة وخارجهــا.
وأشــاد بــدور املبــادرة يف جتميــل األردن وزيــادة عــدد األشــجار
ضت لهــا اململكة،
تعر ْ
خاصـ ًـة بعــد العاصفــة الثلجيــة األخــرة التــي ّ
وتســببت بأضــرار جســيمة لعشــرات األالف منهــا.
أن رؤيــة املبــادرة تتمثــل يف أردن أخضــر
انطلقــت يف اجلامعــة املرحلــة األوىل مــن املبــادرة الوطنيــة مــن جهتــه ،ب َّيــن الدبــاس َّ
ْ
ً
إضافــة إىل غــرس قيــم
ومســتدام وصديــق للبيئــة يف عــام ،2015
" فلنــزرع بلدنــا معــً" ؛ لزراعــة مليــون غرســة يف جميــع أنحــاء
العمــل التطوعــي لدى الشــباب وتوفــر البيئة الصحــة األمنة وتنقية
اململكــة خــال األربــع ســنوات القادمــة ،وزيــادة مســاحات الغطــاء
الهــواء وحتســن املنــاخ.
النباتــي يف األردن واحملافظــة عليــه.
وشــارك الدكتــور أبــو عبيــد والدبــاس جمــوع الطلبــة واعضــاء
ـت مبناســبة احتفــاالت اجلامعــة بيوم
وتهــدف املبــادرة التــي انطلقـ ْ
الهيئتــن التدريســية واإلداريــة يف اجلامعــة بغــرس حــوايل 1500
الشــجرة بتنظيــم مــن عمادة شــؤون الطلبــة بالتعاون مع الناشــط
شــجرة داخــل احلــرم اجلامعــي .
البيئــي املهنــدس عمــاد الدبــاس إىل معاجلــة التناقــص الكبــر

"

"

ورشة عمل عن جائزة عبداحلميد شومان للباحثني العرب
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أن اجلائــزة جتمــع التخصصــات العلميــة يف ســتة حقــول
َّ
نظمــت عمــادة البحــث العلمــي والدراســات العليــا بالتعــاون وأضــاف َّ
مــع مؤسســة عبــد احلميــد شــومان ورشــة عمــل عــن جائــزة رئيســة هــي :العلــوم الطبيــة والصحيــة ،والهندســية واألساســية،
واآلداب والعلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة واإلداريــة ،والعلــوم الزراعيــة
عبداحلميــد شــومان للباحثــن العــرب.
والتطبيقية.
وتهــدف الورشــة إىل تعريــف أعضاء الهيئة التدريســية يف اجلامعة
بــدوره ،قــدم عميــد الكليــة الدكتــور ماجــد أبو زريــق إيجازًا حول نشــأة
باجلائــزة وأهدافها وحقولها وشــروط املشــاركة فيها.
اجلامعــة ،وأهدافهــا ،ورســالتها العلميــة ،مبينــ َا اجلهــود التــي
وقــال مديــر دائرة دعــم البحث العلمي يف املؤسســة عبدالرحمن تبذلهــا يف دعــم البحــث العلمــي.
إن اجلائــزة انطلقــت عــام  ،1982ومتنــح تقديــرًا للنتــاج
املصــريَّ :
العلمــي املتم َّيــز الــذي يــؤدي نشــره إىل زيــادة يف املعرفــة العلمية
والتطبيقيــة ،والوعــي بثقافــة البحــث العلمــي.
أن اجلائــزة تهــدف إىل اإلســهام يف دعــم البحــث
وأضــاف َّ
العلمــي العربــي وتفعيلــه ،وإعــداد جيــل مــن الباحثــن واخلــراء
واالختصاصيــن العــرب يف املياديــن العلميــة اخملتلفــة.
مــن جهتــه ،عــرض نبيــل أبــو هنيــة مــن دائــرة دعــم البحــث العلمــي
لكيفيــة املشــاركة يف اجلائــزة وتعبئة منــاذج االشــراك عن طريق
أن عــدد الفائزيــن بهــا بلــغ  361أســتاذ وباحــث منــذ
االنرتنــت ،مبينــً َّ
انطالقتها.

نظــم قســم العلــوم اإلداريــة يف كليــة العلــوم اإلداريــة واللوجســتية
َّ
باجلامعــة األملانيــة األردنية حماضرة علمية حــول اإليحاء العاطفي
يف تصميــم املنتجــات لتعريــف الطلبــة كيفيــة اإليحــاء ملشــاعر
معينــة لــدى املســتهلك مــن خــال التصميــم.

"

"

حماضرة علمية حول اإليحاء العاطفي يف تصميم املنتجات

البشــرية املؤهلــة والقــادرة علــى النهــوض باالقتصــاد العاملــي .
مــن جهتــه ،قــال عضــو الهيئــة التدريســية يف الكليــة الدكتــور عزيز
إن هــذه احملاضــرة جتســد رؤيــة الكليــة والقســم يف
ماضــيَّ :
التواصــل مــع املؤسســات الدوليــة لالســتفادة مــن هــذه اخلــرات
وإثــراء املعرفــة عــن طلبــة اجلامعــة.

املصمم واحملاضر يف كلية اليســافا برشــلونة للتصميم
وعــرض
ّ
والهندســة يف إســبانيا جــان بايــو خــال احملاضــرة ألليــه تصميــم
املنتجــات مــن وجهــة نظــر تســويقية وكيفية جذب املســتهلكني
إيحــاء فنيــً
لســلعة معينــة مــن خــال جعــل التصميــم يعطــي
ً
للمنتج .

أن الكليــة تعمــل علــى تنظيم سلســلة مــن الربامــج والندوات
وب َّيــن َّ
واحملاضــرات يف جمــاالت العلــوم اإلداريــة والتســويق بالتنســيق
مــع خــراء وخمتصــن يف هــذا اجملــال.

وأكّ ــد بايــو علــى ضــرورة تعزيــز املهــارات اإلبداعيــة والتفكــر اخلــاق
للعاملــن يف هــذا اجملال،ومبينــً أهميــة الشــهادات املهنيــة
يف جمــال التســويق لســد حاجــة الســوق العاملــي وتوفــر الكــوادر

ـت جمموعــة مــن األمثلــة من تصميم
ويف نهايــة احملاضــرة ُع ِرضـ ْ
موســع مت خاللــه اإلجابــة علــى خمتلــف
احملاضــر ،و جــرى حــوار
َّ
األســئلة واالستفســارات.

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.

"

اجتماع حتضريي إلنشاء مركز للريادة واإلبداع

"
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نظــم مكتــب العالقــة مــع الصناعــة يف اجلامعــة بالتعــاون مــع
َّ
املركــز الــدويل للهجــرة والتنمية يف منظمــة التعاون الدويل ورشــة
عمــل لطلبــة اجلامعــة لبحــث إنشــاء مركــز للريــادة واإلبــداع يف
اجلامعــة .

   وأشــاد اخلطيــب بــدور اجلامعة يف تعزيز املســؤولية االجتماعية،
وخدمــة اجملتمــع لــدى طلبتهــا وكادرهــا التعليمــي واإلداري
مــن خــال القيــام بالعديــد مــن املبــادرات املتميــزة مثــل مبــادرة
"بصمتــك حتعلــم" و"اخملتــر املتنقــل".

منظمــة التعــاون
   ويهــدف املركــز املنــوي إنشــاؤه بدعــم مــن ّ
الــدويل إىل تشــجيع املبدعــن ،وصقــل طاقاتهــم اإلبداعيــة ،وتطوير
املشــاريع اإلبداعيــة لطلبــة اجلامعــة وأعضــاء الهيئــة التدريســية
فيهــا.

ـدت مديــرة املكتــب بريتــا كيلــر حــرص اجلامعــة
   مــن جهتهــا ،أكـ ْ
وســعيها الدائــم لتنميــة مواهــب طلبتهــا ،واحتضــان إبداعاتهــم
مــن خــال االســتماع إىل وجهــات نظرهــم وخططهم املســتقبلية
لتطويــر أنفســهم ومشــاريعهم.

   وقــال مستشــار الريــادة واإلبــداع باملركــز املهنــدس جميــل
إن رســالة املركــز تكمــن يف حتقيــق التعليــم والتدريــب
اخلطيــبَّ :
اإلبداعــي ،واكتشــاف املواهــب واإلمكانــات اإلبداعيــة مــن خــال
احملاضــرات والــدورات التدريبيــة ،وورش العمــل والربامــج التــي
تســاعد يف ترجمــة املشــاريع إىل واقــع ملمــوس .

أن املكتــب ســيعمل علــى تنفيــذ سلســلة مــن الربامــج
وأضافـ ْ
ـت َّ
والنشــاطات ،وورش العمــل التــي تهــدف إىل تنميــة وصقــل
شــخصياتهم وتقــدمي خدمــات نوعيــة للمجتمــع .ويف نهايــة
موســع مت خاللــه اإلجابــة علــى كافــة األســئلة
االجتمــاع جــرى حــوار
َّ
واالستفســارات.

الدكتور حرب رئيسًا
لتحرير جملة علمية دولية

الدكتور حمد عضوًا يف منظمة
العلماء الشبان العاملية

اختــر األســتاذ الدكتــور أحمــد حــرب مــن كليــة هندســة املــوارد اختــر الدكتــور إيــاد حمــد مــن كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة يف
الطبيعيــة وإدارتهــا رئيســً لتحريــر جملــة دوليــة تصــدر يف الواليــات اجلامعــة عضـوًا يف منظمــة العلمــاء الشــبان العاملية التــي تُعنى
املتحــدة األمريكيــة بعنــوان " international journal of powerبالتقريــب بــن العلمــاء يف جميــع أنحــاء العــامل .
 ”and renewable energy systemsوتعنــى بالطاقــة وأنظمــة
وتهــدف املنظمــة إىل دعــم وإنشــاء روابط بني خمتلــف العلماء يف
الطاقــة املتجــددة.
العــامل ،مــن خــال ورش العمــل واملؤمتــرات العلميــة؛ للتقريب بني
وتقدمها
وتصــدر اجمللــة التــي تهــدف إىل نشــر أبحــاث عامليــة يف جمــال العلــم واجملتمــع ،وتســخريه يف نهضة اجملتمعــات
ّ
الطاقــة عــن اجلمعيــة األمريكيــة للعلــوم والهندســة .
وقــد تأسســت هــذه املنظمــة عــام  2010يف برلــن بدعــم مــن
أن الدكتــور حــرب ســيكون املتحدث الرئيســي يف املؤمتر الشــبكة العامليــة للعلــوم األكادمييــة ومبســاعدة مــن األكادمييــة
ُيشــار إىل َّ
ســيعقد يف تونــس الوطنيــة للعلــوم يوبولدينــا األملانيــة ،وأكادمييــة برلينرباندنبــورغ
الــدويل اخلامــس للطاقــة املتجــددة الــذي ُ
شــهر أذار املقبــل.
للعلــوم والعلــوم اإلنســانية وأكادمييــة الشــباب األملانيــة حيــث يبلــغ
عــدد املنتســبني لهــا حــوايل  155عــامل ميثلــون 55دولــة حــول
العــامل .
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"

"

مذكرة تفاهم بني اجلامعة وشركة الليان للخدمات اللوجستية

وقَّ عــت اجلامعــة وشــركة الليــان للخدمــات اللوجســتية مذكــرة
تفاهــم اليــوم؛ لتعزيــز التعــاون املشــرك بــن الطرفــن يف خمتلف
اجملــاالت ذات االهتمــام املشــرك.
ونصــت املذكــرة التــي وقعهــا عــن اجلامعــة رئيســها الدكتــور
َّ
نظــر أبــو عبيــد ،وعــن الشــركة مديرهــا العــام ســامر الشــامي على
تدريــب طلبة كليــة العلوم اإلدارية واللوجســتية يف مكاتب الشــركة
وتوفــر فــرص عمــل خلريجيهــا.
وتضمنــت التعــاون يف جمــال إقامــة النــدوات واحملاضــرات
ّ
املشــركة وإجــراء الدراســات واألبحــاث يف مرافــق الطرفــن
وباألخــص يف جمــاالت العلــوم اللوجســتية .

أن تكــون مــن
أن الشــركة تتطلــع إىل َّ
مــن جهتــه ،ب َّيــن الشــامي َّ
ومبوجــب املذكــرة التــي َّ
نظمتهــا الكليــة ومكتــب العالقــة مــع املؤسســات الوطنيــة الرائــدة علــى مســتوى املنطقــة يف
الصناعة ســتوفر الشــركة البيئة التدريبيــة املالئمة للطلبة لقضاء جمــال الشــحن والتوريــد إضافــة إىل توفــر جــودة العمــل وحتســن
 160ســاعة تدريبيــة عمليــة حتــت إشــراف فنيــن ومتخصصــن.
اخلدمــات وقيــم العمــل والنزاهــة.

وأكَّ ــد الدكتــور أبــو عبيــد خــال التوقيــع حــرص اجلامعــة علــى بنــاء وأشــاد باملســتوى املتميــز للجامعــة وطلبتهــا مبينــً أهميــة
شــراكات متميــزة مــع مؤسســات القطــاع الصناعــي يف األردن املذكــرة يف تعريــف الطلبــة مبنجــزات الشــركة واحتياجات الســوق
وأملانيــا؛ إلثــراء خــرات الطلبــة وإكســابهم املهــارات احلياتيــة والتنافســية االقتصاديــة التــي يشــهدها العــامل اليــوم .
والصناعيــة التــي تســاعدهم يف النهــوض بالقطــاع الصناعــي
الوطنــي بعــد التخــرج.
حضــر التوقيــع نــواب الرئيــس وعــدد مــن عمــداء الكليــات ومــدراء
الدوائــر وممثلــون عــن اجملموعــة .

"

"

لقاء تعريفي حول اجلامعات األملانية الشريكة

باجلامعــات األملانيــة ودورهــا يف توفــر التعليــم التطبيقــي املتميز
للشــباب االردين والعربــي والــدويل.
نائــب رئيــس اجلامعــة للشــؤون الدوليــة الدكتــور انتــون
وأشــار
ُ
ُعد منوذجًا مشــرقًا
ت
اجلامعة
أن
إىل
اللقاء
افتتاحه
خالل
ـتل
ـ
مانغس
َّ
ّ
للعالقــات الثنائيــة التــي جتمــع بــن قيــادة البلديــن والشــعبني
الصديقــن األردين واألملــاين.

لقــاء
نظــم مكتــب العالقــات الدوليــة باجلامعــة األملانيــة األردنيــة
َّ
ً
تعريفيــا لطلبــة اجلامعــة لتعريفهــم باجلامعــات األملانية الشــريكة
وبراجمهــا األكادمييــة .
ويهــدف اللقــاء الــذي يأتــي ضمــن برنامــج التبــادل الثقــايف
واألكادميــي بــن اجلامعــة واجلامعــات األملانيــة إىل تعريــف الطلبــة

أشــارت مديــرة املكتــب الدكتــورة دورثيــا يشــت إىل
مــن جهتهــا،
ْ
حــرص اجلامعــة علــى تعريــف الطلبــة بالثقافــة األملانيــة والعــادات
ً
إضافــة إىل تعريفهــم بالنظــام األكادميــي يف
والتقاليــد الســائدة،
اجلامعــات األملانيــة .
الطلبــة األملــان الدارســون يف اجلامعــة إيجــازًا حــول
وعــرض
ُ
تقدمهــا واملــدن احلاضنــة لهــا
التــي
والتخصصــات
جامعاتهــم
ّ
وأســلوب احليــاة فيهــا.

"

وفد من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي يزور اجلامعة

"
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وفــد مــن مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي اجلامعــة
زار
ٌ
لالطــاع علــى جتربتهــا األكادمييــة والعلميــة وبحــث ســبل
ّ
التعــاون والتنســيق يف جمــال البحــث والريــادة واألبــداع.
ـس اجلامعــة الدكتــور نظــر أبــو عبيــد خــال لقائــه الوفــد
وقـ َّـدم رئيـ ُ
إيجــاز ًا حــول نشــأة اجلامعــة وبراجمهــا األكادمييــة ،مشــر ًا إىل
أنَّهــا تأسســت علــى غــرار اجلامعــات األملانيــة التطبيقيــة
املتميــزة؛ لتقــوم بــدو ٍر حمــوري يف املنطقــة ،ولتشــجيع التقــدم
التكنولوجــي والبحــث التطبيقــي.

مــن جهتــه ،ب َّيــن مســاعد مديــر إدارة برنامــج التطويــر اإلداري
أن رســالتها
للشــركات باملؤسســة الدكتــور بســام الفيلــي َّ
تتمثــل يف حتفيــز ودعــم واالســتثمار يف تنمية القدرات البشــرية
ومبــادرات تســاهم يف بنــاء قاعــدة صلبــة للعلــم والتكنولوجيــا
واإلبــداع.
وب َّينــت مســاعد مديــر إدارة برنامــج دعــم الشــركات باملؤسســة
أن اســراتيجية املؤسســة تقــوم علــى
الدكتــورة لبنــى عكاشــه َّ

"

حتديــد احتياجــات التطويــر واالحتياجــات مــن املــوارد البشــر َّية
للعناصــر اخملتلفــة ملنظومــة العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار يف
خمتلــف اجملــاالت العلميــة والثقافيــة والتكنولوجيــة والصناعيــة.
نشــئت عــام
أن مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي ُأ
ْ
ُيشــار إىل َّ
 1976؛ لتشــكّ ل منظومــة وثقافــة وطن َّيــة فاعلــة للعلــوم
والتكنولوجيــا واإلبــداع ،وللمســاهمة يف تطويــر عمــل الشــركات
لتشــكل دعامــة للتنميــة املســتدامة.

حماضرة حول ركائز النجاح للمحاسب القانوين

"

أن نظــام اجلامعــة الدراســي يجمــع مــا بــن النظريــة
وأشــار إىل ّ
والتطبيــق مبينـ ًا أهميــة الســنة الدراســية الرابعــة التــي يقضيهــا
الطلبــة يف اجلامعــات واملصانــع والشــركات األملانيــة .

ورســالتها ورؤيتهــا ،ووظائــف علــوم احملاســبة ،والتخصصــات
الفرعيــة املنبثقــة عنهــا ،والدرجــات العلميــة والفــرص العمليــة
املتاحــة ،مؤكـدًا ضــرورة تعزيز املهــارات اإلبداعيــة والتفكري اخلالق
لدارســي هــذه التخصصــات.
    وأشــار إىل أهميــة الشــهادات املهنيــة الدوليــة للمحاســبة
الصــادرة عــن املعاهــد واملراكــز املعتمــدة لســد حاجــة الســوق
العاملــي واحمللــي وتوفــر الكــوادر البشــرية املؤهلــة والقــادرة
علــى النهــوض باالقتصــاد العاملــي.
رئيــس القســم الدكتــور مالــك الشــرايري:
    مــن جهتــه ،قــال
ُ
إن احملاضــرة جتســد رؤيــة الكليــة والقســم يف التواصــل مــع
َّ
املؤسســات الوطنيــة والدوليــة لالســتفادة مــن هــذه اخلــرات
وإثــراء املعرفــة عــن طلبــة اجلامعــة.
نظــم قســم احملاســبة الدوليــة يف كليــة العلــوم اإلداريــة
ّ
أن القســم يعمــل علــى تنظيــم سلســلة مــن الربامــج
حماضــرة علميــة حــول ركائــز النجــاح وبــن َّ
ً
واللوجســتية باجلامعــة
للمحاســب القانــوين؛ لتعريــف الطلبــة مبســتقبل املهنــة وأســس والنــدوات واحملاضــرات يف جمــال احملاســبة الدوليــة بالتنســيق
احلصــول عليهــا ،واحتياجــات ســوق العمــل مــن هــذا التخصــص .مــع خــراء وخمتصــن يف هــذا اجملــال.
وقــدم الشــريك التنفيــذي لشــركة "كــي بــي إم جــي" األردن ويف نهايــة احملاضــرة جــرى حــوار موســع مت خاللــه اإلجابــة علــى
  
َّ
حــامت القواســمي خــال احملاضــرة إيجــازًا عــن أهــداف الشــركة خمتلــف األســئلة واالستفســارات

"

"

طلبة اجلامعة يكرمون عمال الوطن
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ً
متثلــت
مبــادرة إنســانية
نفّ ــذت جمموعــةٌ مــن طلبــة اجلامعــة
ْ
بتكــرمي عمــال الوطــن العاملــن يف اجلامعة تقديرًا للعمل الشــاق
الــذي يقومــون بــه؛ للحفــاظ علــى مبــاين اجلامعــة نظيفــة وجميلــة
وتهيئــة البيئــة اجلامعيــة؛ لتكــون مالئمــة للدراســة واإلبــداع.
وقــام طلبـ ُـة اجلامعــة وعلــى مدى ســاعتني بأخــذ دور عمــال الوطن
مــن خــال ارتــداء زيهــم املســتخدم يف العمــل ،وتنظيــف مرافــق
ـملت تنظيــف املرافق الصحيــة ،وغرف
اجلامعــة اخملتلفة التي شـ ْ
احملاضــرات ،وحديقــة اجلامعــة ودوائرهــا اخملتلفــة ،إضافــة إىل
جمــع النفايــات وفرزهــا لغايــات تدويرهــا.
إن اجلامعة
وقــال عميـ ُـد شــؤون الطلبــة الدكتور يوســف العبــداالتَّ :
وأضافــت كمــا شــعرنا أنّهــم فخــورون بتعليــم الطلبــة أمــورًا مل
ْ
تؤمــن بقــدرات الشــباب ومــدى حتملهــم للمســؤولية؛ ولذلــك تقوم
باســتمرار يف دعــم املبــادرات الشــبابية اخلالقــة ال ســيما التــي يعتــادوا عليهــا مســبقا بحيــث أصبحنــا فخوريــن بأنفســنا وبالــدور
الــذي ميكــن أن نقــوم بــه خدمــة للوطــن.
تســهم يف تنميــة الشــباب وخدمــة اجملتمــع.
عمــال الوطــن لتنــاول طعــام
    بدورهــا قالــت الطالبـ ُـة حــا جــرف مــن املنظمــن للمبــادرة :لقــد ويف نهايــة املبــادرة ،دعــا الطلبــة
َ
أدركنــا مــن خــال رؤيتنــا لعمــال الوطــن وهــم يوجهــون الطلبــة الغــداء يف كافترييــا اجلامعــة وذلــك علــى نفقة الطلبة الشــخصية
حيــث ع َّبــر العاملــون عــن تثمينهــم لهــذه املبــادرة اإلنســانية
لكيفيــة القيــام مبهامهــم ،أهميــة العمــل الــذي يقومــون بــه.
وشــكروا الطلبــة علــى دعمهــم ورعايتهــم.

"

"

وفد طالبي من اجلامعة يـزور دار الزهراء للمسنني

ـد طالبــي مــن اجلامعــة بالتعــاون مــع فنــدق إيفرســت ،ويف نهايــة الزيــارة شــارك الطلبــة املســنني النقــاش حــول
قــام وفـ ٌ
ومؤسســة اخلطيــب وكالء فايــر أوف اســتنبول ،بزيــارة إىل دار العديــد مــن األمــور التــي تهمهــم ،وتناولــوا معهــم طعــام الغــداء
وو ّزَّعــوا عليهــم الهدايــا.
الزهــراء للمســنني يف مــرج احلمــام.
وتأتــي هــذه الزيــارة يف إطــار مســاق الرتبيــة الوطنيــة يف
اجلامعــة بهــدف حتقيــق التواصــل والرتابــط مــع كبــار الســن،
وتخفيــف املعانــاة عنهــم؛ لتشــجيع األبنــاء علــى بــر الوالديــن
واإلحســان إليهمــا واالهتمــام بهمــا.
ـيد
وأشــار مــدرس املســاق عــادل احلوامتــه إىل َّ
أن الزيــارة جتسـ ٌ
حقيقــي للقيــم األردنيــة األصيلــة ورســالة اجلامعــة اإلنســانية يف
التكافــل مــع فئــات اجملتمــع جميعهــا.
أن الزيــارات امليدانيــة لــدور املســنني تنقــل الواقــع
وأضــاف َّ
النفســي الصعــب الــذي تكابــده هــذه الشــريحة التــي أعطــت
الكثــر يف مراحــل حياتهــا ،وتُدخــل البهجــة والســرور إىل
نفوســهم وتبديــد مــا علــق بأذهانهــم وقلوبهــم عــن ســوداوية
احليــاة وضنكهــا ،يف الوقــت الــذي جتــرد فيــه ذووهــم مــن
مشــاعر الرأفــة واحلنــان بســبب غيــاب الــوازع الدينــي واألخالقــي.

"

شركاء جدد ملركز االستشارات والتدريب

"
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أكادميية نهر األردن

مركز احلسني للسرطان

شركة تشكيل لالستشارات والتدريب

شركة خرباء األداء املتميز

شركة النجمة األردنية

شركة أزاليا لالستشارات والتدريب
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"

"

معرض للصور الفوتوغرافية
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نظمــت كليــة هندســة العمــارة والبيئــة املبنيــة  ،معرضــً للصــور
َّ
الفوتوغرافيــة التــي توثــق جماليــة املواقــع الســياحة واألثريــة يف
عمــان وتعالــج التحديــات التــي تواجههــا املدينــة.
واشــتمل املعــرض الــذي أقيــم يف دارة عثمــان بديــر للريــادة
واألبــداع ،بعنــوان "أســود وأبيــض" ،علــى جمموعــة مــن أعمــال
طلبــة مســاق التصويــر ،التــي تعكــس ثقافــة عمــان؛ حاضرهــا،
ومســتقبلها ،إضافــة إىل مظاهــر التلــوث والضوضــاء مبنظــور
جتريــدي وجمــايل.

إن حمتويات
    وقالت مدرســة املســاق املهندســة عــا ســواعيّ :
املعــرض تعكــس مــدى القــدرة اإلبداعيــة للطلبــة ،مشـ ً
ـيدة بــدور
الكليــة والــدارة ،يف رعايــة الطلبــة ودعــم مشــاريعم وطموحاتهــم
وتوســيع املســاحة اإلبداعيــة لهــم.

"

أن كليــة العمــارة والــدارة ،متثــان بيئــة خصبــة لفــن
ُ     يشــار إىل َّ
التصميــم والعمــارة ،وتشــكالن مرك ـزًا إشــعاعيا يف جبــل عمــان،
يحكــي تاريــخ عمــان الرتاثــي واحلضــاري ،ويــروي ذاكــرة املــكان
والزمــان واألشــخاص ،ويســتقطب كافــة املهتمــن علــى
املســتويني الوطنــي والعربــي .

بطولة تنشيط َّية يف كرة القدم

"

وأشــاد عميــد الكليــة الدكتور حممــد ياغان بفكــرة املعــرض؛ إلبرازه
مواهــب الطلبــة ،وإبداعاتهــم اجلماليــة ،وتوفــر البيئــة املناســبة
أن الصــور حتاكــي الطبيعــة ،وتظهــر
لهــم لإلبــداع واإلبتــكار ،مبينــا َّ
وتنمــي وتعــزز روح التنافــس واحلس
الصفــات الفنيــة يف املدينــةّ ،
الفنــي الرفيــع بــن الطلبــة ،وتطلــق مواهبهــم الكامنــة.

نظمــت دائــرة النشــاط الرياضــي يف عمــادة شــؤون الطلبــة يف خــال رعايتــه املبــاراة اخلتاميــة علــى دور العمــادة يف توجيــه
َّ
اجلامعــة األملان َّيــة األردن َّيــة بطولــة تنشــيطية يف خماســي كــرة الطلبــة ورعايتهــم يف كافــة جمــاالت األنشــطة باعتبارهــا احلاضنــة
القــدم مبشــاركة  300طالــب ميثلــون  25فريقــً من كليــات اجلامعة إلبداعاتهــم واحملفــزة إلطــاق طاقاتهــم اخلالقــة.
جميعهــا وأقســامها األكادمييــة اخملتلفــة.
بدوره ،أعرب مســاعد العميد الســيد فواز الســقار عن ارتياحه الْداء
ـدف البطولــة التــي اسـ
ـتمرت ملــدة شــهرين ،و ُأقيمــت علــى الفــرق خصوصــً بعــد االســتعداد البدين العــايل الذي أبــرزه الطلبة يف
وتهـ ُ
ْ
مالعــب النشــامى إىل حتفيــز الطلبــة علــى ممارســة الرياضــة ،مبارياتهــم ،وقدرات التحمــل واملهارات الفنية املتميزة لديهم .
واكتشــاف مواهبهــم الرياضيــة وتشــكيل الفريــق الرئيســي
للجامعــة .
كل من الســقار ،واملشرف
ويف نهاية البطولة التي أشــرف عليها ٍّ
الرياضــي زيــاد الزعبــي ،والطالــب حــزم دحبــور وزَّع العبــداالت اجلوائز
مــن جهتــه  ،أكَّ ــد عميــد شــؤون الطلبــة الدكتــور يوســف العبدالــات والكــؤوس على الفــرق الفائزة .

"

وفدطالبي من اجلامعة يزور املواقع السياحية يف مأدبا

وفــد طالبــي مــن اجلامعــة املواقــع الســياحية واألثريــة
زار
ٌ
والطبيعيــة يف مدينــة مأدبــا ؛لتعريفهــم بأهميتهــا وقيمتهــا
احلضاريــة والرتاثيــة.
نظمهــا مركــز دراســة الــراث الطبيعــي
وتأتــي هــذه الزيــارة التــي ّ
واحلضــاري وعمــادة شــؤون الطلبــة يف اجلامعــة ضمــن خطــط
اجلامعــة؛ لتفعيــل التواصــل اإلنســاين مــع اجملتمــع احمللــي
وتعريــف الطلبــة مبــا تزخــر بــه املدينــة مــن ســياحة دينيــة وطبيعــة
وتراثيــة.

"
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ولفــت عميــد شــؤون الطلبــة الدكتــور يوســف العبدالــات
أهميــة الزيــارات امليدانيــة؛ لتعريــف الشــباب بوطنهــم وصقــل
شــخصياتهم ،وتعزيــز ارتباطهــم بالــراث التاريخــي واحلضــاري
والطبيعــي .
واطلــع الوفــد خــال الزيــارة علــى دور جمعيــة تطويــر الســياحة يف
ّ
مأدبــا يف احلفــاظ علــى تــراث املدينــة واجلهــود املبذولــة إلمتــام
أكــر لوحــة فسيفســائية بالعــامل .

أن األردن
وأشــار مديــر املركــز الدكتــور نــزار أبــو جابــر خــال الزيــارة إىل ّ
ميتــاز بغنــاه باملواقــع الطبيعيــة والرتاثيــة اخلالبــة التــي أكســبته
موقعــً ممي ـزًا بــن دول العــامل دينيــً وتاريخيــً وطبيعيــً مــا أهلهــا
إلدراجهــا علــى قائمــة مواقــع الــراث العاملــي كموقــع البــراء ،أحــد
عجائــب الدنيــا الســبع اجلديــدة ،ووادي رم الــذي يجمــع بــن الــراث
العاملــي الطبيعــي والثقــايف.
أن املركــز ســيكون بحثيــً ويف مقدمــة أولوياتــه
وأضــاف أبــو جابــر ّ
إعــادة تكويــن اللجنــة الوطنيــة للمجلــس العاملــي للمعــامل
واملواقــع ،وبنــاء شــبكة عالقــات مــع اجلهــات الدوليــة املانحــة،
وتطويــر القــدرات الذاتيــة للجامعــة ،خاصــة فيمــا يتعلــق بربنامــج
صيانــة املبــاين الرتاثيــة.
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