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إعداد :دائرة العالقات العامة والتسويق

تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الالجئين والمجتمعات المضيفة باأللمانية باألردنية افتراضيا

نفذ قسم العمل االجتماعي بكلية اإلنسانيات التطبيقية واللغات في الجامعة األلمانية األردنية ،المرحلة الثانية من المشروع المشترك
"الالجئين والمجتمعات المضيفة وأهداف التنمية المستدامة" والذي يأتي ضمن برنامج حوار التعليم العالي التابع للهيئة األلمانية
للتبادل العالمي حول موضوع الالجئين والمجتمعات المضيفة بمشاركة جامعات العلوم التطبيقية األلمانية في فورتسبورغ –
شفاينفورت ،اللبنانية واليرموك.
ويهدف المشروع الذي تم البدء بتنفيذه عام  2018ونُفذ الجزء األول منه في شهر شباط من هذا العام الى تشجيع طلبة الماجستير
على إجراء بحوث علمية في مجال العمل االجتماعي بالوطن العربي وزيادة االهتمام بالبحث العلمي والتعرف على واقع العمل
االجتماعي في الدول المشاركة بالمشروع .
وتلقى الطلبة المشاركين خالل المرحلة الثانية التي نفذها القسم عن بعد بسبب فايروس كورونا المستجد محاضرات نظرية
حول كل من العمل االجتماعي في ألمانيا ولبنان ،إجراءات اللجوء في ألمانيا والهجرة إليها ،العنف ضد المرأة في سياق الهجرة،
العمل االجتماعي مع ضحايا االتجار بالبشر والزواج القسري ،الصحة النفسية والصدمات النفسية في سياق اللجوء واندماج
الالجئين في مؤسسات التعليم العالي في ألمانيا ،كما تلقى الطلبة من لبنان محاضرات حول العمل االجتماعي في لبنان وتاريخه
وعمل المنظمات غير الحكومية والحركات االجتماعية بلبنان.
ومن جهة أخرى تم تدريب الطلبة بإشراف مساعدي البحث والتدريس على موضوعات األبحاث العلمية ،وعقد ورش عمل لتعليم
التخطيط وإجراء المشاريع البحثية وتفسير البيانات والمقابالت النوعية ،حيث سيقدم المشاركين مشاريعهم البحثية في مؤتمر
نهائي سيعقد عن بعد في وقت الحق.
من جهتها أكدت منسق المشروع في الجامعة ورئيس قسم العمل االجتماعي الدكتورة كريستين هيلدبراندت نجاح التجربة
االفتراضية األولى للمشروع بنا ًء على تقييمات الطلبة النهائية ،مبينة تطلع المشاركين إلى استكمال أنشطة المشروع حتى نهاية
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منح لدراسة البكالوريوس في الترجمة (ألماني -إنجليزي -عربي) من الجامعة األلمانية األردنية

أعلنت الجامعة األلمانية األردنية عن توفر منح دراسية لدراسة البكالوريوس في الترجمة (ألماني -إنجليزي -عربي) ُمقدمة من
جامعة ماغديبورغ شتيندال األلمانية الشريك االستراتيجي للجامعة األلمانية األردنية وبدعم من الوكالة األلمانية للتبادل األكاديمي
 DAADوذلك ابتدا ًء من الفصل الدراسي القادم .2021 /2020
وفي بيان صحافي صادر عن الجامعة فإن برنامج المنح يهدف إلى توفير كوادر أردنية متخصصة ومؤهلة في مجال الترجمة
(ألماني-إنجليزي-عربي) لتغطية النقص في سوق العمل والمؤسسات األلمانية المنتشرة في األردن ومنطقة الشرق األوسط.
وتقدم المنحة الدراسية لمدة سنة دراسية كاملة قابلة للتمديد وحتى نهاية كامل فترة الدراسة في حال كان المعدل التراكمي للطالب
خالل الدراسة جيد جدا ،وتغطي الرسوم الدراسية في الجامعة األلمانية األردنية وتكاليف المعيشة في ألمانيا خالل سنة اإلقامة في
ألمانيا وتكاليف السفر إلى ألمانيا ذهابا وإيابا لمرة واحدة.
وأشار البيان إلى شروط الحصول على المنحة ،بحيث يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها
بمعدل ال يقل عن  .%70وأن يتقن مهارات لغوية اللغة العربية (كلغة أم) واللغة اإلنجليزية (مستوى متقدم) ويتم تحديد المهارات
اللغوية عن طريق امتحان كتابي ومقابلة.
وتشتمل الخطة الدراسية للبرنامج على جانبين :األ ول نظري يقدم أساليب ومنهجيات حديثة في علم اللغة ،والثاني عملي يركز
على البحث والتواصل الفني من خالل اللغة واألدب والدراسات الثقافية.
ٌ
ثالث منها في الجامعة األلمانية األردنية والسنة الدراسية قبل األخيرة في ألمانيا وذلك
يذكر أن البرنامج يستمر لمدة أربع سنوات،
إلكساب الطلبة مهارات علم اللغة والدراسات الثقافية والمنهجية ،والموعد النهائي لتقديم طلبات المنحة هو الحادي والثالثين من
آب الجاري ،وموعد بدء الدراسة في أيلول .2020
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https://bit.ly/2W7DAk7

بدء استقبال طلبات االلتحاق ببرامج الماجستير بالجامعة األلمانية األردنية
أعلنت عمادة الدراسات العليا في الجامعة األلمانية األردنية ،عن بدء استقبال طلبات االلتحاق ببرامج الماجستير المطروحة
للفصل الدراسي األول من العام الجامعي ( )2021/2020والبالغ عددها (ّ )10برامج الكترونيا وذلك اعتبارا من يوم غد األحد.
وبحسب بيان صحافي صادر عن الجامعة اليوم السبت ،فإن البرامج تشمل برنامجي ماجستير إدارة األعمال في اإلدارة
والتسويق بكلية إدارة األعمال /الدراسات العليا الكائنة في مجمع الملك الحسين لألعمال  ،ماجستير العمل االجتماعي  /الهجرة
والالجئين بكلية اإلنسانيات التطبيقية واللغات ،برنامجي الماجستير في التخطيط المكاني والحفاظ المعماري في كلية هندسة
العمارة والبيئة المبنية الكائنة في جبل عمان وماجستير هندسة الحاسوب بكلية الهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات .
كما تشمل برنامجي ماجستير هندسة البيئة والطاقة المتجددة وبرنامج الماجستير في المياه والصرف الصحي والصحة العامة
في القطاع اإلنساني والذي تم استحداثه مؤخرا في كلية هندسة الموارد الطبيعية وإدارتها  ،ماجستير اإلدارة الهندسية بكلية
العلوم التقنية التطبيقية وماجستير إدارة اللوجستيات في كلية العلوم اإلدارية واللوجستية.
وأوضح اإلعالن المنشور على موقع الجامعة اإللكتروني شروط القبول في كل برنامج وأماكن المحاضرات وعدد الساعات
والرسوم الدراسية  ،إضافة الى الوثائق المطلوبة للتقديم ومتطلبات القدرات في اللغة اإلنجليزية والمواعيد النهائية لتقديم
الطلبات خالل شهر آب المقبل.
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قائمة باألخبار التي تم نشرها على موقع الجامعة اإللكتروني
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