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إعداد :دائرة العالقات العامة والتسويق

عضو هيئة تدريس في الجامعة األلمانية األردنية ينضم إلى هيئة تحرير مجلة  Shock Wavesالعالمية

انضم عضو هيئة التدريس بكلية العلوم األساسية واإلنسانية في الجامعة األلمانية األردنية الدكتور ضياء زيدان الى عضوية هيئة
المحررين في مجلة  Shock Wavesالعالمية المدرجة في دار النشر  Springer Natureوالمتخصصة في مجاالت الرياضيات
التطبيقية والهندسية المختلفة.
وأشار الدكتور زيدان الى أن المجلة أنشئت عام  1991لتحاكي مواضيع الرياضيات والهندسة المختلفة ،وتعتبر واحدة من مجالت
الفئة األولى ذات الشهرة العالمية التي تصدر من قبل المعهد الدولي  the International Shock Wave Instituteفي اليابان.
وأضاف انه بهذه العضوية تكون الجامعة األلمانية األردنية الجامعة العربية الوحيدة على مستوى المنطقة التي ترتبط مباشرة مع
كبار الناشرين الدوليين والدوريات العلمية ،مثلWiley, Elsevier, EDP Sciences, Begell House, Inderscience :
 ،,Enterprises, Emerald, Springer Natureمبينا أن المجلة تهدف بضم الباحثين لعضويتها للوصول ألكبر عدد ممكن
منهم وخاصة الذين يشتركون بنفس الشغف والدعم لتطوير األبحاث العلمية الناشئة من األردن خاصة ومن المنطقة عامة.
يٌشار الى أن المجلة اختارت الدكتور زيدان لخبرته الطويلة وسجل إنجازاته في مجال ديناميكيات السوائل الحاسوبية وبحوث
التحليل العددي الناشئة من دول العالم النامي.
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تعقيم مرافق الجامعة األلمانية األردنية

قامت الجامعة األلمانية األردنية بتعقيم جميع مرافقها ومبانيها بالتعاون مع شركة الدرع العالمية المتخصصة في الوقاية من
العدوى ومكافحة األمراض لمؤسسها عبد العزيز يحيى وهو أيضا خريج الجامعة من برنامجي البكالوريوس والماجستير من
كلية العلوم اإلدارية واللوجستية  -قسم العلوم اللوجستية.
وثمنت رئيس الجامعة األستاذ الدكتورة منار فياض مبادرة عبد العزيز مبينة سعي الجامعة إلدامة التواصل مع خريجيها
ومتابعة أنشطتهم ونجاحاتهم في حياتهم العلمية والعملية.
وقال عبد العزيز أن الدافع وراء تأسيس الشركة كان اهتمامه الشديد بالبيولوجيا الدقيقة والتقنيات العلمية الحديثة باإلضافة إلى
رغبته بحماية الناس والبيئة ،وجعل العالم أكثر أمانًا وصحة ،مبينا ان الشركة تتبع أعلى مستويات الجودة والمعايير باستخدام
أحدث وأفضل التقنيات في العالم من خالل تقديم خدمات ومفاهيم فريدة حيث يتم التعقيم باستخدام مواد آمنة على البيئة وغير
ضارة على البشر وتقتل الفيروسات والبكتيريا والفطريات والروائح الكريهة.
وأضاف أنه إلى جانب ذلك ،يطورون إرشادات للتنظيم الصحي الدولي ويوفرون التعليم والتدريب في مجال الرعاية البشرية
والرعاية الصحية واالستشارات وضمان الجودة لتوفير بيئة نظيفة وصحية ،وزيادة السالمة ومكافحة العدوى ،بمواد صديقة
للبيئة وعدم ترك أي بقايا سامة ،ومنع انتقال األمراض ،ومنع التلوث ونمو الكائنات الحية الدقيقة غير المرغوب فيها.
وأخيرا ،شدد عبد العزيز على االلتزام بارتداء الكمامات والتباعد االجتماعي والتعقيم الشخصي ولألشياء المحيطة وباستمرار،
ً
كما نصح باالستعانة بشركات محترفة تتبع البروتوكوالت والقواعد واللوائح كما بإمكانها تصميم أفضل الحلول والتوصيات
التي ستوفر في النهاية وقت العمالء وأموالهم.
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قائمة باألخبار التي تم نشرها على موقع الجامعة اإللكتروني
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