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إعداد :دائرة العالقات العامة والتسويق

محاضرة حول السالمة العامة واإلسعافات األولية في األلمانية األردنية
نظمت كلية العلوم التقنية التطبيقية في الجامعة األلمانية األردنية محاضرة حول السالمة العامة واإلسعافات األولية
ألعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية في الكلية والفنيين ومساعدي البحث والتدريس.
وتأتي المحاضرة بهدف تأهيل العاملين بالكلية في مجال اإلسعافات األولية للتعامل مع الحاالت التي قد تنجم عن
طبيعة عملهم في المحاضرات والمشاغل الهندسية.
وبيّن المالزم محمد أحمد في مديرية دفاع مدني مأدبا طرق وأساليب إنقاذ الجرحى والمصابين وطرق إطفاء
الحرائق باستخدام مطافئ الحريق .مؤكدا على أهمية الوعي واإلدراك في أمور السالمة العامة.
كما قدّم طرق المعالجة األولية للمصاب نتيجة جرح أو عارض أو مرض مفاجئ ومنع أي مضاعفات أخرى قد تنتج
عن اإلصابة قبل وصول فرق اإلسعاف المختصة ،مبينا بشكل مفصل لوازم اإلسعافات األولية للعديد من اإلصابات
كحاالت االختناق والرعاف والكسور والبتر والسموم المبتلعة والحروق.
إضافة إلى استعراض أبرز صفات المسعف المتمثلة بالهدوء والقدرة على ضبط النفس .مشددا على ضرورة وجود
صندوق مخصص لإلسعافات األولية في كل منزل.
وفي نهاية المحاضرة التي حضرها نائب عميد الكلية الدكتور نذير رواشدة تم عرض تجربة عملية لحالة اختناق
مفتعلة .كما تمت اإلجابة عن كافة األسئلة واالستفسارات التي طرحها الحضور حول كيفية اتباع السلوكيات
الصحيحة في التعامل مع أي إصابات أو حاالت تتعلق بالسالمة العامة.
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ورشة تدريبية في برمجيتي المحاكاة  PTV Visum &Vissimفي الجامعة األلمانية األردنية
نظم مركز التميز للسالمة المرورية في الجامعة األلمانية األردنية ورشة تدريبية بالتعاون مع مجموعة PTVألمانيا
بعنوان":مقدمة في برمجيتي  "Visum & Vissimخالل شهر كانون الثاني.
وتهدف الورشة إلى رفع كفاءة المشاركين التقنية في مجال تصميم الطرق من خالل تدريبهم على برمجيات المحاكاة
الحديثة والمتطورة والتي تمكن المهندس من دراسة وتحليل فعالية شبكات النقل الحالية والمستقبلية.
تضمنت الورشة تدريبا مكثفا على برمجية  Visumوالذي يصنف كبرمجية متكاملة تمكن مصممي الطرق من
االستفادة من المعلومات المتعلقة بالنقل لدراسة وتحليل عمليات تشغيل وتخطيط أنظمة النقل الحالية والمستقبلية على
نطاق واسع (منطقة أو دولة أو قارة) ،حيث يتكون النموذج من عدة طبقات تحتوي كل طبقة على مجموعة من
البيانات التي يمكن التحكم فيها أو تجميدها وتعديلها بشكل منفصل بحيث يمكن للمستخدم دراسة أثر أي مدخل على
حدة أو دراسة تأثير مجموعة مدخالت.
كما تضمن البرنامج تدريبا على برمجية  Vissimوالذي يعمل على محاكاة حركة المرور من مشاة ومركبات
بأنواعها سواء مركبات خاصة أو وسائط نقل عام ،وكذلك حركة الدراجات والبضائع والقطارات ،بحيث يسهل
التعرف على تأثير أي تغير مقترح في شبكة النقل أو إنشاء أي طريق جديد.
وقد شارك في هذه الورشة مجموعة من مهندسي الطرق في أمانة عمان الكبرى وشركة المستشار للهندسة ،إضافة
إلى شركة اتحاد المستشارين.
من الجدير بالذكر ،أن مركز التميز للسالمة المرورية يهدف بشكل رئيسي إلى رفع كفاءة العاملين التقنية في مجال
النقل والمرور.
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