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إعداد :دائرة العالقات العامة والتسويق

األلمانية األردنية تحتفي بالتنوع الثقافي لطلبتها في "يوم الجاليات"
نظمت الجامعة األلمانية األردنية حفال لالحتفاء بالتنوع الثقافي لطلبتها ضمن "يوم الجاليات" بحضور رئيس الجامعة
األستاذ الدكتورة منار فياض ونائبي الرئيس األستاذ الدكتور عاطف الخرابشة واألستاذ الدكتورة دوريت شومن
وعدد من ممثلي السفارات والملحقيات الثقافية العربية واألجنبية.
ويأتي إقامة هذا اليوم الذي تنظمه عمادة شؤون الطلبة في الجامعة سنويا بهدف االحتفاء بالتنوع الثقافي لطلبتها
داخل الجامعة ولتعزيز الروابط والصالت ما بين مختلف الطلبة وتعبيرا عن الفخر واالعتزاز بهذا التنوع الذي
يثري الجامعة ،خاصة أنها تضم ما يقارب من ( )83جالية عربية وأجنبية.
وبيّن عميد شؤون الطلبة الدكتور رائد خصاونة في كلمته خالل الحفل ،بأن هذا المعرض الثقافي الثالث للطلبة
الوافدين يأتي تزامنا مع اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية .مؤكدا بأن الطلبة هم اليوم سفراء
بلدانهم إلى األردن وغدا سيكونون سفراء األردن إلى بلدانهم ليساهموا في تبادل الثقافات مع الثقافة األردنية والتي
من شأنها رفع وتعزيز أواصر األخوة والمحبة بين شعوب العالم عامة وطلبة الجامعة األلمانية األردنية خاصة.
وتخلل الحفل الذي حضره أسرة الجامعة اإلدارية واألكاديمية وطلبتها معزوفات فلكلورية وطنية ودبكات فلسطينية
وعراقية ورقصات يمنية ومصرية وسودانية وأرمنية ويونانية ،إلى جانب عرض فقرة فنية سورية وأغنية ألمانية
وإنجليزية.
كما اشتمل الحفل على معرض للجاليات ضم في جنباته مشاهد تعبر عن ثقافة كل بلد من مأكوالت شعبية وأزياء
تقليدية وأدوات خزفية تمثل حضارات بلدانهم وثقافاتهم المختلفة.
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وفد من جامعة باردوبيتسه يزور األلمانية األردنية
زار وفد من جامعة باردوبيتسه  -جمهورية التشيك ممثال بالمستشارة لوسيا كاسكوفا ونائب عميد البحث العلمي
كارول باير الجامعة األلمانية األردنية ،حيث التقى الوفد برئيس الجامعة األستاذ الدكتورة منار فياض ،وعميد كلية
هندسة العمارة والبيئة المبنية األستاذ الدكتور زياد حداد ،واألستاذة لين فاخوري باإلضافة إلى جاكلين روجلر
مساعد مدير مكتب العالقات الدولية.
وقدم ممثلو جامعة باردوبيتسه نبذة حول نشأة وكليات الجامعة وخصوصا كلية الترميم ،والتي تحتوي على ثالثة
أقسام وهي الحفاظ على الهياكل الحجرية والحفاظ على اللوحات الفنية وأسطح التشطيب والحفاظ على األشياء.
كما ناقش الجانبان العديد من المجاالت في سبيل التعاون المستقبلي والتي شملت التعاون ضمن برامج إيراسموس
بلس لتبادل الموظفين والطلبة ،وتقديم التدريب لطلبة برنامج الماجستير لتخصص الحفاظ المعماري في كلية هندسة
العمارة والبيئة المبنية ،باإلضافة إلى استكشاف إمكانيات البحث العلمي المشترك.
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فوز طلبة األلمانية األردنية في مسابقة المناظرات الوطنية "أنا أشارك" على مستوى إقليم الوسط
فاز طلبة الجامعة األلمانية األردنية في بطولة المناظرات الوطنية على مستوى إقليم الوسط التي يعقدها برنامج أنا
أشارك سنويا لطلبة أشارك ،+من مختلف الجامعات الشريكة على مستوى المملكة األردنية الهاشمية ليتأهل بذلك إلى
المسابقة الوطنية التي ستقام خالل شهر حزيران القادم.
وتناظر في المسابقة التي عقدت مؤخرا في رحاب جامعة الزيتونة األردنية إلى جانب الجامعة األلمانية األردنية كل
من :جامعة الشرق األوسط وجامعة اإلسراء وجامعة عمان األهلية وجامعة البلقاء التطبيقية وجامعة الزيتونة.
وع ّب رت رئيس الجامعة االستاذ الدكتورة منار فياض خالل لقائها الفريق الطالبي بحضور نائب الرئيس الدكتور
عاطف الخرابشة وعميد شؤون الطلبة الدكتور رائد خصاونة ومنسقة البرنامج في المعهد الديمقراطي الوطني هيا
الغرير ،عن اعتزازها وفخرها بما حققه فريق الجامعة من إنجاز ،األمر الذي يعكس الثقافة الكبيرة التي يمتلكها
الشباب والسيما أهمية إشراكهم في العملية السياسية وصنع القرار .مؤكدة أن هذه المناظرات تعمل على توسيع
مدارك الشباب وتوعيتهم بشكل أكبر حول القضايا السياسية واالجتماعية في بلدهم.
وتناوالت المناظرات عدة محاور منها :جعل خدمة العلم الزامية ومساهمة مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة
الفساد في األردن واألخبار المنتشرة على وسائل التواصل االجتماعي أدت إلى تزايد الشائعات واشتراط العضوية
الحزبية للترشح لالنتخابات النيابية وخفض عدد مقاعد مجلس النواب واألسرة هي المحور األساسي في محاربة
الفكر المتطرف.
ويعتبر برنامج "أنا أشارك" مجاني للطلبة األردنيين يتم تنفيذه في  52جامعة أردنية من قبل المعهد الديمقراطي
الوطني للشؤون الدولية و بالشراكة مع عمادات شؤون الطلبة.
ويهدف البرنامج إلى بناء معارف و قدرات و مهارات الطلبة في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان وصناعة القرار
حيث ينخرط المشاركون في جلسات حوارية مكثفة على مدى يوم واحد من كل اسبوع ولمدة ساعة تتوافق وأوقات
الفراغ لديهم وبما يتناسب مع الجدول الدراسي ،وفي نهاية البرنامج يحصل المشاركون على شهادات مشاركة في
البرنامج.
هذا وقد تكوّ ن فريق الجامعة األلمانية األردنية من كل من الطلبة :مصطفى محمود صالح وصهيب حرب الشروش
و معاوية قطينة ومحمد أبو زيد وبندلي العيسى.
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إطالق البرنامج االحترافي للشباب في الجامعة األلمانية األردنية
أطلقت كلية الهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات في الجامعة األلمانية األردنية بالتعاون مع شركة (ساب)
للتدريب والتطوير البرنامج االحترافي للشباب والذي يهدف إلى تدريب الطلبة الخريجين وصقل مهاراتهم لغايات
التشغيل وإيجاد فرص عمل لهم مع عدد من شركاء شركة (ساب).
وبيّنت رئيس الجامعة األستاذ الدكتورة منار فياض خالل إطالق البرنامج ،أن رؤية الجامعة تتمثل في تعميق
العالقات مع الصناعة األلمانية وعقد شراكات دائمة ومستمرة في هذا المجال بهدف توفير فرص عمل أكبر
لخريجي الجامعة .مشيرة إلى السنة األلمانية التي يقضيها الطلبة في السنة قبل األخيرة وحصولهم من خاللها على
فرص تدريبية في الشركات و المصانع األلمانية.
كما دعت الطلبة لالستفادة من هذا البرنامج ما أمكن وإخراج كل ما يملكون من طاقات بما ينعكس عليهم لدى
خروجهم إلى سوق العمل.
من جهته ،استعرض مدير البرنامج في شركة (ساب) للتدريب والتطوير ألب جيكاالن نبذة عنه وأهدافه والخدمات
ّ
ومكثف ويستمر لمدة ثالثة أشهر يحصل من
التي تقدمها الشركة للطلبة من الخريجين .موضحا أن البرنامج مجاني
خاللها الخريجون على المهارات الالزمة لبدء مهنتهم كمستشار مشارك في الشركة إلى جانب حصولهم على
شهادات مشاركة في البرنامج.
وحضر حفل اإلطالق عدد من ممثلي الشركات والمؤسسات لتقديم شرح موجز عنهم وعن منتجاتهم في األسواق
الستقطاب الخريجين للعمل معهم.
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Debate Competition
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Students
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