حصاد الجامعة االسبوعي
األحد 9132-3-31

إعداد :دائرة العالقات العامة والتسويق

تخريج دورتي اإلدارة العليا والمتوسطة في الجامعة األلمانية األردنية
احتفلت الجامعة األلمانية األردنية بتخريج عدد من موظفيها الذين أنهوا دورتي اإلدارة العليا والمتوسطة في
الجامعة .وذلك بحضور رئيس الجامعة األستاذ الدكتورة منار فياض ونائب الرئيس الدكتور عاطف الخرابشة وعدد
من أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية.
وتهدف الدورتين إلى رفع إنتاجية الموظف وتطوير مهاراته ،حيث بلغت الساعات التدريبية لدورة اإلدارة العليا
( )06ساعة قدّمها ( )06أعضاء من الهيئة التدريسية في كلية العلوم اإلدارية واللوجستية بينما بلغت الساعات
التدريبية لدورة اإلدارة المتوسطة ( )06ساعة قدّمها ( )5أعضاء من الهيئة التدريسية في ذات الكلية.
وبينت فياض خالل الحفل أن الجامعة وضمن سياستها لتطوير الكادر اإلداري تعمل وبشكل مستمر على عقد
الدورات التدريبية في كافة المجاالت بهدف رفع كفاءة وإنتاجية الموظف ،مشيدة بمدى التزام المشاركين في حضور
الدورتين ليحققوا االستفادة الحقيقية والكاملة منها.
من جهته بيّن عميد الكلية والمشرف على الدورتين الدكتور مالك الشرايري أن هذه الدورات تتميز بإيجاد منصة
تفاعلية تشاركية في المعرفة ما بين موظفي وموظفات الجامعة .مؤكدا أن وجود نحو ( )01مدربا بخبرات مختلفة
ضمن برنامج تدريبي واحد ساهم في تبادل المعرفة وعمل على تطوير أداء العاملين وتنمية مهاراتهم.
وأضاف أن دورة اإلدارة العليا شملت عددا من المحاور أبرزها :العملية اإلدارية والتخطيط والتنظيم والتوجيه
والرقابة وتحليل المشكالت وأساليب البحث العلمي وفن التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين وضغوط العمل وإدارة
الوقت .في حين اشتملت دورة اإلدارة المتوسطة على إدارة االجتماعات وتقويم األداء الفردي والمؤسسي وإعداد
موازنة وجداول التشكيالت وإدارة الجودة الشاملة.
بدوره ب ّين مدير دائرة الموارد البشرية محمود اربيحات أن الدائرة تعكف حاليا بالتعاون مع مركز االستشارات
والتدريب والكلية على وضع خطة تدريبية شاملة لتدريب العاملين بالجامعة وتنمية مهاراتهم في مجال عملهم ،فيما
ألقى كل من الموظفين محمد الشرعة وآية العوفي كلمات بينوا خاللها أهمية الدورات في وانعكاسها إيجابيا على
عملهم.
وفي نهاية الحفل سلّمت فياض المشاركين شهاداتهم وهنأتهم على هذا اإلنجاز.
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إطالق نظام اإلجازات والمغادرات اإللكتروني في الجامعة األلمانية األردنية
أطلق مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات في الجامعة األلمانية األردنية بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية نظام إدارة
اإلجازات والمغادرات إلكترونيا من خالل النظام الخاص بالجامعة(MyGJU).
جاء ذلك خالل ورشة عمل نظمها المركز لتعريف عمداء الكليات ومدراء الدوائر بآليات استخدام النظام وإيجابياته،
وبحضور رئيس الجامعة األستاذ الدكتورة منار فياض ونائب الرئيس الدكتور عاطف الخرابشة.
وب ّين مدير المركز الدكتور فراس الحوري أن النظام الجديد يهدف إلى توفير الوقت والجهد على العاملين في
الجامعة بشكل عام والعاملين في دائرتي الموارد البشرية والمالية بشكل خاص ،وعدم اتباع الطرق الورقية اليدوية
التقليدية في تقديم اإلجازات والمغادرات والتي تتم من خالل البريد الداخلي العادي.
وأضاف أن البرنامج تم إعداده بجهود العاملين في الجامعة من الدوائر ذات العالقة حيث أن شراء برامج مثيلة تكلف
مبالغ باهظة.
وقدم الحوري أمثله توضيحية حول آلية تقديم إجازة أو مغادرة رسمية أو شخصية ،حيث يتعين على جميع الموظفين
اإلداريين تعبئة طلبات اإلجازات والمغادرات إلكترونيا من خالل النظام وفي المقابل يقوم المدراء من العمداء
ونوابهم ورؤساء األقسام ومدراء الدوائر ومساعديهم بالموافقة أو الرفض إلكترونيا لتنتقل بعد ذلك إلى الموارد
البشرية ألغراض التوثي.
وأكد أن النظام اإللكتروني يأتي ضمن خطة الجامعة لحوسبة جميع الخدمات التي تقدمها الجامعة حيث أنه وبعد
االنتهاء من نظامي التسجيل والموارد البشرية يجرى العمل حاليا على إعداد نظام إلكتروني خاص بدائرة اللوازم
والعطاءات.
وث ّمن الحوري جهود الموظفين والمبرمجين الذين أسهموا في إنجاز البرنامج من المركز ودائرتي المالية والموارد
البشرية.
وتخلّل الورشة عددا من األسئلة حول كيفية تقديم طلب اإلجازة والمغادرات الشخصية والرسمية التي يتم تقديمها
وتعبئتها عبر هذا النظام.
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افتتاح معرض "قصتي" في جامعة الزرقاء
افتتح اليوم الخميس في جامعة الزرقاء ،معرض "قصتي" للطلبة السوريين ،وذلك ضمن مشروع التعليم
السوري/األردني الممول من االتحاد األوروبي ،برعاية رئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم واالستثمار
الدكتور محمود ابو شعيرة ،وحضور رئيس الجامعة األلمانية األردنية الدكتورة منار فياض.
وقال رئيس جامعة الزرقاء األستاذ الدكتور بسام الحلو ،أن معرض "قصتي" يهدف لعرض قصص الطلبة
وطموحاتهم المستقبلية  ،كما يتيح لهم فرصة التعبير عن آمالهم ،مثمنا دعم االتحاد األوروبي لمشروع التعليم الطلبة
وإتمام دراستهم .
واشتمل المعرض على العديد من الصور و"الفيديوهات" التي روى من خاللها الطلبة المشاركين نماذج من قصص
حياة الطلبة السوريين الالجئين واألردنيين في المجتمعات المضيفة والذين يحاولون التغلب على الظروف الحياتية
الصعبة ،حيث يدرس الطلبة من خالل مشروع " تعليم الالجئين السوريين الممول من االتحاد األوروبي للحصول
على الدبلوم ،البكالوريوس ،الماجستير.
وحضر افتتاح المعرض نائب رئيس الجامعة األستاذ الدكتور نادر ابو شيخة ،وعمداء الكليات ومديرو الدوائر
والوحدات اإلدارية وطلبة الجامعة ،والمنسق األكاديمي الدكتور عالء خليفة ،ومدير المشروع الدكتور ضياء ابو
طير ،و فواز الصقار وسناء فراج من الجامعة األلمانية األردنية.
و قدم الدكتور محمود ابو شعيرة درعا تقديريا للدكتورة منار فياض ،وهدية تذكارية للطلبة.
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توقيع مذكرة تفاهم بين ادارة حماية االسرة والجامعة األلمانية األردنية
وقعت اليوم في ادارة حماية االسرة مذكرة تفاهم بين مديرية االمن العام والجامعة االلمانية االردنية بهدف تعزيز
مبدأ التشاركية في العمل االجتماعي وذلك بحضور مساعد مدير االمن العام للقضائية العميد وليد بطاح ونائب رئيس
الجامعة االلمانية االردنية الدكتور عاطف الخرابشة وعدد من كبار ضباط االمن العام.
وأكد العميد بطاح أن مديرية األمن العام حرصت من خالل انشاء ادارة حماية االسرة على الحفاظ على اللبنة
االساسية للمجتمع وتوفير كل ما تحتاجه لحل ما تتعرض له من مشكالت من خالل منظومة خدمات شاملة قانونية
وصحية واجتماعية  ،مبينا أن التشارك بين مؤسسات الدولة الرسمية واالهلية يساهم في تحقيق منظومة االمن
الوطني بشكل عام والذي يعتبر األمن المجتمعي واألسري من أهم ركائزه.
واضاف مساعد مدير االمن العام للقضائية ان توقيع هذه المذكرة سيسهم في ترجمه العمل التشاركي المجتمعي بين
المؤسسات الحكومية وغير الحكومية كل ضمن مجاالت عمله  ،وأنها تأتي أستكماال لجهود سابقة في هذا المجال
وستسهم في تعزيز تبادل خبرات وتجارب الطرفين ليكونوا شركاء فاعلين ومساندين لمديرية األمن العام في تعزيز
مهنة العمل االجتماعي ونشر المعرفة المتخصصة في هذا المجال.
من جهته قال الدكتور عاطف الخرابشة أن هذه االتفاقية تأتي استكماال للدور الذي تقوم به الجامعة االلمانية االردنية
تجاه المسؤولية االجتماعية في تعزيز العمل االجتماعي واهمية الشراكة القائمة مع االمن العام بشكل عام وادارة
حماية االسرة بشكل خاص في توجيه طاقات طلبة الجامعة لخدمة المجتمع ورفع مستوى الوعي لديهم ,داعيا الى
المزيد من التشاركية لتحقيق الهدف االسمى في الحفاظ على االمن المجتمعي.
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