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إعداد :دائرة العالقات العامة والتسويق

لقاء تعريفي للطلبة األلمان ال ُملتحقين بالجامعة األلمانية األردنية

نظم مكتب العالقات الدولية في الجامعة األلمانية األردنية لقاءا ً ترحيبيا لطلبة التبادل الثقافي والعلمي األلمان الذين يمثلون عددا من
الجامعات األلمانية ويمضون فصال دراسيا كامال في الجامعة حسب تخصصاتهم الدراسية ،وذلك بحضور نائب رئيس الجامعة
للشؤون الدولية الدكتور رالف روسكوبف وعميد كلية هندسة الموارد الطبيعية وإدارتها الدكتورة أروى عبدالحي وعميد كلية العلوم
الطبية التطبيقية الدكتور عدنان اللحام ومدير مكتب العالقات الدولية ينس هيجمن وممثلة عن مكتب االتصال مع الصناعة في
الجامعة سيمون ستراسبيرج وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية.
ويأتي هذا اللقاء بهدف الترحيب بالطلبة وتعريفهم باإلجراءات واألنظمة والتعليمات المتبعة في الجامعة .إضافة إلى البرامج
والتخصصات المتوفرة وبيئة الدراسة بشكل عام.
وبيّن روسكوبف أن الجامعة األلمانية األردنية تعد جسرا يربط األردن والعالم العربي بألمانيا والغرب عموما ،وبأنها من أفضل
جامعات العالم بخريجها وبرامجها وتخصصاتها .مشيرا إلى أنها بُنيت على غرار الجامعات األلمانية في العلوم التطبيقية التي توائم
ما بين العلم النظري والتطبيق العلمي.
كما دعا الطلبة إلى تكوين عالقات صداقة مع زمالئهم للتعرف أكثر على الثقافة والعادات والتقاليد العربية عموما واألردنية
خصوصا.
من جهته ،أشار هيجمن إلى أهم الخصائص التي تميز الجامعة ومن ضمنها البعد األلماني المتمثل بالسنة األلمانية التي توليها الجامعة
اهتماما كبيرا بدءا من تعليم اللغة وصوال إلى عقد شراكات أكاديمية وصناعية مع الجامعات والشركات األلمانية .مؤكدا أهمية
التواصل الفعّال واالختالط واالندماج مع طلبة الجامعة والبيئة المحيطة.
واستعرض ممثلون عن مكتب العالقات الدولية ومكتب االتصال مع الصناعة إيجازا حول الخدمات واألنشطة التي يقدمونها للطلبة
مبينين لهم قنوات االتصال الصحيحة للجوء إليها عند الحاجة.
يشار الى أن البرنامج يشمل إضافة الى الدراسة عقد دورات تدريبية لتعلم اللغة والثقافة العربية ،وفرص تدريبية في القطاع التجاري
باإلضافة إلى برنامج أنشطة ورحالت لتعريف الشباب األلماني بتاريخ األردن وحضارته والمعالم السياحية واألثرية فيه.
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الجامعة األلمانية األردنية تشارك في األسبوع الدولي لجامعة ريكيافيك

شاركت الجامعة األلمانية األردنية في األسبوع الدولي الذي أقامته مؤخرا جامعة ريكيافيك – ايسلندا بمشاركة وفد تكون من مدير
مكتب العالقات الدولية ينس هيجمان وأعضاء من هيئة التدريس وطالبان من المسجلين في جامعة ريكيافيك لفصل دراسي واحد
ضمن التبادل األكاديمي للطلبة لمشروع إيراسموس بلس.
وقام الوفد خالل األسبوع بالتعريف عن الجامعة وبرامجها وأهم مميزاتها باإلضافة إلى التعريف بالعادات والتقاليد والثقافة األردنية
وأهم المأكوالت الشعبية.
وعلى هامش األسبوع الدولي وقع مدير مكتب العالقات الدولية ينس هيجمان نيابة عن رئيس الجامعة األستاذ الدكتورة منار فياض
مذكرة تفاهم مع جامعة ريكيافيك ممثلة برئيسها الدكتور آري كريستين جونسون ،حيث نصت المذكرة على تشجيع وتطوير العالقات
التعاونية ما بين الجامعتين من خالل البرامج الدولية المشتركة مثل ايراسموس بلس  ،وأنشطة البحث المشترك  ،إلى جانب المشاركة
في الندوات واالجتماعات األكاديمية.
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