حصاد الجامعة االسبوعي
األحد 9191-5-91

إعداد :دائرة العالقات العامة والتسويق

طلبة األلمانية األردنية يناقشون مشاريع في القيادة وريادة األعمال
ناقش طلبة كلية العلوم األساسية واإلنسانية في الجامعة األلمانية األردنية مشاريعهم التي أنجزوها خالل الفصل
الدراسي ضمن مساقي القيادة والذكاء العاطفي وريادة األعمال والمؤسسات.
وقدّم الطلبة بحضور رئيس الجامعة األستاذ الدكتورة منار فياض ثالثة مشاريع ،حيث ناقش المشروع األول أثر
النفايات البالستيكية على العالم والبيئة مما أدى إلى تفاقم مشكلة االحتباس الحراري .وناقش المشروع الثاني بعض
القضايا التي يواجهها الطلبة داخل الحرم الجامعي ،باإلضافة إلى حملة تنظيف منطقة سياحية بالقرب من جبل نيبو.
أما المشروع األخير فقد استعرض فيه الطلبة مشاركتهم خالل شهر رمضان المبارك في توزيع المياه والتمر على
السائقين وقت أذان المغرب.
يذكر أن الريادة والقيادة مواضيع تحظى باهتمام ورعاية الجامعة فهي تجمع بين المعرفة والمهارات مع التزام
عاطفي وأهداف مستدامة ،كما تساعد مساقات الريادة والقيادة الطلبة على إيجاد طرق مبتكرة لتوظيف شغفهم
ومهاراتهم لمساعدة الناس وتحقيق التغيير االجتماعي.
وحضر مناقشات المشاريع عميد شؤون الطلبة الدكتور رائد خصاونة وعميد كلية العلوم األساسية واإلنسانية الدكتور
عمر العمري ومُدرستا المساقات رشا حجازين وعرين الطراونة.

وفيما يلي قائمة بوسائل الصحافة واإلعالم التي نشرت الخبر
الوسيلة الصحفية /اإلعالمية التي نشرت الخبر

لينك الخبر

https://bit.ly/2VpF9ac

https://bit.ly/2YC5949

https://www.addustour.com/articles/1075883

https://bit.ly/30q8RiM

https://bit.ly/2LIREOo

محاضرة في مجال الريادة االجتماعية في األلمانية األردنية
استضاااافت كلياااة العلاااوم األساساااية واإلنساااانية فاااي الجامعاااة األلمانياااة األردنياااة مؤساااس شاااركة "مايناااد روكاااتس"
محمود دراوشة للتحدث حول قصة نجاحه لطلبة الجامعة ضمن مساق الريادة االجتماعية واإلبداع.
تقوم الشركة بتطوير حلول تكنولوجية ُمساعدة للصم وضعاف السمع في جميع أنحاء العالم ،حيث تقدم ترجمة فورية
من النص والكالم إلى لغة اإلشارة من خالل مترجم ثالثي األبعاد (آفتار) وذلك لمساعدة مجتمع الصم في األنخراط
في الحياة وتعزيز استقالليتهم.
وتحدث دراوشة عن المنتجات التي تقدمها الشركة بسبعة لغات لصفحات اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي
وتطبيقات الهاتف والتي بدورها تقوم بوظائف تثقيفية وتعليمية وإعالم مجتمع الصم باإلعالنات العاجلة والطارئة
خصوصا وأن أكثر من  ٪08من مجتمع الصم ال يستطيعون القراءة أو الكتابة إلى ما بعد المستوى األساسي.
كما قدّم دراوشة العديد من النصائح للطلبة من خالل رحلته ،مبينا أن الشغف ومساعدة الناس هي أفضل طريقة
للنجاح.
وفي نهاية المحاضرة ناقش الطلبة المحاضر بمشاريعهم الريادية التي كانوا يعملون عليها خالل الفصل الدراسي.

وفيما يلي قائمة بوسائل الصحافة واإلعالم التي نشرت الخبر
الوسيلة الصحفية /اإلعالمية التي

لينك الخبر

نشرت الخبر

https://bit.ly/2HvcBHd

https://bit.ly/2VsrJde

https://bit.ly/2HmfX0c

https://bit.ly/2JHlHDC

https://bit.ly/2w2Rve5

وفيما يلي قائمة باألخبار التي تم نشرها على موقع الجامعة اإللكتروني
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وفيما يلي قائمة بروابط أخبار ذات عالقة بالجامعة
الوسيلة الصحفية /اإلعالمية التي نشرت

لينك الخبر

الخبر

إعالن توظيف صادر عن الجامعة األلمانية األردنية
https://bit.ly/2VxAvqM

تعلن الجامعة االلمانية االردنية عن حاجتها لتعيين الوظائف التالية
https://bit.ly/2Vsbnl3

إفطارات الباوهاوس :برنامج الباوهاوس المتعدد التخصصات خالل شهر رمضان
9102
https://bit.ly/2Hmb87t

كلية «العمارة» تستضيف البروفسور نظير أبو عبيد
https://bit.ly/2LTaQJy

Project Details
https://gepris.dfg.de/gepris/institution/61089202?language=en

