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إعداد :دائرة العالقات العامة والتسويق

مذكرة تفاهم بين جامعتي األلمانية األردنية وايسترن ميتشغان األمريكية
وقعت الجامعة األلمانية األردنية وجامعة ايسترن ميتشغان األمريكية مذكرة تفاهم للتعاون في مجاالت التبادل
العلمي واألكاديمي والبحثي ذات االهتمام المشترك.
وبموجب المذكرة التي وقعتها عن الجامعة رئيستها األستاذ الدكتورة منار فياض ورئيس جامعة ايسترن ميتشغان
الدكتور جيمس سميث سيتم التنسيق لتعزيز التبادل األكاديمي والطالبي ما بين الجامعتين .إلى جانب تبادل الخبرات
العلمية والعملية والعمل على مشاريع تعليمية وبحثية مشتركة ،إضافة إلى المشاركة في المؤتمرات واألنشطة العلمية
المختلفة.
وقدّمت الدكتورة فياض خالل اللقاء إيجازا قصيرا عن الجامعة وكلياتها وتخصصاتها .مبينة إلى أنها بُنيت على
غرار الجامعات األلمانية في العلوم التطبيقية ودورها في تعزيز العالقات األلمانية األردنية.
بدوره قدّم عميد كلية العلوم التقنية التطبيقية الدكتور صفوان الترزي شرحا عن كليته وبرامجها التي تتألف من
هندسة الميكانيك والصيانة والهندسة الصناعية والميكاترونكس ،واإلدارة الهندسية على مستوى الماجستير.
كما أشار إلى السنة األلمانية التي تقوم على إرسال الطلبة في السنة قبل األخيرة إلى ألمانيا لمدة سنة كاملة من أجل
الدراسة في إحدى الجامعات األلمانية الشريكة ،والحصول على فرص تدريبية في الشركات أو المصانع األلمانية.
موضحا الشراكات التي تربط الجامعة مع الجامعات األلمانية المختلفة.
من جهته ،استعرض سميث نبذة عن جامعة ايسترن ميتشغان من ناحية كلياتها وأقسامها وتخصصاتها والبرامج التي
تقدمها باعتبارها ثاني أقدم جامعة في والية ميتشغان األمريكية .موضحا أهم اإلنجازات التي حققتها الجامعة خالل
األعوام الماضية.
كما أكد على أهمية التبادل الثقافي األكاديمي والطالبي لتبادل المعارف والخبرات ما بين الجانبين.
وقدم عميد كلية الهندسة الميكانيكية والتكنولوجيا في جامعة ايسترن ميتشغان الدكتور محمد قطو نبذة عن الكلية
واألقسام التي تتضمنها ،مشيرا إلى المميزات التي تحظى بها الكلية خصوصا والجامعة عموما.
وتأتي هذه المذكرة التي حضر توقيعها عميد كلية اإلنسانيات التطبيقية واللغات الدكتور عالء الدين الحلحولي ونائب
عميد كلية العلوم التقنية التطبيقية الدكتور نذير رواشدة وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ومدير مركز
االستشارات والتدريب الدكتور عمر شبيالت ،نتيجة لحرص الجامعة األلمانية األردنية الدائم والمستمر في العمل
على توسيع نطاق الشراكات األكاديمية بهدف تطوير الجوانب العلمية والبحثية المتعددة.
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https://bit.ly/2WodHOt

https://bit.ly/2wddHlL

https://www.addustour.com/articles/1077456

https://bit.ly/2VK2q6H

https://bit.ly/2QfuyNU

األلمانية األردنية تبحث خطط لتوظيف طلبتها
بحثت رئيس الجامعة األلمانية األردنية األستاذ الدكتورة منار فياض وممثلي شركة كريستل األردنية وشركة
 HSE24األلمانية ،الخطوط العريضة نحو شراكات وسبل تعاون مستقبلية في مجاالت التوظيف والتدريب وذلك
بحضور وزير االقتصاد الرقمي وريادة األعمال مثنى غرايبة.
وتأتي هذ الخطوة ضمن إطار التعاون ما بين الشركتين األردنية واأللمانية لتوفير خدمة دعم العمالء باللغة األلمانية
للمستهلكين في ألمانيا من خالل استقطاب طلبة الجامعة وخريجيها لما هو معروف عن سمعة الطلبة بمهاراتهم
االستثنائية وكفاءتهم باللغة األلمانية.
وأكدت الدكتورة فياض خالل اللقاء سعي الجامعة الدائم بالتواصل والتعاون الحثيث مع الصناعة فيما يصب بمصلحة
الطلبة وخلق الفرص لهم وتسهيلها.
وناقش ممثلو الجامعة الذي تضمن عميد كلية هندسة الموارد الطبيعية وإدارتها الدكتور منجد الشريف ومديرة مكتب
االتصال مع الصناعة بريتا كيلر عددا من األفكار وطرق تسهيل وترويج فرص توظيف الطلبة باإلضافة إلى توفير
فرص تدريبية للطلبة في األردن وألمانيا.
يذكر أن شركة كريستل أُنشئت من قبل رواد أعمال أردنيين لتقديم خدمات العمالء لشركات محلية ودولية حيث
يعمل حاليا في الشركة ما يقارب األلف موظف .من جهة أخرى فإن شركة  HSE24األلمانية ُتعنى بالتسوق المنزلي
من خالل استخدام الوسائط اإلعالمية المختلفة والمتجر اإللكتروني لعمالئها في ألمانيا.
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https://bit.ly/2MbptaY

https://bit.ly/2W2Z6sq

https://bit.ly/2JFVh5R

https://bit.ly/2Qr1Ols

وفيما يلي قائمة باألخبار التي تم نشرها على موقع الجامعة اإللكتروني
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Fayyad, a Member of the National

http://www.gju.edu.jo/news/fayyad-member-national-center-human-

Center for Human Resources

resources-development-10137

Development
Dr. Amjad Aryan Motivates GJU

http://www.gju.edu.jo/news/dr-amjad-aryan-motivates-gju-students-and-

Students and Shares his Success Story

shares-his-success-story-10143

GJU Participates in DAAD Forums of

http://www.gju.edu.jo/news/gju-participates-daad-forums-universities-

the Universities of Applied Sciences in

applied-sciences-berlin-10145

Berlin
GJU Discusses Employment Plans for

http://www.gju.edu.jo/news/gju-discusses-employment-plans-its-students-

its Students

10146

SABE's Students Participate in a

http://www.gju.edu.jo/news/sabes-students-participate-workshop-bauhaus-

Workshop at the Bauhaus University -

university-germany-10149

Germany
MOU between GJU and Eastern

http://www.gju.edu.jo/news/mou-between-gju-and-eastern-michigan-

Michigan University

university-10150

The Schedule of the Final Exams

http://www.gju.edu.jo/news/schedule-final-exams-10155

Iftar Banquet for EDU-SYRIA Students

http://www.gju.edu.jo/news/iftar-banquet-edu-syria-students-10156
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على طاولة الرئيس " ..د.عوني الرشود" كفاءة وطنية تنتظر
الفرصة  -سيرة ذاتية
https://bit.ly/2VJJoxa

HEIs a “marvellous basis” to build from to
overcome global problems
https://bit.ly/2HxRC7K

011th anniversary of BAUHAUS School
https://bit.ly/2wevSrp

(غوته) يحتفي بمئوية (الباو هاوس) بفعاليات فنية وثقافية
https://bit.ly/2Ez1iNq

جامعة الزرقاء تقيم إفطار لطلبة
https://bit.ly/30PaN4X

وفيما يلي قائمة بروابط أخبار ذات عالقة بالجامعة
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Generation start-up: Nestrom harnesses the
power of big data to drive expansion and
profits
https://bit.ly/2Qol1nX

Edu-Syria جامعة الزرقاء تقيم إفطار لطلبة
https://bit.ly/2Wmea3R
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