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إعداد :دائرة العالقات العامة والتسويق

بدء استقبال طلبات االلتحاق في الجامعة األلمانية األردنية للفصل الثاني
أعلنت الجامعة األلمانية األردنية عن بدء استقبال طلبات االلتحاق بتخصصاتها الدراسية والبالغ عددها  17تخصصا
في مرحلة البكالوريوس و ( )5تخصصات لمرحلة الماجستير للفصل الدراسي الثاني .1012/1018
ووفق بيان صحفي صادر عن الجامعة فإنه يسمح بتقديم الطلبات للطلبة الناجحين في شهادة الدراسة الثانوية العامة
األردنية أو ما يعادلها أو الطلبة المتوقع نجاحهم قبل بدء الفصل الدراسي الثاني من حملة الشهادات األجنبية وذلك
اعتبارا من صباح يوم األحد .1012/1/10
وذكر البيان إلى أن التخصصات المطروحة تشمل هندسة الميكاترونكس والهندسة الصناعية وهندسة الميكانيك
والصيانة وهندسة الطاقة والهندسة المدنية والبيئية والهندسة الصيدالنية والكيميائية والهندسة الطبية الحيوية
والهندسة الكهربائية واالتصاالت وهندسة الحاسوب وعلوم الحاسوب وهندسة العمارة والتصميم والتواصل البصري
والعلوم اإلدارية واللوجستية والمحاسبة الدولية واللغتين األلمانية واإلنجليزية لألعمال والتواصل والترجمة (ألماني/
إنجليزي /عربي).
وتبعا للبيان فإنه يشترط التقدم المتحان قبول لاللتحاق بهذه التخصصات.
هذا وقد أعلنت عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعة عن طرح ( )5تخصصات لمرحلة الماجستير
للفصل الدراسي الثاني كالتالي :ماجستير اإلدارة الهندسية وماجستير التخطيط المكاني وماجستير الحفاظ المعماري
وماجستير هندسة الحاسوب وماجستير هندسة نظم المؤسسات.
يُشار إلى أن الجامعة األلمانية األردنية هي جامعة حكومية رسمية إال أنها مُستثناه من قائمة القبول الموحد ويتم تقديم
الطلبات والوثائق المطلوبة مباشرة في موقعها الدائم بمنطقة المشقر في لواء ناعور.
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"األلمانية " تعرض محاور دراساتها لسوق إربد المركزي
ركز لقاء عقدته بلدية اربد الكبرى والجامعة االلمانية المكلفة بإعداد دراسات تفصيلية ومخططات هندسية لمشروع
سوق الخضار والفواكه المركزي الجديد على تدارس الخطوط العريضة الملبية الحتياجات البلدية المتوافقة مع رؤية
مصدري الخضار والفواكه في الشمال والمعنيين بالسوق في مجاالت اخرى متنوعة.
واشترت البلدية اخيرا قطعة ارض مساحتها  060دونما بكلفة تجاوزت خمسة ماليين دينار بقليل النشاء السوق في
منطقة النعيمة ليكون سوقا اقليميا بمجاالت التصدير واالستيراد للمنتجات الزراعية المختلفة وانيطت مهمة انجاز
دراساته ومخططاته بالجامعة االلمانية.
وقال رئيس البلدية المهندس حسين بني هاني أن المشروع يعد اولوية للبلدية ضمن حزمة مشاريع تنموية وخدمية
سترتقي بالواقع الخدمي عموما وتوفر عوائد استثمارية مساندة لمداخيل البلدية وتحسين موازنتها التي بالضرروة
ستنعكس على واقع تطوير الخدمات عموما.
وتوقع ان يحد ث السوق نقلة نوعية على صعيد االقتصاد المحلي للمدينة باعتبار التطلعات والخطط ان يكون سوقا
اقليميا ال محليا خاصا بمحافظة اربد وستسعى البلدية الى توفير كل متطلبات الجذب اليه ليكون ملبيا لجميع متطلبات
تجار ومصدري الخضار والفواكه في اقليم الشمال.
بدوره اكد استاذ العمارة بالجامعة االلمانية ومدير مشروع اعداد الدراسات والمخططات الهندسية وتطويرها للسوق
الدكتور رائد التل ان فكرة انشاء السوق ليست مجرد نقل للسوق الحالي ( القديم ) لموقع آخر بقدر ما هي تطوير
لمنطقة كاملة محيطة بالسوق الجديد بحيث تكون تنموية واقتصادية مختصة بالمنتجات والصناعات الغذائية وتمد
السوق المحلي األردني واألسواق اإلقليمية القريبة باحتياجاتها من الخضار والفواكه.
وحسب التل فإن الدراسات قطعت شوطا متقدما وتم البدء بعمل المخططات الهندسية الالزمة لمشروع والتي تم من
خاللها يتم مراعاة جميع المواصفات العالمية من حيث التصميم والتكنولوجيا المستخدمة في البناء وانشاء البنية
التحتية للمشروع.
وقال ان الدراسات لم تغفل ضرورة تطوير شبكة الطرق الواصلة للسوق بحيث تكون طرقا واسعة ومريحة وقادرة
على خدمة اآلليات الثقيلة التي تأتي إلى السوق للتحميل والتنزيل.
وأوضح ان السوق سيضم العديد من المنشآت الحيوية باإلضافة إلى المخازن االعتيادية ومنها على سبيل المثال
أماكن لفرز وتدريج الخضار ومعارض للمنتجات الزراعية وما يتعلق بها من أسمدة وادوية ومبيدات وغيرها
كالساحات الكافية لوقوف السيارات والخاصة بالمبيت عدا عن محطات خاصة بفرز النفايات داخله ووضع
مخططات خاصة الستخدام الطاقة البديلة وتوليدها داخل السوق وأنظمة للمراقبة اإللكترونية لتوزين المركبات
والخضار.
وتوقع التل ان يكون السوق نموذجيا بمجال اختصاصه وقادرا على تلبية احتياجات اقليم الشمال عموما ويحقق
اسهاما في الجانب التنموي يكون له انعكاس ايجابي على مناطق جنوب مدينة اربد خاصة لواء بني عبيد .
يشار ان الشروع بانشاء السوق اقتضته ظروف قدم السوق الحالي الواقع على مدخل مدينة اربد الغربي بمساحة
ضيقة ال تتجاوز  11دونما وبات مثار ازعاج من النواحي المرورية ناهيك عن سلبيات مجاورته لمناطق سكنية
مكتظة وستتولى البلدية بالتوزاي مع اعداد مخططات السوق الجديد ايجاد مصادر تمويلية النشائه قد تكون بالتشارك
مع مع القطاع الخاص ال سيما وان كلفته المبدئية لن تقل عن  16مليون دينار" .من المصدر".
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