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إعداد :دائرة العالقات العامة والتسويق

تخريج الفوج السادس لطلبة برنامج اللغة والثقافة في الجامعة األلمانية األردنية
احتفل مركز االستشارات والتدريب في الجامعة األلمانية األردنية بتخريج الفوج السادس من الطلبة األلمان
المشاركين في برنامج اللغة العربية والثقافة خالل الفصل الدراسي األول.
ويهدف البرنامج الذي ينفذه المركز بالتعاون مع ُكليتي اإلنسانيات التطبيقية واللغات والعلوم األساسية واإلنسانية إلى
تعليم الطلبة اللغة العربية الفصحى والعامية ،وتعريفهم بالثقافة األردنية وما تحوية من عادات وتقاليد وتراث إنساني.
واشتمل الحفل على كلمات لطلبة ألمان عبروا خاللها عن سعادتهم بإتمام البرنامج ،مؤكدين أهميته في إكسابهم
خبرات جديدة كتعرفهم على العادات والتقاليد العربية واألغاني الفلكلورية والمأكوالت الشعبية .إلى جانب تكوينهم
للعديد من الصداقات خالل إقامتهم في األردن .كما ألقى طالبان أبياتا من الشعر بالعامية تستعرض التجارب التي
خاضوها كالرحالت الميدانية لألماكن األثرية والتاريخية في األردن.
من جهته ،أعرب الدكتور يوسف ربابعة وهو أحد أساتذة البرنامج عن سعادته بالمستوى المتقدم والمتقن الذي حققه
الطلبة األلمان في تعلّم اللغة العربية .مؤكدا أن هذه التجربة تعد فرصة حقيقية للطلبة للتعرف على الثقافة العربية
ولسعيهم الجاد في تعلم اللغة.
هذا وكان المركز قد نظم اسبوعا ثقافيا للطلبة الملتحقين بالبرنامج بدعم من الوكالة األلمانية للتبادل الثقافي ،استمر
لمدة ثالثة أيام وتضمن ورش عمل حول الخط العربي والموسيقى العربية والفنون والصحافة واألدب والشعر.
بدورها ،بيّنت منسقة البرنامج الدكتورة ظالل عويس أنه يعد مثاال حيا للتواصل الحضاري والثقافي بين األردن
وألمانيا وتجسيدا حقيقيا لبرامج التبادل الثقافي بين الجامعة والجامعات األلمانية الشريكة.
يُذكر أن الجامعة األلمانية األردنية قد أنشأت هذا البرنامج في العام  4102لتعليم اللغة العربية للطلبة غير الناطقين
بها.
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لقاء تعريفي لطلبة الجامعة األلمانية األردنية الملتحقين بالجامعات األلمانية
نظم مكتب العالقات الدولية ومكتب االتصال مع الصناعة في الجامعة األلمانية األردنية لقاء تعريفيا لطلبة السنة
الدراسية الرابعة الملتحقين بالجامعات األلمانية بحضور رئيس الجامعة األستاذ الدكتورة منار فياض ونائبي الرئيس
الدكتور عاطف الخرابشة والدكتورة دوريت شومن والملحق الثقافي في السفارة األلمانية توبياس كاريس.
ويأتي اللقاء الذي ي ّ
ُنظم سنويا لطلبة السنة الرابعة قُبيل سفرهم إلى ألمانيا بهدف تقديم عدد من اإلرشادات والنصائح
لهم لجعل تجربتهم أكثر فائدة وبما ينعكس إيجابا على حياتهم في المستقبل.
وأشارت فياض خالل اللقاء إلى أهمية السنة األلمانية ودورها في صقل شخصيات الطلبة وإكسابهم مهارات جديدة.
مؤكدة ضرورة اإلستفادة من أوقاتهم واستثمارها بشكل سليم خالل رحلتهم الدراسية ،ليكونوا خير سفراء لبلدهم
األردن وللجامعة وعكس تلك الصورة اإليجابية والمشرقة عن الشباب األردني.
و أوضحت أن الفائدة الحقيقية تكمن لدى عودة الطلبة من خالل نقل معارفهم وخبراتهم التي تم اكتسابها إلى وطنهم
بعد التخرج ورفد المؤسسات الوطنية بالكفاءات الشابة المدرّبة والمؤهلة.
بدورها دعت شومن الطلبة لالستفادة من هذه التجربة من خالل االنخراط في المجتمع األلماني واستكشاف الحضارة
األوروبية والتفاعل مع الشباب األلماني وبناء شبكة من العالقات اإليجابية التي تخدم البلدين.
وألقى كل من من مدير مكتب العالقات الدولية ينس هيجمان وعميد شؤون الطلبة الدكتور رائد الخصاونة ومدير
مكتب االتصال مع الصناعة بريتا كيلر كلمات تحفيزية للطلبة لتشجيع الطلبة على التعلم والعمل الجاد .مشددين على
أهمية التواصل مع الجهات المعنية في الجامعة في حال وجود أية استفسارات أوتحديات تواجههم.
وقدم طالبان عروضا مستمدة من تجربتهما حول طبيعة العيش والدراسة والتدريب في ألمانيا ،عرضا خالله تجاربهم
الشخصية كاإلندماج والتعايش مع المجتمع وتعلم اللغة األلمانية ومعرفة عادات وتقاليد البلد.
وفي نهاية اللقاء قدمت فرقة الجامعة الموسيقية فقرة فنية حظيت باستحسان الحضور.
يُشار إلى أنه يتوجب على كل طالب بالجامعة قضاء فصلين األول دراسي في إحدى الجامعات األلمانية الشريكة
والثاني تدريبي وعملي في المصانع والشركات األلمانية.
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GJU Graduates the ALC Students

http://www.gju.edu.jo/news/gju-graduates-alc-students-9826

Farewell Ceremony for the Outgoing

http://www.gju.edu.jo/news/farewell-ceremony-outgoing-students-

Students- Summer 2019

summer-2019-9828

GJU Signs MoU with Carl Duisburg

http://www.gju.edu.jo/news/gju-signs-mou-carl-duisburg-centre-9831

Centre
SABE held a workshop as part of a

http://www.gju.edu.jo/news/sabe-held-workshop-part-daad-funded-

DAAD-funded student and research-

student-and-research-based-project-titled-discovering

based project titled: "Discovering
"Cities

