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إعداد :دائرة العالقات العامة والتسويق

الجامعة األلمانية األردنية تفوز بالمركزين األول والثالث بجائزة المهندسين لمشاريع التخرج
فازت كلية العمارة والبيئة المبنية في الجامعة األلمانية األردنية بالمركزين األول والثالث في مسابقة نقابة المهندسين
األردنيين لمشاريع التخرج المعمارية للعام .8102
و حاز مشروع الطالبة هال مكاحلة (متحف الحياة  /إعادة تعريف المقبرة) بإشراف المهندس ثائر قبعة على المركز
األول مناصفة ،بينما حصل مشروع الطالبة تاال شلبياية (مقبرة الحارة) بإشراف المهندس ثائر قبعة أيضا على
المركز الثالث.
وبين قبعة أن اختيار طبيعة المشاريع ساهم في فوزها ،فكونها تطرح مشكلة حضرية ومحاولة حلها معماريا أغنى
تلك المشاريع كثيرا.
وبين أن مشروع متحف الحياة الفائز بالمركز األول ركز على ذكريات وأعمال الفقيد وليس على الجثمان نفسه وقد
وجد هذا الطرح تقدير ا من لجنة التحكيم.
في حين ركز مشروع مقبرة الحارة على الحلول الحضرية القابلة للتطبيق من خالل التركيز على إعادة المقابر إلى
النسيج الحضري للحارات وتحويلها إلى فراغات إيجابية بدال من مقابر مركزية كبرى على أطراف المدن مما يعني
تأجيل ومضاعفة المشكلة عندما تحتضن المدينة مستقبالهذه المساحات وتعود لتشكل هذه المقابر عبئا مضاعف على
المدينة.
وشارك في هذه الدورة عدد من الجامعات األردنية الرسمية والخاصة ،إضافة إلى عدد من جامعات فلسطين.
وتأهل إلى المرحلة النهائية ثمانية مشاريع حيث قامت لجنة التحكيم التي ضمت نخبة من المعماريين الممارسين
بمناقشة هذه المشاريع وصوال إلى الفائزين.
وتأتي هذه الجائزة التي تنظم سنويا بهدف تدريب وتأهيل ورعاية المهندسين الشبابلالندماج في سوق العمل ومنحهم
الفرص للمنافسة على مستوى الوطن والمنطقة.
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تخريج طلبة دبلوم التأهيل البصري في الجامعة األلمانية األردنية
احتفل مركز التأهيل البصري في الجامعة األلمانية األردنية بتخريج الدفعة الحادية عشرة من طلبة الدبلوم في
التأهيل البصري وذلك بحضور رئيس الجامعة األستاذ الدكتورة منار فياض.
ويهدف برنامج التأهيل البصري إلى تحسين معارف ومهارات المختصين العاملين في مجال التأهيل البصري من
خالل تقديم سلسلة من المحاضرات التي تجمع بين المواد النظرية واألنشطة العملية ،التي تشمل تقييم الوظائف
البصرية ،والتدخل المبكر ،والتعليم ،والتوجه والتنقل ومهارات االستقاللية.
وفي كلمتها هنأت الدكتورة فياض الخريجين الذين أنهوا متطلبات البرنامج ،وشجعتهم على استخدام هذه المعرفة
والخبرة لخدمة األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية في منظماتهم ومجتمعاتهم ،خاصة أن المشاركين لديهم خلفيات
وتخصصات مختلفة.
من جهته بيّن مدير المركز الدكتور نسيم النعمان أن تأهيل األشخاص المصابين بضعف البصر هي خدمة مجتمعية
تساهم في التنمية البشرية وتحسين نوعية حياتهم.
وألقت الخريجتين بلسم من األردن وميليوث من كينيا كلمة شكر ثمنتا خاللها جهود فريق المركز خالل الدورة لما
لنتائجها من آثار إيجابية استفاد منها الطلبة ،ستمكنهم من توظيف المعرفة ونقلها إلى مجتمعاتهم المحلية.
كما قدّمت المحاضرة في المركز ميساء مسعود نبذة عن إنجازات المركز خالل عام  ،8102حيث قدم إضافة إلى
برنامج الدبلوم ثالث دورات متخصصة ،كانت إحداها عن طريق السكايب لثالثة عشر مشاركا من أماكن مختلفة في
سوريا يعملون لدى منظمة اإلنسانية واإلدماج.
كما استمر المركز بتقديم الدورات اإللكترونية ،حيث سجل  474مشاركا في الدورة التدريبية اإللكترونية األساسية
وأنهى عشرة اختصاصيين من عدة دول الدورة التدريبية المتوسطة ،حيث التحق ثالثة منهم من غانا والمملكة
العربية السعودية ومصر في الدورة المتقدمة المنعقدة في المركز ،التي تقدم المزيد من التدريب العملي والسريري
في عيادة المركز.
وبينت أن المركز قدم خدماته منذ عام  8108للمراجعين البالغ عددهم  ،0102كما وزع  0014جهازا مساعدا
ومكبرات على المراجعين حسب احتياجاتهم.
وعرضت مسعود ملخصا لبعض النشاطات التي قام بها المركز مثل المسح البصري في أماكن مختلفة ،محاضرات
وورشات عمل لزيادة الوعي ،والمشاركة في مؤتمرات دولية متعددة لزيادة التعريف بخدمات المركز.
بدورها قدمت المحاضرة يسر قطيشات إيجازا حول مشاريع تخرج الطلبة والتي تناولت زيادة الوعي حول التعامل
مع األشخاص الذين يعانون من إعاقة بصرية ،والتعديالت البيئية ،واستخدام مواد حسية وملموسة للتعلم ،وإنشاء
خدمات التأهيل البصري والتدخل المبكر في كينيا.
في نهاية الحفل ،سلمت الدكتورة فياض الشهادات لخريجي برنامج الدبلوم وللمشاركين من منظمة اإلنسانية واإلدماج
من األردن ولبنان بعد أن أنهوا دورة متخصصة في التوجه والتنقل لألشخاص الذين يعانون من ضعف شديد في
البصر.
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دورة تدريبية حول معايير جائزة الملك عبد هللا الثاني للتميز في "األلمانية األردنية"
نظمت دائرة االعتماد وضمان الجودة في الجامعة األلمانية األردنية بالتعاون مع مركز الملك عبد هللا الثاني للتميز
الدورة التدريبية الثانية لضباط ارتباط الجودة في الجامعة ،وذلك لتعريفهم بمعايير جائزة الملك عبد هللا الثاني لتميز
األداء الحكومي والشفافية.
وتهدف الدورة إلى تطوير المعارف والمهارات الخاصة بمجال التميز لدى المشاركين من خالل تقديم األمثلة العملية
ذات العالقة بطبيعة عمل الجامعة ،وذلك تحضيرا للمشاركة في الجائزة ضمن دورتها القادمة وتعزيزا لثقافة التميز
لدى الجامعات الحكومية باعتبارها مؤسسات تقدم خدمات تعليمية وبحثية ومجتمعية.
واشتمل البرنامج التدريبي على المبادئ األساسية للتميز وأسس ومعايير الجائزة والتي تتكون من القيادة
واالستراتيجية والموظفين والشركاء والموردين والعمليات والخدمات.
وتعد جائزة الملك عبد هللا الثاني للتميز أرفع جائزة للتميز على المستوى الوطني في جميع القطاعات.
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الجامعة األلمانية األردنية تنظم محاضرة حول األمراض االستقالبية
نظم قسم الهندسة الطبية والحيوية في كلية العلوم الطبية التطبيقية بالجامعة األلمانية األردنية محاضرة حول
األمراض االستقالبية ألقتها استشارية األمراض االستقالبية الوراثية الدكتورة كفاح القعقاع.
وتأتي المحاضرة ضمن النشاطات الالمنهجية لمساق علم التشريح ووظائف األعضاء لطلبة الهندسة الطبية
والحيوية.
ّ
وحثت القعقاع الطلبة على التفكير بحلول لمشاكل من يعانون من األمراض االستقالبية ،مؤكدة على ضرورة وأهمية
التواصل والنقاش العلمي ما بين األطباء من جهة ومهندسو الهندسة الطبية والحيوية من جهة أخرى.
ويتعلم الطلبة في قسم الهندسة الطبية والحيوية بالجامعة األلمانية األردنية مساقات تضمن لهم مجاالت حيوية تعنى
بحياة وصحة اإلنسان كمساق هندسة األنسجة ومساق المواد الحيوية ومساق الميكانيكا الحيوية.
وفي نهاية المحاضرة التي حضرها نائب عميد الكلية الدكتور وليد الزيود واألستاذ الدكتور منيب الساكت وجّ ه
الطلبة عددا من األسئلة حول دور الهندسة الطبية والحيوية لحل مشاكل مرضى األمراض االستقالبية كتغير قدرتهم
في الحفاظ على الهيئة السليمة أثناء النشاطات اليومية لهم ومنها المشي.
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