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إعداد :دائرة العالقات العامة والتسويق

استحداث برامج أكاديمية في مجال المياه والصرف الصحي باأللمانية األردنية
وقعت رئيس الجامعة األلمانية األردنية األستاذ الدكتورة منار فياض ومدير العمليات في معهد بيوفورس
( )Bioforceحسن الصياد  ،والممثل اإلقليمي لمنظمة مكافحة الجوع في الشرق األوسط آرنود فيبس ،اتفاقية
تعاون ،بتمويل من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،ومساهمة فنية من قبل اليونيسيف والمجموعة العالمية للمياه
والصرف الصحي والنظافة الصحية.
وتأتي توقيع هذه االتفاقية ضمن جهود كلية هندسة الموارد الطبيعية وإدارتها إلطالق مشروع إعداد برامج ماجستير
ودبلومات احترافية وكورسات تدريبية في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
وبين عميد الكلية ومنسق المشروع الدكتور منجد الشريف أن برنامج الماجستير سيكون األول من نوعه في منطقة
الشرق األوسط والثالث على مستوى العالم .مضيفا إلى أن الجامعة ستقود مشروع إعداد البرامج أكاديميا بينما سيقوم
المعهد والمنظمة بتقديم الدعم الفني واللوجستي.
ولفتت المنسق اإلداري للمشروع الدكتورة أروى عبد الحي إلى أن االحتياجات اإلنسانية في قطاع المياه والصرف
الصحي والنظافة الصحية أولوية قصوى في هذه المنطقة بسبب آثار الصراعات الموسعة والكوارث الطبيعية وندرة
المياه وتغير المناخ وتفشي األمراض.
وسيتم العمل على إعداد هذه البرامج األكاديمية لدعم مديري ومنسقي القطاع لتقديم المساعدة برؤى إنسانية وعمليات
محاكاة ميدانية عملية من أجل التفوق داخل هذا القطاع.
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لقاء تعريفي لطلبة الدراسات العليا في األلمانية األردنية
نظمت عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعة األلمانية األردنية لقا ًء تعريفيا لطلبة الدراسات العليا
بحضور عميد الكلية الدكتور زياد مسعود وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة.
ويأتي هذا اللقاء بهدف تعريف الطلبة الذين تم قبولهم للفصل الدراسي األول ( )8101 -8102باإلجراءات واألنظمة
والتعليمات المتبعة في الجامعة للحصول على درجة الماجستير  .إضافة إلى المنح الدراسية المتوفرة في الجامعة من
خالل االتفاقيات الموقعة مع جامعات ألمانية.
وأوضح نائب العميد الدكتور نضال الشواورة أبرز مميزات الجامعة من ناحية البيئة الدراسية التي أساسها التعاون،
وذلك انطالقا من إيمان الجامعة بأن االرتقاء بنوعية التعليم يتم من خالل تعزيز الترابط ما بين الهيئة التدريسية
والطلبة .مؤكدا أن على الطلبة ضرورة قراءة التعليمات الخاصة بمنح درجة الماجستير باعتبارها دليلهم الستكمال
دراستهم في الجامعة.
واشتمل اللقاء على قصة نجاح إحدى الخريجين وهي المهندسة عبير أبو عثمان حيث تحدثت عن وجود فرص
حقيقية بأن يطور كل طالب من مهاراته ومن نفسه داخل الجامعة .كما ذكرت أبرز التحديات التي يواجهها طلبة
الدراسات العليا وطرق حلها ،مؤكدة على أهمية التواصل الفعال مع األساتذة المعنيين داخل الجامعة.
هذا وتضم تخصصات الماجستير كل من إدارة األعمال والعمل االجتماعي واللغة األلمانية كلغة أجنبية والتخطيط
المكاني والحفاظ العمراني وهندسة الحاسوب وهندسة نظم المؤسسات وهندسة البيئة والطاقة المتجددة واإلدارة
الهندسية ،إضافة إلى ماجستير إدارة اللوجستيات الذي تم استحداثه مؤخرا في كلية العلوم اإلدارية واللوجستية.
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مؤتمر حول إدارة النفايات في المجتمعات المستضيفة للالجئين باأللمانية األردنية
نظمت كلية هندسة الموارد الطبيعية وإدارتها في الجامعة األلمانية األردنية مؤتمرا حول "إدارة النفايات في
المجتمعات المستضيفة للالجئين" بمشاركة عدد من الجامعات الرسمية األردنية وجامعات ألمانية وذلك بدعم من
الوكالة األلمانية للتعاون الدولي ).(GIZ
وبينت رئيس الجامعة األستاذ الدكتورة منار فياض بحضور نائب رئيس الجامعة الدكتور عاطف الخرابشة أهمية
إدارة ومعالجة النفايات بشكل سليم ألنها باتت مصدرا يمكن االستفادة منه في أكثر من جانب وال يمكن إهماله.
وأكدت فياض على دور أساتذة الجامعات والطلبة في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحويل هذه النفايات إلى مصدر
مفيد خاصة في المجتمعات المستضيفة للالجئين الذي يترتب عليها مزيدا من الضغط على المصادر الطبيعية .ومن
ثم تمكينهم من تحمل تبعات هذا اللجوء ومواصلة تقديم الخدمات الالزمة لهم.
وأوضح عميد الكلية الدكتور منجد الشريف أوجه التعاون المشترك ما بين الجامعة والجامعات األردنية واأللمانية في
هذا المجال إلدارة النفايات المستدامة من خالل بناء القدرات وتطوير القدرة على تحليل المواد القابلة للتدوير .الفتا
إلى أهمية الخبرات األلمانية في هذا المجال وأهمية االستفادة منها لتطوير شراكات مستقبلية بين الجانبين.
بدورها أشارت نائب عميد الكلية وعضو المشروع الدكتورة أروى عبدالحي إلى أن الجامعة األلمانية األردنية يوجد
لديها حاليا ثالثة طالب يدرسون طرق تحويل النفايات الصلبة إلى طاقة إيجابية.
فيما أكد الدكتور عبدهللا ناصور من جامعة روستوك األلمانية على أن العديد من الدول باتت بحاجة إلى االستثمار
في مجال النفايات بهدف تحويلها إلى مواد خام صالحة للتصنيع واالستخدام وبالتالي التقليل من نسبة التلوث بأنواعه.
من جانبه بين رالف سنزل من وكالة ) (GIZأن الطلبة بإمكانهم المساهمة في إدارة النفايات ومعالجتها من خالل
جهودهم في األبحاث العلمية في هذا المجال إضافة إلى االستفادة من التقنيات الحديثة للتقليل من تراكم النفايات
واآلثار الضارة التي تسببها خاصة في المجتمعات المستضيفة للالجئين.
وأشارت الدكتورة كريس تينا دورناك من جامعة درسدن للعلوم التطبيقية على أن إدارة النفايات تبدأ بمرحلة تجميعها
ومن ثم فرزها بنا ًء على نوعها حيث يتم معالجة هذه المواد لتصبح بدائل مهمة وأساسية للمواد الخام المتمثلة
بالموارد الطبيعية غير المتجددة مثل البترول والغاز الطبيعي.
يشار إلى أن فعاليات المؤتمر تستمر لمدة  3أيام متواصلة حيث سيتم مناقشة عدد من المحاور منها كيفية إعادة
تدوير النفايات والتقنيات المستخدمة لتحويل النفايات الصلبة إلى طاقة يمكن االستفادة منها.
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A workshop on “Supporting Refugees
Hosting Communities in Waste
Management Sector” at GJU

http://www.gju.edu.jo/news/workshop-%E2%80%9Csupportingrefugees-hosting-communities-waste-management-sector%E2%80%9Dgju-9584

