
 منصات من منصة أول بذلك لتكون األردنٌة الجامعةكلٌة االعمال فً  فً( ZINC) لإلبداع زٌن منصة زٌن شركة إفتتحت

 مع ودمجهم االردنٌة الجامعة طالب بٌن الرٌادة و االبتكار روح بث خاللها من ولٌتاح الجامعات فً( ZINC) لإلبداع زٌن

 والتحول التطور على قادرة رٌادٌة بمشارٌع للخروج واإلبداع لالبتكار الطلبة أمام الفرصة إتاحة وبهدف الرٌادي الوسط

 .األردنً للشباب عمل فرص تخلق انتاجٌة مشارٌع إلى

 الكائنة المنصة بافتتاح  الهناندة أحمد زٌن لشركة التنفٌذي الرئٌس جانبه الى محافظة عزمً الدكتور الجامعة رئٌس وقام

 من أعضاء من عدد و المراكز مدراء و الكلٌات عمداء بحضور األعمال، كلٌة مبنى فً االنسانٌة الكلٌات مجمع مقابل

 .اإلعالم وسائل كافة ممثلً إلى باإلضافة الطلبة، و االردنٌة الجامعة فً التدرٌسٌة الهٌئة

 ثالثٌة بالطباعة الخاص والركن الرقمٌة األلعاب تطوٌر ركن منها أركان عدة تضم إذ المنصة، حول اٌجازا الهناندة وقدم

 التً المعدات، بأحدت المجهزة االستعماالت متعددة مساحات عدة وجود الى باالضافة االفتراضً الواقع وركن األبعاد

 من( ZINC) أعضاء وسٌتمّكن. وغٌرها الذهنً العصف حلقات أو عمل ورشات لعقد أو االجتماعات لعقد استخدامها ٌمكن

 العنان إطالق على الطلبة تساعد التً المنصة، فً المتوفرة والتسهٌالت المرافق من اإلستفادة من المسجلٌن الطلبة

 .والتطوٌر االبتكار على وتحفٌزٌهم للرٌادة،

 االردنٌة الجامعات فً لالبداع منصات انشاء فً زٌن شركة مبادرة  محافظة الدكتور الجامعة رئٌس ثمن جانبه، من

 بٌن والشراكة للتكامل حقٌقً نموذج تمثل المنصة هذه ان مؤكدا و االردنٌة الجامعة فً المنصات هذه اولى بافتتاح ومعتزا

 و االبداع له تتٌح التً باالدوات بل المعرفة و بالعلم فقط لٌس االردنً الشباب وتمكٌن لدعم الخاص القطاع و الجامعة

 .الرٌادة من تمكنه

 مركز مع وبالشراكة لالبداع زٌن منصة تقدمها التً الخدمات من واالستفادة المبادرة زمام الخذ الطلبة محافظة ودعا

 التً المتنوعة الفرص ظل فً وخصوصا رٌادٌة مشارٌع لتطوٌر كافة والكلٌات االردنٌة الجامعة فً والرٌادة االبتكار

 من العزم مستلهمٌن ، االردنً االقتصاد نمو ٌدعم و لهم واعد مستقبل برسم ٌسهم بما الرابعة الصناعٌة الثورة توفرها

 .  الرٌادي و المبدع االردنً للشباب الالمحدود العهد ولً وسمو المعظم الملك جاللة دعم

 

 مع تجمعها التً المثمرة بالعالقة زٌن تعتز: "الهناندة أحمد زٌن لشركة التنفٌذي الرئٌس قال المنصة، إفتتاح على وتعقٌبا  

 هذه إنشاء خالل ومن زٌن تهدف إذ والخاص، العام القطاعٌن بٌن التعاون الشراكة هذه تجّسد حٌث األردنٌة، الجامعة

 مصلحة فً ٌصب بما المتطّورة االتصاالت وخدمات التكنولوجٌا تسخٌر إلى أردنٌة، جامعات عدة فً وتطبٌقها المنصة

 االحتٌاجات كافة وتأمٌن وأبحاثه، دراساته فً ٌحتاجها التً المعلومات إلى الوصول تسهٌل فً سٌستخدمها والتً الطالب،

 على وٌعمل تخّرجه، بعد المستقبل فً منها لٌستفٌد الواقع، أرض على وتطبٌقها اإلبداعٌة، أفكاره لتطوٌر له الالزمة

 العلمٌة المحاضرات وإقامة بتنظٌم ستقوم المنصة خالل ومن زٌن بأن مضٌفا   الدخل، له ٌدرّ  مشروعا   لتصبح تطوٌرها

 (."ZINC) لإلبداع زٌن منصة مع ربطها إلى باإلضافة الجامعة، طلبة تفٌد التً والتعلٌمٌة

 

 لعدة تتطرق التً العمل وورشات الفعالٌات من سلسلة إقامة األردنٌة الجامعة فً( ZINC) لإلبداع زٌن منصة وتعتزم

 التكنولوجٌا مجال إلٌه توصل ما وأحدث التقنٌة باألمور والتوعٌة والتصمٌم االبتكار: ومنها الرٌادة مجال فً مواضٌع

 .األبعاد ثالثٌة والطباعة الرقمٌة واأللعاب والحوسبة


