كلمة للترحيب بسعادة السفير السيد ستيوارت جونز
المتحدث الرئيسي في ملتقى طالل أبوغزاله المعرفي
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اصحاب السعادة ،الضيوف الكرام ،اصدقائي  ،باسمكم جميعاً ارحب بسعادة السفير ستوارت جونز ،الدبلوماسي
العريق ،والسياسي الخبير والصديق العزيز لألردن.
وارحب أيضاً بالسيد فؤاد كريشان رئيس خريجي جامعة ديوك في االردن ،وزميلي في المهنة.
سيكون خطاب سعادة السفير متوف ارً لحضراتكم الستالمه عند المغادرة (وكذلك موجز كلمتي)
انني اشكر الحكومة األمريكية ووكاالتها باسمكم على دعمهم لألردن.
ان ما تقدمه الواليات المتحدة هو اكثر كثي ارً مما استمعتم اليه من سعادته  ،فان خطابه يشرح عن بعض المساهمات
في مجال التعليم فقط .اال أن المساهمات األميركية هي أكثر بكثير مما يكمن الوصول اليه.
انني احيي في شخص سعادتكم الواليات المتحدة كمساهم رئيسي في دعم االردن.
لقد عدت لتوي من واشنطن بعد حضور مائدة مستديرة عن اتفاقية التجارة الرقمية التي تم تنظيمها بين تحالف
شركات الكمبيوتر واالتصاالت واالنترنت  CCIAومجموعة طالل ابوغزاله وكان التعليم احد محاورها.
وفي  01/0سأفتتح الندوة العامة لمنظمة التجارة العالمية في جينيف حول موضوع "قواعد التجارة في زمن االنترنت"
وذلك بالمشاركة مع السيد روبرتو ازيقيدو في اول ظهور له كرئيس جديد للمنظمة – وأيضا فيها التعليم.
يعاني التعليم عالمياً من التأخر في اللحاق بالثورة الرقمية وكذلك في األردن والمنطقة خصوصا.
دعوني اقتبس من بعض الخبراء (مرفق)
انقذوا الجامعات بدالً من أن تنقذوا البنوك.
يجب أن ال تستمر الجامعات كشركات للعقار.
اهدموا اسوار الجامعات الفعلية واألمنية (افتحوا البوابات)

حولوا األساتذة الى قادة او موجهون تقنيون ،كما اوصت اكسفورد وكامبريدج.
اعيدو اختراع المدارس للمبتدئين الرقميين اللذين شربوا االنترنت مع انبوبة الحليب (صورة)
أوقفوا العرابيزي  ARABIZIباستخدام االنجليزية الشكسبيرية.
جامعة طالل ابوغزاله :الحل :لتحقيق الديموقارطية في التعليم المعتمد .فإنه اختراع فريد من نوعه.
ال اقول التعليم للجميع بل اقول "التعليم ذا المستوى العالمي الرفيع للجميع" وليس فقط للقادرين
ابنتي جمانة ابوغزاله (هارفرد) حفيدي طالل ابوغزاله (يال) حفيدي فيصل عبيدات (( )LSEعذ ار جامعة ديوك).
سيتشرف طالل ابوغزاله الحفيد بمقابلة جاللة الملك عبداهلل الثاني حفظه اهلل في نيويورك مع زمالء طالب له هذا
اليوم.
جميع عمليات مؤسسة طالل ابوغزاله ستكون على غيمة طالل ابوغزاله الخاصة
نروج للمدرسة الذكية وللحقيبة المدرسية الذكية
نحن ّ
نحن نعمل على تعميم التعليم الرقمي من مستوى الروضة.
اننا ندرس االنجليزية بواسطة االنترنت على مستوى العالم
اننا ندرس تقنية المعلومات ايضاً الكترونياً على مستوى العالم.
تعمل مؤسسة طالل ابوغزاله على اطالق  011مركز طالل أبوغزاله للمعرفة  TAGKSمن أجل االرتقاء بثقافة
المعرفة االلكترونية  ITوالطالقة في استخدام اللغة االنجليزية في جميع محافظات المملكة.
مؤتمر اقليميا حول استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت في التعليم في الدول العربية.
ا
إننا ننظم
وأذكر أنني ترأست في عام  0991في األمم المتحدة في نيويورك المؤتمر األول لتغيير التعليم المحاسبي بصفتي
رئيس فريق خبراء األمم المتحدة الحكوميين حول معايير المحاسبة واالبالغ ( ISARتغيير وليس تطوير).
اليوم وبسرعة نحتاج الى برنامج اردني لتغيير التعليم .وأقول تغيير التعليم.
انني اعمل حاليا على االستفادة من توجيهات صاحبة الجاللة الملكة رانيا العبداهلل المعظمة وسأطلب دعم الحكومة
ودعم سعادتكم لتحقيق هذا المشروع الوطني الهام.
شك ار لكم سعادة السفير.
شك ار لكم جميعا.
لقد شرفتمونا بحضوركم

