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نشاطات مجموعة طالل أبوغزاله في مكتب
إربد

في هذا اإلصدار:
نشاطات مجموعة طالل أبوغزاله في مكتب إربد
دورات مجموعة طالل أبوغزاله في مكتب إربد

قامت مجموعة طالل أبوغ زاله  -مكتب إربد بتنفيذ
العديد من االتفاقيات والمشاريع التي تخدم أبناء
المحافظة ،انسجاما مع المسؤولية االجتماعية
التي يتوالها رئيس مجلس اإلدارة سعادة الدكتور
طالل أبوغ زاله من خالل مجموعة طالل أبوغ زاله.
وأكد الدكتور أبوغ زاله على أهمية التعليم والتدريب
وتأهيل الك وادر البشرية لخلق أيدي عاملة تلبي
احتياجات سوق العمل والمشاريع العاملة في
محافظة إربد ،وخلق فرص عمل تتحول من
المعاناة إلى اإلبداع ،حيث يؤكد دوما على أن
اإلبداع طريق النجاح في العمل واالستثمار.
وتنوعت النشاطات التي نظمتها المجموعة من
خالل المكتب أو من خالل التعاون مع المؤسسات
العاملة في المحافظة وتضمنت ما يلي:
•توقيع اتفاقية مع جامعة إربد األهلية ملحق
لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الجامعة من
قبل رئيس مجلس اإلدارة عند افتتاحه لمكتب

إربد بتاريخ  2017-1-5والتي أشير إليها في نشرة شباط  2017 -لمكتب إربد ،وتتضمن االتفاقية عقد
الدورات التدريبة التي تطرحها المجموعة لطلبة الجامعة بشكل خاص والجامعات األخرى بشكل عام.
•البدء بعقد دورة المحاسب اإلداري المعتمد ( )CMAألول مرة من خالل مكتب إربد ،حيث تركز الشهادة
على المعلومات والبيانات النقدية وغير النقدية على عكس المحاسبة المالية ،وتقدم للمحاسب التدريب
على العديد من القضايا المتعلقة بعالم المال واألعمال ،وانطلقت أعمال الدورة في .2017-9-10
•المباشرة بتقديم الدورات التدريبية والتأهيلية واالمتحانات للغة اإلنجليزية ،من خالل فريق من المدربين
والممتحنين المؤهلين بعد اعتماد مجموعة طالل أبوغ زاله كمركز معتمد لـ«مؤهالت واختبارات
كامبردج للغة اإلنجليزية التابعة لجامعة كامبردج لتقديم امتحانات اللغة اإلنجليزية المعتمدة عالميا».
•المباشرة بتقديم شهادة «دبلوم طالل أبوغ زاله الدولي في مهارات تقنية المعلومات .»TAG-DIT
•التعاون مع مؤسسة  LOYACلعقد دورات تدريبية في اللغة اإلنجليزية في قاعات مكتب المجموعة
في مدينة إربد وقد تم عقد أولى هذه الدورات في .2017-8-14
•مواصلة عقد امتحان ال  APTISمن قبل المجلس الثقافي البريطاني ()BRITISH COUNCIL
في مكتب اربد ألكثر من  100شخص ،والذي من شأنه تقييم مها رات اللغة اإلنجليزية لدى
الممتحنين بدقة عالية نظ را لشموله على جميع األج زاء المتعلقة باللغة (مها رات القواعد النحوية،
المفردات ،المحادثة ،الكتابة ،الق راءة واالستماع) ،كما يقوم باختبار المها رات المرتبطة باحتياجات
الفرد إضافة إلى الحصول على نتائج سريعة.
•م واصلة العمل على تجهيز محطة طالل أبوغ زاله للمعرفة في كلية االقتصاد في جامعة اليرموك،
التي تبرع سعادة الدكتور طالل أبوغ زاله بها للكلية.

وعقدت المجموعة من خالل مكتبها في إربد مجموعة من الدورات التدريبية تشمل ما يلي:
•دورة اللغة اإلنجليزية لموظفي بنك االسكان والتي تم عقدها في  ،2017-8-12ومن شأنها
رفع كفاءة الموظف وتطوير لغته اإلنجليزية وبالتالي رفع كفاءته في العمل.
•دورة في تكنولوجيا المعلومات ( )ITلموظفي بنك االسكان والتي تم عقدها في .2017-8-19
•مواصلة دبلوم أبوغزاله التدريبي في إدارة الموارد البشرية ل  12طالب ،والذي من شأنه
تأهيل المشاركين للعمل في دوائر واقسام الموارد البشرية وشؤون الموظفين ،والذي تنبع
أهميته من الدور الحيوي الذي تلعبه الموارد البشرية في تحقيق أهداف المؤسسة وتطويرها
نحو األفضل ،وقد تم إنجاز ما نسبته  %90من الدبلوم.
•مواصلة عقد الدو رات التابعة للجمعية األردنية لإلسعاف والتي تهدف إلى نشر ثقافة
اإلسعاف والتدريب عليه ،ألهميته الكبيرة في إنقاذ األرواح والحفاظ عليها.
•مواصلة تطبيق برنامج (درب) في قاعات مكتب اربد والذي بوشر بتطبيقه في أيار الماضي
وسينتهي في أيار  ،2018وهو برنامج تدريبي عملي للشباب من طلبة الجامعات على
العمل إلكسابهم خبرة عملية في سوق العمل ويتم تطبيقه من خالل مؤسسة LOYAC
بالتعاون مع صندوق الملك عبدهللا.
•عقد دورة اللغة اإلنجليزية األولى التابعة لمؤسسة  LOYACفي  2017-8-14بواقع 8
طالب وذلك برعاية مجموعة طالل أبوغزاله في قاعات مكتب المجموعة في مدينة إربد.
وحرصا من مجموعة طالل أبوغزاله على تنفيذ الهدف من إنشاء فرع إربد في توفير الخدمات
التي تقدمها المجموعة وخاصة الدو رات التدريبية والتسهيل عليهم فإنه يتم عقد جميع
الدو رات بشكل منتظم بهدف رفع كفاءة الشباب وتأهيلهم على المها رات الحياتية والمهنية
لبناء قد راتهم وزيادة تنافسيتهم في سوق العمل.
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