1

2

الـمجمـ ــوع ـ ــة العاملـي ـ ــة للخــدم ـ ــات الـمـهني ـ ـ ــة والأعم ـ ــال
وامللكيـ ــة الفكـ ـ ــرية والتعلي ـ ــم وبن ـ ـ ـ ــاء القـ ـ ــدرات
كانون أول ـ ديسمبر 2012

املحتويات
املدير التنفيذي للإعالم:
روفان نحا�س
امل�ست�شار االعالمي :طالل العو�ضي
الت�صميم واالخراج الفني:
مهن ـ ــد ال�شي ـ ــخ
من�سق الإعالم
ن�ضال �صالح
ت�صــدر عــن دائــرة االع ــالم فــي
جممــوعة طــالل �أبوغـ ــزاله
media@tagorg.com

الرتجمة من و�إلى اللغة العربية
�شركة طالل �أبوغزاله للرتجمة
والتوزيع والن�شر TAG-Translate

ملف التعليم:
جامعة طالل ابوغزاله تنظم يوما الستقبال الطلبة
اتفاقية تعاون مع معهد انلينغوا تشلتنهام في بريطانيا
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«أجيب» مصدرًا رئيسيا لتقرير «تومسون رويترز» حول العالمات التجارية في
المنطقة العربية
د .طالل ابوغزاله ويشارك في منتدى االعمال الفلسطيني بتونس
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اجيب – مكتب القاهرة يشارك في ملتقى التوظيف بالجامعة االميركية
تاج كونفوشيوس تستضيف وفدا صينيا لبحث تعزيز التعاون
فوز طالب تاج كونفوشيوس بافضل جائزة على مستوى العالم
استضافة الملتقى الثقافي األردني الصيني الثالث

تتمثل ر�سالة م�ؤ�س�ستنا يف تقدمي �سل�سلة متكاملة من اخلدمات املهنية والتعليمية ذات
اجلودة العالية وفق �أعلى املعايري الدولية وامل�ساهمة يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية على م�ستوى العامل.
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لعرض برامجها التعليمية العالمية

جامعة طالل أبوغزاله تنظم يوم ًا مفتوح ًا الستقبال الطلبة
عمان ـ حضر مئات الطلبة وموظفون من مختلف املؤسسات التعليمية
واملهنية في اليوم املفتوح الذي نظمته جامعة طالل أبوغزاله حتت
شعار دمقرطة التعليم رفيع املستوى ،جرى من خالله عرض وترويج
برامج التعلم عن بعد عالوة على اخلطط املستقبلية التي تفتح آفاقا
واسعة للطلبة وتتيح لهم الوصول إلى التعليم العالي املتقدم.
وقد شارك في اليوم املفتوح كذلك ممثلون عن الوكالة األمريكية للتنمية
الدولية والبنوك الدولية ومؤسسات األعمال احمللية لإلستفسار واحلصول
على معلومات حول الدرجات األكادميية املعتمدة ،وبرامج اللغات والبرامج
املهنية التي تقدمها اجلامعة ،باألضافة الى االستفسار عن درجات
املاجستير اخملتلفة التي تقدمها جامعة كانيشيوس التي تعد رائدة
اجلامعات اخلاصة في غرب نيويورك وبخصم مقداره  .%20ويتمثل فحوى
الشراكة بني كلية كانيشيوس وجامعة طالل أبو غزاله في حتقيق رسالة
اجلامعة املتمثلة في جعل التعليم املتقدم متاحا للجميع وفي كل مكان.
كما وقعت جامعة طالل أبوغزاله اتفاقية شراكة وتعاون مع كلية
ثندربيرد لإلدارة الدولية املرموقة واألولى في العالم في مجال األعمال
الدولية .حيث سيتم تقدمي ما يزيد عن  10شهادات تنفيذية إلكترونية لكلية ثندربيرد ،باإلضافة إلى برنامج اإلعداد الختبار دولي للقبول في الدراسات
العليا (.)GMAT
وشهد موقع اجلامعة اإللكتروني اآلالف من الزوار من مختلف أنحاء العالم لالستفسار عن برامج اجلامعة واإلطالع على الشراكات الهامة التي
عقدتها مع اجلامعات العاملية.

اتفاقية تعاون لتزويد الطالب ببرامج لغات مختلفة عبر االنترنت
عمان ،وقعت جامعة طالل أبوغزاله ،ومعهد انلينغوا تشلتنهام في
اململكة املتحدة ،وهو معهد خاص للغات ذو انتشار عاملي ،اتفاقية تعاون
لتزويد الطالب ببرامج لغات مختلفة عبر االنترنت .ووفقا ً لالتفاقية،
تصبح جامعة طالل أبوغزاله ممثال مستقالً وتطرح عددا ً مختارا ً من برامج
وشهادات معهد انلينغوا تشلتنهام عبر االنترنت بتركيز خاص على
اللغات.

للمعهد ان يقيم تعاونا ً مع مؤسسة راقية مثل جامعة طالل أبوغزاله،
وأنا ادعم بالكامل هذه االتفاقية بيننا واتوقع لهذا التعاون التعليمي
أن يتطور خالل السنوات القادمة بحيث يتم تزايد االقبال على معهد
انلينغوا تشلتنهام وجامعة طالل أبوغزاله كمؤسستني متميزتني
تقدمان دورات وخبرات تعليمية من الطراز األول جلميع الطالب الذين
نتشرف بتعليمهم.

يقدم معهد انلينغوا تشلتنهام مجموعة متنوعة من الدورات لكافة وتعقد جامعة طالل أبوغزاله هذه الشراكات مع اجلامعات العاملية
األعمار والفئات .ويقدم أيضا دورات اللغة االجنليزية املتخصصة وفي الرئيسية لتوفر للطالب أفضل تعليم مما يجعلها بوابة للتعليم رفيع
املستوى.
األعمال وعددا ً كبيرا ً من البرامج املهنية.
وقال الدكتور نبيل الشريف ،نائب رئيس اجلامعة لتطوير األعمال تفخر
جامعة طالل أبو غزاله بالتعاون مع واحد من اعرق املعاهد التعليمية
في اململكة املتحدة في تقدمي دورات اللغات عبر االنترنت .ومت مؤخرا إجراء
تقييم على معهد انلينغوا تشلتنهام من قبل مفتش املعاهد املستقلة
وحصل على الدرجة األولى في جميع األقسام .وتعني الدرجة األولى «جتاوز
التوقعات» وهي أعلى درجة ميكن حتقيقها.
ومتثل هذه االتفاقية جناحا ً واجنازا ً على خطى النجاح الذي حققته اجلامعة
مع مؤسسات تعليمية عاملية اخرى مثل جامعة ماركوني االيطالية
وغنيشتامي وبيرسون  VUEوثندربيرد وكانيشيوس إضافة إلى العديد من
اجلامعات واملعاهد األخرى.
ومن جهة اخرى ،قال مدير معهد انلينغوا تشلتنهام» أنها فرصة عظيمة

معهد انلينغوا تشلتنهام
مت افتتاح معهد انلينغوا تشلتنهام في عام  1990وهو يقدم تدريبا
على اللغات .واملعهد حاصل على اعتماد املعهد البريطاني لتعليم
اللغة االجنليزية كلغة أجنبية ودائرة التفتيش املستقلة على املعاهد
وكلية ترنيتي في لندن وهي معتمد من قبل مبادرة احلكومة البريطانية
«االستثمار في االفراد» .ويضم معهد انلينغوا تشلتنهام معهد لغات
في رودني لودج ومركز أعمال مستقل .ويقدم املعهد دورات اللغة
االجنليزية والدورات التأسيسية ودورات اللغة االجنليزية املهنية للمدراء
التنفيذيني وللطالب في جميع أنحاء العالم .ويقدم املعهد دورات لغة
اجنليزية حتضيرية عامة ومكثفة مثل  IELTSو FCEو CAEو PETو TOEIC
و BULATSو  .CPEوتقدم الدورات التأسيسية إمكانية التسجيل في
حوالي  63جامعة في أنحاء العالم .وتعمل منظمة تدريب املعلمني على
تدريب األفراد ليصبحوا معلمي لغة اجنليزية وفقا ً ألعلى املعايير.
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أبوغزاله يحاضر في جامعة بيروت العربية
ويدعو الجامعات إلى« :تغيير المناهج واألساليب إلى برامج رقمية»

بيروت ـ استضافت جامعة بيروت العربية الدكتور طالل أبوغزاله رئيس
مجموعة طالل أبوغزاله الدولية ورئيس جامعة طالل أبوغزاله حول
مستقبل «التعليم في عصر املعرفة» بحضور رئيس اجلامعة األستاذ
الدكتور عمرو جالل العدوي ونائب الرئيس للشؤون األكادميية الدكتور
حنفي هليل ورئيس مجلس أمناء وقف البر واإلحسان األستاذ توفيق
حوري وعمداء الكليات وأمني عام اجلامعة األستاذ عصام حوري ومديرة
العالقات العامة السيدة زينة العريس وحشد من الطالب.
وقد رحب رئيس اجلامعة الدكتور العدوي باحملاضر وقال« :بأن التعليم هو
القاطرة التي تقود األمم ،من التخلف إلى التقدم ،ومن الفقر إلى الرخاء،
وهو الطريق الوحيد للنهوض باألمة في كافة اجملاالت ،السياسية،
واالجتماعية ،واالقتصادية ،واألخالقية ،مشيرا ً إلى إنه من حسن الطالع،
أن يوجد في عاملنا العربي ،ومن بني أبنائه ،قامة عالية في منزلة د .أبوغزاله،
الذي شارك العالم إميانه العميق بأهمية العلم ،وجعل من العلم رسالته
األولى وسعى إلى تطوره ،وتطويره».
واستهل الدكتور أبوغزاله احملاضرة بتقدمي الشكر للجامعة على
استضافته ،موضحا ً بأن التعليم «بالطريقة التقليدية عبر البرامج
واملقررات ال جتدي إذا لم تواكبها املعرفة» ،وأن بعض الدراسات في أميركا
توصلت إلى نتيجة بأنه « في العام  2020لن يحتاج الطالب إلى جامعة
أو أستاذ بل سيتزود باملعلومات عبر اإلنترنت  onlineوسيصبح الصف
والشهادة التقليدية غير معترف بها وشهادة الـ  onlineهي األهم في
احلياة العملية والتعليمية ،وإلنه ال يتوفر اآلن أستاذ في العالم يجمع
جميع املعلومات في اختصاصه خصوصا ً وأن الطفل ابن السنوات اخلمس
بات قادرا ً على استخدام تقنية املعلومات دون أستاذ ،وهذا دليل على
متغير أساسي قد حدث في عصر املعرفة» .

تقنية املعلومات واإلتصاالت لتغيير جميع مسار حياتنا  ،ويقول مؤلف
كتاب التوحد وهناك كثير من العلماء يوافقونه الرأي بأنه في العام 2050
سيتوحد اإلنسان مع اآللة ،إلن اإلنترنت يفتح آفاقا ً واسعة من املعرفة
غير متوفرة باألستاذ والصف ،ومثاال ً على ذلك هناك فتاة تبلغ من العمر
 11سنة من اخمليمات الفلسطينية في بيروت تدرس الطب في جامعة
قطر وهذه واقعة حقيقية وليست خياالً».
ّ
وأكد أبوغزاله بأن هذا األمر «سيطبقه في جامعة طالل أبوغزاله بحيث
سيؤهل الطالب لنيل املعرفة عبر التعليم وعن طريق اختبارات يجتازها
وجتعله ينال معلوماته بالتواصل مع اجلامعات الكبرى وتكون شهادته
معترف بها من اجلامعات العاملية» .كما أعلنت األمم املتحدة العام املاضي،
عام  ،2011بأن الوصول إلى إالنترنت هو حق أساسي من حقوق اإلنسان.
وبصفتي رئيسا ً لإلئتالف العاملي لتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت
والتنمية( ،)GAIDفقد ناضلت كثيرا ً ليرى هذا اإلعالن الذي ساهمت في
صياغته النور .إنني أؤمن أنه من خالل استخدام هذا املعيار ميكننا إجناز
األمر ذاته فيما يخص التعليم العالي .فالقدرة على إتاحة التعليم لكل
إنسان في هذا العالم قائمة فعالً ،كما تتوفر التكنولوجيا الالزمة لذلك،
ويجب على اإلنسان أن يحقق هذه اإلمكانات .وعليه فاننا بحاجة كذلك
إلى إعالن حقوق إنسان بعنوان»التعليم املميز حق للجميع.
واختتم الدكتور أبوغزاله بدعوة اجلامعات إلى تغيير «مناهجها وأساليبها
إلى برامج رقمية وإحداث ثورة في التعليم من خالل تقنية املعلومات
واإلتصاالت» ومع ذلك يبقى الوصول إلى التعليم النخبوي ذو املستوى
العاملي حصريا ً وبعيد املنال وال ميكن حتمله من قبل غالبية الطالب في
جميع أنحاء العالم .وألول مرة في التاريخ نكون في موقع ميكننا من فعل
شيء حيال ذلك .أن الوصول إلى التعليم ذو املستوى العاملي أصبح أمرا ً
حتميا ً وقد حان وقته».

وتابع أبوغزاله« :بأن صديقي بيل غيتس لم يتخرج من جامعة إلن
معلوماته أكثر مما سيأخذه من اجلامعة فهو في مرحلة التعلم وليس هذا وقدم رئيس اجلامعة الدكتور العدوي درع اجلامعة للدكتور طالل
مرحلة تلقي العلم ،لذلك نحن مقبلون على مرحلة جديدة وهي استخدام أبوغزاله تقديرا ً جلهوده ودوره ورؤيته ورسالته في تطور التعليم.
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بمبادرة من مجموعة طالل أبوغزاله

إطالق المؤسسة العربية البلطيقية للتعليم واألعمال
عمــان ـ مببــادرة من مجموعــة طالل أبوغزاله ،مت
اليوم إطالق املؤسسة العربية البلطيقية للتعليم
واألعمال كمؤسسة غير ربحية مقرها الرئيسي
في األردن برئاسة الدكتور طالل أبوغزاله املؤسس
والرئيس التنفيذي جملموعة طالل أبوغزاله ورئيس
جامعة طالل أبوغزاله.
تهدف هذه املؤسسة إلى تعزيز التعاون االقتصادي
من خالل حتديد اجملاالت والنشاطات التي ميكن
استثمارها في مجالي التعليم واألعمال مبا يشمل
التبادل التجاري واملشاريع املشتركة وتبادل اخلبرات
في مجاالت الطاقة وحفظ املياه ،والتعدين،
والبحث العلمي وغير ذلك من اآلفاق التي تسعى
املؤسسة الكتشافها واستثمارها في منطقة
برم ِتها،
نشاطها وتغطيتها وهي املنطقة العربية ّ
أي جميع الدول العربية األعضاء في جامعة الدول
العربية ودول البلطيق (وهي أستونيا وفنلندا وأملانيا
والتفيا ولتوانيا وبولندا والسويد) .كما تهدف إلى
تقوية روابط التعاون بني بلدان اجملموعتني العربية
والبلطيقية عن طريق:
•عقد دورات وورش عمل متخصصة في كافة
مجاالت التعليم بالتعاون مع دول البلطيق.
•عقد الدورات التدريبية والندوات املتعلقة
مبجاالت التعليم وتطوير األعمال.
ً
•املشاركة في املنتديات الثقافية والعلمية والتعليمية والدولية والعربية واحمللية وفقا لغايات الشركة بالتعاون مع دول البلطيق.
•التعاون مع املؤسسات احمللية والدولية لتنفيذ غايات الشركة وعلى وجه اخلصوص مع دول البلطيق والدول العربية.
•قبول املنح والهبات احمللية واألجنبية ضمن القوانني واألنظمة املرعية.
وعن هذه املبادرة أوضح الدكتور طالل أبوغزاله أن الغاية من اطالقها هي فتح آفاق واسعة للتعاون بني منطقتني استراتيجيتني هامتني هما
املنطقة العربية ومنطقة دول البلطيق حيث تتوفر لدى كل جانب فرص كبيرة للتكامل مع ما يتوفر لدى اجلانب اآلخر .وسيكون التركيز
على قطاعي االعمال والتعليم .وقال الدكتور أبوغزاله أنه في قطاع االعمال ستقوم املؤسسة مبسح شامل لإلمكانات املتوفرة في بلدان
املنطقتني وتضع امام اجلهات املعنية املقترحات الالزمة لكيفية استثمارها.
اما في مجال التعليم الذي يخضع حاليا ً لتغير جذري باالنتقال من طبيعته التقليدية الى اساليب التعليم احلديثة غير احملدودة اآلفاق
وغير املقيدة باملكان والزمان قال أنه سيصار لصياغة شبكة تعاون بني املؤسسات التعليمية تشمل إتاحة اجملال للطلبة في كال املنطقتني
لالنضمام ألي جامعة أو مؤسسة تعليمية يختارونها ضمن إطار املنطقة اجلغرافية للمنطقتني العربية والبلطيقية مشيرا ً الى أنه
سيكون ملثل هذا التفاعل االكادميي األثر الكبير على تنمية مجمل العالقات الثنائية واملتعددة.
هذا وجترى حاليا ً االتصاالت والترتيبات مع اجلهات املسؤولة في الدول املعنية لوضع برامج العمل وتنفيذ ما جاء في املبادرة.
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الملتقى الدولي الثاني للربط التقني للبنى التحتية االلكترونية العربية

الشيـخ نهيـان مبـارك :انـه مـؤتـمــر العصــر االلـكترونــي 2012
د.أبوغزاله :مستعدون النشاء الشبكات الوطنية للبحث والتعليم

دبي ـ حتت رعاية معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان ،وزير التعليم باإلضافة إلى األوساط األكادميية والباحثني وممثلني عن جامعة الدول
العالي والبحث العلمي في دولة اإلمارات ،افتتح يوم امس في جامعة العربية ،واليونسكو ،واملفوضية األوروبية وغيرها من املنظمات العاملية.
زايد امللتقى الدولي الثاني للربط التقني للبنى التحتية االلكترونية
العربية في إطار البنى العاملية الذي تنظمه املنظمة العربية لشبكات كلمة سمو الشيخ نهيان
البحث والتعليم بالتعاون مع شبكة اإلمارات املتقدمة للتعليم والقى سمو الشيخ نهيان كلمة االفتتاح وقال ،إذا كان اسم منظمتكم،
والبحوث (عنكبوت) والهيئة الوطنية للبحث العلمي ـ وزارة التعليم «املنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم» ،يحمل في طيات مفرداته
العالي والبحث العلمي في دولة اإلمارات العربية املتحدة .ومبشاركة معاني اإلبداع واالبتكار والفكر املتقدم وتق ّبل التغيير ،فإنه يعني لي
االحتاد األوروبي وجامعة الدول العربية واحتاد اجلامعات العربية واملنظمات بشكل خاص التنمية اإلقليمية والروابط العاملية .وأرحب بكم في دولة
الدولية وشبكات البحث والتعليم اإلقليمية في أوروبا وأمريكيا وأفريقيا اإلمارات  ،في دبي حتديداً ،في هذا املؤمتر ،مؤمتر العصر اإللكتروني 2012
وآسيا وبحضور الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان ،والشيخ (امللتقى الدولي الثاني للربط التقني للبنى التحتية اإللكتروني العربية)
شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان ،والدكتور ليونيل فرنانديس الرئيس واضاف إن احلاجة ماسة في أوطاننا لتوطيد البنى التحتية الرقمية التي
بنى حتتية
السابق جلمهورية الدومنيكان ،والدكتور سليمان اجلاسم مدير جامعة تعزز البحوث وحس االستكشاف في جميع التخصصاتً ،
زايد والسيد آدم كالك سفير االحتاد األوروبي في دول اخلليج.
تساعد منطقتنا على حتقيق األهداف الهامة التي تصبو إليها.
ويهدف امللتقى الذي يعقد للسنة الثانية إلى تطوير وتعزيز فرص التعاون
مع شبكات البحث والتعليم العربية الوطنية واإلقليمية ،والتنسيق
لتأسيس الشبكة العربية وتوسيع إطار املشاركة الفعالة لربط البنى
التحتية اإللكترونية العربية ،ويستقطب نسبة كبيرة من املشاركني من
بينهم مسؤولون في قطاع التعليم  ،وخبراء البنى التحتية في املنطقة
العربية ،واألورومتوسطية ،وأوروبا ،وأفريقيا ،وآسيا ،وشمال أمريكا،

وخاطب الشيخ نهيان احلضور بالقول ،اليوم تسعون إلى السير بالقدرات
البحثية والتعليمية في منطقتنا العربية أشواطاُ كبيرة ،وما من شك أن
شبكتكم التكنولوجية متتلك القدرة الواعدة على توسيع حدود العلم
والتعلم والبحث ،ونحن باستضافتنا لكم ،فإننا نعرب عن عزمنا القوي
في معاجلة املسائل الرئيسية التي تدعم جناح تعزيز قدراتنا البحثية
الوطنية ،وعن التزامنا القوي بالتعاون اإلقليمي واملشاركة العاملية.
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كلمة الدكتور طالل أبوغزاله
وبعد ذلك القى الدكتور أبوغزاله الكلمة الرئيسية وتوجه فيها بالشكر
والتقدير الى معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان لرعايته امللتقى وحرص
معاليه واهتمامه بالتعليم والبحث العلمي والبنية التحتية الالزمة
لذلك على مستوى املنطقة العربية ،كما توجه بالشكر الى وفد االحتاد
األوروبي على ما قدموه من دعم منذ فكرة قيام هذه املنظمة املادية
وذلك منذ عام  2004ورحب بكافة الوفود وممثلي شبكات البحث العلمي
والتعليم االقليمية في اوروبا واميريكا الالتينية وكندا والبنك الدولي
واليونيسكو ،وقدم الشكر ايضا للمفوضة االوروبية لدعمها املستمر
ومتويلها السخي لتطوير البحث والتعليم في املنطقة.
وقال :جنتمع اليوم لثالث مناسبات اقليمية هامة محورها البحث والتعلم
والبنية التحتية وهي:
االجتماع االورومتوسطي اخلامس،االجتماع السنوي الثاني للمنظمة
العربية لشبكات البحث والتعليم ،اطالق مشروع التوافق بني البنى
التحتية العاملية املتقدمة .

املنضمة حتى اآلن لكي تكتمل املنظومة ،واطالق الربط االولي لشبكة
البحث والتعليم والتكامل بني العلماء العرب واملضي نحو االبداع والريادة
واضاف نتطلع اليوم الى ان يصبح في جميع الدول العربية شبكات واالنتاج العلمي املبدع
وطنية للبحث العلمي وأن تنضم هذه الشبكات الى املنظمة ويصبحوا
شركاء لكي يكتمل التواصل البحثي والعلمي بني دولنا العربية ،اسوة ودعا الى مساندة ودعم البحوث املستدامة وشبكة التعليم في املنطقة
بالشبكات االقليمية التي تأسست في مناطق العالم  ،وقال نتطلع الى العربية املتصلة بالشبكة األوروبية واألمريكية والشبكات اإلقليمية
قادتنا لدعم هذه املبادرة التي سأدعمها بكل طاقتي تقنيا وماديا
األخرى  .واإلستفادة والبناء على جناح امللتقيات األورومتوسطية السابقة.
كما دعا الى العمل على تشجيع وجذب اجلهات املانحة واملؤسسات الداعمة
واعلن أبوغزاله نعلن عن استعداد املنظمة للمساعدة في إنشاء العربية واملؤسسات البحثية  لدعم تطوير املنظمة العربية لشبكات
الشبكات الوطنية للبحث والتعليم في الدول العربية التي لم ينشأ بها البحث والتعليم ودعم البنية التحتية لألبحاث في العالم العربي.
بعد وحسب النموذج املتعارف عليه دوليا.
وتعزيز مشاركة القطاع اخلاص والتعاون في تطوير البحث والتعليم.
وتقدم أبوغزاله بعدد من التوصيات للبحث والدراسة وتركزت على،
الدعوة النضمام شبكات البحث والتعليم في الدول العربية الوطنية غير

ومن جهته قال:د .سلطان ابو عرابي أمني عام إحتاد اجلامعات العربية ان
هذا امللتقى يشكل نقلة نوعية في التعاون العلمي واألكادميي والبحثي
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على املستوى العربي وذلك بعد تأسيس املنظمة العربية لشبكات والتعليم والبحث وشرح النعيمي التطورات اجلديدة واملبادرات التي
البحث والتعليم والتي ستعمل على توفير البنية التحتية العلمية اطلقتها عنكبوت ومنها مكتبة االمارات الرقمية ومركز البيانات
الالزمة للمجتمع البحثي والتعليمي عبر الدول العربية
واشار المكانية ان تصبح دولة االمارات مركزا للشبكات القومية العربية
وحتدث في امللتفى السيد فاهم النعيمي املدير التنفيذي لشبكة االمارات بالتعاون مع املنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم
املتقدمة للتعليم والبحوث (عنكبوت) حول تطوير البحث االكادميي في
االمارات وشبكة التعليم واحدث التقنيات بالتعاون مع شبكة االمارات اما السيد حسام العلما مدير الهيئة الوطنية للبحث العلمي فقال:
لقطر عربي بعينه وإمنا هو
ودعا الى التعاون بني الدول العربية عبر املنظمة العربية لشبكات البحث يتصف هذا اللقاء باألهمية القصوى ليس
ٍ
لقاء مهم لعاملنا العربي مشيدا ً بالدور الكبير الذي يقوم به كل من:
والتعليم،
معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان ودور معالي الدكتور طالل أبوغزاله
وكذلك التعاون بني الباحثني والشراكة التكنولوجية لتشجيع االبتكار الكبير في نشر املعرفة.

إعــالن دبــي
أطلق الدكتور طالل ابوغزاله خالل أعمال امللتقى االعالن التالي:
التقط هذه اللحظة التاريخية من اجتماعنا في دولة االمارات العربية املتحدة حتت رعاية صديقي العزيز
سمو الشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ,ألعلن بانني قد طلبت من
إدارة املنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم ( )ASRENوشبكة االمارات املتقدمة للتعليم والبحوث
(عنكبوت) وشبكة االنترنت االمريكية  2للعمل معا نحو تطوير خطة عمل حتتضنها وتشرف عليها دولة
االمارات العربية املتحدة التي تتمتع ببيئة حتتية الكترونية متقدمة جدا ,كي تصبح االمارات مركزا للمعرفة
واالتصال باملنطقة العربية ,باالشتراك مع الشركاء الدوليني.
وانني على ثقة في جناحنا لتحقيق هذا الطموح ,وسنكون جميعا فخورين بانفسنا وبقدراتنا ان متكنا من
متكني مؤسساتنا التعليمية والبحثية وعمال املعرفة في العالم العربي كي يكونو جزءا من البحث والتعليم
العاملي.
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لتطوير قدرات وإمتحان  14ألف مدرس
مركز طالل أبوغزاله كامبردج يفوز بعطاء وزارة التربية والتعليم في األردن
عمان ـ فاز مركز طالل أبوغزاله كامبردج
ملهارات تقنية املعلومات ،بعطاء وزارة التربية
والتعليم في األردن لتنفيذ إمتحانات الدبلوم
الدولي ملهارات تقنية املعلومات واملعتمد من
هيئة اإلمتحانات الدولية  -جامعة كامبردج.
ويغطي العطاء تطوير قدرات وإمتحان  14ألف
مدرس على إستخدام تكنولوجيا املعلومات
وتوظيفها في العملية التعليمية ،كما يشمل
تدريب  50مدربا ً من كادر الوزارة وإعتمادهم
ليصبحوا مدربني معتمدين وحاصلني على
الشهادة املتقدمة في تكنولوجيا املعلومات،
إضافة إلى شهادة مدرب معتمد ،وكذلك
عقد ورش تدريب لرؤساء قاعات اإلمتحانات
والفاحصني للتعريف بنظام اإلمتحانات
وآليات التعامل مع النظام ،ويتضمن بنود
العطاء أيضا ً على مشاركة وزارة التربية
والتعليم في تقييم املدربني املعتمدين من
خالل قسم برامج التنمية املهنية في الوزارة.
وأعرب األستاذ صالح أبوعصبة املدير التنفيذي
ملركز طالل أبوغزاله كامبردج ملهارات تقنية
املعلومات عن إعتزاز املركز للقيام بهذه
املهمة وهذا الواجب جتاه وزارة هامة تعنى
بصناعة األجيال.
وقال أن هذه املهمة ليست األولى من نوعها
فقد نفذ املركز العديد من املشاريع في
املؤسسات الرسمية واخلاصة باألردن وكذلك
على مستوى احلكومات في البالد العربية،
منها على سبيل املثال:
هيئة تقنية املعلومات في سلطنة ُعمان
لتدريب وإمتحان  30ألف موظف حكومي.
املؤسسة العامة للتعليم الفني والتقني في
اململكة العربية السعودية والتي إعتمدت
الدبلوم الدولي ملهارات تقنية املعلومات من
خالل وزارة اخلدمة املدنية لغايات التعيني
والترقية.
إضافة إلى املؤسسات الرسمية في جمهورية

اليمن واإلمارات العربية املتحدة ودولة الكويت
وجمهورية مصر العربية.
وثمن األستاذ أبوعصبة النهج املهني
والنزيه الذي اتبعته وزارة التربية والتعليم
ودائرة العطاءات املركزية واللجنة املركزية
للعطاءات في مراحل التقييم واإلحالة ،حيث
مت التركيز على ضبط اجلودة واألمور الفنية
واملهنية.
واجلدير بالذكر أن مركز أبوغزاله كامبردج
ملهارات تقنية املعلومات يرتبط بعالقات

متميزة مع هيئة اإلمتحانات الدولية /جامعة
كامبردج ومعتمد منذ عام  2000كوكيل
حصري لكامبردج في البالد العربية ،لتقدمي
سلسلة متكاملة من اخلدمات املهنية
والتعليمية ذات اجلودة العالية وفق أعلى
املعايير الدولية واملساهمة في التنمية
اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية ،ويهدف
هذا التعاون إلى توفير في دورات تدريبية عبر
اإلتصال احلاسوبي وعبر مصادر التعلم األخرى
حيث يفخر مركز طالل أبوغزاله كامبردج
بأن له حضورا ً في أكثر  450موقعا ً في البالد
العربية.
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بتكليف من جاللة الملك عبداهلل الثاني
د .طالل أبوغزاله في لجنة ملكية لتعزيز منظومة النزاهة

عمان ،كلف جاللة امللك عبداهلل الثاني ابن احلسني جلنة ملكية لتعزيز
منظومة النزاهة في األردن ،تعنى مبراجعة التشريعات ودراسة واقع
جميع اجلهات الرقابية ،وتشخيص املشاكل ،والوقوف على مواطن اخللل وأكد جاللة امللك على ضرورة حتلي اللجنة بأقصى درجات احليادية
والضعف ،واقتراح التوصيات التي من شأنها تقوية وتقومي سير عمل هذه واملوضوعية في تأدية مهامها الوطنية ،مشددا ً جاللته على أهمية قيام
اجلهات في مكافحة الفساد وتعزيز التعارف فيما بينها ،وصوال ً الى أفضل اللجنة بالتشاور والتواصل واحلوار مع جميع مؤسسات اجملتمع املدني ،مبا
معايير العمل املؤسسي املتوازن.
فيها االحزاب والنقابات ،والقوى السياسية اخملتلفة ،واالنفتاح على الرؤى
واألفكار التي يطرحها املواطنون وأصحاب اخلبرة ،بحيث تستند اللجنة
وقد عهد جاللته في رسالة الى رئيس الوزراء الدكتور عبداهلل النسور في عملها الى هذه األفكار في اعداد ما يلي:
برئاسة اللجنة التي تضم الذوات دولة رئيس مجلس االعيان ،معالي
رئيس اجمللس القضائي ،معالي وزير تطوير القطاع العام ،سعادة الدكتور أوال :صياغة ميثاق يتضمن املبادئ األساسية واملعايير األخالقية واملهنية
طالل أبوغزاله ،معالي الدكتور رجائي املعشر ،معالي الدكتور محمد الناظمة للعمل في القطاعني العام واخلاص مبا يضمن تعزيز منظومة
احلموري ،سعادة السيد عبد اجمليد ذنيبات ،سعادة السيدة عبله أبو علبة ،النزاهة والشفافية واملساءلة وسيادة القانون ،ويضمن كذلك حتقيق
سعادة الدكتور موسى بريزات ،سعادة السيد محمود ارديسات ،وسعادة العدالة وتكافؤ الفرص ومحاربة ظاهرة الواسطة واحملسوبية.
السيد باسم سكجها.
ثانيا :إعداد خطة تنفيذية مرتبطة ببرنامج زمني محدد لتعزيز منظومة
النزاهة الوطنية واملساءلة والشفافية ومأسسة عملها وآليات التعاون
وأكدت الرسالة امللكية على مجموعة من املرتكزات التي ستشكل نهج فيما بينها ،وحتديد واقتراح التشريعات املطلوب تعديلها واالحتياجات
عمل اللجنة:
الفنية لتطوير القدرات املؤسسية لدى اجلهات ذات العالقة وفقا ً ألفضل
•ضمان إدارة املال العام وموارد الدولة ووضع الضوابط التي متنع أي املمارسات العاملية.
هدر فيها.
•تعزيز إجراءات الشفافية واملساءلة في القطاع العام فيما يتعلق وجاء في الرسالة أنه بعد االنتهاء من اعداد اخلطة وامليثاق يتم عرضها
باملوازنات والعطاءات واللوازم احلكومية ،باإلضافة إلى وجود إطار ومناقشتها بكل موضوعية وشفافية في مؤمتر وطني عام ،ضمانا ً ألعلى
للتعيينات في الوظائف العليا ومعايير تقدمي اخلدمات وآلية معاجلة درجات التوافق حولهما ،متهيدا ً لتقدميهما للحكومة البرملانية املقبلة
الشكاوى واملظالم.
التي ستشكل انطالقة جديدة ومنتظرة في مسيرتنا االصالحية املباركة.
•متكني أجهزة الرقابة وتعزيز قدراتها املؤسسية لردع ومكافحة
الفساد وفق اختصاصاتها.
كما أكد جاللة امللك على أهمية تالحم جميع أبناء وبنات الوطن ،وعلى
•تعزيز مبادئ احلوكمة الرشيدة داخل القطاع العام واخلاص ومنظمات ثقة جاللته التامة من أن هذه اللجنة التي حتظى بدعمنا ومساندتنا
اجملتمع املدني ترسيخا ً لثقافة الشفافية واملساءلة واحلرص على وتعاون جميع أجهزة الدولة ،ستقوم مبهامها على أكمل وجه ومبا يحقق
الصالح العام.
الصالح العام.
•تطوير األطر التي تنظم العالقة التشاركية بني القطاعني العام واخلاص.
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تحت رعاية جاللة الملك عبداهلل الثاني
منتدى تطوير السياسات االقتصادية ومنظمة التجارة العالمية
يعقدان في عمان الملتقى االستشاري االقليمي العربي
حتت رعايـة صاحـب اجلاللة امللك عبداهلل الثاني ابن احلسني ،يعقـد في مقـر ملتقى طــالل
أبوغزاله املعرفي يوم احلادي عشر من شباط  2013في عمان امللتقى اإلستشاري اإلقليمي
العربي ملنظمة التجارة العاملية.
ينظم امللتقى منتدى تطوير السياسات االقتصادية باالشتراك مع منظمة التجارة العاملية
ويشارك فيه وزراء ومسؤولون معنيون بالتجارة والصناعة واملالية والتخطيط والغرف التجارية
والبنوك املركزية واملنظمات االقتصادية ورجال األعمال ،إضافة إلى ممثلي الدول العربية في
منظمة التجارة العاملية.
وسيتحدث في اجللسة االفتتاحية الدكتور طالل أبوغزاله ،عضو فريق اخلبراء في منظمة التجارة
العاملية والسيد باسكال المي ،املدير العام للمنظمة والسيد حامت احللواني وزير الصناعة والتجارة
األردني والدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث القطري.
يلي ذلك جلسة حول مستقبل التجارة العاملية يتخللها أسئلة وأجوبة ومداخالت مع السيد
باسكال المي والدكتور طالل أبوغزاله ويدير اجللسة وزير الصناعة والتجارة األردني.
وبعد استراحة الغداء سيتم عقد طاولة حوار مع السيد المي والدكتور أبوغزاله ويشارك فيها
متحدثني اثنني من كل دولة عربية وستكون مقفلة وبدعوة خاصة ملناقشة مستقبل التجارة
العاملية.
كما سيتم تنظيم محاضرة للسيد باسكال المي يتناول فيها كافة املوضوعات التي تهم مستقبل التجارة العاملية.
ويهدف هذا امللتقى إلى تبادل وجهات النظر بني منظمة التجارة العاملية ممثلة مبديرها العام السيد باسكال المي وعضو فريق اخلبراء الدكتور طالل أبوغزاله
من جهة ومع صانعي القرار وأصحاب العالقة في املنطقة العربية من جهة أخرى ،وإبراز وجهات النظر واملواقف واملصالح العربية متهيدا ً لتقدميها إلى املؤمتر
الوزاري املقبل للمنظمة .
وتتركز محاور امللتقى على موضوعات هامة من أبرزها:
•ما هي العوامل الرئيسية التي تشكل التجارة
العاملية في القرن 21؟
•ما الذي تغير في التجارة العاملية من منظور
العالم العربي؟
•كيف ميكن للتجارة أن تساهم في التنمية؟
•ما هي املعوقات الرئيسية للتجارة في املنطقة
العربية؟ وهل ميكن للعالم العربي والدول
االعضاء أن تندمج أسرع في منظومة التجارة
متعددة األطراف؟
•هل تعد اتفاقيات التجارة اإلقليمية مساعدة أم
معيقة ملنظومة التجارة متعددة األطراف؟
•إلى أي مدى تعتبر سلسالت القيمة العاملية
مفتاحا للتجارة العاملية
•ما هي معوقات التمويل التجاري؟
•
وستندرج نتائج امللتقى واملشاورات ضمن التقرير
املقدم من فريق خبراء املنظمة والذي يتضمن كيفية معاجلة اخللل والسلبيات في نظام التجارة العاملي ومواجهة حتديات القرن احلادي والعشرين.
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«هيئة مرصد» الميثاق االقتصادي االردني

استكمال تشكيل الهيئة االدارية وفرق العمل
عمان ـ استكملت هيئة مرصد امليثاق االقتصادي االردني تشكيل الهيئة
االدارية وفرق العمل في كافة اجملاالت االقتصادية والتنموية واخلدمية
للتصدي للتحديات التي تواجه الوطن من خالل املرصد وغطت فرق العمل
 25قطاعا ويضم كل فريق من اربعة الى خمسة شخصيات.
وتضم الهيئة االدارية كل من الدكتور طالل أبوغزاله رئيسا ً والسيد حمدي
الطباع نائبا ً للرئيس والدكتور جواد العناني نائبا ً للرئيس والدكتور خالد
الوزني االمني العام والدكتور ياسني اخلياط منسقا ً للمرصد.
أما فرق العمل فهي:
•الناجت الوطني :الدكتور جواد حديد
•االستثمار :الدكتور معن النسور
•الدين العام :الدكتور محمد احلاليقة
•الباحثون عن العمل :الدكتور عمر الرزاز
•النزاهة والشفافية :الدكتور محي الدين توق
•الطاقة :الدكتور أحمد حياصات
•العجز في املوازنة :الدكتور محمد أبو حمور
•االزمة :الدكتور يوسف منصور
•الدخل االدنى :الدكتور هشام غرايبه
•االتصاالت :السيد أحمد هناندة
•االمية الرقمية :املهندس باسم الروسان
•الغالء :السيد فهمي الكتوت
•التربية والتعليم :الدكتور أمني محمود
•الصحة :الدكتور أحمد العرموطي

•التعليم العالي :الدكتور عصام زعبالوي
•الزراعة :املهندس محمود أبوغنيمة
•البيئة :الدكتور ياسني اخلياط
•الصناعة :السيد عدنان أبو الراغب
•املياه :املهندس محمد النجار
•االتصال اجملتمعي :السيد طارق املومني
•السياحة :السيدة مها اخلطيب
•حوكمة القطاع العام :السيد فادي الداود
•الضرائب :الدكتور علي املدادحة
•الشراكة مع احلكومة وخدمة اجملتمع :السيد ايهاب حناوي
•التشريعات وتطبيقها :الدكتورة أروى املظفر
واجلدير بالذكر أن امليثاق االقتصادي يعمل حتت مظلة منتدى تطوير
السياسات االقتصادية وسيحدد السياسات واملؤشرات على املدى القصير
واملتوسط واآلجل ويضع السياسات واملؤشرات التي على احلكومات املتتالية
ان تلتزم بها.
وسيتابع مرصد امليثاق الواقع واخملالفات لهذه املؤشرات ليتم بعدها اصدار
تقارير عن أداء احلكومات ،ولهذا فإن مرصد امليثاق هو مؤسسة للرقابة على
االداء احلكومي مبهنية ،ويرفع تقاريره الى صانعي القرار ،ويعمل بشفافية
وانفتاح وتعاون مع كافة اجلهات لترسيخ فكرة االقتصاد االجتماعي ،وهو
يضم خبراء هدفهم ورسالتهم دعم وبناء اقتصاد على اسس ومعايير
واضحة حيث ستقدم فرق العمل مشاريع مكتمله وتقارير حتت سقف
التوجيهات امللكية.

«أجيب» مصدر ًا رئيسيا لتقرير «تومسون رويترز»
حول العالمات التجارية في المنطقة العربية
عمان – صدر مؤخرا ً تقرير «تومسون رويترز» اخلاص حول العالمات التجارية في املنطقة العربية والذي ألقى الضوء
على سوق العالمات التجارية في املنطقة التي تشهد ارتفاعا ً ملحوظا ً في عدد الشركات األمريكية واألوروبية
الساعية حلماية عالماتها التجارية في هذه السوق.
وقد اعتمد التقرير في املعلومات للبالد العربية املذكورة على البيانات املقدمة من شركة أبوغزاله للملكية
الفكرية «أجيب»
وقد أوضح األستاذ شارل شعبان ،املدير التنفيذي في «أجيب» ،في التقرير بالقول« :تعد املنطقة سوقا ً استهالكي ًة
كبيرة ،ولذلك تولي عددا ً من العالمات العاملية اهتماما ً ملحوظا ً بهذه املنطقة .ونلحظ منوا ً مستمرا ً بني الشركات
الراغبة في حماية عالماتها في املنطقة».
وأضاف شعبان قائالً« :لقد كان مستوى الوعي بقوانني امللكية الفكرية في املنطقة متدنيا ً قبل عشر سنوات ،حتى بني صفوف الصناعات الكبيرة مثل
الصناعات الدوائية التي تشتهر بها املنطقة العربية .وكانت الشركات احمللية تصنع منتجاتها دون احلصول على حماية للعالمة التجارية بأي حال من
األحوال حتى التسعينات من القرن املاضي .وتغير احلال في اآلونة األخيرة إذ ازداد مستوى الوعي بني الشركات واألفراد وبدأنا نشهد ازدهارا ً في مجال امللكية
الفكرية».
ومن اجلدير بالذكر أن «أجيب» أطلقت عام  2003أول وكالة أنباء متخصصة في امللكية الفكرية بهدف نشر الوعي بكافة قضايا امللكية الفكرية ،والتواصل
مع الشركات الغربية باإلضافة إلى تغطية األحداث واألخبار املتعلقة بامللكية الفكرية في كافة أنحاء العالم.
هذا وقد تناول التقرير الشامل العديد من القضايا والتحديات الرئيسية مثل :كيف ميكن للشركات تطوير استراتيجيات ناجحة للعالمات في منطقة ؟
كيف ميكن للعالمات التجارية الكبيرة جتاوز االضطرابات املدنية التي أصبحت مصدرا ً للتوتر في املنطقة لسنوات عديدة؟ ما هي العالمات التجارية األكثر
شهر ًة التي مهدت الطريق نحو تطبيق أفضل للعادات التجارية في املنطقة العربية؟
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د .أبوغزاله في مؤتمر منتدى األعمال الفلسطيني

«سنعمل على إدراج فلسطين في منظمة التجارة العالمية»
تونس ،أعلن الدكتور طالل أبوغزاله رئيس جمعية «كلنا لفلسطني» أمام املؤمتر االثالث ملنتدى األعمال الفلسطيني الذي عقد في تونس أنه
سيعمل جاهدا ً على إدراج فلسطني في منظمة التجارة العاملية وفي عضوية املنظمة العاملية للملكية الفكرية وأية هيئات دولية أخرى
متخصصة بعد إعتراف اجلمعية العامة لألمم املتحدة بدولة فلسطني عضوا ً مراقباً.

وقال أبوغزاله في املؤمتر الذي شارك فيه  1200من رجال األعمال أما املبادرة الثانية ـ السوق الفلسطيني اإللكتروني ـ فيهدف إلى تطوير
الفلسطينيني والعرب واألتراك برعاية رئيس الوزراء التونسي السيد بوابة إلكترونية خلدمة رجال األعمال الفلسطينيني في الداخل واخلارج،
حمادي اجليالي أنه« :يجب أن تنعم بالدنا بالسالم ،ولكن ال يوجد هناك حيث سيتمكن رجال األعمال من تبادل أعمال جتارية كاملة إلكترونيا ً من
سالم مع محتل وعلى هذا العدو أن يرحل أوالً».
خالل املوقع بإستخدام طرق التجارة اإللكترونية.
وتناول د .أبوغزاله ثالث مبادرات أطلقتها مجموعة طالل أبوغزاله لدعم
صمود الشعب الفلسطيني الذي ساهم في احلضارة اإلنسانية احلديثة
باإلختراعات واملؤلفات والتعليم ومجاالت األعمال األخرى.

وبالنسبة للمبادرة الثالثة ـ سوق القدس اإللكتروني ـ قال« :لقد طورت
مجموعة طالل أبوغزاله بوابة إلكترونية خلدمة مشروع «سوق القدس
اإللكتروني» ليكون سوقا ً جتاريا ً حيا ً بني فلسطني والعالم يتم فيه إدراج
احملالت التجارية لسوق القدس القدمية وما حتويه من منتجات وعرضها
بطريقة متكن زائري املوقع من التسوق والتجول إفتراضيا ً في أرجاء املدينة
املقدسة».

وعن املبادرة األولى –كلنا لفلسطني -قال بأن الهدف من هذه املبادرة هو
تسليط الضوء على اإلبداع الفلسطيني في كافة أرجاء العالم وأن نقول
للعالم بعيدا ً عن السياسة هذه صورة عن هذا الشعب تُظهر أنه شعب
حضاري يستحق احلياة ويستحق أن يكون في مقدمة الشعوب املتحضرة ،ودعا د .أبوغــزاله إلى أهمية العمل على النهوض بقطاع الشباب
فهو يضم اخملترعني والفنانني واملبدعني واحلاصلني على شهادات وجوائز الفلسطيني الذين يعدون األكثر إستخداما ً لإلنترنت والوصول إلى
ومراكز عاملية وإعترافات من مؤسسات عاملية.
املعرفة ،وقال« :من الضـروري ال بـل مـن الواجـب أن نعمـل على تهيئــة
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الشباب وتأهيلهم ليكونوا شباب نعــرفة وأن يكون تركيزهم على
إستخدام مهارات تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت ليكونوا جاهزين دائما ً
للمساهمة في البناء والنهوض».
وأوضح أن فريق عمل من الشباب وبإشراف دائرة تطوير املواقع اإللكترونية
في مجموعة طالل أبوغزاله يعكفون حاليا ً على استكمال معلومات
ومحتوى املوسوعة العربية «تاجيبيديا» التي حتتوي على املعلومات
الصحيحة التي تعكس واقعنا وتاريخنا وحضارتنا مشيرا ً على سبيل
املثال إلى أن املعلومات عن مدينة القدس في الوكيبيديا هي عاصمة
«إسرائيل» ،بينما جرى تصحيح هذه املعلومة في تاجيبيديا بأنها عاصمة
الدولة الفلسطينية.

وتطــرق د .أبوغـــزاله إلــى األوضـاع في املنطقـة العربيـة وقــال« :أن
ما تشهده بعض الدول العربية إمنا هي نهضة عربية وليس كما يشاع
ربيعا ً عربيا ً إلن مايحصل هو نهوض باألمة مشيرا ً إلى أن هذه النهضة
قد تكلفنا الكثير من التضحيات وقد تستمر لعدة سنوات حتى تقطف
ثمارها كما حصل في النهضة األوروبية التي إستمرت نحو عشرين
عاماً».
هــذا وقــد قـــدم الدكتـــور أبوعبيــدة حافــظ رئيــس منتــدى
األعمــال الفلسطينـي درع املنتـدى للدكتور طـالل أبوغـــزاله تقديــرا ً
لدعمه ورعايتــه هذه املبــادرات احلضاريــة اخللاّ قة التي تسهـم فــي
دعم صمود الشعب الفلسطيني.
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تحت رعاية فخامة الرئيس عبداهلل غول

د .أبو غزاله يشارك في قمة البوسفور الثالثة للتعاون اإلقليمي
وينضم إلى المجلس اإلستشاري األعلى للقمة
اسطنبول ـ حتت رعاية فخامة الرئيس عبداهلل غول رئيس اجلمهورية
التركية ،عقد في قصر سيراجانا أعمال قمة البوسفور الثالثة للتعاون
اإلقليمي بحضور مسؤولني حكوميني ورجال أعمال من  49بلدا ً من
مختلف أنحاء الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومنطقة اخلليج وتركيا
ودول البلقان.
وبعد هذا احلدث الذي عقد حتت شعار «إعادة هيكلة النظام العاملي»
مبثابة ملتقى للقادة ملعاجلة املوضوعات اإلقتصادية واإلجتماعية الراهنة.
وقد وجه رئيس اللجنة التنظيمية للقمة الدعوة الى الدكتور طالل
أبوغزاله لإلنضمام إلى اجمللس اإلستشاري األعلى لقمة البوسفور
لإلستفادة من خبرته الدولية.
وشارك الدكتور طالل أبوغزاله في هذا احلدث الهام حيث ألقى كلمة
رئيسية قدم فيها الشكر إلى اجلمهورية التركية رئيسا ً وحكومة وشعبا ً
على استضافة القمة وعلى اختياره عضوا ً في اجمللس اإلستشاري األعلى
للقمة وقال« :املستقبل هو للدول ذات الكثافة السكانية العاملية مشيرا ً
إلى أن اإلقتصادات الرائدة في املستقبل ستعتمد على ظهور تكتالت
إقتصادية عاملية جديدة بقيادة الصني والهند وروسيا والبرازيل ونيجيريا
وأملانيا ،وإقليميا ً مصر وتركيا وإيران ودول مجلس التعاون اخلليجي».
وأضاف« :ليس هنالك من شك أن الثروة ستنتقل من دول الشمال إلى
دول اجلنوب ومن الغرب إلى الشرق» ،وأوضح أنه مع أن األزمة اإلقتصادية
العاملية بدأت في الغرب إال أن لها تأثير كبير على بقية دول العالم.
ودعا أبوغزاله إلى توجيه املزيد من التركيز واإلهتمام نحو أفريقيا التي
ستصبح قريبا ً «أوروبا املستقبل» لتوفر األسباب التي تدفعها نحو
التطور ،وقال« :نحن بحاجة إلى تعزيز التعاون والعمل واإلستثمار مع
الدول األفريقية في مجاالت اخلدمات اإللكترونية ،وفي منطقة التجارة
ّ
مؤكدا ً أننا كمجموعة كبيرة «مجموعة طالل أبوغزاله» ورائدة
احلرة،
في كافة جوانب املعرفة فإننا ندعو إلى تبني املعرفة كدليل جلميع
اإلستراتيجيات املستقبلية».

وأعرب أبوغزاله وهو عضو في فريق خبراء منظمة التجارة العاملية عن
وأضاف« :أن عصر املعلومات سيتوجه بنا إلى عصر املعرفة والذي بدوره إعتقاده بأن هناك حاجة ماسة إلصالح نظام التجارة الدولية.
يدفعنا إلى احلكمة وإلى الذكاء اإلصطناعي الذي يؤدي إلى التفرد حيث
ّ
ً
يرى مؤلف كتاب التفرد الشهير أنه في عام  2050سيتوحد اإلنسان كما أكد على احلاجة أيضا إلصالح نظام التعليم إلنه جوهر تقدم أي
مجتمع ناجح واإلنتقال من التعليم إلى التعلم الرقمي ،وهذا ما تقدم به
واآللة ،وسوف تفتح اإلنترنت آفاقا ً جديدة في املعرفة».
في جامعة طالل أبوغزاله لتحقيق دميقراطية التعليم وجعله متاحا ً لكل
وشارك د .أبوغزاله في حوار املائدة املستديرة لبحث طرق اخلروج من عنق إنسان وفي أي مكان على األرض.
الزجاجة حيث جرى التركيز على برامج النمو املستدام والشامل ،وإعادة
هيكلة املؤسسات اإلقتصادية الدولية وإعتماد منط جديد من التنمية وأوضح أبوغزاله أن اجلامعة تتيح للطالب إلكتساب املعرفة عن طريق
التعلم ومتنحهم شهادة معتمدة من مؤسسات التعليم العاملية ،وقال:
إضافة إلى وضع برامج جديدة للعمالة.
«إذا كانت األمم املتحدة قد أعلنت أن اإلنترنت حق من حقوق اإلنسان فإنني
وبهذا الصدد ّ
أكد أبوغزاله أن القوة اإلقتصادية هي مصدر ومحرك أقول أن التعليم هو أيضا ً حق للجميع في كافة أنحاء العالم وليس أي
السلطة السياسية العسكرية ،وعلينا التسليم بحقيقة أن املستقبل نوع من التعليم ولكن التعليم الذي هو نتاج املعرفة».
هو خلق الثروة من املعرفة وبأن النمو في التجارة العاملية مستقبالً يكمن
وفي اخلتام تسلم سعادة الدكتور طالل أبوغزاله درع القمة تكرميا ً وتقديرا ً
في التجارة اإللكترونية.
ملشاركته.
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رئيس وزراء لبنان يزور جناح مجموعة طالل أبوغزاله
في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب
بيروت ـ شاركت مجموعة طالل أبوغزاله في معرض بيروت الدولي للكتاب
العربي السادس واخلمسون لعام  2012الذي أقيم برعاية وحضور رئيس الوزراء
اللبناني األستاذ جنيب ميقاتي في مركز بيروت الدولي للمعارض والترفيه،
وجرى تنظيمه من قبل احتاد الناشرين اللبنانيني مبشاركة العديد من دور
النشر من كافة أنحاء العالم.
وحضر حفل اإلفتتاح وزير الثقافة االستاذ غابي ليون وعدد من السفراء العرب
واألجانب والشخصيات السياسية والعسكرية والدينية والثقافية واإلعالمية
واصحاب دور النشر ،وقد تفقد رئيس الوزراء جناح اجملموعة  ،كما زاره عدد من
املسؤولني وحشد من زوار املعرض.
وعرضت في اجلناح اإلصدارت املهنية التي تشتمل على املعايير الدولية إلعداد
التقارير املالية ،ومعايير احملاسبة الدولية في القطاع العام ،إصدارات املعايير
الدولية للتدقيق ورقابة اجلودة ،املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية للمنشآت
الصغيرة ومتوسطة احلجم ،إصدارات املعايير الدولية لرقابة اجلودة والتدقيق
واملراجعة وعمليات التأكيد األخرى واخلدمات ذات العالقة.
ويعد معجم طالل أبوغزاله لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وهو قاموس إجنليزي ـ عربي يحتوي على  6500مصطلح في مجال تقنية املعلومات
واالتصاالت من أبرز ما مت عرضه من مطبوعات ،وقد مت اصدار هذا املعجم لتلبية احتياجات أخصائيي وطلبة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في
اجلامعات والكليات واملعاهد املهنية وذلك بتقدمي تفسيرات وشروحات ضرورية خملتلف املصطلحات بدال ً من مجرد معاني ومترادفات هذه املصطلحات.
وقد أعرب األستاذ وارف قميحة املدير التنفيذي ـ مكتب بيروت عن االعتزاز مبشاركة اجملموعة مبثل هذا احلدث الدولي.

«أجيب»  -القاهرة تشارك في ملتقي التوظيف بالجامعة األمريكية
القاهرة ـ شاركت أبوغزاله للملكية الفكرية في ملتقي التوظيف النصف
سنوي الذي نظمته اجلامعة األمريكية .ويوفر امللتقي تنمية وتطوير العالقات
املثمرة بني خريجي اجلامعة األمريكية بالقاهرة وعالم الشركات حيث أن
امللتقي يدمج بني احتياجات أصحاب العمل ومهارات ومؤهالت خريجي
اجلامعة األمريكية .
والتقى موظفوا من أجيب مع الزوار من أصحاب العمل ومن طالبي الوظائف،
وشرحوا لهم أنشطة وبرامج اجملموعة واخلدمات التي تقدمها املوارد البشرية،
كما جرى شرح كيفية جتهيز وتعبئة طلب التوظيف.
يذكر أن شركة أبوغزاله للملكية الفكرية (أجيب) حتتل املرتبة األولى عامليا ً
في مجال امللكية الفكرية إذ تلتزم الشركة باملعايير األخالقية واملهنية ،ولدى
الشركة فريقا ً من املهنيني املؤهلني .وتقدم الشركة مجموعة شاملة من
خدمات امللكية الفكرية.
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تاج ـ كونفوشيوس يستضيف وفد ًا صيني ًا
والبحث يتركز على تعزيز التعاون
عمان ـ زار وفد صيني رفيع املستوى ميثل احتاد قوانغدونغ للعلوم االنسانية
واالجتماعية معهد طالل أبو غزاله كونفوشيوس (تاج ـ كونفوشيوس)
ملناقشة أفق التعاون املستقبلي بني الطرفني.
وترأس الوفد نائب أمني سر حكومة قوانغدونغ الشعبية السيدة جيانغ هيان
ترافقها وانغ إكسياو سكرتيرة احلزب في احتاد قوانغدونغ للعلوم االنسانية
واالجتماعية ،والسيد زهو ليكسينغ رئيس جمعية قوانغدونغ لتبسيط
العلوم االجتماعية ،والسيد باي كسيونغفني نائب الرئيس التنفيذي جلامعة
قوانغدونغ للعلوم االجتماعية ،والسيدة يانغ كسيارونغ نائب مدير في مكتب
العلوم االجتماعية ،دائرة احتاد قوانغدونغ للعلوم االنسانية واالجتماعية،
والسيد تشني وينهان سكرتير احلزب في احتاد قوانغدونغ للعلوم االنسانية
واالجتماعية.
تركزت الزيارة على عدة قضايا رئيسية منها تعزيز التعاون مستقبالً في مجال
تطوير وإثراء عمل تاج ـ كونفوشيوس في األردن من خالل تبادل املعلومات
واخلبرات.
قال السيد طارق حماد ،املدير التنفيذي لـ «تاج كونفوشيوس» «لقد شرفنا فعالً اللقاء مع شركائنا الصينيني ومناقشة آفاق التعاون .ويسعدنا انتشار
اللغة الصينية واهتمام املزيد من الناس بتعلمها».
لكل من تاج ـ كونفوشيوس وجامعة طالل أبو غزاله التي تعتبر النافذة التي يحصل من خاللها
قضى الوفد عدة أيام من العمل في األردن وقام بزيارات ٍ
عال في العالم.
الناس على أفضل تعليم ٍ

فوز طالب معهد تاج ـ كونفوشيوس للسنة الثانية بأفضل جائزة فردية
على مستوى العالم في مسابقة سور الصين العظيم
عمان ـ استقبل معهد طالل أبوغزاله ـ كونفوشيوس ،املركز الرسمي إلمتحان الكفاءة
باللغة الصينية  HSKطالب معهد تاج ـ كونفوشيوس من الصيــن بعـد إتـمــام
الـمسابقة للغـة الصينية مبشاركة مديـر معهـد تاج ـ كونفوشيوس االستاذ طارق
حمــاد والعميد الصينــي األستاذ جانـغ والهيئة اإلدارية والتدريسية للمعهد.
تعقد املسابقة كل سنة في معهد كونفوشيوس في بكني ،كان هناك فريقني فقط من
العالم العربي أحدهم طالب معهد تاج – كونفوشيوس ،وقد فاز الطالب عامر الناصر
من معهد تاج ـ كونفوشيوس بجائزة فردية «األفضل على مستوى اإلبداع في العالم»،
تضمنت املسابقة إختبارا ً شفويا ً إلمتحان القدرات في اللفظ والقراءة واحملادثة باإلضافة
إلى مسابقة مواهب.
وأعرب األستاذ طارق حماد ،مدير املعهد ،عن سعادته للمشاركة في هذا احلدث الهام
واملستوى املتقدم للطالب الذي مينح الطالب فرصة نادرة لتطوير لغتهم الصينية ،حيث
حتظى اللغة الصينية على إهتمام كبير من الطالب ونحن نرغب برؤية دخول املزيد إلى عالم اللغة الصينية.
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استضافة الملتقى الثقافي األردني الصيني الثالث

عمان ـ إفتتح أمني عام وزارة الثقافة السيد مأمون التلهوني امللتقى الثقافي األردني الصيني الثالث الذي عقد في معهد طالل أبوغزاله ـ كونفوشيوس
برعاية األستاذ سميح املعايطة ،وزير الدوله لشؤون اإلعالم ووزير الثقافة وبحضور السيد وانغ باو لي املستشار الثقافي وممثل عن السفارة الصينية
ومدير معهد تاج ـ كونفوشيوس األستاذ طارق حماد والعميد الصيني للمعهد االستاذ جانغ تشنغ يو والهيئة اإلدارية والتدريسية للمعهد.
وأكد املشاركون على أهمية التبادل الثقافي بني الصني واألردن من خالل عقد امللتقيات الثقافية وتعليم اللغة الصينية والكتابة والترجمة باإلضافة
إلى التعرف على احلضارة الصينية.
من جهته أكد رئيس إحتاد الكتاب األستاذ مصطفى القرنة عن أهمية الفعاليات الثقافية ودور اإلتفاقية الثقافية بني األحتادين األردني والصيني في
التعرف على ثقافات البلدين وإبداعات الشعبني.
من جهة أخرى ألقى امللحق الثقافي الصيني السيد وانغ باو لي كلمة حتدث فيها عن املواجهات الفكرية والترجمة احلقيقية لألدب.
وحتدث في امللتقى عدد من األدباء األردنيني والصينني أشادوا من خاللها بالقواسم املشتركة بني الكاتب الصيني واألردني وتاريخ البلدين.
وفي ختام امللتقى قدم الوفد الصيني درعا ً تكرميا ً ملركز طالل أبوغزاله للمعرفة لدوره في تعليم اللغة الصينية وزيادة الوعي بالثقافتني العربية
والصينية و ومن ثم تبادل الوفد الصيني واألردني هدايا تذكارية تراثية.

