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مهجر سوري بكلفة  54مليار دوالر
أبوغزاله لإلستشارات 12 :مليون
ّ
سنويًا وإعادة إعمار  200مليار دوالر
حاكم رأس الخيمة يستقبل د.أبوغزاله
أبوغزاله للتدريب المهني تفوز بعطاء وزارة التخطيط العراقية
د.أبوغزاله يدعو من مجالس اإلدارة إلى التحول المعرفي
«أبوغزاله القانونية» مساهمًا رئيسيًا في تقرير البنك الدولي حول
األعمال 2013
مراكز إستشارية للمجموعة في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة
المرصد األردني اإلقتصادي يناقش نتائج فريق عمل تمكين المرأة
ورشة عمل حول معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
تقرير األمم المتحدة يشيد ببرامج وجهود جامعة طالل أبوغزاله
إتفاقية تعاون مع جامعة سكرانتون األميركية
 .....وإتفاقية مع جامعة حمدان بن محمد اإللكترونية
 .....وتعاون شامل مع الجامعة األميركية في رأس الخيمة
د.أبوغزاله :المستقبل هو في التعليم ذي المستوى العالي
عن طريق اإلنترنت
أكثر من مائة طالب إجتازوا بنجاح البرامج والدورات ذات المستوى
العالي عبر اإلنترنت.
إصدار الطبعة الثانية من معجم أبوغزاله للملكية الفكرية
 ......وإصدار النسخة العربية من المعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية 2013
«أبوغزاله كامبردج» تقود عملية محو األمية الحاسوبية في البلدان
العربية

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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«طالل أبوغزاله لالستشارات» 12:مليون مهجر سوري
بكلفة  54مليار دوالر سنوي ًا وإعادة إعمار  200مليار دوالر
عمّ ان ـ تشير اإلحصائيات إلى أن عدد السوريني املهجرين حسب تقديرات األمم املتحدة هي أقل من التقديرات غير الرسمية من
املصادر األخرى بنسبة تصل إلى  .%30أما التكلفة االجمالية التي يتم تقدميها لدعم هؤالء املهجرين فهي حوالي  54مليار دوالر
أمريكي إضافة إلى العبء على البنى االجتماعية واملالية االقليمية.

ويُعزى هذا التعارض في التقديرات الى حقيقة أن األرقام التي تقدمها األمم ويشير التقدير املبدئي الى أن متوسط الكلفة االجمالية السنوية لكل
املتحدة تقوم على حساب املهجرين املسجلني (وأولئك الذين على وشك سوري مهجر تصل تقريبا الى  4500دوالر .هذا يعني أن الكلفة االجمالية
التسجيل) حيث وصلت تقديرات ألعدادهم الى  8.7مليون جرى تهجيرهم لدعم املهجرين السوريني تتجاوز  54مليار دوالر أمريكي سنويا ,مما يؤدي
سواء داخل سوريه أو الدول احمليطة.
الى تأثيرات مالية سلبية على الدول املضيفة.
أما التقديرات التي توصلت اليها شركة طالل أبوغزاله لالستشارات
فتشير الى أن األعداد احلالية للسوريني املهجرين قد تكون أعلى ,حيث
هناك حوالي  3ماليني شخص اضافي بحاجة للمساعدة ,والذين لم يتم
حسابهم في الوقت احلالي ضمن االحصاءات الرسمية لألمم املتحدة ,مما
يرفع العدد احلالي للسوريني املهجرين الى  12مليون بدال من  8.7وفقا
لتقديرات األمم املتحدة .
ومن املرجح أن تستمر األرقام باالرتفاع نتيجة الستمرار األزمة وكذلك
نتيجة لنسب الوالدات الطبيعية بني السكان املهجرين .كما أن كلفة
استضافة هؤالء املهجرين مهمة جدا وجرى التقليل من قيمتها بشكل
خطير .ووفقا لتقديرات األمم املتحدة فان األرقام لم تشمل الكلف املباشرة
وغير املباشرة التي تتكبدها احلكومات واجملتمعات املضيفة ,وعوضا عن
ذلك مت التركيز على كلفة املساعدات التي تقدمها وكاالت األمم املتحدة
باإلضافة الى مبالغ محدودة من أجل متويل مشاريع التنمية.

من جهة أخرى ,يتم تقدمي املواد الغذائية (مثل اخلبز وغيرها من املواد)
واملواد غير الغذائية (كالكهرباء على سبيل املثال) من قبل حكومات
هذه الدول ,لذلك فان أي زيادة في عدد املستهلكني سيؤدي الى كلف
غير مستدامة للحكومات املعنية بينما لم تستفد االيرادات احلكومية
مساو من االعمال التجارية واأليدي العاملة السورية .ونتيجة
بشكل
ٍ
لذلك ,تؤدي االختالالت التجارية السنوية املستمرة الى تأثيرات مدمرة
على اقتصادات الدول اجملاورة.
وباإلضافة الى التأثيرات االقتصادية واملالية على حكومات واقتصاد الدول
املضيفة ,أظهرت التقديرات تأثيرا كبيرا لألزمة على مختلف القطاعات,
حيث جتلى ذلك في الصعوبات املعيشية في تلك الدول ,واضطراب سوق
العمل ,وارتفاع في أسعار االسكان ,وصعوبة احلصول على اخلدمات
الصحية والتعليم ،ونقص حاد في التزود باملياه ,باإلضافة الى الضغط
املفرط على اخلدمات التي تقدمها البلديات واألمن وإنفاذ القانون.
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من جهة أخرى ،يحتاج اعادة االعمار في سوريه الى ما ال يقل عن 200
مليار دوالر أمريكي ،وهذه تقديرات أولية مؤقتة والتي يتعني دراستها
بشكل كامل وذلك الستمرار النزاع والدمار في سوريه كما وتوقع أن تكون
هذه األرقام أعلى من ذلك.

يقول سعادة الدكتور طالل أبوغزاله ،رئيس مجلس ادارة شركة طالل
أبوغزاله لالستشارات« :مهما كانت الدول معوملة ومتكاملة ،عندما
تبدأ موجات الناس بالتحرك في مثل هذه األعداد ,يصبح التوافق صعبا.
وبغض النظر عن عدد املتأثرين باألزمة ،واألجيال الضائعة ،وخيبة اآلمال
وعدم وجود حلول جاهزة ،ستستمر األعداد بالنمو ،وسيكون هناك أطفال
جدد لألسر املهجرة ,وعليه يجب أن يكون أي جتاوب مع مشكلة املهجرين
على مستوى واسع ملعاجلة النمو الطبيعي في األعداد واالحتياجات».

وبناء على نتائج هذه التقديرات غير الرسمية ،تسعى طالل أبوغزاله
لالستشارات الى إجراء حتقيقات للتأكد من هذه التقديرات وتكشف
األعداد الكلية للسوريني املهجرين وكذلك الكلفة االجمالية (املباشرة
وغير املباشرة) لتأثير هذه األزمة على الدول املضيفة.
وأضاف الدكتور أبوغزاله« :نتوقع أن يشهد املستقبل تتابع االزمات ،سواء
الطبيعية أو تلك الناجمة بفعل البشر .وقد شكلت الدول وحدات إلدارة
وتهدف هذه التحقيقات التي جتريها أبوغزاله لإلستشارات للتأكد األزمات لكن تقديرات الكلف املالية وغير املالية متوسطة وطويلة األمد
من التقديرات غير الرسمية وهي مبثابة األبحاث األولى من نوعها حول من أجل التنظيم األفضل ما تزال بحاجة للتثبت بطريقة ممنهجة».
تأثير السكان السوريني املهجرين على االقتصاد االقليمي والقطاعات
االجتماعية األخرى .وستقوم طالل أبوغزاله لالستشارات بنشر أي أبحاث وشدد أبوغزاله على أننا بحاجة الى منهج قائم على التنسيق اجليد
اضافية حول تأثير أزمة الالجئني السوريني على تلك املناطق ويشمل ذلك ودعم احلقوق ومتوافق مع قيم وفكر األمم املتحدة ،فضال عن خارطة طريق
األيدي العاملة ،وتوفر فرص العمل ،والتعليم ،والصحة ،وتدوير النفايات ،شاملة من أجل عكس نتائج األزمة واختتم بالقول «ان هذا هو الهدف
واملياه ،وامليزانية احلكومية فضال عن الناجت احمللي االجمالي.
الذي يجب أن يقدم له الدعم الكامل من اجملتمع الدولي».

صاحب السمو حاكم رأس الخيمة يستقبل د.أبوغزاله
استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو اجمللس األعلى
حاكم رأس اخليمة أستقبل في قصره العام سعادة الدكتور طالل أبوغزاله حيث
تناول اللقاء نشاطات مجموعة طالل أبوغزاله في رأس اخليمة والبرامج املستقبلية
للمجموعة في اإلمارة ،وقدم د.ابوغزاله تقريرا ً عن املفاوضات اجلارية مع اجلامعة
األمريكية في رأس اخليمة والهادفة إلى إقامة مركز طالل أبوغزاله املعرفي في
اجلامعة بهدف تعليم كافة البرامج الرقمية التي تديرها جامعة طالل أبوغزاله
العاملية الرقمية من األردن سواء كانت في مجال التدريب أو املؤهالت املهنية أو
تعليم اللغة وكذلك تقنية املعلومات .وقد أبلغ أبوغزاله سمو احلاكم أن البحث
يجري أيضا ً حول إقامة كلية طالل أبو غزالة للدراسات العليا في األعمال على نسق
الكلية املوجودة بنفس األسم في اجلامعة األملانية األردنية في عمان.
وجتدر اإلشارة أن مكتب اجملموعة في إمارة رأس اخليمة يعمل منذ عام  1972في
خدمة الدوائر احلكومية والقطاع اخلاص في مجال احملاسبة واإلستشارات والتدريب.
و ّذكر أبوغزاله للتاريخ بأن إمارة رأس اخليمة كانت أول إمارة في تطبيق قانون حماية
امللكية الفكرية بالتعاون مع «أبو غزالة للملكية الفكرية» والتي أصبحت الشركة
األكبر في العالم في مجالها .ويعتز أبوغزاله بالعالقة اخلاصة التي يحظى بها من سمو احلاكم منذ عقود طويلة وهي عالقة نفتخر بها
منذ عهد صاحب السمو الوالد الراحل الشيخ صقر القاسمي رحمه اهلل.
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أبوغزاله للتدريب المهني تفوز بعطاء
وزارة التخطيط العراقية لتدريب  300موظف
عمان -فازت شركة طالل أبوغزاله للتدريب املهني ـ مكتب بغداد في العطاء الذي طرحته وزارة التخطيط في العراق
لتدريب موظفي الوزارة من مختلف املستويات الوظيفية وفي كافة أقسام ودوائر الوزارة.

ووفقا ً لبنود العطاء تتكفل أبوغزاله للتدريب املهني بتدريب وتأهيل حوالي ثالثمائة موظف ،وجاري حاليا ً عقد الدورات في
املقر اإلقليمي جلامعة طالل أبوغزاله في العاصمة األردنية عمان ،وستركز على الدورات اإلدارية واملالية والقانونية على مدى
شهر كامل وتشمل اإلدارة اإللكترونية ،النزاهة والشفافية في العمل اإلداري ،أساليب التحليل املالي وإعداد املوازنة ،إدارة
املشاريع ،الالمركزية واحلوكمة احمللية ،التقييم والتحول املؤسسي ،اجلودة ومنافع التحسن املستمر.
أما الدورات القانونية فتشمل مهارات صياغة العقود واإلتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم ومهارات تقييم العروض الفنية
واملالية للعطاءات واملناقصات.
وقد إختارت وزارة التخطيط أبوغزاله للتدريب املهني وهي إحدى شركات مجموعة طالل أبوغزاله من بني عروض كثيرة أخرى،
كون العرض التي تقدمت به اجملموعة من أفضل العروض فنيا ً وإدرايا ً وحتى مالياً ،وعزز ذلك السمعة املهنية للمجموعة في
أوساط قطاعات األعمال وانتشارها وقدرتها وكفاءة خبراء التدريب.
وقد أشاد املشرفون من جانب الوزارة وكذلك املتدربون بحسن الترتيبات اإلدارية واللوجستية وخاصة في قاعات التدريب اجملهزة
بالتقنيات املتقدمة في اجلامعة ،حيث يتوزع املتدربون على عدة قاعات منفصلة ،وثمنوا بالتقدير ما تلقوه من معلومات
حديثة عززت من قدراتهم العملية.
وأعرب األستاذ محمد اجلبوري ،املدير التنفيذي ملكتب العراق عن شكره وتقديره لثقة املسؤولني في وزارة التخطيط وفي كافة
وزارات ومؤسسات الدولة باجملموعة مؤكدا ً على اجلاهزية واإلستعداد للقيام باملهام املهنية في كافة القطاعات التنموية
واإلقتصادية ومبا يلبي حاجات هذه املؤسسات ويسهم في تعزيز وتطوير القدرات البشرية .وفي نهاية كل دورة يتسلم
املشاركون شهادة حضور تبني اسم الدورة وعدد الساعات التي أمضاها املشارك.
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أبوغزاله في مؤتمر المديرين في دبي:
«أدعو مجالس اإلدارة إلى التحول المعرفي لمؤسساتهم»
دبي ـ عقد في دبي وعلى مدى يومني مؤمتر رؤساء وأعضاء مجالس
اإلدارة من الدول العربية واألجنبية وقد تناول البحث من قبل
املتحدثني اجلوانب اخملتلفة من مسؤوليات مجلس اإلدارة.
وألقى سعادة الدكتور طالل أبوغزاله كلمة رئيسية ركز فيها
على الدور الرئيسي في مرحلة التحول التاريخي نتيجة للتطورات
السريعة واجلارفة في مجال تقنية املعلومات واإلتصاالت والتي
تفرض على كل املؤسسات تطوير بنيتها التحتية املعلوماتية
واإلتصاالتية وممارسة نشاطاتها بالوسائل الرقمية إن أرادت البقاء
وتكون قادرة على اإلستمرارية واملنافسة.
وأوضح أبوغزاله أن عاملنا اليوم أصبح فيه من أسماهم مواطنون في
عالم املعرفة وهم هؤالء األطفال الذين يشربون احلليب مع تقنيات
املعرفة ومنهم جيلنا النازح أو الطارئ على عالم املعرفة ولفت الى
أن إحصائيات اإلحتاد الدولي لإلتصاالت تشير إلى أن نسبة الزيادة
في عدد مواطني عالم املعرفة ستؤدي قريبا ً إلى أن يصبح أولئك
املواطنني النسبة األكبر واملهيمنه على عاملنا في موازاة إنحصار
عدد النازحني إلى عالم املعرفة.
وأكد د.أبوغزاله أن قوة املؤسسات أصبحت رهنا ً بتطورها التقني
كما حصل في حالة شركة أبوغزاله للملكية الفكرية والتي وختم أبوغزاله بأنه ليس املطلوب من مجالس اإلدارة أن تصبح
أصبحت األكبر في العالم في مجالها بفضل ذلك.
مجالس خبراء في تقنية املعلومات واالتصاالت بل أن دورها
ومسؤوليتها في اتخاذ القرار لتحول كافة نشاطاتها كما تصبح
وأضاف أن شركة طالل أبوغزاله الدولية لتدقيق احلسابات متكنت معرفية أي أن تدار بتقنيات املعلومات واالتصاالت وذلك من خالل
من أن تكون الشركة احملاسبية الوحيدة في املنطقة من بني  20أختيار اخلبراء االكفاء واالستعانة باملستشارين مشيرا ً إلى أن شركة
شركة عاملية عابرة للقارات تشترك في عضوية منتدى الشركات طالل أبوغزاله لتقنية املعلومات واالتصاالت تقدم هذه اإلستشارات
الكبرى حتت مظلة اإلحتاد الدولي للمحاسبني في نيويورك .
لعمالئها في القطاع العام واخلاص على مستوى املنطقة .
وقال« :أن مجموعة طالل أبوغزاله تطلق حاليا ً السحابة اإللكترونية
اخلاصة بها والتي متثل جتربة متقدمة في القطاع اخلاص تتيح ألفراد
اجملموعة في مكاتبها الـ  80ولعمالئها ومجلس إدارتها ولطالب
جامعة طالل أبوغزاله الرقمية العاملية محيطا ً رقميا ً متكامالً
سيزيد من قدراتها على أداء خدماتها بشكل أفضل».

ويشير د .أبوغزاله أنه ليس خبيرا ً ولكنه من موقع مسؤوليته
في مجلس اإلدارة يتخذ القرار ويكلف خبراء اجملموعة في تنفيذه
وبالتالي ال غبار على مجالسنا في غياب خبرتها التقنية ألن ما
نحتاجه هو رؤيتها ومسؤوليتها قيادة التحول املطلوب في ظل
تسونامي الرقمية اجلارف.
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ابوغزاله القانونية مساهم ًا رئيسي ًا
في تقرير البنك الدولي «ممارسة أنشطة األعمال »2014
عمان ـ أختيرت شركة طالل أبوغزاله القانونية
مجدداً مساهماً إقليمياً في التقرير الذي أع ّده
البنك الدولــي حتت عنــوان «ممارسة أنشطـة
األعمـال  :2014فهم األنظمــة للشركــات
الصغيرة واملتوسطة احلجـــم».
عد تقرير ممارسة أنشطة األعمال لعام 2014
ويُ ّ
اإلصدار احلادي عشر لسلسة تقارير ممارسة
أنشطة األعمال ،ويُق ّيم هذا التقرير األنظمة
التي تؤثر على الشركات احملل ّية في  189اقتصاداً،
كما يصنف هذه االقتصادات ضمن  10مجاالت
وفقا ً لطرق تنظيم األعمال التجارية فيها؛ على
سبيل املثال :بدء األعمال التجارية ،وتسوية
حاالت اإلعسار ،والتجارة عبر احلدود.
بينما يتوسع التقرير لهذا العام ليشمل ،للمرة
األولى  ،جمع البيانات عن أربع اقتصادات جديدة
تتمثل في :ليبيا ،وميامنار ،وسان ماريو وجنوب
السودان ،كما تُبرَز مجموعة مؤشرات ممارسة
أنشطة األعمال في التقرير من خالل دور احلد
األدنى ملتطلبات رأس املال في بدء العمل التجاري،
وحمالت التفتيش املتكررة للكشف عن مدى
فعالية تصاريح العمل ،وحجم تكلفة احلصول
على الكهرباء ،ون ُُظم النافذة الواحدة في
التجارة عبر احلدود ،واإليداع والدفع اإللكتروني
فيما يتعلق بدفع الضرائب ،فضالً عن احملاكم
اإللكترونية في إنفاذ العقود.
واحتلت سنغافورا الصدارة في الترتيب العاملي لسهولة ممارسة أنشطة األعمال فيها ،بينما يليها في الترتيب ٌ
كل من :منطقة
هونغ كوجن اإلدارية اخلاصة ،والصني ،ونيوزيلندا ،والواليات املتحدة ،والدمنارك ،وماليزيا ،وجمهورية كوريا ،وجورجيا ،والنرويج ،واململكة
املتحدة.
ومن اجلدير بالذكر أ ّن مكاتب أبوغزاله القانونية التي شاركت في إعداد التقرير في كل من :العراق ،واإلمارات العربية املتحدة،
والكويت ،والبحرين ،ومصر ،وسوريا ،وتركيا ،واململكة العربية السعودية ،و ُعمان ،واألردن ،ولبنان ،وقطر .إلاّ أنّه ،ووفقا ً لبيان صادر عن
مجموعة البنك الدولي ،فإ ّن مشاركة شركة طالل أبوغزاله القانونية في تقرير ممارسة أنشطة األعمال تؤثر إيجابيا على حتسني
حياة األعمال اليومية لرجال األعمال ،في حني كشف التقرير عن ارتفاع بنسبة  %18في إصالح تنظيم األعمال التجارية.
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مراكز إستشارية للمجموعة في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة

رأس اخليمة ـ إجتمع سعادة الدكتور طالل أبوغزاله مع سعادة رئيس
غرفة جتارة وصناعة رأس اخليمة يوسف عبيد النعيمي وجرى البحث
في مجاالت التعاون بني الغرفة ومجموعة طالل أبوغزاله.

مستقبل التجارة العاملية والتوجهات املقترحة لرأس اخليمة ودولة
اإلمارات العربية املتحدة في ظل التحوالت الدولية ملا يساعد على
مزيد من القدرة التنافسية لشركاتنا الوطنية .ومن املعروف أن الدكتور
ابوغزاله كان قد قدم للمنظمة العاملية للتجارة تقريرا ً حول حول
مستقبل التجارة العاملية ودور املنظمة العاملية للتجارة من موقعه على
فريق خبراء املنظمة املكلف برسم مستقبل التجارة العاملية.

وقد مت اإلتفاق على إنشاء مراكز إسستشارية للمجموعة في الغرفة
تقدم للشركات ولرجال األعمال وألصحاب املبادرات اجلديدة اخلدمات
اإلستشارية الالزمة مبا في ذلك دراسات اجلدوى والدراسات املالية
ً
اإلقتصادية واإلدارية التجارية ملا في ذلك مساعدة املبدعني وأصحاب في ختام اللقاء قدم النعيمي درع الغرفة للدكتور أبوغزاله تقديرا جلهوده
املبادرات في تطوير إبداعاتهم لتصبح مشاريع جتارية ناجحة.
في خدمة اإلقتصاد العربي والعاملي ومن جهته أشاد أبوغزاله بدور الغرفة
بيت التجارة في دورها الفعال والناجح الذي أسهم في التطورات املباركة
وكذلك مت اإلتفاق على تنظيم مؤمتر في قاعة املؤمترات بالغرفة حول في هذه اإلمارة والتي واكبها أبوغزاله على مدى عقود طويلة.

عمان
اختيار الدار لالستشارات ـ طالل ابوغزاله في سلطنة ُ
عضوا في لجنة تحكيم كأس السلطان ألفضل خمسة مصانع
مسقط ـ اختارت وزارة التجارة والصناعة -املديرية العامة للصناعة في سلطنة ُعمان شركة الدار
لإلستشارات – طالل أبوغزاله أسوشيتس عضوا ً في جلنة التحكيم ملسابقة كأس جاللة السلطان قابوس بن
سعيد ألفضل خمسة مصانع لعام  2013وهي املسابقة التي أطلقت في عام  1991وتعتبر إحدى الوسائل
التي اتبعتهــا احلكومــة لتحفيز القطــاع الصنــاعي على بذل مزيد من اجلهد والعطــاء في سبيل حتسني
اإلنتاج واإلرتقاء بجودته ،وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنني العمانيني وتدريبهم وتأهيلهم لكي يتبوؤا مراكز
ريادية وقيادية في املنشأت الصناعية على كافة املستويات.
ووجهت املديرية العامة للصناعة دعوة الى الدكتور فادي عبد احلميد املدير التنفيذي لإلستشارات لتمثيل
شركة الدار لإلستشارات ،طالل ابوغزاله أسوشيتس في جلنة التحكيم .وقد أعرب الدكتور عبد احلميد عن إعتزاز شركة الدار لإلستشارات ،طالل
ابوغزاله أسوشيتس بهذه الثقة ،وأكد أن اجملموعــة ستشارك بكل اإليجابية وفعالية في جلنــة التحكيم وستضع خبرتهـا وإمكانياتها في خدمة
وزارة التجارة والصناعة ومساعدتها في خلق بيئة من التنافس بني املؤسسات الصناعية وحتسني اإلدارة واإلنتاجية ورفع كفاءة القطاع الصناعي.
يذكر أن شركة الدار لإلستشارات -طالل أبوغزاله بدأت عملها وأنشطتها املهنية في السلطنة منذ العام  1973وواكبت النهضة املباركة بقيادة
حضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد ،ونفذت العديد من املشاريع في مجال اإلستشارات اإلقتصادية واإلدارية وكذلك في مجال تأسيس
الشركات وخدمات تقييم االعمال ،وأنظمة إدارة اجلودة ،وخدمات استشارات املوارد البشرية إضافة الى خدمات احللول اإللكترونية وتقنية املعلومات
واإلتصاالت ،وحوكمة الشركات.
هذا إلى جانب اخلدمات املهنية األخرى التي تقدمها شركات اجملموعة في  80مكتبا ً حول العالم كتدقيق احلسابات وامللكية الفكرية والترجمة
واإلستشارات القانونية ،والتعليم وتعريب املواقع اإللكترونية.
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المرصد االردني االقتصادي
يناقش نتائج فريق عمل تمكين المرأة

عمان ـ عقد املرصد االردني االقتصادي حلقة نقاشية في ملتقى طالل أبوغزاله املعرفي لبحث نتائج تقرير فريق عمل متكني
املرأة مبشاركة رئيس وأعضاء الفريق إضافة الى أعضاء من منتدى تطوير السياسات االقتصادية واخلبراء واملتخصصني في هذا
القطاع  ،وأدار احلوار الدكتور محمد أبو حمور والسيد عدنان أبو الراغب.
وقدمت السيدة ناديا هاشم العالول رئيس فريق متكني املرأة عرضا ً شامالً حملتويات التقرير تضمن توصيفا ً للوضع القائم للمرأة في
االردن  ،والتطور الذي طرأ على مسيرة املرأة من قوانني وثقافة  ،وتناول احلقوق السياسية واملشاركة باحلياة العامة وحقوق املرأة
املتعلقة باجلنسية وحقها في التعليم والعمل  ،وفي احلقوق االقتصادية واالسرية  ،كما تناول تعريف التمييز ضد املرأة وحترمي العنف
ضدها مع التركيز على الثغرات ووضع البدائل واحللول.
ودعا التقرير الى االنتقال من مرحلة التنظير الى مرحلة التطبيق عبر رؤية واستراتيجية تتضمن االهداف القصيرة وبعيدة املدى ،
مع إجراء املتابعة والتقييم بني احلني واالخر والتواصل مع كافة املؤسسات املعنية بهذا الشأن ،لبحث أوجه التعاون حول العمل على
تطوير وتنمية ومتكني املرأة وتنفيذها من خالل:
•االليات املناسبة لتحقيق االهداف االنية والبعيدة.
•حتديد أولويات التنفيذ وكذلك املسؤوليات.
•توزيع االدوار وجدولة البرامج واملسؤوليات وفق إطار زمني محدد.
وتضمن التقرير رؤية الفريق والتي تتركز على حماية حقوق املرأة وصون كرامتها مع التعريف بواجباتها من أجل مجتمع تسوده
العدالة واملساواة وتكافؤ الفرص حتت مظلة القانون.
كما تضمن رسالة تتلخص في حماية حقوق املرأة املعتمدة على مفاهيم الدميوقراطية وحقوق االنسان ونشر ثقافتها ومراقبة
أوضاعها وتقدمي املشورة واملساعدة القانونية حملتاجيها من النساء.
وأوضح التقرير بأن تنفيذ خطة التطوير ميدانيا ً سيتم من خالل االبحاث والدراسات والتمثيل واملشاركة والتشبيك إضافة الى تنفيذ
استراتيجية إعالمية وإتصال  ،وإتباع سياسات تعتمد احلوار واالستماع للرأي االخر وإحترامه.
وتخلل االجتماع مداخالت واستفسارات تناولت كافة االمور التي تسهم في تدعيم حقوق املرأة ومتكينها من أجل دمجها وجعلها
قادرة على التأثير إلحداث التغيير املطلوب نحو االفضل.
يذكر بأن املرصد االردني االقتصادي هو أحد مبادرات منتدى تطوير السياسات االقتصادية يعمل بشكل مؤسسي مستمر  ،وجهة
محايدة مستقلة للرقابة على االداء احلكومي مبهنية ،وبشفافية وانفتاح وتعاون مع كافة اجلهات ،ويضم خبراء هدفهم دراسة
السياسات االقتصادية على أسس ومعايير واضحة.
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بمشاركة  30متخصص ًا ومهني ًا من وزارة المالية  /األردن
ورشة عمل حول «معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام»
عمان ـ نظم مشروع االصالح املالي
املمول من الوكالة األمريكية للتنمية
الدولية ( )USAIDوبالتعاون مع اجملمع
الدولي العربي للمحاسبني القانونيني
ورشة عمل بعنوان «معايير احملاسبة
الدولية في القطاع العام».
هدفت هذه الورشة إلى زيادة الوعي
بضرورة تبني وتطبيق هذه املعايير ودورها
في توفير مرجع محاسبي واحد ثابت
وشكل إفصاح مالي يسهل فهمه
وقرائته والتعامل معه ،كما وتهدف
لتحسني نوعية وجودة التقارير املالية
املقدمة من قبل القطاع العام من خالل
توفير مصادر معلومات موثوقة ،مما
يؤدي للوصول إلى قرارات تقييم أفضل
وأبلغ في تخصيص املوارد املقدمة من
احلكومات ،وبالتالي زيادة الشفافية عن
مسائل األعمال وتوفير مقارنات دورية.
وفي بداية الورشة رحب األستاذ حسام
أبوعلي مساعد أمني عام وزارة املالية
باحلاضرين ،وأكد على أن هذه الورشة
مهمة جدا ً كونها تتحدث عن معايير
مطبقة عامليا ً وأكد على أهميتها واملزايا
العديدة التي ستتحقق جراء تطبيقها.
وأشاد األستاذ فادي الداود ـ نائب مدير
مشروع اإلصالح املالي في كلمه ترحيبية
باجلهود املتواصلة مع شركائهم
األساسيني في وزارة املالية والتزام
املشروع املتواصل بدعم جهود الوزارة
االصالحية .
وقد حتدث الدكتور جالل الدبعي ـ مدير

التدريبية» ،مشيدا ً بالتعاون املشترك مع
مشروع اإلصالح املالي املمول من الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية ()USAID
ووزارة املالية.

مديرية احلسابات العامة بوزارة املالية
األردنية في كلمه توجيهية عن تطلع
الوزارة لتطبيق ما يتناسب من املعايير
الدولية وطبيعة احلسابات احلكومية
مع مراعاة خصوصيتها ،كما أشار بأن
هنالك تقارب إلى حد كبير بني ما يطبق وقد أوصى احلاضرون مبا يلي:
اآلن في وزارة املالية وما تنص عليه
•دراسة وضع تطبيق املعايير في
املعايير الدولية ،كما حث املشاركيني
الوزارة ,أين هم من تطبيق هذه
على اإلستفادة من ورشة واخلروج بتصور
املعايير وما هو املطبق منها ومدى
واضح عن املعايير الدولية.
إمكانية تطبيقها واألمور املترتبة
على ذلك.
وإنسجاما ً مع سياسة اجملمع في دعم
•الوقوف على أهمية هذه املعايير
الكوادر املالية في القطاع العام ,فقد
واإليجابيات املترتبة على تطبيقها
جرى إهداء املشاركني أحدث نسخة من
على املدى القصير والطويل ،ودورها
معايير احملاسبية الدولية في القطاع
في ضبط النفقات وإظهار البيانات
العام ,حيث أكد األستاذ سالم العوري-
املالية بكل مصداقية وشفافية.
مدير اجملمع الدولي العربي للمحاسبني
•تشكيل فريق عمل من وزارة املالية
القانونيني بأن اجملمع برئاسة سعادة
تكون مهمته دراسة النقاط أعاله
الدكتور طالل أبوغزاله سيعمل بإستمرار
والتنسيق مع مشروع اإلصالح املالي
تنظيم ورعاية هذه الورش والدورات
واجملمع.
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تقرير األمم المتحدة يشيد ببرامج وجهود
جامعة طالل أبوغزاله
عمان -سلط تقرير خاص لصحيفة األمم املتحدة  TerraVivaتيرافيفا (األرض احلية) الضوء على البرامج واألعمال التي تقوم
بها جامعة طالل أبو غزاله ( ،)TAGIUNIبوابة التعليم األفضل عبر اإلنترنت في العالم.
وركز التقرير على منطقة الشرق األوسط باعتبارها منطقة
تشهد نشو ًء سريعا ً لتقنيات التعليم املبتكرة ،كما أشاد
ببراعة العمـل والـجهد الذي تبذله جامعة طالل أبوغـزاله
( )TAGI-UNIبصفتها واحدة من املؤسسات التعليمية الرائدة
في توفير البدائل للتعليم التقليدي.
وقال سعادة الدكتور طالل أبوغزاله ،رئيس اجلامعة ،أن «هذا
يدعم رؤيتي منذ فترة طويلة بأن التعليم التقليدي لم يعد
يتمتع بالفعالية بعد اآلن .ونحن بحاجة إلى البحث عن طرق
جديدة لتعليم أجيالنا املستقبلية وتبني التكنولوجيا .وهذه
هي الطريقة الوحيدة التي ستساعدنا على الوقوف في وجه
هذا التسونامي الرقمي وتأهيل األجيال في املستقبل».
وأشار التقرير إلى دراسة أجرتها املنظمة غير احلكومية (اجناز
العرب) ،والتي سلطت الضوء على عيوب أنظمة التعليم
في املنطقة ،فضالُ عن إبراز العمل الذي تؤديه جامعة طالل
أبوغزاله ( )TAGI-UNIوعدد من املؤسسات األخرى التي تقوم
بتطوير املنتجات والوسائل التعليمية ذات الصلة بتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت للمساعدة في إيصال التعليم.

ليفربول وجامعة والدن وجامعة نورثامبتون وكلية كانيشيوس
وجامعة أميتي وجامعة فورت هايس ،ومعهد األمم املتحدة
للبحث والتدريب واجمللس الثقافي البريطاني ،واجملموعة الدولية
للتدريب والتنمية ،وشركة التعليم املنفتح ()Open Thinking
ومعهد إينلينغوا تشيلتينهام ومؤسسة جيناشتم للتعلم
اإلبداعي وبيرسون ـ إيديكسل.

وترتبط جامعة طالل أبوغزاله ( )TAGI-UNIبشراكة مع أبرز
مؤسسات التعليم الدولية لتوفير تعليم معتمد ومن الطراز وميكن اإلطالع على التقرير الكامل لتيرا فيفا ،األمم املتحدة عبر
العاملي للطلبة في مختلف أنحاء العالم .وقد باشرت اجلامعة الرابط التالي:
بعقد الشراكات في منتصف عام  ،2012ووقعت منذ ذلك http://www.ipsnews.net/2013/11/middle-east-entrepre-
احلني اتفاقيات مع مدرسة ثندربيرد لإلدارة الدولية وجامعة
/neurs-eye-education
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اتفاقية تعاون بين:
«جامعة طالل أبوغزاله وجامعة سكرانتون األمريكية»

بنسيلفانيا ـ وقعت جامعة طالل أبوغزاله ( ،)TAGI-UNIاتفاقية اعتماد رابطة تطوير كليات األعمال ( ،)AACSBمتثل عالمة بارزة
تعاون مع جامعة سكرانتون في بنسلفانيا ،الواليات املتحدة في رحلتنا نحو حتقيق رؤيتنا املتمثلة بدمقرطة التعليم رفيع
األمريكية بهدف توفير فرص تعلم متميزة عبر اإلنترنت.
املستوى .ونحن فخورون بارتباطنا مع جامعة يسوعية معترف
بها على نطاق دولي وتوفر برامج عالية اجلودة”.
ومبوجب هذه االتفاقية ،ستروج جامعة طالل أبوغزاله برامج
املاجستير التي تطرحها جامعة سكرانتون في إدارة األعمال وجدير بالذكر أن جامعة سكرانتون حتظى باعتماد كامل من
واملعتمد كذلك من رابطة تطوير كليات األعمال ( )AACSBجلنة الواليات الوسطى للتعليم العالي ( )MSCHEورابطة
مع خمسة تخصصات ،جنبا إلى جنب مع برنامج شهادات تطوير كليات األعمال ( )AACSBومجلس االعتماد للهندسة
عبر اإلنترنت تعتمده ساب ( :)SAPوتشمل سلسة البرامج والتكنولوجيا ( )ABETومجلس اعتماد برامج إعداد املعلمني
املطروحة:
( ،)TEACوغيرها الكثير من هيئات االعتماد الدولية .ويعد
•ماجستير في إدارة األعمال -اإلدارة العامة
برنامج املاجستير في إدارة األعمال من جامعة سكرانتون من
•ماجستير في إدارة األعمال -إدارة الرعاية الصحية
البرامج الصارمة والدقيقة ،وهو مصمم لتلبية احتياجات كل
•ماجستير في إدارة األعمال -إدارة األعمال الدولية
من ر ّواد األعمال ،واملعايير واملتطلبات العاملية على حد سواء.
•ماجستير في إدارة األعمال -إدارة العمليات
•ماجستير في إدارة األعمال  -تخطيط موارد املؤسسات
وأشار الدكتور ويليام جيفري ويلش ،عميد كلية الدراسات
•شهادة في تخطيط موارد املؤسسات
العليا والتعليم املستمر إلى أن “برامج الدراسات العليا في
جامعة سكرانتون تتوق إلى حتقيق التفوق األكادميي؛ ويتحدى
وصرح سعادة الدكتور طالل أبوغزاله رئيس اجلامعة بالقول برنامج املاجستير في إدارة األعمال الطريقة التي يرى بها
“إن الشراكة مع جامعة سكرانتون التي تأسست عام  1888الطالب العالم .وهناك تآزر أكثر من رائع بني رسالة جامعة
في الواليات املتحدة األمريكية ،وهي اجلامعة احلاصلة على سكرانتون وتلك جلامعة طالل أبوغزاله”.

13

إتفاقية تعاون وشراكة بين
«جامعة حمدان بن محمد اإللكترونية»
و «جامعة طالل أبوغزاله»
دبي ـ وقعت “جامعة حمدان بن محمد اإللكترونية” ( )HBMeUو”جامعة طالل أبوغزاله” ( )TAGI-UNIاتفاقية تعاون لتقدمي
خدمات التعليم اإللكتروني عالي املستوى .ومبوجب االتفاقية املشتركة ،ستعمل “جامعة طالل أبوغزاله على ترويج برامج
التعليم اإللكتروني في “جامعة حمدان بن محمد اإللكترونية” ،إذ يعد هذا التعاون األول لـ “جامعة طالل أبوغزاله” مع
جامعة عربية .كما تغطي هذه الشراكة البرامج األكادميية والتحاق الطلبة واألنشطة البحثية املشتركة.

قال الدكتور منصور العور ،رئيس “جامعة حمدان بن محمد
اإللكترونيـة”“ :تنـدرج شراكتنا االستراتيجية اجلديــدة مـع
“جامعة طالل أبوغزاله” في إطار حرصنا املستمر على توسيـع
نطاق شبكتنا الدولية من التحالفات املتينة التي تصـب في
خدمة تطلعاتنا الطموحة املتمحورة حول االرتقاء بجودة
التعليم اإللكتروني في العالم العربي .وتكتسـب االتفاقيـة
املشتركة أهمية عالية باعتبارها ركيزة أساسية لتكثيف
اجلهود األكادميية لتشجيع البحث العلمي وتوفير أفضل برامج
التعليم اإللكتروني املطابقة ألعلى معايير الشمولية والتميز”.
وأضاف العور“ :نثق من جانبنا بأ ّن الشراكــة اإلستراتيجيـة
مع مؤسسة أكادميية معروفة مثل “جامعة طالل أبوغزاله”
ستفتح آفاقا ً جديدة لنشر ثقافة التعليم اإللكتروني بني
األوساط اإلقليمية .ونتطلع من خالل التعاون املشترك إلى

تبادل أفضل املمارسات التعليمية والتجارب الرائدة التي من
شأنها إعادة تشكيل مستقبل التعليم والتعلم باستخدام
أساليب مبتكرة تواكب التطور املتسارع الذي يفرضه العالم
الرقمي”.
ومن جانبه ،قال الدكتور طالل أبوغزاله ،رئيس اجلامعة“ ،أن
هذه الشراكة توفــر الوصول إلى أفضل البرامــج األكادميية
الكترونيا ً من خـالل “جامعة حمدان بن محمد اإللكترونية”
وذلك باإلستفادة من اإلتفاقيات األخرى التي وقعتها “جامعة
طالل أبوغزاله” مع أرقى وأعرق اجلامعات العاملية” .وأعرب عن
ترحيبه بالتعاون مع “جامعة حمدان بن محمد اإللكترونية”
وإنضمامها إلى قائمة هذه الشراكات ،مؤكدا ً أن هذا التعاون
سيكون مثمرا ً ومفيدا ً لكال اجلامعتني.
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وتعد “جامعة طالل أبوغزاله” البوابة للوصول إلى أفضل تعليم
في العالم عبر اإلنترنت .وترتبط اجلامعة بإتفاقيات تعاون
وشراكة مع أبرز مؤسسات التعليم العاملية ،لتوفير برامج
اكادميية إلى الطلبة في جميع انحاء العالم ،ومنها إتفاقية مع
“كلية ثندر بيرد”“ ،جامعة ليفربول”“ ،جامعة والدن”“ ،جامعة
كانيشيوس”“ ،جامعة نورثها مبتون”“ ،جامعة فورت هايز”،
“جامعة سكرانتون”“ ،اجمللس الثقافي البريطاني”“ ،مجموعة
التدريب والتنمية الدولية”“ ،بيرسون فيو” و”ايديكسل”.
تعد “جامعـة حمدان بـن محمـد اإللكترونية” أول جامعـة
إلكترونية في العالم العربي تأسست وفـق رؤية مستقبلية
تستهدف حتقيق إنطالقة جديدة للتعليم من خالل التركيز
على تطبيق ممارسات تعليمية تتميز باملرونة واجلودة والتنوع
لتعميق مستوى القيادة الذاتية لدى الطالب وتأهيلهم
إجتماعيا ً وأكادمييا ً لإلندماج في أسواق العمل .وترتكز فلسفة
اجلامعة على أسس هامة مت تطويرها إستنادا ً إلى أبحاث
معمقة ومشاريع تطوير واسعة بإشراف عدد من أبرز اخملتصني
من مختلف أنحاء العالم مبا فيها تدريس أحدث املناهج العاملية

وترسيخ مفهوم التعلم مدى احلياة وحرية اإلطالع وتعزيز ثقافة
اإلبتكار وتوفير التعليم للجميع وفق أعلى معايير الكفاءة
واملصداقية .وتسعى اجلامعـة إلى إمتالك قـدرات متكاملــة
وموحدة لتحديد إحتياجات املعرفة ودعم برامج التطويـر
ّ
والبحث العلمي وخلق بيئة متميزة للتعليم اإللكتروني.
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تعاون شامل بين الجامعة األمريكية في رأس الخيمة
وجامعة طالل أبوغزاله

راس اخليمة ـ أجتمع البروفسور حسن حمدان العلكيم ،رئيس
اجلامعة األمريكية في رأس اخليمة مع سعادة الدكتور طالل
أبوغزاله حيث جرى التباحث حول مجاالت التعاون ومت اإلتفاق
على توقيع مذكرة تفاهم تشمل إقامة العديد من اخلدمات
التي تقدمها مجموعة طالل أبوغزاله الدولية وجامعة طالل
أبوغزاله الرقمية العاملية مبقر اجلامعة في رأس اخليمة خلدمة
املواطنني واملقيمني في اإلمارات الشمالية في مجاالت بناء
القدرات واحلصول على املؤهالت العلمية .ومبوجب هذا التفاهم
سوف يتم إنشاء مركز طالل أبوغزاله املعرفي في اجلامعة
لتقدمي برامج التعليم الرقمي للحصول على املؤهالت في كافة
تخصصات األعمال وعلى شهادات معترف بها دوليا ً من خالل
البرامج التي تطرحها جامعة طالل أبو غزالة الرقمية وتديرها
إلكترونيا ً على مستوى العالم.

مع اجلامعة على أساس النموذج القائم حاليا ً في األردن بني
مجموعة طالل أبوغزاله واجلامعة األملانية األردنية والذي نتج
عنه قيام كلية طالل أبوغزاله للدراسات العليا في األعمال
في اجلامعة األملانية األردنية والتي حصلت على اإلعتمــاد
الــدولي للجـــودة فــي التعليـــم من منظمــة الـجــودة
الدوليــة «فيبا».
وقد أبدى أبوغزاله إعجابه مبا حققته هذه اجلامعة الفتية من
جناح وذلك في أعقاب اجلولة التي قام بها في املرافق األكادميية
والتعليمية والتي قرر على أثرها إقامة جناح املطبوعات
وإصدارات مجموعة أبوغزاله تقديرا ً للمستوى الذي الحظه
في مكتبة اجلامعة.

وفي ختام الزيارة قدم البروفسور حسن العلكيم ميدالية
كذلك جرى اإلتفاق على إتخاذ اإلجراءات الالزمة إلقامة اجلامعة للدكتور أبوغزاله تقديرا ً لدوره في خدمة العلم على
كلية طالل أبوغزاله للدراسات العليا في األعمال بالشراكة مستوى الوطن العربي والعالم.
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برعايـة الشيـخ حمـدان بـن مبـارك آل نهيـان

د .أبوغزاله في منتدى قيادة التعليم العالي يقول:
المستقبل هو التعليم ذو المستوى العالي عن طريق االنترنت
دبي ـ وقعت “جامعة حمدان بن محمد اإللكترونية” ( )HBMeUو”جامعة طالل أبوغزاله” ( )TAGI-UNIاتفاقية تعاون لتقدمي خدمات التعليم
اإللكتروني عالي املستوى .ومبوجب االتفاقية املشتركة ،ستعمل “جامعة طالل أبوغزاله على ترويج برامج التعليم اإللكتروني في “جامعة
حمدان بن محمد اإللكترونية” ،إذ يعد هذا التعاون األول لـ “جامعة طالل أبوغزاله” مع جامعة عربية .كما تغطي هذه الشراكة البرامج
األكادميية والتحاق الطلبة واألنشطة البحثية املشتركة.
دبي ـ حتت رعاية معالي الشيخ حمدان بن
مبارك آل نهيان ،وزير التعليم العالي والبحث
العلمي في دولة اإلمارات ،يعقد منتدى قيادة
التعليم العالي في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا حتت عنوان «تطور جامعة
ذات مستوى عاملي في إطار حديث :التحديات
والفرص واالستراتيجيات للتقدم».
ويضم املنتدى القادة اإلقليميني والدوليني في
مجال التعليم العالي مبا في ذلك رؤساء وعمداء
ومستشاري ونواب مستشاري ومدراء جامعات
وكليات باإلضافة إلى صانعي القرار وواضعي
السياسات في مجال التعليم العالي من أكثر
من  30دولة من جميع أنحاء العالم.

وتابع الدكتور أبوغزاله قائال« :أمامنا حتد للوصول
إلى أولئك الذين ال يستطيعون السفر للحصول
على التعليم العالي سواء كان ذلك بسبب
التكاليف املالية أو القيود على التأشيرات.
وأشار د .أبوغزاله أنه في العصر الرقمي الذي
نعيش فيه حاليا ،لم يعد التعليم يقتصر على
جدران الفصول الدراسية التقليدية .وفي الواقع،
فإن هذه اجلدران تزول تدريجيا ،أو تتآكل ،وذلك
بسبب إخفاقها في تعليم العدد املتزايد من
السكان .وأصبحت أساليب التدريس التقليدية
غير فعالة في تعليم مجموع املواطنني .ويتوقع
معهد اليونسكو لإلحصاء أنه بحلول عام
 ،2015سيصل النقص في عدد املعلمني في
العالم العربي إلى ثالثمئة ألف معلم؛ حيث
ستكون الثانية بعد الدول اإلفريقية جنوب
الصحراء الكبرى والتي سيبلغ النقص فيها 1.2
مليون معلم.

وألقى سعادة الدكتور طالل أبوغزاله ،رئيس
جامعة طالل أبوغزاله الكلمة الرئيسية ّ
أكد
فيها بأن التعليم حق أساسي من حقوق
اإلنسان وقال« :يعد التعليم أداة قوية جدا
قادرة على حتويل األمم بشكل كلي ودفعها إلى وأكد د .أبوغزاله أن جامعات املستقبل حتتاج إلى
االزدهار االقتصادي .حيث ميكننا رؤية العديد أن تكون أقل التزاما باحلدود وغير مقيدة باحلرم
من األمثلة من حولنا مثل اقتصاديات العالم اجلامعي املادي وحتتاج إلى االبتعاد عن كونها
املزدهرة القائمة على املعرفة التي تعتبر شهادة مجمعا للعقارات .وحتتاج إلى أن تكون قائمة
على ذلك .وفي حني يعد التعليم بالتأكيد حقا على التكنولوجيا وأن يكون لديها مدربني فنيني
من حقوق اإلنسان األساسية ،فإن الوصول إلى يقومون بتعليم الطالب كيفية االستخدام
التعليم وجودته يشكالن حتديني مستمرين األمثل للتقنيات اخملتلفة إلى احلد األقصى.
للعاملني في التعليم على الصعيد العاملي».
ً
وقدم الدكتور أبوغزاله إيجازا لرسالة ورؤية
وأضاف« :في عام  ،2011أعلنت األمم املتحدة وأهداف جامعة طالل أبوغزاله وقال« :حتى اآلن،
الوصول إلى اإلنترنت حقا من حقوق اإلنسان يعتبر الوصول إلى تعليم نخبوي ذي مستوى
األساسية .وبصفتي رئيسا ً للتحالف العاملي عاملي صعب املنال وال ميكن حتمل تكاليفه
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في ذلك احلني ،بالنسبة لغالبية الطالب في جميع أنحاء
فقد عملت بأقصى جهدي لتحقيق هذا اإلعالن العالم .وللمرة األولى في التاريخ نكون في
وساهمت في صياغته .وأعتقد أنه باستخدام وضع ميكننا من القيام بشيء حيال ذلك .ويعتبر
معيار حقوق اإلنسان فإننا نستطيع القيام الوصول إلى التعليم ذي املستوى العاملي أمرا
بنفس اإلعالن بالنسبة للتعليم العالي .وتتوفر حتميا وقد حان وقته .وكساع للتعلم طوال
القدرة على جعل التعليم العالي متاحا للجميع عمري ،فقد اخذت على عاتقي واجب تلبية
على هذا الكوكب .كما تتوفر التكنولوجيا هذه احلاجة؛ فوضعت مفهوما يشمل جميع
للقيام بذلك .ويجب أن تصل إرادة اإلنسان إلى اخلصائص التي يتعني أن تتضمنها جامعة ذات
هذه اإلمكانية .وإنني أدعو اآلن إلى إعالن حلقوق مستوى عاملي وهي جامعة طالل أبوغزاله.
اإلنسان حول تعليم متميز للجميع».

وأضاف« :جامعة طالل أبو غزاله عبارة عن
حتالف رائد ،يجمع أفضل املؤسسات التعليمية
على الصعيد العاملي معا حتت مظلة واحدة.
وباعتبارها بوابة للتعليم عن طريق االنترنت،
تضمن جامعة طالل أبو غزاله طرح البرامج
ذات اجلودة األعلى فقط على االنترنت لطالبها
من اجلامعات ومعاهد التدريب العاملية ذات
السمعة احلسنة؛ حيث يخفف هذا من العبء
على الطالب في إيجاد برنامج على االنترنت
عال يعتمد عليه في التسجيل
ذات مستوى ٍ
مع مؤسسة عاملية ،وبأنهم سيحظون بالدعم
طوال فترة دراستهم من خالل سمعة الشركة
األم جلامعة طالل أبوغزاله».
وأوضــح للدكتــور أبوغــــزاله بأن جامعــة
كانيسيوس ،اجلامعة اخلاصة في غرب نيويورك،
كانت اجلامعة األولى التي عقدنا معها إتفاقيات
تعاون وشراكة إضافة إلى العديد من اجلامعات
العاملية املرموقة والتي كان آخرها جامعة
سكرانتون في شمال شرق بنسلفانيا .وتقدم
كال اجلامعتني برامج معتمدة ذات جودة عالية،
متاما كبقية اجلامعات األخرى التي تشاركت مع
جامعة طالل أبوغزاله.
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التحقوا في جامعة طالل ابوغزاله

اكثر من مائة طالب اجتازوا بنجاح
البرامج والدورات المتقدمة عبر اإلنترنت
أجتاز أكثر من مائة طالب ممن أختاروا البرامج األكادميية املهنية التي تطرحها مؤسسات التعليم العاملية املرموقة الشريكة
جلامعة طالل ابوغزاله وذلك بعد استكمال كافة متطلبات النجاح .وقد خضع الطلبة الى دورات التدريب عبر اإلنترنت على
أفضل البرامج في العالم والتي تؤدي إلى حتسني قدراتهم وإنتاجيتهم من خالل التعلم السريع في أي وقت وأي مكان.
ومن هذه البرامج إدارة األعمال الدولية وتعزيز مهارات التفاوض والتسويق والقدرات الشخصية وتنمية مهارات القيادة ،والتواصل
مع الثقافات اخملتلفة وذلك من خالل كلية ثاندربيرد .وباإلضافة الى ذلك التحق متدربون في جامعة طالل ابوغزاله ببرامج احملادثة
باللغة اإلجنليزية عبر اإلنترنت ،من خالل مؤسسة  Genashtimللتعلم اإللكتروني في سنغافورة.
وهناك مجموعة من الطلبة سج ّلوا مع جامعة طالل ابوغزاله لإلستفادة من الدورات االكادميية التي تقدمها اجملموعة الدولية
للتدريب والتنمية( )ITADفي مجال األعمال وتقنية املعلومات والصحة والسالمة املهنية وتقييم وإدارة املشاريع.
يذكر أن جامعة طالل ابوغزاله ترتبط بإتفاقيات تعاون وشراكة مع عدد من مؤسسات التعليم العالي املرموقة في العالم ،وتتيح
برامجها األكادميية واملهنية عبر اإلنترنت للوصول الى أي إنسان في العالم.

مجموعة طالل أبوغزاله والجامعة االردنية/العقبة:
تبحثان سبل التعاون في الدورات التدريبية واللغات
عمان ـ زار وفد من مجموعة طالل أبوغزاله اجلامعة االردنية/العقبة
اطلع خاللها طلبة اجلامعة من مختلف التخصصات على خدمات
اجملموعة املهنية ،حيث جرى تنظيم محاضرات توعوية لطبة اجلامعة
حول كيفية كتابة السيرة الذاتية والتحضير ملقابالت العمل.
باالضافة الى ذلك جرى عقد مقابالت عمل إفتراضية لطلبة اجلامعة
بهدف تزويدهم باملهارات الالزمة لإلستعداد ملقابلة العمل ،كما
جرى عقد امتحان في مهارات احلاسوب واللغة االجنليزية.
ويأتي هذا التوجه لتوعية الطلبة بأهمية اللغة االجنليزية ومهارات
احلاسوب عند التقدم الي وظفية في سوق العمل والتي تعتبر ميزة
تنافسية بني املتقدمني.
من جهة أخرى بحث الوفد مع القائمني على مركز االستشارات والتدريب في اجلامعة التعاون في مجال عقد وتنفيذ الدورات التدريبية
اخملتلفة باالضافة الى دورات اللغة الصينية ،وقد مت االتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بهذا اخلصوص حول الفرص املتاحة خلدمة طلبة
اجلامعة باالضافة الى اجملتمع احمللي في مدينة العقبة.
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اصدار الطبعة الثانية من
«معجم أبوغزاله للملكية الفكرية»

عمان ـ أصدرت مجموعة طالل أبوغزاله حديثا ً معجم
طالل أبوغزاله للملكية الفكرية وهو املعجم اخلامس
ضمن سلسلة إصدارات علمية مهنية متخصصة،
ويغطي املعجم مجموعة محاور ال تتوفر مجتمعة
في القواميس التقليدية ويتضمن املصطلحات واحملاور
األساسية في امللكية الفكرية والتي تبلغ عشرة آالف
كلمة ومصطلح.
ّ
وأكد الدكتور طالل أبوغزاله أن الطبعة الثانية احملدثة
من املعجم جاءت لتغطية آخر التطورات في عالى
امللكية الفكرية حيث إستغرق اجنازه وقتا ً وتضافرت
جهود كبيرة من قبل خبراء الترجمة والقانون والتصميم
الفني واإلصدارات في اجملموعة وجاء إصداره ليسهم في
تعزيز املعرفة في مجال امللكية الفكرية.
مبا يتضمنه من كلمات ومصطلحات تلبي حاجات
القضاة واحملامني وأساتذة جامعات وطلبة كليات احلقوق
ويفي كذلك بحاجات رجال املال واألعمال واملشتغلني
في مجال امللكية الفكرية والشركات والعاملني في
قطاعات اإلقتصاد األخرى وهو مك ّون أساسي يضاف
إلى سلسلة املعاجم العلمية املهنية التي صدرت عن
اجملموعة وهي:
• معجم طالل أبوغزاله للمحاسبة واألعمال.
• معجم طالل أبوغزاله القانوني.
• معجم طالل أبوغزاله لتقنية املعلومات واإلتصاالت.
• معجم طالل أبوغزاله لبراءات اإلختراع.
• معجم طالل أبوغزاله للمتالزمات اللفظية.

ملزيد من املعلومات:
tagorg.com
tag-publications.com
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إصدار النسخة العربية المترجمة من
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية »2013
عمان ـ أصدرت جمعيــة الـمجمـع العربــي
للمحاسبني القانونيني أحدث نسخة عربية
مترجمـة من املعايير الدولية إلعداد التقارير
املالية وتعتبر النسخة الرسمية الوحيدة
املطبوعة للنص املوحد للبيانات الرسمية
الصادرة عن مجلس معايير احملاسبة الدولية
حسبما صدرت في  1يناير .2013
ما هو اجلديد في هذه النسخة؟
تُعرض هذه النسخة في مجلدين هما اجلزء
«أ» و اجلزء «ب» وتتضمن التعديالت التالية
التي متت منذ  1يناير  2012نتيجة للتعديالت
التالية-:
مت إصدار املتطلبات التالية اخلاصة باملعايير
الدولية إلعداد التقارير املالية خالل عام :2012
•القروض احلكومية (تعديالت على املعيار
الدولي إلعداد التقارير املالية )1؛
•البيانات املاليــة الـموحـدة والترتيبـات
املشتركة واإلفصاح عن احلصص في
املنشآت األخـرى :إرشـادات اإلنتقــال
(تعديالت على املعايير الدولية إلعداد
التقارير املالية  10و 11و)12؛
•املنشآت اإلستثمارية (تعديالت على
املعيارين الدوليني إلعداد التقارير املالية
 10و 12ومعيار احملاسبة الدولي )27؛ و
•التحسينات السنوية على دورة  2011-2009للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية (والتي إشتملت على تعديالت منفصلة على
املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية  1ومعايير احملاسبة الدولية  1و 16و 32و.)34
•مت إصدار التحسينات السنوية على دورة  2011-2009للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية في مايو .2012
يشمل هذا اإلصدار التعديالت على املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية التي يكون تاريخ نفاذها بعد  1يناير .2013
وال يحتوي هذا اإلصدار على الوثائق التي يتم إستبدالها أو إلغاؤها والتي تبقى سارية املفعول في حال اختارت املنشأة املعدة للتقارير عدم
تبني اإلصدارات اجلديدة في مرحلة مبكرة .وهذا الكتاب متوفر بحيث ميكن شراؤه كنسخة مطبوعة أو كنسخة  PDFمن املوقع الرسمي
ملؤسسة املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية.
من اجلدير بالذكر أن اجلمعية برئاسة سعادة الدكتور طالل أبوغزاله تسعى دوما ً لتطوير علوم احملاسبة واإلدارة وما يتصل بها ويتفرع عنها
من مبادئ تطبق على كل أو بعض اخلدمات املهنية ،وتسعى أيضا ً لتطوير مستوى الكفاءة واملمارسة والسلوك الى أعلى املستويات
املهنية من خالل اهتمامها باإلصدارات احملاسبية ومتابعة كل جديد وحديث في مهنتي احملاسبة والتدقيق.
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«أبوغزاله كامبردج» تقود عملية محو األمية
الحاسوبية في البلدان العربية
يقود مركز طالل أبوغزاله كامبردج ملهارات تقنية املعلومات عملية محو
االمية احلاسوبية في العديد من البلدان العربية وينفذ من خالل  500موقع
إمتحانات الدبلوم الدولي ملهارات تقنية املعلومات واملعتمد من هيئة
اإلمتحانات الدولية  -جامعة كامبردج ،إذ أن املركز هو الوكيل احلصري
لبرنامج الدبلوم الدولي منذ العام  2000لتقدمي سلسلة متكاملة من
اخلدمات املهنية والتعليمية وفق أعلى املعايير ،ويتضمن برنامج الدبلوم
على ست مواد هي مقدمة إلى تقنية املعلومات ومايكروسوفت ويندوز،
ومايكروسوفت وورد ومايكروسوفت أكسل ومايكروسوفت باوربوينت،
ومايكروسوفت إنترنت أكسبلولر.
وحتظى هذه الشهادة باإلعتماد من قبل العديد من احلكومات واملنظمات
الدولية واجلامعات والقطاعات واملؤسسات احلكومية واملهنية وذلك على
النحو التالي:
في اململكة العربية السعودية حظى البرنامج على إعتماد املؤسسات
التالية:
•املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني بناء على معايير اجلودة
املعتمدة من املؤسسة وهيئة اإلمتحانات الدولية /جامعة كامبردج .
•إعتماد عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر في جامعة امللك
فيصل باإلحساء.
•إعتماد األمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز ووزير الشؤون
البلدية والفردية الدبلوم ملنتسبي الوزارة .
•إعتماد جامعة جنران مركزي تدريب وإختبار للدبلوم أحدهما للرجال
وآخر للسيدات.
•إعتماد مؤسسة البريد السعودي الدبلوم الدولي ملهارات تقنية
املعلومات كمؤهل رسمي ملنتسبي املؤسسة .إعتماد مركز تنمية
املهارات الطالبية بجامعة امللك سعود شهادة الدبلوم الدولي
لطلبة ومنتسبي اجلامعة.
•إعتماد عمادة اجملتمع والتعليم املستمر في جامعة تبوك الدبلوم
وإعتماد مراكز اإلختبار والشهادة في اجلامعة.
•إعتماد شهادة الدبلوم العالي كمقرر أكادميي لطالب السنة
التحضيرية في اجلامعات السعودية.
•إعتماد معهد تقنية املعلومات في مركز املعلومات الوطني كمركز
تدريب وإختبارات للدبلوم الدولي
•تدريب منتسبي كلية امللك فهد األمنية للحصول على الدبلوم
الدولي ملهارات تقنية املعلومات من خالل مركز احلاسب التابع لإلدارة
العامة لتقنية املعلومات
•إعتماد جامعة اجملمعة كمركز للتدريب اإلختبارات للحصول على
الدبلوم الدولي ملهارات تقنية املعلومات.
•إعتماد كلية اجملتمع في جامعة امللك خالد برنامج الدبلوم الدولي.
•إعتماد وزارة الزراعة البرنامج بوصفه معيارا ً رئيسيا ً لقياس مهارات

احلاسب اآللي.إعتماد املديرية العامة للشؤون الصحية في حائل
الدبلوم الدولي.
•إعتماد جامعة االمير محمد بن فهد الدبلومات املعتمدة والدورات
التدريبية من امتحانات كامبردج الدولية.
•إعتماد جامعة شقراء الدبلوم الدولي ،وأعلن أن هذه اخلدمة متاحة
جلميع أفراد اجملتمع.
•إعتماد وزارة الداخلية  /املديرية العامة للسجون الدبلوم ضمن خطة
تدريب ملنتسي املديرية العامة للسجون.
في اململكة األردنية الهاشمية:
•فوز مركز طالل أبوغزاله كامبردج ملهارات تقنية املعلومات بعطاء
وزارة التربية والتعليم لتنفيذ إمتحانات الدبلوم الدولي ملهارات
تقنية املعلومات وتوريد وتشغيل مئة ألف إمتحان وتوظيفها في
العملية التعليمية.
•يرتبط مركز طالل أبوغزاله كامبردج مع وكالة األنباء األردنية ببرنامج
تعاون في مجال تقنية املعلومات والتدريب.
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•إعتماد مؤسسة التعليم ألجل التوظيف األردنية كمركز تدريب
وإمتحان على شهادة الدبلوم الدولي .
•تدريب وتأهيل املئات من موظفي الوزارات واملؤسسات واجلامعات
للحصول على البرنامج الدولي.
في سلطنة ُعمان:
•تأهيل  30ألف موظف من موظفي اخلدمة املدنية للحصول على
الدبلوم الدولي
•تنفيذ برنامج لتأهيل مجموعات من املتدربني واملتدربات لتطوير
مهاراتهم في إستخدام احلاسب اآللي واحلصول على الدبلوم الدولي.
العمانية مشروعا ً
•تبني برنامج املرأة والتكنولوجيا وجمعية املرأة ُ
تدريبيا ً للحصول على الدبلوم الدولي بالتعاون مع املعهد العربي
العماني
ُ
•إعتماد  25مركزا ً فرعيا ً في السلطنة لتقدمي شهادة الدبلوم الدولي
في تقنية املعلومات.
في دولة الكويت:
•إعتماد شهادة الدبلوم الدولي ملهارات تقنية املعلومات في جامعة
الكويت كأحد شروط التعيني.
في جمهورية مصر العربية:
إصدار اجمللس األعلى للجامعات قرارا ً بإعتماد شهادو الدبلوم الدولي
ملهارات تقنية املعلومات ،لغايات حصول طلبة اجلامعات على هذه
الشهادة.
في دولة اإلمارات العربية املتحدة:
إعتماد شهادة الدبلوم الدولي لتقنية املعلومات من قبل كلية الدراسات
العربية واإلسالمية بدبي وهيئة تنمية توظيف املوارد البشرية (جهة
حكومية) وكلية دبي التقنية للبنات في كل من الشارقة ودبي ،وإعتبار
الدبلوم الدولي منهاجا ً لطالب الكلية والهيئة وقد حلت في املنهاج
مكان مادة تقنية املعلومات.

في اجلمهورية اليمنية:
إختار صندوق تنمية املهارات في اليمن شهادة الدبلوم الدولي في مهارات
تقنية املعلومات كأفضل شهادة في تطبيقات احلاسوب األساسية ،ضمن
البرنامج املعتمد للصندوق لتنمية املهارات في كافة فروعه في العاصمة
واحملافظات ،جرى في جامعة سبأ تخريج دفعة من طالب الدبلوم الدولي
لتقنية املعلومات ،كما جرى تخريج دفعة من موظفي وزارة الصناعة
والتجارة املشاركني في البرنامج.

