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اتفاقيـة أبوغزالــه كامبردج
مع معهـد نظم معلومــات القـوات المسلحــة المصرية
تثمر عن البروتوكول بين المعهد وجامعة القاهرة

وقع معهد نظم معلومات القوات المسلحة المصرية الوكيل
الحصري لنشر وتسويق وتشغيل وإدارة برنامج الدبلوم الدولي
لمهارات تقنية المعلومات المعتمد من امتحانات كامبردج الدولية
الذي تديره مجموعة طالل أبوغزاله على مستوى العالم بروتوكول
تعاون مع جامعة القاهرة .
ويستهدف البروتوكول عقد برنامج الدبلوم الدولي لمهارات تقنية
المعلومات بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة
القاهرة ،وجميع مراكز التدريب على مستوى الجامعات المصرية
الحكومية من خالل مركز جامعة القاهرة ،وأن يقوم المركز بجامعة
القاهرة بالتعاون مع معهد نظم المعلومات بالقوات المسلحة
بالعمل على تسويق ونشر شهادة الدبلوم والتدريب على المواد
التدريبية وعقد االختبارات الخاصة بتلك الشهادة باللغتين العربية
واإلنجليزية.
وحضر حفل التوقيع الدكتور طالل ابو غزاله ورئيس الجامعة
الدكتور جابر نصار ومدير إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة
اللواء عاصم عبد المحسن ،ومدير المعهد العميد إيهاب نصر.
وقال الدكتور جابر نصار إنه البد من االعتراف بأن هناك حالة ملحة
لوجود هذه األطر ،التي تقدم خدمة تدريبية ومهنية لها قيمة
وقدر فى نفع المواطنين ،متمنيا أن يكون البروتوكول بداية تعاون
شامل مع معهد نظم المعلومات ،داعيا عمداء الكليات لتشكيل
وفود من الطالب وأعضاء هيئة التدريس لزيارة معهد نظم
المعلومات.
من جانبه أشاد الدكتور أبوغزاله خالل حفل التوقيع بهذا التعاون
باعتباره خطوة في اإلتجاه الصحيح للتحول نحو التعليم المعرفي
مشيرا الى ان من أهم القرارات التي اتخذتها القمم العربية قرار

محو األمية الذي تقدم به سيادة رئيس جمهورية مصر العربية
الفريق اول عبد الفتاح السيسي والذي اعتمدتها القمة العربية
ليكون العقد القادم عقد محو األمية الرقمية .
واكد الدكتور أبوغزاله استعداد المجموعة وتشرفها بتقديم
المشورة بهذا الشأن إلى األمانة العامة لجامعة الدول العربية
المكلفة بتطبيق هذا المشروع مؤكداً على أن المجموعة ستسير
في هذا االتجاه الذي أوصى به سيادة رئيس الجمهورية.
كما تناول اللقاء الرغبة المتبادلة في عقد مذكرة تفاهم بين
الجامعة ومجموعة طالل أبوغزاله النشاء برامج تعليمية مشتركة،
وإلنشاء مركز طالل أبوغزاله للمعرفة في مقر الجامعة وكذلك
اإلستفادة من الخبرات والقدرات المتوفرة في الجامعة ألغراض
الدراسات والمشاريع التي تقوم به المجموعة على مستوى العالم،
كما عرض أبوغزاله مساعدة المخترعين والمبدعين في الجامعة
لتسجيل اختراعاتهم من خالل شركة طالل أبوغزاله للملكية
الفكرية وهي األكبر على مستوى العالم في مجالها.
وأضاف أبوغزاله أن التوجه إلى التعليم الرقمي هو احد
المسارات المقترحة جنباً إلى جنب مع التعليم التقليدي واضعاً خبرة
المجموعة في هذا المجال في خدمة الجامعة.
من الجدير بالذكر أن جامعة القاهرة تأسست عام  1905وعدد
طلبتها  260ألف طالب ويُدرس فيها  17ألف أستاذ ولديها 20
مركز علمي كما ان لديها علماء في مختلف المجاالت وهي بالتالي
أكبر جامعة على مستوى العالم وتعتبر من الجامعات المعتمدة
دولياً.
وفي ختام الحفل قدم الدكتور جابر نصار درع الجامعة لكل من
اللواء عاصم عبدالمحسن والدكتور طالل أبوغزاله.
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طـالل أبوغزالــه أحـد أبرز و أشهــر

خريجي الجامعة األمريكية في بيروت ممن على قيد الحياة
اعتبر كتاب شيوخ أميركا ( )American Sheikhsسعادة الدكتور
طالل أبوغزاله ،رئيس مجموعة طالل أبوغزاله ،أحد ابرز خريجي
الجامعة األمريكية الذين ما زالو على قيد الحياة.
وجاء في الكتاب لمؤلفه بريان فان دي مارك وهو صاحب مؤلفات
(حفظة باندورا :تسعة رجال والقنبلة الذرية وكتاب إلى الوحل:
اليندون جونسون وتصاعد وتيرة حرب فيتنام) والذي يتناول
العالقات األمريكية مع الشرق األوسط والتحديات والجهود التي
أدت إلى قيام عائلتين ببناء جامعة عظيمة تتعاقب فيها الجرأة،
والكبرياء ،والكرم ،واألبوة ،والرؤية.
ويروي الكتاب قصة إحدى أعظم المؤسسات التعليمية وهي
الجامعة األمريكية في بيروت والعائالت التي قامت بتأسيسها
ودعمها على مدى  150عام تقريبا.
واشار الكتاب الى ان سعادة الدكتور أبوغزاله ،وهو الجئ فلسطيني
انتهج في حياته '' مبدأ نعمة المعاناة ،ونقل المعاناة الى نعمة
كبرى '' ،حيث تلقى منحة دراسية في الجامعة األمريكية في بيروت
وكانت تلك المرة األولى التي يحصل فيها طالب على منحة دراسية
من األونروا نظرا لتفوقه على مستوى لبنان عام .1956
وفي عام  ،1980دعي الدكتور طالل أبوغزاله الى االنضمام الى
مجلس أمناء الجامعة األميركية في بيروت والذي اعتبره تكريم
كبير له خاصة وانه احد خريجي هذه الجامعة العريقة .
وإلى جانب الدكتور أبوغزاله ،اشتملت القائمة التي وردت في
الكتاب على مشاهير خريجي الجامعة األمريكية في بيروت من
أمثال وليد جنبالط وجوزيف لوبارون وطاهر المصري ومحمد
نجيب ميقاتي وحنان عشراوي ومحمد الصفدي وعلي فخرو وعلي
النعيمي وخالد القصيبي وفؤاد السنيوره وعدنان الباجحي وحصه
الصباح وخالد طوقان ووجيه عويس ومها الخطيب وآخرين.

ويقدم الكتاب القصة بأسلوب بليغ وروائي لتاريخ الجامعة التي
اعتبرت على أنها الجامعة األكثر تأثيرا في التاريخ بسبب نهجها
الشمولي ورؤيتها المتطلعة إلى المستقبل.
وتلقى كتاب شيوخ أميريكا نقدا إيجابيا من كاي بيرد ،الحاصل على
جائزة بوليتزر ،الذي وصف الكتاب بأنه ''مساهمة أصيلة للغاية''
كما قال ''لقد قام فان دي مارك بكتابة تاريخ دقيق وسهل للغاية
حول المبشرين األمريكيين وإرثهم السياسي والفكري''.
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فيما وصف المؤرخ الرئاسي األمريكي روبرت داليك الكتاب بانه :
''دراسة ممتازة حول موضوع مهمل .ويفترض أن يكون مفيدا ألي
شخص يهتم بالعالقات األمريكية مع الشرق األوسط والصعوبات
المستمرة التي نواجهها في المنطقة''.
بينما قالت آن كير آدامز ،طالبة سابقة ،ومدرسة ،وعضو في
مجلس أمناء الجامعة األمريكية في بيروت ومؤلفة كتاب تعال معي
من لبنان '' ...بالعناية المرهفة التي يوليها المؤرخ والشغف النابع
من شخص يدرك حجم األهمية التي تمتاز بها الجامعة األمريكية
في بيروت بالنسبة للواليات المتحدة والشرق األوسط ،يروي لنا
فان دي مارك القصة الرائعة للتاريخ المتداخل للجامعة والعائالت
التي أسستها والمشاركة الدبلوماسية والسياسية األمريكية في
المنطقة.
وبأسلوب يمتاز بالبساطة واإلمتاع ،يجري الكاتب تتبعا دقيقا
للتطور على مدى مائة وخمسون عاما من التاريخ الذي يعتبر
متطلبا مسبقا لفهم التحديات التي تواجهها أمريكا في العالم
العربي حاليا حيث يضع طرحا مفاده أن ما زال بوسع الجامعة
األمريكية في بيروت ان تعرض بدال من ان تفرض أفضل ما في
القيم األمريكية».

أبو غزالــه يعرض
خطـط تكامـل البنيـة
التحتيـة اإللكترونيـة العربية
تحت رعاية صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد
آل سعيد وبرئاسة سعادة الدكتور طالل أبو غزاله،
إختتم '' الملتقى الدولي الرابع لربط البنية التحتية
اإللكترونية العربية في إطار البنى العالمية أعماله
بحضور أكثر من  ٢٥٠مشاركا من  40دولة حيث تم عقد العديد
من الجلسات البحثية والحوارية التي شارك فيها متحدثون
وصانعو القرار والخبراء والعلماء من جميع الدول العربية وأوروبا
والواليات المتحدة ،وأفريقيا ،وأمريكا الالتينية ،وكندا ،وآسيا،
مما يؤكد على استدامة الحوار الذي يحققه الملتقى نحو تطوير
شبكات البحث والتعليم العربية.
ويعد الملتقى الدولي منصة علمية يقوم على تنظيمه المنظمة
العربية لشبكات البحث والتعليم سنوياً ويهدف الى تعزيز الحوار
بين المشاركين من خبراء وباحثين وصانعي القرار للتعاون
في إعداد وتنفيذ مشاريع البنية التحتية اإللكترونية الوطنية
واإلقليمية باالضافة الى بلورة مسائل البحث والتعليم التي تستند
في أساسها على القضايا المهمة كالطاقة والمياه والبيئة وغيرها
في المنطقة العربية.
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وشهد الملتقى هذا العام إطالق نقطة تبادل المنظمة في لندن والربط الدولي بين األردن والشبكة االوروبية للبحث والتعليم بسعة
 155ميغابايت في الثانية بدعم من مجموعة طالل أبو غزاله باالضافة الى اإلعالن عن استمرار دعم المفوضية االوروبية للبنية التحتية
اإللكترونية العربية في إطار مشروع الربط االورومتوسطي ،كما شهد الملتقى مشاركة وفد رفيع المستوى من المفوضية األوروبية
بهدف تعزيز التعاون البحثي مع سلطنة عمان ومجتمعات البحث في مجلس دول التعاون الخليجي.
وأوضح الدكتور طالل أبو غزاله أن الملتقى أكد على االستفادة من دعم جامعة الدول العربية ،والمفوضية األوروبية ،والجهات المانحة
الدولية للتعاون وتطوير مشاريع مستدامة نحو الربط التقني والبحث والتعليم .كما أكد على استمرار التعاون بين الشبكة العربية
واألوروبية واألمريكية والشرق آسيوية واإلفريقية من أجل تطوير البنى التحتية االلكترونية المستدامة ونقاط االتصال المتبادل وتقديم
الدعم للعلماء والباحثين في جميع أنحاء العالم.

وأعلــن أن المؤتمــر توصــل إلـى عدد من التوصيــات من أبرزهــا:
•العمل على توجيهات صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد آل سعيد لتأسيس شبكة االتصال مع الصين والشرق األدنى.
•اعتماد برامج واستراتيجية المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم للمرحلة المقبلة ،مع التركيز على تأسيس ربط البنية التحتية
اإللكترونية فيما بين الدول العربية والعالم
•تعزيز التعاون مع جامعة الدول العربية والدول العربية نحو تطوير التكامل اإللكتروني لشبكات البحث والتعليم في الدول العربية
•التركيز على نقاط التبادل الرئيسية للمنظمة ،والتي يعمل احداها اآلن في لندن ،ويتم تأسيس االخرى في الفجيرة بالتعاون مع
شبكة عنكبوت ،ويتم التخطيط الطالق نقطة في االسكندرية بالتعاون مع شبكة الجامعات المصرية
•عقد الملتقى الخامس في ديسمبر كانون االول عام  2015في المملكة المغربية
ودعا المؤتمر إلى تسريع تكامل البنية التحتية اإللكترونية العربية وربطها مع أوروبا والواليات المتحدة وأمريكا الالتينية ،واألفريقية
من خالل نقاط تبادل المنظمة الرئيسية في لندن والفجيرة ،ومواصلة الدعم على هذه الشبكات نسبيا راسخة كما هو الحال في األردن
والجزائر ومصر والمغرب وتونس وفلسطين ،ودعم تطوير البنية التحتية لألبحاث والتعليم في لبنان و البحرين واليمن وليبيا والعراق،
و كذلك مواصلة دعم شبكات البحث والتعليم في سلطنة عمان وقطر وربطها بشبكات البحث العالمية ،والتأكيد على أهمية المشاركة
الفعالة للمنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم ،ودمج البنية التحتية اإللكترونية العربية الموحدة وتعزيز دور المجتمعات البحثية
والتعليمية في العالم العربي.
كما دعا إلى توفير الخدمات والمصادر الحاسوبية والبحثية والتعليمية على الشبكة العربية بما في ذلك الربط الالسلكي الموحد وبوابة
العلوم والتعلم ،والبناء على نجاح مشروع الربط االورومتوسطي ومشروع التوافق التقني وغيرها من المشاريع التي تمولها المفوضية
االوروبية في مجال تطوير التعاون والتنسيق بين الباحثين العرب واألوروبيين ،والعمل على تعزيز التعاون والبحوث العلمية المشتركة
التي تقوم على استخدام البنية التحتية االلكترونية ،وتشجيع واستقطاب المانحين والمؤسسات البحثية والمنظمات الداعمة في المنطقة
العربية وأوروبا والعالم لدعم التنمية في الشبكة العربية والبنية التحتية البحثية في العالم العربي ،وتعزيز مشاركة القطاع الخاص
والتعاون في مجال البحوث وتطوير التعليم.
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في رسالة صوتية ومرئية إلى ائتالف األمم المتحدة للمدن الذكية في نيويورك

أبوغزاله يدعو إلى مزيد من التطبيقات اإلبداعية
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

دعا سعادة الدكتور طالل أبوغزاله ،رئيس مجموعة طالل أبوغزاله ،المؤسسة العالمية للخدمات
المهنية والتعليمية ،إلى تبني المزيد من التطبيقات االبداعية والواسعة االنتشار لتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت وأدواتها في التخطيط الحضري والمكاني ،وفي التصميم الحضري واإلدارة الحضرية وفي
تقديم الخدمات االجتماعية لكافة المواطنين.
وفي رسالة مصورة له خالل منتدى ائتالف التحضر المستدام
الذي انعقد في نيويورك ،قال الدكتور أبوغزاله أنه يتوجب
علينا جميعاً ،مع إطالق األمم المتحدة لمساعيها تحت شعار
'' المستقبل الذي نرغب به جميعا '' من خالل أجندة عالمية
جديدة حول التنمية المستدامة ،التركيز على الدور المحوري
للتمدن المستدام والذكي بصفته قوة دفع مركزية نحو إيجاد
مستقبل أفضل للبشرية.

وأضاف '' :وبهذه المناسبة ،أود أن أشيد بائتالف التحضر
المستدام لعقده هذا المنتدى في الوقت المناسب خدمة لذلك
الهدف وأشكركم على منحي شرف المشاركة في هذا المنتدى
لتقديم آرائي من منظور األعمال''.
ووفقا لسعادة الدكتور أبوغزاله ،تمثل المدن القلب النابض
للحضارة اإلنسانية ،فهي مراكز األعمال وجني الثروات والنمو
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االقتصادي والتقدم االجتماعي والحيوية الثقافية .ومع نمو المدن ،تنمو البلدان والمجتمعات .واليوم يقطن غالبية سكان العالم ،أي ما
نسبته  54بالمائة ،في المدن وستنمو هذه النسبة لتصل إلى  70بالمائة في العقود القليلة القادمة .فالمدن هي الشريك الرئيسي
والنشط في الديناميكية الريفية-الحضرية.
وأكد د .أبوغزاله أن مستقبلنا هو مستقبل حضري .إذ سيعيش الغالبية العظمى من أبنائنا وأحفادنا في المدن .ونحن نريد لهم العيش
في مدن جيدة التخطيط وقابلة للعيش فيها حيث تكون الحياة آمنة ،وحركة المرور سلسة ،والماء متوفر ،وأنظمة الصرف الصحي عاملة،
وال يوجد نقص في الطاقة ،وحيث تكاليف خدمات السكن والصحة والتعليم في متناول الجميع ومتاحة للجميع أيضا ،سواء كان ذلك في
القاهرة أم ديترويت ،في لندن أم نيروبي ،في مانيال أم مومباي».
وفي هذه األثناء رسم د .أبوغزاله صورة قاتمة عن المستقبل الذي ال يرغب به العالم ،حيث قال« :ال نريد مدنا تكون مصدرا النبعاثات
الكربون المتزايدة وغيرها من الغازات الدفيئة ،وال تلك التي تواجه مخاطر الفيضانات والعواصف بسبب التغير المناخي».
وقال إن ما نحتاجه هو مدناً تكون مراكز لإلبداع واالبتكار وتطوير األعمال ،مدناً تضمن للجميع سالمة الحياة ،وتوفر خدمات السكن
والتعليم والصحة تدعمها التكنولوجيا الحديثة للمعلومات واالتصاالت ،ومدنا ذكية مستدامة وقابلة للعيش فيها تساعد في تأمين
مستقبل األجيال القادمة.
ودعا الدكتور أبوغزاله القطاعين العام والخاص والمجتمع األكاديمي والمجتمع المدني العمل معاً كشركاء حقيقيين وتسخير قواهم
الكاملة لخدمة هذه القضية المشتركة.
والمعروف أن د .أبوغزاله شغل منصب رئيس التحالف العالمي لألمم المتحدة لتقنية المعلومات واالتصاالت والتنمية ،والرئيس المشارك
لفريق عمل األمم المتحدة لتقنية المعلومات واالتصاالت ،والرئيس المشارك لالتفاق العالمي لألمم المتحدة وقال« :بصفتي أحد رواد
األعمال الذين كرسوا حياتهم لمبادئ وقضايا األمم المتحدة ،فإني التزم بدعم نهج الشراكة هذا».
واختتم حديثه بالقول« :وبصفتي ممث ً
ال للقطاع الخاص ،فإني أعلم أنه بإمكاننا أن نحدث فرقاً ،بل وفرقاً كبيراً في تأمين وبناء المستقبل
الحضري الذي نريده وإنني أختار دعم التحضر المستدام».
يتخذ إئتالف التحضر المستدام من نيويورك مقرا له ،وهو منظمة غير ربحية أُنشأت لتعزيز فهم أفضل لدور التحضر المستدام والتصميم
المرن في تخطيط مدننا بتفائل جديد حول المستقبل الحضري.
ويلتزم اإلئتالف بجمع مختلف الجهات المعنية في المؤتمرات وتبادل السياسات المبتكرة والممارسات الفضلى المعمول بها في كل من
المناطق النامية والمتقدمة حول العالم.
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مجموعة طالل أبوغزاله ووزارة العمل
يبدأن حملة تنفيذ مبادرة '' بوابتي الى العمل ''

بدأت مجموعة طالل أبوغزاله بالتعاون مع وزارة العمل بتنفيذ
حملة مبادرة بوابتي الى العمل التي سبق وان اطلقتها الوزارة
بالتعاون مع المجموعة بهدف توفير فرص تدريب وتوظيف
للخريجين الجدد من الجامعات األردنية لتزويدهم بالمهارات
الالزمة في سوق العمل وباألدوات التي تساعدهم على بناء
مستقبل مهني متميز.
عال من الكفاءة
وتعمل المبادرة على تزويد سوق العمل بمستوى ٍ
والمهنية ومن مختلف التخصصات للشركات والمؤسسات األردنية
بما يسهم في سد الفجوة بين كفاءة الخريجين ومتطلبات سوق
العمل لما له من أثر إيجابي على االقتصاد الوطني االردني .
وقد عقدت المجموعة اجتماعا مع منسقي القطاعات بالوزارة جرى
خالله تعريفهم على فكرة ومحتوى المبادرة لتقديمها للمسؤولين
في المؤسسات والشركات والقطاعات الصناعية والتجارية المختلفة
كما جرى تزويد المنسقين بمجموعة من الكتيبات والدعوات وعقد
التدريب ،إلرسالها الى قطاعات االعمال كافة .
واكد رئيس مجموعة ابو غزاله الدكتور طالل أبو غزالة حرص
الشركة على توفير فرص عمل للكفاءات األردنية المؤهلة وان
التعاون مع وزارة العمل يأتي ضمن المسؤولية االجتماعية
للمجموعة في تأهيل المواطنين والخريجين بما يحقق لهم
الفائدة المرجوة في توفير فرصة عمل كريمة .

واشار الى ان مركز طالل ابو غزاله للمعرفه يتولى االشراف و
تقديم وادارة برامج التأهيل للمبادرة وتقديم التدريب و التاهيل و
شهادات الخبرة المهنيه المتاحه ضمن برامج ابو غزاله للتدريب
المهني .
يذكر ان مبادرة بوابتي الى العمل هي مبادرة مشتركة بين
المجموعة والوزارة تعمل على مساعدة الباحثين عن العمل من
كافة المؤهالت والفئات والمواقع من خالل معالجة شاملة ضمن
خطة استراتيجية طويلة االمد ومستدامة من خالل تهيئة الباحثين
عن العمل الحتياجات سوق العمل من خالل تدريبهم وتأهيلهم
لوظائف منتجة تخدم االقتصاد وتخدم المواطن في كافة
المحافظات وبشكل خاص االناث والعمل على تحفيزهم على إنشاء
وإدارة المشاريع الصغيرة.
ويستقطب البرنامج الشباب حديثي التخرج من الجامعات وكليات
المجتمع الحكومية والخاصة والباحثين عن فرص عمل  ،ويشتمل
البرنامج على تدريب أولي لمدة ثالثة اسابيع يتبع ذلك تدريب
عملي في الميدان مدته سته اشهر الى سنة بحيث يرتكز إلى
عدد من المواضيع التي تغطي جانب المهارات العملية والحياتية
والشخصية التي تساعد على صقل الشخصية وتوسيع اآلفاق
وتعزيز الثقة بالنفس .
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برعاية صاحب السمو السيد تيمور بن اسعد آل سعيد الموقر

انعقاد المؤتمر السنوي السادس للمنظمة العربية
لضمان الجودة في التعليم برئاسة د .طالل أبوغزالــه وإطالق العديد من المبادرات
بحضور أكثر من مئتي مشاركا من أربعين دولة ،عقدت المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم في العاصمة العمانية مسقط
مؤتمرها السادس بعنوان ”أنماط التعليم ومعايير الرقابة على الجودة فيها“ برعاية صاحب السمو السيد تيمور بن اسعد آل سعيد
الموقر و برئاسة سعادة الدكتور طالل أبوغزاله رئيس المنظمة ،ومشاركة عدد من وزراء التعليم واالتصال في الدول العربية وسفير
مفوضية االتحاد االوروبي ومساعد أمين عام جامعة الدول العربية وممثلين عن المنظمات الدولية والمؤسسات التعليمية.
ويهدف المؤتمر الذي عقد بالتزامن مع الملتقى الدولي الرابع للربط التقني للبنى التحتية اإللكترونية العربية في إطار البنى العالمية الى
نشر الوعي حول آليات تطبيق معايير الجودة واالعتماد في المؤسسات التعليمية والمستجدات حول المعايير الجديدة العالمية لتشمل
أنواع التعليم المختلفة ،باإلضافة إلى إيجاد السبل الكفيلة للتغلب على التحديات التي تواجه تطبيق نظم الجودة.
وأكد الدكتور طالل أبوغزاله على أهمية المؤتمر السنوي كمنصة علمية للباحثين واألكاديميين وصناع القرار للعمل على تعزيز جودة
التعليم بأنماطه المختلفة ومعايير الجودة واالعتماد للرقابة عليها بما في ذلك التعليم المفتوح والتعليم الرقمي.
وأعلن الدكتور أبو غزاله عن إطالق العديد من المبادرات منها معايير التعليم الرقمي وفضاء التعليم العربي االلكتروني واتحاد الجامعات
العربية الرقمية وإصدار العدد االول من المجلة العربية لجودة التعليم.
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شركة أبوغزاله للملكية الفكريه تفوز
بجائـزة أفضـل موقـع عربـي استراتيجــي

فازت شركة أبوغزاله للملكية الفكريه بجائزة أفضل موقع عربي
استراتيجي للعام  2014و ذلك عن فئة الشركات.
و تم التكريم خالل الحفل الذي أقامته '' أكاديمية جوائز التميز
في المنطقة العربية '' ،وذلك في فندق المروج  -روتانا في دبي.
حيث تم االعالن عن أسماء الفائزين و تسليم الجوائز ،و قد
أستلم الجائزة السيد رامز قنيبي مدير تصميم و تطوير المواقع
االلكترونيه في مجموعة طالل أبوغزاله الدولية.
وحضر الحفل سفراء عرب ،وخبراء في تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،وسياسيين واقتصاديين ،وأكاديميين ،ودبلوماسيين
وممثلي وسائل اإلعالم.
وقد ضمت المنافسه عدداً كبيراً من الترشيحات و التسجيالت،
واختارت اللجنة المشرفة عدداً محدداً من المواقع التي تناسب
المعايير االستراتيجية المعتمدة من قبل القائمين على الجائزة،
حيث يعتبر موقع أبوغزاله للملكية الفكرية من أفضل المواقع
العربية من حيث التصميم والتطوير والمحتوى ويستقبل ما يزيد
على نصف مليون زائر سنويا من مختلف مناطق العالم .

وحول الجائزة قال السيد قنيبي  '' :أن ما وصلنا اليه اليوم من انجاز
ما هو اال حصيلة دعم وتوجيه سعادة الدكتور طالل ابوغزاله ونتاج
جهد الفريق العامل من مطورين ومصممين قادرين على اخراج
مواقع وتطبيقات لجودة عالية منافسة عالمياً ''.
وأضاف '' :استطاعت دائرة تطوير المواقع اإللكترونية تطوير
أكثر من  100موقع خالل السنوات الخمس الماضية .كما ترعى
المجموعة عدداً من المبادرات والمسابقات في مجال تطوير
وتصميم المواقع وتعتبر المجموعة من أبرز الداعمين في هذا
المجال ''.
ومن الجدير بالذكر أن مجموعة طالل أبوغزاله قد فازت سابقاً
بأربعة جوائز في مسابقة تصميم وتطوير المواقع االلكترونية في
األردن العام الماضي  2014منها الجائزة الذهبية والفضية.
لمزيد من المعلومات عن أبوغزاله للملكية الفكرية:
www.agip.com
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أبوغزاله :المؤتمر الدولي يوصي بإنشاء مركز بالتنسيق
مع دائرة المالية في حكومة دبي
معايير المحاسبة في القطاع العام في الدول العربية

أعلن سعادة الدكتور طالل أبوغزاله رئيس ومؤسس المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين,
التوصيات الصادرة عن المؤتمر المهني الدولي الخامس '' المحاسبة كأداة إلتخاذ القرار اإلقتصادي''
والذي عقده المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونين بالتعاون مع جمعية المحاسبين ومدققي
الحسابات اإلماراتية تحت رعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ،وزير الثقافة والشباب
وتنمية المجتمع في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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وتضمنت التوصيات مجموعة من القرارات المحورية والتي من
شأنها تطوير مهنة المحاسبة في الوطن العربي ,حيث جاءت
التوصيات كالتالي :
1.1التأكيد على كافة الجمعيات والمؤسسات المهنية بااللتزام
وتوفير الحد األدنى المطلوب للتعليم المستمر والعمل
على توفير التعليم المستمر ألعضائها حسب متطلبات
العضوية إلتحاد الدولي للمحاسبين .وكذلك قيام الجمعيات
والمؤسسات المهنيه باستهداف برامج التاهيل والتعليم
المستمر ليس فقط لالعضاء المزاولين لمهنه التدقيق وانما
ايضا لكافه شرائح المحاسبين العاملين في كافه القطاعات,
وأن يقوم المجمع بالمتابعة مع كافة الجمعيات والهيئات
المهنية.
2.2الدعوة إلي لقاء يجمع مسئولي المجمع الدولي العربي
للمحاسبيين القانونيين واتحاد المحاسبيين والمراجعين
العرب والهيئة الخليجية لدول مجلس التعاون الخليجي
والجمعيات المحاسبية الوطنية لوضع شروط أساسية مقبولة
لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في الدول العربية علي أن
تضع كل دولة شروطاً إضافية تتناسب مع أنظمتها وقوانينها
أسوة بالمهن األخرى التي يمارسها المهنيون في هذه الدول,
ويرحب المؤتمر بدعوة رئيس مجلس إدارة الهيئة الخليجية
لحضور مؤتمر الهيئة في البحرين في السادس من مايو
المقبل ,وتوجيه دعوة للمجمع لدعوة لدعوة الهيئات العربية
لعقد إجتماع على هامش المؤتمر.
3.3تنظيم برامج تعريفية لقطاع األعمال والقطاع العام حول
أهمية المحاسبة كأداة التخاذ القرارات االقتصادية ،لالستثمار
والتقييم والجدوى والتسعير والتخطيط ،وذلك لمواجهة
التنافسية العالمية ،ولالستفادة من امكانات التجارة
االلكترونية ونمط سلسلة التصنيع والتسويق العاملية
(.)Value-added chain
4.4تنظيم حملة تعريفية للمؤسسات التعليمية العتماد المنهاج
النموذجي المحاسبي المعتمد من قبل لجنة األمم المتحدة
لمعايير المحاسبة واالبالغ والتي كان على رأسها المجمع
الدولي العربي للمحاسبين القانونيين ومن عضويتها جمعيات
المحاسبة المهنية الفاعلة في العالم .والتوصية بأن يعتمد
التعليم المحاسبي األكاديمي في الجامعات والمناهج التعليمية
لبرامج المحاسبة على المعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية وغيرها من المعايير الدولية المهنية التي تصدر عن
الهيئات الدولية .والسعي للمزيد من التعاون والشراكات
بين المؤسسات التعليم األكاديمي والمؤسسات المهنية
في القطاع المحاسبي لتوحيد جهود كال الطرفين من أجل
تحسين نوعية التعليم المحاسبي.

5.5حيث ان المجمع مخول منذ عام  1999حصريا باصدار
الترجمة العربية لجميع المعايير المحاسبية ،سيقوم المجمع
بطلب موافقة تلك المنظمات الدولية المهنية ()IASB,IFAC
السماح بأن نصدر في الدول العربية باالشتراك مع الجمعيات
المهنية المحلية نسخة من تلك الترجمة تكون بالتعاون مع
الجمعية المحلية وباسم المجمع مشتركا معها.
6.6توفير قاعدة معلومات دائمة حول القضايا المقامة ضد
شركات التدقيق في كافة الدول ،والدروس المستفادة منها،
لتالفي حاالت التقصير التي قد تتضمنها هذه القضايا.
7.7التوصية بأن يدعم المجمع إنشاء معهد عربي للتدقيق
الداخلي على مستوى المعاهد الدولية القائمة في العالم
,بحيث يتولى تأهيل الكفاءات ووضع معايير إلدارة التدقيق
الداخلي وللتعاقد ألداء هذه الخدمات ,على أن يكون المعهد
مستقال» عن المجمع وبالتعاون مع الجهات ذات العالقة.
8.8حيث أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين قد قررت
إلزام الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية اعتماد
وتطبيق معايير المحاسبة الدولية ابتدا ًء من العام ،2017
األمر الذي يتطلب :
•إجراء دورات تدريبية للمحاسبين العاملين في الشركات على
تطبيق تلك المعايير.
•التحول في األنظمة المالية والمحاسبية واللوائح إلى المعايير
المحاسبية الدولية.
•أن يقوم المجمع بإجراء دورات تعريفية بمتطلبات تنفيذ هذا
القرار لجميع الشركات العاملة في المملكة العربية السعوية
ومخاطبة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لبحث
إمكانية التعاون.
9.9التوصية بأن يقوم المجمع بالتركيز على منطقة الدول العربية
في شمال إفريقيا وذلك بطرح برامجه التدريبية وعقد شراكات
مهنية مع الجمعيات الوطنية هناك.
1010التوصية بإنشاء مركز إقليمي بالتنسيق مع الدائرة المالية
في حكومة دبي وباإلشتراك مع المجمع الدولي العربي
للمحاسبين القانونيين بهدف التعريف بمعايير المحاسبة
الدولية في القطاع العام والتدريب عليها ومساعدة الدول
العربية في التحول إلى تطبيق هذه المعايير ,وذلك بالتعاون
مع اإلتحاد الدولي للمحاسبين ومجلس معايير المحاسبة
الدولية وصندوق النقد الدولي.
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