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«أبوغزاله للتوظيف» تشارك في األيام
الوظيفية في عدد من الجهات الشبابية
الخدمية

في هذا اإلصدار:
«أبوغزاله للتوظيف» تشارك في األيام الوظيفية
في عدد من الجهات الشبابية الخدمية
الملك عبد هللا الثاني يمنح أبوغزاله وسام
االستقالل من الدرجة األولى

طالل أبوغزاله للتوظيف . . .
قصةالنجاح
للمؤسساتواالفراد

عمان -تواصل شركة طالل ابوغزاله
للتوظيف المهني وتطوير الموارد البشرية
أحد شركات مجموعة طالل أبوغزاله -مشاركاتها في مختلف الفعاليات والنشاطات
التي من شأنها أن تخدم الشباب والخريجين
الجدد في توفير فرص التدريب والتوظيف
لهم .
وشاركت في الفعاليات التي نظمها كل من
مركز االميرة بسمه للتنمية البشرية/سحاب،
ومركز «فرصة للتدريب والتطوير»،
لتقوم بدورها األساسي في أن تكون حلقة
الوصل بين الباحثين عن عمل والمؤسسات
والشركات ال راغبة بتوظيف مرشحين اكفاء.

وفي «مهرجان فرص التدريب والتوظيف»
الذي نظمه مركز «فرصة للتدريب
والتطوير» في منطقة العبدلي الجديدة
شاركت طالل ابوغزاله للتوظيف ،في
المهرجان بمشاركة وحضور مجموعة من
المؤسسات المتخصصة التي ترعى وتسهم
في إتاحة الفرص لكافة ش رائح المجتمع
كتقديم فرص التعليم بالخارج وفرص
الحصول على دو رات تدريبية.
وتميزت «طالل أبوغزاله للتوظيف بإ تاحة
فرصة المشاركة بمبادرة «بوابتي الى
العمل» للخريجين الجدد وفرصة التوظيف
الداخلي والخارجي (مثل التدريب والتأهيل
وتأمين فرص عمل داخل المجموعة
والسوق المحلي وخارج االردن) والتعريف وتهدف الشركة من خالل وصولها إلى
عن باقي شركات المجموعة من خدما تها مختلف مناطق المملكة وخاصة النائية منها
وعطائها الدائم.
من أجل توفير فرص اإلعداد والتوجيه وفق
المؤهالت العلمية لكافة الشباب في المملكة
أما فيما يتعلق بمشا ركة ا لشركة في ا ليوم دون أن تقتصر في عملها على منطقة
ا لوظيفي ا لذي نظمه مركز االميرة بسمة دون األخرى ،بهدف المساعدة بالنهوض
للتنمية ا لبشر ية وا لذي يعد أحد مؤسسا ت باالقتصاد الوطني وإتاحة المجال لكافة
ا لمجتمع ا لمد ني ا لفاعل ،فإ نها تعمل من ش رائح المجتمع لالنخ راط بسوق العمل.
خال ل هذ ه ا لمشا ركة إ لى االنطال ق إ لى
كا فة ا لمد ن وا لقرى في ا لمملكة بهد ف
ا لتفاعل مع ا بناء ا لمجتمع في ا لمنا طق
ا لنا ئية واال قل حظا.
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الملك عبد هللا الثاني يمنح أبوغزاله وسام االستقالل من الدرجة األولى

منح جاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين المعظم سعادة الدكتور طالل أبوغ زاله وسام االستقالل
من الدرجة األولى .وجاء الوسام من جاللة الملك تقدي راً إلسهامات أبوغ زاله المتميزة والريادية في
تحقيق العديد من اإلنجا زات في القطاعات االقتصادية والتعليمية والتقنية ،ودوره في إب راز صورة
ً
فضال عن مباد راته في تنمية المجتمعات
األردن المعرفية ورسالته الحضارية عربياً ودولياً،
المحلية في إطار المسؤولية المجتمعية.

للتواصل:
مجموعة طالل أبوغزاله
أبوغزاله للتوظيف المهني وتطوير الموارد البشرية
تلفون+ 962 6 5 100 900 :
فاكس+962 6 5 100 901 :
البريد االلكترونيtagirecruitment.com :
الموقع االلكترونيwww.tagirecruitment.com :
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