نشـرة إخباريــة

اإلصدار الثامن  -تشرين أول 2016

أبوغزاله يستضيف وزارة التربية والتعليم
ومبادرة «اقرأ الكتاب وافهم الحساب»
عمان  -استضاف ملتقى طالل أبوغزاله
المعرفي اجتماعا لمبادرة «الق راءة والحساب
للصفوف المبكرة» الذي يأتي تطبيقا
لهدفها بتحسين مها رات الق راءة والحساب
لدى جميع طلبة مرحلة رياض األطفال
والصفوف األساسية الثالثة األولى.
وعقد االجتماع بحضور منسقي ب رامج
المشاركة المجتمعية في وزارة التربية
والتعليم ومد راء المديريات المعنية من
شمال ووسط وجنوب المملكة.

في هذا اإلصدار:
أبوغزاله يستضيف وزارة التربية والتعليم
ومبادرة «اقرأ الكتاب وافهم الحساب»
أبوغزاله للترجمة والطباعة والنشر تشارك في
معرض عمان الدولي للكتاب 2016
االستعانة بـ«طالل أبوغزاله للترجمة» خالل
مؤتمر إقليمي لدعم الالجئين

“الترجمة ليست مجرد نقل كلمات
فحسب ،بل إبراز لثقافة كاملة”
أنطوني بيرغس

ويأتي االجتماع بهدف استع راض إنجازات
المجموعة األولى من المديريات في
تنفيذ نشاطات خطة المشاركة المجتمعية
والممارسات الفضلى التي تشجع على
اطالع
وكذلك
المجتمعية
المشاركة
المجموعة الثانية على آلية تنفيذ ب رامج
المشاركة المجتمعية.
واطلع المشاركون على برنامج تشجيع
الق راءة والذي يهدف إلى تحفيز األطفال في
صفوف رياض األطفال والصفوف الثالثة
األولى على الق راءة في المنزل.
ويسعى القائمون على المبادرة إلى تغيير
سلوكيات أولياء األمور والطلبة نحو الق راءة
والحساب ،من خالل رفع وعيهم بأهمية
مشاركتهم في ب رامج المشاركة المجتمعية
والتي تنعكس على تحصيل أبنائهم في
الق راءة والحساب.

تعتمد مبادرة الق راءة والحساب للصفوف
المبكرة على ب رامج وزارة التربية والتعليم
للمشاركة المجتمعية ومنها برنامج مشاركة
األهل ،وبرنامج تطوير المدرسة والمديرية،
ومجالس أولياء األمور والمعلمين.

وأطلقت هذه المبادرة من قبل وزارة التربية
والتعليم بالتعاون الوكالة األميركية للتنمية
الد ولية  ))USAIDووزارة التنمية الد ولية
البريطانية (  .)U K AIDتحت شعار «اقرأ
الكتاب وافهم الحساب».

وتهدف مبادرة الق راءة والحساب للصفوف
المبكرة التي أطلقتها جاللة الملكة رانيا
العبدهللا المعظمة رسميا في الثامن والعشرين
من نيسان العام الماضي ،الى تحسين مها رات
الق راءة والحساب لدى جميع طلبة مرحلة رياض
األطفال والصفوف األساسية الثالثة األولى ،من
خالل تنمية وتطوير وتعزيز مها رات وقد رات
التعلم األساسية التي يحتاجها الطلبة في هذه
المرحلة حيث تسعى المبادرة إلى رفع نسبة
طلبة الصفوف المبكرة القادرين على الق راءة
بشكل استيعابي ،وأداء المسائل الحسابية عن
فهم ،إلى  % 55بحلول العام .2019
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أبوغزاله للترجمة والطباعة والنشر تشارك في معرض عمان الدولي للكتاب 2016
الكبرى ،واستمر حتى الثامن من تشرين األول.
وقال مدير دائرة المطبوعات والنشر في
مجموعة طالل أبوغزاله مصطفى حماد
أن جناح المجموعة يوفر مختلف المعاجم
والكتب واإلصدا رات المهنية التي أصدرتها
المجموعة ،الفتا إلى أن مشاركة المجموعة
في المعرض تأتي للبقاء على تواصل واتصال
مع عالم الق راء.
عمان  -شاركت شركة طالل أبوغ زاله للترجمة
والطباعة والنشر في معرض عمان الدولي
السادس عشر للكتاب الذي يقام بمشاركة
عربية ودولية واسعة في معرض السيا رات-
طريق المطار.
وشارك في المعرض الذي يحمل عنوان (كلنا
نق رأ) ما يقارب  350دار نشر من  15دولة عربية
وأجنبية ،من بينها ضيف الشرف لهذه الدورة
دولة فلسطين.
ويأتي المعرض بتنظيم من اتحاد الناشرين
األردنيين بالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان
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وأضاف «لقد كان لتنظيم هذا الحدث األثر في
استقطاب اآلالف من المشاركين من جميع أنحاء
المملكة» ،مشي را إلى أن تنظيم مثل هذا المعرض
يعتبر عرسا للكتاب الورقي.
وبين أن المعرض يشتمل على أحدث
مطبوعات المجموعة والتي تضم معاجم وكتب
متخصصة ،كما يتم إهداء كتاب سر المجد
«رجل من بلدي» الذي يتحدث عن سيرة حياة
الدكتور طالل أبوغزاله لكافة زوار الجناح،
باإلضافة إلى توزيع معجم الملكية الفكرية،
ودليل دوائر األعمال ،ونش رات عن خدمات
ا لمجموعة.
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ولفت حماد إلى أن المعرض يتضمن كتاب
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية،
ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام،
وإصدا رات المعايير الدولية للتدقيق ورقابة
الجودة ،والمعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم،
وإصدا رات المعايير الدولية لرقابة الجودة
والتدقيق والم راجعة وعمليات التأكيد األخرى
والخدمات ذات العالقة ،إضافة إلى معاجم
المتالزمات اللفظية ،وب راءات االخت راع،

والمعجم القانوني «معجم طالل أبوغزاله
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت» إضافة
إلى اإلصدار الجديد من معجم الملكية
ا لفكر ية .
يشار إلى أن جناح المجموعة في المعرض القى
اقباال واسعا من المشاركين والحضور في المعرض،
كما زار الجناح وزير الثقافة األردني معالي السيد
نبيه شقم ،وزير الثقافة الفلسطيني معالي السيد
إيهاب بسيسو.

االستعانة بـ«طالل أبوغزاله للترجمة» خالل مؤتمر إقليمي لدعم الالجئين
عمان  -استعانت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بشركة طالل أبوغزاله
للترجمة والتوزيع والنشر خالل المؤتمر اإلقليمي الذي أقيم في الفترة  23،24تشرين األول والذي
عقد لبحث قضايا تتعلق بدعم الالجئين
وتمت االستعانة بالشركة للحصول على خدمة الترجمة الفورية خالل فترة انعقاد المؤتمر حيث
عقد في يومه األول في فندق االنتركونتننتال ،وفي يومه الثاني عقد في فندق حياة عمان.
وشركة طالل أبوغزاله للترجمة والتوزيع والنشر عضو في مجموعة طـالل أبوغزاله ال رائدة في
قطاع الخدمـات المهنية في العالم؛ تم تأسيسها في تشرين األول عام  2000كشركة ذات مسؤولية
محدود ،وتعد األكبر واألوسع انتشا راً ،وتقدم سلسلة كاملة من خدمات الترجمة المهنية ذات
الجودة العالية.
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