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اإلصدار السادس  -أيلول 2016

أكثر من  10آالف يحتفلون برعاية أبوغزاله
في حفل تخريج جامعة جرش في المدرج
الروماني

في هذا اإلصدار:
أكثر من  10آالف يحتفلون برعاية أبوغزاله في
حفل تخريج جامعة جرش في المدرج الروماني
ندوة «أبوغزاله» و»فريدريش ايبرت»
حول السياسات االقتصادية من أجل العدالة
االجتماعية
أبوغزاله يرعى حفل تكريم األطفال المتفوقين
ضمن مبادرة «يد بيد نبني الغد»
شباب منتدى تطوير السياسات االقتصادية
والملتقى الوطني للتوعية و التطوير يعقدان
دورة في التفكير االبداعي

جرش  -رعى سعادة الدكتور طالل أبوغزاله
حفل تخريج الفوج العشرين لجامعة جرش،
في المدرج الروماني في مدينة جرش األثرية،
بحضور أكثر من  10آالف فرد فاض بهم المدرج
مما اضطر إلى أكثر من ألفين منهم لمتابعة
الحفل من خارج المدرج.
وتم تنظيم الحفل بحضور رئيس الجامعة
الدكتور عبد الرزاق بني هاني ،ورئيس مجلس
أمناء الجامعة ،وأعضاء مجلس األمناء ورئيس
هيئة المديرين ،والعمداء ،وأعضاء الهيئة
التدريسية واإلدارية ،وذوي الخريجين.
ووجه الدكتور أبوغزاله خطابه للطلبة
الخريجين وقال «اليوم هو نقطة فاصلة
لحياتكم بانتقالكم إلى مرحلة جديدة والتي
تختلف اختالفا كليا عن مرحلة التعليم ،حيث
كنتم تدرسون وتتقدموا لالمتحانات وتنجحون،
أما بعد اليوم فإنكم ستمرون بتجربة االمتحان
يوميا ومنها تتعلمون الدروس ،وتحققون
ا لنجاح ».

والمجاالت المعرفية والقانونية ،والملكية
الفكرية ،يقدم خدماته في كافة بقاع العالم من
خالل مجموعته العالمية ،ليستحق لقب «قائد
المحاسبة العربية» بكل جدارة.

ودعا الطلبة إلى ان يتذكروا دائما أن المعرفة
جزيرة صغيرة في محيط الجهل ،وكلما ازدادت
المعرفة اتسعت شواطئها وامتدادها في محيط
الجهل مما يجعل أهل المعرفة يدركون أنه كلما
زاد علمهم زادت معرفتهم بأن هنالك علوما أكثر
وأشار إلى أن إدارة جامعة جرش تسعى دوما إلى
ومعرفة أكبر مازالت بانتظار اكتشافها.
بذل كل ما تستطيع في سبيل رفعة شأن الجامعة
وأكد للطلبة أن النجاح في الحياة العملية لن في شتى المجاالت وتعمل على تطوير جودة
يكون إال من خالل رسالة ،يسعى الفرد لتحقيقها ،التعليم فيها إلى أعلى المستويات.
والتي يجب أن تكون بأن نخدم هذا البلد كل في
مجال اختصاصه في ظل جاللة الملك عبدهللا وعن الطلبة الخريجين وجه الطالب عبيدة
المومني كل الشكر للجامعة على جهدها
الثاني ابن الحسين.
المتواصل من أجل تسليح الشباب بسالح العلم
وبين أن من يريد النجاح ال ينتظر الفرصة بل والمعرفة ،والسعي المتواصل من أجل توفير
هو يصنع الفرصة لنفسه ،مشي را إلى أن هذا أفضل وسائل التعليم ،وأبرزها من خالل ش راكاتها
الوطن الذي ينعم باألمن واألمان يقدم أفضل مع مختلف الجهات المتميزة.
الفرص غير المتوفرة الكثير من الدول ،موجها
وسلم راعي الحفل كافة الطلبة الخريجين
التهنئة لكافة الطلبة وذويهم.
شهاداتهم كما كرّ م الطلبة المتفوقين من أوائل
من جانبه وجه عميد شؤون الطلبة الدكتور الكليات واألقسام ،وفي ختام الحفل تم تبادل
عبدالمهدي الضمور التهنئة والتبريك للخريجين الدروع التذكارية ما بين الجامعة وراعي
البالغ عددهم  500خريج ،معب را عن الفخر ا لحفل.
واالعت زاز ب راعي الحفل الدكتور أبوغ زاله،
مشي را إلى أنه من األشخاص الذين لهم بصمات _http://www.tag-forum.org/news.aspx?id=2278&group
key=news&lang=ar
واضحة في مختلف مجاالت االقتصاد والمحاسبة
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ندوة «أبوغزاله» و«فريدريش ايبرت» حول السياسات االقتصادية من أجل العدالة االجتماعية

عمان  -نظم ملتقى طالل أبوغزاله المعرفي مع مؤسسة فريدريش ايبرت وبالتعاون مع مؤسسة
«من أجل تنمية أكثر عدالة» ندوة عمل حول السياسات االقتصادية من أجل عدالة اجتماعية.
وتأتي هذه الندوة كبداية العمل وقاعدة للنشاطات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتعليمية
في السنوات المقبلة ،حيث يسعى المنظمون إلى تنظيم العدالة االجتماعية وتشكيل اقتصاد
المستقبل ،كما تأتي ضمن سلسلة ندوات وورشات عمل في المشروع اإلقليمي الذي أطلقته
المؤسسة من مكتب تونس منذ بداية هذا العام تحت عنوان «سياسات اقتصادية من اجل عدالة
اجتماعية في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا».
وقال سعادة الدكتور طالل أبوغزاله أن موضوع الندوة مهم جدا ،الفتا أيضا إلى أهمية الد راسة
التي يجب أن يتم الخروج بها لتكون دليل يستفيد منه الجميع ،ال أن تبقى د راسة يطلع عليها
الخب راء فقط ،وأشار إلى أهمية التوعية والثقيف في مجال العدالة االجتماعية التي يتوجب
على الجميع ان يأخذ دوره لتحقيقها.
وأكد على ضرورة تنفيذ حملة إعالمية في كافة الدول للتوعية بأهمية السياسات االقتصادية
من اجل عدالة اجتماعية ،الفتا إلى أن من الواجب أيضا إيجاد برنامج تعليمي متخصص في
إعداد السياسات االقتصادية لتحقيق معايير العدالة االجتماعية.
من جانبها قالت األستاذة آنيا فيلر تشوك المديرة المقيمة لمؤسسة فريدريش ايبرت في األردن
والع راق أعتقد أن موضوع السياسات االقتصادية لتحقيق العدالة االجتماعية يستحق اقصى
اهتمامنا .البطالة والتهميش متفشية في المنطقة ،واألردن ليست مستثناة من هذا والظلم
االجتماعي هو عامل رئيسي في إثارة االستياء الشعبي وفي عمليات التطرف».
وخالل الندوة تم تنظيم جلستين حواريتين مغلقتين للخب راء ،كما تم تنظيم الجلسة األخيرة
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المفتوحة بحضور المتحدثين الدكتور عمر الرزاز رئيس منتدى االست راتيجيات األردني،
وجمانة غنيمات رئيس تحرير جريدة الغد ،وعدنان السواعير نائب سابق ،واحمد عوض مدير
مركز الفنيق للد راسات االقتصادية والمعلوماتية ،وممثال عن وزير العمل.
وتضمنت الجلسات مناقشة التوصيات التي خرج بها باحثون وخب راء ضمن د راسة حول
سياسات اقتصادية من اجل عدالة اجتماعية ،كما ناقش المشاركون السياسات المالية وسياسات
التوظيف ،وسياسات االستثمار ،والتجارة الخارجية.
وأوصى المشاركون بإعداد د راسة متخصصة عن كل بلد على حدا الختالف البيئة االجتماعية
واالقتصادية والسياسية في كل بلد ،وإعداد توصيات متخصصة لكل بلد ،كما أوصى المشاركون
تحقيق العدالة االجتماعية من خالل نموذج جديد يختلف عن نموذج الليب رالية الذي اثبت عدم
فعاليته ،وإعادة صياغة الموازنة العامة والض رائب وخاصة ضريبة الدخل وفقاً لما يحقق
العدالة االجتماعية.
http://www.tag-forum.org/news.aspx?id=2277&group _ key=news&lang=ar
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أبوغزاله يرعى حفل تكريم األطفال المتفوقين ضمن مبادرة «يد بيد نبني الغد»
تطورت ومتاحة للجميع في هذا الزمن
عكس الماضي ،وخاصة تقنية المعلومات
وتكنولوجيا االتصاالت التي هي أساس
المستقبل ،كما أنها هي األداة الوحيدة افي
العالم التي يكون الجميع أمامها متساوين.
وقال أمين عام الملتقى الوطني للتوعية
والتطوير محمد البدور أن الملتقى يهدف
إلى إيجاد بيئة دراسية وتربوية تعد األجيال
التي تعلو بالوطن وتبني المستقبل ،مشيرا
إلى أن المبدرة تحديدا تهدف إلى تعزيز
الخلق المثالي لدى الطالب وتعمل على
تشكيل شبكة رواد الغد الواعد المشرق
لرفع سوية تفكير الطالب ومستوى تفكيره
المبني على الوعي واإلدراك بما يدور حوله
وما هو مطلوب منه.

عمان  -رعى سعادة الدكتور طالل أبوغزاله
حفل تكريم األطفال المتفوقين والمبدعين
من الذين خضعوا للتدريب على مدار العام
ضمن مبادرة «يد بيد نبني الغد» التي
ينفذها الملتقى الوطني للتوعية والتطوير
في إقليم الشمال بالتعاون مع وزارة التربية
وقال نبيل دلوع منسق المبادرة أن هذه
وا لتعليم .
المبادرة والتعاون مع مختلف الجهات
وخالل الحفل تم تنظيم لقاء «رجل اقتصادي بهدف تقديم التدريب والمعرفة لألطفال
من وطني» بهدف تمكين الطلبة األطفال من تجسيد لرؤية جاللة الملك عبدهللا الثاني
التعرف على شخص الدكتور أبوغزاله ومسيرة ابن الحسين ،مؤكدا اعزازه وتقديره بجهود
حياته العملية الناجحة التي تكللت بنجاحات مجموعة طالل ابوغزاله من خالل مختلف
فعالياتها ومبادراتها على مستوى الوطن
متميزة على مستوى العالم.
التي تعمل جنباً إلى جنب مع مختلف
وخالل اللقاء استعرض الدكتور أبوغزاله مؤسسات الوطن لخدمة ابنائه وتسليحهم
بعضا من قصص حياته التي يعبر عنها بالعلم والخبرات.
دوما بأنه رزق بنعمة «المعاناة» التي
كانت السبب الرئيس في نجاحاته ،مؤكدا
للطلبة واألطفال أنه يجب تحديد األهداف
منذ الطفولة والسعي إلى تحقيقها.

من جانبه أكد فادي الداود مدير مبادرة
شباب منتدى تطوير السياسات االقتصادية
التي يرأسها سعادة الدكتور طالل أبوغزاله
أن الشراكة ما بين المبادرة والملتقى تجسيد
فعلي لشعار «يد بيد نبني الغد» ،موجها
الشكر والتقدير لجميع القائمين على مبادرة
الملتقى الوطني للتوعية والتطوير.

وأشار إلى أن النجاح يكون بحمل رسالة
يسعى الفرد لتأديتها ،وان يسعى بنفسه
للسير إليصالها وال أن ينتظر الفرصة ،ألن
النجاح ال يحتاج إل فرص وإنما يحتاج إلى
تصميم وإصرار وتحد على تحقيق الحلم وأكد على دعم جهود المبادرة في مختلف
بقاع الوطن والوصول ألكبر عدد من الطالب
وتطو يره.
لتعم الفائدة على جميع أبنا ًء الطلبة في
وبين أن الكثير من وسائل الحياة التي مدن وقرى الوطن كافة ،من خالل الدعم
المستمر من قبل مجموعة طالل أبوغزاله،
www.tag-forum.org
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التقد ير
كما تم
للطلبة
الد روع

مشيرا إلى أن مبادرة «شباب» منتدى
تطوير السياسات االقتصادية عقدت العديد
من الدورات التدريبية في التفكير اإلبداعي
والتخطيط المستقبلي خالل العام للطلبة
المتميزين في محافظتي عجلون وإربد.

المبا د رة ،كما تم منح شها دات
لكل من أٍهم في إنجاح المبا د رة،
تكريم األم المثا لية واألب با لمثا لي
المشا ركين با لمبا د رة ،كما تم تبا د ل
ا لتذ كا ر ية .

وفي ختام الحفل تم تكريم المتفوقين في

http://www.tag-forum.org/news.
aspx?id=2276&group _ key=news&lang=ar

شباب منتدى تطوير السياسات االقتصادية والملتقى الوطني للتوعية و التطوير يعقدان دورة
في التفكير االبداعي

عقدت مبادرة «شباب» منتدى تطوير السياسات
االقتصادية بالتعاون مع مؤسسة رثنكرز
( )Rethinkersلرعاية الموهبة و االبداع
ورشة تدريبية بعنوان سكامبر ()SCAMPER
لتنمية مها رات التفكير االبداعي بقيادة المدربة
الدكتوره النا مبيضين لمجموعة من الطلبه
في لواء المزار الشمالي في محافظة اربد.
www.tag-forum.org

كما تقدم السيد فادي ن واف الداود رئيس مبادرة
(شباب) منتدى تطوير السياسات االقتصادية
بالشكر والتقدير لجميع القائمين على مبادرة
الملتقى الوطني للتوعية و التطوير وأكد على دعم
جهود المبادرة في مختلف بقاع الوطن والوصول
ألكبر عدد من الطالب لتعم الفائدة على جميع أبنا ًء
الطلبة في مدن و قرى الوطن كافة.
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وأكد السيد فادي الداود أن الش راكة ما بين
«شباب» منتدى تطوير السياسات االقتصادية
و الملتقى الوطني للتوعية والتطوير هو
تسجيد فعلي لشعار «يد بيد نبني الغد» حيث
سبق و أن عقدت مبادرة شباب منتدى تطوير
السياسات االقتصادية ورشات تدريبية سابقة
في التفكير االبداعي والتخطيط المستقبلي
في محافطة عجلون لمجموعة من الطلبه
المتميزين و المتفوقين .
من نا حيته تق ّد م راعي ا لحفل ا لد كتو ر
أ حمد قوقزه متصرف لواء ا لمزا ر
ا لشما لي با لشكر ا لجز يل لمنسق مبا د رة
« يد بيد نبني ا لغد» على جهودهم في
خد مة ا لطلبة في محا فظا ت ا لشما ل
 ،وأ كد على اعزا زه وتقد يره بجهود
مؤسسة طال ل ا بوغزا له من خال ل مختلف
مستوى
على
ومبا د را تها
فعا ليا تها
ً
ا لوطن ا لتي تعمل جنبا إ لى جنب مع
مختلف مؤسسا ت ا لوطن لخد مة ا بنا ئه
وتسليحهم با لعلم وا لخبرا ت.

وتأتي هذي الدورة التدريبية ضمن مجموعة
من الدو رات التي تستضيفها مبادرة «يد بيد
نبني الغد» تحت مظلة الملتقى الوطني
للتوعية والتطوير بالتعاون مع وزارة التربية
والتعليم ،بهدف تعزيز الخلق المثالي لدى
الطالب و تعمل على تشكيل شبكة رواد الغد
الواعد المشرق لرفع سوية تفكير الطالب
ومستوى تفكيره المبني على الوعي واإلد راك
بما يدور حوله وما هو مطلوب منه ،ومن
ثم ستشكل لهم لقاءات حوارية على مستوى
وطني مع صناع الق رار لرفع مستوى تفكيرهم.
وفي نهاية الحفل قام عطوفة راعي
الحفل الدكتور أحمد قوقزه متصرف لواء
المزار الشمالي والسيد نبيل دلوع منسق
المبادرةوالقائمين على الورشة التدريبية
بتوزيع الشهادات على الطالب المشاركين
 ،كما تم تقديم دروع تقديرية وشهادات شكر
وتقدير لكل من ساهم في انجاح هذه الفعالية .
http://www.tag-forum.org/news.
aspx?id=2275&group _ key=news&lang=ar

لمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل معنا على العناوين أدناه:
هاتف+962-6-٥١٠٠٢٥٠ :
فاكس+962-6-5100251 :
موقع إلكترونيtag-forum.org :
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