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اإلصدار التاسع  -كانون األول 2016

الدورات التي عقدت في مجتمع طالل أبو
غزاله للمعرفة خالل ديسمبر 2016

في هذا اإلصدار:
الدورات التي عقدت في مجتمع طالل أبو غزاله
للمعرفة خالل ديسمبر 2016
الدورات التي عقدت في هيئة شباب كلنا األردن
خالل ديسمبر 2016
إنجازات محطات المعرفة في ديسمبر 2016
سمو األميرة غيداء طالل توقع مذكرة تفاهم مع
مجموعة طالل أبوغزاله
مذكرة تفاهم بين مجموعة طالل أبوغزاله
ومنظمة اللجنة المشتركة الدولية

مراكز مجتمـع طالل أبوغزاله للمعرفـة ...
بوابتك إلـى المـســتــقـبـــــل

تم عقد مجموعة من الدورات في مجاالت متعددة
.فقد تم طرح « طريق أبو غ زالة للنجاح » الجزء
الثاني و التي تمثلت بمجموعة من ورشات العمل

الفترة الثانية

عدد المتدربين

حل المشكالت و التفكير اإلبداعي 2016/12/5-4
2016/12/7-6
خدمة العمالء وفن االيتيكيت
2016/12/8
الذكاء العاطفي
2016/12/12-11
التخطيط االست راتيجي
2016/12/14-13
لغة الجسد
2016/12/15
العالقات العامة

االفترة األولى

2016/12/19-18
2016/21-20
2016/12/22
2016/12/26-25
2016/12/28-27
2016/12/29

30
30
30
30
30
30

ورشة العمل

كما وتم عقد مجموعة من الدورات المنفصلة والمكملة للدبلومات التدريبية ومنها:
عدد المتدربين

IT Audit
التوظيف و االستقطاب
PMP
PMO
مبادئ ترجمة قانونية
تخطيط المسار الوظيفي
الترجمة القانونية للعقود و االتفاقيات

2016/12/8-4
2016/12/17-11
2016/12/29-8
2016/12/8-4
2016/12/15-11
2016/12/21-18
2016/12/22-18

التاريخ

الدورة

5
15
5
14
10
15
10

ومن ناحية أخرى تم عقد دورة متخصصة بالتعاون مع نقابة الصيادلة خالل الفترة 2016/12/27-26
مقدمة ل  17متدرب و متدربة في المهارات القيادية ،و إدارة الوقت وقد عقدت في مقر النقابة.
كما و تم عقد امتحانات نهاية الدبلوم للتسويق و إدارة الم وارد البشرية و المحاسبة حيث يعتبر اجتياز
االمتحان من متطلبان الحصول على شهادة الدبلوم التدريبي.

الدورات التي عقدت في هيئة شباب كلنا األردن خالل ديسمبر 2016

تم عقد مجموعة من دورات اللغة اإلنجليزية بكافة المستويات و في مجموعة من محافظات المملكة
على النحو التالي:
المحافظة
الكرك
جرش
مأدبا
الطفيلة
معان
ناعور

www.tagks.com

المستوى
األول
الثاني
ال رابع
األول
األول
الثاني

الفترة
2016/12/1-11/24
2016/12/15-11/19
2016/12/10-11/25
2016/12/18-5
2016/12/21-11
2016/12/31-14

عدد المتدربين
23
23
5
23
21
22
2

الثاني
الثالث
الثالث
ال رابع
ال رابع

الطفيلة
جنوب عمان
مادبا
عجلون
جنوب عمان

20
20
15
30
20

2016/12/29-22
2016/12/18-11/26
12/26-17م2016
2016/12/17-11/19
2016/12/29-24

كما و تم عقد مجموعة من دورات إدارة المشاريع الصغيرة و المتوسطة في عدة محافظات على النحو
التالي:
الزرقاء
اربد
معان
الطفيله
معان
جنوب عمان
البلقاء
اربد
البلقاء

المحافظة

2016/12/6-3
2016/12/10-7
2016/12/8-5
2016/12/11-7
2016/12/11-7
2016/12/17-13
2016/12/22-19
2016/12/18-14
2016/12/22-19

الفترة

30
30
17
30
20
22
19
33
32

عدد المتدربين

إنجازات محطات المعرفة في ديسمبر 2016
•الزعتري.
•توقيع اتفاقية تعاون وانشاء محطة معرفة في جمعية جنة االردن البيئية في عمان.
•توقيع اتفاقية تعاون وانشاء محطة معرفة في جمعية نحلة الخيرية في جرش.
•توقيع اتفاقية تعاون مع صندوق ووقفية القدس إلنشاء  100محطة معرفة في دولة فلسطين.
•عمل ورشة عمل في مؤسسة اعمار السلط (محطة معرفة) بعن وان «كتابة السيرة الذاتية وفن مقابالت
العمل» في تاريخ .2016/12/3
•توقيع اتفاقية تعاون مع أمانة عمان الكبرى – جاليري عمان إلنشاء محطة معرفة في عمان.
•عمل زيارات ميدانية لبعض محطات المعرفة التابعة لنا للعمل على فعاليتها وخدمة الطالب والمجتمع
المحلي وهي على النحو التالي:
 كلية األميرة رحمة  /جامعة البلقاء التطبيقية  /السلط بتاريخ .2016/12/1جامعة العلوم االسالمية  /عمان بتاريخ .2016/12/1
 األكاديمية التطبيقية للتدريب وتطوير التعليم  /الفحيص بتاريخ .2016/12/7 جمعية الزعتري للتنمية االجتماعية  /المفرق بتاريخ .2016/12/8 جمعية جنة االردن البيئية  /عمان بتاريخ .2016/12/13 كلية الشوبك الجامعية  /الشوبك بتاريخ .2016/12/19 جامعة الطفيلة التقنية  /الطفيلة بتاريخ .2016/12/19مؤسسة األميرة تغريد للتنمية والتدريب  /عمان بتاريخ .2016/12/20
 اتحاد الم رأة األردني  /السلط بتاريخ .2016/12/22جمعية نحلة للتنمية االجتماعية  /جرش بتاريخ .2016/12/26
 جمعية تميم بن أوس الداري الخيرية  /الكرك و جامعة الحسين بن طالل  /معان بتاريخ.2016/12/28
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سمو األميرة غيداء طالل توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة طالل أبوغزاله

وقعت صاحبة السمو الملكي األميرة غيداء
طالل ،رئيسة مؤسسة الحسين للسرطان،
مذكرة تفاهم مع مجموعة طالل أبوغزاله،
حيث وقع المذكرة رئيس المجموعة ،
ً
نيابة عن
سعادة الدكتور طالل أبوغزاله
ا لمجموعة .
وسيقوم الدكتور طالل أبوغزاله بموجب
هذه المذكرة بالتبرع بكامل راتبه من مجلس
األعيان منذ أن عين في المجلس وحتى انتهاء
فترة عضويته ،لصالح برنامج أصدقاء مركز
الحسين للسرطان ،وكما ستقدم «مجموعة
طالل أبوغزاله للتدريب المهني» الدعم
الفني والتقني الالزم لمؤسسة ومركز الحسين
للسرطان في مجال التدريب ،والهوية
المؤسسية ،وخطط التسويق االست راتيجية.
وفي هذه المناسبة ،قالت سمو األميرة غيداء:
«أشكر الدكتور طالل أبوغزاله على دعمه
السخي لمؤسسة ومركز الحسين للسرطان
فهذا الدعم ليس بجديد عليه وعلى مجموعة
ً
استكماال لعطائهم
طالل أبوغزاله والذي جاء
المستمر ،وإيمانهم الملموس بقضية الكفاح
ضد مرض السرطان».
www.tagks.com

من جانبه ،قال الدكتور طالل أبوغزاله« :إن
مؤسسة ومركز الحسين من أكثر المؤسسات
التي تستحق الدعم نظرا ألهمية رسالتها
التي تمنح المرضى فرصة األمل في الحياة.
إنها رسالة عظيمة حققت إنجازات عظيمة
بفضل القيادة المقتدرة والمخلصة لصاحبة
السمو الملكي األميرة غيداء طالل».
وقد أثنى أبوغزاله على برنامج أصدقاء
مركز الحسين .حيث يتيح هذا البرنامج
الفرصة باقتطاع مبلغ معين من أو كامل
الراتب معفى من الضرائب كل شهر ،ليساهم
بذلك في إنقاذ حياة آالف من المرضى.
وقد حضر حفل التوقيع كل من الدكتور
عاصم منصور ،مدير عام مركز الحسين
للسرطان ،والسيدة نسرين قطامش ،نائب
مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان.
وكذلك حضر من مجموعة طالل أبوغزاله
مدير التدريب المهني األستاذ طارق
حماد واألستاذ رامز قنيبي مدير المواقع
االلكترونية واألستاذة رنا الخضرا مديرة
المشاريع الخاصة ،واألستاذة آمال الضامن
مدير االعالم.
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مذكرة تفاهم بين مجموعة طالل أبوغزاله ومنظمة اللجنة المشتركة الدولية

وقعت مجموعة طالل أبوغ زاله  /مجتمع طالل
أبوغ زاله المعرفي ومنظمة اللجنة المشتركة الدولية،
مذكرة تفاهم للتعاون في مجاالت المسؤولية
االجتماعية للشركات ،والتدريب ،وتمكين الشباب،
والتعليم.
ووقع المذكرة عن المجموعة المدير التنفيذي األستاذ
طارق حماد لـ«طالل أبوغ زاله فاودنديشن» وعن
المنظمة السيدة رنا آيتوج مدير عام فرع األردن.
واتفق الجانبان على تولي جانب المسؤولية
االجتماعية من خالل فرص العمل المتاحة في
الشركات ،وتدريب الشباب وتمكينهم لالستفادة من
فرص العمل المتاحة ،والتعليم.
وتعمل المنظمة المشتركة الدولية  JCIغير الربحية
في مجال توفير الحلول المستدامة في أكثر من 100
دولة للشباب الفاعلين الذين تت راوح أعمارهم بين
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 40-18ويعملون بفاعلية والت زام إلحداث تأثير في
مجتمعاتهم ،من جميع قطاعات المجتمع.
كما تعمل على تطوير المهارات والمعرفة والفهم
التخاذ الق رارات ال واعية واإلج راءات الالزمة إليجاد
الحلول الموجهة للقضايا المحلية بشكل يستفيد
منها المجتمع والعالم والمستقبل.
ومجتمع طالل أبوغ زاله المعرفي هو واحدة من
المبادرات التي تتبناها مجموعة طالل أبوغ زاله
وتستهدف الشباب العربي حيث تسعى بشكل
جاد للمساعدة في تنمية الم وارد البشرية وتقديم
أحدث األدوات والوسائل في مجال تقنية المعلومات
واالتصاالت ،كما تسعى لتأهيل عدد كبير من
المهنيين المحليين وإث رائهم بالخب رات ال واسعة
وبناء قدراتهم التي يقدمها مهنيو وخب راء مجموعة
طالل أبوغ زاله لم واجهة تحديات سوق العمل
بأفضل المؤهالت.
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