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مجتمع طالل أبوغزاله للمعرفة يعقد عدة
دورات بمشاركة  247متدرب خالل أيار

في هذا اإلصدار:
مجتمع طالل أبوغزاله للمعرفة يعقد عدة دورات
بمشاركة  247متدرب خالل أيار
مجتمع طالل أبوغزاله للمعرفة ينشئ محطة
معرفة جديدة في إربد
«أبوغزاله للمعرفة» يعقد عددا من الدورات
التدريبية في هيئة «كلنا األردن»خالل أيار

مراكز مجتمـع طالل أبوغزاله للمعرفـة ...
بوابتك إلـى المـســتــقـبـــــل

عقد مجتمع طالل أبوغ زاله للمعرفة مجموعة
من الدورات خالل أيا رالماضي شملت  12دورة
داخل وخارج مجتمع المعرفة.
وعقدت الدورات بمشاركة  247متدرب ومتدربة
من منتسبي الدبلومات التدريبية والتي تشمل
دبلوم ادارة المشاريع والمحاسبة وادارة الموارد
البشرية والترجمة ومجموعة من دورات اللغة
االنجليزية.
وخالل األسبوع األول من أيار تم عقد مجموعة
من الدورات بمشاركة ما يقارب  50متدرب
شملت دورات الترجمة التحريرية والتشريعات
العمالية والتوظيف واالستقطاب ودورة اللغة
االنجليزية المستوى الثاني.
وخالل األسبوع الثاني تم استكمال دورة اللغة
االنجليزية المستوى الثاني باإلضافة الى
عقد دورة كتابة الرسائل والتقارير ،بمشاركة
38متدرب ومتدربة من منتسبي الدبلومات
وغيرهم من اف راد المجتمع المحلي والشركات
العاملة.
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كما تم عقد مجموعة من الدو رات بمشاركة باإلضافة الى عقد دورة ادارة الوقت وضغوط
ما يقارب  57متدرب ومتدربة خالل األسبوع العمل في نقابة الصيادلة.
الثالث تضمنت مبادئ الترجمة القانونية
مكملة لدبلوم الترجمة وتخطيط المسار وفي االسبوع االخير من شهر آيار تم عقد دورات
الوظيفي مكملة لدبلوم الموارد البشرية جديدة بمشاركة  44متدرب سيتم استكمالها خالل
واستكمال دورة اللغة االنجليزية المستوى حزي ران تضمنت دورة الترجمة القانونية المتقدمة
الثاني باإلضافة لدورة التحليل االحصائي مكملة لدبلوم الترجمة ،ودورة ادارة تقييم االداء
باستخدام  SPSSخاصة لموظفي مؤسسة مكملة لدبوم الموارد البشرية باإلضافة لدورة
الضمان االجتماعي وبداية التدريب العملي د راسة الجدوى االقتصادية في نقابة الصيادلة.
لمتدربي دبلوم المحاسبة.
وفي االسبوع ال رابع تم عقد دورات مستكملة
للدبلومات التدريبية وكان مجموع المتدربين
 58متدرب ومتدربة وتمثلت بدورة التحفيز
والدافعية مكملة لدبلوم الموارد البشرية
والترجمة القانونية للعقود واالتفاقيات مكملة
لدبلوم الترجمة وProgram Management
 Fundamentalمكملة لدبلوم ادارة المشاريع
وانتهاء دورة اللغة االنجليزية المستوى الثاني
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مجتمع طالل أبوغزاله للمعرفة ينشئ محطة معرفة جديدة في إربد

وقع مجتمع طالل أبوغ زاله للمعرفة اتفاقية
تعاون خالل أيار إلنشاء محطة معرفة في
جمعية منتدى الطيبة الثقافي في إربد.

المجانية ألبناء المنطقة المحيطة فقد تم عقد
دورة كتابة السيرة الذاتية في محطة معرفة
جمعية ناعور للشعر والثقافة.

وتأتي هذه المحطات ضمن مبادرةمجموعة
طالل أبوغ زاله بإنشاء  100محطة معرفة
في كافة مناطق المملكة ،حيث تم تجاوز
العدد ،نظ را لحاجة المؤسسات إلى مثل هذه
المحطات ،التي من شأنها أن تمكن شباب
وشابات هذه المناطق من التدريب والتأهيل
على مها رات الحاسوب.

ومجتمع طالل أبوغ زاله للمعرفة 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 التي يقدمها مهنيو وخب راء مجموعة
طالل أبوغ زاله لم واجهة تحديات سوق العمل
بأفضل المؤهالت.

وحيث أنه يتم استخدام المحطات من قبل مجتمع
طالل أبوغ زاله للمعرفة لعقد الدورات التدريبية
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«أبوغزاله للمعرفة» يعقد عددا من الدورات التدريبية في هيئة «كلنا األردن»خالل
أيار

عقد مجتمع طالل أبوغ زاله للمعرفة وبالتعاون
مع هيئة شباب كلنا االردن مجموعة من الدورات
التدريبية في عدة مجاالت منها ادارة المشاريع
الصغيرة والمتوسطة واللغة االنجليزية لعدة
مستويات.
وتضمنت مستويات الدورات اللغة اإلنجليزية
المستوى الثاني والثالث وال رابع حيث تم عقد
دورات المستوى الثاني في معان وأبونصير
واألشرفية والكرك وجرش بمشاركة  108متدربين
من منتسبي الهيئة واف راد المجتمع المحلي.

والمستوى الثالث تم عقدها في مأدبا والعقبة
والمفرق والكرك بمشاركة 108متدربين من
منتسبي الهيئة واف راد المجتمع المحلي ،أما
المستوى ال رابع فقد عقد في عجلون وإربد
بمشاركة  48متدرب ومتدربة من منتسبي
الهيئة واف راد المجتمع المحلي.
كما تم عقد مجموعة من دورات إدارة المشاريع
الصغيرة والمتوسطة،في كل من مأدبا وجرش
والزرقاء والعقبة والكرك والطفيلة والبلقاء،
شارك خاللها  166متدرب ومتدربة.

