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أبرز نشاطات سعادة الدكتور طالل أبوغزاله
خالل زيارة محافظة إربد:

في هذا اإلصدار:
أبرز نشاطات سعادة الدكتور طالل أبوغزاله
خالل زيارة محافظة إربد
نشاطات مجموعة طالل أبوغزاله في مكتب إربد

في إطار تنفيذه لنشاطاته الوطنية وتنفيذاً
لتوجيهات ورؤى سيد البالد جاللة الملك عبد
هللا الثاني ابن الحسين بتطبيق الالمركزية،
زار سعادة الدكتور طالل أبوغزاله محافظة
إربد ،نفذ خاللها العديد من النشاطات أبرزها
افتتاح مكتب المجموعة السادس والثمانين
في المحافظة بحضور عطوفة محافظ اربد
الدكتور رضوان العتوم ورئيس بلدية إربد
المهندس حسين بني هاني باإلضافة إلى
العديد من الشخصيات البارزة على المستوى
المحلي والدولي.
 .1توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة
إربد األهلية

رغبة من جامعة إربد األهلية والمجموعة
االستشارية للتدريب المهني  /مجموعة طالل
أبوغ زاله ،في تطوير وتعزيز العالقات بينهما،
وقع الجانبان مذكرة تعاون مشترك في مجاالت
التدريب واالستشا رات ،حيث وقعها سعادة
الدكتور طالل أبوغ زاله عن الجامعة األستاذ

الدكتور زياد الكردي رئيس الجامعة ،بحضور
سعادة الدكتور أحمد العتوم رئيس هيئة المديرين
في الجامعة وأعضاء الهيئة ،وعدد من أعضاء
مجلس األمناء وعمداء الكليات ،ومدير مركز
االستشا رات والتعليم المستمر وخدمة المجتمع،
ومد راء الدوائر والم راكز اإلدارية في الجامعة.

 .2زيارة جامعة اليرموك:

استقبل رئيس جامعة اليرموك بالوكالة الدكتور زياد السعد رئيس مجلس إدارة مجموعة
طالل أبوغزاله سعادة الدكتور طالل أبوغزاله خالل زيارته للجامعة وبحثا سبل تعزيز
التعاون بين الجانبين وصوال لتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين.
وفي بداية اللقاء رحب الدكتور السعد بالضيف والوفد المرافق ،مشيدا بالدور الهام الذي
تضطلع به مجموعة طالل أبوغزاله في المجتمع األردني من الجانب الفكري ،والمهني،
والتدريبي واالجتماعي ،السيما وأنها تهدف إلى تزويد الموارد البشرية بالمعارف
والمهارات التي من شأنها رفع مستوى األداء ،وتنمية الممارسات المهنية للمتدرب
وفق آخر التطورات المهنية في حقول التدريب المتنوعة العلمية واإلنسانية واإلدارية
واالقتصادية والقانونية والمعرفة اإللكترونية ،األمر الذي يمكنها من االلتحاق بسوق
العمل المحلية والعربية بكفاءة واقتدار.
وأكد سعي الجامعة إلى توطيد تعاونها مع الجهات التدريبية المتميزة كمجموعة طالل
أبوغزاله بما يسهم في فتح قنوات التواصل بين الجانبين في المجاالت التدريبية ،مثمنا
الجهود التي يبذلها الدكتور أبوغزاله في دعم الطاقات الشبابية المبدعة في مختلف
المجاالت مما ينعكس إيجابا على تنمية المجتمع وخلق فرص عمل من شأنها التخفيف
من مشكلة البطالة.
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من جانبه أشاد الدكتور أبوغزاله بالسمعة األكاديمية المتميزة لجامعة اليرموك وبكفاءة
خريجيها الذين يتقلدون المناصب القيادية في مختلف المؤسسات داخل األردن وخارجه،
مؤكدا على أنه من واجب كافة المؤسسات الوطنية أن تؤدي دورها في العمل االجتماعي
وخدمة المجتمع وخاصة دعم فئة الشباب لما يتمتعون به من طاقات إبداعية في مختلف
المجاالت تسهم في تنمية المجتمع المحلي ،الفتا إلى أن المجموعة ستقوم بتجهيز قاعتين
ذكيتين في كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،وذلك ضمن مبادرة معا نرتقي بجامعتنا التي
اطلقتها اليرموك بالتعاون مع القطاع الخاص ،بهدف توفير البيئة التعليمية المالئمة
لتشجيع الطلبة على اإلبداع واالنفتاح على العالم المعرفي ،بما يسهم في إعدادهم ليكونوا
روادا ناجحين يكون لهم الدور األكبر في النهوض ببلدنا الحبيب.
وخالل زيارته للجامعة التقى سعادة الدكتور أبوغزاله طلبة كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
وتحدث عن قصة نجاح مجموعة طالل أبوغزاله ،وأهمية أن يضع اإلنسان هدف ورسالة
يسعى إلى تحقيقها من أجل النهوض بالمجتمع ،الفتا إلى أن المعرفة أساس الثروة ،وأن
العالم أجمع يتجه نحو االستثمار في تقنيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والملكية
الفكرية ،داعيا إلى االستفادة من التجربة الفنلندية التي تقود الثورة المعرفية في العالم
وذلك من خالل االستثمار في الموارد البشرية والتشجيع على اإلنتاج المعرفي.
وأكد ايضاً على ضرورة أن تعي كافة المؤسسات الوطنية أهمية مسؤوليتها االجتماعية
تجاه المجتمع ،وضرورة تنفيذ المشاريع التي تخدم أبناء الوطن ،فالمسؤولية االجتماعية
واجب تجاه الوطن الذي ننتمي إليه من جهة ،وفرصة للريادة واإلبداع من جهة أخرى.
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 .3توقيع مذكرتي تفاهم مع غرفة صناعة إربد وأكاديمية القصور الدولية

وتنفيذا لرؤى سيد البالد في تطبيق مبدأ الش راكة
بين القطاع الخاص والعام تم توقيع مذكرتي
تفاهم مع غرفة صناعة اربد وأكاديمية القصور
الدولية ،تضمنتا تبادل الخب رات والمعرفة في
الب رامج والدورات وب رامج الدبلوم في المجاالت

المهنية والمعرفية ،المتصلة بقطاعات التدريب
والمال واألعمال ،وقعهما سعادة الدكتور طالل
أبوغ زاله مع عطوفة رئيس غرفة صناعة اربد
االستاذ هاني أبو حسان ،ومع المدير العام
ألكاديمية القصور االستاذ إب راهيم الشواهين.

 .4تخريج طلبة أنهوا دورات تدريبية في مكتب إربد

وخالل زيارة سعادة الدكتور أبوغ زاله قام بتخريج مجموعة من الطلبة اللذين التحقوا بالدورات
التدريبية المختلفة التي نفذتها المجموعة االستشارية للتدريب المهني في مكتب اربد ،بالتعاون مع
المجمع العربي للمحاسبين القانونيين بحضور عطوفة محافظ اربد ورئيس بلدية اربد والعديد من
الشخصيات المحلية والوطنية.
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نشاطات مجموعة طالل أبوغزاله في مكتب إربد

يعد مكتب إربد واحدا من مكاتب المجموعة الـ 86التي تقدم خدمات المجموعة كافة ،والذي يأتي
افتتاحه ضمن سياسة التوسع في المجموعة وتوفير الوقت والجهد على ال راغبين من االستفادة من
تلك الخدمات.
وجاء اإلنشاء للمكتب لتوفير الخدمات التدريبية والمهنية ألبناء إقليم الشمال بشكل عام ،باإلضافة
إلى خلق فرص عمل للخريجين الذي يتمتعون بكفاءات ومها رات عالية المستوى والتي تستدعي
احتضانها واستغاللها بالشكل الصحيح.
وتضمنت النشاطات التي نظمها المكتب مؤخرا:
•مواصلة عقد امتحان ال APTISمن قبل المجلس الثقافي البريطاني.
•استقبال الطلبة الملتحقين بجامعة أميتي الهندية  Amity Universityالستخدام القاعات
لغايات الد راسة.
•مواصلة تنفيذ مشروع المها رات اللغوية واألكاديمية وموارد التعلم عبر اإلنترنت ()LASER
والممول من االتحاد األوروبي ،لغايات تقديم خدمة التعليم لبرنامج البكالوريوس للطلبة السوريين
المتواجدين في األردن ولبنان سواء في المخيمات أو خارجها ،باإلضافة لعدد من الطلبة األردنيين
األقل حظاً.
•استقبال ال راغبين بالحصول على وظائف األرشفة التابعة للمجموعة والتي أعلنت عنها مؤخ را
لتشغيل المئات.
وتشمل الدورات:
•اختتام دورة 2 JCPA
•اختتام دورة تطبيقات محاسبة عملية باستخدام اكسل.
•انعقاد دورة .ILETS
•مواصلة التدريب في دبلوم أبوغ زاله التدريبي في الموارد البشرية والذي من شأنه تأهيل المشاركين
للعمل في دوائر واقسام الموارد البشرية وشؤون الموظفين ،والذي تنبع أهميته من الدور الحيوي
الذي تلعبه الموارد البشرية في تحقيق اهداف المؤسسة وتطويرها نحو األفضل.
•مواصلة التدريب في دبلوم أبوغ زاله التدريبي في الترجمة والذي من شأنه تأهيل المشاركين
فيه للعمل في دوائر الترجمة وأقسامها .وتنبع أهمية هذا البرنامج من الدور الحيوي الذي تمثله
الترجمة في التواصل والتغلب على الحواجز اللغوية ،وت زايد الحاجة إلى ب رامج عملية مهنية لرفد
سوق العمل بمترجمين مؤهلين في شتى المجاالت.
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