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مجتمع طالل أبوغزاله للمعرفة يعقد
العديد من الدورات خالل حزيران 2018

في هذا اإلصدار:
مجتمع طالل أبوغزاله للمعرفة يعقد العديد من
الدورات خالل تموز 2018
الدورات المنعقدة بالتعاون ما بين مجتمع
طالل أبوغزاله للمعرفة وهيئة شباب كلنا
األردن خالل تموز 2018
نشاطات محطات المعرفة خالل شهر تموز
أبوغزاله يرعى حفل تخريج الفوج األول لطالب
محطة المعرفة ال ُم نشأة في مخيم إربد

مراكز مجتمـع طالل أبوغزاله للمعرفـة ...
بوابتك إلـى المـســتــقـبـــــل

عمان  -عقد مجتمع طالل أبوغ زاله للمعرفة
العديد من النشاطات والدورات خالل شهر تموز
من العام الجاري ،وتضمنت ما يلي:
•افتتاح أربع دبلومات جديدة في الموارد
البشرية والترجمة واالدارة اللوجستية
والتسويق ،وتم عقد مجموعة من الدورات
التي تندرج تحت هذه الدبلومات تشمل
مدخل إلى إدارة الموارد البشرية ،والهياكل
التنظيمية ودورة التحليل والوصف الوظيفي
ودورة ادارة التعويضات ،ودورة مبادئ
الترجمة ،والترجمة التحريرية ،ودورة
مبادئ ادارة النقل واالمداد ودورة ادارة سلسلة

التزويد ،ودورة األبحاث التسويقية ودورة ادارة التسويق ،حيث بلغ عدد منتسبي هذه الدبلومات
 38متدرب ومتدربة.
•استم رار عقد دورات تندرج تحت الدبلومات المنعقدة من الشهر الماضي والتي تشمل دورة
الترجمة الفورية والتتابعية في مجال دبلوم الترجمة ،ودورة سياسات وإج راءات الموارد البشرية
ودورة إدارة تقييم األداء ودورة التحفيز ودورة ودورة التدريب والتطوير ودورة التشريعات العمالية
في مجال دبلوم الموارد البشرية ،وكان عدد منسبي الدورات ما يقارب  57متدرب ومتدربة.
•انعقاد مجموعة من الدورات المنفصلة وتشمل:
 دورة التسويق اإللكتروني بعدد منتسبين  6متدربين. دورة التسويق الصيدالني بعدد منتسبين  6متدربين. دورة ادارة المشاريع االحت رافية بعدد منتسبين  7متدربين. دورة اللغة االنجليزية المستوى الثاني والخامس  24متدرب ومتدربة. دورة طريق طالل أبوغ زاله للنجاح وتشمل العديد من المها رات األساسية بعدد منتسبين 19متدرب ومتدربة.
•انعقاد امتحان لدبلوم إدارة الم وارد البشرية المنتهي بالشهر الحالي بعدد منتسبين  11متدربا ومتدربة.

الدورات المنعقدة بالتعاون ما بين مجتمع طالل أبوغزاله للمعرفة وهيئة شباب كلنا
األردن خالل تموز 2018

عقد مجتمع طالل أبوغ زاله بالتعاون مع هيئة شباب كلنا األردن مجموعة من الدورات
خالل شهر تموز في مق رات الهيئة في عدد من محافظات المملكة ،حيث تم عقد دورة اللغة
اإلنجليزية المستوى األول في محافظة عجلون والزرقاء ومأدبا وجرش ودورة المستوى الثاني
في محافظة الكرك والمستوى الثالث في محافظة دير عال واربد ،كما تم عقد دورة إدارة
المشاريع الصغيرة والمتوسطة في محافظة معان وعمان ،استفاد منها  182متدربا ومتدربة.
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نشاطات محطات المعرفة خالل شهر تموز

1.1تم عقد مجموعة من الدورات في محطات
طالل أبوغ زاله للمعرفة :
•دورة تدريب المدربين  TOTفي مركز
اليقين معان.
•دورة إدارة الموارد البشرية بالتعاون مع
مركز رايات االعمار.
•دورة دبلوم طالل أبوغ زاله لتقنية المعلومات
 TAGDITفي جامعة الحسين بن طالل
معان بالتعاون مع المجلس الدنماركي.
•دورة إدارة موارد بشرية في جامعة عمان
االهلية بالتشارك مع صندوق الملك
عبدهللا الثاني.
•دورة الذكاء االصطناعي في جامعة
عمان االهلية بالتشارك مع صندوق
الملك عبدهللا الثاني.
2.2تخريج طالب الدورات التي تم عقدها في
محطات طالل أبوغ زاله للمعرفة:
•دورة تدريبية في اللغة اإلنجليزية من
مركز هداية للتدريب المجتمعي – مخيم
اربد في ملتقى طالل أبوغ زاله المعرفي
تحت رعاية سعادة الدكتور طالل أبوغ زاله.
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•دورة مدخل الى الموارد البشرية في
مؤسسة اعمار السلط.
•دورة محاسبة تكاليف في مؤسسة
اعمار السلط.
•دورة إدارة موارد بشرية في جامعة
عمان االهلية.
•دورة تدريب مدربين  TOTفي مركز
اليقين  -معان
3.3استكمال إنشاء مجموعة جديدة من محطات
طالل أبوغ زاله للمعرفة:
•مستشفى الملكة رانيا لألطفال /الخدمات
الطبية الملكية.
•القوات البحرية الملكية.
•سالح الجو الملكي.
•صحيفة الدستور.
4.4توقيع اتفاقيات تدريب تعاونية:
•أكاديمية ب وابة الكرك للتدريب واالستشارات.
•المركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي.
•مركز أبو نعاج للتدريب  /االغوار الشمالية
•إئتالف األعمال للقيادة والتنمية الدولي ة.
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أبوغزاله يرعى حفل تخريج الفوج األول لطالب محطة المعرفة ال ُمنشأة في مخيم إربد

عمان  -رعى سعادة الدكتور طالل أبوغ زاله حفل تخريج الفوج األول لطالب محطة طالل أبوغ زاله
للمعرفة ،التي أنشأها في مركز هداية المجتمعي في مخيم إربد ،حيث عقد حفل التخريج في ملتقى
طالل أبوغ زاله المعرفي.
وخالل الحفل رحب سعادة الدكتور أبوغ زاله بإدارة مركز هداية والطلبة الحاضرين ،وأكد لهم أهمية
المحطة في تنمية شباب المخيم في جميع مجاالت إدارة االعمال واالبتكار واالبداع.
وقال أبوغ زاله «دخلنا إلى الثورة الصناعية ال رابعة ،فاألولى كانت الثورة الزراعية والثانية كانت
الثورة الصناعية والثالثة كانت الثورة المعلوماتية واآلن الثورة ال رابعة ،ونحن في بدايتها ،وهي ثورة
المعرفة وهي تعنى بتغيير كامل في الحياة ،حيث ستغير في أجسادنا وعقولنا وقد راتنا وصحتنا
وكذلك في األشياء ،في حين كانت الثورات الثالث األولى تغير في أدوات حياتنا».
وأوضح «إن حياتنا ستتغير نتيجة علم الذكاء االصطناعي وعلم اإلنترنت ،فعلم الذكاء االصطناعي
سيغير في جسم اإلنسان وعقله واألدوات التي ستصبح ذكية كاإلنسان وسنعيش في كون جديد
نكون نحن واألدوات في محيط واحد .أما علم االنترنت فسننتقل فيه من االنترنت الحالي إلى إنترنت
األشياء والمقصود به أن يتطور اإلنترنت الحالي لتطبيقه على األشياء مثل األبواب والسيا رات وأجهزة
الكمبيوتر».
وأضاف أبوغ زاله أنه بصدد إصدار كتاب جديد من نوعه على مستوى العالم يشرح مستقبل العالم
في ظل ثورة المعرفة لكونها شيء مختلف عما نتخيله ونعيشه ،معربا عن أمله أن يتم اعتماد هذا
الكتاب للتدريس في المدارس والجامعات.
وأشار إلى أن مجموعة طالل أبوغ زاله ستنظم عن الكتاب دورة تدريبية وشهادة معرفة ،خاصة وأنه
يشرح جميع جوانب المعرفة وكيف تؤثر على التعليم والصحة والصناعة والتجارة والحكومة ،مؤكدا
أهمية تعلّ م الطلبة كل شيء عن هذا الموضوع.
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من جانبه وجه مدير مركز هداية األستاذ ناصر أبو راشد الشكر الجزيل للدكتور أبوغ زاله على
رعايته للحفل ،كما وجه الشكر الجزيل أيضا على تأسيس محطات المعرفة في مختلف مناطق
المملكة بشكل عام ،وفي مركز هداية بشكل خاص ،لما لهذه المحطات من فائدة كبيرة وعظيمة
لتنمية االنسان وبناء األوطان ،خاصة في المناطق التي تعاني ظروف صعبة ،على حد تعبيره،
واصفا أبوغ زاله بـ»فارس الرقمية أبو المعرفة وع رابها».
وفي ختام الحفل تم تكريم الدكتور أبوغ زاله من جانب المركز ،كما وجه الطلبة الخريجون كلمة شكر
للدكتور أبوغ زاله ،وألقوا قصيدة كتبوها خصيصا لسعادته.
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