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مجتمع طالل أبوغزاله للمعرفة يعقد
العديد من الدورات خالل نيسان 2018

عمان  -عقد مجتمع طالل أبوغ زاله للمعرفة
العديد من النشاطات والدورات خالل شهر
نيسان من العام الجاري ،وتضمنت ما يلي:

في هذا اإلصدار:
مجتمع طالل أبوغزاله للمعرفة يعقد العديد من
الدورات خالل نيسان 2018
مجتمع طالل أبوغزاله للمعرفة يشارك في األيام
الوظيفية في الجامعات
الدورات المنعقدة بالتعاون ما بين مجتمع طالل
أبوغزاله للمعرفة وهيئة شباب كلنا األردن خالل
نيسان 2018
نشاطات محطات المعرفة خالل شهر نيسان
 2018فيما يخص التدريب

مراكز مجتمـع طالل أبوغزاله للمعرفـة ...
بوابتك إلـى المـســتــقـبـــــل

1.1افتتاح دبلوم جديد في إدارة الموارد البشرية،
وعقد دورات تندرج تحت هذا الدبلوم تشمل
مدخل الى إدارة الموارد البشرية ودورة
الهياكل التنظيمية ودورة التحليل والوصف
الوظيفي .وكان عدد منتسبي الدبلوم 20
مدربا ومتدربة.
2.2انعقاد دورات التدريبية خالل شهر نيسان
وتشمل:
•دورة الترجمة القانونية المتقدمة في مجال
دبلوم الترجمة.
•دورة تخطيط المسار الوظيفي في مجال
دبلوم الموارد البشرية.
وكان عدد منتسبي الدورات السابقة 32
متدربا ومتدربة.
3.3انعقاد دورة طريق طالل أبوغ زاله للنجاح
والتي تشمل دورات المها رات األساسية بعدد
منتسبين  15متدرباً ومتدربة.

4.4انعقاد دورة تدريب اللغة اإلنجليزية  /المستوى ال رابع A4
5.5انعقاد دورة كتابة الرسائل والتقارير لموظفي األونروا بعدد منتسبين  20متدربا ومتدربة.
6.6انعقاد مجموعة من الدورات لموظفي  Humanity & Inclusionوتشمل كتابة السيرة الذاتية
ومقابالت العمل ودورة اإلكسل المتقدم ودورة اساسيات اإلكسل بعدد منسبين  37متدربا ومتدربة.

مجتمع طالل أبوغزاله للمعرفة يشارك في األيام الوظيفية في الجامعات

عمان  -شا رك مجتمع المعرفة في
األيام الوظيفية التي نظمتها الجامعات
األردنية ،وذلك لإل سهام في التعريف
با لد بلومات والد ورات التد ريبية في إدارة
األعما ل والتسويق والمحا سبة واللغات
والترجمة وإدارة المشا ريع وإدارة الموارد
ا لبشر ية .
www.tagks.com

ويسعى مجتمع طالل أبوغزاله للمعرفة
من خالل مشاركته في هذه المعارض إلى
تحقيق رؤية سعادة الدكتور طالل أبوغزاله
في تعميق الش راكة الفاعلة بين الشركات
المختلفة والتعريف بأنشطة المجموعة
والخدمات التي تقدمها وااللتقاء بنخبة
مميزة من خريجي الجامعات.
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الدورات المنعقدة بالتعاون ما بين مجتمع طالل أبوغزاله للمعرفة وهيئة شباب كلنا
األردن خالل نيسان 2018

•عقد مجتمع طالل أبوغ زاله بالتعاون مع هيئة شباب كلنا األردن  18دورة خالل شهر نيسان في
مق رات الهيئة في محافظات المملكة.
وتم عقد دورات اللغة اإلنجليزية للمستويات األول والثاني والثالث في كل من إربد ومأدبا وجنوب
عمان والعقبة والكرك وعجلون والسلط وخلدا ومعان والزرقاء ،استفاد منها  260متدربا ومتدربة.

نشاطات محطات المعرفة خالل شهر نيسان  2018فيما يخص التدريب

•عقد دورة «التدقيق الداخلي» في محطة المعرفة في مؤسسة إعمار السلط  /السلط ،وبمشاركة
 43مشارك ومشاركة من المجتمع المحلي.
•عقد دورة «تدريب المدربين» في محطة المعرفة في مؤسسة إعمار السلط  /السلط ،وبمشاركة
 32مشارك ومشاركة من المجتمع المحلي.
•االنتهاء من عقد دورة تدريبية «تدريب المدربين» في محطة المعرفة في جامعة الحسين بن
طالل  /معان وبمشاركة  14مشارك ومشاركة من الطالب والمجتمع المحلي.
•عقد دورة تدريبية «تدريب المدربين» في جامعة الحسين بن طالل  /كلية اآلثار في البت راء
وبمشاركة  16مشارك ومشاركة من المجتمع المحلي.
www.tagks.com
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•عقد دورة تدريبية «التحليل اإلحصائي باستخدام  »SPSSفي محطة المعرفة في جامعة
الحسين بن طالل  /معان وبمشاركة  8مشاركين من الطالب والمجتمع المحلي.
•عقد دورة تدريبية «اللغة االنجليزية – المستوى االول» في محطة المعرفة في مركز هداية
للتدريب المجتمعي  /مخيم اربد وبمشاركة  20مشارك ومشاركة من المجتمع المحلي.
•طرح الخطة التدريبية للفصل الد راسي الثاني في محطة المعرفة في جامعة الحسين بن
طالل  /معان وتم اإلعالن عنها على أوسع نطاق في وسائل التسويق اإللكترونية والتقليدية.
•عقد دورة في اللغة االنجليزية – المستوى ال رابع في محطة المعرفة في جمعية جنة االردن
البيئية ،وبمشاركة  11مشارك ومشاركة من المجتمع المحلي.
•طرح الخطة التدريبية في محطة المعرفة في جامعة العلوم االسالمية العالمية وتم االعالن
عنها في جميع الوسائل التسويقية.
•عقد دبلوم ادارة الموارد البشرية في محطة المعرفة في جامعة اإلس راء األردنية وبمشاركة 7
مشاركين من طالب الجامعة والمجتمع المحلي.

www.tagks.com
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•عقد دبلوم الترجمة في محطة المعرفة في جامعة اإلس راء األردنية وبمشاركة  5مشاركين من
المجتمع المحلي.
•عقد دبلوم إدارة المستشفيات والسجالت الطبية في محطة المعرفة في جامعة اإلس راء األردنية
وبمشاركة  15مشارك ومشاركة من المجتمع المحلي.
•عقد دبلوم هندسة المساحة في محطة المعرفة في جامعة اإلس راء األردنية وبمشاركة  4طالب
من المجتمع المحلي.
•طرح الخطة التدريبية للفصل الد راسي الثاني في محطة المعرفة في جامعة االس راء الخاصة
وتم االعالن عنها في جميع الوسائل التسويقية.
•عمل عدة زيا رات لبعض محطات المعرفة «وكالة الغوث الدولية ،جامعة اإلس راء األردنية،
هيئة شباب كلنا األردن ،جمعية جنة األردن البيئية ،جامعة العلوم اإلسالمية العالمية،
جامعة الحسين بن طالل /معان ،مركز هداية للتدريب المجتمعي ،مركز الحصن الثقافي»
للوقوف على فاعلية هذه المحطات.
•توقيع اتفاقية افتتاح محطة معرفة في قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية في محافظة العقبة.
•تخريج عدة دورات في محطات المعرفة من خالل فريق محطات المعرفة وتشمل:
 دورة الموارد البشرية ومحاسبة التكاليف في رايات اإلعمار في مؤسسة اعمار السلط. دورة تدريب المدربين في محطة معرفة معان  /جامعة الحسين. -دورة تدريب المدربين في معان  /ال راجف.

www.tagks.com
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