
اإلصدار )٢٧(  -  حزيران ٢٠١٨نشـرة إخباريــة

يعقد  للمعرفة  أبوغزاله  طالل  مجتمع 
الدورات خالل حزيران ٢٠١٨  العديد من 

في هذا اإلصدار:

مجتمع طالل أبوغزاله للمعرفة يعقد العديد من 
الدورات خالل حزيران ٢٠١٨ 

مجتمع طالل أبوغزاله للمعرفة يطرح الخطة 
التدريبية للنصف الثاني من عام ٢٠١٨

الدورات المنعقدة بالتعاون ما بين مجتمع 
طالل أبوغزاله للمعرفة وهيئة شباب كلنا 

األردن خالل حزيران ٢٠١٨

بحضور مندوبين عن رئيس الجمهورية ورئيس 
مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزير الخارجية 

والقوات العسكرية
أبوغزاله يلقي كلمة التخرج في الجامعة 

اللبنانية األمريكية ويتسلم الدكتوراه الفخرية

إنجازات محطات المعرفة خالل حزيران ٢٠١٨

مراكز مجتمـع طالل أبوغزاله للمعرفـة ... 
بوابتك إلـى المـســتــقـبـــــل

للمعرفة  أبوغزاله  طالل  مجتمع  طرح   - عمان 
اإلبداع  »قادة  يشمالن  مؤخرا  جديدين  دبلومين 

الذكية«.  و«الحكومة  واالبتكار« 

تزويد  إلى  واالبتكار  االبداع  قادة  دبلوم  ويهدف 
إلعداد  الالزمة  والمهارات  بالمفاهيم  المشاركين 
المبادرات  إدارة  على  قادرة  مؤسسية  قيادات 
المشاريع  وتبني  األفكار  وتطوير  اإلبداعية 
والتغيير  الصناعي  الذكاء  عصر  في  الجديدة 

المهنية. الصعد  كافة  على  المستمر 

واإلدارات  األول  الصف  مدراء  الدبلوم  ويستهدف 
وجميع  والخاص،  العام  القطاعين  في  العليا 
الموظفين الذين تتطلب طبيعة أعمالهم التطوير 
بواقع  شهرين  التدريب  مدة  وتستمر  واالبتكار. 
نظري  )100ساعة(  منها  تدريبية  ساعة   120
و)20 ساعة( مشروع تخرج حيث يتطلب من كل 
اكتسابه  مدى  يبين  عملي  واجب  تقديم  مشارك 
الدبلوم  تضمنها  التي  والمهارات  للمعارف 
ملموس  عملي  منتج  إلى  تحويلها  على  وقدرته 

يساهم في تطوير األداء المؤسسي وتميزه.

للبرنامج: التدريبية  المحاور  أبرز  وتتضمن 

التدريبية  الساعات المادة  عدد 
التدريبية

القيادية 25 ساعةالمهارات 
وتقنيات  االستراتيجي  التفكير 

اإلبداع واالبتكار
25 ساعة

اإلبداع  ومتطلبات  التغيير  إدارة 
واالبتكار

25 ساعة

25 ساعةإدارة األداء والتميز المؤسسي
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٢٠١٨ الثاني من عام  للنصف  التدريبية  الخطة  للمعرفة يطرح  أبوغزاله  مجتمع طالل 
عام  من  الثاني  للنصف  التدريبية  الخطة  للمعرفة  أبوغزاله  طالل  مجتمع  طرح   - عمان 

الجاري. الشهر  مطلع  من  اعتبارا  تتضمنها  التي  التدريبية  الدورات  عقد  وباشر   ،2018

مثل  الدبلومات  دورات  من  مجموعة  تموز  شهر  تطرح خالل  التي سوف  الدورات  أبرز  ومن 
التي 	  الوظيفي  والوصف  والتحليل  التنظيمية  والهياكل  البشرية  الموارد  إدارة  إلى  مدخل 

البشرية.  الموارد  دبلوم  يطرحها 
التسويق.	  لدبلوم  التسويقية  األبحاث 
التحريرية. 	  والترجمة  الترجمة  مبادئ  دورة  عقد  فسيتم  الترجمة  دبلوم  أما 
 	 . المشاريع  ادارة  لدبلوم  االحترافية  المشاريع  ادارة  ودورة 
ادارة 	  ودورة  واالمداد  النقل  إدارة  مبادئ  عقد  سيتم  اللوجستية  االدارة  دبلوم  مجال  وفي 

  . الشرائية  عمليات  وتنظيم  ادارة  ودورة  التزويد  سلسلة 
الدورات 	  وبعض  االنجليزية  اللغة  دورات  مجال  في  الدورات  بعض  طرح  سيتم  كما 

التحليل االحصائي. المتقدم ودورة  المدربين ودورة اإلكسل  تدريب  المتخصصة مثل دورة 

أبوغزاله  طالل  مجموعة  تتبناها  التي  المبادرات  أحد  هو  للمعرفة  أبوغزاله  طالل  ومجتمع 
البشرية  الموارد  تنمية  في  للمساعدة  جاد  بشكل  تسعى  حيث  العربي  الشباب  وتستهدف 
لتأهيل  تسعى  كما  واالتصاالت،  المعلومات  تقنية  مجال  في  والوسائل  األدوات  أحدث  وتقديم 
وخبراء  مهنيون  يقدمها  التي  الواسعة  بالخبرات  وإثرائهم  المحليين  المهنيين  من  عدد  أكبر 

المؤهالت. بأفضل  العمل  سوق  تحديات  لمواجهة  أبوغزاله  طالل  مجموعة  في 

والمهارات  بالمفاهيم  المشاركين  تزويد  إلى  فيهدف  التدريبي  الذكية  الحكومة  بدبلوم  يتعلق  فيما  أما 
والتقنيات الالزمة للتحول الذكي ضمن منظومة متكاملة من المساقات والتي ستساعد في بدء االنتقال 
والمرونة  بالسرعة  تتمتع  ذكية  حكومية  لخدمات  وصوال  االصطناعي  الذكاء  تكنولوجيا  عصر  نحو 

المواطنين. لخدمة 

ويستهدف  الدبلوم مدراء الصف األول والمشرفين في القطاعات الحكومية والبلديات والمؤسسات شبه 
تتطلب  الذين  الموظفين  الحكومية، وجميع  الحكومية وشبه  القطاعات  العليا في  الحكومية، واإلدارات 

الحكومية القطاعات  في  المواطنين  مع  المباشر  التواصل  أعمالهم  طبيعة 

نهاية  في  تخرج  ومشروع  نظري،  )100ساعة(  منها  تدريبية  ساعة   120 بواقع  شهرين  الدبلوم  ومدة 
للبرنامج: التدريبية  المحاور  أبرز  الدبلوم بواقع 20 ساعة، كما وتتضمن 

التدريبية  التدريبيةالمادة  الساعات  عدد 
الذكية للحكومة  االستراتيجي  التخطيط  25 ساعةمتطلبات 

25 ساعةتصميم الخدمات الذكية
25 ساعةتنفيذ مشاريع الحكومة الذكية

الذكي التحول  إدارة  25 ساعةاستراتيجيات 
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كلنا  شباب  وهيئة  للمعرفة  أبوغزاله  طالل  مجتمع  بين  ما  بالتعاون  المنعقدة  الدورات 
٢٠١٨ األردن خالل حزيران 

بحضور مندوبين عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزير 
العسكرية والقوات  الخارجية 

الفخرية الدكتوراه  ويتسلم  األمريكية  اللبنانية  الجامعة  في  التخرج  كلمة  يلقي  أبوغزاله 

وهيئة  للمعرفة  أبوغزاله  طالل  مجتمع  عقد 
اللغة  دورة  حزيران   األردن خالل  كلنا  شباب 
عمان  جنوب  في  الثالث  المستوى  االنجليزية 

ومتدربة.  متدربا   15 المنتسبين  عدد  وكان 

المشترك  التعاون  ضمن  الدورة  انعقاد  ويأتي 
والهيئة.  المجموعة  بين  ما  والدائم 

األمريكية  اللبنانية  الجامعة  منحت   - بيروت 
أبوغزاله  طالل  الدكتور  سعادة   )LAU(
اإلنسانية  اآلداب  في  الفخرية  الدكتوراه  درجة 
على  األعمال  قطاع  تطوير  في  الرائد  لدوره 
المجتمعية.  الخدمات  وتقديم  العالم،  مستوى 

الجامعة  نظمته  ضخم  حفل  خالل  ذلك  جاء 
الثالثة  الدفعة  تخريج  وتخلله  المناسبة  بهذه 
رئيس  مندوب  بحضور  طلبتها،  من  والتسعين 
اللبناني  الدفاع  وزير  اللبنانية  الجمهورية 
رئيس  ومندوب  الصراف،  يعقوب  معالي 
قاسم  الدكتور  النائب  اللبناني  النواب  مجلس 
اللبنانية  الحكومة  رئيس  ومندوب  هاشم، 
خوري،  غطاس  السابق  والنائب  الوزير 
فؤاد  ماريا  والسيدة  الحلبي  غاندي  واألستاذ 
اللبنانية  االقتصادية  الهيئات  ورئيس  عيد 
البرازي  غيث  والسيد  شقير،  محمد  سعادة 
اللباد  سمر  واألستاذة  أبوغزاله  نهى  والسيدة 
بالل  واألستاذ  أبوغزاله  لؤي  طالل  واألستاذ 

أبوغزاله.  لؤي 

لرئيس  الشكر  أبوغزاله  الدكتور  ووجه 
القلب على  الدكتور جوزف جبرا من  الجامعة 
تخرجه  »حفل  مستذكرا  الشهادة،  هذه  منحه 
وعرض  الفائت«.  القرن  ستينات  خالل 

لـ»تجربته  والخريجات  الخريجين  أمام 
»مقومات  ليتذكروا  إياهم  داعيا  الشخصية«، 

لنجاح«.  ا

لطالب  بخطاٍب  أبوغزاله  الدكتور  وتوجه 
مجموعة  خالله  قّدم  الجامعة  وخريجي 
تشجيعهم  شأنها  من  النجاح  وصفات  من 
قال:  حيث  الحياة،  تحديات  مواجهة  على 
قلبك،  إراحة  مثل  تماما  للجسد  الراحة  »إن 
بالصحة«.  مضرة  الراحة  ألن  بجد،  فاعمل 
وتؤدي  الدروس  تتعلم  المدرسة  »في  وأضاف 
ستواجه  العمل  في  الحقا  بينما  االمتحانات، 

الدروس«. منها  وتتعلم  االمتحانات 

والسعادة  شيء،  كل  مفتاح  »الحب  وقال: 
اشتدت  مهما  للنجاح  فعال  واألمل سالح  قرار، 
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وابحث  دائما،  متفائال  فكن  المحيطة  الظروف 
وقم  والفشل  بالشدائد  ورحب  طريقك،  عن 
ذكر  كما  ونجاحات«.  نعمة  إلى  بتحويلها 
أجندة  على  يكون  أن  ينبغي  ال  التقاعد  بأن 

لخريجين«. ا

إلى »التعلم من قصص  الطلبة  أبوغزاله  ودعا 
في  أفضل  نكون  أن  بقدرتنا  والقناعة  النجاح، 
والعوائق،  المعاناة،  من  واالستفادة  المستقبل، 

نجاحات«.  إلى  وتحويلها  منها  والتعلم 

مواصلة  للطلبة  أبوغزاله  نصائح  وتضمنت 
اإلبداع  وراء  والسعي  المعرفة،  وبلوغ  التعلم 
الثروة. ما يصنع  الذي هو  المعرفي  واالختراع 

بالدكتوراه  أبوغزاله  الدكتور  تقليد  وعند 
جامعة  إلى  الجزيل  الشكر  وجه  الفخرية 
ممتن  »أنا  قائاًل:  الشرف  هذا  على   LAU
لمنحها  األمريكية  اللبنانية  للجامعة  للغاية 
حقاً  إنني  الفخرية.  الدكتوراه  درجة  لي 

بهذا«.  أتشرف 

رئيس  بصفته  أبوغزاله،  الدكتور  واقترح 
الجامعة  ربط  أولوية  إعطاء  للشبكة، 
الدول  في  والتعليم  البحث  بشبكة   )LAU(
في   POP خالل  من   )ASREN( العربية 
من   GEANT األوروبية  والشبكة  لندن   
المخصص  لإلنترنت   ASREN خط  خالل 
األوروبي  االتحاد  من  بتمويل  والتعليم  للبحث 

أبوغزاله. طالل  ومجموعة 

اللبنانية  الجامعة  رئيس  أشاد  الحفل  وخالل 
بإنجازات  جبرا  جوزيف  الدكتور  األميركية 
األعوام  مدار  على  حققتها  التي  الجامعة 
»إن  وقال:   ،2018 عام  إلى  وصواًل  الماضية 

هو  ونجاحهم  بخريجيها،  تفتخر  الجامعة 
لنجاحاتها«.  استمرار 

من  والتطوير  العمل  استمرار  على  جبرا  وأكد 
داعيا  والمبدعين،  والطلبة  الشباب  خدمة  أجل 
طموحاتهم  وراء  دوما  السعي  إلى  الطلبة 
مهما  الغير  ومحبة  خدمة  على  وإصرارهم 

الظروف. تقلبت 

في  تكريم  أعلى  هي  الفخرية  والدكتوراه 
عشر  الخامسة  المرتبة  تحتل  التي  الجامعة 
العربي،  العالم  في  الجامعات  أفضل  بين  من 
العالم.  في  جامعة   700 أفضل  وصنفت ضمن 

أبوغزاله. للدكتور  ُمنحت  وقد 

حياته  من  جزء  قضى  أبوغزاله  والدكتور 
في  المهنية  مسيرته  وبدأ  الجئا،  لبنان  في 
الفكرية  الملكية  حقوق  وقدم  المحاسبة  مجال 
أكثر  مجموعته  تضم  واليوم  العربي.  للعالم 
تعمل  العالم  أنحاء  جميع  في  مكاتب   110 من 
التطوير  رأسها  على  المجاالت  من  العديد  في 

والتعليمي. التكنولوجي 

الجوائز  من  العديد  على  أبوغزاله  وحصل 
الفرنسي  الشرف  جوقة  كوسام  واألوسمة 
المملكة  استقالل  ووسام  فارس،  برتبة 
الفخرية  الدكتوراه  ودرجة  الهاشمية  األردنية 
ووسام  كانيسيوس  كلية  من  اآلداب  في 
لإلبداع  الدولية  والجائزة  التونسية  الجمهورية 
 Gold وجائزة  المهنية،  الحياة  انجازات  في 
و»الشخصية   Mercury International
المعلومات«  وتكنولوجيا  لالتصاالت  العربية 
مؤسسة  من  اإلنجاز  جل  وجائزة  العام  لهذا 
لالبتكار  العربية  والجائزة  الدولية،  فلسطين 

األخرى. الجواز  من  العديد  إلى  باإلضافة 
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إنجازات محطات المعرفة خالل حزيران ٢٠١٨

جامعة 	  في  المعرفة  محطة  في   »SPSS باستخدام  االحصائي  »التحليل  تدريبية  دورة  عقد 
الحسين بن طالل / معان وبمشاركة 8 مشاركين من الطالب والمجتمع المحلي، وتم تسلميهم 

الشهادات.
هداية 	  مركز  في  المعرفة  محطة  في  االول«  المستوى   – االنجليزية  »اللغة  تدريبية  دورة  عقد 

للتدريب المجتمعي / مخيم اربد وبمشاركة 20 مشارك ومشاركة من المجتمع المحلي.
القدس وبمشاركة 8 مشاركين من 	  قناديل  أكاديمية  الرقمي« في  تدريبية »التسويق  عقد دورة 

المحلي. المجتمع 
طرح الخطة التدريبية للفصل الدراسي الثاني في محطة المعرفة في جامعة الحسين بن طالل 	 

/ معان وتم االعالن عنها على أوسع نطاق في وسائل التسويق االلكترونية والتقليدية.
وبمشاركة 7 	  االردنية  االسراء  جامعة  في  المعرفة  في محطة  البشرية  الموارد  ادارة  دبلوم  عقد 

مشاركين من طالب الجامعة والمجتمع المحلي.
عقد دبلوم الترجمة في محطة المعرفة في جامعة االسراء االردنية وبمشاركة 5 مشاركين من 	 

المحلي. المجتمع 
عقد دبلوم ادارة المستشفيات والسجالت الطبية في محطة المعرفة في جامعة االسراء االردنية 	 

وبمشاركة 15 مشارك ومشاركة من المجتمع المحلي.
عقد دبلوم هندسة المساحة في محطة المعرفة في جامعة االسراء االردنية وبمشاركة 4 طالب 	 

من المجتمع المحلي.
طرح الخطة التدريبية للفصل الدراسي الثاني في محطة المعرفة في جامعة االسراء الخاصة 	 

وتم االعالن عنها في كافة الوسائل التسويقية.
افتتاح دورات موارد بشرية ومحاسبة تكاليف في مؤسسة اعمار السلط.	 
استكمال تجهيز محطة المعرفة بالتعاون مع إذاعة القوات المسلحة في صرح الشهيد.	 
اقتراب انهاء عملية تجهيز محطة المعرفة بالتعاون مع سالح الجو الملكي.	 
استكمال تجهيز محطة المعرفة في سالح البحرية الملكي في محافظة العقبة.	 
عقد اتفاقية تدريب مع أكثر من جهة في أكثر من محافظة.	 


