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مجتمع طالل أبوغزاله للمعرفة يعقد
العديد من الدورات خالل أيار 2018

عمان  -عقد مجتمع طالل أبوغ زاله للمعرفة
العديد من النشاطات والدورات خالل شهر أيار
من عام  ،2018وتضمنت ما يلي:

في هذا اإلصدار:
مجتمع طالل أبوغزاله للمعرفة يعقد العديد من
الدورات خالل أيار 2018
مجتمع طالل أبوغزاله للمعرفة يختتم دورة
طريق طالل أبوغزاله للنجاح بالتعاون مع
البتراء
الدورات المنعقدة بالتعاون ما بين مجتمع
طالل أبوغزاله للمعرفة وهيئة شباب كلنا
األردن أيار 2018

مراكز مجتمـع طالل أبوغزاله للمعرفـة ...
بوابتك إلـى المـســتــقـبـــــل

1.1انعقاد دورة الترجمة العلمية ودورة الترجمة
الصحفية في دبلوم الترجمة.
2.2انعقاد دورة إدارة التعويضات ودورة التحفيز
والدافعية ودورة التوظيف واالستقطاب في
دبلوم الموارد البشرية .وكان عدد منتسبي
الدورات السابقة  92متدربا ومتدربة .
3.3تم تدريب  60موظف وموظفة من منظمة
األونروا على دورة كتابة الرسائل والتقارير.

مجتمع طالل أبوغزاله للمعرفة يختتم دورة طريق طالل أبوغزاله للنجاح بالتعاون مع البتراء

عمان  -اختتم مجتمع طالل أبوغزاله للمعرفة (عضو في طالل أبوغزاله فاونديشن) دورة
طريق طالل أبوغزاله للنجاح التي نظمها بالتعاون مع مركز االستشا رات والتدريب التابع
لجامعة البت را.
وعقدت الدورة خالل الفترة من الثالث عشر من آذار الماضي وحتى الثالث من أيار ،مقدمة
لمجموعة من طلبة كليات الجامعة ،حيث أعرب الطلبة عن شكرهم وامتنانهم لمجتمع
طالل أبوغزاله.
وتأتي الدورة تنفيذا التفاق التعاون المشترك الذي وُقع ما بين مجتمع أبوغزاله والجامعة
سابقا ،لوضع أحدث األدوات والوسائل في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت في متناول
الطلبة وتأهيلهم وإث رائهم بالخب رات الواسعة التي تؤهلهم لإليفاء بمتطلبات سوق العمل
المحلي والعربي .
ومجتمع طالل أبوغزاله للمعرفة هو أحد المباد رات التي تتبناها مجموعة طالل أبوغزاله
وتستهدف الشباب العربي حيث تسعى بشكل جاد للمساعدة في تنمية الموارد البشرية
وتقديم أحدث األدوات والوسائل في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت ،كما تسعى لتأهيل
أكبر عدد من المهنيين المحليين وإث رائهم بالخب رات الواسعة التي يقدمها مهنيي وخب راء
مجموعة طالل أبوغزاله لمواجهة تحديات سوق العمل بأفضل المؤهالت.

الدورات المنعقدة بالتعاون ما بين مجتمع طالل أبوغزاله للمعرفة وهيئة شباب كلنا
األردن أيار 2018
عقد مجتمع طالل أبوغزاله بالتعاون مع هيئة شباب كلنا األردن مجموعة من الدورات خالل
شهر أيار في مق رات الهيئة في عدد من محافظات المملكة ،حيث تم عقد دورات اللغة
اإلنجليزية للمستويات األول والثاني والثالث في كل من البلقاء والمفرق والعقبة وجنوب
عمان ومعان وعجلون والعقبة ومأدبا وإربد وخلدا ،كما تم عقد دورة إدارة المشاريع الصغيرة
والمتوسطة في مأدبا ،استفاد منها 368متدرب ومتدربة.
www.tagks.com

2

نشاطات محطات المعرفة خالل شهر أيار :2018
•عقد دورة «التدقيق الداخلي» في محطة المعرفة في مؤسسة اعمار السلط  /السلط ،وبمشاركة
 43مشارك ومشاركة من المجتمع المحلي ،وتم تخريج وتسليم المشاركين الشهادات.
•عقد دورات في اللغة االنجليزية في محطة المعرفة في مؤسسة اعمار السلط  /السلط،
وبمشاركة  67مشارك ومشاكرة من المجتمع المحلي.
•عقد دورة «تدريب المدربين» في محطة المعرفة في مؤسسة اعمار السلط  /السلط ،وبمشاركة
 32مشارك ومشاركة من المجتمع المحلي ،وتم تخريج وتسليم المشاركين الشهادات.
•عقد دورة تدريبية «تدريب المدربين» في جامعة الحسين بن طالل  /كلية اآلثار في البت راء
وبمشاركة  16مشارك ومشاركة من المجتمع المحلي ،وتم تسليم المشاركين الشهادات.
•عقد دورة تدريبية «التحليل االحصائي باستخدام  »SPSSفي محطة المعرفة في جامعة الحسين
بن طالل  /معان وبمشاركة  8مشاركين من الطالب والمجتمع المحلي ،وتم تسلميهم الشهادات.
•عقد دورة تدريبية «اللغة االنجليزية – المستوى االول» في محطة المعرفة في مركز هداية
للتدريب المجتمعي  /مخيم اربد وبمشاركة  20مشارك ومشاركة من المجتمع المحلي.
•عقد دورة تدريبية «التسويق الرقمي» في أكاديمية قناديل القدس وبمشاركة  8مشاركين
من المجتمع المحلي.
•عقد دورة تدريبية «تدريب المدربين  -المستوى الثاني» في محطة المعرفة في مركز
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شهم للتنمية والتدريب وبمشاركة  16مشترك ومشتركة 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 دبلوم ادارة الموارد البشرية في محطة المعرفة في جامعة اإلس راء األردنية وبمشاركة
 7مشاركين من طالب الجامعة والمجتمع المحلي.
•عقد دبلوم الترجمة في محطة المعرفة في جامعة اإلس راء األردنية وبمشاركة  5مشاركين
من المجتمع المحلي.
•عقد دبلوم ادارة 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 االردنية وبمشاركة 4
طالب من المجتمع المحلي.
•طرح الخطة التدريبية للفصل الد راسي الثاني في محطة المعرفة في جامعة اإلس راء
األردنية وتم اإلعالن عنها في مختلف الوسائل التسويقية.
•تنظيم عدة زيا رات لبعض محطات المعرفة المنشأة في كل من «وكالة الغوث الدولية،
جامعة االس راء االردنية ،أكاديمية قناديل القدس ،جمعية جنة األردن البيئية ،جامعة
الحسين بن طالل  /معان» للوقوف على فاعلية هذه المحطات.
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