
اإلصدار )37(  -  شباط ٢٠١٩نشـرة إخباريــة

أبوغزاله«  »مجموعة  بين  تعاون  اتفاق 
الخيري  للعمل  أبوعبدهللا  دار  وجمعية 

األردنيين لتدريب 

عمان - وقعت مجموعة طالل أبوغزاله من خالل 
شركة أبوغزاله للتوظيف وتطوير الموارد البشرية 
للعمل  أبوعبدهللا  دار  جمعية  مع  تفاهم  مذكرة 
مهارات  وتطوير  لتدريب  والتنموي  الخيري 

منتسبي الدار.

الدكتور  سعادة  بحضور  المذكرة  توقيع  وجاء 
األستاذ  الدار  عن  وقعها  حيث  أبوغزاله،  طالل 
أبوعبدهللا  دار  لجمعية  العام  المدير  بلقر  سامر 
أبوغزاله  شركة  مديرة  شهاب  نيفين  واألستاذة 
وتهدف  البشرية.  الموارد  وتطوير  للتوظيف 
من  تأهيلية  تدريبية  برامج  تنظيم  إلى  المذكرة 
طالبي  وتهيئة  للتوظيف  أبوغزاله  شركة  خالل 
تحضير  إلى  وإرشادهم  الدار  من  الوظائف 
بآليات  والتعريف  والمقابالت  الذاتية  السير 

الوظائف.  عن  البحث 

وخالل حفل التوقيع ثمن الدكتور أبوغزاله الجهود 
التي تقوم بها سمو االميرة هيا بنت الحسين والتي 
على  مؤكداً  والتنموي،  الخيري  العمل  تستهدف 
المعنية  الجهات  مختلف  مع  المجموعة  تعاون 

في هذا اإلصدار:
اتفاق تعاون بين »مجموعة أبوغزاله« وجمعية 

دار أبوعبدهللا للعمل الخيري لتدريب األردنيين

كلية أبوغزاله الجامعية لالبتكار« تنظم ورشة 
عمل بعنوان »القيادة االبتكارية في القرن٢١«

»أبوغزاله للملكية الفكرية« تفوز بحائزة أفضل 
مستشار ملكية فكرية في الشرق االوسط

لالبتكار  الجامعية  أبوغزاله  طالل  كلية 
التنفيذية« برامجها  عن  تعلن 

طالل أبوغزاله للتوظيف . . . 
قــصــة  الـنــجـاح
للمؤسسات  واالفراد
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لتدريب الباحثين عن عمل وتأهيلهم وتوفير الدعم الالزم والحوافز المشجعة لهم وتسخير كافة كوادر 
المجموعة للتعاون لخدمة الوطن والمواطنين.

التي تقدمها مجموعة طالل أبوغزاله وخاصة في مجال  بالخدمات  بلقر  من جانبه أشاد األستاذ سامر 
تدريب وتأهيل األردنيين لسوق العمل، معربا عن اعتزازه بهذه الشراكة التي من شأنها أن تخدم أ]ناء 

الدار من الشباب الطالمحين إلى خدمة هذا الوطن. 

وأكد على أن الدار تسعى إلى مثل هذه الشراكات التي من شأنها أن تحقق الهدف من إنشائها وهو تقديم 
العمل الخيري والتنموي. يشار إلى أن شركة ابوغزاله للتوظيف المهني وتطوير الموارد البشرية تهدف 
إلى توفير فرص تدريب لخريجي الجامعات األردنية وتزويدهم بالمهارات الالزمة لسوق العمل، وتأهيل 

وصقل مهاراتهم، باألدوات التي تساعدهم على بناء مستقبل مهني متميز. 

ودار أبوعبدهللّا هي جمعية أسستها سمو األميرة هيا بنت الحسين تخليداً لذكرى المغفور له جاللة الملك 
الحسين طيّب هللّا ثراه،  الذي كان من أشد المؤمنين بأن اإلنسان أغلى ما نملك، وقامت دار أبوعبدهللا 
وبالتالي  العمل  لسوق  وتحضيرهم  القدرات  لبناء  األعمار  جميع  تستهدف  تدريبية  برامج  عدة  بتطبيق 

تحسين مستواهم المعيشي.

طالل  كلية  نظمت   - عمان 
لالبتكار  الجامعية  أبوغزاله 
سعادة  برعاية  عمل  ورشة 
أبوغزاله  طالل  الدكتور 
االبتكارية  »القيادة  بعنوان 
في القرن 21«، بالتعاون مع 
في  »بلفاست«  كوينز  جامعة 

بريطانيا.

عقدت  التي  الورشة  وخالل 
طالل  ملتقى  مقر  في 
أكد  المعرفي،  أبوغزاله 
ضرورة  أبوغزاله  الدكتور 
إحداث تغيير في نظام التعليم 
ومخترعين  مبدعين  لتخريج 
باحثين عن عمل،  فقط  وليس 
ال  عملية  التعلم  أن  مضيفا 
التعلم  واستمرارية  تتوقف، 

تقود إلى اإلبداع.

بالشراكة  اعتزازه  عن  وأعرب 
طالل  مجموعة  بين  ما 
كوينز،  وجامعة  أبوغزاله 
المجموعة  أن  إلى  مشيرا 

لبناء  إمكاناتها  جميع  ستتيح 
بين  متميز  تعاون  نموذج 
وجامعة  الجامعية  الكلية 

كوينز.

أبوغزاله  طالل  كلية  وأعلنت 
وجامعة  لالبتكار  الجامعية 
إطالق  عن  مؤخرا  كوينز 
االبتكاري  »التحدي  مشروع 
سيتم  حيث  العالمي« 
التفكير  أسلوب  اعتماد 
 D e s i g n » لتصميمي ا
كأسلوب   »Thinking
إبداعي في حل المشاكل ومن 
ابتكارية  حلول  تصميم  أجل 

للتنفيذ.  وقابلة  ملموسة 

بني  منتهى  الدكتورة  وقدمت 
الجامعية  الكلية  عميد  هاني 
كلية  عن  للحضور  تعريفا 
الجامعية  أبوغزاله  طالل 
إنشائها  وهدف  لالبتكار 
من  غيرها  عن  يميزها  وما 
التي  والبرامج  الجامعات 

تطرحها.

أبوغزاله  طالل  وكلية 
هي  لالبتكار-  الجامعية 
في  متخصصة  جامعية  كلية 
المعلومات  وتقنية  األعمال 
البيئة  توفير  على  وتركز 
اإلبداع  لخلق  المناسبة 
من  والريادة،  واالبتكار 

كلية أبوغزاله الجامعية لالبتكار« تنظم ورشة عمل بعنوان »القيادة االبتكارية في القرن٢١« 
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حديثة  دراسية  أساليب  خالل 
للطالب  تتيحها  وإمكانيات 
واختراعاتهم  أفكارهم  لتحويل 
قابلة  منتجات  إلى  اإلبداعية 

للتسويق.

استعرضت  جانبها  من 
توبنج  مارجريت  الدكتورة 
العليا  الدراسات  كلية  عميدة 

مفهوم  كوينز  جامعة  في 
مستعينة  االبتكارية،  القيادة 
على  تسهل  نشاطات  بعدة 
المراحل  معرفة  الحضور 

المنهجية. بها هذه  تمر  التي 

طالل  كلية  أن  إلى  يشار 
لالبتكار  الجامعية  أبوغزاله 
بدء  عن  مؤخرا  أعلنت 

الدراسي  للفصل  التسجيل 
األكاديمية  للسنة  الثاني 
لبرنامج   2019/2018
األعمال  إدارة  في  الماجستير 
القيادة  بمحاور   MBA الــ 
األعمال،  وريادة  المبتكرة 
البشرية،  الموارد  وإدارة 
اإللكتروني،  والتسويق 

البيانات. وتحليل 

للملكية  أبوغزاله  شركة  حصلت   - باريس 
الفكرية »أجيب« على جائزة أفضل مستشار 
خالل  وذلك  األوسط،  الشر  في  فكرية  ملكية 
االبتكار  وجوائز  منتدى  من  الثانية  النسخة 
العاصمة  في  عقد  والذي  الفكرية  والملكية 
يناير/  من  الثالثين  في  باريس  الفرنسية 

كانون الثاني 2019.

الجائزة  على  للحصول  الشركة  اختيار  وتم 
من قبل هيئة من المحلفين مكونة من سبعين 
في  المستشارين  كبار  من  عاماً  مستشاراً 
ما  على  بناًء  وذلك  الفكرية،  الملكية  مجال 
الملكية  مجال  في  مميزة  خدمات  من  قدمته 
المستمرة  إسهاماتها  إلى  باإلضافة  الفكرية، 

الفكرية.   الملكية  مجتمع  في 
 

رشا  األستاذة  قالت  اإلنجاز،  هذا  على  وتعليقاً 
»أجيب«:  في  العروض  دائرة  مدير  بازيان، 
الجائزة  هذه  الستالم  الشركة  بتمثيل  »أفخر 
مع  نجاحنا  قصة  ومشاركة  المستوى،  رفيعة 
إلى  مشيرة  الدولي«،  الفكرية  الملكية  مجتمع 
أن هذه الجائزة تأتي تتويجاً للجهود المستمرة 
أفضل  لتقديم  الشركة  في  العاملين  جميع  من 

العالم. أنحاء  لعمالئنا في كافة  الخدمات 

مجموعة  شركات  إحدى  »أجيب«  وتقدم 
خدمات  من  واسعة  باقة  أبوغزاله،  طالل 
حقوق  وتسويق  لحماية  الفكرية  الملكية 
العالم،  انحاء  جميع  في  الفكرية  الملكية 
والعالمات  االختراع  براءات  تتضمن  والتي 
المؤلف  وحقوق  والتصاميم  التجارية 

النطاق.  وأسماء 

أبوغزاله للملكية الفكرية« تفوز بحائزة أفضل مستشار ملكية فكرية في الشرق االوسط
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مركز  أعلن   - عمان 
في  والتدريب  االستشارات 
الجامعية  أبوغزاله  طالل  كلية 
باب  فتح  عن  لالبتكار 
التدريبية  لبرامجه  التسجيل 

 . ية لتنفيذ ا

التنفيذية  البرامج  وتتضمن 
أمن  المركز:  أطلقها  التي 
االلكتروني،  المعلومات 
المتقدم  التنفيذي  والبرنامج 
البيانات  علم  نمذجة  في 
الضخمة،  والبيانات 
أمن  في  التنفيذي  والبرنامج 
لإلعالميين  المعلومات 
إلى  باإلضافة  والصحفيين، 
علم  في  التنفيذي  البرنامج 
البيانات  وتحليل  البيانات 

 . لضخمة ا

في  المشاركين  منح  وسيتم 
مصدقة  شهادة  البرامج  هذه 
الجامعية  الكلية  من  ومعتمدة 
والبحث  العالي  التعليم  ووزارة 

األردن. في  العلمي 

أبوغزاله  طالل  وكلية 
هي  لالبتكار-  الجامعية 
في  متخصصة  جامعية  كلية 
المعلومات  وتقنية  األعمال 
البيئة  توفير  على  وتركز 
اإلبداع  لخلق  المناسبة 

من  والريادة،  واالبتكار 
حديثة  دراسية  أساليب  خالل 
للطالب  تتيحها  وإمكانيات 
واختراعاتهم  أفكارهم  لتحويل 
قابلة  منتجات  إلى  اإلبداعية 

. يق للتسو

»كلية طالل أبوغزاله الجامعية لالبتكار تعلن عن برامجها التنفيذية«
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للتواصل: 
البشرية الموارد  وتطوير  المهني  للتوظيف  أبوغزاله   - أبوغزاله  طالل  مجموعة 

+962  6  5  100 962 +  /  فاكس: 901   6  5  100 تلفون: 900 
tagirecruit@tagirecruit.com االلكتروني:  البريد 

www.tagirecruitment.com االلكتروني:  الموقع 


