نشـرة إخباريــة

اإلصدار ( - )36كانون الثاني ٢٠١٩

شركة طالل أبوغزاله للتوظيف المهني
وتطوير الموارد البشرية

في هذا اإلصدار:
شركة طالل أبوغزاله للتوظيف المهني وتطوير
الموارد البشرية
«أبوغزاله» توظف العديد من قاعدة
بياناتها الخاصة بالباحثين عن عمل
«أبوغزاله الجامعية» وجامعة كوينز يطلقان
مشروع «التحدي االبتكاري العالمي»
أبوغزاله ضيف جلسة حوارية لمنتدى
شباب األعمال األردني

طالل أبوغزاله للتوظيف . . .
قــصــة الـنــجـاح
للمؤسسات واالفراد

شركة طالل أبوغ زاله للتوظيف المهني وتطوير
الموارد البشرية هي واحدة من شركات مجموعة
طالل أبوغ زاله ،وهي متخصصة في تقديم
خدمات توظيف مميزة للمؤسسات واألف راد
من خالل موظفيها المدربين والمؤهلين لهذه
الغاية .وال تقوم بتوظيف األشخاص المؤهلين
لشغل الشواغر المتاحة فحسب ،بل تتجاوز ذلك
لتستفيد من أساليب االختيار المثلى إلى جانب
التقييم وتقديم المشورة واإلرشادات والمساعدة في
بيان المهام الوظيفية للموظفين الجدد.
ووجود الشركة ضمن مجموعة طالل أبوغ زاله
التي يمتد نشاطها لمختلف بلدان العالم ،يكسبها
ميزة إضافية ،تتيح لها االستفادة من كوادر
عال من التأهيل من الذين
متنوعة على مستوى
ٍ
يمكنهم التكيف بشكل سريع مع أي بيئة عمل.
وتسعى الشركة إلى ضمان فهم أكبر ومعرفة
متعمقة بالقطاعات المتنوعة ضمن كل صناعة،
وبناء فريق من المستشارين والممارسين
عال من التأهيل بهدف
المهنيين على مستوى
ٍ
خدمة مختلف العمالء والمرشحين ،كما تسعى
إلى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المرشحين
المؤهلين وفق أعلى المستويات ،وتبني منهجيات
متقدمة لتقييم المرشحين والعمالء بأفضل شكل.

«أبوغزاله» توظف العديد من قاعدة بياناتها الخاصة بالباحثين عن عمل
للشبا ب المبدعين ذ وي الكفاءة والتميز،
كما تكون الفرص عا لية أيضا لذ وي
الطموح والرغبة في التطوير والتوسع
في المها رات وتطوير الذات.

قامت مجموعة طالل أبوغزاله خالل العام
 2018بتعيين العديد من الموظفين الجدد
في مختلف نشاطا تها ومكا تبها المنتشرة
حول العالم ،من خالل قاعدة البيانات التي
توفرها شركة أبوغزاله للتوظيف المهني
وتطوير الموارد البشرية ،من الباحثين وبين أن شركة التوظيف ليس من مهمتها
التوظيف في مكاتب المجموعة فحسب،
عن عمل.
وإنما تسعى إلى التشغيل في فرص العمل
ويأتي التوظيف استنادا إلى سياسة المتاحة من خالل قاعدة البيانات الكبيرة
المجموعة في التوسع وتطوير النشاطات ألصحاب العمل ،حيث أن المجموعة
والب رامج والخدمات التي تقدمها لعمالئها تعتبر مصدرا ألصحاب العمل ،عند
حاجتهم للعمالة.
كافة في مختلف دول العالم.
وأكد سعا دة الد كتور طال ل أبوغزاله ويمكن التعرف على الوظائف المتاحة
على أن المجموعة تفتح أبوابها لكا فة لدى مجموعة طالل أبوغزاله ،والعمالء من
فئات الشبا ب من مختلف المجتمعات ،خالل موقع التوظيف:
منوها إلى أن فرصة التوظيف في
وخا صة www.tagirecr uitment.com
عا لية،
تكون
المجموعة
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«أبوغزاله الجامعية» وجامعة كوينز يطلقان مشروع «التحدي االبتكاري العالمي»
عمان  -تعلن كلية طالل
أبوغ زاله الجامعية لالبتكار
جامعة
مع
بالتعاون
كوينز عن إطالق مشروع
االبتكاري
التحدي
«
سيتم
حيث
العالمي»
اعتماد اسلوب ‘’Design
 ”T h i n k i n gكأ سلو ب
إبداعي في حل المشاكل ومن
أجل تصميم حلول ابتكارية
ملموسة وقابلة للتنفيذ.
ويتضمن البرنامج تكوين
مجموعة عمل من عشرة
طالب من الكلية الجامعية
وجامعة كوينز يتم تقسيمها
إلى فريقين حيث سيضم
كل فريق أعضاء من كال
روح
لتعزيز
الجامعتين
المشاركة عن طريق الزيا رات
المتبادلة بين الجامعتين.
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كما سيتم خالل المشروع
طرح عدة مفاهيم ومواضيع
عن القيادة ال رائدة وتحديد
المجاالت التي تتطلب التطوير
لتحقيق مستوى عالي في
االبداع وستعقد اختبار مها رات
الطلبة القيادية ومدى انعكاس
ذلك على حياتهم العملية،

إضافة الى تقديم أدوات جديدة
تعزز من تعلمهم وفي نهاية
البرنامج ،سيكون لدى الطالب
الثقة في استخدام منهجية
 Design Thinkingفي حل
المشكالت ،تؤثر على المجتمع
المحلي والعالمي وإحداث
تغيير دائم في حياة األف راد.
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أبوغزاله ضيف جلسة حوارية لمنتدى شباب األعمال األردني

عمان  -استضاف منتدى شباب االعمال األردني سعادة الدكتور طالل أبوغزاله في جلسة
حوارية للحديث حول الفرص والتحد يّات التي تواجه مسيرة الشباب في عالم المال واالعمال.
ويهدف المنتدى من الجلسة التواصل المباشر ما بين الشباب والشخصيات االقتصادية
الوطنية للتعلّ م من تجاربهم والصعوبات التي واجهوها في سبيل تحقيق النجاحات في
عالم التجارة واألعمال ،وبالتالي المساهمة في تمكين الشباب الريادي ليكون داعماً
لالقتصاد الوطني.
وخالل الجلسة استعرض الدكتور أبوغزاله مسيرة حياته مبينا أن التحدي واإلص رار أساس
النجاح ،وهو ما أوصل مجموعة طالل أبوغزاله إلى العالمية ولتكون األولى في العالم في
العديد من المجاالت.
وبين أن حل مشكلة اقتصاد األمة وزيادة ثروتها وفي ذات الوقت خلق مجتمع خال من العنف
والمخد رات والظواهر السلبية األخرى ،ال يمكن تحقيقه إال من خالل اإلبداع واالبتكار ،مشي را
إلى أن ما يسمى «اإلدمان الصحي» هو فقط اإلدمان على االنترنت وعلى المعرفة واالخت راع.
وأشار إلى كتابه الذي أصدره مؤخ را بعنوان «عالم معرفي متوقد» والذي يعبر عن إيمانه
المطلق في المعرفة والعالم التكنولوجي والذي سيؤدي إلى مستقبل «متوهج» ،مبينا أن
المعرفة المتوفرة على اإلنترنت ستمنح فرصا للديمق راطية والمساواة للجميع.
وأكد على ضرورة أن يتواكب التعليم مع المستقبل ومع التقدم السريع بمجال اإلبداع واالبتكار،
مشي را الى أن مجتمع المعرفة هو الذي يحرك جهاز الكمبيوتر كل شيء فيه ،وهو القائم على
اإلنترنت بجميع جوانب حياته.
وقال «علينا أن نمهد الطريق أمام طالب المستقبل ،والتح وّل من التعليم الى التعلّ م ،والتفكير
www.tagirecruitment.com
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بسبل التعليم التي تتماشى مع قد راتهم ،الس يّما وأننا دخلنا في عصر المعرفة ،الذي فيه
بدأ الطفل الرّضيع يجيد استعمال تقنية االتصاالت الحديثة» .وأضاف «إن أي مهنة في
المستقبل ستكون قائمة على تقنية المعلومات».
ووفقا للدكتور أبوغزاله ،فإن الثورة الصناعية ال رابعة ،ثورة المعرفة ستمحو من لم يستطع
مواكبة التقدم المتسارع في مجال التكنولوجيا .كما أن التعليم الذكي والذكاء االصطناعي لن
يجعل االشياء أكثر ذكا ًء فقط بل سيجعل بعض االشخاص أفضل من غيرهم جسديا وعقليا.
من جانبه ،اكد رئيس منتدى شباب األعمال األردني المهندس عدي الشربجي على ضرورة
أن يكون للشباب الدور القوي في المجاالت االقتصادية واالجتماعية وأن يبادر ألخذ زمام
األمور قبل أن يدعمه أحد ،فالشباب هم األولى على المضي قدما برفعة أنفسهم وأوطانهم.
ّ
تمك ن باإلص رار والتحدي من
وأضاف الشربجي أن الدكتور أبوغزاله يمثل شخصية عظيمة،
أن يصبح اليوم شخصية عالمية تركت أث راً كبي راً في العديد من المجاالت.
وتأسس منتدى شباب األعمال األردني عام  2017بهدف خلق البيئة المناسبة التي توفر
للشباب االحتكاك المباشر مع رجال األعمال والشخصيات الوطنية والمحلية التي لها األثر
في نهضة اقتصاد الوطن ورفعته.
ووجه المشاركون في الجلسة الشكر والتقدير للدكتور أبوغزاله على وقته واهتمامه
بنقل الخبرات والدروس في عالم االعمال لجيل الشباب الصاعد ،مؤكدين أنهم يرون في
أبوغزاله قامة اقتصادية وطنية وعالمية له الدور الريادي على مستوى العالم المشهود
له في عالم المال واألعمال برغم الصعاب والتحد يّات التي رافقت مسيرته العملية
واعتبروها قصة نجاح تدرّ س.

للتواصل:
مجموعة طالل أبوغزاله  -أبوغزاله للتوظيف المهني وتطوير الموارد البشرية
تلفون / + 962 6 5 100 900 :فاكس+962 6 5 100 901 :
البريد االلكترونيtagirecruit@tagirecruit.com :
الموقع االلكترونيwww.tagirecruitment.com :
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