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طالل أبوغزاله للتوظيف . . .
قــصــة الـنــجـاح
للمؤسسات واالفراد

بيروت  -حاضر سعادة الدكتور طالل أبوغزاله في
ندوة بعنوان «تثقيف المبتكرين وليس الباحثين عن
عمل» ،في «قاعة سمير الزعبري» لمحاضرات
العلوم في الجامعة األميركية في بيروت ،بحضور
عدد من عمداء وأساتذة وطالب الجامعة.
بداية ،سرد أبوغزاله نبذة عن حياته منذ «نزوحه
وعائلته من فلسطين إبان النكبة ووصولهم الى
لبنان واستقبالهم من قبل مختار بلدة الغازية
صديق والده رضا خليفة الذي أمن لهم مسكنا،
وطلب من تجار البلدة عدم تقاضي األموال من
عائلة أبوغزاله لقاء ما يشترونه من حاجيات»،
كذلك تحدث عن «وضعهم المادي السيء خالل
اللجوء باإلضافة إلى التحديات والصعوبات
والمعاناة التي واجهها ،وصوال لتلقيه التعليم
المدرسي والجامعي في الجامعة األميركية في
بيروت بعد نيله منحة من وكالة غوث الالجئين
«األونروا» ،معتبرا أن حياته «كانت عبارة
عن معاناة ما لبثت أن تحولت إلى بركة».

وتوجه أبوغزاله بالشكر إلى الجامعة األميركية التي تخرج منها ،معتبرا أن «الجامعات والكليات تعطي
الشهادات لطالبها كي يبحثوا عن وظائف وأنه كان واحدا من هؤالء ألنه تخرج بنية حصوله على وظيفة مهمة
براتب عال» ،معتبرا أن «هذا كان هدف التعليم منذ أكثر من  150عاما وهذا األمر لألسف ما يزال كما هو».
ولفت إلى أن «التعليم يتراجع في كل أنحاء العالم» ،معتبرا أن «كل عباقرة وقياديي العالم لم يحصلوا على
شهادات ،فـ بيل غيتس مثال لم يكمل تعليمه في الجامعة أو غيره من القياديين» .واعتبر أن «التعليم ليس هو
المدارس والجامعات ،بل هي التي تعطي المفتاح لدخول الحياة ،تماما كما أعطتني الجامعة األميركية هذا
المفتاح» ،مشددا على أنه «ال يتذكر شيئا مما درسه في الجامعة وهذا حال الخريجين بعد عشرات السنوات من
تخرجهم» .وأشار إلى أن «التعليم لم يتطور منذ  150عاما حتى اليوم وهو ما يزال عبارة عن أساتذة وكتب
وامتحانات» ،الفتا إلى أن «التعليم ال يتطور كما الدواء ألنه ال يوجد دماغ يشبه اآلخر».
وختم« :إننا عالميا نتجه إلى الثورة الصناعية الرابعة التي تختلف عن الثالث السابقات ،وهي ثورة
المعرفة التي تشمل كل شيء كوننا سنعيش في عالم ذكي لدرجة أن أحفادنا سينظرون إلينا وكأننا
عشنا في العصر الحجري ،ألنهم سيعيشون مع اآلالت في مجتمع واحد ،فنحن اليوم نستخدم اآلالت
أما في المستقبل فإننا سنعيش معها».

أبوغزاله يبحث مع مدير عمليات األونروا في األردن مبادرته إلنشاء «صندوق
تعليم طلبة مدارس األونروا»
عمان  -استقبل سعادة
الدكتور طالل أبوغ زاله في
مكتبه مدير عمليات وكالة
األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين في
الشرق األدنى (األونروا)
األستاذ روجر ديفيس والذي
جاء مودعا بمناسبة انتهاء
فترة عمله في المملكة.
وخالل اللقاء ،ثمن الدكتور
أبوغ زاله جهود االونروا في
دعم الفلسطينيين والقضية
الفلسطينية «نتوجه بجزيل
ديفيس
لألستاذ
الشكر
ولوكالة االونروا على الجهود
المبذولة والدعم لالجئين
جميع المبادرة ينشأ صندوق خاص
في
الفلسطينيين
أرجاء العالم وخاصة في في حساب باسم وإدارة
األونروا منفردة .وتكون
مجال التعليم”.
المساهمة فيه متاحة لكل
وتناول اللقاء بحث «مبادرة من يؤمن بواجب ورسالة
طلبة تعليم األطفال الفلسطينيين
لتعليم
أبوغ زاله
األونروا» .وبموجب هذه في اللجوء على مستوى
www.tagirecruitment.com

العالم .وستكون المساهمة
في هذا الصندوق مبلغ
عشرة دوالرات سنويا أو يزيد
لمن يرغب.
وأضاف أبوغ زاله ،وأنه خالل
فترة لجوئه في لبنان ونزوحه
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للدكتور طالل أبوغ زاله
لتفانيه غير المحدود والذي
ال نظير له ،ووصفه بالقدوة
والملهم وصاحب رؤية.

القسري من فلسطين خالل
النكبة ،استفاد من منحة
د راسية مق ّد مه من األونروا،
ولذا دعا العالم جميعاً بتح ّم ل
مسؤولياتهم تجاه القضية
الفلسطينية واالستجابة لهذه وقال السيد ديفيس« :إن
الدكتور
ورؤية
كلمات
الحملة لغاياتها النبيلة.
طالل أبوغ زاله فيما يتعلق
وأكد أبوغ زاله استعداده التام بفلسطين يعد إلهاما لنا
لتسخير جميع الموارد المتاحة جميعا ،كان الجئا واليوم
الالجئين
بجانب
في مكاتب أبوغ زاله العالمية يقف
التي تزيد عن  110مكاتب ويدعمهم بجميع الوسائل
حول العالم في مساعدة الممكنة ،أقدم شكري لهذا
األونروا والحملة للوصول اإللهام والتفاني العظيم».
إلى أبعد مناطق في العالم».
وتعهد في حال موافقة األونروا وعبر ديفيس عن إعجابه برؤية
البدء بأف راد عائلته وأف راد الدكتور أبوغ زاله نحو مستقبل
أبوغ زاله العالمية .من جانبه أفضل ،وتفاؤله العظيم الذي
قدم األستاذ ديفيس شكره يعتبر نموذجا تحتذى به.

وكان أبوغ زاله قد بين خالل
اللقاء أن أبوغ زاله العالمية
بصدد افتتاح مكتب جديد لها
في الفلبين ،والتي سيتوجه
السيد دافوس للعمل فيها فور
انتهاء فترة عمله في األردن.
ودعا أبوغ زاله الضيف الى
تقديم التوجيهات الخاصة
بهذا الصدد ،ليشكل مكتب
«مانيال» إضافة جديدة مع
بقية المكاتب التي تم افتتاحها
في جنوب شرق آسيا.
وفي نهاية اللقاء ،قدم
الدكتور طالل أبوغ زاله
للسيد ديفيس درع طالل
أبوغ زاله العالمية الفخري
تقدي را لدوره وجهوده في دعم
القضية الفلسطينية.

شركة طالل أبوغزاله للتوظيف المهني وتطوير الموارد البشرية
تقدم شركة طالل أبوغزاله للتوظيف المهني وتطوير الموارد البشرية ،إحدى شركات طالل
أبوغزاله العالمية ،خدمات التدريب والتوظيف بهدف رفع كفاءات الموارد البشرية وفق
أعلى المستويات.
وتوفر الشركة البرامج التدريبية وفقا لدراستها لالحتياجات التدريبية للقوى العاملة في
القطاعين العام والخاص.
وتعد هذه الخدمات من األنشطة المتعددة التي تقدمها «أبوغزاله العالمية» في العديد من
المجاالت وأبرزها المحاسبة والتدقيق والضرائب والملكية الفكرية والتنمية اإلدارية وتقنية
المعلومات ونقل التكنولوجيا.
ويمكن االستفادة من خدمات شركة طالل أبوغزاله للتوظيف المهني وتطوير الموارد البشرية
من خالل زيارة موقعها اإللكتروني  http://www.tagirecruitment.comالذي يوفر
خدمات الشركة ألصحاب العمل الباحثين عن موظفين ،وللباحثين عن وظائف في جميع
أنحاء العالم.
ويتيح الموقع ألصحاب األعمال اإلعالن عن الوظائف الشاغرة واالطالع على السير
الذاتية ،المتوفرة في قاعدة بيانات الشركة ،كما يسمح للباحثين عن وظائف تحميل سيرهم
الشخصية وإضافتها إلى قاعدة بيانات الشركة ،والتقدم لفرص العمل المعلن عنها عبر
الموقع اإللكتروني.
www.tagirecruitment.com
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أبوغزاله للتوظيف المهني تشارك في األيام الوظيفة في الجامعات األردنية

عمان  -تستعد شركة أبوغزاله للتوظيف المهني وتطوير الموارد البشرية للمشاركة
في األيام الوظيفية التي تنظمها الجامعات األردنية ،خالل نيسان الحالي ،وذلك لإلسهام
في التعريف بفرص العمل المتوفرة من مختلف المجاالت األكاديمية كإدارة األعمال
والتسويق والمحاسبة واللغات ومختلف تخصصات الهندسية والمعلوماتية المتوفرة لديها
في طالل أبوغزاله العالمية وعمالئها.
ومن مهام الشركة توظيف الباحثين عن عمل في مكاتب المنتشرة في مختلف دول العالم
للمجموعة والتي يزيد عددها عن  110مكاتب ،إضافة إلى التشغيل في فرص العمل
المتاحة من خالل قاعدة البيانات الكبيرة ألصحاب العمل وعمالء المجموعة ،حيث أن
المجموعة تعتبر مصدرا ألصحاب العمل ،عند حاجتهم للعمالة.
وتسعى الشركة من خالل مشاركتها في هذه المعارض إلى تحقيق رؤية سعادة الدكتور
طالل أبوغزاله في تعميق الشراكة الفاعلة بين الشركات المختلفة والتعريف بأنشطة
المجموعة والخدمات التي تقدمها وااللتقاء بنخبة مميزة من خريجي الجامعات.
ويسهم التنظيم بين القطاع الخاص والمؤسسات األكاديمية في رفد السوق المحلي
بالخريجين األكفاء ،وإيجاد فرص العمل لهم ،األمر الذي يسهم في حل مشكلة البطالة.
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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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