
اإلصدار )4٠(  -  أيار ٢٠١٩نشـرة إخباريــة

العالمية  أبوغزاله  بين  تعاون  اتفاق 
إلكترونيا  للتدريب  األهلية  وجامعة عمان 

أبوغزاله  »طالل  وقعت   - عمان 
تفاقية  ا األهلية  عمان  وجامعة  العالمية« 
لتدريب  ا خدمات  تقديم  بهدف  تعاون 
القدرات  وبناء  الين«  »أون  اإللكتروني 
سعادة  وقعها  ومنتسبيها،  الجامعة  لطالب 
الجامعة  ورئيس  أبوغزاله  طالل  الدكتور 

حمدان. ساري  الدكتور  األستاذ 

وعقد  تنظيم  في  الجانبان  وسيتعاون 
المنصة  خالل  من  رقمية  تدريبية  دورات 
الرقمي  التدريب  مجال  في  األولى  العربية 
لطالب  الين«  أون  تدريب  »منصة 
الجامعة  منتسبي  من  والراغبين  الجامعة 

متعددة.  مجاالت  في 

في  لتدريبية  ا الدورات  المنصة  وتضم 
العلوم  )المحاسبة،  أبرزها  مجاالت  عدة 
الرقمي  التسويق  والمصرفية،  المالية 
إدارة  االجتماعي،  التواصل  ووسائل 
البشرية،  الموارد  إدارة  المشاريع، 
التجارية،  والعالمات  الفكرية  الملكية 
عربي  دولي  محاسب  شهادة  وبرنامج 

 .»IACPA « معتمد  قانوني 

في هذا اإلصدار:

اتفاق تعاون بين أبوغزاله العالمية وجامعة 
عمان األهلية للتدريب إلكترونيا

اتفاقية تعاون بين أبوغزاله العالمية وشركة 
VOXY األمريكية لتعلم اللغة اإلنجليزية

شركة طالل أبوغزاله للتوظيف المهني 
وتطوير الموارد البشرية

أبوغزاله للتوظيف تواصل المشاركة في األيام 
الوظيفية بالجامعات االردنية

طالل أبوغزاله للتوظيف . . . 
قــصــة  الـنــجـاح
للمؤسسات  واالفراد
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توفير  ألهمية  نظرا  يأتي  أونالين  تدريب  منصة  إطالق  أن  أبوغزاله  الدكتور  وأكد 
الشباب  وخاصة  المجتمعات،  على  األثر  كبير  له  الذي  األمر  للجميع،  لتعليم  ا فرص 
أهمية  إلى  مشيرا  األفراد،  من  عدد  أكبر  إلى  وإيصالها  المعلومة  نقل  عملية  في  ودوره 

الطلبة.  لخدمة  الجامعة  مع  المجال  هذا  في  لتعاون  ا

اإلبداع  بفرص  الطلبة  تزويد  أهمية  على  حمدان  ساري  الدكتور  الجامعة  رئيس  وأكد 
مجاالت  مختلف  في  ومهارات  خبرات  الكتساب  اإللكتروني  والتواصل  واالبتكار 
الجامعة  واستعداد  العالمية،  له  أبوغزا طالل  بمجموعة  اعتزازه  عن  معربا  المعرفة، 

تنفيذي. تعاوني  برنامج  لتفعيل 

لإلنتاج  المتحدة  والمجموعة  العالمية  له  أبوغزا طالل  خالل  من  الرقمية  المنصة  تقديم  ويتم 
وذلك  المجاالت  مختلف  في  العملية  الخبرات  واكسابهم  االفراد  قدرات  لتعزيز  لتعليمي  ا
االلكتروني،  التدريب  وسائل  أحدث  باستخدام  بعد  عن  تدرس  دورات  توفير  طريق  عن 
المنصة  موقع  خالل  من  واالستفسارات  المعلومات  من  المزيد  على  الحصول  يمكن  كما 
info@ اإللكتروني  البريد  عبر  التواصل  أو   www.tadribonline.com اإللكتروني 

. tadribonline.com

لطالب  محاضرة  أبوغزاله  طالل  الدكتور  سعادة  ألقى  لتوقيع،  ا حفل  هامش  وعلى 
تحدث  حيث  الرقمي«،  لتعليم  »ا بعنوان  الجامعة  في  التدريس  هيئة  وأعضاء  الجامعة 
التي  المهارات  اكتساب  على  ومساعدتهم  العمل  مرحلة  قبل  الطالب  تأهيل  عن  سعادته 
في  والمعرفة  والتدريب  لتعليم  ا قطاع  وتطوير  المهني  العالم  في  للنجاح  يحتاجونها 
واالتصاالت  المعلومات  تقنية  مجال  في  والوسائل  االدوات  أحدث  ووضع  العربي،  الوطن 
بمتطلبات  لإليفاء  تؤهلهم  التي  الواسعة  بالخبرات  وإثرائهم  وتأهيلهم  الطلبة  متناول  في 

والعربي المحلي  العمل  سوق 



www.tagirecruitment.com 3

اللغة  لتعلم   VOXY شركة  مع  تعاون  اتفاقية  العالمية  أبوغزاله  طالل  وقعت   - عمان 
اإلنترنت. عبر  اإلنجليزية 

الدولية  أبوغزاله  طالل  جامعة  بين  ما  بالتعاون  تنفيذها  إلى  سيصار  التي  االتفاقية،  وتأتي 
اإلنجليزية،  اللغة  مجال  في  التدريبية  الدورات  توفير  بهدف  والشركة،   )TAGIUNI (
لما  وفقا  اإلنترنت،  عبر  التدريب  على  بالحصول  للراغبين  بها،  المتعلقة  المواضيع  ومختلف 

أوقاتهم.  مع  يتناسب 

في  وجعلها  المعتمدة،  التعليمية  البرامج  توفير  على  الدولية  أبوغزاله  طالل  جامعة  وتعمل 
الجامعات  مختلف  مع  مهنية  الشراكات  من  العديد  خالل  من  تعمل  حيث  الجميع،  متناول 
البرامج  هذه  لتقديم  اللغات  ومدارس  التدريب  ومؤسسات  الحكومية  غير  والمنظمات  العالمية 

اإلنترنت. عبر 

من  اإلنجليزية،  اللغة  على  التدريب  توفير  على  تعمل  أمريكية  شركة  هي   VOXY وشركة 
Live Courses( مع  خالل دورات عبر اإلنترنت منها ما هو مسجل، ومنها ما يبث مباشرة )
 .)E-Learning, Self Study( الذاتي  التعليم  نظام  على  تعتمد  ودورات  معتمدين  مدربين 

http:// التالي:  الموقع  زيارة  يرجى  الدورات  في  التسجيل  آلية  حول  المعلومات  من  لمزيد 
 .1551  -4387 ، فرعي:   5100900-06 الرقم:  االتصال على  أو   www.tagiuni.com

اتفاقية تعاون بين أبوغزاله العالمية وشركة VOXY األمريكية لتعلم اللغة اإلنجليزية
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الكاملة التوظيف  خدمات 
المثالي  االختيار  ضمان  أجل  من  متطورة  منهجيات  للتوظيف  أبوغزاله  طالل  شركة  تستخدم 

الشاغرة.  الوظائف  لشغل  للمرشحين 

الشخص  اختيار  إلى  تستند  محكم  بشكل  مخططة  توظيف  عملية  الشركة  اتبعت  الغرض،  ولهذا 
وتشمل  المتوفر.  الشاغر  يتطلبها  التي  والمؤهالت  للوظيفة  وفقا  المناسبة،  للوظيفة  المناسب 

يلي: ما  العملية  هذه 
المحتملين 	  المرشحين  جميع  فحص 
العمالء 	  لدى  المتوفرة  الشواغر  مع  المناسبين  المرشحين  مطابقة 
المرشحين 	  امتحان 
المقابالت 	  إجراء 
المؤهلين 	  بالمرشحين  قصيرة  قوائم  إعداد 
المرشحين 	  تقييم 

وتطوير  التوظيف  عقود  إعداد  في  للتوظيف  أبوغزاله  طالل  شركة  تساهم  ذلك،  إلى  باإلضافة 
الوظيفية. التوصيفات 

الكفاءات  اقتناص 
العالية  المؤهالت  ذوي  من  الكفاءات  أفضل  توظيف  في  شديدة  منافسة  العربي  العالم  يشهد 

المتنامية. العمل  بيئة  في  الموجودة  الشواغر  لملئ 

شركة طالل أبوغزاله للتوظيف المهني وتطوير الموارد البشرية
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وتواجه العديد من الشركات بعض التحديات المتمثلة في إيجاد واجتذاب هذا النوع من المرشحين. 
المدراء  كبار  تستهدف  أنها  الكفاءات حيث  اقتناص  للتوظيف خدمة  أبوغزاله  وتقدم شركة طالل 
نتبعها  التي  الكفاءات  اقتناص  عملية  وتتميز  إليهم.  والوصول  إيجادهم  يصعب  الذين  التنفيذيين 
في  الكفاءات  اقتناص  خدمة  تصميم  تم  وقد  وجه.  أكمل  على  ثمارها  تؤتي  أنها  بيد  ببساطتها 

دقيق.  بشكل  العمالء  ومتطلبات  تتناسب  بصورة  للتوظيف  أبوغزاله  طالل  شركة 

يلي:  مما  العملية  هذه  وتتألف 
العمل.  ومحركات  الشركة  وثقافة  الوظيفية  والشروط  المتطلبات  تحديد  المعلومات:  جمع 

ملفات  وإنشاء  المرشحين  أفضل  وتحديد  نفسه،  القطاع  في  تعمل  التي  الشركات  تحديد  البحث: 
ومتطلباته.  العميل  يحددها  التي  للمعايير  وفقاً  بهم  تعريفية 

تمكين  أجل  والشركات من  بالمرشحين  قائمة قصيرة  إعداد  األكثر مالءمة:  المرشحين  استهداف 
المتوفرة.  المهارات  مجموعة  عملهم ضمن  مجال  في  األفضل  المرشح  اختيار  من  العمالء 

المرشحين  مع  المبدئية  االتصال  معلومات  كافة  على  الحصول  ضمان  االختيار:  عملية 
بهم.  الخاصة  الملخصات  وإعداد 

بإجراء  والتوصيات  المرشحين  ملفات  عن  تقارير  على  تشمل  التي  القصيرة  القوائم  إعداد 
معهم.  مقابالت 
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األيام  في  المشاركة  البشرية  الموارد  وتطوير  المهني  للتوظيف  أبوغزاله  تواصل شركة   - عمان 
المتوفرة  العمل  بفرص  التعريف  في  لإلسهام  وذلك  األردنية،  الجامعات  تنظمها  التي  الوظيفية 
ومختلف  واللغات  والمحاسبة  والتسويق  األعمال  كإدارة  األكاديمية  المجاالت  مختلف  من 

وعمالئها. أبوغزاله  طالل  مجموعة  في  لديها  المتوفرة  والمعلوماتية  الهندسية  تخصصات 

إضافة  العالم،  دول  مختلف  في  المنتشرة  المجموعة  مكاتب  في  التوظيف  الشركة  مهام  ومن 
العمل  ألصحاب  الكبيرة  البيانات  قاعدة  خالل  من  المتاحة  العمل  فرص  في  التشغيل  إلى 
للعمالة. حاجتهم  عند  العمل،  ألصحاب  مصدرا  تعتبر  المجموعة  أن  حيث  المجموعة،  وعمالء 

الدكتور طالل  سعادة  رؤية  تحقيق  إلى  المعارض  هذه  في  مشاركتها  خالل  من  الشركة  وتسعى 
المجموعة  بأنشطة  والتعريف  المختلفة  الشركات  بين  الفاعلة  الشراكة  تعميق  في  أبوغزاله 

الجامعات. خريجي  من  مميزة  بنخبة  وااللتقاء  تقدمها  التي  والخدمات 

بالخريجين  المحلي  السوق  رفد  في  األكاديمية  والمؤسسات  الخاص  القطاع  بين  التنظيم  ويسهم 
البطالة.  مشكلة  حل  في  يسهم  الذي  األمر  لهم،  العمل  فرص  وإيجاد  األكفاء، 

شهادات  البشرية  الموارد  وتطوير  المهني  للتوظيف  أبوغزاله  تتسلم  فعالية  كل  ختام  وفي 
بالجامعات.  الوظيفية  باأليام  مشاركتها  على  تقديرية 

أبوغزاله للتوظيف تواصل المشاركة في األيام الوظيفية بالجامعات االردنية



www.tagirecruitment.com 7

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 


