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كلمة رئيس مجلس االدارة
 

اأرحب بكم يف املجمع العربي للإدارة واملعرفة.

و�أود �أن �أ�شكركم على ما �أظهرمتوه من �الهتمام �مل�شتمر مببادرتنا هذه. و�إنني �أ�شعر باعتز�ز كبري بهذه �لثقة �لتي منحتموين �إياها برتجمة 
مفهوم �ملجمع من فكرة �إىل جتمع هادف بخدمة �ملجتمع. وهنا �أوؤكد لكم �لتز�مي باأن �أكون على قدر �لتحدي �لب�شيط و�لكبري بالوقت ذ�ته. 

�إنه حتٍد ب�شيط الأن جناحنا �شيقا�س من خالل �لر�شا �لذي مننحه لعمالئنا و�لثقة �لتي �شي�شعر بها �شركاوؤنا جتاهنا. و�شيحكم �الآخرين على 
م�شد�قيتنا من خالل �لرعاية و�لدعم �للذين حتظى بهما ن�شاطات �ملجمع وبر�جمه من �ل�شركاء يف �لقطاعني �لعام و�خلا�س. 

ويف �ملقابل فاإن هذ� �لتحدي �ملتمثل يف �إ�شفاء �ملنزلة �لرفيعة و�مل�شد�قية على �ملجمع ال ميكن مو�جهته �إال من خالل تنفيذ �أعمال مدرو�شة 
وتت�شف باملهنية �لعالية وبعد �لنظر. 

و�شيكون هدف �ملجمع خالل �ل�شنو�ت �لقادمة، �لعمل �ملنظم نحو بناء طاقاتنا �ملهنية وقدرتنا على �لتدخل يف �لنو�حي �مل�شتهدفة و�جتذ�ب 
�ل�شركاء �جلادين مل�شاركتنا وتعزيز ت�شورنا لهذه �ل�شر�كات ذ�ت �ملنافع �ملتبادلة بني خمتلف �الأقطار �لعربية. 

�إن �لروؤيا �لتي �أرغب يف م�شاركتها معكم هو �أن ن�شع بناء �لطاقات �لب�شرية يف �شميم �أي عمل يقوم به �ملجمع باعتباره �ملحرك �لفعلي نحو 
�العتماد  �شركاء ميكن  �مل�شروعات  باأن يعتربو� هذه  �لعرب  �ال�شتثمارية  �الأمو�ل  روؤو�س  �أ�شحاب  �لعربية وت�شجيع  �مل�شروعات  حت�شني كفاءة 

عليهم. 

وب�شفتي رئي�شا للمجمع، �أخذت على عاتقي �لتز�ما باأن �أي�شر و�أوظف �أي م�شاهمات لتطوير هذ� �لتوجه وفقا لتوقعاتكم وطموحاتكم، و�أود 
�أن �أ�شكركم مقدما على دعمكم �لفعال و�لذي ي�شكل �أد�ة موؤثرة ُيعّول عليها يف ن�شوء �شر�كات قوية وطويلة �الأمد بيننا.             ولكم حتياتي، 

الرئي�س 
�سعادة الدكتور طلل اأبوغزاله
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المجمع 
تاأ�س�س املجمع العربي للإدارة واملعرفة يف عام 1989 يف نيويورك- الواليات املتحدة مببادرة من الدكتور طلل اأبوغزاله و مت ت�سجيله 

ر�سميا يف عّمان-االأردن عام 1990 حتت ا�سم ”املجمع العربي للإدارة“.

ويقدم املجمع خدماته املهنية املميزة من خلل ممثليه املنت�سرين يف 20 دولة عربية باالإ�سافة اإىل مكاتب االإرتباط يف عدد من دول 
العامل. واملجمع هيئة مهنية غري ربحية ي�سع براجمه وخططه جمل�س اأمناء برئا�سة الدكتور اأبوغزاله وي�سم العديد من ال�سخ�سيات 
وتبادل  التوا�سل  تعزيز  اىل  وي�سعى  العربي  االإقليمي  بالبعد  املجمع  ويحظى  واملعرفة.  االإدارة  جماالت  �ستى  يف  العربية  واخلربات 
اخلربات يف جماالت االإدارة واملعرفة على امل�ستويني الفردي واملوؤ�س�سي من خلل املوؤمترات وور�س العمل والربامج املهنية املتخ�س�سة 

والتي توجت بربنامج »مدير اجلودة املتخ�س�س«  و«ال�سهادة املتقدمة يف القيادة«.

الرؤية
الريادة يف تنظيم وتوجيه وحتفيز وتطوير الطاقات الب�سرية واملوؤ�س�سية العربية و�سوال اإىل جمتمع املعرفة العربي.

المهمة
تعميق التوا�سل املعريف وتبادل اخلربات واملعارف واملهارات يف حقول املعرفة واالإدارة بني االأفراد واملوؤ�س�سات يف العامل العربي من خلل 
تنفيذ حزمة من الربامج والفعاليات املتخ�س�سة التي تفتح االآفاق الدولية اأمام هوؤالء االأفراد وتلك املوؤ�س�سات نحو التطور والتقدم 

املعريف واالإداري والتقني.

عضوية المجمع في الهيئات العربية والدولية
املجمع ع�سو يف عدد من املنظمات والهيئات العربية والدولية املتخ�س�سة يف جماالت االإدارة واملعرفة كاالآتي:

• )Chartered Quality Institute, CQI( معهد اجلودة القانوين الربيطاين
• )176 ISO TC( جلنة االآيزو الفنية 176 للمقايي�س واملوا�سفات العاملية
• )ICANN At-Large Structure(  سركة االإنرتنت املعنية باالأ�سماء واالأرقام املخ�س�سة�
• )The Arab Information Club, ARABCIN( النادي العربي للمعلومات
• )AROQA( املنظمة العربية ل�سمان اجلودة يف التعليم
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أعضاء مجلس اإلدارة

املــهنــةاالأ�ســـــــم

رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة طالل اأبو غزالة الدوليةاالأ�ستاذ طلل توفيق �سامل اأبوغزاله

نائب الرئي�ساالأ�ستاذة �سمر اللباد

عــــ�ضــواالأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن م�سطفى العطار

عــــ�ضــو�سمو االأمري بندر بن عبداهلل بن حممد بن �سعود الكبري

عــــ�ضــواالأ�ستاذ باهر علي ع�سمت

عــــ�ضــوالدكتور �سربي ممدوح �سربي �سيدم

عــــ�ضــواالأ�ستاذ جميل اأمني وفا

عــــ�ضــواالأ�ستاذ اأنور حلمي

عــــ�ضــوعبدالعزيز املطريي

عــــ�ضــواالأ�ستاذ الدكتور عدنان نايفة

عــــ�ضــواالأ�ستاذ الدكتور همام غ�سيب

عــــ�ضــواالأ�ستاذ با�سم العتيبي

عــــ�ضــواالأ�ستاذ حممد امل�سروجي

عــــ�ضــواالأ�ستاذ علء الدين الرا�سي

عــــ�ضــواالأ�ستاذ دروي�س م�سطفى اخلليلي

عــــ�ضــوال�سيخة نادية بنت خالد بن حمد الدو�سري

عــــ�ضــواالأ�ستاذ �سباح تومة املالح

عــــ�ضــوال�سيخ حممد عبد ال�سمد القر�سي

عــــ�ضــواالأ�ستاذ بلل الزعبي

عــــ�ضــواالأ�ستاذ اأ�سامة حامد

عــــ�ضــوالدكتور قي�س اخللفات
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حضرات الزمالء المحترمين أعضاء الهيئة العامة
 AKMS للمجمع العربي لإلدارة والمعرفة 

مقدمة
ي�سر الهيئة االإدارية للمجمع العربي للإدارة واملعرفة اأن ترحب بكم واأن تقدم لكم تقريرها عن اأعمال املجمع لل�سنة املنتهية بتاريخ 
2014/12/31, والذي يو�سح االأن�سطة التي متت خلل هذا العام حيث جاءت هذه االأن�سطة امتدادًا للإجنازات ال�سابقة والتي تهدف 
الدورات  خلل  من  التطورات  باآخر  اطلع  على  اأع�سائه  واإبقاء  واالإدارة  املعرفة  جمال  يف  العلقة  ذات  العربية  القدرات  بناء  اىل 

التدريبية وبرامج التاأهيل واملنتديات واملوؤمترات والن�سرات وغريها من االأن�سطة التي تقع يف دائرة االهتمام.

خدمات المجمع 
اأواًل: ال�سهادات املهنية 

برنامج مدير جودة متخ�س�س
برنامج مدير اجلودة املتخ�ض�س هو برنامج مهني تاأهيلي يهدف اإىل تزويد امل�ضاركني فيه باملعرفة واملهارات ال�ضرورية للقيام مبمار�ضات جودة فعالة يف نطاقي 
 Institute of Leadership and Management( والإدارة الربيطاين للقيادة  الدويل  املعهد  والربنامج معتمد من  اجلودة و�ضبط اجلودة، 

ILM(، وخالل عام 2014 تقدم العديد من الطالب للح�ضول على هذه ال�ضهادة، حيث بلغ عدد املتقدمني 72 �ضخ�س.

باالإ�سافة اإىل العديد من الن�ساطات 
مت التعاقد مع جمموعة طالل اأبو غزاله للتدريب- البحرين، و�ضمن م�ضروع )متكني( لتدريب اأفراد يف برنامج "مدير جودة متخ�ض�س"، حيث خ�ضع . 1

العديد من الأفراد جلل�ضات امتحان الربنامج ومت ا�ضدار �ضهادات معتمدة من معهد القيادة والإدارة الربيطاين ملن اجتاز الإمتحان اخلا�س بالربنامج. 
 مت عقد برنامج "مدير جودة متخ�ض�س" يف الأردن خالل الفرتة من 16-3-2014 لغاية 3-4-2014 حيث �ضارك يف الربنامج عدد من الأفراد من وزارة . 2

الزراعة، الديوان امللكي، مد نت، �ضركة عابدين، وقد مت الرتتيب جلل�ضات امتحانات للم�ضاركني وت�ضليم ال�ضهادات ملن اجتازه منهم.
 مت عقد برنامج "مدير جودة متخ�ض�س" يف الأردن خالل الفرتة من 30 -11 لغاية 21-12- 2014 حيث �ضارك يف الربنامج عدد من الأفراد من �ضركة . 3

اأكدميا لل�ضناعات الدوائية وكارفور وغريها من اجلهات. 
وبهدف تو�ضيع اإنت�ضار رقعة خدمات املجمع فقد مت التعاقد مع جمموعة طالل اأبوغزاله فرع الريا�س لتنفيذ برنامج "مدير جودة متخ�ض�س" يف كافة . 4

مدن اململكة العربية ال�ضعودية.

ال�سهادة املتقدمة يف القيادة
مت التوا�ضل مع مكتب جمموعة طالل اأبو غزاله يف م�ضقط بهدف الدخول يف اتفاقية تعاون لتقدمي خدمات تدريبية يف جمال القيادة لإحدى اجلهات احلكومية 
يف �ضلطنة ُعمان، وقد مت تزويد العميل بكافة املعلومات التف�ضيلية حول هذه ال�ضهادة من اطر معرفية، و�ضاعات تدريبية، ون�ضخة من اعتماد ال�ضهادة من معهد 

القيادة والإدارة الربيطاين )ILM(. على اأن يتم تنفيذ اجلل�ضات التدريبية )اأ�ضبوع من كل �ضهر( خالل العام 2015.

ثانيًا: الدورات التدريبية
الإدارية  والتعليم يف جمال اجلودة واملجالت  بالتدريب  املتعلقة  ال�ضرورية  باملعرفة واملهارات  وامل�ضاركني  ن�ضر وتزويد الطالب  روؤية املجمع يف  اإن�ضجامًا مع 
ال�ضيا�ضات واملمار�ضات  واملعرفية كافة، وتلبية حاجات العمالء واملوظفني لتطوير وتعزيز الأبحاث التي تتمتع مب�ضتويات امتياز معرتف بها من خالل ر�ضم 
وتطوير املهارات الإدارية مل�ضاركني املجمع وتو�ضيح دورهم يف عملية التنمية الإدارية، فقد عقد املجمع العديد من الدورات التدريبية خالل عام 2014 كالتايل:-

بالتعاون مع املعهد العربي للمحا�ضبني والقانونيني- الإمارات العربية املتحدة، مت عقد دورة تدريبية بعنوان "التوا�ضل املوؤ�ض�ضي والإت�ضال الإعالمي" . 1
بتاريخ 13-1-2014 يف فندق جراند حياة- دبي- الإمارات العربية املتحدة. ت�ضمنت الدورة عدة موا�ضيع متعلقة بالإت�ضال داخل املوؤ�ض�ضة من ناحية 
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املفهوم، العنا�ضر، الأهداف، املعوقات. و قد بلغ عدد امل�ضاركني يف هذه الدورة 48 اأ�ضخا�س.
. مت عقد دورة "ادارة املبيعات" ل�ضركة املا�ضات للتوريدات الكيماوية خالل الفرتة من 9 لغاية 13 اآذار 2014، عمان- الأردن. علمًا باأن الدورة قد نفذت . 2

بناء على زيارة ال�ضركة لتحديد الحتياجات التدريبية لكادر املبيعات، وقد مت ا�ضافة بع�س املوا�ضيع على م�ضمون الدورة لرفع كفاءة هذا الكادر. وقد 
بلغ عدد امل�ضاركني يف هذه الدورة 7 اأ�ضخا�س. 

3 .-TAGI( مت عقد دورة تدريبية "ادارة �ضل�ضلة التوريد" يف عمان لعدد من الأفراد خالل الفرتة 23-25 حزيران 2014، يف جامعة طالل اأبو غزاله
UNI(. حيث مت الرتكيز على عدة موا�ضيع هامة مثل اختيار املورد وتقييم ادائهمـ وال�ضراكة مع املوردين. وبلغ عدد امل�ضاركني يف هذه الدورة التي 

عقدت ملدة 15 �ضاعة تدريبية 4 اأ�ضخا�س.
"ادارة املعرفة" خالل الفرتة 5-1 . 4 اأيار 2014، بالإ�ضافة اىل الرتويج لربنامج  "ادارة خماطر امل�ضروع" املنوي عقده خالل 29-25   الرتويج لربنامج 

حزيران 2014 يف عمان.

عدد امل�ساركني عدد ال�ساعات ا�سم الدورة الت�سل�سل
48 8 �لتو��شل �ملوؤ�ش�شي و�الإت�شال �الإعالمي 1
7 15 �د�رة �ملبيعات 2
4 15 �د�رة �شل�شلة �لتوريد 3
5 60  �لدور�ت �لتدريبية- مدير جودة متخ�ش�س

�آذ�ر- �الأردن
4

4 60  �لدور�ت �لتدريبية- مدير جودة متخ�ش�س
ت�شرين �لثاين- �الأردن

5

50 3 جل�شة نقا�شية حول �الآيكان 6
21 5 "ور�شة عمل "حتليل �الأمناط �ل�شلوكية 7

139 166 املجموع
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الخطة التدريبية لعام 2015
الت�ضويق، واجلودة، والقيادة وغريها من الدورات  للعام 2015 والتي تت�ضمن خمتلف الدورات يف عدة جمالت ادارية،  التدريبية للمجمع  مت اعداد اخلطة 

الهامة.

عرو�س اخلدمات التدريبية 
مت تقدمي عرو�س خدمات خالل عام 2014 للجهات التالية:-

جمل�س حمافظة الب�ضرة . 1
عر�س فني ومايل للربامج املهنية والدورات التدريبية ليتم تنفيذها يف جمهورية العراق.

مركز احل�ضني لل�ضرطان . 2
عر�س فني ومايل للربامج املهنية والدورات التدريبية اخلا�ضة باملجمع. 

جمموعة طالل اأبوغزاله – مكتب دبي. 3
 عر�س فني ومايل لتنفيذ برنامج  تدريبي يف جمال ISO 9001  و41000.

�ضركة املا�ضات للتوريدات الكيماوية . 4
عر�س تدريبي يت�ضمن عددا من الدورات التدريبية التي تهم كادر ال�ضركة يف الأردن. بالإ�ضافة اإىل عر�س اآخر يف جمال ادارة الوقت، و�ضبق اأن نفذ املجمع 

لهذه اجلهة دورة تدريبية لكادر الت�ضويق واملبيعات بداية العام اجلاري.
�ضركة  AFCOM يف ليبيا . 5

عر�س فني ومايل لعدد من الدورات التدريبية يف جمال الإدارة واملعرفة وامل�ضاريع والقيادة وغريها من الدورات املتخ�ض�ضة.
هيئة النقل اجلوي الدويل . 6

عر�س فني ومايل لدورة خدمة العمالء.
وزارة الدفاع -جمهورية م�ضر العربية . 7

عر�س فني ومايل يت�ضمن اخلدمات املقدمة من قبل املجمع واأهمها الدورات التدريبية مبختلف املجالت الدارية واملعرفية وال�ضهادات املهنية املعتمدة.
املوؤ�ض�ضة العامة للتدريب التقني واملهني - اململكة العربية ال�ضعودية. 8

عر�س خدمات يف جمال التدريب وال�ضهادات املهنية، علمًا باأن املجمع عقد 3 دورات للموؤ�ض�ضة املذكورة خالل الأعوام ال�ضابقة.

قواعد البيانات
ا�ضتمرارًا للبحث عن عمالء وم�ضتفيدين جدد يتم ب�ضكل دوري اإ�ضافة العديد من املوؤ�ض�ضات والأفراد من داخل وخارج اململكة.

ثالثًا: اإتفاقيات تعاون
 جامعة الزرقاء

بناء على الإتفاقية املوقعة مع اجلامعة بتاريخ 8-12-2013 مت اعداد ما يلي:-
دليل تدريبي بالتعاون مع اجلامعة يت�ضمن جدول الدورات التي �ضتعقد يف مدينة الزرقاء وتزويدهم بكتاب يت�ضمن خ�ضومات لفئات متعددة لتخدم . 1

�ضريحة اأكرب �ضمن مدينة الزرقاء.
 الإجتماع مبمثل املجمع يف اجلامعة وتزويدهم ببو�ضرتات للربامج املهنية املعتمدة لدى املجمع بالإ�ضافة اإىل  املعلومات املطلوبة لعملية الرتويج يف مدينة . 2

الزرقاء.

جامعة جدارا
مت لقاء ممثل جامعة جدارا لبحث �ضبل التعاون امل�ضتقبلي بني املجمع واجلامعة ومناق�ضة تلك ال�ضبل يف جمالت التدريب وال�ضهادات املهنية والفعاليات املعرفية.
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اجلمعية ال�سعودية للجودة
التوا�ضل مع اجلمعية بهدف التعاون يف جمالت التدريب واقامة الفعاليات املعرفية يف اململكة العربية ال�ضعودية، ومت اعالمنا باأن املو�ضوع قيد الدرا�ضة من 

الإدارة.

مركز اأكدميا للدرا�سات الدوائية 
الإجتماع مبمثلني املركز بهدف مناق�ضة التعاون يف جمال اعتماد برنامج مهني يف جمال درا�ضة واأبحاث الأدوية.

�سركة اأزاليا الدولية للإ�ست�سارات
مت التن�ضيق مع ال�ضادة املجمع الدويل العربي للمحا�ضبني القانونيني بهدف اعداد اتفاقية تعاون مع �ضركة ازاليا الدولية لال�ضت�ضارات املهنية ومقرها الردن، 

للتعاون يف جمالت التدريب والربامج املهنية.

ILM معهد القيادة واالإدارة الربيطاين
 التوا�ضل مع معهد القيادة والإدارة الربيطاين )ILM( بهدف احل�ضول على كتاب مف�ضل حول تغيري ا�ضم برنامج مدير جودة عربي معتمد والذي 1. 

اأ�ضبح مب�ضمى مدير جودة متخ�ض�س بناء على طلب منظمة متكني والتي طلبت تو�ضيح اأكرث حول هذا التعديل، وقد مت تزويد الكتاب امل�ضتلم اىل مكتب 
البحرين مبا�ضرة.

اىل 2.   )Developed Programme( من  متخ�ض�س  جودة  مدير  برنامج  حتويل  بهدف  الربيطاين  والإدارة  القيادة  معهد  مع  التوا�ضل 
)Endorsed Programme( �ضمن نظام الت�ضجيل اخلا�س باملعهد املذكور. وتزويدهم بالوثائق املطلوبة.

 .3 Institute  Leadership and  Management املوافقة على اعتماد برنامج ادارة املوارد الب�ضرية من قبل معهد القيادة والإدارة الربيطاين
)ILM( وملدة اأربع �ضنوات، وذلك بعد مراجعة وتفح�س كافة الأطر املعرفية وال�ضيا�ضات والإجراءات املتعلقة بالربنامج ومالئمتها ملتطلبات العتماد 

اخلا�ضة بهذا املعهد.
 التوا�ضل مع عدد من املدربني واخلرباء يف جمال ادارة املوارد الب�ضرية بهدف اختيار املدرب الأكفاأ لعداد املواد التدريبية ومناذج المتحانات اخلا�ضة 4. 

بالربنامج املهني اجلديد »ادارة املوارد الب�ضرية« واملعتمد من معهد القيادة والدارة الربيطاين.
 ا�ضتقبال ممثل معهد القيادة والإدارة الربيطاين )ILM( بعمان يوم 27 اأيار حيث مت الجتماع معه يف مبنى الإدارة العامة واطالعه على اأن�ضطة املجمع 5. 

فيما يخ�س الربامج املهنية املنفذة خالل العام 2013، بالإ�ضافة اىل خطة العمل ونظام اجلودة املعد من قبل املجمع بناء على تو�ضيات املعهد.
 التوا�ضل مع ال�ضادة جمموعة طالل اأبو غزاله للتدريب - البحرين بخ�ضو�س الربنامج املهني »ادارة املوارد الب�ضرية« املنوي اعتماده من قبل معهد القيادة 6. 

والدارة، ليتم تنفيذه يف مملكة البحرين من خالل م�ضروع متكني.

رابعًا: الع�سوية
يحظى اأع�ضاء املجمع العربي لالإدارة واملعرفة  بالمتيازات التالية:

خ�ضم مبقدار 15% على الربناجمني املهنيني اخلا�ضني باملجمع )مدير اجلودة املتخ�ض�س( و )ال�ضهادة املتقدمة يف القيادة(. •
 خ�ضم مبقدار 20% على جميع الدورات التدريبية التي يعقدها املجمع. •
خ�ضم مبقدار 10% على جميع الدورات التدريبية التي تقعدها جمموعة طالل اأبوغزاله للتدريب املهني يف الدول العربية. •
 خ�ضم مبقدار 10% على برامج املاج�ضتري التي تقدمها كلية طالل اأبوغزاله للدرا�ضات العليا. •
خ�ضومات خا�ضة على مطبوعات جمموعة طالل اأبوغزاله الدولية. •
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ك�سف يبني عدد اأع�ساء املجمع اجلدد لل�سنوات الثلث االأخرية 2014-2012

2014 2013 2012 ال�سنوات
17 3 5 عدد االأع�ساء اجلدد

خام�سًا: اأن�سطة وفعاليات اأخرى
املنظمة 1.  امتحانات  لإعتماد   ،The International Register of Certificated Auditors )IRCA( منظمة  مع  التوا�ضل 

الدولية للمقايي�س)ISTO( والذي يقوم املجمع بتقدميه، كما و�ضيتم التوا�ضل مع املنظمة املذكورة بهدف التعاون يف جمال عقد الدورات التدريبية 
ب�ضكل م�ضرتك.

2 ..ISTO  تفعيل اإتفاقية التعاون مع منظمة امتحانات املقايي�س الدولية
 عقد جل�ضة نقا�ضية يف جامعة طالل اأبو غزاله حول الآيكان ودورها يف عامل النرتنت بتاريخ 23 اأيلول من العام 2014 مع الأ�ضتاذ فهد البطاينة/ من�ضق . 3

عالقات اقليمية ملنطقة ال�ضرق الأو�ضط - اآيكان.
 مت عقد ور�ضة عمل بعنوان "حتليل الأمناط ال�ضلوكية" يف جامعة طالل اأبو غزاله بتاريخ 20-10-2014. وقد بلغ عدد امل�ضاركني يف الدورة من املجموعة . 4

12 م�ضارك.
احلملة الوطنية للت�ضغيل – اليوم الوظيفي. 5

�ضارك املجمع مع وزارة العمل الردنية من خالل احلملة الوطنية للت�ضغيل واليوم الوظيفي وتعريف الطالب مبدى اهمية تاأهيلهم وجتهيزهم ل�ضوق العمل من 
خالل الدورات املتخ�ض�ضة والتاأهيلية.

اجلامعة الردنية . 6
تقدمي حما�ضرة توعوية ل�ضتعرا�س خدمات املجمع واجنازاته واهدافه وذلك لتعميم خدمات املجمع.

املعار�س الوظيفية. 7
�ضارك املجمع يف املعر�س الوظيفي الذي عقد يف 28 اآب 2014 يف مركز الأمرية ب�ضمة للتنمية التابع لل�ضندوق الأردين الها�ضمي للتنمية الب�ضرية حيث مت خالل 

املعر�س الإلتقاء بامل�ضاركني وتعريفهم باخلدمات التي يقدمها املجمع. كما و�ضارك املجمع يف اليوم الوظيفي والذي عقد يف جامعة الزيتونة الأردنية.

�ساد�سًا: املوقع االإلكرتوين للمجمع
يعمل املجمع دائمًا على حتديث وتطوير املوقع الإلكرتوين اخلا�س به، كما يتم تزويد هذا املوقع باأحدث املعلومات الفنية واملهنية املتخ�ض�ضة، ال�ضادرة عن 

املجمع اأو عن الهيئات املهنية الأخرى.

  Facebook :سابعًا�
يتم العمل على حتديث �ضفحة املجمع على الفي�ضبوك والذي ت�ضعى من خالله لتقدمي خدمات مهنية عالية امل�ضتوى خلدمة اأع�ضائها والباحثني والدار�ضني 

والعاملني يف جمالت الإدارة واملعرفة على كافة امل�ضتويات املحلية والعربية والدولية ومواكبة التغيريات والتطورات املت�ضارعة يف العامل. 
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