نشـرة إخباريــة

اإلصدار ( - )37آذار ٢٠١٩

«طالل أبوغزاله العالمية» تستكمل مشروع
األرشفة لبلدية إربد الكبرى

في هذا اإلصدار:
«طالل أبوغزاله العالمية» تستكمل مشروع
األرشفة لبلدية إربد الكبرى
اتفاق تعاون بين «طالل أبوغزاله العالمية
إربد» و«اللجنة الدولية للصليب األحمر»اتفاق تعاون بين «طالل أبوغزاله العالمية -
إربد» وغرفة صناعة إربد»
اتفاق تعاون بين «طالل أبوغزاله العالمية»
و«مالية إربد»
«طالل أبوغزاله العالمية» في إربد تعقد العديد
من الدورات التدريبية والنشاطات خالل آذار
«مجموعة أبوغزاله» في إربد تعقد العديد من
الدورات التدريبية والنشاطات خالل شباط

إربد  -استكملت طالل أبوغزاله العالمية
مشروع األرشفة الذي نفذته لبلدية إربد
الكبرى ،والذي كانت قد باشرت بتنفيذه
منذ العام  ،2016حيث بلغ عدد األوراق
المؤرشفة أكثر من ثالثة ماليين ورقة.
ويهدف المشروع إلى حماية األوراق من
التلف والضياع وتوفير الوقت والجهد
الستخراج تلك الوثائق.

اتفاق تعاون بين «طالل أبوغزاله العالمية -إربد» و»اللجنة الدولية للصليب األحمر
إربد  -وقعت طالل أبوغ زاله العالمية فرع إربد اتفاقية تدريب مع اللجنة الدولية للصليب
األحمر بتاريخ  ، 2019-3-28حيث تم االتفاق على تدريب موظفي اللجنة من قبل مكتب إربد
على مها رات الكتابة في اللغة اإلنجليزية ،وذلك لزيادة كفاءة الموظفين في مختلف مجاالتهم،
حيث تم االتفاق على عقد الدورة بتاريخ .2019-4-7

اتفاق تعاون بين «طالل أبوغزاله العالمية  -إربد» وغرفة صناعة إربد
إربد  -وقعت طالل أبوغ زاله العالمية فرع اربد اتفاقية تدريب مع غرفة صناعة إربد بتاريخ
 ،2019-3-25حيث تم االتفاق على تدريب موظفي الغرفة من قبل مكتب إربد وتوفير دورات
تدريبية لهم تشمل دورات في لغة إنجليزية لهم و  ،Microsoft Excelبهدف تقوية مها راتهم
في اللغة والتمكن من استخدام  Microsoft Excelباحت راف .وتم االتفاق بين الجانبين على
عقد دورة اللغة االنجليزية في  2019-4-4أما دورة  Microsoft Excelفقد تم االتفاق على
عقدها في .2019 -5-1

اتفاق تعاون بين «طالل أبوغزاله العالمية « و»مالية إربد»
إربد  -وقعت طالل أبوغ زاله العالمية فرع إربد اتفاقية تدريب مع وزارة المالية بتاريخ -3-3
 ، 2019حيث تم االتفاق على تدريب موظفي الوزارة من قبل مكتب إربد.
وتم االتفاق عل توفير الدورة التأهيلية لشهادة مزاولة مهنة المحاسبة القانونية في
األردن “  ”JCPAبتاريخ  ،2019 -3 -23والتي من شأنها تمكين موظفي الوزارة من
اجتياز امتحان مزاولة مهنة التدقيق في األردن ،وبالتالي زيادة خبراتهم المهنية
وكفاءاتهم على المستوى الوطني.
وتستمر الدورة لمدة شهرين ونصف بواقع  124ساعة تدريبية ،تتضمن مواضيع متعددة في
مجال المحاسبة والتدقيق والتشريعات.
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« طالل أبوغزاله العالمية» في إربد تعقد العديد من الدورات التدريبية والنشاطات خالل آذار

عقدت طالل أبوغزاله العالمية من خالل مكتبها في محافظة إربد عددا من الدورات
التدريبية تضمنت ما يلي:
 الدورة التأهيلية لشهادة مزاولة مهنة المحاسبة القانونية في األردن “  ”JCPAبتاريخ ،2019 -3 -23والتي عقدت لموظفي وزارة المالية بناء على اتفاقية التدريب التي
ّ
وُق عت من قبل مكتب اربد.
 دورة  )2 ( CMA Partبتاريخ  ،2019 -3 -24والتي من شأنها تزويد العاملين فيالمؤسسات والبنوك بأدوات التقييم المالي والمحاسبي لألداء اإلداري بشكل إجمالي
وتفصيلي ،باإلضافة إلى تحليل عميق للبيانات المحاسبية المتوافرة باستخدام
منهجيات علمية دقيقة.
 استمرار الدورة التأهيلية لشهادة مزاولة مهنة المحاسبة القانونية في األردن “ ”JCPAالتي عقدت بتاريخ  ،2019 -2 -6والتي تقوم على تمكين المشاركين من اجتياز امتحان
مزاولة مهنة التدقيق في األردن.
 اختتام برنامج مدير الموارد البشرية المعتمد ( )HRMالذي عقد بتاريخ  ،2019-2-10وهوبرنامج مهني تأهيلي معتمد من المعهد الدولي للقيادة واإلدارة البريطاني ،يهدف إلى تنمية
معارف ومها رات العاملين الضرورية في مجال إدارة وتخطيط الموارد البشرية.
 مواصلة الدورات التدريبية التابعة للجمعية األردنية لإلسعاف ،والتي تهدف إلىنشر ثقافة اإلسعاف وإنقاذ األرواح والحفاظ عليها.
وحرصا من طالل أبوغزاله العالمية على تحقيق الهدف من مكتبها في محافظة إربد
بتوفير الخدمات التي تقدمها وخاصة الدورات التدريبية ،فيتم عقد جميع الدورات
بشكل منتظم بهدف رفع كفاءة الشباب وتأهيلهم على المهارات الحياتية والمهنية،
لبناء قدراتهم لمواكبة تطورات سوق العمل.
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