نشـرة إخباريــة

اإلصدار الخامس  -آب 2016

أبوغزاله والسفير السريالنكي يبحثان سبل
التعاون في مجال التعليم والتدريب

في هذا اإلصدار:
أبوغزاله والسفير السريالنكي يبحثان سبل
التعاون في مجال التعليم والتدريب
برعاية وزير االقتصاد والتجارة اللبناني
طالل أبوغزاله للتدريب المهني توقع اتفاقية
تعاون مع األكاديمية الدولية لبناء القدرات
مجموعة طالل أبوغزاله للتدريب المهني تعقد
دورة بعنوان «استخدام اإلكسل إلعداد التقارير
المالية» لعدد من موظفي القطاع الحكومي
والخاص في اإلمارات
مجموعة طالل أبوغزاله للتدريب المهني رام
هللا تتلقى كتاب شكر وتقدير من جامعة النجاح
الوطنية

تموز  2016 -عمان  -استقبل سعادة
الدكتور طالل أبوغزاله ،في مكتبه السفير
السريالنكي في األردن ،سعادة السيد عبد
اللطيف الفير ،لمناقشة سبل التعاون بين
الطرفين مجال التعليم والتدريب.
وخالل االجتماع ،بحث الجانبان فرص
العمل المشتركة ،وآلية بناء إطار عمل
مبدئي للتعاون بين شركة طالل أبوغزاله
والكلية
( )TAG-Training
للتدريب
البريطانية للدراسات التطبيقية ( BCAS
 )Campusحيث سيقدم الطرفان خدمات
التدريب على المسح الكمي لمختلف
مستويات المهارات والتي تندرج جميعها
تحت برنامج واحد بعنوان «برنامج طالل
أبوغزاله للمسح الكمي».
وأشار الدكتور أبوغزاله إلى أن الحصول
على شهادات معتمدة في مجال المسح
الكمي مطلوب وبشدة في األردن ،وستعمل
مجموعة طالل أبوغزاله على تسهيل عملية
حصول المهندسين على هذه الشهادات
من خالل استكشاف الخيارات مع نقابة
المهندسين األردنيين وإدخال التعليم
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اإللكتروني
اإلداري».

للشهادات
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على

المستوى تبادل الخبرات في العديد من المجاالت
التجارية والمهنية.

وقال سعادة السفير السريالنكي« :تحرص
العالقات
تطوير
سريالنكا
حكومة
االقتصادية والثقافية مع األردن وترغب
في تسهيل هذه العملية عن طريق التعاون
مع مجموعة طالل أبوغزاله بما في ذلك

وستقوم المجموعة بإجراء دراسة مكثفة
في المرحلة األولية من التعاون من أجل
معالجة قدرات الخبراء المحليين في مجال
المسح الكمي وذلك بهدف توفير تدريب
متخصص يمتاز بالكفاءة والنوعية.

برعاية وزير االقتصاد والتجارة اللبناني
طالل أبوغزاله للتدريب المهني توقع اتفاقية تعاون مع األكاديمية الدولية لبناء القدرات

مضافة باعتمادها من أبرز
المؤسسات العالمية ،وهي
مجموعة طالل أبوغ زاله،
لتعطي الب رامج سمة عربية
عالمية محترفة.

بيروت  -تموز  2016وقعت
لبناء
الدولية
األكاديمية
القد رات ( )IABCاتفاقية
ش راكة وتعاون مع معهد طالل
أبوغ زاله للتدريب المهني
( ،)TAGI-TRAINبرعاية
وزير االقتصاد والتجارة أالن من جانبه قال المدير التنفيذي
ابوغ زاله
طالل
لمعهد
حكيم.
للتدريب المهني األستاذ وارف
وقال الدكتور محمد عويد في قميحة أن مجموعة طالل
كلمته ممثال عن األكاديمية أبوغ زاله مؤسسة مهنية دولية
القد رات :لبناء القد رات منتشرة في
لبناء
الدولية
أن األكاديمية تلتزم أمام  85دولة و 150مكتب تمثيل
مستفيديها بالجودة واالبداع حول العالم ،تهدف الى تزويد
لتحقيق المصلحة الفضلى الموارد البشرية بالمعارف
واالتجاهات
لذا قامت بتصميم ب رامج والمها رات
عديدة وأعطتها قوة دفع وقيمة التي من شأنها رفع مستوى

األداء ،وتنمية الممارسات
المهنية للمتدربين وفق أحدث
التطورات المهنية في حقل
التدريب.
وأشار إلى أن الشركة تهدف إلى
زيادة عدد الم راكز التدريبية
في مناطق أخرى من العالم،
وتوسيع عالقات التعاون المهني
مع مؤسسات التدريب الدولية
وتطوير الم وارد البشرية،
والسعي للحصول على االعتماد
المهني الدولي للساعات
التدريبية لب رامج التدريب،
وتعزيز استم رارية القيادة
الفعالة في بناء القدرات على
المستوى المحلي والدولي».
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في الموظفين أنفسهم ألن
التحسن المستمر لمها راتهم
المهنية يعد مسألة جوهرية
المؤسسات
أداء
لتجويد
واإلدارات بصورة عامة.

وأضاف أن الهدف في الشركة
يتضمن أيضا منح الشهادات
المعترف بها دوليا وإعطاء
القوة والمصداقية ،في مجال
عملها في بناء القدرات ،ال سيما
القدرات العربية الذي يعتبر
جزء من مسؤوليتها المجتمعية،
وكذلك المساهمة في تطوير

وأضاف أن الدورات والب رامج
التدريبية تعد من أكثر
الطرق فعالية لتوفير التطوير
المهني المستمر خصوصا
التي تتناول مواضيع تتعلق
بالناحية التوجيهية ،وتوفر
الفرصة لتطبيق المها رات
المجتمع من اجل خلق مواطن والمعارف وتحسين األساليب
صالح يتمتع بأعلى درجات أثناء ممارسة المهنة.
المهنية االحت رافية.
وأكد أن وزارة االقتصاد
وقال ممثال عن وزير االقتصاد والتجارة تساند كل مبادرة من
والتجارة ،مستشار الوزير شأنها االرتقاء بعمل الموظفين
البروفسور جاسم عجاقة أن نظ را ألهمية التطور الوظيفي
مفتاح تطوي رالمؤسسات يكمن ودوره المهم في االقتصاد.

مجموعة طالل أبوغزاله للتدريب المهني تعقد دورة بعنوان
«استخدام اإلكسل إلعداد التقارير المالية» لعدد من موظفي القطاع الحكومي والخاص في
اإلمارات
أبو ظبي  -تموز  2016عقدت مجموعة طالل
أبوغ زاله للتدريب المهني أبو ظبي  -اإلمارات
العربية المتحدة ب رنامجا تدريبيا بعنوان (استخدام
اإلكسل إلعداد التقارير المالية) لعدد من موظفي
القطاع الحكومي والخاص في مقرها في اإلمارات.
وجاء الب رنامج التدريبي بهدف تطوير قدرات
المشاركين بالتطبيقات والمهارات العملية إلعداد
التقارير المالية وتنمية مهاراتهم في استخدام
ب رنامج إكسل في إعداد التقارير المالية وتحليلها.
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مجموعة طالل أبوغزاله للتدريب المهني رام هللا تتلقى كتاب شكر وتقدير من جامعة النجاح
الوطنية
تموز  - 2016رام هللا  -فلسطين تلقت مجموعة
طالل أبوغ زاله للتدريب المهني  -رام هللا
فلسطين كتاب شكر من جامعة النجاح الوطنية
نظ راً للجهد المتميز الذي قامت به المجموعة
من خالل تدريب طواقم الجامعة على الحاالت
العملية في التدقيق والرقابة الداخلية.
وجاء الشكر نظ را لما كان لتلك الجهود من
األثر الطيب برفع كفاءة المتدربين في مجال
التدقيق والرقابة الداخلية .وثمنت رئاسة
الجامعة دور المجموعة على ما تقدمه من
خدمات وخب رات في مجال مساعدة الطالب
العرب لبناء قد راتهم وتطوير مها راتهم في
شتى المجاالت.

لمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل معنا على العناوين أدناه:
هاتف+962-6-5100900 :
فاكس+962-6-5100901 :
بريد إلكترونيinfo@tagitraining.com :
موقع إلكترونيtagitraining.com :

