نشـرة إخباريــة

اإلصدار التاسع  -كانون االول 2016

مجموعة طالل أبوغزاله للتدريب المهني
تعقد تسع دورات تدريبية لصالح موظفي
وزارة العدل األردنية

في هذا اإلصدار:
مجموعة طالل أبوغزاله للتدريب المهني تعقد
تسع دورات تدريبية لصالح موظفي وزارة العدل
األردنية
«طالل أبوغزاله للتدريب المهني»
تبدأ التسجيل المتحانات المعهد القانوني
للمحاسبين اإلداريين (سيما) في التمويل
اإلسالمي
برنامج إدارة األزمات المقدم لقادة المجتمعات
اإلدارية بمنظمة االغاثة الدولية  -اليمن

عـ ّم ـان  -األردن في إطار توليها لبرنامج
متكامل لدعم قطاع العدالة في األردن ،اختتمت
مجموعة طالل أبوغ زاله للتدريب المهني تسع
ب رامج تدريبية لصالح وزارة العدل األردنية
بتقديم العديد من المدربين المتميزين لنخبة
من منتسبي الوزارة.
وتندرج هذه الب رامج التدريبية تحت عناوين
«إدارة الموارد البشرية واالستغالل األمثل

للموارد البشرية» و «إدارة التغيير» و «مها رات التحفيز والتمكين والتفويض» و «اسس وتطوير
وتحديث الهياكل التنظيمية» و «اعداد وصياغة التقارير» و «تخطيط الموارد البشرية واعداد
الخطط التدريبية» «تدريب المدربين» و «التخطيط االست راتيجي» «مؤش رات قياس االداء والتقييم
المؤسسي»  ،هذا وقد عقدت تلك الب رامج في جامعة طالل أبوغ زاله بالشميساني.
ويأتي البرنامج التدريبي الذي تتولى تنفيذه مجموعة طالل أبوغ زاله للتدريب المهني كجزء من
برنامج متكامل لدعم قطاع العدالة ،حيث تم إطالقه خالل حفل خاص أقيم في مقر وزارة العدل
وهو برنامج ممول من االتحاد األوروبي.
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«طالل أبوغزاله للتدريب المهني» تبدأ التسجيل المتحانات المعهد القانوني للمحاسبين اإلداريين
(سيما) في التمويل اإلسالمي

ع ّم ان  -األردن افتتحت مجموعة طالل أبوغزاله للتدريب المهني باب التسجيل المتحانات
المعهد القانوني للمحاسبين االداريين «سيما» في التمويل اإلسالمي.
وكانت أبوغزاله قد أنهت مؤخ را تطوير وتعديل وتنقيح المناهج الد راسية من النواحي اللغوية
والنحوية والشرعية ،كما قامت بتحويل المناهج الورقية الى الكترونية ليسهل على الطالب
الق راءة عبر االجهزة االلكترونية ومتابعة التحديثات ،وأيضا بإمكان الطالب طباعة الكتب.
ويستطيع الطالب الحصول على دبلوم سيما في التمويل اإلسالمي عند استكمال النجاح
بالمقر رات األربعة المعتمدة  ،التي تتضمن كال من النظام التجاري اإلسالمي ،والعمل المصرفي
اإلسالمي والتكافل  -منتجات وخدمات ،واألسواق واألدوات ال رأسمالية اإلسالمية ،ومحاسبة
المؤسسات المالية اإلسالمية.
وتم تطوير نظام امتحانات محوسب لزيادة الدقة والمصداقية في تصحيح االجابات وسرعة
الحصول على النتائج بعد تقديم االمتحانات ،وتمكين عقد االمتحانات عبر د ول مختلفة
وفي المراكز المعتمدة.
وكانت المجموعة قد أطلقت سابقا الموقع االلكتروني الجديد الخاص بشهادة الدبلوم  ،و
الذي طور بشكل يسهل على القارئ الوصول للمعلومات بشكل سريع  .حيث تم وضع
كافة المعلومات المتعلقة بالشهادة والمحتوى الخاص بمواضيع المنهاج المعتمد  ،و اتاحة
تنزيل النشرات التفصيلية في حا ل رغب القارئ بقراءة المحتوى ومعلومات الشهادة د ون
االتصا ل باإلنترنت او تنزيل النشرة وارسالها عبر البريد االلكتروني او طباعتها.
وقا ل سعادة الدكتور طالل أبوغزاله إن مجموعة طالل أبوغزاله للتدريب المهني تقدم
دبلوم ومؤهالت سيما في التمويل اإلسالمي ،وهي أول مؤهالت عالمية متخصصة في
مجا ل التمويل اإلسالمي تصدر عن هيئة مهنية محاسبية معتمدة وهي المعهد القانوني
للمحاسبين االداريين (سيما)  -بريطانيا.
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وبين أن المجموعة هي الجهة الوحيدة في المنطقة العربية التي تقدم دبلوم سيما في التمويل
اإلسالمي باللغة العربية ،حيث تم التطوير لتلبية الطلب المتزايد على مؤهالت معتمدة دولياً
في قطاع التمويل اإلسالمي ،مشي را إلى أنه قد تم تصميم المؤهالت لتسليح الطلبة بالمعرفة
والمها رات الضرورية في هذا السوق النشط والمفعم بالتحديات ،علما بأن حجم التمويل
االسالمي على مستوى العالم بلغ حوالي  1.3تريليون دوالر ويتزايد باستم رار.
وتناسب هذه الشهادة األفراد وجميع الموظفين العاملين في قطاع الخدمات المالية الراغبين
في أن يصبحوا جزءاً
ً
فاعال من هذا القطاع الحيوي والنشط من الصناعة ،والعاملين في
مجا ل التمويل اإلسالمي الراغبين في صقل مهاراتهم وتوسيع معارفهم ،وكل من يرغب في
دخول قطاع الخدمات المالية والتخصص في هذا القطاع ،والعاملين في وظائف قانونية
ومحاسبية لدى جهات تقدم خدمات استشارية إسالمية.
وقد اختيرت سيما كأفضل مزود تعليمي عام  2013في مجال التمويل اإلسالمي من قبل
 ،Global Islamic Finance Awards (GIFA) committeeيمنح فرصة لالنتساب إلى شبكة
 )Chartered Global Management Accountant (CGMAالعالمية ،كما تحظى مؤهالت
سيما باعت راف عالمي واسع.
ويعتبر المعهد القانوني للمحاسبين اإلداريين (سيما)  -بريطانيا  -الذي تأسس عام 1919
أحد أكبر المراكز المهنية الرائدة في مجا ل المحاسبة اإلدارية ،مع ما يقرب من 227,000
عضو وطالب يعملون في  179د ولة في قلب أنشطة األعما ل .وقد وقعت اتفاقية التعاون بين
مجموعة طالل أبوغزاله للتدريب المهني والمعهد عام  ،2008وتمنح هذه الشراكة للدارسين
في الوطن العربي فرصة الحصول على مؤهالت متخصصة ومعتمدة د ولياً في مجا ل التمويل
اإلسالمي ،ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات عبر الموقع االلكتروني tag-cima.
 ،comاو االتصا ل على  5100900فرعي .1321
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برنامج إدارة األزمات المقدم لقادة المجتمعات اإلدارية بمنظمة االغاثة الدولية  -اليمن

صنعاء  -اليمن اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي ( إدارة االزمات ) في صنعاء  -الجمهورية
اليمنية وذلك لصالح موظفي منظمة االغاثة الدولية والذي تم على مجموعتين بعدد  34متدرباً.
هذا وقد هنأ االستاذ  /فؤاد الحميدي  -منسق عام المشروع المشاركين على نجاح البرنامج
التدريبي كما تقدم بجزيل الشكر والتقدير لمجموعة طالل أبوغزاله ،منوهاً بكل من ساهم في
تنظيم وإنجاح الدورة واإلش راف عليها وساعد على تحقيقها .وقد تم توزيع الشهادات التدريبية
للمشاركين واخذ الصور التذكارية.

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