نشـرة إخباريــة

اإلصدار السابع  -تشرين أول 2016

أبوغزاله تعقد «الوالء الوظيفي» لشركة
كمران للتجارة واالستثمار في اليمن

في هذا اإلصدار:
أبوغزاله تعقد «الوالء الوظيفي» لشركة كمران
للتجارة واالستثمار في اليمن
اختتام عدة برامج تدريبية لعدد من موظفي
وزارة العدل األردنية

عقدت مجموعة طالل أبوغ زاله للتدريب المهني
في اليمن ب رنامجا تدريبيا بعن وان (الوالء الوظيفي)
لصالح نخبة من موظفي شركة كم ران للتجارة
واالستثمار وكانت على مجموعتين ،بحضور رئيس
مجلس ادارة شركة كم ران وعدد من المسؤولين في
الشركة ،كما حضر االستاذ  /ماجد الشقذه مدير
مكتب اليمن حفل االختتام.

اختتام عدة برامج تدريبية لعدد من موظفي
وزارة العدل األردنية

فعاليات برنامج «اإلدارة المالية»

ع ّم ان  -األردن  /اختتمت مجموعة طالل أبوغ زاله
للتدريب المهني فعاليات عدة ب رامج تدريبية حول
«إدارة التغيير» و»المصطلحات القانونية باللغة
االنجليزية» و»مؤش رات قياس األداء والتقييم
المؤسسي» و»التخطيط االست راتيجي واإلدارة
االست راتيجية» و» التحليل المالي المتقدم» لعدد
من موظفي وزارة العدل األردنية.

وتأتي هذه البرامج التدريبية التي تقدمها نخبة من المدربين المتميزين والتي عقدت في
مبنى جامعة طالل ابوغزاله كجزء من برنامج متكامل لدعم قطاع العدالة ،حيث تم إطالق
البرنامج ضمن حفل خاص في مقر وزارة العدل لتقوم بتنفيذه مجموعة طالل أبوغزاله
للتدريب المهني ،وبتمويل من االتحاد األوروبي.
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فعاليات برنامج «اإلدارة المالية»

ع ّم ان  -األردن  /اختتمت مجموعة طالل
أبوغزاله للتدريب المهني ()TAGI-Train
فعاليات برنامج «اإلدارة المالية» الذي نظمته
في اطار تعاونها المشترك مع المنظمة الدولية
لإلغاثة والتطوير “International Relief
 ، ”)and Development (IRDومن خالل
مشروع “Syrian Essential Services
.») ”)Program II (SES II
وعقد البرنامج خالل الفترة من 2016/08/14
ولغاية  2016/08/17في ع ّم ان ،مستهدفا

مجموعة من منتسبي منظمات المجتمع
المحلي ووزارة الصحة والمنظمات الدولية
العاملة في الجمهورية العربية السورية ،حيث
امتاز البرنامج بالتطبيقات العملية والنقاش
المفتوح ومطابقة واقع أعمال المشاركين مع
أفضل الممارسات المهنية المعمول بها عالمياً.
يشار إلى أن هذا البرنامج يعتبر أول برنامج
يقدم ضمن المرحلة الجديدة من مشروع
“Syrian Essential Services Program
.”)II (SES II

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

www.tagitraining.com
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