نشـرة إخباريــة

اإلصدار الثاني  -آيار 2016

طالل أبوغزاله للتدريب المهني تختتم دورة
تدريبية لمجموعة من موظفي جامعة النجاح

في هذا اإلصدار:
طالل أبوغزاله للتدريب المهني تختتم دورة
تدريبية لمجموعة من موظفي جامعة النجاح
اليمن :برنامج تدريبي في «إدارة الوقت والذات»
لـ«واي لالتصاالت»
لبنان :دورة تدريب وظيفي عبر األنشطة
النفسية والترفيهية لألطفال
برنامج تدريبي حول «مؤشرات قياس األداء
والتقييم المؤسسي» لموظفي «العدل األردنية»
التدريب المتوافق مع العقل
عن مجموعة طالل أبوغزاله للتدريب المهني

اختتمت مجموعة طالل أبوغ زاله للتدريب
المهني ،دورة تدريبية لموظفي الدائرة المالية في
جامعة النجاح الوطنية ،بعن وان «حاالت عملية في
التدقيق والرقابة الداخلية» ،بتمويل من المؤسسة
العالمية لمساعدة الطلبة العرب ،واستمرت لمدة 5
أسابيع ب واقع  25ساعة تدريبية.
وتناولت الدورة م واضيع عدة أبرزها :حاالت عملية
في التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية ،وحاالت
عملية في قياس مدى متانة الرقابة الداخلية وأنظمة
الضبط الداخلي والمخاطر ،وبناء خطة إدارة التدقيق
الداخلي وفق أسلوب المخاطر من الناحية العملية.
وفي نهاية الدورة ،تم توزيع الشهادات على
المشاركين بالدورة بحضور نائب رئيس جامعة
النجاح للشؤون اإلدارية الدكتور صبر ناصر ،ومدير
الشؤون البشرية أ .حسين العابد ،ومدير الدائرة
المالية أ .رشيد الكخن ،وممثل المؤسسة العالمية
لمساعدة الطلبة العرب الدكتور سامي الحجاوي،
والمدير التنفيذي لمجموعة طالل أبوغ زاله جمال
ملحم ،ومدرب الدورة أ .ف راس أبو التين.
وأشاد المشاركون بنجاح الب رنامج التدريبي،
وش َّددوا على تحقيق أهدافه في تعزيز قدراتهم.
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اليمن :برنامج تدريبي في «إدارة الوقت والذات» لـ»واي لالتصاالت»
فرغت مجموعة طالل أبوغ زاله للتدريب المهني في اليمن ،من تنفيذ ب رنامج تدريبي حول «ادارة الذات
والوقت» لموظفي شركة واي لالتصاالت ،وذلك في إطار سعيها لتطوير قدرات الموظفين.
وعبر المشاركون عن استفادتهم من الب رنامج الذي هدف إلى تطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم لمساعدتهم
على حسن استثمار الوقت وإدارة الذات لتحقيق األهداف المرجوة.

لبنان :دورة تدريب وظيفي عبر األنشطة النفسية والترفيهية لألطفال

نظمت مجموعة طالل أبوغ زاله للتدريب المهني
في لبنان ،ب رنامجً ا تدريب يًا مقدما للجنة اإلنقاذ
الدولي ،تهدف إلى تعريف المشاركين على
الخصائص العمرية لم راحل نمو الطفل من الوالدة
حتى عمر الثامنة عشرة ،من خالل التعرّف على
العالمات والمؤش رات التي ّ
تدل على التوتر لدى
األطفال.
وتم

تدريب

المشاركين

مجموعة

من

األنشطة النفسية والترفيهية لألطفال التي
تسهم في تطوير معارفهم وخب راتهم ،كما تم
تعريفهم بالخصائص العمرية لم راحل نمو
الطفل .وتم اتباع أسلوب النقاش والتواصل
والعمل ضمن مجموعات متناغمة ،حيث
ّ
تمك ن المشاركون من التفاعل وإبداء
ال رأي ،واستخدموا أسلوب العصف الذهني
في تنمية التفكير اإلبداعي وإعطاء نتائج
منطلقة من مبدأ آ رائهم.
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برنامج تدريبي حول «مؤشرات قياس األداء والتقييم المؤسسي» لموظفي «العدل األردنية»
نظمت مجموعة طالل أبوغ زاله
للتدريب المهني ب رنامجا تدريبيا
حول» مؤش رات قياس األداء والتقييم
المؤسسي» لنخبة من موظفي وزارة
العدل األردنية ،خالل الفترة من 31 -27
آذار /مارس الماضي  ،في مبنى جامعه
طالل أبوغ زاله.
ويعد هذا الب رنامج جزءاً من ب رنامج
متكامل تنفذه المجموعة لدعم قطاع
العدالة ،حيث جرى إطالقه خالل حفل
خاص أقيم في مقر وزارة العدل ،بتمويل
من االتحاد األوروبي لمدة  4سن وات.

التدريب المتوافق مع العقل
عليك كمدرب أن تجعل ذهنك منصة قفز تدفع
بالمتدربين إلى عالم جديد مدهش وعبقري.
وتعتمد القفزة الذهنية على قاعدة م رنة من
المعلومات واألفكار تمكن المتدربين من الوصول
إلى أبعد نقطة ممكنة ،حيث أن التركيز في
تصميم الب رنامج التدريبي يمنح المتدرب أكبر
فائدة ذهنية ممكنة.
ويتحقق هذا األمر بم راعاة أربعة أبعاد
أساسية بالجلسات التدريبية وذلك على
النحو التالي:
1.1البعد الذهني :عبر وجود حافز ذهني على
متابعة الجلسة التدريبية.
2.2البعد الموضوعي :من خالل وجود مضمون
فعال كمادة للشرح.
3.3البعد الشخصي :عبر ربط المادة التدريبية
الجديدة بالخب رات السابقة للمتدرب.
4.4البعد االجتماعي :من خالل توفر حد
أدنى من التفاهم والتوافق والتعاون بين
المشاركين.

إذا أخفق المدرب في تحقيق الحد األدنى
المطلوب لكل من هذه األبعاد ،فإن الفشل الذريع
هو المصير األكيد لب رنامجه التدريبي ،ومن هذا
المنطلق ،على المدرب أن يتوقع الحدود الدنيا
لهذه األبعاد التي يحتاجها المتدربون في ب رامج
وجلسات التدريب.
Edara.com
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عن مجموعة طالل أبوغزاله للتدريب المهني
مجموعة طالل أبوغ زاله للتدريب المهني هي احدى شركات مجموعة طالل أبوغ زاله الدولية ،تهدف
إلى تزويد الموارد البشرية بالمعارف والمها رات واالتجاهات التي من شأنها رفع مستوى أدائها،
وتنمية الممارسات المهنية للمتدرب وفق آخر التطورات المهنية في حقل التدريب ،وتوسيع عالقات
التعاون المهني مع مؤسسات التدريب الدولية وتطوير الموارد البشرية ،والسعي للحصول على
االعتماد المهني الدولي لب رامج التدريب ،وتعزيز استم رارية القيادة الفعالة في بناء القد رات على
المستوى المحلي.
كما تقدم ب رامجها التدريبية التي تغطي كافة التخصصات العلمية واإلنسانية واإلدارية والمالية
واالقتصادية والقانونية والمعرفة اإللكترونية وذلك من خالل ب رامج تدريبية عامة تعقد لكافة
المؤسسات والجهات العاملة في جميع مناطق خدمات المجموعة وب رامج تدريبية تعاقدية توجه
لتلبية االحتياجات التدريبية لمؤسسة معينة في ضوء األهداف التي تسعى إليها واحتياجاتها التدريبية
الخاصة بها.
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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