نشـرة إخباريــة
االصدار األول  -نيسان 2016

مجموعة طالل أبوغزاله للتدريب المهني تبدأ بتنفيذ
البرنامج التدريبي لموظفي وزارة العدل األردنية
والممول من االتحاد األوربي
تنفيذاً للتعاون بين مجموعة طالل أبوغزاله للتدريب المهني
واالتحاد األوربي ،فقد بدأت المجموعة بتنفيذ مجموعة
من الدورات التدريبية لموظفي وزارة العدل األردنية في
عدة مجاالت منها التخطيط االستراتيجي ومفهوم وعناصر
االدارة الحديثة وهندسة االجراءات ومهارات إعداد وكتابة
التقارير ومؤشرات قياس االداء والتقييم المؤسسي وتقييم
المشاريع ودراسة الجدوى.

وقد استفاد من باكورة هذه الدورات ما يقارب «»100
موظف من الوزارة حيث عقدت هذه الدورات في مبنى
جامعة طالل أبوغزاله خالل الربع األول من سنة .2016

في هذا اإلصدار:
البرنامج التدريبي لموظفي وزارة
العدل األردنية والممول من االتحاد
األوربي.
مذكرة تفاهم مع «سكايالرك» للتعاون
في مجال التدريب وتطوير المعلمين
في األردن وفي الوطن العربي.
تنفيذ برنامج محترف إدارة مشاريع
()PMP

ومن الجدير بالذكر أن هذه الدورات هي جزء من المشروع التدريبي المنوي تنفيذه خالل سنة  2016ويستهدف
ما يقارب « »550موظفا من وزارة العدل.

مجموعة طالل أبوغزاله للتدريب المهني توقع مذكرة تفاهم مع «سكايالرك» للتعاون في مجال
التدريب وتطوير المعلمين في األردن وفي الوطن العربي

انطالقا ً من دور مجموعة طالل أبوغزاله للتدريب المهني في تطوير الكفاءات العربية وتزويدها بشهادات مهنية
دولية في مختلف المجاالت ،فقد وقعت المجموعة مع مركز «سكايالرك» المتخصص في تقديم سلسلة من
خدمات التعليم والتدريب األكاديمي للمعلمين ،بهدف تسويق وتدريب برامج تطوير قدرات المعلمين في التعلم
( )CITP\CETTوهي شهادات مهنية معتمدة دولياً.
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تنفيذ برامج تدريبية مختلفة لعدد من الجهات الخاصة والعامة
برنامج محترف إدارة مشاريع ()PMP

ع ّمان  -األردن
تم اختتام فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص (محترف إدارة مشاريع  )PMPوالذي تم تنفيذه لمجموعة من
المشاركين في ع ّمان .ويأتي هذا البرنامج التدريبي تنفيذا لسياسة مجموعة طالل أبوغزاله في تطوير القدرات
في مجال إدارة المشاريع وفي شتى المجاالت األخرى.

السكرتارية اإللكترونية واألرشفة والتوثيق اإللكتروني في اليمن

تم تنفيذ برنامج (السكرتارية اإللكترونية واألرشفة والتوثيق اإللكتروني) لصالح موظفي رئاسة الجمهورية
والممول من صندوق تنمية المهارات.
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معايير المحاسبة الدولية والتعديالت الحديثة عليها  -الرياض

كما تم عقد دورة معايير المحاسبة الدولية والتعديالت الحديثة عليها في مركز تاجي للتدريب في الرياض
لمجموعة من المهنيين.

معلومة في التدريب  -أهمية التدريب وأثره الكبير في تطور المؤسسات

قامت مؤخرا رابطة صحفيي
فيرجينيا Virginia Press
 Associationبعمل دراسة
حول أهمية التدريب وأثره الكبير
في تطور المؤسسات ،باعتبار أن
الموارد البشرية هي رأس المال
الحقيقي ،وتبين من الدراسة أن
هنالك عشرة أسباب رئيسية تدعو
للتدريب وهي كالتالي:

•التدريب يقوي المعنويات:
حيث فيشعر الموظفين بتحسن
وبتحفيز أكبر تجاه العمل حسب
خطة التدريب التي بُنيت وفقا ً
لالحتياجات.
•التدريب يؤكد على األهداف :من خالل التدريب يتم فيه التأكيد على رؤية وأهداف المؤسسة وتطلعاتها
للمرحلة القادمة.
•التدريب أقل كلفة :بالتأكيد فانه أقل كلفة من التوظيف والتعيين ودوران العمالة ،لذلك فان تقليص ميزانية
التدريب لن يحل أية مشكلة في الموارد البشرية.
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•التدريب عامل مثير ومحفز :بينما تقليص التدريب يجبر المؤسسات على الهبوط بالمستوى والروح المعنوية.
•التدريب مساعد للتغيير :المؤسسات بحاجة للمحافظة على مكانة عالية واطالع مستمر للتطورات الجديدة
لتحافظ على مكانتها التنافسية والتسويقية.
•التدريب ينمي عمل الفريق :بالتأكيد فالتدريب يساعد على العمل بأسلوب الفريق ،وتكون طريقة التفكير
مختلفة ولكن طريقة التنفيذ واحدة.
•التدريب يوحد المفاهيم :من خالل ورش العمل والمحاضرات يتم وضع قواعد أساسية لمفاهيم العمل ،كما
يتم االطالع على تجارب اآلخرين وإمكانية االستفادة منها.
•التدريب يجلب المال :التدريب المر ّكز والف ّعال يعود باألرباح ويع ّوض ما أنفقته المؤسسة عليه أضعافا
مضاعفة.
•التدريب يخلق محترفين :من خالل التدريب يشعر الموظفون بأنهم محترفون ،وينظرون إليه أنه تقدير من
المؤسسة لهم في تنمية مهاراتهم ،ويساعدهم على البقاء في مؤسساتهم فترات أطول.
•التدريب يحافظ على الجودة :بالتأكيد فالتدريب يساعد على المحافظة على الجودة العالية وتحسين اإلنتاجية
في جميع قطاعات المؤسسة.
المصدرhrp-kw :

مجموعة طالل أبوغزاله للتدريب المهني

مجموعة طالل أبوغزاله للتدريب المهني تهدف إلى تزويد الموارد البشرية بالمعارف والمهارات واالتجاهات
التي من شأنها رفع مستوى أدائها ،وتنمية الممارسات المهنية للمتدرب وفق آخر التطورات المهنية في حقل
التدريب ،وزيادة عدد المراكز التدريبية في مناطق أخرى من العالم ،وتوسيع عالقات التعاون المهني مع
مؤسسات التدريب الدولية وتطوير الموارد البشرية ،والسعي للحصول على االعتماد المهني الدولي للساعات
التدريبية لبرامج التدريب ،وتعزيز استمرارية القيادة الفعالة في بناء القدرات على المستوى المحلي والدولي.
لمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل معنا من العناوين أدناه:
هاتف+962-6-5100900 :
فاكس+962-6-5100901 :
بريد إلكترونيinfo@tagitraining.com :
موقع إلكترونيtagitraining.com :
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