نشـرة إخباريــة

اإلصدار السادس  -أيلول 2016

«أبوغزاله للتدريب المهني» تنظم دورتين
تدريبيتين لوزارة العدل األردنية

في هذا اإلصدار:
«أبوغزاله للتدريب المهني» تنظم دورتين
تدريبيتين لوزارة العدل األردنية

آب  ، 2016ع ّم ان األردن  -اختتمت مجموعة
طالل أبوغ زاله للتدريب المهني فعاليات
الب رامج التدريبية حول «مفهوم وعناصر االدارة
الحديثة» و»مها رات التخطيط والتنبؤ واعداد
الموازنات التقديرية باستخدام االكسل» لنخبة
من منتسبي وزارة العدل األردنية.

«أبوغزاله» و»التحريج اللبناني» ينظمان
تدريبا حول «التخطيط االستراتيجي
« لـ» حماية الممر االجتماعي والبيئي في
راشيا»
«أبوغزاله للتدريب المهني» :برنامج تدريبي
حول االتجاهات الحديثة في التدقيق الداخلي
وفقاً للمعايير الدولية

ويأتي الب رنامج التدريبي الذي يقدمه نخبة من
المدربين المتميزين والذي عقد في مبنى جامعة
طالل ابوغ زاله كجزء من ب رنامج متكامل لدعم
قطاع العدالة ،تم إطالقه ضمن حفل خاص في
مقر وزارة العدل لتقوم بتنفيذه مجموعة طالل
أبوغ زاله للتدريب المهني على مدار أربع سن وات،
وبتمويل من االتحاد األوروبي.

«أبوغزاله» و«التحريج اللبناني» ينظمان تدريبا حول «التخطيط االستراتيجي
«لـ» حماية الممر االجتماعي والبيئي في راشيا»

آب  ، 2016عنجر -لبنان ّ
نظ م مشروع التحريج
في لبنان ،بالتعاون مع مجموعة طالل أبوغ زاله
للتدريب المهني ،ورشة عمل تدريبية امت َّد ت
على مدار يوم َي ن حول «التخطيط االست راتيجي»،
ألعضاء لجنة التخطيط
الخاص ة بالممرّ
ّ
االجتماعي والبيئي في راشيا ،وذلك يو َم ي 15
و 16ت ّم وز .2016
ومشروع التحريج هو برنامجٌ ُم م وَّل من الوكالة
األميركية للتنمية الدولية ( )USAIDو ُم َّ
نف ذ من
قبل مديرية األح راج األميركية ( ،)USFSيسعى
إلى تقديم المساعدة التقنية والدعم المؤسسي
إلعادة التشجير المستدامة ،والحماية من ح رائق
َ
وشارك في الورشة أعضاء لجنة
الغابات.
الخاص ة بالممرّ االجتماعي والبيئي
التخطيط
ّ
ّ
ِّ
في راشياُ ،م مث لين  13بلدة محل ية ،وهي :راشيا،
كفردينس ،كوكبا ،عين عرب ،مجدل بلهيص،
مدوخا ،الرفيد ،بكا ،ضهر األحمر ،خربة روحا،
المحيدثة ،عنجر والبيرة .حيث ت ّم اختيار
شخص ين من ّ
كل بلدة للمشاركة في هذه اللجنة،
َ
أحدهما يمثّ ل المجلس البلدي واآلخر يمثّ ل
المجتمع المدني.

ّ
مخط ط
بشكل أفضل ،وإعداد
المانحة
ٍ
الخاص ة
لبناء القد رات بحسب احتياجاتهم
ّ
ّ
بغية تعزيز كفاءتهم في إدارة خط ة العمل
والتوص ل في النهاية إلى الرؤية
المطروحة،
ّ
المنشودة للحفاظ على المساحات الحرجية
بشكل مستدام وعلى المدى البعيد .وساهمت
ٍ
الورشة بتزويد اللجنة المعن يّة بالتخطيط
للممرّ بمجموع ٍة من المها رات واألدوات التي
بصوت واحد بحاجاتها البيئية
تخ وّلها المناداة
ٍ
بمزي ٍد من الف َّع الية والتنسيق .وسيتبع الورشة
عقد عدد من الدورات اإلرشادية لمساندة اللجنة
ّ
خط ة
المعن يّة بالتخطيط للممرّ في تصديق
عملها العشرية ووضع اللمسات األخيرة عليها،
لتكون اللجنة في نهاية الدورات مستع ّد ة للتوجّ ه
الى كافة األط راف المعن يّة بشؤون التحريج في
مؤتمر
القطاعَ ين العام والخاص ،ضمن إطار
ٍ
ي َ
ُعق د على المستوى الوطني لتسليط الضوء على
ف رادة هذا الممرّ االجتماعي والبيئي ،وأهمية
توفير الدعم والمساندة لهذا المشروع لتنفيذ تلك
المخططات.

وتهدف الورشة إلى دعم اللجنة المعن يّة
بالتخطيط للممرّ الواقع في منطقة راشيا
ّ
خط ة عمل ممت َّد ة على عشر
من أجل وضع
سنوات ،وتحديد أه ّم اإلج راءات التي يجب
اتّ خاذها من باب األولوية الستقطاب الجهات
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«أبوغزاله للتدريب المهني» :برنامج تدريبي حول االتجاهات الحديثة في التدقيق الداخلي وفقا ً
للمعايير الدولية

آب  ،2016طولكرم فلسطين  -اختتمت مجموعة
طالل أبوغزاله للتدريب المهني دورة تدريبية
بعنوان االتجاهات الحديثة في التدقيق الداخلي
وفقاً لمعايير التدقيق الداخلي الدولية وذلك
بالتعاون مع قسم أنظمة المعلومات المحاسبية
في جامعة فلسطين التقنية -خضوري ،حيث
استهدفت هذه الدورة مجموعة من أعضاء
التدريس في القسم باإلضافة إلى طلبة أنظمة
المعلومات المحاسبية ،في مقر الجامعة في
مدينة طولكرم.
وعقدت الدورة بهدف تعريف المشاركين
بالمفاهيم الحديثة المرتبطة بالتدقيق والرقابة
الداخلية مثل مفهوم  COSOوالتقييم الذاتي
للرقابة الداخل  CSAوكذلك إلكسابهم مها رات
التدقيق الداخلي وفقاً لمعايير التدقيق الداخلي

الصادرة عن
الداخليين .IIA

المعهد

األمريكي

للمدققين

وخالل الدورة التي استمرت على مدار يومين
وقدمها المدرب واالستشاري األستاذ ف راس أبو التين،
تناول فيها موضوعات مختلفة في التدقيق الداخلي
من حيث المفهوم واألهداف وم راحل تنفيذ التدقيق
الداخلي ،نظام الرقابة الداخلية ،التدقيق المبني على
المخاطر ،والحاكمية المؤسسية.
وفي اختتام الدورة تم توزيع الشهادات على
المشاركين بحضور الدكتور ايهاب القبج ،عميد
كلية األعمال واالقتصاد في جامعة خضوري،
واألستاذ خليل التايه ،عضو تدريس في الجامعة،
واألستاذ ساري شقور منسق التدريب لمجموعة
طالل أبوغ زاله للتدريب المهني.

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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