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اإلصدار الحادي عشر  -شباط ٢٠١٧

أبوغزاله» تدّرب خريجي كلية الزراعة في
جامعة بنها على «الوعي اللوجستي»

في هذا اإلصدار:
أبوغزاله» ت ّدرب خريجي كلية الزراعة في جامعة
بنها على «الوعي اللوجستي»
«أبوغزاله» تعقد في عُ مان دورة تدريبية لمعالجة
الصور
طالل أبوغزاله للتدريب المهني تعقد عدة دورات في
فلسطين
اختتام البرنامج التدريبي (صياغة وتحليل
السياسات العامة)
المقدم للكوادر اإلدارية بمكتب رئاسة الجمهورية
اليمنية
«أبوغزاله» تعقد دورة تدريبية حول «أفضل
الممارسات في الرقابة والتدقيق المالي» لوزارة
العدل في أبوظبي
اختتام برنامجين تدريبيين لموظفي منظمة الـ
Handicap
«أبوغزاله للتدريب المهني» تختتم دورة تدريبية
حول إعداد دراسات الجدوى االقتصادية في فلسطين

القاهرة  -جمهورية مصر العربية
اتفقت مجموعة طالل أبوغ زاله للتدريب /القاهرة
وكلية الزراعة في جامعة بنها على التعاون
في مجال توفير الفائدة والدعم والتدريب لطلبة
الكلية وخاصة الخريجين منها.
وجاء االتفاق خالل اجتماع عقد بحضور
االستاذ الدكتور محمود ع راقي عميد كلية
الزراعة في الجامعة ،واالستاذ كامل سالم
خبير اللوجستيات في « GTIمبادرة التجارة
الخض راء» واالستاذ تامر الدياسطي مدير
التدريب في مجموعة طالل أبوغ زاله للتدريب/
القاهرة.
واتفق الجانبان على توفير الدورات التدريبية
للطلبة الخريجين في الكلية في مجال (الوعي
اللوجيستي) تقام في كلية الزراعة في الجامعة،
يتم خاللها تدريب  100متدرب من الخريجين.
وسيكون التدريب على مرحلتين؛ تستهدف
األولى كال من العاملين في مجال الشحن

والتصدير ،ومسؤولي النقل ،ومشرفي اإلنتاج والفرز والتعبئة ،فيما سيتم خالل المرحلة الثانية من
التدريب والتي ستنفذ في آذار ونيسان ،تدريب الشباب على إيجاد فرص عمل في المجال الزراعي.
وخالل االجتماع أكد مدير التدريب في المجموعة األستاذ تامر الدياسطي على أن المجموعة تعمل
على تنفيذ برنامج التدريب على األعمال اللوجستية في العمل الزراعي ،ضمن مشروع «أهمية
العملية اللوجستية في تصدير الحاصالت الزراعية» الذي تنفذه بدعم من مبادرة التجارة الخض راء
 - GTIالتابعة لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية.

«أبوغزاله» تعقد في عُمان دورة تدريبية لمعالجة الصور

مسقط  -سلطنة عُ مان
عقد المعهد العربي العماني للتدريب االداري  -عضو مجموعة طالل أبوغ زاله دورة تدريبية
متخصصة بالتعاون مع دائرة التصميم في المجموعة بعنوان «برنامج معالجة الصور أدوبي
فوتوشوب ،المستوى األول».
وتهدف الدورة إلى التعريف باألدوات المساندة للبرنامج وبيان وظائفها ،وتعميق الفهم بأساليب
معالجة الصور ،وكذلك التعامل مع القيم اللونية ،اإلضاءة ،التعتيم ،الظالل وكيفية تعديل االحجام.
وعقدت الدورة بمشاركة موظفين من وزارة الدفاع في سلطنة عُ مان ،قدمها من دائرة التصميم في
مجموعة طالل أبوغ زاله األستاذ مهند الشيخ.
وقال األستاذ مجدي األبيض المدير التنفيذي ،أن المعهد يسعى إلى تحقيق مستويات جودة
متقدمة في ب رامجه التدريبية التي يوفرها باختيار أفضل الب رامج وأحدثها ،انطالقا من رؤية
رئيس المعهد سعادة الدكتور طالل أبوغ زاله التي يسعى من خاللها إلى تقديم سلسلة متكاملة من
الخدمات المهنية والتعليمية ذات الجودة العالية وفق أعلى المعايير الدولية والمساهمة في التنمية
االقتصادية واالجتماعية والثقافية على مستوى العالم.
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وتم تدريب المشاركين عمليا على كافة موضوعات الدورة ،والتي تناولت تقنيات متنوعة في
استخدام المؤث رات والفالتر ،وكذلك دمج الصور وتنقيحها ،ومعالجة العيوب الظاهرة ،كما تم
تعريف المشاركين على إج راءات ضبط الجودة وكيفية تحقيقها والمشاكل الطارئة وكيفية مواجهتها،
باإلضافة إلى الخطوات التحضيرية لحفظ الملفات وطريقة طباعتها ،واستخدامها عبر وسائل
االتصال الحديثة.
وأنشئ المعهد العربي العماني للتدريب اإلداري  /عضو في مجموعة طالل أبو غ زاله في عام
 ،1994وهو مؤسسة وطنية عُ مانية ،يتلخص نشاطه في تنظيم ورعاية وإقامة دورات تدريبية وورش
عمل وندوات ولقاءات علميه ومؤتم رات في كل ما يتعلق بالمجاالت المالية ،اإلدارية ،الصناعية،
المصرفية ،الض رائبية ،التجارية ،القانونية وتقنية المعلومات والتعليم اإللكتروني وحقوق الملكية
الفكرية وما يتبع لها من مواضيع في العالمات التجارية وب راءات االخت راع وتجارة الكترونية ونقل
تكنولوجيا .وذلك بهدف بناء وتطوير القد رات العمانية في تلك المجاالت.

طالل أبوغزاله للتدريب المهني تعقد عدة دورات في فلسطين

رام هللا  -فلسطين
عقدت مجموعة
فلسطين مجموعة
خالل كانون أول
المجاالت المهنية
إلى بناء القدرات
ا لعر بي .

تم تنظيمها للعاملين في دائرة الموارد البشرية
طالل أبوغزاله في في شركة جوال لالتصاالت.
من الد ورات التدريبية
الماضي ،في العديد من وتناولت الد ورة التي عقدت في أكاديمية
وذلك في إطار سعيها االتصاالت بأريحا أهمية وقيمة تطبيق
واالرتقاء بمستوى الفرد إدارة الموارد البشرية في المنشأة.

كما تم عقد دورة مها رات القيادة بمشاركة
وتضمنت الدورات «إدارة الموارد البشرية» ،عشرين قائدا من قادة الفرق في الشركة.
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اختتام البرنامج التدريبي (صياغة وتحليل السياسات العامة)
المقدم للكوادر اإلدارية بمكتب رئاسة الجمهورية اليمنية

وتقديرهم للمجموعة على الجهود المبذولة
صنعاء  -اليمن
اختتمت مجموعة طالل أبوغ زاله للتدريب المهني في إنجاح البرنامج ،ولكل من ساهم في تنظيم
فعاليات البرنامج التدريبي (صياغة وتحليل وإنجاح هذا البرنامج واإلش راف عليه وساعد في
السياسات العامة) لـ  75مشاركاً من الكوادر تحقيق أهدافه.
اإلدارية بمكتب رئاسة الجمهورية اليمنية وذلك
وأعرب المشاركون عن استفادتهم من البرنامج
على ثالث مجموعات.
والذي تالئم مع احتياجاتهم الوظيفية والعملية
وعبر المسؤولون بمكتب الرئاسة عن شكرهم على حد تعبيرهم.

«أبوغزاله» تعقد دورة تدريبية حول «أفضل الممارسات في الرقابة والتدقيق المالي» لوزارة
العدل في أبوظبي

ويأتي البرنامج بهدف تعزيز قد رات المشاركين
أبو ظبي  -اإلما رات العربية المتحدة
اختتمت مجموعة طالل أبوغزاله للتدريب في متابعة دقة وصحة العمليات المالية وتسجيلها
المهني في أبوظبي برنامجاً تدريبياً بعنوان في الوزارة باإلضافة إلى فعالية وكفاءة االداء
«أفضل الممارسات في الرقابة والتدقيق المالي بصورة عامة.
المالي» لموظفي اإلدارة المالية في وزارة
ويبحث البرنامج التدريبي  -والذي عقد في
العدل في اإلما رات العربية المتحدة.
www.tagitraining.com
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مقر الوزارة في أبوظبي -في تدقيق التسجيل
للعمليات واألحداث االقتصادية والمالية
وتدقيق االي رادات وتدقيق النفقات باإلضافة
إلى المعايير الدولية في القطاع العام

وعالقتها في إعداد التقارير المالية والتدقيق
باستخدام الحاسوب والموازنات وعالقتها في
والتدقيق في
المجال المالي والمحاسبي
ا لمؤسسة .

اختتام برنامجين تدريبيين لموظفي منظمة الـ Handicap

ع ّم ان  -المملكة األردنية الهاشمية
اختتمت مجموعة طالل أبوغ زاله للتدريب المهني برنامجين تدريبيين في أساسيات اإلكسل واإلكسل
المتقدم استفاد منها نخبة من المنتسبين لمنظمة الـ  Handicapخالل الفترة  21 - 7كانون الثاني في
مبنى جامعة طالل أبوغ زاله.
ويأتي عقد البرنامجين كجزء من الب رامج التي تقدمها المجموعة للمنظمة بهدف تنمية وبناء قد رات
موظفي المنظمة واالرتقاء بقد راتهم.
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«أبوغزاله» تعقد في عُمان دورة تدريبية لمعالجة الصور

رام هللا  -فلسطين
اختتمت مجموعة طالل أبوغ زاله للتدريب المهني دورة تدريبية لمجموعة من الموظفين العاملين في
هيئة المدن الصناعية في مقر شركة طالل أبوغ زاله بمدينة رام هللا  -فلسطين بواقع  15ساعة تدريبية.
وتناولت الدورة عدة مواضيع أبرزها مقدمة عن مفهوم االستثمار والمشروع االستثماري ،وأنواع وم راحل
د راسة الجدوى االقتصادية ،وإعداد الد راسة المالية والتجارية وربحية المشروع ،وتقييم مكونات د راسة
الجدوى االقتصادية ،وتطبيقات عملية على د راسات الجدوى االقتصادية.
وحضر الدورة العديد من المد راء الماليين والمحاسبين ومد راء المشاريع من هيئة المدن الصناعية.

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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