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أبوغزاله للتدريب المهني تنظم ورشة عمل
حول مواصفة أيزو 2015 :9001

في هذا اإلصدار:
أبوغزاله للتدريب المهني تنظم ورشة عمل
حول مواصفة أيزو 2015 :9001
مجموعة طالل أبوغزاله للتدريب المهني تعقد
ست دورات تدريبية لصالح موظفي وزارة العدل
األردنية
برنامج «اإلدارة المالية لغير الماليين» لقضاء
أبو ظبي
مجموعة طالل أبوغزاله تعقد برنامج معايير
المحاسبة الدولية والتعديالت الحديثة عليها
في رأس الخيمة
دورة القيادة وإدارة التغيير لصالح منظمة
اإلغاثة الدولية في اليمن
برنامج معايير المحاسبة الدولية والتعديالت
الحديثة عليها والفروقات ما بين المعايير
الدولية والسعودية لشركات القطاع الخاص
السعودي

القاهرة  -عقدت مجموعة طالل أبوغ زاله
للتدريب المهني ورشة عمل إقليمية في
العاصمة المصرية القاهرة حول إصدار
عام  2015من مواصفة اآليزو  9001لتزويد
الممارسين والمهنيين المهتمين في مجال
العمليات والجودة والمتابعين لعملية م راجعة
مواصفة األيزو  9001بما هو جديد حول هذه
المواصفة األهم دولياً.
وقدم ورشة العمل المدير التنفيذي اإلقليمي
لنشاط االستشا رات في مجموعة طالل أبوغ زاله
المهندس خالد أبوعصبة عضو لجنة األيزو
 176الدولية وممثلها في المنظمة العربية.
ً
استكماال لسلسة من ورش
وتأتي الورشة
العمل التي تعقدها مجموعة طالل أبوغ زاله
في المنطقة العربية لنقل المعرفة المتعلقة
بهذه المواصفة من مصدرها مباشرة وذلك
بحكم عضويتها في اللجنة التي وضعت هذه
المواصفة ،حيث تم سابقا عقد ذات الورشة في
كل من اإلما رات العربية المتحدة ،واألردن.

وحضر الورشة تنفيذيون وخب راء جودة ألكثر من  40مؤسسة وشركة مصرية من القطاعين
العام والخاص باإلضافة إلي مد راء الجودة بمعهد نظم المعلومات للقوات المسلحة المصرية
والمنظمة العربية للتعدين والصناعة ،وغرفة الصناعات الغذائية ،وجهاز مكافحة الدعم
واإلغ راق ،وجمعية مستثمري  6أكتوبر ،نادي  6أكتوبر.
وتم خالل الورشة استع راض بعض التغيي رات المهمة في هذا اإلصدار من األيزو 9001
مقارنة بإصدار  ،2008وكان من أبرز التعديالت التي ط رأت على المواصفة التركيز على
إدارة المخاطر ،وتغيير الهيكل العام للمواصفة ليتوافق مع الهيكل العام المعتمد لمواصفات
نظم اإلدارة األخرى مثل مواصفات إدارة البيئة ومواصفات إدارة السالمة والصحة المهنية
وبشكل يساعد المنظمات على تطبيق أكثر من مواصفة في الوقت ذاته دون الحاجة لوجود
أنظمة متعددة بهيكلية مختلفة.
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مجموعة طالل أبوغزاله للتدريب المهني تعقد ست دورات تدريبية لصالح موظفي وزارة العدل
األردنية

عـ ّم ـان  -األردن في إطار توليها لبرنامج متكامل لدعم قطاع العدالة في األردن ،اختتمت مجموعة طالل
أبوغ زاله للتدريب المهني ستة ب رامج تدريبية لصالح وزارة العدل األردنية لنخبة من منتسبي الوزارة
والتي قام بتنفيذها مجموعة من المدربين المتميزين .وتندرج هذه الب رامج التدريبية تحت عناوين «إدارة
الموارد البشرية واالستغالل األمثل للموارد البشرية» و « إدارة التغيير» و « مها رات التحفيز والتمكين
والتفويض » و « اسس وتطوير وتحديث الهياكل التنظيمية » و « اعداد وصياغة التقارير » و « تخطيط
الموارد البشرية واعداد الخطط التدريبية » « تدريب المدربين » و « التخطيط االست راتيجي » « مؤش رات
قياس االداء والتقييم المؤسسي »  ،هذا وقد عقدت تلك الب رامج في جامعة طالل ابوغ زاله بالشميساني.
ويأتي البرنامج التدريبي الذي تتولى تنفيذه مجموعة طالل أبوغ زاله للتدريب المهني كجزء من برنامج
متكامل لدعم قطاع العدالة ،حيث تم إطالقه خالل حفل خاص أقيم في مقر وزارة العدل وهو برنامج ممول
من االتحاد األوروبي.
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برنامج «اإلدارة المالية لغير الماليين» لقضاء أبو ظبي

في إطار سعيها لبناء القد رات ،ومن أجل تطوير الكفاءات العربية في شتى المجاالت ،فقد
عقدت مجموعة طالل أبوغزاله للتدريب المهني في أبو ظبي برنامجا تدريبيا بعنوان (اإلدارة
المالية لغير الماليين) وذلك لنخبة من موظفي دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي وإمارة العين
للفترة  23 -20نوفمبر .2016
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مجموعة طالل أبوغزاله تعقد برنامج معايير المحاسبة الدولية والتعديالت الحديثة عليها في رأس
الخيمة

اختتمت مجموعة طالل أبوغزاله دورة تدريبية بعنوان التغيي رات في معايير المحاسبية الدولية
والتعديالت الحديثة عليها والتي عقدت في مكاتب المجموعة في رأس الخيمة  -اإلما رات
العربية المتحدة خالل الفترة  23 -21نوفمبر  ،2016و حضر الدورة العديد من المد راء الماليين
والمحاسبين والمدققين الداخلين من شركات المساهمة العامة والشركات الخاصة العاملين في
القطاع الخاص في إمارة رأس الخيمة حيث أبدى الحضور إشادتهم بهذه الدورة سوا ًء من حيث
تقديم المعلومات وإيضاحها وتنظيم الدورة .
وقد ثمن الحضور الدور الذي تقوم به مجموعة طالل أبوغزاله للتدريب المهني في تقديم دو رات
تدريبية نوعية وطالبوا بعقد المزيد من الدو رات التدريبية المتخصصة في مجال المحاسبة
وا لتد قيق .
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دورة القيادة وإدارة التغيير لصالح منظمة اإلغاثة الدولية في اليمن

صنعاء  -اليمن تم االنتهاء من تنفيذ البرنامج التدريبي ( القيادة وادارة التغيير ) لصالح منظمة
االغاثة الدولية  -مكتب اليمن ولعدد  30مشارك خالل الفترة من  16 - 06نوفمبر .2016
وفي نهاية البرنامج هنأ االستاذ  /فؤاد الحميدي  -منسق عام المشروع المشاركين على نجاح
البرنامج التدريبي كما قام بتقديم جزيل الشكر والتقدير لمجموعة طالل أبو غزاله ،منوهاً بكل
من ساهم في تنظيم وإنجاح الدورة واإلش راف عليها وساعد على تحقيقها .وتم في نهاية الدورة
توزيع شهادات المشاركة للمشاركين واخذ الصور التذكارية.

www.tagitraining.com

6

برنامج معايير المحاسبة الدولية والتعديالت الحديثة عليها والفروقات ما بين المعايير الدولية
والسعودية لشركات القطاع الخاص السعودي

الرياض  -الممكلة العربية السعودية اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي « معايير المحاسبة الدولية
والتعديالت الحديثة عليها والفروقات ما بين المعايير الدولية والسعودية » بالرياض  -المملكة العربية
السعودية حيث تم عقد البرنامج في ظل تحول معايير المملكة من المعايير الدولية إلى المعايير
السعودية والذي عقد لموظفي العديد من شركات القطاع الخاص السعودي.
هذا وقد تولت مجموعة طالل أبوغزاله للتدريب المهني في الرياض عقد البرنامج على
مجموعتين منفصلتين؛ البرنامج األول تم تنفيذه خالل الفترة من  16 -13ديسمبر 2016
والبرنامج الثاني تم تنفيذه خالل الفترة من  23 -20ديسمبر .2016
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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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