
TAGI-TRAIN

tagitraining.com

tagorg.com



(عضــــو فـــي مجموعـــة طــــالل أبوغــــزاله)

tagitraining.com

tagorg.com





3

منا  وإيماناً  العزيز  العربي  وطننا  تجاه  المهنية  مسؤوليتنا  من  »إنطالقاً 

بتطلعات مجتمعاتنا أفراداً ومؤسسات أوجدنا هذا الصرح ليكون أداًة فاعله 

نسخرها للنهوض بقدرات إنساننا العربي حيثما كان وأينما ُوِجد سعياً إلى 

إظهار هذا اإلنسان الذي يملك طاقات هائلة تجعله متفوقاً على نظرائه في 

كافة حقول األعمال في مختلف أرجاء العالم...«

طــالل أبـوغــــزالــه

اإلدارة   مجلس  رئيس  ـ  أبوغزاله  طالل  الدكتور  رسالة 
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مقـــدمـــــــة

معيشة  بمستوى  االرتقاء  إلى ضمان  تسعى  الخاص  القطاع  ومؤسسات  الحكومات  وأهداف  تطلعات  كانت  لما 
المواطن العربي، وإعطاء األولوية لالستثمارات العربية المشتركة، وإفساح المجال للمزيد من الفرص للقطاع 
الخاص والمجتمع المدني للمشاركة في عملية النمو والتنمية االقتصادية واالجتماعية، وتنمية قطاعات اإلنتاج، 

والتجارة، والخدمات، والمشروعات االجتماعية، وحماية البيئة،

وتأكيد أن التنمية البشرية بكافة عناصرها وعلى رأسها التعليم والتنمية البشرية عامالن أساسيان في تحقيق أهداف 
التنمية الشاملة والعمل على رفع القدرات البشرية للمواطن العربي، ضمن جهود بلوغ األهداف التنموية لأللفية 
عام 2015، ومجموعة األهداف المتفق عليها دولياً للحد من الفقر، وتوسيع نطاق تمكين المرأة والشباب وتوسيع 
لمواكبة  والتعليم  التربية  وتطوير  الحقيقية،  الدخول  وزيادة  والتعليم،  بالصحة  والنهوض  أمامهم،  العمل  فرص 
أداء رسالتها بكفاءة  بما يكفل  التعليمية وتأهيلها  بالمؤسسات  العلم والتقنية، واالرتقاء  المتسارعة في  التطورات 

وفاعلية واقتدار،

األساسية،  الثروة  باعتباره  البشري  العنصر  قدرات  رفع  خالل  من  البطالة  من  الحد  شأنه  من  ما  بكل  والقيام 
كفاءة  للعمالة، ورفع  والتشغيل  والتدريب  التأهيل  برامج  التنمية ودعم  باحتياجات  التعليم وربطه  ورفع مستوى 
وإنتاجية القوى العاملة العربية لتفي بمتطلبات أسواق العمل العربية، وتوفير مزيد من فرص العمل في القطاعات 

االقتصادية المختلفة،

البشرية؛ وضعنا  التنمية  وأساليب  وسائل  أفضل  بوصفه  التدريب  ألهمية  منا  وإدراكاً  تقدم  لما  واستجابًة  إيماناً 
نصب أعيننا هذه األهداف وعملنا على إصدار هذا الدليل الذي يقدم خالصة موجزة لبرامجنا ومشاريعنا التدريبية 
والشهادات المهنية الدولية التي نضعها بين يدي إنساننا العربي في كل مكان سعياً منا لتسخير ما نملك من القدرات 
والخبرات واألدوات الكافية لبناء وتطوير قدرات المؤسسات العربية والفرد العربي لما فيه خير وطننا العربي 

العزيز. 

مجموعــة طـالل أبوغـــــــزالـه:
تعد مجموعة طالل أبوغزاله أكبر مجموعة عالمية من شركات الخدمات المهنية التي تعمل في حقول المحاسبة 
واالستشارات اإلدارية والتدريب والملكية الفكرية والخدمات القانونية وتقنية المعلومات وبناء القدرات ومعلومات 
الدولي للمحاسبين والمدققين )واشنطن( وفي مركز األمم  البنك  تابعة لسجل  القانونية، وهي  االئتمان والترجمة 
المتحدة للشركات متعددة الجنسيات )نيويورك(. وتضم المجموعة مهنيين من مختلف التخصصات يعملون من 
خالل مكاتبها البالغ عددها 80 مكتباً والمنتشرة حول العالم. وقد تم تأسيس مكاتب المجموعة لخدمة الدول العربية 
والشركات األجنبية المهتمة بالعمل في هذه المنطقة، مما يجعلنا ننفرد بكوننا الشركة اإلقليمية الوحيدة التي تعد 
شركة دولية ومتعددة اللغات وتضم مثل هذا العدد الكبير من المهنيين الذين يتمتعون بمستوى عاٍل من التدريب 

وتقّدم هذا العدد من الخدمات المتنوعة.

طالل  مجموعة  تدرك  مسبوقة،  وغير  جذرية  تغييرات  تشهد  العالم  من  منطقة  في  تعمل  لكونها  ونظراً 
النشاط  التي تحكم هذا  العوامل االجتماعية والتنظيمية  فيها  بما  البيئة االقتصادية  أبوغزاله جيداً كافة جوانب 
أساس  بناء  سبيل  في  العربية  للمؤسسات  المنظم  التطوير  إلى  الحاجة  وندرك  لذلك.  الكافية  الخبرة  ولديها 
القدرة على  متين للمستقبل. وتلبي المجموعة هذه الحاجة بتوفير خبراء ذوي كفاءات عالية المستوى ولديهم 
الحالية  للمشاكل  إبداعاً  الحلول  أكثر  لتحديد  البدائل  تقييم  وعلى  واالجتماعية  االقتصادية  االتجاهات  توقع 

والمستقبلية.
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الذين يضمون وكاالت هامة ومنظمات تمويلية  النجاحات بين عمالئها،  وقد حققت المجموعة سجاًل مميزاً من 
البنوك والصناعة والتأمين والتجارة. وقد ساعدنا هؤالء  حكومية ودولية وعربية، وشركات رائدة في مجاالت 
العمالء بنجاح على اتخاذ قرارات صعبة تتصل باألعمال واإلدارة وتتعلق باألفراد والمعدات والمرافق ورأس 

المال.

لمـاذا تختــار مجموعة طــالل أبوغــزالـه؟
ألن مجموعة طالل أبوغزاله تتميز باآلتي: 

االلتزام بتكييف المنتجات المهنية العالمية لمالئمة البيئة العربية	 
التنفيذ الناجح لمجموعة مشاريع إدارة التنمية في القطاع العام	 
الخبرة في تنفيذ المشاريع العالمية، اإلقليمية والمحلية الممولة.	 
خبرة واسعة في مجال بناء قدرات تكنولوجيا المعلومات واالستشارات	 
االلتزام بسد الفجوة الرقمية	 
نطاق متكامل من الخدمات	 
تعتمد الحلول المناسبة المرضية للعمالء والمحققة للنتائج المرضية	 
تمتلك اعترافات مؤسسات دولية مرموقة	 

)TAGI-TRAIN( مجموعــــة طالل أبوغـــــــــزاله للتدريب المهني
تهدف مجموعة طالل أبو غزاله للتدريب المهني 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 المؤسسات الدولية 
التدريبية  للساعات  الدولي  المهني  البشرية، والسعي للحصول على االعتماد  الموارد  بالتدريب وتطوير  المعنية 

لبرامج التدريب، وتعزيز استمرارية القيادة الفعالة في بناء القدرات على المستوى المحلي والدولي.
 

البرامج التدريبية:
لتحقيق أهداف المجموعة فإن نشاط التدريب ال يقف عند عقد نوع واحد من أنواع البرامج التدريبية بل يتضمن 
العديد من هذه البرامج التي تغطي كافة التخصصات العلمية واإلنسانية واإلدارية والمالية واالقتصادية والقانونية 

والمعرفة اإللكترونية. وتقدم المجموعة برامجها ضمن نوعين هما:
 

برامج تدريبية عامة: وهي البرامج المطروحة لكافة المؤسسات والجهات العاملة في جميع مناطق خدمات المجموعة	 
برامج تدريبية تعاقدية: توجه لتلبية االحتياجات التدريبية لمؤسسة معينة في ضوء األهداف التي تسعى إليها 	 

واحتياجاتها التدريبية الخاصة بها.
 

قطاعات التدريب:
البيع والتسويق	 التطوير االداري	 إدارة المشاريع	 
المحاسبة والمالية	 الموارد البشرية	 الجودة الشاملة	 

مدربينا:
كفاءات علمية ومهنية متخصصة يتم اختيارها وفقا لمعايير معتمدة منها:

الخبرات العملية	 الشهادات المهنية	 الدرجة العلمية والتخصص العلمي	 
السمعة و االنتشار	 كفاءة لغوية	 قدرات تدريبية مميزة	 
اإلبداعات والمساهمات	 



8

ي
هن

لم
ب ا

دري
لت

ه ل
زال

غــ
و 

 أب
الل

ــــ
 ط

عة
مو

مج

دورات في التطوير اإلداري

الـــدورةالرقم التدريبيةاســـــــــم  الساعات 
المشاريع . 1 20إدارة 
2 . PMP 40مدير مشاريع محترف 
اإلستراتيجية . 3 واإلدارة  االستراتيجي  20التخطيط 
15حل المشكالت و اتخاذ القرارات . 4
التعامل مع االخرين . 5 15مهارات 
الفعال . 6 التفاوض  15مهارات 
15إدارة االزمات . 7
التقارير . 8 إعداد وكتابة  15مهارات 
الفعال . 9 االتصال  25مهارات 

القيادية . 10 المهارات  20تنمية 

دورات في الجودة البيع والتسويق 

الـــدورةالرقم التدريبيةاســـــــــم  الساعات 
البيع . 11 ومهارات  التسويق  15إستراتيجية 
األرباح . 12 لتعظيم  الحديثة  التسويقية  15المداخل 

دورات في الجودة

الـــدورةالرقم التدريبيةاســـــــــم  الساعات 
الشاملة . 13 الجودة  15إدارة 
20االتجاهات الحديثة في إدارة الجودة الشاملة . 14

tagitraining.com (TAGI-TRAIN)
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دورات في الموارد البشرية

الـــدورةالرقم التدريبيةاســـــــــم  الساعات 
التدريب  . 15 العائد من  15قياس 
البشرية . 16 الموارد  20إدارة 
15إدارة رأس المال البشري . 17
15إدارة الموارد البشرية وإدارة المعرفة . 18
المدربين . 19 30تدريب 
التجارية . 20 المراسالت  20كتابة 
التدريبية . 21 االحتياجات  15تحديد 
التقارير . 22 كتابة وعرض  15مهارات 

PECB الشراكة مع
 .)PECB( تم عقد تعاون ما بين مجموعة طالل أبوغزاله للتدريب المهني و مجلس الشهادات والتقييم المهني
 ISO والتي تتضمن الدورات التالية PECB وعليه فإن المجموعة مؤهلة لتنفيذ الدورات التدريبية الخاصة بـ
 9001, ISO 14001, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27005, ISO 22301, ISO

.26000, ISO 22000, OHSAS 18001 and ISO 28000

باإلضافة إلى أن مجموعة طالل أبوغزاله للتدريب المهني هي مركز امتحانات معتمد لجميع شهادات مجلس 
األمريكي  المعهد  برنامج  قبل  من  معتمدة  الشهادات  جميع  بأن  علما   ،)PECB( المهني  والتقييم  الشهادات 

.(ANSI( الوطنية  للمعايير 
http://pecb.org  للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع االلكتروني

tagitraining.com(TAGI-TRAIN)
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tagitraining.com (TAGI-TRAIN)

دورات في االئتمان المصرفي 
الـــدورةالرقم التدريبيةاســـــــــم  الساعات 

االئتماني . 23 20التحليل 
الجدوى . 24 المشاريع ودراسة  20تقيم 
البنوك . 25 االئتمانية في  المخاطر  25إدارة 
المتعثرة . 26 الديون  20إدارة ومعالجة 
المتقدم . 27 االئتماني  25التحليل 
الخارجية . 28 التجارة  20تمويل 
البنوك . 29 20نظام األيزو وتطبيقه في 

 

دورات في العلوم المالية والمحاسبة والتدقيق
الـــدورةالرقم التدريبيةاســـــــــم  الساعات 

المالي  . 30 20التحليل 
اكسل . 31 باستخدام  المالية  القوائم  15تحليل 
المحاسبين . 32 لغير  15المحاسبة 
النقدية . 33 التدفقات  وإدارة  15تحليل 
التدقيق . 34 20إدارة وتخطيط مهام دائرة 

التدقيق الدولية وقواعد السلوك األخالقي للمحاسبين  . 35 مقدمة إلى معايير 
لمهنيين 20ا

المتقدم . 36 المالي  20التحليل 
اكسل . 37 باستخدام  المتقدم  المالي  20التحليل 
اكسل . 38 باستخدام  االحصائي  20التحليل 
االدارية . 39 والمحاسبة  التكاليف  15محاسبة 
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tagitraining.com(TAGI-TRAIN)

دورات في اللغات
الـــدورةالرقم التدريبيةاســـــــــم  الساعات 

مبتدئ  . 40 الفرنسية –  30اللغة 
الفرنسية – متوسط . 41 30اللغة 
متقدم . 42 الفرنسية –  30اللغة 
30اللغة العربية – المستوى األول . 43
الثاني . 44 المستوى  العربية –  30اللغة 
الثالث . 45 المستوى  العربية –  30اللغة 
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تأسست سيما، بناء على اتفاقية التعاون الموقعة بين مجموعة طالل أبوغزاله للتدريب المهني والمعهد القانوني 
للمحاسبين اإلداريين )سيما(، حيث تقدم مجموعة طالل أبوغزاله للتدريب المهني شهادة دبلوم سيما في التمويل 

االسالمي.
 

تعقد  مجموعة طالل أبو غزاله للتدريب المهني امتحانات شهادة دبلوم سيما في التمويل االسالمي باللغة العربية  
و ذلك من خالل مراكزها المنتشرة في الوطن العربي. وتعتبر المجموعة هي الجهة الحصرية التي تقدم التدريب 
العربية. وشهادات سيما هي شهادات مهنية معترف بها عالميا كمؤهالت في  باللغة  البرامج  واالمتحانات على 

التمويل االسالمي.  
 

والتحفيزية  المهنية  المهارات  وصقل  تطوير  في  شريكتكم  هي  المهني  للتدريب  غزاله  أبو  طالل  مجموعة  إن 
والتدريبية. ومن خالل إرشاداتنا ومتابعتنا الحثيثة، سنساعدكم على الوصول للخبرة المطلوبة التي ستؤهلكم في 
مجال األعمال، حيث تهدف إلى تمكين المهنيين في قطاع األعمال وتسليحهم بالمعرفة والمهارات الالزمة لتأهيلهم 

في قيادة مؤسساتهم نحو النجاح والنمو المستمر.
 

لماذا سيما؟
إن المعهد القانوني للمحاسبين اإلداريين هو الجهة المهنية الوحيدة من نوعها التي تقدم 
تأهياًل للمحاسبين للتخصص في مجال األعمال، فعالم األعمال في وقتنا الراهن يتطلب 
وجود أفراد على قدر مميز من الذكاء والبصيرة ممن يمتلكون نظرة استراتيجية تمكنهم 
من إدراك الصورة بأبعادها المختلفة وتحديد العوامل التي ترسم طريق النجاح. وهنالك حاجة متزايدة للمحاسبين 
به من االهتمام  يتميزون  لما  للمحاسبين اإلداريين وذلك نظراً  القانوني  المعهد  تأهيل  الحاصلين على  اإلداريين 

بالنواحي االستراتيجية واإلدارية, باإلضافة إلى المهارات المتعددة التي يمتلكونها.
 

اإلطار التأهيلي العالمي للمعهد القانوني للمحاسبين اإلداريين
تحمل كل درجة من درجات التأهيل المختلفة مهارات ومعرفة جديدة, كما تقدم لك فرصاً جديدة في العالم المهني 

تساعد على زيادة دخلك كلما تقدمت وازدادت خبراتك.
 

شهادة  دبلوم سيما  في التمويل اإلسالمي
يعتبر التمويل اإلسالمي مجااًل ديناميكياً متعدد األنظمة في قطاع الخدمات المالية الدولية. وكبيئة مالئمة في مجال 
التمويل، فإنه من المتوقع أن تنمو بشكل متصاعد خالل العقد القادم.. لذا تقدم مجموعة طالل أبوغزاله للتدريب 
المهني بالتعاون مع المعهد القانوني للمحاسبين اإلداريين ـــ في المملكة المتحدة شهادة  دبلوم سيما في التمويل 
اإلسالمي لمواجهة الطلب المتنامي للمهارات في هذه المنطقة. إنها مصممة لتزويد الطلبة بالمعرفة والمهارات 
تم  وقد  الصناعة.  احتياجات  يلبي حقا  لتقدم مؤهال  وإننا فخورون  والمثير.  الديناميكي  السوق  هذا  في  المطلوبة 
تطوير هذا المؤهل للشركات والموظفين الذين بحاجة لزيادة معرفتهم في التمويل اإلسالمي، مع العلم بأنه يوجد 
نقص عالي في مهنيي التمويل اإلسالمي. وسوف تكون هذه الشهادة ذات قيمة للقادمين الجدد الذين سيعلمون في 

التمويل اإلسالمي والمهنيين الماليين الذين يبحثون عن االعتماد والمؤهالت في هذا المجال.

شهادة سيما في التمويل اإلسالمي 
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المستفيدون
جميع الموظفين الذين يعملون في قطاع الخدمات المالية الذين يودون أن يكونوا جزءا من هذه الصناعة 	 

الديناميكية.
الموظفون الذين يعملون في مجال التمويل اإلسالمي والذين يودون زيادة مهاراتهم وتوسيع معارفهم.	 
أي شخص يرغب في دخول قطاع الخدمات المالية والتخصص في هذا الموضوع الديناميكي.	 
من يعملون في المهن القانونية والمحاسبية ويقدمون المشورة في المسائل اإلسالمية.	 

ماذا ستربح ؟
إن برنامج شهادة التمويل اإلسالمي سوف يوسع مجال العمل لديك.

سيقوم الطلبة بتطوير ما يلي:
معرفة شاملة بالقانون التجاري الذي يعزز التمويل اإلسالمي.	 
فهم متطلبات االلتزام بالشريعة واألنظمة التي تحكم التمويل اإلسالمي.	 
معرفة عميقة بتعقيدات العقود التي تعزر االلتزام بالشريعة.	 
معرفة عملية بالمصطلحات العربية الفريدة في هذا القطاع من التمويل.	 
نظرة متبصرة إلى إطار التقارير التي تتم بموجبها معامالت التمويل اإلسالمي ووسائل تحليل النتائج.	 

وحدات الدراسة
تشتمل الشهادة على أربع وحدات دراسة إجبارية؛ وتكون كل وحدة مستقلة ولها دليل الدراسة الخاص بها.

1. القانون التجاري اإلسالمي
مقدمة في القانون التجاري اإلسالمي وكما يتعلق بالتمويل اإلسالمي.	 
مصادر القانون التجاري اإلسالمي بما في ذلك القرأن الكريم وأحاديث النبي محمد.	 
الطرق المستعملة لحل المشكالت الحديثة في التمويل اإلسالمي.	 
العقود التاريخية في مجال القانون التجاري اإلسالمي.	 
االلتزام بالشريعة وأهمية معايير الشريعة.	 

2. الخدمات البنكية اإلسالمية والتكافل – المنتجات والخدمات
التطورات التي حدثت فيما يتعلق بالمؤسسات واألنظمة المالية اإلسالمية.	 
المصدر الرئيسي لألموال المتوفرة لدى البنوك وكيف تكافئ هذه المصادر.	 
المنتجات المختلفة المطورة من قبل البنوك اإلسالمية لعمالئها.	 
المنتجات والخدمات المقدمة تحت التكافل والمسائل المتعلقة باإلكتتاب والعجز والفائض وإعادة التكافل.	 
المخاطر المالية والتشغيلية في قطاعي البنوك والتأمين.	 

3. أسواق رأس المال واألدوات اإلسالمية
الفرق بين أسواق رأس المال التقليدية واإلسالمية.	 
أسواق رأس المال األولية والثانوية.	 
التنظيم ضمن أسواق رأس المال اإلسالمية.	 
عمليات التدقيق المستخدمة عند قبول / رفض المنتجات الملتزمة بالشريعة.	 

4. المحاسبة في المؤسسات المالية اإلسالمية
إطار تقديم التقارير ومعايير المؤسسات المالية اإلسالمية.	 
تحليل وتصنيف التمويل اإلسالمي والمعامالت المالية.	 
كيف تقدم التقارير حول المعامالت التي تعتمد على عقود مختلفة من التمويل في البيانات المالية اإلسالمية.	 
المسؤولية المالية وااللتزام بالشريعة في المؤسسات المالية اإلسالمية.	 

tagitraining.com
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مدة الدراسة
تكون مدة الدراسة بين 2 - 6 أشهر للوصول إلى مرحلة حيث يستطيع الطلبة أن يتقدموا لالمتحان النهائي الكامل 
وذلك يعتمد على المعرفة والخبرة السابقة. وتعتبر شهادة سيما في التمويل اإلسالمي دراسة ذاتية عن طريق التعلم 

عن بعد وتسمح للطلبة أن يتقدموا حسب تفرغهم.

التحضير لالمتحان
يمكن للطلبة أن يحضروا لشهادة التمويل اإلسالمي من خالل مواد نصوص الدراسة الذاتية.

االمتحان النهائي
للمحاسبين 	  القانوني  المعهد  المعتمدة  التقييم  مراكز  في  يؤخذ  أن  ويمكن  الحاسوب  على  االمتحان  يكون 

اإلداريين )سيما( عبر العالم )مراكز مجموعة طالل أبوغزاله للتدريب المهني(.
على 	  للحصول  األربع  الدراسية  الوحدات  جميع  في  اإللكتروني  النهائي  التقييم  في  الطلبة  ينجح  أن  يجب 

الشهادة، ويكون االمتحان لمدة ساعة واحدة والتقييم من خالل أسئلة متعددة لكل وحدة دراسية.
الوحدة 	  في  التقييم  قواعد  عدد  على  يعتمد  وذلك  االختيار،  متعدد  سؤال   50 و   40 بين  تقييم  كل  يتكون 

الدراسية.
يمكن للطلبة أن يجلسوا من أجل التقييم عدة مرات حتى يتمكنوا من النجاح.	 
تكون عالمة النجاح لكل تقييم %65.	 

لغات االمتحان والدراسة 
تتوفر شهادة سيما في التمويل اإلسالمي باللغتين اإلنجليزية والعربية.

رسوم االمتحان
تكون شهادة التمويل اإلسالمي على أساس الحزم. وتكلف الحزمة الكاملة 990 جنيه إسترليني ويشمل ذلك مواد 

التعليم والمراجعة واالمتحان، وهذا يشمل:
أربعة أدلة دراسة شاملة.	 
الجلوس مرتين لالمتحان لكل وحدة دراسية.	 
مواد الدعم بواسطة اإلنترنت.	 

 
وتكلف إعادة الجلسة لالمتحان بعد المحاولتين األوليتين 60 جنيه إسترليني إضافية.

كما يمكن للمشارك التسجيل في المساقات بشكل منفرد ، حيث تبلغ كلفة التسجيل في المساق الواحد : 275 جنيه 
استرليني . 

جهة التواصل:
يمكنك التسجيل لتصبح أحد طلبة المعهد القانوني للمحاسبين اإلداريين بعد تعبئة نموذج التسجيل اإللكتروني ودفع 

رسوم التسجيل واالشتراك. لمزيد من المعلومات، يرجى مراسلتنا على البريد اإللكتروني:
tag-cima@tagi.com

tagitraining.com (TAGI-TRAIN)
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دورات في المحاسبة االسالمية 
الـــدورةالرقم التدريبيةاســـــــــم  الساعات 

اإلسالمي . 46 لالقتصاد  األساسية  15المفاهيم 
اإلسالمي . 47 المصرفي  للنظام  15مقدمة 
المرابحة . 48 15تمويل 
المشاركة . 49 15تمويل 
المضاربة . 50 15تمويل 
اإلجارة . 51 15تمويل 
واالستصناع . 52 15السالم 
اإلسالمي . 53 المصرفي  للعمل  والتطبيقية  النظرية  20األسس 
المصرفي . 54 اإلسالمي  15التسويق 
للزكاة . 55 المصرفية  اإلسالمية  15المحاسبة 
اإلسالمية . 56 المصارف  الشرعية على  15الرقابة 
اإلسالمية . 57 البنوك  في  الميزانية  20تقنيات 
المشكوك في تحصيلها . 58 الديون  15إدارة ومعالجة 
اإلسالمية . 59 التأمين  لشركات  15المحاسبة 
البنك اإلسالمي . 60 أداء  20تقييم 
التجارية . 61 والبنوك  البنوك اإلسالمية  بين  15مقارنة 
المصارف االسالمية . 62 المركزي على  البنك  15رقابة وتفتيش 
اإلسالمية . 63 المصرفية  العمليات  20أساسيات 
اإلسالمية . 64 البنوك  في  المالية  المحاسبة  15معايير 
15توزيع األرباح في المصارف اإلسالمي . 65
البنوك اإلسالمية . 66 المحافظ االستثمارية في  20إدارة 
اإلسالمية . 67 للمصارف  والتنظيم  اإلستراتيجية  20اإلدارة 
البنوك اإلسالمية . 68 المالية في  السندات والسيولة  15إدارة 
اإلسالمية . 69 البنوك  في  15الضمانات 
المصارف اإلسالمي . 70 الداخلي والخارجي والرقابة على  20التدقيق 
المصارف اإلسالمية . 71 التمويل في  25طرق 
البنوك اإلسالمية . 72 الموجودات والمطلوبات في  25إدارة 
المشاريع: رؤية إسالمية . 73 الجدوى وتقييم  20دراسات 
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الشهادات المهنية بالتعاون مع الشركات الزميلة

تعريف
تأسس المجمع العربي لإلدارة والمعرفة في عام 1989 في نيويورك- الواليات المتحدة بمبادرة من الدكتور طالل 
أبوغزاله و تم تسجيله رسميا في عّمان-األردن عام 1990 تحت اسم ”المجمع العربي لإلدارة“. ويقدم المجمع 
خدماته المهنية المميزة من خالل ممثليه المنتشرين في 20 دولة عربية باإلضافة إلى مكاتب االرتباط في عدد 

من دول العالم.

العديد  ويضم  أبوغزاله  الدكتور  برئاسة  أمناء  مجلس  وخططه  برامجه  يضع  ربحية  غير  مهنية  هيئة  والمجمع 
من الشخصيات والخبرات العربية في شتى مجاالت اإلدارة والمعرفة. ويحظى المجمع بالبعد اإلقليمي العربي 
ويسعى الى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات في مجاالت اإلدارة والمعرفة على المستويين الفردي والمؤسسي من 
خالل المؤتمرات وورش العمل والبرامج المهنية المتخصصة والتي توجت ببرنامج "مدير الجودة المتخصص"  

و"الشهادة المتقدمة في القيادة".

البرامج المهنية المعتمدة من معهد القيادة واإلدارة البريطاني
 Institute of Leadership and Management, ILM

1- برنامج مدير الجودة المتخصص
Professional Quality Manager

برنامج مدير الجودة المتخصص هو برنامج مهني تأهيلي يهدف إلى تزويد المشاركين فيه بالمعرفة والمهارات 
الضرورية للقيام بممارسات جودة فعالة في نطاقي الجودة وضبط الجودة. 

البرنامج معتمد من المعهد الدولي للقيادة واإلدارة البريطاني
 )Institute of Leadership and Management ILM( ويحتوي على التالي:

األطر المعرفية للبرنامج
أساسيات إدارة الجودة	 
أدوات إدارة الجودة الشاملة	 
التركيز على العمالء للتميز في األعمال	 
المفاهيم األساسية للقيادة وإدارة األفراد	 
التخطيط االستراتيجي في إدارة الجودة	 
إدارة سلسلة التزويد	 

اللغة: اإلنجليزية/ العربية

2- الشهادة المتقدمة في القيادة
ADVANCED CERTIFICATE IN LEADERSHIP 

القيادة" هو برنامج تأهيلي يهدف إلى تزويد المشاركين فيه بالمعرفة والمهارات  المتقدمة في  برنامج "الشهادة 
الضرورية المتعلقة بالقيادة في المنظمة والثقافة التنظيمية، والطرق التي يمكن تطبيقها لقيادة التغيير التنظيمي، 
باإلضافة إلى تحديد ومعالجة المعوقات، وتحديد تقنيات تحسين الدافعية للموظفين، وتعريف المشارك بأغراض 

وحواجز عملية التمكين في المؤسسة، وفهم اساليب االستجابة ومعالجة الصراع فيها. 
البرنامج معتمد من المعهد الدولي للقيادة واإلدارة

 )Institute of Leadership and Management ILM(. ويحتوي على التالي:

)AKMS(   المجمع العربي لإلدارة والمعرفة
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(AKMS)

األطر المعرفية للبرنامج
تقييم الذات لدى المدراء 	 
مهارات التعامل واالتصال مع الرؤساء والمرؤوسين	 
القيادة وإدارة و تحفيز العاملين	 
تقييم أداء العاملين	 
اإلدارة باألهداف واإلدارة بالنتائج 	 
إدارة المعرفة	 
التمكين والتفويض الفعال	 
التدريب لتحسين األداء	 

اللغة: اإلنجليزية/ العربية

AKMS دورات تدريبية بالتعاون مع المجمع العربي لإلدارة والمعرفة
الـــدورةالرقم التدريبيةاســـــــــم  الساعات 

اإلداري . 74 12التطوير 
16إدارة األزمات . 75
12إدارة عالقات العمالء . 76
التغيير . 77 12إدارة 
12إدارة الوقت . 78
االجتماعات . 79 12إدارة 
المشاريع . 80 40إدارة 
اإلدارية . 81 12المهارات 
والتدريب . 82 12القيادة 
12فض النزاعات واتخاذ القرارات . 83
الوظيفي . 84 والتحليل  12التقييم 
تنظيمي . 85 12السلوك 
الجودة . 86 لمدراء  المستقبلي  12الدور 
الفنية . 87 التقارير  12كتابة 
التجارية . 88 المراسالت  12كتابة 
البشرية . 89 الموارد  40إدارة 
البشرية . 90 الموارد  12سياسات وإجراءات 
القدرات . 91 12بناء 
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(AKMS)akms.org

AKMS دورات تدريبية بالتعاون مع المجمع العربي لإلدارة والمعرفة
الـــدورةالرقم التدريبيةاســـــــــم  الساعات 

المتوازن . 92 40بطاقات األداء 
التدريبية . 93 االحتياجات  12تصميم 
التدريبية . 94 االحتياجات  وتقييم  12تحديد 
االتصال . 95 12مهارات 
اإلشرافية . 96 12المهارات 
التوريد . 97 12إدارة سلسلة 

 http://akms.org لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على اإلنترنت
akms@akms.org أو مراسلتنا على بريدنا االلكتروني
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)ASIP( المجمع العربي للملكية الفكرية

تعريف 
المجمع العربي للملكية الفكرية مؤسسة غير ربحية تأسست في 23 شباط1987في ميونخـ  ألمانيا على يد مجموعة 
من الرواد الممارسين للمجاالت العديدة من مواضيع الملكية الفكرية في العالم العربي على رأسهم الدكتور طالل 
أبو غزاله، وذلك من أجل توحيد جهود العاملين في هذا المجال، وللمساعدة في زيادة الوعي والفهم في قضايا 

الملكية الفكرية وتفاعالتها

برنامج خبير ملكية فكرية عربي معتمد 
Arab Certified Intellectual Property Practitioner (ACIPP(

للمبادئ  فهما أسهل  تقديم  إلى  العربي، ويهدف  للممارس  متقدما  تعليما وتدريبا  يوفر  برنامج عربي مهني  وهو 
المجال، لكي  الدولية في هذا  المعرفة والمستجدات  إلى  الفكرية، وللوصول  الملكية  التي تحكم قضايا  العصرية 

يستطيع الممارس للمهنة من تأدية خدماته ضمن المعايير العالمية.

لقد تطورت مفاهيم الملكية الفكرية، ويتواصل هذا التطور لمواكبة المستجدات العلمية واالقتصادية التي تعتبر 
إحدى مكوناتها، وتؤكد على المفهوم الجديد«القتصاد العولمة« والتحرير المستمر للتجارة في السلع والخدمات. 
تأثير كبير على  لها  العالمي، وهي مسألة  الكامل مع االقتصاد  العربية في االندماج  وبينما تستمر االقتصاديات 
القوانين واألنظمة االقتصادية واالجتماعية والوطنية، حيث تبرز الحاجة الملحة والمتزايدة لوجود مهنيين محليين 

مؤهلين إلدارة وتلبية تلك المتغيرات االقتصادية.

لقد تم تصميم البرنامج من مجموعة من أدوات التعليم والتدريب التي تتضمن خبرة عمل فعلية، توفر للمشارك 
الفكرية  الملكية  أنظمة  على  التركيز  مع  وتطبيقاتها،  الفكرية  الملكية  وأدوات  لمبادئ  حقيقيا  وفهما  قاعدة صلبة 
األخرى،  الفكرية  الملكية  لمواضيع  متقدمة  مساقات  مجال الختيار  هناك  ذلك  إلى  باإلضافة  الرئيسية،  األربعة 

ومهارات ومعارف قانونية عملية وتجارية.

ويتكون البرنامج من الدورات التالية:
دورة »مدخل إلى الملكية الفكرية«.	 
دورة »العالمات التجارية والمنافسة غير المشروعة«. 	 
دورة »براءات االختراع و األسرار التجارية«.	 
دورة »حق المؤلف والحقوق المجاورة«.	 

الفئات المستهدفة:
المحامون الذين يسعون إلى معرفة وفهم أكبر في مواضيع الملكية الفكرية.	 
العاملون في مجال التجارة واإلدارة.	 
الموظفون الحكوميون في مجال التسجيل والتجارة واالستثمار في الملكية الفكرية.	 
الملكية 	  محافظ  يديرون  الذين  اآلخرون  والمهنيون  التجارية  العالمات  وإداريو  القانونيون  المساعدون 

الفكرية.
المهنيون العاملون في مجال التسويق واإلعالن ووكالء البراءات والعالمات التجارية الراغبون بالمعرفة 	 

المبدئية بقانون العالمات التجارية.
المعرفة 	  الراغبون بمزيد من  الكتّاب والمخترعون والمهنيون اآلخرون  الفكرية مثل  الملكية  مالكو حقوق 

عن سياسات وممارسات الملكية الفكرية.
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(ASIP)aspip.org

ASIP دورات تدريبية بالتعاون مع المجمع العربي للملكية الفكرية
الـــدورةالرقم التدريبيةاســـــــــم  الساعات 

والتطبيق . 98 المفاهيم  الفكرية:  12الملكية 
العالمية . 99 للشركات  والتسويق  الحماية  إستراتيجيات  الفكرية:  15الملكية 

القانوني . 100 العمل  التجارية: إطار  18البراءات واألسرار 
الجغرافية . 101 والمؤشرات  التجارية  18العالمات 
الصناعية . 102 والنماذج  15التصاميم 
الحاسوب . 103 الفكرية في عالم فضاء  الملكية  12حماية 
االلكترونية . 104 والتجارة  الفكرية  12الملكية 
التجارية . 105 بالعالمات  المجال وعالقتها  12أسماء 
بشأنها . 106 والتقاضي  الفكرية  الملكية  حقوق  15إنفاذ 
)تريبس( . 107 الفكرية  الملكية  بالتجارة من حقوق  المتعلقة  الجوانب  12اتفاق 
الصناعية . 108 الملكية  لحماية  باريس  9اتفاقية 
والفنية  . 109 األدبية  األعمال  لحماية  بيرن  9اتفاقية 
التجارية . 110 للعالمات  الدولي  للتسجيل  مدريد  12نظام 
الفكرية . 111 الملكية  نزاعات  لحل  البديلة  15الطرق 
الفكرية . 112 الملكية  محافظ  12إدارة 
12إدارة األصول الفكرية . 113
الفكرية . 114 الملكية  في  12التدقيق 
الفكرية . 115 الملكية  15تقييم 
الفكرية . 116 الملكية  المشروعة في حماية  المنافسة غير  12دور 
التقنية . 117 ونقل  الترخيص  15أساسيات 
والتقنية . 118 الفكرية  12الملكية 
التراخيص . 119 اتفاقيات  15إدارة 
والمالي . 120 القانوني  العمل  إطار  الفكرية:  الملكية  12تراخيص 
عليها . 121 واالستحواذ  التقنية  15نقل 
والمتوسطة . 122 الصغيرة  المشاريع  لتنمية  لألعمال  أداة  12االمتياز: 
الحاسوب . 123 برمجيات  15ترخيص 
الفكرية ودورها في دعم وتشجيع اإلنماء . 124 12الملكية 
البراءات . 125 18صياغة 
15حقوق التأليف و الحقوق ذات الصلة . 126
الدولي . 127 البراءات  لتسجيل  البراءات  التعاون بشأن  15معاهدة 
معتمد . 128 فكرية  ملكية  خبير  90برنامج 
المشروعة . 129 المنافسة غير  و  التجارية  30العالمات 
30براءات االختراع و األسرار التجارية . 130
30حق المؤلف و الحقوق المجاورة . 131
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)LES-AC( جمعية خبراء التراخيص – الدول العربية

تعريف 
ــ الدول العربية أول جمعية عربية إقليمية متخصصة في مجال التراخيص ونقل  إن جمعية خبراء التراخيص 
التكنولوجيا وهي جمعية مهنية تعنى بتنمية وتعليم مجتمع األعمال على األهمية االقتصادية للتراخيص، وحماية 

حقوق الملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا وتشجيع االستثمار في األبحاث والتطوير. 

تعتبر جمعية خبراء التراخيص ــ الدول العربية الممثل اإلقليمي لمنظمة خبراء التراخيص الدولية  في المنطقة 
عضو   )11.000( ألف  عشر  احدى  من  وأكثر  العالم،  حول  وإقليمية  وطنية  جمعية   32 تضم  والتي  العربية 
مهتم بأمور التراخيص ونقل أو االستثمار في الملكية الفكرية حول العالم من ممثلين إداريين من شركات كبيرة 

ومتوسطة وصغيرة الحجم.

برنامج خبير تراخيص ملكية فكرية عربي معتمد 
Arab Certified IP Licensing Practitioner (ACIPLP(

التراخيص - الدول العربية برنامج »خبير تراخيص ملكية فكرية عربي معتمد« ليوفر  صممت جمعية خبراء 
أساسا متينا لبناء مهنة ناجحة في مجال التراخيص وإدارة أصول الملكية الفكرية عن طريق رفع مستوى المعرفة 
والمهارات لدى المهتمين والعاملين في مجال التراخيص ونقل التكنولوجيا والمسؤولين عن تطوير األعمال في 
مختلف القطاعات الصناعية في المنطقة العربية. يعتبر برنامج خبير تراخيص ملكية فكرية عربي معتمد برنامجاً 
معتمداً من منظمة خبراء التراخيص الدولية وكلية طالل أبو غزاله للدراسات العليا في إدارة األعمال، حيث تم 

إعداد وتطوير البرنامج من قبل أخصائيين في مجال التراخيص من منظمة خبراء التراخيص الدولية.

تم إطالق برنامج التأهيل المهني »خبير تراخيص ملكية فكرية عربي معتمد« عام 2007 ،  للمساهمة في بناء 
قدرات جيل من الخبراء العرب المؤهلين في مجال التراخيص ونقل التكنولوجيا، للمساعدة في التطوير اإلقتصادي 
خبير  أو  مدير  لدى  توفرها  الواجب  الرئيسية  المهارات  من  عدد  مستوى  رفع  خالل  من  وذلك  العربي.  للعالم 
التكنولوجيا،  تقييم  الشركات،  الفكرية في  الملكية  إدارة أصول  التفاوض،  التراخيص من حيث اإللمام بمهارات 

التخطيط االستراتيجي، و إدارة عقود التراخيص.

اإلطار المعرفي للبرنامج:
يتضمن البرنامج ثالث مراحل رئيسية:

تسويق التكنولوجيا من خالل التراخيص - المرحلة األولى . 1
تشتمل على 8 ساعات تدريبية، صممت هذه الدورة للذين ال خبرة سابقة لديهم في الترخيص. تغطي هذه الدورة 
التجارية  األعمال  منظور  من  الفكرية  الملكية  أساسيات  ذلك  في  بما  والتراخيص،  الفكرية  الملكية  أساسيات 

والقانونية، وأساليب التقييم، وأسس ومبادئ التفاوض. 

الفئات المستهدفة: يشتمل الحضور على الرياديين وأصحاب الشركات الصغيرة، الخريجين وطالب الدراسات 
العليا، األفراد المهتمين بالعمل في مجال الملكية الفكرية أو الترخيص، والعاملين في حاضنات األعمال، ومراكز 

لألعمال التجارية الصغيرة ومكاتب التنمية االقتصادية. 
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أساسيات مبادئ وأدوات التراخيص ــ المرحلة الثانية . 2
هذه  وتعتبر  سنوات،   3-1 بين  تتراوح  خبرة  لديهم  لمن  الدورة  هذه  صممت  تدريبية،  ساعة   32 على  تشتمل 
المرحلة متطلب أساسي لالنتقال إلى المرحلة الثالثة من البرنامج. تركز المواضيع المطروحة في هذه الدورة على 
الترخيص في السياق األوسع لتطوير األعمال وإدارة أصول الملكية الفكرية للشركة. سوف تتعلم كيفية تطوير 
 ، والمخاطر  والفرص  االحتياجات  وتقييم  واألخالقية،  القانونية  المسائل  تحديد  الفكرية؛  األصول  إدارة  عملية 

ومناقشة المفاوضات للوصول إلى اتفاق وإغالق الصفقة.

الفئات المستهدفة: يشتمل الحضور على المهنيين العاملين في مجال الملكية الفكرية والترخيص للشركات، ومكاتب 
المكاتب  في  الجدد  المحامين  االبتكار،  ، ومراكز  الطبية  البحوث  الحكومية ومراكز  والهيئات  التكنولوجيا،  نقل 

القانونية، واالستشاريين ومقدمي الخدمات.

استراتيجيات ومهارات الترخيص المتقدمة ــ المرحلة الثالثة . 3
تشتمل على 36 ساعة تدريبية صممت لمن لديهم ثالث سنوات أو أكثر من الخبرة. سوف تتعرف على آلية تسجيل 
براءات االختراع، الدراسات الالزمة )due diligence(، والترخيص؛ مناقشة استراتيجية األصول الفكرية؛ تعلم 

تقنيات التقييم؛ االستفادة من التفاوض ومناقشة األخالقيات.

الفئات المستهدفة:
بــراءات  تراخيــص  محامي  الفكرية،  األصول  إدارة  في  الخبرة  ذوي  من  المهنيين  على  الحضور  يشتمل 
االختـــراع،المسؤولين عــن نقـــل التكنولوجيــــا، ومديـــري األصـــول الفكـــرية، والمحللين الماليين والمسؤولين 

عـــن التراخيـــص وتطويـــراألعمال.

(LES-AC)lesarab.org

كما يعقد المجمع بالتعاون مع طالل أبوغزاله للتدريب المهني الدورات التدريبية التالية:
الـــدورةالرقم التدريبيةاســـــــــم  الساعات 

معتمد" . 132 فكرية عربي  ملكية  تراخيص  76برنامج "خبير 
التراخيص . 133 التكنولوجيا من خالل  16تسويق 
والتراخيص . 134 الفكرية  الملكية  16أساسيات 
والتراخيص . 135 الفكرية  للملكية  العملي  16اإلطار 
المشتركة . 136 الملكية  ذات  الفكرية  الملكية  12تراخيص 
والمفاوضات . 137 التقييم  21الصفقة: 
والتراخيص . 138 القانونية  16المسائل 
الفكرية . 139 الملكية  أصول  استغالل  16استراتيجيات 
الفكرية . 140 الملكية  أصول  16تقييم 
التكنولوجيا . 141 16نقل 



23

ي
هن

لم
ب ا

دري
لت

ه ل
زال

غــ
و 

 أب
الل

ــــ
 ط

عة
مو

مج

(LES-AC) lesarab.org

الـــدورةالرقم التدريبيةاســـــــــم  الساعات 
الفرنشايز . 142 في  30مقدمة 
الفرنشايز  . 143 22استراتيجية 
للفرنشايز . 144 القانونية  15المبادئ 
الفرنشايز . 145 انظمة  داخل  22التسويق 
الفرنشايز . 146 العمليات في شركات  22ادارة 
الفرنشايز وادارة الخالفات . 147 22دراسة متقدمة في 
اختراع معتمد  . 148 براءات  تقييم  16محلل 
التراخيص . 149 منازعات عقود  16تسوية 
التكنولوجيا . 150 نقل  و  التراخيص  12أسس 
الفكرية . 151 الملكية  وتقييم  12إدارة 
التراخيص  . 152 ومفاوضات عقود  8صياغة 
الفكرية . 153 الملكية  تقييم  16نظريات 
الكومبيوتر  . 154 برامج  8تراخيص 
التجارية . 155 العالمة  وترخيص  15تأسيس وحماية 
15استغالل براءة االختراع ومبدأ االلتزام به . 156
الموسيقية . 157 األعمال  12تراخيص 
المدربين . 158 15تدريب 
البراءة . 159 باستغالل  االجباري  30الترخيص 

التي يتم تمويلها من رأس  . 160 التكنولوجية  الفكرية للمشاريع  الملكية  أهمية 
المخاطر 12المال 

8محركات بحث براءات االختراع . 161

في  . 162 الشائعة  التفاوض  استراتيجيات  وفهم  ادراك  الغرب:  مع  التفاوض 
المتحدة 12الواليات 
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)IASCA( المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين

تعريف
مهنية  كهيئة  العرب  المحاسبين  من  عدد  من   1984 سنة  القانونيين  للمحاسبين  العربي  الدولي  المجمع  تأسس 
محاسبية غير ربحية تهدف إلى االرتقاء بعلم المحاسبة والتدقيق والمواضيع األخرى ذات العالقة على نطاق الدول 
األعضاء في جامعة الدول العربية، باإلضافة إلى المحافظة على اإلستقاللية المهنية للمحاسبين وضمان الحماية 
لهم وتطبيق معايير اإلشراف المهني عليهم كوسيلة لإلرتقاء بمهنتي المحاسبة والتدقيق، كما ويهدف أيضا إلى 
تطوير وتسهيل نشر المعلومات العلمية والفنية وتبادلها المستمر بين المحاسبين والمهنيين وذلك بعقد المؤتمرات 

واإلجتماعات والندوات والدورات التدريبية واللقاءات العلمية باإلضافة إلى تشجيع البحث العلمي والمهني.

العربي  الصعيدين  المهنية على  األوساط  في  كبرى  مكانة  القانونيين  للمحاسبين  العربي  الدولي  المجمع  اكتسب 
والدولي، ومن منطلق رسالته بتطوير مهنتي المحاسبة والتدقيق في العالم العربي وفقا ألعلى المستويات المهنية 
الدولية فقد بدأ المجمع منذ نشأته بمراقبة القوانين والتشريعات المتعلقة بهاتين المهنتين باحثاً عن دور للمحاسبين 
المؤهالت  ذوي  العرب  بالمحاسبين  العربي  الوطن  رفد  على  المجمع  ويعمل  الدولية،  المنتديات  في  العرب 
العلمية والعملية التي ال تقل بمستواها عن المؤهالت الدولية المعروفة باإلضافة إلى المواكبة المستمرة لألحداث 
اإلقتصادية وتطوير ونشر األفكار والمفاهيم الجديدة والحديثة في عالم المال واألعمال من أجل إكساب أعضائه 
ومنتسبيه القدرة والوسيلة على مجاراة التطور واإلبداع في مهنتي المحاسبة والتدقيق. وتدعيما للتعاون المستمر 
والتواصل الدائم بين المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين واألوساط المهنية، فقد تم عقد خمس وثالثون 
اتفاقية تعاون مع العديد من الجامعات والهيئات والمنظمات التعليمية واألكاديمية بهدف تأهيل الطلبة المتحانات 
التأهيل المحاسبي المهني من أجل إقامة الدورات المهنية الخاصة بالمنهاج الدراسي للمجمع باإلضافة إلى الدورات 
التدريبية الخاصة المتنوعة التي تلبي الحاجات المستمرة والمتزايدة لعالم المال واألعمال. وتوفر اتفاقيات التعاون 
اليوم  نفس  في  العربية  والمدن  العواصم  في  مختلف  المهني  المحاسبي  التأهيل  امتحانات  إمكانية عقد  المختلفة 
والوقت تسهيال على الطلبة وتوفيرا للوقت والجهد والتكلفة. ويصنف المجمع من ضمن الهيئات المحاسبية المهنية 
www.iasplus.com/ كما يظهر من الموقع التالي IAS Plus الدولية السبع وذلك بموجب النشرة الصادرة عن
links/links.ht مما يؤكد المكانة الدولية واالقليمية التي يحتلها المجمع والمكانة المهنية واالعتراف الذي تحظى 

به برامجه ومؤهالته وشهادته.
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الشهادات المهنية الصادرة عن المجمع:
)IACPA( شهادة محاسب دولي عربي قانوني معتمد

اإلطار العام

اإلقتصاد والتمويل الورقة األولى: 

2. نموذج العرض والطلب وتطبيقاته.1. االقتصاد والمشكلة االقتصادية.
4. االقتصاد الكلي وتطبيقاته.3. سلوك المنتج وهياكل السوق.

6. إعداد الموازنات الرأسمالية وتقييم المشاريع.5. سوق المال والسياسات الحكومية.
8. هيكل رأس المال وتكلفته.7. طبيعة وغرض اإلدارة المالية.

10. تحليل االستثمار ودور األسواق المالية.9. رأس المال العامل لإلدارة.
12. التمويل قصير األجل وإعداد الموازنات الرأسمالية.11. إدارة المخاطر المالية.

المحاسبة الثـانيـة:  الورقة 

2. عرض البيانات المالية واإلفصاح عنها.1. إطار إعداد وعرض البيانات المالية.
3. المخزون والممتلكات واألصول غير 

4. عقود اإليجار واإللتزامات المتداولة.الملموسة.

5. عقود اإلنشاء ومفهوم المنظمات غير 
6. محاسبة الشركات والمحاسبة الحكومية.الربحية.

8. النقد والذمم المدينة واالصول غير الملموسة.7. بنود بيان الدخل وقائمة التدفقات النقدية.
10. البيانات المالية الموحدة والمنفصلة وإندماج األعمال.9. حقوق الملكية واألدوات المالية.

12. مناهج تحديد التكلفة )االستيعاب والتكاليف المتغيرة(.11. أساسيات تحديد التكلفة.
13. أنظمة تحديد التكلفة

.(ABC ،14. تخصيص التكاليف )التكاليف المشتركة وتكلفة دوائر الخدمة(. )ترتيب العمل، العمليات

15. مراقبة التكاليف.

التدقيق الثالثة:  الورقة 

1. األهداف العامة للتدقيق وقبول عملية 
2. التخطيط لعملية التدقيق.التدقيق.

3. الرقابة الداخلية و تقييم المخاطر واالستجابة 
4. تقييم أدلة اإلثبات و إصدار التقرير.لها.

5. تصميم وتنفيذ برنامج التدقيق )1(: 
6. تصميم وتنفيذ برنامج التدقيق )2(: االختبارات الجوهرية.اختبارات االلتزام.

7. تقديم خدمات المراجعة التأكيد والخدمات األخرى ذات العالقة  ورقابة الجودة.

التشريعات الرابعة:  الورقة 

1. قانون ضريبة الدخل والضريبة العامة على 
2. قانون التجارة والشركات.المبيعات.

3. حوكمة الشركات
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)IACMA( شهادة محاسب اداري دولي عربي معتمد
اإلطار العام:

الجزء األول: "المحاسبة المالية والتكاليف" ويتكون من:

الدراسي  المحور 
األهمية 
لنسبية  ا
للمحور

الدراسي وعنوانه الفصل 

30%المحاسبة المالية
الفصل األول: أساسيات المحاسبة المالية وإعداد التقارير المالية
الفصل الثاني: العمليات المحاسبية المتعلقة بالتسويات الجردية

الفصل الثالث: العمليات المحاسبية المتعلقة بالمخزون واألصول غير المتداولة

الفصل الرابع: معايير اإلبالغ المالي الخاصة بتحقق اإليرادات  15%معايير اإلبالغ المالي
الفصل الخامس: معايير اإلبالغ المالي الخاصة بتوحيد القوائم المالية

30%محاسبة التكاليف
الفصل السادس: مفهوم التكاليف ومصطلحات التكلفة

الفصل السابع: مداخل التكاليف الكلية والمتغيرة
الفصل الثامن: نظام تكاليف األوامر والمراحل والتكلفة على أساس النشاط

الفصل التاسع: الرقابة الداخلية15%الرقابة الداخلية
الفصل العاشر: آداب وسلوكيات و أخالقيات المهنة10%آداب وسلوكيات المهنة

الجزء الثاني: "المحاسبة اإلدارية واإلدارة المالية" ويتكون من: 

الدراسي  األهمية المحور 
لنسبية  ا
للمحور

الدراسي وعنوانه الفصل 

الفصل األول: تحليل القوائم المالية 15%تحليل القوائم المالية

30%اإلدارة المالية وقرارات االستثمار

الفصل الثاني: طبيعة و أهداف اإلدارة المالية
الفصل الثالث: مصادر التمويل للمؤسسات المالية وهيكلية رأس المال

الفصل الرابع: إدارة رأس المال العامل
الفصل الخامس: قرارت االستثمار

الفصل السادس: تحليل القرارات المالية وإدرة المخاطر15%تحليل القرارات وإدارة المخاطر
الفصل السابع: إعداد الموازنات التقديرية10%الموازنات

الفصل  الثامن: القرارات اإلدارية قصيرة األجل10%تخاذ القرارات
الفصل التاسع: الرقابة المالية10%الرقابة المالية

الفصل العاشر: الحوكمة المؤسسية10%الحوكمة المؤسسية

(IASCA)iascasociety.org
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(IASCA) iascasociety.org

الدورات التأهيلية للشهادات المهنية:

الـــدورةالرقم التدريبيةاســـــــــم  الساعات 

163 . "IACPA" 160الدورة التأهيلية لشهادة محاسب دولي عربي قانوني معتمد
164 . "IACMA" 120الدورة التأهيلية لشهادة محاسب اداري دولي عربي معتمد
165 . "CIMA" 80الدورة التأهيلية لشهادة التمويل االسالمي
166 . "IFRS Expert" 80خبير معايير محاسبة دولية
167 . "JCPA" 124الدورة التأهيلية لشهادة مزاولة مهنة المحاسبة القانونية في األردن

الدورات المتخصصة في مجال المحاسبة والتدقيق والمواضيع ذات العالقة
دورات متخصصة في مجال معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية إلعداد التقارير 

المالية
الـــدورةالرقم التدريبيةاســـــــــم  الساعات 

والتعديالت  . 168 المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  والمعايير  الدولية  المحاسبة  معايير 
24الحديثة عليها

20األصول الملموسة و غير الملموسة . 169
20اإلستثمارات في األوراق المالية . 170
20إعداد القوائم المالية الموحدة  . 171
20اإلعتراف باإليراد والعمالت االجنبية  . 172

173 .  / األطاء  و  المحاسبية  السياسات  و  المحاسبي  التقدير  في  التغير   / المخزون 
20المخصصات واإللتزامات الطارئة

20محاسبة الشركات المتخصصة . 174
20إعداد القوائم المالية . 175

الحجم  . 176 ومتوسطة  الصغيرة  للمنشآت  المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  معايير 
SMEs24
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وقواعد  والتأكيد  التدقيق  أعمال  لممارسة  الدولية  معايير  مجال  في  متخصصة  دورات 
أخالقيات المهنة

الـــدورةالرقم التدريبيةاســـــــــم  الساعات 

أخالقيات  . 177 وقواعد  والتأكيد  التدقيق  أعمال  لممارسة  الدولية  المعايير  في  مقدمة 
24المهنة  والتعديالت الحديثة عليها

20قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين . 178
20األهداف العامة للتدقيق وقبول عملية التدقيق والتخطيط لها  . 179
20الرقابة الداخلية وتقييم المخاطر واالستجابة لها  . 180
20تصميم وتنفيذ برنامج التدقيق )1(: اختبارات االلتزام . 181
20تصميم وتنفيذ برنامج التدقيق )2(: االختبارات الجوهرية . 182
20إصدار التقرير . 183

دورات متخصصة في مجال تقيم المخاطر الغراض بناء الرقابة الفعالة
الـــدورةالرقم التدريبيةاســـــــــم  الساعات 

20تقيم المخاطر الغراض بناء الرقابة الفعالة )تتطبق حسب القطاع( . 184

دورات متخصصة في مجال ممارسة أعمال التدقيق
الـــدورةالرقم التدريبيةاســـــــــم  الساعات 

12تخطيط وإدارة مهام دائرة التدقيق . 185
20كيفية بناء ومتابعة خطة وبرنامج التدقيق . 186
16تقنيات تحليل المخاطر في التدقيق . 187
12كتابة وعرض تقارير التدقيق الفعالة . 188
24إجراءات التدقيق على قطاع الشركات العقارية . 189
24إجراءات التدقيق على قطاع الشركات النفطية . 190
24إجراءات التدقيق على قطاع الشركات الصناعية . 191
24إجراءات التدقيق على المؤسسات التجارية . 192
24إجراءات التدقيق على قطاع شركات الطيران  . 193

(IASCA)iascasociety.org



29

ي
هن

لم
ب ا

دري
لت

ه ل
زال

غــ
و 

 أب
الل

ــــ
 ط

عة
مو

مج

مختلفة  تدريبية  برامج  توفير  مع  للمهنة  الداعمة  المتخصصة  الدورات  من  العديد  إلى  باإلضافة 
باعتماد من جهات مهنية واكاديمية مختلفة مصممة حسب االحتياجات التدريبية.

دورات متخصصة في مجال معايير المحاسبة في القطاع العام

الـــدورةالرقم التدريبيةاســـــــــم  الساعات 

20االصول الملموسة وغير الملموسة في القطاع العام  . 194
20االستثمارات في االوراق المالية في القطاع العام . 195
20اعداد القوائم المالية الموحدة في القطاع العام  . 196
20االيراد في القطاع العام  . 197
20مواضيع متفرقة في معايير المحاسبة في  القطاع العام  . 198
20محاسبة الشركات المتخصصة في القطاع العام  . 199
20اعداد القوائم المالية على اساس االستحقاق . 200
20اعداد القوائم المالية على االساس النقدي . 201

دورات متخصصة في مجال االستشارات المالية
الـــدورةالرقم التدريبيةاســـــــــم  الساعات 

20التحليل المالي المتقدم  . 202
203 . Excel 20التحليل المالي المتقدم باستخدام برنامج أوراق العمل
20دورة التحليل المالي للمدققين . 204
20إدارة النقد وإعداد الموازنات التقديرية . 205
20تقنيات تحليل التكاليف للرقابة واتخاذ القرارات . 206
20مستلزمات اإلدارة المالية الفعالة . 207
20الموازنات التخطيطية الفعالة . 208

مهارات التخطيط والتنبؤ وإعداد الموازنات التقديرية باستخدام برامج الجداول  . 209
Spreadsheets 20اإللكترونية

(IASCA) iascasociety.org
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(TAG-Knowledge) مجتمع طالل أبو غزاله للمعرفة

تعريف :
يهدف مجتمع طالل أبو غزاله للمعرفة ــ من خالل استهداف الشباب العربي والسعي الجاد للمساعدة في تنمية 
وتتمثل رسالة  المعلومات واالتصاالت.  تقنية  في مجال  والوسائل  األدوات  أحدث  تقديم  إلى  ــ  البشرية  الموارد 
مجتمع طالل أبو غزاله للمعرفة في تأهيل عدد كبير من المهنيين المحليين وإثرائهم بالخبرات الواسعة التي يقدمها 

مهنيو وخبراء مجموعة طالل أبو غزاله لمواجهة تحديات سوق العمل بأفضل المؤهالت.

ويقوم المجتمع بتقديم العديد من  الخدمات المميزة العضاءه  :
خدمة استخدام االنترنت المجاني	 
 الدورات التدريبية 	 
استشارات التوظيف 	 
 توفير فرص عمل لالعضاء 	 
 حلقات توعوية ومحاضرات 	 
نوادي اللغات 	 
قاعات دراسية متعددة االستعماالت	 
تنظيم معارض توظيف	 
االنشطة والخدمات االجتماعية 	 
بعثات دراسية	 

البرامج التدريبية التي يقدمها مجتمع المعرفة :

1.  الدبلومات التدريبية:
يتكون الدبلوم التدريبي من دورات متخصصة ودورات المهارات االساسية باالضافة الى التدريب العملي وتهدف 
الى رفد سوق العمل بالكوادر المؤهلة والمدربة في مختلف المجاالت. وجميع هذه البلومات معتمدة من وزارة 

التعليم العالي والبحث العلمي

الـــدورةالرقم التدريبيةاســـــــــم  الساعات 
300 ساعة تدريبيةدبلوم أبو غزاله في التسويق . 210
300 ساعة تدريبيةدبلوم أبو غزاله في ادارة الموارد البشرية . 211
300 ساعة تدريبيةدبلوم أبو غزاله في ادارة المشاريع . 212
300 ساعة تدريبيةدبلوم أبو غزاله في الترجمة . 213
300 ساعة تدريبيةدبلوم أبو غزاله في المحاسبة . 214
150 ساعة تدريبيةدبلوم ابو غزاله في السكرتاريا وادارة المكاتب . 215
160 ساعة تدريبيةبرنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها . 216
300 ساعة تدريبيةدبلوم أبو غزاله في االدارة اللوجستية . 217
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(TAG-Knowledge)مجتمع طالل أبو غزاله للمعرفة

2.  دورات اللغة االنجليزية
بهدف تعزيز إتقان اللغات وإجادتها، ونظراً لألهمية المتنامية لمهارات التواصل بين الثقافات في عالم أصبحت 
العولمة سمته البارزة، فإن هدفنا هو تهيئة بيئة مميزة واستثنائية للمشاركين بحيث يتمكنوا من دراسة بعض اللغات 

األكثر انتشاراً في العالم كاللغة اإلنجليزية والعربية والفرنسية واأللمانية واإليطالية. 

وفيما يلي بعض المزايا التي تجعل من مجتمع طالل أبو غزاله للمعرفة الخيار األفضل لتعلم اللغات: 
منهج مميز في تعليم اللغات	 
طاقم تدريسي من أعلى الكفاءات	 
حجم نموذجي للقاعات وعدد الطلبة، األمر الذي يسمح بمنح اهتمام كافي لكل طالب.	 
 	.ESOL اعتماد األكاديمية كأحد مراكز اختبارات جامعة كامبردج للغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها
مختبرات مجهزة بأحدث التقنيات والمعدات مع برامج التعلم اإللكتروني.	 

الطاقم التدريسي: 
يتمتع الطاقم التدريسي بخبرة واسعة وعميقة في مجال تدريس اللغات لغير الناطقين بها, وال تقتصر مهمتهم على 
تدريس اللغة فحسب, بل هم على قدر كبير من الكفاءة والتأهيل لمساعدة الطالب على التعرف على دقائق اللغة 

التي يختارون تعلمها, إلى جانب النواحي الثقافية والتاريخية واالجتماعية لتلك اللغة.

الـــدورةالرقم التدريبيةاســـــــــم  الساعات 
 30 ساعة/لكل مستوىدورات اللغة اإلنجليزية )8 مستويات( . 218
 30 ساعة/لكل مستوىالمحادثة باللغة اإلنجليزية )3 مستويات ( . 219
220 . (IELTS( 45 ساعة الدورة التحضيرية المتحان
221 . (TOEFL( 45 ساعة الدورة التحضيرية المتحان

الـــدورةالرقم التدريبيةاســـــــــم  الساعات 
15المحاسبة االبداعية . 222
15معايير التدقيق الدولية . 223
15التدقيق الداخلي . 224
15تدقيق أنظمة المعلومات . 225
15معايير المحاسبة الدولية . 226
15محاسبة لغير المحاسبين . 227
30تدريب المدربين . 228
229 . SPSS 15التحليل االحصائي باستخدام

 tagks.comلمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا االلكتروني
tag.knowledge@tagorg.com  :مراسلتنا على العنوان التالي 
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معـهد طـالل أبـوغـزالـه كـونفـوشيـوس ـ عـّمان

)تاج-كونفوشيوس) غزاله-كونفوشيوس  أبو  مركز طالل 
تأسس مركز تاج-كونفوشيوس في أيلول من العام 2008, بهدف التعريف باللغة و الثقافة الصينية إلبراز العناصر 
و القيم المشتركة بين الثقافتين العربية و الصينية.  و هو نتاج تعاون مميز و فريد من نوعه بين مجموعة طالل 

أبو غزاله و معهد كونفوشيوس في الصين.

مركز تاج-كونفوشيوس هو الجهة الرسمية المعتمدة لتدريس اللغة الصينية في األردن. و تدّرس اللغة علي أيدي 
أساتذة متخصصين في تعليم اللفة الصينية لغير الناطقين بها, و هم مبتعثون من جامعة الشين يانغ في الصين و 

معتمدون من معهد كونفوشيوس الرئيسي في بكين. 

لضمان  التعليم,  تكنولوجيا  إليه  توصلت  ما  بأحدث  مزود  لغات  مختبر  و  مريحة,  دراسية  قاعات  المعهد  يوفر 
حصول الطلبة على كل الفائدة, و جعل تعلم اللغة الصينية تجريه فريدة و ممتعة.  

سمي المركز تيمنا بـ "كونفوشيوس", المفكر و الفيلسوف الصيني, المعروف عالميا بأفكاره التي أثرت في الصين 
و أجزاء أخرى من العالم ألكثر من ألفي سنة.

الصينية: اللغة  تعلم 
تعتبر المندرين وهي اللغة الرئيسية في الصين-  أكثر اللغات استعماال و انتشارا في العالم, حيث يتحدث بها  1000  

مليون إنسان, وهي بذلك تتفوق على االنجليزية و اإلسبانية.

الشمالية و  الكثيرون في أمريكا  بها  العديد من مناطق جنوب شرق أسيا, و يتحدث  أيضا في  تنتشر  فالصينية  
أوروبا.

و يشهد االقتصاد الصيني نموا متسارعا, مما يجعل الكثيرين ينظرون الى الصين على أنها السوق األكبر عالميا 
في القرن الحادي و العشرين. كل هذه األسباب باإلضافة إلى التقدم التكنولوجي الكبير المبهر, و انتشار المنتجات 
الصينية, كانت حافزا للكثيرين لتعلم هذه اللغة العريقة, و إلدراكهم مدى الفائدة المتوقعة من تعلم مهارات االتصال 

و الثقافة الصينية.

مجموعة طالل أبو غزالة:
التدقيق  مجال  في  ومترابطة  متنوعة  خدمات  تقدم  مهنية  عربية  مجموعة  أكبر  هي  غزالة  أبو  مجموعة طالل 
واالستشارات وإدارة المشاريع والتدريب وتقنية المعلومات وتأكيد الجودة والملكية الفكرية والخدمات القانونية 
العربي والعالم  الوطن  في  ألفي مهني، وفروعها 80 مكتباً  والترجمة"، انطلقت عام 1972 تضم ما يزيد عن 

إضافة إلى 183 مكتب تمثيل.

يانغ: الشانغ  جامعة 
تأسست جامعة الشين يانغ في مقاطعة لياونينغ في عام 1951 كجامعة متخصصة في تدريب المعلمين, و كواحدة 

من أوائل الجامعات  االختصاصية في شمال الصين.

تدرس الجامعة عددا من التخصصات كالعلوم و اآلداب و التعليم و علوم اإلدارة. 
اللغة الصينية لمعهد تاج- كونفوشيوس وفق أعلى معايير الكفاءة و  و تقوم جامعة الشين يانغ بابتعاث مدرسي 

المهنية.
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لمزيد من المعلومات:

معهد تاج- كونفوشيوس , 19 شارع مكة , مبنى مجتمع طالل أبو غزالة لإلدارة والمعرفة   / ص.ب: 3966 عمان 11953

tagconfucius.com  / info@tagconfucius.com (962-6(5100606   هاتف  5100600 )6-962) فاكس

(TAG-Confucius) tagconfucius.com

دورات اللغة الصينية للكـبار
الساعات التدريبية عدد المستوياتإسم الدورة الرقم

24 /  لكل مستوى أربع مستويات المستوى التمهيدي . 230
24 /  لكل مستوىأربع مستويات المستوى األساسي . 231
30 /  ساعة لكل مستوىثالث مستويات المستوى المبتدئ . 232
30 /  ساعة لكل مستوىثالث مستويات المستوى المتوسط . 233

بعد أن ينهي الطالب كل مستوى يكون جاهزاً لتقديم إمتحان الكفاءة باللغة الصينية
) HSK ) وهو إمتحان رسمي يتم تحديد تاريخه من قبل معهد كونفوشيوس في الصين.

دورات اللغة الصينية لألطفال
الساعات التدريبية عدد المستوياتإسم الدورة الرقم

18 / ساعة لكل مستوىأربع مستويات المستوى التمهيدي . 234
18 / ساعة لكل مستوىأربع مستويات المستوى األساسي . 235
18 / ساعة لكل مستوىثالث مستويات المستوى المبتدئ . 236
18 / ساعة لكل مستوىثالث مستويات المستوى المتوسط . 237

بعد أن ينهي الطالب كل مستوى يكون جاهزاً لتقديم إمتحان الكفاءة باللغة الصينية ) YCT ) وهو إمتحان رسمي 
لألطفال يتم تحديد تاريخه من قبل معهد كونفوشيوس في الصين.
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مركز طالل أبوغزاله كامبردج لمهارات تقنية المعلومات

 الدبلوم الدولي في مهارات تقنية المعلومات 
في خطوة ريادية نحو بناء مجتمع معرفة عربي وتضييق الفجوة الرقمية، فقد تم تأسيس مركز طالل أبوغزاله 
كامبردج لمهارات تقنية المعلومات بالتعاون مع امتحانات كامبردج الدولية )جامعة كامبردج( والمجمع العربي 
لإلدارة والمعرفة وطالل أبوغزاله وشركاه الدولية، وذلك بإنجاز اتفاقية نوعية إلصدار شهادة )الدبلوم الدولي في 

مهارات تقنية المعلومات( باللغة العربية.

الرئيسية  البرامج  العربية،  إصداره في المنطقة  يتم  مؤهل من نوعه  أول  وهي  الشهادة،  هذه  وتغطي 
الستخدامات مجتمع األعمال والدارسين وربات المنازل ومؤسسات الدولة واألكاديميين وكافة شرائح المجتمع، 
وهي  البيانات  وقواعد  النصوص  ومعالج  اإللكترونية  والجداول  اإلنترنت  باستعمال  الخاصة  البرامج  وتشمل 
ويقوم مركز طالل  اآللي.  الحاسب  وتطبيقات  استخدامات  كافة  أساسية في  تعتبر  والتي  تطوراً  البرامج  أكثر 
تأهيل  لتقنية المعلومات وذلك بهدف  التدريبية  البرامج  أبوغزاله كامبردج لمهارات تقنية المعلومات بتقديم 

المتقدمين المتحان تقنية المعلومات باللغة العربية، ويمنح الذين يجتازون بنجاح هذه الدورة )الدبلوم الدولي 
في مهارات تقنية المعلومات(.

 
وبموجب االتفاقية تتحمل تاجي مسؤولية إدارة هذا المؤهل، وترجمة المواد التدريبية واالمتحانات، بينما يعمل 
المجمع العربي لإلدارة والمعرفة على توفير الدعم والتعليم، كما يقوم مركز طالل أبوغزاله كامبردج بعقد الدورات 
مسؤولية  الدولية  كامبردج  امتحانات  تتحمل  وبالمقابل  التدريبية،  الكوادر  وتأهيل  االمتحانات  وإجراء  التدريبية 
توفير المواد التدريبية األصلية باللغة اإلنجليزية بما في ذلك برامج المدرب وبرامج المتدرب واالختبارات نفسها.

 
أهداف مركز طالل أبو غزاله كامبردج

محو أمية اإلنترنت	 
تقييم قدرة المتقدم لالمتحان على استعمال تقنية المعلومات	 
اتقان معالجة البيانات	 
رفع الكفاءة والتطوير	 
إزالة الحاجز النفسي لتقنية المعلومات	 
إكساب كافة فئات المجتمع مهارات تقنية المعلومات	 
توظيف التكنولوجيا المتطورة في األعمال المختلفة	 

 
يقوم مركز طالل أبو غزاله كامبردج بطرح البرنامج وتوفير التدريب والتأهيل في كل من:
المغرب،  موريتانيا،  ليبيا،  لبنان،  الكويت،  األردن،  العراق،  جيبوتي، مصر،  القمر،  البحرين، جزر  الجزائر، 

سلطنة عمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، اإلمارات العربية المتحدة، اليمن.
 

شهادة الدبلوم الدولي في مهارات تقنية المعلومات
بعد اجتياز االمتحانات بنجاح يتم منح »الدبلوم الدولي في مهارات تقنية المعلومات«. حيث إن هناك سبعة أنواع 

من الشهادات تبنى على أساسين؛ المتطلبات األساسية والساعات المعتمدة:
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 الدبلوم الدولي في مهارات تقنية المعلومات 

نوع الشهادة والمتطلبات األساسية
يتكون الدبلوم الدولي في مهارات تقنية المعلومات من 7 أنواع من الشهادات لمادة واحدة أو اثنتين أو ثالثة أو 

أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة من المواد التالية:
مقدمة إلى تقنية المعلومات	 
ويندوز	 
وورد	 
اكسل	 
اكسس	 
بوربوينت	 
االنترنت	 

؟ المعلومات  تقنية  مهارات  في  الدولي  الدبلوم  شهادة  الى  الحاجة  هي   ما 
النجاح و االستمرارية يحتاج األفراد  تأمين  الشديدة. فمن اجل  بالمنافسة  الحالي  العمل في عصرنا  يتميز سوق 
لمؤهالت ومهارات مهنية متطورة. وإدراكاً لهذه المتطلبات فقد تم تصميم هذه الشهادة لتلبي كافة متطلبات العمل 
يعزز إمكانات المهنة بشكل كبير الناجح بمؤهل مهني له قيمة عالية ومقبول عالمياً   الراهنة, إذ تزود الممتحن 

مزايا شهادة الدبلوم الدولي في مهارات تقنية المعلومات
ثنائية اللغة :يستطيع المرشح اختيار طريقة اجتياز االمتحان وذلك إما باللغة االنجليزية أو اللغة العربية.. 1
المصداقية: يتم تصحيح االمتحانات الكترونيا دون تدخل بشري.. 2
السرعة: تظهر النتائج فورا عقب انتهاء االمتحان على شاشة المرشح.. 3
تقنية . 4 الدولي في مهارات  الدبلوم  المتحدة بشهادة  الدولية كاألمم  المؤسسات  الدولي: تعترف أهم  االعتراف 

المعلومات.
المرونة: يمتلك المرشحين خيار التقدم لالمتحان في أي وقت وفي أي من المراكز المعتمدة مع إمكانية التقدم . 5

المتحان النموذج الواحد.
التقدم: األنواع المختلفة للشهادات تتناسب مع مستوى المرشح ومتطلباته.. 6
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تم تصميم وتطوير شهادة الدبلوم الدولي في مهارات تقنية المعلومات من قبل امتحانات كامبردج الدولية -  جامعة 
كامبردج، حيث تعد كامبردج في الطليعة من حيث التقييم التعليمي حيث أن هناك مليونا ممتحن في أكثر من 150 
دولة يحصلون على شهادات الدبلوم الدولي في مهارات تقنية المعلومات والتي تمثل جواز السفر التعليمي األكثر 

قبوال في عالم األعمال.
 

االعتراف بالشهادة
نظراً ألهمية شهادة الدبلوم الدولي في مهارات تقنية المعلومات فإن هناك العديد من المؤسسات المهنية والهيئات 
العربية والدولية كانت قد قامت بدعم هذه الشهادة، وإزاء هذا الدعم واالهتمام فقد تم طرح برنامج التدريب والتأهيل 
الجزائر،  في كل من:  المعلومات؛  تقنية  في مهارات  الدولي  الدبلوم  للحصول على شهادة  دولة عربية  في 22 
البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، سلطنة عمان، 

فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، اإلمارات العربية المتحدة، اليمن.

tagcaitc.com  الدبلوم الدولي في مهارات تقنية المعلومات 
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وقد اعترفت المنظمات التالية بشهادة الدبلوم الدولي في مهارات تقنية المعلومات:
منظمة األمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة )اليونسكو( .	 
وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )االونروا(.	 
وزارة العمل )البحرين(.	 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )األردن(.	 
وزارة التربية و التعليم )األردن(.	 
وزارة التربية و التعليم )أبوظبي(.	 
وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات)األردن(.	 
وزارة الشؤون الخارجية )األردن(.	 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب )الكويت(.	 
وزارة التربية والتعليم )الكويت(.	 
وزارة التعليم الفني والتدريب المهني )اليمن(.	 
وزارة التربية والتعليم )اإلمارات(.	 
الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات )الكويت(.	 
جامعة القدس المفتوحة )فلسطين(.	 
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني )السعودية(.	 
وزارة الخدمة المدنية )السعودية (.	 
المجلس األعلى للجامعات ) مصر(.	 
وزارة الصحة ) السعودية (.	 
صندوق تنمية المهارات ) اليمن (.	 
معهد نظم المعلومات - القوات المسلحة )مصر(.	 

جهة التواصل:

www.agcaitc.com

 tagcaitc.com لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا االلكتروني
agca.ro@tagcaitc.com  او مراسلتنا من خالل 

(TAGI-TRAIN) tagitraining.com
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أطلق برنامج اقتدار-طالل أبوغزاله للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
في احتفال خاص أقيم في الثالثين من »أبريل« 2007 في كلية طالل أبوغزاله للدراسات العليا في األعمال-  

الجامعة األردنية األلمانية في عمان.

يعتبر برنامج اقتدار-طالل أبوغزاله للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أداة جديدة ومبتكرة تهدف إلى مساعدة 
المعلومات  لتقنيات  استخدامهم  خالل  من  والكفاءة  اإلنتاجية  زيادة  في  والمشروعات  األعمال  أصحاب 
واالتصاالت، وهي أداة عملية وصديقة للمستخدم تعرف أصحاب األعمال والمشروعات بأسس إدارة األعمال 

وهي متوفرة على مدمجة باللغة العربية واالنجليزية والفرنسية.

تعريف عام بالبرنامج:
يتكون البرنامج من تسعة مواد تتعلق بأساسيات إدارة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتلك األقسام تمثل مبادئ 

إدارة أي شركة صغيرة ناجحة.

أهداف البرنامج:
يعتبر البرنامج مهم جداً، حيث يزود الفئة المستهدفة بالمعرفة والخبرات والموارد لمساعدتهم في إدارة مشاريعهم 
من أجل بناء حياة أفضل، كما يساعد على وضع الحلول التي تناسب المواطنين في كافة الدول لمواجهة تحديات 

التنمية على المستويين المحلي والدولي و إيجاد بدائل في ظل األزمة االقتصادية الراهنة.

الفئة المستهدفة:
األفراد الذين يرغبون في بدء مشروعات خاصة	 
وكاالت التمويل	 
منظمات محلية )اقتصادية، اجتماعية، ومنظمات التنمية البشرية(	 
منظمات غير حكومية	 
مشاريع التمكين للشباب و المرأة.	 

مزايا البرنامج:
1-  ثالثي اللغة: للمتدرب خيار الحصول على البرنامج إما باللغة االنجليزية أو العربية أو الفرنسية.

2-  يفتح أفاق جديدة و مبتكرة أمام جميع شرائح المجتمع إذ يوفر لهم االستقاللية.
3-  يتماشى خطوًة بخطوة مع الراغبين في فتح مشاريع جديدة.

4-  يناسب كافة أنواع المشاريع سواًء)متناهية الصغر، الصغيرة والمتوسطة(.
5-  يعتبر دليل وخارطة طريق تٌرشد أصحاب المشاريع بما يجب عليهم فعله.

6-  يحتوي البرنامج على اختبارات و حلول عملية و أوراق عمل تساعد على فهم كافة المواد.
7-  يعتبر من البرامج البسيطة و البعيدة عن التعقيد حيث أنه يناسب كافة القطاعات

مادة 1: إدارة األعمال:
هل أنت من ريادي األعمال وكيف تصبح ريادياً

مادة 2:  تخطيط األعمال:
كيف تحدد مشروعك وأهدافه وخريطة مسار شركتك.

مادة 3: الموارد البشرية:
كيف توظف أشخاصا آخرين

وكيف تديرهم وتحفزهم على العمل.

مادة 4: المحاسبة والمالية:
كيف تتابع العوائد والنفقات.

مادة 5: حسابات التكلفة:
ما هي أنواع التكاليف المختلفة وما تأثيرها على مشروعك

برنامج اقتدار-طالل أبوغزاله للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

مادة 6:  عمليات الشراء: 
كيف تحدد احتياجاتك الشرائية
وكيف تختار الموردين إليك.

مادة 7: التسويق:
ما هي المكونات والمفاهيم

األساسية للتسويق. 

مادة 8: إدارة العمليات:
ما هي العمليات األساسية لشركتك.

مادة 9: مراقبة المخزون:
كيف تنظم وتدير وتسجل مخزونك.
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تحديد االحتياجات التدريبية وإعداد الخطط التدريبية
االحتياجات  لتحديد  مالئمة  منهجية  تصميم  في  التدريب  إدارة  مساعدة  في  تتمثل  استشارية  مهنية  خدمة  تقديم 
التدريبية المؤسسية والوظيفية والذاتية للعاملين في كافة الوحدات اإلدارية واختيار األدوات المناسبة لرصد هذه 

االحتياجات وتصنيفها وتنظيمها على شكل خطة تدريبية متكاملة. 

تقييم األثر التدريبي
تقديم خدمة مهنية استشارية تتمثل في تصميم أدوات قياس كفؤة لتقييم مدة تحقيق أهداف البرامج التدريبية التي 
التدريب على تحليل نتائج  العاملين ومدى تأثير ذلك على أدائهم لمهام عملهم وكذلك مساعدة إدارة  شارك فيها 
تطبيق هذه األدوات وتقديم التغذية الراجعة التي تسهم في تطوير العملية التدريبية بدءاً من تخطيط التدريب وانتهاء 

بتنفيذ البرامج التدريبية.

تصميم أنظمة التدريب الداخلي
تقديم خدمة مهنية استشارية تتمثل في إعداد أدلة إجرائية تساعد إدارات التدريب الداخلي في تنفيذ أنشطتها وعملياتها 
االحتياجات  تحديد  ومنها:  الداخلي  التدريب  إلدارة  الرئيسية  المهام  األدلة  هذه  وتغطي  وفاعله  منتظمة  بطريقة 
المدربين )تقييم  التدريبية، وانتقاء  الحقائب  التدريبية، تطوير  البرامج  التدريبية، تصميم  الخطة  التدريبية، إعداد 

العروض التدريبية(..... وغيرها. 

تطوير المراكز التدريبية
تقديم خدمة مهنية استشارية تتمثل في تقييم أداء مراكز التدريب ووضع خطة تطوير من شأنها تحسين أداء المركز 
وبناء قدراته ومساعدته على العمل بطريقة إستراتيجية لفترة زمنية قادمة ال تقل عن )3( سنوات باإلضافة إلى 

تقديم تصاميم حديثة إلنشاء مراكز تدريب جديدة في الشركات والمؤسسات الحكومية. 

تطوير الحقائب واألدلة التدريبية
تقديم خدمة مهنية استشارية لدعم قدرات مراكز التدريب والمدربين والمؤسسات التي تمول وتشرف على مشاريع 
تدريبية وتأهيلية في إعداد وتطوير الحقائب واألدلة التدريبية التي يستخدمها ويطبقها المدربون في تنفيذ البرامج 
التدريبية وتهدف هذه الخدمة إلى زيادة كفاءة وفاعلية البرامج التدريبية في تحقيق األهداف التدريبية المنشودة من 

هذه البرامج. 

إعادة هيكلة وتطوير وحدات التدريب الداخلي
تقديم خدمة مهنية استشارية لتحسين أداء وحدات التدريب الداخلية بما ينسجم مع األهداف والبرامج التي تنفذها 
المؤسسة وتتضمنها خطتها اإلستراتيجية وما يتطلب ذلك من إعادة هيكلة لهذه الوحدات لتنظيمها بالشكل المتوافق 

مع استراتيجيات المؤسسة بما في ذلك إعادة هندسة الموارد البشرية العاملة في تلك الوحدات. 

تنفيذ البرامج التدريبية التي تلبي متطلبات جوائز التميز العربية
تقديم خدمة مهنية استشارية تتمثل في تقييم مستوى المؤسسة المشتركة في التنافس على إحدى جوائز تميز األداء 
العربية ليتم تصميم خطة تدريبية مالئمة الحتياجاتها التنافسية بحيث يتوفر لديها بعد تنفيذ البرامج التدريبية الواردة 

في الخطة قدرة أفضل للمنافسة على الجائزة.

التدريبية  االستشارات 



طــــــــــــــــالل اأبوغــــــــــــــــــزالــــــــه و�شــــــــــــــــــــركاه الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدولية. 1
طــــــــــــــــــالل اأبـــوغــــــــــزاله و�شـــــــــــــــــركاه لالإ�شت�شــــــــــــــــــــــــــــــارات. 2
طـــــــــــــــــــالل اأبـــــــوغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزالـــه للتقيـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم. 3
طـــــــــــــــــــالل اأبـــــــوغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزالـــه لأ�شــــــــــــــــــــــــماء املجــــــــــــــــال. 4
طــــــالل اأبوغــــــــزالـــــه لتقنـيـــــات املعلــــومــــــــات الدوليـــــــــــــــــــة. 5
طــــــالل اأبوغـــــــــــــــزاله للحـلــــــــــــــــول اللكرتونيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. 6
اأبـــــــوغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزالـــه للملكيــــــــــــــــــــــــــــــــة الفكريــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. 7
طـــــــــــــــــــــــــــــــــالل اأبـــــــوغـــــــــــــــــــــــــــزالــــــه القانــــــونيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. 8
طــــــــــالل اأبـــــــــــــــوغــــــــــــــــــــــــــــــزاله الدولية للدعاية والإعالن. 9

طـــــــــــــــالل اأبوغـــــــــــــزاله الدوليـــــــة للطباعـــــــــة والن�شـــــــــــــــــر. 10
طـالل اأبوغزاله للتوظيف املهني وتطوير املوارد الب�شــريـة. 11
طــــــــــــــــــــالل اأبـــــــــــــــــــــــــوغــــــــــــــــــــــــــــــزاله للم�شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريع. 12
طــــــــــــــــــــــــــــــالل اأبـــــوغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزالـه لـلـعـطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءات. 13
طـــــــــــــــــــــــالل اأبوغـــــــــزاله للرتجمــــــة والتوزيـــــــع والن�شـــــــــر. 14
طـــــــــــــالل اأبوغـــــــــــــــــزاله  ق�شـــــــم التاأ�شيــــــــــرات ال�شينيــــــــــــة. 15
كلية طالل اأبوغـزاله للـــدرا�شات العليـــا يف اإدارة الأعمـــال. 16
جــــامــــعـــــــــــــــــــــــــة طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالل اأبـوغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزالــه. 17
كلية طالل اأبوغزالــــــه اجلامعيــــة لالأعمــــال – البحريـن. 18
طــــــــــــــــــــالل اأبــوغـــــــــــــــــــــــــــزالــه ل�شـتــ�شـــــــــــــــــارات التعليــــــــــــــم. 19
ـــــــزالـه لأبحاث التعليم اللكرتونــي. 20 مركز طــــــــالل اأبــوغـــــ
مـعـــهـــــــــــــــــــد طـــــــــــــــالل اأبــوغـــــــــــــــــزالـــه كونفو�شيــــــــــــــــــــــــو�س. 21
مركز طـــــالل اأبوغـزاله كامربدج ملهارات تقنية املعلومــات. 22
جمموعة طـــــــــــــــــــــالل اأبـوغــــــــــــــــــــــــــــــــــــزالـه للتدريب املهنــي. 23
جمتمـــــــــــــــــــــــــــــع طــــــــــــــــــــــالل اأبوغـــــــــــــــــزاله للمعـــــــــــــرفــــــــــــــة. 24
ملتقــــــــــــى طــــــــــــــــــــالل اأبـــــــــــوغــــــــــــــــــــــــــزالـــه الـمعــــــــــــــــــــرفــــــي  . 25
الـمــــــــــــــو�شـوعــــــــــــــــــــــــة اللكتـــــــرونيـــــــــــــــــــــة العــــــــــربــيـــــــــــــــــــــــة . 26
طــــــــــــــــــــــــالل اأبوغــــــــــــــــــــزالـه للكمبيوتـــــــــــــــــــر املحـمـــــــــــــــــــــول . 27
الـمجـمـــــــــع الدويل العربـــــــــي للمحـا�شبــــني القانـونييــــــــــن . 28
الـمــجـــمــــــــــــــــع العـــــــربــــــــــــــــي للملـكــــيــــــــــــــــة الفكــــــــــريــــــــــــــــــــة   . 29
جــمــعـــيـــــــــــــــــــــة خبـــــــــــــراء الرتاخيـــــــ�س ــ الدول العربـيــــــــــة   . 30
الـمجمـــــــــــــــــــــــــع العـــــــــــــــــربــــــــــــــــــي لإدارة والــمـــــعــــــــــــــــــــرفـــــــــة  . 31
املركز العربي للو�شــــــــــــــــــاطة و التحـــــــــــكيم يف امللكية الفــــكرية  . 32
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الـمجمــوعـــة العالـميــــة للخدمـــات الـمـهنيــــــة والتعلـيــــــــم
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ــــــــــــم. 33 الـمنظمـــــــــــة العربيــــــــــــــة ل�شمـــــــان اجلــــــودة يف التعليـ
ـــــــم. 34 الـمنظمــــــــــــة العربيــــــــــــــة ل�شبكـــــات البحـــــــــــــث والتعليــــــ
ـــــــــــة. 35 امللتـقــــــــى ال�شينـــــــــــي العـــربـــــــــي لالأعمـــــــــــال والثقـــافــــ
املوؤ�شــــــــــــــــ�شــــــــــــــــة العربية البلطيقــــــــية لالأعــمال والتعليم . 36
طــــــــــــــــالل اأبــــــــــــــــوغــــــــــــــــزاله لل�شــــــــــــــــــــــــــــحابة اللكرتونية. 37
مركــــــــــــــز حوكمــــــــــــــة �شــــــــــــــركات الأعمــــــــــــــال العائليـــــــــــــــــة. 38
الــــــــمــــعــــهـــــــــد العـــــــــــــــــــــــــربي العمـــــــــــــانــــــــي للـتـــــــــدريــــــــــــــب. 39
وكالة ابــــــــــــــــــوغــــــــــــــــــزاله لنبــــــــــــــــــاء امللكيــــــــــــــــــة الفكـــــــرية. 40
كـــــلــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لــــفـــلــــــــ�شطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن. 41
منتدى تطوير ال�شــــــــــــــــــــــــــــــــــــيا�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات القت�شاديـة. 42
وكالة اأنبـــــــــــــــــاء طالل اأبوغزالــه لأخبار تكنولوجيا املعلومات. 43
طـــــــــــــــــــالل ابوغــــــــــــــــــــزاله ل�شــــــــــــــــنع املعرفــــــــــــــــــة والرثوة. 44
طـــــــــــــــالل اأبـــــــــوغـــــــــــزالـــــــــــه للتدريـــــــــــــــــب (البحريـــــــــــــــن). 45
وكالة اأنباء طــــــــــــــــــــــــــالل اأبـــــــــوغـــــــــــزالــــــــــــــــه للتعليــــــــــــــــــــــــم . 46
ــــــــربــــي لفـــــــــــــــــــــ�س النــــــــــــزاعـــــــــــــــــــــــات. 47 الــــــــمــــــــــركـــــــــــــز العــــ
مركز ـطــالل اأبوغــزاله لل�شهــــــادات العـــامليـــــة واملعـــــرفيـــــة. 48
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عناوين مكاتب مجموعة طالل أبو غزاله للتدريب المهني
 

مجموعة طالل أبو غزاله للتدريب المهني - اإلدارة 
العامة

المملكة األردنية الهاشمية - عمان
مبنى مجموعة طالل ابو غزاله، رقم 26، شارع األمير شاكر 

بن زيد، الشميساني، عمان، االردن
ص ب: 921100، عمان 11192، المملكة األردنية الهاشمية

هاتف: 5100900 )962-6+)
فاكس: 5100901 )962-6+)

 tagitraining@tagitraining.com :البريد اإللكتروني

المملكة األردنية الهاشمية - عّمان
مبنى مجتمع طالل أبوغزاله للمعرفة ـ مكاتب األردن ـ شارع 

مكة، مبنى رقم )19( أم أذينه
صندوق البريد: 3966، عمان 11953، المملكة االردنية 

الهاشمية
هاتف: 5100600 )962-6+)
فاكس: 5100601 )962-6+)

البريد اإللكتروني:
tagitraining.jordan@tagitraining.com

مملكة البحرين - المنامة
تي جي تاور - جناح 91 وجناح 92

مبنى رقم 683، طريق رقم 2811، مجمع رقم 428 
منطقة السيف، المنامة، مملكة البحرين
ص ب: 990 المنامة، مملكة البحرين

هاتف: 17550003 )973+)
فاكس: 17550049 )973+)

training.bahrain@tagitraining.com :البريد اإللكتروني

جمهورية مصر العربية - القاهرة
مبنى مجموعة ابو غزاله،  A26 ، القرية الذكية

الكيلو 28 طريق القاهرة/ إسكندرية الصحراوى ، 
ص ب: 150 القرية الذكية 12577، مدينة السادس من أكتوبر، 

القاهرة - جمهورية مصر العربية
هاتف: 35352900 )202+)
فاكس: 35370433 )202+)

training.egypt@tagitraining.com :البريد اإللكتروني

العـراق - بغداد
م محلة 710, شارع 20, رقم المبنى 122،

 حي المثنى– زيونة– قرب ساحة ميسلون العراق – بغداد
ص ب: 28361، الداوودي، الرمز البريدي 12631، 

بغداد، العراق
هاتف: 7902153509 )964+)

موبايل: 7702696631 )964+)
فاكس: 901 5100 )962-6+)

iraq@tagitraining.com :البريد اإللكتروني

العـراق - أربيل
القرية اإليطالية / دار رقم 463 بجانب البوابة الثانية، اربيل، 

إقليم كردستان، العراق
هاتف: 62561715 )964-6+( 

موبايل: 4237048 )964-750+( / 4221470 )750-
(+964

فاكس: 901 5100 )962-6+)
tagco.erbil@tagi.com :البريد اإللكتروني

  
دولة الكويت - الكويت

شارع فهد السالم، بناية السوق الكبير
مدخل A  ـ الطابق التاسع

ص ب: 4729، الصفاة، 13048، دولة الكويت
هاتف: 22433004 )965 +(
فاكس: 22440111 )965 +(

البريد اإللكتروني:   
training.Kuwait@tagitraining.com

لبنـــــان - بيروت 
الصنائع، شارع علم الدين، بناية المنصور، ط 1   

ص ب: 7381-11، بيروت، لبنان
هاتف:  754222 )961-1 +(
فاكس: 353858 )961-1 +(

البريد اإللكتروني: 
training.lebanon@tagitraining.com

ليبيــــا - مكتب ليبيا
مبنى مجموعة طالل ابو غزاله، رقم 26، شارع األمير شاكر 

بن زيد، الشميساني، عمان، االردن
ص ب: 921100، عمان 11192، المملكة األردنية الهاشمية

هاتف: 5100900 )962-6+)
فاكس: 5100901 )962-6+)

agip.libya@agip.com: :البريد اإللكتروني

سلطنة ُعمان - مسقط
المعهد العربي العماني للتدريب اإلداري

الوطية، بناية الرميلة، الطابق الثاني
ص ب: 2366، روي ، الرمز البريدي 112 مسقط ـ سلطنة 

ُعمان
هاتف: 24563650 )968+)
فاكس: 24566281 )968+)

araboman@tagorg.com :البريد اإللكتروني

دولة فلسطين - غــزة
شارع القدس، دوار أنصار، بناية األوقاف، الطابق الثاني،

 شقة 10-11، غزة ـ فلسطين
ص ب: 505، مدينة غزة ـ فلسطين

هاتف: 2827947 / 2826917 / 2824166 )970-8+)
فاكس: 2824156 / 2840387 )970-8+(     

tagco-gaza@tagi.com :البريد اإللكتروني
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دولة فلسطين - رام هللا
بناية البرج األخضر، الطابق الثالث، شارع النزهة، ص ب: 

3800، البيرة، رام هللا- فلسطين
هاتف: 2989401 / 2988221 / 2988220 )970-2+)

فاكس: 2988219 / 2988150 )970-2+)
ramallah.training@tagitraining. :البريد اإللكتروني

com

دولة قطــر - الدوحة
واحة األعمال، بناية رقم )E(، الطابق الخامس، طريق المطار

ص ب: 2620، الدوحة ـ دولة قطر
هاتف: / 44424024 /44440911 /44424023  

(+974( 44416455
فاكس: 44425687/  44355175 )974+)

info.qatar@tagitraining.com :البريد اإللكتروني

المملكة العربية السعودية - الرياض
مركز تاج للتدريب  

طريق الملك فهد، العليا ـ الرياض
ص ب: 9767، الرياض، 11423 المملكة العربية السعودية

هاتف: 4642936 )966-11+)
فاكس: 4659915/ 4652713 )966-11+)

training.riyadh@tagitraining.com :البريد اإللكتروني

المملكة العربية السعودية - الُخبـر
برج مدى )أ(- الطابق األول ـ شارع األمير تركي بن 

عبدالعزيز ـ الكورنيش ـ الخبر
ص ب: 3187، الخبر 31952 ـ المملكة العربية السعودية

هاتف: 8820940 )966-3+)
فاكس: 8821032 )966-3+)

training.khobar@tagitraining.com :البريد اإللكتروني

المملكة العربية السعودية - جـدة
بناية مجموعة طالل ابو غزاله وشركاه
تقاطع طريق المدينة مع شارع التحلية

ص ب: 20135، جدة 21455 المملكة العربية السعودية
هاتف: 6685458 )966-2+)
فاكس: 6685415 )966-2+)

training.jeddah@tagitraining.com :البريد اإللكتروني

السـودان - الخرطوم
عمارة البنك اإلسالمي السوداني ـ الطابق السادس شقة رقم 1، 

شارع القصر ـ الخرطوم
ص ب: 1623 الخرطوم ـ السودان
هاتف: 83763483  )002491)
فاكس: 83763484  )002491)

sudan@agip.com: :البريد اإللكتروني

الجمهورية العربية السورية - دمشق
تنظيم كفرسوسة ـ المتحلق الجنوبي

ص ب 31000، دمشق، الجمهورية العربية السورية
هاتف: 63 / 2140160 )963-11 +(
فاكس: 62 / 2140164 )963-11 +(

training.syria@tagitraining.com :البريد اإللكتروني

اإلمارات العربية المتحدة - أبو ظبي
بناية المصرف، الطابق الثامن ، شارع الشيخ حمدان
ص ب: 4295، أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: 6724425 / 6724426 )971-2+)
فاكس: 6723526 )971-2+)

training.abudhabi@tagitraining. :البريد اإللكتروني
com

اإلمارات العربية المتحدة - دبي 
جلف تاورز، مدخل A1 ، الطابق السابع

شارع عود ميثاء، بر دبي، دبي
ص ب: 1991،  دبي، اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: 3967778(4)00971 )8 خطوط(
فاكس: 3967779(4)00971

dubai@tagitraining.com :البريد اإللكتروني

اإلمارات العربية المتحدة - رأس الخيمة
بناية السير رقم 1، ط3، شارع ُعمان، النخيل

ص ب: 403، رأس الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: 2288427 )971-7+)
فاكس: 2285929 )971-7+)

training.rak@tagitraining.com :البريد اإللكتروني

اإلمارات العربية المتحدة - الشارقة
منطقة المجاز 3 ،  مركز الغانم لالعمال،

الطابق 3 – مكاتب 301 و 302
ص ب: 952 الشارقة

اإلمارات العربية المتحدة
هاتف:   00 88 537  9716+
فاكس:   11 88 537 9716+

tagco.sharjah@tagi.com :البريد اإللكتروني

الجمهورية اليمنية  - صنعاء
ان، أمام السفارة السودانية، صنعاء،  شارع بيروت، فج عطَّ

الجمهورية اليمنية
ص ب: 2055 صنعاء، الجمهورية اليمنية

هاتف: 433411 )967-1 +(
 فاكس: 433422 )967-1 + (

 training.yemen@tagitraining.com :البريد اإللكتروني
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مجموعة طالل أبوغزالـه للتدريب المهني - اإلدارة العامة
عمان - األردن

العنوان: مبـنى مجموعة طالل أبوغزالـه رقم ۲٦، شارع األمير شاكر بن زيد، الشـميساني
ص.ب: ۹۲۱۱۰۰ عّمان ۱۱۱۹۲، األردن

هـاتف: ۹۰۰ ٥۱۰۰ ٦ ۹٦۲+
فاكس: ۹۰۱ ٥۱۰۰ ٦ ۹٦۲+

tagitraining@tagitraining.com :البريد االلكتروني


