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 الدورات التدريبية لمجموعة طالل أبو غزاله للتدريب المهني 

 لعام للنصف األول من ا
 مكان االنعقاد اللغة اسم البرنامج التدريبي 

ينايركانون ثاني /   
 ظبي وأب العربية (IFRS) المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير 1

 ظبي أبو العربية واالحتيال والتزييف التزوير كشف 2
 ظبي أبو العربية واإلبداعي التحليلي التفكير مهارات 3

4 
 قديلنا ساساأل من التحول وأسس المحاسبة ألنظمة المتقدمة المعايير

 ظبي أبو العربية االستحقاق ساسأل

دارة العطاءات وتقييم المناقصات في الحديثة االتجاهات 5  ظبي أبو العربية العقود وا 

 ظبي أبو العربية TQM الشاملة الجودة نظام وتطبيق إعداد 6

 أبو ظبي العربية التميز في جودة الخدمة ومهارات التعامل مع العمالء والمراجعين 7

 أبو ظبي العربية دور التدقيق الداخلي في الحوكمة ، إدارة المخاطر ، والرقابة الداخلية 8

 الخبر العربية ريبة االستقطاع والتطبيقات اإللكترونيةض 9

 المهارات االدارية للموظفين الجدد 10
Managerial Skills for New Employees المنامة العربية واإلنجليزية 

 الحقيقي للعالم اإلنجليزية اللغة إدخال 11
Introducing to English Language for the real world 

 المنامة إلنجليزيةالعربية وا

 المنامة العربية واإلنجليزية ) TOT ) Training of Trainersمدربين تدريب  12

 محاسبة لغير المحاسبين  13
Accounts for Non- Accounts المنامة العربية واإلنجليزية 

 المراسم والبروتوكوالت -العالقات العامة الدولية 14
International Public Relations, Ceremonies & Protocol 

 المنامة العربية واإلنجليزية

 القاهرة العربية اساسيات اإلدارة اللوجستية 15
 القاهرة العربية طرق حماية العالمات التجارية والنماذج الصناعية 16
 القاهرة العربية اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية 17
يةالعرب محاسبة التكاليف المتقدمة 18  الكويت 
 الكويت العربية المحاسبة لغير المحاسبين 19
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 الرياض العربية الماليين لغير المالية 20
 الرياض العربية نظام ضريبة الدخل السعودي والتطورات الزكوية 21
 دبي العربية التعامل مع ضغوطات العمل 22
 دبي العربية لمشاركة في جوائز التميز لإعداد الملف الشخصي  23
 دبي العربية الفهرسة واألرشفة االلكترونية 24
 عّمان العربية اعادة هندسة الموارد البشرية 25
 عّمان العربية االعتمادات المستندية 26
 عّمان العربية التحليل المالي التخاذ القرار 27
 عّمان العربية   (PMP)االحترافية إدارة المشاريع 28
29 Advanced Excel عّمان العربية 
 رام اهلل العربية (IACPAالدورة التأهيلية لشهادة محاسب دولي عربي قانوني معتمد ) 30

31 
الدورة التأهيلية لشهادة خبير المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

(IFRS Expert) 
 رام اهلل العربية

 رام اهلل العربية (IACMAالدورة التأهيلية لشهادة محاسب دولي عربي إداري معتمد ) 32
 رام اهلل العربية معايير المحاسبة الدولية والتعديالت الحديثة عليها 33

 شباط  / فبراير
 أبو ظبي العربية المالية القوائم وتحليل إعداد 34
 أبو ظبي العربية كسل إلعداد التقارير الماليةاال استخدام 35
جراء والتعيين االستقطاب مهارات 36  أبو ظبي العربية تالمقابال وا 
 أبو ظبي العربية المستدام والتميز القيادة مهارات 37
 أبو ظبي العربية الداخلي التدقيق أعمال في المخاطر تحليل تقنيات 38
 أبو ظبي العربية عليها الداخلية الرقابة ونظام الشركات حوكمة 39
 و ظبيأب العربية التميز في أعمال السكرتارية ومدراء المكاتب 40
 أبو ظبي العربية االجراءات المتقدمة لسياسات شؤون الموظفين والتطوير االداري 41
 أبو ظبي العربية إعداد وتطوير مهارات المحاسبين الجدد 42

43 
 المعايير و (IAS) عليها الحديثة والتعديالت الدولية المحاسبة معايير
 (IFRS) المالية التقارير إلعداد الدولية

 الخبر العربية

 المنامة العربية واإلنجليزية  Diploma in Insurance  التأمين في دبلوم 44

45 
  الطارئة الحاالت مواجهة وكيفية العمل موقع في السالمة اساسيات

Basics of Safety in the Workplace and How to Cope 

with Emergency Situations 

 المنامة العربية واإلنجليزية

 المنامة العربية واإلنجليزية  Body Language لغة الجسد 46

 المنامة العربية واإلنجليزية Financial analysis for auditors التحليل المالي للمدققين 47
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 استراتيجيات اعادة الهيكلة للموارد البشرية 48
Strategies for the Restructuring of Human Resources 

 المنامة العربية واإلنجليزية

 المراسم والبروتوكوالت -العالقات العامة الدولية 49
International Public Relations, Ceremonies & Protocol 

 المنامة العربية واإلنجليزية

 القاهرة العربية إدارة الجودة الشاملة 50
 القاهرة العربية إعداد التقارير المالية فيالمعايير الدولية  51
 القاهرة العربية تدريب المدربين 52
قاهرةال العربية المحاسبة لغير المحاسبين 53  

 راس الخيمة العربية البيانات المالية المجمعة 54
 راس الخيمة العربية المحاسبة لغير المحاسبين 55
 الكويت العربية كتابة تقارير التدقيق الداخلي 56

 الرياض العربية كسلاال باستخدامالتحليل المالي  57
 الرياض العربية لحديثة عليهاالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والتعديالت ا 58
 الرياض العربية وتقييم المشاريع االقتصادية الجدوىدراسات  59
 دبي العربية لغير المحاسبين  ة المحاسب 60
عداد التقارير 61  دبي العربية طباعة وا 
 عّمان العربية تطبيقات في ضريبة الدخل وضريبة المبيعات 62
 عّمان العربية لعملالذكاء العاطفي والتميز في ا 63

 عّمان العربية   (IFRS) معايير اعداد التقارير المالية الدولية 64

65 Professional Business Writing عّمان العربية 

 رام اهلل العربية التدقيق الداخلي المبني على المخاطر 66

 رام اهلل العربية إعداد وتحليل القوائم المالية 67

 آذار/ مارس
 أبو ظبي العربية الداخلي التدقيق أعمال في المخاطر تحليل نياتتق 68
 أبو ظبي العربية المالية والشؤون الموازنات في أكسل خبير 69
 أبو ظبي العربية الجودة إدارة في االستراتيجي التخطيط 70
 أبو ظبي العربية العمالء خدمة 71
 أبو ظبي العربية المستندية االعتمادات 72
 أبو ظبي العربية الماليين المدراء لغير اليةالم 73
 أبو ظبي العربية المعايير الدولية لتقييم األداء المؤسسي 74
 أبو ظبي العربية االبداع المتكامل والتميز الوظيفي 75
 أبو ظبي العربية األساليب الحديثة في تطوير الموارد البشرية 76
 الخبر العربية   ITIL Foundationاتأدلة األنظمة التشغيلية لنظم المعلوم 77
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 الخبر العربية التخطيط االستراتيجي 78
 المنامة العربية واالنجليزية  Accounts for non-accounts  المحاسبة لغير المحاسبين 79
 ةالمنام العربية واالنجليزية ) TOT ) Training of Trainersمدربين تدريب  80

 LOMA Associate, Life Managementدبلوم التامين  81

Institute (ALMI) المنامة العربية واالنجليزية 

 التخطيط االستراتيجي و اإلدارة االستراتيجية للبنوك 82
Strategic Planning & Strategic Management for Banks 

 المنامة العربية واالنجليزية

 للغة االنجليزيةا –مهارات المراسالت التجارية  83
English - Business Writing that works 

 المنامة العربية واالنجليزية

 البشريةاستراتيجيات اعادة الهيكلة للموارد  84
Strategies for the restructuring of human resources 

 المنامة العربية واالنجليزية

 القاهرة العربية تنمية المهارات القيادية 85
 القاهرة العربية ماتإدارة االز  86
 القاهرة العربية إدارة خدمة العمالء 87
 القاهرة العربية إدارة المخازن فيالطرق الحديثة  88
 القاهرة العربية االستراتيجيالتخطيط  89
 القاهرة العربية حقوق االمتياز 90
 القاهرة العربية إعداد الموازنات التخطيطية الفعالة  91
 راس الخيمة ليزيةاالنج الحوكمة 92
 راس الخيمة العربية ادارة الموارد البشرية 93
 الكويت العربية تنمية مهارات رجال البيع والتسويق 94
 الكويت العربية التحليل المالي المتقدم 95
 الشارقة العربية المناقصات الحكومية ومهارات إعداد العقود االدارية 96
 الشارقة العربية اتخاذ القرارات وحل المشكالت 97
 الرياض العربية إعداد وتحليل القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية 98
 الرياض العربية القرارات واتخاذ للرقابة التكاليف محاسبة في الحديثة التقنيات 99
 الرياض العربية نشآت التابعة القوائم المالية الموحدة ومحاسبة االستثمارات في الم 100
 دبي العربية  االستراتيجيالتخطيط  101
 دبي العربية مهارات العرض والتقديم  102
 دبي العربية اعداد الصف الثاني من المدراء 103
 عّمان العربية تسخير قنوات التواصل االجتماعي للتسويق االلكتروني 104

 عّمان العربية المحاسبة لغير المحاسبين 105

 عّمان العربية تقنيات األداء التنفيذي لتحقيق التميز باألعمال التجارية  106
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 عّمان العربية الرقابة المالية واعداد الموازنات 107

 رام اهلل العربية المحاسبة للجمعيات والمؤسسات غير الربحية 108

 رام اهلل العربية إدارة المخازن والمشتريات 109

لنيسان / ابري  
 أبو ظبي العربية وتطبيقاتها الحكومية المحاسبة 110
 أبو ظبي العربية الحكومية واألجهزة الدوائر في الخدمة وتميز األداء تطوير 111
 أبو ظبي العربية العام للقطاع الدولية المعايير وفق الختامية الحسابات إعداد 112
لعربيةا البشرية الموارد إلدارة االستراتيجي التخطيط 113  أبو ظبي 
 أبو ظبي العربية والمبيعات التسويق إلدارة الفعالة اإلدارة 114
 أبو ظبي العربية إدارة النقد 115
 الخبر العربية التحليل المالي 116
 المنامة العربية واالنجليزية CIMA   سيما -دبلوم التمويل االسالمي   117

 المنامة العربية واالنجليزية PQM معتمد  ةمدير جود 118

119 
  الطارئة الحاالت مواجهة وكيفية العمل موقع في السالمة اساسيات

Basics of Safety in the Workplace & How to Cope with 

Emergency Situations  

 المنامة العربية واالنجليزية

 مهارات عرض وكتابة التقارير  120
Presentation and report writing skills 

 المنامة نجليزيةالعربية واال

 مهارات واعداد وكتابة التقارير للصحفيين 121
Skills and preparing and writing reports for journalists 

 المنامة نجليزيةالعربية واال

 القاهرة العربية طرق إعداد الخطط التسويقية 122
 القاهرة العربية االضرائب على الدخل والمبيعات وتطبيقاته 123
 القاهرة العربية االجتماعيةتطبيقات على قانون التأمينات  124
النجليزيةا إلعداد التقارير المالية والتعديالت الحديثة عليها المعايير الدولية 125  راس الخيمة 
 راس الخيمة العربية معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 126
 الكويت العربية دراسة الجدوى االقتصادية إعدادمهارات  127
 الرياض العربية معايير التدقيق الداخلي وآخر المستجدات عليها 128

129 
وشروط التسليم في والتخليص الجمركي  واالستيرادالمشتريات الخاصة 

 الرياض العربية التجارة الدولية

 الرياض العربية إدارة التوريد واإلمداد اللوجستي للمشروعات 130
 دبي العربية   معايير المحاسبة الدولية 131
 دبي العربية 6Sigmaادارة الحيود السداسي  132
يةالعرب المنهج االبتكاري في اعداد مؤشرات األداء المؤسسي 133  دبي 
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 عّمان العربية تنمية مهارات االتصال الفَعال 134
 عّمان العربية التدقيق والرقابة الداخلية وفقا للمعايير الدولية 135
 عّمان العربية بناء فرق العمل الناجح 136
 عّمان العربية ادارة التزويد واإلمداد 137
 عّمان العربية SPSSالتحليل االحصائي باستخدام   138
 عّمان العربية اعداد وتحليل القوائم المالية 139
 رام اهلل العربية النماذج واإلجراءات –كيفية إعداد ملف تدقيق كامل  140

 رام اهلل العربية الرقابة المالية واعداد الموازنات 141

 أيار / مايو
 أبو ظبي العربية IPSAS العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير 142
 أبو ظبي العربية واالحتيال والتزييف التزوير كشف 143
 أبو ظبي العربية الشاملة الجودة إدارة أدوات 144
 أبو ظبي العربية البشرية الموارد تطوير في التنفيذية السكرتاريا دور 145
عداد المالية اإلدارة منهجيات 146  أبو ظبي العربية المالية القوائم وتحليل وا 

 أبو ظبي العربية المتقدمة في تحليل وتحديد االحتياجات التدريبية األساليب 147

 أبو ظبي العربية اإلدارة الفاعلة للوقت وترتيب األولويات 148

 أبو ظبي العربية تقويم وتقييم أداء الموظفين 149

 أبو ظبي العربية منهجية التحسين المستمر لخدمة العمالء 150

 الخبر العربية البشرية الموارد إدارة في الحديثة االستراتيجيات 151

 مهارات العرض 152
Presentation Skills 

 المنامة العربية واالنجليزية

 المنامة العربية واالنجليزية Intellectual Property Expert   خبير الملكية الفكرية 153

 الحقيقي للعالم اإلنجليزية اللغة فيمقدمة  154
Introducing English Language for the Real World 

 المنامة العربية واالنجليزية

155 
 نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التنمية

SME’s growth of development 
 المنامة العربية واالنجليزية

 تنمية مهارات رجال البيع والتسويق 156
Salesmen and Marketing Skills Development 

 المنامة العربية واالنجليزية

 القاهرة العربية إدارة الموارد البشرية 157

 القاهرة العربية المحاسبة المالية المتقدمة 158
 القاهرة العربية استراتيجيات التسويق 159
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 القاهرة العربية مهارات البيع واإلقناع باحترافية 160

عداد الموازنات التقديريةإدارة النقد و  161  القاهرة العربية ا 

 القاهرة العربية التغيير ادارة 162
 راس الخيمة العربية لغير المحاسبين المحاسبة  163

 الكويت العربية عليها الحديثة)التدقيق( الدولية والتعديالت  ةمعايير المراجع 164

 الشارقة العربية زناتالمحاسبة الحكومية والتخطيط المالي واعداد الموا 165

 الرياض العربية تطوير منظومة المبيعات والتسويق 166
 الرياض العربية المحاسبة المالية المتقدمة 167

دارة االحتيال 168  الرياض العربية المالي اإلبالغ على وأثرها األرباح وا 

 دبي العربية الشاملة الجودة  ادارة 169

 دبي العربية لغة اإلشارة  170
 دبي العربية حقوق اإلنسان 171

 دبي العربية الصحة والسالمة المهنية  172

 عّمان العربية واإلشراقيةتنمية المهارات االدارية  173

 عّمان العربية (Project Risk Management)إدارة المخاطر للمشاريع  174
 عّمان العربية مهارات التفاوض وصياغة العقود القانونية 175

 رام اهلل العربية محاسبة التكاليف 176

 رام اهلل العربية المحاسبة لغير المحاسبين 177

 حزيران / يونيو
 أبو ظبي العربية عليها الحديثة والتعديالت الدولية التدقيق معايير 179
 أبو ظبي العربية وأساليبه العمل نظم وتطوير اإلجراءات تبسيط 180
 أبو ظبي العربية االنحرافات وتحليل وازناتالم تنفيذ ومراقبة إعداد 181
دارة حفظ 182  أبو ظبي العربية واألرشفة والملفات الوثائق وفهرسة وا 
 المنامة العربية واالنجليزية   Presentation skills     مهارات العرض 183

 راس الخيمة االنجليزية اساسيات اللغة اإلنجليزية في االعمال 184
 راس الخيمة العربية واالنجليزية ادارة التغيير 185
عداد التقارير المالية والحساب الختامي 186  الشارقة العربية إقفال الحسابات الحكومية وا 
 الرياض العربية القرارات المالية اتخاذ احتراف 187
 الرياض العربية المالية لغير الماليين 188
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 الرياض العربية نظام ضريبة الدخل السعودي والتطورات الزكوية 189
 دبي العربية لغة الجسد 190
 دبي العربية إعداد التقارير 191
 عّمان العربية التحليل المالي باستخدام الحاسب اآللي 192

 عّمان العربية إدارة الموارد البشرية والتطوير التنظيمي 193

 عّمان العربية المحاسبة لغير المحاسبين 194

 عّمان العربية التخطيط االستراتيجي 195


