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Purpose: 

This program provides participants with the required 

focuses on the essential role that accounting and audit 

departments play in company’s accomplishing their goals 

and developing into better organizations.

Beneficiaries:

interested in working in accounting and  auditing.

Program duration:

divided into (150) hours of specialized courses,  (50) Hours 

of soft skills courses and (100) hours of practical training at 

Talal Abu Ghazaleh Organization.

Language used:

Arabic and English.

Certificate:

the overall program hours.

Trainers:

Fees: 

This fee can be paid by installments.

Required documents:

1. A copy of your passport or ID card

2. A passport size picture

Abu-Ghazaleh Accounting Diploma

TAG-KS

Talal Abu-Ghazaleh Knowledge Society



دورات المهارات االساسية
Soft Skills Courses 
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الدورات المتخصصة
Specialized Courses  

الساعات التدريبية
Training Hours

Course Titleعنوان الدورة
مهارات االتصال وادارة  الوقت

Communication Skills and Time Management

الذكاء العاطفي
Emotional Intelligence

المهارات القيادية وبناء فريق العمل
Leadership Skills and Teamwork Building

التدريب العملي
 

(١٠٠) ساعة تدريبية لدى مجموعة طالل أبوغزاله 
خالل الفترة ٥:٠٠ - ٨:٠٠ مساء�

معايير المحاسبة واالبالغ المالي الدولية
IAS & IFRS

التحليل المالي باستخدام الحاسوب
Financial Analysis Using Excel

تطبيقات محاسبية باللغة االنجليزية
Accounting in English

التطبيقات العملية في محاسبة التكاليف
  Cost Accounting 

 التخطيط والتنبؤ المالي
واعداد الموازنات التقديرية

Budgeting and Financial Planning
التطبيقات العملية في المحاسبة الضريبية

Tax Accounting
 المحاسبة االبداعية واالحتيال في

البيانات المالية
 Creative Accounting and Fraud

 التطبيقات العملية
لمعايير التدقيق الدولية

 International Standards of Audit 
التدقيق الداخلي وفق المعايير ا¥مريكية

Internal Audit
 التطبيقات العملية في تدقيق نظم المعلومات

IT Audit
  المجموع 

Total

كتابة الرسائل والتقارير
Business Writing Skills

خدمة العمالء وفن االتيكيت
Customer Service and Business Etiquette

التفكير االبداعي وحل المشكالت
Creative �inking and Problem Solving

مهارات العرض والتقديم
Presentation Skills

Tel. 065100900  |  Fax. 065100901  |  Ext. 2033
| Email. tag-knowledge@tagorg.com | 

 | Website. tag-knowledge.com |

Work Ethics
اخالقيات العمل


