
هدف البرنامج:
الدوائر  في  للعمل  المشاركين  تأهيل  الى  البرنامج  يهدف   
البرنامج  هذا  اهمية  وتنبع   ، والمحاسبية  المالية  وا�قسام 
اهداف  تحقيق  في  المالي  النظام  يلعبه  الذي  الحيوي  للدور 
استعراض  خــالل  من  االفضل  نحو  وتطويرها  المؤسسة 
ومحاسبيا  ماليا  المتبعة  واالجراءات  والتطبيقات  المفاهيم 

العملي. الجانب  على  التركيز  مع 

المستفيدون من البرنامج:
والمالية  المحاسبة  واقسام  دوائر  لدى  العمل  في  الراغبون 
المحاسبة  مجال  في  علمي  مؤهل  حملة  من  يكون  ان  على 

والتمويل.

مدة البرنامج:
١٥٠ ) ساعة تدريبية. ثالثة شهور بواقع  ( 

لغة التدريب:
اللغة العربية واالنجليزية.

شهادة البرنامج:
المحاسبة  فــي  الــتــدريــبــيــة  الــــدورة  شــهــادة  مــنــح  سيتم 
اجتاز  من  لكل  العالي  التعليم  وزارة  من  مصدقة  والتدقيق 
حضور  الى  باالضافة  الغاية  لهذه  المعد  النهائي  االمتحان 

الكلي. البرنامج  ) من عدد ساعات   ٪  ٨٥  ) مااليقل عن 

المدربون:  
من  والتدقيق  المحاسبة  لـــدورة  التدريبي  الــكــادر  يتألف 

المجال. هذا  في  متميزة  خبرة  وذوي  مؤهلين،  مدربين 

رسوم البرنامج:
 ، القرطاسية   ، التدريبية  المواد  شاملة:   اردنــي  دينار    (  ١٠٠٠)
تقسيط  امكانية  ــى  ال بــاالضــافــة   ، االســتــراحــات   ، الــشــهــادة 

الرسوم.

الوثائق المطلوبة:
السفر او جواز  المدنية  االحوال  – صورة عن هوية   ١

شخصية ٢-صورة 
اخر مؤهل علمي ٣- صورة عن 

Purpose: 
This program provides participants with the required 
knowledge to excel in the accounting and audit �eld. It 
focuses on the essential role that accounting and audit 
departments play in company’s accomplishing their goals 
and developing into better organizations.

Beneficiaries:
Holders of a su�cient accredited certi�cation and those 
interested in working in accounting and  auditing.

Program duration:
(150) hours long running over three months.

Language used:
Arabic and English.

Certificate:
The certi�cate gained from this course is accredited by the 
Ministry of Higher Education. This certi�cate is granted 
after passing the �nal exam and attending at least 85% of 
the overall program hours.

Trainers:
Our sta�  are composed of certi�ed trainers who are 
experts in the accounting and auditing �eld.

Fees: 
1000 JDs, which includes all material, the certi�cate, breaks,  
This fee can be paid by installments.

Required documents:
1. A copy of your passport or ID card
2. A passport size picture
3. A copy of the last acquired college / university certi�cate.

دورة أبوغزاله التدريبية في المحاسبة
Abu-Ghazaleh Accounting Training Course



Tel. 065100900  |  Fax. 065100901  |  Ext. 2033, 1720
| Email. tag-knowledge@tagorg.com | 

 | Website. tag-knowledge.com |
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السـاعات الـتـدريبيـة
Training Hours

الـــدورات الـمتخصصــة
Specialized Courses

Course Titleعنوان الدورة

المحاسبة لغير المحاسبين
Accounting for Non-Accountants 

معايير المحاسبة واالبالغ المالي الدولية
IAS & IFRS

 تطبيقات محاسبية باللغة االنجليزية
Accounting in English 

محاسبة التكاليف للرقابة واتخاذ القرارات
Cost Accounting for control and Design Making 

 التحليل والتخطيط المالي واعداد
الموازنات التقديرية باستخدام اكسل
Financial Analysis, Planning and 

Budgeting Using Excel 
 التطبيقات العملية لقوانين ضريبة الدخل

 والمبيعات والضمان االجتماعي
Practical Implementation of Income Tax, 

Sales and Social Security Laws  
االحتيال في البيانات المالية و مسؤوليات المدقق

The Fraud in Financial Statements and 
Auditor Responsibilities   

 معايير التدقيق الدولية
International Standards of Audit  

 تقييم أنظمة الرقابة الداخلية والتدقيق المبنى على المخاطر
Internal Control Systems Assessment and 

Risk Based Audit 
 التدقيق الداخلي وتدقيق أنظمة المعلومات

Internal Audit Using Excel
Total


