مكاتـب مجموعـة طــالل أبوغـزاله
حول العالم
اململكة األردنية الهاشمية
 -1عمان

مجموعة طالل أبوغزاله-اإلدارة العامة
مبنى رقم  ،26شارع األمير شاكر بن زيد،
الشميساني ،عمان ،االردن
صندوق البريد ،921100 :عمان  ،11192األردن
هاتف)+962-6( 5100900 :
فاكس)+962-6( 5100901 :
البريد اإللكترونيtagi@tagi.com :
 -2عمان
أجيب  -االدارة العـامـة
مبنى رقـم  ،26شارع األميـر شاكر بن زيد
الشميساني ،عمان ،اململكة االردنية الهاشمية
ص.ب 921100 :عمان  11192األردن
هاتف)+962-6( 5100900 :
فاكس)+962-6( 5603941 :
البريد اإللكترونيjordan @agip.com :
 -3عمان
مجتمع طالل أبوغزاله للمعرفة
شارع مكة ،مبنى رقم ( )19أم أذينه
صندوق البريد ،3966 :عمان  ،11953اململكة
األردنية الهاشمية
هاتف)+962-6( 5100600 :
فاكس)+962-6( 5100601 :
البريد اإللكترونيtagco.amman@tagi.com :
 -4عمان
كلية طالل أبوغزاله للدراسات العليا
في إدارة األعمال ()TAG-SB
مكتب قبول اخلريجني ،شارع مكة
صندوق البريد 921951 :عمان 11192االردن
هاتف)+962-6( 5509222 :
فاكس)+962-6( 5509102 :
البريد اإللكترونيinfo@tagcb.edu.jo :
 -5عمان
شركة جامعة طالل أبوغزاله (لبنان) ()TAGI-UNI
املكتب األقليمي :مبنى رقم  ،45شارع عبدالرحيم
الواكد ،الشميساني ،عمان ،األردن
صندوق البريد ،921100 :عمان  11192اململكة
االردنية الهاشمية
tagiuni.com

أفغانستان
 -6كابول

House No. 108, Near Flower Street & Herati
Mosque, Sher-n-Naw, Kabul, Afghanistan.
P.O. Box: 13004, Qalai-e-Fathullah, Kabul,
Afghanistan
Tel: 0093-7526 00515 / 7794 64384
Facsimile Number: 001-514-9339 023
)(through Canada
Email: afganistan@tagi.com
Email: afghanistan@agip.com

اجلمهورية اجلزائرية
 -7اجلزائـــر

مركز القدس للتجارة واألعمال ـ الطابق 9
مكتب رقم 22-09
صندوق البريد ،148 :اجلزائر 16004
هاتف)+213-21( 341419 :
فاكس)+213-21( 341423 :
البريد اإللكترونيalgeria@agip.com :

مملكة البحرين
 -8املنامة

مبنى  1002طريق  ،5121املنامة  /السويفية 351
صندوق البريد 990 :املنامة ،مملكة البحرين
هاتف)+973( 17550003 :
فاكس)+973( 17550049 :
البريد اإللكترونيtagco.bahrain@tagi.com :
البريد اإللكترونيbahrain@agip.com :
 -9كلية طالل أبوغزاله اجلامعية لألعمال
()TAG-UCB
مبنى  1002طريق  ، 5121املنامة  /السويفية 351
صندوق البريد 990 :املنامة ،مملكة البحرين
هاتف)+973( 17383000 :
فاكس)+973( 17383001 :

جمهورية الصني الشعبية

 -10شنغهاي
413, Tongsheng Tower, NO. 458 Pudong
Fushan Rd,
Shanghai,China, 200122
Telephone No.: +86-21-58786281
Fax No.: +86-21-58782853
Email: china.admin@tagorg.com    
 -11بكني
P7, 5/F China Life Tower ,16 Chaowai St,
Chaoyang District,
Beijing ,China, 100020
Tel No.: +86-10-5365 1720
Fax No.: +86-10-5877 1222
Email: beijing@agip.com
 -12هوجن كوجن
Suite 1201, Level 12, 1 Peking Road, Tsim
Sha Tsui, Hong Kong
Tel: +(00852) -39809332
Fax: +(00852)-39809333
Email: marketing.hk@tagorg.com

قبــــرص

 -13نقوسيا

7 Efesou Street, Apartment 401
1055 Nicosia, Cyprus.
P.O. Box: 16270, 2087 Nicosia, Cyprus.
Telephone: (+ 357) 22 518 610
Fax: (+357) 22 518 680
Email: cyprus@agip.com

tagorg.com

جمهورية مصر العربية

 -14القاهرة ـ  6أكتوبر
مبنى مجموعة أبوغزاله ، A26 ،القرية الذكية
الكيلو  28طريق القاهرة  /إسكندرية الصحراوى،
مدينة السادس من أكتوبر  ،القاهرة ،مصر
ص.ب 150 :القرية الذكية  ،12577مدينة السادس
من أكتوبر ،القاهرة ،جمهورية مصر العربية
هاتف)+202( 35352900 :
فاكس)+202( 35370433 :
البريد اإللكترونيtagco.cairo@tagi.com :
البريد اإللكترونيegypt@agip.com :
البريداإللكترونيagcon.egypt@tag-consultants.com:
البريد اإللكترونيtraining.egypt@tagitraining.com :

الهنــــد

 -15نيودلهي
AGIP TMP Agents India Pvt, Ltd.
HL Arcade, 3rd Floor, Plot No.14, Sector - 5
(MLU), Dwarka, New Delhi 110075, India
Telephone: (+ 91-11) 4512 2000
Fax: (+ 91-11) 4512 2099
Email: india@agip.com

العـــراق

 -16بغداد
محلة  ،710شارع  ،20رقم املبنى  ،122حي املثنى ـ
زيونة ـ قرب ساحة ميسلون العراق ـ بغداد
ص.ب ،28361 :الداوودي ،الرمز البريدي12631 :بغداد
هاتف)+964( 7902153509 :
موبايل)+964( 7702696631 :
فاكس)+962-6( 5100 901 :
البريد اإللكترونيtagco.iraq@tagi.com :
البريد اإللكترونيIraq@agip.com :
 -17أربيل
القرية اإليطالية  /دار رقم  463بجانب البوابة
الثانية ،أربيل ،إقليم كردستان العراق
هاتف)+964-6( 62561715 :
موبايل)+964-750( 4237048 :
)+964-750( 4221470
فاكس)+962-6( 5100 901 :
البريد اإللكترونيtagco.erbil@tagi.com :
البريد اإللكترونيerbil@agip.com :

دولة الكويت

 -18الكويت
شرق ـ شارع أحمد اجلابر
مجمع دار العوضي ـ الدور ١٩
ص.ب ،4729 :الصفاة ،13048 ،دولة الكويت
هاتف)+ 965( 22433004 :
فاكس)+ 965( 22440111 :
البريد اإللكترونيtagco.kuwait@tagi.com :
البريد اإللكترونيkuwait@agip.com :

لبنـــــان

 -19بيروت ـ تاجي
الصنائع ،شارع علم الدين ،بناية املنصور ،ط 1
صندوق البريد ،11-7381 :بيروت ،لبنان

مجموعة طالل أبوغزاله 1

هاتف)+ 961-1( 754222 :
فاكس)+ 961-1( 353858 :
البريد اإللكترونيtagco.beirut@tagi.com :
 -20بيروت ـ أجيب
شارع أنيس طبارة ،بناية احللبي ،ط 1
الصنائع ،بيروت
صندوق البريد ،11-7381 :بيروت ،لبنان
هاتف)+ 961-1( 753 222 :
فاكس)+ 961-1( 350 548 :
البريد اإللكترونيlebanon@agip.com:

ليبيــــا

 -21طرابلس
الشركة العربية لتقنيات املعلومات
طرابلس ـ حي األندلس ـ السياحية
خلف املركز الثقافي البريطاني
موبايل+218 91 9418846 / +218 92 4555319 :
البريد االلكترونيkdurah@tagi.com :

دولة فلسطني

 -26غــزة
شارع القدس ،دوار أنصار ،بناية األوقاف ،الطابق
الثاني ،شقة  ،11-10غزة ـ فلسطني
صندوق البريد ،505 :مدينة غزة ـ فلسطني
هاتف)+970-8( 2626071 / 2626073 / 2626075 :
فاكس)+970-8( 2626070 / 2626074 :
البريد اإللكترونيtagco-gaza@tagi.com :
البريد اإللكترونيgaza@agip.com :
 -27رام اهلل
بناية البرج األخضر ،الطابق الثالث ،شارع النزهة،
صندوق البريد ،3800 :البيرة ،رام اهلل -فلسطني
هاتف)+970-2( 2988220 / 2988221 / 2989401 :
فاكس)+970-2( 2988150 / 2988219 :
البريد اإللكترونيtagco.ramallah@tagi.com :
البريد اإللكترونيwestbank@agip.com :

 -33أبهـا
مبنى أسواق العثيم ،الدور األول ،مكتب رقم 6
طريق أبها خميس مشيط
صندوق البريد ،9767 :الرياض  ، 11423 ،اململكة
العربية السعودية
هاتف)+966-17( 2254660 / 2254661 :
فاكس)+966-17( 2271878 :
البريد اإللكترونيtagco.abha@tagi.com :

دولة قطــر

السـودان

 -22الدار البيضاء
فضاء باب أنفا ،بوابة  ،Cزنقة باب منصور الطابق
 ،3رقم  20050 ،11اململكة املغربية
صندوق البريد 19005 :العنق ،الدار البيضاء،
اململكة املغربية
هاتف)+212-5-22( 3661 19/21/26 :
فاكس)+212-5-22( 366 133 :
البريد اإللكترونيmorocco@agip.com :

 -28الدوحة
واحة األعمال ،بناية رقم ( ،)Eالطابق اخلامس،
طريق املطار ،الدوحة ـ قطر
صندوق البريد ،2620 :الدوحة ـ قطر
هاتف)+974( 44416455 :
)+974( 44424023 / 44424024 / 44440911
فاكس)+974( 44425687 / 44355175 :
البريد اإللكترونيtagco.qatar@tagi.com :
البريد اإللكترونيagip.qatar@tagi.com :
البريد اإللكترونيtaglegal.qatar@tag-legal.com :

سلطنة عُ مان

اململكة العربية السعودية

اململكة املغربية

 -23مسقط
بناية الطائي ،الطابق الثالث ،القرم ،شارع مدينة
السلطان قابوس
صندوق البريد ،2366 :روي  ،الرمز البريدي 112
مسقط ـ سلطنة عُ مان
هاتف)+ 968-24( 560153 / 560740 :
فاكس)+ 968-24( 567794 / 563249 :
البريد اإللكترونيtagco.oman@tagi.com :
البريد اإللكترونيoman@agip.com :
 -24مسقط
املعهد العربي العماني للتدريب اإلداري
الوطية ،بناية الرميلة ،الطابق الثاني
صندوق البريد ،2366 :روي  ،الرمز البريدي 112
مسقط ـ سلطنة عُ مان
هاتف)+968( 24563650 :
فاكس)+968( 24566281 :
البريد اإللكترونيaraboman@tagorg.com :
oman@agip.com

بـاكستـان

 -25كراتشي
Anum Empire 604, 6th Floor, Block 7/8,
Shara-e-Faisal, Karachi, Pakistan
P.O.Box: 13035 Karachi- Pakistan
Telephone: (+92-21) 34388113 /4
Fax: (+92-21) 34388115/6
Email: pakistan@agip.com

مجموعة طالل أبوغزاله 2

 -32جـدة
بناية مجموعة طالل أبوغزاله وشركاه
تقاطع طريق املدينة مع شارع التحلية
ص.ب ،20135 :جدة  21455اململكة العربية
السعودية
هاتف)+966-12( 6685458 :
فاكس)+966-12( 6685415 :
البريد اإللكترونيtagco.jeddah@tagi.com :

 -29الرياض
طريق امللك فهد ،العليا ـ الرياض
صندوق البريد ،9767 :الرياض 11423 ،اململكة
العربية السعودية
هاتف)+966-11( 4642936 :
فاكس)+966-11( 4652713 /4659915 :
البريد اإللكترونيtagco.riyadh@tagi.com :
البريد اإللكترونيksa@agip.com :
 -30الرياض ـ معهد تاجي العالي للتدريب
طريق امللك فهد ،العليا ـ الرياض
صندوق البريد ،9767 :الرياض 11423 ،اململكة
العربية السعودية
هاتف)+966-11( 4642936 :
فاكس)+966-11( 4652713 /4659915 :

البريد اإللكترونيtraining.riyadh@tagitraining.com :

 -31اخل ُبـر
برج مدى (أ) -الطابق األول ـ شارع األمير تركي بن
عبدالعزيز ـ الكورنيش ـ اخلبر
صندوق البريد ،3187 :اخلبر  31952ـ اململكة
العربية السعودية
هاتف)+966-13( 8820940 :
فاكس)+966-13( 8821032 :
البريد اإللكترونيtagco.khobar@tagi.com :

tagorg.com

 -34اخلرطوم
عمارة البنك اإلسالمي السوداني ـ الطابق
السادس شقة رقم  ،1شارع القصر ـ اخلرطوم
صندوق البريد 1623 :اخلرطوم ـ السودان
هاتف)002491( 83763483 :
فاكس)002491( 83763484 :
البريد اإللكترونيtagco.sudan@tagi.com :
البريد اإللكترونيsudan@agip.com :

اجلمهورية العربية السورية

 -35دمشق
تنظيم كفرسوسة ـ املتحلق اجلنوبي
ص.ب  ،31000دمشق ،اجلمهورية العربية السورية
هاتف)+ 963-11( 2140160 / 63 :
فاكس)+ 963-11( 2140164 / 62 :
البريد اإللكترونيtagco-syria@tagi.com :
البريد اإللكترونيsyria@agip.com :

اجلمهورية التونسية

 -36تونس
شقة باء 7 ، 3.2 ،نهج شط الرمان ،مونبليزير
تونس 1002
صندوق البريد ،1 :مونبليزير  ،1073تونس ،تونس
هاتف)+216( 71901078 / 71903141 :
)+216( 71908499 / 71904621
فاكس)+216( 71909426 :
البريد اإللكترونيtunisia@agip.com :

تركيــا

 -37أنقرة
Ankara Office
Tunus Cad. No. 15/4 Kavaklidere, 06680
Ankara, Turkey
)Telephone: (+90-312) 4176095 (pbx
Fax: (+90-312) 4170091
Email: turkey@agip.com
 -38اسطنبول
Istanbul Office - Audit Services
KARINCA - Cumhuriyet Cad. 34/3
34697 Beyoglu, Istanbul, Turkey
Telephone: (+90-212) 2402842
Fax: (+90-212) 2402843
Email: can.koc@karincaymm.com.tr

اإلمارات العربية املتحدة

 -39أبو ظبي
أبوظبي ،شارع زايد األول (الكترا) ـ برج جلوبال،
الطابق الثالث ،مكتب رقم 304 ، 303
صندوق البريد ،4295 :أبو ظبي ،اإلمارات العربية
املتحدة
هاتف)+971-2( 6724426 / 6724425 :
فاكس)+971-2( 6723526 / 6765003 :
البريد اإللكترونيtagco.abudhabi@tagi.com :
 -40دبي (تاجي)
جلف تاورز ،مدخل  ، A1الطابق السابع
شارع عود ميثاء ،بر دبي ،دبي
ص.ب ،1991 :دبي ،اإلمارات العربية املتحدة
هاتف 8( )+971-4( 3967778 :خطوط)
فاكس)+971-4( 3967779 :
البريد اإللكترونيtagco.dubai@tagi.com :
 -41دبي (اجيب)
جلف تاورز ،مدخل  ،A2الطابق السابع ،شارع عود
ميثاء ،بر دبي ،دبي
ص.ب ،1991 :دبي ،اإلمارات العربية املتحدة
هاتف 8( )+971-4( 3966663 :خطوط)
فاكس)+971-4( 3966662 :
البريد اإللكترونيuae@agip.com :
 -42رأس اخليمة
بناية السير رقم  ،1ط ،3شارع عُ مان ،النخيل
ص.ب ،403 :رأس اخليمة ،اإلمارات العربية املتحدة
هاتف)+971-7( 2288427 :
فاكس)+971-7( 2285929 :
البريد اإللكترونيtagco.rak@tagi.com :
 -43العني
بناية الشيخة سالمه بنت زايد آل نهيان
الطابق األول ،مكتب رقم  104ـ دوار الساعة
ص.ب 18006 :العني ،اإلمارات العربية املتحدة
هاتف)+971-3( 7657966 :
فاكس)+971-3( 7657988 :
البريد اإللكترونيtagco.alain@tagi.com :

 -44جبل علي
منطقة جبل علي  ،LB09مكتب رقم 103
ص.ب 17191 :جبل علي ،دبي ،اإلمارات العربية
هاتف)+971-4( 8818117 :
فاكس)+971-4( 8818117 :
البريد اإللكترونيagip.jebelali@agip.com :

نيجيريا

 -51الجوس

 -45أم القيـوين
بناية دائرة األمالك ،الطابق األول ،شارع امللك
فيصل
ص.ب ،274 :أم القوين ،اإلمارات العربية املتحدة
هاتف)+971-6( 7660855 :
فاكس)+971-7( 2285929 :
البريد اإللكترونيtagco.rak@tagi.com:

مالطا

 -46الشارقة
منطقة اجملاز  ،3مركز الغامن لألعمال،
الطابق الثالث ،مكاتب رقم 302 ، 301
ص.ب ،952 :الشارقة ،اإلمارات العربية املتحدة
هاتف)+971-6( 5378800 :
فاكس)+971-6( 5378811 :
البريد اإللكترونيtagco.sharjah@tagi.com :

سويسرا

 -47احلمرية
املنطقة احلرة باحلمرية
مكتب رقم ، E2 -115G -14 :الشارقة
صندوق البريد 42740 :املنطقة احلرة باحلمرية،
الشارقة ،اإلمارات العربية املتحدة
هاتف)+971-6( 5378800 :
فاكس)+971-6( 5378811 :
البريد اإللكترونيtagco.sharjah@tagi.com :
 -48عجمان
بناية برج عجمان ،منطقة البستان ـ شارع اإلحتاد
ص.ب ،1785 :عجمان ،اإلمارات العربية املتحدة
هاتف)+971-6( 5378800 :
فاكس)+971-6( 5378811 :
البريد اإللكترونيtagco.sharjah@tagi.com :

اجلمهورية اليمنية

 -49صنعاء
شارع بيروت ،فج عطَّ ان ،أمام السفارة السودانية،
صنعاء ،اجلمهورية اليمنية
صندوق البريد 2055 :صنعاء ،اجلمهورية اليمنية
هاتف)+ 967-1( 433411 :
فاكس) + 967-1( 433422 :
البريد اإللكترونيyemen@tag-consultants.com :
البريد اإللكترونيyemen@agip.com :

جمهورية إيران اإلسالمية
 -50طهران

ADIB LAW FIRM
Domestic & International Law
Suite # 4, Bldg. No.100, Africa Blvd.
Mirdamad Intersection, Tehran, Iran.
Postal Code: 19697-75615
Tel: (+98-21) 88874264, 88882626, 88783084
Fax: (+98-21) 88874263

tagorg.com

روسـيـا

Femi Sunmonu & Associates
Solicitors & Notary Public
#216B Eti-Osa Way
Dolphin Estate - Ikoyi
Lagos - Nigeria
Fax: +234 9 6232913
Mb: +234 8037867111

 -52موسكو
117602, the Russian Federation, Moscow,
Nikulinskaya street, build 31

 -53سان غوان
11, Triq il-Pluviera, San Gwann, MaIta
Post Code: SGN1931
Tel: + 218 21 4837416
Mobile: +218 92 4555319 / +218 91 9418846
Email: kdurah@tagi.com
 -54جنيف

15, rue du Cendrier, CH-1211
Geneva 1, Switzerland
Facsimile: +41-22-738-27-22
Email: audicslt@audiconsult.ch

أملانيا

 -55دوسلدورف
POPPEK LAW FIRM
Goethestraße 7, D-40237 Düsseldorf
Tel.: +49-(0)211-353588
Fax: +49-(0)211-352997
Email: office@law-poppek.de
http://www.law-poppek.de
http://www.poppek-sh.com

بلجيكا

 -56بروكسل
1000 Brussels, Square de Meeus, 38/40,
Belgium

كندا

 -57مونتريال
1 Westmount Square, Suite 360 , Montréal,
QC , H3Z 2P9 Canada
Telephone: (+1-514) 933 6190
Fax: (+ 1-514) 933 9023
Email: nsalame@tagorg.com

الواليات املتحدة االمريكية

 -58نيويورك
Robin Rolfe Resources, Inc., 2125 Center
Ave., Suite 406, New York, For Lee, NJ,
07024-5874 USA.
Telephone: (+ 1-201) 461 6630 ext. 101
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Fax: (+1-201) 4616635
Email: rar@robinrolferesources.com
 -59بفالو

 -66اجملمع العربي لإلدارة املعرفة
()AKMS

البريد اإللكترونيakms@akms.org :

 -67 Dr. Edward J. Gressجمعية اجملمع العربي للوساطة
 Tag Center for Business Resarchوالتحكيم في امللكية الفكرية ()AIPMAS
Canisius College
2001 Main st.
Buffolo, Newyork 14208
Telephone: (+1-716) 888 2865
Fax: (+1-716) 888 2248
Email: gress@canisius.edu

اململكة املتحدة

 -60إدنبرة
39 Caiystane Terrace, Edinburgh EH10 6ST,
Scotland, UK.
Telephone: (+44-131) 445 2638
Fax: (+44-131) 477 6939
Email: jsmall@tagi.com

فرنسا

البريد اإللكترونيinfo@aipmas.org :

 -68مجتمع طالل أبوغزاله للمعرفة ()TAG-KS

مبنى مجتمع طالل أبوغزاله للمعرفة
شارع مكة ،مبنى رقم ( )19أم أذينه
صندوق البريد ،3966 :عمان  ،11953األردن
هاتف)+962-6( 5100600 :
فاكس)+962-6( 5100601 :
البريد اإللكترونيtag-knowledge@tagorg.com :

 -69منتدى تطوير السياسات اإلقتصادية

مبنى جامعة طالل أبوغزاله ،رقم  ،45شارع
عبدالرحيم الواكد ،الشميساني ،عمان ،األردن
صندوق البريد 921951 :عمان 11192األردن
هاتف)+962-6( 5509222 :
فاكس)+962-6( 5509102 :
البريد اإللكترونيexperts@epdforum.org :

 -61باريس
Avocat a la Cour 146 Rue de Longchamp
)75116 - Paris (FRANCE
Telephone: (+33-1) 4727 0228
Fax: (+ 33-1) 4727 0246
Email: fboustany@tagi.com

 -70املركز العربي للحوكمة

هنغاريا
 -62بودابست
H-1054 Budapest, Szabadság tér 7.
Bank Center, Hungary
Tel.: (+36-1) 474 8223
Fax: (+36-1) 474 8181
E-mail: gbusku@agip.com

 -71مركز حوكمة الشركات العائلية

المجامع المهنية

مبنى مجتمع طالل أبوغزاله للمعرفة ـ مكاتب
األردن ـ شارع مكة ،مبنى رقم ( )19أم أذينه
صندوق البريد ،3966 :عمان  ،11953األردن
هاتف)+962-6( 5100600 :
فاكس)+962-6( 5100601 :
البريد اإللكترونيinfo@tagorg.com :
مبنى مجموعة طالل أبوغزاله ،رقم  ،26شارع
األمير شاكر بن زيد ،الشميساني ،عمان ،األردن
صندوق البريد ،921100 :عمان  ،11192اململكة
األردنية الهاشمية
هاتف)+962-6( 5100900 :
فاكس)+962-6( 5603941 :
البريد اإللكترونيinfor@fbgc.jo :

مبنى اإلدارة العامة ،رقم  ،26شارع األمير شاكر
بن زيد ،الشميساني ،عمان ،األردن
صندوق البريد ،921100 :عمان  ،11192اململكة
األردنية الهاشمية
هاتف)+962-6( 5100900 :
فاكس)+962-6( 5100901 :

 -72جمعية كلنا لفلسطني

 -63اجملمع الدولي العربي للمحاسبني
القانونني
()IASCA

 -73املنظمة العربية لضمان اجلودة في
التعليم ()AROQA

البريد اإللكترونيinfo@iascasociety.org :

 -64اجملمع العربي للملكية الفكرية
()ASIP

البريد اإللكترونيinfo@aspip.org :

10 Rue Benouville 75016 Paris, France
Email:info@tagorg.com
Email: info@all4palestine.org

1000 Brussels, Square de Meeus, 38/40,
Belgium

 -74املنظمة العربية لشبكات البحث
العلمي والتعليم ()ASREN

Goethestrabe 7- 40237 Dusseldorf, Germany

 -65جمعية خبراء التراخيص الدول العربية
()LES-AC

البريد اإللكترونيles@lesarab.org :
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tagorg.com

 -75الـموسوعـة اإللكترونيــة العربيــــــة
()TAGEPEDIA

tagepedia.com

 -76امللتقى الصيني العربي لألعمال والثقافة
()Chinarabforum

chinarabforum.com

-77املـؤسسة العربية البلطيقية لألعمال
والتعليم ()Arab-Baltic

arab-baltic.com

التــدريب TAGI-TRAIN

عمان

 -78مجموعة طالل أبوغزاله للتدريب املهني
()TAGI-TRAIN

اإلدارة العامة ،مبنى رقم  ،26شارع األمير شاكر
بن زيد ،الشميساني ،عمان ،األردن
صندوق البريد ،921100 :عمان  ،11192اململكة
األردنية الهاشمية
هاتف)+962-6( 5100900 :
فاكس)+962-6( 5100901 :
البريد اإللكترونيtagitraining@training.com :

 -79مركز طالل أبوغزاله كامبردج ملهارات
تقنية املعلومات ()AGCA-ITC

اإلدارة العامة ،مبنى رقم  ،26شارع األمير شاكر
بن زيد ،الشميساني ،عمان ،األردن
صندوق البريد ،921100 :عمان  ،11192اململكة
األردنية الهاشمية
هاتف)+962-6( 5100900 :
فاكس)+962-6( 5100901 :
البريد اإللكترونيagca.ro@tagcaitc.com :

 -80طالل أبوغزاله كونفوشيوس
()TAG-Confucius

شارع مكة ،مبنى رقم ( )19أم أذينه
صندوق البريد ،3966 :عمان  ،11953األردن
هاتف)+962-6( 5100600 :
فاكس)+962-6( 5100601 :
البريد اإللكترونيinfo@tagconfucius.com :

