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ولد في  22نيسان  1938وهو المؤسس والرئيس لطالل أبوغزاله العالمية ،التي تم تأسيسها في عام  1972لتكون
المزوّ د العالمي الرائد للخدمات المهنية والتعليمية ،حيث تخدم عمالءها من خالل مكاتبها البالغ عددها أكثر من ١٠٠
مكتباً حول العالم .يعد أحد القيادات األكثر نفوذا في العالم ،بإنجازات ومساهمات بارزة في التعليم والمحاسبة ،والملكية
الفكرية وإدارة األعمال واإلدارة ،والتجارة ،وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والعلوم والتكنولوجيا والقانون وغيرها
من المجاالت .وهو مؤسس لمنظمات ذات بعد تاريخي ورؤية لنهضة العالمين العربي واإلسالمي.
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 .1الدرجات والشـــهادات األكاديمية
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ

ֺالدكتوراه الفخريه في اآلداب اإلنسانية ،الجامعة اللبنانية األمريكية ،لبنان (.)٢٠١٨
ֺالدكتوراه الفخريه في اإلدارة واإلقتصاد ،جامعة جرش ،األردن (.)2016
ֺالدكتوراه الفخريه في إدارة األعمال ،جامعة مؤته ،األردن (.)٢٠١٥
ֺالدكتوراه الفخريه في العلوم االنسانية ،جامعة بيت لحم ،فلسطين (.)2014
ֺالدكتوراه الفخريه في اآلداب ،جامعة كانيسيوس ،بافالو ،الواليات المتحدة األمريكية (.)1988
ֺبكالوريوس في إدارة األعمال ،الجامعة األمريكية في بيروت ،لبنان (.)1960

 .2مناصب رسمية
ֺ
ֺ

ֺمجلس األعيان ،المملكة األردنية الهاشمية (.)2016
ֺمجلس األعيان ،المملكة األردنية الهاشمية (.)2011-2010

 .3أوسمــــــــــــــة
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ

ֺوسام شرف «نجمة إيطاليا» برتبة قائد  Commendatore dell' Ordine della Stella d'Italiaمقدم من فخامة السيد
سرجيو ماتاريال ،رئيس الجمهورية اإليطالية ،األردن .2019
ֺوسام االستحقاق المدني برتبة قائد مقدم من جاللة الملك فيليب السادس ،ملك اسبانيا ،السفارة اإلسبانية ،األردن (.)٢٠١٨
ֺوسام االستقالل األردني من الدرجة األولى من جاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين ،قصر رغدان ،المملكة األردنية
الهاشمية (.)2016
ֺوسام تعزيز العالقات الصينية العربية من فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ ،رئيس جمهورية الصين الشعبية ،مصر (.)2016
ֺوسام االبداع التقني والتحول الرقمي من مجتمع المنظمات اإلنسانية اإلقليمية المانحة ،مؤتمر االبداع التقني الخيري –
البحرين (.)2016
ֺوسام الملك سلمان لشباب األعمال من جاللة الملك سلمان بن عبد العزيز ،المملكة العربية السعودية (.)٢٠١٢
ֺوسام رئاسة الجمهورية اللبنانية من العماد اميل لحود ،رئيس لبنان ،الجمهورية اللبنانية (.)2001
ֺوسام جوقة الشرف الفرنسي برتبة فارس من السيد روبرت ميتران ،قصر اإلليزيه ،فرنسا (.)1985
ֺوسام الجمهورية التونسية من فخامة الرئيس الحبيب بورقيبة ،رئيس الجمهورية التونسية ،تونس (.)1985
ֺوسام االستقالل األردني من جاللة الملك الحسين بن طالل ،قصر رغدان ،المملكة األردنية الهاشمية (.)1967

 .4رئاســات المؤسســــات والهيئـــــات والمجـالـــس
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ

ֺرئيس كلية طالل أبوغزاله الجامعية لإلبداع ( ،)TAGUCIالمملكة األردنية الهاشمية (.)٢٠١٧
ֺالرئيس الفخري لمجلس أمناء قمة البوسفور ،تركيا.
ّ
التحضر المستدام (الشبكة .)11
ֺرئيس شبكة التكنولوجيا الرقمية من أجل
ֺالرئيس – المجلس الفخري الئتالف التحضر المستدام ،الواليات المتحدة (.)2015
ֺرئاسة مشتركة  -الشبكة العالمية للتقنيات الرقمية للتحضر المستدام ،الواليات المتحدة (.)2015
ֺالرئيس الفخري لجمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية ،فلسطين (.)2015
ֺرئيس التحالف العربي لصناعة الخدمات ،لبنان ( - )2015تحت التأسيس.
ֺرئيس جمعية األوركسترا األردنية الوطنية ،المملكة األردنية الهاشمية (.)2014
ֺرئيس كلية طالل أبوغزاله الجامعية لألعمال ( ،)TAG-UCBمملكة البحرين (.)2012
ֺرئيس جامعة طالل أبوغزاله الدولية ( ،)TAGI-UNIلبنان (.)2012
ֺرئيس مركز البحث والعمل االستراتيجي ،سويسرا.)2012( ،
ֺرئيس اللجنة االستشارية العليا ،منظمة التعاون الدولية ،تركيا (-2012إلى اآلن).
ֺرئيس مبادرة كلنا لفلسطين ،فرنسا-2011( ،إلى اآلن).
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تتمة ..رئاســات المؤسســــات والهيئـــــات والمجـالـــس
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ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ

ֺرئيس منتدى تطوير السياسات االقتصادية ،المملكة األردنية الهاشمية (-2011الى االن).
ֺرئيس المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم ( ،)ASRENألمانيا (-2010إلى اآلن).
ֺرئيس إئتالف األمم المتحدة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتنمية ( ،)UNGAIDالواليات المتحدة األمريكية
(.)2010 -2009
ֺرئيس مجلس مجتمع المعرفة األفروآسيوي ،مصر (.)2009
ֺرئيس معهد العالم العربي لإلنترنت ،الواليات المتحدة األمريكية (.)2008
ֺرئيس لجنة موسوعة التميز والحضارة ،المملكة العربية السعودية (.)2008
ֺرئيس مجلس اإلدارة المشارك للميثاق العالمي لألمم المتحدة ،الواليات المتحدة األمريكية (.)2008-2006( )UNGC
ֺرئيس المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم ( ،)AROQAبلجيكا (-2007إلى اآلن).
ֺرئيس كلية طالل أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة األعمال ( ،)TAG-SBالمملكة األردنية الهاشمية (.)٢٠١٧-2006
ֺنائب رئيس فريق عمل األمم المتحدة المعني بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ( ،)UN ICT Task Forceنيويورك
(.)2010-2006
ֺرئيس جهاز صنع القرار لمجموعة إيفيان ،سويسرا (.)2009-2006
ֺرئيس مجموعة إيفيان ـ المنطقة العربية ،سويسرا (.)2009-2006
ֺرئيس مبادرة األعمال لدعم المجتمع المعلوماتي ،غرفة التجارة الدولية ،فرنسا (.)2008-2006
ֺرئيس مجلس أمناء توجهات أوروبا ،فرنسا (.)2007-2005
ֺرئيس اللجنة االستشارية لحوكمة االنترنت فريق األمم المتحدة لتقنية المعلومات واالتصاالت ( ،)UN ICT TFالواليات
المتحدة األمريكية (.)2004-2003
ֺرئيس فريق عمل غرفة التجارة الدولية لحوكمة االنترنت ( ،)ICT TFفرنسا (.)2004-2003
ֺرئيس المجمع العربي للوساطة والتحكيم في الملكية الفكرية ،المملكة األردنية الهاشمية (-2003إلى اآلن).
ֺرئيس هيئة التجارة اإللكترونية وتقنيات المعلومات واالتصاالت ـ غرفة التجارة الدولية ،فرنسا (.)2008-2001
ֺرئيس الشبكة العربية اإلقليمية لفريق األمم المتحدة لتقنية المعلومات واالتصاالت ،الواليات المتحدة األمريكية (.)2004-2001
ֺرئيس مجموعة عمل الطاقة البشرية وبناء القدرات التابعة لفريق األمم المتحدة لتقنية المعلومات واالتصاالت ،الواليات
المتحدة األمريكية (.)2002-2001
ֺرئيس مجلس إدارة فريق خبراء أسماء المواقع العربية ،المملكة األردنية الهاشمية (.)2001
ֺرئيس جمعية خبراء التراخيص -الدول العربية ،المملكة األردنية الهاشمية (-1998إلى اآلن).
ֺرئيس لجنة خبراء معايير المؤهالت المهنية التابعة لألمم المتحدة ،سويسرا (.)1998-1995
ֺرئيس مجلس الشرق األوسط ،مركز الدراسات االستراتيجية الدولية ،الواليات المتحدة األمريكية (.)1997-1995
ֺرئيس مؤتمر األمم المتحدة حول تطوير تعليم المحاسبة ،الواليات المتحدة األمريكية (.)1995
ֺرئيس مجموعة الخبراء العاملة الحكومية لمعايير المحاسبة واإلبالغ الدولية لدى األمم المتحدة ،الواليات المتحدة األمريكية،
(.)1996-1995( )UNISAR
ֺرئيس لجنة الشؤون البلدان الصناعية والنامية الحديثة ،لجنة معايير المحاسبة الدولية (.)1995-1989
ֺرئيس المجمع العربي لإلدارة والمعرفة ِ( ،)AKMSالواليات المتحدة األمريكية (-1989إلى اآلن).
ֺرئيس لجنة شؤون الدول الصناعية والنامية الحديثة ،لجنة معايير المحاسبة الدولية (.)1992-1989
ֺرئيس المجمع العربي للملكية الفكرية ،المانيا (-1987إلى اآلن)( ،بصفة استشارية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية).
ֺرئيس المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين ،المملكة المتحدة (-1985إلى اآلن)( ،بصفة استشارية لدى المجلس
االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة).
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 .5عضــــــويات مجالس اإلدارة
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ֺالمجلس االستشاري لمؤشر تنافسية المواهب العالمي (جي.تي.سي.آي) ،انسياد ،فرنسا (.)2017
ֺالمجلس ذو المستوى العالي لبرنامج األمم المتحدة لصندوق االستثمار في المجتمع (.)2017( ،)UNSIF-HLAB
ֺعضوية فخرية من جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية ،الكويت (.)2017
ֺسفيرا خاصا للسياحة ،األمم المتحدة للسياحة  ،UNWTOمدريد ،اسبانيا (.)٢٠١٧
ֺاللجنة التأسيسية للمجلس اإلسالمي للمؤسسات المانحة ،قطر (.)2016
ֺالمجلس االستشاري لمؤشر تنافسية المواهب العالمي (جي.تي.سي.آي) ،انسياد ،فرنسا (.)2014
ֺالمجلس االستشاري لجامعة حمدان بن محمد اإللكترونية ،االمارات العربية المتحدة (.)2014
ֺلجنة بريتون وودز العالمية ،الواليات المتحدة األمريكية (.)2014
ֺسفير دولي للمسؤولية االجتماعية من الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية ،مملكة البحرين (.)2014
ֺاللجنة الملكية للنزاهة ،المملكة األردنية الهاشمية (.)2013
ֺمجلس العالقات العربية مع أمريكا الالتينية ودول الكاريبي برئاسة فخامة الدكتور ليونيل فيرنانديز ،الرئيس السابق
لجمهورية الدومينيكان ،االمارات العربية المتحدة (.)2013
ֺفريق الخبراء في منظمة التجارة العالمية لرسم مستقبل التجارة العالمية ،سويسرا (.)2012
ֺمهرجان المفكرين ،اإلمارات العربية المتحدة (.)2011
ֺالمجلس االستشاري الدولي لجامعة البحرين ،مملكة البحرين (.)2011-2010
ֺاللجنة االستشارية الدولية ،المدينة اإللكترونية للملك حمد بن عيسى آل خليفة ،مملكة البحرين (.)2009
ֺمجلس إدارة منظمة تضامن الشعوب األفروآسيوية (.)2008
ֺالمجلس التنفيذي ،غرفة التجارة الدولية ،فرنسا (.)2009-2006
ֺمجلس أمناء المنظمة العربية لمكافحة الفساد لبنان (-2007إلى اآلن).
ֺمجلس غرفة التجارة الدولية ،فرنسا (.)2007
ֺمجلس إدارة الميثاق العالمي لألمم المتحدة ،الواليات المتحدة األمريكية (.)2008-2006
ֺالمجلس االستشاري في مجموعة إفيان ،سويسرا (.)2009-2005
ֺمجلس إدارة مؤسسة الملك حسين ،الواليات المتحدة األمريكية (-2005إلى اآلن).
ֺالمجلس االستشاري الدولي ،التحالف العالمي ،الواليات المتحدة األمريكية (.)2005
ֺالمجلس االستشاري ،وورلد لينكس المنطقة العربية ـ الواليات المتحدة األمريكية (.)2005-2004
ֺمجلس إدارة وورلد لينكس الدولية ،الواليات المتحدة األمريكية (.)2004-2003
ֺلجنة القطاع االستشارية التابعة لالتحاد الدولي للمحاسبين ( ،)IFACالواليات المتحدة األمريكية (.)2006-2003
ֺمجلس أمناء مركز الملك حسين للسرطان ( ،)KHCCالمملكة األردنية الهاشمية (.)2006-2003
ֺمجلس أمناء المعهد الوطني للموسيقي ( ،)NMCالمملكة األردنية الهاشمية (.)2005-2003
ֺالمجلس االستشاري ،بوابة التنمية لمجتمع المعرفة ،البنك الدولي ـ الواليات المتحدة األمريكية (.)2005-2002
ֺالمكتب االستشاري لألعمال التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ( ،)WIPOسويسرا (.)2000-1999
ֺالمجلس االستشاري لمركز الشرق األوسط لمركز الدراسات االستراتيجية والدولية ( ،)CSISالواليات المتحدة األمريكية (.)1997-1995
ֺمجلس إدارة االتحاد الدولي للمحاسبين ( ،)IFACالواليات المتحدة األمريكية (.)1992
ֺعضو مجلس اإلدارة ،معايير التقارير المالية الدولية()IFRS
ֺمجلس إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية ( ،)IASCالمملكة المتحدة (.)1990-1988
ֺمنتدى الفكر العربي (-1988حتى اآلن).
ֺمجلس إدارة لجنة ممارسات التدقيق الدولية التابعة ( )IAPCلالتحاد الدولي للمحاسبين ( ،)IFACالواليات المتحدة
األمريكية (.)1990-1987
ֺمجلس المحافظين مركز كيك للدراسات االستراتيجية الدولية ،الواليات المتحدة األمريكية (.)1988-1985
ֺمجلس أمناء الجامعة األمريكية في بيروت ،لبنان (.)1982-1980
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 .6مبــــــــادرات المسؤولية االجتماعية
في التعليم والبحث العلمي:
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ

ֺرئيس كلية طالل أبوغزاله الجامعية لإلبداع ( ،)TAGUCIالمملكة األردنية الهاشمية (.)٢٠١٧
ֺكلية طالل أبوغزاله الجامعية لألعمال ( ،)TAG-UCBمملكة البحرين (.)2012
ֺجامعة طالل أبوغزاله الدولية ( ،)TAGI-UNIلبنان (.)2012
ֺالمنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم ( ،)ASRENألمانيا ( -2010إلى اآلن).
ֺالمنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم ( ،)AROQAبلجيكا ( -2007إلى اآلن).
ֺكلية طالل أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة األعمال ( ،)TAG-SBالمملكة األردنية الهاشمية (.)٢٠١٧-2006
ֺكلية طالل أبوغزاله للدراسات في األعمال ،الجامعة األميركية في بيروت (.)1983-1978
ֺشراكة مؤشرات تقنية االتصاالت والمعلومات في التعليم مع اليونيسكو.
ֺمركز طالل أبوغزاله كونفوشيوس؛ إلبراز القيم المشتركة للثقافتين العربية والصينية (.)TAG-Confucius
ֺمؤهل طالل أبوغزاله كامبردج لتقنية المعلومات.

في بناء القدرات:
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ

ֺتصميم وإنتاج تاجي توب ،الكمبيوتر العربي األول المحمول بقدرات عالية.
ֺمجتمع طالل أبوغزاله للمعرفة ويهدف إلى تمكين الشباب العربي ضمن مسؤولية المجموعة االجتماعية.
ֺجائزة طالل أبوغزاله للمعرفة تقدم منحاً دراسية ألبناء فلسطين المتفوقين للدراسة في كلية طالل أبوغزاله للدراسات العليا.
ֺمنحة أبوغزاله للحصول على مؤهل محاسب مهني عربي معتمد للمحاسبين من أبناء الضفة الغربية وغزة.
ֺمنحة ألوائل خريجي المحاسبة في الجامعات العربية للطالب األول للحصول على شهادة محاسب عربي مهني معتمد.
ֺإطالق جائزة «عادل السعدي للتفوق» للطالب األول في المجمع العربي للمحاسبين القانونيين.
ֺموسوعة طالل أبوغزاله العربية (.)TAGEPEDIA
ֺمركز طالل أبوغزاله للبحوث في األعمال في جامعة كانيسيوس.
ֺجائزة أدبية عن القصة القصيرة «الصدى اللعين» ،المجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية بين طالب
وطالبات الجامعات والمعاهد العليا للقصة القصيرة في الدول العربية.

في األعالم والصحافه:
ֺ
ֺ
ֺ

| www.agip-news.com
ֺوكالة أنباء طالل أبوغزاله للملكية الفكرية
ֺوكالة أنباء طالل أبوغزاله لتكنولوجيا المعلومات | www.tagitnews.com
| www.tageducanews.com
ֺوكالة أنباء طالل أبوغزاله للتعليم

في المطبوعات:
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ

ֺمعجم طالل أبوغزاله لتقنيات المعلومات واالتصاالت اإلصدار الثاني (.)2013
ֺمعجم طالل أبوغزاله للملكية الفكرية اإلصدار الثاني (.)2013
ֺمعجم طالل أبوغزاله لبراءات االختراع (.)2012
ֺمعجم طالل أبوغزاله القانوني (.)2012
ֺمعجم طالل أبوغزاله للمتالزمات اللفظية (.)2012
ֺمعجم طالل أبوغزاله لتقنيات المعلومات واالتصاالت اإلصدار األول (.)2008
ֺمعجم طالل أبوغزاله للمحاسبة واألعمال (.)2001
ֺمعجم طالل أبوغزاله للملكية الفكرية اإلصدار األول (.)2000
ֺمعجم طالل أبوغزاله المحاسبي (إنجليزي-عربي) اإلصدار األول (.)1978
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تتمة ..مبــــــــادرات المسؤولية االجتماعية
في خدمة المجتمع:
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ

ֺإطالق سوق القدس اإللكتروني لدعم المقدسيين ،بوابة إلكترونية وسوقاً تجارياً حياً بين فلسطين والعالم.

ֺتأسيس السوق الفلسطيني التبادلي ،بوابة إلكترونية لتسهيل مهام رجال األعمال الفلسطينيين مع الخارج.
ֺإنشاء الجمعية األردنية للشركات العائلية ،لنشر الوعي وتطوير معايير الحوكمة.
ֺتعاون المجموعة مع مركز قطر لدعم المجتمع المدني والشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية.
ֺحزمة من الخدمات المهنية لتعزيز أداء ودور وكالة األنباء األردنية «بترا».
ֺملتقى طالل أبوغزاله «ساحة للحوار وتبادل المعرفة».
ֺمركز الحوكمة ،للتوعية وممارسة الدور االجتماعي لخدمة المجتمع.
ֺمركز طالل أبوغزاله كامبردج لمهارات تقنية المعلومات ،للمساهمة في بناء مجتمع المعرفة.
ֺمبادرة مركز طالل أبوغزاله إلعادة تهيئة الحواسيب ،وتوزيعها على الجمعيات الخيرية والمدارس.
ֺمركز للتدريب اإللكتروني في مخيم غزة إلكساب الشباب المهارات المعرفية اإللكترونية.
ֺتدريب المئات في األردن على مهارات الريادة بالتعاون مع المنظمة الدولية لإلغاثة.
ֺدعم وتدريب الباحثين والدارسين وإعدادهم لسوق العمل.
ֺبرنامج لتعزيز قدرات المرأة في البحرين وتمكينها من العمل بالتعاون مع المجلس األعلى للمرأة.
ֺبرنامج تأهيلي لحديثي التخرج من أبناء المخيمات في األردن.
ֺمسابقة المحكمة االفتراضية لتأهيل طلبة كليات الحقوق للتقاضي في مجال الملكية الفكرية.
ֺمسابقة «اختبر معلوماتك في رموز العالمات التجارية» لقياس مدى المعرفة بالرموز والعالمات.
ֺإنشاء الشبكة العربية لتقنية المعلومات واالتصاالت لتحفيز التنمية االجتماعية للشعوب المحرومة في المنطقة.
ֺالتعاون مع جمعيات المحاسبين ومدققي الحسابات في الوطن العربي.
ֺتطوير القوانين العربية في الملكية الفكرية.
ֺالشراكة في أعمال جائزة «األمير سلمان بن عبد العزيز لدعم شباب األعمال».

 .7رعــــايــــــــات مــوسـيـقـيـــــة
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ

ֺراعي الحفل ،قصر غارنييه ،فرنسا (.)2016
ֺراعي الحفالت الموسيقية لجمعيّة األوركسترا الوطنيّة ،المملكة األردنية الهاشميّة (-2014اآلن).
ֺراعي مؤتمر الحداثة الثانية :التعاون الفني بين فيروز وزياد الرحباني ،برنامج أنيس مقدسي لآلداب ،الجامعة األمريكية في
بيروت ،لبنان (.)2006
ֺراعي السيمفونيات العربية لوليد غلمية (.)2006
ֺراعي الحفلة الموسيقية الخاصة لرمزي يسى وغادة غانم ،المملكة المتحدة (أغسطس .)2004
ֺراعي جمعية إشعاع األوبرا الوطنية ،فرنسا (-2004إلى اآلن).
ֺرئيس مجلس أمناء ،المعهد الموسيقي الوطني ،المملكة األردنية الهاشمية (.)٢٠٠٥-٢٠٠٣
ֺراعي األوركسترا السيمفونية الوطنية اللبنانية (-2003إلى اآلن).
ֺراعي أوبرا باريس (.)2001
ֺراعي الحفلة الموسيقية الخاصة ألوركسترا موتسارت سالزبورج ،النمسا (.)2000
ֺراعي الجمعية العمومية الثامنة والعشرين للمجلس الدولي للموسيقي ،المملكة األردنية الهاشمية (.)1999
ֺالحفلة الموسيقية بمناسبة اليوبيل الذهبي لطالل أبوغزاله العالمية ،المملكة المتحدة (.)1997
ֺراعي الحفلة الموسيقية الخاصة لرمزي يسى ،الواليات المتحدة األمريكية (.)1994
ֺراعي مهرجان سالزبورج الموسيقي (.)1976
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 .8اإلصـــــــدارات المــهـنـيــــــــــة (إشراف ورعاية ودعم)
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ

ֺتقرير حول برنامج إصالح المنظمة التجارة العالمية ،سويسرا (.)2013
ֺتقرير منظمة التجارة العالمية على مفترق طرق (.)2012
ֺكتاب مؤهل محاسب إداري عربي معتمد (.)2012
ֺدليل استخدام معايير التدقيق الدولية على المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم (.)2012
ֺالدليل المبسط (دليل جيب) للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (.)2012
ֺدليل رقابة الجودة في المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم (.)2012
ֺالقانون التجاري اإلسالمي (.)2010
ֺاألعمال المصرفية اإلسالمية والتكافل (.)2010
ֺأسواق رأس المال اإلسالمية وأدواتها (.)2010
ֺالمحاسبة لمؤسسات النقد الدولية (.)2010
ֺقادة المستقبل ،مجلة صادرة عن كلية طالل أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة األعمال (.)2010
ֺالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة و متوسطة الحجم (.)2009
ֺ“دليل منظمة خبراء التراخيص الدولية ألفضل ممارسات التراخيص” (.)2007
ֺ“دليل مكافحة غسيل األموال” (.)2006
ֺ“دليل حوكمة الشركات” (.)2006
ֺ“كتاب ودليل المعايير إلعداد التقارير المالية” (.)2011-2008-2006
ֺ“النسخة العربية الرسمية لدليل المنظمة العالمية للملكية الفكرية «وايبو» :السياسة والقانون واالستخدام” (.)2005
ֺالترجمة العربية الرسمية للمعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام (.)2005
ֺالترجمة العربية الرسمية للمعايير الدولية لممارسة أعمال التدقيق وقواعد أخالقيات المهنة (.)2005
ֺ“الترجمة العربية الرسمية لدليل الفترة الزمنية القانونية الحتفاظ التاجر بدفاتره ومدقق الحسابات بأوراق عمله” (.)2004
ֺ“الترجمة العربية الرسمية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية” (.)2013-2003
ֺدليل المعايير الدولية للمراجعة ،والضمان ،والسلوك األخالقي (.)2013-2001
ֺ“معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام” (الطبعة األولى  ،2001الطبعة الثانية  ،2005الطبعة الثالثة  ،2006الطبعة الرابعة
 ،2007الطبعة الخامسة  ،2008الطبعة السادسة  ،2009الطبعة السابعة  ،2010الطبعة الثامنة  ،2012الطبعة التاسعة .)2013
ֺالترجمة العربية الرسمية لمعايير المراجعة الدولية ومدونة السلوك المهني (.)2001
ֺالترجمة اإلنجليزية “قوانين الملكية الفكرية في البالد العربية” (.)2000
ֺالترجمة العربية الرسمية للمعايير المحاسبية الدولية (الطبعة األولى  1999ـ الثانية  2000ـ الثالثة .)2001
ֺالترجمة العربية الرسمية “دليل دوائر األعمال إلى النظام التجاري العالمي” (.)1999
ֺالنسختان العربية واالنجليزية لكتاب المحاسبة وإعداد التقارير المالية لغايات التكاليف وااللتزامات المالية (المحاسبة البيئية) (.)1999
ֺقوانين العالمات التجارية في البلدان العربية ـ أدلة البلدان (.)1998
ֺالنسخة العربية للمعايير الدولية للمراجعة (الطبعة األولى -1998الثانية -2001الثالثة .)2002
ֺالنسخة العربية لدليل دوائر األعمال إلى النظام التجاري العالمي (الطبعة األولى -1998الثانية .)2000
ֺالمحاسبة كأداة التخاذ القرارات في مجال السياحة (.)١٩٨٣

 .9جــــوائــــــز فخــــــريــة
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ

ֺجائزة جوردان بيزنس الفخرية من مجلة " ،"Jordan Businessاألردن (.)٢٠١٩
ֺجائزة الخريج المميز لعام  2016من الجامعة األميركية في بيروت (.)2016
ֺجائزة فخرية للشراكة القوية مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،األردن (.)2016
ֺجائزة طالل أبوغزاله للمسؤولية االجتماعية والتي اطلقتها الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية تقديرا لدوره وجهوده في
المبادرات المجتمعية ،مملكة البحرين (.)2014
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تتمة ..جــــوائــــــز فخــــــريــة
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ

ֺجائزة قائد الرؤية من جوائز آسيا في قيادة التعليم ،اإلمارات العربية المتحدة (.)2013
ֺالجائزة العربية لإلبداع اإلعالمي من سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس الوزراء ،الكويت (.)2012
ֺرجل اإلنجاز لعام 2012من مؤسسة فلسطين الدولية ،المملكة األردنية الهاشمية (.)2012
ֺجائزة «الشخصية المعلوماتية العربية للعام  »2010من اتحاد جمعيات المعلوماتية العربية ،مملكة البحرين (.)2010
ֺجائزة تقديرية ،االتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية ،المملكة األردنية الهاشمية (.)2009
ֺالجائزة الدولية لإلبداع في انجازات الحياة المهنية ـ إمارة دبي (.)2008
ֺشهادة أكاديمية قاعة مشاهير الملكية الفكرية ـ شيكاغو (.)2007
ֺجائزة قناة تلفزيون الجزيرة لإلنجاز مدى الحياة ،قطر (.)2004
ֺجائزة ميركوري الذهبية العالمية من صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة ـ البحرين (.)1978

 .10شهـــــــــــــادات تقـــــــــــدير
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ

ֺشهادة تقدير ،مقدمة من مركز البحوث والترجمة في جامعة األمير السلطان ،المملكة العربية السعودية)2017( ،
ֺشهادة تقدير ،أبرز مائة شخصية محاسبية في العالم -مجلة «المحاسبة الدولية البريطانية» ،المملكة المتحدة.)2014( ،
ֺشهادة تقدير ،من أبرز  500شخصية في العالم ،مقدمة من مجلة اريبيان بزنس ،اإلمارات العربية المتحدة.)2012( ،
ֺشهادة تقدير ،مقدمة من منتدى رجال األعمال الفلسطيني ،األردن.)2011( ،
ֺشهادة تقدير ،مقدمة من جمعية التبادل الثقافي البحريني األمريكي ،البحرين.)2010( ،
ֺشهادة تقدير ،مقدمة من ادارة التربية والتعليم ،المملكة العربية السعودية.)2010( ،
ֺشهادة تقدير ،مقدمة من مُلتقى االعالميين الشباب ،األردن .)2010( ،
ֺشهادة تقدير ،مقدمة من الجامعة اإلسالمية ،فلسطين.)2005( ،
ֺجائزة القيادة العالمية ،المملكة المتحدة.)1997( ،
ֺشهادة تقدير ،مقدمة من لجنة مجلس معايير المحاسبة الدولية ،المملكة المتحدة.)1990-1988( ،

 .11دروع تقدير
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ

ֺدرع تذكاري ،غرفة الصناعة والتجارة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي ،مقدم من الرئيس توفيق دبوسي ،لبنان.)2018( ،
ֺدرع تقدير ،مقدم من وزارة الدفاع الوطني اللبناني – معالي يعقوب الصراف ،لبنان.)2018( ،
ֺدرع تذكاري ،مقدم من مديرية األمن العام  -اللواء الركن أحمد سرحان الفقيه ،األردن.)2017( ،
ֺدرع تذكاري ،القيادة العامة للقوات المسلحة األردنية  -الجيش العربي ،مقدم من رئيس هيئة األركان المشتركة اللواء الركن
محمود عبد الحليم فريحات ،األردن.)2017( ،
ֺدرع تقدير ،مقدم من مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة ،السودان)2017( ،
ֺدرع تقدير ،مقدم من جامعة األمير سلطان ،اإلمارات العربية المتحدة.)2017( ،
ֺدرع تذكاري ،القوات المسلحة المصرية  -وزارة الدفاع ،مقدم من العقيد تامر فكري ،جمهورية مصر العربية.)2017-2015( ،
ֺوسام االبداع التقني والتحول الرقمي ،مجتمع المنظمات اإلنسانية اإلقليمية المانحة ،البحرين.)2016( ،
ֺدرع تذكاري ،قمة البسفور السابعة ،منصة التعاون الدولي ،تركيا.)2016( ،
ֺالجائزة الذهبية لالستحقاق الدولي للتنمية المستدامة للعام  ،2016واللقب الدولي «مفوض أممي للتبشير بأهداف األمم
المتحدة للتنمية المستدامة  ،2030سلطنة عُ مان.)2016( ،
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تتمة ..دروع تقدير
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ
ֺ

ֺدرع تذكاري ،برنامج االمم المتحدة اإلنمائي ( ،)UNDPاألردن.)2016( ،
ֺدرع التميز الذهبي ،مجلس المرأة العربية ،اإلمارات.)2016( ،
ֺغرفة تجارة عمان ،االقتصادي األردني المتميز ،األردن.)2016( ،
ֺدرع تقدير ،مقدم من وزير المالية الباكستاني – السيناتور محمد اسحاق دار ،الباكستان)2016( ،
ֺدرع تقدير ،مقدم من رئيس مجلس النواب البحريني – خليفة بن احمد ظهراني ،البحرين.)2016( ،
ֺدرع تذكاري ،جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية ،مقدم من رئيس وأعضاء مجلس ادارة جمعية المحاسبين والمراجعين
الكويتية ،الكويت.)2016-2015( ،
ֺدرع شكر وثناء واعتزاز ،مقدم من اتحاد رجال االعمال الفلسطيني التركي ،تركيا)2015( ،
ֺدرع تقدير ،مقدم من ملتقى رجال االعمال الفلسطيني األردني ،األردن.)2015( ،
ֺدرع تقدير ،مقدم من بلدية معان الكبرى ،األردن.)2015( ،
ֺدرع شكر وتقدير ،مقدمة من امانة عمان الكبرى ،األردن.)2015( ،
ֺدرع تذكاري ،مقدم من االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية ،لبنان.)2014( ،
ֺدرع تقدير  ،مقدم من سيادة الرئيس عبدالرحمن سوار الذهب ،السودان.)2014( ،
ֺدرع تقدير ،مقدم من وزيرة التنمية االجتماعية معالي السيدة فاطمة بنت محمد البلوشي ،البحرين.)2014( ،
ֺدرع تقدير ،مقدم من جامعة العلوم التطبيقية ،األردن.)2014( ،
ֺدرع تقدير ،مقدم من غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ،اإلمارات العربية المتحدة.)2014( ،
ֺدرع تقدير ،مقدم من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،السودان.)2014( ،
ֺجائزة القائد الملهم ،جوائز القيادة التعليمية اآلسيوية ،اإلمارات.)2013( ،
ֺدرع تقدير  ،مقدم من المستشفى االستشاري ،األردن.)2013( ،
ֺدرع تذكاري ،مقدم من جامعة حمدان بن محمد اإللكترونية ،اإلمارات العربية المتحدة.)2013( ،
ֺدرع تقدير ،مقدم من مؤتمر الشباب العربي الدولي ،األردن.)2013( ،
ֺدرع تقدير ،مؤتمر ومعرض التعليم في الخليج ،المملكة المتحدة.)2013( ،
ֺدرع تقدير ،مقدم من المكتبة الوطنية ،األردن.)2013( ،
ֺدرع تقدير  ،مقدم من السفارة الفلسطينية ،األردن.)2013( ،
ֺدرع تقدير  ،مقدم من منتدى النقد الدرامي ،األردن.)2013( ،
ֺدرع تقدير  ،مقدم من الشيخة مي بنت محمد آل خليفة  -وزيرة الثقافة ،البحرين.)2013( ،
ֺالجائزة العربية لإلبداع اإلعالمي ،مقدمة من سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح  -رئيس الوزراء ،الكويت.)2012( ،
ֺدرع تقدير  ،مقدم من منتدى األعمال الفلسطيني ،تونس.)2012( ،
ֺدرع تقدير ،مقدم من مؤتمر إدارة المعرفة ،اإلمارات العربية المتحدة.)2012( ،
ֺدرع تقدير  ،مقدم من الشيخة انتصار الصباح ،الكويت.)2012( ،
ֺدرع تقدير  ،مقدم من الجامعة األمريكية في الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة.)2012( ،
ֺجائزة التميز ،مقدمة من جامعة كانيسيوس  -نيويورك ،الواليات المتحدة.)2011( ،
ֺدرع تذكاري ،منتدي األعمال الفلسطيني اللبناني ،لبنان.)2011( ،
ֺدرع تقدير ،مقدم من معهد جامعة ويلز ،المملكة المتحدة.)2011( ،
ֺدرع تقدير ،مقدم من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ،كليات التقنية العليا ،اإلمارات العربية المتحدة.)2011( ،
ֺدرع تقدير ،مقدم من القيادات العربية الشابة ،البحرين.)2011( ،
ֺدرع تقدير ،المؤتمر الثالث للمسؤولية االجتماعية للشركات ،قطر.)2011( ،
ֺدرع تقدير ،مقدم من األمانة العامة التحاد الجامعات العربية ،األردن.)2011( ،
ֺدرع تذكاري ،مقدم من مجلس الشورى ،البحرين.)2010( ،
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ֺدرع تقدير ،مقدم من رئيس مجلس النواب البحريني ،البحرين.)2010( ،
ֺدرع تذكاري ،صندوق األمير سلطان بن عبد العزيز لدعم المشاريع الصغيرة للسيدات ،مقدم من سمو األمير محمد بن فهد
بن عبدالعزيز ،أمير المنطقة الشرقية ،المملكة العربية السعودية.)2009( ،
ֺدرع تذكاري ،جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة  -سلطنة عُ مان.)2009( ،
ֺدرع تذكاري ،جامعة شينيانغ نورمال ،الصين.)2009( ،
ֺدرع تقدير ،مقدم من االتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية ،األردن.)2009( ،
ֺدرع تقدير ،مقدم من جمعية المحامين الكويتية ،الكويت.)2009( ،
ֺدرع تقدير ،مقدم من جامعة الكويت ،الكويت.)2009( ،
ֺدرع تقدير ،مقدم من جامعة األمير نايف العربية للعلوم األمنية ،المملكة العربية السعودية.)2009( ،
ֺدرع تقدير ،مقدم من جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية ،لبنان.)2009( ،
ֺدرع تقدير ،مقدم من غرفة التجارة والصناعة ،المملكة العربية السعودية.)2009( ،
ֺدرع تقدير ،مقدم من الجامعة األمريكية للعلوم والتكنولوجيا ،لبنان.)2008( ،
ֺدرع تذكاري ،مقدم من جامعة البحرين ،البحرين.)2007( ،
ֺدرع تقدير ،مقدم من مؤسسة اإلمارات لالتصاالت األكاديمية ،اإلمارات العربية المتحدة.)2007( ،
ֺدرع تقدير ،مقدم من غرفة التجارة الدولية ،اإلمارات العربية المتحدة.)2007( ،
ֺدرع تذكاري ،جامعة الدول العربية ،جمهورية مصر العربية.)2006( ،
ֺجائزة شبكة الجزيرة اإلعالمية لإلنجاز مدى الحياة ،مقدمة من شبكة الجزيرة ،قطر.)2004( ،
ֺدرع تقدير ،مقدم من جهاز الرقابة المالية في سلطنة عُ مان خالل احتفاالت المجمع العربي للمحاسبين القانونيين بالعيد
العشرين ،المملكة المتحدة.)2004( ،
ֺدرع تذكاري ،جامعة كامبردج ،المملكة المتحدة.)2003( ،
ֺدرع تقدير ،مقدم من نقابة المهندسين الفلسطينيين ،فلسطين.)1998( ،
ֺدرع تقدير ،مقدم من صاحب السمو األمير سعود بن نايف ،المملكة العربية السعودية.)1998( ،
ֺشهادة تقدير ،مقدمة من اإلتحاد الدولي للمحاسبين ،المملكة المتحدة.)1990-1987( ،
ֺدرع تقدير ،مقدم من الرابطة األمريكية للمحاسبة ،الواليات المتحدة األمريكية.)1986( ،
ֺدرع تقدير ،مقدم من جمعية المحاسبين والمدققين الكويتية ،الكويت.)1983( ،
ֺدرع تذكاري ،بلدية دبي ،االمارات العربية المتحدة.
ֺدرع تذكاري ،غرفة تجارة وصناعة سلطنة عُ مان ،عُ مان.
ֺدرع سالح الجو السلطاني العُماني ،مقدم من قائد سالح الجو السلطاني العماني ،سلطنة عُ مان
ֺدرع تذكاري ،بعثة الواليات المتحدة ،جنيف ،سويسرا.
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درع تذكاري ،غرفة الصناعة والتجارة والزراعة في
طرابلس ولبنان الشمالي ،مقدم من الرئيس توفيق دبوسي،
لبنان2018 ،

درع تذكاري ،جامعة كامبردج ،المملكة المتحدة2003 ،

درع القوات المسلحة المصرية – وزارة الدفاع،
مقدم من العقيد تامر فكري ،جمهورية مصر العربية،
()2017-2015

جائزة التميز ،مقدمة من جامعة كانيسيوس  -نيويورك،
الواليات المتحدة2011 ،

درع تذكاري ،االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة
والزراعة للبالد العربية ،لبنان2014 ،

درع تذكاري ،جامعة الدول العربية ،مقدمة من القطاع
اإلقتصادي ،جمهورية مصر العربية2006 ،

درع تذكاري ،غرفة تجارة وصناعة سلطنة عُ مان ،عُ مان

جائزة القائد الملهم ،جوائز القيادة التعليمية اآلسيوية،
اإلمارات2013 ،

درع تذكاري ،قمة البسفور السابعة ،منصة التعاون
الدولي ،إسطنبول ،تركيا2016 ،
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درع تذكاري ،الجائزة العربية لإلبداع اإلعالمي ،مقدمة من سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح  -رئيس الوزراء،
الكويت2012 ،

درع وزارة الدفاع – جمهورية مصر العربية2014 ،

درع تذكاري ،بلدية دبي ،االمارات العربية المتحدة

درع تذكاري ،بعثة الواليات المتحدة ،جنيف ،سويسرا

درع تذكاري ،سالح الجو السلطاني العُماني ،عُ مان

شهادة تقدير ،مقدمة من اإلتحاد الدولي للمحاسبين ،المملكة
المتحدة)1990-1987( ،

درع تذكاري ،جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة -
سلطنة عُ مان2009 ،

درع تذكاري ،المجمع الدولي العربي للمحاسبين
القانونيين ،االردن2015 ،
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درع تذكاري ،مقدم من مديرية األمن العام ،اللواء الركن
أحمد سرحان الفقيه ،األردن2017 ،

درع تذكاري ،القيادة العامة للقوات المسلحة األردنية
الجيش العربي ،مقدم من رئيس هيئة األركان المشتركةاللواء الركن محمود عبد الحليم فريحات ،األردن2017 ،

شهادة تقديرية ،جامعة شنيانغ نورمال ،الصين2007 ،

درع تذكاري ،مجلس الشورى – مملكة البحرين2010 ،

tag.global

الجائزة الذهبية لالستحقاق الدولي للتنمية المستدامة
للعام  ،2016واللقب الدولي “مفوض أممي للتبشير
باهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة  ،2030سلطنة
عُ مان2016 ،

درع تذكاري ،برنامج االمم المتحدة اإلنمائي (،)UNDP
مقدم من إدوارد كالون ،الممثل المقيم لبرنامج االمم
المتحدة اإلنمائي ،األردن2016 ،

جائزة شبكة الجزيرة اإلعالمية لإلنجاز مدى الحياة ،مقدمة
من شبكة الجزيرة ،قطر2004 ،

درع تذكاري ،جامعة شينيانغ نورمال ،الصين2009 ،

12

درع تذكاري ،منتدي األعمال الفلسطيني اللبناني
”نتواصل لمستقبل أفضل” ،لبنان2011 ،

درع تذكاري ،جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية،
مقدم من رئيس وأعضاء مجلس ادارة جمعية المحاسبين
والمراجعين الكويتية ،الكويت2016-2015 ،

وسام االبداع التقني والتحول الرقمي ،مقدم من الدكتور
عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل ثاني-مجتمع المنظمات
اإلنسانية اإلقليمية المانحة ،البحرين2016 ،

درع تذكاري ،صندوق األمير سلطان بن عبد العزيز لدعم
المشاريع الصغيرة للسيدات ،مقدم من سمو األمير محمد
بن فهد بن عبدالعزيز ،أمير المنطقة الشرقية ،المملكة
العربية السعودية2009 ،

درع تذكاري ،جامعة البحرين ،البحرين2007 ،

درع سالح الجو السلطاني العُماني ،مقدم من قائد سالح
الجو السلطاني العماني ،سلطنة عُ مان
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ولي عهد المملكة العربية السعودية سمو األمير
سلمان بن عبد العزيز يكرم سعادة الدكتور طالل
أبوغزاله

مع الملك الحسين بن طالل

مع الرئيس التركي عبد هللا غول

جاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين المعظم
يمنح سعادة الدكتور طالل أبوغزاله وسام االستقالل
من الدرجة األولى تقديرا إلسهاماته في القطاعات
االقتصادية والتعليمية والتقنية  -المملكة األردنية
الهاشمية 2016

في حديث مع وزير الخارجية األميركي هنري
كيسنجر

مع الرئيس األميركي جيمي كارتر

مع الرئيس ياسر عرفات  -فلسطين

مع رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري

مع السيد بيل غيتس (وسط) ولبنى القاسمي ،وعلى
صالح الصالحي والدكتور أحمد نظيف ،في منتدى
مايكروسوفت للقيادات العربية الحكومية في القاهرة

مع الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران  -باريس

مع إدوارد هيث رئيس الوزراء البريطاني

مع جاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين وجاللة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة

سعادة الدكتور طالل أبوغزاله وقداسة البابا
فرانسيس

مع السيدة إيرينا بوكوفا المديرة العامة لليونسكو -
بمقر اليونسكو في باريس

مع السيد كوفي أنان بمقر األمم المتحدة  -نيويورك

مع أمين عام األمم المتحدة السيد بان كي مون

سعادة الدكتور طالل أبوغزاله (وسط) ،رئيس
االساقفة في مدينة كانترباري ،المملكة المتحدة
(يمين) ،وايفلين دي روثتشيلد (يسار) في قصر
سانت جيمس خالل إطالق مبادرة الميثاق األخالقي
القائمة على الديانات الثالث

سعادة الدكتور طالل أبوغزاله وجاللة الملك سيميون
الثاني ،ملك بلغاريا

سعادة الدكتور طالل أبوغزاله وجاللة الملك فيليب
السادس ملك اسبانيا

السيد شي جين رئيس جمهورية الصين الشعبية،
يكرم سعادة الدكتور طالل أبوغزاله لدوره في تعزيز
العالقات الصينية العربية
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 .12شركات طالل أبوغزاله العالمية
1.1طـــــــــــــــــــــالل أبوغــــــــــــــــــزاله العالميــــــــــــــــــة ()TAG.Global

tag.global

2.2طــــالل أبـــوغــــزالـــــــه وشـــــــــــــركاه الــــــــدوليـــــة ()TAG-Audit

tagi.com

خدمات مهنية وتعليمية عالمية

خدمات التدقيق والمحاسبة

3.3طـــــالل أبــوغـــــزاله وشـــــركاه لالستشـــــــــــــــــــارات ()TAG-Consult

خدمات استشارات إدارية واقتصادية ومالية

tag-consultants.com

4.4طــــــــــالل أبـــــــوغـــــــــزالــــــــــــه للتقيـيــــــــــــــــــــم ()TAG-Value

tagvaluation.com

5.5طــــــــــالل أبوغـــــــــــــزاله ألســـــــــــــــــماء المجــــــال ()TAG-Domains

tagidomains.com

خدمات تقييم األصول

مسجل معتمد لدى هيئة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة (اآليكان)

6.6طــالل أبوغـزالــه لتقنيــــات المعلـومــــــــات الدوليــــــــــة ()TAG-ITI

خدمات االستشارات والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

7.7طـــــالل أبـوغـــزالـــــــــه للحـلــــــــول اإللكترونيــــــــــــــة ()TAG E-Solutions

خدمات الحلول اإللكترونية وتحليل األنظمة والبرمجة

8.8أبـــــوغـــزالـــــــــه للملكيــــــــــــــة الفكــــــريـــــــــــــــــة ()AGIP

تسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية

9.9طـــــــالل أبـــــــوغـــــــــزالـــــــــــه القانـونيــــــــــــــــــــة ()TAG-Legal

خدمات قانونية

1010طــالل أبوغــزاله الدوليــــة للدعايـــــــــة واإلعـــــــــــــالن ()TAG-Media

خدمات إعالمية

tagiti.com
tagesolutions.com
agip.com
tag-legal.com
media.tag.global

1111طــالل أبوغــزاله الدوليـــــة للطباعـــــــــة والنشــــــــــــــر ()TAG-Publish

tag-publication.com

1212طالل أبوغزاله للتوظيف المهني وتطوير الموارد البشـــرية ()TAG-Recruit

tagirecruitment.com

1313طــــــــــالل أبـــــوغـزالــــــــــــــــــه لـلـعـطـــــــــــــــــاءات ()TAG-Tenders

tagtenders.com

خدمات واستشارات في مجال الطباعة والنشر

خدمات موارد بشرية وتوظيف

عطاءات ومناقصات

1414طــــــــــــالل أبوغــــــــــــــــــــــزاله للترجمــــــــــــــــــــــة ()TAG-Translate

خدمات ترجمة فورية وتحريرية مهنية

1515طـــالل أبوغـــزالـه قســـــــم التأشيــــــــرات الصينيــــــــــة ()TAG-Visa

خدمات تأشيرات إلى الصين

1616جـامــــــعــــة طـــــــــالل أبــــــــوغــــــــــــــزالــه الدوليـــة ()TAGIUNI.Global

برامج أكاديمية ومهنية معتمدة من خالل اإلنترنت

tagtranslate.com
tag-visa.com
tagiuni.global

1717جـامــــــعــــة طـــــــــالل أبــــــــوغــــــــــــــزالــه الرقميــة ()TAG-DU

tag-du.com

1818كـلـيـــة طــــــالل أبــــــوغـــــــــزالــه الجــامعيــــة لالبـتكار ()TAGUCI

taguci.com

1919كـلـيـــة طــــالل أبـوغـزالـه الجـــامعيــة لألعمـــال-البحرين ()TAG-UCB

tagucb.com

برامج تعليمية عن بعد

كليـة تطبيقيـة في األعمـال وتقنيـة المعلومات
شهادات بكالوريوس في إدارة األعمال

tag.global
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2020طــــالل أبـــــوغــزالـــــــــه السـتــــشــــــارات التعليـــــــــم ()TAG-Education

tageducational.com

2121مـعـــــهـد طــــــــــالل أبـــــوغــزالــــــــه كونفوشــــــيــوس ()TAG-Confucius

tagconfucius.com

2222طــــــــــالل أبـــــوغــزالــــــــه للتدريــــب اإللكتــــــــــروني ()TAG E-Training

tagitc.com

استشارات أكاديمية في مجال التعليم العالي

تعليم اللغة والثقافة الصينية

خدمات تدريب ،وشهادات معتمدة في مجال تكنولوجيا المعلومات

2323أكـــــــــــــاديميـــــــــــــة طـــــــــــــــالل أبوغــــــــــــــزالـه ()TAGACADEMY.Global

تنظيم وعقد ورعاية دورات وورش عمل وندوات تدريبية

2424مجتمــــــع طـــــالل أبوغــــــــــــزالــه للمعـــــــــرفـــــــــــة ()TAG-KS

مساعدة ودعم الشباب لدخول سوق العمل من خالل تزويدهم بدورات تدريبية
وربطهم بالباحثين عن العمل

2525ملتقــــــى طــــــــــالل أبــــوغــزالــــــــــه الـمعــرفــــــــــي ()TAGKF

خدمات تنظيم المناسبات

2626الـمـــوســــــــــــوعــــة اإللكتـرونيــــــة العــربــــــــيــــــــة ()TAGEPEDIA

إثراء عالم اإلنترنت بمحتوى عربي

2727طــــالل أبوغــــــــــزالــه للكمبيوتــــــــر المحمـــــــــــــــول ()TAGITOP

توفير أجهزة حاسوب محمولة (الب توب) حديثة وبأسعار معقولة

2828المجمـع الدولــي العربــي للمحـاســـــبـــــــين القانــــونييـن ()IASCA
شهادات مهنية (محاسب دولي عربي قانوني معتمد ،محاسب إداري دولي عربي ،وخبير المعايير
الدولية إلعداد التقارير المالية) ،وعضوية ،ودورات تدريبية ،ومطبوعات مهنية
2929الـمجمـــع العـــربـــــــــي للملــكــيـــــــــــة الـفـكــريــــــــــة ()ASIP

تدريب ورفع الوعي في المجاالت القانونية والملكية الفكرية

tagacademy.global
tagks.com

tag-forum.org
register.tagepedia.org
tagitop.com
iascasociety.org

aspip.org

3030جـمعـيـة خبــراء التراخيـــــــص-الـــــــدول العربيــــــــــــــة ()LES-AC

lesarab.org

3131الـمجمـــــع العربـــــــــــي الدولــــــــي لتكنولوجيــــا اإلدارة ()AIMICT

aimict.org

3232المركز العربي للوسـاطة والتحكيم في الملكيـــــة الفكـــــرية ()AIPMAS

aipmas.org

3333الـمنظمــــــــة العربيــــــــة لضمــان الجـــــــودة في التعليـم ()AROQA

aroqa.org

النهوض بعمل الملكية الفكرية عالمياً ،ودعمه

بناء المقدرة وتدريب متقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات

تسوية النزاعات المتصلة بالملكية الفكرية
خدمات ضمان الجودة في التعليم

3434الـمنظمــــة العربيـــة لشـــــــــبكـــات البحــث والتعليـــــــــم ()ASREN

شبكات بحث وتعليم عالية السرعة وخدمات بنية تحتية إلكترونية

3535طــــــالل أبوغــــزالـه للســــــحـابــــــة اإللكترونيــــــــــــــة ()TAG-Cloud

خدمات استشارية في مجال الحوسبة السحابية

3636مركـــــز حــوكمـــــــة شــــركــات األعمال العـائــــــلـيــــــة ()FBGC

شركات أعمال العائالت والحوكمة

3737الـمعــــــهد العـــربــــــي العمانــــــــي للـتـــدريـــــــــــــــــب ()AOTI-Oman
تنظيم وعقد ورعاية دورات تدريبية وورش عمل وندوات

tag.global

asrenorg.net
tagcloudconsult.com
fbgc.jo

tagi-aoti.com
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3838وكالـــــة أبـوغـــــزالــه ألنبــــــاء الملكيــــــــة الفكريـــــــة ()AG-IP News

خدمات إعالمية في مجال الملكية الفكرية

3939جمعية كلـنــــــــــــــــــــــــــــا لـفـــلــــســـــــــــــــطيــــــــــن ()All4Palestine

التعريف بأبرز الشخصيات الفلسطينية

ag-ip-news.com
all4palestine.com

4040وكالة أنباء طالل أبوغزاله ألخبار تكنولوجيا المعــــــلومات ()TAG-IT News

tagitnews.com

4141طـالل أبوغــــــــــــزاله لصنــــــــع المعرفـــــة والثــــــــروة ()TAG-Creation

tagcreation.com

خدمات إعالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات

نصائح في األعمال واالبتكار وصنع الثروة

4242طــــــالل أبــوغــزالــــــــــه للتدريـــــــــــــب-البحريــــــــــن ()TAGI-Training Bh.
خدمات تدريب
4343وكــالـــــــة أنبــــــاء طــــــالل أبوغــــــزاله للتعليـــــــــــــم ()TAG-Educa News
خدمات إعالمية في مجال التعليم
4444المـركــــــــــــــز الـعـــــربـــــــــي لفــــــض النزاعــــــــــات ()ACDR

حل نزاعات أسماء المجال

tagitraining.bh
tageducanews.com
acdr.aipmas.org

4545مــــركز طـــالل أبوغـــزاله لضـــمان ســـالمة االمتحـــانات ()TAGI-Metric

tagimetric.com

4646طــــــــالل أبوغــــــــــــزاله لخدمــــــــــــات رأس المــــــال ()TAG-Capital

tag-capital.com

امتحانات وتقييمات بمراقبة طرف ثالث

استشارات مالية

4747طــالل أبوغـزالــه الســــــــتـشـــــــارات إدارة الجـــــامعات ()TAG-Universities

taguniconsult.com

4848مــــــركز طـــــالل أبوغـــــــــزاله لفــــــــض النزاعــــــــات ()TAG-Resolution

tagresolution.com

استشارات في مجال التعليم العالي

التحكيم لتسوية النزاعات المتصلة بالعالمات التجارية

4949مركـــــز طـــالل أبوغـــزاله إلعادة تهـــيئة الحواســـــــيــب ()TAG-CRC

إعادة تأهيل وتطوير أجهزة الحاسوب

5050طــــــالل أبوغـــــزالـــــه للتصميـــــم والطباعــة والنشـــــر ()TAG-Design

خدمات التصميم واستشارات طباعة

5151مــــــــــركــز طـــــــالل أبوغـــــــــــزاله لألبــــــحـــــــــــاث ()TAG-Research

أبحاث أعمال وتعليم

5252أكاديميـــــــة طـــــــالل أبوغـــــــــــــــزاله للغـــــــــــــــــات ()TAG-Lingual

دورات تدريبية في مجال اللغة والتعليم

5353طـــــــــالل أبـــوغــزالــــــــه للــتــــــــدقيــق الداخلــــــــــي ()TAG-Audit

خدمات تدقيق داخلي

tagcrc.com
tagidesign.com
tagrsc.com
tag-languages.com
taginternalaudit.com

5454طـــــــــالل أبـــوغــزالــــــــه فاونديشـــــــــــن للتنميـــــــــة ()TAG-Foundation

tag-foundation.org

5555معهد طـــــالل أبـــوغــزالـــه الدولي للمسؤولية االجتماعية ()TAG-IISR

tag-foundation.org

5656طـــــــــــــالل أبــــــوغــزالــــــــــــه شـــــــركاء في التنمية ()TAG-PID

tag-foundation.org

مبادرات في مجاالت التنمية االجتماعية واالقتصاد والتدريب
وخلق الوظائف ومنتديات فكرية وبحثية
مبادرات في التنمية االجتماعية واالقتصادية والتدريب

مبادرات مع الشركاء في مجاالت التطوير

tag.global
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5757طـــــــــــــــــــــالل أبوغــــــــــزاله لبــــــــراءات االختـــراع ()TAG-Patents

خدمات براءات االختراع

tagip-search.com

5858دبلوم طالل أبوغزاله الدولي في مهارات تقنية المعلومـــات ()TAGDIT.Global

tagitc.com

5959اقتدار-طالل أبوغزاله للمشــــاريع الصـغيرة والمتوســـــطة ()ICTDAR-TAG SME

tag.global

توفير خدمات تدريب وشهادات معتمدة في مجال تكنولوجيا المعلومات

تزويد مؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة بالبرامج التدريبية لوضع ممارسات دائمة
وتمكينها من الحصول على التمويل

6060إذاعــــــة طــــــالل أبــوغزالــــــه لألعمــــــال والثقافــــــة ()TAGBC.FM

نشر الفكر والثقافة والتعليم

tagbc.fm

6161طــــــالل أبــوغزالــــــه للتســـــــــــــــجيالت الدوليــــــــــة ()TAGI-RECORDS

tagirecords.com

6262شــــــــــــهادة الطالقــــــــــة في اللغـــــــــــة العربيــــــــــة ()TAGARABIC.Global

tagarabic.global

حماية حقوق التأليف والنشر والحقوق المجاورة في مجال صناعة الموسيقى
والتسجيل والخدمات القانونية للشركات وتسجيل اسم النطاق

مزود الختبار الطالقة في اللغة العربية ،وتعليم اللغة العربية وأساليب التدريس

6363طـــــــالل أبـــــوغــــــزالـــــــــه للمشــــــــــاريـــــــــــــــــع ()TAG-Advisors

خدمات استشارات إدارية ومشاريع نقل التكنولوجيا

6464جمعيــــــة األوركســــــــــــــــــــترا األردنيــــة الوطنـيــــــة ()JOrchestra

تنظيم حفالت موسيقية

tag.global

18

 .13مكاتـب طالل أبوغزاله العالمية
أكثر من  100مكتب حول العالم

المملكة األردنية الهاشمية

عمان
1.1اإلدارة العامة
مبنى طالل أبوغزاله العالمية
 ٤٦شارع عبدالرحيم الواكد ،الشميساني ،عمان،
األردن
صندوق البريد 921100 :عمان  ،11192األردن
هاتف+962 6 ٥١٠٠٩٠٠ :
فاكس+962 6 ٥١٠٠٩٠١ :
info@tag.global
2.2مكتب عمان
مبنى جامعة طالل أبوغزاله
 ١٠٤شارع مكة ،أم أذينة ،عمان ،األردن
صندوق البريد 921100 :عمان  ،11192األردن
هاتف+962 6 ٥١٠٠٩٠٠ :
فاكس+962 6 ٥١٠٠٩٠١ :
jordan@agip.com
3.3كلية طالل أبوغزاله الجامعية لالبتكار
()TAGUCI
مبنى جامعة طالل أبوغزاله
 ١٠٤شارع مكة ،أم أذينة ،عمان ،األردن
صندوق البريد 921951 :عمان  ،11192األردن
هاتف+962 6 ٥١٠٠٩٠٠ :
فاكس+962 6 ٥١٠٠٩٠١ :
info@taguci.edu.jo
4.4اربد
شارع وحيد سليمان ،بالقرب من كلية اإلقتصاد/
جامعة اليرموك
هـاتف+962 2 7100005 :
+962 2 7102 747
ص.ب921951 :ع ّمان 11192 ،األردن
5.5معان
مبنى االدارة العامة ،الروضة الصناعية ،شارع
المدورة ،معان
هاتف+962 6 5100900 :
موبايل+٩٦٢ ٧٩ ٨٣٤٠٩٤٤ :
maan.archiving@tag.global

األرجنتين

6.6بوينس آيرس
مبنى طالل أبوغزاله العالمية
 ٤٦شارع عبدالرحيم الواكد ،الشميساني ،عمان،
األردن
صندوق البريد 921100 :عمان  ،11192األردن
هاتف+962 6 ٥١٠٠٩٠٠ :
فاكس+962 6 ٥١٠٠٩٠١ :
info@tag.global

اإلمارات العربية المتحدة

7.7أبوظبي
أبوظبي ،شارع زايد األول (الكترا) – جلوبال تاور
(البرج العالمي) ،الطابق الثالث ،مكتب رقم 304 ،303
صندوق البريد ،4295 :أبوظبي ،اإلمارات العربية
المتحدة
هاتف+971 2 6724425 / 6724426 :
فاكس+971 2 6723526 / 6765003 :
tagco.abudhabi@tagi.com

tag.global

8.8دبي
تاجي
جلف تاورز (أبراج الخليج) ،مدخل أ ،1الطابق
السابع ،شارع عود ميثاء ،بر دبي ،دبي
صندوق البريد ،1991 :دبي ،اإلمارات العربية
المتحدة
هاتف 8( +971 4 3967778 :خطوط)
فاكس+971 4 3967779 :
tagco.dubai@tagi.com
أجيب
جلف تاورز (أبراج الخليج) ،مدخل أ ،2الطابق
السابع ،شارع عود ميثاء ،بر دبي ،دبي
صندوق البريد ،1991 :دبي ،اإلمارات العربية
المتحدة
هاتف 8( +٩٧١ 4 3966663 :خطوط)
فاكس+٩٧١ 4 3966662 :
uae@agip.com
9.9رأس الخيمة
بناية السير رقم  ،1ط ،3شارع عُمان ،النخيل
صندوق البريد ،403 :رأس الخيمة ،اإلمارات
العربية المتحدة
هاتف+971 7 2288427 :
فاكس+971 7 2285929 :
tagco.rak@tag.global
1010العين
بناية الشيخة سالمه بنت زايد آل نهيان
الطابق األول ،مكتب رقم  ،104شارع زايد بن سلطان
صندوق البريد 18006 :العين ،اإلمارات العربية
المتحدة
هاتف+971 3 765 7966 :
فاكس+971 3 765 7988 :
tagco.abudhabi@tagi.com
1111جبل علي
منطقة جبل علي الحرة أل بي  ،16مكتب رقم 127
صندوق البريد 17191 :جبل علي ،دبي ،اإلمارات
العربية
هاتف+971 4 ٨٨١٦٩٩٦ :
فاكس+971 4 8818117 :
uae@agip.com
1212أم القيوين
بناية دائرة األمالك ،الطابق األول ،شارع الملك
فيصل
صندوق البريد ،274 :أم القيوين ،اإلمارات العربية
المتحدة
هاتف+971 6 766 0855 :
فاكس+971 7 228 5929 :
tagco.rak@tag.global
1313الشارقة
منطقة المجاز  ،3مركز الغانم لألعمال ،الطابق
الثالث – مكاتب  301و302
صندوق البريد 952 :الشارقة ،اإلمارات العربية
المتحدة
هاتف+9716 537 88 00 :
فاكس+9716 537 88 11 :
tagco.sharjah@tagi.com

1414الحمرية
المنطقة الحرة بالحمرية ،مكتب رقم ئي 115 – 2
جي –  ،14الشارقة ،االمارات العربية المتحدة
صندوق البريد 42740 :المنطقة الحرة بالحمرية،
الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة
هاتف+971 6 5378800 :
فاكس+971 6 5378811 :
tagco.sharjah@tagi.com
1515عجمان
بناية برج عجمان ،منطقة البستان ،شارع االتحاد
صندوق البريد ،1785 :عجمان ،اإلمارات العربية
المتحدة
هاتف+971 6 5378800 :
فاكس+971 6 5378811 :
tagco.sharjah@tagi.com
1616الفجيرة
برج العوضي ،الطابق الخامس ،مكتب رقم ،506
			
شارع حمد بن عبدهللا
صندوق البريدِ ،1490 :الفجيره
هاتف +971 9 2229978 :
فاكس +971 9 2371394 :
tagco.fujairah@tagi.com

بـاكستـان

1717كراتشي
أنوم إمباير  ،604الطابق السادس ،مبنى  ،8/7شارا
– ئي – فيصل ،كراتشي ،باكستان
صندوق البريد 13035 :كراتشي – باكستان
هاتف+92 21 34388113 / ٤ :
فاكس+92 21 34388115 / ٦ :
pakistan@agip.com
1818الهور
 ،174hالمرحلة األولى ،وزارة الدفاع ،الهور كانت
info@tag.global

البحرين

1919المنامة
مبنى طالل أبوغزاله العالمية رقم  1002طريق رقم
 ،5121السويفية  ،351المنامة
صندوق البريد 990 :المنامة ،مملكة البحرين
هاتف+973 17550003 :
فاكس+973 17550049 :
ملكية فكريةbahrain@agip.com :
تدقيقtagco.bahrain@tagi.com :

البرازيل

2020ريو دي جانيرو
إيه في نوسا سينهورا دي كوباكبانا .1004-1120
الرمز البريدي ،22060-002 :ريو دي جينيرو
info@tag.global
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الجزائر

2121الجزائـــر
مركز القدس للتجارة واألعمال ـ الطابق الخامس،
مكتب رقم 22-09
صندوق البريد ،143 :الشراقة ،مدينة الجزائر،
الجزائر
هاتف+ 213 21 341419 :
فاكس+ 213 21 341423 :
algeria@agip.com

الدنمارك

2222كوبنهاغن
مبنى طالل أبوغزاله العالمية
 ٤٦شارع عبدالرحيم الواكد ،الشميساني ،عمان،
األردن
صندوق البريد 921100 :عمان  ،11192األردن
هاتف+962 6 ٥١٠٠٩٠٠ :
فاكس+962 6 ٥١٠٠٩٠١ :
info@tag.global

السعودية

2323الرياض
شارع العليا الرئيسي ،بجانب وزارة الداخلية
صندوق البريد ،9767 :الرياض 11423 ،المملكة
العربية السعودية
هاتف+966 11 4642936 :
فاكس+966 11 4652713 /4659915 :
ملكية فكريةksa@agip.com :
تدقيقtagco.riyadh@tagi.com :
ُ 2424
الخبـر
برج ناصر سعيد الهاجري  -الطابق العاشر ،طريق
الملك فهد بن عبدالعزيز ،الراكة الجنوبية ،الخبر
صندوق البريد ،3187 :الخبر  31952ـ المملكة
العربية السعودية
هاتف+966 920013022 :
فاكس+966 13 8147726 :
tagco.khobar@tagi.com
2525جـدة
مركز صباح ،الطابق الثالث ،تقاطع شارع التحلية
مع شارع األمير سلطان – شمال دوار السيف
صندوق البريد ،20135 :جده  ،21455المملكة
العربية السعودية
هاتف+966 12 606 0430 :
فاكس+966 12 606 0402 :
tagco.jeddah@tagi.com

السـودان

2626الخرطوم
مبني العاصمة 13 ،سوق جاردن سيتي،
الطابق الثالث ،شقة رقم  ،301الخرطوم ،السودان
صندوق البريد 1623 :الخرطوم ،السودان
هاتف+249 1 83763483 :
فاكس+249 1 83763484 :
sudan@agip.com

tag.global

السويد

2727ستوكهولم
مبنى طالل أبوغزاله العالمية
 ٤٦شارع عبدالرحيم الواكد ،الشميساني ،عمان،
األردن
صندوق البريد 921100 :عمان  ،11192األردن
هاتف+962 6 ٥١٠٠٩٠٠ :
فاكس+962 6 ٥١٠٠٩٠١ :
info@tag.global

الصين

2828شنغهاي
 ،413نوتغشينغ تاور ،رقم  ،458فوشان رود،
مقاطعة بودونغ  ،شنغهاي ،الصين 200122
هاتف+86 21 58786281 :
فاكس+86 21 58782853 :
china@agip.com
2929بكين
غرفة  ،2106بناية رقم  ،1واندا بالزا رقم ،93
جيانجو رود ،مقاطعة شاويانغ  ،بكين ،الصين،
100012
هاتف+86 10 529014478 :
موبايل+86 18519035635 :
nshangwei@agip.com
3030هونج كونج
سويت رقم  ،1201الطابق  1 ،12بيكنغ رود ،تسيم
شا تسوي ،هونغ كونغ
هاتف+86 18922426008 :
marketing.hk@tag.global
3131قوانتشو
غرفة رقم  ،19C3ويست جاردن ،هواتيان
إنترناشيونال بالزا رقم  173لونغكو ميدل رود،
مقاطعة تيانخه  ،غوانزو ،مقاطعة غواندونغ ،
الصين
هاتف+86 18922426008 :
marketing.china@tag.global
3232تشنغدو
رقم  66نورث فينغوانغ رود ،مقاطعة وينجيانغ ،
تشنغدو ،مقاطعة سيشوان  ،الصين
هاتف+86 17302829664 :
tfeng@tag.global

العـــراق

3333بغداد
محلة  ،710شارع  ،20رقم المبنى  ،122حي
المثنى– زيونة– قرب ساحة ميسلون ،بغداد ،العراق
صندوق البريد ،28361 :الداوودي ،الرمز البريدي
 ،12631بغداد ،العراق
هاتف+964 7902153509 :
موبايل+964 7702696631 :
فاكس+962 6 5100 901 :
ملكية فكريةiraq@agip.com :
تدقيقtagco.iraq@tagi.com :

3434أربيل
القرية اإليطالية  /دار رقم  463بجانب البوابة
الثانية ،أربيل ،إقليم كردستان ،أربيل
هاتف+964 6 62561715 :
موبايل+964 750 4237048 :
+964 750 4221470
فاكس+962 6 5100 901 :
ملكية فكريةerbil@agip.com :
تدقيقtagco.erbil@tagi.com :

الكاميرون

3535دواال
إيميبل بلو سكاي
 662بلوفارد دي ال ريونيفيكاسيون ،فين روج
بيسيجيو ،دواال ،الكاميرون.
صندوق البريد 8799 :ديدو ،دواال.
هاتف+237 2 33410105 :
+962 2 699198950
فاكس+237 2 33410105 :
info@tag.global

الكويت

3636الكويت
شرق – شارع أحمد الجابر ،مجمع دار العوضي،
الطابق التاسع عشر
صندوق البريد ،4729 :الصفاة ،13048 ،دولة
الكويت
هاتف+ 965 22433004 :
فاكس+ 965 22440111 :
ملكية فكريةkuwait@agip.com :
تدقيقtagco-kuwait@tagi.com :

المغرب

3737الدار البيضاء
فضاء باب أنفا ،بوابة ج ،زنقة باب منصور،
الطابق  ،3رقم  ،11الدار البيضاء  20050المملكة
المغربية
صندوق البريد 19005 :العنق ،الدار البيضاء،
المملكة المغربية
هاتف+ 212 5 22 ٣٦٦١ ١٩ / ٢١ / ٢٦ :
فاكس+ 212 5 22 366 133 :
morocco@agip.com

المكسيك

3838مدينة المكسيك
مبنى طالل أبوغزاله العالمية
 ٤٦شارع عبدالرحيم الواكد ،الشميساني ،عمان،
األردن
صندوق البريد 921100 :عمان  ،11192األردن
هاتف+962 6 ٥١٠٠٩٠٠ :
فاكس+962 6 ٥١٠٠٩٠١ :
info@tag.global

المملكة المتحدة

3939لندن
مبنى طالل أبوغزاله العالمية
 ٤٦شارع عبدالرحيم الواكد ،الشميساني ،عمان،
األردن
صندوق البريد 921100 :عمان  ،11192األردن
هاتف+962 6 ٥١٠٠٩٠٠ :
فاكس+962 6 ٥١٠٠٩٠١ :
info@tag.global
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النرويج

4040أوسلو
مبنى طالل أبوغزاله العالمية
 ٤٦شارع عبدالرحيم الواكد ،الشميساني ،عمان،
األردن
صندوق البريد 921100 :عمان  ،11192األردن
هاتف+962 6 ٥١٠٠٩٠٠ :
فاكس+962 6 ٥١٠٠٩٠١ :
info@tag.global

الهنــــد

4141نيودلهي
أجيب تي أم بي اجنتس الهند المحدودة
أتش أل آركيد ،الطابق الثالث ،قطعة رقم  ،14قطاع
– في (أم أل يو) ماركت ،فوق بنك آكسس ()AXIS
دواركا ،نيودلهي  ،110075الهند
هاتف+91 11 4512 2000 :
فاكس+91 11 4512 2099 :
india@agip.com
4242مومباي
 ،203جادة المترو ،طريق بيريرا ،مقابل طريق
أندهيري كورال ،مقابل مضخة نفط غورو ناناك،
بالقرب من محطة مترو الطريق السريع غرب
شرق ،تشاكاال ،أندهيري شرق ،مومباي –
400099
هاتف+91 99 306 59638 :
marketing.mumbai@agip.com
4343بنجلور
مكتب رقم  ،303الطابق الثالث ،المركز التجاري،
مبنى الصاغة رقم  ،45طريق ديكينسون ،بجانب
مركز مانيبال ،بانقلور – 560042
هاتف+91 11 4512 2000 :
موبايل+91 96 33318694 :
فاكس+91 11 4512 2099 :
bengaluru@tag.global

اليابان

4444أوساكا
غرفة  16F ،1644هانكيو ،تيرمينال بيلدنج.
 4-1-1شيباتا كيتا-كو ،أوساكا-شي.
صندوق بريد رقم :أوسكا  ،532-0012اليابان.
هاتف+81 6 7669 2020 :
فاكس+81 6 7222 3701 :
البريد اإللكترونيakano@agip.com :

اليمن

4545صنعاء
منطقة حـدة ،الحي السياسي
صندوق البريد ،2055 :صنعاء ،الجمهورية اليمنية
هاتف+٩٦٧ ١ 453333 :
فاكس+٩٦٧ ١ 453334 :
ملكية فكريةyemen@agip.com :
استشاراتyemen@tag-consultants.com :
تقنية المعلوماتagca.yemen@agcaitc.com :
تدريبtraining.yemen@tagitraining.com :
ترجمةtranslation.yemen@tagtranslate.com :

tag.global

أثيوبيا

4646أديس أبابا
مبنى طالل أبوغزاله العالمية
 ٤٦شارع عبدالرحيم الواكد ،الشميساني ،عمان،
األردن
صندوق البريد 921100 :عمان  ،11192األردن
هاتف+962 6 ٥١٠٠٩٠٠ :
فاكس+962 6 ٥١٠٠٩٠١ :
info@tag.global

أستراليا

4747سيدني
أستراليا نيو ساوث ويلز سيدني ،تورامورا 6-2/29
وارانجي ستريت
الرمز البريدي2074 :
info@tag.global

أفغانستان

4848كابل
بيت رقم  ،428شارع  ،15منطقة ،١٠
وزير أكبر خان ،كابل ،أفغانستان
صندوق البريد ،13004 :جاالي – ئي – فتح هللا،
كابل ،أفغانستان
هاتف+93 20 2312688 :
هاتف مباشر+93 20 2302444 :
موبايل+93 ٧٧ ٩٤٦٤٣٨٤ :
فاكس+93 20 2312689 :
ملكية فكريةafghanistan@agip.com :
تدقيقafghanistan@tagi.com :

ألمانيا

4949دوسلدورف
شركة بوبيك للمحاماة ،غوتستراب  7د40237-
دوسلدورف
هاتف+49 0 211353588 :
فاكس+49 0 211352997 :
office@law-poppek.de

أندونيسيا

5050جاكرتا
ذا مانسيون باوكانفيل برج فونتانا ،شقة رقم
 ،BF 27 K1حي باديمانغان الشرقية ،جاكرتا
الشمالية 14410 ،إندونيسيا
هاتف+622129135664 :
+62216542294
البريد اإللكترونيindonesia@agip.com :
Indonesia.business@tag.global

أوزبكستان

5151طشقند
 ،1بشيوجوش ستريت ،مدينة طشقند،100066 ،
أوزباكستان
info@tag.global

إسبانيا

5252مدريد
مبنى طالل أبوغزاله العالمية
 ٤٦شارع عبدالرحيم الواكد ،الشميساني ،عمان،
األردن
صندوق البريد 921100 :عمان  ،11192األردن
هاتف+962 6 ٥١٠٠٩٠٠ :
فاكس+962 6 ٥١٠٠٩٠١ :
info@tag.global

إيران

5353طهران
الوحدة  ،403رقم  449بين  51 & 49يوسف آباد،
طهران ،إيران.
الرمز البريدي1434933891 :
هاتف+98 21 88046750 :
فاكس+98 21 88612562 :
iran@agip.com

إيطاليا
5454روما
بروبيرزو ستريت رقم  ،00193 ،5روما ،إيطاليا.
رقم الجوال+39 329 321 60 80 :
fgesue@agip.com

بلجيكا

5555بروكسل
 1000بروكسل ،ميدان دي ميوس ،40/38 ،بلجيكا
info@tag.global

بنغالدش
5656دكا
مناما إيربان فورست ،المنزل رقم ( 108الطابق
الثالث3 ،أ) ،الطريق  ،12بلوك هـ ،باناني
الرمز البريدي :داكا  ،1213بنجالديش
هاتف+88 02 48810757 :
فاكس+88 02 48810758 :
bangladesh@agip.com

بنما
5757مدينة باناما
مبنى طالل أبوغزاله العالمية
 ٤٦شارع عبدالرحيم الواكد ،الشميساني ،عمان،
األردن
صندوق البريد 921100 :عمان  ،11192األردن
هاتف+962 6 ٥١٠٠٩٠٠ :
فاكس+962 6 ٥١٠٠٩٠١ :
info@tag.global

بولندا

5858وارسو
مبنى طالل أبوغزاله العالمية
 ٤٦شارع عبدالرحيم الواكد ،الشميساني ،عمان،
األردن
صندوق البريد 921100 :عمان  ،11192األردن
هاتف+962 6 ٥١٠٠٩٠٠ :
فاكس+962 6 ٥١٠٠٩٠١ :
info@tag.global

تركيــا

5959أنقرة
تيونس كاديسي رقم  4/15كافاكاليدر06680 ،
أنقرة ،تركيا
هاتف( +90 312 4176095 :بي ب إكس)
فاكس+90 312 4170091 :
turkey@agip.com
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6060اسطنبول
سيبي ناتورا بالزا بارباروس هايريتين باسا ماهك
 1992سوقاق
الرقم 144/14 :إيسنيورت /إسطنبول
هاتف+90 212 852 09 01 :
+90 212 852 09 02
رقم الفاكس+90 312 417 00 91 :
Marketing.istanbul@tag.global

تشيلي
6161سانتياغو
مبنى طالل أبوغزاله العالمية
 ٤٦شارع عبدالرحيم الواكد ،الشميساني ،عمان،
األردن
صندوق البريد 921100 :عمان  ،11192األردن
هاتف+962 6 ٥١٠٠٩٠٠ :
فاكس+962 6 ٥١٠٠٩٠١ :
info@tag.global

تنزانيا

6262دار السالم
الطابق األرضي كيلوة هاوس 369 ،تور درايف
رود ،صندوق بريد رقم  ،23197كينودوني دار
السالم ،تنزانيا
info@tag.global

تونس

6363تونس
شقة باء 7 ،3.2 ،نهج شط الرمان ،مونبليزير،
تونس 1002
صندوق البريد ،1 :مونبليزير  ،1073تونس ،تونس
هاتف+216 71 90 1078 / 90 3141 :
90 8499 / 90 4621
فاكس+216 71 90 9426 :
tunisia@agip.com

جنوب أفريقيا

6464كيب تاون
سي /أو أوبري ميجرمان الطابق السابع.
مانديال روديس بليس
سي /أو ويل وبرج ستريتس
كيب تاون8000 ،
info@tag.global

جيبوتي

6565جيبوتي
مبنى طالل أبوغزاله العالمية
 ٤٦شارع عبدالرحيم الواكد ،الشميساني ،عمان،
األردن
صندوق البريد 921100 :عمان  ،11192األردن
هاتف+962 6 ٥١٠٠٩٠٠ :
فاكس+962 6 ٥١٠٠٩٠١ :
info@tag.global

tag.global

روسـيـا

6666موسكو
شارع نيكول إنسكايا ،مبنى رقم  ،31الطابق األول،
 ،119602موسكو ،اتحاد روسيا
هاتف+7 495 437 23 27 :
موبايل+7 917 525 12 32 :
russia@agip.com

سنغافورة

6767سنغافورة
 15الطريق الدائري العلوي (أبر سيركيوالر رود)
رقم  1-03سنغافورة
info@tag.global

سوريا

6868دمشق
تنظيم كفرسوسة ـ المتحلق الجنوبي
صندوق البريد ،31000 :دمشق ،الجمهورية
العربية السورية
هاتف+963 11 214 0160 / 1 :
فاكس+ 963 11 2140164 / 2:
syria@agip.com

سويسرا

6969جنيف
 ،15شارع سندرير ،سي أتش –  1211جنيف ،1
سويسرا
فاكس+41 227382722 :
audicslt@audiconsult.ch
7070زيورخ
روستراس  88832 ،63ولراو
info@tag.global

سيريالنكا

7171كولومبو
 ،2/20إيبنزر بليس
ديهيويال ،سري النكا
info@tag.global

عُمان

7272مسقط
الوطية ،شارع الوكاالت ،بناية الرميلة  ،106الطابق
الثاني
صندوق البريد ،2366 :روي ،الرمز البريدي 112
مسقط ـ سلطنة عُمان
هاتف+ 968 ٢٤٥٦٣٦٥٠ :
فاكس+ 968 ٢٤٥٦٣٢٤٩ :
ملكية فكريةagip.oman@agip.com :
تدقيقtagco.oman@tagi.com :
7373صاللة
صاللة ،المركز التجاري ،شارع  23يوليو،
الطابق الثالث
صندوق البريد - 906 :صاللة المركزي 211
صاللة ،سلطنة عمان
هاتف+968 23360109 :
فاكس+968 23294827 :
tagco.oman@tagi.com

7474دقم
منطقة صاي ،قطعة رقم  ،104مقابل بنك مسقط
هاتف+ 968 ٢٤٥٦٣٦٥٠ :
فاكس+ 968 24566281 :
صندوق البريد ،2366 :روي ،الرمز البريدي 112
مسقط ـ سلطنة عُمان
info@tag.global

فرنسا

7575باريس
مبنى طالل أبوغزاله العالمية
 ٤٦شارع عبدالرحيم الواكد ،الشميساني ،عمان،
األردن
صندوق البريد 921100 :عمان  ،11192األردن
هاتف+962 6 ٥١٠٠٩٠٠ :
فاكس+962 6 ٥١٠٠٩٠١ :
info@tag.global

فلسطين

7676غــزة
شارع القدس ،دوار أنصار ،بناية األوقاف ،شقة
 ،11-10فلسطين
صندوق البريد ،505 :مدينة غزة ـ فلسطين
هاتف+970 8 262607١ :
/ 262607٢ / 262607٣ / 262607٥
فاكس+970 8 262607٠ / 262607٤ :
ملكية فكريةgaza@agip.com :
تدقيقtagco-gaza@tagi.com :
7777رام هللا
بناية البرج األخضر ،الطابق الثالث ،شارع النزهة،
بجانب مكتبة رام هللا العامة
صندوق البريد ،3800 :البيرة ،رام هللا -فلسطين
هاتف+970 2 2988220 / 2988221 :
2989401/
فاكس+970 2 2988219 / 2988150 :
ملكية فكريةwestbank@agip.com :
تدقيقtagco.ramallah@tagi.com :

فنزويال

7878كاراكاس
مبنى طالل أبوغزاله العالمية
 ٤٦شارع عبدالرحيم الواكد ،الشميساني ،عمان،
األردن
صندوق البريد 921100 :عمان  ،11192األردن
هاتف+962 6 ٥١٠٠٩٠٠ :
فاكس+962 6 ٥١٠٠٩٠١ :
info@tag.global

فنلندا

7979هلسنكي
مبنى طالل أبوغزاله العالمية
 ٤٦شارع عبدالرحيم الواكد ،الشميساني ،عمان،
األردن
صندوق البريد 921100 :عمان  ،11192األردن
هاتف+962 6 ٥١٠٠٩٠٠ :
فاكس+962 6 ٥١٠٠٩٠١ :
info@tag.global
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فيتنام

8080هانوي
مبنى طالل أبوغزاله العالمية
 ٤٦شارع عبدالرحيم الواكد ،الشميساني ،عمان،
األردن
صندوق البريد 921100 :عمان  ،11192األردن
هاتف+962 6 ٥١٠٠٩٠٠ :
فاكس+962 6 ٥١٠٠٩٠١ :
info@tag.global

قبــــرص

8181نقوسيا
فيزانشن 42-40 ،الطابق الثالث ،الشقة/المكتب رقم
 301سترافولوس ،2064 ،نيقوسيا ،قبرص
cyprus@agip.com

قطــر

8282الدوحة
واحة األعمال ،بناية رقم ( ،)Eالطابق الخامس،
طريق المطار
صندوق البريد ،2620 :الدوحة ،دولة قطر
هاتف+974 44424023 / 44440911 :
44416455 / 44424024
فاكس+974 44355175 / 44425687 :
تدقيقtagco.qatar@tagi.com :
ملكية فكريةagip.qatar@tagi.com :
القانونيةtaglegal.qatar@tag-legal.com :

كازاخستان
8383ألماتي
ألماتي ،بافولدار كايا ستريت رقم 7
info@tag.global

كندا

كولومبيا

8787بوغوتا
مبنى طالل أبوغزاله العالمية
 ٤٦شارع عبدالرحيم الواكد ،الشميساني ،عمان،
األردن
صندوق البريد 921100 :عمان  ،11192األردن
هاتف+962 6 ٥١٠٠٩٠٠ :
فاكس+962 6 ٥١٠٠٩٠١ :
info@tag.global

كينيا

8888نيروبي
ويستكوم بوينت ،ماهيجا مايرو أفينو
صندوق البريد 00100-20140 :نيروبي
info@tag.global

لبنان

8989بيروت ـ تاجي
شارع علم الدين ،بناية المنصور ،ط  ،1الصنائع،
بيروت
صندوق البريد ،11-7381 :بيروت ،لبنان
هاتف+ 961 1 754222 :
فاكس+ 961 1 353858 :
tagco.beirut@tagi.com
9090بيروت ـ أجيب
شارع أنيس طبارة ،بناية الحلبي ،ط  ،1الصنائع،
بيروت
صندوق البريد ،11-7381 :بيروت ،لبنان
هاتف+ 961 1 753 222 :
فاكس+ 961 1 350 548 :
lebanon@agip.com

ليبيــــا

8484مونتريال
 165ميتكالف افينو
مونتريال ،QC H3Z 2H5 ،كندا
هاتف+1 514 933 ٦١٩٠ :
فاكس+1 514 933 9023 :
nsalame@tag.global

9191طرابلس
الشركة العربية لتقنيات المعلومات ،طرابلس ،حي
األندلس ،خلف البنك العربي
موبايل+218924555319 :
+218919418846
kdurah@tagi.com

8585اوتاوا
 ١٣٩٠-٢٠٣كاليد افينيو
اوتاوا  ،اونتاريو –  ،K2G 3H9كندا
هاتف+١ ٦١٣ ٨٩٠ ٦٧٨٠ :
ottawa@tag.global

9292سان غوان
جيت واي بيلدنج ،دوم مينتوف ستريت ،عمارة رقم
 ،1بورميال ،بي إم إل  ،1013مالطا
kdurah@tagi.comm

مالطا

كوريا الجنوبية

ماليزيا
9393كواال المبور

8686سيؤل
رقم  ،1745الطابق  625 ،17شارع تيجران،
جانجنام-جو ،سول
info@tag.global

tag.global

مصر

9494القاهرة
مبنى طالل أبوغزاله العالمية ،أ ،26القرية
الذكية ،الكيلو 28طريق القاهرة /اسكندرية
الصحراوي ،مدينة السادس من أكتوبر ،القاهرة،
جمهورية مصر العربية
صندوق البريد 150 :القرية الذكية  ،12577مدينة
السادس من أكتوبر ،القاهرة ،جمهورية مصر
العربية
هاتف+202 35352900 :
فاكس+202 35370433 :
ملكية فكريةegypt@agip.com :
تدقيقtagco.cairo@tagi.com :
استشاراتagcon.egypt@tag-consultants.com :
تدريبtraining.egypt@tagitaining.com :

نيجيريا

9595أبوجا
قطعة  453د ،افنيو  ،2عقار غواريمبا ،إقليم
العاصمة االتحادية ابوجا ،نيجيريا
هاتف+234 802 809 0404 :
nigeria@agip.com

نيوزيالندا

9696ولينجتون
مبنى طالل أبوغزاله العالمية
 ٤٦شارع عبدالرحيم الواكد ،الشميساني ،عمان،
األردن
صندوق البريد 921100 :عمان  ،11192األردن
هاتف+962 6 ٥١٠٠٩٠٠ :
فاكس+962 6 ٥١٠٠٩٠١ :
info@tag.global

هنغاريا

9797بودابست
أتش –  105١بودابست ،ساحة الحرية  ،.٨-٧برج
سي ،١هنغاريا
هاتف+36 30 408 5891 :
gbusku@agip.com

يونيت  ،7-7-SOليفل  ،7مينارا  ،1كيه إل إيكو
سيتي ،جاالن بانجسار 59200 ،كوااللمبور،
ماليزيا.
malaysia@agip.com
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المجامع المهنية:

التدريب:

مبنى اإلدارة العامة  -طالل أبوغزاله العالمية
 ٤٦شارع عبدالرحيم الواكد ،الشميساني ،عمان ،األردن
صندوق البريد 921100 :عمان  ،11192األردن
هاتف+962 6 ٥١٠٠٩٠٠ :
فاكس+962 6 ٥١٠٠٩٠١ :

أكاديمية طالل أبوغزاله ()TAG-Academy

المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين ()IASCA

info@iascasociety.org

المجمع العربي للملكية الفكرية ()ASIP

info@aspip.org

جمعية خبراء التراخيص الدول العربية ()LES-AC

les@lesarab.org

المجمع العربي الدولي لتكنولوجيا اإلدارة ()AIMICT

info@aimict.org

جمعية المجمع العربي للوساطة والتحكيم في الملكية الفكرية
(ِ)AIPMAS

info@aipmas.org

مركز حوكمة الشركات العائلية ()FBGC

info@fbgc.jo

مجتمع طالل ابوغزاله للمعرفة ()TAG-KS

tag-knowledge@tag.global

ملتقى طالل أبوغزاله المعرفي ()TAGKF

info@tag-forum.org

جمعية كلنا لفلسطين

info@all4palestine.org

مبنى جامعة طالل أبوغزاله
 ١٠٤شارع مكة ،أم أذينة ،عمان ،األردن
صندوق البريد 921951 :عمان  ،11192األردن
هاتف+962 6 ٥١٠٠٩٠٠ :
فاكس+962 6 ٥١٠٠٩٠١ :
info@tag-academy.com

طالل أبوغزاله كونفوشيوس ()TAG-Confucius

مبنى جامعة طالل أبوغزاله
 ١٠٤شارع مكة ،أم أذينة ،عمان ،األردن
صندوق البريد 921951 :عمان  ،11192األردن
هاتف+962 6 ٥١٠٠٩٠٠ :
فاكس+962 6 ٥١٠٠٩٠١ :
info@tagconfucius.com

طالل أبوغزاله للتدريب اإللكتروني ()TAG E-Training

مبنى اإلدارة العامة  -طالل أبوغزاله العالمية
 ٤٦شارع عبدالرحيم الواكد ،الشميساني ،عمان ،األردن
صندوق البريد 921100 :عمان  ،11192األردن
هاتف+962 6 ٥١٠٠٩٠٠ :
فاكس+962 6 ٥١٠٠٩٠١ :
certificate@tagitc.com

المعهد العربي العماني للتدريب االداري ()AOTI-Oman

الوطية ،شارع الوكاالت ،بناية الرميلة رقم  ،106الطابق الثاني
صندوق البريد ،2366 :روي ،الرمز البريدي  112مسقط ،سلطنة عُمان
هاتف+968 24 563650 :
فاكس+968 24 566281 :
تدريبaraboman@tag.global :
تدريبtraining.muscat@tagitraining.com :

مركز تاجي للتدريب ()TAG-Train

المنظمة العربية لشبكات البحث العلمي والتعليم ()ASREN

شارع العليا الرئيسي ،بجانب وزارة الداخلية
صندوق البريد ،9767 :الرياض 11423 ،المملكة العربية السعودية
هاتف+966 11 4642936 :
فاكس+966 11 4652713 /4659915 :
training.riyadh@tagitraining.com

info@aroqa.org

مركز طالل أبوغزاله ألبحاث األعمال

info@asrenorg.net

المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم ()AROQA

الموسوعة اإللكترونية العربية ()TAGEPEDIA

info@tagepedia.org

tag.global

كلية كانسيوس ٢001 ،الشارع الرئيسي ،بافلو ،نيويورك 14208
هاتف+٧16 ٨٨٨ ٢٨٦٥ :
فاكس+٧١٦ ٨٨٨ ٢٢٤٨ :
gress@canisius.edu
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tag.global

للنشاطات المهـنـيـة والـتـعــلـيـم وبناء القــدرات والملكية الفكرية
tag.global

األردن (المـكتــب الدولي):
 1ع ّمان  -اإلدارة العامة

 2مكتب ع ّمان

 3ع ّمان (الجامعة)

 4إربد

 5معان

آسيا

مكاتب طالل أبوغزاله العالمية:اإلمارات ٦ :أبوظبي ٧ ،عجمان ٨ ،العين ٩ ،الحمرية ١٠ ،الشارقة ١١ ،دبي،
 ١٢جبل علي ١٣ ،رأس الخيمة ١٤ ،أم القيوين ١٥ ،الفجيرة ،الباكستان ١٦ :كراتشي ١٧ ،الهــور ،البحرين ١٨ :المنامة،
السعودية ١٩ :ال ُخبر ٢٠ ،الرياض ٢١ ،جدة ،الصين ٢٢ :بكين ٢٣ ،تشنغدو ٢٤ ،شنغهاي ٢٥ ،قوانتشو ،العراق ٢٦ :بغداد،
 ٢٧أربيل ،الكويت ٢٨ :الكويت ،الهند ٢٩ :بنجلور ٣٠ ،مومباي ٣١ ،نيودلهي ،اليمن ٣٢ :صنعاء ،أفغانستان ٣٣ :كابول،
أندونيســيا ٣٤ :جاكرتــا ،أوزبكســتان ٣٥ :طشــقند ،إيــران ٣٦ :طهران ،بنغــالدش ٣٧ :دكا ،تايالند ٣٨ :بانكوك،
تركيــــا ٣٩ :أنقــــرة ،روسيـــا ٤٠ :موسكــو ،سوريا ٤١ :دمشق ،سيريالنكا ٤٢ :كولومبـوُ ،عمان ٤٣ :مسقط ٤٤ ،صـاللة،
 ٤٥دقــم ،فلسطيـن ٤٦ :غـــزة ٤٧ ،رام هلل ،قطــــر ٤٨ :الدوحـــة ،كازاخستـان ٤٩ :ألماتي ،لبنــان ٥٠ :بيـــروت (،)AGIP
 ٥١بيـــروت ( ،)TAG-Auditماليزيـــــــا ٥٢ :كواال لمبور.
مكاتب االتصال :الصين ٥٣ :هونج كونج ،اليابان ٥٤ :أوســاكا ،أســتراليا ٥٥ :ســيدني ،تركيا ٥٦ :اســطنبول،
سنغافورة ٥٧ :سنغافورة ،كوريــــــا الجنوبيـــــة ٥٨ :ســـيؤل.

أفريقيا

مكاتــب طــالل أبوغزالــه العالمية :الجـــزائـــر ٥٩ :الجزائـــــر ،الســـودان ٦٠ :الخرطوم ،الكاميرون ٦١ :دواال،
المغــرب ٦٢ :الــدار البيضــاء ،أثيوبيــا ٦٣ :أديـــس أبابــا ،تنزانيــا ٦٤ :دار الســالم ،تونـــس ٦٥ :تونــس،
جيبوتــي ٦٦ :جيبوتــي ،كينيـــا ٦٧ :نيروبــــي ،ليبيـــــا ٦٨ :طرابلـــــس ،مصـــــر ٦٩ :القاهــــرة ،نيجيريــا ٧٠ :أبوجــا.

مكاتب االتصال :جنوب افريقيا ٧١ :جوهانسبرج.

أوروبا

مكاتب طالل أبوغزاله العالمية :فرنسا ٧٢ :باريس.
مكاتب االتصال :المملكة المتحدة ٧٣ :لندن ،ألمانيــا ٧٤ :دوسلـدورف ،إسبانيا ٧٥ :مدريد ،إيطاليا ٧٦ :روما،
بلجيــكا ٧٧ :بروكســل ،بولنــدا ٧٨ :وارســو ،رومانيــا ٧٩ :بوخارســت ،سويســرا ٩٠ :جنيــف ٨١ ،زيورخ،
قبــــــرص ٨٢ :نقوســيا ،مقدونيــا ٨٣ :ســكوبي ،هنغـــاريا ٨٤ :بودابســـت.

أمريكا الشمالية

مكاتب طالل أبوغزاله العالمية :المكسيك ٨٥ :مدينة المكسيك ،كندا ٨٦ :مونتريال ٨٧ ،أونتاريو.
مكاتب االتصال :كندا ٨٨ :أوتاوا.

أمريكا الجنوبية

مكاتب طالل أبوغزاله العالمية :البرازيل ٨٩ :ريو دي جانيرو ،األرجنتين ٩٠ :بوينس آيرس ،تشيلي ٩١ :سانتياغو،
فنزويال ٩٢ :كاراكاس.
tag.global
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