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مـقـدمـة

يحول مجتمع طالل أبوغزاله للمعرفة رؤية مؤسسها سعادة الدكتور طالل أبوغزاله في توفير بيئة مناسبة لجميع الشباب القادرين
على أن يصبحوا الجيل القادم من القادة في العالم الذي يعتمد على المعرفة والتكنولوجيا.
وتركز استراتيجيتنا الشاملة على تحقيق أحالم جيل الشباب في وجود مصدر للمعرفة والمعلومات أينما كانوا.

الرؤيا والرسالة

تسعى محطات مجتمع طالل أبوغزاله للمعرفة إلى تمكين الشباب من المهارات المطلوبة ليصبحوا قادة الغد.

الهدف

تهدف محطات مجتمع طالل أبوغزاله للمعرفة إلى دعم مجتمعات الشباب في تطوير مهاراتهم وقدراتهم وإعدادهم للمستقبل ،باإلضافة
إلى تسريع عملية تحويل الجيل الجديد إلى جيل رقمي تحت مصطلح الجيل اإللكتروني الذي سيستخدم أحدث أدوات التكنولوجيا في
تطوير مهاراتهم لتلبية متطلبات عالم المعرفة اإللكترونية بثقة.

الخدمات التي تقدمها محطات المعرفة

دراسة احتياجات المجتمع وخاصة الشباب لربطهم بسوق العمل من خالل تقديم :
•دورات وبرامج ودبلومات تدريبية.
•التعليم الرقمي.
•إدارة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر (. )SME’s
•استخدام أجهزة الحاسوب واالنترنت في البحث العلمي واالبداع.
•استشارات التوظيف.
•ورش عمل توعوية في المجاالت كافة .
•أعمال تطوعية.

آلية العمل في محطة المعرفة

تأسيس محطة معرفة تابعة لمجتمع طالل أبوغزاله للمعرفة في مقر الطرف الثاني ،بحيث يتم تجهيز المحطة بالكامل بدءا من البنية
التحتية (المكان المناسب ،كهرباء ،انترنت ،مكاتب ،مقاعد ،مكيفات) من قبل الطرف الثاني ،فيما يقوم مجتمع طالل ابو غزاله للمعرفة
بتجهيز المحطة بالعدد المناسب من أجهزة الحاسوب ،كما يتطلب من الطرف الثاني توفير كادر إلدارة أعمال وأنشطة المحطة.

المواد التدريبية والمدربين

يقوم مجتمع طالل أبوغزاله للمعرفة بتزويد الطرف الثاني بالمادة التدريبية والمدربين لكل دورة تدريبية ،حيث من الممكن أيضا ً أن
يتم تدريب موظفي الطرف الثاني لتمكينهم من التدريب في برامج معينة بدالً عن مدربي مجتمع طالل أبوغزاله للمعرفة  ،وذلك من
خالل إدماجهم ضمن دورات تدريب المدربين.

اإلجراءات المالية للبرامج التدريبية

تختلف أسعار البرامج التدريبية من برنامج آلخر وذلك حسب نوع البرنامج ومدته وعدد ساعاته ،حيث يقوم الطرف الثاني بإصدار
إيصاالت عن رسوم البرنامج التدريبي باسمه ،ومن ثم يقسم (صافي الربح) المتحصل عن عقد كل برنامج تدريبي بنسبة  %50للطرف
األول و %50للطرف الثاني ،وتدفع المستحقات المالية لكل طرف خالل مدة  15يوم من تاريخ انتهاء البرنامج التدريبي المعني.

مواقع مراكز المعرفة:

							
العاصمة عمان:
•جامعة طالل أبوغزاله الدولية
•مديرية األمن العام
•مديرية األمن العام						
						
•أمانة عمان الكبرى
					
•جامعة اإلسراء الخاصة
									
•وكالة الغوث الدولية
				
•مؤسسة األميرة تغريد للتنمية والتدريب
			
•هيئة شباب كلنا االردن
•جمعية ناعور للشعر والثقافة
•مركز زها الثقافي
•جمعية جنة األردن البيئية
•وزارة الشباب
•وزارة الداخلية  -محافظة العاصمة
•االتحاد األردني لكرة القدم
•بلدية سحاب
محافظة البلقاء:
•نادي شباب الفحيص
•األكاديمية التطبيقية للتدريب وتطوير التعليم
•مؤسسة إعمار السلط
•وزارة الشباب
•مديرية األمن العام
•هيئة شباب كلنا االردن
						
محافظة الزرقاء:
						
•وكالة الغوث الدولية
							
•وزارة الشباب
•مديرية األمن العام						
										
•جمعية الفصول األربعة
•جمعية نشامى ملكا الخيرية
•هيئة شباب كلنا االردن
محافظة مادبا:
•مركز زها الثقافي
•هيئة شباب كلنا االردن
•وزارة الشباب
•مديرية األمن العام

							
محافظة المفرق:
							
•هيئة شباب كلنا االردن
							
•وزارة الشباب
				
•جمعية الزعتري للتنمية االجتماعية
•مديرية األمن العام						
						
•جامعة آل البيت
محافظة اربد:
•مجموعة طالل أبوغزاله الدولية
•مركز زها الثقافي
•وزارة الشباب
•هيئة شباب كلنا االردن
•جمعية منتدى الطيبة الثقافي
•مديرية األمن العام
								
محافظة الكرك:
							
•جامعة مؤتة
						
•هيئة شباب كلنا االردن
							
•وزارة الشباب
				
•جمعية تميم بن أوس الداري الخيرية
•مديرية األمن العام						
محافظة الطفيلة:
•مركز زها الثقافي
•هيئة شباب كلنا االردن
•وزارة الشباب
•مديرية األمن العام
•مركز كرة الثلج للتدريب
								
محافظة معان:
					
•جامعة الحسين بن طالل
•مديرية األمن العام						
					
•مركز القنطرة للموارد البشرية
							
•وزارة الشباب
•هيئة شباب كلنا االردن

محافظة جرش:
•هيئة شباب كلنا االردن
•مديرية األمن العام
•جمعية نحلة الخيرية
•وزارة الشباب
							
محافظة عجلون:
•مديرية األمن العام						
						
•هيئة شباب كلنا االردن
							
•وزارة الشباب
محافظة العقبة:
•هيئة شباب كلنا االردن
•مديرية األمن العام
•وزارة الشباب
خارج المملكة االردنية الهاشمية:
•جامعة النجاح الوطنية  -نابلس
•جامعة فلسطين التقنية  -طولكرم
•صندوق ووقفية القدس  -القدس
•محطة المعرفة الرقمية لليافعين  -القدس
•نقابة األطباء  -القس
•جامعة الدول العربية  -مصر
للمزيد من المعلومات:
tagks.com
tag-knowledge@tagorg.com
هاتف+962 6 5100900 :
فاكس+962 6 5100901 :
ص.ب 921951 :عمان  11192االردن

مجموعة طالل أبوغزاله
المجموعة العالمية للخدمات المهنية والتعليم.
رسالة المجموعة تقديم سلسلة متكاملة من الخدمات المهنية والتعليمية ذات الجودة العالية وفق أعلى المعايير
الدولية والمساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية على مستوى العالم.
1.1طــــالل أبـــوغــــزالـــــــه وشـــــــــــــركاه الــــــــدوليـــــة ()TAG-Audit

خدمات التدقيق والمحاسبة

2.2طـــــالل أبــوغـــــزاله وشـــــركاه لالستشـــــــــــــــــــارات ()TAG-Consult

خدمات استشارات إدارية واقتصادية ومالية

tagi.com
tag-consultants.com

3.3طــــــــــالل أبـــــــوغـــــــــزالــــــــــــه للتقيـيــــــــــــــــــــم ()TAG-Value

tagvaluation.com

4.4طــــــــــالل أبوغـــــــــــــزاله ألســـــــــــــــــماء المجــــــال ()TAG-Domains

tagidomains.com

خدمات تقييم األصول

مسجل معتمد لدى هيئة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة (اآليكان)

5.5طــالل أبوغـزالــه لتقنيــــات المعلـومــــــــات الدوليــــــــــة ()TAG-ITI
خدمات االستشارات والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
6.6طـــــالل أبـوغـــزالـــــــــه للحـلــــــــول اإللكترونيــــــــــــــة ()TAG E-Solutions

خدمات الحلول اإللكترونية وتحليل األنظمة والبرمجة

7.7أبـــــوغـــزالـــــــــه للملكيــــــــــــــة الفكــــــريـــــــــــــــــة (()TAG-IP (AGIP

تسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية

8.8طـــــــالل أبـــــــوغـــــــــزالـــــــــــه القانـونيــــــــــــــــــــة ()TAG-Legal

خدمات قانونية

9.9طــالل أبوغــزاله الدوليــــة للدعايـــــــــة واإلعـــــــــــــالن ()TAG-Media

خدمات إعالمية

tagiti.com
tagesolutions.com
agip.com
tag-legal.com
tagorgmedia.com

1010طــالل أبوغــزاله الدوليـــــة للطباعـــــــــة والنشــــــــــــــر ()TAG-Publish

tag-publication.com

1111طالل أبوغزاله للتوظيف المهني وتطوير الموارد البشـــرية ()TAG-Recruit

tagirecruitment.com

خدمات واستشارات في مجال الطباعة والنشر

خدمات موارد بشرية وتوظيف

1212طـــــــالل أبـــــوغــــــزالـــــــــه للمشــــــــــاريـــــــــــــــــع ()TAG-Advisors

tagadvisory.com

1313طــــــــــالل أبـــــوغـزالــــــــــــــــــه لـلـعـطـــــــــــــــــاءات ()TAG-Tenders

tagtenders.com

خدمات استشارات إدارية ومشاريع نقل التكنولوجيا

عطاءات ومناقصات

1414طـــالل أبوغــــــــزاله للترجمـــــــة والتوزيــــــــع والنشــر ()TAG-Translate

خدمات ترجمة فورية وتحريرية مهنية

1515طـــالل أبوغـــزالـه قســـــــم التأشيــــــــرات الصينيــــــــــة ()TAG-Visa

خدمات تأشيرات إلى الصين

tagtranslate.com
tag-visa.com

1616جـامــــــعــــة طـــــــــالل أبــــــــوغــــــــــــــزالــه الدوليـــة ()TAGI-UNI

برامج أكاديمية ومهنية معتمدة من خالل االنترنت

1717جـامــــــعــــة طـــــــــالل أبــــــــوغــــــــــــــزالــه الرقميــة ()TAG-DU

برامج تعليمية عن بعد

1818كلية طالل أبوغزاله للدراســـــات العليــــا في إدارة األعمال ()TAG-SB

برامج ماجستير في إدارة األعمال

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

شهادات بكالوريوس في إدارة األعمال

tagiuni.com
tag-du.com
tagsb.edu.jo
tagucb.com

2020طــــالل أبـــــوغــزالـــــــــه السـتــــشــــــارات التعليـــــــــم ()TAG-Education

tageducational.com

2121مـعـــــهـد طــــــــــالل أبـــــوغــزالــــــــه كونفوشــــــيــوس ()TAG-Confucius

tagconfucius.com

استشارات أكاديمية في مجال التعليم العالي

تعليم اللغة والثقافة الصينية

2222مركز طالل أبوغزاله كامبردج لمهارات تقنيـة المعلومــ ــات ()AGCA-ITC

خدمات تدريب ،وشهادات معتمدة في مجال تكنولوجيا المعلومات

2323مجموعــة طـــــــالل أبوغـــــزالـه للتـــــــــــدريـب المهنــي ()TAGI-TRAIN

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 االنترنت 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

tagcaitc.com
tagitraining.com
tag-ks.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

النهوض بعمل الملكية الفكرية عالمياً ،ودعمه

بناء المقدرة وتدريب متقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات

3232المركز العربي للوسـاطة والتحكيم في الملكيـــــة الفكـــــرية ()AIPMAS

aipmas.org

3333الـمنظمــــــــة العربيــــــــة لضمــان الجـــــــودة في التعليـم ()AROQA

aroqa.org

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
3838وكالـــــة أبـوغـــــزالــه ألنبــــــاء الملكيــــــــة الفكريـــــــة ()AG-IP News

خدمات إعالمية في مجال الملكية الفكرية

3939منظمة كلـنـــــــــــــــــــــــــــا لـفـــلــــســـــــــــــــطيــــــــــن ()All4Palestine

التعريف بأبرز الشخصيات الفلسطينية

4040منتـــدى تطويـــــر الســـــــــــــــياســـــات االقتصــاديـــــــة ()EPDForum

بحوث ودراسات اقتصادية

4141وكالة أنباء طالل أبوغزاله ألخبار تكنولوجيا المعــــــلومات ()TAG-IT News

خدمات إعالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات

4242طـالل أبوغــــــــــــزاله لصنــــــــع المعرفـــــة والثــــــــروة ()TAG-Creation

نصائح في األعمال واالبتكار وصنع الثروة

4343طــــــالل أبــوغــزالــــــــــه للتدريـــــــــــــب-البحريــــــــــن ()TAGI-Training Bh.
خدمات تدريب
4444وكــالـــــــة أنبــــــاء طــــــالل أبوغــــــزاله للتعليـــــــــــــم ()TAG-Educa News
خدمات إعالمية في مجال التعليم
4545المـركــــــــــــــز الـعـــــربـــــــــي لفــــــض النزاعــــــــــات ()ACDR

حل نزاعات أسماء المجال

4646مركز طالل أبوغزاله للشـــــــهادات العالميـــة والمعـرفيـــة ()TAGI-Metric

امتحانات وتقييمات بمراقبة طرف ثالث

4747طــــــــالل أبوغــــــــــــزاله لخدمــــــــــــات رأس المــــــال ()TAG-Capital

استشارات مالية

4848طــالل أبوغـزالــه الســــــــتـشـــــــارات إدارة الجـــــامعات ()TAG-Universities

استشارات في مجال التعليم العالي

asrenorg.net
tagcloudconsult.com
fbgc.jo
tagi-aoti.com
ag-ip-news.com
all4palestine.com
epdforum.org
tagitnews.com
tagcreation.com
tagitraining.bh
tageducanews.com
acdr.aipmas.org
tagimetric.com
tag-capital.com
taguniconsult.com

4949مــــــركز طـــــالل أبوغـــــــــزاله لفــــــــض النزاعــــــــات ()TAG-Resolution

التحكيم لتسوية النزاعات المتصلة بالعالمات التجارية

5050مركـــــز طـــالل أبوغـــزاله إلعادة تهـــيئة الحواســـــــيــب ()TAG-CRC

إعادة تأهيل وتطوير أجهزة الحاسوب

5151طــــــالل أبوغـــــزالـــــه للتصميـــــم والطباعــة والنشـــــر ()TAG-Design

خدمات التصميم واستشارات طباعة

5252مــــــــــركــز طـــــــالل أبوغـــــــــــزاله لألبــــــحـــــــــــاث ()TAG-Research

أبحاث أعمال وتعليم

5353أكاديميـــــــة طـــــــالل أبوغـــــــــــــــزاله للغـــــــــــــــــات ()TAG-Lingual

دورات تدريبية في مجال اللغة والتعليم

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

5454طـــــــــالل أبـــوغــزالــــــــه للــتــــــــدقيــق الداخلــــــــــي ()TAG-Audit

taginternalaudit.com

5555جمعيــــــة األوركســــــــــــــــــــترا األردنيــــة الوطنـيــــــة ()JOrchestra

jorchestra.com

خدمات تدقيق داخلي

تنظيم حفالت موسيقية

5656طـــــــــالل أبـــوغــزالــــــــه فاونديشـــــــــــن للتنميـــــــــة ()TAG-Foundation

tag-foundation.org

5757معهد طـــــالل أبـــوغــزالـــه الدولي للمسؤولية االجتماعية ()TAG-IISR

tag-foundation.org

5858طـــــــــــــالل 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

5959طـــــــــــــــــــــالل أبوغــــــــــزاله لبــــــــراءات االختـــراع ()TAG-Patents

خدمات براءات االختراع

6060مجموعــــة طـــــــــــــــــــــالل أبوغــــــــــزاله الدوليــــــــة ()TAG-Org

خدمات مهنية وتعليمية عالمية

6161مجلـــــــــــــــــــة آفـــــــــــــــــــــــاق القـــــــــــــــــــــــــادة ()Leadersoutlook

مجلة طالبية إلكترونية

tagip-search.com
tagorg.com
leadersoutlook.com

6262شـهادة طالل أبوغزاله الدولية في مهارات تقنية المعلومات ()TAGICIT

tagicit.com

6363اقتدار-طالل أبوغزاله للمشــــاريع الصـغيرة والمتوســـــطة ()ICTDAR-TAG SME
تزويد مؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة بالبرامج التدريبية لوضع ممارسات دائمة
وتمكينها من الحصول على التمويل

tagorg.com

توفير خدمات تدريب وشهادات معتمدة في مجال تكنولوجيا المعلومات

