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طالل اأبوغزاله
املوؤ�سـ�س والرئيـــــ�س ملجموعــة طــــالل اأبوغـــــــــزاله

رئا�ســة املوؤ�س�ســــات والهيئـــــات واملجـالـــ�س

جمعية الأورك�شرتا الأردنية الوطنية، اململكة الأردنية الها�شمية )2014(. ֺ
فريق عمل امليثاق القت�شادي العربي، اململكة الأردنية الها�شمية )2013( ֺ
املنتدى ال�شيني ــ للأعمال والثقافة، اململكة الأردنية الها�شمية )2013( ֺ
التحالف العربي ل�شناعة اخلدمات، قطر )2012(. ֺ
كلية طلل اأبوغزاله اجلامعية للأعمال )TAG-UCB(، مملكة البحرين )2012(. ֺ
جامعة طلل اأبو غزاله العاملية )TAGI-UNI(، لبنان )2012(. ֺ
املر�شد القت�شادي الأردين، اململكة الأردنية الها�شمية )منذ 2012( ֺ
مراكز البحث والعمل ال�شرتاتيجي، �شوي�شرا، منذ عام 2012. ֺ
املوؤ�ش�شة العربية البلطيقية للأعمال والتعليم، اململكة الأردنية الها�شمية )2012 ـ الى الن (. ֺ
مبادرة كلنا لفل�شطني، فرن�شا، )2011ـ اإلى الآن(. ֺ
اللجنة ال�شت�شارية العليا، منظمة التعاون الدولية، تركيا )2012 ــ اإلى الآن(. ֺ
منتدى تطوير ال�شيا�شات الإقت�شادية، عمان، اململكة الأردنية الها�شمية )2011 ـ الى الن (. ֺ
موؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية- جلنة املحا�شبة )2011(. ֺ
املنظمة العربية ل�شبكات البحث والتعليم  )ASREN(، اأملانيا )2010 ــ اإلى الآن( ֺ
منتدى التحديات العاملية، �شوي�شرا )2010ـ2011(. ֺ
جمل�س غرفة التجارة الدولية، فرن�شا 2007 – 2009. ֺ
كلية طلل اأبو غزاله للدرا�شات العليا يف اإدارة الأعمال )TAG-SB(، اململكة الأردنية الها�شمية. )منذ 2006( ֺ
فريق الأمم املتحدة لتقنية املعلومات والت�شالت، الوليات املتحدة الأمريكية )2006 ـ 2010(.  ֺ
نائب رئي�س، فريق الأمم املتحدة لتقنية املعلومات والإت�شالت، الوليات املتحدة الأمريكية )2006( ֺ
جمل�س جمتمع املعرفة الأفرواأ�شيوي، م�شر )2009(. ֺ
معهد العامل العربي للإنرتنت، الوليات املتحدة الأمريكية )2008(. ֺ
رئي�س جلنة مو�شوعة التميز واحل�شارة، اململكة العربية ال�شعودية )2008(. ֺ
جمل�س اإدارة امليثاق العاملي للأمم املتحدة، الوليات املتحدة الأمريكية )2008-2006(. ֺ
املنظمة العربية ل�شمان اجلودة يف التعليم، بلجيكا )2007ـ اإلى الآن(. ֺ
رئي�س جهاز �شنع القرار ملجموعة اإيفيان، �شوي�شرا )2006ـ 2009(. ֺ
جمموعة اإيفيان ـ املنطقة العربية، �شوي�شرا )2006 ـ 2009(. ֺ

talalabughazaleh.com
tagorg.com

لتكون   1972 عام  يف  تاأ�شي�شها  مت  التي  اأبوغزاله،  طلل  ملجموعة  والرئي�س  املوؤ�ش�س  1938وهو  اأبريل   22 يف  فل�شطني  ــ  يـــافا  مواليــد  مـن 
بناء  مت  العامل.  حول  مكتبًا   80 عددها  البالغ  مكاتبها  خلل  من  عملءها  تخدم  حيث  والتعليمية،  املهنية  للخدمات  الرائد  العاملي  املزّود 
وقد  والأعمال،  الإمناء  م�شاري  مع  وكذلك  الجتماعي  القت�شادي  بالإمناء  التزامها  مع  بالتوازي  هذه  للقارات  العابرة  الأعمال  �شبكة 

بالأخرى.  منهما  الواحدة  واأثرت  معا  تطورتا 
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مبادرة الأعمال لدعم املجتمع املعلوماتي، غرفة التجارة الدولية، فرن�شا )2006ـ 2008(. ֺ
غرفة التجارة الدولية، فرن�شا )2008-2006( ֺ
فريق عمل غرفة التجارة الدولية، فرن�شا )2005– اإلى الآن( ֺ
جمل�س اأمناء توجهات اأوروبا، باري�س ـ فرن�شا )2005 ـ 2007(. ֺ
فريق الأمم املتحدة لتقنية املعلومات و الت�شالت )UN ICT TF ( نيويورك ـ الوليات املتحدة الأمريكية ) 2004 ـ 2006 (. ֺ
رئي�س جلنة معايري املحا�شبة الدولية اخلا�شة مبراجعة اللغة العربية، جلنة القطاع العام التابعة لإدارة الحتاد الدويل للمحا�شبني، الوليات  ֺ

املتحدة الأمريكية، )2004- 2005(
اللجنة ال�شت�شارية حلوكمة النرتنت فريق الأمم املتحدة لتقنية املعلومات والت�شالت، الوليات املتحدة الأمريكية )2003 ـ 2004(. ֺ
فريق عمل غرفة التجارة الدولية حلوكمة النرتنت، فرن�شا )2003 ـ 2004(. ֺ
املجمع العربي للو�شاطة والتحكيم يف امللكية الفكرية، اململكة الأردنية الها�شمية )2003ـ اإلى الآن(. ֺ
هيئة التجارة الإلكرتونية وتقنيات املعلومات والت�شالت ـ غرفة التجارة الدولية، فرن�شا )2008-2001(. ֺ
فريق الأمم املتحدة لتقنية املعلومات والت�شالت، الوليات املتحدة الأمريكية )2004-2001(. ֺ
ال�شبكة العربية الإقليمية لفريق الأمم املتحدة لتقنية املعلومات والت�شالت، الوليات املتحدة الأمريكية )2004-2001(. ֺ
جمموعة عمل الطاقة الب�شرية وبناء القدرات التابعة لفريق الأمم املتحدة لتقنية املعلومات والت�شالت، ֺ

الوليات املتحدة الأمريكية )2002-2001(.
جمل�س اإدارة فريق خرباء اأ�شماء املواقع العربية، اململكة الأردنية الها�شمية 2001. ֺ
جمعية خرباء الرتاخي�س- الدول العربية، اململكة الأردنية الها�شمية )1998 ـ اإلى الآن(. ֺ
جلنة خرباء معايري املوؤهلت املهنية التابعة للأمم املتحدة، �شوي�شرا )1995ـ 1998(. ֺ
جمل�س ال�شرق الأو�شط، مركز الدرا�شات ال�شرتاتيجية الدولية، الوليات املتحدة الأمريكية 1995 – 1997. ֺ
موؤمتر الأمم املتحدة حول تطوير تعليم املحا�شبة، الوليات املتحدة الأمريكية 1995 ֺ
رئي�س جمموعة اخلرباء العاملة احلكومية ملعايري املحا�شبة والإبلغ الدولية لدى الأمم املتحدة، الوليات املتحدة الأمريكية )1996-1995(. ֺ
رئي�س جلنة خرباء معايري املوؤهلت املهنية التابعة للأمم املتحدة، �شوي�شرا )1998-1995(. ֺ
املجمع العربي للإدارة واملعرفة )AKMS(، الوليات املتحدة الأمريكية )1989-اإلى الآن( ֺ
جلنة �شوؤون الدول ال�شناعية والنامية احلديثة، جلنة معايري املحا�شبة الدولية )1989ـ1992(. ֺ
املجمع العربي للملكية الفكرية، املانيا)1987 ـ اإلى الآن(، )ب�شفة ا�شت�شارية للمنظمة العاملية للملكية الفكرية(. ֺ
املجمع الدويل العربي للمحا�شبني القانونيني، اململكة املتحدة)1985 ـ اإلى الآن(، )ب�شفة ا�شت�شارية لدى املجل�س القت�شادي والجتماعي  ֺ

التابع للأمم املتحدة(.

ع�ســــــويات خمتــــــــــارة

ع�شو املجل�س ال�شت�شاري جلامعة حمدان بن حممد اللكرتونيه، المارات العربيه املتحده )2014( ֺ
ع�شو جلنة بريتون وودز العاملية، الوليات املتحده المريكيه )2014( ֺ
�شفري دويل للم�شوؤولية الجتماعيه من ال�شبكه القليميه للم�شوؤولية الجتماعية، مملكة البحرين)2014( ֺ
ع�شو اللجنة امللكية للنزاهة، اململكة الأردنية الها�شمية )2013(. ֺ
جمل�س العلقات العربية مع اأمريكا اللتينية ودول الكاريبي برئا�شة فخامة الدكتور ليونيل فرينانديز، الرئي�س ال�شابق جلمهورية الدومينيكان  ֺ

.)2013(
فريق اخلرباء يف منظمة التجارة العاملية لر�شم م�شتقبل التجارة العاملية ، �شوي�شرا ) 2012(. ֺ
مهرجان املفكرين، الإمارات العربية املتحدة  ) 2011(. ֺ
املجل�س ال�شت�شاري الدويل جلامعة البحرين، مملكة البحرين )2010 ـ 2011(. ֺ
اللجنة ال�شت�شارية الدولية، املدينة الإلكرتونية للملك حمد بن عي�شى اآل خليفة، مملكة البحرين )2009(. ֺ
ع�شوية فخرية يف جمل�س اإدارة منظمة ت�شامن ال�شعوب الأفرواآ�شيوية )2008(. ֺ
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املجل�س التنفيذي، غرفة التجارة الدولية، باري�س ـ فرن�شا )2007 ـ 2009(. ֺ
جمل�س اأمناء املنظمة العربية ملكافحة الف�شاد )2007 ـ اإلى الآن(. ֺ
جمل�س اإدارة امليثاق العاملي للأمم املتحدة، الوليات املتحدة الأمريكية )2006ـ 2008(. ֺ
املجل�س ال�شت�شاري يف جمموعة اإفيان، �شوي�شرا )2005 – 2009( ֺ
جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة امللك ح�شني، الوليات املتحدة الأمريكية )2005 ـ اإلى الآن(. ֺ
املجل�س ال�شت�شاري الدويل، التحالف العاملي، الوليات املتحدة الأمريكية )2005(. ֺ
املجل�س ال�شت�شاري، وورلد لينك�س املنطقة العربية ـ الوليات املتحدة الأمريكية )2005-2004(. ֺ
جمل�س اإدارة وورلد لينك�س الدولية ، الوليات املتحدة الأمريكية )2004-2003( ֺ
جلنة القطاع ال�شت�شارية التابعة للحتاد الدويل للمحا�شبني )IFAC(، الوليات املتحدة الأمريكية )2003 ـ 2006(. ֺ
جمل�س اأمناء مركز امللك ح�شني لل�شرطان )HKCC(، اململكة الأردنية الها�شمية )2003 ـ 2006(. ֺ
جمل�س اأمناء املعهد الوطني للمو�شيقي )NMC(، اململكة الأردنية الها�شمية )2003 ـ 2005(. ֺ
املجل�س ال�شت�شاري، بوابة التنمية ملجتمع املعرفة، البنك الدويل ـ الوليات املتحدة الأمريكية )2002 ـ 2005(. ֺ
املكتب الإ�شت�شاري للأعمال التابع للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )WIPO(، �شوي�شرا )1999ـ2000(. ֺ
املجل�س ال�شت�شاري ملركز ال�شرق الأو�شط ملركز الدرا�شات الإ�شرتاتيجية والدولية )CSIS(، الوليات املتحدة الأمريكية )1995ـ1997(. ֺ
جمل�س اإدارة الحتاد الدويل للمحا�شبني )IFAC(، الوليات املتحدة الأمريكية )1992(. ֺ
جمل�س اإدارة جلنة معايري املحا�شبة الدولية )IASC(، اململكة املتحدة )1988ـ1990(. ֺ
منتدى الفكر العربي )1988 ـ حتى الآن(. ֺ
جمل�س اإدارة جلنة ممار�شات التدقيق الدولية التابعة )IAPC( للحتاد الدويل للمحا�شبني )IFAC(، الوليات املتحدة الأمريكية  ֺ

)1987ـ1990(.
جمل�س املحافظني مركز كيك للدرا�شات الإ�شرتاتيجية الدولية، الوليات املتحدة الأمريكية )1985ـ 1988(. ֺ
جمل�س اأمناء اجلامعة الأمريكية يف، لبنان )1980ـ1982(. ֺ

منا�سب عامه 

جمل�س الأعيان، اململكة الأردنية الها�شمية )2010 ـ 2011(. ֺ

اأو�سمــــــــــــــة

الدكتوراه الفخرية يف العلوم الن�شانية، جامعة بيت حلم 2014. ֺ
الدكتوراه الفخرية يف الآداب من جامعة كاني�شيو�س، الوليات املتحدة الأمريكية، 1988. ֺ
و�شام  جوقة ال�شرف الفرن�شي برتبة فار�س من ال�شيد روبرت ميرتان ـ ق�شر الإليزية، فرن�شا 1985. ֺ
و�شام اجلمهورية التون�شية من فخامة الرئي�س احلبيب بورقيبة رئي�س اجلمهورية التون�شية ـ تون�س 1985. ֺ
و�شام الإ�شتقلل الأردين من جللة امللك احل�شني بن طلل ـ اململكة الأردنية الها�شمية 1968. ֺ

دروع خمتـــــــــــارة

الحتاد العام لغرف التجاره و ال�شناعه و الزراعه يف البلد العربيه، لبنان )2014( ֺ
معهد القوات امل�شلحه، جمهورية م�شر العربيه )2014( ֺ
مقدم من �شيادة الرئي�س عبدالرحمن �شوار الذهب، ال�شودان )2014( ֺ
معايل ال�شيده فاطمه بنت حممد البلو�شي، وزيرة التنميه الجتماعيه، مملكة البحرين )2014( ֺ
اإحتاد غرف التجارة وال�شناعة والزراعة يف لبنان رئي�س غرفة بريوت وجبل لبنان، لبنان )2014( ֺ
جامعة العلوم التطبيقية، اململكة الأردنية الها�شمية )2014( ֺ
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غرفة جتارة و�شناعة راأ�س اخليمة، الإمارات العربية املتحدة )2014( ֺ
جامعة ال�شودان للعلوم والتكنولوجيا، ال�شودان )2014( ֺ
امل�شت�شفى ال�ش�شت�شاري، اململكة الأردنية الها�شمية )2013( ֺ
جامعة حمدان بن حممد الإلكرتونية، الإمارات العربية املتحدة )2013( ֺ
موؤمتر ال�شباب العربي الدويل، اململكة الأردنية الها�شمية )2013( ֺ
موؤمتر ومعر�س التعليم يف اخلليج، اململكة املتحدة )2013( ֺ
كلية القد�س،اململكة الأردنية الها�شمية )2013( ֺ
مدار�س املطران، اململكة الأردنية الها�شمية )2013( ֺ
جامعة الزرقاء، اململكة الأردنية الها�شمية )2013( ֺ
مدر�شة اليوبيل، اململكة الأردنية الها�شمية )2013( ֺ
مدر�شة �شكينة بنت احل�شني الثانوية للبنات، اململكة الأردنية الها�شمية )2013( ֺ
املكتبة الوطنية، اململكة الأردنية الها�شمية )2013( ֺ
ال�شفارة الفل�شطينية، اململكة الأردنية الها�شمية )2013( ֺ
منتدى النقد الدرامي، اململكة الأردنية الها�شمية )2013( ֺ
ال�شيخة مي بنت حممد اآل خليفة، وزيرة الثقافة، مملكة البحرين 2013 ֺ
مركز الفحي�س الثقايف، اململكة الأردنية الها�شمية )2013( ֺ
الأمري �شلمان بن عبد العزيز، اململكة العربية ال�شعودية 2012. ֺ
منتدى الأعمال الفل�شطيني، تون�س 2012. ֺ
موؤمتر اإدارة املعرفة 2012، الإمارات العربية املتحدة 2012 ֺ
قمة البو�شفور للتعاون الإقليمي، تركيا 2012 ֺ
ال�شيخة انت�شار ال�شباح، الكويت 2012 ֺ
اجلامعة الأمريكية يف ال�شارقة، الإمارات العربية املتحدة 2012 ֺ
معهد جامعة ويلز،اململكة املتحدة 2011 ֺ
معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان )كليات التقنية العليا(، الإمارات العربية املتحدة 2011 ֺ
القيادات العربية ال�شابة، مملكة البحرين 2011 ֺ
املوؤمتر الثالث للم�شوؤولية الإجتماعية لل�شركات ، قطر 2011 ֺ
منتدى الأعمال الفل�شطيني اللبناين ، لبنان 2011 ֺ
كلية املحا�شبة يف جامعة كاني�شيو�س، الوليات املتحدة الأمريكية 2011 ֺ
الأمانه العامة لحتاد اجلامعات العربية اململكة الأردنية الها�شمية 2011 ֺ
رئي�س جمل�س ال�شورى، مملكة البحرين 2010 ֺ
رئي�س جمل�س النواب البحريني، مملكة البحرين 2010 ֺ
العماد اميل حلود، رئي�س اجلمهورية اللبنانية، لبنان 2009 ֺ
الإحتاد العربي حلماية حقوق امللكية الفكرية، اململكة الأردنية الها�شمية 2009. ֺ
جمل�س ال�شورى، مملكة البحرين )2009( ֺ
 )�شندوق الأمري �شلطان بن عبد العزيز(، اململكة العربية ال�شعودية 2009 ֺ
جامعة �شينيانغ ال�شينية، ال�شني 2009 ֺ
جمعية املحامني الكويتية، الكويت 2009 ֺ
جامعة الكويت، الكويت 2009 ֺ
جهاز الرقابة املالية، �شلطنة ُعمان 2009 ֺ
جامعة الأمري نايف العربية للعلوم الأمنية،  اململكة العربية ال�شعودية 2009  ֺ
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جمعية مدققي احل�شابات الفل�شطينية،لبنان 2009 ֺ
غرفة التجارة وال�شناعة ، اململكة العربية ال�شعودية 2009 ֺ
اجلامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا مبنا�شبة اإ�شدار ت�شجيلت خم�س �شيمفونيات للمو�شيقار الدكتور وليد غلمية، لبنان 2008 ֺ
موؤ�ش�شة الإمارات للت�شالت الأكادميية، الإمارات العربية املتحدة 2007 ֺ
غرفة التجارة الدولية ، الإمارات العربية املتحدة 2007 ֺ
جهاز الرقابة املالية يف �شلطنة ُعمان خلل اإحتفالت املجمع العربي للمحا�شبني القانونيني بالعيد الع�شرين يف جامعة كامربدج ، اململكة  ֺ

املتحدة 2004
جامعة كامربدج 2003 ֺ
نقابة املهند�شني الفل�شطينيني ، فل�شطني 1998 ֺ
�شاحب �شمو الأمري �شعود بن نايف خلل موؤمتر العلوم الإدارية، اململكة العربية ال�شعودية 1998 ֺ
الرابطة الأمريكية للمحا�شبة، الوليات املتحدة الأمريكية 1986 ֺ
جمعية املحا�شبني واملدققني الكويتيه، الكويت 1983 ֺ

جــــوائــــــز فخــــــريــة

جائزة طلل ابو غزاله للم�شوؤولية الجتماعية و التي اطلقتها ال�شبكه القليميه للم�شوؤولية الجتماعية تقديرا لدوره و جهوده يف املبادرات  ֺ
املجتمعيه، مملكة البحرين 2014

اجلائزة العربية للإبداع الإعلمي من �شمو ال�شيخ جابر املبارك احلمد ال�شباح رئي�س الوزراء، الكويت 2012. ֺ
رجل الإجناز لعام 2012من موؤ�ش�شة فل�شطني الدولية، اململكة الأردنية الها�شمية 2012. ֺ
جائزة »ال�شخ�شية املعلوماتية العربية للعام 2010« من اإحتاد جمعيات املعلوماتية العربية، مملكة البحرين 2010. ֺ
جائزة تقديرية، الإحتاد العربي حلماية حقوق امللكية الفكرية، اململكة الأردنية الها�شمية  2009. ֺ
اجلائزة الدولية للإبداع يف اجنازات احلياة املهنية ـ اإمارة دبي 2008. ֺ
�شهادة اأكادميية قاعة م�شاهري امللكية الفكرية ـ �شيكاغو 2007. ֺ
جائزة مريكوري الذهبية العاملية من �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة ـ املنامة 1978. ֺ
جائزة اجلزيرة للإجناز مدى احلياة، قطر 2004. ֺ

�سهـــــــــــــادات تقـــــــــــدير

من اأبرز مائة �شخ�شية حما�شبيه يف العامل- جملة »املحا�شبة الدولية الربيطانية« 2014. ֺ
ال�شخ�شية العربية الأكرث تاأثريا يف العامل من جملة اريبيان بزن�س، الإمارات العربية املتحدة 2012. ֺ
منتدى رجال الأعمال الفل�شطيني ، اململكة الأردنية الها�شمية 2011. ֺ
جمعية التبادل الثقايف البحريني الأمريكي، مملكة البحرين 2010. ֺ
ادارة الرتبية والتعليم ، اململكة العربية ال�شعودية 2010. ֺ
ملتقى العلميني ال�شباب، اململكة الأردنية الها�شمية 2010. ֺ
اجلامعة الإ�شلمية، فل�شطني 2005. ֺ
جائزة القيادة العاملية، اململكة املتحدة 1997.  ֺ
جلنة جمل�س معايري املحا�شبة الدولية، اململكة املتحدة 1990-1988. ֺ
ال�شيد روبرت ميرتان �شقيق الرئي�س الفرن�شي خلل حفل ت�شليم و�شام ال�شرف الفرن�شي ـ ق�شر الإليزية،فرن�شا 1985. ֺ
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رعــــايــــــــات مــو�سـيـقـيـــــة 

راعي موؤمتر احلداثة الثانية: التعاون الفني بني فريوز وزياد الرحباين، برنامج اأني�س مقد�شي للآداب، اجلامعة الأمريكية، لبنان )2006(.  ֺ
راعي ال�شيمفونيات العربية لوليد غلمية )2006( ֺ
 راعي احلفلة املو�شيقية اخلا�شة لرمزي ي�شى وغادة غامن، اململكة املتحدة )اأغ�شط�س 2004( ֺ
راعي جمعية اإ�شعاع الأوبرا الوطنية، فرن�شا ) 2004 - اإلى الآن( ֺ
رئي�س جمل�س اأمناء، املعهد املو�شيقي الوطني، اململكة الأردنية الها�شمية )2003-2005( ֺ
راعي الأورك�شرتا ال�شيمفونية الوطنية اللبنانية )2003 - اإلى الآن( ֺ
راعي اأوبرا باري�س )2001-اإلى الآن(  ֺ
راعي احلفلة املو�شيقية اخلا�شة لأورك�شرتا موت�شارت �شالزبورج، النم�شا )22 يوليو 2000( ֺ
 راعي اجلمعية العمومية الثامنة والع�شرين للمجل�س الدويل للمو�شيقي، اململكة الأردنية الها�شمية )22-25 �شبتمرب 1999( ֺ
احلفلة املو�شيقية مبنا�شبة اليوبيل الذهبي ملجموعة طلل اأبو غزاله، اململكة املتحدة )يوليو 1997( ֺ
راعي احلفلة املو�شيقية اخلا�شة لرمزي ي�شى، �شياتل، الوليات املتحدة الأمريكية )مايو 1994( ֺ
راعي مهرجان �شالزبورج املو�شيقي )1976 - اإلى الآن(. ֺ

مبــــــــادرات الـمجمــــــــــوعـــة

ت�شميم واإنتاج تاجي توب، الكمبيوتر العربي الأول املحمول بقدرات عالية. ֺ
جمتمع طلل اأبو غزاله للمعرفة ويهدف اإلى متكني ال�شباب العربي �شمن م�شوؤولية املجموعة الجتماعية. ֺ
جائزة طلل اأبوغزاله للمعرفة تقدم منحًا درا�شية لأبناء فل�شطني املتفوقني للدرا�شة يف كلية طلل اأبوغزاله للدرا�شات العليا. ֺ
منحة اأبوغزاله للح�شول على موؤهل حما�شب مهني عربي معتمد للمحا�شبني من اأبناء ال�شفة الغربية وغزة. ֺ
منحة لأوائل خريجي املحا�شبة يف اجلامعات العربية للطالب الأول للح�شول على �شهادة حما�شب عربي مهني معتمد. ֺ
اإطلق جائزة »عادل ال�شعدي للتفوق« للطالب الأول يف املجمع العربي للمحا�شبني القانونيني. ֺ
ֺ )TAGIPEDIA( مو�شوعة طلل اأبوغزاله العربية
مركز طلل اأبو غزاله للبحوث يف الأعمال يف جامعة كاني�شيو�س. ֺ
جائزة اأدبية عن الق�شة الق�شرية »ال�شدى اللعني«، املجل�س الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الجتماعية بني طلب وطالبات اجلامعات  ֺ

واملعاهد العليا للق�شة الق�شرية عن العام الدرا�شي 1957 ـ 1958

املبادرات )امل�سوؤولية الإجتماعية(

يف جمال التعليم والبحث العلمي:
اإطلق املنظمة العربية ل�شبكات البحث والتعليم لت�شهيل تبادل املعرفة واملعلومات مع ال�شركاء الأوروبيني. ֺ
اإطلق املنظمة العربية ل�شمان اجلودة يف التعليم لتح�شني م�شتوى وجودة التعليم يف البلد العربية. ֺ
تاأ�شي�س كلية طلل اأبوغزاله للدرا�شات العليا يف اإدارة الأعمال )الأردن( »منوذج غري ربحي واأول �شراكة من نوعها مع القطاع العام .« ֺ
تاأ�شي�س كلية طلل اأبوغزاله اجلامعية يف البحرين. ֺ
تاأ�شي�س جامعة طلل اأبوغزاله الإلكرتونية للأعمال »جامعة العامل .« ֺ
�شراكة موؤ�شرات تقنية الإت�شالت واملعلومات يف التعليم مع اليوني�شكو. ֺ
تاأ�شي�س مركز طلل اأبوغزاله كونفو�شيو�س؛ لإبراز القيم امل�شرتكة للثقافتني العربية وال�شينية . ֺ

مبادرات خدمة املجتمع
اإطلق �شوق القد�س الإلكرتوين لدعم املقد�شيني، بوابة اإلكرتونية و�شوقًا جتارية حية بني فل�شطني والعامل. ֺ
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تاأ�شي�س ال�شوق الفل�شطيني التباديل، بوابة اإلكرتونية لت�شهيل مهام رجال الأعمال الفل�شطينيني مع اخلارج. ֺ
اإن�شاء اجلمعية الأردنية لل�شركات العائلية، لن�شر الوعي وتطوير معايري احلوكمة. ֺ
تعاون املجموعة مع مركز قطر لدعم املجتمع املدين وال�شبكة اللإقليمية للم�شوؤولية الإجتماعية. ֺ
حزمة من اخلدمات املهنية لتعزيز اأداء ودور وكالة الأنباء الأردنية »برتا«. ֺ
ملتقى طلل اأبوغزاله »�شاحة للحوار وتبادل املعرفة«. ֺ
مركز احلوكمة، للتوعية وممار�شة الدور الإجتماعي خلدمة املجتمع. ֺ
مركز طلل اأبوغزاله كامربدج ملهارات تقنية املعلومات، للم�شاهمة يف بناء جمتمع املعرفة. ֺ
مبادرة مركز طلل اأبوغزاله لإعادة تهيئة احلوا�شيب، وتوزيعها على اجلمعيات اخلريية واملدار�س. ֺ
مركز للتدريب الإلكرتوين يف خميم غزة لإك�شاب ال�شباب املهارات املعرفية الإلكرتونية. ֺ
تدريب املئات يف الأردن على مهارات الريادة بالتعاون مع املنظمة الدولية للإغاثة. ֺ
دعم وتدريب الباحثني والدار�شني واإعدادهم ل�شوق العمل. ֺ
برنامج لتعزيز قدرات املراأة يف البحرين ومتكينها من العمل بالتعاون مع املجل�س الأعلى للمراأة. ֺ
برنامج تاأهيلي حلديثي التخرج من اأبناء املخيمات يف الأردن. ֺ
م�شابقة املحكمة الإفرتا�شية لتاأهيل طلبة كليات احلقوق للتقا�شي يف جمال امللكية الفكرية. ֺ
م�شابقة »اإخترب معلوماتك يف رموز العلمات التجارية « لقيا�س مدى املعرفة بالرموز والعلمات. ֺ
اإن�شاء ال�شبكة العربية لتقنية املعلومات والإت�شالت لتحفيز التنمية الإجتماعية لل�شعوب املحرومة يف املنطقة. ֺ
التعاون مع جمعيات املحا�شبني ومدققي احل�شابات فى الوطن العربي. ֺ
تطوير القوانني العربية يف امللكية الفكرية. ֺ
ال�شراكة يف اأعمال جائزة »الأمري �شلمان بن عبد العزيز ل�شباب الأعمال«. ֺ

وكـــــالت الأنبـــــــــــــاء

ֺ www.agip-news.com |            وكالة اأنباء امللكية الفكرية
ֺ www.tagitnews.com |    وكالة اأنباء تكنولوجيا املعلومات
ֺ www.tageducanews.com |                         وكالة اأنباء التعليم

الــمعـــاجــــــــــــــــم

معجم طلل اأبوغزاله لتقنيات املعلومات والإت�شالت الإ�شدار الثاين )2013( ֺ
معجم طلل اأبوغزاله للملكية الفكرية الإ�شدار الثاين )2013( ֺ
معجم طلل اأبوغزاله لرباءات الإخرتاع )2012( ֺ
معجم طلل اأبوغزاله القانوين )2012( ֺ
معجم طلل اأبوغزاله للمتلزمات اللفظية )2012( ֺ
معجم طلل اأبوغزاله لتقنيات املعلومات والإت�شالت الإ�شدار الأول )2008( ֺ
معجم طلل اأبوغزاله للمحا�شبة والأعمال )2001( ֺ
معجم طلل اأبوغزاله للملكية الفكرية الإ�شدار الأول )2001( ֺ
معجم طلل اأبوغزاله املحا�شبي )اإجنليزي – عربي( الإ�شدار الأول )1978( ֺ

اإ�ســـــــدارات مــهـنـيــــــــــة )اإ�سراف ورعاية ودعم(

تقرير حول حتمية ا�شتحداث برنامج اإ�شلحي ملنظمة التجارة العاملية، جنيف )2013(. ֺ
تقرير منظمة التجارة العاملية على مفرتق طرق 2012 ֺ
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كتاب موؤهل حما�شب اإداري عربي معتمد 2012 ֺ
دليل ا�شتخدام معايري التدقيق الدولية على الن�شاآت ال�شغرية ومتو�شطة احلجم 2012 ֺ
الدليل املب�شط )دليل جيب( للمعايري الدولية لعداد التقارير املالية 2012 ֺ
دليل رقابة اجلودة يف املوؤ�ش�شات ال�شغرية ومتو�شطة احلجم 2012 ֺ
القانون التجاري الإ�شلمي2010 ֺ
الأعمال امل�شرفية الإ�شلمية والتكافل 2010 ֺ
اأ�شواق راأ�س املال الإ�شلمية واأدواتها 2010 ֺ
املحا�شبة ملوؤ�ش�شات النقد الدولية 2010 ֺ
قادة امل�شتقبل، جملة �شادرة عن كلية طلل اأبوغزاله للدرا�شات العليا يف اإدارة الأعمال 2010 ֺ
املعايري الدولية لعداد التقارير املالية للمن�شاآت ال�شغرية و متو�شطة احلجم 2009 ֺ
الرتاخي�س” )2007(. ֺ ممار�شات  لأف�شل  الدولية  الرتاخي�س  خرباء  منظمة  “دليل 
الأموال” )2006(. ֺ غ�شيل  مكافحة  “دليل 
ال�شركات” )2006(.  ֺ حوكمة  “دليل 
ֺ .)2011 املالية” )2006-2008ـ  التقارير  لإعداد  املعايري  ودليل  “كتاب 
وال�شتخدام” )2005(. ֺ والقانون  ال�شيا�شة  »وايبو«:  الفكرية  للملكية  العاملية  املنظمة  لدليل  الر�شمية  العربية  “الن�شخة 
الرتجمة العربية الر�شمية للمعايري املحا�شبية الدولية يف القطاع العام 2005 ֺ
الرتجمة العربية الر�شمية للمعايري الدولية ملمار�شة اأعمال التدقيق و قواعد اأخلقيات املهنة  2005 ֺ
عمله” )2004(. ֺ باأوراق  احل�شابات  ومدقق  بدفاتره  التاجر  لحتفاظ  القانونية  الزمنية  الفرتة  لدليل  الر�شمية  العربية  “الرتجمة 
املالية” )2013-2003(. ֺ التقارير  لإعداد  الدولية  للمعايري  الر�شمية  العربية  “الرتجمة 
دليل املعايري الدولية للمراجعة، وال�شمان، وال�شلوك الأخلقي )2013-2001(  ֺ
ֺ  ،2007 الرابعة  الطبعة   ،2006 الثالثة  الطبعة   ،2005 الثانية  الطبعة   ،2001 الأولى  العام” )الطبعة  القطاع  يف  الدولية  املحا�شبة  “معايري 

الطبعة اخلام�شة 2008، الطبعة ال�شاد�شة 2009، الطبعة ال�شابعة 2010، الطبعة الثامنة 2012، الطبعة التا�شعة 2013(. 
الرتجمة العربية الر�شمية ملعايري املراجعة الدولية ومدونة ال�شلوك املهني 2001 ֺ
الرتجمة الإجنليزية “قوانني امللكية الفكرية يف البلد العربية” )2000(. ֺ
الرتجمة العربية الر�شمية للمعايري املحا�شبية الدولية )الطبعة الأولى 1999 ـ الثانية 2000 ـ الثالثة 2001(. ֺ
الرتجمة العربية الر�شمية “دليل دوائر الأعمال اإلى النظام التجاري العاملي” )1999(. ֺ
الن�شختان العربية والجنليزية لكتاب املحا�شبة واإعداد التقارير املالية لغايات التكاليف واللتزامات املالية )املحا�شبة البيئية( 1999 .  ֺ
قوانني العلمات التجارية يف البلدان العربية ـ اأدلة البلدان )1998( ֺ
الن�شخة العربية للمعايري الدولية للمراجعة/الطبعة الأولى 1998- الثانية 2001 – الثالثة 2002 ֺ
الن�شخة العربية لدليل دوائر الأعمال اإلى النظام التجاري العاملي/ الطبعة الأولى 1998-الثانية 2000 ֺ

الـمـوؤ�ســ�ســــات الأكـــادمييــــــة

مركز اأبوغزاله كامربدج لتقنية املعلومات، عمان الأردن )2001( ֺ
اأكادميية مايكرو�شوفت للحلول التجارية/ كلية طلل اأبوغزاله لإدارة الأعمال بالتعاون بني �شركة مايكرو�شوفت ֺ

واجلامعة الأملانية الأردنية  )2006(
كلية طلل اأبوغزالة للدرا�شات العليا يف الأعمال والإدارة ، اجلامعة الأمريكية ،لبنان )1980( ֺ
جامعة طلل اأبوغزاله العاملية )TAGI-UNI(، لبنان )2012(. ֺ
كلية طلل اأبوغزاله اجلامعية للأعمال )TAG-UCB(، مملكة البحرين )2012(. ֺ
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»الـمجمــوعـــة العالـميــــة للخدمـــات الـمـهنيــــــة والتعلـيــــــــم «

• طــــــــــــــــالل اأبوغــــــــــــــــــــــزالــــــــه و�شــــــــــــــــــــــركاه الـــــــــــــــــــــــــــدولية	

• طــــــــــــــــــالل اأبـــوغــــــــــزاله و�شـــــــــــــــــــــركاه لالإ�شت�شــــــــــــــــــــــــارات	

• طـــــــــــــــــــالل اأبـــــــوغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزالـــه للتقيـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم	

• طــــــــــــالل اأبوغـــــــزاله و�شــــركاه الــــــدولية لأ�شمـــاء املجــــــال	

• طــــــالل اأبوغــــــــــــــزالـــــه لتقنـيـــــات املعلــــومــــــــات الدوليــــــــــــة	

• طــــــالل اأبوغـــــــــــــــزاله للحـلـــــــــــــــــــــول اللكرتونيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة	

• اأبوغـــــــــــــــــــــــــــــــزالــــــه للملكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الفكـــــــريـــــــــــــــــــــــــــــــــة	

• طـــــــــــــــــــــــــــــــــالل اأبـــــــوغـــــــــــــــــــــــــــــــزالــــــه القانــــــونيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة	

• طـــــــــــــالل اأبوغــــــــــــــــزاله الدوليــــــــــة للدعايــــــــة والإعـــــــالن	

• طـــــــــالل اأبوغـــــــــــــــزاله الدوليــــــــــــة للطباعـــــــــة والن�شـــــــــــــــر	

• طـالل اأبوغزاله للتوظيف املهني وتطوير املوارد الب�شريـة	

• طـــــــــــــــــــــــــــــــالل اأبــــوغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزالـه للم�شـــــــــــــــاريـــــــــــــــــــــــــــــع	

• طــــــــــــــــــــــــــــــالل اأبـــــوغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزالـه لـلـعـطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءات	

• طـــــــــــــــــــــــالل اأبوغـــــــــزاله للرتجمــــــة والتوزيـــــــع والن�شـــــــر	

• طـــــــــــــالل اأبوغـــــــــــــــــزاله  ق�شـــــــم التاأ�شيــــــــــرات ال�شينيـــــــــــة	

• كلية طالل اأبوغـزاله للـــدرا�شات العليـــا يف اإدارة الأعمـــال	

• �شـــــــــــركة جــــامــــعــــــــــــــــــة طــــــــــــــــالل اأبـوغــــــــــــــــزالــــه )لبنان(	

• كـلـيـــــــــــة طــــــــــــالل اأبوغــــــــــــزالـــه اجلـــامعيــــــــــــة لالأعمـــــــــال	

• طــــــــــــــــــــالل اأبــوغـــــــــــــــــــــــــــزالــه ل�شـتــ�شـــــــــــــــــارات التعليـــــــــــــم	

• مركز طــــــــالل اأبــوغــــــــــــــزالـه لأبحاث التعليم اللكرتوين	

• مـعـــهـــــــــــــــــــد طـــــــــــــــالل اأبــوغـــــــــــــــــزالـــه كونفو�شيــــــــــــــــــــــو�س	

• مركز طــــالل اأبوغــزاله كامربدج ملهارات تقنيـة املعلومات	

• جمموعــــــــة طـــــــــــالل اأبوغـــــــــــــــــــــــــزاله للتــــــدريـب املهنـــــــــي 	

• جمتمـــــــــــــــــــــــــــــع طــــــــــــــــــــــالل اأبوغـــــــــــــــــزاله للمعـــــــــــــرفــــــــــــة	

• ملتقــــــــــــى طــــــــــــــــــــالل اأبـــــــــــوغــــــــــــــــــــــــــزالـــه الـمعــــــــــــــــــــرفــــي  	

• الـمــــــــــــــو�شـوعــــــــــــــــــــــــة اللكتـــــــرونيـــــــــــــــــــــة العــــــــــربــيـــــــــــــــــــــة 	

• طــــــــــــــــــــــــالل اأبوغــــــــــــــــــــزالـه للكمبيوتـــــــــــــــــــر املحمــــــــــــــــــــول 	

• الـمجـمـــــــــع الدويل العربـــــــــي للمحـا�شبــــني القانـونييــــــــن 	

• الـمــجـــمــــــــــــــــع العـــــــربــــــــــــــــي للملـكــــيــــــــــــــــة الفكــــــــــريــــــــــــــــــة   	

• جــمــعـــيـــــــــــــــــــــة خبـــــــــــــراء الرتاخيـــــــ�س ــ الدول العربيــــــــــة   	

• الـمجمـــــــــــــــــــــــــع العـــــــــــــــــربــــــــــــــــــي لدارة والــمـــــعـــــــــــــــــــــرفـــــــة  	

• الـمجمـــــع العربـي للو�شاطة والتحكيم يف امللكيـة الفكريـة  	

TAGI-Auditors
TAG-Consult  
TAG-Value
TAG-Domains 
TAG-ITI   
TAG E Solutions 
TAGIP)AGIP(

TAG-Legal
TAG-Media 
TAG-Publish  
TAG-Recruit  
TAG-Advisors
TAG-Tenders
TAG-Translate
TAG Visa   
TAG-SB
TAGI-UNI 
TAG-UCB
TAG-Education 
TAG-ED Research
TAG-Confucius
AGCA-ITC 
TAGI-TRAIN 
TAG-KS
TAGKF
TAGEPEDIA 
TAGITOP 
IASCA 
ASIP   
LES-AC   
AKMS  
AIPMAS  

tagi.com
tag-consultants.com
tagvaluation.com
tagidomains.com

  tagiti.com
tagesolutions.com
agip.com
tag-legal.com
tagorgmedia.com
tag-publication.com
tagirecruitment.com
tagadvisory.com
tagtenders.com
tagtranslate.com

  tag-visa.com
tagcb.edu.jo
tagiuni.com
tagucb.edu.bh
tageducational.com
tagiresearch.com
tagconfucius.com
tagcaitc.com
tagitraining.com
tag-knowledge.com
tag-forum.org
tagepedia.com
tagitop.com
iascasociety.org

 aspip.org
 lesarab.com
akms.org
aipmas.org
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• الـمنظمـــــــــــة العربيــــــــــــــة ل�شمـــــــان اجلــــــودة يف التعليــــــــــــم	

• الـمنظمــــــــــــة العربيــــــــــــــة ل�شبكـــــات البحـــــــــــــث والتعليـــــــــــم	

• امللتـقــــــــى ال�شينـــــــــــي العـــربـــــــــي لالأعمـــــــــــال والثقـــافـــــــــــــة	

• املـوؤ�شـ�شــــــة العـــربيــــــــة البلطيقـيــــــة لالأعـمــــــال والتعليــــــــم	

• طــــــــــــــــــــــــــــالل اأبوغـــــــــــــــــــــــــــزالـــــــــــه لل�شـــحـــــابــــــــــة اللكرتونيــــــــة	

• مـــــــــــــركـــــــــــــــــــــز حـــــــوكــــــمــــــــــــــــــــــة ال�شـــــــــــــركــــــــــات العـــــائـــلـيــــــــــــــــة	

• طــــــــــــــــــــــــــــالل اأبوغـــــــــــــــــــــــــــزالـــــــــــه لـلتجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة ال�شـــــــــني	

• الــــــــمــــعــــهـــــــد العـــــــــــــــــــــــــــــــــــربي العمـــــــــــــــــــــانــــــــــي للـتـــــــــدريــــــــــــب	

• وكــــــــــــــالــــــــــــــة اأبــــــــــوغـــــــــــــــــــزالــــه لنبــــــــاء امللكيـــــــــــــة الفكريــــــــــــة	

• كـــــلــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لــــفـــلــــــــ�شطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن	

• منتــــــــــــــــــــــدى تطويــــــــــــــــــــر ال�شيا�شــــــــــــــــــات القت�شـــــــــــــــــاديــــــــــــــــة	

• وكـــــــــالـــــــــــة انباء طالل ابوغزاله لخبار تكنولوجيا املعلومات	

• طــــــــــــــــــــــــــــالل اأبوغـــــــــــــــــــــــــــزاله ل�شنـــــــــــــــــع املعرفــــة والثــــــــــــــروة	

• طـــــــــــــــالل اأبـــــــــوغــــــــــــــــــــزالــــــــــــــــه للتدريــــــــــــــــــــــب )البحريـــــــــــــن(	

• وكــــــــــــــالــــــــــــــة اأنبــــــــــــــــــاء طـــــــــــــــالل اأبوغـــــــــــــــزاله للتعليــــــــــــــــــــــــــم	

• الــــــــمـــــــــــــركــــــــــــــــــز العـــــــــــــــــربــــي لفـــــــــــــــــــــــــ�س النــــــــــــزاعـــــــــــــــــــــــات	

• مركــــــز طـــــــــالل اأبوغـــــــــزاله لل�شهــــــادات العـــامليـــــة واملعــــرفيــــة	

• طـــــــــــــــــــــــــــــالل اأبوغــــــــــــــــــــزاله لدارة وتطـــــــــــــــــوير العقــــــــــــــــارات	

• طـــــــــــــــــالل اأبوغــــــــــــــزالــه ل�شـتـ�شــــــــارات اإدارة اجلـــامعـــــــات	

• مــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــز طـــــــــــــــــالل ابوغــــــــــــــــزاله لفـــــ�س النزاعــــــــــــــــات	

• مركــــــــــــــــز طــــــــــــــالل ابوغــــــــــــــزاله لعادة تهيئة احلوا�شيــــــــــــــب	

• اأبوغـــــــــــــــــــــــــزالــــــــه لتجديـــــــــــد الـملكـــيــــــــــــــة الفكــــــــــــــريـــــــــــة	

• طــــــــــــــالل اأبوغــــــــزاله للت�شميـــــــم والطباعـــــــــــة والن�شــــــــر	

• مـــركــــــــــــــــز طـــــــــــــــــــــــــــــالل اأبــــوغــــــــــــــــــــــــــزاله لالأبـــحــــــــــــــــــاث	

• اكادمييــــــــــــــــــــــــــــــــــــة طــــــــــــــــــــــــــــــالل ابوغـــــــــــــــــــزاله للغــــــــــــــــــــــــــــــــات 	

• طـــــــــــــــــــــــــالل ابوغــــــــــــــــــــــزاله خلــــــــــــــدمــــــــــــات را�س الـــمــــــــــــــــــــــال	

• طــــــــــــــالل اأبـــــوغــــــــــــــــــــزالـــــه للــتـــــــــــدقيـــــــــــــــــــــق الداخـــــلـــــــــــــــــــــــــي	

AROQA 
ASREN
Chinarabforum
Arab-Baltic
TAG-Cloud
FBGC
TAG-CT
AOTI-Oman
AG-IP News
All4Palestine
EPDForum
TAG IT News
TAG-Creation
TAGI- Training Bh.

Tag-Educa News
ACDR
TAG-Metric
TAG-Aqarat
TAG-Universities
TAG-Resolution
TAG-CRC
AGIP-Renew
TAG-Design
TAG-Research
TAG-Lingual
TAG-Capital
TAGI-Auditors

aroqa.org
asrenorg.net
chinarabforum.com
arab-baltic.com
tagicloud.com
fbgc.jo
tagchinatrade.com
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-aqarat.com
taguniconsult.com
tagresolution.org
tagcrc.com
agiprenewals.com
tagidesign.com
tagrsc.com
tag-languages.com
tag-capital.com
taginternalaudit.com

»الـمجمــوعـــة العالـميــــة للخدمـــات الـمـهنيــــــة والتعلـيــــــــم «
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مكاتـب مجموعـة طــالل أبوغـزاله حول العالم

اململكة األردنية الهاشمية
1- عمان

مجموعة طالل أبوغزاله-اإلدارة العامة
مبنى رقم 26، شارع األمير شاكر بن زيد، 

الشميساني، عمان، االردن
صندوق البريد: 921100، عمان 11192، األردن

هاتف: 5100900 )962-6+( 
فاكس: 5100901 )962-6+( 

tagi@tagi.com :البريد اإللكتروني

2- عمان
أجيب - االدارة العـامـة

مبنى رقـم 26، شارع األميـر شاكر بن زيد 
الشميساني، عمان، اململكة االردنية الهاشمية

ص.ب: 921100 عمان 11192 األردن
هاتف: 5100900 )962-6+(

فاكس: 5100901 )962-6+(
jordan@agip.com :البريد اإللكتروني

3- عمان
مجموعة طالل أبوغزاله-اإلدارة العامة

مبنى رقم 26، شارع األمير شاكر بن زيد، 
الشميساني، عمان، االردن

صندوق البريد: 3966، عمان 11953، االردن
هاتف: 5100600 )962-6+( 
فاكس: 5100601 )962-6+(

tagco.amman@tagi.com :البريد اإللكتروني

4- عمان 
كلية طالل أبوغزاله للدراسات العليا

)TAG-SB( في إدارة األعمال
مكتب قبول اخلريجني، شارع مكة

صندوق البريد: 921951 عمان11192 االردن
هاتف: 5509222 )962-6+(

فاكس: 5509102 )962-6+( 
info@tagcb.edu.jo :البريد اإللكتروني

5- عمان 
)TAGI-UNI( )شركة جامعة طالل أبوغزاله )لبنان

املكتب األقليمي: مبنى رقم 45، شارع عبدالرحيم 
الواكد، الشميساني، عمان، األردن

صندوق البريد: 921100، عمان 11192 األردن
هاتف: 5100250 )962-6+( 
فاكس: 5100251 )962-6+(

tagiuni.com

أفغانستان
6- كابول

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
7- اجلزائـــر

مركز القدس للتجارة واألعمال ـ الطابق 9
 مكتب رقم 22-09 

صندوق البريد: 148، اجلزائر  16004
هاتف: 341419 )213-21+(

فاكس: 341423 )213-21+(
 algeria@agip.com :البريد اإللكتروني

مملكة البحرين
8- املنامة

مبنى 1002 طريق 5121 ، املنامة / السويفية 351
صندوق البريد: 990 املنامة، مملكة البحرين

هاتف: 17550003 )973+(
فاكس: 17550049 )973+( 

tagco.bahrain@tagi.com :البريد اإللكتروني
bahrain@agip.com :البريد اإللكتروني

9- كلية طالل أبوغزاله اجلامعية لألعمال
)TAG-UCB(

مبنى 1002 طريق 5121 ، املنامة / السويفية 351
صندوق البريد: 990 املنامة، مملكة البحرين

هاتف: 17383000 )973+(
فاكس: 17383001 )973+( 

info@tagucb.edu.bh :البريد اإللكتروني

جمهورية الصني الشعبية
10- شنغهاي

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

11- بكني
Office 30, 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

12- هوجن كوجن
Suite 3304 33/F, OfficeTower Convention 

Plaza, 1 Harbour Rd Wanchai, HK
Tel: +)00852( -39809332
Fax: +)00852(-39809333
Email: marketing.hk@agip.com

قبــــرص
13- نقوسيا

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 

جمهورية مصر العربية
14- القاهرة ـ 6 أكتوبر

مبنى مجموعة أبوغزاله،  A26 ، القرية الذكية
الكيلو 28 طريق القاهرة / إسكندرية الصحراوى، 

مدينة السادس من أكتوبر ، القاهرة، مصر
ص.ب: 150 القرية الذكية 12577، مدينة السادس 

من أكتوبر، القاهرة، جمهورية مصر العربية
هاتف: 35352900 )202+(

فاكس: 35370433 )202+(
tagco.cairo@tagi.com :البريد اإللكتروني

egypt@agip.com :البريد اإللكتروني
agcon.egypt@tag-consultants.com  :البريد اإللكتروني
training.egypt@tagitraining.com :البريد اإللكتروني

الهنــــد
15- نيودلهي

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
16- بغداد

محلة 710، شارع 20، رقم املبنى 122، حي املثنى ـ 
زيونة ـ قرب ساحة ميسلون العراق ـ بغداد

ص.ب: 28361، الداوودي، الرمز البريدي: 12631بغداد
هاتف: 7902153509 )964+(

موبايل: 7702696631 )964+(
فاكس: 901 5100 )962-6+(

tagco.iraq@tagi.com :البريد اإللكتروني
Iraq@agip.com :البريد اإللكتروني

17- أربيل
القرية اإليطالية / دار رقم 463 بجانب البوابة 

الثانية، أربيل، إقليم كردستان العراق
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هاتف: 62561715 )964-6+(
موبايل: 4237048 )964-750+(
)+964-750( 4221470            

فاكس: 901 5100 )962-6+( 
  tagco.erbil@tagi.com :البريد اإللكتروني

erbil@agip.com :البريد اإللكتروني
 

دولة الكويت
18- الكويت

شرق ـ شارع أحمد اجلابر
مجمع دار العوضي ـ الدور 19

ص.ب: 4729، الصفاة، 13048، دولة الكويت
هاتف: 22433004 )965 +(

فاكس: 22440111 )965 +(
 tagco.kuwait@tagi.com :البريد اإللكتروني

kuwait@agip.com :البريد اإللكتروني

لبنـــــان
19- بيروت ـ تاجي

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

هاتف:  754222 )961-1 +(
فاكس: 353858 )961-1 +(

 tagco.beirut@tagi.com :البريد اإللكتروني

20- بيروت ـ أجيب
شارع أنيس طبارة، بناية احللبي، ط 1

الصنائع، بيروت 
صندوق البريد: 7381-11، بيروت، لبنان

هاتف: 222 753 )961-1 +(
فاكس: 548 350 )961-1 +(

 lebanon@agip.com:البريد اإللكتروني

ليبيــــا
21- طرابلس

الشركة العربية لتقنيات املعلومات
طرابلس ـ حي األندلس ـ السياحية 

خلف املركز الثقافي البريطاني 
موبايل: 4555319 92 218+ / 9418846 91 218+

kdurah@tagi.com :البريد االلكتروني

اململكة املغربية
22- الدار البيضاء

فضاء باب أنفا، بوابة C، زنقة باب منصور الطابق 
3، رقم 11، 20050 اململكة املغربية

صندوق البريد: 19005 العنق، الدار البيضاء، 
اململكة املغربية

هاتف: 19/21/26 3661 )212-5-22+( 
فاكس: 133 366 )212-5-22+(

 morocco@agip.com :البريد اإللكتروني

سلطنة ُعمان
23- مسقط

بناية الطائي، الطابق الثالث، القرم، شارع مدينة 
السلطان قابوس

صندوق البريد: 2366، روي ، الرمز البريدي 112 
مسقط ـ سلطنة ُعمان

هاتف: 560740 / 560153 )968-24 +( 
فاكس: 563249 / 567794 )968-24 +(

tagco.oman@tagi.com :البريد اإللكتروني
oman@agip.com :البريد اإللكتروني

24- مسقط
املعهد العربي العماني للتدريب اإلداري

الوطية، بناية الرميلة، الطابق الثاني
صندوق البريد: 2366، روي ، الرمز البريدي 112 

مسقط ـ سلطنة ُعمان
هاتف: 24563650 )968+(

فاكس: 24566281 )968+(
araboman@tagorg.com :البريد اإللكتروني

oman@agip.com              

بـاكستـان 
25- كراتشي

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

دولة فلسطني
26- غــزة

شارع القدس، دوار أنصار، بناية األوقاف، الطابق 
الثاني، شقة 10-11، غزة ـ فلسطني

صندوق البريد: 505، مدينة غزة ـ فلسطني
هاتف: 2626075 / 2626073 / 2626071 )970-8+(

فاكس: 2626074 / 2626070 )970-8+(     
tagco-gaza@tagi.com :البريد اإللكتروني

gaza@agip.com :البريد اإللكتروني

27- رام اهلل
بناية البرج األخضر، الطابق الثالث، شارع النزهة،

صندوق البريد: 3800، البيرة، رام اهلل- فلسطني
هاتف: 2989401 / 2988221 / 2988220 )970-2+(

فاكس: 2988219 / 2988150 )970-2+(
 tagco.ramallah@tagi.com :البريد اإللكتروني

westbank@agip.com :البريد اإللكتروني

دولة قطــر
28- الدوحة

واحة األعمال، بناية رقم )E(، الطابق اخلامس، 
طريق املطار، الدوحة ـ قطر

صندوق البريد: 2620، الدوحة ـ قطر 
هاتف: 44416455 )974+(

)+974( 44424023 / 44424024 / 44440911
فاكس: 44355175 / 44425687 )974+(

 tagco.qatar@tagi.com :البريد اإللكتروني
agip.qatar@tagi.com :البريد اإللكتروني

taglegal.qatar@tag-legal.com :البريد اإللكتروني

اململكة العربية السعودية
29- الرياض

طريق امللك فهد، العليا ـ الرياض 

صندوق البريد: 9767، الرياض، 11423 اململكة 
العربية السعودية

هاتف: 4642936 )966-11+(
فاكس: 4659915/ 4652713 )966-11+(

 tagco.riyadh@tagi.com :البريد اإللكتروني
ksa@agip.com :البريد اإللكتروني

30- الرياض ـ معهد تاجي العالي للتدريب
طريق امللك فهد، العليا ـ الرياض

صندوق البريد: 9767، الرياض، 11423 اململكة 
العربية السعودية

هاتف: 4642936 )966-11+(
فاكس: 4659915/ 4652713 )966-11+(

training.riyadh@tagitraining.com :البريد اإللكتروني

31- اخلُبـر
برج مدى )أ(- الطابق األول ـ شارع األمير تركي بن 

عبدالعزيز ـ الكورنيش ـ اخلبر
صندوق البريد: 3187، اخلبر 31952 ـ اململكة 

العربية السعودية
هاتف: 8820940 )966-13+(

فاكس: 8821032 )966-13+(
tagco.khobar@tagi.com :البريد اإللكتروني

32- جـدة
بناية مجموعة طالل أبوغزاله وشركاه
تقاطع طريق املدينة مع شارع التحلية

ص.ب: 20135، جدة 21455 اململكة العربية 
السعودية

هاتف: 6685458 )966-12+(
فاكس: 6685415 )966-12+(

 tagco.jeddah@tagi.com :البريد اإللكتروني

33- أبهـا
مبنى أسواق العثيم، الدور األول، مكتب رقم 6 

طريق أبها خميس مشيط
صندوق البريد: 9767، الرياض ، 11423 ، اململكة 

العربية السعودية
هاتف: 2254661 / 2254660 )966-17+(

فاكس: 2271878 )966-17+(
tagco.abha@tagi.com :البريد اإللكتروني

السـودان
34- اخلرطوم

عمارة البنك اإلسالمي السوداني ـ الطابق 
السادس شقة رقم 1، شارع القصر ـ اخلرطوم

صندوق البريد: 1623 اخلرطوم ـ السودان
هاتف: 83763483  )002491(

فاكس: 83763484  )002491(
 tagco.sudan@tagi.com :البريد اإللكتروني

sudan@agip.com :البريد اإللكتروني

اجلمهورية العربية السورية
35- دمشق

تنظيم كفرسوسة ـ املتحلق اجلنوبي 
ص.ب 31000، دمشق، اجلمهورية العربية السورية

هاتف: 63 / 2140160 )963-11 +(
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فاكس: 62 / 2140164 )963-11 +(
 tagco-syria@tagi.com :البريد اإللكتروني

syria@agip.com :البريد اإللكتروني

اجلمهورية التونسية
 36- تونس

شقة باء، 3.2 ، 7 نهج شط الرمان، مونبليزير 
تونس 1002

صندوق البريد: 1، مونبليزير 1073، تونس، تونس
هاتف: 71903141 / 71901078 )216+(

)+216( 71908499 / 71904621 
فاكس: 71909426 )216+(

 tunisia@agip.com :البريد اإللكتروني

تركيــا
37- أنقرة

Ankara Office 
Tunus Cad. No. 15/4 Kavaklidere, 06680
Ankara, Turkey
Telephone: )+90-312( 4176095 )pbx(
Fax: )+90-312( 4170091
Email: turkey@agip.com

38- اسطنبول
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
39- أبو ظبي

أبوظبي، شارع زايد األول )الكترا( ـ برج جلوبال، 
الطابق الثالث، مكتب رقم 303 ، 304 

صندوق البريد: 4295، أبو ظبي، اإلمارات العربية 
املتحدة

هاتف: 6724425 / 6724426 )971-2+(
فاكس: 6765003  / 6723526 )971-2+(

 tagco.abudhabi@tagi.com :البريد اإللكتروني

40- دبي )تاجي(
جلف تاورز، مدخل A1 ، الطابق السابع

شارع عود ميثاء، بر دبي، دبي
ص.ب: 1991،  دبي، اإلمارات العربية املتحدة

هاتف: 3967778 )4-971+(  )8 خطوط(
فاكس: 3967779 )971-4+(

tagco.dubai@tagi.com :البريد اإللكتروني

41- دبي )اجيب(
جلف تاورز، مدخل A2، الطابق السابع، شارع عود 

ميثاء، بر دبي، دبي
ص.ب: 1991، دبي، اإلمارات العربية املتحدة

هاتف: 3966663 )4-971+(  )8 خطوط(
فاكس: 3966662 )971-4+(

 uae@agip.com :البريد اإللكتروني

42- رأس اخليمة
بناية السير رقم 1، ط3، شارع ُعمان، النخيل

ص.ب: 403، رأس اخليمة، اإلمارات العربية املتحدة
هاتف: 2288427 )971-7+(

فاكس: 2285929 )971-7+(
 tagco.rak@tagi.com :البريد اإللكتروني

43- العني
بناية الشيخة سالمه بنت زايد آل نهيان

الطابق األول، مكتب رقم 104 ـ دوار الساعة
ص.ب: 18006 العني، اإلمارات العربية املتحدة

هاتف: 7657966 )971-3+(
فاكس: 7657988 )971-3+(

 tagco.alain@tagi.com :البريد اإللكتروني

44- جبل علي
منطقة جبل علي LB09، مكتب رقم 103

ص.ب: 17191 جبل علي، دبي، اإلمارات العربية
هاتف: 8816996 )971-4+(

فاكس: 8818117 )971-4+(
 agip.jebelali@agip.com :البريد اإللكتروني

45- أم القيـوين
بناية دائرة األمالك، الطابق األول، شارع امللك 

فيصل
ص.ب: 274، أم القوين، اإلمارات العربية املتحدة

هاتف: 7660855 )971-6+(
فاكس: 2285929 )971-7+(

 tagco.rak@tagi.com:البريد اإللكتروني

46- الشارقة
منطقة اجملاز 3، مركز الغامن لألعمال،

الطابق الثالث، مكاتب رقم 301 ، 302
ص.ب: 952، الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة

هاتف: 5378800 )971-6+(
فاكس: 5378811 )971-6+(

 tagco.sharjah@tagi.com :البريد اإللكتروني

47- احلمرية
املنطقة احلرة باحلمرية

مكتب رقم: E2 -115G -14 ، الشارقة
صندوق البريد: 42740 املنطقة احلرة باحلمرية، 
الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة                 

هاتف: 5378800 )971-6+( 
فاكس: 5378811 )971-6+( 

tagco.sharjah@tagi.com :البريد اإللكتروني

48- عجمان
بناية برج عجمان، منطقة البستان ـ شارع اإلحتاد

ص.ب: 1785، عجمان، اإلمارات العربية املتحدة
هاتف: 5378800 )971-6+(

فاكس: 5378811 )971-6+(
tagco.sharjah@tagi.com :البريد اإللكتروني

اجلمهورية اليمنية
49- صنعاء

ان، أمام السفارة السودانية،  شارع بيروت، فج عطَّ

صنعاء، اجلمهورية اليمنية
صندوق البريد: 2055 صنعاء، اجلمهورية اليمنية

هاتف: 433411 )967-1 +( 
فاكس: 433422 )967-1 + (

yemen@tag-consultants.com :البريد اإللكتروني
yemen@agip.com :البريد اإللكتروني

جمهورية إيران اإلسالمية
50- طهران

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
Email: iran@agip.com

نيجيريا
51- الجوس

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

روسـيـا
52- موسكو

117602, the Russian Federation, Moscow, 
Nikulinskaya street, build 31

مالطا
53- سان 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

سويسرا
54- جنيف

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

أملانيا
55- دوسلدورف

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
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بلجيكا
56- بروكسل

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

كندا
57- مونتريال

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
58- نيويورك

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

59- بفالو
Dr. Edward J. Gress
Tag Center for Business Resarch
Canisius College
2001 Main st.
Buffolo, Newyork 14208
Telephone: )+1-716( 888 2865  
Fax: )+1-716( 888 2248               
Email: gress@canisius.edu

اململكة املتحدة
60- إدنبرة

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

فرنسا
61- باريس

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

هنغاريا
62- بودابست

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

المجامع المهنية
مبنى اإلدارة العامة، رقم 26، شارع األمير شاكر 

بن زيد، الشميساني، عمان، األردن 

صندوق البريد: 921100، عمان 11192، االردن
هاتف: 5100900 )962-6+( 

فاكس: 5100901 )962-6+( 

63- اجملمع الدولي العربي للمحاسبني 
القانونني
 )IASCA(

info@iascasociety.org :البريد اإللكتروني

64- اجملمع العربي للملكية الفكرية
)ASIP(

info@aspip.org :البريد اإللكتروني

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

les@lesarab.org :البريد اإللكتروني
66- اجملمع العربي لإلدارة املعرفة

)AKMS(
akms@akms.org :البريد اإللكتروني

67- جمعية اجملمع العربي للوساطة 
)AIPMAS( والتحكيم في امللكية الفكرية

info@aipmas.org :البريد اإللكتروني

)TAG-KS( 68- مجتمع طالل أبوغزاله للمعرفة
مبنى جامعة طالل أبوغزاله، رقم 45، شارع 

عبدالرحيم الواكد، الشميساني، عمان، األردن
صندوق البريد: 921100، عمان 11192 األردن

هاتف: 5100250 )962-6+( 
فاكس: 5100251 )962-6+(

tag-knowledge@tagorg.com :البريد اإللكتروني

69- منتدى تطوير السياسات اإلقتصادية
مبنى جامعة طالل أبوغزاله، رقم 45، شارع 

عبدالرحيم الواكد، الشميساني، عمان، األردن
صندوق البريد: 921100، عمان 11192 األردن

هاتف: 5100250 )962-6+( 
فاكس: 5100251 )962-6+(

experts@epdforum.org :البريد اإللكتروني

70- املركز العربي للحوكمة  
مجموعة طالل أبوغزاله-اإلدارة العامة

مبنى رقم 26، شارع األمير شاكر بن زيد، 
الشميساني، عمان، االردن

صندوق البريد: 3966، عمان 11953، االردن
هاتف: 5100600 )962-6+( 
فاكس: 5100601 )962-6+(

info@tagorg.com :البريد اإللكتروني

71- مركز حوكمة الشركات العائلية
مبنى مجموعة طالل أبوغزاله، رقم 26، شارع 
األمير شاكر بن زيد، الشميساني، عمان، األردن

صندوق البريد: 921100، عمان 11192، االردن
هاتف: 5100900 )962-6+(

فاكس: 5603941 )962-6+(
infor@fbgc.jo :البريد اإللكتروني

72- جمعية كلنا لفلسطني
10 Rue Benouville 75016 Paris, France
Email:info@tagorg.com
Email: info@all4palestine.org  

73- املنظمة العربية لضمان اجلودة في 
)AROQA( التعليم

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

74- املنظمة العربية لشبكات البحث 
)ASREN( العلمي والتعليم

Goethestrabe 7- 40237 Dusseldorf, Germany

75- الـموسوعـة اإللكترونيــة العربيــــــة 
)TAGEPEDIA(
tagepedia.com

76- امللتقى الصيني العربي لألعمال والثقافة
)Chinarabforum( 

chinarabforum.com

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

arab-baltic.com

TAGI-TRAIN  التــدريب

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

مبنى جامعة طالل أبوغزاله، رقم 45، شارع 
عبدالرحيم الواكد، الشميساني، عمان، األردن

صندوق البريد: 921100، عمان 11192 األردن
هاتف: 5100250 )962-6+( 

فاكس: 5100251 )962-6+( 
 tagitraining@training.com :البريد اإللكتروني

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

اإلدارة العامة، مبنى رقم 26، شارع األمير شاكر 
بن زيد، الشميساني، عمان، األردن 

صندوق البريد: 921100، عمان 11192، اململكة 
األردنية الهاشمية

هاتف: 5100900 )962-6+( 
فاكس: 5100901 )962-6+( 

agca.ro@tagcaitc.com :البريد اإللكتروني

80- طالل أبوغزاله كونفوشيوس
)TAG-Confucius(

)TAG-SB( مبنى كلية طالل أبوغزاله
شارع مكة

صندوق البريد: 921951 عمان11192 االردن
هاتف: 5509222 )962-6+(

فاكس: 5509102 )962-6+(
info@tagconfucius.com :البريد اإللكتروني


