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إيمانا منا بضرورة نشر العلم والمعرفة عن طريق األساليب التكنولوجية المبتكرة، ارتأينا إلى إطالق دبلوم طالل 
التقنية  المعرفة  العالم نحو  المعلومات، والذي أصبح وجوده ضرورة ملحة نظرا لتوجه  أبوغزاله لمهارات تقنية 

واإلبداع.

البشرية  القدرات  لبناء  والتعليم  والتأهيل  التدريب  فرص  تحسين  هو  يزال  وال  دائما  كان  الذي  لهدفنا  وتحقيقا 
المحلي  المجتمع  تلبية متطلبات  إلى  فإننا نسعى  المتقدم  العالم  التي تفصلنا عن  الرقمية  الفجوة  وتجسير 
ايجابي  تغير  إحداث  على  القادرة  المتخصصة  بالكوادر  السوق  لرفد  التقنية،  المهارات  في  والعالمي  واإلقليمي 
في المعرفة التقنية وبناء القدرات وإيصال أحدث المعلومات بأحدث أساليب وأدوات التعليم والتعلم، عن طريق 
التغييرات السريعة في العالم والتطوير المستمر والرتقاء  التقنية المستخدمة بهدف مواكبة  أفضل الوسائل 

بمستوى األداء، ليكون هذا الدبلوم أداة معرفية ووسيلة فعالة للتواصل واالنفتاح.

التي  الكبيرة  الخبرة  بعد  منفردين  وملكيتنا  ابداعنا  من  هي  التي  الشهادة  هذه  بتقديم  االستمرار  ارتأينا  وقد 
تقنية  مهارات  في  الدولي  أبوغزاله  طالل  دبلوم  شهادة  وإدارة  تطوير  في  عاما  عشر  ستة  طوال  اكتسبناها 
من  انطالقا  العربية،  الدول  مختلف  في  عربي  مواطن  مليون  ربع  من  ألكثر  الشهادة  ومنح  وتدريب  المعلومات، 
الرقمي، وايمانا منا بأن  حرصنا ومسؤوليتنا في االستمرار في بناء مجتمعات المعرفة والوصول إلى المواطن 

مستقبل المجتمعات والبلدان يعتمد بالنهاية على معرفة األشخاص في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وإننا في العالم العربي، نتجه تدريجيا نحو تحقيق هذه الغاية. لكن علينا مضاعفة الجهود ومواكبة المستجدات 
المتسارعة غير المسبوقة في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

الدكتور طالل أبوغزالـــه

رسالــة الرئيـس
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مقدمـــة

األمر  عنها،  الباحثين  وكثرة  العمل  فرص  ندرة  ظل  في  شديدا،  تنافسا  الحاضر  الوقت  في  العمل  سوق  يواجه 
الذي يدعو إلى أن يرفع الفرد من تنافسيته ليكون قادرا على مواجهة مختلف التحديات، والحصول على الفرص 
المتاحة، وذلك بحصوله على مؤهالت مهنية ومهارات متطورة، وبناء قدراته، وخاصة في مجال تقنية االتصاالت 
والمعلومات، في الوقت الذي لم تعد فيه خبرات العمل البسيطة كافية للتفوق والمنافسة في سوق العمل، 
حيث يبحث صاحب العمل عن ذوي المهارات المهنية العالية والمتميزة، األمر الذي دعا مجموعة طالل أبوغزاله 
ومن خالل مركز طالل أبوغزاله للتدريب اإللكتروني إلى تصميم دبلوم طالل أبوغزاله الدولي في مهارات تقنية 
المجموعة ومسؤوليتها في  العمل، من منطلق حرص  تلبية الحتياجات سوق  TAG-DIT، وذلك  المعلومات 
االستمرار في بناء مجتمعات المعرفة والوصول إلى المواطن الرقمي، بتوفير دورات تدريبية وشهادات مهنية 
في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات من خالل مراكزها المعتمدة في جميع الدول العربية دون استثناء.

وتقّيم الشهادة قدرة المتقدمين العملية على تطبيق المهارات الحاسوبية المتعددة التي درسوها وتعلموها 
خالل البرنامج التدريبي الذي تم تصميمه لهذا الدبلوم، ليكون قابال للتطبيق مباشرة في بيئة العمل المهني، 

حيث يقدم الدبلوم للناجحين مؤهالت مهنية ذات قيمة عالية، قادرة على تعزيز مسيرتهم المهنية.
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دبلوم طالل أبوغزاله الدولي في مهارات تقنية المعلومات

   TAG-DIT إن دبلوم طالل أبوغزاله الدولي في مهارات تقنية المعلومات هو استمرار للشهادة التي قدمتها 
منذ العام 2001 بالتعاون مع امتحانات كامبردج الدولية جامعة كامبردج، والتي أقرت مؤخرا اتباع سياسة جديدة 
لها بوقف خدمات اعتماد الشهادات المهنية الصادرة لجميع المنظمات والمؤسسات في دول العالم اعتبارا 

من 30 \6 \2017.

    

02 November 2016

Dear Sir or Madam

TAGORG International Diploma in IT Skills

The Talal Abu-Ghazaleh Organisation was awarded the status of a Cambridge International Partner in 

2001.

I am pleased to confirm that the Talal Abu-Ghazaleh Organization (TAGORG) has an exclusive 

agreement with Cambridge International Examinations (Cambridge) for the Validation of the 

International Diploma in IT Skills (Arabic and English versions), subject to Quality Standards Assurance 

of Cambridge. The agreement between Cambridge and TAGORG expires June 30th, 2017.

In addition, the Talal Abu-Ghazaleh Organization has been granted exclusivity to offer the International 

Diploma in IT Skills, validated by Cambridge, in all Arab League countries. The International Diploma in 

IT Skills is owned by TAGORG, including the intellectual property rights, syllabuses and assessment. 

Cambridge intellectual property rights (CIE marks, certificates) remain the property of Cambridge.

I would like to congratulate TAGORG on the successful implementation of the International Diploma in 

IT Skills in the region and thank all involved parties for their support.

Yours sincerely

Udoka Ogbue
Product Manager
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من  المعلومات  تقنية  مهارات  في  أبوغزاله  طالل  لدبلوم  التقدم  يتم 
خالل مركز طالل أبوغزاله للتدريب اإللكتروني، الذي يهدف إلى محو أمية 
محددة  برمجية  تطبيقات  استخدامه  عند  المرشح  قدرات  وتقييم  اإلنترنت، 
في تقنية المعلومات، ومعالجة النصوص، ورفع مستوى مهارات المرشح 
ومؤهالته، وإزالة الحاجز النفسي الستخدام تقنية المعلومات، وتزويد فئات 
المجتمع كافة بمهارات تقنية المعلومات، وتطبيق تقنيات عالية الجودة 

في الخدمات المستخدمة.

مستويــات الدبلــوم:
يتيح الدبلوم فرصة التقدم له ضمن مستويين )األساسي والمتقدم(. ويأتي 
تصميم »المستوى األساسي« للطلبة والموظفين والمتدربين، الراغبين 
في تنمية مهاراتهم العملية في تقنية المعلومات، مثل استخدام برامج 
المتدرب  منح  فيتم  االنترنت،  واتصاالت  الملفات  وإدارة  النصوص  معالجة 
الناجح شهادة دبلوم طالل أبوغزاله الدولي في مهارات تقنية المعلومات 
للمستوى الذي تلقى التدريب فيه. فيما تم تصميم »المستوى المتقدم« 
بمستوى  ولكن  األساسي  المستوى  في  المقّدمة  التدريبية  المواد  لذات 
ومهارات متقدمة، وذلك تلبية الحتياجات وظيفية متخصصة عالية التقنية 

والمهارات.

يتضمن الدبلوم سبع مواد تدريبية يتم التقييم وفقها وهي: 
مقدمة في تقنية المعلومات.. 1

استخدام الكمبيوتر وإدارة الملفات باستخدام »مايكروسوفـت وينــدوز«.. 2
معالجة النصوص باستخدام »مايكروسوفـت وورد«.. 3
أوراق العمل باستخدام »مايكروسوفـت اكســل«.. 4
المعلومات واالتصاالت باستخدام »االنترنـت إكسبلـورر«.. 5
العروض التقديمية باستخدام »مايكروسوفـت باوربوينـت«.. 6
قواعد البيانات باستخدام »مايكروسوفـت أكسـس«.. 7

مزايا الدبلوم:
ثنائية اللغة: إمكانية اختيار لغة االمتحان إما العربية أو اإلنجليزية. . 1

المصداقية: تصحيح االمتحانات يتم إلكترونيا دون تدخل بشري.. 2
السرعة: ظهور النتائج فورا عقب انتهاء االمتحان على شاشة المتدرب.. ٣
المرونة: توفر خيار التقدم لالمتحان في أي وقت وفي أي من المراكز المعتمدة.. ٤
تدرج االرتقاء: منح الشهادة وفقا للمواد المجتازة، ابتداًء من مادة واحدة.. 5
6 ..word إمكانية التقدم المتحان واحد من المواد السبعة للشهادة مثل برنامج
إصدار الشهادة من مركز طالل أبوغزاله للتدريب اإللكتروني.. 7
ال يوجد رسوم تسجيل.. 8
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فئـات الشهــادة: 
وفقا  بنجاح  االمتحانات  اجتياز  بعد  المعلومات  تقنية  مهارات  في  الدولي  أبوغزاله  طالل  دبلوم  شهادة  منح  يتم 

للمواد التي نجح فيها الطالب فيتم منحها بسبعة أنواع موضحة كما في الجدول التالي: 

متطلبـات الشهـادةفئـة الشهـادة

دبلوم طالل أبوغزاله الدولي في مهارات تقنية 
المعلومات لمادة واحدة

واحد من التطبيقات السبعة

دبلوم طالل أبوغزاله الدولي في مهارات تقنية 
المعلومات لمادتين

اثنين من التطبيقات السبعة

دبلوم طالل أبوغزاله الدولي في مهارات تقنية 
المعلومات لثالث مواد

ثالثة من التطبيقات السبعة

دبلوم طالل أبوغزاله الدولي في مهارات تقنية 
المعلومات ألربع مواد

أربعة من التطبيقات السبعة

دبلوم طالل أبوغزاله الدولي في مهارات تقنية 
المعلومات لخمس مواد

خمسة من التطبيقات السبعة

دبلوم طالل أبوغزاله الدولي في مهارات تقنية 
المعلومات لست مواد

ستة من التطبيقات السبعة

دبلوم طالل أبوغزاله الدولي في مهارات تقنية 
المعلومات لسبع مواد

مقدمة إلى تقنية المعلومات، »ويندوز«, »وورد«، 
»اكسل«, »آكسس«, »بوربوينت« واإلنترنت

منهجيـة االمتحـان:
بعدبعد أن يسجل المتقدم لالمتحان باختيار واحد من المستويين الذين تتيحهما الشهادة، يمكن له أن يتقدم 
البعض، ويبدأ  المراكز كافة مرتبطة مع بعضها  العربية كافة، حيث أن  الدول  المراكز المعتمدة في  في أي من 
النتيجة مباشرة على  االمتحان بالتطبيق الذي يرغب به، وهو ما تتيحه برمجية االمتحان، وبعد االنتهاء منه تصدر 
شاشة الممتحن، حيث يتم التصحيح إلكترونيا وبشكل مباشر، وفي حال الرسوب في أي من التطبيقات السبعة، 

يمكن له التسجيل إلعادة االمتحان في ذلك التطبيق.

تسمح مراكز طالل أبوغزاله للتدريب اإللكتروني بالتقدم لالمتحان في أي وقت من السنة، كما يمكن تغيير المركز 
الذي تقدم به لالمتحان ألي مركز آخر من المراكز المعتمدة في الدول العربية.  

وفقا  تدريبية  ساعة   90  -  70 بين  ما  تستمر  الدورة  مدة  فإن  الشهادة،  مواد  على  التدريب  توفر  المراكز  أن  وحيث 
للمستوى المطلوب.
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إجـراءات ضمـان الجـودة:
يتم  فإنه  عليه  وبناء  المستوى.  عالية  تدريبية  دورات  عقد  على  اإللكتروني  للتدريب  أبوغزاله  طالل  مركز  يركز 
تقييم األساتذة أو المدربين بشكل دائم، كما يتم تطوير االمتحانات باستمرار. وتوفر المراكز درجة عالية من األمان 
لمحتويات االمتحان المادية واإللكترونية. وخالل االمتحان تكون المراقبة عالية الدقة، من خالل مراقبين، في قاعة 
االمتحان، ومراقبين عبر الكاميرات في غرف التحكم، األمر الذي يضمن المصداقية العالية في نتائج االمتحان. وفيما 
يتعلق بالممتحن، فإن المراكز تتبع آليات صارمة في التحقق من هوية الممتحن. كما يقوم مركز طالل أبوغزاله 
للتدريب اإللكتروني بمراقبة الجودة واإلنتاجية في المراكز التابعة له باستمرار من خالل إرسال ممثلين عنه لعقد 

الدورات ومراقبة االمتحانات.

مـواد التدريـب:
يوفر مركز طالل أبوغزاله للتدريب اإللكتروني مجموعة كاملة من مواد التدريب التي تساعد على تأهيل المتدربين 
بناًء على المنهج المعد من قبل المركز، كما ويقوم المركز بإعداد وتجهيز كافة المواد باللغة العربية للتسهيل 
على الطالب ولمساعدته على تخطي أية صعوبات لغوية، علمًا بان االصدار المعتمد هو ويندوز 8.1 وأوفيس 2013

مـادة 1:    مقدمـة إلى تقنيـة المعلومـات
تهدف إلى التعريف بدور تقنية المعلومات في المجتمع، واكتساب المفاهيم األساسية لكيفية بناء 
الكمبيوتر الشخصي. كما تدخل في تعريف الشبكات وأهمية اإلنترنت والحاسوب في الحياة العملية 

واليومية.

مـادة 2:  استخـدام الكمبيوتـر وإدارة الملفـات باستخـدام »مايكروسوفـت وينـدوز«
تهدف إلى التعريف بالبرنامج التشغيلي والبرامج التطبيقية، للمساعدة على اكتساب المهارة والقدرة 
على استخدام الوظائف األساسية للحاسوب ونظام التشغيل »مايكروسوفت ويندوز«، باإلضافة إلى 
استخدام سطح المكتب، وتنظيم الملفات والمجلدات، وكيفية استخدام التطبيقات، وإدارة الطابعات، 

واستخدام تطبيقات الويندوز األساسية.

مـادة ٣:  معالجـة النصـوص باستخـدام »مايكروسوفـت وورد« 
النصوص  معالج  استخدام  على  والقدرة  المهارة  اكتساب  في  المتدرب  مساعدة  إلى  تهدف 
المهارات األساسية إلنشاء وحفظ وتنسيق وطباعة المستندات مثل  »مايكروسوفت وورد« واستخدام 
النشر  ميزات  استخدام  في  الخبرة  اكتساب  إلى  باإلضافة  البسيطة،  والتقارير  والمذكرات،  الرسائل، 

المكتبي األساسية، مثل الرسومات، والجداول، ودمج المراسالت.

مـادة ٤:  أوراق العمـل باستخـدام »مايكروسوفـت اكسـل«
أوراق  وطباعة  وتنسيق  وتحرير  إنشاء  على  والقدرة  المهارة  اكتساب  في  المتدرب  مساعدة  إلى  تهدف 
المعادالت  إلنشاء  واألوامر  العمل  أوراق  مزايا  واستخدام  اكسل«،  »مايكروسوفت  باستخدام  العمل 

واستخدام خيارات التنسيق لعرض البيانات بشكل واضح.

مـادة 5:  المعلومـات واالتصـاالت باستخـدام »االنترنـت اكسبلـور« 
على  المعلومات  عن  البحث  كيفية  تعّلم  على  والقدرة  المهارة  اكتساب  في  المساعدة  إلى  تهدف 

اإلنترنت واستخدام البريد اإللكتروني إلرسال الرسائل والمستندات.

مـادة ٦:  قواعـد البيانـات باستخـدام »مايكروسوفـت أكسـس«  
بيانات بسيطة  المهارة والقدرة على إنشاء وتحرير وتنسيق قاعدة  تهدف إلى المساعدة في اكتساب 

تحتوي على الجداول، واالستعالمات، والنماذج، والتقارير باستخدام برنامج »مايكروسوفت أكسس«. 
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مـادة 7: العـروض التقديميـة باستخـدام »مايكروسوفـت باوربوينـت«
الشرائح  وتقديم  وتنسيق  وتحرير  إنشاء  على  والقدرة  المهارة  اكتساب  في  المساعدة  إلى  تهدف 
البسيطة  الشرائح  إنشاء  كيفية  تعلم  إلى  باإلضافة  باوربوينت«،  »مايكروسوفت  تطبيق  باستخدام 
والجداول  والرسومات،  الفنية،  والقصاصات  النصوص،  ودمج  الثابتة،  واألنماط  التنسيق  استخدام  مع 

والمؤثرات البصرية. 

إجـراءات اعتمـاد المراكـز لـدى مركـز طـالل أبوغزالـه للتدريـب اإللكترونـي
تتعلق  متعددة،  ومحددات  لشروط  وفقا  اإللكتروني  للتدريب  أبوغزاله  طالل  لدى  الفرعية  المراكز  اعتماد  يتم 
ويتم  اللوجستية،  الخدمات  وتوفر  التحتية،  والبنية  والمساحة  التدريبية،  والقاعات  المتوفرة،  الحاسوب  بأجهزة 
بعدها  ليصار  متخصصة،  للجنة  ميدانية  زيارات  خالل  من  بالمركز  الخاصة  المعلومات  دقة  ومن  منها  التحقق 

العتماد المركز من خالل توقيع اتفاقية بين مركز طالل أبوغزاله للتدريب اإللكتروني والمركز المعتمد الجديد.

بعد إتمام مرحلة االعتماد، يزود مركز طالل أبوغزاله للتدريب اإللكتروني المركز المعتمد الجديد ببرامج االمتحانات 
مستخدم  اسم  المركز  إعطاء  خالل  من  وذلك  الخاص،  اإللكتروني  الموقع  على  المتوفرة  التدريبية  والمواد 
وكلمة مرور خاصة تتيح االستفادة من المعلومات والنماذج المنشورة كافة، ليتم تحميلها على أجهزة المركز، 

فيقوم ممثلين عن مركز طالل أبوغزاله للتدريب اإللكتروني بتدريب طاقم المركز المعتمد على استخدامها.
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خبراتنـــا
 

األردن 

موظفي القطاع الحكومي والخاص :
تم تأهيل وتطوير موظفي القطاع الحكومي بكافة دوائره وأقسامه من خالل عقد برامج تدريبية مختلفة كان 
على  الموظف  قدرة  من  يرفع  والذي  المعلومات  تقنية  مهارات  في  الدولي  أبوغزاله  طالل  دبلوم  برنامج  أحدها 

استخدام الحاسوب وبشكل يخدم متطلبات العمل. ونذكر على سبيل المثال ال الحصر :
       

•    وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات•    وزارة الصناعة والتجارة

•    وزارة الطاقة والثروة المعدنية•    الدفاع المدني 

•    وزارة العدل•    األمن العام

•    وزارة العمل•    وزارة النقل

•    دائرة المخابرات العامة•    وزارة األوقاف

وزارة التربية والتعليم :
المعلومات  تقنية  مهارات  في  الدولي  أبوغزاله  طالل  دبلوم  شهادة  األردن  في  والتعليم  التربية  وزارة  إعتمدت 

كمتطلب للترقيه والحصول على العالوة لكافة المعلمين.

الجامعات 
تأهيل طالب الجامعات وتطوير مهاراتهم في إستخدام الحاسوب من خالل شهادة دبلوم طالل أبوغزاله الدولي 
في مهارات تقنية المعلومات وذلك بغض النظر عن التخصص حيث أن استخدام الحاسوب ال ينحصر في مجال 

محدد وإنما يشمل كافة القطاعات، األمر الذي يرفع درجة القبول للمتخرج عند بحثه عن فرص عمل.

المدارس 
تطوير مهارات طالب المدارس في إستخدام الحاسوب من خالل شهادة دبلوم طالل أبوغزاله الدولي في مهارات 

تقنية المعلومات وتأهيلهم لإلنخراط في المجتمع ودخول سوق العمل .

برامج دعم الشباب 
مجموعة  مع  بالتعاون  وذلك  الحاسوب  إستخدام  في  مهاراتهم  وتطوير  األعمار  مختلف  من  الشباب  تأهيل  تم 
من المنظمات والجمعيات التي تهدف إلى مساعدة الشباب على بناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم لإلندماج مع 

المجتمع المحلي وتوفير فرص العمل لهم. ونذكر على سبيل المثال ال الحصر:
Save the Children     مؤسسة إنقاذ الطفل    •

Jordan Hashemite Fund for Human Development  الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية    •
The Jordan Career Education Foundation    مؤسسة التعليم ألجل التوظيف    •

International Youth Foundation  المنظمة الدولية للشباب    •
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السعودية 
تقنية  مهارات  في  الدولي  أبوغزاله  طالل  دبلوم  برنامج  والمهني  التقني  للتدريب  العامة  المؤسسة  إعتمدت 
الحاسوب  استخدام  على  المرشحين  مهارات  لتطوير  المملكة  أنحاء  كافة  في  نشره  يتم  وبحيث  المعلومات 
الترفيع داخل  أو  ، إضافة إلى اعتمادها كمتطلب للحصول على العالوة  وبشكل يتناسب مع متطلبات العمل 

الدولة.

ُعمان 
في خطورة ريادية لبناء القدرات وتطوير المهارات، فقد قامت هيئة تقنية المعلومات وشرطة ُعمان السلطانية 
البرنامج  واعتماد  موظفيهم  لجميع  المعلومات  تقنية  مهارات  في  الدولي  أبوغزاله  طالل  دبلوم  برنامج  بتنفيذ 

ألغراض الترقية والتعيين لديهم. 

مصر
بعد موافقة لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية في أمانة المجلس األعلى للجامعات في مصر على التقرير 
في  الدولي  أبوغزاله  طالل  دبلوم  شهادة  وتقييم  دراسة  بهدف  تشكيلها  تم  والتي  الفحص  لجنة  من  المقدم 
مهارات تقنية المعلومات. إعتمد المجلس األعلى للجامعات والذي يخطط لسياسة التعليم الجامعي والبحث 
العلمي في جمهورية مصر العربية شهادة دبلوم طالل أبوغزاله الدولي في مهارات تقنية المعلومات لغايات 

حصول طلبة الجامعات على هذه الشهادة.
 

اليمن
إعتمد صندوق تنمية المهارات والذي بدوره يعمل على تمويل عدد كبير من برامج التدريب التي يتم تنفيذها في 
المعلومات  الدولي في مهارات تقنية  أبوغزاله  اليمني شهادة دبلوم طالل  اليمن لتأهيل الشباب  أنحاء  كافة 

بهدف رفع قدرات الشباب وتأهيلهم الستخدام الحاسوب وبما يخدم مجتمعهم وبيئتهم الوظيفية. 

الكويت 
قام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في دولة الكويت باعتماد شهادة دبلوم طالل أبوغزاله الدولي في 
الخاص  والقطاع  الحكومي  القطاع  في  الوطنية  الكوادر  كفاءة  ورفع  تأهيل  بهدف  المعلومات  تقنية  مهارات 

والعمل على تنمية قدراتهم الفنية والتقنية.

ليبيا 
إعتمدت وزارة التعليم في ليبيا شهادة دبلوم طالل أبوغزاله الدولي في مهارات تقنية المعلومات وبحيث يتم 

نشرها في كافة مناطق الدولة ولجميع أفرادها.
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اإلعترافات واإلعتمادات

وزارة التربية والتعليم )األردن(:
TAG- المعلومات  تقنية  مهارات  في  الدولي  أبوغزاله  طالل  دبلوم  األردن  في  والتعليم  التربية  وزارة  اعتمدت 

DIT لغايات رتب المعلمين التي يتم تصنيفها وفقا لنظام خاص باعتماد معايير محددة، منها اجتياز االختبارات 
المقررة، وقد تم االنتقال إلى النسخة الجديدة من برنامج االمتحان التي ستكون بالمواصفة الجديدة

.)Windows 8.1, Office 2013(      
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 الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ) دولة الكويت( :
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 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ) دولة الكويت( :
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وزارة التربية والتعليم )ليبيا(:
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خدمــات مجموعــة طــالل أبوغزالــــه

1 .tag.global  )TAG.Global( ـــــــــزاله العالميــــــــــــــــــة طـــــــــــــــــــــالل أبوغـــــــــ
خدمات مهنية وتعليمية عالمية

2 . tagi.com  )TAG-Audit( طــــالل أبـــوغــــزالـــــــه وشـــــــــــــركاه الــــــــدوليـــــة
خدمات التدقيق والمحاسبة

3 . tag-consultants.com  )TAG-Consult( ــــارات طـــــالل أبــوغـــــزاله وشـــــركاه لالستشـــــــــــــــ
خدمات استشارات إدارية واقتصادية ومالية

4 .tagvaluation.com  )TAG-Value( ــــم طــــــــــالل أبـــــــوغـــــــــزالــــــــــــه للتقيـيــــــــــــــــ
خدمات تقييم األصول

5 . tagidomains.com  )TAG-Domains( ــال طــــــــــالل أبوغـــــــــــــزاله ألســـــــــــــــــماء المجــــ
مسجل معتمد لدى هيئة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة )اآليكان(

6 .tagiti.com  )TAG-ITI( طــالل أبوغـزالــه لتقنيــــات المعلـومــــــــات الدوليــــــــــة
خدمات االستشارات والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

7 . tagesolutions.com  )TAG E-Solutions( ــــــة ــ طـــــالل أبـوغـــزالـــــــــه للحـلــــــــول اإللكترونيــــــ
خدمات الحلول اإللكترونية وتحليل األنظمة والبرمجة

8 . agip.com  )AGIP( ــــــة أبـــــوغـــزالـــــــــه للملكيــــــــــــــة الفكــــــريـــــــــــ
تسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية

9 .tag-legal.com  )TAG-Legal( ـــــــة طـــــــالل أبـــــــوغـــــــــزالـــــــــــه القانـونيـــــــــــــ
خدمات قانونية

10 .media.tag.global  )TAG-Media( ــــالن طــالل أبوغــزاله الدوليــــة للدعايـــــــــة واإلعـــــــــ
خدمات إعالمية

11 . tag-publication.com  )TAG-Publish( ـــــر طــالل أبوغــزاله الدوليـــــة للطباعـــــــــة والنشـــــــــ
خدمات واستشارات في مجال الطباعة والنشر

12 . tagirecruitment.com  )TAG-Recruit( ــرية طالل أبوغزاله للتوظيف المهني وتطوير الموارد البشـ
خدمات موارد بشرية وتوظيف

13 .tagtenders.com  )TAG-Tenders( ــــــه لـلـعـطـــــــــــــــــاءات طــــــــــالل أبـــــوغـزالــــــــــــ
عطاءات ومناقصات

14 .tagtranslate.com  )TAG-Translate( ــــــــــــة طــــــــــــالل أبوغــــــــــــــــــــــزاله للترجمــــــــــ
خدمات ترجمة فورية وتحريرية مهنية

15 . tag-visa.com  )TAG-Visa( طـــالل أبوغـــزالـه قســـــــم التأشيــــــــرات الصينيــــــــــة
خدمات تأشيرات إلى الصين

16 . tagiuni.global  )TAGIUNI.Global( ـة ــــزالــه الدوليــ جـامــــــعــــة طـــــــــالل أبــــــــوغــــــــــ
برامج أكاديمية ومهنية معتمدة من خالل اإلنترنت

17 .tag-du.com  )TAG-DU( جـامــــــعــــة طـــــــــالل أبــــــــوغــــــــــــــزالــه الرقميــة
برامج تعليمية عن بعد

18 .taguci.com  )TAGUCI( كـلـيـــة طــــــالل أبــــــوغـــــــــزالــه الجــامعيــــة لالبـتكار
كليـة تطبيقيـة في األعمـال وتقنيـة المعلومات
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19 . tagucb.com  )TAG-UCB( ــالل أبـوغـزالـه الجـــامعيــة لألعمـــال-البحرين كـلـيـــة طــ
شهادات بكالوريوس في إدارة األعمال

20 . tageducational.com  )TAG-Education( ــوغــزالـــــــــه السـتــــشــــــارات التعليـــــــــم طــــالل أبـــ
استشارات أكاديمية في مجال التعليم العالي

21 . tagconfucius.com  )TAG-Confucius( ــه كونفوشــــــيــوس مـعـــــهـد طــــــــــالل أبـــــوغــزالــــــ
تعليم اللغة والثقافة الصينية

22 . tagitc.com  )TAG E-Training( ــه للتدريــــب اإللكتــــــــــروني طــــــــــالل أبـــــوغــزالــــــ
خدمات تدريب، وشهادات معتمدة في مجال تكنولوجيا المعلومات

23 .tagacademy.global  )TAGACADEMY.Global( ـــــــزالـه أكـــــــــــــاديميـــــــــــــة طـــــــــــــــالل أبوغـــــــ
تنظيم وعقد ورعاية دورات وورش عمل وندوات تدريبية

24 .tagks.com  )TAG-KS( ـــــة مجتمــــــع طـــــالل أبوغــــــــــــزالــه للمعـــــــــرفــــــ
مساعدة ودعم الشباب لدخول سوق العمل من خالل تزويدهم بدورات تدريبية

وربطهم بالباحثين عن العمل

25 .tag-forum.org  )TAGKF( ملتقــــــى طــــــــــالل أبــــوغــزالــــــــــه الـمعــرفــــــــــي
خدمات تنظيم المناسبات

26 .register.tagepedia.org  )TAGEPEDIA( ــــيــــــــة الـمـــوســــــــــــوعــــة اإللكتـرونيــــــة العــربــــ
إثراء عالم اإلنترنت بمحتوى عربي

27 .tagitop.com  )TAGITOP( ــــول ـــــ طــــالل أبوغــــــــــزالــه للكمبيوتــــــــر المحمــــــ
توفير أجهزة حاسوب محمولة )الب توب( حديثة وبأسعار معقولة

28 .iascasociety.org  )IASCA( ــــين القانــــونييـن المجمـع الدولــي العربــي للمحـاســـــبـــ
شهادات مهنية )محاسب دولي عربي قانوني معتمد، محاسب إداري دولي عربي، وخبير المعايير

الدولية إلعداد التقارير المالية(، وعضوية، ودورات تدريبية، ومطبوعات مهنية

29 .aspip.org  )ASIP( ــي للملــكــيـــــــــــة الـفـكــريــــــــــة الـمجمـــع العـــربـــــــ
تدريب ورفع الوعي في المجاالت القانونية والملكية الفكرية

30 .lesarab.org  )LES-AC( ـــة ــــــــ جـمعـيـة خبــراء التراخيـــــــص-الـــــــدول العربيـــ
النهوض بعمل الملكية الفكرية عالمياً، ودعمه

31 .aimict.org  )AIMICT( ـــا اإلدارة ـــــي الدولــــــــي لتكنولوجيـ الـمجمـــــع العربــــــ
بناء المقدرة وتدريب متقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات

32 .aipmas.org  )AIPMAS( المركز العربي للوسـاطة والتحكيم في الملكيـــــة الفكـــــرية
تسوية النزاعات المتصلة بالملكية الفكرية

33 .aroqa.org  )AROQA( ــودة في التعليـم الـمنظمــــــــة العربيــــــــة لضمــان الجـــــ
خدمات ضمان الجودة في التعليم

34 .asrenorg.net  )ASREN( الـمنظمــــة العربيـــة لشـــــــــبكـــات البحــث والتعليـــــــــم
شبكات بحث وتعليم عالية السرعة وخدمات بنية تحتية إلكترونية

35 .tagcloudconsult.com  )TAG-Cloud( طــــــالل أبوغــــزالـه للســــــحـابــــــة اإللكترونيــــــــــــــة
خدمات استشارية في مجال الحوسبة السحابية
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36 .fbgc.jo  )FBGC( ـــز حــوكمـــــــة شــــركــات األعمال العـائــــــلـيــــــة مركــ
شركات أعمال العائالت والحوكمة 

37 .tagi-aoti.com  )AOTI-Oman( ـــــــب الـمعــــــهد العـــربــــــي العمانــــــــي للـتـــدريــــــــــ
تنظيم وعقد ورعاية دورات تدريبية وورش عمل وندوات

38 .ag-ip-news.com  )AG-IP News( وكالـــــة أبـوغـــــزالــه ألنبــــــاء الملكيــــــــة الفكريـــــــة
خدمات إعالمية في مجال الملكية الفكرية

39 .all4palestine.com  )All4Palestine( ـــن ــــــا لـفـــلــــســـــــــــــــطيـــــــ جمعية كلـنــــــــــــــــــــــ
التعريف بأبرز الشخصيات الفلسطينية

40 .tagitnews.com  )TAG-IT News( ـــلومات وكالة أنباء طالل أبوغزاله ألخبار تكنولوجيا المعـــ
خدمات إعالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات

41 .tagcreation.com  )TAG-Creation( طـالل أبوغــــــــــــزاله لصنــــــــع المعرفـــــة والثــــــــروة
نصائح في األعمال واالبتكار وصنع الثروة

42 .tagitraining.bh  )TAGI-Training Bh.( ـــــن ـــــب-البحريـــــ طــــــالل أبــوغــزالــــــــــه للتدريــــــــ
خدمات تدريب

43 .tageducanews.com  )TAG-Educa News( وكــالـــــــة أنبــــــاء طــــــالل أبوغــــــزاله للتعليـــــــــــــم
خدمات إعالمية في مجال التعليم

44 .acdr.aipmas.org  )ACDR( ــز الـعـــــربـــــــــي لفــــــض النزاعــــــــــات المـركــــــــــــ
حل نزاعات أسماء المجال

45 .tagimetric.com  )TAGI-Metric( مــــركز طـــالل أبوغـــزاله لضـــمان ســـالمة االمتحـــانات
امتحانات وتقييمات بمراقبة طرف ثالث

46 .tag-capital.com  )TAG-Capital( طــــــــالل أبوغــــــــــــزاله لخدمــــــــــــات رأس المــــــال
استشارات مالية

47 . taguniconsult.com  )TAG-Universities( ــامعات طــالل أبوغـزالــه الســــــــتـشـــــــارات إدارة الجـــ
استشارات في مجال التعليم العالي

48 .tagresolution.com  )TAG-Resolution( ــــات ـــــركز طـــــالل أبوغـــــــــزاله لفــــــــض النزاعــــ مـ
التحكيم لتسوية النزاعات المتصلة بالعالمات التجارية

49 .tagcrc.com  )TAG-CRC( مركـــــز طـــالل أبوغـــزاله إلعادة تهـــيئة الحواســـــــيــب
إعادة تأهيل وتطوير أجهزة الحاسوب

50 .tagidesign.com  )TAG-Design( ـــر الل أبوغـــــزالـــــه للتصميـــــم والطباعــة والنشــ طـــــ
خدمات التصميم واستشارات طباعة

51 . tagrsc.com  )TAG-Research( ـــاث ــــركــز طـــــــالل أبوغـــــــــــزاله لألبــــــحــــــــ مــــــ
أبحاث أعمال وتعليم

52 .tag-languages.com  )TAG-Lingual( ــات أكاديميـــــــة طـــــــالل أبوغـــــــــــــــزاله للغـــــــــــــــ
دورات تدريبية في مجال اللغة والتعليم
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53 .taginternalaudit.com  )TAG-Audit( ــــي طـــــــــالل أبـــوغــزالــــــــه للــتــــــــدقيــق الداخلــــــ
خدمات تدقيق داخلي

54 .tag-foundation.org  )TAG-Foundation( ـــة ــــن للتنميــــــ طـــــــــالل أبـــوغــزالــــــــه فاونديشـــــــ
مبادرات في مجاالت التنمية االجتماعية واالقتصاد والتدريب

وخلق الوظائف ومنتديات فكرية وبحثية

55 .tag-foundation.org  )TAG-IISR( ـــوغــزالـــه الدولي للمسؤولية االجتماعية معهد طـــــالل أب
مبادرات في التنمية االجتماعية واالقتصادية والتدريب

56 .tag-foundation.org  )TAG-PID( طـــــــــــــالل أبــــــوغــزالــــــــــــه شـــــــركاء في التنمية
مبادرات مع الشركاء في مجاالت التطوير

57 .tagip-search.com  )TAG-Patents( طـــــــــــــــــــــالل أبوغــــــــــزاله لبــــــــراءات االختـــراع
خدمات براءات االختراع

58 . tagitc.com  )TAGDIT.Global( ـات دبلوم طالل أبوغزاله الدولي في مهارات تقنية المعلومــ
توفير خدمات تدريب وشهادات معتمدة في مجال تكنولوجيا المعلومات

59 .tag.global  )ICTDAR-TAG SME( ـغيرة والمتوســـــطة اقتدار-طالل أبوغزاله للمشــــاريع الص
تزويد مؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة بالبرامج التدريبية لوضع ممارسات دائمة

وتمكينها من الحصول على التمويل

60 .tagbc.fm  )TAGBC.FM( إذاعــــــة طــــــالل أبــوغزالــــــه لألعمــــــال والثقافــــــة
نشر الفكر والثقافة والتعليم

61 .tagirecords.com  )TAGI-RECORDS( طــــــالل أبــوغزالــــــه للتســـــــــــــــجيالت الدوليــــــــــة
حماية حقوق التأليف والنشر والحقوق المجاورة في مجال صناعة الموسيقى

والتسجيل والخدمات القانونية للشركات وتسجيل اسم النطاق

62 .tagarabic.global  )TAGARABIC.Global( شــــــــــــهادة الطالقــــــــــة في اللغـــــــــــة العربيــــــــــة
مزود الختبار الطالقة في اللغة العربية، وتعليم اللغة العربية وأساليب التدريس

63 . )TAG-Advisors( ـــــــع طـــــــالل أبـــــوغــــــزالـــــــــه للمشــــــــــاريــــــــــ
خدمات استشارات إدارية ومشاريع نقل التكنولوجيا

64 . )JOrchestra( ـــة جمعيــــــة األوركســــــــــــــــــــترا األردنيــــة الوطنـيـــ
تنظيم حفالت موسيقية
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للنشاطات المهـنـيـة والـتـعــلـيـم وبناء القــدرات والملكية الفكرية 
tag.global

5 معان 4 إربد                3 عّمان )الجامعة(                2 مكتب عّمان                1 عّمان - اإلدارة العامة               

آسيا
١١ دبي، ١٠ الشارقة،  ٩ الحمرية،  ٨ العين،  ٧ عجمان،  ٦ أبوظبي،  مكاتب طالل أبوغزاله العالمية:اإلمارات: 

١٨ المنامة،  ١٧ الهــور، البحرين:  ١٦ كراتشي،  ١٥ الفجيرة، الباكستان:  ١٤ أم القيوين،  ١٣ رأس الخيمة،  ١٢ جبل علي، 

٢٦ بغداد،  ٢٥ قوانتشو، العراق:  ٢٤ شنغهاي،  ٢٣ تشنغدو،  ٢٢ بكين،  ٢١ جدة، الصين:  ٢٠ الرياض،  ١٩ الُخبر،  السعودية: 
٣٣ كابول،  ٣٢ صنعاء، أفغانستان:  ٣١ نيودلهي، اليمن:  ٣٠ مومباي،  ٢٩ بنجلور،  ٢٨ الكويت، الهند:  ٢٧ أربيل، الكويت: 

٣٨ بانكوك،  ٣٧ دكا، تايالند:  ٣٦ طهران، بنغــالدش:  ٣٥ طشــقند، إيــران:  ٣٤ جاكرتــا، أوزبكســتان:  أندونيســيا: 
٤٣ مسقط، ٤٤ صـاللة،  ٤٢ كولومبـو،  ُعمان:  ٤١ دمشق، سيريالنكا:  ٤٠ موسكــو، سوريا:  ٣٩ أنقــــرة، روسيـــا:  تركيــــا: 

،)AGIP( ٤٥ دقــم، فلسطيـن: ٤٦ غـــزة، ٤٧ رام هلل، قطــــر: ٤٨ الدوحـــة، كازاخستـان: ٤٩ ألماتي، لبنــان: ٥٠ بيـــروت

٥٢ كواال لمبور. ٥١ بيـــروت )TAG-Audit(، ماليزيـــــــا: 

٥٦ اســطنبول،  ٥٥ ســيدني، تركيا:  ٥٤ أوســاكا، أســتراليا:  ٥٣ هونج كونج، اليابان:  مكاتب االتصال: الصين: 
٥٨ ســـيؤل. ٥٧ سنغافورة، كوريــــــا الجنوبيـــــة:  سنغافورة: 

أفريقيا
٦١ دواال،  ٦٠ الخرطوم، الكاميرون:  ٥٩ الجزائـــــر، الســـودان:  مكاتــب طــالل أبوغزالــه العالمية: الجـــزائـــر: 
تونــس،   ٦٥ تونـــس:  لســالم،  ا دار   ٦٤ نيــا:  تنزا بــا،  با أ ديـــس  أ  ٦٣ ثيوبيــا:  أ لبيضــاء،  ا لــدار  ا  ٦٢ المغــرب: 

٧٠ أبوجــا.  ٦٩ القاهــــرة، نيجيريــا:  ٦٨ طرابلـــــس، مصـــــر:  ٦٧ نيروبــــي، ليبيـــــا:  جيبوتــي، كينيـــا:   ٦٦ جيبوتــي: 

٧١ جوهانسبرج. مكاتب االتصال: جنوب افريقيا: 

أوروبا
٧٢ باريس. مكاتب طالل أبوغزاله العالمية: فرنسا: 

٧٦ روما،  ٧٥ مدريد،  إيطاليا:   ٧٤ دوسلـدورف، إسبانيا:  ٧٣ لندن، ألمانيــا:  مكاتب االتصال: المملكة المتحدة: 
٨١ زيورخ،  ٩٠ جنيــف،  ٧٩ بوخارســت، سويســرا:  ٧٨  وارســو، رومانيــا:  ٧٧ بروكســل، بولنــدا: بلجيــكا: 

٨٤ بودابســـت.  ٨٣ ســكوبي، هنغـــاريا:  ٨٢ نقوســيا، مقدونيــا:  قبــــــرص: 

أمريكا الشمالية
٨٧ أونتاريو. ٨٦ مونتريال،  ٨٥ مدينة المكسيك، كندا:  مكاتب طالل أبوغزاله العالمية: المكسيك: 

٨٨ أوتاوا. مكاتب االتصال: كندا: 

أمريكا الجنوبية
٩١ سانتياغو،  ٩٠ بوينس آيرس، تشيلي:  ٨٩ ريو دي جانيرو، األرجنتين:  مكاتب طالل أبوغزاله العالمية: البرازيل: 

٩٢ كاراكاس. فنزويال: 

األردن )المـكتــب الدولي(:
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