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عن المركز
بين  شاملة  التفاقية  كنتاج   2001 عام  المعلومات  تقنية  لمهارات  كامبردج  أبوغزاله  طالل  مركز  تأسس 

مؤسسة طالل ابوغزاله للتدريب االلكتروني وامتحانات كامبردج الدولية–جامعة كامبردج.

واليوم  األخرى.  التعلم  مصادر  وعبر  الحاسوبي  االتصال  عبر  تدريبية  دورات  توفير  إلى  التعاون  هذا  يهدف 
يفخر مركز طالل أبوغزاله كامبردج لمهارات تقنية المعلومات بان له حضورا في 85 موقعا في 150 مكتب 
من  المزيد  لتغطية  خطط  ووجود  معتمدا  مركزا   1200 من  أكثر  فيها  يتوفر  العالم  حول  منتشرين  تمثيل 

الدول في المستقبل القريب.

االلكتروني  والبريد  االنترنت  اآللي وباستعمال  الحاسب  الخاصة بنظام تشغيل  البرامج  الدبلوم  يغطي 
والجداول االلكترونية ومعالج النصوص وقواعد البيانات والعروض التقديمية.

قبل  من  بها  ومعترف  معتمده  شهادة  هي  المعلومات  تقنية  مهارات  في  الدولي  الدبلوم  شهادة  ان 
الشهادة  لهذه  الدولية  كامبردج  امتحانات  اعتماد  ويعني  كامبردج.  الدولية-جامعة  كامبردج  امتحانات 
واالعتراف بها : تعهد جامعة كامبردج  بضمان جودة شهادة الدبلوم الدولي في مهارات تقنية المعلومات 
الخضوع  المستخدم  قبول  أيضا  وتعني  كامبردج،  وجامعة  أبوغزاله  طالل  مجموعة  عن  تصدر  التي 
لفحص مواد التقييم والتفتيش على المراكز التابعه له التي تقدم هذه الشهادة. ويتم منح المتدربين 
شهادة تحمل شعارا مزدوجا – شعار كال المؤسستين - وتكون موّقعة  من  قبل  مجموعة  طالل  أبوغزاله 
وامتحانات كامبردج الدولية، وتطبع الشهادة في كامبردج. ويجب ان يذكر ان عملية االعتماد والمصادقة 
على الشهادة  تشتمل على عدة عمليات صارمة لضمان الجودة : حيث تقوم امتحانات كامبردج الدولية  

بتقييم المناهج التعليمية والمواد التدريبية للتأكد من أهميتها ومدى 
مالءمتها حسب  معايير تقييم القطاع ككل وفي االستعراضات 

الدولية   كامبردج  امتحانات  تقوم  كما  الدورية.  التقييمية 
لمهارات  كامبردج  أبوغزاله  طالل  لمركز  سنوية  بزيارات 

تقنية المعلومات في اطار جهود ضمان الجودة التي 
المراكز  على  بالتفتيش  كذلك  وتقوم  بها  تقوم 

التابعة له والمعتمدة من قبله. وتهدف هذه الزيارات 
ضمان  تؤكد  التي  األدلة  ومراجعة  استعراض  الى 
عن  وتصدر  المعتمدة  بالمعايير  وااللتزام  االحترام 
إجراءات  او  تدابير  أي  بشأن  توصيات  الزيارات  هذه 

أخرى يجب اتخاذها  .

امتحانات كامبردج الدولية -جامعة كامبردج  
إن امتحانات كامبردج الدولية -جامعة كامبردج هي 

أضخم مزود للمؤهالت الدولية في العالم. وتشّكل 
جزءاً من جامعة كامبردج وتهدف إلى العمل من خالل 

العالم  أنحاء  في  التعليم  خدمات  مزودي  مع  شراكات 
االمتحانات  مجال  في  الجودة  وعالية  رائدة  خدمات  لتقديم 

والتقييم.

وتهدف امتحانات كامبردج الدولية -جامعة كامبردج إلى أن تكون أفضل مزود دولي لخدمات التقييم في 
العالم من خالل دعم الطاقات وتعزيز الشراكات والحفاظ على الجودة العالية وتشجيع االبتكار.
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المهمة
يشدد مركز طالل أبوغزاله كامبردج لمهارات تقنية المعلومات على تقديم خدمات تقييم عالية الجودة 
ويسعى  الرائدة.  العالمية  المؤسسات  مع  شراكات  خالل  من  العربي  العالم  في  دوليًا  بها  معترف 
انتشاره في المنطقة بحيث يقدم خدمات تقييم تقنية  مركز طالل أبوغزاله كامبردج إلى توسيع حدود 

المعلومات في تطبيقات برمجيات معينة.

نظرة عامة على البرنامج
وفقًا لبرمجيات مايكروسوفت أوفيس، تقّيم هذه الشهادة مجموعة من أكثر مهارات تقنية المعلومات 
هذا  ويعتبر  المتقدم.  والمستوى  األساسي  المستوى  مستويين:  على  متوفرة  وهي  أهمية  المطلوبة 
البرنامج طريقة سريعة وفعالة الكتساب مهارات معتمدة في مجال تقنية المعلومات حيث تتألف كل 
مادة من مواد البرنامج من 10-15 ساعة تدريبية، استنادا إلى خبرة المتقدم، ويتلخص هدفه المباشر في رفع 

مستوى القدرة على استخدام بعض أفضل حزم برمجيات )Ms. Office( في العالم.

مزايا الدبلوم الدولي في مهارات تقنية المعلومات
ثنائية اللغة: للمتدرب خيار التقدم لالمتحان إما باللغة االنجليزية أو باللغة العربية.. 1

المصداقية: يتم تصحيح االمتحانات الكترونيا دون تدخل بشري.. 2
السرعة: تظهر النتائج فورا عقب االنتهاء من االمتحان وذلك على شاشة المتدرب.. 3
االعتراف الدولي: تعترف العديد من الحكومات والمؤسسات الدولية بالدبلوم الدولي في مهارات . 4

تقنية المعلومات.  
المرونة: للمتدربين خيار التقدم لالمتحان في أي وقت وفي أي من المراكز المعتمدة.. 5
تدرج االرتقاء: تتكيف أنواع الدبلوم حسب مستوى المتدرب ومتطلباته.. 6
كامبردج . 7 امتحانات  قبل  من  الشهادة  تصدر  بالشهادة:  االعتراف 

الدولية -جامعة كامبردج- وتحمل شعار الجامعة باإلضافة إلى 
شعار مجموعة طالل أبوغزاله .

هدف البرنامج
تقنية  مهارات  في  الدولي  الدبلوم  منح  من  الغاية  إن 
تكنولوجيا  الستخدام  المتقدمين  إعداد  هي  المعلومات 
تطبيقات  مع  التعامل  عند  األمثل  بالشكل  المعلومات 

برمجية محددة.

مستويات البرنامج 
يرتقي الدبلوم الدولي في مهارات تقنية المعلومات إلى مستويين: 

المستوى األساسي والمستوى المتقدم:

تم تصميم المستوى األساسي بالدرجة األولى للطالب والموظفين والمتدربين الذين يرغبون في تنمية 
مهاراتهم العملية في تقنية المعلومات مثل استخدام برامج معالجة الكلمات وإدارة الملفات واتصاالت 
االنترنت حيث يمنح المتدرب الناجح الدبلوم الدولي في مهارات تقنية المعلومات للمستوى الذي تلقى 

التدريب عليه.

القطاع  في  كانت  سواًء  متخصصة  وظيفية  إحتياجات  لتلبية  المتقدم  المستوى  تصميم  تم  فيما 
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الحكومي أو الشركات الخاصة، ويشمل هذا المستوى أيضا كما في المستوى األساسي برامج األوفيس 
ونظام الويندوز حيث يحتوي على مجموعة من المواضيع التي تمنح المتدرب الخبرة الالزمة له لإلرتقاء 

بجودة وسرعة أداءه للمهام الموكلة إليه.

برامج الدبلوم الدولي في مهارات تقنية المعلومات
يشتمل الدبلوم على مواد البرامج التالية :

مقدمة إلى تقنية المعلومات. . 1
استخدام الكمبيوتر وإدارة الملفات باستخدام »مايكروسوفت ويندوز« .. 2
معالجة النصوص باستخدام »مايكروسوفت وورد«.. 3
أوراق العمل باستخدام »مايكروسوفت اكسل«.. 4
المعلومات واالتصاالت باستخدام »االنترنت اكسبلورر« .. 5
العروض التقديمية باستخدام »مايكروسوفت باوربوينت«.. 6
قواعد البيانات باستخدام »مايكروسوفت أكسس« .. 7

أنواع الدبلوم
بعد اجتياز االمتحانات بنجاح يتم منح الطالب أو المتقدم شهادة باسم الدبلوم الدولي في مهارات تقنية 

المعلومات.

المتطلبــات األساسيــةنوع الدبلــوم
أي من التطبيقات السبعةالدبلوم الدولي لمادة واحدة 

أي من التطبيقات السبعةالدبلوم الدولي لمادتين
أي من التطبيقات السبعةالدبلوم الدولي لثالث مواد

أي من التطبيقات السبعةالدبلوم الدولي ألربع مواد 
أي من التطبيقات السبعةالدبلوم الدولي لخمس مواد 

أي من التطبيقات السبعةالدبلوم الدولي لست مواد 
مقدمة إلى تقنية المعلومات "ويندوز", "وورد", "اكسل", الدبلوم الدولي لسبع مواد 

"أكسس", "بوربوينت" واالنترنت

التطبيقات
مادة 1: مقدمة إلى تقنية المعلومات

بناء  لكيفية  األساسية  المفاهيم  واكتساب  المجتمع،  في  المعلومات  تقنية  دور  إدراك  إلى  تهدف 
العملية  اإلنترنت والحاسوب في حياتنا  الشبكات وأهمية  الكمبيوتر الشخصي. كما تدخل في تعريف 

واليومية.
 

مادة 2:  استخدام الكمبيوتر وإدارة الملفات باستخدام »مايكروسوفت ويندوز«
المهارة والقدرة  التطبيقية، للمساعدة على اكتساب  التشغيلي والبرامج  بالبرنامج  التعريف  تهدف إلى 
إلى  باإلضافة  ويندوز«،  »مايكروسوفت  التشغيل  ونظام  للحاسوب  األساسية  الوظائف  استعمال  على 
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استعمال سطح المكتب، وتنظيم الملفات والمجلدات، وكيفية استخدام التطبيقات، وإدارة الطابعات، 
واستعمال تطبيقات الويندوز االساسية.

مادة 3: معالجة النصوص باستخدام »مايكروسوفت وورد« 
النصوص  معالج  استعمال  على  والقدرة  المهارة  اكتساب  في  المتدرب  لمساعدة  المادة  تهدف 
مثل  المستندات  وطباعة  وتنسيق  وحفظ  إلنشاء  األساسية  المهارات  واستخدام  وورد«،  »مايكروسوفت 
الرسائل، والمذكرات، والتقارير البسيطة، باإلضافة إلى اكتساب الخبرة في استخدام ميزات النشر المكتبي 

األساسية، مثل الرسومات، والجداول، ودمج المراسالت.

مادة 4: أوراق العمل باستخدام »مايكروسوفت اكسل«
وطباعة  وتنسيق  وتحرير  إنشاء  على  والقدرة  المهارة  اكتساب  في  المتدرب  لمساعدة  المادة  تهدف 
أوراق العمل واألوامر إلنشاء المعادالت  أوراق العمل باستخدام »مايكروسوفت اكسل«، واستخدام مزايا 

واستخدام خيارات التنسيق لعرض البيانات بشكل واضح. 

مادة 5: المعلومات واالتصاالت باستخدام »االنترنت اكسبلور« 
على  المعلومات  عن  البحث  كيفية  تعّلم  على  والقدرة  المهارة  اكتساب  في  المساعدة  إلى  تهدف 

اإلنترنت واستخدام البريد اإللكتروني إلرسال الرسائل والمستندات.

مادة 6:  قواعد البيانات باستخدام »مايكروسوفت أكسس«  
بسيطة  بيانات  قاعدة  وتنسيق  وتحرير  إنشاء  على  والقدرة  المهارة  اكتساب  في  المساعدة  إلى  تهدف 

تحتوي على الجداول، واالستعالمات، والنماذج، والتقارير باستخدام برنامج »مايكروسوفت أكسس«.   

مادة 7: العروض التقديمية باستخدام »مايكروسوفت باوربوينت«
تهدف إلى المساعدة في اكتساب المهارة والقدرة على إنشاء وتحرير وتنسيق وتقديم الشرائح باستخدام 
استخدام  مع  البسيطة  الشرائح  إنشاء  كيفية  تعلم  إلى  باإلضافة   ، باوربوينت«  »مايكروسوفت  تطبيق 
التنسيق واألنماط الثابتة، ودمج النصوص، والقصاصات الفنية، والرسومات، والجداول والمؤثرات البصرية.

منهجية االمتحان
مستويين    من  االنترنت  أساس  على  القائمة  امتحاناتنا  تتألف 

تُمًكن المتقدم لالمتحان من االختيار بينهما وتعتمد تقييمات 
وهي  الحاسوب  على  والمتقدم  األساسي  المستويين 

خدمة  تقديم  أجل  من  السنة  خالل  الطلب  عند  متوفرة 
تقييم عالية الجودة ومرنة لألفراد والمراكز.

 أهداف االمتحان
استخدام أهداف ومحتويات موحدة في أنحاء العالم- يتم 
تحديثها بناء على اإلصدارات الجديدة لحزم مايكروسوفت 

أوفيس تحت اإلشراف المباشر من قبل امتحانات كامبردج 
الدولية – جامعة كامبردج.

شهادات إضافية
تطبيقات  ظل  في  األولى  الخطوة  البرنامج  هذا  يكون  قد 

وشهادات حاسوب أكثر تطوراً.
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 تصميم االمتحان

يتم توجيه ومراقبة االمتحانات من قبل لجنة من الخبراء والمتخصصين.البحث

تتعاون امتحانات كامبردج الدولية – جامعة كامبردج مع شركة طالل أبوغزاله وضع األهداف
وشركاه الدولية لتحديد مجاالت ونقاط تركيز االمتحانات.

تطوير االمتحانات 
الدولية  وشركاه  أبوغزاله  طالل  شركة  قبل  من  لالمتحانات  الداخلي  التطوير 
وإجراء  كامبردج  جامعة   – الدولية  كامبردج  امتحانات  مع  الكامل  التنسيق  مع 

تحديث على خطة المنهاج.

امتحانات نزاهة االمتحانات مع  بالتنسيق  االمتحانات  وكتابة  متنوعين  تدريب  خبراء  تعاون 
كامبردج الدولية – جامعة كامبردج.

الحديثة تحديث األهداف والتدابير  الخبراء  لجنة  تقارير  خالل  من  تحديدها  يتم  دورية  مراجعات 
للبرمجيات الدولية.

عقد االمتحانات

قبل إدارة االمتحانات من  جودتها  مراقبة  ويتم  الحاسوب  على  باالعتماد  االمتحانات  إدارة  تتم 
مركز طالل أبوغزاله كامبردج لمهارات تقنية المعلومات.

المحلية التقنية المستخدمة االمتحانات  تقنية  توفر  مع  الحاسوب  أساس  على  االمتحانات  تتم 
باإلضافة إلى امكانية التزامن وقدرة التحويل عبر االنترنت.

تسجيل العالمات المركزي
مركزية  بيانات  قاعدة  وجود  جانب  إلى  االمتحان  لنتيجة  ومتزامن  آني  تحديث 
ويتم  الموثوقية.  و  المعاملة  في  الشفافية  يضمن  الذي  األمر  الشبكة،  على 

تلقائيًا إصدار وحفظ تقارير أخطاء المتقدمين لالمتحان في نظام االختبار.

وتُطبق قاعدة البيانات العالمية األمن.  من  عالي  مستوى  ذات  بيئة  ضمن  الشبكة  على  مستضافة 
بروتوكوالت التحويل ومستويات مزية الوصول لضمان صّحة الشهادة.  

بيئة اختبار خاضعة للمراقبة.البيئة

مرونة في تحديد موقع االمتحان باستخدام إدارة قاعدة البيانات المركزية على إمكانية نقل الموقع 
الشبكة.

توفر األمن مع  الشبكة  خادم  على  معروضة  المركزية  االمتحانات  من  مستودع 
مستوى عالي من األمن. ويتم تحديد وتقييد مستويات الوصول.
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خدمات المتقدمين لالمتحانات

تتوفر مصادر على االنترنت وتقييمات ومواد تدريبية إلى جانب وجود نظام إدارة الشهادة
التعليم.

التحقق من المتقدمين على 
مستوى العالم

تتوفر فرصة الوصول الخاصة بالشركات وتتيح المتابعة والتعقب المستمرين 
للموظفين. 

متوفر من خالل 85 مكتب لمجموعة طالل أبوغزاله الموجودة في أكثر من 49 دعم العمالء
دولة ومباشرة من خالل اإلدارة العامة-عمان.

يتم حضور كافة جلسات االمتحان وضمان جودتها من قبل مسؤولي ضمان ضمان الجودة
الجودة لدى مركز طالل أبوغزاله كامبردج لمهارات تقنية المعلومات.

مواد التدريب
يوفر مركز طالل أبوغزاله كامبردج للتدريب االلكتروني مجموعة كاملة من مواد التدريب التي تساعد على 

تأهيل المتدربين بناء على المنهج المعد من قبل امتحانات كامبردج الدولية-جامعة كامبردج.

االعتراف بالشهادة 
وقد اعترفت العديد من الحكومات والمنظمات بالدبلوم الدولي في مهارات تقنية المعلومات، ومنها:

• وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )االونروا(.	
• وزارة التربية و  التعليم )األردن(.  	
• وزارة التربية و  التعليم )أبوظبي(.  	
• وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات)األردن( . 	
• وزارة الشؤون الخارجية )األردن(. 	
• وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )األردن(. 	
• وزارة التربية والتعليم)اإلمارات(.	
• وزارة التربية و التعليم - منطقة أبو ظبي التعليمية – )اإلمارات(.	
• الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب )الكويت(.  	
• وزارة التربية والتعليم )الكويت( . 	
• الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات )الكويت(.	
• جامعة القدس المفتوحة )فلسطين(.	
• المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني )السعودية(.	
• وزارة الشؤون البلدية و القروية )السعودية(.	
• وزارة الخدمة المدنية )السعودية(.	
• وزارة الزراعة )السعودية(.	
• المجلس األعلى للجامعات )مصر(.	
• هيئة تقنية المعلومات )سلطنة عمان(.	
• صندوق تنمية المهارات )اليمن(.	
•  القوات المسلحة – )مصر(.	
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المجلس األعلى للجامعات - مصر
في  العلمي  والبحث  الجامعي  التعليم  لسياسة  يخطط  الذي  و  للجامعات  األعلى  المجلس  أصدر 
جمهورية مصر العربية قراراً باعتماد شهادة الدبلوم الدولي في مهارات  تقنية المعلومات المعتمد من 
الشهادة، جاء هذا  الجامعات على هذه  الدولية/جامعة كامبردج لغايات حصول طلبة  اإلمتحانات  هيئة 
اإلعتماد بعد موافقة لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية في أمانة المجلس األعلى للجامعات في 

مصر على التقرير المقدم من لجنة الفحص التي تم تشكيلها لهذا الغرض.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني – المملكة العربية السعودية
الدبلوم  نشر  اتفاقية  أبوغزاله  طالل  مجموعة  مع  والمهني  التقني  للتدريب  العامة  المؤسسة  وقعت 
الدولي في مهارات تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، وتعتبر الشهادة من الشهادات 
تضمن  التي  االشتراطات  جميع  االتفاقية  وتضمنت  ومتقدم،  أساسي  مستويين  ذات  المعروفة  الدولية 
البرنامج  اعتماد  االتفاقية سيتم  الدقيق على هذه الشهادة وجودة مخرجاتها. ومن منطلق هذه  اإلشراف 
بناء  العامة  المؤسسة  و  أبوغزاله  طالل  مجموعة  إشراف  تحت  السعودية  العربية  المملكة  في  ونشره 

على معايير الجودة المعتمدة من امتحانات كامبردج الدولية - جامعة كامبردج.

هيئة تقنية المعلومات )سلطنة ُعمان(
اعترفت هيئة تقنية المعلومات في سلطنة عمان بالدبلوم الدولي في مهارات تقنية المعلومات لجميع 
موظفي القطاع العام، ألغراض الترقية والتعيين، حيث تتم عملية التدريب واالمتحانات من قبل المعهد 

العربي للتدريب )عضو في مجموعة طالل أبو غزاله(.

المجمع العربي للمحاسبين القانونيين
نظراً ألهمية الدبلوم الدولي في مهارات تقنية المعلومات فإن العديد من المؤسسات المهنية والهيئات 
العربية والدولية كانت قد قامت بدعم هذا الدبلوم ومنها المجمع العربي للمحاسبين القانونيين.فقد تم 
اعتماد الدبلوم كبديل المتحان تقنية المعلومات المتطلب لجلوس المتقدمين إلى امتحانات المجمع 

 .)ACPA للحصول على شهادة )محاسب عربي مهني معتمد

صندوق تنمية المهارات )اليمن(
تم إعتماد شهادة الدبلوم الدولي في مهارات تقنية المعلومات من قبل صندوق تنمية المهارات والذي 
لتأهيل  اليمن  أنحاء  كافة  في  تنفيذها  يتم  التي  التدريب  برامج  من  كبير  عدد  تمويل  على  يعمل  بدوره 

الشباب اليمني غير العامل على استخدام تقنية المعلومات لتأهيل الشباب لسوق العمل.

المراكز المعتمدة
يتم تقديم البرنامج من خالل أكثر من 1200 مركز معتمد منتشرة في معظم أنحاء الدول العربية، حيث تخضع 

كافة المراكز إلجراءات ضمان الجودة من قبل مركز طالل أبوغزاله كامبردج لمهارات تقنية المعلومات.

وللحصول على قائمة المراكز حسب المناطق يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني
http://www.tagcaitc.com/Centers 
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شركات مجموعة طالل أبوغزاله

1 .)TAG-Audit( طــــالل أبـــوغــــزالـــــــه وشـــــــــــــركاه الــــــــدوليـــــة
خدمات التدقيق والمحاسبة

2 .)TAG-Consult( ــــارات طـــــالل أبــوغـــــزاله وشـــــركاه لالستشـــــــــــــــ
خدمات استشارات إدارية واقتصادية ومالية

3 .)TAG-Value( ــــم طــــــــــالل أبـــــــوغـــــــــزالــــــــــــه للتقيـيــــــــــــــــ
خدمات تقييم األصول

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

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

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

7 .)TAG-IP )AGIP(( ــــــة أبـــــوغـــزالـــــــــه للملكيــــــــــــــة الفكــــــريـــــــــــ
تسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية

8 .)TAG-Legal( ـــــــة طـــــــالل أبـــــــوغـــــــــزالـــــــــــه القانـونيـــــــــــــ
خدمات قانونية

9 .)TAG-Media( ــــالن طــالل أبوغــزاله الدوليــــة للدعايـــــــــة واإلعـــــــــ
خدمات إعالمية

10 .)TAG-Publish( ـــــر طــالل أبوغــزاله الدوليـــــة للطباعـــــــــة والنشـــــــــ
خدمات واستشارات في مجال الطباعة والنشر

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

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

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

14 .)TAG-Translate( طـــالل أبوغــــــــزاله للترجمـــــــة والتوزيــــــــع والنشــر
خدمات ترجمة فورية وتحريرية مهنية

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

16 .)TAGI-UNI( ـة ــــزالــه الدوليــ جـامــــــعــــة طـــــــــالل أبــــــــوغــــــــــ
برامج أكاديمية ومهنية معتمدة من خالل االنترنت

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 

tagiuni.com 
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17 .)TAG-DU( جـامــــــعــــة طـــــــــالل أبــــــــوغــــــــــــــزالــه الرقميــة
برامج تعليمية عند بعد

18 .)TAG-SB( ــا في إدارة األعمال كلية طالل أبوغزاله للدراســـــات العليــ
برامج ماجستير في إدارة األعمال

19 .)TAG-UCB( ــالل أبـوغـزالـه الجـــامعيــة لألعمـــال-البحرين كـلـيـــة طــ
شهادات بكالوريوس في إدارة األعمال

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

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

22 .)AGCA-ITC( ـات مركز طالل أبوغزاله كامبردج لمهارات تقنيـة المعلومــــ
خدمات تدريب، وشهادات معتمدة في مجال تكنولوجيا المعلومات

23 .)TAGI-TRAIN( ــالل أبوغـــــزالـه للتـــــــــــدريـب المهنــي مجموعــة طـــــ
تنظيم وعقد ورعاية دورات وورش عمل وندوات تدريبية

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

وربطهم بالباحثين عن العمل

25 .)TAGKF( ملتقــــــى طــــــــــالل أبــــوغــزالــــــــــه الـمعــرفــــــــــي
خدمات تنظيم المناسبات

26 .)TAGEPEDIA( ــــيــــــــة الـمـــوســــــــــــوعــــة اإللكتـرونيــــــة العــربــــ
إثراء عالم االنترنت بمحتوى عربي

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

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

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

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

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

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

tag-du.com

tagsb.edu.jo 

tagucb.com 

tageducational.com 

tagconfucius.com 

tagcaitc.com 

tagitraining.com

tag-ks.com

tag-forum.org

register.tagepedia.org

 tagitop.com

iascasociety.org

aspip.org

lesarab.org

aimict.org

aipmas.org

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

35 .)TAG-Cloud( طــــــالل أبوغــــزالـه للســــــحـابــــــة اإللكترونيــــــــــــــة
خدمات استشارية في مجال الحوسبة السحابية

36 .)FBGC( ـــز حــوكمـــــــة شــــركــات األعمال العـائــــــلـيــــــة مركــ
شركات أعمال العائالت والحوكمة 

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

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

39 .)All4Palestine( ـــن منظمة كلـنـــــــــــــــــــــــــــا لـفـــلــــســـــــــــــــطيـــــــ
التعريف بأبرز الشخصيات فلسطينية

40 .)EPDForum( ـــــة منتـــدى تطويـــــر الســـــــــــــــياســـــات االقتصــاديــ
بحوث ودراسات اقتصادية

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

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

43 .)TAGI-Training Bh.( ـــــن ـــــب-البحريـــــ طــــــالل أبــوغــزالــــــــــه للتدريــــــــ
خدمات تدريب

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

45 .)ACDR( ــز الـعـــــربـــــــــي لفــــــض النزاعــــــــــات المـركــــــــــــ
حل نزاعات أسماء المجال

46 .)TAGI-Metric( ــة مركز طالل أبوغزاله للشـــــــهادات العالميـــة والمعـرفيـ
امتحانات وتقييمات بمراقبة طرف ثالث

47 .)TAG-Capital( طــــــــالل أبوغــــــــــــزاله لخدمــــــــــــات رأس المــــــال
استشارات مالية

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

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

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

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

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 

tagresolution.com

tagcrc.com

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

53 .)TAG-Lingual( ــات أكاديميـــــــة طـــــــالل أبوغـــــــــــــــزاله للغـــــــــــــــ
دورات تدريبية في مجال اللغة والتعليم

54 .)TAG-Audit( ــــي طـــــــــالل أبـــوغــزالــــــــه للــتــــــــدقيــق الداخلــــــ
خدمات تدقيق داخلي

55 .)JOrchestra( ـــة جمعيــــــة األوركســــــــــــــــــــترا األردنيــــة الوطنـيـــ
تنظيم حفالت موسيقية

56 .)TAG-Foundation( ـــة ــــن للتنميــــــ طـــــــــالل أبـــوغــزالــــــــه فاونديشـــــــ
مبادرات في مجاالت التنمية االجتماعية واالقتصاد والتدريب

وخلق الوظائف ومنتديات فكرية وبحثية

57 .)TAG-IISR( ـــوغــزالـــه الدولي للمسؤولية االجتماعية معهد طـــــالل أب
مبادرات في التنمية االجتماعية واالقتصادية والتدريب

58 .)TAG-PID( طـــــــــــــالل أبــــــوغــزالــــــــــــه شـــــــركاء في التنمية
مبادرات مع الشركاء في مجاالت التطوير

59 .)TAG-Patents( طـــــــــــــــــــــالل أبوغــــــــــزاله لبــــــــراءات االختـــراع
خدمات براءات االختراع

60 .)TAG-Org( ـة ــ مجموعــــة طـــــــــــــــــــــالل أبوغــــــــــزاله الدوليـــــ
خدمات مهنية وتعليمية عالمية

61 .)Leadersoutlook( ـــادة مجلـــــــــــــــــــة آفـــــــــــــــــــــــاق القــــــــــــــــــــــ
مجلة طالبية إلكترونية

62 .)TAGICIT( شـهادة طالل أبوغزاله الدولية في مهارات تقنية المعلومات
توفير خدمات تدريب وشهادات معتمدة في مجال تكنولوجيا المعلومات

63 .)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

tagrsc.com 

tag-languages.com

taginternalaudit.com

jorchestra.com

tag-foundation.org

tag-foundation.org

tag-foundation.org 

Tagip-search.com

tagorg.com

Leadersoutlook.com

tagicit.com

tagorg.com
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مكاتـب مجموعة طالل أبوغزاله
٨٥ مكتباَ حول العالم

المملكة األردنية الهاشمية
)المكتب االقليمي(

مكتب عّمان -
عّمان - اإلدارة العامة -
- TAGI-UNI - عّمان
- TAG-SB - عّمان
معان -

أفغانستان
كابول -

الجمهورية الجزائرية
الجزائر -

مملكة البحرين
- TAG-Org - المنامة
- TAG-UCB - المنامة

بلجيكا
بروكسل -

كندا
مونتريال -

جمهورية الصين الشعبية
بكين -
هونج كونج -
كوانزو -
شنغهاي -

قبــــرص
نقوسيا -

جمهورية مصر العربية
- AGIP - القاهرة
- TAG-Org - القاهرة

فرنسا
باريس -

ألمانيا
دوسلدورف -

هنغاريا
بودابست -

الهنــــد
بنجلور -
مومباي -
نيودلهي -

جمهورية إيران اإلسالمية
طهران -

العـــراق
بغداد -
أربيل -
 

دولة الكويت
الكويت -

لبنـــــان
- AGIP - بيروت
- TAG-Audit - بيروت

ليبيــــا
طرابلس -

مالطا
سان غوان -

المملكة المغربية
الدار البيضاء -

نيجيريا
الجوس -

سلطنة ُعمان
مسقط -
- AOMTI - مسقط
صاللة -

بـاكستـان 
كراتشي -

دولة فلسطين
 غــزة -
رام هللا -

دولة قطــر
الدوحة -

روسـيـا
موسكو -

المملكة العربية السعودية
أبهـا -
الُخبـر -
- AGIP - الرياض
- TAG-Audit - الرياض
جـدة -

السـودان
الخرطوم -

سويسرا
جنيف -
زيورخ -

الجمهورية العربية السورية
دمشق -

الجمهورية التونسية
 تونس -

تركيــا
أنقرة -
اسطنبول -

اإلمارات العربية المتحدة
أبو ظبي -
عجمان -
العين -
الحمرية -
الشارقة -
- AGIP - دبي
- TAG-Audit - دبي
جبل علي -
رأس الخيمة -
أم القيـوين -

الجمهورية اليمنية
صنعاء -

مكاتب تحت التأسيس

األرجنتين
بوينس آيرس -

بنغالديش
دكا -

البرازيل
برازيليا -

كندا
ألبرتا -
أوتاوا -
تورونتو -

تشيلي
سانتياغو -

كولومبيا
بوغوتا -

كوبا
هافانا -

جيبوتي
جيبوتي -

أندونيسيا
جاكرتا -

إيطاليا
روما -

كينيا
نيروبي -

ماليزيا
كواال لمبور -

المكسيك
مكسيكو سيتي -

نيجيريا
أبوجا -

سنغافورة
سنغافورة -

إسبانيا
مدريد -

المملكة المتحدة
إدنبرة -

الواليات المتحدة االمريكية
بفالو -
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