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خــالل الـ 45 عــاماً الماضيــة

مجموعة طالل أبوغزاله
الشركة الرائدة في مجال الملكية الفكرية.. 1

يبلغ عدد العالمات التجارية التي تم تسجيلها أكثر من . 2

500,000 عالمة في جميع دول العالم.  

شركة عالمية رائدة بتزويد خدمات التعليم عبر شبكة اإلنترنت.. 3

تم تأسيس أكثر من 100 مكتب و150 مكتباً تمثيلياً حول العالم.. 4

شركة رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت . 5

تملك أكثر من 100 براءة اختراع في مجال حلول تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت.

تملك اكثر من 500 عضوية في الهيئات الدولية.. 6

قدمت خدمات ألكثر من مليون عميل منذ تأسيس المجموعة، . 7

بمعدل زيادة بلغ أكثر من 25,000 عميل سنوياً. 

أصدرت المجموعة أكثر من مليون تقرير، ودربت أكثر من . 8

نصف مليون موظف، وأصدرت أكثر من نصف مليون شهادة 

تعليمية، وعقدت أكثر من نصف مليون برنامج تدريبي. 

يبلغ عدد الزيارات للمواقع اإللكترونية التابعة للمجموعة، والتي . 9

يزيد عددها عن 63 موقعا إلكترونيا، ما يزيد عن 10 مليون 

زيارة سنوياً.

حصلت على أكثر من 1000 درع تكريمي. . 10

قامت بأرشفة أكثر من 30 مليون وثيقة الكترونيا لعمالئها.. 11

أسست وأدارت أكثر من 400 محطة معرفة. . 12

قامت بإنشاء سحابة طالل أبو غزالة )TAG-Cloud( من . 13

خالل شبكة اإلنترنت الخاصة بالمجموعة.

تعمل المجموعة بخط انترنت خاص بها.. 14

سعادة الدكتور طالل أبوغزاله
عضو في مجلس األعيان األردني )2010 و 2016(.. 1
حصل على أكثر من 40 وساماً وجائزة رسمية )من األردن، . 2

وفرنسا، وتونس، والصين، والبحرين، ولبنان و غيرها(.
ترأس 14 فريق عمل ومبادرة تابعة لألمم المتحدة.. 3
نائب رئيس االتفاق العالمي لألمم المتحدة )باالشتراك مع كوفي . 4

عنان وبان كي مون(.
نائب رئيس فريق عمل األمم المتحدة المعني بتكنولوجيا المعلومات . 5

واإلتصاالت.
رئيس التحالف العالمي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتنمية . 6

في األمم المتحدة.
رئيس فريق عمل األمم المتحدة المعني بمواءمة المؤهالت المهنية.. 7
رئيس فريق الخبراء الحكومي الدولي التابع لألمم المتحدة في . 8

مجال المحاسبة وإعداد القوائم المالية. 
رئيس شبكة التكنولوجيا الرقمية من أجل التحّضر المستدام )الشبكة 11(.. 9

رئيس مجلس إدارة أكثر من 50 شركة في جميع دول العالم.. 10
رئيس فخري  ألكثر من 20 مؤسسة في جميع دول العالم.. 11
رئيس ألكثر من 30 جمعية معنية بالمسؤولية االجتماعية للشركات. . 12
عضو المجلس التجاري التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.. 13
عضو مجلس خبراء منظمة التجارة العالمية بشأن مستقبل التجارة . 14

العالمية.
عضو مجالس إدارة جميع الهيئات الدولية للمحاسبين. . 15
أربع درجات دكتوراه فخرية )الواليات المتحدة األمريكية، األردن )2(، . 16

فلسطين(.
وسام االستقالل - األردن )1967( ووسام االستقالل من الدرجة . 17

األولى - األردن )2016(.
سفيرا خاصا للسياحة، األمم المتحدة للسياحة UNWTO ـ  . 18

مدريد، اسبانيا )2017(.
عضو المجلس ذو المستوى العالي لبرنامج األمم المتحدة لصندوق . 19

 2017 ،)UNSIF-HLAB( االستثمار في المجتمع
عضو المجلس االستشاري لمؤشر تنافسية المواهب العالمي، . 20

انسياد، فرنسا )جي.تي.سي.آي( )2017(.
الرئيس الفخري لمجلس أمناء قمة البوسفور، تركيا.. 21
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خدمات طالل أبوغزاله فاونديشنخدمات مجموعة طالل أبوغزاله

المحاسبة.. 1
التدقيق الخارجــي.. 2
التدقيـق الداخلي.. 3
حوكمة الشركات.. 4
الضرائب.. 5
بناء القدرات.. 6
اإلستشارات التعليمية.. 7
الدراســات االقتصاديــة واإلستراتيجية.. 8
خدمات االستشارات اإلدارية.. 9

التدريب المهني والفني.. 10
نقل التقنية وإدارة المشاريع.. 11
إدارة العقارات.. 12
خدمات المستثمرين واستشارات األعمال.. 13
الموارد البشرية وخدمات التوظيف.. 14
الحكومة اإللكترونية.. 15
التجارة اإللكترونية.. 16
التعليم اإللكتروني.. 17
تدقيق أمن تقنية المعلومات.. 18
تطوير وتصميم المواقع.. 19
الترجمة الفورية والترجمة المهنية.. 20
تعريب المواقــع.. 21
تسجيل أسمــاء المجــال.. 22
التخطيط االستراتيجــي لتقنيــة المعلومات واالتصاالت.. 23
الخدمات االستشارية لتخطيط موارد المشاريع.. 24
التدريب على مهارات تقنيـة المعلومات واإلنترنت وامتحاناتها.. 25
وكالـة أنـبـاء الملكيـة الفكريـة.. 26
تقييم أعمال وموجودات الملكية الفكرية و خدمات األعمال التجارية.. 27
تسجيــل الملكية الفكـرية وحمايتهـا.. 28
تجديدات الملكية الفكرية.. 29
حماية وإدارة حقـوق الملكيـة.. 30
الخدمـات القانونيـة )استشارات ومحاماة(.. 31
االكتتابات العامة.. 32
المسح الكمي )الدورات التدريبية والشهادات األكاديمية(.. 33
تطوير صناعة الموسيقى، اإلنتاج الموسيقي، الترويج الصحفي . 34

والنشر االلكتروني.
نشر الفكر والثقافة والتعليم من خالل قناة إذاعية.. 35
تصميم العالمة التجارية وتطويرها.. 36

امتحانات وشهادات مهنية.. 1
خدمات ودورات التدريب المهني.. 2
ترجمة اإلصدارات والمناهج المهنية.. 3
إدارة محطات المعرفة.. 4
عقد ندوات ومؤتمرات ولقاءات محلية وإقليمية ودولية . 5

وما الى ذلك.
إصدارات وكتب مهنية.. 6
خدمات استشارات الوكاالت والتراخيص التجارية.. 7
التدريب والتوعية وبناء القدرات في مجاالت الجودة واإلدارة . 8

وتكنولوجيا اإلدارة والقيادة.
مزودون بمعلومات حول حياة وإنجازات أبرز الشخصيات . 9

الفلسطينية في العالم.
أكبر مزودي المحتوى العربي الرقمي.. 10
خدمات الملكية الفكرية.. 11
خدمات قانونية.. 12
الخدمات االستشارية.. 13
تطوير وإدارة المشاريع.. 14
التدريب على التخطيط االستراتيجي وأنشطة المسؤولية االجتماعية.. 15
اإلشراف وإعداد حمالت توعوية في مجال أنشطة . 16

المسؤولية االجتماعية.
ابتكار سياسات للمسؤولية االجتماعية.. 17
تنظيم الحفالت الموسيقية والمشاريع المخصصة للموسيقى.. 18
اجراء أبحاث ودراسات اقتصادية في األردن.. 19
استضافة وتنظيم مختلف أنواع الفعاليات واألحداث.. 20
خدمات التأشيرة لجمهورية الصين الشعبية.. 21
تعليم اللغة الصينية.. 22
خدمات ضمان الجودة للمؤسسات التعليمية.. 23
االعتماد األكاديمي للمدارس.. 24
ربط البنى التحتية العربية للبحث والتعليم.. 25
وكاالت انباء في مجاالت الملكية الفكرية، تقنية . 26

المعلومات والتعليم.
منح درجة الماجستير بإدارة األعمال عبر اإلنترنت.. 27
برامج أكاديمية ومهنية معتمدة من خالل االنترنت.. 28

أكثر من 100 مكتب حول العالم
www.tagorg.com :الموقع االلكتروني


