
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

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

شركات طالل أبوغزاله العالمية



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

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

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


