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 رسالـة رئيـس مجلـس االإدارة
تفخر طالل أبوغزاله العالمية )TAG.Global( بأنها تقدم مجموعة 
من البرامج التعليمية والتدريبية بالطريقة التقليدية أو عبر اإلنترنت 

لعمالئها وطالبها الجدد.
وشراكاتها   )TAGI-UNI( أبوغزاله  طالل  جامعة  وجود  بفضل 
مجموعة  تقديم  باإلمكان  أصبح  البارزة،  المعتمدة  الجامعات  مع 
ودورات  اللغات  تعلم  ودورات  األكاديمية  الدورات  من  متنوعة 
التطور المهني عبر اإلنترنت لطالبنا وعماالئنا. تؤمن جامعة طالل 
أبوغزاله )TAGI-UNI( بأن التعليم حق من حقوق اإلنسان وليس 
امتيازاً لفئة من المجتمع التي تستطيع تحمل نفقات السفر للحصول 

على تعليم ذو جودة عالية بالخارج.
طالل  أكاديمية  وهو  للمجموعة  الرئيسي  التدريبي  الذراع  يقدم 
أبوغزاله دورات وبرامج تدريب وجها لوجه من خالل الجمعيات 

العربية. الدول  جميع  في  ومكاتبها  أللكاديمية  التابعة  المهنية 
المهارات  مواضيع  حول  دورات  والبرامج  الدورات  هذه  تشمل 
الشخصية، وبرامج لتعلم اللغات، وبرامج للحصول على شهادات مهنية.
لتلبية احتياجات مؤسسات  هذه الدورات والبرامج يمكن تصميمها 
محددة. إننا ندعوكم لإلستفادة من الدورات والبرامج الواردة في هذا 
الدليل، كما نرجو منكم أال تترددوا في اإلتصال بنا للحصول على 

أي توضيحات ومعلومات إضافية قد ترغبون فيها.

طــالل أبـوغــــزالــه
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)TAG.Global( طالل أبوغزالــه العالميـة 
في  المهنية  الخدمات  تقدم  أكبر مجموعة عالمية   )TAG.Global( العالمية  أبوغزاله  طالل 
التعليمية  واالستشارات  والضرائب  الشركات  وحوكمة  الداخلي  والتدقيق  المحاسبة  مجاالت 
المهني  والتدريب  اإلدارية  اإلستشارات  وخدمات  واإلستراتيجية  اإلقتصادية  والدراسات 
والموارد  العمال  واستشارات  المستثمرين  المشروعات وخدمات  وإدارة  التقنية  ونقل  والفني 
اإللكتروني  والتعليم  اإللكترونية  والتجارة  اإللكترونية  والحكومة  التوظيف  البشرية وخدمات 
وتدقيق األمن وتكنولوجيا المعلومات وتطوير وتصميم المواقع والترجمة الفورية والتحريرية 
المهنية وتعريب المواقع وتسجيل أسماء المجال والتخطيط االستراتيجي تكنولوجيا المعلومات 
مهارات  على  والتدريب  المشروعات  موارد  لتخطيط  االستشارية  والخدمات  واالتصاالت 
تقنية المعلومات واالنترنت وامتحاناتها ووكالة أنباء الملكية الفكرية وتقييم أعمال وموجودات 
الملكية الفكرية وخدمات االعمال التجارية وتسجيل الملكية الفكرية وحمايتها وتجديدات الملكية 

العامة. القانونية واالكتتابات  الملكية وإدارتها والخدمات  الفكرية وحماية حقوق 
أُنشئت مكاتب طالل أبوغزاله العالمية- التي يزيد عددها عن 100 مكتب في جميع أنحاء العالم 
والشركات  العربية  الدول  لخدمة   - التخصصات  متعددو  محترفون  مهنيون  بها  يعمل  والتي 
االجنبية المهتمة بممارسة أعمالها التجارية في المنطقة العربية. وهذا يجعل من طالل أبوغزاله 
العالمية )TAG.Global(  الشركة االقليمية الوحيدة التي يعمل بها مهنيون عالميون متعددو 

اللغات ومدربون على أعلى مستوى والذين يقدمون خدمات متنوعة.
تغيرات جذرية وغير مسبوقة، تدرك طالل  العالم تشهد  لكونها تعمل في منطقة من  ونظراً 
أبوغزاله العالمية جيداً كافة جوانب البيئة االقتصادية بما فيها العوامل االجتماعية والتنظيمية 
المنظم  التطوير  الى  الحاجة  ندرك  فنحن  لذلك  الكافية،  الخبرة  ولديها  النشاط  هذا  تحكم  التي 
للمؤسسات العربية في سبيل بناء أساس متين للمستقبل. تلبي المجموعة هذه الحاجة من خالل 
توفير متخصصين من ذوي الكفاءات العالية الذين لديهم القدرة على توقع االتجاهات االقتصادية 

واالجتماعية وعلى تقييم البدائل لتحديد أكثر الحلول إبداعاً للمشكالت الحالية والمستقبلية.
وقد حققت المجموعة سجالً مميزاً من النجاحات بين عمالئها، الذين يضمون وكاالت هامة 
والصناعة  البنوك  مجاالت  في  رائدة  وشركات  وعربية  ودولية  حكومية  تمويلية  ومنظمات 
والتأمين والتجارة. وقد ساعدنا هؤالء العمالء بنجاح على اتخاذ قرارات صعبة تتصل باالعمال 

واإلدارة وتتعلق باالفراد والمعدات والمرافق ورأس المال.
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)TAG KC( مركز طالل ابوغزاله للمعرفة 
إن مركز طالل أبو غزاله للمعرفة هو أحدث مبادرة تتبناها طالل أبوغزاله العالمية - المجموعة 
تابعا  100 مكتبا  أكثر من  تمارس عملها من خالل  المهنية والتعليم والتي  للخدمات  العالمية 

للمجموعة و 150 مكتب تمثيل حول العالم.
ولدى المجموعة تحت قيادة مؤسسها ورئيسها سعادة الدكتور طالل أبو غزاله التزام عام يشكل 
جزءا ال يتجزأ من قيمها المؤسسية. وتتخطى هذه القيم االلتزامات القانونية االعتيادية وصوال 
إلى تكريس الجهود من أجل »حياة كريمة« لموظفي المجموعة وعائالتهم إضافة إلى المجتمع 

المحلي بجميع شرائحه.
تتلخص إحدى األهداف الرئيسية لطالل أبوغزاله العالمية في سعيها الدؤوب لتقديم مبادرات 
تدعم الحكومات المحلية نحو إيجاد اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية قائم على أساس المعرفة وذلك 

من خالل تقديم التمويل والموارد والدعم للمجتمع.
وتأتي مبادرة مركز طالل أبو غزاله للمعرفة لتعبر عن هذا الهدف العام. حيث يهدف مركز 
طالل أبو غزاله للمعرفة- من خالل استهداف الشباب العربي والسعي الجاد للمساعدة في تنمية 
الموارد البشرية- إلى تقديم أحدث األدوات والوسائل في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت. 
المحليين  المهنيين  من  كبير  عدد  تأهيل  في  للمعرفة  غزاله  أبو  طالل  مركز  رسالة  وتتمثل 
لمواجهة  العالمية  أبوغزاله  طالل  وخبراء  مهنيو  يقدمها  التي  الواسعة  بالخبرات  وإثرائهم 

المؤهالت. بأفضل  العمل  تحديات سوق 

لمزيد من المعلومات:
http:/ Tag-knowledge.com :يرجى زيارة

 Tag-knowledge@tag.global أو اإلتصال بنا على



 عدد عنوان الدورة
 مالحظات الساعات

 إدارة الموارد البشــرية
Job Analysis and Description وجاهــي15التحليــل والوصــف الوظيفي / online 

Organizational Behaviour and Design وجاهــي15الســلوك التنظيمــي وتصميــم الهياكل / online 

 Business Writing Skills وجاهي9 كتابة الرســائل والتقارير / online 

Recruitment, Talent acquisition, Induction وجاهــي15توظيــف واســتقطاب الكفــاءات / online 

Career Path  وجاهــي12تخطيط المســار الوظيفي / online 

Social Security Law وجاهــي6قانــون الضمــان االجتماعــي / online 

L & D Organization and Training Plan وجاهــي12التعلــم والنمــو المؤسســي وبنــاء خطة التدريب / online 

Salary Scale and Reward Management وجاهــي15 ســلم الرواتب و ادارة التعويضات / online 

Performance management and HR KPIs وجاهــي15ادارة تقييم االداء وبناء مؤشرات قياس األداء / online 

HRBP and business modelling وجاهــي12شريك أعمال الموارد البشرية ونمذجة األعمال / online 

HR Policies and Procedures + Law Low وجاهــي15 سياسات واجراءات الموارد البشرية + قانون العمل / online 

Corporate Performance and HR Balanced Scorecard
 online / وجاهــي15األداء المؤسسي وبطاقة األداء المتوازن للموارد البشرية 

Strategic Human Resource Management وجاهــي12استراتيجيات الموارد البشرية / online 

Risk management-OSHA وجاهــي12إدارة المخاطــر للموارد البشــرية / online 

Organization Happiness and Employee Motivation وجاهــي12الرفاه المؤسسي و تحفيز الموظفين / online 

EXCEL FOR HR15وجاهــي / online 

Workforce  Planning and Succession Plan وجاهــي15تخطيط القوى العاملة وخطة االحالل والتعاقب / online 

HR Audit وجاهــي12تدقيق الموارد البشرية / online

HR Metrics and Data Visualization وجاهــي24مؤشرات قياس الموارد البشرية وبناء التقارير / online

Practical Training  هي42التطبيقات العملية الدارة الموارد البشرية وجا

التسويق
 Marketing Research وجاهي15االبحاث التسويقية / online 

 Marketing Management وجاهي15إدارة التسويق / online 
Personal Selling وجاهي15البيع الشخصي / online 

 Service Marketing وجاهي15تسويق الخدمات / online 
International Marketing وجاهي15 التسويق الدولي / online 

Marketing Strategies وجاهي15استراتيجيات التسويق / online 
Branding And Brand Management وجاهي15        إدارة العالمات التجارية / online 

Consumer Behavior وجاهي15 سلوك المستهلك / online 
Sales Management وجاهي15 إدارة المبيعات / online 

pharmatical Marketing وجاهي15 التسويق الصيدالني / online 
 Customer relationship Management وجاهي15ادارة عالقات العمالء / online 

الربامج التدريية
الدورات القصرية	 
الديبلومات التدريبية	 
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التسويق
 Market Segmentation وجاهي15تقسيم األسواق / online 

Marketing Planning & Campaigns وجاهي15تخطيط التسويق وادارة الحمالت الترويجية / online 

 Digital Marketing وجاهي15التسويق االلكتروني / online 

 Socail Media وجاهي15وسائل التواصل االجتماعي / online 

 ادارة المبيعات وفن البيع العامودي واألفقي
SALES MANAGEMENT & CROSS SELLING-UPSELLING STRATEGIES15وجاهي / online 

الترجمة
 Principles of Translation وجاهي15مبادئ الترجمة / online 

 Methods of Translation وجاهي15اساليب الترجمة / online 

General Written Translation وجاهي30الترجمة التحريرية / online 

 Principles of Legal Translation وجاهي20مبادئ الترجمة القانونية / online 

legal Translation Of Agreements And Contracts وجاهي20الترجمة القانونية للعقود واالتفاقيات / online 

 Advanced Legal Translation وجاهي20الترجمة القانونية المتقدمة / online 

 Managerial & Business Translation وجاهي15ترجمة االعمال واالدارة / online 

 Journalistic Translation وجاهي15الترجمة الصحفية / online 

 Scientific Translation وجاهي15الترجمة العلمية / online 

 Translation Editing Proof Reading وجاهي15التحريروالتدقيق بالترجمة / online 

 Translation of Military & Security Texts وجاهي15ترجمة النصوص العسكرية واألمنية / online 

Translation of Advertising Materials وجاهي20ترجمة المواد االعالنية / online 

Audiovisual Translation وجاهي20الترجمة البصرية والسمعية / online 

Simultaneous & Consecutive Interpretation وجاهي45الترجمة الفورية والتتابعية / online 

 المحاســبة والتدقيق
IAS & IFRS وجاهي15معايير المحاسبة واإلبالغ المالي / online 

 Financial Analysis Using Excel وجاهي15التحليل المالي باستخدام الحاسوب / online 

Accounting In English وجاهي15تطبيقات محاسبية باللغة االنجليزية / online 

Cost Accounting وجاهي15 التطبيقات العملية في محاسبة التكاليف / online 

Budgeting And Financial Planning وجاهي15التخطيط والتنبؤ المالي وإعداد الموازنات التقديرية / online 

Tax Accounting وجاهي15 تطبيقات عملية في المحاسبة الضريبية / online 

Creative Accounting And Fraud وجاهي15المحاسبة االبداعية واالحتيال في البيانات المالية / online 

International Standards Audit وجاهي15التطبيقات العملية لمعايير التدقيق الدولية / online 

Internal Audit وجاهي15التدقيق الداخلي وفق المعايير األمريكية / online 

IT Audit وجاهي15التطبيقات العملية في تدقيق نظم المعلومات / online 

المشاريع إدارة 
PMP Training Course45online

MS Project 201315online

 Project Scheduling 15تخطيط وجدولة المشاريعonline

Project Risk Management 30 إدارة مخاطر العملياتonline

Project Management Office (PMO)15online

Business Process Reengineering 15 ادارة هندسة العملياتonline

Program Management Fundamental15online

اإلدارة اللوجستية
 Principles of logistics Management وجاهي15مبادئ إدارة النقل واالمداد / online 

 Supply Chain Management وجاهي30إدارة سلسلة التزويد / online 

 Managing & Organizing the Purchasing Process وجاهي15إدارة و تنظيم عملية الشراء / online 

 International Purchasing Processes وجاهي15العمليات الشرائية الدولية / online 

 Warehouse Management & Inventory Control وجاهي15إدارة المستودعات ومراقبة المخزون / online 

 Negotiation Skills With Suppliers وجاهي15مهارات التفاوض مع الموردين / online 

Clearance Processes وجاهي15عمليات التخليص / online 

Incoterms 2010 وجاهي15دليل المصطلحات التجارية الدولية - االنكوترمز / online 

 Preparing & Managing Contracts وجاهي15إعداد وإدارة العقود / online 

 Management of Tenders and Bids وجاهي15إدارة المناقصات والعطاءات / online 

 online 15االرشفة االلكترونية الحديثة

الدورات المتخصصة
English Language / Levels20وجاهي / online 

 French Language / Levels20وجاهي / online 

Training of Trainers وجاهي30تدريب المدربين / online 

Talal Abu Ghazaleh's Quide To Success - part 130وجاهي / online 

Talal Abu Ghazaleh's Quide To Success - part 230وجاهي / online 

 Advanced Excel15وجاهي / online 

 Change Management وجاهي15ادارة التغيير / online 

 Positive Thinking وجاهي15التفكير االيجابي / online 

Accounting for non-Accountants وجاهي15 المحاسبة لغير المحاسبين / online 

Economic Feasibility Study وجاهي15دراسة الجدوى االقتصادية / online 

Dynamic Presentation Skills وجاهي15مهارات العرض والتقديم الديناميكي / online 

 online / وجاهي15قانون العمل والضمان االجتماعي
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Clearance Processes وجاهي15عمليات التخليص / online 

Incoterms 2010 وجاهي15دليل المصطلحات التجارية الدولية - االنكوترمز / online 

 Preparing & Managing Contracts وجاهي15إعداد وإدارة العقود / online 

 Management of Tenders and Bids وجاهي15إدارة المناقصات والعطاءات / online 

 online 15االرشفة االلكترونية الحديثة

الدورات المتخصصة
English Language / Levels20وجاهي / online 

 French Language / Levels20وجاهي / online 

Training of Trainers وجاهي30تدريب المدربين / online 

Talal Abu Ghazaleh's Quide To Success - part 130وجاهي / online 

Talal Abu Ghazaleh's Quide To Success - part 230وجاهي / online 

 Advanced Excel15وجاهي / online 

 Change Management وجاهي15ادارة التغيير / online 

 Positive Thinking وجاهي15التفكير االيجابي / online 

Accounting for non-Accountants وجاهي15 المحاسبة لغير المحاسبين / online 

Economic Feasibility Study وجاهي15دراسة الجدوى االقتصادية / online 

Dynamic Presentation Skills وجاهي15مهارات العرض والتقديم الديناميكي / online 

 online / وجاهي15قانون العمل والضمان االجتماعي
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الدورات المتخصصة
DESIGN THINKING FOR INNOVATION وجاهي15التفكير التصميمي في حل التحديات واالبداع / online 

 PRODUCTIVITY V.S. TIME & STRESS MANAGEMENT 
 online / وجاهي15االنتاجية وتنظيم الوقت واالولويات

Time & Stress Management 6وجاهي / online 

 Setting short and long term objectives6وجاهي / online 

Commutations skills & Pitches 12وجاهي / online 

Personality styles6وجاهي / online 

Body language and how to build an effective rapport12وجاهي / online 

 Information Technology ( IT Courses ) - تقنيــة المعلومــات
 Mobile Application - Standard15وجاهي / online 

 Mobile Application - Advanced15وجاهي / online 

 Photoshop - level 130وجاهي / online 

Photoshop - level 230وجاهي / online 

PHP Development Training Outline - Standard15وجاهي / online 

PHP Development Training Outline - Advanced15وجاهي / online 

 Cyber Security20وجاهي / online 

Ethical Hacking30وجاهي / online 

 online / وجاهيE-commerce15 التجارة االلكترونية

Artificial intelligence (AI) وجاهي15 الذكاء االصطناعي / online 

الديبلومــات التدريبية
300الدبلوم التدريبي في إدارة الموارد البشرية 

300الدبلوم التدريبي في التسويق 

300الدبلوم التدريبي في الترجمة 

300الدبلوم التدريبي في المحاسبة

300الدبلوم التدريبي في اإلدارة اللوجستية 

300الدبلوم التدريبي في الذكاء األصطناعي

300الدبلوم التدريبي في االمن السيبراني

قائمــة دورات طريق طــال أبوغزاله للنجاح *
كتابة الرسائل والتقارير 

مهارات االتصال وادارة الوقت 

التفكير االبداعي 

مهارات التفاوض 

خدمة العمالء وفن االتيكيت 

الذكاء العاطفي 

مهارات القيادة وبناء فريق العمل 

لغة الجسد

اخالقيات العمل 
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حول دبلوم االمن السیبراني والقرصنة األخالقیة 
المطلوبة  المھارات  إلى اكتساب  الذین یتطلعون  للمتدربین  الدبلوم مناسب  یعد ھذا 
 block chain  والمعرفة المتخصصة في جمیع جوانب األمن السیبراني بما في ذلك

.(IOT)  وإدارة المخاطر و والبیانات الضخمة و انترنت األشیاء
یوفر برنامج األمن السیبراني التدریب الساسیات األمن السیبراني. 

سیركز البرنامج على المعلومات واإلجراءات األمنیة والعملیات المستخدمة في 
جمیع أنواع األعمال والبیئات الحكومیة وغیر الربحیة. 

یشمل البرنامج التدریب على أساسیات األمان وأساسیات الشبكات والدفاع وإدارة 
والبرمجة  والمراقبة  والتسجیل  النظام  وإدارة  التشفیر  ومفاھیم  والوصول  الھویة 

وأمن الویب وإدارة المشاریع والتھدیدات ونقاط الضعف.
المتصل  عالمنا  تطور  مع  السیبراني  األمن  مجال  في  الخبرة  إلى  الحاجة  ستزداد 
لحمایة  جدیدة  طرق  وتنفیذ  المعلومات  أمن  مخاطر  توقع  على  القدرة  واكتساب 

الشبكات ومنع الھجمات اإللكترونیة من أنواع مختلفة.

ھدف البرنامج:
• دراسة أنظمة وشبكات الكمبیوتر وتقییم المخاطر لتحدید كیفیة تحسین السیاسات 

والبروتوكوالت األمنیة.
• بعد االنتھاء من الدبلوم ، یجب أن یكتسب الطالب وعیًا متزایًدا بالمخاطر التي 

تشكلھا الجھات الخبیثة على اإلنترنت.
وشبكات  أنظمة  لحمایة  جدیدة  طرق  وتنفیذ  المعلومات  أمن  مخاطر  توقع   •

الكمبیوتر في المنظمات.
• التعامل مع اتصاالت الكمبیوتر عبر أنظمة تشغیل متعددة.

• االستجابة للتنبیھات األمنیة وكشف وإصالح العیوب في أنظمة الكمبیوتر والشبكات.
• االستفادة من التقنیات ألداء أو منع الھجمات اإللكترونیة بمختلف أنواعھا.
• غرس المعرفة المطلوبة التي تضمن فھم المفاھیم الھامة لألمن السیبراني.

• یساعد على حمایة البیانات واألنظمة المتصلة باإلنترنت.
• تعرف على أحدث مفاھیم أمن الشبكات وأسالیب وتقنیات القرصنة المتطورة

• اكتساب معرفة علمیة واسعة حیث یكتسب خریجي ھذه التخصصات لمحة عن 
والریاضیات،  والفیزیاء،  الروبوتات،  وعلم  الشبكات،  أنظمة  مثل  عدة  مواضیع 

والتفاضل، والتكامل.
• الوقوف أمام فرص العمل في كبرى الشركات العالمیة التي یعتمد مجال عملھا على 

التكنولوجیا مثل شركة مایكروسوفت، وشركة أوراكل، وشركة فیسبوك.
• اختراع تطبیقات تُسھِّل حیاتنا العلمیة.

About Ethical Hacking Course
This diploma is suitable for trainees looking to gain the requisite 
skills and specialist knowledge in all aspects of cybersecurity 
including the blockchain, risk management, big data, and the 
Internet of Things (IoT). The cybersecurity program provides 
training in cybersecurity fundamentals. Program firm provides 
information related to housework and private operations in all types 
of business and governmental and non-governmental environments.
The program includes training in security fundamentals, network 
fundamentals, defense, network management, network sharing, 
translation and recording, translation, design and management of 
projects, pickups and points, gaining the ability to anticipate 
information security risks and implement new methods of protecting 
networks and preventing cyber-attacks of all kinds.

Objectives:
• Study computer information systems and networks to determine 
how to    improve security and protocols.
• After completing the diploma, students should gain a heightened 
awareness of the dangers posed by malicious actors on the internet.
• Expected information exhibition, information, and its devices, new 
systems for information networks in organizations.
•  Handle computer communications across multiple systems.
• Utilizing technologies to perform or prevent cyber-attacks of all kinds. 
• Inculcating the required knowledge that ensures an 
understanding of the important concepts of cybersecurity.
• Helps protect data and systems connected to the Internet.
• Learn the latest network security concepts and advanced 
hacking methods and techniques
• Acquiring broad scientific knowledge as graduates of these 
disciplines gain a glimpse into several topics such as network 
systems, robotics, physics, mathematics, calculus, and integration.
• Standing in front of job opportunities in major international 
companies whose field of work depends on technology, such as 
Microsoft, Oracle, and Facebook.
• Invention of applications that facilitate our scientific life.

دبـلـوم األمـن الـسيبـرانـي والــقــرصـنـة األخـالقية
Cyber Security and Ethical Hacking Diploma

الجھة المستھدفة للمشاركة بالدبلوم
طالب  و  والجامعات  العامة  الثانویة  كطالب  المختلفة  الفئات  یستھدف 

وخریجي ھندسة وأمن الشبكات والموظفین والمھتمین في ھذا المجال

مدة البرنامج:
بواقع ۳۰۰ ساعة تدریبیة.

رسوم البرنامج:
۱۳۰۰ دینار اردني باالضافة الى امكانیة التقسیط على مدة الدبلوم

تاریخ االنعقاد:
حزیران ۲۰۲۱ 

الوثائق المطلوبة:
۱. صورة شخصیة

۲. صورة عن ھویة االحوال المدنیة او جواز السفر
۳. صورة عن اخر مؤھل علمي

Target:
High school and university students, network engineering and 
security graduates, employees, and those interested in this field.

Program Duration: 
(300) hours long running over nine month

Fees:
1300 JDs, this fee can be paid by installments.

Date: 
June 2021 

Required documents:
1. A copy of your passport or ID card
2. A passport size picture
3. A copy of the last acquired college / university Certificate.

TAG-KC
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Fundamentals of Cybersecurity أساسیات األمن السیبراني

Network Security أمن الشبكات

Database Security أمن قاعدة البیانات

Server Security أمن الخادم الرئیسي

Web Application Security أمن تطبیقات الشبكة الحاسوبیة

Information Security Compliance االمتثال ألمن المعلومات

Mobile Application Penetration Testing اختبارات اختراق لتطبیقات الھواتف
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ھدف البرنامج:
واآلقسام  الدوائر  في  للعمل  المشاركین  تأھیل  الى  البرنامج  یھدف 
الذي  الحیوي  للدور  البرنامج  المالیة والمحاسبیة ، وتنبع اھمیة ھذا 
نحو  وتطویرھا  المؤسسة  اھداف  تحقیق  في  المالي  النظام  یلعبھ 
واالجراءات  والتطبیقات  المفاھیم  استعراض  خالل  من  االفضل 

العملي. الجانب  على  التركیز  مع  ومحاسبیا  مالیا  المتبعة 

المستفیدون من البرنامج:
ان  على  والمالیة  المحاسبة  واقسام  دوائر  لدى  العمل  في  الراغبون 

والتمویل. المحاسبة  مجال  في  علمي  مؤھل  حملة  من  یكون 

مدة البرنامج:
تدریبیة. بواقع (۳۰۰) ساعة  تسعة شھور 

لغة التدریب:
اللغة العربیة واالنجلیزیة.

شھادة البرنامج:
مصدقة  والتدقیق  المحاسبة  في  التدریبي  الدبلوم  شھادة  منح  سیتم 
المعد  النھائي  االمتحان  اجتاز  من  لكل  العالي  التعلیم  وزارة  من 
عدد  من   (  ٪  ۸٥  ) ماالیقل عن  الى حضور  باالضافة  الغایة  لھذه 

الكلي. البرنامج  ساعات 
على  الحصول  الى  بالطالب  یؤدي  ال  التدریبي  الدبلوم  بأن  علما 
درجة  على  للحصول  ساعات  منھا  یحتسب  وال  علمیة  درجة 

یمیة. د كا ا

رسوم البرنامج:
الشھادة. التدریبیة،  المواد  شاملة:  دینار   (۱٥۰۰ )  -

، التدریبیة  المواد  شاملة:  دینار   (۱٦٥۰ )  -
 (TAGITOP EDU ) ، البتوب  الشھادة    

الرسوم. تقسیط  امكانیة  الى  باالضافة 

المدربون:  
مدربین  من  والتدقیق  المحاسبة  لدبلوم  التدریبي  الكادر  یتألف 

المجال. ھذا  في  متمیزة  خبرة  وذوي  مؤھلین، 

الوثائق المطلوبة:
السفر المدنیة او جواز  ۱- صورة عن ھویة االحوال 

۲- صورة شخصیة
۳- صورة عن اخر مؤھل علمي

Purpose: 
This program provides participants with the required 
knowledge to excel in the accounting and audit field. It 
focuses on the essential role that accounting and audit 
departments play in company’s accomplishing their goals 
and developing into better organizations.

Beneficiaries:
Holders of a sufficient accredited certification and those 
interested in working in accounting and  auditing.

Program duration:
(300) hours long running over nine months. 

Language used:
Arabic and English.

Certificate:
The certificate gained from this diploma is accredited by 
the Ministry of Higher Education. This certificate is 
granted after passing the final exam and attending at least 
85% of the overall program hours.
Noting that the training diploma does not qualify the student 
to acquire an academic degree and no credit hours will be 
calculated in case he/she wishes to get an academic degree. 

Fees: 
- 1500JDs, which includes all material, the Certificate.
- 1650JDs, which includes all material,
   the Certificate, Laptop (TAGITOP EDU).  
This fee can be paid by installments.

Trainers:
Our staff  are composed of certified trainers who are 
experts in the accounting and auditing field.

Required documents:
1. A copy of your passport or ID card
2. A passport size picture
3. A copy of the last acquired college / university certificate.

دبلوم أبوغزاله التدريبي في المحاسبة
Abu-Ghazaleh Accounting Diploma

TAG-KC

Talal Abu-Ghazaleh Knowledge Centre

TAGITOP EDU

Tel. 065100900  |  Fax. 065100901  |  Ext. 2033, 1720
Email. tag-knowledge@tag.global  |  Website. tag-knowledge.com

 Accounting for Non-Accountants  المحاسبة لغیر المحاسبین

IAS & IFRS معاییر المحاسبة واالبالغ المالي الدولیة

 Accounting in English  تطبیقات محاسبیة باللغة االنجلیزیة

محاسبة التكالیف للرقابة واتخاذ القرارات

Cost Accounting for control and Design Making

التحلیل والتخطیط المالي واعداد الموازنات التقدیریة باستخدام اكسل

Financial Analysis, Planning and  Budgeting Using Excel

التطبیقات العملیة لقوانین ضریبة الدخل  والمبیعات والضمان االجتماعي 

Practical Implementation of Income Tax, Sales and Social Security Laws

االحتیال في البیانات المالیة و مسؤولیات المدقق

The Fraud in Financial Statements and  Auditor Responsibilities

  International Standards of Audit  معاییر التدقیق الدولیة

تقییم أنظمة الرقابة الداخلیة والتدقیق المبنى على المخاطر

Internal Control Systems Assessment and Risk Based Audit

 Internal Audit Using Excel  التدقیق الداخلي وتدقیق أنظمة المعلومات

Total |  المجموع

Communication Skills and Time Management  مھارات االتصال وادرة الوقت 

Leadership Skills and Teamwork Building  المھارات القیادیة وبناء فریق العمل      

Negotiation Skills  مھارات التفاوض  

Customer Service and Business Etiquette خدمة العمالء وفن االتیكیت 

Creative thinking and Problem Solving  التفكیر االبداعي وحل المشكالت 

Advanced Excel - ۲۰۱۰ اكسل متقدم 

Total |  المجموع

 
Course Title  |  عنوان الدورة

  
Training Hours  |  الساعات التدریبیة

Specialized Courses  الـــدورات الـمتخصصــة

 Talal Abu-Ghazaleh Guide To Success  طريق طالل أبوغزاله للنجاح

التدريب العملي
 

ریبیة لدى طالل أبوغزالھ العالمیة 
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ھدف البرنامج:
واآلقسام  الدوائر  في  للعمل  المشاركین  تأھیل  الى  البرنامج  یھدف 
الذي  الحیوي  للدور  البرنامج  المالیة والمحاسبیة ، وتنبع اھمیة ھذا 
نحو  وتطویرھا  المؤسسة  اھداف  تحقیق  في  المالي  النظام  یلعبھ 
واالجراءات  والتطبیقات  المفاھیم  استعراض  خالل  من  االفضل 

العملي. الجانب  على  التركیز  مع  ومحاسبیا  مالیا  المتبعة 

المستفیدون من البرنامج:
ان  على  والمالیة  المحاسبة  واقسام  دوائر  لدى  العمل  في  الراغبون 

والتمویل. المحاسبة  مجال  في  علمي  مؤھل  حملة  من  یكون 

مدة البرنامج:
تدریبیة. بواقع (۳۰۰) ساعة  تسعة شھور 

لغة التدریب:
اللغة العربیة واالنجلیزیة.

شھادة البرنامج:
مصدقة  والتدقیق  المحاسبة  في  التدریبي  الدبلوم  شھادة  منح  سیتم 
المعد  النھائي  االمتحان  اجتاز  من  لكل  العالي  التعلیم  وزارة  من 
عدد  من   (  ٪  ۸٥  ) ماالیقل عن  الى حضور  باالضافة  الغایة  لھذه 

الكلي. البرنامج  ساعات 
على  الحصول  الى  بالطالب  یؤدي  ال  التدریبي  الدبلوم  بأن  علما 
درجة  على  للحصول  ساعات  منھا  یحتسب  وال  علمیة  درجة 

یمیة. د كا ا

رسوم البرنامج:
الشھادة. التدریبیة،  المواد  شاملة:  دینار   (۱٥۰۰ )  -

، التدریبیة  المواد  شاملة:  دینار   (۱٦٥۰ )  -
 (TAGITOP EDU ) ، البتوب  الشھادة    

الرسوم. تقسیط  امكانیة  الى  باالضافة 

المدربون:  
مدربین  من  والتدقیق  المحاسبة  لدبلوم  التدریبي  الكادر  یتألف 

المجال. ھذا  في  متمیزة  خبرة  وذوي  مؤھلین، 

الوثائق المطلوبة:
السفر المدنیة او جواز  ۱- صورة عن ھویة االحوال 

۲- صورة شخصیة
۳- صورة عن اخر مؤھل علمي

Purpose: 
This program provides participants with the required 
knowledge to excel in the accounting and audit field. It 
focuses on the essential role that accounting and audit 
departments play in company’s accomplishing their goals 
and developing into better organizations.

Beneficiaries:
Holders of a sufficient accredited certification and those 
interested in working in accounting and  auditing.

Program duration:
(300) hours long running over nine months. 

Language used:
Arabic and English.

Certificate:
The certificate gained from this diploma is accredited by 
the Ministry of Higher Education. This certificate is 
granted after passing the final exam and attending at least 
85% of the overall program hours.
Noting that the training diploma does not qualify the student 
to acquire an academic degree and no credit hours will be 
calculated in case he/she wishes to get an academic degree. 

Fees: 
- 1500JDs, which includes all material, the Certificate.
- 1650JDs, which includes all material,
   the Certificate, Laptop (TAGITOP EDU).  
This fee can be paid by installments.

Trainers:
Our staff  are composed of certified trainers who are 
experts in the accounting and auditing field.

Required documents:
1. A copy of your passport or ID card
2. A passport size picture
3. A copy of the last acquired college / university certificate.

دبلوم أبوغزاله التدريبي في المحاسبة
Abu-Ghazaleh Accounting Diploma

TAG-KC

Talal Abu-Ghazaleh Knowledge Centre

TAGITOP EDU

Tel. 065100900  |  Fax. 065100901  |  Ext. 2033, 1720
Email. tag-knowledge@tag.global  |  Website. tag-knowledge.com

 Accounting for Non-Accountants  المحاسبة لغیر المحاسبین

IAS & IFRS معاییر المحاسبة واالبالغ المالي الدولیة

 Accounting in English  تطبیقات محاسبیة باللغة االنجلیزیة

محاسبة التكالیف للرقابة واتخاذ القرارات

Cost Accounting for control and Design Making

التحلیل والتخطیط المالي واعداد الموازنات التقدیریة باستخدام اكسل

Financial Analysis, Planning and  Budgeting Using Excel

التطبیقات العملیة لقوانین ضریبة الدخل  والمبیعات والضمان االجتماعي 

Practical Implementation of Income Tax, Sales and Social Security Laws

االحتیال في البیانات المالیة و مسؤولیات المدقق

The Fraud in Financial Statements and  Auditor Responsibilities

  International Standards of Audit  معاییر التدقیق الدولیة

تقییم أنظمة الرقابة الداخلیة والتدقیق المبنى على المخاطر

Internal Control Systems Assessment and Risk Based Audit

 Internal Audit Using Excel  التدقیق الداخلي وتدقیق أنظمة المعلومات

Total |  المجموع

Communication Skills and Time Management  مھارات االتصال وادرة الوقت 

Leadership Skills and Teamwork Building  المھارات القیادیة وبناء فریق العمل      

Negotiation Skills  مھارات التفاوض  

Customer Service and Business Etiquette خدمة العمالء وفن االتیكیت 

Creative thinking and Problem Solving  التفكیر االبداعي وحل المشكالت 

Advanced Excel - ۲۰۱۰ اكسل متقدم 

Total |  المجموع

 
Course Title  |  عنوان الدورة

  
Training Hours  |  الساعات التدریبیة

Specialized Courses  الـــدورات الـمتخصصــة

 Talal Abu-Ghazaleh Guide To Success  طريق طالل أبوغزاله للنجاح

التدريب العملي
 

ریبیة لدى طالل أبوغزالھ العالمیة 
(۱۰۰) ساعة تد
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ھدف البرنامج:
واقسام  دوائر  في  للعمل  المشاركین  تأھیل  الى  البرنامج  یھدف 
البرنامج  ھذا  اھمیة  وتنبع  الموظفین،  وشؤون  البشریة  الموارد 
اھداف  تحقیق  في  البشریة  الموارد  تلعبھ  الذي  الحیوي  للدور 
احدث  استعراض  خالل  من  األفضل  نحو  وتطویرھا  المؤسسة 
الموارد  إدارة  في  المتبعة  واألجـــراءات  والسیاسات  االسالیب 

العملي. الجانب  على  التركیز  مع  البشریة 

المستفیدون من البرنامج:
وشؤون  البشریة  الموارد  واقسام  دوائر  لدى  العمل  في  الراغبون 

والجامعات. المجتمع  كلیات  خریجو  الموظفین، 

مدة البرنامج:
تدریبیة. بواقع (۳۰۰) ساعة  تسعة شھور 

لغة التدریب:
اللغة العربیة واالنجلیزیة.

شھادة البرنامج:
البشریة  الموارد  ادارة  في  التدریبي  الدبلوم  شھادة  منح  سیتم 
النھائي  االمتحان  اجتاز  من  لكل  العالي  التعلیم  وزارة  من  مصدقة 
من   (٪  ۸٥ ) عن  ماالیقل  حضور  الى  باالضافة  الغایة  لھذه  المعد 

الكلي. البرنامج  ساعات  عدد 
الحصول  لى  ا لب  لطا با یؤدي  ال  لتدریبي  ا لدبلوم  ا بأن  علما 
على  للحصول  ساعات  منھا  یحتسب  وال  علمیة  درجــة  على 

دیمیة. كا ا درجة 

المدربون:  
مدربین  من  البشریة  الموارد  ادارة  لدبلوم   التدریبي  الكادر  یتألف 

المجال. مؤھلین، وذوي خبرة متمیزة في ھذا 

رسوم البرنامج:
الشھادة. التدریبیة،  المواد  دینار شاملة:   (۱٥۰۰) -

- (۱٦٥۰) دینار شاملة: المواد التدریبیة ،
 (TAGITOP EDU) الشھادة ، البتوب  

الرسوم. تقسیط  امكانیة  الى  باالضافة 

الوثائق المطلوبة:
السفر المدنیة او جواز  ۱- صورة عن ھویة االحوال 

۲- صورة شخصیة
۳- صورة عن اخر مؤھل علمي

Purpose:
This program provides students with the required modern 
theories and practices to excel in the HR field. HR 
departments have become one of the most essential 
departments in any company. Its responsibility is to 
communicate the strategic objectives to the employees, 
motivate and keep them satisfied.

Beneficiaries:
People interested in working in personnel and human resources 
departments in addition to  College or  university graduates.

Program duration:
(300) hours long running over nine months.

Language used:
Arabic and English.

Certificate:
The certificate gained from this diploma is  accredited by 
the Ministry of Higher Education. This certificate is 
granted after passing the final exam and attending at least 
85% from the overall program hours.
Noting that the training diploma does not qualify the student 
to acquire an academic degree and no credit hours will be 
calculated in case he/she wishes to get an academic degree. 

Trainers:
Our staff consists of certified trainers who are experts in 
the HR field.

Fees: 
- 1500JDs, which includes all material, the Certificate.
- 1650JDs, which includes all material,
   the Certificate, Laptop (TAGITOP EDU).  
This fee can be paid by installments.

Required documents:
1. A copy of your passport or ID card
2. A passport size picture
3. A copy of the last acquired college / university certificate.

البشرية الموارد  إدارة  التدريبي في  أبوغزاله  دبلوم 
Abu-Ghazaleh Human Resources Management Diploma

TAG-KC

Talal Abu-Ghazaleh Knowledge Centre

TAGITOP EDU

Tel. 065100900  |  Fax. 065100901  |  Ext. 2033, 1720
Email. tag-knowledge@tag.global  |  Website. tag-knowledge.com

Business Writing Skills كتابة الرسائل والتقاریر 

Communication Skills and Time Management مھارات االتصال وادرة الوقت 

Leadership Skills and Teamwork Building  المھارات القیادیة وبناء فریق العمل      

Body Language  لغة الجسد 

Emotional Intelligence  الذكاء العاطفي 

Negotiation Skills مھارات التفاوض 

Total |  المجموع

 
Course Title  |  عنوان الدورة

  
Training Hours  |  الساعات التدریبیة

Specialized Courses  الـــدورات الـمتخصصــة

 Talal Abu-Ghazaleh Guide To Success  طريق طالل أبوغزاله للنجاح
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Introduction to HR Management  مدخل الى ادارة الموارد البشریة

Organizational Structure الھیاكل التنظیمیة

Job Analysis and Competencies Modeling التحلیل والوصف الوظیفي

Compensation and Benefits Management  ادارة التعویضات

Recruitment  التوظیف واالستقطاب

Career Path and Succession Planning تخطیط المسار الوظیفي

Training and development التدریب والتطویر

Performance Management ادارة تقییم االداء

Motivation التحفیز والدافعیة

HR policies and procedures سیاسات واجراءات الموارد البشریة

Labor legislations  التشریعات العمالیة

شریك اعمال الموارد البشریة: تحویل النظریة الى العملیة 

HR Business Partner: Turning Theory into Practice

HR Strategic and Manpower Planning الموارد البشریة وتخطیط القوى العاملة

HR Audit تدقیق الموارد البشریة 

HR Practical Training Course  تطبیقات عملیة في شؤون الموظفین

Total  |  المجموع 
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Tel. 065100900  |  Fax. 065100901  |  Ext. 2033, 1720
Email. tag-knowledge@tag.global  |  Website. tag-knowledge.com

Business Writing Skills كتابة الرسائل والتقاریر 

Communication Skills and Time Management مھارات االتصال وادرة الوقت 

Leadership Skills and Teamwork Building  المھارات القیادیة وبناء فریق العمل      

Body Language  لغة الجسد 

Emotional Intelligence  الذكاء العاطفي 

Negotiation Skills مھارات التفاوض 

Total |  المجموع

 
Course Title  |  عنوان الدورة

  
Training Hours  |  الساعات التدریبیة

Specialized Courses  الـــدورات الـمتخصصــة

 Talal Abu-Ghazaleh Guide To Success  طريق طالل أبوغزاله للنجاح
۱٥

٦

۹

٦

۸

٦

٥۰

Introduction to HR Management  مدخل الى ادارة الموارد البشریة

Organizational Structure الھیاكل التنظیمیة

Job Analysis and Competencies Modeling التحلیل والوصف الوظیفي

Compensation and Benefits Management  ادارة التعویضات

Recruitment  التوظیف واالستقطاب

Career Path and Succession Planning تخطیط المسار الوظیفي

Training and development التدریب والتطویر

Performance Management ادارة تقییم االداء

Motivation التحفیز والدافعیة

HR policies and procedures سیاسات واجراءات الموارد البشریة

Labor legislations  التشریعات العمالیة

شریك اعمال الموارد البشریة: تحویل النظریة الى العملیة 

HR Business Partner: Turning Theory into Practice

HR Strategic and Manpower Planning الموارد البشریة وتخطیط القوى العاملة

HR Audit تدقیق الموارد البشریة 

HR Practical Training Course  تطبیقات عملیة في شؤون الموظفین

Total  |  المجموع 
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ھدف البرنامج:
یھدف البرنامج الى تأھیل المشاركین للعمل  في مجال التسویق وإدارتھ 
ومن  العملیة.  وتطبیقاتھا  الحدیثة  التسویقیة  المفاھیم  دراسة  خالل  من 
الجدیر بالذكر ان مجاالت العمل في التسویق واسعة وتعكس أھمیة قسم 
المحرك  عملیاتھ  تعتبر  حیث  الشركة  أقسام  أھم  من  كواحد  التسویق 
االساسي لكل دوائر وأقسام الشركة االخرى: بحث وتطویر،  إنتاج ، 

إدارة شؤون الموظفین، تمویل ومحاسبة.

المستفیدون من البرنامج:
والمبیعات  التسویق  واقــســام  ــر  دوائ لــدى  العمل  في  الراغبون 

والجامعات. المجتمع  كلیات  خریجو  واالدارة. 

مدة البرنامج:
تدریبیة. بواقع (۳۰۰) ساعة  تسعة شھور 

لغة التدریب:
اللغة العربیة واالنجلیزیة.

شھادة البرنامج:
سیتم منح شھادة الدبلوم التدریبي في التسویق صادرة  من وزارة التعلیم 
العالي لكل من اجتاز االمتحان النھائي المعد لھذه الغایة باالضافة الى 

حضور ماالیقل عن (۸٥٪) من عدد ساعات البرنامج الكلي.
درجة  على  الحصول  الى  بالطالب  یؤدي  ال  التدریبي  الدبلوم  بأن  علما 

علمیة وال یحتسب منھا ساعات للحصول على درجة اكادیمیة.

المدربون:  
وذوي  مؤھلین،  مدربین  من  التسویق  لدبلوم  التدریبي  الكادر  یتألف 

المجال. متمیزة في ھذا  خبرة 

رسوم البرنامج:
الشھادة. التدریبیة،  المواد  دینار شاملة:   (۱٥۰۰) -

- (۱٦٥۰) دینار شاملة: المواد التدریبیة ،
 (TAGITOP EDU) الشھادة ، البتوب  

الرسوم. تقسیط  امكانیة  الى  باالضافة 

الوثائق المطلوبة:
السفر المدنیة او جواز  ۱- صورة عن ھویة االحوال 

۲- صورة شخصیة
۳- صورة عن اخر مؤھل علمي

Purpose:
This program equips participants with modern 
theories and practical methods to prepare for a career 
in marketing. Marketing is an essential element in 
business and the most important component in any 
company connecting all departments.

Beneficiaries:
People interested in working in marketing, sales and 
management department College and university graduates.

Program duration:
(300) hours long running over nine months. 

Language used:
Arabic and English.

Certificate:
The certificate gained from this diploma is accredited by 
the Ministry of Higher Education. This certificate is 
granted after passing the final exam and attending at 
least 85% from the overall program hours.
Noting that the training diploma does not qualify the student to 
acquire an academic degree and no credit hours will be 
calculated in case he/she wishes to get an academic degree. 

Trainers:
Our staff consists of certified trainers who are experts 
in the marketing field.

Fees: 
- 1500JDs, which includes all material, the Certificate.
- 1650JDs, which includes all material,
   the Certificate, Laptop (TAGITOP EDU).  
This fee can be paid by installments.

Required documents:
1. A copy of your passport or ID card
2. A passport size picture
3. A copy of the last acquired college / university certificate.

دبلوم أبوغزاله التدريبي في التسويق
Abu-Ghazaleh Marketing Diploma

TAG-KC

Talal Abu-Ghazaleh Knowledge Centre

TAGITOP EDU

Tel. 065100900  |  Fax. 065100901  |  Ext. 2033, 1720
Email. tag-knowledge@tag.global  |  Website. tag-knowledge.com

Marketing Research االبحاث التسویقیة

Marketing Management ادارة التسویق

Personal Selling البیع الشخصي

Service Marketing تسویق الخدمات

Customer Focus  التركیز على العمالء

International Marketing التسویق الدولي

Marketing Strategies استراتیجیات التسویق

Branding and Brand Management ادارة العالمات التجاریة

Consumer Behavior  سلوك المستھلك

Sales Management  ادارة المبیعات

Social Media وسائل التواصل االجتماعي

Digital Marketing التسویق االلكتروني

Customer Relationship Management  ادارة عالقات العمالء

Market Segmentation تقسیم االسواق 

Marketing Planning & Campaigns تخطیط التسویق وادارة الحمالت الترویجیة 

Total |  المجموع

Business Writing Skills كتابة الرسائل والتقاریر 

Communication Skills and Time Management مھارات االتصال وادرة الوقت 

Stress Management ادارة ضغوط العمل 

Emotional Intelligence الذكاء العاطفي 

Negotiation Power مھارات التفاوض 

Advanced Excel - ۲۰۱۰ اكسل متقدم   

Total |  المجموع

 
Course Title  |  عنوان الدورة

  
Training Hours  |  الساعات التدریبیة

Specialized Courses  الـــدورات الـمتخصصــة

 Talal Abu-Ghazaleh Guide To Success  طريق طالل أبوغزاله للنجاح
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ھدف البرنامج:
یھدف البرنامج الى تأھیل المشاركین للعمل  في مجال التسویق وإدارتھ 
ومن  العملیة.  وتطبیقاتھا  الحدیثة  التسویقیة  المفاھیم  دراسة  خالل  من 
الجدیر بالذكر ان مجاالت العمل في التسویق واسعة وتعكس أھمیة قسم 
المحرك  عملیاتھ  تعتبر  حیث  الشركة  أقسام  أھم  من  كواحد  التسویق 
االساسي لكل دوائر وأقسام الشركة االخرى: بحث وتطویر،  إنتاج ، 

إدارة شؤون الموظفین، تمویل ومحاسبة.

المستفیدون من البرنامج:
والمبیعات  التسویق  واقــســام  ــر  دوائ لــدى  العمل  في  الراغبون 

والجامعات. المجتمع  كلیات  خریجو  واالدارة. 

مدة البرنامج:
تدریبیة. بواقع (۳۰۰) ساعة  تسعة شھور 

لغة التدریب:
اللغة العربیة واالنجلیزیة.

شھادة البرنامج:
سیتم منح شھادة الدبلوم التدریبي في التسویق صادرة  من وزارة التعلیم 
العالي لكل من اجتاز االمتحان النھائي المعد لھذه الغایة باالضافة الى 

حضور ماالیقل عن (۸٥٪) من عدد ساعات البرنامج الكلي.
درجة  على  الحصول  الى  بالطالب  یؤدي  ال  التدریبي  الدبلوم  بأن  علما 

علمیة وال یحتسب منھا ساعات للحصول على درجة اكادیمیة.

المدربون:  
وذوي  مؤھلین،  مدربین  من  التسویق  لدبلوم  التدریبي  الكادر  یتألف 

المجال. متمیزة في ھذا  خبرة 

رسوم البرنامج:
الشھادة. التدریبیة،  المواد  دینار شاملة:   (۱٥۰۰) -

- (۱٦٥۰) دینار شاملة: المواد التدریبیة ،
 (TAGITOP EDU) الشھادة ، البتوب  

الرسوم. تقسیط  امكانیة  الى  باالضافة 

الوثائق المطلوبة:
السفر المدنیة او جواز  ۱- صورة عن ھویة االحوال 

۲- صورة شخصیة
۳- صورة عن اخر مؤھل علمي

Purpose:
This program equips participants with modern 
theories and practical methods to prepare for a career 
in marketing. Marketing is an essential element in 
business and the most important component in any 
company connecting all departments.

Beneficiaries:
People interested in working in marketing, sales and 
management department College and university graduates.

Program duration:
(300) hours long running over nine months. 

Language used:
Arabic and English.

Certificate:
The certificate gained from this diploma is accredited by 
the Ministry of Higher Education. This certificate is 
granted after passing the final exam and attending at 
least 85% from the overall program hours.
Noting that the training diploma does not qualify the student to 
acquire an academic degree and no credit hours will be 
calculated in case he/she wishes to get an academic degree. 

Trainers:
Our staff consists of certified trainers who are experts 
in the marketing field.

Fees: 
- 1500JDs, which includes all material, the Certificate.
- 1650JDs, which includes all material,
   the Certificate, Laptop (TAGITOP EDU).  
This fee can be paid by installments.

Required documents:
1. A copy of your passport or ID card
2. A passport size picture
3. A copy of the last acquired college / university certificate.

دبلوم أبوغزاله التدريبي في التسويق
Abu-Ghazaleh Marketing Diploma

TAG-KC

Talal Abu-Ghazaleh Knowledge Centre

TAGITOP EDU

Tel. 065100900  |  Fax. 065100901  |  Ext. 2033, 1720
Email. tag-knowledge@tag.global  |  Website. tag-knowledge.com

Marketing Research االبحاث التسویقیة

Marketing Management ادارة التسویق

Personal Selling البیع الشخصي

Service Marketing تسویق الخدمات

Customer Focus  التركیز على العمالء

International Marketing التسویق الدولي

Marketing Strategies استراتیجیات التسویق

Branding and Brand Management ادارة العالمات التجاریة

Consumer Behavior  سلوك المستھلك

Sales Management  ادارة المبیعات

Social Media وسائل التواصل االجتماعي

Digital Marketing التسویق االلكتروني

Customer Relationship Management  ادارة عالقات العمالء

Market Segmentation تقسیم االسواق 

Marketing Planning & Campaigns تخطیط التسویق وادارة الحمالت الترویجیة 

Total |  المجموع

Business Writing Skills كتابة الرسائل والتقاریر 

Communication Skills and Time Management مھارات االتصال وادرة الوقت 

Stress Management ادارة ضغوط العمل 

Emotional Intelligence الذكاء العاطفي 

Negotiation Power مھارات التفاوض 

Advanced Excel - ۲۰۱۰ اكسل متقدم   

Total |  المجموع

 
Course Title  |  عنوان الدورة

  
Training Hours  |  الساعات التدریبیة

Specialized Courses  الـــدورات الـمتخصصــة

 Talal Abu-Ghazaleh Guide To Success  طريق طالل أبوغزاله للنجاح
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ھدف البرنامج:
یھدف البرنامج الى تزوید المتدربین بالمفاھیم والمھارات الالزمة  الدارة المشاریع 
بكفاءة. حیث یتضمن البرنامج العناصر الرئیسیة الالزمة الدارة المشاریع وذلك من 
.PMI خالل ورش العمل المتخصصة المرتكزة على التطبیقات العملیة والمنسجمة مع

المستفیدون من البرنامج:
الراغبون في العمل في مجال ادارة المشاریع ممن یحملون مؤھل علمي.

مدة البرنامج:
تسعة شھور بواقع ( ۳۰۰ ) ساعة تدریبیة.

لغة التدریب:
اللغة العربیة واالنجلیزیة.

شھادة البرنامج:
وزارة  من  مصدقة  المشاریع  ادارة  في  التدریبیة  الدورة  شھادة  منح  سیتم 
التعلیم العالي لكل من اتّم حضور ماالیقل عن ( ۸٥ ٪ ) من عدد ساعات 

البرنامج الكلي.
علما بأن الدبلوم التدریبي ال یؤدي بالطالب الى الحصول على درجة 

اكادیمیة. درجة  على  للحصول  ساعات  منھا  یحتسب  وال  علمیة 

المدربون:  
خبرة  وذوي  مؤھلین،  مدربین  من  المشاریع  ادارة  لدورة  التدریبي  الكادر  یتألف 

متمیزة في ھذا المجال.

رسوم البرنامج:
الشھادة. التدریبیة،  المواد  دینار شاملة:   (۱٥۰۰) -

- (۱٦٥۰) دینار شاملة: المواد التدریبیة ،
 (TAGITOP EDU) الشھادة ، البتوب  

الرسوم. تقسیط  امكانیة  الى  باالضافة 

الوثائق المطلوبة:
۱- صورة عن ھویة االحوال المدنیة او جواز السفر

۲- صورة شخصیة
۳- صورة عن اخر مؤھل علمي

Purpose:
This Diploma provides participants with thorough, concentrated 
coverage of the key skills needed for effective project 
management.The Diploma covers the essential building blocks 
required for professional project management. It includes 
workshop style exercises and case studies to ensure that 
participants learn the practical application according to PMI’s.

Beneficiaries:
Anyone who holds an accredited certificate that qualifies them 
to be in this field and is interested in working in the PM.

Program duration:
(300) hours long running over nine months. 

Language used:
Arabic and English.

Certificate:
The certificate gained from this course is accredited by the 
Ministry of Higher Education. This certificate is granted 
after attending at least 85% from the overall program hours.
Noting that the training diploma does not qualify the student 
to acquire an academic degree and no credit hours will be 
calculated in case he/she wishes to get an academic degree. 

Trainers:
Our staff consists of certified trainers who are experts in the 
Project Managment field.

Fees: 
- 1500JDs, which includes all material, the Certificate.
- 1650JDs, which includes all material,
   the Certificate, Laptop (TAGITOP EDU).  
This fee can be paid by installments.

Required documents:
1. A copy of your passport or ID card
2. A passport size picture
3. A copy of the last acquired college / university certificate.

دبلوم أبـوغزالـه الـتدريبي فــي إدارة الـمشاريع
Abu-Ghazaleh Project Management Diploma

TAG-KC

Talal Abu-Ghazaleh Knowledge Centre

TAGITOP EDU

Tel. 065100900  |  Fax. 065100901  |  Ext. 2033, 1720
Email. tag-knowledge@tag.global  |  Website. tag-knowledge.com

PMP Training Course

Project Scheduling التخطیط وجدولة المشاریع وتطبیقاتھا

MS Project

Project Risk Management ادارة مخاطر العملیات

Project Management Office (PMO)

Business Process Reengineering اعادة ھندسة العملیات االداریة

Program Management Fundamental

Strategic Planning التخطیط االستراتیجي 

Change Management إدارة التغییر 

Practical Project

Total |  المجموع

Leadership Skills and Teamwork Building  المھارات القیادیة وبناء فریق العمل      

Negotiation Power  مھارات التفاوض 

Emotional Intelligence الذكاء العاطفي 

Business Writing Skills كتابة الرسائل والتقاریر 

Business Communication

Total |  المجموع

 
Course Title  |  عنوان الدورة

  
Training Hours  |  الساعات التدریبیة

Specialized Courses  الـــدورات الـمتخصصــة

 Talal Abu-Ghazaleh Guide To Success  طريق طالل أبوغزاله للنجاح
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Tel. 065100900  |  Fax. 065100901  |  Ext. 2033, 1720
Email. tag-knowledge@tag.global  |  Website. tag-knowledge.com

PMP Training Course

Project Scheduling التخطیط وجدولة المشاریع وتطبیقاتھا

MS Project

Project Risk Management ادارة مخاطر العملیات

Project Management Office (PMO)

Business Process Reengineering اعادة ھندسة العملیات االداریة

Program Management Fundamental

Strategic Planning التخطیط االستراتیجي 

Change Management إدارة التغییر 

Practical Project

Total |  المجموع

Leadership Skills and Teamwork Building  المھارات القیادیة وبناء فریق العمل      

Negotiation Power  مھارات التفاوض 

Emotional Intelligence الذكاء العاطفي 

Business Writing Skills كتابة الرسائل والتقاریر 

Business Communication

Total |  المجموع

 
Course Title  |  عنوان الدورة

  
Training Hours  |  الساعات التدریبیة

Specialized Courses  الـــدورات الـمتخصصــة

 Talal Abu-Ghazaleh Guide To Success  طريق طالل أبوغزاله للنجاح
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ھدف البرنامج:
یركز ھذا البرنامج على تخطیط و تنظیم ومراقبة األنشطة التي تتعلق بإدارة 
المواد ، وإدارة النقل ، والخدمات اللوجستیة ، وإدارة سلسلة التورید والنقل 
التعبئة  و  المناولة  والمواد   ، والتخزین   ، النظام  تجھیز  و  المخزون،  و 
والتغلیف . وتمثل العناصر األساسیة لإلدارة الناجحة في أي منظمة. ویولى 
اھتمام خاص للتخطیط االستراتیجي واتخاذ القرارات باعتبارھا جزءا ھاما 
على  اإلداریة  االنشطة  نحو وضع  الجھود  توجیھ  یتم  و  اإلدارة  عملیة  من 
في  للعمالء  متاحة  والخدمات  المنتجات  لجعل  اللوجستیة  األنشطة  مستوى 

الوقت والمكان و بطریقة مربحة وفعالة من حیث التكلفة.

المستفیدون من البرنامج:
النقل. اللوجستیة / قسم اإلمداد وقسم  - أي شخص یعمل مع الخدمات 

الخارجیین. الموردین  مع  یتعاملون  الذین  االشخاص   -

مدة البرنامج:
تدریبیة متخصصة. بواقع (۳۰۰)   تسعة شھور 

لغة التدریب:
واالنجلیزیة. العربیة  اللغة 

شھادة البرنامج:
إدارة  في  التدریبیة  الدورة  شھادة  بنجاح  البرنامج  یجتاز  من  كل  یُمنَح 
والبحث  العالي  التعلیم  وزارة  مــن  مصدقة  اللوجستیة  الــخــدمــات 
النّھائي الذي  العلمي.ویُشترط للحصول على ھذه الشھادة اجتیاز االمتحان 
یُعقد بعد استكمال جمیع المساقات باإلضافة إلى تحقیق نسبة من المواظبة 

والحضور ال تقل عن ۸٥٪ من إجمالي عدد ساعات البرنامج.
درجة  على  الحصول  الى  بالطالب  یؤدي  ال  التدریبي  الدبلوم  بأن  علما 

اكادیمیة. للحصول على درجة  منھا ساعات  یحتسب  علمیة وال 

المدربون:  
التدریبي في إدارة الخدمات اللوجستیة من مدربین مؤھلین،  یتألف الكادر 

المجال. وذوي خبرة متمیزة في ھذا 

رسوم البرنامج:
الشھادة. التدریبیة،  المواد  دینار شاملة:   (۱٥۰۰) -

- (۱٦٥۰) دینار شاملة: المواد التدریبیة ،
 (TAGITOP EDU) الشھادة ، البتوب  

الرسوم. تقسیط  امكانیة  الى  باالضافة 

الوثائق المطلوبة:
۱-صورة عن ھویة االحوال المدنیة او جواز السفر

شخصیة ۲-صورة 
۳- صورة عن اخر مؤھل علمي

Purpose:
The focus of this Program is on the planning, organizing and 
controlling of physical distribution, materials management, 
transportation management, logistics, supply chain 
management, transportation, inventory, order processing, 
purchasing, warehousing, materials handling and packaging– 
key elements for successful management in any organization. 
Special emphasis is given to strategic planning and 
decision-making as an important part of the management 
process. Managerial efforts are directed towards setting the 
level of the logistics activities to make products and services 
available to customers at the time and place, and in the condition 
and form desired, in a profitable and cost-effective way.

Beneficiaries:
All those working with logistic/supply dept,all those dealing 
with external suppliers and all those working with 
contractors & transportation.

Program duration:
(300) hours long running over nine months. 

Language used:
Arabic and English.

Certificate:
The certificate gained from this course is accredited by the 
Ministry of Higher Education.This certificate is granted after 
passing the final exam and attending at least 85% from the 
overall program hours.
Noting that the training diploma does not qualify the student 
to acquire an academic degree and no credit hours will be 
calculated in case he/she wishes to get an academic degree. 

Trainers:
Our staff  consists of certified trainers who are experts in the 
Logistics Management field.

Fees: 
- 1500JDs, which includes all material, the Certificate.
- 1650JDs, which includes all material,
   the Certificate, Laptop (TAGITOP EDU).  
This fee can be paid by installments.

Required documents:
1. A copy of your passport or ID card
2. A passport size picture
3. A copy of the last acquired college / university certificate.

دبلوم أبــوغـزالـه التدريبي فـي االدارة اللوجستية
Abu-Ghazaleh Logistics Management Diploma

TAG-KC

Talal Abu-Ghazaleh Knowledge Centre

TAGITOP EDU

Tel. 065100900  |  Fax. 065100901  |  Ext. 2033, 1720
Email. tag-knowledge@tag.global  |  Website. tag-knowledge.com

Accounting for Non-Accountants المحاسبة لغیر المحاسبین

 Principles of logistics Management مبادئ إدارة النقل واالمداد

Supply Chain Management إدارة سلسلة التزوید

Managing & Organizing the Purchasing International Process إدارة و تنظیم عملیة الشراء الدولیة

 Sigma - Basic 6 اساسیات سیجما

 Warehouse Management&Inventory Control  إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

 Negotiation Skills With Suppliers مھارات التفاوض مع الموردین

Clearance Processes عملیات التخلیص

Incoterms 2010 ۲۰۱۰ دلیل المصطلحات التجاریة الدولیة - االنكوترمز

Preparing & Managing Contracts&Tenders Management إعداد وإدارة إدارة العقود والمناقصات

 Production & Operations Management إدارة اإلنتاج والعملیات

 Business Process Management إدارة عملیات األعمال

 Introduction to Project Management اساسیات ادارة المشاریع

 Introduction to Risk Management اساسیات ادارة المخاطر

Total |  المجموع

Business Writing Skills كتابة الرسائل والتقاریر 

Communication Skills and Time Management مھارات االتصال وادرة الوقت 

Leadership Skills and Teamwork Building  المھارات القیادیة وبناء فریق العمل      

Body Language  لغة الجسد 

Emotional Intelligence  الذكاء العاطفي 

Negotiation Skills مھارات التفاوض 

Total |  المجموع

 
Course Title  |  عنوان الدورة

  
Training Hours  |  الساعات التدریبیة

Specialized Courses  الـــدورات الـمتخصصــة

 Talal Abu-Ghazaleh Guide To Success  طريق طالل أبوغزاله للنجاح
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ھدف البرنامج:
یركز ھذا البرنامج على تخطیط و تنظیم ومراقبة األنشطة التي تتعلق بإدارة 
المواد ، وإدارة النقل ، والخدمات اللوجستیة ، وإدارة سلسلة التورید والنقل 
التعبئة  و  المناولة  والمواد   ، والتخزین   ، النظام  تجھیز  و  المخزون،  و 
والتغلیف . وتمثل العناصر األساسیة لإلدارة الناجحة في أي منظمة. ویولى 
اھتمام خاص للتخطیط االستراتیجي واتخاذ القرارات باعتبارھا جزءا ھاما 
على  اإلداریة  االنشطة  نحو وضع  الجھود  توجیھ  یتم  و  اإلدارة  عملیة  من 
في  للعمالء  متاحة  والخدمات  المنتجات  لجعل  اللوجستیة  األنشطة  مستوى 

الوقت والمكان و بطریقة مربحة وفعالة من حیث التكلفة.

المستفیدون من البرنامج:
النقل. اللوجستیة / قسم اإلمداد وقسم  - أي شخص یعمل مع الخدمات 

الخارجیین. الموردین  مع  یتعاملون  الذین  االشخاص   -

مدة البرنامج:
تدریبیة متخصصة. بواقع (۳۰۰)   تسعة شھور 

لغة التدریب:
واالنجلیزیة. العربیة  اللغة 

شھادة البرنامج:
إدارة  في  التدریبیة  الدورة  شھادة  بنجاح  البرنامج  یجتاز  من  كل  یُمنَح 
والبحث  العالي  التعلیم  وزارة  مــن  مصدقة  اللوجستیة  الــخــدمــات 
النّھائي الذي  العلمي.ویُشترط للحصول على ھذه الشھادة اجتیاز االمتحان 
یُعقد بعد استكمال جمیع المساقات باإلضافة إلى تحقیق نسبة من المواظبة 

والحضور ال تقل عن ۸٥٪ من إجمالي عدد ساعات البرنامج.
درجة  على  الحصول  الى  بالطالب  یؤدي  ال  التدریبي  الدبلوم  بأن  علما 

اكادیمیة. للحصول على درجة  منھا ساعات  یحتسب  علمیة وال 

المدربون:  
التدریبي في إدارة الخدمات اللوجستیة من مدربین مؤھلین،  یتألف الكادر 

المجال. وذوي خبرة متمیزة في ھذا 

رسوم البرنامج:
الشھادة. التدریبیة،  المواد  دینار شاملة:   (۱٥۰۰) -

- (۱٦٥۰) دینار شاملة: المواد التدریبیة ،
 (TAGITOP EDU) الشھادة ، البتوب  

الرسوم. تقسیط  امكانیة  الى  باالضافة 

الوثائق المطلوبة:
۱-صورة عن ھویة االحوال المدنیة او جواز السفر

شخصیة ۲-صورة 
۳- صورة عن اخر مؤھل علمي

Purpose:
The focus of this Program is on the planning, organizing and 
controlling of physical distribution, materials management, 
transportation management, logistics, supply chain 
management, transportation, inventory, order processing, 
purchasing, warehousing, materials handling and packaging– 
key elements for successful management in any organization. 
Special emphasis is given to strategic planning and 
decision-making as an important part of the management 
process. Managerial efforts are directed towards setting the 
level of the logistics activities to make products and services 
available to customers at the time and place, and in the condition 
and form desired, in a profitable and cost-effective way.

Beneficiaries:
All those working with logistic/supply dept,all those dealing 
with external suppliers and all those working with 
contractors & transportation.

Program duration:
(300) hours long running over nine months. 

Language used:
Arabic and English.

Certificate:
The certificate gained from this course is accredited by the 
Ministry of Higher Education.This certificate is granted after 
passing the final exam and attending at least 85% from the 
overall program hours.
Noting that the training diploma does not qualify the student 
to acquire an academic degree and no credit hours will be 
calculated in case he/she wishes to get an academic degree. 

Trainers:
Our staff  consists of certified trainers who are experts in the 
Logistics Management field.

Fees: 
- 1500JDs, which includes all material, the Certificate.
- 1650JDs, which includes all material,
   the Certificate, Laptop (TAGITOP EDU).  
This fee can be paid by installments.

Required documents:
1. A copy of your passport or ID card
2. A passport size picture
3. A copy of the last acquired college / university certificate.

دبلوم أبــوغـزالـه التدريبي فـي االدارة اللوجستية
Abu-Ghazaleh Logistics Management Diploma

TAG-KC

Talal Abu-Ghazaleh Knowledge Centre

TAGITOP EDU

Tel. 065100900  |  Fax. 065100901  |  Ext. 2033, 1720
Email. tag-knowledge@tag.global  |  Website. tag-knowledge.com

Accounting for Non-Accountants المحاسبة لغیر المحاسبین

 Principles of logistics Management مبادئ إدارة النقل واالمداد

Supply Chain Management إدارة سلسلة التزوید

Managing & Organizing the Purchasing International Process إدارة و تنظیم عملیة الشراء الدولیة

 Sigma - Basic 6 اساسیات سیجما

 Warehouse Management&Inventory Control  إدارة المستودعات ومراقبة المخزون

 Negotiation Skills With Suppliers مھارات التفاوض مع الموردین

Clearance Processes عملیات التخلیص

Incoterms 2010 ۲۰۱۰ دلیل المصطلحات التجاریة الدولیة - االنكوترمز

Preparing & Managing Contracts&Tenders Management إعداد وإدارة إدارة العقود والمناقصات

 Production & Operations Management إدارة اإلنتاج والعملیات

 Business Process Management إدارة عملیات األعمال

 Introduction to Project Management اساسیات ادارة المشاریع

 Introduction to Risk Management اساسیات ادارة المخاطر

Total |  المجموع

Business Writing Skills كتابة الرسائل والتقاریر 

Communication Skills and Time Management مھارات االتصال وادرة الوقت 

Leadership Skills and Teamwork Building  المھارات القیادیة وبناء فریق العمل      

Body Language  لغة الجسد 

Emotional Intelligence  الذكاء العاطفي 

Negotiation Skills مھارات التفاوض 

Total |  المجموع

 
Course Title  |  عنوان الدورة

  
Training Hours  |  الساعات التدریبیة
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 Talal Abu-Ghazaleh Guide To Success  طريق طالل أبوغزاله للنجاح
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TAG-KC

الھدف
العمل على دعم مجتمع الشباب العربي لتطویر

مھاراتھم وقدراتھم العلمیة والعملیة المساھمة في بناء مستقبلھم المھني.

خــدمــات 
مركز المعرفة

دورات تدریبیة
متخصصة

دورات المھارات
الحیاتیة

الموقع
یقع مركز المعرفة في منطقة الشمیساني، 
شارع عبد الرحیم الواكد عمارة رقم ٤٦ 

حــقـــائـــق
الشركاء االستراتیجین:

الشھادات المھنیة الصادرة:

شھادات الدورات التدریبیة:

شھادات اللغات:

المتدربین:

الدورات:

المدربین:

۳۰۰ 

   ٥۰,۰۰۰+

 ۳۰۰,۰۰+

۳٥۰,۰۰۰+

٥۰۰,۰۰۰+

۷۰۰,۰۰۰+

 ٥۰۰

معلومات االتصال:
tag-knowledge@tag.global

www.tagks.com

 بوابتك الى المستقبل

الدورات التدریبیة (التخصصات):
- ادارة الموارد البشریة

- الذكاء االصطناعي
- االمن السیبراني

- ادارة المشاریع االحترافیة
- الترجمة

- التسویق والتركیز على البیع
- المحاسبة والتدقیق

- ادارة االعـــــمــال 
- المھارات االداریة والشخصیة

- اللـــغــات:
• اللغة االنجلیزیة (محادثة وقواعد) 

• اللغة التركیة
• اللغة الفرنسیة

اجهزة محمولة

(10510 U )     الجيل العاشر i7  المعالج : انتل   •
  MX250 نيفيديا +  UHD  معالج الرسومات :  انتل   •

 DDR4  الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت نوع   •
  HDD 512  جيجا بات - SSD سعة التخزين : 128 جيجا بايت   •

RJ45 مدخل ، Type C 3.0، مدخل USB 2.0، مدخلين USB مدخل   •
•   لوحة مفاتيح مضاءة   

(1065 G7 )     الجيل العاشر i7  المعالج : انتل   •
Iris® Plus Graphics  معالج الرسومات :  انتل   •
 DDR4  الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت نوع   •

 SSD 512  جيجا بات - SSD سعة التخزين : 128 جيجا بايت   •
(4K) HDMI  3.0  مدخل USB 2.0، مدخلين USB مدخل   •

•   لوحة مفاتيح مضاءة   

10510U Intel® Core™ i7 معالج   •
•   كرت شاشة  UHD  نوع إنتل ذو وضوح عالي

DDR4  ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، نوع   •
•   قرص تخزين HDD بسعة تخزين 1 تيرابايت

       وقرص تخزين سريع SSD بسعة 128 غيغا بايت
Type C، HDMI ، 3.0 USB 2.0، مدخلين USB مزّود بمدخلين   •

(Backlit Keyboard) لوحة مفاتيح مع خاصية ا�ضاءة   •

7400 مللي أمبير 

 FHD – 15.6 إنش

مزود بكاميرا

يدعم بصمة ا�صبع 

واي فاي AC، بلوتوث 4.0

5000 مللي أمبير 

4000 مللي أمبير 

 FHD – 15.6 إنش

 FHD – 15.6 إنش

مزود بكاميرا

2,0 ميجابكسل

يدعم بصمة ا�صبع 

+962 65100 250 info@tagtech.global For More Information: www.tagtech.global

مبنى طالل أبوغزاله للتقنية 7، شارع عبدالرحيم الواكد، الشميساني، عمان، االردن
مبنى كلية طالل أبوغزاله 104، شارع مكة، أم اذينة، عمان، االردن

TAGTech

واي فاي AC، بلوتوث 4.2

واي فاي AC، بلوتوث 

حقيبة البتوب

حقيبة البتوب

حقيبة البتوب



TAG-KC

الھدف
العمل على دعم مجتمع الشباب العربي لتطویر

مھاراتھم وقدراتھم العلمیة والعملیة المساھمة في بناء مستقبلھم المھني.

خــدمــات 
مركز المعرفة

دورات تدریبیة
متخصصة

دورات المھارات
الحیاتیة

الموقع
یقع مركز المعرفة في منطقة الشمیساني، 
شارع عبد الرحیم الواكد عمارة رقم ٤٦ 

حــقـــائـــق
الشركاء االستراتیجین:

الشھادات المھنیة الصادرة:

شھادات الدورات التدریبیة:

شھادات اللغات:

المتدربین:

الدورات:

المدربین:

۳۰۰ 

   ٥۰,۰۰۰+

 ۳۰۰,۰۰+

۳٥۰,۰۰۰+

٥۰۰,۰۰۰+

۷۰۰,۰۰۰+

 ٥۰۰

معلومات االتصال:
tag-knowledge@tag.global

www.tagks.com

 بوابتك الى المستقبل

الدورات التدریبیة (التخصصات):
- ادارة الموارد البشریة

- الذكاء االصطناعي
- االمن السیبراني

- ادارة المشاریع االحترافیة
- الترجمة

- التسویق والتركیز على البیع
- المحاسبة والتدقیق

- ادارة االعـــــمــال 
- المھارات االداریة والشخصیة

- اللـــغــات:
• اللغة االنجلیزیة (محادثة وقواعد) 

• اللغة التركیة
• اللغة الفرنسیة

اجهزة محمولة

(10510 U )     الجيل العاشر i7  المعالج : انتل   •
  MX250 نيفيديا +  UHD  معالج الرسومات :  انتل   •

 DDR4  الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت نوع   •
  HDD 512  جيجا بات - SSD سعة التخزين : 128 جيجا بايت   •

RJ45 مدخل ، Type C 3.0، مدخل USB 2.0، مدخلين USB مدخل   •
•   لوحة مفاتيح مضاءة   

(1065 G7 )     الجيل العاشر i7  المعالج : انتل   •
Iris® Plus Graphics  معالج الرسومات :  انتل   •
 DDR4  الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت نوع   •

 SSD 512  جيجا بات - SSD سعة التخزين : 128 جيجا بايت   •
(4K) HDMI  3.0  مدخل USB 2.0، مدخلين USB مدخل   •

•   لوحة مفاتيح مضاءة   

10510U Intel® Core™ i7 معالج   •
•   كرت شاشة  UHD  نوع إنتل ذو وضوح عالي

DDR4  ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، نوع   •
•   قرص تخزين HDD بسعة تخزين 1 تيرابايت

       وقرص تخزين سريع SSD بسعة 128 غيغا بايت
Type C، HDMI ، 3.0 USB 2.0، مدخلين USB مزّود بمدخلين   •

(Backlit Keyboard) لوحة مفاتيح مع خاصية ا�ضاءة   •

7400 مللي أمبير 

 FHD – 15.6 إنش

مزود بكاميرا

يدعم بصمة ا�صبع 

واي فاي AC، بلوتوث 4.0

5000 مللي أمبير 

4000 مللي أمبير 

 FHD – 15.6 إنش

 FHD – 15.6 إنش

مزود بكاميرا

2,0 ميجابكسل

يدعم بصمة ا�صبع 

+962 65100 250 info@tagtech.global For More Information: www.tagtech.global

مبنى طالل أبوغزاله للتقنية 7، شارع عبدالرحيم الواكد، الشميساني، عمان، االردن
مبنى كلية طالل أبوغزاله 104، شارع مكة، أم اذينة، عمان، االردن

TAGTech

واي فاي AC، بلوتوث 4.2

واي فاي AC، بلوتوث 

حقيبة البتوب

حقيبة البتوب

حقيبة البتوب



اجهزة محمولة

(8259 U ) الجيل الثامن i5  المعالج : انتل   •
Iris® Plus 655     معالج الرسومات :  انتل   •

 DDR4  الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت نوع   •
 SSD سعة التخزين : 256 جيجا بايت   •

Type C  مدخل  ،HDMI  3.0  مدخل USB   مدخل   •
•   لوحة مفاتيح مضاءة   

حقيبة البتوب

4290 مللي أمبير   FHD – 14 إنش

مزود
 بكاميرا

AC واي فاي
 بلوتوث 4.2

حقيبة البتوب  |  ماوس  USB  |  غطاء مطاطي

+962 65100 250 info@tagtech.global For More Information: www.tagtech.global

مبنى طالل أبوغزاله للتقنية 7، شارع عبدالرحيم الواكد، الشميساني، عمان، االردن
مبنى كلية طالل أبوغزاله 104، شارع مكة، أم اذينة، عمان، االردن

TAGTech

i3  انتل
(1005 G 1)  الجيل العاشر

4 جيجا بايت
 DDR4  نوع

  SSD 128 جيجا بايت UHD إنتل

7000 مللي أمبير 
FHD – 14.1 إنش

مزود بكاميراشاشة لمس يدعم بصمة ا°صبع  واي فاي AC، بلوتوث 4.2



اجهزة محمولة

(8259 U ) الجيل الثامن i5  المعالج : انتل   •
Iris® Plus 655     معالج الرسومات :  انتل   •

 DDR4  الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت نوع   •
 SSD سعة التخزين : 256 جيجا بايت   •

Type C  مدخل  ،HDMI  3.0  مدخل USB   مدخل   •
•   لوحة مفاتيح مضاءة   

حقيبة البتوب

4290 مللي أمبير   FHD – 14 إنش

مزود
 بكاميرا

AC واي فاي
 بلوتوث 4.2

حقيبة البتوب  |  ماوس  USB  |  غطاء مطاطي

+962 65100 250 info@tagtech.global For More Information: www.tagtech.global

مبنى طالل أبوغزاله للتقنية 7، شارع عبدالرحيم الواكد، الشميساني، عمان، االردن
مبنى كلية طالل أبوغزاله 104، شارع مكة، أم اذينة، عمان، االردن

TAGTech

i3  انتل
(1005 G 1)  الجيل العاشر

4 جيجا بايت
 DDR4  نوع

  SSD 128 جيجا بايت UHD إنتل

7000 مللي أمبير 
FHD – 14.1 إنش

مزود بكاميراشاشة لمس يدعم بصمة ا°صبع  واي فاي AC، بلوتوث 4.2



tag.global
الـمجموعة العالميـة للـخدمات المهـنية والـتعـليم وبناء القدرات والملكية الفكرية

األردن
)المـكتــب اإلقليمــي(:

عّمان - اإلدارة العامة	 
مكتب عّمان	 
عّمان )الجامعة(	 
إربد	 
معان	 

آسيا
مكاتب طالل أبوغزاله العالمية:

اإلمارات:
أبوظبي	 
عجمان	 
العين	 
الحمرية	 
الشارقة	 
دبي	 
جبل علي	 
رأس الخيمة	 
أم القيوين	 
الفجيرة	 

الباكستان:
كراتشي	 
الهــور	 

البحرين:
المنامة	 

السعودية:
الُخبر	 
الرياض	 
جدة	 

الصين:
بكين	 
تشنغدو	 
شنغهاي	 
قوانتشو	 

العراق:
بغداد	 
أربيل	 

الكويت:
الكويت	 

الهند:
بنجلور	 
مومباي	 
نيودلهي	 

اليمن:
صنعاء	 

أفغانستان:
كابول	 

أندونيسيا:
جاكرتا	 

إيران:
طهران	 

سوريا:
دمشق	 

سيريالنكا:
كولومبـو	 

ُعمان:
مسقط	 
صـاللة	 
 دقــم	 

فلسطيـن:
غـــزة	 
رام هلل	 

قطــــر:
الدوحـــة	 

كازاخستـان:
ألماتي	 

كوريــــا الجنوبيـــة:
سـيؤل	 

لبنــان:
 	)AGIP( بيـــروت
 	)TAG	Audit( بيـــروت

ماليزيـــــــا:
كواال لمبور	 

مكاتب االتصال:
الصين:

هونج كونج	 

اليابان:
أوساكا	 

أوزبكستان:
طشقند	 

بنغالدش:
دكا	 

سنغافورة:
سنغافورة	 

أفريقيا
مكاتب طالل أبوغزاله العالمية:

الجـــزائـر:
الجزائـــر	 

السـودان:
الخرطوم	 

الكاميرون )تشمـل ١٥ دولـة(:
دواال	 

المغرب:
الدار البيضاء	 
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األردن
)المـكتــب اإلقليمــي(:

عّمان - اإلدارة العامة	 
مكتب عّمان	 
عّمان )الجامعة(	 
إربد	 
معان	 

آسيا
مكاتب طالل أبوغزاله العالمية:

اإلمارات:
أبوظبي	 
عجمان	 
العين	 
الحمرية	 
الشارقة	 
دبي	 
جبل علي	 
رأس الخيمة	 
أم القيوين	 
الفجيرة	 

الباكستان:
كراتشي	 
الهــور	 

البحرين:
المنامة	 

السعودية:
الُخبر	 
الرياض	 
جدة	 

الصين:
بكين	 
تشنغدو	 
شنغهاي	 
قوانتشو	 

العراق:
بغداد	 
أربيل	 

الكويت:
الكويت	 

الهند:
بنجلور	 
مومباي	 
نيودلهي	 

اليمن:
صنعاء	 

أفغانستان:
كابول	 

أندونيسيا:
جاكرتا	 

إيران:
طهران	 

سوريا:
دمشق	 

سيريالنكا:
كولومبـو	 

ُعمان:
مسقط	 
صـاللة	 
 دقــم	 

فلسطيـن:
غـــزة	 
رام هلل	 

قطــــر:
الدوحـــة	 

كازاخستـان:
ألماتي	 

كوريــــا الجنوبيـــة:
سـيؤل	 

لبنــان:
 	)AGIP( بيـــروت
 	)TAG	Audit( بيـــروت

ماليزيـــــــا:
كواال لمبور	 

مكاتب االتصال:
الصين:

هونج كونج	 

اليابان:
أوساكا	 

أوزبكستان:
طشقند	 

بنغالدش:
دكا	 

سنغافورة:
سنغافورة	 

أفريقيا
مكاتب طالل أبوغزاله العالمية:

الجـــزائـر:
الجزائـــر	 

السـودان:
الخرطوم	 

الكاميرون )تشمـل ١٥ دولـة(:
دواال	 

المغرب:
الدار البيضاء	 



أثيوبيا:
أديـس أبابا	 

تنزانيا:
دار السالم	 

تونـس:
تونس	 

جنوب افريقيا:
جوهانسبرج	 

كينيـا:
نيروبــي	 

ليبيـــا:
طرابلـــس	 

مصـــر:
القاهــرة	 

نيجيريا:
أبوجا	 

 
مكاتب االتصال:

جيبوتي:
جيبوتي	 

أوروبا
مكاتب طالل أبوغزاله العالمية:

تركيــا:
أنقــرة	 

روسيـا:
موسكــو	 

مالطـــــــا:
سان غـوان	 

مكاتب االتصال:
أستراليا:

سيدني	 

ألمانيــا:
دوسلـدورف	 

إيطاليا:
روما	 

بولندا:
وارسو	 

تركيا:
اسطنبول	 

سويسرا:
جنيف	 
 زيورخ	 

فنلنــــــــدا:
هلسنكـي	 

قبــــرص:
نقوسيا	 

نيوزيالندا:
ويلنجتون	 

هنغـاريا:
بودابسـت 	 

أمريكا الشمالية
مكاتب طالل أبوغزاله العالمية:

المكسيك:
مدينة المكسيك	 

كندا:
مونتريال	 

مكاتب االتصال:
بنما:

مدينة بنما	 

كندا:
أوتاوا	 

أمريكا الجنوبية
مكاتب طالل أبوغزاله العالمية:

البرازيل:
ريو دي جانيرو	 

تشيلي:
سانتياغو	 

فنزويال:
كاراكاس	 

مكاتب االتصال:
كولومبيا:

بوغوتا	 

مكاتب تحت التأسيس
األرجنتين:

بوينس آيرس	 

السويد:
ستوكهولم	 

المملكة المتحدة:
لندن	 

النرويج:
أوسلو	 

إسبانيا:
مدريد	 

بروناي:
بندر سري بكاوان	 

بلجيكا:
بروكسل	 

تايالند:
بانكوك	 

رومانيا:
بوخارست	 

فرنسا:
باريس	 

فيتنام:
هانوي	 

الدنمارك:
كوبنهاغن    	 
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